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اروپا در مقابل برنامه هسته ای ایران
و  ايران  اقتصادي  مسائل  در  روابط  سطح  كاهش  نشانه هاي 
اتحاديه اروپا از هم اكنون آشكار شده است. بنابر گزارش هايي 
برخي  كرده اند  منتشر  اخیر  هفته  در  آلماني  رسانه هاي  كه 
دارند  قصد  كشور  اين  دولت  توصیه  به  آلماني  شركت هاي  از 

همكاري هاي خود را با كشورمان قطع كنند. 
اولین وزير امور خارجه اتحاديه اروپا در مصاحبه اي با شبكه تلويزيوني اسكاي نیوز اعالم كرد گام بعدي 
اتحاديه اروپا در مورد ايران ارسال پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنیت است. كاترين اشتون كه 
به تازگي سكانداري سیاست خارجي اتحاديه اروپا را به جاي خاوير سوالنا بر عهده گرفته در اظهارات 
بي اساس گفت: » ما نسبت به آنچه در ايران مي گذرد نگران هستیم. براي من تاسف بار است كه ايران امكان 
گفت وگو را از دست داده اكنون بايد ببینیم چه اقداماتي بايد در اين زمینه صورت بگیرد.« اشتون هفته پیش 
نیز به آمريكا سفر كرده و با هیالري كلینتون وزير امور خارجه آمريكا در مورد پرونده هسته اي ايران 
گفت وگو كرده بود. اشتون در مصاحبه با اسكاي نیوز با اشاره به گفت وگو با كلینتون گفت: »براي هر دو 
ما كامال روشن بود كه بايد براي اين مشكل فكري كنیم. بايد ببینیم چگونه مي توان به بهترين شكل ممكن با 

پرونده هسته اي ايران برخورد كرد.« البته اشتون اولین بار نیست كه علیه ايران ...
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براي  اعتماد  بني  رخشان 
اش  سینمايي  آثار  مجموعه 
پدر  جايز معتبر هانري النگلوا- 
دريافت  را  فرانسه-  تک  سینما 
جشنواره  دوره  پنجمین  كرد. 
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به يادبود پدر سینما تک...
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پيچيده تر شدن  مناقشات 
دیپلماتيک چين و امریکا 

برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ریال ایران، به وب سایت علی پاکپور www.alipakpour.com مراجعه فرمائيد.
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز 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 کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانيد خسارت دریافت کنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانيد خسارت دریافت کنيد.

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 ِپرشين

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرايی: عارف - علیرضا رياحی
همکاران: دكتر آرا - دكتر بیژن كیمیاچی - احسان 

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

امور پخش و توزیع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشين

همه  و  ايرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غیر اينترنتي! در هركجاي دنیا كه 
توانند  نمايد. دوستان مي  به همكاري مي  باشند دعوت 
ديگر  و  كاريكاتور  عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب، 
اين  در  انتشار  براي  زير،  نكات  رعايت  با  را  خود  آثار 

نشريه ارسال نمايند:

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

و عناوين آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشین خواهد بود.

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

به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند آثار 
براي  كیفیت خوب،  با  و  مربوطه  توضیحات  با  را  خود 

نشريه ارسال نمايند.

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

را ذكر كنید.

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

كرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبليغات
 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

کسی که از عشق ...
خرامیدن آرام زمستان در گذار لحظه ها ، همواره مرا به انديشیدن وا میدارد .انديشیدن وصبور بودن 
در كشاكش جستن ويافتن وبه اختیار بر گزيدن .انديشه ای كه از وادی خیال آغاز میشود با ورود 
به عالم عقل شكل میگیرد ودر سرزمین دل ، در تمنا ونیاز ماهیتی توامان با عشق را برمی گزيند 
.عشق........ سايهء رنگ پريده ای كه در تک تک ما  ،در تمام امروزهايی كه در فرداهايمان ديروز نامیده 
می شوند ،آرزوی حضورش را داريم .تا دست كم از اين رهگذر در يكنواختی زندگی روزمره مان 
تنوعی پديد آيد وانطباق با برخی شرايط مالل آور آسان تر شود .....تا در فخر فروشی میان اقتدار 
واحساس  ، بی هیچ هراسی از توبیخ بی مهری، حضورمان را در شعور احساس كائنات ، يادآور 
شويم . در ساحت اين كالم پرمعنا آنچه مدام ذهن را به تكاپو وا میدارد ، انديشه ای است تا بدانی كه 
) عشق يک مزاح چند ماهه يا چند ساله نیست، عشق مختص هیچ روزی نیست ، عشق نیرويی است 
كه گر چه از بطن شوريدگی می رويد ، اما قانون پذير است وباقی ، فارغ از رنگ ونژاد  - ملیت و 

قومیت – دين و مذهب و تمامی قرارداد هايی كه برای خود قائل شده ايم . ...( 

فلک جز عشق محرابی ندارد        جهان بی خاک عشق آبی ندارد
كسی كز عشق خالی است، فرد است    گرش صد جان بود ،بی عشق مرده است

و همین نیروی ازلی است كه ما را به تالش وا میدارد تا استوارتر از ديروز گام برداريم و در اين 
وادی با تمام مشكالت بجنگیم مشكالتی كه در اين بحران های اقتصادی و مالی گريبانگیر همه مشاغل  
گرديده  اما مشوق ها و تماس های مكرر شما دوستان و همراهان ما را به ادامه كار امیدوار می نمايد.

به ياد می آورم معلمی را كه پست اداری مهمی به او پیشنهاد شد ولی به حكم وظیفه معلمی خويش 
نپذيرفت و برای تدريس به دور افتاده ترين روستاهای جنوبی رفت و همه عمر چون معلمی ساده 
زيست تا دِين خود را به فرهنگش ادا كرده باشد. پزشک متخصص و جراح زبر دستی را می شناسم كه 
به درآمدهای هنگفت پوند و دالری و زندگیهای آنچنانی حاصل از آن پشت كرده و در شهرستانهای 
بیمارانش  مالی  توان  به  بسته  را  اش  الزحمه  و حتی حق  است  كرده  بسنده  به ساده زيستن  ايران 
دريافت می كند نه درخور مهارت خود بسیارند ازاين دست انسانهای وارسته كه نگاه به افقهای ديگر 

دوخته اند؛ 
ما هم به آينده چشم دوخته ايم آينده ای كه در اين بحران های سیاسی و اجتماعی  در هاله ای از ابهام 
قرار گرفته است اما همراه با شما خوانندگان سعی خواهیم نمود تا سیاهی ها و ابهام ها را بزدايم تا 

درافق روشن تری گام برداريم .                             
 ع. نجفی

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  تبليغاتی 
هفته نامه پرشين منوط به اجازه کتبی می باشد.
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 تمایل ایران براي آزادي 
سه تبعه زنداني 

دستگیرشده  شهروندان  از  تن  سه  محاكمه  از  تهران  مقامات  اينكه  رغم  به 
اقدامي  در  نژاد  احمدي  محمود  اما  بودند  داده  خبر  انتخابات  از  بعد  امريكايي 
غیرمنتظره از مبادله زندانیان ايراني با سه امريكايي خبر داد؛ خبري كه مورد 
با اين همه احمدي نژاد در حالي از  استقبال مقامات واشنگتن نیز قرار گرفت. 
ديپلماسي  مسووالن  كه  دهد  مي  خبر  امريكايي  سه  و  ايراني  زندانیان  مبادله 
تاكنون آزادي اين سه تبعه امريكايي را منوط به بررسي و تصمیم گیري قوه 
قضائیه اعالم كرده بودند و به رغم درخواست هاي مكرر كاخ سفید و خانواده 
از  اين موضوع را خارج  آنها وزارت خارجه بررسي  براي آزادي  اين سه تن 
حیطه اختیارات اين وزارتخانه اعالم كرد. اما سرانجام احمدي نژاد با حضور در 
شبكه يک تلويزيون جمهوري اسالمي و در برنامه سه شنبه شب، از تصمیمش 

براي مبادله سه گردشگر امريكايي خبر داد. 

و  استقبال  خبر  اين  از  امريكا  خارجه  وزارت  اظهارات  اين  از  پس  بالفاصله 
اعالم كرد اگر ايران مايل به حل مساله شهروندان امريكايي دستگیرشده است 
واشنگتن از اين تصمیم استقبال مي كند. به اين ترتیب »فیلیپ كراولي« سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا در واكنش به اظهارات احمدي نژاد بدون اشاره مستقیم 
به موضوع تبادل زندانیان گفت كشورش از تمايل ايران براي آزادي سه تبعه 
هامر«  »مايک  جداگانه  اظهارنظري  در  اما  كند.  مي  استقبال  ايران  در  زنداني 
در  هايي  پرسش  ايران  اگر  كرد  اعالم  نیز  كاخ سفید  امنیت  سخنگوي شوراي 
مورد ايرانیان بازداشت شده دارد، مقام هاي امريكايي آماده پاسخگويي هستند. 
پیشتر مقامات ايران با انتشار فهرستي 11 نفره از اتباع خود اعالم كرده بودند 
البته شهرام امیري يكي از آنها  11 نفر توسط امريكا دستگیر شده اند كه  اين 
بوده و به گفته وزارت خارجه ايران در عربستان سعودي ناپديد و بعد به امريكا 
منتقل شده است. دو ماه پیش مساله اين 11 ايراني زماني توسط ايران مطرح 

شد كه واشنگتن خواستار آزادي اتباع خود شده بود.

 با اين همه پس از گذشت شش ماه از دستگیري سه امريكايي- البته همزمان با 
جريانات پس از انتخابات- توسط مرزبان ايراني و به رغم اينكه بارها از سوي 
مقامات تهران غیرقانوني بودن ورود آنها به مرزهاي ايران و جاسوس بودن 
آنها اعالم شده بود، محمود احمدي نژاد از رايزني هاي خود با قوه قضائیه براي 
مبادله و آزادي آنها خبر داد. احمدي نژاد در اين گفت وگوي تلويزيوني اعالم 
كرد اين چند امريكايي كه بازداشت شده اند، تجاوز كرده اند و غیرقانوني به مرز 
ما آمده اند ولي در گزارش ها مشخص شد با اطالع به مرزهاي ما وارد شده 
اند و مي فهمیدند چه كار مي كنند. به گزارش ايسنا او افزود؛ گفتم كمک مي كنم 
و با قوه قضائیه صحبت كردم، منتها رفتار برخي از دولتمردان امريكايي كار 
را خراب مي كند. تعداد زيادي از ايرانیان هم در زندان هاي امريكا هستند. آنها 
برخي از شهروندان ما را از كشورهاي ديگر ربودند و بردند و با فشار آوردن 
به دولت هاي ديگر تعداد زيادي از شهروندان ما را دستگیر و در امريكا محكوم 
كردند. احمدي نژاد تصريح كرد؛ اين كار خیلي بد است و دست ما را مي بندد؛ هم 
ما و هم قوه قضائیه، اما گفت وگوهايي مي شود كه اگر شد مبادله هايي بكنیم. 

باالخره ما دوست نداريم كسي در زندان باشد. 

آنها به مرزهاي ما تجاوز كرده اند و جرم شان آشكار است اما ايراني هايي كه 
در زندان هاي امريكا هستند هیچ جرم معلومي ندارند، يعني گناهي ندارند، حداقل 
به ما اعالم نشده است و بدون محاكمه و دادگاه چند سال است كه در زندان 
هستند. او تصريح كرد؛ امريكايي ها بدون دلیل شهروندان ايراني را گرفتند و 
به آنها گفتند تو مي خواستي كااليي را به ايران صادر كني اما مدرک و دلیلي 
براي كارشان ندارند؛ مگر صادر كردن كاال جرم است. با اين اوصاف بايد ديد 
سرانجام نامه هاي مكرر خانواده هاي »شین بوئر« 27 ساله و »سارا شورد« 
31 ساله و »جاش خاقال« 24 ساله براي آزادي آنها به احمدي نژاد به نتیجه 

خواهد رسید يا نه.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته 
نامه پرشين ما را به مشاغل و  
آگهی دهندگان معرفی نمائيد.

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

فرهنگ ایرانی  تامين می شود .

كاترين اشتون:

 پرونده ایران 
را به شوراي 

امنيت مي بریم 
روزبه راستگو 

در  روابط  سطح  كاهش  نشانه هاي 
مسائل اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا 
بنابر  از هم اكنون آشكار شده است. 
گزارش هايي كه رسانه هاي آلماني در 
از  برخي  كرده اند  منتشر  اخیر  هفته 
دولت  توصیه  به  آلماني  شركت هاي 
همكاري هاي  دارند  قصد  كشور  اين 

خود را با كشورمان قطع كنند. 
اولین وزير امور خارجه اتحاديه اروپا در مصاحبه اي با شبكه 
تلويزيوني اسكاي نیوز اعالم كرد گام بعدي اتحاديه اروپا در 
شوراي  به  كشورمان  هسته اي  پرونده  ارسال  ايران  مورد 
امنیت است. كاترين اشتون كه به تازگي سكانداري سیاست 
عهده  بر  سوالنا  خاوير  جاي  به  را  اروپا  اتحاديه  خارجي 
گرفته در اظهارات بي اساس گفت: » ما نسبت به آنچه در ايران 
مي گذرد نگران هستیم. براي من تاسف بار است كه ايران امكان 
گفت وگو را از دست داده اكنون بايد ببینیم چه اقداماتي بايد 
در اين زمینه صورت بگیرد.« اشتون هفته پیش نیز به آمريكا 
سفر كرده و با هیالري كلینتون وزير امور خارجه آمريكا در 
در  اشتون  بود.  كرده  گفت وگو  ايران  هسته اي  پرونده  مورد 
مصاحبه با اسكاي نیوز با اشاره به گفت وگو با كلینتون گفت: 
مشكل  اين  براي  بايد  كه  بود  روشن  كامال  ما  دو  هر  »براي 
فكري كنیم. بايد ببینیم چگونه مي توان به بهترين شكل ممكن 
با پرونده هسته اي ايران برخورد كرد.« البته اشتون اولین بار 
نیست كه علیه ايران با گستاخي تمام موضع مي گیرد.وي در 
اواخر دي ماه در پارلمان اروپا مدعي شد ايران به درخواست 
جامعه بین الملل پاسخ نداده و نگراني هاي كشورهاي جهان را 
در  است. وي  نكرده  برطرف  برنامه هسته اي اش  در خصوص 
همان سخنراني ادعا كرد ايران، افغانستان، پاكستان، فلسطین، 
سومالي و يمن در صدر اولويت هاي اتحاديه اروپا قرار دارند. 
اين اظهارات نشان مي دهند وزير امور خارجه اروپا نسبت به 
نماينده عالي سابق سیاست خارجي اتحاديه اروپا از موضع 
تندتر و خصمانه اي علیه ايران برخوردار است. خاوير سوالنا 
ادبیاتي  از  با استفاده  در مدت زمامداري خود تالش مي كرد 
ديپلماتیک از ايجاد تنش میان اتحاديه اروپا و ايران جلوگیري 
دوپهلو  مواضعي  مواقع  از  بسیاري  در  دلیل  همین  به  و  كند 

توسط وي اتخاذ مي شد. 

همکاري بيشتر عليه برنامه هسته اي 
دارد  قصد  اروپا  اتحاديه  مي دهد  نشان  اشتون  اخیر  سخنان 
سفید  كاخ  با  بیشتري  همكاري  ايران  هسته اي  برنامه  علیه 
به  صرفا  ايران،  با  را  خود  مخالفت  اشتون  باشد.  داشته 
حقوق  نقض  اظهاراتي  در  و  نكرده  مرتبط  هسته اي  مسائل 
 28 در  وي  است.  كرده  محكوم  را  كشورمان  از سوي  بشر 
تايمز در تشريح ديدگاه هاي خود مدعي  آذرماه در روزنامه 
ايران  بر  فشار  متحدانش  با  همسو  اروپا  اتحاديه  بود  شده 
خواهد  ادامه  كشور  اين  هسته اي  برنامه هاي  كنترل  براي  را 
با  اروپا  بیشتر  داد. اشتون در مقاله خود خواستار همكاري 
و  هند  چین،  روسیه،  آمريكا،  مانند  خود  استراتژيک  متحدان 

برزيل شده بود. در همین راستا نخستین برنامه سفر اشتون 
آمريكا و  داد كه  انجام شد نشان  پیش  به واشنگتن كه هفته 
ايران  هسته اي  برنامه  مورد  در  دارند  قصد  اروپا  اتحاديه 

همكاري گسترده تري داشته باشند. 
با اين اوصاف به نظر مي رسد كه روابط ايران و اتحاديه اروپا 
نشیب هاي  و  فراز  با  اشتون  خارجه  امور  وزارت  دوران  در 
در  روابط  اين  سطح  كاهش  احتمال  و  باشد  همراه  فراواني 

آينده، چندان دور از ذهن نیست. 

کاهش دادوستد اقتصادي اروپا با ایران 
و  ايران  اقتصادي  در مسائل  روابط  كاهش سطح  نشانه هاي 
اتحاديه اروپا از هم اكنون آشكار شده است. بنابر گزارش هايي 
كه رسانه هاي آلماني در هفته اخیر منتشر كرده اند برخي از 
دارند  قصد  كشور  اين  دولت  توصیه  به  آلماني  شركت هاي 

همكاري هاي خود را با كشورمان قطع كنند. 

تابستان  به گزارش دويچه و له شركت زيمنس قصد دارد در 
سال جاري به همكاري هاي خود با ايران پايان دهد. شركت 
نوسازي  از  را  خود  انصراف  نیز  هامبورگ  بندرسازي 
تصمیم  دويچه وله  است.  كرده  اعالم  بندرعباس  تاسیسات 
زيمنس و شركت بندرسازي هامبورگ را نتیجه فشار اسرائیل 

اعالم كرده است. 

تشديد  ادامه  در  اخیر  ماه هاي  طول  در  اسرائیلي  مقامات 
با  فراواني  مذاكرات  خود  ضدايراني  خصمانه  سیاست هاي 
كشورهاي اروپايي در مورد تشديد تحريم ها علیه كشورمان 

داشته اند. 
اين شركت هامبورگي پس از فشارهاي شديد شوراي مركزي 
يهوديان اين تصمیم را اتخاذ كرد. هرچند شركت هاي آلماني از 
طريق دوبي معامالت خود را با ايران انجام مي دهند اما دولت 
آلمان حمايت هاي خود را از آنها به شدت كاهش داده است. به 
گزارش »ديپلماسي ايراني« در حالي كه در سال 2004 میالدي 
يورو  میلیون   300 و  میلیاد  دو  هرمس  بیمه  طريق  از  آلمان 
اعتبار تضمیني براي كاالهاي صادراتي به ايران تعیین كرده 
بود اين رقم در سال 2009 به 68 میلیون يورو رسیده است. 

»عصر ايران« نیز به نقل از سايت »واي نت نیوز« گزارش داد 
كه مبادالت بازرگاني ايران و 27 كشور عضو اتحاديه اروپا 
دالر  میلیارد  شش  میالدي   2009 سال  نخست  ماه  شش  در 

كمتر از شش ماهه مشابه سال 2008 بوده است. 

همگرایي با آمریکا یا تقابل با ایران؟ 
البته تمايل كشورهاي اروپايي را نسبت به تشديد تحريم ايران 
خارجي  سیاست  با  اروپايي  كشورهاي  اخیر  نزديكي  بدون 
دولت باراک اوباما نمي توان تحلیل كرد. پیش تر سیاست هاي 
ژاک  اساسي  اختالف نظر  و  بوش  جورج  يكجانبه گرايانه 
شرودر،  گرهارد  و  فرانسه  سابق  رئیس جمهور  شیراک، 
از  واحد  سیاست  يک  اتخاذ  از  مانع  آلمان  سابق  صدراعظم 
آغاز  از  بعد  اما  بود  شده  ايران  علیه  آمريكا  و  اروپا  سوي 
و   2007 سال  در  ساركوزي  نیكال  رياست جمهوري  كار  به 
صدراعظمي آنگال مركل، فرانسه و آلمان همگرايي بیشتري در 
پرونده هسته اي ايران از خود نشان دادند. با روي كار آمدن 
اتحاديه  با  راهبردي  همكاري  سیاست  اعالم  و  اوباما  باراک 
به  نسبت  متحده  اياالت  و  اروپايي  مواضع كشورهاي  اروپا، 
قبل نزديک تر شده و حتي در برخي موارد كشورهاي اروپايي 
به خصوص آلمان، فرانسه و انگلیس تالش مي كنند نسبت به 

اياالت متحده پیشرو باشند. 

در طول 8 ماه اخیر نیز ، روابط ايران با اتحاديه اروپا به دلیل 
بروز برخي مسائل با سه كشور اروپايي به خصوص انگلیس و 
فرانسه در مسیر چالش قرار گرفته است. موضوع رابطه ايران 
و اتحاديه اروپا به احتمال فراوان زماني تیره تر خواهد شد كه 
مجلس شوراي اسالمي كشورمان طرح كاهش سطح روابط با 

انگلیس را تصويب كند. 

فرانسوي ها نیز همچنان در مواضع ضدايراني پیشقدم هستند 
كاهش  براي  اسرائیل  و  آمريكا  سوي  از  نیز  آلمان  دولت  و 
حجم مبادالت تجاري تحت فشار شديد قرار دارد. دوشنبه هفته 
از  را  اروپا حمايت خود  اتحاديه  نیز كشورهاي عضو  گذشته 
اساس  اين  بر  كردند.  اعالم  كشورمان  علیه  تحريم ها  تشديد 
آينده  اروپا در ماه هاي  اتحاديه  ايران و  انتظار مي رود روابط 
درخصوص برنامه هسته اي ايران با چالش هاي جديدي همراه 

شود. 
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زیرذره بين
 انتقال زیدآبادي از بند عمومي

آموختگان  دانش  سازمان  دبیركل  و  نگار  روزنامه  زيدآبادي  احمد 
ادوارنیوز صبح يكشنبه  از بند عمومي منتقل شد. به گزارش  ايران 
به بخش  اوين   350 بند عمومي  از  انتقال  براي  از وي خواسته شد 
ديگري آماده شود. گفته مي شود زيدآبادي به زندان رجايي شهر 

منتقل شده است.

 تماس فرهادپور با خانواده اش 
بهمن  اول  كه  زنان  فعال  و  نگار  روزنامه  نويسنده،  فرهادپور  لیلي 
اوين منتقل شده بود، عصر روز يكشنبه  ماه بازداشت و به زندان 
فرهادپور  كلمه،  گزارش  به  گرفت.  تماس  اش  خانواده  با  بهمن   11
داده است وضعیت  به خانواده اش خبر  تلفني  تماس كوتاه  اين  در 
جسماني مناسبي دارد. همچنین فرهادپور به نقل از مسووالن زندان 
خبر داده كه پرونده اش روز شنبه به شعبه 28 دادگاه انقالب ارسال 

شده است. 

 یک نامه به دادستان
دادستان  به  يي  نامه  در  كودكان  حقوق  فعال  »مريم ضیاء«  همسر 
و  كرد  نگراني  ابراز  وي  وضعیت  در  بالتكلیفي  به  نسبت  تهران 
»منصور  كلمه  گزارش  به  شد.  وي  پرونده  تكلیف  تعیین  خواستار 
ماه  يک  از  بیش  گذشت  با  است  نوشته  نامه  اين  در  غیبي«  حیات 
او نشده و  با  به مالقات  تاكنون موفق  بازداشت همسرش  از زمان 

اطالعي از وضعیت وي ندارد.

 بودجه سازمان ها و وزارتخانه ها در سال آینده
سايت »آينده« در ادامه گزارش هاي خود درخصوص بودجه تقديمي 
سال 89، بودجه برخي مراكز امنیتي، فرهنگي و خدماتي را منتشر مي 
كند. بنا بر اين گزارش بودجه وزارت اطالعات 670 میلیارد تومان، 
میلیارد   6700 دفاع  وزارت  تومان،  میلیارد   2300 انتظامي  نیروي 
5800 میلیارد تومان و  2300 میلیارد تومان و سپاه  ارتش  تومان، 
ستاد كل نیروهاي مسلح 5 میلیارد تومان است، كه مجموع بودجه 
نظامي، انتظامي و امنیتي كشور را به حدود 18 هزار میلیارد تومان 
مي رساند. براي كمیته امداد 1700 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات 
عالي  شوراي  میلیارد،   47 علمیه  حوزه  تبلیغات  دفتر  میلیارد،   37
حوزه علمیه 191 میلیارد، مركز خدمات حوزه علمیه 114 میلیارد و 
شوراي عالي حوزه 6 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. 
بودجه كل قوه قضائیه 1300 میلیارد تومان، بودجه وزارت خارجه 
425 میلیارد تومان، بودجه ديوان عدالت اداري 13 میلیارد و سازمان 
بازرسي كل كشور 34 میلیارد تومان است. بودجه سازمان میراث 
و  میلیارد   660 ارشاد  وزارت  میلیارد،   353 گردشگري  و  فرهنگي 
وزارت آموزش و پرورش 11800 میلیارد تومان، بودجه بنیاد شهید 
3100 میلیارد تومان و بودجه صداوسیما 650 میلیارد تومان برآورد 
شده است. همچنین بودجه وزارت مسكن 590 میلیارد و وزارت نیرو 

6300 میلیارد در نظر گرفته شده است.

 انتقال پرونده قدیاني
به   12 از شعبه  پرونده همسرش  انتقال  از  قدياني  ابوالفضل  همسر 
ارشد  اعضاي  از  قدياني  ابوالفضل  داد. همسر  اوين خبر  يک  شعبه 
دادگاه  تشكیل  آستانه  در  اينكه  بیان  با  انقالب  مجاهدين  سازمان 
همسرش هیچ اطالعي از پرونده و اتهام او نیست، به پارلمان نیوز 
تماس  دادگاه  به  رفتن  براي  ايشان  وكیل  موسوي  آقاي  »با  گفت؛ 
گرفتم كه گفتند متاسفانه نه پرونده همسرم را ديده اند و نه شعبه 

دادگاه مشخص است.« 

 ژاپن به جاي چین
امريكا در مورد فروش حدود هفت  با  در حالي كه مشاجرات چین 
سیاست  كارشناسان  دارد،  ادامه  تايوان  به  سالح  دالر  میلیارد 
خارجي در اياالت متحده معتقدند رقیب منطقه يي چین، يعني ژاپن، 
نقش پررنگي در مذاكرات بین المللي درباره برنامه هسته يي ايران 
پیدا كرده است. به گزارش »تابناک«، پايگاه اطالع رساني امريكايي 
»پلتیكو« در گزارشي تحلیلي نوشت؛ براساس قولي كه ادعا مي شود 
مقامات ژاپني به اوباما داده اند، ايران 70 درصد اورانیوم غني شده 
خود با غناي پايین را به ژاپن ارسال خواهد كرد. بر اين اساس ژاپن 
به ايران تضمین خواهد داد كه اورانیوم غني شده با غناي باالتر را 
براي مصارف پزشكي در اختیار ايران قرار دهد. مقامات ژاپني در 
اين باره گفته اند با چند تن از مقامات امريكايي از جمله بیل برنز كه 
رياست جلسه كشور هاي عضو 1»5 در پانزدهم ژانويه در نیويورک 
را برعهده داشته است، درباره اين طرح احتمالي گفت وگو كرده اند. 

 پاسخ واحدي به کیهان
ديروز  خبر  به  يزد  آفتاب  روزنامه  پیشین  سردبیر  واحدي  مجتبي 
كیهان واكنش نشان داد. واحدي در وبالگ خود نوشت؛ كیهان ادعا 
آقاي كروبي  براي  را  متني  ام  كه من- واحدي- مي خواسته  كرده 
بفرستم اشتباهًا به دفتر كیهان فرستاده ام. اواًل هیچ اشكالي ندارد 
كه سیاستمداران بزرگ، از كسي كمک فكري بگیرند. واحدي افزود؛ 
در  مرا  نوشته  كامل  متن  گويند  مي  راست  نشینان  كیهان  اگر  ثانیًا 

روزنامه چاپ كنند.

 رشیدپور نپذيرفت
نپذيرفت.  را  فجر  جشنواره  اختتامیه  برنامه  اجراي  رشیدپور  رضا 
رشیدپور كه به علت تسلط بر زبان انگلیسي از معدود مجري هايي 
برعهده  را  جشنواره  اختتامیه  مراسم  برگزاري  تواند  مي  كه  است 
بگیرد، از قبول اين پیشنهاد خودداري كرد. او چندي پیش هم در گفت 
وگويي با خبرگزاري ايلنا، صدا و سیما را رسانه يي دولتي خواند و 

گفت صدا و سیماي دولتي نمي تواند رسانه ملي باشد. 

 سایت هاي محبوب
در  و  رسید  خود  حد  ترين  پايین  به  گذشته  روز  اينترنت  سرعت 
تنها سايت  پايین  اين سرعت  از جاها قطع شد. هرچند در  بسیاري 
و  ايرنا  دولتي  خبرگزاري  شدند  مي  باز  سريع  خیلي  كه  هايي 

خبرگزاري فارس بودند. 

 آزادي مصطفي ایزدي
مصطفي ايزدي آزاد شد. اين فعال سیاسي و مطبوعاتي كه در جريان 
بازداشت فعاالن سیاسي و دانشجويي پس از عاشورا دستگیر شده 

بود پس از حدود يک ماه بازداشت عصر روز گذشته آزاد شد. 
 

 ناطق نوري با صدا و سیما مصاحبه نکرد؛
سیما  و  صدا  با  مصاحبه  از  انقالب  رهبر  بازرسي  دفتر  رئیس   
روز  كه  نوري  ناطق  اكبر  علي  سالم،  گزارش  كرد.به  خودداري 
دوشنبه به همراه علي الريجاني از سفر به اوگاندا و كويت بازگشته 
بود هنگامي كه در فرودگاه مهرآباد با خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان مواجه شد كه قصد مصاحبه با وي را داشت از گفت وگو با 
نماينده رسانه ملي خودداري كرد و ترجیح داد مطالب خود را در 
به اصالح طلبان مطرح كند.ناطق نوري  جمع دو خبرگزاري نزديک 
بعد از انتخابات رياست جمهوري به غیر از يک مصاحبه كوتاه در 
محكومیت وقايع عاشورا، مصاحبه انجام نداده است و در مصاحبه 

اخیر خود از تداوم اختالفات در جامعه احساس نگراني كرد.

 پیشنهاد صفارهرندي براي مناظره با تاج زاده؛
از محمدحسین صفارهرندي وزير سابق ارشاد   شنیده شده اخیراً 
براي حضور در مناظره هاي تلويزيوني دعوت شده و او براي حضور 
در جام جم شرط جالبي گذاشته است.به گزارش تهران امروز وي 
مركزي  زاده عضو شوراي  تاج  به مصطفي  كه  اين شده  خواستار 
جبهه مشاركت كه هم اكنون در زندان به سر مي برد، مرخصي داده 

شود تا با هم مناظره كنند.

 دیدار بدرالسادات مفیدي با خانواده اش ؛
 بدرالسادات مفیدي دبیر انجمن صنفي روزنامه نگاران روز پنجشنبه 
با خانواده خود ديدار كرد.به گزارش كلمه اين روزنامه نگار باسابقه 
آقايي  مسعود  از  ديگر  سوي  از   . بود  برخوردار  خوبي  روحیه  از 
يک  تنها  او  نیست.  در دست  نگار خبر جديدي  روزنامه  اين  همسر 
بار در ابتداي بازداشت خود توانست با خانواده اش تماس بگیرد و 
از نگهداري خود در زندان اوين خبر دهد. گفتني است بدرالسادات 
بازداشت  عاشورا  از  پس  آقايي  همراه همسرش مسعود  به  مفیدي 

شده اند.

 چهار بازداشت؛ 
دو  نژاد  قاسمي  سحر  و  نیا  حسن  نازنین  است  آمده  خبرها  در 
دانشجوي دانشگاه تهران ديروز بازداشت شدند. هنوز علت بازداشت 
اين دو دانشجو اعالم نشده است. همچنین كاوه قاسمي كرمانشاهي 
شده،  بازداشت  منزلش  در  ديروز  نیز صبح  بشر  حقوق  فعاالن  از 
نشريه  سردبیر  اسالمپور  محمد  علي  نوشت  كلمه  ديگر  خبري  در 
دادگاه  نهم  شعبه  سوي  از  گذشته  شنبه  سه  كرمانشاه  وقت  نواي 
انقالب احضار و با حكم قاضي نجار به اتهام نشر اكاذيب به قصد 
تشويش اذهان عمومي و فحاشي از طريق وبالگ قصرنیوز بازداشت 
شد. سردبیر نواي وقت هرگونه ارتباط با اين وبالگ را رد كرده و 

اتهامات يادشده علیه خود را نپذيرفته است. 

 بازداشت نیلوفر الري پور؛
نیلوفر الري پور شاعر، ترانه سرا و خبرنگار نشريه چلچراغ بازداشت 
شد. خواهر نیلوفر الري پور در گفت وگو با »پارلمان نیوز« با تايید 
خبر بازداشت خواهرش گفت؛ »دوشنبه شب ماموران با خواهرم در 
منزل حاضر شده و كیس كامپیوتر او و يكسري وسايلش را بردند.« 

بود،  خوب  و  محترمانه  بسیار  ماموران  برخورد  اينكه  بیان  با  وي 
به خانه  و  امیدواري كرد هرچه زودتر مشكل وي حل شده  اظهار 
دوران  در  تنها  و  نداشته  فعالیت سیاسي  وي  است  گفتني  برگردد. 

انتخابات به تبلیغ براي يک كانديداي اصالح طلب پرداخته است.

 آمادگي ایران در برابر تحریم؛ 
يک خبرگزاري خارجي مدعي شد حجم قراردادهاي ايران براي خريد 
بنزين در ماه فوريه )بهمن و اسفند( به میزان 20 درصد افزايش يافته 
و  بحران  با  مقابله  براي  ايران  آمادگي  دهنده  نشان  اين موضوع  و 
به  اين خبرگزاري  امريكاست.  متحده  اياالت  از سوي  بنزين  تحريم 
بنزين  «ي خريد  ها  »واسطه  از  اما  نكرده  اشاره  منابع خبري خود 

براي ايران اخباري را هرازگاهي منتشر مي كند.

 بیانیه فرزند منتظري ؛ 
يي  بیانیه  صدور  با  منتظري  اهلل  آيت  مرحوم  فرزند  منتظري  احمد 
گزارش  به  كرد.  تشكر  پدرش  چهلم  مراسم  در  كنندگان  از شركت 
براي  امكانات و محدوديت ها  از كمبود  بیانیه  اين  »امروز« وي در 
برپايي مراسم به صورت شايسته عذرخواهي و اعالم آمادگي كرد 
براي پاسخ به سوال هايي درباره پدرش در مناظره يي تلويزيوني 

شركت كند.

 خلجي آزاد شد؛
حجت  داد  گزارش  كلمه  شد.  آزاد  وثیقه  قرار  با  خلجي  محمدتقي   

االسالم خلجي دوشنبه شب با تامین وثیقه آزاد شد.

 بازداشت دو دانشجو؛
 »محمدعلي رفیعي« دبیر سیاسي انجمن اسالمي دانشكده حقوق و 
علوم سیاسي دانشگاه تهران دوشنبه شب بازداشت شد. وي هنگام 
فضلي«  »شاهین  همچنین  است.  شده  دستگیر  دانشگاه  از  خروج 
دانشجوي رشته مهندسي كامپیوتر دانشگاه علمي- كاربردي تبريز 

نیز صبح ديروز بازداشت شد.

* میزان خسارت حوادث انتخابات 

؛ بر اساس برآورد شهرداري تهران در حوادث بعد از انتخابات حدود 
48 میلیارد ريال خسارت به اموال اين سازمان وارد شده است. به 
گزارش جهان، اين برآورد در پاسخ به درخواست شهرداري تهران 
اين گزارش،  بنا بر  انجام شده است.  تابعه  از مناطق و سازمانهاي 
ايستگاه  سرپناه   148 اتوبوس،  ايستگاه   150 به  مذكور  حوادث  در 
اتوبوس، 2427 تابلو ترافیكي، 448 تابلو راهنماي مسیر، 448 تابلو 
پاركي،  چراغ   443 فرهنگي،  پرتابل   23 ديواري،  پانل   1033 معابر، 
129 نیمكت پاركي، 95 سطل زباله پاركي، 662 اصله درخت، 17045 
زيرمخزن   861 زباله،  مخزن   6041 و...،  بوستانها  چمن  مترمربع 
زباله، 9467 مترمربع سوختگي آسفالت، هفت كیوسک بازيافت، 13 
پل عابرپیاده، 98 چراغ راهنمايي و رانندگي، 10 باجه بلیت فروشي، 
ترافیكي،  نرده و حفاظ هاي  مترمربع   2340 اتوبوس،  116 دستگاه 

403 گاردريل، 20 مترمربع جدول و... خسارت وارد شده است.
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش  چهاردهم

و به نقل از روزنامه شفق مورخ 6 شهريور 1311 شمسی:
پر كردن و  نیستند...جز  از مكلفات اخالقی  بند هیچ يک  پای 
اطفای شهوات مشئوم از زندكی چیزی نمی فهمند. دروغ می 
گويند فريب می دهند مانند خاكشیر به هر مزاجی می سازند 
در مقابل هر باری تسلیم می شوند و اين كار را زبرو زرنگی 
می دانند. از خود رای و اختیار زيادی ندارند امروز از يک 
را  چیز  همان  ای  زننده  بالحن  فردا  و  كنند  می  تعريف  چیز 
می  جايی  به  را  آمدگويی  خوش  و  مبالغه  كنند.  می  تكذيب 
رسانند كه مقام فرشتگان را به يک نفر می دهند و لحظه ای 
می  ابلیس  جانشین  و  وقاحت  را مجسمه  همان شخص  بعد 

خوانند...
و فريدون توللی در سالهای بعد از 1340 در آن موقع كه از 
فعالیت های اجتماعی مايوس شده از دست همه فرياد میزند:

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

من رفتم از چنین ره و ديدم سزای خويش
بس كن تو ورنه خاک وطن بر سرت كنند 

گیرم  زدست چون تو نخیزد خیانتی 
خدمت مكن كه رنجه به صد كیفرت كنند

گر واكند حصار قزل قلعه لب به گفت 
گويد چه پیش چشم تو با همسرت كنند
بر زنده باد گفتن اين خلق خوش گريز 

دل برهنه كه يک تنه در سنگرت كنند
پتک اوفتاده در كف ضحاک و اين گروه 

خواهان كه باز كاوه آهنگرت كنند

اما به غیر از آثاری كه ذكرشان رفت خوشبختانه به تازگی 
خود  از  انتقاد  مضمون  با  هايی  كتاب  نشر  از  تازهای  موج 
به چشم می خورد كه باعث امیدواری است. جامعه شناسی 
نخبه كشی گويا تعداد چاپ هايش به اعداد دو رقمی رسید 
جامعه  يک  كه  آنست  مهم  نیست  مهم  آن  دلیلی  به  بنا  حاال 
شناسی اقدام درد جامعه خودش می كند و كار واقعی جامعه 
شناس هم همین است... درست مثل يک طبیب! با اين تفاوت 
كه علم طب يک سابقه چندين هزار ساله دارد حالی كه جامعه 
جوان  واقعا  آن  امروزی  و  نوين  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 كه بیشتر به نظر من 
كنت  اگوست  بگذريم  داشتند  را  اجتماع  معلم  و  نقش مصلح 
علم  استقالل  پیش  سال  دويست  حدود  كه  بود  كسی  اولین 
جامعه شناسی را اعالم نمود و امور و تغییرات اجتماعی را 

هم مانند ساير پديده ها درخور تحقیقات دانست.
بار  نخستین  آورم  می  ياد  به  كه  جا  آن  تا  هم  ما  ايران  در 
مفهوم و كلمه جامعه شناسی توسط استاد گرانقدر روانشاد 
از  بیش  به  آن  دكتر غالمحسین صديقی مطرح شد كه عمر 
چند دهه نمی رسد. وشايد به دلیل همین نو پايی اين دانش 
فرهنگی جامعه رسوخ  باالی  در سطوح  فقط  هنوز  كه  است 
كرده و كمتر جامعه شناسی حاضر شده تا مانند ساير رشته 

های ادبی و هنری آن را به میان توده های مردم ببرد.
نمی دانم چرا سخن به اين جا كشید؟ می گفتم كه يک جامعه 
شناسی متعهد واقعا بايد همان طبیب را ايفا كند در مورد بیمار 
و حتی در پیشگیری از بیماری های اجتماعی بخصوص با 

اين پیچیدگی های عجیب امروز كلیدی داشته باشد بگذريم.

كتاب  كتاب های جامعه شناسی جديد صحبت می كردم  از 
سودمند ديگری چندی پیش منتشر شد به نام ما چگونه ما 
شديم كتاب بسیار چشمگیری بود قسمتی از نظريه ناشرش 
را كه در پشت جلد چاپ سوم آن چاپ شده برای آشنايی 

بیشتر خوانندگان خالصه می كنم:

ايران در گذشته  افتادگی  تفكر رايج در خصوص علت عقب 
شاهان  ايران  در  اگر  استعمار.  پديده  در  شود  می  خالصه 
خائن و مستبد قدرت را در دست داشتند اگر رجال ما سر 
سپرده و وابسته بودند اگر دولتمردان ما نا اليق بودند اگر 
در ايران عصر قاجاريه خبری و اثری از علوم و دانش های 
جديد نبود ... مسبب همه اين ها استعمار بود كه با ورود خود 
به ايران ما را ما كردند. قدرتهای غربی و استعمارگران جلوی 

پیشرفت و توسعه ما را گرفتند.

ادامه دارد

در نامه يي به رئیس مجلس عنوان شد 
 

گالیه خانواده هاي 
بازداشت شدگان  

 
از  پس  شدگان  بازداشت  خانواده   
رئیسه  هیات  ممانعت  پي  در  انتخابات 
با  ديدارشان  برگزاري  براي  مجلس 
نامه  الريجاني  علي  به  اقلیت  فراكسیون 
بود  پیش  يكشنبه  ظهر  از  بعد  نوشتند. 
امام  خط  فراكسیون  دعوت  رغم  به  كه 
مجلس از خانواده بازداشت شدگان پس 
مانع  بهارستان  حراست  انتخابات  از 
و  شد  مجلس  ساختمان  به  آنان  ورود 
فراكسیون  پیگیري هاي اعضاي  از  پس 
دستور  به  ممانعت  اين  شد  مشخص 
محسن كوهكن كارپرداز فرهنگي مجلس 
محمدرضا  اگرچه  است.  گرفته  صورت 
اين  رفع  براي  فراكسیون  دبیر  تابش 
عزم  اما  پرداخت  رايزني  به  جديد  مانع 
هیات رئیسه مجلس به ممانعت از تشكیل 
جلسه اين فراكسیون با خانواده زندانیان 
در  تابش  كه  چنان  بود  جدي  سیاسي 
مشترک  جلسه  شدن  لغو  به  واكنش 
هاي  خانواده  به  متبوعش  فراكسیون 
بازداشت شدگان اخیر اعالم استعفا كرد. 
هرچند در زمان اين اتفاق علي الريجاني 
اجالس  در  حضور  براي  مجلس  رئیس 
بین المجالس در اوگاندا به سر مي برد 
سیاسي  زندانیان  خانواده  ديروز  اما 
هیات  اقدام  به  واكنش  در  يي  نامه  طي 
كردند  گاليه  اعالم  الريجاني  به  رئیسه 
هاي  خانواده  از  تعدادي  »ما  نوشتند؛  و 
زنداني سیاسي پس از انتخابات، پس از 
گذشت نزديک به هشت ماه از بازداشت 
اين ملت  بهترين و خدوم ترين فرزندان 
دستگیري  روند  استمرار  مشاهده  با  و 
پیشگیرانه  ظاهراً  و  كلي  احكامي  با  ها 
كه منجر به گسترش دامنه نگراني هاي 
هماهنگي  با  است،  شده  ها  خانواده 
ديدار  و  دادخواهي  و  تظلم  براي  قبلي 
مراجعه  ملت  خانه  به  خود  نمايندگان 
ها  ساعت  رغم  به  متاسفانه  و  كرديم 
تالش  و  سرما  در  ها  خانواده  انتظار 
اين  انجام  براي  امام  خط  فراكسیون 
به  به مجلس ممانعت  ما  از ورود  ديدار 
عمل آمد و بدون حصول نتیجه مجبور 
نامه  اين  ادامه  در  شديم.«  بازگشت  به 
آمده است؛ مستحضريد كه چندماه قبل 
نیز نامه يي مبني بر درخواست مالقات 
خانواده ها يا نمايندگان آنها به دفترتان 
ارسال شد كه به رغم پیگیري هاي انجام 
در  همچنین  نشد.  داده  پاسخي  شده 
روزه  نیم  تجمع  از  پس  نامه سرگشاده 
خانواده ها در مقابل بهارستان از شما و 
ساير نمايندگان خواستیم وظیفه تاريخي 
خود را در رسیدگي به وضعیت بغرنج و 
ابهام آلود پرونده هاي موجود ايفا كنید. 
اين نامه مي افزايد؛ بار ديگر درخواست 
هیات  و   90 اصل  كمیسیون  با  مالقات 
مجلس  محترم  رئیس  نايب  به  رئیسه 
جناب حجت االسالم ابوترابي فرد توسط 
بي  كه  شد  داده  ما  نمايندگان  از  يكي 
جواب ماند. امروز پس از اين بي حرمتي 
محترم  هاي  خانواده  به  اعتنايي  بي  و 
و  خود  بعضًا  كه  سیاسي  زندانیان 
عزيزان شان زنداني رژيم طاغوت بوده 
اند كه اين روزها قرار است سي و يكمین 
سالگرد پیروزي بر آن را جشن بگیريم، 
ما گمان كرديم در خانه ملت كسي عالقه 
مند به شنیدن صداي دادخواهي خانواده 

هاي رنج كشیده نیست. 

اميدواري ایران به تعامل با غرب 
براي تامين سوخت هسته یي

به رغم اعالم منابع غربي در خصوص موافقت مقامات تهران براي ارسال سريع بخش اعظم 
اورانیوم غني شده ايران و يک سال انتظار براي تبديل اورانیوم به میله سوخت سخنگوي وزارت 
خارجه اما تامین سوخت مورد نیاز رآكتور امیرآباد را شرط خروج سريع كشورهاي 1»5 از بن 

بست موجود اعالم كرد. 

آنچه از برخي منابع غربي طي روزهاي اخیر دريافت 
شده حاكي از توافق ايران و غرب در خصوص معامله 
غني شده  اورانیوم  ارسال سريع  البته  است  سوخت 
ايران و يک سال انتظار براي تبديل اورانیوم به میله 
و  ايران  يي  هسته  توافق  مهم  هاي  بخش  از  سوخت 
همین  در  شود.  مي  محسوب   5«1 عضو  كشورهاي 
راستا »يوكیا آمانو« دبیركل آژانس در اظهاراتي تازه 
گفته است او مانند يک واسطه براي انجام معامله هسته 

يي براي خارج كردن بخش اعظم اورانیوم تولیدشده در ايران از كشور عمل مي كند. همزمان 
با اين اظهارات آسوشیتدپرس مدعي شد وزير خارجه ايران در مصاحبه با اين خبرگزاري از 
توافقاتي مبني بر اينكه ايران با ارسال نامه يي به آژانس آمادگي خود را براي انجام اين معامله 
هسته يي اعالم كرده خبر داد. گفته مي شود ايران در نامه خود به آژانس انرژي اتمي خواستار 
با  تبادل  بايد  جايي  جابه  شیوه  اين  در  اينكه  به  اشاره  بدون  البته  است.  شده  »آلترناتیو«  يک 
فاصله زماني اندک صورت پذيرد و همچنین تاكیدي بر برنامه زمانبندي براي ارسال اورانیوم 
خود باشد. به گفته متكي اكنون براي انجام معامله هسته يي رفت و آمدها شروع شده است و 
انتشار اين اخبار و تاكید  امیدواريم اين معامله در زمان بسیار كوتاه به انجام برسد. به رغم 
منوچهر متكي بر اين توافقات اما رامین مهمانپرست سخنگوي وزارت خارجه روز گذشته در 
كنفرانس مطبوعاتي خود با نمايندگان رسانه هاي داخلي و خارجي اين توافقات را مشروط به 
تامین سوخت رآكتور تحقیقاتي تهران كرد. با اين شرايط معلوم نیست اين توافقات به قوت خود 
باقي است و در صورت واقعیت داشتن آيا شرايط مورد نظر ايران براي تبادل سوخت لحاظ 
شده است يا خیر؟ به هرحال از آنجا كه ديپلماسي ايران اين روزها تالش هايي را با چند كشور 
آغاز كرده است بايد ديد رايزني ها و ياركشي هاي تازه ايران با كشورهاي روسیه، فرانسه و 
برزيل سرنوشت اين صفحه از تاريخ هسته يي ايران كه براي دولت هاي نهم و دهم از حیاتي 
ترين برنامه ها بوده است به كجا ختم مي شود. با اين حال مهمانپرست كه به سواالت خبرنگاران 
در اين باره پاسخ مي داد، توضیح داد؛ سوخت اين رآكتور كه قرار است صرف اهداف تحقیقاتي 
شود همچنان در دستور كار مذاكرات ايران و كشورهاي غربي قرار دارد. ما امیدواريم با يک 
تعامل سازنده بتوانیم نیازي را كه رآكتور تهران براي تامین سوخت دارد به دست آوريم. البته 
او گفت؛ ما پیش از اين آمادگي خود را براي معاوضه سوخت رآكتور تهران اعالم كرده بوديم 
اما بحث فعلي ما اين است كه شرايط مورد نظر براي تبادل سوخت چگونه احراز شود. ولي در 
كل ما نسبت به معاوضه اين سوخت خوشبین هستیم. او به راه حل هايي كه تهران براي مبادله 
سوخت رآكتور تحقیقاتي امیرآباد به اعضاي گروه 1»5 پیشنهاد كرده است، اشاره كرد و گفت؛ 
سازي  اعتماد  براي  معاوضه سوخت  ماست،  حق  ترين  طبیعي  كه  خريد سوخت  حل  راه  سه 
آژانس است  تمامي اعضاي  20 درصد كه جزء حقوق  تولید سوخت  نهايت  مقابل و در  طرف 
تامین سوخت صلح آمیز  ايران براي  تاكید كرد؛  او  1»5 پیشنهاد شده است.  به اعضاي گروه 
خود قائل به تعامل با جامعه جهاني است و در همین راستا بحث مبادله سوخت هسته يي را 
نیز پیشنهاد كرده است. مهمانپرست در خصوص اظهارات مقامات روسیه مبني بر اينكه مشكل 
اصلي پرونده ايران غني سازي در خاک اين كشور است، گفت؛ غني سازي ايران جزء حقوق 
اساسي ماست و اين حق مورد تايید 118 كشور عضو جنبش عدم تعهد است. همین اصرار به 
احقاق حق ايران است كه سبب شد كشورهاي ديگر نیز براي دستیابي به سوخت هسته يي اقدام 
كنند. او تاكید كرد؛ به گمان ما تنها يک رويكرد واقع بینانه منجر به خروج سريع كشورهاي 1»5 
از بن بست خواهد شد و آن اينكه سوخت رآكتور تهران كه دستیابي به آن براي تامین نیاز 850 
هزار بیمار حیاتي است بايد بدون شروط خاصي در اختیار ايران قرار گیرد.سخنگوي وزارت 
تامین سوخت رآكتور  با مقامات فرانسوي و برزيلي براي  خارجه در خصوص رايزني متكي 
تهران نیز گفت؛ گفت وگوهاي مستمري صورت گرفته است و وزارت امور خارجه معتقد است 
براي حل مشكل رآكتور تحقیقاتي تهران بايد با كشورهاي مختلف رايزني كرد تا حقوق هسته 
يي كشورمان به نحو مطلوب تامین شود. او درباره ارسال گزارش گروه 1»5 به شوراي امنیت 
گفت؛ تمامي اقداماتي كه در رابطه با پرونده هسته يي ايران صورت مي گیرد بايد در چارچوب 

پادمان آژانس باشد.
او درباره حضور ايران در نشستي با حضور كشورهاي فعال در غني سازي اورانیوم كه در 
مانیل برگزار مي شود، گفت؛ به بحث هايي كه منجر به تامین حقوق هسته يي صلح آمیز كشورها 
مي شود رويكرد مثبتي داريم و مي تواند موثر باشد. همه كشورها بايد در جهت تامین منافع ملي 
خود و در چارچوب توانايي و امكانات شان اقدام كنند. در عین حال مهمانپرست درباره اتمام 
ضرب االجل ايران به غرب براي تامین سوخت رآكتور تهران و اينكه ايران غني سازي خود را 
آغاز مي كند، تاكید كرد؛ با توجه به اينكه اين رآكتور در جهت اهداف انساني و حل مشكل بیماران 
زيادي فعالیت مي كند بحث تامین سوخت آن همچنان در دستور كار است. امیدواريم با رويكرد 
واقع بینانه به طور مناسبي اين سوخت آماده شود و رويكرد واقع بینانه كشورها منجر به تعامل 
سازنده شود. سخنگوي وزارت خارجه درباره اينكه ايران تولید سوخت را آغاز مي كند، گفت؛ 
قرار شد خبرهاي خوش را بعداً آقاي احمدي نژاد بدهد. او درباره اظهارات آمانو مبني بر توافق 
معامله سوخت هسته يي با ايران گفت؛ ما همچنان آمادگي خود را براي معاوضه سوخت اعالم 
كرده ايم. بحث هايي در مورد اينكه به چه شكلي شرايط مورد نظر ما احراز شود مطرح شده 
است. امیدواريم با واقع بیني بیشتر طرف هاي مقابل شرايط مورد نظر ما تامین شود و اين كار 

انجام شود و ما نسبت به اين مساله خوشبین هستیم.



جمعه 16 بهمن ماه 1388   -  شماره 133هفته نامه پرشین8

info@persianweekly.co.uk

اين بار بر سر مالقات با دااليي الما باال گرفت 
 

پيچيده تر شدن
 مناقشات دیپلماتيک 

چين و امریکا  

و  تايوان  به  امريكا  از سوي  افزار  فروش جنگ  دنبال مساله  به 
اعتراض شديد چین به اين امر و حتي تحريم برخي شركت هاي 
امريكايي روابط پكن- واشنگتن وارد مرحله تازه يي از تنش هاي 
آستانه  در  سیاسي  »مناقشات  به  آن  از  برخي  كه  شد  سیاسي 
يک جنگ سرد« تعبیر كردند. گرچه امريكا از چین خواست دست 
حدودي  تا  و  بردارد  كشور  اين  تابعه  هاي  شركت  تحريم  از 
ديگر  از سوي  و  برآمد  پكن  تند  كردن مواضع  نرم  هم درصدد 
انتقاد  با  نیز  متحد  ملل  سازمان  جمله  از  المللي  بین  هاي  طرف 
مساله  اما  بگیرد  نظر  در  را  چین  مالحظات  خواستند  امريكا  از 
مالقات احتمالي باراک اوباما با دااليي الما رهبر ناراضیان تبتي 
دوباره موج تازه يي از كشمكش هاي سیاسي را در روابط دو 
كشور به وجود آورده است. ديروز چین اعالم كرد اين كشور به 
طور قاطعانه مخالف هرگونه مالقات میان رئیس جمهور امريكا 
و دااليي الما است. ما ژائوكسو سخنگوي وزارت خارجه چین با 
مخالف سفر  قاطع  طور  به  چین  داشت؛  اظهار  يي  بیانیه  صدور 
دااليي الما به امريكاست و همچنین به طور جدي با پذيرش دااليي 
مخالف  شكلي  و  عنوان  هر  تحت  امريكا  رهبران  سوي  از  الما 
است. وي خاطرنشان ساخت؛ ما از طرف امريكايي مي خواهیم 
حساسیت باالي مساله تبت را به رسمیت بشناسد و درخصوص 
مسائل مربوطه به دقت وارد عمل شود و از طرفي به طور صريح 
از وارد شدن آسیب هاي بیشتر به روابط چین و امريكا اجتناب 
كند. در اين بیانیه همچنین آمده است؛ دوطرف درخصوص اين 
مسائل در طول سفر اوباما به چین در ماه نوامبر بحث و تبادل 
با  خود  قاطع  مخالفت  چیني  رهبران  سفر  اين  در  و  كردند  نظر 
امريكا را  با دااليي الما و رهبران ملي و دولتي  هرگونه مالقات 
اعالم داشتند. سخنگوي وزارت خارجه چین افزود؛ هو جین تائو 
رئیس جمهور چین و ساير رهبران اين كشور به طور مشخص از 
اوباما خواستند به نیروهاي جدايي طلب تبت اجازه فعالیت جدايي 
طلبانه در خاک امريكا را ندهند. با اين حال كاخ سفید همچنان بر 
موضع خود در مورد مالقات اوباما و دااليي الما پافشاري مي 
كند و نسبت به هشدارهاي چین مبني بر بروز تنش در روابط دو 
باراک  اين در حالي است كه سال گذشته  اعتنا است.  كشور بي 
اوباما از ديدار با دااليي الما امتناع كرده بود و اين مساله انتقادات 
زيادي را از سوي محافل سیاسي امريكا در پي داشت. در همین 

است؛  گفته  خبرنگاران  به  سفید  كاخ  سخنگوي  بیلبرتون  رابطه 
رئیس جمهور امريكا در طول سفر سال گذشته خود به چین به 
رهبران اين كشور گفته است قصد مالقات با دااليي الما را دارد 
و اين اقدام را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاري فرانسه وي 
خاطرنشان ساخت؛ دااليي الما يک رهبر فرهنگي و مذهبي است 
كه در مجامع بین المللي مورد احترام است و رئیس جمهور قصد 
دارد به خاطر اين ظرفیت با او مالقات كند. وي هیچ تاريخي براي 
مالقات دااليي الما و باراک اوباما ارائه نداد ولي اظهار داشت؛ به 
زودي تاريخ اين مالقات اعالم خواهد شد. پیش از اين، رو ويكون 
يكي از مقام هاي حزب كمونیست چین گفته بود در صورت ديدار 
اوباما با دااليي الما چین نیز اقدام متقابل صورت خواهد داد. اين 
مقام حزب كمونیست چین همچنین درباره ديدار رئیس جمهوري 
امريكا با اين ناراضي تبتي همچنین گفت اين ديدار به شدت مي 
تواند اساس و بنیادهاي روابط سیاسي چین و امريكا را از بین 
ببرد. ويكون همچنین از اقدامات تالفي جويانه از سوي كشورش 

نیز خبر داد و گفت؛ 
ديدار  اين  اگر 
گیرد  صورت 
متقابلي  اقدام  ما 
صورت خواهیم داد 
تا كشورهاي درگیر 
اشتباهات  نتايج 

دو  اختالف  چین،  به  امريكايي  تسلیحات  فروش  ببینند.  را  خود 
كشور درخصوص وب سايت گوگل، موضوع هسته يي ايران و 
مساله تبت از موارد مهمي هستند كه اخیراً روابط چین و امريكا 
را دچار تنش هايي جدي كرده است. برخي از كارشناسان علت 
در  امريكا  با  همكاري چین  عدم  به خاطر  را  ها  تنش  اين  اصلي 
تحريم هاي جديد علیه ايران مي دانند و برخي برعكس معتقدند 
تنش هاي موجود باعث اين عدم همكاري شده و از اين پس نیز 
امريكا نمي تواند با توجه به وضعیت موجود روي همكاري چین 

در پرونده هسته يي ايران حسابي باز كند.

امريكا براي فروش  اقدام   روزنامه روسي »كامرسانت«، در پي 
دالر  میلیون   400 و  میلیارد   6 ارزش  به  تسلیحاتي  يي  محموله 
و  پكن  روابط  نوشت؛  كشور  اين  به  چین  اعتراض  و  تايوان  به 
واشنگتن در مرز مناقشه ديپلماتیک قرار گرفت و پس از آن پكن 
قصد خود براي قطع روابط نظامي با وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( 
و اعمال تحريم هايي بي سابقه علیه شركت هاي شركت كننده در 

اين معامله را اعالم كرد كه در میان اين شركت هاي بزرگ نام  
به   Lockheed Martin و   United Technologies، Boeing
چشم مي خورد. اين روزنامه افزود؛ مناقشه به وجودآمده میان 
واشنگتن و پكن يک پیش زمینه دارد و آن عدم تمايل چین براي 
همكاري با امريكا به منظور مبارزه با ايران است كه تشديد آن در 
آينده مي تواند موجب آغاز جنگ سرد میان اين دو بازيگر بزرگ 
پیامدهاي غیرقابل پیش بیني را براي ساير جهان  جهان شده و 

به بار آورد.

باید کودکان افغانی را 
آموزش دهيم

زود دويچه سايتونگ، اول فوريه /ترجمه : كسری امامی 

وزير  وستروله  گوئیدو   
امورخارجه آلمان در گفتگو 
دويچه  زود  روزنامه  با 
تازه  مواضع  سايتونگ 
كشورش در قبال افغانستان 
را  لندن  كنفرانس  از  پس 

تشريح كرده است
كه  كنند  می  ادعا  ها  آلمانی 
در  طالبان  سقوط  زمان  از 
اين كشور يكی   ، افغانستان 
حاضران  قدرتمندترين  از 

اروپايی در افعانستان بوده است كه عزم خود را برای بهبود شرايط در 
اين كشور جزم كرده است .

آلمان با اعزام نیروی نظامی ،آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و تامین 
مايحتاج مردم اين كشور اراده قوی خود را برای تسريع در بهبود وضعیت 

آنها نشان داده است .  

گوئیدو وستروله وزير امورخارجه آلمان در گفتگو با روزنامه زود دويچه 
سايتونگ به اعالم مواضع كشورش در قبال افغانستان پرداخته است.

آقای وزير ، چه شرايطی برای افغانستان بهترين وضع تصور است ؟ 
با توجه به مصوبات  شرايط خوب وقتی است كه آغازی جديد را بتوان 

كنفرانس لندن برای افغانستان متصور بود . 

و بعد ؟ 
بايد شرايط تحصیل برای شمار زيادی از كودكان افغان فراهم شود . آمار 
 . برند  می  رنج  بیسوادی  از  افغان  دختران  از  كه دوسوم  دهد  نشان می 
تامین ارزاق الزم برای زندگی مردم و احیای حقوق بشر در افغانستان از 

ديگر مواردی است كه بايد به آن پرداخته شود .  

شما يک بار درباره تغییر استراتژی در افغانستان سخن گفتید . می توانید 
در اين خصوص كمی توضیح دهید ؟ 

هنگامی كه حدود 70 كشوری كه در خصوص اوضاع افغانستان فعالیت 
می كنند از استراتژی واحدی استفاده كنند ، می توان در كوتاهترين زمان 
ممكن شاهد تغییرات محسوس در اين كشور بود. من از روزی كه در مسند 
وزارت امورخارجه آلمان تكیه زدم موضوع تغییر استراتژی در افغانستان 

و اتخاذ يک استراتژی واحد در اين كشور را مطرح كردم .

منظورتان نفی عملكرد پیشینیان است ؟  
انتقاد و ارائه پیشنهادات بهتر به هیچ وجه به معنی نفی كاركرد دولتهای 
گذشته نیست. ما بايد استراتژی سیاسی در افغانستان را در زمینه های 
بازسازی ، ارتقای دستاوردهای سیاسی در نظر بگیريم . افغانستان بايد 

از انزوا جدا شود .  

آيا سرنوشت سیاسی را با موفقیت افغانستان در ارتباط میدانید ؟  
من معتقدم چنانچه سیاست دسته جمعی در افغانستان موفق باشد بايد اين 
موفقیت را برای تمام دست اندركاران تلقی كرد .ما پس از كنفرانس لندن 
استراتژی جديدی را برای افغانستان در نظر گرفتیم كه امیدواريم موفقیت 

پیش بینی شده را در بر داشته باشد .

به موضوع  ديگر  بار  میالدی   2013 در سال  آلمان  آتی  انتخابات  در  آيا 
افغانستان پرداخته خواهد شد ؟  

گمان می رود در زمان انتخابات موضوع های الزم به بحث گذاشته شده و  
مباحث انتخاباتی در آن هنگام مطرح خواهد شد .  

آيا در سال 2011 میالدی شاهد خروج نظامیان از افغانستان خواهیم بود ؟  
میالدی   2014 سال  تا  است  قرار  شده  تعیین  پیش  از  آنچه  براساس 
افغانستان خالی از نیروهای ائتالف باشد . اين پیشتر خواسته حامد كرزای 
رئیس جمهوری افغانستان است  كه  اين امر بايد به مرور صورت پذيرد .  

درخصوص  نظرهايی  اختالف  دارای  آلمان  در  سیاسی  احزاب  برخی 
حضور در افغانستان هستند ، در اين باره چه نظری داريد ؟ 

همواره هر موضوعی اختالف نظرهايی در پی  دارد ، مسئله افغانستان از 
اين امر مستثنی نیست . به هر روی احزاب بايد مطیع نظر دولت آلمان در 

قبال سیاست خارجی باشند .
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در كمیته چیلكات صورت گرفت 

بلر  توني  اظهارات   

درباره جنگ عراق  
 

 

پس از هفته ها انتظار سرانجام تحقیق از توني بلر نخست وزير سابق 
در  ديروز  عراق،  جنگ  در  كشور  اين  مشاركت  علت  درباره  انگلیس 
كمیته تحقیق جنگ عراق موسوم به كمیته چیلكات آغاز شد. به گزارش 
كرد  اعتراف  عراق  تحقیقات جنگ  كمیته  در  بلر  توني  آسوشیتدپرس 
سپتامبر   11 حمالت  از  پس  جهانیان  براي  تهديد  ترين  بزرگ  صدام 
نبوده است اما تاكید كرد ديدگاه هاي انگلیس و امريكا نسبت به موضوع 
عراق پس از حمله تروريستي 11سپتامبر 2001 به طور كلي تغییر كرد. 
به گزارش اين خبرگزاري وي گفت؛ تا 11سپتامبر ما فكر مي كرديم 
صدام يک خطر و تهديد جدي است. تا آن زمان تالش مي كرديم با راه 
هاي مختلف اين خطر را كنترل و مراقبت كنیم اما پس از 11سپتامبر 
افزود؛ من  بلر  كرد.  تغییر  كلي  به صورت  امريكا  و  ما  ديدگاه   2001
معتقدم تروريست هايي كه در 11 سپتامبر بیش از سه هزار نفر را در 
امريكا كشتند اگر بتوانند 30 هزار نفر را نیز مي كشند، بنابراين ما نبايد 
درباره خطرات و تهديدات تروريستي ريسک مي كرديم. بلر گفت؛ اينكه 
صدام اقدامات زيادي انجام داده بود، درست و واقعي بود اما تصور 
ما اين بود كه نوع خطرات تغییر كرده است. وي افزود؛ هدف اولیه من 
اين بود كه يک پیام بسیار جدي، روشن و صريح پس از حمالت 11 
اين بود كه اگر شما به دنبال سالح  سپتامبر ارسال شود و آن پیام 

هاي كشتار جمعي هستید بهتر است اقدامات تان را متوقف كنید. وي 
افزود؛ تنها تعهدي كه من به بوش در مزرعه كرافورد دادم، اين بود 
اين  با  به بوش گفتم ما در مقابله  با صدام متعهدم. من  به مقابله  كه 
تهديد در كنار شما هستیم. ديگر رهبران جهان احساسي را كه من و 
بوش در آن موقع داشتیم، نداشتند. تفكر امريكايي ها پس از حمالت 
11 سپتامبر تغییر كرده بود و صادقانه بگويم تفكرات من نیز دچار 
اين تغییرات شده بود ولي زماني كه با ديگر رهبران به خصوص در 
اروپا صحبت كردم، چنین نظري نداشتند. بلر اذعان داشت؛ تصمیم من 
براي پیوستن به جنگ عراق كه اعتراضات گسترده مردمي در لندن را 
به دنبال داشته با مخالفت در داخل و حتي درون كابینه روبه رو بوده 
است. الزم به ذكر است توني بلر نخست وزير سابق انگلیس ديروز 
مقابل  الیزابت  ملكه  به مركز  دو ساعت زودتر در ساختمان موسوم 
ساختمان پارلمان انگلیس در مركز لندن حضور يافت و از در پشتي 
وارد اين ساختمان شد تا به مدت شش ساعت به پرسش هاي كمیته 
رئیس  موراي  اندرو  دهد.  پاسخ  )چیلكات(  عراق  درباره جنگ  تحقیق 
گروه ضدجنگ مي گويد؛ اين ورود بزدالنه نشانه يي از روشي است 
كه نخست وزير سابق كشور را به جنگ كشاند؛ بدون حمايت مردمي. 
در جنگ عراق  نظامیان كشته شده  هاي  اعضاي خانواده  از  تعدادي 
از جمله افرادي بودند كه در جلسه كمیته تحقیق حضور داشتند و از 
نزديک شاهد توضیحات نخست وزير سابق انگلیس درباره اين جنگ 
بودند. كمیته تحقیق درباره جنگ عراق كه توسط دولت انگلیس تشكیل 
پشت  حقیقت  كند  مي  تالش  ولي  ندارد  قانوني  اختیارات  است،  شده 
برنامه ريزي براي حمله به عراق، اجراي آن و دوران پس از آن را 
افشا كند. جلسه پرسش از نخست وزير سابق انگلیس در حالي انجام 
برگزاري  محل  مقابل  در  ديروز  بامداد  از  تظاهركننده  كه صدها  شد 
كمیته تحقیق درباره جنگ عراق در لندن تجمع كردند. تجمع كنندگان 
انگلیس  براي كشاندن  بلر  نمادين، دروغ هاي  با برگزاري يک دادگاه 
به جنگ عراق را تشريح كردند و وي را يک جنايتكار جنگي نامیدند. 
در اين دادگاه نمادين شش دروغ نخست وزير پیشین انگلیس درباره 
توسط  نمادين  بلر  يک  سپس  و  رسانده  عموم  اطالع  به  عراق  جنگ 
تظاهرات كنندگان به يک زندان نمادين منتقل شد. قاضي دادگاه نمادين 
بلر دروغ هاي وي را به قرار زير تشريح كرد؛ دروغ شماره 1 )به نقل 
از توني بلر(؛ هدف ما )در عراق( خلع سالح است. هیچ كس به دنبال 
جنگ نظامي نیست. دروغ شماره 2؛ در هر مرحله ما بايد از وقوع جنگ 
جلوگیري كنیم. دروغ شماره 3؛ ما در عراق جنگ را به طرز مغرورانه 
يي پیروز شديم. دروغ شماره 4؛ صدام حسین برنامه هاي فعال نظامي 
دارد و مي خواهد از سالح هاي شیمیايي و بیولوژيكي كه ظرف مدت 
45 دقیقه فعال خواهند شد، استفاده كند. دروغ شماره 5؛ من مي خواهم 
موضوع عراق و سالح هاي كشتار جمعي را از طريق سازمان ملل حل 
كنم و به اين تالش خود ادامه خواهم داد. دروغ شماره 6؛ من هیچ گاه 
سربازان انگلیسي را در جنگي كه اشتباه يا غیرضروري باشد درگیر 
نمي كنم. گروه ديگري از تظاهركنندگان نیز در حالي كه دستان خود 
را به نشانه خون آلود بودن به رنگ قرمز آغشته كرده بودند و نقاب 
هاي تصوير توني بلر را نمايش مي دادند تابوتي حمل مي كردند كه 

روي آن نوشته شده بود »بهاي خون«. 

سيا؛ القاعده درصدد حمله
به امریکاست 

 مقام هاي ارشد اطالعاتي امريكا در كنگره امريكا اظهار 
داشتند انتظار مي رود القاعده طي سه يا شش ماه آينده 
به  ببیند.  تدارک  امريكا  متحده  اياالت  علیه  را  حمالتي 
سیا  سازمان  رئیس  پانتا  لئون  آسوشیتدپرس،  گزارش 
خطاب به اعضاي كنگره گفت؛ سازمان تروريستي القاعده 
در حال مستقر كردن عوامل خود در امريكاست تا دست 

به حمالتي جديد در داخل خاک كشور بزند.

 پانتا به كمیته اطالعاتي مجلس سناي امريكا گفت؛ حجم 
و  نیست  سپتامبر   11 حمالت  حد  در  احتمالي  حمالت 
القاعده هم اكنون از روش هاي جديد استفاده مي كند كه 
نسبت  همچنین  پانتا  است.  دشوار  بسیار  آنها  تشخیص 
داد.  هشدار  گرايان  افراط  فردي  حمالت  انجام  خطر  به 
من  كه  است  تكروي«  »استراتژي  اين  كرد؛  تصريح  وي 
معتقدم بايد به عنوان تهديد اصلي علیه كشور به آن توجه 
تالش  در  همچنین  القاعده  كرد؛  خاطرنشان  پانتا  كنیم. 
براي استفاده از افراط گراياني است كه در داخل امريكا 
پرورش يافته اند و قصد دارد از آنها براي انجام حمالت 

خشونت آمیز در خاک كشور استفاده كند.

كه  نیز  امريكا  ملي  اطالعات  سازمان  رئیس  بلر  دنیس   
سناي  مجلس  اطالعات  كمیته  در  پانتا  لئون  همراه  به 
كه  تغییراتي  با  داشت؛  اظهار  بود،  شده  حاضر  امريكا 
در  امريكا  هوايي  خطوط  در  نافرجام  بمبگذاري  از  پس 
تاريخ 25 دسامبر ايجاد شده است، اطالعات امريكا قادر 
ممكن  اما  كند،  جلوگیري  مشابه  حمالت  وقوع  از  است 
است اطالعات امريكا در مقابل تروريست هاي ماهرتر و 
هوشیارتر به خوبي نتواند عمل كند. رابرت مولر رئیس 
اف بي آي نیز كه در اين كمیته حضور داشت، از عملكرد 
اف بي آي در جريان بمبگذاري در خطوط هوايي امريكا 

دفاع كرد.
كمیته  رئیس  فینشتن  ديان  سوال  به  پاسخ  در  مولر   
از  ها  بازجويي  تداوم  بر  مبني  سنا  مركزي  اطالعات 
هواپیمايي  خطوط  در  ناكام  انفجار  عامل  عبدالمطلب 
سكوت  اختیار  بر  مبني  وي  قانوني  حق  رغم  به  امريكا 
اظهار داشت؛ بله همچنان بازجويي ها ادامه دارد. در خبر 
ديگري در همین راستا رئیس ستاد مشترک ارتش امريكا 
از كنگره خواست بودجه چند میلیارد دالري براي جنگ 
افغانستان را تصويب كند و هشدار داد كه شبه نظامیان 
طالبان در حال نفوذ هرچه بیشتر در سراسر افغانستان 

هستند. 

مصطفي برغوثي کاندیداي 
دریافت جایزه صلح نوبل  

  
از كانديداتوري دكتر  از برندگان جايزه صلح نوبل  يكي 
سال  نوبل  صلح  جايزه  دريافت  براي  برغوثي  مصطفي 

2010 خبر داد.
میريد  الیوم،  فلسطین  اينترنتي  سايت  گزارش  اساس  بر 
مصطفي  كانديداتوري  داشت؛  اظهار  ايرلندي  ماگوآير 
جايزه  دريافت  براي  فتح  جنبش  مسووالن  از  برغوثي 
صلح نوبل، دستاوردي بزرگ براي فلسطین و پشتیباني 
از مقاومت مردمي در اراضي اشغالي فلسطین به شمار 
مي رود و به مثابه امید به آينده بهتر فلسطین و خاورمیانه 
است. وي علت اين انتخاب را مشاركت هاي ملي و نقش 
برغوثي در مقاومت مردمي در اراضي فلسطیني بر ضد 
ديوار حائل شهرک سازي و مقاومت براي صلح عادالنه 
دانست. وي تاكید كرد؛ برغوثي به مقاومت مسالمت آمیز 
پايبند است  مردمي در زمینه شخصي و زندگي عمومي 
و براي رهايي مردمش از اشغال و سلطه تالش مي كند 
و بهترين نماد شیوه عمل گاندي است. برنده جايزه صلح 
و  ايجاد  مدني،  جامعه  تقويت  در  برغوثي  نقش  بر  نوبل 
تحكیم دموكراسي، احترام به حقوق بشر، توسعه سیاست 
هاي بهداشتي و نیز ايجاد نظام بهداشتي پیشرفته براي 
خستگي  مقاومت  و  فلسطین  ملت  زندگي  شرايط  بهبود 
ناپذير بر ضد ديوار نژادپرستانه حائل از طريق مقاومت 

مردمي تاكید كرد.  

دنيای اینترنتی  هفته نامه پرشين

یک پنجره 
 هزار رنگ

زود! دير هم هست

www.persianweekly.co.uk

افشاي طرح محرمانه انگليس  
  

حكومت  براندازي  براي  انگلیس  دولت  محرمانه  طرح  از  اينديپندنت  روزنامه 
اين  نوشته  به  داد.  خبر  عراق  علیه   2003 سال  جنگ  از  پیش  سال  دو  صدام 
روزنامه، مسووالن دولت انگلیس در طرح خود پیامي را به مخالفان عراقي ابالغ 
كردند مبني بر اينكه انگلیس از هرگونه اقدامي علیه حكومت صدام حمايت خواهد 
كرد. دولت انگلیس در اين طرح وعده داده اقداماتي را در حمايت از مخالفان از 
جمله قرارداد هاي نفتي، بخشش بدهي هاي عراق و انعقاد قراردادهاي تجاري 

در صورت براندازي حكومت صدام انجام دهند. 

اينديپندنت نوشته است؛ تیم توني بلر نخست وزير سابق انگلیس حتي پیش از 
مي  عراق  نظام  در  تغییر  براي  ابزاري  را  اين طرح  11 سپتامبر  انجام حمالت 
دانست و پیش نويس اين طرح را در ژوئن سال 2001 يعني سه ماه پیش از 
حمالت 11 سپتامبر تنظیم كرده بود. اين سند كاماًل محرمانه بوده و حتي در 

كمیته تحقیقات جنگ عراق )چیلكات( نیز منتشر نشده است.  

راهکار واشنگتن پست براي اوباما 
در  اوباما  نوشت؛  »واشنگتن پست«  روزنامه  از  نقل  به  پرچم  سايت 
حمايت  در  از  بايد  شود  پیروز  ايران  برابر  در  مي خواهد  كه  صورتي 
موفقیت  عدم  به  اشاره  با  واشنگتن پست  شود.  وارد  سبز«  »جنبش  از 
تحريم هاي  اعمال  براي  بین المللي  حمايت هاي  كسب  در  اوباما  دولت 
بیشتر علیه ايران نوشت كه تصويب و اجراي هر اقدام جديد ماه ها به 
طول خواهد انجامید و همچنین ايران ]پیش تر[ هیچ گونه اهمیتي به سه 
دوره قطعنامه هاي تحريم پیشین شوراي امنیت سازمان ملل متحد نداد. 

واشنگتن پست پیشنهاد راهكار جديدي براي مقابله ايران هسته اي ارائه 
مي دهد: بهترين روش جلوگیري ايران از دستیابي به قابلیت هسته اي در 
پیروزي حزب مخالف ايران نهفته است و به همین دلیل استراتژي دولت 

اوباما بايد با هدف حمايت از »جنبش سبز« و 
نه توافق با مقامات دولت ايران باشد. اين روزنامه آمريكايي در پايان 
گزارش خود با اشاره به راهبرد ناموفق اوباما در برابر ايران اينگونه 
ايران در ارتباط با دور جديدي از تحريم ها  نتیجه گیري كرد كه دولت 
درباره  را  خود  نگراني  ايران  اما  كرده  نگراني  عدم  و  بي تفاوتي  ابراز 

احتمال اينكه آمريكا از »انقالب رنگي« حمايت كند، مخفي نمي كند. 
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چين: تدابير حمایتي آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی
تجاري آمریکا 
خطرناک است 

چین بارديگر به آمريكا هشدار داد تدابیر حمايتي 
اقتصادي  روابط  كشور  آن  تجاري  يكجانبه 
جیان،  يائو  مي اندازد.  خطر  به  را  دوجانبه 
سخنگوي وزارت بازرگاني چین روز چهارشنبه 
حمايت گرايي  گفت:  پكن  در  خبرنگاران  به 
تجاري آمريكا خطري جدي براي روابط تجاري 
دوطرف است. وي افزود: تصمیمات اخیر آمريكا 
ضديارانه  و  ضددامپینگ  تدابیر  اعمال  براي 
شرايطي  در  چین،  فوالدي  فرآورده هاي  روي 
مناسبات  روبه روست  مالي  بحران  با  جهان  كه 
تجاري چین و آمريكا را قرباني مي كند. وي چین 
آمريكا  تدابیر ضدتجاري  قرباني  بزرگ ترين  را 
خواند و گفت: موانع زيادي در بخش هاي تجاري 

ايجاد شده است.

بر  مبني  آمريكا  مسئوالن  برخي  اظهارات  وي   
اينكه چین درقبال سرمايه گذاري خارجي موانعي 
ايجاد كرده است را مردود دانست و تاكید كرد: 
چین سومین بازار بزرگ براي آمريكا محسوب 
در  كشور  اين  به  آمريكا  صادرات  و  مي شود 
سال گذشته میالدي به 77میلیارد و 400میلیون 
آن  تجاري  كسري  كاهش  باعث  كه  رسید  دالر 
كشور در برابر چین به میزان 16درصد شد. وي 
مانع  يكجانبه  تدابیر  با  از كشورها  برخي  گفت: 
گسترش روابط تجاري مي شوند اما گناه آن را 
به گردن ديگر كشورها مي اندازند كه اين كامال 

براي بهبود اقتصادي غیرمنطقي است. 

آیا اقتصاد 
ایران دچار 

خشکی 
اعتبارات 
شده است؟

حسن افروزی

 Credit( اعتبارات  خشکی 
است  اصطالحی   )Crunch
باره   یک  به  کاهش  به  که 
از  اعتبار(  )یا  وام ها  اعطای 
طرف بانک ها در نتیجه  نبود 

اعتبارات اطالق می شود. 

میزان  كاهش  باعث  معموال  اعتبارات  خشكی 
بهره  نرخ  افزايش  از  به صورت مستقل  اعتبارات 
می گردد. در چنین شرايطی، رابطه  میان نرخ بهره 
و میزان اعطای اعتبارات تغییر می كند، به صورتی 

كه میزان اعتبارات در هر نرخ بهره ای كم می آيد. 

برای اينكه بتوان جواب سوال باال را داد ابتدا بايد 
پديده  اين  آمدن  وجود  به  باعث  عاملی  چه  ديد 
گرفته  صورت  سرمايه گذاری های  منبع  می گردد. 
پس انداز ها  واقع  در  است.  پس انداز  اقتصاد،  در 
)اعطای  مختلف  طرق  از  كه  هستند  واقعی  منابع 
اختیار سرمايه گذاران قرار می گیرند  وام و...( در 

تا برای پیشبرد اهداف خود از آنها استفاده كنند. 
سوالی كه بايد در اينجا مطرح شود اين است كه 
پس نقش دولت چیست؟ مگر دولت يا بانک مركزی 
با در اختیار داشتن حق انتشار و تولید پول قادر 

به ايجاد منابع نیستند؟ 

گاه  هیچ  اقتصاد  اصلی  جريان  نظر  برخالف 
باشد  پس انداز  از  بیشتر  نمی تواند  سرمايه گذاری 
مگر در كوتاه مدت و با نتیجه ای فاجعه بار. بیايید 
فرض كنیم كه دولت با به وجود آوردن اعتبارات 

اين  جديد 

منابعی  كه  آورد  وجود  به  جامعه  در  را  توهم 
بیشتر از حد واقعی در اقتصاد وجود دارند. نتیجه 
دو  در  را  اقدام  اين  نتیجه   بیايید  بود؟  چه خواهد 
بررسی  سرمايه گذاران  و  پس انداز كننده ها  گروه 

كنیم. 

ديگر  منابع  وفور  انگاشت  با  پس اندازكنندگان 
نخواهند  بیشتر  پس انداز  برای  چندانی  تمايل 
تنها  نه  منابع  واقعی  میزان  ترتیب  بدين  و  داشت 
يافت.  نیز خواهد  بلكه كاهش  نخواهد شد،  بیشتر 
دست  انگاشتی  چنین  با  سرمايه گذاران  طرفی  از 
زمانی  افق  با  و  بیشتر  سرمايه گذاری های  به 
توسط  كه  منابعی  چون  زد.  خواهند  طوالنی تر 
دولت به وجود آمده به شكل اعتبارات در اختیار 
بنگاه ها گذاشته می شود، آنها نیز از اين اعتبارات 
خواهند  استفاده  خود  سرمايه گذاری های  برای 

كرد. 

ناشی می شود؟  كجا  از  اعتبارات  اين  ارزش  ولی 
از  ديگری  اعتبار  هر  يا  پول  ارزش  اينكه  نه  مگر 
می گیرد؟  نشات  اقتصاد  در  موجود  واقعی  منابع 
حال اگر میزان اين اعتبارات بیشتر شود در حالی 
نشده،  بیشتر  تنها  نه  جامعه  در  واقعی  منابع  كه 
ارزش  كه  است  بديهی  است،  نیز شده  كمتر  بلكه 
اين اعتبارات رو به كاهش خواهد گذاشت تا برابر 
كه  است  زمانی  اين  گردد.  واقعی  منابع  ارزش  با 
تا  می پیوندد.  وقوع  به  اعتبارات  خشكی  پديده  
اعتبارات موجود  مقدار  اين  از  قبل  زمان كوتاهی 
به زمان  بیشتری نسبت  ارزش بسیار  در جامعه 
اساس  بر  تمامی سرمايه گذاری ها  و  داشتند  حال 
ولی  بود،  شده  انجام  اعتبارات  موهومی  ارزش 
)به  است  يافته  بسیار كاهش  آنها  ارزش  كه  حال 
ارزش واقعی بازگشته است( سرمايه گذاران برای 
اعتبارات  به  خود  پروژه های  رساندن  انجام  به 
است  حالی  در  اين  و  داشت  خواهند  نیاز  جديد 
اين اعتبارات از اول وجود نداشته اند. بدين ترتیب 

پروژه ها نیمه تمام رها خواهند شد. 

بود  نخواهند  وام ها  پرداخت  باز  به  قادر  بنگاه ها 
خواهند  روبه رو  اعتبارات  كمبود  با  بانک ها  و 
گیری  بازپس  برای  كه  سپرده گذارانی  شد. 
پس اندازهايشان به بانک ها مراجعه می كنند متوجه 
بین مردم  اين كمبود شده و كم كم ترس عمومی 
گسترش خواهد يافت در نتیجه بانک ها با مراجعه 
بیش از حد پیش بینی شده  سپرده گذاران مواجه 

شده و رو به ورشكستگی خواهند گذاشت. 

بايد توجه شود كه اين بحران مربوط به عملكرد 
نامناسب يک يا چند بانک و موسسه  مالی نیست، 
بلكه ناشی از توهم بی جايی است كه دولت با به 
وجود آوردن اعتبارات مصنوعی به وجود آورده 
بود. هنگامی كه در بازار اطالعات نادرست منتقل 
به  بود.  خواهد  انتظار  در  فاجعه ای  مطمئنا  شود 
همین دلیل است كه نه تنها چند بانک، بلكه تمامی 
بانک ها نادرست عمل خواهند كرد و با يک مشكل 

جديد مواجه خواهند شد: خشكی اعتبارات. 

ايجاد  از  ناشی  اعتبارات  خشكی  ترتیب  بدين 
اعتبارات مصنوعی توسط دولت و در نتیجه ايجاد 
نشات  اقتصادی  آحاد  برای  منابع  وفور  توهم 
می گیرد. حال در مورد ايران می توانیم به بررسی 
مشكالت  می توان  آيا  كه  بپردازيم  موضوع  اين 
اخیر به وجود آمده در بانک ها را ناشی از خشكی 

اعتبارات دانست يا خیر. 

بانک ها  با تشويق  دولت نهم در سال های گذشته 
آحاد  به  وام  اعطای  و  اعتبارات  گسترش  برای 
اقتصادی )مانند صنايع زودبازده و غیره( دست به 
ايجاد اعتبارات جديد در اقتصاد زد. مخصوصا با 
باالرفتن قیمت نفت انگیزه نیز برای پیشبرد اقتصاد 
با رشد صنعت افزايش يافت، بنابراين سیل عظیمی 
از اعتبارات به صنعت تزريق شد. ولی همانطور كه 
در باال نیز اشاره شد با بازگشت ارزش اعتبارات 
به ارزش واقعی حال اقتصاد ايران با كمبود شديد 
اعتبارات مواجه است و البته طبیعی است كه راه 

مقابله با اين مشكل ايجاد اعتبارات جديد نیست. 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, 
London W1K 6WD
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زنگ ها برای اقتصاد  ایران 
به صدا درآمده است؟

محمدصادق الحسینی

گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 1388 در روزهای گذشته منتشر شد. 

و وضعیت  كردن شرايط  منظور مشخص  به  و  فصلی  بصورت  كه  گزارش  در  اين 
از چند جنبه حايز  نكاتی وجود دارد كه بررسی آن  اقتصاد كشور منتشر می شود، 
اهمیت است. اوال  اين گزارش نشان می دهد كه اوضاع و جهت اقتصاد كشور در هر 
فصل از سال به چه صورت بوده است و ثانیا انتظارات مخاطبان و فعاالن اقتصادی 
را نسبت به تغییرات واقعی اقتصاد تعديل می نمايد. از  اين روی  اين گزارش سال ها 
است كه به يک منبع معتبر برای تحلیل ها و بررسی های اقتصادی تبديل شده است. 
به صورت خالصه بايد گفت كه  اين گزارش نیز همانند گزارش بانک جهانی وضعیت 

مطلوبی از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی كشورمان ترسیم نمی كند. 

در اين فرصت به بررسی و تحلیل خالصه نكات استخراج شده از روندهای اقتصاد ايران 
در آخرين گزارش رسمی منتشره می پردازيم: 

1 - رشد اقتصادی: باالخره رشد اقتصادی كشور در سال 87 پس از مدت ها انتظار، 
در  اين گزارش بصورت رسمی اعالم شد. بر مبنای  اين گزارش، بانک مركزی، رشد 
تولید ناخالص داخلی در سال 1387 را برابر با 3/2 درصد اعالم كرده است. نكته ای كه 
در اين میان حايز اهمیت است  اين كه؛ رشد اقتصادی از تفاضل  تولید ناخالص داخلی 
در مقايسه با سال پیش از آن و تقسیم  اين عدد بر سال مذكور به دست می آيد، اما آمار 
مربوط به تولید ناخالص داخلی در سال 87 در  اين گزارش به صورت غیرمنتظره ای 
موجود نیست و در برابر تولید ناخالص داخلی، عالمت در دسترس نبودن آمار درج 
شده است! بنابراين اگر  اين رشد به درستی استخراج شده است، بايد منابع استخراج 
نیز در همین گزارش همچون روند سال های گذشته  ناخالص داخلی  تولید  يعنی  آن 
مشخص باشد، اگر تولید ناخالص داخلی در دسترس نیست )همان طور كه در گزارش 
تصريح شده( پس  اين رشد اقتصادی از كجا به دست آمده است؟، اگر هم كه تولید 

ناخالص مشخص است، بايد پرسید كه چرا در گزارش نیامده است.  

اين امر هنگامی  بیش از پیش مورد سوال واقع می شود كه هر ساله رشد اقتصادی 
اعالم شده توسط بانک مركزی اختالف چندانی با رشد گزارش شده توسط نهادهای 
بین المللی معتبر همانند بانک جهانی نداشت، اما رشد اعالمی  در  اين گزارش اختالف 
فاحشی با رشد اقتصادی 1 درصدی اعالم شده توسط بانک جهانی در سال 2009 
برای اقتصاد  ايران دارد. البته اختالف جزئی  اين دو طبیعی است )به دلیل عدم تطابق 
سال های میالدی و شمسی( اما اختالفی در اين حد هنگامی  كه در كنار گزارش نشدن 

تولید ناخالص داخلی قرار می گیرد كمی  اعجاب برانگیز می نمايد. 

2 - متاسفانه آمارهای مربوط به تشكیل سرمايه، صنعت )شاخص تولید كارگاه های 
صنعتی(، شاخص های مربوط به بورس اوراق بهادار )شاخص سود نقدی، شاخص 
87 موجود  در سال  داخلی  ناخالص  تولید  همانند شاخص های  نیز  تعداد خريداران( 
نیستند. به عبارتی بايد گفت كه  اين گزارش هم همانند گزارش شماره 56 )گزارش نیمه 
اول سال 88( بسیاری از متغیرهای مربوط به سال 87 را نیز در خود ندارد كه سوال 
اقتصاد  تحلیل در  امكان  امتناع و عدم  برانگیخته است و موجب  را  اقتصادی  جامعه 
متولی  دستگاه های  ناتوانی  فرضیه  كه  گفت  بايد  در  اين خصوص  است.   ايران شده 
آمارهای اقتصادی از جمله بانک مركزی از ارائه  اين آمار به دلیل ضعف  اين دستگاه ها 
يا نبود  اين آمارها، كامال منتفی است و بايد در خصوص عواقب نامناسب اقتصادی كه 

عدم ارائه  اين آمارها به بار می آورد، به مسووالن امر هشدار داد. 

پروانه های صادره ساختمانی  تعداد  نزولی  3 - در بخش ساختمان و مسكن، روند 
همچنان ادامه دارد و پروانه های صادره در نیمه دوم سال به رقم 2265 فقره در شهر 
تهران و 29449 فقره در كل كشور رسیده است كه حاكی از به ترتیب رشد منفی 9/64 
درصدی و منفی 5/37 درصدی در دو ماهه دوم دارد. شايان ذكر است كه  اين شاخص 
در سه ماهه اول سال نیز به ترتیب رشد منفی 62 درصدی و منفی 36 درصدی را 
تجربه كرده بود. همانطور كه قبال تذكار داده شده است رشد منفی در تعداد پروانه های 
صادره می تواند عرضه مسكن را در سال ها ی آينده به شدت كاهش دهد كه با توجه 
به هرم سنی جمعیت در كشور )و نزديک شدن به سال 1391 كه سال اوج ازدواج ها 
و تشكیل خانواده و در نتیجه سال اوج تقاضای مسكن نام گذاری شده است( بسیار 

خطرناک است و آينده خوبی را پیش روی بازار مسكن نمی گذارد. 

تاسیس واحدهای صنعتی در  آمارها نشان می دهد كه جواز  4 - در بخش صنعت، 
جواز   86 سال  در  كه  طوری  به  است.  منفی  متوالی  سال  دومین  برای  نادر  اتفاقی 
تاسیس واحدهای صنعتی منفی 3/11 درصد كاهش يافته بود و در سال 87 نیز  اين 
اين  است.   روبه رو شده  منفی 7/45 درصد  با رشد  بی سابقه ای  به صورت  شاخص 
پیش بینی  و  پیش نگر  پروانه های صادره، يک شاخص  نیز همچون شاخص  شاخص 
وضعیت  شاخص ها  ديگر  همچون  متاسفانه  كه  است  اقتصاد  آتی  وضعیت  كننده 

مطلوبی را نويد نمی دهد. 

87 و چه در سه ماهه دوم سال جاری  5 - تولید و صادرات نفت نیز چه در سال 
اين رشد  اما   است  بوده  منفی اين شاخص كوچک  كه رشد  هرچند  است.  بوده  منفی 
منفی خصوصا برای تولید می تواند نشان دهنده وضعیت نامناسب كشور در گسترش 
و سرمايه گذاری كردن در میادين نفتی و به طور كلی عدم توجه به سرمايه گذاری در 
اين بخش در سال های گذشته باشد كه خطرناک است. مجموع آنچه آمد نشان می دهد 
كه وضعیت اقتصاد  ايران بر مبنای آمارهای بانک مركزی كشور وضعیت مطلوب و 
مناسبی نیست.  اين وضعیت نامناسب هنگامی  بیش از پیش خود را نشان می دهد كه 
هدف گذاری شده  درصد   4/8 معادل   1387 برای سال  كشور  اقتصادی  رشد  بدانیم 
بود كه بنابر آمارهای رسمی، تنها رشدی 3/2 درصدی را تجربه كرده ايم كه حتی به 

تنهايی نشان می دهد كه زنگ ها برای اقتصاد  ايران به صدا در آمده است. 

واکنش بازار طال به 
حرفهای سياسيون

محمد هرمزی

 

اين روزها اگرچه از تب قیمت طال در بازارهای 
جهانی كمی كاسته شده است، اما بروز كوچكترين 
و  نفت  ارز،  جمله  از  ديگر  بازارهای  در  تلنگری 
دنبال  به  را  قیمت طال  در  نوسان  بازارها،  ساير 
دارد؛ در عین حال بازار طال تحت تأثیر اظهارات 
نیز  سیاست  حوزه  در  تأثیرگذار  شخصیتهای 
واكنش شديدی از خود نشان می دهد كه در اين 
بهبود  از  گزارش  آخرين  است،  شده  گفته  باره 
اشتغال در آمريكا بازار طال را تكان خواهد داد. 

بنابراين گزارش، اوج افزايش قیمت طال در اواخر 
هر  در  دالر   1200 رقم  كه  داد  رخ  میالدی  سال 
اونس را هم پشت سر گذاشت، اما با شروع سال 
از يک روند كاهشی برخوردار شد  قیمت   2010
به  متعادلی  وضعیت  يک  در  حاضر  حال  در  و 
سر می برد كه تا لحظه نگارش اين گزارش هر 
اگر طی چند  است.  دالر رسیده   1119 به  اونس 
روز اخیر روند كاهشی قیمت طال معنادار بود، اما 
قیمت آن دوباره روند صعودی را در پیش گرفت 
كه طبق اظهارات فعاالن اين بازار، هر اونس ظرف 

چند روز 30 دالر افزايش قیمت داشته است. 

 بازار داخلی 
در بازار داخلی نیز تحت تأثیر نوسان قیمت طال 
طال  قیمت  افزايش  شاهد  جهانی  بازارهای  در 
هستیم به طوری كه در بازار تهران هر گرم طالی 

18 عیار 26850 معامله می شود. 
بر  اندكی  البته  افزايشی  روند  از  نیز  بازار سكه 
خوردار است به طوری كه سكه تمام طرح جديد؛ 
نیم و ربع به ترتیب 267 هزار تومان، 135 هزار 
رسیده  تومان  هزار   500 و  هزار   68 و  تومان 
است. در بازار مشهد نیز هر سكه تمام 265000 
، نیم 135 و ربع 67 هزار تومان عرضه می شود. 

 تفاوت معنادار دو سکه تمام 
هزار   286 تهران  بازار  در  نیز  قديم  طرح  سكه 
تومان دارای قیمت اسمی است كه با طرح جديد 
اين در حالی  18 هزار تومان تفاوت دارد  حدود 
است كه درست در اوايل دی ماه قیمت طرح قديم 
هزار   261 قیمت  با  و  يكسان  طور  به  جديد  و 

تومان عرضه می شد. 

 شهرک طال فراموش شد 
بازرس اتحاديه كشوری طال و جواهر در اين باره 
قیمت  حاضر  حال  در  گويد:  می  ما  خبرنگار  به 
سكه طرح قديم و جديد البته در مشهد حدود 10 
هزار تومان اختالف دارد، اين در حالی است كه 
رقم  اين  از  بیش  تهران  بازار  در  اختالف  دامنه 
است كه البته عرضه و تقاضا تعیین كننده است. 

يوسف تقی زادگان با بیان اينكه در مقطعی قیمت 
مردم  كند:  می  اضافه  شد،  برابر  سكه  دو  اين 
طرح قديم را به عنوان عتیقه پیش خود نگهداری 
می كنند و اين نكته سبب شده كه قیمت اين دو 
سكه با هم تفاوت داشته باشد. وی در خصوص 
ايجاد شهرک صنعتی طال در مشهد نیز گفت: طی 
جلساتی كه با مسؤوالن داشتیم قرار بود كه اين 
شهرک ايجاد شود اما با اينكه 9 ماه از تصويب 
آن می گذرد، به راحتی به فراموشی سپرده شد. 
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»آواتار« و »قفسه درد« 
نامزد 9 جایزه
 اسکار شدند

رهنگ < سینما  - فیلم افسانه علمی »آواتار« به كارگردانی جیمز كامرون 
و »قفسه درد« كاترين بیگلو هر يک در 9 رشته از جمله بهترين فیلم و 

كارگردانی برای دريافت جوايز اسكار 82 رقابت می كنند.

به گزارش خبرآنالين، آكادمی علوم و هنرهای سینمايی سه شنبه غروب 
به وقت تهران در بورلی هیلز، كالیفرنیا اسامی نامزدهای 24 بخش جوايز 
اسكار 2010 را اعالم كرد و دو فیلم »آواتار« و »قفسه درد« بیشترين 

بخت را برای دريافت جوايز امسال دارند.

 10 فیلم  بهترين  1943 در بخش اسكار  از سال  بار  اولین  امسال برای 
اين  نامزدهای  ديگر  درد«  »قفسه  و  »آواتار«  بجز  می كنند.  رقابت  فیلم 
»منطقه  علمی  افسانه  فیلم  كور«،  »نقطه  فوتبالی  درام  از  عبارتند  بخش 
»لعنتی های  جنگی  فیلم  آموزش«،  »يک  نوجوانان  موضوع  با  فیلم   ،»9
بی آبرو«، »پرشس« درباره مشكالت يک دختر نوجوان سیاه پوست، درام 
با موضوع دهه 1960»يک مرد جدی«، كارتون »باال« و »روی هوا« كه 

داستانی درباره ركود اقتصادی است.

تارانتینو  كوئنتین  و  هوا«(  )»روی  ريتمن  جیسن  )»پرشس«(،  دانیلز  لی 
فهرست بخش  درد«،  »قفسه  و  »آواتار«  كنار  در  بی آبرو«(  )»لعنتی های 

بهترين كارگردانی را كامل می كنند.

يک  نقش  در  بازی  برای  بريجز  جف  مرد،  بازيگر  بهترين  بخش  در 
خواننده به آخر خط رسیده در »قلب ديوانه«، جرج كلونی برای بازی در 
نقش مردی كه دغدغه جمع كردن ساعت پرواز را دارد در »روی هوا«، 
كالین فیرث برای حضور در نقش مردی همجنس باز در »يک مرد تنها«، 
مورگان فريمن برای بازی در نقش نلسون ماندال در »شكست ناپذير« و 
جرمی رنر برای حضور در نقش يک مامور خنثی كردن بمب در »قفسه 

درد« نامزد هستند.

برای  میرن  هلن  كور«،  »نقطه  در  ثروتمند  زنی  نقش  به  بوالک  ساندرا 
بازی در نقش همسر لئو تولستوی در »آخرين ايستگاه«، كری مالیگان 
در نقش نوجوانی بريتانیايی در »يک آموزش«، گابوری سیديبه به نقش 
يک نوجوان اهل هارلم در »پرشس« و مريل استريپ برای بازی در نقش 
جولیا چايلد آشپز معروف در »جولی و جولیا« در بخش اسكار بهترين 

بازيگر زن رقابت دارند.

در بخش های بازيگری، چهار نفر شامل ساندرا بوالک )»نقطه كور«(، جف 
بريجز )قلب ديوانه«(، مو نیک )»پرشس«( و كريستف والتس )»لعنتی های 

بی آبرو«( تا پیش از اين بیش از ديگران در فصل جوايز موفق بوده اند.

دو بخش بهترين فیلم و بهترين كارگردان، محل رويايی جیمز كامرون و 
همسر سابقش كاترين بیگلو است. »آواتار« كامرون جوايز گلدن گلوب 
بهترين فیلم درام و بهترين كارگردان را دريافت كرد، در حالی كه »قفسه 
تهیه كنندگان  انجمن  و  آمريكا  كارگردانان  انجمن  در جوايز  بیگلو  درد« 
آمريكا پیروز بود و همچنین بسیاری از جوايز گروه های منتقدان را از 

آن خود كرد.

بیگلو چهارمین زنی است كه پس از سوفیا كوپوال )»گمشده در ترجمه«(، 
دريافت  نامزد  خوشگل«(  )»هفت  ورتمولر  لنا  و  )»پیانو«(  كمپیون  جین 
اين  اسكار  برنده  زنی  هیچ  تاكنون  می شود.  كارگردانی  اسكار  جايزه 

بخش نشده است.

از  كارگردانی شده، پس  اسكار  نامزد  برای »پرشس«  كه  دانیلز هم  لی 
شد  نامزد  محل«  »پسرهای   1991 سال  فیلم  برای  كه   - سینگلتن  جان 
اين  - دومین فیلمساز سیاه پوست است كه در تاريخ جوايز اسكار در 

بخش نامزد می شود.        

كداک  در  اسفند(   16( مارس  هفتم  امسال   اسكار  جوايز  اعطاء  مراسم 
تیه تر لس آنجلس برگزار می شود. استیو مارتین و الک بالدوين مجريان 
نامزدهای  كامل  فهرست  هستند.  اسكار  جوايز  دوره  دومین  و  هشتاد 

جوايز اسكار امسال به شرح زير است:

»قفسه  آموزش«،  »يک   ،»9 »منطقه  كور«،  »نقطه  »آواتار«،  فیلم:  بهترين 
درد«، »لعنتی های بی آبرو«، »پرشس«، »يک مرد جدی«، »باال«، »روی هوا« 

بهترين كارگردانی: كاترين بیگلو، »قفسه درد« / جیمز كامرون، »آواتار« 
/ لی دانیلز، »پرشس« / جیسن ريتمن، »روی هوا« / كوئنتین تارانتینو، 

»لعنتی های بی آبرو«    

»لعنتی های   / بول  مارک  درد«،  »قفسه  غیراقتباسی:  فیلمنامه  بهترين 
الساندرو  و  موورمن  اورن  »پیام آور«،   / تارانتینو  كوئنتین  بی آبرو«، 
و  پترسن  باب  »باال«،   / كوئن  ايتن  و  جوئل  جدی«،  مرد  »يک   / كامون 

پیت داكتر      

»يک   / تاچل  تری  و  بلوكمپ  نیل   ،»9 »منطقه  اقتباسی:  فیلمنامه  بهترين 
آموزش«، نیک هورنبی / »در حلقه«، جسی آرمسترانگ، سايمن بلک ول، 
آرماندو ايانوچی و تونی روش / »پرشس«، جفری فلچر / »روی هوا«، 

جیسن ريتمن و شلدون ترنر

بهترين بازيگر مرد: جف بريجز، »قلب ديوانه« / جرج كلونی، »روی هوا« 
/ كالین فیرث، »يک مرد تنها« / مورگان فريمن، »شكست ناپذير« / جرمی 

رنر، »قفسه درد«          

»آخرين  میرن،  هلن   / كور«  »نقطه  بوالک،  ساندرا  زن:  بازيگر  بهترين 
ايستگاه« / كری مالیگان، »يک آموزش« / گابوری سیديبه، »پرشس« / 

مريل استريپ، »جولی و جولیا«     

بهترين بازيگر مرد مكمل: مت ديمن، »شكست ناپذير« / كريستوفر پالمر، 
 / دوست داشتنی«  »استخوان های  توچی،  استنلی   / ايستگاه«  »آخرين 

كريستف والتس، »لعنتی های بی آبرو« / وودی هارلسن، »پیام آور«   

بهترين بازيگر زن مكمل: پنه لوپه كروز، »9« / ورا فارمیگا، »روی هوا« / 
مگی جیلنهال، »قلب ديوانه« / آنا كندريک، »روی هوا« / مو نیک، »پرشس« 

فاكس  »آقای   / سلیک  هنری  »كوراالين«،  انیمیشن:  بلند  فیلم  بهترين 
ران  و  ماسكر  جان  قورباغه«  و  »پرنسس  اندرسن/  شگفت انگیز«، وس 

كلمنتس / »راز كلس«، توم مور / »باال«، پیت داكتر    

بهترين فیلم انیمیشن كوتاه: »كباب فرانسوی«، فابريس او. ژوبر / »زيبای 

و دروگر«،  »بانو   / اوكانل  دارا  و  نیكی فالن  اُگريم«،  مامان بزرگ  خفته 
Logorama ، نیكالس شمركین / »مسئله نان و   / خاوير رسیو گراسیا 

مرگ«، نیک پارک

 Instead فلین/  فیلم كوتاه زنده: »در«، خوانیتا ويلسن و جیمز  بهترين 
of Abracadabra، پاتريک الكلوند و ماتیاس فیلستروم / »كاوی«، گرگ 
/ »مستاجران جديد«،  بیلی  / »ماهی معجزه«، لوک دوالن و درو  هلوی 

يواكیم بک و تیوی ماگنوسون   

رابرت  و  كارتر  ريک  هنری:  طراح  »آواتار«،  هنری:  طراحی  بهترين 
استرومبرگ، طراح دكور: كیم سینكلر / »تخیالت دكتر پارناسوس«، طراح 
هنری: ديو وارن و آناستازيا ماسارو، طراح دكور: كاروالين اسمیت / 
»9«، طراح هنری: جان ماير، طراح دكور: گوردون سیم / »شرلوک هلمز«، 
»ويكتوريای   / اسپنسر  كتی  دكور:  طراح  گرين وود،  سارا  هنری:  طراح 

جوان«، »طراح هنری: پاتريس ورمت، طراح دكور: مگی گری

بهترين فیلم غیرانگلیسی زبان: »عجمی«، اسكندر كوپتی و يارون شانی از 
اسرائیل / »راز درون چشمان آنها«، خوان خوزه كامپانال از آرژانتین / 
»شیر اندوه«، كلوديا يوسا از پرو / »يک پیشگو«، ژاک اوديار از فرانسه 

/ »روبان سفید«، میشائل هانكه از آلمان    

شاهزاده  و  پاتر  »هری   / فیوره  مورو  »آواتار«،  فیلمبرداری:  بهترين 
دورگه«، برونو دلبونل / »قفسه درد«، بری آكرويد / »لعنتی های بی آبرو«، 

رابرت ريچاردسن / »روبان سفید«، كريستوفر برگر

رزنبام،  استفن  لتری،  جو  »آواتار«،  تصويری:  ويژه  جلوه های  بهترين 
ريچارد بنهام و اندرو آر. جونز / »منطقه 9«، دان كافمن، پیتر مايزرز، 
رابرت هابروس و مت آيتكن / »سفر ستاره ای«، راجر گايت، راسل ارل، 

پل كاوانا و برت دالتن

بهترين طراحی لباس: »ستاره درخشان«، جنت پترسن / »كوكو در برابر 
 / پرودهوم  مونیک  پارناسوس«،  دكتر  »تخیالت   / لتريه  كاترين  شانل«، 

»9«، كالین آتوود / »ويكتوريای جوان«، سندی پوول

لنس- لیز  و  اوسترگارد  آندرس  وی جی«،  »برمه  بلند:  مستند  بهترين 
مولر / »خلیج كوچک«، لويی سیهويا / »غذا، ثبت شده«، رابرت كنر و الیز 
پیرلستاين / »خطرناک ترين مرد آمريكا: دانیل السبرگ و اسناد پنتاگون«، 
جوديت الريش و ريک گولدسمیت / Which Way Home، ربكا كامیسا     

بهترين مستند كوتاه: »بالی غیرطبیعی چین: اشک های استان سیچوان«، 
بوث  فرماندار  تبلیغاتی  فعالیت  »آخرين  اونیل/  متیو  و  آلپرت  جان 
/ »آخرين كامیون: بسته شدن  دانیل يونگ و هنری آنسباخر  گاردنر«، 
 Music by  / كارخانه جنرال موتورز«، استیون بوگنار و جولیا ريشر 
Prudence، راجر راس ويلیامز و الینور بركت / »خرگوش در برلین«، 

بارتک كونوپكا و آنا ويدرا        

 / كامرون  جیمز  و  رفوا  جان  ريوكین،  استفن  »آواتار«،  تدوين:  بهترين 
»منطقه 9«، جولین كالرک / »قفسه درد«، باب موراوسكی و كريس اينیس 

/ »لعنتی های بی آبرو«، سالی منكه / »پرشس«، جو كلوتس

اندی  سامرز،  گری  بويز،  كريستوفر  »آواتار«،  صداگذاری:  بهترين 
نلسن و تونی جانسن / »قفسه درد«، پل ان. جی. آتسون و ری بكت / 
»لعنتی های بی آبرو«، مايكل مینكلر، تونی المبرتی و مارک اوالنو / »سفر 
»ترانسفورمرها:   / دولین  جی.  پیتر  و  نلسن  اندی  بلمر،  آنا  ستاره ای«، 

انتقام كشته شدگان«، گرگ پی. راسل، گری سامرز و جفری پاترسن

بهترين تدوين صدا: »آواتار«، كريستوفر بويز و گوئندولین يیتس ويتل / 
»قفسه درد«، پل ان. جی. آتسون / »لعنتی های بی آبرو«، ويلی استیتمن / 
»سفر ستاره ای«، مارک استوكینگر و آلن رنكین / »باال«، مايكل سیلورس 

و تام مايرز

شگفت انگیز«،  فاكس  »آقای   / هورنر  جیمز  »آواتار«،  موسیقی:  بهترين 
الكساندر دپال / »قفسه درد«، ماركو بلترامی و باک ساندرس / »شرلوک 

هلمز«، هانس زيمر / »باال«، مايكل جاچینو

بهترين ترانه: »چیزی نمانده برسیم«، »شاهزاده و قورباغه«، موسیقی و 
شعر از رندی نیومن / »توی نیوارلئان«،  »شاهزاده و قورباغه«، موسیقی 
و شعر از رندی نیومن / Loin de Paname، »پاريس 36«، موسیقی از 
راينهارت واگنر و شعر از فرانک تامس / »همه آن را بگیر«، »9«، موسیقی 
از  و شعر  موسیقی  ديوانه«،  »قلب  »خسته«،   / يستن  موری  از  و شعر 

 رايان بینگهام و تی بون برنت

 / سودانو  ويتوريو  و  سینیورتی  آلدو  »ستاره«،  چهره پردازی:  بهترين 
»سفر ستاره ای«، بارنی برمن، میندی هال و جوئل هارلو / »ويكتوريای 

جوان«، جان هنری گوردون و جنی شیركور

وبسايت آكادمی علوم و هنرهای سینمايی / 2 فوريه
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دریافت کنندگان جایزه
 »دوربين برليناله« معرفي شدند 

 
بین  جشنواره  برگزاري  مسووالن 
كردند،  اعالم  برلین  فیلم  المللي 
مطرح  فیلمساز  سه  به  امسال 
جايزه  سینمايي  بنیاد  يک  و  جهاني 
كنند.  مي  اهدا  برلیناله«  »دوربین 
فیلمساز  يامادا  يوجي  پیش  چندي 
فیلمسازان  از  يكي  عنوان  به  ژاپني 
دريافت  به  موفق  امسال  كه  مطرح 
شد،  خواهد  برلیناله  دوربین  جايزه 
معرفي شده بود. به گزارش ايسنا به 

»اريكا  »اولريچ« و  برلین،  فیلم  پايگاه اطالع رساني جشنواره  از  نقل 

و  هستند  جايزه  اين  براي  برلین  برگزيده  فیلمسازان  ديگر  گروگر« 
»بنیاد هنري زيباي نواک« ديگر دريافت كننده دوربین برلیناله است. 
جايزه دوربین برلیناله از سال 1986 میالدي راه اندازي شده است 
به  جايزه  اين  برلین  برپايي جشنواره  دوره  در شصتمین  امسال  و 
سه سینماگر اهدا خواهد شد. يامادا كارگردان كهنه 
كار ژاپني كه تاكنون بیش از 80 فیلم ساخته است 
ادامه  با فیلم شوچیكو وارد عالم سینما شد و در 
آثاري چون »سامورايي سپیده دم«،»پانزده ساله«، 
»برداشت  من«،  »پسران  انگیز«،  خاطره  »كالس 
همچون  »دريا  توراسان«،  ممنوع،  »عشق  نهايي«، 
را  رسد«  مي  فرا  دير  بهار  كه  »جايي  و  خانه« 
كارگرداني كرد. اولريچ و اريكا گرگور با تاسیس 
بنیاد سینماي نو در سال 2008 میالدي به حمايت 
جايزه  پرداختند.  نوظهور  و  جوان  فیلمسازان 
به  كه  هايي  سازمان  يا  افراد  به  برلیناله  دوربین 

دنیاي سینما خدمت كرده اند، اهدا مي شود. 

جایزه بزرگ سينما تک فرانسه در 
دستان رخشان بني اعتماد 

 

رخشان بني اعتماد براي مجموعه آثار سینمايي اش جايز معتبر 
هانري النگلوا- پدر سینما تک فرانسه- را دريافت كرد. پنجمین 
پدر  يادبود  به  كه  سینما«  میراث  »حفظ  جهاني  جشنواره  دوره 
سینما تک فرانسه »هانري النگلوا« نامگذاري شده است، در شهر 
به  فوريه  اول  جهان  بزرگان سینماي  با حضور  فرانسه  ونسن 
كار خود پايان داد. بني اعتماد هنگام دريافت جايزه اش از رئیس 
مادران  تمام  به  را  جايزه  اين  »من  كرد؛  اعالم  ونسن  جشنواره 
وطنم تقديم مي كنم.« طي پنج سال گذشته اين دومین بار است 
به  گیرد.  مي  تعلق  سینما  كارگردان  يک  به  يي  جايزه  چنین  كه 
كارديناله،  كلوديا  بزرگ سینما همچون  ايسنا هنرمندان  گزارش 
در  آهنگساز  و والديمیر كوسما  پینوتو  كلود  برونسون،  ماريزا 
دستیاري  با  اعتماد  بني  رخشان  داشتند.  اين جشنواره حضور 
ها«  »تحفه  داوودي«،  هاي  »گل  ها«،  نشین  »آفتاب  هاي  فیلم  در 
و »تنوره ديو« فعالیت خود را در عالم فیلمسازي آغاز كرد، در 
دهه 70 با فیلم هاي سینمايي »نرگس«، »روسري آبي«، »بانوي 
ارديبهشت« و »زير پوست شهر« توانست يكي از جريان سازترين 
سینماگران اجتماعي ساز ايران باشد و سال ها بعد با »گیالنه« 
و »خون بازي« فیلم هاي ماندگاري ساخت. بني اعتماد پیش از 
ساخت فیلم هاي جريان ساز به عنوان اولین كار بلند سینمايي در 
سال 66 »خارج از محدوده« را ساخت كه آن فیلم برنده جايزه 
جشنواره فیلم هاي كمدي ايتالیا شد و در سال هاي 67 و 68 به 
تا  برد  دوربین  را جلوي  »پول خارجي«  و  قناري«  »زرد  ترتیب 
اينكه در سال 70 »نرگس« را ساخت. بني اعتماد چندي قبل نیز 

دكتراي افتخاري دانشگاه لندن را گرفت.
 

ديتر كاسلیک در جشن 60 سالگي برلیناله اعالم كرد 
 

اميد به بيان عقاید سياسي در 
جشنواره برلين  

  
جشنواره برلین به عنوان اولین جشنواره فیلم بزرگ قاره اروپا 
كه در سال جديد برگزار مي شود، روز دوشنبه در مراسمي 60 
سالگي خود را جشن گرفت. ديتر كاسلیک رئیس جشنواره برلین 
در اين مراسم گفت؛ »در شصتمین سال برگزاري، جشنواره برلین 
بازخواهد گشت.  غرب  و  پیوند شرق  براي  هاي خود  ريشه  به 
مي  را جشن  مرزها  فیلم، سنت شكستن   400 نمايش  با  امسال 
گیريم.« او ادامه داد؛ »جشنواره امسال با فیلم زيباي »دور از هم« 
از چین آغاز مي شود. اكنون 20 سال پس از اتحاد دو آلمان، ما 
داستان جدايي يک جامعه و اتحاد دوباره آن را نمايش مي دهیم.« 
كاسلیک اظهار كرد؛ »ريشه هاي جشنواره برلین در دوران بعد 
از نازي و آغاز جنگ سرد نشان مي دهد اين جشنواره همیشه 
يک حاشیه سیاسي دارد.« او افزود؛ »جشنواره برلین همیشه در 
مركز توجه است. زماني كه در سال 2001 رئیس جشنواره شدم، 
حمله امريكا به عراق آغاز شد و مراسم فرش قرمز به محلي براي 
تبادل افكار سیاسي سینماگران تبديل شد. انتظار مي رود كمک 
به مردم زلزله زده هائیتي و بحران مالي جهاني امسال مباحث 
اصلي جشنواره برلین باشند.« به گزارش ايسنا به نقل از فرانس 
پرس، امسال مراسم فرش قرمز جشنواره برلین شاهد حضور 
لئوناردو دي كاپريو،  سینماگراني چون مارتین اسكورسیزي و 
و  استیلر  بن  دپارديو،  جرارد  گرگور،  مک  ايوان  خان،  شاهرخ 
براي  نیز  برلین  جشنواره  فیلم  بازار  بود.  خواهد  فرانكو  جیمز 
»آواتار« ساخته  بعدي  هاي سه  فیلم  نمايش  به  اقدام  بار  اولین 

جیمز كامرون و انیمیشن »باال« خواهد كرد.  
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چين تا سال 2020 پيشتاز تحقيقات علمي 
جهان مي شود  

 
 روزنامه تلگراف چاپ انگلیس در مقاله جديدي نوشت؛ چین تا سال 2020 پیشتاز 
تحقیقات علمي در جهان خواهد شد. بر اساس تحلیل رشد آكادمیک حیرت انگیز اين 
تولید خواهد  تحقیقات علمي  ديگري  از هر كشور  بیش  كشور، چین ظرف يک دهه 
تحقیقاتي  هاي  برنامه  و  ها  دانشگاه  مدارس،  در  دولتي  هاي  گذاري  سرمايه  كرد. 
رشد سريعي داشته و كشفیات آكادمیک به سرعت قابلیت تجاري شدن پیدا كرده اند. 
دانشمند ان چیني باالخص در عرصه شیمي و مهندسي مواد قوي هستند كه هر دو 
براي توسعه صنعتي و آينده اقتصادي اين كشور اساسي هستند. چین هم اكنون پس 
از امريكا تنها كشور توانا به لحاظ مقاالت آكادمیک منتشر شده است و اگر روند فعلي 
ادامه پیدا كند، تا سال 2020 اولین جايگاه را در جهان كسب خواهد كرد. شكوفايي 
در تحقیقات علمي چین در يک تحلیل از مقاالت منتشر شده در 10 هزار و 500 مجله 

آكادمیک در سراسر جهان نمايان شده است.  

نبود امنيت در سائوپائولو ساکنان شهر را 
فراري داده است  

 
 در يک گزارش آماري جديد كه توسط دولت برزيل انجام شد، اين موضوع مشخص 
شد كه نبود امنیت در سائوپائولو علت اصلي تمايل بیش از نیمي از ساكنان اين شهر 
براي ترک آن است. گیل برتو كاسا شهردار سائوپائولو در مصاحبه يي با رسانه 
هاي دولتي برزيل يادآور شد؛ اين آمارها نشان مي دهد 57 درصد ساكنان اين شهر 
در اين آمارگیري اعالم كردند در صورت داشتن موقعیت حتمًا اين شهر را ترک مي 
كنند، چرا كه اين شهر كه بزرگ ترين و پرجمعیت ترين منطقه در برزيل محسوب مي 
شود، از لحاظ امنیت محلي نامناسب است. تنها 28 درصد از ساكنان اين شهر هنوز 
عالقه مند به ماندن هستند و اين تعداد را قاچاقچیان و گداها تشكیل مي دهند، چرا 
كه قادرند از عهده تامین مخارج و امنیت خود برآيند. به گزارش شینهوا، اين آمار 
كه توسط موسسه عقايد ملي برزيل ارائه شده است، به اين موضوع اشاره كرده كه 
عالوه بر نبود امنیت كافي در »سائوپائولو« كه باعث گريز يا تنفر ساكنان اين شهر 
شده است، مسائلي نظیر مخارج باال، انباشت جمعیت، شیوع بیماري ها در زاغه ها و 
رسیدگي نكردن به وضعیت شهري از عوامل ديگر در افزايش تمايل مهاجرت ساكنان 

از اين شهر محسوب مي شود.  

اعتراض با قطع اعضاي بدن  
 

 زندانیان يک زندان در يمن، با قطع انگشتان و گوش خود اعتراض شان را نشان مي 
دهند. به گزارش روزنامه الراي، در يكي از زندان هاي شهراب يمن حوادث عجیب و 
غريبي رخ مي دهد و زندانیان در اعتراض به بدرفتاري مدير زندان و زندانبان ها، 
اعضاي بدن خود را قطع مي كنند. شاهدان عیني در اين باره گفتند يک زنداني در 
اعتراض به عدم رسیدگي به شكاياتش يكي از انگشتان خود را قطع كرد. اين زنداني 
چندين بار از مسووالن زندان شكايت كرده بود اما اين افراد، اظهارات او را كذب به 
شمار آورده و گفته بودند او مشكل زا است. همچنین يک زنداني نیز سه هفته قبل 
گوش خود را قطع كرد. او سعي كرده بود در اعتراض به اقدام مدير زندان خودزني 
كند. مدير زندان اين فرد را از سلول به انفرادي انتقال داده بود، چون از او به رئیس 
از مسووالن  نیز در مقابل يكي  از زندانیان  بود. يكي ديگر  دادستاني شكايت كرده 
آثار  تا  آورد  بیرون  تنش  از  را  لباس هايش  بود،  آمده  زندان  به  بازرسي  براي  كه 
به پزشكي  را  زنداني  اين  دادستاني  باعث شد  امر  اين  دهد.  او نشان  به  را  شكنجه 
قانوني بفرستد. در گزارش پزشكي قانوني ضرب و شتم اين زنداني با چوب دستي و 
كابل تايید شده است. پزشک اين زندان در اين باره گفت؛ موارد قطع انگشت زندانیان 
چندين بار تكرار شده كه به خاطر عدم ديدار خانواده با زنداني بوده است. البته عضو 
قطع شده زنداني به خانواده اش ارسال شده است. يكي از سازمان هاي حقوق بشر 
يمن در اين باره گفت؛ تحقیقاتي كه در گذشته انجام شده، نشان مي دهد تعدادي از 
زندانیان اين زندان دست و پاهايشان با دستبند بسته شده، همچنین با كفش به آنها 
سیلي زده شده است. مسووالن اين سازمان درخواست كرده اند پزشكي قانوني كلیه 
زندانیان اين زندان را معاينه كند، چون مدير زندان مانع ديدار پزشک با زندانیاني 

شده كه انگشتان شان قطع شده يا به آنها شالق زده شده است.  

یک زوج قو طالق گرفتند  
 

يک  در  پارک عمومي  در يک  از دو سال زندگي مشترک  بعد  انگلیسي  قو  يک زوج 
به  فیل ها  بگیرند. در دنیاي وحش،  از هم طالق  اقدام بسیار عجیب تصمیم گرفتند 
واسطه حافظه بسیار خوبي كه دارند مشهور هستند. گربه ها حداقل هفت جان دارند، 
خرگوش ها خیلي ترسو هستند و قوها وفادارترين همسران در قلمرو حیوانات به 
شمار مي روند. اكنون به نظر مي رسد بحران خانواده در جوامع غربي حتي قوهاي 
وفادار را هم تحت تاثیر قرار داده است به طوري كه يک زوج قو خوشبخت انگلیسي 
كه دو سال قبل زندگي مشترک خود را آغاز كرده بودند به اين نتیجه رسیدند كه بايد 
از هم طالق بگیرند. اين اقدام شگفت انگیز، هشدار كارشناسان و نگراني رمانتیست ها 
را برانگیخته است. اين زوج قو از دو سال قبل در پاركي در اسلیمبريج زندگي خوشي 
را مي گذراندند. دانشمندان پس از پايان مهاجرت تابستاني اين قوها متوجه طالق اين 
زوج شدند. در حقیقت ساريندي )قو نر( كه پس از مهاجرت تابستاني خود از روسیه 
بازگشته بود همسر جديد روسي اش را همراه خود آورد. ساروني قو  انگلیس  به 

آینده یي تاریک براي 
نسل معلوالن هائيتي 

ترجمه؛مینا شرفي

 زماني كه زلزله مهیب هائیتي روي داد، ماريه گوئردوي در 
خیابان مشغول فروختن نان بود. در آن هنگام ديوار يكي از 
خانه هاي پورتوپرنس روي سر اين زن خراب شد. او در آن 
شب زير آوار ماند و صبح كه چشمانش را گشود، احساس 
كرد اوضاع بهتر شده است. او اكنون در يكي از چادرهايي 
كه براي زلزله زدگان در خارج از شهر زده اند، زندگي مي 
از دست داده،  اين زلزله  اما براي آن چیز هايي كه در  كند 
يافت  نجات  آوار  زير  از  هرچند  ماريه  خورد.  مي  افسوس 

اما يكي از پاهايش را از دست داد و اين به اين معنا است كه 
او در ادامه ديگر نمي تواند با فروختن نان در خیابان هاي 
او مي گويد؛ »زندگي  تامین كند.  پورتوپرنس زندگي اش را 
براي من به پايان رسیده است. من هیچ چیز ندارم جز ترسي 
كه از آينده برايم مانده است. چه كسي از اين به بعد زندگي 
فرزند من را تامین خواهد كرد؟ چه كسي از مادر و پدر پیر 

من نگهداري خواهد كرد؟ چرا چنین اتفاقي براي من افتاد؟«
به گزارش اينديپندنت خانم گوئردوي 40ساله تنها زلزله زده 
انتظارش است. در حالي كه  تلخ در  يي  آينده  كه  نیست  يي 
نفر در هائیتي در عزاي مرگ عزيزان خود هستند،  هزاران 
نسلي از معلوالن هم با ناامیدي به فرداي خود مي انديشند. 
در اثر اين زلزله ويرانگر ده ها هزار نفر بر اثر شدت جراحات 
زلزله  اين  اند.  داده  از دست  را  بدن خود  از  وارده عضوي 
بیشترين تعداد معلوالن در حوادث طبیعي اخیر را از خود بر 
جا گذاشته است. عمق فاجعه و تعداد زياد مصدومان و در 
عین حال به دلیل محدوديت هاي تجهیزاتي پزشكان و كادر 
درماني قطع عضو مصدومان را راحت ترين راه براي نجات 
جان آنها تشخیص دادند. شايد بسیاري از افرادي كه پس از 
اين زلزله عضوي از بدن خود را از دست داده اند، اگر در 
يكي از كشورهاي غربي تحت درمان قرار مي گرفتند هرگز 

اين اتفاق برايشان نمي افتاد.
اكنون يكي از فقیرترين كشورهاي جهان اگر بتواند پس از اين 
فاجعه كمر راست كند، با نسلي از معلوالن مواجه است كه 
ديگر در تامین هزينه هاي زندگي خود ناتوان شده اند. تعداد 
زيادي از افراد در هائیتي با كارهاي فیزيكي امرار معاش مي 
اين  قرباني  آنها  از  يي  قابل مالحظه  تعداد  اكنون  اما  كردند 
بود.  كننده خواهند  تنها مصرف  آينده  در  و  اند  زلزله شده 
تنها مكاني كه در هائیتي اعضاي بدن مصنوعي را عرضه مي 
كرد، اكنون خرابه يي بیش نیست. گروه هاي امداد رسان بین 
المللي اعالم كرده اند اين اعضاي بدن مصنوعي را به زودي 
از كشورهاي ديگر وارد خواهند كرد اما با توجه به مشكالت 
مساله  اين  يافتگان  نجات  براي  غذا  و  آب  تامین  در  هائیتي 

برنامه يي بلندمدت به نظر مي رسد.
هائیتي  در  معلول  هزار   800 حدود  زلزله  وقوع  از  قبل  تا 
زندگي مي كردند. در حال حاضر نمي توان گفت چه تعداد 
بر اين میزان افزوده شده است اما مسووالن مي گويند اين 
رقم افزايش قابل چشمگیري بعد از اين زلزله خواهد داشت. 
اريک دوابت يكي از مديران اجرايي يک گروه كمک بین المللي 
مي گويد؛ »معلوالن در هائیتي هیچ گاه كمک هاي مناسبي از 
اندكي  هاي  و سازمان  اند  نكرده  دريافت  دولت خود  سوي 

براي كمک رساني به آنها قبل از وقوع اين زلزله وجود داشته 
اند. پس از وقوع اين زلزله اوضاع براي معلوالن كه تعداد آنها 
مطمئنًا افزايش چشمگیري خواهد داشت، بسیار بدتر خواهد 

شد.

در بیمارستان هاي شناوري كه در پورتوپرنس احداث شده، 
كادر پزشكي روي تعداد زيادي از افرادي كه قطع عضو شده 
اند، چندين عمل جراحي انجام داده اند. بسیاري از آنها پس 
از مرخص شدن از بیمارستان به دلیل عفونت كردن دوباره 
مجبور به بازگشت به بیمارستان ها شده اند. دكتر بیت كهرر 
اينجا  اوضاع  كنید  »باور  گويد؛  مي  پزشكي سوئیس  تیم  از 
مناطق  در  بار  چند  تاكنون  من  است.  جنگي  منطقه  از  بدتر 
جنگي هم حاضر بوده ام. در مناطق جنگي شايد در يک مقطع 
شاهد تعداد زيادي مجروح باشیم اما اين روند هیچ گاه ادامه 
بايد  ما  ندارند.  تمامي  انگار مصدومان  اينجا  در  نیست.  دار 
در سريع ترين راه جان مصدومان را نجات دهیم و سريع 
ترين راه هم قطع عضو مصدومان است. در آينده شاهد اين 

خواهید بود كه دو گروه از مردم در هائیتي زندگي خواهند 
كرد؛ يک گروه از معلوالن آسیب هاي جدي در زلزله ديده 
اند و يک گروه كه هیچ آسیبي نديده اند.« دكتر بروس مینتس 
53ساله از نیوجرسي در امريكا كه مداواي مصدومان هائیتي 
را برعهده دارد، مي گويد؛ »ما در اينجا مجبور شده ايم صدها 
نفر را قطع عضو كنیم. من خودم در بیش از 200 عمل قطع 
عضو حضور داشتم. من در مناطق بحراني بسیاري حضور 
داشته ام اما تاكنون شاهد چنین وضعیتي نبوده ام. اينجا همه 

چیز ناامیدكننده است.«
جرولد مورانسي از ديگر افرادي است كه در اين زلزله مهیب 
قطع عضو شده است. او در اين زلزله از زانو به پايین پايش 
را از دست داده. او كه پیش از اين كر بوده اكنون بايد در 
اين معنا  به  اين  بیايد و  با مصدومیتي ديگر كنار  18سالگي 
پیدا  كاري  ديگر  احتمااًل  اش  زندگي  ادامه  در  او  كه  است 
»ما  گويد؛  مي  28ساله جرولد  كلوديت خواهر  كرد.  نخواهد 
يک برادر 11ماهه داريم. پدرمان 70ساله است و جرولد هم 
كه ديگر كاري از دستش برنمي آيد. من بايد به تنهايي بار 
زندگي مان را به دوش بكشم و به هیچ وجه نمي دانم چطور 
بايد اين كار را انجام بدهم.« در بخش ديگر بیمارستان آنجل 
بیسون 36ساله مشغول باد زدن پسر 11ساله اش است كه 
گويد؛  مي  او  است.  داده  دست  از  زلزله  اين  در  را  دستش 
خیلي  اما  است  دردناكي  اتفاق  كشد.  مي  درد  خیلي  »پسرم 

خوشحالم كه او زنده مانده است.«

مي  فاجعه«  »روز  را  آن  هائیتي  مردم  كه  روز  آن  از  پس 
خوانند بیمارستان هاي اين كشور با وضعیتي بحراني مواجه 
هستند. بسیاري از بیماران از ترس وقوع زلزله دوباره حاضر 
نیستند در بیمارستان ها بمانند و در فضاي باز بیمارستان 
ها مستقر شده اند كه اين مساله كار كادر درمان را بسیار 
سخت كرده است. بئاتريس موران پرستاري كه از نیويورک 
براي كمک به زلزله زدگان هائیتي به اين كشور آمده است 
به  كه  نداريم  اجتماعي  مددكار  هیچ  اينجا  در  »ما  گويد؛  مي 
كنند. من خودم سعي مي كنم  اين مردم مصیبت زده كمک 
به آنها دلداري دهم كه اوضاع خیلي سريع روبه راه خواهد 
شد اما من به تنهايي به چند نفر مي توانم كمک كنم؟ اينجا 
نمي  هم  من  اوقات  بعضي  و  است  خیلي وحشتناک  اوضاع 
توانم جلوي اشک هايم را بگیرم. مي دانم بايد قوي باشم اما 

مواجهه با اين صحنه هاي دلخراش واقعًا سخت است.«
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ماده نیز با چند هفته تاخیر به اسلیمبريج رسید و همسر جديد 
ترتیب  اين  به  كرد.  معرفي  كارشناسان  به  را  )سورون(  خود 
روسیه  به  خود  تابستاني  سفر  در  زوج  اين  فهمیدند  محققان 
براساس  اند.  گرفته  جدايي  به  تصمیم  و  شده  اختالف  دچار 
چهار  حدود  گذشته  سال   40 مدت  در  ها،  خبرگزاري  گزارش 
هزار زوج قو در اسلیمبريج سرشماري شده اند كه تاكنون تنها 
يک زوج از آنها يعني »ساريندي و ساروني« از هم طالق گرفته 
نشان  زيست  محیط  از  حفاظت  جهاني  سازمان  مطالعات  اند. 
مي دهد قوها وفادارترين همسران در دنیاي وحش و بهترين 
نمونه تک همسري در طبیعت هستند. مسوول اين پارک در اين 
خصوص توضیح داد؛ »تاكنون هرگز اتفاق نیفتاده بود كه زوج 
هاي قو همسر ديگري اختیار كنند. تنها زماني اين اتفاق رخ مي 
داد كه يكي از زوجین در اثر كهولت سن مرده باشد. حتي در 
اين زمان نیز به ندرت جفت تنها مانده اقدام به ازدواج مجدد مي 
كرد.« دانشمندان در جست وجوي علت طالق اين زوج هستند. 
هنوز مشخص نیست چه اتفاقي در روسیه افتاده كه منجر به 
جدايي اين قوها شده است. اين زوج هیچ مشكلي در تولید مثل 

و بقاي نسل نداشتند. 

بهانه هاي انگليسي ها براي
 نرفتن به سر کار  

  
گم  ام  مصنوعي  هاي  »دندان  است«،  هايم سرقت شده  »كفش 
شده است.« اينها بهانه هايي هستند كه انگلیسي ها در ماه ژانويه 
جاري براي نرفتن به محل كار خود و ماندن در خانه آورده 
اند. به گزارش تلگراف يكي از كانال هاي تلويزيون انگلیس نظر 
آن  نتیجه  كه  داده  انجام  انگلیسي  كارگر  هزار  پنج  از  سنجي 
نشان مي دهد از ابتداي سال نو میالدي، از میان هر هفت نفر، 
يک نفر به بهانه اينكه بیمار بوده، به محل كار خود نرفته است. 
بسیاري از افراد شركت كننده در نظرسنجي اعتراف كردند به 
خاطر اينكه تمايلي براي رفتن به محل كار خود نداشتند، بهانه 
هاي واهي آورده اند. آنها مي گفتند به دلیل اينكه در بالكن خانه 
شان حبس شده بودند يا سعي داشتند لباسشويي را تعمیر كنند 
كار  سر  اند،  كرده  گم  را  خود  مصنوعي  هاي  دندان  اينكه  يا 
نرفته اند. حتي يكي از كارمندان ادعا كرده راننده اتوبوس كفش 

هايش را سرقت كرده بود. سخنگوي كانال تلويزيوني انگلیس از 
اقداماتي كه برخي از كارمندان انجام مي دهند تا سر كار نروند، 
ابراز تعجب كرد و گفت؛ تقريبًا تمامي افراد شركت كننده در اين 
نظرسنجي ادعا كرده بودند بیمار هستند تا سر كار نروند. آنها 
شده  غذايي  مسمومیت  دچار  اينكه  يا  داشتند  میگرن  اند  گفته 

بودند.  
 

حراج قدیمي ترین و گرانقيمت 
ترین دوربين جهان  

 
يكي  توسط  كه  داگروتیب  ژيرو-  170ساله  عكاسي  دوربین   
است،  شده  ساخته  داگروتیب  عكاسي  مخترع  داگر  اقوام  از 
ژيرو-  دوربین  فروش خواهد رسید.  به  در حراجي  به زودي 
داگروتیب اولین دوربین عكاسي جهان كه با اهداف تجاري به 
را در جهان  قیمت حراج  به زودي ركورد  است،  تولید رسیده 
خواهد شكست. اين دوربین كه در گذشته در مالكیت شخصي 
بهترين  در  سال   170 مدت  به  است،  بوده  شمالي  آلمان  در 
جعبه  دوربین  اين  است.  گرفته  قرار  محافظت  مورد  شرايط 
چوبي در سپتامبر 1839 توسط آلفونس ژيرو برادرزن لوئیس 
داگر مخترع فرآيند اجرايي عكاسي در پاريس ساخته شده است 
و مي توان امضاي داگر را كه به منظور اثبات واقعي بودن آن 
روي جعبه ثبت شده است، مشاهده كرد. در حال حاضر تنها 
چند نمونه ديگر از اين نوع دوربین ها در سرتاسر جهان وجود 
دارند كه تمامي آنها به اجزاي موزه هاي مختلف تبديل شده اند. 
اين دوربین در زمان خود به همراه تمامي تجهیزاتي كه براي 
مانند  تجهیزاتي  به فروش مي رسید؛  بود،  نیاز  آن  به  عكاسي 
نقره  مسي  هاي  جوهرپاش، صفحه  بخار،  و  جیوه  هاي  جعبه 
اندود و مواد شیمیايي مورد نیاز كه روي هم رفته وزني برابر 
اين  اند. بر اساس گزارش مهر، قرار است  50 كیلوگرم داشته 
دوربین در ماه مه توسط حراجي Westlicht به حراج گذاشته 
شود كه به گفته اين موسسه دوربین داگروتیب مي تواند ركورد 
باالترين فروش حراجي جهان را كه حدود 576 هزار يورو بوده 
هزار   200 حدود  دوربین  اين  فروش  پايه  قیمت  بشكند.  است، 
يورو است اما انتظار مي رود با قیمتي حدود 500 تا 700 هزار 

يورو به فروش برسد.  
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info@persianweekly.co.uk فرهنگی
نشريه معتبر »كايه دو سینما« برگزيد  

 

»10« کيارستمي در ميان 10 فيلم برتر 
دهه گذشته سينماي جهان  

تازه ترين شماره  نشريه سینمايي معروف »كايه دو سینما« فرانسه در 
اش، فهرست 10 فیلم برتر دهه گذشته سینما را معرفي كرد كه فیلم »10« 
ساخته عباس كیارستمي كارگردان ايراني برنده نخل طالي كن در رتبه 
دهم قرار گرفته است. در اين فهرست، فیلم »جاده مالهلند« ساخته »ديويد 
2001 در رتبه اول ديده مي شود. »جاده مالهالند«  لینچ« محصول سال 
در سال 2002 نامزدي اسكار بهترين كارگردان را براي »ديويد لینچ« به 
همراه آورد. اين كارگردان امريكايي جايزه بهترين كارگرداني جشنواره 
كن را براي اين فیلم گرفت و در جوايز سزار فرانسه نیز عنوان بهترين 
فیلم خارجي را كسب كرد. »فیل« به كارگرداني »گاس ون سنت« محصول 
سال 2003، برنده نخل طال و بهترين كارگرداني جشنواره كن دومین فیلم 
»بیماري گرمسیري« ساخته  برتر دهه گذشته سینما معرفي شده است. 
هیات  جايزه  برنده   ،2004 سال  محصول  ويراستاكول«  »آپیچاتپونگ 
داوران جشنواره كن باالتر از »میزبان« به كارگرداني »بونگ جون هو« 
محصول 2006 در رتبه سوم قرار دارد. »سابقه خشونت« ساخته »ديويد 
كراننبرگ« محصول سال 2005 و »راز دانه« ساخته »عبداللطیف كچیكه«، 
فرانسه  لومیر  جوايز  از  كارگرداني  بهترين  برنده   ،2007 محصول سال 
قرار  هفتم  و  هاي ششم  رتبه  در  ونیز  از جشنواره  جايزه  پنج  برنده  و 
دارند. »غرب راه آهن« ساخته »وانگ بینگ« )2003(، »جنگ دنیاها« ساخته 
مالیک«  »ترنس  ساخته  جديد«  و»دنیاي   )2005( اسپیلبرگ«  »استیون 
نشريه  نگاه  از  جهان  گذشته سینماي  دهه  برتر  هاي  فیلم  ديگر   )2005(

سینمايي »كايه دو سینما« هستند. 

نخستين روزنامه یا 
روزنامه ها در ایران  

  
نخستین روزنامه چاپي ايران، روز بیست وپنجم محرم سال 1253 هجري قمري برابر 
با اول ماه مه 1837 میالدي در زمان سلطنت محمدشاه قاجار توسط میرزا صالح 
شیرازي در تهران منتشر شد. اين نشريه كه كاغذ اخبار )ترجمه News paper( نام 
داشت ماهي يک بار منتشر مي شد و به همین دلیل عده يي آن را به عنوان نخستین 
نشريه مي شناسند، نه نخستین روزنامه. میرزا صالح شیرازي جزء دومین گروه از 
جواناني بود كه در زمان فتحعلي شاه قاجار به همت عباس میرزا نايب السلطنه براي 
تحصیل به انگلستان اعزام شد و در آنجا در فاصله سال هاي 1815 تا 1819 میالدي 
عالوه بر آموزش زبان هاي انگلیسي، فرانسه و التین، علوم طبیعي و تاريخ آموخت و 
با فن چاپ نیز آشنا شد و همین آشنايي او بود كه در ايران باعث انتشار كاغذ اخبار 
شد. میرزا صالح شیرازي كه در بازگشت به ايران شغل هاي مهمي داشت و حتي به 
مقام سفارت نیز رسید همت اصلي خود را بر انتشار كاغذ اخبار كه گفته مي شود 
انتشار آن تا سه سال ادامه داشت، گذاشت و تاكید بر عصر تجدد و آزاديخواهي 
داشت، چرا كه در نخستین شماره روزنامه »به تربیت ساكنین ممالک محروسه ايران 
و اعظم تربیت يعني آگاه ساختن مردم از كار جهان و انتشار هرآنچه تازه بوده و 
باعث آگاهي، دانش و عبرت اهالي مملكت« مي شده است، تاكید كرده بود. نخستین 
شماره كاغذ اخبار كه بر جاي مانده است در دو ورق منتشر شده كه يک روي آن 
سفید بوده، بر سرلوحه نشان دولتي نقش شده و سپس اخبار محرم الحرام 1253 
اين شماره همچنین  با عنوان اخبار ممالک شرقیه آمده است. در  دارالخالفه تهران 
سرفصلي به نام اخبار ممالک غربیه آمده است كه شامل خبرهايي از امريكا و انگلیس 
گرفته تا ايتالیا و سپس تركیه در مرز ايران است. گرچه محققان آغاز انتشار نخستین 
روزنامه ايران )انتشار روزانه( را وقايع اتفاقیه دوران امیركبیر مي دانند، ولي گفته 
مي شود بیشترين روزنامه ها و نشريات ايران در آغاز بیداري ايرانیان كه به انقالب 
مشروطه منتهي شد آغاز به انتشار كردند و از آنجا كه اين نشريات تاثیر بسزايي در 
انقالب مشروطه داشتند با فشار حكومت نیز روبه رو بودند. با اين حال روشنفكران 
ايراني به كار خود ادامه مي دادند به گونه يي كه يک سال پس از انقالب مشروطه 
نزديک به 90 روزنامه و نشريه در ايران منتشر مي شد و گفتني است میرزا آقاخان 
كرماني و جهانگیرخان صوراسرافیل از جمله روزنامه نگاراني بودند كه در اين راه 

جان باختند و به دستور محمدعلي شاه به جوخه اعدام سپرده شدند.  

 

مارگارت اتوود و 
داستان هایي درباره 

ایدز و زنان 

11 نويسنده از سراسر جهان مجموعه داستاني با 
محوريت »زن و ايدز« مي نويسند. 

مارگارت اتوود، نويسنده و فعال حقوق زنان كه 
پروژه اي  ملل  سازمان  همكاري  با  پیش  چندي 
ايدز«  با  مقابله  براي  راهي  »ادبیات  عنوان  تحت 
همكاري  با  بار  اين  بود،  كرده  راه اندازي  را 
بهاراتا  هاجین،  همچون  جواني  نويسندگان 
جمع آوري  مشغول  و...  شارما  آخیل  موخرجي، 
به  كه  است  ايدز  درباره  داستان  مجموعه  يک 
مساله »زنان و ايدز« مي پردازد. اتوود قصد دارد 
بین المللي  سازمان  همكاري  با  را  مجموعه  اين 
حمايت از زنان مبتال به ايدز و يونسكو منتشر كند، 
اين مجموعه داستان به 16 زبان دنیا به صورت 
درباره  اتوود  مارگارت  مي شود.  ترجمه  همزمان 
با  كه  بود  »مدت ها  است:  نوشته  مجموعه  اين 
همكاري جوانان اكتیويست سعي مي كردم با زنان 
و دختران جواني كه ناخواسته دچار اين بیماري 
دنیاي  مي خواستم  كنم،  برقرار  ارتباط  شده اند، 
است  پر  ديگري  هركس  مثل  كه  را  آنها  دروني 
از دغدغه هايي براي زنده ماندن و بیشتر زندگي 
و  سال  يک  اين  حاصل  بكشم،  تصوير  به  كردن 
نیم چند داستان كوتاه بود و رماني كه هنوز در 
نیمه آن هستم. من از دوستان نويسنده ام و بیشتر 
آنهايي كه جوان بودند و دغدغه هاي زندگي امروز 
در داستان هايشان نمود داشت دعوت كردم تا هر 
كدام داستاني با اين محوريت براي من بفرستند، 
نويسندگاني كه هر كدام به گوشه اي از اين جهان 
شده  داستان   11 شامل  كار  حاصل  دارند،  تعلق 
است كه زن و مساله ايدز كه تهديدي جدي براي 
آن هستند.«  اصلي  آنها محسوب مي شود، هسته 
همچون  نوبلیست هايي  از  اين  از  پیش  وود  ات 
گورديمر  نادين  و  كوئتزه  ام  جي.  گونترگراس، 
ايدز  درباره  داستان هايي  تا  بود  كرده  دعوت 
ات  داستان هاي  اغلب  اصلي  محور  زن  بنويسند. 
وود است و همه داستان هايش به نوعي بر محور 
او  اين حال منتقدانش معتقدند  با  زنان مي چرخد، 
با توجه به اين سبک و سیاق هرگز مردان را به 
رمان  براساس  حاضر  حال  در  نمي راند.  حاشیه 
كلید  هالیوود  در  فیلمي  نويسنده،  اين  »چادر« 
ايفاي نقش  خورده است كه جیک گیلنهال در آن 

مي كند. 

برگزاری امتحان ميان دوره ای 
خوشنویسی در لندن

به گزارش خبرنگار پرشین آزمون دوره های مختلف خوشنويسی  در كانون 
توحید لندن طبق قوانین انجمن خوشنويسان در در ساعت 4 روز شنبه  30 
ژانويه با حضور استاد مرتضی صالحی مدرس انجمن خوشنويسان و نماينده 
رايزنی فرهنگی به مدت 3 ساعت در سطوح مبتدی، خوش، و عالی برگزار شد.

به  ايران  خوشنويسان  انجمن  استاد  صالحی  مرتضی  آقای  رابطه  اين  در 
خبرنگار ما گفت: با توجه به استقبال گسترده هموطنان و عالقمندان كالسهای 
خوشنويسی   سطوح  تمام  در  شنبه  و  چهارشنبه  روزهای  در  خوشنويسی 
تعداد  خوشبختانه  و  میشود  برپا  فرهنگی  رايزنی  دفتر  و  توحید  كانون  در 
با  اين كالسها شركت می كنند كه  از عالقمندان و هنرجويان در   چشمگیری 
توجه به اصالت و زيبايی اين هنر اصیل ايرانی تعدادی هنرجو نیز از كشورهای 
اين  كه  نمايند  می  اين كالسها شركت  در  تاجیكستان  و  پاكستان،  افغانستان، 
كالسها زير نظر انجمن خوشنويسان و با همكاری دفتر رايزنی فرهنگی ايران 

در لندن برپا می گردد. 
كالسهای  در  كننده  شركت  هنرجويان  كه  است  ذكر  قابل  راستا  همین  در 
خوشنويسی پس از طی دوره های آموزشی  در آزمون های سراسری پايان 
دوره ای  ، میان دوره ای  ، و تابستانی انجمن خوشنويسان ثبت نام نموده 
و امتحان میدهند كه پس از قبولی در هر يک از دوره های ياد شده گواهینامه 
اعطا  هنرجويان  به  ايران  خوشنويسان  انجمن  مركزی  دفتر  طرف  از  قبولی 

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

www.iranianstudy.com

معرفي نامزدهاي جایزه ادبي واو 
متفاوت(  )ادبیات  واو  ادبي  جايزه  دوره  ششمین  دبیرخانه   
نامزدهاي دريافت تنديس بهترين رمان سال 1387 را معرفي 
كرد. فائزه شاكري دبیر اين جايزه اعالم كرد امسال 39 كتاب 
مناسب  اثر   14 میان  آن  از  كه  است  رسیده  جايزه  دفتر  به 

داوري در جايزه واو تشخیص داده شدند. 

تنديس جايزه واو به يكي از كتاب هاي دره پنهان نوشته محمد 
نوشته  دارد  ساعت  هزار  روز  چشمه،  نشر  از  داغي  قراچه 
فريدون حیدري ملک میان از نشر افق، صورتک هاي تسلیم 
نوشته محمد ايوبي از نشر افراز و مونالیزاي منتشر نوشته 
شاهرخ گیوا از نشر ققنوس اهدا خواهد شد. از میان نامزدهاي 
واو كتاب هاي صورتک هاي تسلیم و مونالیزاي منتشر امسال 
در جايزه هاي منتقدان و نويسندگان و جايزه ادبي جالل نامزد 
بودند كه البته هیچ كدام برنده نشدند. نويسندگاني مثل حسین 
مهدي  و  يزدانجو  پیام  شكري،  قاسم  آبكنار،  مرتضايیان 
يزداني خرم پیش از اين برنده جايزه ادبي واو شده اند. زمان 
برگزاري مراسم پاياني اين جايزه نیمه اول اسفندماه خواهد 
بود. همچون سال هاي گذشته بهترين ناشر رمان متفاوت هم 

در اين مراسم معرفي خواهد شد. 

بازي  در شمس لنگرودی در
 فيلمي سينمایي 

 
شمس لنگرودي براي نخستین بار مقابل دوربین رفت و در 
ايفاي  به  علیقلیان  حمیدرضا  كارگرداني  به  سینمايي  فیلمي 

اعالم  با  پژوهشگر  و  شاعر  لنگرودي  شمس  پرداخت.  نقش 
علیقلیان  بلند  فیلم  اولین  در  ماه  يک  مدت  »به  گفت؛  خبر  اين 
ايفاي  به  است  نشده  انتخاب  آن  براي  قطعي  اسمي  هنوز  كه 
نقش پرداختم.« او افزود؛ »من در اين فیلم نقش يک شاعر را 
بازي مي كنم و رسول يونان و باران زماني ديگر بازيگران 
آن هستند.« شاعر »مالح خیابان ها« اين فیلم را اثري به شدت 
شاعرانه توصیف كرد كه روايت آن تلفیقي از افسانه و واقعیت 
است. لنگرودي كه پیش از انقالب در آخرين دوره كالس هاي 
حضور  اسكويي  مصطفي  سرپرستي  به  »آناهیتا«  بازيگري 
آن  فیلمنامه  را  فیلم  اين  در  بازي  پذيرفتن  علت  است،  داشته 
عنوان كرد كه به قلم رسول يونان شاعر، نويسنده و مترجم 
نوشته شده است. به گزارش مهر هم اكنون لنگرودي پس از 
حضور در ديلمان براي بازي در اين فیلم به تهران بازگشته 
آخرين صحنه  فیلمبرداري  حال  در  سازنده  عوامل  اما  است 
را در  فیلم كوتاه  علیقلیان ساخت چند  ها در بهشهر هستند. 
كارنامه خود به ثبت رسانده است كه از آن جمله مي توان به 

»پرواز موعود« اشاره كرد. 

خبر ديگر از شمس لنگرودي اينكه دفتر شعر »لبخواني هاي 
انتشارات  توسط  آينده  هفته  در  او  سروده  من«  آالي  قزل 
»آهنگ ديگر« منتشر مي شود. »لبخواني هاي قزل آالي من« 
شامل 110 شعر كوتاه است كه رويكردي فلسفي دارند و ته 
اكثر آنها ديده مي شود. »باغبان جهنم«،  مايه يي از طنز در 
»پنجاه و سه ترانه عاشقانه«، »نت هايي براي بلبل چوبي« و 
»قصیده لبخند چاک چاک« از جمله مجموعه شعرهاي پیشین 

شمس لنگرودي هستند. 

 

کوتاه از ادبيات
مردي که از کاغذ و 
تخيل، انسان آفرید 

سعید سبزيان  / مترجم 

جي. دي. سلینجر متولد 1919، كودک گوشه گیر، مودب و ساكتي بود 
كه تعدادي داستان نوشت و دوباره نزديک به 50 سال پايان زندگي اش 
همینگوي  و  فاكنر  فیتزجرالد،  زمان  از  گذراند.  انزوا  و  سكوت  در  را 

نويسنده اي نبوده كه به اندازه سلینجر مورد توجه محافل جدي ادبیات 
بوده باشد. 

تنها اثر داستاني او »ناتور دشت« نیست ولي مهم ترين كار اوست كه 
دانست.  داستان نويسي«  بي نظیر در  را »معجزه اي  آن  فاديمن  كلیفتون 
در  را  رمان  اين  باعث مي شود  كه  رمان هست  اين  در  مهم  چند وجه 
صدر بهترين رمان هاي دنیا بدانیم: كنايه، ايماژسازي، نوع داستان گويي 

و انتقاد اجتماعي. 
داد،  سوق  اغراق آمیزي  اظهار  اين  به  را  فاديمن  كه  چیزي  مهم ترين 
ويژگي اي است كه حقیقتا نمي توان آن را انكار كرد: »سلینجر توانست 
از دوات، كاغذ و تخیل يک انسان خلق كند.« من شخصا هیچ وقت هولدن 

را فراموش نمي كنم. 
جنجال برانگیز  آمريكا  در  كه  است  سال   60 به  نزديک  دشت«  »ناتور 
را  قهرمان  نوع  اين  و  اين مضمون  با  ديگر  رمان  دو  حداقل  اما  بوده 
سراغ داريم كه شهرت جهاني دارند: »هفده« نوشته بوث تاركینگتون و 

»هاكلبري فین« نوشته مارک تواين. 
چه شد كه اين رمان بیش از 70 میلیون فروش كرد و به بیش از 40 
زبان ترجمه شد؟ بخشي از اين شهرت ناشي از اين واقعیت بود كه از 
زبان هولدن )نوجوان 16 ساله و قهرمان داستان( محافظه كاران را آزار 

داد، سیگار كشید، شرب خمر كرد و با يک بدكاره مراوده كرد. 
عزاي  به  مردم  كه  كرد  منتشر  سال هايي  در  را  رمان  اين  سلینجر 
نوجوانان شان  به سالمت  و  بودند  نشسته  آمريكايي  هزار كشته   400

حساسیت داشتند. )خود سلینجر در 
كه  شد  خوشحال  و  كرد  اذعان  رمانش  غیراخالقي  وجه  به   60 دهه 
موج  با  ولي  مي شود  آسوده  آن  غوغاي  و  رمان  اين  شر  از  باالخره 
پناه برد(.  از نیويورک  اين رمان به كلبه اي در خارج  به  دوباره توجه 
فقط اين وجه غیراخالقي )از ز نگاه محافظه كاران آمريكايي( نبود كه اين 
رمان را به يک اثر كالسیک تبديل كرد. من با هارولد بلوم هم عقیده ام كه 

اين رمان به ابعاد اسطوره اي دست يافته است. 
بي نظیر بودن اين »معجزه در داستان نويسي« به اعتقاد من در اين نهفته 

است كه به معنايي هم ارسطويي است، هم ضدارسطويي. 
اصل  طبق  اصلي اش  شخصیت  كه  است  »مدرن«  رماني  عبارتي  به 

ارسطو »نه از بدبختي به خوشبختي و بلكه از خوشبختي به نگون بختي« 
جلب  را  خواننده اي  هر  همدردي  حس  ولي  نیست  )تراژيک  مي رسد. 
مي كند( اما چیزي كه آن را از نظريه ارسطو دور مي كند، اين است كه 
اين قهرمان به خاطر »نقص داوري خودش« به نگون بختي نمي رسد بلكه 
قرباني جامعه اي است كه در آن زندگي مي كند. پس انتقاد هاي اجتماعي 

اين رمان بوده كه مورد توجه خواننده هاي حرفه اي است. 
و  هم نسالن  بوده اند:  دسته  دو  رمان  اين  آمريكايي  خواننده هاي 
مي ديدند.  خود  متوجه  را  انتقاد  اين  نیزه  كه  كساني  هولدن؛  مشابهان 
بي ترديد هولدن تصوير نسلي از نوجوانان و جوانان آمريكايي است كه 
وحشتزده از دوروبر خود هستند و راز هاي خوفناكي را در سینه دارند 
و در مرز تجربه گناه و مشاهده رذائل دوروبرشان هستند. اين انتقاد 
اجتماعي سلینجر در يک واحد درونمايه اي مكرر ديده مي شود كه در 

قالب كاله نشان داده شده است. 
اين  اين رمان مي بینیم كه هولدن كالهي در دست دارد.  در چند جاي 
كه شكارچي  يعني كاله مسیح  »كاله شكارچي«  به  است  تلمیحي  كاله 

نه  هولدن  مي كنم،  اشاره  اينجا  در  چنانكه  رمان  اين  در  اما  دل هاست 
شكارچي بلكه شكارشده و قرباني است. 

هولدن آزرده از دنیايي است كه او بارها و بارها با اشاره به چیزهاي 
مختلف آن را »قالبي« مي نامد. 

اين رمان در قالب معضالت روان شناختي كه خاص دوره بلوغ است به 
بحران روحي پسري 16 ساله مي پردازد كه از مدرسه »اخراج« مي شود 
كه  مي گردد  واقعیتي  دنبال  به  اديسه اي  يک سفر  در  روز  در چهار  و 
عاري از دنیاي انسان هاي »قالبي« و ارزش هاي »قالبي« باشد. هولدن 
اسیر  و  گرفته  پول  دنیاي  از  دور  به  كه  است  مأوايي  درجست وجوي 
تبلیغات ژورنالیسم و تلويزيون باشد اما آن چیزي كه فاديمن در هولدن 
اين  اثر كه  اين  از ويژگي هاي روايت شناختي  »انساني« مي نامد، جداي 

شخصیت را قابل باور مي كند، نگاه مسیحايي اوست. 
هولدن خود را ناجي همه كودكان مي بیند و در اين راستا تصور مي كند 
كه كودكان در دشتي در مجاورت يک پرتگاه به بازي مشغولند و وظیفه 
خیال خودش  اين  در  هولدن  است.  كودكان  اين  از سقوط  ممانعت  او 
نگاه  از  حاكي  همین  و  نمي شود  قائل  تمايز  بد  خوب  و  كودكان  میان 
علي السويه او به خوبي و بدي است و ايماژي از او كه دلش براي همه 

تنگ مي شود، حاكي از اين عدالت اخالقي اوست. 

بعد مهم در شخصیت هولدن دوگانگي و به هم ريختگي رواني اوست و 
چنانكه مي دانیم اين داستان را هولدن در يک آسايشگاه رواني براي ما 
تعريف مي كند: هولدني كه به مردم گرايش دارد و براي ارتباط با آنها 
دارد.  آنان وحشت  و صدمات  آنها  از  كه  هولدني  تنگ مي شود،  دلش 
تصوير  در  يكي  است؛  شده  مطرح  ايماژ  چند  در  مردم  از  او  وحشت 
میل  در  ديگري  بي پناهند،  و  يخ زدن هستند  كه در شرايط  اردک هايي 

مكرر او به مردن. 

مهم ترين كنايه اين داستان در ايماژ سقوط است: هولدن خود را نگهبان 
)ناتور( دشت مي داند تا مانع سقوط كودكان شود، حال آنكه خودش در 

معرض اين سقوط است. 

آنچه مردم را دانشمند می کند ، مطالبی نيست که یاد 
ميگيرند بلکه چيزهایی است که می فهمند

فرانسیس بیكن
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اثر جان لوكاره   -   ترجمه منوچهر كیا
 قسمت چهلم 

بخورم.  غذا  نتوانستم  تمام  يكهفته  بودم  بستری  بیمارو  مدتی 
حالم خیلی خراب بود . مگر كتابخانه مقداری پول بشما مديون 
نبود؟ لیماس با لحن تندی جواب داد : شما از كجامیدانید ؟ آيا 
میتوانستید  ترتیب  بدين  نرفتید  پول  آن  دنبال  چرا  پس   ... شما 
انداخت  باال  را  خود  های  شانه  لیماس   . نكنید  نسیه  تقاضای 
آنروز  كه  میكنم  گمان  نبودم  كتابخانه  اصالياد   : داد  جواب  و 
شنبه بود و روزهای شنبه كتابخانه تعطیل بود. میفهمم ولی آيا 
اطمینان داريد كه كتابخانه روزهای شنبه تعطیل است ؟ مطمئن 
ندارم  سوالی  ديگر  متشكرم   . میزنم  حدس  اينطور  ولی  نیستم 
سالن  بزرگ  در  كه  بود  نشسته  خود  سرجای  هنوز  لیماس   .
بلوز  يک  كه  بود  گرديد زن زشتی  داخل سالن  زنی  و  باز شد 

خاكستری بتن داشت پشت سراو لیز ايستاده بود
ناگهان  انداخت.  اطراف  به  نگاهی  و  وارد سالن شد  بارامی  لیز 
چشمش به لیماس كه میان دو نگهبان نشسته بود افتادو زمزمه 
كنان گفت : آلک زن نگهبان بازوی او را گرفت و او را به جايگاه 
دادگاه  رئیس  بود.  حكمفرما  برسالن  مطلقی  برد سكوت  شهود 
 ! دخترم  اسم شما چیست   : گفت  آرامی  وبالحن  كرد  لیز  روبه 
الیزابت گلد آيا شما عضو حزب كمونیست انگلستان میباشید . بله 
آيا مدتی در اليپزيک بوديد ! بله چه موقع وارد حزب كمونیست 
خود  جای  از  لیماس  ناگهان   1954 1955نخیر  درسال  شدی؟ 
برخاست و بالحن خشمناكی فرياد زد كثافتها او را راحت بگذاريد 
. لیز سرخود را برگرداند و با كمال تعجب مشاهده كرد كه يكی 
از نگهبانان لیماس را مشت باران كرده و خون از سروروی آلک 
جاريست بالفاصله دو نگهبان ديگر باو حمله كرده و دستهايش 
بازهم  اگر   : گفت  تندی  لحن  با  دادگاه  رئیس  گرفتنند.  را محكم 
لیماس كرد  بیرونش كنید سپس روبه  از سالن  بپا كرد  جنجال 
اگر مايل باشید میتوانید بعدا حرفهايتان را بزنید آنگاه  وافزود 
با لحن خشنی از لیز پرسید : آخر بايد بدانی كه چه موقعی وارد 
حزب كمونیست شده ای . لیز جوابی نداد. رئیس دادگاه نگاهی 
به او انداخت و دوباره گفت : الیزابت آيا بتو گفته اند كه در حزب 
بعضی از كارها بسیار محرمانه است . لیز با عالمت سرجواب 
مثبت داد. رئیس دادگاه افزود آيا همچنین بتو گفته اند كه هیچگاه 
از يكی از اعضای حزب سئوالی درباره تشكیالت و تصمیمات 
حزب نكنی ! بله امروز تو بايد به اين قانون توجه داشته باشی 
فقط بتو میگويم كه ما سه نفر كه در پشت انی میز نشسته ايم 
مقام بزرگی در حزب داريم و بعنوان نماينده هیئت رئیسه حزب 
تو  از  كه  داريم  وظیفه  ما  میكنیم  كار  كشور  امنیت  حفظ  برای 
چند سئوال بكنیم و جوابهای تو اهمیت زيادی خواهد داشت اگر 
با شهامت و صداقت به سئواالت ما جواب دهی خدمت شايانی 
به سوسیالیزم كرده ای .لیز زمزمه كنان پرسید ولی چه كسی 
محاكمه میشود! آلک چكاركرده است ؟ رئیس دادگاه نگاهی به 
موندت انداخت و جواب داد : اصل مسئله همین است كه نمیدانیم 
جرم  اعالم  متهم  علیه  كه  كسانی  شايد   . كیست  اصلی  متهم 
تو  برای  موضوع  اين  باشند  گناهكار  خودشان  واقعا  اند  كرده 
مهم نیست چون نمیدانی كه اصل موضوع چیست بهتر میتوانی 
بیطرفانه صحبت كنی . سكوت عمیقی برساالن حكمفرماشد پس 
از لحظه ای لیز با صدای خفیفی پرسید :آيا آلک محاكمه میشود 
جواب  تندی  لحن  با  دادگاه  رئیس  ؟  گناهكاراست  لیماس  آيا  ؟ 
داد : بازهم تكرار میدانم كه صالح تو دراينست كه چیزی دراين 
باره ندانی . تنها وظیقه تو اينست كه حقیقت را بگوئی و از اينجا 
چند  لیز   . بكنی  میتوانی  كه  كاريست  ترين  عاقالنه  اين   . بروی 
كلمه زيرلب گفت كه كسی بجزء رئیس دادگاه مفهومش را نفهمید. 
رئیس دادگاه خود را بجلو خم كرد و بالحن خشمگینی گفت خوب 
گوش كن دختر آيا میخواهی به وطنت بازگردی ؟ كاری را كه 
گفتم انجام بده تا هر چه زودتر آزادت بگذاريم ولی اگر.... او با 
انگشت را نشان داد و افزود : رفیقی كه اينجا نشسته میخواهد 
چند سئوال از تو بكند فقط چند سئوال پس از آن میتوانی بهركجا 
میخواهی بروی حقیقت را بگو كارون از جای خود برخاست و با 
لبخند مخصوصش از لیز پرسید الیزابت آيا الک معشوق تو بود؟ 
لیز با عالمت سرجواب مثبت داد شما در بیزواتر يعنی در محل 
كارت با او آشنا شدی .آِيا قبال همديگر را نديده بوديد ؟نخیردر 
كتابخانه باهم آشنا شديم . آيا تو با مردان متعددی رابطه داری 
؟ لیماس بدون اينكه به لیز مهلت جواب دادن را بدهد فرياد زد 
كارون كثافت لیز سرخود را بطرف او برگرداند و با صدای بلند 
گفت : آلک خواهش میكنم ارام باشی و گرنه تو را از اينجا بیرون 
میبرند ! رئیس دادگاه با لحن خشكی گفت : بله همینطور است اگر 
يكبار ديگر دست بچنین كاری بزنید دستور میدهم كه از سالن 

خارجتان كنند.

جاسوس جنگ سرد
نگاهي به نمايشگاه آثار ون گوگ در لندن 

ونسان هرگز 
امپرسيونيست نبود 
آدريا سه آرل  / ترجمه: سمیرا قرايي 

بسیار  نمايشگاه  هلند  كشور  در  پیش(  ماه  )حدود سه  پیش  چندي 
نمايش درآمد،  به  نامه هاي ونسان ون گوگ  و  آثار  تمام  از  جامعي 
نمايشگاهي بي نظیر كه حاصل سال ها كار گروهي و هزينه هاي مالي 
چنان  به  جانبي  برنامه هاي  و  نقاش  آثار  نمايش  در  و  بود  فراوان 
نوآوري هايي دست زده بود كه نظیر نداشت. از همان زمان قرار بود، 
اين نمايشگاه در اواخر ژانويه سال جاري میالدي )اواسط بهمن( در 
لندن نیز در معرض ديد عموم قرار بگیرد. در حال حاضر در رويال 
پا  بر  »ون گوگ حقیقي«  نام  با  نمايشگاه  اين  لندن  آرتز  آو  آكادمي 
شده و تا 18 آوريل )14 ارديبهشت( نیز داير خواهد بود. آن چه در 
زير مي خوانید نوشته آدريان سه آرل، منتقد روزنامه گاردين، درباره 

اين نمايشگاه است. 

نامه هاي ون گوگ، درمي يابیم كه  اخیر  نمايش  با  و  اتفاق  بر حسب 
است  چیزي  آن  از  هنرمندتر  و  موفق تر  بسیار  حقیقي«  »ون گوگ 
فشارهاي سنگین  زير  هنرمند  اين  فكر مي كرده ايم.  امروز  به  تا  كه 
زندگینامه اي،  فیلم هاي  عامه پسندانه،  بیوگرافي هاي  دانشگاهي ها، 
عامیانه اي  ترانه هاي  بود.  شده  له  تصويري  طنزهاي  و  كارتون ها 
يادآور  تا  شده  تزيین  بسیاري  تولد  كیک هاي  و  شده  سروده 
باشد. كرک داگالس مردانه زورآزمايي  او  پر ستاره«  تابلوي »شب 
و  حساس  بي نهايت  و  مساله دار  هنرمندي  عنوان  به  را  او  تا  كرد 
 Lust For فیلم  به  ]اشاره  كند  تصوير  خودزن  و  آزرده  قهرماني 
اينگونه است كه هر چه او بیشتر زير شخصیت پردازي هاي   .]Life
خیالي گم مي شود، احیاي »ون گوگ حقیقي« – حال هر كه مي خواهد 
عامیانه، دشوارتر خواهد  از تصورات  آن  بیرون كشیدن  و  باشد- 

بود. 

دير  او  شود.  گفته  بارها  كه  دارد  را  اين  ارزش  او  زندگي  داستان 
از  و  نداشت  روحي  تعادل  بود،  خودآموخته  تقريبا  كرد،  شروع 
بیماري هاي رواني رنج مي برد و در 37 سالگي نیز ُمرد و يادبودي 
كه براي عالم هنر به جا گذاشت، طاق نصرتي تكان دهنده و چراغاني 
و  كشاورزان  يا  بلند  آسمان هاي  با  هلندي  چشم اندازهاي  )از  بود 
خرمنكوبانش گرفته تا چشم اندازهاي شهرستان ها كه در تمامي شان 

چیزي توهم گونه ديده مي شود، آثاري كه تمام شان در يک بعدازظهر 
در  تمام  نیمه  نامه اي  كه  زماني  فرانسه،  جنوب  در   1890 سال  در 

جیبش مانده بود، با خودكشي او به پايان رسید(. 
طرح  نقاشي هايش.  تا  هستم  ون گوگ  طرح هاي  شیفته  بیشتر  من 
ديگري  به  يكي  هستند،  مرتبط  هم  به  نوعي  به  نوشتن  و  كشیدن 
مي انجامد، همانگونه كه گريه، خنده يا نق زدن به نوعي به گفتن و 
حرف زدن مي انجامند. هر چند ون گوگ نقاش بود و سرعتي كه در 
طرح زدن و نوشتن وجود داشت )ريختن احساس بر كاغذي سفید 
بي آن كه از پیش به آنها فكر شود( برايش از نقاشي كشیدن جدا بود. 
داشت؛ سه پايه،  نیاز  ابزار و وسايل  آن  تمام  به  نقاشي  مثال  براي 
رنگ، قلم مو، بوم، چاقوي نقاشي و چیزهاي ديگري كه اغلب موضوع 
نیز  نمايشگاه  اين  برادرش هستند و در  به  او  نامه هاي  از  بسیاري 
تعدادي از آنها ديده مي شوند. اين مسائل باعث شد ون گوگ به فكر 
استفاده از وسايل ارزان تر و بي كیفیت بیفتد و به همین خاطر گل هاي 
برخي از نقاشي هاي طبیعت بي جان او در حال حاضر به رنگ سفید 
درآمده اند و تونالیته و كیفیت رنگ شان كه ون گوگ اين همه از آنها 

نوشته بود را از دست داده اند. 

اما براي طرح زدن به وسايل چنداني نیاز نیست. به عالوه ون گوگ 
بسیار دلمشغول انواع و اقسام مداد، كاغذهاي دست ساز انگلیسي در 
اندازه و وزن هاي مختلف و قلم و جوهر بود. حتي يک تكه گچ سیاه 
او را بر سر ذوق مي آورد. ون گوگ هر چقدر هم به كار كردن سريع، 
غريزي و بي تفكر شهره باشد، اما نوشتن هايش همانند هنرش نشان 
مي دهد كه چقدر از شتابزده بودن و اختیار از كف دادن دور بوده 
است. آنتوان آرتو، شاعر و نمايشنامه نويس فرانسوي او را هنرمندي 
كه  است  »تقريبا«  كلمه  همین  اما  خوانده  بي فكر«  و  غريزي  »تقريبا 
خود  كه  مي كرد  طراحي  قلم هايي  با  حتي  ون گوگ  دارد.  اهمیت 
آبشارهاي روستاهاي  كنار  از  كه  ني هايي مي تراشید  از  به شخصه 
هلند چیده بود. حتي مي دانست ني هايي كه در جنوب مي رويند براي 
ظريف كاري  به  نیاز  كه  طرح هايي  در  حتي  و  هستند  بهتر  طراحي 
چگونه  پس  مي كرد.  درست  قلم  پرندگان  بال  از  خودش  داشت، 
بي فكر خواند و هنرنمايي هايش  پر شتاب و  را غريزي،  او  مي توان 

را تصادفي دانست؟ 
استفاده از اين قلم ها و ني ها در كار ون گوگ تصادفي نیست. حتي 
به خودم مي گويم شايد براي رقیق كردن جوهرش يا براي كشیدن 
زغالي  حتي  مي كرده.  استفاده  رودخانه  آب  از  آبرنگ اش  طرح هاي 
زمین  خود  با  نوعي  به  مي كرده  استفاده  آن  از  كارش  اوايل  كه 
تكرار  كارهايش  در  كه  شده  حرص  بید  درختان  آن  دارد.  ارتباط 
مي شوند، همان هايي هستند كه زغال ون گوگ را براي طراحي فراهم 
زندگي  به  ون گوگ  نقاش مابانه  نگاه  با  ارتباط ها  اين  مي كرده اند. 
درو  حال  در  و  از كشاورزان خم شده  دارد. طرح هايش  همخواني 
اين حس را به بیننده القا مي كند كه او هم خم شود. خطوط سفت و 
سیخ اند و انحناها بسیار كش آمده اند. گويي شخصیت ها از دل گل و 
شلي بیرون آمده اند كه پاهايشان در آنها فرو رفته است. با خودتان 
تصور مي كنید هنرمند نیز خم شده بوده، زير بار تابلوها و وسايل 

طراحي اش، در پیاده روي هاي طوالني مدتش و زير بار وسايلش. 

ون گوگ خوب مي دانسته كجا دست از طراحي بردارد و اجازه دهد 
سفیدي كاغذ نیز بخشي از طرح شود، آسمان شود يا آب، جاده يا 
زمین يا طرح صورتي چرخیده رو به آفتاب. او سیاهي هاي طرح اش 
فراوان،  نقاط  با  كرده،  تصوير  فراواني  روشن هاي  سايه  با  نیز  را 
به  تنهايي  به  كه  و عجیبي  باريک  و الغر، خطوط  مارپیچ هاي چاق 
تنه يک درخت حیات مي دادند. ون گوگ تمام آن قلم زدن هاي بسیار 
هر  حال  است،  طرح هايش  مديون  را  نقاشي  هايش  در  ريز  و  زياد 
چقدر هم كه قلم زدن ها محكم و ردشان پهن بوده باشد. نقاشي هاي 
ون گوگ طرح هايي هستند كه خطوط شان پهن شده. ون گوگ هرگز 

امپرسیونیست نبود. 

نامه هاي ون گوگ، هر چقدر هم تعدادشان در اين نمايشگاه زياد باشد، 
اما بسیار كوچک اند و ديدن شان مشكل، چه برسد به خواندن شان. 
و  عجوالنه  او  دست نوشته هاي  هستند.  طراحي  جهاتي  از  نیز  آنها 
مقتصدانه اند. كلمات او بر سطح كاغذ با يكديگر مسابقه گذاشته اند، 
چه كلمات انگلیسي، چه فرانسوي و چه هلندي. دست نوشته هاي او 
چندان مشكالت رواني اش را لو نمي دهند و او در نامه هايش با عینیتي 
مثال زدني از مشكالت اش نوشته است. ون گوگ در نامه هايش بسیار 
شفاف صحبت مي كند و شما از خالل اين نامه ها دوست داريد با او 
بیشتر آشنا شويد، حاال هر چقدر هم دوست سخت و لجبازي باشد 
برادرش،  مي خواسته  كه  قلم موهايي  طرح  او  بوده.  هم  احتماال  كه 
تئو، برايش بخرد و بفرستد را در اين نامه ها كشیده است و گهگاه 
طرح هاي موجود در نامه ها از نقاشي هايي كه او حرف اش را با تئو 
مي زند، زنده ترند. نامه ها عامیانه و صمیمي اند. اما طرح هايشان است 
كه من دوست دارم. كشاورزاني كشیده شده با گچ سیاه يا زغال، 
پشت بام هاي آرام، جاده ها و مزارع بي انتها، قايق هاي ماهیگیري در 

دريا، درختان زيتون، چمن ها و مناظر سنگي. 
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با  رابطه  داشتن  بر  اصل  خارجی  سیاست  در 
تحت  نهادی  كه  روست  همین  از  كشورهاست، 

عنوان وزارت خارجه در هر كشوری تاسیس می 
شود.در شرايط جهانی كنونی كه كشورها روز به 
روز به يكديگر نزديک می شوند و در حال تبديل 
يک دهكده جهانی هستند، طبیعتًا روابط  به  شدن 
است.ايران  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  خارجی 
به عنوان كشوری بین المللی و استراتژيک كه در 
جنوب آن يكی از مهم ترين منابع نفتی جهان قرار 
بحرانی  از  يكی  عنوان  به  خاورمیانه  در  و  گرفته 
ترين مناطق جهان واقع شده و مهم تر از همه بین 
سه قاره آفريقا، اروپا و آسیا محصور شده همه 
اين عوامل ايران را به يكی از مهم ترين كشورهای 
كشوری  است.ايران  كرده  تبديل  جهان  و  منطقه 
با ظرفیت ها و پتانسیل باال است كه بايد با تمام 
در  را  خود  نقش  و  باشد  داشته  رابطه  كشورها 
ايفا كند. مهم تر از همه،  شرايط جهانی به خوبی 
انقالبی در ايران به وقوع پیوسته كه پیام آن عدالت 
پیش  چنین  با  و  است  جهان  همه  برای  آزادی  و 
دنیا  تمام  با  رابطه  وارد  بايد  طبیعتًا  هايی  زمینه 
شود. طبیعتًا میزان تاثیرگذاری كشورها در جامعه 
نظامی،  قدرت  به  متفاوت است و بسته  الملل  بین 
آنها  و...  تكنولوژيک  فرهنگی،  اقتصادی، سیاسی، 
در  اساسی  اصول  از  يكی  بنابراين  است.  متغیر 
كشورهايی  با  رابطه  برقراری  خارجی  سیاست 
است كه تاثیرگذاری بیشتری در جامعه بین الملل 
تک  صورت  به  اروپايی  كشورهای  دارند.امروزه 
تک مطرح نمی شوند، امروز كشور انگلیس، آلمان، 
فرانسه و... را به عنوان جزيی از اتحاديه اروپا می 
شناسند. اتحاديه اروپا به عنوان يكی از قوی ترين 
خصوص  به  دنیا  های  اتحاديه  تاثیرگذارترين  و 
با چالش های  امريكا را  اقتصادی حتی  در زمینه 
زيادی روبه رو كرده است. بنابراين رابطه يا عدم 
خیلی  خارجی  در سیاست  كشورها  اين  با  رابطه 
از  يک  هر  با  رابطه  قطع  است.  مهم  و  تاثیرگذار 
اين كشورها می تواند منجر به قطع رابطه با كل 
اتحاديه اروپا شود.اما در میان روابطی كه ايران با 
مجموعه كشورهای اتحاديه اروپا دارد، متاسفانه 
خیلی  انگلیس  و  ايران  ديپلماتیک  روابط  تاريخ 
ملت  تاريخی  حافظه  در  انگلیس  و  است  دردناک 
ايران جايگاه بسیار بدی دارد. اين كشور در موارد 

به  1332 همیشه  مرداد   28 كودتای  مثل  متعددی 
دنبال ضربه زدن به كشور ما بوده است. حكومت 

كه  حكومتی  آورد؛  كار  سر  بر  انگلیس  را  پهلوی 
مسوول مشكالتی است كه طی نیم قرن در كشور 
طبیعی  زمینه  پیش  اين  با  است.  داشته  وجود  ما 
اين كشور دقت زيادی  با  است كه در نوع رابطه 
دلیلی  اين مسائل  از  كدام  هیچ  ولی  باشیم  داشته 

برای قطع رابطه كامل با اين كشور نیست. 
بر  مبنی  هايی  زمزمه  دوباره  كه  است  مدتی  اما 
قطع رابطه با انگلیس شنیده می شود و در راس 
نمايندگان  از  يی  عده  توسط  كه  است  طرحی  آن 
از دولت خواسته شده رابطه  تهیه شده و در آن 
خود با انگلیس را قطع كند كه به عقیده من تصويب 
اين طرح به نفع ايران نیست و پیش بینی می كنم 
عالی  شورای  و  خارجه  امور  وزارت  نهايت  در 
ما  كشور  كنند.  مخالفت  طرح  اين  با  ملی  امنیت 
از  يكی  با  رابطه  قطع  كه  دارد  قرار  شرايطی  در 
كشورهای اتحاديه اروپا می تواند به قطع رابطه با 
بقیه كشورهای اروپايی منجر شود و اين مساله از 

لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع ما نیست. 

مثاًل تصمیم به قطع رابطه با يک كشور می گیرند، 
منافع  جهت  در  رفتارها  و  ها  واكنش  گونه  اين 
جمهوری اسالمی ايران نیست بلكه بالعكس برای 
دوران  در  است.  مضر  و  خطرناک  بسیار  كشور 
قبل از انقالب كه ما هنوز جوان بوديم هر گاه به 
بزرگ ترها اعتراض می كرديم كه مثاًل چرا كاری 
انجام نمی دهید يا حركتی نمی كنید، نگاه عاقل اندر 
سفیهی به ما می كردند و می گفتند شما سیاست 
در دست  چیز  همه  مملكت  اين  در  فهمید.  نمی  را 
كاری  هیچ  نكند  اراده  انگلیس  تا  است،  انگلیس 
انجام نمی شود، البته اين تصورات بیشتر به خاطر 
سابقه استعماری انگلیس بود. آنچه فراموش كرده 
ايم اين است كه انقالبی در ايران به وقوع پیوسته 
از  انگلیس را  امريكا و  اند  و مردم ما موفق شده 
ايران بیرون كنند به گونه يی كه كوچک ترين اثری 
از آنها در كشور نیست و كشور به معنای واقعی 
مستقل است و خودمان برای خودمان تصمیم می 
نمايندگان  توسط  كه  طرحی  همین  در  گیريم.مثاًل 
مجلس برای قطع رابطه با انگلیس مطرح شده، به 
عواملی چون دخالت های مستقیم انگلیس در ايران 

در جنگ جهانی اول، كودتای رضاخان، سرنگونی 
گری  فتنه  صدام،  رژيم  از  حمايت  مصدق،  دولت 
و  جاسوس  اعزام  انتخابات،  از  بعد  و  قبل  های 
دلیلی  را  آنها  كه  شده  اشاره  يی  رسانه  فعالیت 

برای قطع رابطه با انگلیس دانسته اند. 

چند عامل اول كه صحیح هم هست از 50 ، 60 سال 
گذشته وجود داشته و موضوع جديدی نیست و 
هیچ كدام هم منجر به قطع رابطه نشده، تنها بحث 
فعالیت  و  انتخابات  از  بعد  و  قبل  های  گری  فتنه 

رسانه يی موارد جديدی محسوب می شود. 
اين است كه  اينجا مطرح می شود  اما سوالی كه 
آيا با قطع رابطه اين دو مشكل حل خواهد شد. اگر 
با انگلیس قطع رابطه كنیم، انگلیس ديگر فتنه گری 
نمی كند؟ اگر قطع رابطه كنیم ديگر فعالیت رسانه 

يی ادامه پیدا نمی كند؟ 

و  دقیق  بررسی  با  كنند  سعی  اينكه  جای  به 
با  مقابله  برای  راهكاری  مسائل  اين  كارشناسانه 
آن پیدا كنند، به دنبال ساده ترين و پیش پاافتاده 
ترين راهكار هستند. بايد ديد چرا آنها كار رسانه 
توانیم.  نمی  ما  اما  تاثیرگذارند  و  كنند  می  يی 
رسانه  همین  به  امروز  كه  خدمتی  ترين  بزرگ 
خودمان  كشور  داخل  از  شود  می  خارجی  های 
بايد  كه  گونه  آن  تلويزيون  و  راديو  وقتی  است. 
و شايد وظايف خودشان را انجام نمی دهند،اطالع 
رسانی به موقع و كافی نمی شود، صدا و سیمای 
ملی تبديل به صدا و سیمای جناحی می شود و... 
طبیعی است كه افكار عمومی به سمت رسانه های 
از  ما  مسووالن  متاسفانه  كند.  پیدا  سوق  بیگانه 

تجربیات گذشته درس نمی گیرند. 
در  راجی  پرويز  انگلیس  در  شاه  سفیر  آخرين 
می  طاووسی  تخت  خدمتگزار  عنوان  تحت  كتابی 
گويد؛ هرگاه از لندن به تهران می آمدم و با شاه 
مالقات می كردم، می دانستم كه اول بايد دعواها 
و فحش های شاه به بی بی سی را بشنوم و بعد 
وارد مسائل اصلی شوم، چون شاه از بی بی سی 
خیلی ناراحت بود و می گفت اين شبكه از مخالفان 

من حمايت می كند. 

يا شريف امامی وقتی می خواست از مجلس رای 
ماه  چند  امامی  شريف  من  گفت؛  بگیرد،  اعتماد 
وزير شوم  نخست  اينكه  محض  به  و  نیستم  قبل 
آزادی را برقرار می كنم چون می دانم اگر راديو 
و تلويزيون آزاد نباشد، مردم به بی بی سی روی 
دهد  می  نشان  تاريخی  موارد  اين  آورند.  می 
مسائلی از اين نوع قباًل در كشور ما تجربه شده 
تكرار  دوباره  را  گذشته  اشتباهات  همان  نبايد  و 
كنیم و به جای قطع رابطه بايد آزادی اطالعات و 
بتواند  كنیم. وقتی هر كسی  را تضمین  رسانه ها 
حرف خودش را بزند، اطالع رسانی كافی باشد و 
اخبار كامل و دقیق به مردم برسد مطمئنًا كسی به 
سمت رسانه های بیگانه و خارجی نمی رود چرا 
كه نیاز خبری اش توسط رسانه های داخلی تامین 
نوع  اين  از  راهكارهايی  يا  رابطه  قطع  است.  شده 
برای حل مسائل در واقع خاموش كردن آتش با 
پتک است كه هیچ گاه و در هیچ مقطعی مثمرثمر 

نخواهد بود. 
است.  داخلی  سیاست  ادامه  خارجی  سیاست 
در  و  مردمی  ملی،  مقتدر،  داخلی  سیاست  اگر 
دموكراسی،  با  همراه  اساسی  قانون  چارچوب 
آزادی و رعايت حقوق شهروندی داشته باشیم و 
كنیم،  حركت  كشور  جانبه  همه  توسعه  جهت  در 
داشت  خواهیم  هم  قوی  خارجی  سیاست  مطمئنًا 
و بقیه كشورها برای برقراری رابطه با ما پیشقدم 
خواهند شد. در اين شرايط دولت يک دولت محترم 
در جامعه بین الملل خواهد بود و جامعه بین الملل 
در  رفت.  و كشور خواهد  دولت  آن  به سمت  هم 
نیست،  حل  راه  رابطه  قطع  جهانی  كنونی  شرايط 
بايد راه حل را در سیاست داخلی جست وجو كنیم 
و با سر پنجه تدبیر مسائل و مشكالت را حل كنیم 
و به جای كوبیدن پتک روی آتش، آن را با آب و 

باران رحمت خاموش كنیم.
برگرفته از اعتماد
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سياسی
قطع رابطه با انگليس؛

 مثبت یا منفی?
دكتر سیدمحمد صدر

 واکنش به اظهارات 
بلر در کميته چيلکات 

وزنامه هاي انگلیسي نسبت به عدم تاسف توني 
از  و  كردند  شگفتي  ابراز  عراق  به  حمله  از  بلر 
ديدگاه وي مبني بر تقسیم ساده دنیا به دو قطب 
كمیته  جلسه  طول  در  كردند.  انتقاد  بد  و  خوب 
تحقیقات چیلكات كه شش ساعت به طول انجامید 
دو مرتبه از بلر سوال شد آيا نسبت به جنگ عراق 
احساس تاسف مي كند يا خیر كه وي پاسخ منفي 
داد. روزنامه تايمز در همین زمینه نوشت؛ توني 
در  است  معتقد  انگلیس  سابق  وزير  نخست  بلر 
و  خیر  نیروهاي  میان  ابدي  كشمكش  يک  جهان 
شر بر سر تسلط وجود دارد. روزنامه گاردين نیز 
توني بلر را متهم به زندگي در يک »سیاره عجیب« 
نبوده  فاجعه  يک  عراق  به  حمله  آن  در  كه  كرد 
است.  بوده  قهرمانانه  و  اقدام ضروري  يک  بلكه 
نوشت؛  نیز  لندن  چاپ  روزنامه  ديگر  اينديپندنت 
سخنان پاياني بلر در جلسه تحقیق مبني بر اينكه 
هرگز از بركناري صدام ابراز تاسف و پشیماني 
نمي كند، نشان داد تغییر رژيم صدام همواره يكي 
از برنامه هاي وي بوده است. از ديگر گروه هايي 
كه انتقاد شديدي به سخنان بلر داشتند برخي از 
خانواده هاي قربانیان اين جنگ بودند كه در دادگاه 
روز جمعه حاضر شده بودند. رگ كیز پدر يكي 
از سربازان انگلیسي كشته شده در عراق كه در 
كمیته تحقیق جنگ عراق حاضر بود، گفت؛ توني 
تا مرهمي بر زخم هاي عمیق  بلر فرصت داشت 
خانواده هاي نظامیان كشته شده در عراق بگذارد 
ولي متاسفانه او حاضر نشد حتي يک عذرخواهي 
و ابراز ندامت لفظي نسبت به كشاندن انگلیس به 
جنگ عراق بكند. خانم رز جنتل مادر يكي ديگر از 
سربازان كشته شده انگلیس در جريان جنگ عراق 
گفت؛ جاي تاسف است كه بلر هرگز حاضر نیست 
به حقیقت اعتراف كند. ما خواهان اين هستیم كه 
بلر دستان خود را باال ببرد و آشكارا اعالم كند 
كه در حمله به عراق اشتباه كرده است. براساس 
گزارش خبرگزاري فرانسه، توني بلر نخست وزير 
تحقیقات  كمیته  در  از حضور  انگلیس پس  سابق 
جنگ عراق در انگلیس )چیلكات( اظهار داشت وي 
نمي  تاسف  احساس  صدام  سرنگوني  به  نسبت 

كند.
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طوایف  و  اقوام  از  پارس  ملت 
این  است.  شده  تشکیل  متعددی 
تحریک  به  که  مستقل  طوایف 
کوروش کبیر بر مادها شوریدند، 
پاسارگادها، مارافیانها و ماسپیانها 
ترینشان  اصیل  ظاهرا"  که  بودند 
هخامنشیان  بود.  پاسارگادها 
بود.  طایفه  این  های  خاندان  از 
قرارند:  این  از  پارسی  قبایل  دیگر 
پانتیالینها، دروسیانها، گرمانیانها 
ماردیانها  دانها،  و  کشاورز  که 
نشین  کوچ  که  ساگارتیانها  و 
ذهنیت،  تجسم،  پارسیان  بودند. 
قربانگاهی  حتی  یا  پرستشگاه 
مذکور  مفاهیم  و  ندارند  برای خدا 

را گناهی بزرگ می پندارند. 
اين تصور پارسی بر خالف يونانیان است كه ذات 
و طبیعت خدا را نیز همچون خود از جنس مرد و 
ارتفاع  از  باالرفتن  يونانیان  رسم  دانند.  می  بشر 

بلندترين كوهها و قربانی كردن برای زئوس، نامی 
اند. مراسم  برگزيده  افالک  برای سلسله  است كه 
مشابهی هم توسط يونانیان برای خورشید و ماه، 
اين  گرفت.  می  بادها صورت  و  آب  آتش،  زمین، 
از  آنها  پرستش  كه  بودند  خدايانی  يگانه  ايزدان 
ادوار كهن رو به زوال بوده است. بعدها يونانیان 
و  اعراب  از  كه  پرداختند  اورانیايی  پرستش  به 
نامی  همان  میلیتا  بود.  شده  اقتباس  آشوريان 
ايزدی   ، اند  داده  ايزد  اين  به  آشوريان  كه  است 
كه اعراب آن را با نام آلیتا و پارسیان با نام میترا 

می شناسند. 
پارسیان ترجیح می دادند برای اين خدايان آنگونه 
نشود،  ساخته  قربانگاهی  هیچ  كه  كنند  قربانی 
آتشی روشن نگردد، صدای سازی برنخیزد، دانه 
غذايی  هیچ  نهايت  در  و  نشود  گردانده  تسبیحی 
قصد  كسی  اگر  وجود  اين  با  اما  نگردد.  وقف 
داشت قربانی كند، طعمه خود را به نقطه ای بری 
از هرگونه آلودگی می آورد و خدايش، همان كه 
قصد داشت برايش قربانی كند را فرياد می كرد. 
در اين مراسم بستن دستاری سبز بر سر رايج و 

معمول بود. 
دعا  خود  برای  تنها  نداشت  اجازه  كننده  قربانی 
بايد برای شادی پادشاه و تمامی مردم  كند بلكه 
ايران نیز دعا می كرد. قربانی كننده، قربانی را به 
چندين قطعه می بريد و گوشت آن را می جوشاند 
و سپس در گیاهان سفارش شده ای چون شبدر 

می خواباند. وقتی همه چیز آماده شد يكی از مغها 
می  روحانی  سرودی  و  آمد  می  وی  سوی  به 
بود.  خدايان  ستايش  و  مدح  سرتاسر  كه  خواند 
قربانی كردن هیچ گاه بدون حضور يک مغ جايز 

و مشروع نبود. پس از اندک زمانی، قربانی كننده، 
قربانی را همراه خود می برد. پارسیان از میان 
تمامی روزهای سال، بیش از همه روز تولدشان 
را جشن گرفته و گرامی می داشتند. در اين روز 
باقی  به  نسبت  تری  گسترده  و  بیشتر  تداركات 
روزهای سال فراهم آورده می شد. پارسیان غنی 
تر در اين روز، حیواناتی چون گاو نر، اسب، شتر 

يا خر قربانی می كردند. 
احشام  انواع  از  هم  جامعه  تر  فرودست  طبقات 
كوچک تر بهره می بردند. پارسیان كمتر غذاهای 
از  آن  جای  به  عوض  در  و  خوردند  می  حجیم 
می  استفاده  سبک  غذاهای  معتنابهی  مقادير 
میان  در  طبیعی  غرايز  از  روی  دنباله  كردند. 
است.  بزرگ  گناهی  و  شنیع  ممنوع،  پارسیان 
پارسیان هرگاه يكديگر را خیابان مالقات می كنند 
مقابل  هرگاه طرف  بوسند،  می  را  همديگر  روی 
بود  آنها  به  تری نسبت  پايین  اجتماعی  در طبقه 
گونههايش را می بوسند و هرگاه اختالف طبقاتی 
میان دو نفر بسیار زياد بود، شخص دون مرتبه 
در مقابل فرد واالمقام به خاک می افتد. پارسیان 
برای همسايگان خود احترام و ارزش وااليی قائل 
هستند. آنها باالخص خود را برتر از همسايگان 
بر  برتری  احساس  نوعی  به  و  دانند  می  خود 
آنها دارند. )در ايران طوايف انیرانی )غیرايرانی( 
را  ايرانیان همواره خود  فراوانی می زيستند كه 
حاكمیت  دوره  در   .) پنداشتند  می  آنها  از  برتر 
نفوذ  و  قدرت  اين  امپراتوری  متعدد  ملل  مادها، 
را در تمامی زمینهها بر يكديگر به كار می بستند. 
پهنه  به  كه  بودند  اقوامی  ديگر  از  تر  نافذ  مادها 
اندازه  به  ملتی  هیچ  بودند.  پیوسته  ايران  خاكی 
ايران آمادگی پذيرش آداب و سنن خارجی را در 

طول تاريخ نداشته است. 
در  و  كنند  می  تن  به  مادی  لباسهای  پارسیان 
هر  آنها  جنگند.  می  زره مصری  با  نبرد  میادين 

كجا شكوه و افتخاری بیابند سريعا" آنرا مال خود 
می كنند و از اين نقطه نظر طبق گفته مورخین و 
تعداد  دارند.  فراوانی  اشتیاق  و  شور  نويسندگان 
فرزندان ايرانیان نسبتا" زياد است. شاه همه ساله 
بدنیا  را  فرزند  بیشترين  كه  كسی  برای  جوايزی 
سالگی  پنج  از  ايرانی  كودكان  فرستد.  می  آورده 
تا دوازده سالگی تحت تعلیم قرار می گیرند و در 
سه مهارت اسب دوانی، پرتاب نیزه و گفتار نیک 

بی همتا هستند. 
ندارد نزد پدر  اجازه  پنج سالگی  تا  ايرانی  كودک 
خاطر  بدان  اين  كند.  زندگی  زنان  با  بايد  و  بیايد 
اندوهگین  پدر  كودک،  مرگ  در صورت  كه  است 

نشود. پارسیان انجام كارهای نامشروع را خالف 
رسوايی  بزرگترين  دانند.  می  بزرگ  گناهی  و 
گناه عظیم  اين جهان، دروغ گفتن است و دومین 
بدهكار  پارسیان  اعتقاد  به  باشد.  می  بدهكاری 
جذام  پارسی  يک  اگر  گويیست.  دروغ  به  ناچار 
داشته باشد حق ورود به شهر يا هیچ سكونتگاه 
پارسی ديگری را ندارد. پارسیان باور دارند كسی 
گناهی  آفتاب  زير  مبتالست،  مرض  اين  به  كه 
اختالل  اين  به  كه  است. خارجیهايی  مرتكب شده 
دچار بودند مجبور می شدند كشور را ترک كنند. 
حتی  آاليند.  نمی  را  آب  گاه  هیچ  پارسیان 
شويند.  نمی  جاری  آب  در  هم  را  دستهايشان 
دارد  وجود  پارسیان  میان  در  كه  ديگری  ويژگی 
نامهای  كه  است  آن  پرداخته شده  بدان  كمتر  اما 
جسمی  و  ذهنی  فضیلتهای  برخی  بیانگر  ايرانی 
هستند و نكته جالب تر آنكه تمامی اين اسامی با 
يک حرف به پايان می رسند. سنت ديگری كه نقطه 
نظرات ضد و نقیضی در مورد آن وجود دارد در 
ارتباط با مردگان است. باور همگانی بر اين است 
نمی سوزانند  هرگز  را  پارسی  مرد  يک  كه جسد 
اما  يا ديگر حیوانات شكاری شود.  تا طعمه سگ 

تشريفات مغها ما را به شک می اندازد. 
می  آغشته  موم  به  را  جسد  زردشتی  روحانیان 
نمايند.  می  دفن  زمین  در  را  آن  سپس  و  كنند 
دارند.  روحانیان مصری  با  بسیاری  تفاوت  مغها 
جز  به  را  زنده  حیوان  هر  كشور  اين  روحانیان 
دارند  نظر  در  كردن  قربانی  برای  كه  را  آنهايی 
می كشند. مغها بر خالف روحانیان مصری همه 
گونه جاندار را به جز سگ و انسان با دست خود 
سنت  بازار،  در  ستد  و  داد  و  معامله  كشند.  می 
ناشناخته ديگری در میان پارسیان است. آنها هیچ 
گاه در مراكز تجاری روباز خريد و فروش نمی 
كنند و در حقیقت در كل كشور از وجود يک بازار 

واحد بی بهره اند.

روانشناسی
آداب و رسوم پارسیان از نگاه هرودوت

بزرگترین گناه نزد پارسيان دروغ است
نويسنده : ويلیام استیونز ديويس / مترجم: رضا دستجردی
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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 و تر  ایرانی 

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
چغاله بادام ایرانی فقط در تواضع



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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تکه گمشده پازل مبارزه 
با ایدز کشف شد  

 
 

 20 از  پس  انگلیسي  و  امريكايي  پژوهشگران 
سال مبارزه با ايدز سرانجام آنزيمي را كشف 
كردند كه مي تواند تكه گمشده پازل مبارزه با 
دانشگاه  محققان  مهر  گزارش  به  باشد.  ايدز 
كالج امپريال لندن و دانشگاه هاروارد ساختار 
اين آنزيم را كه »انتگراز« نام دارد به صورت 
آي  اچ  ويروس  اند.  كرده  بازسازي  بعدي  سه 
وي با كمک اين آنزيم مي تواند كد ژنتیكي خود 
را وارد DNA بیمار كرده و با تكثیر خود، بدن 
میزبان را تسخیر كند. به گفته اين كارشناسان 
بود  پازل  يک  گمشده  تكه  همانند  كشف  اين 
كه دنیاي علم از مدت ها قبل به دنبال آن مي 
گشت. تاكنون داروهاي ضدويروسي بسیاري 
كه قادر به متوقف كردن اين »انتگراز« بوده اند 
وارد بازار شده اند، اما دانشمندان همچنان به 
دنبال درک اين نكته هستند كه اين داروها دقیقًا 
چگونه عمل مي كنند. اكنون اين محققان موفق 
شده اند شكلي از يک كريستال آزمايشگاهي را 
از اين آنزيم به دست آورند. در حال حاضر اين 
بهترين كپي از آنزيم »انتگراز« است كه مي تواند 
شود.  آينده  هوشمند  داروهاي  تولید  به  منجر 
بازسازي  يک  باال  كیفیت  با  كريستال  كپي  اين 
سه بعدي از اين آنزيم است كه با تكنیک تفرق 
پرتوهاي ايكس جزيیات آن تفكیک و شناسايي 
اين  تحقیقات،  سال  چهار  مدت  در  است.  شده 
دانشمندان بیش از 40 هزار آزمايش را با كسب 
هفت مدل از اين كريستال انجام دادند كه تنها 
براي  را  كافي  كیفیت  ها  كريستال  اين  از  يكي 
پروتئین  اين  بعدي  سه  دقیق  ساختار  تعیین 

داشت.  

 نشستن طوالني مدت مي 

تواند کشنده باشد  
  

متخصصان بخش سالمت هشدار داده اند نشستن 
به مدت طوالني مي تواند كشنده باشد. به گزارش 
سالمت نیوز بر اين اساس حتي اگر به طور مرتب 
هم ورزش كنید، نشستن زياد براي سالمتي مضر 
است و فرقي نمي كند كه چه موقع يا كجا نشسته 
ايد؛ در اداره، مدرسه، ماشین، مقابل كامپیوتر يا 
تنها مدت نشستن مهم است. تحقیقات  تلويزيون؛ 
متعدد نشان داده است افرادي كه بیشتر ساعات 
زيادي  احتمال  هستند،  نشسته  حالت  در  را  روز 
حتي  و  قلبي  حمله  چاقي،  دچار  كه  دارد  وجود 
مرگ شوند. »الین بلوم باک« متخصص سالمت و 
ورزش از كشور سوئد مي گويد؛ »وقتي متولیان 
را مشخص  فعالیت روزانه  میزان  بخش سالمت، 
بايد صرف  افراد  كه  را  میزان ساعاتي  كنند،  مي 
اين  گفته  به  گويند.«  نمي  آنها  به  كنند  نشستن 
محقق؛ »بعد از چهار ساعت نشستن، نشانه هاي 
آسیب و زيان در بدن بروز پیدا مي كند. در واقع 
پس از چهار ساعت نشستن، نظم دهي ژن ها به 
حتي  شود.«  مي  متوقف  چربي  و  گلوكز  مقدار 
پشت  نشستن  كنند  مي  ورزش  كه  كساني  براي 
آرمسترانگ«  »تیم  است.  زياد مضر  به مدت  میز 
بهداشت  سازمان  در  فیزيكي  فعالیت  متخصص 
ورزش  روز  هر  كه  »كساني  گويد؛  مي  جهاني 
مي كنند، اما به مدت طوالني هم مي نشینند بهتر 
است به جاي ورزش كردن در چند ساعت متوالي 
ساعات ورزش خود را در طول روز تقسیم كنند.«  

و  رستوران ها  مشتریان  براي 
دسته  آن  ویژه  به  سوپرمارکت ها، 
خاصي  رژیم غذایي  که  مشتریان  از 
در  نکته  مهم ترین  مي کنند،  رعایت  را 
آن  محتویات  غذایي،  ماده  یک  انتخاب 
مشتریان،  نگران  چشم هاي  نیست. 
نشانه  عددي  سمت  به  ابتدا  در  معموال 
فرآورده  آن  کالري  میزان  که  مي رود 
غذایي را نشان مي دهد. عکس العمل هاي 
مشتریان نیز معموال به سه شکل است: 
لبخند شادي  یا  آه حسرت مي کشند،  یا 
مي زنند و یا به فکر فرو مي روندکه آیا 
امروز مي توانند رژیم خود را بشکنند یا 
اخیرا صورت  نتایج تحقیقي که  اما  نه. 
گرفت، لبخند را بر چهره اکثر مشتریان 
خشکاند. جدیدترین بررسي منوي غذاي 
زنجیره اي نشان مي دهد  فروشگاه  چند 
از  اکثرا  غذایي،  مواد  کالري  میزان  که 
عددي که روي بسته بندي آنها درج شده 

بیشتر است...

در اين بررسي كه روي منوي غذايي 10 رستوران 
زنجیره اي، مثل وندي ورابي صورت گرفته است 
در  موجود  غذاهاي  از  مورد   29 كه  شد  معلوم 
نسبت  درصد   18 تا  گاه  رستوران ها،  اين  منوي 
بیشتري  كالري  منو،  روي  شده  نوشته  عدد  به 
نیز  طبخ  آماده  يخ زده  غذاهاي  مورد  در  دارند. 
در  كه  مقاله  اين  در  بود.  منوال  همین  به  وضع 
چاپ  آمريكا  ديابت  انجمن  نشريه  اخیر  شماره 
مانند  معروفي  سوپرماركت هاي  است،  شده 
 healthy و  وزن!(  )مراقبان   weight watchers
از عدد  بیش  8 درصد  تا  )انتخاب سالم(   choice
نوشته شده روي بسته بندي آنها، كالري داشتند. 
مجريان اين تحقیق، تاكید كرده اند كه قصد ندارند 
كاله برداري  به  را  رستوراني  يا  فروشگاه  هیچ 
متهم كنند. عمال اكثر اين اختالف كالري، با موارد 
ساده اي مانند اختالف سايز و وزن بسته بندي ها 
توجیه مي شود. كافي است پسر جواني كه مسوول 
آماده كردن ساندويچ شماست، كمي بیش از مقدار 
معمول، از سس مايونز استفاده كند. با اين وجود، 
تغذيه  استاد  و  تحقیق  اين  مدير  رابرتز،  سوزان 
دانشگاه تاف، اين اختالف ناچیز را مهم مي شمرد: 
اندكي  تنها  غذايي،  وعده  هر  در  باشد  قرار  »اگر 
كنید،  دريافت  كالري  نظر  مورد  مقدار  از  بیش 
مجموع اين كالري هاي اضافه در يک دوره زماني 
میزان  دادن  قرار  بزرگي خواهد شد.  خاص، عدد 
كالري غذا ها در منوي رستوران، به خودي خود، 
عدد ها  اين  آنكه  شرط  به  است،  پسنديده اي  عمل 
پروفسور  نستله،  ماريون  نوشته شوند.«  صحیح 
مقاله،  اين  خواندن  از  پس  يورک،  دانشگاه  تغذيه 
تاكید مي كند كه از ديدن نتايج اين تحقیق، چندان 
مردم  »اكثر  مي گويد:  او  است.  نشده  شگفت زده 
تصور مي كنند اين اعداد، به روش هاي كامال علمي 
اما واقعیت آن است كه مقادير  به دست آمده اند، 
نوشته شده روي بسته بندي هاي غذا، عمال يک عدد 
تخمیني است. من هیچ وقت فكر نكرده ام اين اعداد 
به میزان كالري واقعي غذاها، حتي نزديک باشد.« 
در اين مقاله ذكر شده است كه میزان كالري هاي 

 20 از  كمتر  غذايي،  مواد  بسته بندي هاي  اكثر 
درصد با مقدار درج شده اختالف داشته اند. ظاهرا 
داروي  و  غذا  سازمان  سوي  از  خطا  مقدار  اين 
آمريكا به عنوان خطاي قابل چشم پوشي در نظر 
گرفته شده است. به شكل جالب توجهي، بعضي از 
بسته بندي هاي غذايي حاوي میزان كالري كمتري 
براي  بودند.  آنها  روي  شده  ذكر  عدد  به  نسبت 
مثال، میزان كالري پیتزاي پنیر دومینو، دو سوم 

میزان درج شده روي بسته بندي آن بود.
مواردي نیز مشاهده شد كه اختالف میزان كالري، 
خوراک  كالري  میزان  بود.  تصور  حد  از  بیش 
 200 آنكه  جاي  به  چنگ،  رستوران  مارچوبه 
جوجه  ساندويچ  بود.  كالري   400 باشد،  كالري 
كالري  میزان  از  بیش  درصد   3 نیز،  دونالد  مک 
بدن  وارد  انرژي  )360كالري(،  منو  در  درج شده 
از  به دفاع  نیز  البته رستوران ها  مشتري مي كرد. 
مجموعه  عمومي  روابط  مدير  پرداخته اند.  خود 
و  سايز  در  جزيي  اختالف  وندي،  رستوران هاي 
محتواي مواد غذايي را غیرقابل اجتناب و طبیعي 
افزايش چشم گیر چاقي در  با  اين روزها  مي داند. 
میان مردم آمريكا و به ويژه نسل جوان، نگراني 
عكس العمل  به  را  آنها  شهري،  مديران  میان  در 
واداشته است. به تدريج در اكثر ايالت هاي آمريكا، 
قوانیني وضع مي شود كه صاحبان رستوران هاي 
انرژي  را وادار مي كند میزان محتواي  زنجیره اي 
خود  منوهاي  روي  را  خود  غذايي  فرآورده هاي 
كانتي  كینگ  و  وست چستر  نیويورک،  كنند.  درج 
اين  كه  بودند  مناطقي  اولین  جزو  واشنگتن  در 
قوانین را وضع كرده اند. با وجود اين اختالف ها، 
كه  معتقدند  همچنان  نستله  ماريون  چون  كساني 
غذا  بسته بندي هاي  روي  اعدادي  چنین  وجود 
بدانند  بايد  مشتري ها  گرچه  است.  مفید  همچنان 
كه ممكن است اين اعداد با واقعیت اندكي اختالف 
داشته باشد. مشكل اينجاست كه در بعضي موارد 
است.  چشم گیر  بسیار  شده  مشاهده  اختالف 
خوراک غالت و كره رستوران وندي، كه روي آن 
عدد 80 كالري درج شده است، تقريبا سه برابر اين 
مقدار انرژي دارد! اين اختالف به قدري زياد بود 
كه رستوران وندي محققان را متهم به اشتباه كرد 
و اعالم كرد كه آنها به جاي اندازه گیري محصول 
110 گرمي، میزان كالري محصول 270 گرمي آنها 

را اندازه گیري كرده اند.

نمک اضافه ممنوع!

هنوز جوهر قانون اجبار درج میزان كالري روي 
شهري  مسووالن  كه  بود  نشده  خشک  منو ها 
نیويورک به سراغ نمک رفته اند. دپارتمان سالمت 
شوراي شهر نیويورک برنامه خاصي براي كاهش 
میزان استفاده از نمک در رستوران ها اعالم كرده 
است. اين برنامه تنها قسمتي از يک پروژه بزرگ تر 
در جهت كاهش مرگ و میر ناشي از افزايش فشار 
خون است و هدف اين برنامه كاهش 25 درصدي 
میزان مصرف نمک در يک فاصله زماني 5 ساله 
است. آمريكايي ها در عمل، دو برابر میزان توصیه 
شده توسط پزشكان، نمک مصرف مي كنند و اكثر 
اين مقدار نمک نیز در قالب مواد غذايي بسته بندي 
شده و آماده مصرف وارد بدن مي شود. دپارتمان 
سالمت شوراي شهر در تشريح تصمیم خود، ذكر 
اين میزان مصرف نمک ساالنه باعث  كرده است 
»افزايش گسترده فشار خون در شهروندان و قرار 
قلبي  سكته  خطر  معرض  در  نفر  میلیون ها  دادن 
نیويورک  تنها در شهر  و سكته مغزي« مي شود. 

ساالنه 23000 نفر در اثر سكته قلبي و مغزي فوت 
مي كنند. اين میزان در كل كشور آمريكا 88 هزار 
نفر است. توماس فارلي مدير سالمت شهري در 
بخواهند  كه  وقت  هر  مشتريان  مي گويد  اين باره 
اما اگر  مي توانند به غذاي خود نمک اضافه كنند. 
نمک  از  نمي تواند  كسي  تهیه شود،  پرنمک  غذاها 
میزان  از  بتوانیم  ما  كه  صورتي  كند.در  كم  آنها 
مي توانیم  هم  كنیم  كم  شده  تولید  غذاهاي  نمک 
را  خون  فشار  و  قلبي  بیماري هاي  ريسک  میزان 
كاهش دهیم و هم آزادي عمل بیشتري به مشتري 
خود داده ايم. چند موسسه و سازمان بهداشتي در 
اجراي اين پروژه با شهرداري نیويورک همكاري 
چانه زني  مشغول  حاضر  حال  در  آنها  مي كنند. 
تعیین  براي  غذايي  شركت هاي  و  رستورا ن ها  با 
سطح مورد نظر نمک در مواد غذايي هستند. سال 
گذشته حركت مشابهي در انگلستان موجب كاهش 
40 درصدي در میزان نمک غذاي رستوران ها و 

فروشگاه هاي اغذيه آماده شد.

تنظیم يا دخالت؟

سطح  در  غذايي  برنامه  تصحیح  براي  تالش 
به  بیشتري  سرعت  اخیر  دهه  در  متحده  اياالت 
زمینه  اين  در  تالش ها  اولین  است.  گرفته  خود 
ترانس  چرب  اسیدهاي  میزان  كاهش  به  مربوط 
ممنوع  تالش ها،  اين  نتیجه  بود.  غذايي  مواد  در 
چند  در  ترانس  چرب  اسیدهاي  از  استفاده  شدن 
روز  به  روز  ممنوعیت ها  اين  البته  و  بود  ايالت 
موارد،  بعضي  در  حتي  مي شود.  نیز  گسترده تر 
پیش  پا  خود  غذايي،  شركت هاي  و  رستوران ها 
وضع  خود  براي  را  محدوديت هايي  و  مي گذارند 
میزان  درج  قانون  گرچه  مثال،  براي  مي كنند. 
نیويورک  در  تنها  غذايي  منوهاي  روي  كالري 
سطح  در  كه  يام  شركت  اما  است  شده  اجباري 
اختیار  در  رستوران  هزار   200 از  بیش  آمريكا 
 ،2010 ابتداي سال  از  كه  است  كرده  اعالم  دارد 
كالري  میزان  شركت،  اين  فروشگاه هاي  كلیه  در 
شركت  مي شود.  درج  منوها  روي  غذايي  اقالم 
 KFC يام، صاحب رستوران هايي مانند تاكوبل و
است. در كنار اين گونه برخورد ها، اكثر صاحبان 
مسووالن  معتقدند  رستوران ها  مالكان  و  صنايع 
امور بهداشتي كم كم پا را از گلیم خودشان درازتر 
انجمن رستوران هاي  مدير  كاندي،  كرده اند. جات 
مشكل  همه  اين  با  مي گويد  اين باره  در  نیويورک 
و  جرم  میزان  افزايش  و  بودجه  كسري  درباره 
روي  آن قدر  مسووالن  چرا  نمي فهمم  جنايت، 
هستند!  حساس  چرب  اسیدهاي  و  رستوران ها 
افرادي مانند بیل والن، استاد دانشگاه استانفورد 
كه  هستند  معتقد  آنها  دارند.  مشابهي  نظرات  نیز 
زيادي  مسوولیت  سالمت  زمینه  در  دولت  گرچه 
دارد، اما درنهايت اين قشر متوسط جامعه هستند 
كه مي بايد براي خود تصمیم گیري كنند و نه دولت 
براي آنها: دولت ممكن است نیت خیر داشته باشد، 
اما بايد به ياد داشته باشد كه او قرار نیست نقش 

پرستار كودک را بازي كند.

نیويورک در برابر رستوران هايش

در  نیويورک  شهر  رستوران هاي  انجمن  پرونده 
پرونده هاي  از  يكي  شهر  اين  شهرداري  برابر 
درنهايت  كه  بود   2008 تا   2007 سال  معروف 
از  ماجرا  رسید.  انجام  به  استیناف  دادگاه  در 
هنگامي شروع شد كه در ژانويه 2007 شهرداري 
نیويورک قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن، 
رستوران هاي سطح شهر نیويورک موظف شدند 
تمامي  كالري  میزان  خود  غذاهاي  منوي  روي 
آيتم هاي غذايي را درج كنند. انجمن رستوران هاي 
نیويورک )NYSRA( در اعتراض به اين قانون به 
دادگاه شكايت كرد. استدالل آنها اين بود كه قانون 
اخیر، حق تبلیغات آزادانه را كه براساس اصل اول 
قانون اساسي تامین مي شود تقض مي كند. دادگاه 
 NYSRA از  شده  وارد  ايرادهاي  كلیه  استیناف، 
را غیرقابل قبول دانست و درنهايت، دادگاه به نفع 

شهرداري نیويورک خاتمه يافت.
AP :منبع

بعضي رستوران ها
 دروغ مي گویند

ترجمه: دکتر روزبه بخیت 
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سالمت

برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی 
نمایيد. آگهی های شما موجب ارتقاء کيفيت این هفته نامه خواهد شد.   

فناوری

طراحی وب سایت

همیشه  يي  حوزه  هر  در  نظران  صاحب  سوي  از 
بايد  نوعي  به  و  گیرد  مي  هايي صورت  بیني  پیش 
گفت در حوزه فناوري اطالعات نیز مي توان در اين 
خصوص پیش بیني هايي را در نظر گرفت تا آنجا كه 
با پايان دهه نخست هزاره سوم میالدي كارشناسان 
مهم ترين پیش بیني هاي خود را مربوط به توسعه 

فناوري دهه آتي در حوزه فناوري منتشر كردند.
دنیاي  در  گذشته  دهه  ورلد،  سي  پي  گزارش  به 
هاي  فناوري  به  مربوط  بیشتر  اطالعات  فناوري 
اين میان، سرويس هاي مختلف  اينترنتي بود و در 
گوگل و شبكه هاي اجتماعي محبوبیت بیشتري بین 
كاربران كسب كردند و در اين بین ابزارهاي مختلف 
جذابیت  ياهو  و  مايكروسافت  تدريجي  ادغام  و  اپل 
اين  با سپري شدن  اما  كرد.  بیشتر  را  ها  اين سال 
دوره زماني، كارشناسان به دنبال پیش بیني تحوالت 
دنیاي فناوري براي 10 سال آينده نیز هستند كه مهم 

ترين اين پیش بیني ها در زير بررسي مي شود.

پیش  يابد؛  مي  گسترش  اجتماعي  هاي  شبكه   1-
زمین  كره  جمعیت  آتي  دهه  يک  در  شود  مي  بیني 
شبكه  میان،  اين  در  كه  برسد  نفر  میلیارد   5/11 به 
هاي اجتماعي مي كوشند درهاي خود را به صورت 

گسترده تر به روي مردم بگشايند.

ها  انسان  كند؛  مي  پیدا  توسعه  مجازي  دنیاي   2-
مي  مدرسه  وارد  كنند،  مي  رشد  شوند،  مي  متولد 
شوند،  مي  جدا  يكديگر  از  كنند،  مي  ازدواج  شوند، 
و...  مي شوند  الغر  مي شوند،  چاق  كنند،  مي  فوت 
نمي  جدا  خود  يي  رايانه  كلید  از صفحه  هرگز  ولي 
شوند كه اين مساله به دلیل روي كار آمدن فناوري 
هاي جديد در دنیاهاي مجازي و گسترش همه جانبه 
خود  پوشش  تحت  را  ها  انسان  همه  كه  است  آنها 

قرار مي دهد.

اين  در  گوگل؛  طريق  از  انسان  مغز  با  ارتباط   3-

طوالني  هاي  مدت  كه   gAmygdala تراشه  دوران 
انتظار ورود آن مي رفت، عرضه مي شود و ارتباط 
میان مغز صاحبان سیستم عامل اندرويد با دستگاه 
الكترونیكي قابل حمل آنها را برقرار مي سازد. گفتني 
است سرويس Brain Cloud گوگل طي هفت سال 
آتي به صورت بتا باقي مي ماند و نسخه نهايي آن 

در اين مدت عرضه نمي شود.

-4 شدت رقابت میان مايكروسافت و گوگل؛ در اين 
 gAmygdala رقیب  دارد  قصد  مايكروسافت  فضا 
 Internet Explorer17 برنامه  كند.  عرضه  را 
 Live Bing Brain مايكروسافت همراه با سرويس
Implant 1.0 در اين دوران عرضه خواهد شد. اين 
سرويس نیز به گونه يي با مغز انسان ها در ارتباط 

است.

»جیمز  فیلم  آخرين  مجازي؛  هاي  فیلم  گسترش   5-
نام  با  دنیا  كارگردانان  مشهورترين  از  كامرون« 
مردم  عموم  براي  بعدي  سه  صورت  به   Avatar6
به نمايش درمي آيد. به طور كلي، در يک دهه آتي 
فیلم هاي سه بعدي گسترده تر مي شوند و محبوبیت 

بیشتري بین مردم كسب مي كنند.

»مايكل  لوحي؛  كامپیوترهاي  دنیاي  در  پیشرفت   6-
شركت  علیه  خود  ادعاي  در  سرانجام  آرينگتون« 
CrunchPad سازنده لپ تاپ هاي JooJoo پیروز 
مي شود. پیش بیني مي شود در اين دهه نسل جديد 
هاي  ورق  ضخامت  به  اينترنتي  لوحي  هاي  رايانه 
هاي  فناوري  ششم  نسل  ارتباطي  گیرنده  با  كاغذ 
مخابراتي )G6( با قیمت كمتر از پنج دالر وارد بازار 

مي شوند.

-7 ياهو و AOL ادغام مي شوند؛ دو شركت ياهو و 
AOL با يكديگر ادغام مي شوند و در آينده نزديک 
خبر يكي شدن آنها به گوش مي رسد. سي وهفتمین 
مدير اين شركت با نام »میلي سايروس« نیز معرفي 

مي شود.

-8آمازون و فعالیت چندرسانه يي؛ شركت آمازون 
با پیشي گرفتن از تمام شركت هاي بزرگ فعال در 
حوزه برنامه هاي چندرسانه يي، كنترل تمام بخش 
هاي اين بازار را كه iTunes هنوز موفق به تصاحب 
آن نشده، در دست مي گیرد. در اين زمان، سرويس 
هاي  سرويس  ديگر  از  بیش  آمازون  ويدئويي 

چندرسانه يي آن محبوب مي شود.

دنیاي  يابند؛  مي  گسترش  ها  میكروبالگ   9-
زمان گسترده مي شود  هر  از  بیش  ها  میكروبالگ 
)عدد  تیلیون  كوئین  يک  از  بیش  دوران  اين  در  و 
يک همراه با 18 صفر به توان 2( میكروبالگ روي 
اينترنت منتشر مي شود. میكروبالگ ها نسل جديد 
وبالگ ها هستند كه پیام منتشرشده در آنها كمتر از 

140 حرف دارد.

هاي  سال  تقريبًا  آيندگان؛  براي  خاطرات  ثبت   10-
 iMortal با نام  ابزار جديدي را  اپل  آخر دهه آتي، 

براي گوشي iPhone 7GSS عرضه مي كند.
تمام خاطرات،  امكان مي دهد  كاربران  به  ابزار  اين 
دوران  طول  در  را  خود  هاي  داستان  و  تفكرات 
زندگي در گوشي خود ذخیره كنند تا آيندگان به اين 

اطالعات دسترسي داشته باشند.
نباشد  لطف  از  خالي  بیني  پیش  اين  به  توجه  شايد 
و  برين  سرگري   2020 سال  در  شود  مي  گفته  كه 
لري پیج از مديران شرگت گوگل به عنوان نخستین 
اداره  براي  امريكا  جمهوري  رياست  كانديداهاي 
شد  خواهند  معرفي  مشترک  صورت  به  كشور  اين 
مشترک  جمهورهاي  رئیس  اين  اقدام  نخستین  و 
دانش  تمامي  تا  بود  آموزشي خواهد  تغییر سیستم 
آموزان مقطع دبستاني مجبور به استفاده از تراشه 
اين  زمان  آن  در  آنها  شعار  شوند.   gAmygdala
مي  اقبالي  خوش  احساس  »من  بود؛  خواهد  جمله 

كنم.« 

پیش بیني کارشناسان از پیشرفت فناوري اطالعات در سال 2020 
 

آینده در دستان فناوري است
کالهبرداري با فایل پي دي اف  

  
نوع  از  جديد  كالهبرداري  يک  تازگي  به 
يي  به شیوه  تا  پیشینگ سازماندهي شده 
به گزارش  اخاذي شود.  از كاربران  جديد 
براي  میلي  اي  روش  اين  قالب  در  فارس 
ادعا  آن  در  كه  شود  مي  ارسال  كاربران 
شده اين نامه از طرف شركت ادوب ارسال 
شده و حاوي نسخه يي جديد از نرم افزار 
ريدر و رايتر اين شركت است. در صورتي 
اي  اين  در  موجود  لینک  روي  كاربر  كه 
انواع  به  آلوده  اش  رايانه  كند،  كلیک  میل 
تصريح  ادوب  خواهد شد. شركت  بدافزار 
كاربران  براي  میلي  اي  چنین  هرگز  كرده 
اي  آدرس  است.  نكرده  ارسال  اينترنت 
newsletter@pdf-adobe. میل فرستنده 

نامه  اين  كند  تصور  كاربر  تا  است   org
از سوي يكي از گروه هاي خبري شركت 
ادوب براي وي ارسال شده است. ادوب از 
كاربرانش خواسته به اين اي میل و اي میل 
هاي مشابه بي توجه باشند و صرفًا آنها را 
از روي رايانه شان پاک كنند. بررسي در 
مورد عامل اصلي طراح و ارسال كننده اين 

اي میل ها آغاز شده است.  

  3G نيم ميليارد تعداد کاربران
كاربران  تعداد  داده  نشان  تحقیقات   
سرويس 3G در سراسر دنیا به نیم میلیارد 
رسیده است. به گزارش موبنا اولین شبكه 
اپراتور  توسط  پیش  سال  هشت   3G
بازار  به   NTT DOCOMO مخابراتي 
كاربران  تعداد  امروز  و  شد  عرضه  ژاپن 
میلیون   500 به  شبكه  اين  هاي  سرويس 
نفر رسیده است. در سراسر دنیا بیش از 
شبكه   35 از  بیش  و   UMTS شبكه   300
HSPA با 200 میلیون كاربر وجود دارد. 
به عبارت ديگر 40 درصد كاربران 3G از 
اين امكان برخوردارند كه از سرويس هاي 
وسیله  به  اطالعات  انتقال  براي  پرسرعت 
ببرند.  سود   HSPA فناوري  از  استفاده 
شكوفايي  به   3G هاي  شبكه  كه  اكنون 
و  است  راه  در   4G هاي  شبكه  رسیده 
تلیاسونرا اولین شبكه هاي LTE را از چند 
ماه پیش مورد آزمايش قرار داده و انتظار 
مي رود تا سال 2012 تعداد كاربران شبكه 
هاي نسل چهارم دست كم به بیش از 40 

درصد برسد.  
 رقيب جدید در راه است  

 
قادر   iPad به  اپل موسوم   دستگاه جديد 
هاي  رسانه  و  كند  مرور  را  وب  است 
مختلف را به كاربر انتقال دهد و به خاطر 
قابلیت هايش، رقیبي جدي براي رايانه هاي 
به  شود.  مي  محسوب  شخصي  و  لوحي 
يک   iPad اگرچه  ويک،  بیزينس  گزارش 
نیست،  آن  سنتي  مفهوم  به  كامل  رايانه 
اما مي تواند بسیاري از نیازهاي كاربران 
را مرتفع سازد. به عبارت ديگر كاربر مي 
تواند به پست الكترونیک، اينترنت و رسانه 
الكترونیک  كتب  همچون  ديجیتال  هاي 
مدل  ترين  ارزان  باشد.  داشته  دسترسي 
همین  به  و  دارد  قیمت  دالر   iPad 400
خاطر چارلز سمالدرز از شركت تحقیقاتي 
خريداران  از  بسیاري  است  معتقد  گارتنر 
خواهند  توجه  نیز   iPad به  لوحي  اي 
اين  با  قیمت  مشابه  طیف  در  چون  كرد، 
اين امر ممكن است  دستگاه ها قرار دارد. 
براي تولید كنندگان رايانه همچون هیولت 
پاكارد، ايسر و دل اشكال ايجاد كند، زيرا 
اين شركت ها ظرف سال هاي اخیر بیشتر 
اند.  داشته  اتكا  لوحي  هاي  رايانه  روي 
ماهه چهارم سال میالدي گذشته،  در سه 
2/15درصد  شخصي  هاي  رايانه  فروش 
رشد  اين  عمده  بخش  كه  داشت  افزايش 
بوده  لوحي  هاي  رايانه  فروش  به  مربوط 
در   iPad فروش  كرده  عنوان  اپل  است. 
پايان ماه مارس آغاز مي شود. پیش بیني 
 iPad میلیون  تا چهار  بین سه  شده است 
فروش  به  آن  عرضه  از  بعد  ماه   12 در 
تا   iPad فروش  بیني  پیش  همچنین  رود. 
دستگاه  میلیون  هشت  معادل   2011 سال 

برآورد شده است.  
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 10 توصیه ظريف و زيركانه براي دستیابي به موفقیت شغلي

موفقيت، کسب و 
کار من است

سحر حبیبي 

چه  راحت.  زندگي  یک  با  است  مترادف 
نخواهد؟  را  راحتي  این  که  است  کسي 
داشتن؛  اجتماعي  شأن  با  است  مترادف 
نخواهد؟  را  شأن  این  که  است  کسي  چه 
کسي  چه  مالي؛  تامین  با  است  مترادف 
است که آن را نخواهد؟ از موفقیت شغلي 
حرف مي زنیم؛ موفقیتي که مي تواند یکي 
سالمت  و  اجتماعي  سالمت  پایه هاي  از 
آن  به  مي توان  چگونه  باشد.  رواني مان 
این  توصیه هاي  به  عمل  با  یافت؟  دست 
متن مي توانید 10 قدم به موفقیت شغلي 

نزدیک تر شوید...

هیچ گاه مشكالت خودتان را مستقیما به مديرتان انتقال ندهید. سعي 
و  استراتژي  با  بخواهید.  كمک  مديرتان  از  راه حل ها  مورد  در  كنید 
بیان  بدون  را  مشكالت  هیچ گاه  بخواهید.  كمک  مديرتان  از  روابط 
راه حل به مديرتان انتقال ندهید. براي مثال،  نگويید كه: »جستجوگري 
كه به تازگي راه اندازي كرده ايم قابل كنترل نیست و بخش پشتیباني 
بكنیم؟«  بايد  است. چه كار  داشته  مردم  از طرف  تلفن  زيادي  تعداد 
ارائه چنین گزارشي، بهتر است بگويید: »گروه ما در حال  به جاي 
تا  كرده ايم  صحبت  مستقیما  كاربران  با  ما  است.  مشكل  بررسي 
با  ارتباط  براي  كمک شما  به  ما  كنیم.  را مشخص  مشكل  محدوده 
مديريت بخش پشتیباني احتیاج داريم ولي اجازه بدهید ما روي اين 

مشكل كار كنیم و ببینیم آيا مي شود سريعا حل اش كنیم؟«

از  كنید.  نصب  كارتان  اتاق  ديوار  روي  را  كاري تان  اطالعات   2
تا  كارآمد است  راه زيركانه و  اين يک  كنید.  استفاده  اطالعات خام 
به وسیله آن با همكاران تان و مديرتان ارتباط برقرار كنید و نشان 
بدهید كه در پروژه هاي تان جدي هستید. به اين طريق، شما خدمات 
و برنامه هاي تان را )براي هر كسي كه به اتاق تان بیايد( بدون آنكه از 

كارهاي تان بگويید به نمايش مي گذاريد.

3 وقتي اعضاي گروه تان اشتباهي مرتكب مي شوند، بپريد اول صف 
مي افتد.  اتفاق  اشتباهاتي  همیشه  بگیريد.  عهده  بر  را  مسوولیت  و 
دنبال فرصت ها بگرديد و مسوولیت پذيري خودتان را نشان بدهید. 
مسوولیت اشتباهاتي كه در گروه تان افتاده را بر عهده بگیريد؛ حتي 
اگر آن اشتباه مستقیما به شما ربطي نداشته باشد. مديرتان را مالقات 
كنید و مسوولیت كامل كار را بر عهده بگیريد. مالقات با مديرتان را 
بسیار كوتاه ترتیب دهید. لزومي به معذرت خواهي نیست. به جاي 
مسوولیت  »من  كنید:  استفاده  زير  كلمات  از  قاطعانه  مي توانید  آن، 
در  شكست  اين  اصلي  »قسمت  مي گیرم.«  عهده  بر  را  افتضاح  اين 
بخش من اتفاق افتاده است... من بايد پیامد آن كار را مي فهمیدم... من 
درست اش خواهم كرد.« يا بهتر است بگويید: »همه انگشت ها گروه 
پشتیباني را نشانه رفته اند به خاطر اين اشتباه. ولي در اصل اشتباه 
از من بوده است. من بايد اين پیامد را پیش بیني مي كردم و زودتر با 

گروه پشتیباني ارتباط برقرار مي كردم.«

كنار  را  رفته اند  حاشیه  به  يا  نمي روند  پیش  كه  پروژه هايي  همه   4
بگذاريد. سعي كنید حركت رو به جلو و مثبتي در همه پروژه هاي تان 
داشته باشید ولي بايد صادق باشید. همواره كارتان را ارزيابي كنید. 
و  كنید  رد  را  موانع  كنید  نكرده ايد سعي  پیشرفتي حاصل  هیچ  اگر 
اگر پروژه اي را رهبري  بدهید.  تغییر اساسي در استراتژي تان  يک 
مي كنید كه به نتیجه اي نمي رسد، شهامت كنار گذاشتن اش را داشته 
به خاطر صداقت و مسوولیت پذيري تان  باشید. همكاران و مديرتان 
شما را تحسین خواهند كرد. براي مثال: »بايد بگويم كه اين پروژه 
من است و به نتیجه نمي رسد. اشتباه از من بوده. بیايید آن را تمام  

كنیم و سراغ پروژه بهتري برويم.«

قرار  تحت تاثیر  و  دوستي ها  ايجاد  براي  شور«  چوب  »قدرت  از   5
دادن همكاران استفاده كنید! يكي از بهترين راه هاي مورد توجه قرار 
يا  غذا  با  را  كه همكاران تان  اين است  بزرگ  گرفتن در شركت هاي 
تنقالت سورپرايز كنید؛ مثال هر بعدازظهر يک بسته چوب شور را 
داشتن  براي  را  مديرتان  و  همكاران  و  بیاوريد  بیرون  كمدتان  از 
استراحتي كوتاه و خوردن چوب شور دعوت كنید. قدرت بزرگ اين 

كار كوچک را دست كم نگیريد!

6 كامپیوترهاي مديران و باالسري هاي تان را درست كنید يا به آنها 
آموزش دهید. گروه ارشد شما در سازمان تان ممكن است از لحاظ 
مهارت هاي كامپیوتري ضعیف باشند و ممكن است آنها مايل نباشند 
پیدا  از گروه پشتیباني درخواست كمک بخواهند. راهي  كه همواره 
كنید تا گروه پیشتیباني شخصي ريیس و باالدستي هاي خود بشويد. 
مهم نیست كه اين كار شما نیست ولي با اين كار فرصت هاي طاليي 

براي اتصال به باالدستي هاي خود خواهید ساخت.

7 فعاالنه و به طور جدي اعتماد ديگران را جلب و از آنها تشكر كنید. 
وقتي يک پروژه تمام مي شود، به تمامي دست اندركاران )كه شامل 
مديران بااليي هم مي شود( ايمیل بزنید و اعالم كنید كه پروژه كامال 
با موفقیت تمام شده و آشكارا از همه آنها تشكر كنید. اين يک شیوه 
اينكه مديريت به شما به چشم يک رهبر نگاه كند.  مفید است براي 
در آخر سال، وقتي همه در حال گزارش كردن عملكرد گروه هايشان 
هستند به گروه هايي كه با شما همكاري كرده اند نیز فكر كنید و براي 
و  مي دانید  را  آنها  كار  ارزش  بدهید  نشان  و  بفرستید  ايمیلي  آنها 
بگويید كه انجام شدن پروژه تان به دلیل همكاري آنها نیز بوده است 
و دوست داريد كه در سال آينده نیز از كمک هاي آنها استفاده كنید.

راه  افرادي كه سد  از  بد و جلوگیري  دادن خبرهاي  انتقال  براي   8
پروژه تان شده اند، مالقات حضوري ترتیب دهید يا شخصا با تلفن 
تماس بگیريد. هیچ وقت براي انتقال دادن نظرات مخالف يا خبرهاي 
بد از ايمیل يا چت استفاده نكنید و حتما يا تلفن كنید يا حضوري آن 
را بیان كنید. اگر ايمیلي دريافت كرديد كه حاوي نظر مخالف و منفي 
بود يا اگر ايمیلي به شما رسید كه نظرات مخالفان شما در آن كپي 
شده بود، هرگز از »پاسخ به همه« استفاده نكنید و اين مجادله ايمیلي 
تعجب  بگیريد.  تماس  مستقیما  نظر  مورد  شخص  با  كنید.  تمام  را 
خواهید كرد كه چه قدر سريع با تماس مستقیم مي توانید اشخاص را 
آرام كنید و به مجادله پايان بدهید. اگر شما همكاري مورد نیازتان 
را در يک پروژه دريافت نكرديد، با شخص كلیدي تماس بگیريد و 
بگويید: »من مي دانم كه شما خیلي گرفتار هستید ولي گروه شما از 
منابع اصلي پروژه است. ما به كمک شما احتیاج داريم.« ايمیل يک 
كانال مناسب براي انتقال دادن خبرهاي خوب است زيرا به راحتي 

مي توان خبر را به همه ارسال كرد.

مالقات هاي  ابتكارتان  قوه  با  كنید.  پرهیز  طوالني  جلسه هاي  از   9
به  صريح  و  كوتاه  پاسخ هاي  و  كنید  سازمان دهي  كوتاه مدت 
اندازه جلسه هاي طوالني  به  تلفن هاي تان بدهید. هیچ چیز  ايمیل ها و 
و كنفرانس  تلفني طوالني مدت انرژي تان را از بین نمي برد. اگر پاسخ 
بزرگ  مي توانند  مشكالت  ندهید،  تلفن هاي تان  و  ايمیل ها  به  سريع 
شوند و شما به جلسه هاي طوالني مدت براي بحث در مورد مشكالت 
احضار خواهید شد. سعي كنید در پاسخ دادن سريع به ايمیل ها و 
تماس هاي تان فعال باشید و براي برقراري تماس بیشتر براي حل 

مشكالت مالقات هاي مفید و كوتاه مدتي را سازماندهي كنید.

يک  اين  بپوشید.  لباس  همكاران تان  بقیه  از  باالتر  درجه  10يک 
يا  غیرمعمولي  نیست  قرار  اصال  است.  زيركانه  و  ظريف  پیشنهاد 
جدا از همكاران تان به نظر برسید، فقط كافي است كمي بهتر از آنها 
هر  كه  بگويید  فروشنده  به  و  كنید  پیدا  فروشگاه خوب  يک  باشید. 
روز سر كار چه جور لباسي مي پوشید و از او بخواهید پیشنهادهاي 
معمولي  نه خیلي  كند.  ارائه  به شما  بودن  براي خوش لباس  بهتري 
را  هزينه  اين  همین.  باشید،  بهتر  فقط  غیرمتعارف،  نه خیلي  باشید، 

بپردازيد تا ببینید چقدر در پیشرفت شغلي تان موثر است.

حاصل عمر گابریل گارسيا مارکز
محبوب ترين  از  يكي  كلمبیايي،  نويسنده  ماركز،  گارسیا  گابريل 
چهره هاي آمريكاي التین، يكي از پیشگامان سبک رئالیسم جادويي 
اين  از موفق ترين نويسندگان دنیاست. خواندن حاصل عمر  و يكي 

نويسنده موفق از زبان خودش، خالي از لطف نیست:
در 15 سالگي آموختم كه مادران از همه بهتر مي دانند و گاهي اوقات 
ندارد،  فايده اي  ياد گرفتم كه كار خالف  20 سالگي  پدران هم... در 
حتي اگر با مهارت انجام شود... در 25 سالگي دانستم كه يک نوزاد، 
مادر را از داشتن يک روز هشت ساعته و پدر را از داشتن يک شب 
قدرت،  كه  بردم  پي  سالگي   30 در  مي كند...  محروم  ساعته،  هشت 
جاذبه مرد است و جاذبه، قدرت زن... در 35 سالگي متوجه شدم كه 
آينده چیزي نیست كه انسان به ارث ببرد؛ بلكه چیزي است كه خود 
مي سازد... در 40 سالگي آموختم كه رمز خوشبخت زيستن، در آن 
نیست كه كاري را كه دوست داريم انجام دهیم؛ بلكه در اين است كه 
كاري را كه انجام مي دهیم دوست داشته باشیم... در 45 سالگي ياد 
گرفتم كه 10 درصد از زندگي چیزهايي است كه براي انسان اتفاق 
مي افتد و 90 درصد آن است كه چگونه نسبت به آن واكنش نشان 
مي دهند... در 50 سالگي پي بردم كه كتاب بهترين دوست انسان و 
پیروي كوركورانه بدترين دشمن وي است... در 55 سالگي پي بردم 
كه تصمیمات كوچک را بايد با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با 
قلب... در 60 سالگي متوجه شدم كه بدون عشق مي توان ايثار كرد 
اما بدون ايثار هرگز نمي توان عشق ورزيد... در 65 سالگي آموختم 
كه انسان براي لذت بردن از عمري دراز، بايد بعد از خوردن آنچه 
الزم است، آنچه را نیز كه میل دارد بخورد... در 70 سالگي ياد گرفتم 
كه زندگي مساله در اختیار داشتن كارت هاي خوب نیست؛ بلكه خوب 
بازي كردن با كارت هاي بد است... در 75 سالگي دانستم كه انسان 
تا وقتي فكر مي كند نارس است، به رشد و كمال خود ادامه مي دهد 
و به محض آنكه گمان كرد رسیده شده است، دچار آفت مي شود... 
در 80 سالگي پي بردم كه دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن 
بزرگ ترين لذت دنیا است... در 85 سالگي دريافتم كه همانا زندگي 

زيباست.

پوست، مغز شد! 
به سلول هاي مغزي  را مستقیما  پوست  توانستند سلول هاي  دانشمندان 
تبديل كرده و به اين ترتیب قدم بسیار بزرگي براي درمان بیماري هاي 
ژن  از سه  فقط  دانشمندان  كار  اين  انجام  براي  بردارند.  عقلي  و  ذهني 
استفاده كردند تا اين تغییر هويت را در سلول ها به وجود بیاورند. محققان 
معتقدند اين كشف جديد مي تواند انقالبي در درمان به وسیله سلول هاي 
قدم هاي  منتظر  مي توان  اين  از  پس  و  آورد  به وجود  انسان  در  بنیادي 
بزرگ تري بود. در گذشته سلول هاي نرمال براي تغییر عملكرد در ابتدا 
تبديل مي شدند.اين سلول ها خصوصیاتي  القاشده  بنیادي  به سلول هاي 
مشابه با سلول هاي بنیادي داشتند كه از جنین به دست مي آيد و به اين 
تبديل  انسان  بافت بدن  به هرنوع  تا  بالقوه را داشتند  قابلیت  اين  ترتیب 
شوند. در روش جديد دانشمندان يک قدم به جلو برداشته و سلول هاي 
ماريوس  كردند.دكتر  تبديل  عصبي  سلول هاي  به  مستقیما  را  پوست 
ورنیک از دانشگاه استنفورد كه اين تحقیقات را هدايت و رهبري كرده 
است گفت: »ما توانستیم يک سلول  را مستقیما به نوع ديگر تبديل كنیم كه 
باشد.«اين  داشته  خود  اولیه  نوع  به  نسبت  متفاوتي  خصوصیات  كامال 
مي توانند  و  هستند  عصبي  سلول هاي  قابلیت هاي  داراي  كامال  سلو ل ها 
تمام كارهايي را كه اين عصب ها در مغز به عهده دارند انجام دهند. اين 
تحقیقات يک قدم بسیار موثر و بزرگ به سمت جلو محسوب مي شود.

تبديل مستقیم سلول هاي پوست به سلول هاي مغزي مي تواند به عنوان 
يک متد جديد براي مطالعه و درمان ناهنجاري ها و بیماري هاي مغزي به 

حساب بیايد. 
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غذایي که در چين به 
دنيا آمد، و در ایتاليا 

بزرگ شد 
ندا احمدلو

ناگفته هاي ماکاروني
اگر تازگي ها، نوشته هاي روي بسته هاي ماكاروني را خوانده باشید، 
با  ماكاروني شان  غني سازي  مختلف،  كارخانه هاي  كه  ديده ايد  حتما 
مواد مغذي  مختلف )مثل آهن، ويتامین هاي گروه B، فیبر و امگا 3( را 

به عنوان يک مزيت مطرح مي كنند. از دكتر تیرنگ نیستاني، متخصص 
تغذيه و رژيم درماني، در همین رابطه پرسیده ام: »آيا اين غني سازي 

تاثیر چشم گیري در افزايش ارزش تغذيه اي ماكاروني دارد؟« ...

دكتر تیرنگ نیستاني معتقد است كه: »بحث غني سازي يک سیاست 
تغذيه اي است كه در بسیاري از كشورها اعمال مي شود اما ما نبايد 
تنها بنا بر ادعاي مسووالن يک كارخانه همه چیز را بپذيريم. ممكن 
 B است كارخانه اي ادعا كند كه ماكاروني تولیدي اش را با ويتامین
غني كرده اما بايد ديد كه آنها چه مقدار ويتامین B را در چه حجمي 
از آرد ريخته اند و آيا اين میزان براي رفع كمبود بدن كافي است يا 
نه. بايد آزمايش هاي دقیق و مستمري روي ماكاروني هاي غني شده 
از  كرد.  تايید  را  آنها  غذايي  ارزش  افزايش  بتوان  تا  گیرد  صورت 
غذايي  ماده  هر  يا  ماكاروني  قصد مصرف  كه  افرادي  ديگر،  طرف 
غني شده ديگري را دارند بايد از وضعیت سالمت خود كامال آگاه 
باشند؛ مثال فردي كه عاليم اختالالت آهن آزاد در سرم خون دارد 
يا هموگلوبین خون اش باالست، نبايد محصوالت غني شده با آهن را 

مصرف كند.«

اجزاي بهترین سس
متخصصان  مي شود.  میل  سس  با  معموال  ماكاروني  كه  مي دانید 
تغذيه مي گويند كه بهتر است سس ماكاروني را با گوجه فرنگي يا رب 
 C آن تهیه كرد زيرا گوجه فرنگي منبع خوبي براي دريافت ويتامین
و بتاكاروتن است و به هضم بهتر و سريع تر كربوهیدرات ها و مواد 
ويتامین هاي  و  ندارد  قند  قارچ  كه  هرچند  مي كند.  كمک  نشاسته اي 
از  استفاده  اما  مي شود  يافت  آن  در  بیوتین  و   B5 نظیر  محدودي 
آن به افرادي كه اختالل  هاضمه يا يبوست دارند، توصیه نمي شود 
زيرا اين سبزي كمي  ديرهضم است. شما مي توانید از سويا، گوشت 

سس  تهیه  در  پروتئیني  منبع  يک  عنوان  به  مرغ  فیله  يا  چرخ كرده 
باالتر  اينكه ارزش غذايي آن را  ماكاروني تان استفاده كنید و براي 
حبه  يک  و  نخودفرنگي  دلمه اي،  فلفل  هويج،  مثل  سبزيجاتي  ببريد، 
سیر را هم به آن بیفزايید. چكاندن چند قطره آب لیموترش هم عالوه 
بر طعم بخشیدن به ماكاروني تان مقداري ويتامین C به آن اضافه 
با برگ  نعناع و  مي كند. ريختن مقداري پنیر صبحانه رنده شده كه 
ريحان تازه ساطوري مخلوط شده هم شما را از خوردن ماكاروني 

سیر نمي كند.
مي شوند:  تقسیم   دسته  دو  به  بازار  در  موجود  ماكاروني هاي 
صورت  به  كه  خشک  ماكاروني هاي  تازه.  و  خشک  ماكاروني هاي 
رشته اي يا در اشكال گوناگون در دسترس هستند را مي توان 20 تا 
24 ماه در محیطي خشک و خنک نگهداري كرد ولي ماكاروني هاي 
معرفي  كانلوني  و  تورتلیني  راويولي،  نام هاي  با  بیشتر  كه  تازه 
مي شوند را مي توان تنها 2 تا 4 ماه در فريزر نگهداري كرد و بايد 
غذايي  مواد  فروشگاه هاي  پروتئیني  مواد  بخش  به  تهیه شان  براي 
مختلف  انواع  درباره  را  اطالعات تان  داريد  قصد  اگر  كرد.  مراجعه 

ماكاروني ها افزايش دهید، با ما همراه شويد:

الزانیا: الزانیا قديمي ترين نوع پاستاست كه در گذشته از آن به جاي 
برگه هاي الزانیا  اوايل  استفاده مي كردند.  رشته ورمیشل در سوپ 
بیشتر از نشاسته تهیه مي شد اما حاال برخي كارخانه ها براي تولید 
استفاده  ماكاروني  تهیه  در  كه  سمولینايي  آرد  از  الزانیا  برگه هاي 
مي كنند، بهره مي برند.از آنجا كه در تهیه خوراک الزانیا از پنیر پیتزا 
استفاده مي شود، بهتر است روغن اضافه اي به موادي كه قرار است 
البه الي  آن بريزيد، نیفزايید زيرا چربي پنیر براي باال بردن كالري اين 
غذا كافي است. يادتان نرود كه الزانیا به دلیل پركالري بودن بهتر است 
در وعده ناهار میل شود. فتوچیني: فتوچیني نوعي ماكاروني نواري، 
شبیه الزانیا و البته در ابعاد كوچک تر است و چون از ماكاروني هاي 
رشته اي كمي سخت تر است، بايد مدت زمان بیشتري بجوشد تا خوب 
بپزد. رنده كردن كمي پنیر محلي به جاي نمک در البه الي اين نوع 
ماكاروني به همراه مقدار كمي پیاز خام و جعفري ساطوري شده، طعم 
فوق العاده اي به آن مي دهد و باعث مي شود بیشتر از آن لذت ببريد.

پاستا: پاستا به انواع مختلفي از ماكاروني در ابعاد كوچک و اشكال 
ايجاد تنوع  از آنها براي  گوناگون اطالق مي شود كه شما مي توانید 
غذايي و عالقه مند كردن كودک تان به غذا خوردن استفاده كنید. پاستا 
مناسب ترين شكل براي تهیه ساالد ماكاروني است. اگر شاغل هستید 
يا دل تان مي خواهد در كمترين زمان ممكن غذا درست كنید، مي توانید 
كمي روغن  افزودن  با  آب كشي،  از   پس  و  بپزيد  را  پاستا  مقداري 
زيتون تا يک ماه در فريزر نگهداري كنید و در وقت لزوم از آن غذايي 
خوش طعم تهیه كنید.اسپاگتي: همان ماكاروني رشته اي است كه در 
میان انواع مختلف ماكاروني ها كمترين زمان را براي پخت الزم دارد. 
اگر مي خواهید در كوتاه ترين زمان ممكن آشپزي كنید بايد نازک ترين 
آماده خوردن  شود.راويولي:  و  پخته  تا سريع  كنید  انتخاب  را  نوع 

جزو ماكاروني هاي تازه به شمار مي رود. راويولي متشكل از خمیر 
دواليه اي است كه با محتوياتي از قبیل گوشت و سبزيجات پر شده 
و با ابراز و ماشین آالت مخصوص به شكل بالشتک در آمده است.

تورتلیني: اين هم نوعي ماكاروني تازه است كه خمیر آن با محتويات 
درون اش به شكل گوشواره درآمده. براي پخت راويولي و تورتلیني 
بايد آنها را از بسته در بیاوريد و 6 تا 8 دقیقه در آب بجوشانید و 
پس از آب كشي كردن آنها را با سس مخصوص میل كنید. البته شما 
مي توانید اين دو نوع ماكاروني را به صورت سرخ شده هم مصرف 
كنید اما به هیچ وجه نبايد دم شان كنید زيرا اين عمل باعث تغییر شكل 
و وارفتن آنها مي شود.كانلوني: كانلوني هم جزو ماكاروني هاي تازه 
طبقه بندي مي شود كه شكل آن به صورت خمیري لوله شده است و 
درون اش را با گوشت و سبزيجات پر كرده اند. براي طبخ كانلوني هم 
كافي است كه آن را 6 تا 8 دقیقه در آب بجوشانید و بعد از آب كشي 
با سس دلخواه آن را میل كنید. اگر شما اين ماكاروني هاي تازه را 
به جاي آب جوش در آب مرغ يا آب گوشت بجوشانید، طعم بهتري 

را تجربه خواهید كرد.

ماكاروني اينجا، ماكاروني آنجا، ماكاروني همه جا
تولید مي شود  ماكاروني  تن  هزار   700 به  نزديک  ايران،  ساالنه  در 
سرانه  مصرف  يعني  مي رسد؛  مصرف  به  تن  هزار  حدود350  و 
ماكاروني هر ايراني بین 5 تا 7 كیلوگرم است كه شايد در نگاه اول 
كمي زياد به نظر برسد اما در مقابل ايتالیايي ها كه ساالنه نفري 25 
تا 30 كیلوگرم و ونزوئاليي ها كه ساالنه 12 تا 14 كیلوگرم ماكاروني 

مي خورند، آنقدرها هم زياد نیست.

چین، ايتالیا و يونان از كشورهايي هستند كه ادعا مي كنند مهد تولید 
و معرفي ماكاروني به جهانیان هستند و البته محققان در اين زمینه 
آنها  دارند.  قبول  از سايرين  بیشتر  را  ادعاي چشم بادامي هاي چین 
مردم  به  آن  معرف  ايتالیا  و  ماكاروني  زادگاه  چین  كه  مي گويند 
دنیا داشته. جالب  دنیاست و نقش مهمي در گسترش آن در سطح 
لقب  آن،  به  كه  دارند  عالقه  ماكاروني  به  آن قدر  يوناني ها  كه  است 
»غذاي خدايان« داده اند و در جشن ها و مراسم مذهبي شان ماكاروني 

مي پزند.

پيشگيري از سرطان با 
مصرف سبزیجات 

دانشمندان هلندي مي گويند؛ مصرف مواد غذايي و سبزيجاتي مانند 
كرفس و جعفري كه حاوي فالونوئید آپي ژنین هستند به پیشگیري 
پژوهشگر  پپلنبوش،  مايكل  مي كند.  كمک  خون  سرطان  بروز  از 
دانشگاه گرونینگن در هلند گفت: آزمايش ها نشان داد؛ آپي ژنین كه 
به طور معمول در میوه ها و سبزيجات يافت مي شود، توانست رشد 
دو نوع سلول بیمار در سرطان خون را تا 50 درصد متوقف كرده 

و شانس نجات آنها را كاهش دهد.

 اما اين محقق هلندي از سوي ديگر هشدار داد كه اين ماده درعین 
بنابراين  برابر شیمي درماني را دارد و  حال خاصیت مقاومت در 
براي بیماراني كه در حال حاضر به اين سرطان مبتال هستند و تحت 
درمان قرار دارند، توصیه نمي شود. پپلنبوش با انتشار مقاله خود 
فالونوئیدها  كرده،  اعالم  و مرگ سلولي«  »بیماري  علمي  مجله  در 
تركیباتي با خواص آنتي اكسیداني هستند كه از سلول ها در برابر 

آسیب هاي ناشي از مولكول هاي اكسیژن محافظت مي كنند. 

اصالح صافي کف پا با راه 
رفتن روي پاشنه 

يک كارشناس فیزيوتراپي گفت: راه رفتن روي لبه خارجي و پاشنه 
پا سبب تقويت عضالت ضعیف و اصالح ناهنجاري صافي كف پا 
مي شود. ذبیح اهلل برجسته، كاهش ارتفاع قوس كف پا را صافي كف پا 
تعريف كرد و گفت: علت اين ناهنجاري، وزن زياد، پاي پهن، وراثت، 
كوتاهي وتر آشیل و انحراف قسمت جلو يا عقب پا به خارج است. 
اين ناهنجاري سبب معاف از رزم شدن در طول خدمت سربازي 
شده و عوارضي چون خستگي زودرس، زانوي ضربدري، درد در 
قسمت  داخلي و خارجي مچ پا و برآمدگي كفش در قسمت داخل را 
در پي دارد. برجستگي، وجود صافي كف پا در فرد، كاهش ارتفاع 
لبه داخلي پا تا زمین و افزايش سطح تماس كف پا با زمین از جمله 
اين  اصالح  براي  كرد:  اضافه  برجسته  است.  ناهنجاري  اين  عاليم 
ناهنجاري حتما بايد از كفي طبي و در صورت لزوم از كفش طبي 
استفاده كرد تا در طول روز، پا در وضعیت اصالح شده قرار گیرد. 
به گفته اين كارشناش فیزيوتراپي، در صورت كوتاهي وتر آشیل 

بايد از ورزش هاي كششي براي اصالح آن استفاده كرد. 



جمعه 16 بهمن ماه 1388   -  شماره 133هفته نامه پرشین32

info@persianweekly.co.uk

زنده ماندنم چه 
ارزشی برای
 دنيا دارد؟

بازنويسی: سبا ايرانی

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

با ما ارتباط بگیرید.

می شد  اش  پیشانی  و  صورت  روی  خط های  از 
سن  كه  چیزی  آن  از  زودتر  خیلی  كه  زد  حدس 
به نظر  پیر شده است.  و سال واقعی اش هست؛ 
می رسید كه ديگر هیچ چیزی برايش اهمیت ندارد 
مهم  برايش  ديگران  برخوردهای  و  نگاه  اصال  و 
انزوا  مدتهاست  كه  بود  پیدا  هايش  گفته  از  نبود. 
و گوشه گیری را پیش گرفته است و نمی خواهد 
با هیچكس رفت و آمدی داشته باشد. به جز دو 
نفر از دوستانش كه دلشان برايش می سوخت و 
گهگاهی با تماسی هر چند كوتاه و يا آمدن و سر 
گفته  به  البته  بودند.  احوالش  جويای  او  به  زدن 
می  برخورد  آنها  با  تندخويی  با  همیشه  خودش 
بودند  اين خلقیاتش عادت كرده  به  نیز  آنها  كرد. 
چون  دادند.  نمی  نشان  خاصی  واكنش  ديگر  و 
می  درک  را  او  روز  و  حال  درستی وضعیت  به 
با  با آنها  او  كردند و هیچ توقعی هم نداشتند كه 

خوشرويی و ماليمت رفتار نمايد.

(؛ هفته ای  تا )حامد و شهاب  می گفت: »همین دو 
يه  تا من  آرند  نامه شما رو می  هفته  برام  يكبار 
جورايی  يه  و  باشم  داشته  خوندن  برای  چیزی 
اول  نمونم.  خبر  بی  دنیا  از  حداقل  بشم.  سرگرم 
زاشتمش  می  زدم.  نمی  بهش دست  اصال  هم  ها 
می  برام  رو  بعدی  بعد شماره  هفته  تا  گوشه  يه 
حوصلگی  بی  با  همینجوری  روز  يه  اما  آوردن. 
ورقش می زدم كه بعضی مطالبش توجه منو به 
خودش جلب كرد. می دونید دلم نمی خواد به هیچ 
چیزی وابستگی و عادت پیدا كنم. حاال می خواد 
يه تیكه ورق روزنامه باشه يا يه برنامه تلويزيونی 
يا يه آدم. اما كم كم، بگم ها، ناخواسته يه جورايی 
اصال  بخونم.  رو  ها  داستان  اين  كه  كردم  عادت 

همین دو تا جونور )حامد و شهاب( مجبورم كردند 
تا با هفته نامه شما تماس بگیرم و درد دل كنم«.

كسی  با  او  اگر  شايد  كردند  می  فكر  دوستانش 
درد و دل كند و صدايش به گوش عده ای برسد، 
كمی اوضاع و احوال روحی اش بهتر خواهد شد. 
اين بود كه وقتی از عالقه اش مطلع شدند؛ بیشتر 
تشويقش كردند كه حرف بزند و از اين النه انزوا 
بیرون بیايد. سعی می كردم بیشتر شنونده باشم 
و كمتر سوال بپرسم تا خودش آنچه را می خواهد 

به زبان بیاورد.

سالها بود كه به لندن آمده بود اما نتوانسته بود 
اقامت بگیرد و از مدتها پیش پیگیری پرونده اش را 
رها كرده بود و فقط به صورت غیر قانونی كار می 
كرد و آنچه می اندوخت؛ همه را برای خانواده اش 
كه در واقع از لحاظ مالی بسیار تنگدست هستند؛ 
می فرستاد. پدرش سالهای پیش فوت كرده بود 
و تنها يادگارش چندين خواهر و برادر قد و نیم 
قد بود كه علی بايد به تنهايی مخارج زندگی آنها 
را نیز تامین می كرد. پس آنكه از حقوق كارگری 
در يک مغازه آهنگری نتوانسته بود راه به جايی 
برد؛ تصمیم می گیرد با قرض، پولی را فراهم كند 
و مثل بقیه دوستان هم محلی اش؛ عازم خارج از 

كشور شود. 

رويای مهاجرت و چشم دوختن به دنیايی رويايی 
زندگی  های  هزينه  تامین  انديشه  و  سويی  از 
و  ذهن  در  را  كشمكشی  ديگر  سوی  از  خانواده 
روح علی بوجود آورده بود كه حتی برای لحظه 
نیز خواب  نداشت. حتی شبها  آن خالصی  از  ای 
آينده  از  كاووسی  پیوسته  و  نداشت  راحتی 
دوستان  های  تشويق  با  بود. سرانجام  همراهش 
با  كه  مكرری  های  تماس  و  كشورش  از  خارج 
آنها داشت؛ مصمم می شود كه هر چه زودتر اين 
زندگی سخت و بی نتیجه را در ايران رها سازد 

و هر چه سريعتر به دنیای آرزوهايش بپیوندد.

آخرين  در  را  مادرش  های  اشک  آخرين  هنوز 
گرم  آغوش  هنوز  دارد.  ياد  به  وداع  لحظات 
شايد  دارد.  خاطر  به  را  كوچكترش  برادرهای 
منتظر  چشمان  به  كه  بود  هايی  نگاه  آخرين  اين 
خواهرانش می دوخت و نگران آينده آنها بود. اما 
بايد ترک می كرد. بايد رها می كرد. بايد مقاومت 
می كرد تا آنها نیز اشک های در بغض خفه شده 
فرو  دمی،  با  را  آن  بتواند  بعدها  تا  نبینند  را  اش 
باشد  داشته  مابقی سفرش، همراهی  برای  و  برد 

كه تمام مسیر ياری اش كند.

از  شد؛  شروع  آباد  ناكجا  به  سفر  اينگونه  آری 
كدام خاطرات سفر مصیبت بارش، سخن به زبان 
می راند. از آوارگی اش در كشورهای مختلف. از 
كار سخت و طاقت فرسا كه گاها دستمزدش نیز 
فراموش می شد و شكايت به جايی نمی توانست 
می  بالش  به  سر  گرسنه  كه  شبهايی  از  برد. 
گذاشت. از اشک هايی كه شبها تا صبح بالشتش را 
خیس می كرد. از بی حرمتی و بی احترامی و اين 
كه همچون يک برده با او رفتار می شد. از كدام 
قسمت بايد شروع می كرد. اما هر آنچه بر او می 
گذشت تنها يک نور امید را در نگاهش زنده نگاه 
می داشت و آن انديشیدن به خانواده اش كه دل 
نگران و چشم انتظار قول و وعده های او بودند. 
بايد تاب می آورد. بايد تمامی اين ناماليمات را به 
جان  می خريد. بايد می پذيرفت كه همه اينها زود 

گذر هستند و بايد صبوری كند.

اما هر چه بیشتر تالش می كرد؛ كمتر نتیجه می 
بست  بن  با  داد  می  انجام  كه  كاری  هر  گرفت. 
برخورد می كرد. آنچه اندوخته بود پیش از آنكه 
روانه شود؛  اش  برای خانواده  و  ايران  به سوی 
ها  ماه  طی  شد.  می  پرداخت  قاچاقچی  به  بايد 
آنها ارسال  قابل توجهی برای  نتوانسته بود پول 
نیز  را  بايست كه قرض هايش  از طرفی می  كند. 
شدن  وارد  و  سويی  از  خیال  و  فكر  بازگرداند. 
به سمت جلو، هیچ جهت  به راهی كه جز حركت 
ديگری نداشت؛ هر روز بیش از پیش او را پشیمان 
هیچگاه  كه  كاش  ای  ساخت.  می  تر  پريشان  و 

باقی  راه ديگری  اما مگر  نمی كرد.  را ترک  وطن 
كرده  ايران  در  را  تالشش  همه  كه  او  بود.  مانده 
بود و چاره ای جز اين مهاجرت تحمیلی نداشت. 
فقط بايد به سمت آينده حركت می كرد بدون آنكه 
بخواهد به منطقی يا غیر منطقی بودنش، بیانديشد.

اما هنوز هیچ چیز  به سرعت می گذشت.  روزها 
ايران  از  كه  بود  ها  ماه  نبود.  مشخص  برايش 
خارج شده بود اما هنوز هیچ آينده و تكلیفی از او 
مشخص نبود. تا اينكه توانسته بود مبلغی را برای 
عبور از مرز و حركت به سوی انگلیس فراهم كند. 
در اين مدت گويی سال ها پیرتر شده بود. شب ها 
به عكس دسته جمعی خانواده اش خیره می شد و 
با تک تک آنها ساعتها صحبت می كرد. آنقدر كه 
سپیده صبح را می ديد و بعد برای لحظاتی پلک 

هايش به روی چشمانش آرام و قرار می گرفت. 
يكبار ديگر بايد از اين سرزمین هم جدا می شد. 

تماس  هم  باز  آن  از  قبل  رسید  فرا  حركت  شب 
كوتاهی داشت با مادرش و فقط خواسته بود كه 
برايش دعا كند تا به سالمت از مرز تركیه عبور 
كند و به يونان برسد. شبی پر از دلهره و آشوب. 
و  كرد  می  دعايش  بايد  كه  بود  ديگر  نفر  يک  اما 
بود  رفته  يادش  كرد؛  می  تجديد  او  با  را  عهدش 
از دوران  كه بگويد دلداده ای در آنجا داشت كه 
نوجوانی دل در گرو عشقش بسته بود. به محبوبه 
هم قول داده بود و از او خواسته بود تا بازگشتش 
آرامش  منشا  محبوبه  كند.  برايش صبر  ايران  به 
همیشه  كه  صدايی  بی  و  آرام  دختر  بود.  علی 
با وجود شرايط مالی كه علی  مطیع علی بوده و 
داشت، پذيرفته بود كه حتی بر حصیری به زندگی 
ندارد؛  توقعی  هیچ  او  از  و  پرداخت  خواهد  او  با 
جز اينكه علی تركش نكند و از ايران خارج نشود. 
اما علی بايد می آمد و تنها دلخوشی اش رفتن به 
خواستگاری محبوبه و تشكیل زندگی در كنار او 

بود.

توانست  او  و  رسید  فرا  موعود  لحظه  سرانجام 
به سختی  يونان شود.  وارد  و  كند  عبور  مرز  از 
ساختمانی  كارهای  مشغول  و  كند  می  پیدا  كار 
می شود. ماه ها در آنجا كار می كند و مقداری 
پول جمع می كند و برای بدهی هايش به ايران می 
فرستد. اما كار در آنجا همیشه موقتی بوده و او 
كه زبان هم بلد نبود؛ همواره از مشكالتی رنج می 
برده كه چاره ای جز تحمل آنها نداشته. اما خیلی 
زود متوجه می شود كه يونان جای ماندن نیست 
و كار در اينجا فصلی است. پس باز هم بايد خود 

را عازم سفری ديگر سازد.

مدتی  كه  بود  اين  راه  تنها  كرد؛  می  بايد  چه  اما 
های  هزينه  برای  مبلغی  بتواند  تا  بماند  آنجا  در 
سفرش مهیا كند. اين ماندن هم آسان نبود. هر بار 
كه تماسی با ايران داشت؛ بیش از پیش دلتنگ و 
از طرفی نگران و مضطرب می شد. پس چه زمانی 
خواسته ها و آرزوهايش به نتیجه خواهد رسید. 
احتیاجش را  پول مورد  توانست  چه وقت خواهد 
وطن  سوی  به  آسوده  خیالی  با  و  آورد  بدست 
بازگشت نمايد. در روياهايش خودش را ملبس به 
كت و شلوار دامادی می ديد و محبوبه را در لباس 
سفید عروس كه در مجلسی همراهی اش می كند. 
شبها را با اين روياها به خوابی آرام فرو می رفت 
و صبحگاهان با دلهره هايی صد چندان از خواب 
برخاسته و به سوی كارش روانه می شد. اما اين 
روياها تا كی می توانست ادامه يابد و چقدر می 
توانست تسلی بخش فكر و خیال و نگرانی هايش 

باشد.

به جرات اين شرح حال ديگرانی هم می باشد كه 
تا  شدند  كشور  از  خارج  به   سفر  روانه  اينگونه 
شايد فردای بهتری را برای خود رقم زنند و آينده 
هايشان  خانواده  و  خود  برای  را  تر  متفاوت  ای 
مصائب  و  مشكالت  راه  اين  اما  سازند.  فراهم 
داشت.  خواهد  و  داشته  همراه  به  نیز  را  خاصی 
بهتر است ما بقی ماجرای علی را در شماره بعدی 

هفته نامه، پیگیری و دنبال نمائید.

ماجراهای واقعی   

R&A REMOVALS
Singel Items To A Full House
careful loading. local&distance
friendly&reliabel 
professional service guaranteed
For free quote call Raz:
07939946093- 07832975070

تخفيف ویژه برای ساکنين منطقه یورکشایر و شمال انگليس



برای اولين 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 .
هزينه دستمزد بعد از رضايت كامل شما دريافت خواهد شد

078 0777 7732
079 6999 3789

said.ranjbar@yahoo.co.uk
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صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا فقط در 24 

ساعتقبل از ارسال ارز قيمت مارا جویا شوید

با مدیریت مرجان
Tose Limited.

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

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

Mobile: +44 (0) 7505494669

www.tosae.com, info@tosae.com 
toselimited@googlemail.com

زوج پير به دليل 
عشق به یکدیگر به 
فاصله 24 ساعت از 

هم فوت کردند
يک زوج پیر به فاصله كمتر از 24 
ساعت از مرگ يكديگر فوت كردند، 

چرا كه عاشق يكديگر بودند. 

»باب باكلی« ـ ريیس پلیس منطقه 
»فارمرويل«ـ  يادآور شد: اين زوج 
كه اهل »يونیون پاريش« در ايالت 
»لس آنجلس« بودند، به دلیل عشق 
زياد به فاصله كمتر از 24 ساعت 

از هم فوت كردند. 
واقعا  اين  كرد:  نشان  خاطر  وی 
 75 كه  زوجی  كه  است  طبیعی 
و  كردند  زندگی  يكديگر  با  سال 
جزو خانواده های موفق آمريكايی 
مرگ  نتوانند  می شوند،  محسوب 

يكی از خودشان را تحمل كنند. 

روز  ساله   98 آگر«   . ای   . »جی 
و  كرد  فوت  جاری  هفته  يكشنبه 
بعد  ساعت   24 از  كمتر  درست 
يعنی روز دوشنبه »رلدا آگر« 90 

ساله هم درگذشت. 

پیر  زوج  اين  دفن  و  كفن  مراسم 
در ساعت 14 به وقت محلی و به 

صورت همزمان برگزار شد.

» مرد  اره اي« به 36 سال حبس محكوم شد 

قاتل در مثله کردن اجساد
 تبحر ویژه داشت 

دروغگوي بزرگ بريتانیا پس از اعتراف به قتل دوست صمیمي اش در پرونده موسوم به »مرد اره اي« 
به 36 سال حبس محكوم شد. 

استفن مارشال 38 ساله در اعترافات تكان دهنده اش در دادگاه با خونسردي و گستاخي تمام اعالم كرد، 
بعد از كشتن جفري هوو، جسد را مثله و تكه هاي بدن مقتول را بین دو شهركوچک به طور جداگانه پخش 

كرده است. وي به چند جنايت ديگر در خالل سال هاي دهه 90 نیز اعتراف كرد. 
مارشال گفت، زماني كه به عنوان دربان براي يک كلوب شبانه كه توسط جنايتكاران اداره مي شد كار 
مي كرد، چهار مرد ديگر را نیز قصابي كرده بود. به اين ترتیب پلیس به سراغ پرونده هاي باز 15 ساله 
گذشته رفت تا در مورد افراد گمشده و اجساد تكه تكه شده آن زمان اطالعات كامل تري به دست بیاورد. 
جسد هوو آنقدر با دقت تكه تكه شده بود كه پاتولوژيست هاي پزشک قانوني بعد از معاينه قسمت هاي جدا 
شده در گزارش خود آوردند، قاتل به طور حتم تجربیات مشابهي در اين رابطه داشته و چنین دقتي از يک 

فرد آماتور بعید است. اظهارات مارشال در دادگاه نیز نظريه پزشک قانوني را تايید كرد. 
او زماني كه براي خانواده آدام كه يک گروه مافیايي در شمال لندن است، كار مي كرد وظیفه داشت، 
اجساد قربانیان اين جنايتكاران را تكه تكه و دفن كند.وي در سال هاي 1995 تا 1998 زماني كه به عنوان 
دربان كلوب خانواده آدام كار مي كرد، مطابق دستور جسد چهار مرد بي هويت كه در مكاني نامعلوم 

كشته و شبانه به كلوب آورده شده بودند را با اره مثله كرد. 
فقط  و  نپرسد  سوالي  هرگز  كه  است  اين  معقول  كار  داشت  عقیده  مارشال  شاهدان،  از  يكي  گفته  به 
دستورات را انجام بدهد. در گزارش ها آمده بعد از اين كه مارشال اجساد را تكه تكه مي كرد ديگر اعضاي 

گروه قسمت ها را جمع كرده و به جنگل هاي شمال شرقي لندن مي بردند تا دفن كنند. 
پرونده مارشال پر از جرايم بزرگ و كوچک است. او يكبار به جرم ضرب و شتم شديد همسر اولش در 

سال 2003 بازداشت شد. 
بود كه جسدش سوزانده شده و در رودخانه  قتل مردي  به  1996 مظنون  اين مرد همچنین در سال 
انداخته شده بود اما از اين اتهام تبرئه شد. با اين وجود وي پیش تر هرگز براي هیچ جرمي به زندان 

نرفته بود. 
باز شد،  مجددا  پیش  هفته  نامیده اند سه  اره اي  مرد  پرونده  را  آن  رسانه ها  كه  قتل  پرونده  كه  زماني 
تمام  نهايت  در  وي  دادگاه  از  جلسه  چند  گذشت  از  بعد  اما  نبود  اعتراف  به  ابتدا حاضر  در  مارشال 
گناهانش را گردن گرفت. مارشال كه قاتلي فريبنده و فراري بزرگ لقب گرفته پیش از كشتن و مثله كردن 
هوو، حساب بانكي او را خالي كرده و تمام اموالش را فروخته بود. وي به جرم قتل و تكه تكه كردن جسد 
و مخفي كردن اعضاي بدن دوستش به 36 سال حبس محكوم شد. نامزد 21 ساله اين مرد نیز به جرم 

پنهان كردن اطالعات مربوط به قتل به سه سال زندان محكوم شد. 
2 فوريه 2010 

مرگ در روز دریافت جایزه 
ميليون دالري 

برنده  آمريكا  در  تلويزيوني  برنامه  يک  در  كه  زني 
نظر  مورد  مبلغ  دريافت  روز  در  بود  شده  التاري 
درشهر  اتفاق  اين  شد.  كشته  و  كرد  تصادف 
مک دونالد  دبورا  و  داد  رخ  اوهايو  ايالت  ساندوسكي 
47 ساله كه از كافه راهي منزلش بود در يک تصادف 
را  پول  از  بخشي  پیشاپیش  مک دونالد  شد.  كشته 
براي  ازدواج  حلقه  دو  خريد  و  بزرگ  صرف جشني 
آرزوي  سال ها  چون  بود  كرده  همسرش  و  خود 
داشتن اين حلقه هاي ازدواج را داشت اما توانايي مالي 

براي اين كار را نداشت. 

درگيري خونين به خاطر 
عوض کردن کانال تلویزیون 
خاطر  به  را  خود  مورد عالقه  مرد  آمريكايي  زن  يک 
با ضربات چاقو زخمي  تلويزيون  عوض كردن كانال 
52 ساله را به مبادرت به  كرد. پلیس فلوريدا اين زن 
ارتكاب جنايت متهم كرد، چون با چاقو هفت ضربه به 
يک مرد 47 ساله زده و لیوان حاوي شكالت داغ را 
به روي او پرتاب كرده است. زن آمريكايي در روز 
او  مي كرد.  تماشا  را  مورد عالقه خود  برنامه  حادثه 
بر سر ماجرايي كه در برنامه رخ داده، با مرد دچار 
كانال  نیز  مرد  شد. اين  درگیر  او  با  و  شده  اختالف 
تلويزيون را عوض كرد تا به درگیري پايان دهد اما 
لحظاتي بعد زن آمريكايي را ديد كه چاقوي بزرگي در 
دست دارد و باالي سرش ايستاده است. در اين هنگام 
زن آمريكايي با چاقو پنج ضربه به كمر و دو ضربه 
به سینه مرد وارد كرد، سپس لیوان حاوي شكالت داغ 
را روي او ريخت. اين مرد كه دچار خونريزي شديدي 
شده بود، هتل محل اقامتش را ترک كرد تا از ديگران 

درخواست كمک كند. 

والدین معتاد 
جسد نوزادشان 

را در یخچال 
گذاشتند 

از  پس  اردن  در  معتاد  والدين 
را  او  جسد  نوزادشان،  مرگ 
ماموران  دادند.  قرار  يخچال  در 
مبارزه با موادمخدر اردن هنگام 
شوهري  و  زن  خانه  بازرسي 
مخدر  مواد  به مصرف  متهم  كه 
در  را  نوزادشان  جسد  بودند، 
يخچال يافتند. در كنار جسد اين 
مقداري  و  فاسد  غذاهاي  نوزاد 
هروئین قرار داشت. نوزاد متوفي 
پسر بود و تنها يک هفته از تولد 
او مي گذشت. ماموران مبارزه با 
زن  اين  كردند:  اعالم  موادمخدر 
هستند  بیكار  دو  هر  شوهر  و 
داليل  خاطر  به  نوزادشان  و 
ناشناخته اي فوت كرده بود. آنها 
قرار  يخچال  در  را  نوزاد  جسد 
دادند تا روز بعد آن را دفن كنند. 
اين زوج قبل از حضور ماموران 
هروئین  مقداري  خانه شان  در 
پس  آنها  بودند.  كرده  مصرف 
قضايي  مقامات  به  دستگیري  از 

تحويل داده شدند. 

حبس ابد برای قتل 2 کودک انگليسی
يک زن 43 ساله كه متهم به قتل 2 
كودک خردسال خود استاز سوی 
حبس  به  كشور  اين  عالی  دادگاه 

ابد محكوم شد. 

 43 دونیسون  موراگ  فیونا 
در  اليت واتر  منطقه  اهل  كه  ساله 

»سوری« است، صبح ديروز از سوی دادگاه منطقه ساسكس به اتهام 
قتل 2 فرزند خردسالش به نام های هری 3 ساله و الیس دونیسون 2 

ساله به حبس ابد محكوم شد. 

كه  ساله   43 زن  اين  كه  آمده  اسكای نیوز  خبری  گزارش شبكه  در 
منطقه  بیمارستان  در  را  ماه  چند  است،  شده  جدا  خود  همسر  از 
ايست بورن به دلیل خودزنی بستری بوده، سپس به درخواست خود 

مرخص شده است. 

در گزارش اين شبكه خبری همچنین آمده است؛ از لحاظ روانپزشكان 
دادگاه، اين زن به نوعی افسردگی دچار است و درست نیست كه او 
را برای قتل فرزندانش كه احتمال می رود ناخواسته و ناآگاهانه بوده 

است، به حبس ابد محكوم كرد. 

با اين حال قاضی اين پرونده ، حكم حبس ابد را برای اين زن 43 ساله 
مناسب می داند. در گزارش پلیس منطقه ساسكس آمده كه اجساد اين 
2 كودک در صندوق عقب خودروی اين زن در پاركینگ منزلش يافت 

شد و اين زن نیز به قتل 2 كودک خردسالش اعتراف كرده است. 
پال دونیسون پدر اين 2 كودک خردسال نیز علیه همسر سابق خود 
دادخواستی ترتیب داده و از قاضی دادگاه درخواست كرده بود كه 

اشد مجازات را برای اين زن در نظر بگیرند.
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فال هفته
● متولد فروردین )بره(:

موارد  بتوانید  که  است  این  شما  رویای 
بیندازید.  تعویق  به  را  اجتناب  قابل  غیر 
اما در واقع این خیال جزئی از تصورات 
می خواهید  اگر  شماست.  رویاهای  و 
دهید  انجام  را  درست  کار  همیشه  که 
مخصوصا زمانی در موارد بسیار مهمی 
سعی  مالی،   و  اقتصادی  وضعیت  مانند 
انتخاب  را  کار  ترین  راحت  که  می کنید 
مقدار  همان  به  موقتی  حل های  راه  کنید. 
از  کشیدن  کنار  که  است  ساز  مشکل 
به  را  تان  درونی  مبارز  پس  موقعیت،  
کنید  اداره  را  لحظه حال  و  بگیرید  کمک 
چون این تنها فرصتی است که شما دارید.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

زیر  محکم  و  سخت  زمین  کردن  لمس 
پاهایتان باعث می شود این احساس به شما 
دست بدهد که این توانایی را دارید از نبود 
بنیاد محکم  داشتن یک  برای  که  امکانات 
شوید،   پریشان  است،  ضروری  و  الزم 
معموال،  برآیید.  کارهایتان  پس  از  بتوانید 
هستند،   بینی  پیش  قابل  تغییرات   بعضی 
دارای  و  که زندگی شما مالیم  اما زمانی 
آرامش است شما بهتر می توانید کارهایتان 
را انجام داده و از موقعیتی که در پیش رو 

دارید آگاه شوید.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

و  قراری  بی  بر  امروز  بتوانید  اگر 
کامال  آیید،  می توانید  فائق  اضطراب خود 
وقتی  اما  شوید.  واقع  سودمند  و  مفید 
می رود،   پیش  آرام  اتفاقات  از  مرحله ای 
افکار شما شتاب گرفته و آنها می توانند شما 
را در آب داغ انداخته و بعضی شرارت ها 
آرزویی  آورند. مراقب  بوجود  برایتان  را 
دنبال  بخواهید  اگر  باشید،   می کنید  که 
دردسر بگردید،  بیش از آنچه انتظارش را 

دارید برایتان پیش خواهد آمد.

● متولدین تیر )خرچنگ(:

که  نیست  آسان  برایتان  وقت ها  بعضی 
انجام  که  کاری  از  درستی  ادعای  بتوانید 
داده اید داشته باشید. شما اغلب مایل هستید 
اینکه  خاطر  به  باشید  پرخاشگر  کمتر  که 
اکنون،  است.  دشوار  بسیار  مستقیم  مقابله 
و  دوستان  بر  می توانید  حال،   هر  به 
همکالسی هایتان تکیه کنید برای اینکه در 
جنگ و مبارزه اخیر از شما حمایت کنند. 
به نظر نمی رسد که این کار تفریح باشد، 

اما شما حداقل می فهمید که تنها نیستید.

● متولدین مرداد )شیر(:

روزهایی  آن  از  امروز  می رسد  نظر  به 
باشد که می دانید دقیقا چه می خواهید و چه 
چیزی الزم است در محل کار انجام دهید 
و در کارتان پیش بروید و آن را به اتمام 
برسانید. متاسفانه،  ممکن است شما مجبور 
شوید که یک دعوت اجتماعی داشته باشید 
خوش  فعالیت  یک  اینصورت  غیر  در  یا 
آیند را به تاخیر می اندازید، اما شما همیشه 
قادر هستید که تفریح و گردش تان را به 
روز دیگری موکول کنید. پس سعی نکنید 
که حقایق را تغییر دهید و آنها را به تعویق 
شروع  را  کاری  شما  زمانیکه  بیندازید. 
می کنید،  کارهای روزانه تان بیش از آنچه 

که انتظار دارید شتاب می گیرند.

● متولدین شهریور )سنبله(:

را  شما  روز  استوار  پیشرفت های 
سعی  شما  که  می کنند  آن  از  طوالنی تر 
انجام  سریع  را  کارها  بخواهید  که  نکنید 
دهید. با عجله کار کردن مشکالتی بوجود 
دوباره  مشکالت  آن  بعدها  که  می آورند 
برخواهند گشت و دوباره به دیدار شما بر 
دارند،  اگر دیگران عجله  می گردند. حتی 
نظر  در  کارهایتان  برای  زمانی   شما 
بگیرید و درست از نقطه شروع آغاز کنید. 
تکیه بر اساسی استوار بسیار هم تر از این 

است که تمام کار را به پایان برسانید.

● متولدین مهر )ترازو(:

شوید  ناامید  قدری  امروز  است  ممکن 

چون دارید تالش می کنید که کاری را که 
روزهای قبل شروع کرده بودید را به پایان 
برسانید. سرعت اتفاقات اکنون آهسته تر از 
همیشه است و اگر چه شما از نیروی بی 
قید خود لذت می برید، اما ترجیح می دهید 
می توانید  پس  دهید  انجام  را  تان  وظایف 
برای  باشید.  خود  برای  را  کمی  زمان 
خود راه های میان بُر تعیین نکنید چرا که 
بعدها مجبور خواهید شد که آنها را نادیده 

بگیرید.

● متولدین آبان )عقرب(:

قرار گرفتن در یک ریتم قابل تحمل امروز 
می دهد،  چون شما  به شما  احساس خوبی 
که  بچرخانید  را  چرخی  مدام  اینکه  از 
در  شده اید.  خسته  نمی رسد  جایی  هیچ  به 
نهایت این احساس به شما دست خواهد داد 
که دارید به جایی می روید، دیگران ممکن 
است از شما بخواهند که آهسته تر حرکت 
کنید، آهسته تر از آن که شما دوست دارید 
حرکت کنید. با این کار نجنگید؛  کائنات به 
شما فرصتی می دهد که بتوانید انرژی خود 

را دوباره تامین کنید.

● متولدین آذر )کمان(:

شما  که  باشد  روزی  نمی تواند  امروز 
اگر  حتی  ببرید  و  لذت  آن  از  بخواهید 
امروز برای یک مدت طوالنی زیاد به یاد 
ماندنی نباشد، شما می توانید در مراحلی که 
جلوی روی شماست به پیشرفتی محکم و 
استوار دست پیدا کنید. برای سالمت ماندن 
تان می توانید از رژیم غذایی مناسب  بدن 
استفاده کنید یا تمرینات ورزشی انجام دهید 
که تاثیرات بلند مدت بر بدن و سالمتی شما 
داشته باشد. سر و سامان دادن به زندگی، 
و  روتین  کارهای  انجام  نامه ها  یا  ارسال 
این  برای  کننده می تواند راه مفیدی  خسته 
وخود  مفید  به روزی  را  امروز  که  است 
و  قاطع  کنید.  تبدیل  عملگرا  فردی  به  را 
استوار کار کردن امروز خوش آیندتر از 
این است که بهره وری داشته باشید اما به 

صورت کوتاه و پی در پی!

● متولدین دی )بز(:

سریع  اینکه  و  خود  اهداف  کردن  تعیین 
شروع  را  تالش  آنها  به  رسیدن  برای 
کائنات  امروز  که  است  نیرویی  کردن، 
باشید  نداشته  انتظار  اما  می دهد.  شما  به 
به  تالش  بدون  و  راحتی  به  بتوانید  که 
باید بسیار تالش  پیدا کنید. شما  آنها دست 
از  بعد  آن  پاداش  باشید که  کنید و مطمئن 
رسید.  خواهد  شما  به  کارتان  شدن  محقق 
خانه  پنجمین  به  ماه  ورود  با  خوشبختانه،  
اهداف شما،  این مژده را به شما می دهیم 
پیدا  دسترسی  خود  نیات  به  زودی  به  که 

می کنید.

● متولدین بهمن )ظرف آب(:

بعضی اوقات دوست دارید که تغییرات را 
اینکه عادت خود  بهم بزنید فقط به خاطر 
و  پایدار  اوضاع  امروز  اما  بشکنید.  را 
ثابت می تواند احساس خوبی برایتان داشته 
باشد. با رابطه استوار که با آنچه که انجام 
با  پیدا می کنید و  قلب  دارید قوت  می دهید 
را  خود  زحمات  نتیجه  دارید  اینکه  دیدن 
می گیرید شادمان خواهید شد. ممکن است 
دوست داشته باشید که مقداری به خودتان 
استراحت بدهید چرا که به نظر می رسد که 
اوضاع دارد خوب پیش می رود، اما االن 
زمان مناسبی برای تنبلی نیست. شما بعدها 
آرامش  و  استراحت  برای  زیادی  زمان 

خواهید داشت.

● متولدین اسفند )ماهی(:

معموال، وقتی کسی از شما انتقاد می کند، 
تضعیف شود.  شما  می شود روحیه  باعث 
اما کلمات ناخوشایند یک دوست می تواند 
بهتری  شنونده  که  کند  القا  شما  به  امروز 
قلب تان  برای  بهتری  راهنمایی  و  باشید 
بخواهید. اجازه ندهید عدم اعتماد به نفس 
در شما افزایش یابد. این می تواند فرصتی 
پیشرفتی  بتوانید  که  آورد  بوجود  برای تان 
اساسی در خود ایجاد کرده که تاثیر مثبتی 
با  را  شما  رابطه  و  باشد  داشته  شما  بر 

دیگران بهبود بخشد. 

 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

دست هاي پشت پرده 
سياستمداران افغاني در 

قاچاق مواد مخدر  
نداشته  چنداني  موفقیت  افغانستان  در  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه 
يكي  كه  است  آن  بیانگر  زمینه  اين  در  پژوهش  آخرين  نتايج  است. 
پرنفوذ  سیاستمداران  داشتن  دست  امر  اين  در  عمده  هاي  دلیل  از 
افغانستان در قاچاق مواد مخدر است. به گزارش دويچه وله دولت 
افغانستان با اتهام هاي شديدي روبه رو شده است. مي گويند دولت 
حامد كرزي عالقه يي به مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در اين 
كشور ندارد، زيرا سیاستمداران پرنفوذ افغاني در قاچاق مواد مخدر 

دست دارند. 

اين اتهام نتیجه پژوهش يک خانم محقق برلیني به نام »سیتها ماس« 
با  پژوهش  اين  است.  آلمان  در  سیاست  و  علم  پژوهشي  مركز  در 
عنوان »پیشرفت هاي شغلي از راه مواد مخدر در افغانستان« منتشر 
ترياک،  از جمله  تولید مواد مخدر  93 درصد  افغانستان  شده است. 
مرفین و هرويین را به خود اختصاص داده و چندي است كه مقام 

اول جهان را در تولید حشیش نیز به دست آورده است.

جامعه جهاني در كنفرانس لندن بار ديگر به دولت افغانستان در اين 
مورد هشدار داد كه بايد مبارزه با مواد مخدر و فساد مالي با جديت 
پي گرفته شود. اما به نظر خانم »سیتها ماس« كارشناس افغانستان 

در »مركز پژوهش علم و سیاست« آلمان، مقامات اين كشور كوشش 
چنداني در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر از خود نشان نمي 
دهند. او بر اين نظر است كه اياالت متحده امريكا، سازمان ملل متحد 
و جامعه جهاني جرات فشار بیشتر به دولت افغانستان را در برخورد 
جدي با مشكل مواد مخدر در اين كشور ندارند. به نظر »سیتها ماس« 
دولت هاي غربي به اين دلیل نمي توانند به دولت قانوني افغانستان 
در اين مورد فشاري وارد آورند، زيرا آنها هراس دارند كه به اين 
ترتیب دولت مركزي در افغانستان تضعیف شود. جامعه جهاني نیز 
نگران از اين امر است كه در صورت مبارزه قاطعانه با كشت و قاچاق 
مواد مخدر حوادث خونیني نسبت به نیروهاي جهاني در افغانستان 

روي دهد.

»سیتها ماس« اما تقصیر كشت و قاچاق مواد مخدر و صادرات آن 
اين نظر است كه شرايط  او بر  اندازد.  تنها به گردن طالبان نمي  را 
نامطمئن امنیتي در مناطق جنوبي كشور سبب شده است هم نیروهاي 
طالبان و هم مقامات دولتي حامد كرزي از اين شرايط بهترين استفاده 

را در جهت سود شخصي خود ببرند. 

اين كارشناس امور افغانستان مي گويد به اين ترتیب هر دو نیروي 
به  بازار مواد مخدر  از  را  بیشترين سود  افغانستان  در  مخالف هم 
دست مي آورند. آنها اما در عوض عامل ثبات مناطق جنوبي كشور 
اين  به  دادن  پايان  براي  كند  مي  پیشنهاد  برلیني  پژوهشگر  هستند. 
شرايط بايد همه سیاستمداراني كه به گونه يي در رابطه با مواد مخدر 
فعال هستند از پست هاي سیاسي شان بركنار شوند. او بر اين نظر 
است كه سیاستي راهبردي و طوالني مدت تنها راه مبارزه با معضل 
تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است، كه البته براي تحقق آن 

20 تا 30 سال وقت الزم است. 
 



جمعه 16 بهمن ماه 1388   -  شماره 133هفته نامه پرشین36

info@persianweekly.co.uk حوادث
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 كانون ايرانیان                                   02077007174

كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانیان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ايران اير هیترو            02085649806

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        02074314546     

رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران كندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتالیايی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

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

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

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

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

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

هفته نامه پرشين در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزیع نمی شود

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشين

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 
نیازمنديهای هفته نامه پرشین چاپ 

میشود.
اين رسانه  آنجايی كه 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 ، اطمينان الزم را از 
صحت ادعای آگهی دهندگان به 

دست آورید.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی 

و جزيی
با نازلترين 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 بكار می باشد
07909884665

کليه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

كلی و جزيی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

سفارش انواع 
غذاهای ايرانی 

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 صحيح و تضمين موفقيت 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 کينگستون
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ورزش ایران
تنبيه بازیکنان سایپا به سبک مایلي کهن 

پنج تا خورديد، از شام خبري نیست 
باخت تحقیرآمیز به سپاهان انگار براي محمد مايلي كهن باورپذير نیست. او كه 
لحظاتي قبل از آغاز بازي سرانجام به اختالفات عمیقش با امیر قلعه نويي پايان 
داد از شاگردانش انتظار داشت دست كم در اين بازي حیثیتي با تعصب بیشتري 
5 بر يک به حدي براي  بازي كنند و يک نتیجه آبرومندانه را رقم بزنند. باخت 
حاجي مايلي گران تمام شد كه بالفاصله پس از پايان بازي كسي جرات نزديک 

شدن به او را نداشت. 
تنبیهاتي كه مايلي كهن براي بازيكنان سايپا در نظر گرفت در نوع خود منحصر به 
فرد است. بعد از بازي كه مايلي كهن به شدت خشمگین به نظر مي رسید با ورود 
به رختكن تیمش فرياد زد: »حاال مي رويد تو زمین و پنج تا گل مي خوريد؟ جايش 
امشب شام نمي خوريد.« سرمربي عصباني سايپا سپس رو به سرپرست تیمش 
كرد و گفت: »كامران، اينها حسابي سیر هستند، پنج تا گل خوردند. شام امشب 
را كنسل كنید.« عصبانیت مايلي كهن به محروم كردن بازيكنان تیمش از صرف 
شام محدود نشد. او كه مي دانست اغلب بازيكنانش در تب و تاب تماشاي داربي 
هستند، شروع تمرينات روز گذشته سايپا را با زمان آغاز داربي همزمان كرد و 
رو به بازيكنانش گفت: »همه جاي داربي، تشريف مي ياريد تمرين تا بفهمید نبايد 
اينطوري بازي كرد.« او پس از اين جمالت، دلجويي بازيكنان بزرگ تر تیمش را 

نپذيرفت و با حالتي قهرآمیز و بدون خداحافظي رختكن را ترک كرد. 

مهدوي کيا:
 این رسم خوشامدگویي نبود 

كاپیتان سابق تیم ملي كه براي بازگشت به روزهاي طاليي ناگزير استیل آذين 
آماده مي كند.  تحمل روزهاي دشوارتر  براي  را  اكنون خودش  كرد،  انتخاب  را 
و  ناامیدي  نوعي  با  انجامید  اخراجش  به  كه  صحنه اي  توصیف  در  مهدوي كیا 
سرخوردگي صحبت مي كند: »خیلي ناراحتم، نمي دانم چه بايد بگويم. تنها حرفي 

كه مي توانم بزنم، اين است كه بعد از 
آبروي  با  مي كنم  احساس  نبود.  آمدگويي  خوش   رسم  اين  دوري  سال   11
فوتبالي ام بازي شد. همه شاهد بودند من حرفي نزدم جز اينكه به كمک داور گفتم: 
»اينكه نشد فوتبال، همه اش شد خطا.« نمي دانم چرا براي چنین حرفي بايد كارت 
قرمز بگیرم. بازيكنان فوالد و استیل آذين كه حرف هاي من را شنیده بودند از اين 
اخراج شوكه شدند. سال ها در بانک ملي، پرسپولیس و تیم هاي ملي بزرگساالن 
و جوانان و تیم هاي  آلماني بازي كردم. كافي است يک نفر حتي يكي از همبازيانم 
بیايد و بگويد مهدوي كیا در تمرين و مسابقه به من توهین كرد. من اهل توهین 
كنم  ثابت  و  بیايم  بايد  من  حاال  كه  متاسفم  نیستم.  كمک داور  يا  داور  به  كردن 
با نیمكت فوالد چهار قدم هم نبود. فاصله  كه حرفي نزده ام. فاصله كمک داور 
بازيكنان دو تیم با من و كمک داور مگر چقدر بود، اتفاقا عكاسان در دو متري 
كمک داور بودند. آيا نبايد يک نفر شنیده باشد كه من به داور توهین كرده ام؟« 
اكنون  ناگهاني بوندس لیگا  اينتراخت فرانكفورت و ترک  با  از فسخ قرارداد  پس 
مهدوي كیا كه از پیشینه و اعتبار قابل اعتنايي در فوتبال آلمان برخوردار است 
زير ذره بین رسانه هاي اين كشور قرار دارد. خبرگزاري آلمان بالفاصله پس از 
پايان بازي استیل آذين خبر اخراج مهدوي كیا را روي خروجي خود قرار داد و او 
را يكي از عوامل باخت تیمش دانست. مهدوي كیا با آگاهي از اين موضوع هنوز 
در  را  اخالق  كردم  »سال ها سعي  زده:  به سرش  آلمان  فوتبال  هواي  برنگشته 
ورزش رعايت كنم اما با اين اتفاق خواسته يا ناخواسته بايد به عالم و آدم ثابت 
كنم كه آدم بي ادبي نیستم. تصور مي كنم حاال بايد خودم را با خیلي چیزها وفق 
دهم. مثل اينكه در اين 11 سال خیلي چیزها در فوتبال ايران عوض شده و خودم 
را بايد آماده خیلي مسائل بكنم. با توجه به اينكه يكي از 10 بازيكن خارجي تاريخ 
بوندس لیگا از نظر تعداد بازي هستم، نشريات آلماني به دنبال گفت و گو با من 
اولین  در  مهدوي كیا  كه  بنويسند  آلمان  مطبوعات  كه حاال  است  طبیعي  هستند. 

بازي اش كارت قرمز گرفت و تیمش را 10 نفره كرد.

 فقط اين را مي توانم بگويم كه دلم براي فوتبال آلمان تنگ شده است.« پیوستن 
ايران شد  لیگ  به  او  بازگشت  به  اتفاقاتي كه منجر  و  استیل آذين  به  مهدوي كیا 
اينتراخت  باشگاه  نیست:»با  لطف  از  خالي  لیگا  بوندس  سابق  ستاره  روايت  به 
فرانكفورت دچار مشكالت زيادي شده بودم كه شبیه داستان هزار و يک شب 
است. در تعطیالت نیم فصل سرمربي تیم در اردوي تركیه به من گفت مي داني 
كه مشكل تو فني نیست و اين سیاست باشگاه بوده كه به واسطه قرارداد مالي 
سنگین تو هزينه هاي باشگاه زياد نشود. با اين اتفاق مطمئن شدم در نیم فصل 
دوم هم فرصت بازي كردن نخواهم داشت. شالكه قصد داشت من را با هافبک 
باشگاه  اما  كند  معاوضه  است  آلمان  جوانان  ملي  تیم  بازيكن  كه  خود  راست 
اينتراخت كه در هافبک راست ترافیک بازيكن داشت اين پیشنهاد را قبول نكرد. 
من مي توانستم در بوندس لیگا بمانم و از سوئیس و كشورهاي ديگر هم پیشنهاد 
داشتم اما مشكالتي برايم به وجود آمده بود كه بايد به ايران برمي گشتم. تا حاال 
خیلي چیزها را نگفته ام و كسي نمي داند كه پدرم به خاطر درگذشت برادرم چند 
ماه بود كه اصرار مي كرد به ايران برگردم و به همین خاطر دختر و همسرم شش 
ماه بود كه به ايران آمده بودند. دختر 11 ساله ام شش ماه بود كه دور از من 
زندگي مي كرد و من مجبور بودم به ايران برگردم. از پنج ماه قبل نیز با مسئوالن 
اين  به  مذاكرات  اين  و  كردم  مذاكره  غیرمستقیم  و  مستقیم  پرسپولیس  باشگاه 
دلیل رسانه اي نشد كه من چنین درخواستي از مسئوالن پرسپولیس كرده بودم 
مي كرد.  ايجاد  من مشكالتي  براي  اينتراخت  باشگاه  مي شد  رسانه اي  اگر  چون 
فهرست پرسپولیس پر بود و من به استیل آذين پیوستم كه خیلي از دوستانم در 

اين تیم هستند.« 

ورزشی ایران و جهان

شکست تساوي 
پرسپولیس 2 - استقالل يک 

و  پرسپولیس  براي   )86( باقري  كريم  و   )36( نوروزي  هادي  گل ها: 
فرهاد مجیدي )16( براي استقالل 

اگر نبوغ و استعداد پايان ناپذير كريم باقري در شوتزني نبود داربي 
68 هم سرنوشتي مشابه شش بازي قبل مي يافت و با تساوي به پايان 
بر آنكه شر  بازي عالوه  پاياني  باقري در دقايق  مي رسید. گل كريم 
تساوي را از سر اين بازي ويژه كم كرد و حداقل هواداران يک گروه 
را با رضايت به خانه فرستاد، منجر به احیاي علي دايي نیز شد. علي 
از حضور  همواره  پرسپولیس  به  ورودش  ابتداي  همان  از  كه  دايي 
حضور  به  اصرارش  مزد  باالخره  مي كرد  استقبال  زمین  در  كريم 
گل  رسیدن  ثمر  به  لحظه  از  پیش  تا  باقري  كريم  گرفت.  را  كاپیتان 
هیچ حركت ويژه اي از خود نشان نداده بود اما براي بازيكنان بزرگ 
همین  واسطه  به   68 داربي  است.  كافي  هم  فرصت  يک  اوقات  گاهي 
گل زيبا رضايت همه بینندگانش را از لحاظ نتیجه به دست آورد و 
شكي نیست كه حتي طرفداران استقالل نیز عكس العمل پرخاشگرانه اي 
نسبت به اين بازي نخواهند داشت. وقتي روح فوتبال در زمین نمیرد 

قطعا هواداران فوتبال برنده اصلي خواهند بود. 

نيمه هاي متفاوت 
حتي  كه  بود  هیجان انگیز  آنقدر  نخست  نیمه  در  استقاللي ها  خروش 
تیم شان  پیروزي  به  چندان  نیز  پرسپولیس  هواداران  خوشبین ترين 
امیدوار نبودند. استقالل در بیشتر اوقات نیمه نخست تیم سريع تر و 
محكم تر میدان بود و تا حد زيادي ابتكار عمل را در دست داشت اما 
برتري آبي ها در نیمه دوم فروكش كرد و ضعف آبي ها تا آنجا ادامه 
يافت كه در بیشتر صحنه ها شمار بازيكنان آبي كمتر از پرسپولیس 
به نظر مي رسید. با از دست رفتن برتري عددي استقالل در نیمه دوم، 
اين پرسپولیس بود كه توانست برتري خود را ديكته كند. با همه اين 
احوال داربي ديروز از نظر خلق موقعیت ها در دو طرف تقريبا مساوي 
بود اما قاعدتا هیچ كس روي شوت عجیب و زيباي كريم باقري حساب 

نكرده بود. 

بهترین ها 
داربي 68 از نظر فني و تاكتیكي نسبت به بازي هاي سه سال اخیر از 
مرتبه باالتري برخوردار بود. دو تیم بدون روي آوردن به حواشي 
مخرب و دردسرساز، سعي در اجراي برنامه هاي تاكتیكي خود داشتند 
اما در عین حال تعداد بسیار خطاها نشان مي داد كه بازيكنان تا حدي 
با  برخورد  در  بازيكنان  كم دقتي  آرامش.  از  دور  و  دستپاچه هستند 

فرصت هاي به دست آمده نیز حاكي از همین ماجرا بود. 
نمايش  استقالل  از  كاظمي  حسین  و  مجیدي  فرهاد  ديروز  بازي  در 
در  بودند.  زمین  بهترين هاي  از  و  دادند  نشان  از خود  خیره كننده اي 
و حسین  علي عسگر  حمیدرضا  كاله كج،  عادل  تالش  نیز  پرسپولیس 

بادامكي قابل تقدير بود. 
خوب  مي رفت  انتظار  كه  حد  آن  در  نیز  داربي  خارجي  بازيكن  دو 
از خود  انتظار مي رفت خالقیت  آنقدر كه  فابیو جان واريو  نه  نبودند. 
نشان داد و نه هوار مالمحمد بازيكن سرنوشت ساز پرسپولیس لقب 

گرفت. 
كريم باقري نیز با همان شوت استثنايي نمره قبولي گرفت. 

قضاوت مقبول 
ترس و دلهره برگزاركنندگان داربي و كمیته داوري در مورد سپردن 
سعید  شد.  بدل  امیدواري  به  زود  خیلي  ايراني  داور  به  مسابقه  اين 
خوبي  به  را  بازي  اين  ايراني  شهامت  با  و  جوان  داور  مظفري زاده 
قضاوت كرد و هرگز اشتباه فاجعه باري مرتكب نشد. هرچند به زعم 
خساست  كارت هايش  دادن  نشان  مورد  در  او  مربیان  و  بازيكنان 
آشكاري به خرج داد اما به نظر مي رسید كه در پي مديريت بازي است 
و در نهايت شیوه او نیز نمره قبولي گرفت. سعید مظفري زاده ضمن 
آنكه به موقع در مقابل هیجان هاي مخرب اين بازي واكنش نشان داد، 

سعي كرد از ناحیه خودش دردسري به وجود نیاورد. 

رضایت هواداران 
و  خوب  واقعا  تیم  دو  اما  شد  تمام  پرسپولیس  برد  با   68 داربي 
جوانمردانه بازي كردند. بي ترديد براي هواداران فوتبال تماشاي يک 
بازي جوانمردانه و محكم آنقدر لذتبخش هست كه جايي براي اعتراض 
و انتقاد و سردادن شعار »حیاكن... رهاكن« به وجود نیايد. ديروز البته 
پس از بازي، تعداد اندكي از هواداران استقالل نسبت به مديريت واعظ 
و مربیگري صمد اعتراض كردند اما شیوه اعتراض و تعداد معترضان 
در مقايسه با روزهاي بد استقالل بسیار كمتر بود. ديروز البته صمد 
مرفاوي در گفت وگوي تلويزيوني پايان مسابقه حاضر نشد كه اگر در 
كنار علي دايي مي ايستاد و با طرفدارانش صحبت مي كرد قطعا شأن و 

موقعیت خود را حداقل در بین هواداران آبي ارتقا مي بخشید. 
به هر حال برد و باخت دو روي سكه فوتبال هستند و در شرايطي 
كه مسابقه جذابیت كافي داشته باشد شكست هم توجیه پذير خواهد 
بود. مرفاوي قطعا در پي اين شكست نیز حاشیه امنیت خواهد داشت. 

حاشیه نگاري 
میثم بائو، مشهورترين بازيكن پرسپولیس بود كه جايي در فهرست 
اين  از  اعالم كرد كه  البته در مصاحبه اي  او  نداشت.  تیمش  نفره   18
موضوع ناراحت نیست. درسوي مقابل اما امیرحسین صادقي پس از 
آنكه متوجه شد در تركیب اصلي تیمش جايي ندارد، به حالت قهر قصد 
ترک اردوي تیمش را داشت كه با وساطت يكي از مسئوالن باشگاه به 

اردوي تیم بازگشت. 
قطبي  افشین  و  كفاشیان  علي  زريبافان،  مسعود  سعیدلو،  علي 
تماشاگران ويژه  اين بازي بودند. ضمن آنكه حبیب كاشاني و واعظ 
آشتیاني به سبک بازي هاي ال كالسیكوبازي را در كنار هم و از جايگاه 

ويژه تماشا كردند. 
بازي  شروع  از  پیش  جهان  روپايي  ركورددار  حب درويش،  مهدي 

روپايي زنان در ورزشگاه آزادي دور افتخار زد. 
دو ساعت پیش از آغاز بازي دو هوادار يكي به دلیل تشنج و ديگري 
به خاطر سقوط از پله ها دچار مصدومیت شده و به بیمارستان منتقل 

شدند. 
مسئوالن  و  باشگاه ها  مديران  با حضور  تیم  دو  هر  پیشكسوتان  از 
عادل خواني،  رضا  از  مراسم  اين  در  شد.  تجلیل  فوتبال  فدراسیون 
بهتاش فريبا و نصراهلل عبداللهي از استقالل و مجتبي محرمي، محمد 

پنجعلي و همايون بهزادي از پرسپولیس تجلیل شد. 
علي پروين يكي از نفراتي بود كه باشگاه پرسپولیس تصمیم داشت 
كرد  اعالم  هم  قبل  روز  دو  او  اما  كند  تجلیل  او  از  مسابقه  از  پیش 
كه قصد ندارد اين دعوت را بپذيرد: »به ورزشگاه نمي روم. البته اگر 

ناصر )حجازي( مي رفت من هم مي رفتم.« 
از  پرسپولیس  تماشاگران  از  يكي  نوروزي  هادي  گلزني  از  پس 

خوشحالي غش كرد و روي زمین افتاد. 
در حالي كه دقايقي از پايان اين بازي مي گذشت، تعدادي از هواداران 
و  مرفاوي  صمد  علیه  و  نكرده  ترک  را  آزادي  ورزشگاه  آبي پوش 
واعظ آشتیاني شعار مي دادند. آنها همچنین به حمايت از امیر قلعه نويي 

سرمربي پیشین اين تیم پرداختند. 
حبیب كاشاني پس از پايان بازي به جاي واعظ آشتیاني به رختكن 

استقالل رفت و صمد مرفاوي را در آغوش گرفت! 
از نحوه قضاوت سعید  به عنوان رئیس كمیته داوران  مسعود عنايت 
گفت:  اين باره  در  او  كرد.  رضايت  ابراز  بازي  اين  در  مظفري زاده 
»داوري عالي بود. سیاوش اكبر پور اعتراضي به من كرد كه بي مورد 

بود. از نظر من مظفري زاده نمره قبولي گرفت.« 
بازي  پايان  از  پس  استقالل  باشگاه  مجمع  رئیس  زريبافان،  مسعود 
شايعه هرگونه تغییر در كادرفني و مديريت اين باشگاه را تكذيب كرد: 
برنده  پرسپولیس  تساوي  چندين  از  پس  كه  ندارد  اهمیتي  ما  »براي 
داربي باشد. ما از بازيكنان استقالل راضي هستیم و اين نتیجه تغییري 

در كادر مديريتي و فني باشگاه ايجاد نخواهد كرد.« 

برخورد مهاجمان 
سومین برخورد علي دايي و صمد مرفاوي باز هم با نتیجه برد براي 

دايي همراه بود و بازي مساوي نشد. 
شايد اين روحیه تهاجمي ناشي از اين باشد كه هر دو مربي در دوران 
وارد  هرگز  مربي  دو  كه  است  جالب  بودند.  مهاجم  بازيگري شان 
بیشتر حرف شان  و  نشدند  توهین آمیز  بعضا  و  هاي عجیب  كركري 

را در زمین زدند. 
جانشين شایسته 

حمیدرضا علي عسگر مدافع راست پرسپولیس كاري كرد كه هواداران 
اين تیم از غیبت علي رضا محمد احساس ناخشنودي و ناامیدي نكنند. 
او با رفت وآمدهاي بسیارش در كنار خط، مدافعان استقالل را آزار 
داد. اين هم لحظه اي است كه توانست از دست امیر آبادي بگريزد و 

پايه گذار گل اول تیمش شود. علي عسگر نمره قبولي گرفت. 
بوکسبال 

خاطر  به  نه  البته  بود  بازي  انگشت نماي  چهره  حقیقي  علي رضا 
دروازه باني خوبش. او در میانه بازي درگیري لفظي شديدي با شیث 
رضايي پیدا كرد و در آخر بازي هم به طرز شگفت انگیزي با ماموران 
تايسون  مايک  مي زند  مشت  كه  كسي  شد.  درگیر  ورزشگاه  امنیتي 

نیست دروازه بان عصبي مزاج پرسپولیس است. 
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موهاي جنجالي 
جام   جهاني 

در فاصله حدود چهار ماه مانده به شروع جام جهاني 
که  اتفاقاتي  و  رقابت ها  این  درباره  مختلفي  مطالب 
در دوره هاي گذشته این مسابقات رخ داده، منتشر 
 10 بررسي  به  گزارشي  در  گل  سایت  مي شود. 
ستاره اي که با مدل هاي مختلف موي خود توجهات 
در  که  به خود معطوف کردند، مي پردازد  را  زیادي 
ستاره  بکام،  دیوید  جاي  مي رسد  به نظر  میان  این 
پرحاشیه تیم ملي انگلیس و الکس الالس خالي است. 

10 - برونو متسو)2002( 
از  يكي  خود  بلند  موهاي  با  فرانسوي  متسوي 
بود. كمتر ديده شده كه يک  اين جام  جذابیت هاي 
مربي با چنین هیبتي روي نیمكت تیم ملي بنشیند اما 
او در نخستین مسابقه سنگال برابر فرانسه دست 
به كار بزرگي زد و مدافع عنوان قهرماني را شكست 
داد. شاگردان اين مربي يكي از شگفتي سازان آن 
براي هواداران جذابیت  لحاظ  از هر  بودند و  جام 
چهره  چه  و  كردند  ارائه  كه  نمايشي  چه  داشتند 

منحصربه فرد متسو. 

9 - تیم ملي روماني)1998( 
مسابقه  سومین  در  روماني  تیم ملي  كه  زماني 
مرحله گروهي خود برابر تونس قرار گرفت به نظر 
مي رسید بازيگران يک فیلم زامبي به صف شده اند. 
آنها خود را سربازان ژنرال يوردانسكو، سرمربي 
آن زمان روماني مي دانستند و به همین دلیل همه 
تیم سرهاي خود را به رنگ طاليي درآورده بودند. 
حتي خود يوردانسكو هم موهاي خود را زده و يک 
كاله بیس بال به سر داشت. رومانیايي ها تنها به يک 
صعود  سرگروه  به عنوان  تا  داشتند  نیاز  تساوي 
اما  با آرژانتین اجتناب كنند  از رويارويي  كرده و 
اين تونس بود كه ابتدا گلزني كرد و مولدوان بازي 
را مساوي كرد تا آنها در دور بعد توسط كرواسي 

از گردونه رقابت ها كنار بروند. 

8 - گابريل ماكاناكي و كريس وادل)1990( 
يک چهارم  در  كامرون  و  انگلیس  تیم  دو  مصاف 
نهايي ايتالیاي 90 عالوه بر حساسیت هاي معمول 
سفت  و  بافته  موهاي  بود.  هم  مو  مدل  دو  جدال 
كه  وادل  عجیب  مدل  برابر  در  ماكاناكي  سخت  و 
بود.  از حد معمول كرده  بلندتر  را  پشت موهايش 
خاصي  تاثیرگذاري  نتوانست  كامروني ها  ستاره 
نیمه نهايي  به  انگلیسي ها  نهايت  در  و  باشد  داشته 
صعود كردند. وادل كمي موهايش را كوتاه كرد و 

جزيره نشینان مغلوب آلمان غربي شدند. 

7 - فرانس پوشكاش)1954( 
ستاره آن زمان مجارستان كه با استفاده از روغن 
موهايش را باال مي زد درخشش خوبي براي تیمش 
داشت. پوشكاش با مدل مويي كه در آن زمان تازه 
در  اما  كرد  گلزني  فینال  در  اگرچه  بود  شده  مد 
نهايت آنها 3 بر 2 مغلوب آلمان غربي شدند. دو دهه 

بعد كاراكتر مايكل داگالس در فیلم وال استريت يادآور چهره پوشكاش 
در اين رقابت ها بود. 

6 - كريستین زيگه)2002( 
آلمان ها يک راننده تاكسي در تركیب خود داشتند. زيگه خود را همانند 
هولیگان ها ساخته بود. او تمام سرش را تراشیده بود و فقط يک خط 
از پیشاني تا پشت سرش مو داشت. اين چهره عجیب و غیرعادي هم 
نتوانست موفقیت ژرمن ها در اين رقابت ها را تضمین كند و فقط باعث 

جلب توجه به اين مدافع- هافبک  چپ پا شد. 

5 - جرزينیو)1974( 
كدام  هیچ  اما  داشت  زيادي  آفرو طرفداران  مدل موي  آن سال ها  در 
همانند چهره جرزينیو در جام جهاني 1974 نبودند. موهاي فر پرپشت 
كه ظاهري عجیب را براي اين ستاره برزيلي رقم زده بود. او به همراه 
امیدي  با  فاتح جام جهاني شده بود و  تیم ملي كشورش در دوره قبل 
از  آنها  كند.  كسب  را  ديگر  جامي  تا  شد  غربي  آلمان  راهي  فراوان 
رسیدن به فینال محروم شدند و اين آخرين جام جهاني او بود. اگرچه 

تا سال 1982 در تركیب برزيل حضور داشت. 

4 - پیتر ديژتل)1986( 
دروازه بان مجارستان در جام مكزيک 86 كه مشابه او چند سال قبل 
بود! موهاي آشفته و ريش  ديده شده  فیلم جنگ ستارگان  از آن در 
عجیب او كه رنگ جوگندمي داشت براي ترساندن هر كودكي مناسب 
بود. شش گلي كه شوروي سابق درون دروازه او جا داد باعث شد 
اين  از مرحله گروهي صعود كند و فقط خاطره  نتواند  تا مجارستان 

سنگربان عجیب در اذهان باقي ماند. 

3 - رونالدو)2002( 
رونالدو در جام جهاني 1998 دوراني كابوس وار را پشت سر گذاشت. 
بیماري عجیب او قبل از فینال در نهايت باعث شد خروس ها در خانه جام 
را به لطف درخشش زين الدين زيدان باالي سر ببرند. مرد سال سابق 
فوتبال جهان دوران افت خود را پس از آن آغاز كرد و در جام  جهاني 
2002 با چهره اي جديد ظاهر شد. او تمام موهاي سرش را تراشیده 
تنها تكه اي مو مانند جزيره باالي پیشاني اش داشت. طاليي پوشان  و 
فینال رسیدند و در آن  او به  به لطف درخشش 
ديدار باز هم رونالدو بود كه با استفاده از اشتباه 
را  جام جهاني  پنجمین  و  كرد  گلزني  كان  اولیور 
را  ماموريتش  او  آورد.  ارمغان  به  برزيل  براي 
تمام كرد و مدتي بعد فهمید كه اين مدل تنها در 
باشگاهي  داده و در مسابقات  جام جهاني جواب 

براي او خوش شانسي نمي آورد. 

2 - روبرتو باجو)1994( 
با  آمريكا   94 جام  در  آتزوري  محبوب  ستاره 
موهاي بلند بسته شده خودنمايي مي كرد و امید 
نخست ايتالیايي ها براي موفقیت در اين رقابت ها 
راه  باجو  ياران  ضعیف  شروعي  از  پس  بود. 
قرار  برزيل  برابر  و  كردند  فینال طي  تا  را  خود 
گرفتند. باجو با چهره اي جذاب و موهاي جالب 
اين  براي  اما  مي كرد  جلب توجه  مسابقه  اين  در 
وقت هاي  در  تیم  دو  نبود.  آماده  چندان  ديدار 
رضايت  گل  بدون  تساوي  به  اضافه  و  معمول 
دادند و كار به ضربات پنالتي كشید. او قرار بود 
اما ضربه  پنالتي تیمش را به ثمر رساند  آخرين 
ستاره آتزوري از باالي دروازه به بیرون رفت 
البته  كنند.  برپا  را  قهرماني  جشن  برزيلي ها  تا 
پیش از او فرانكو باره سي و دانیله ماسارو نیز 
ضربات خود را از دست داده بودند. با اين حال 
بازيكن  از سه  يكي  به عنوان  دوره  آن  در  باجو 

برتر جام انتخاب شد. 

1 - كارلوس والدراما)1990، 1994 و 1998( 
كاپیتان كلمبیا با موهاي زرد و فر بلند خود در هر 
نقطه از زمین جلب توجه مي كرد. والدراما در سه 
دوره از جام جهاني حضور داشت و نماد تیمش 
بود كه در میانه میدان درخشش خوبي داشت. 
او در كنار هیگوئیتا اسطوره هاي تیم ملي كلمبیا 
بودند كه در فوتبال آمريكاي  جنوبي موفقیت هاي 
به حدي  او  نسبتا خوبي كسب كردند. محبوبیت 
بود كه مجسمه او را در كشورش ساخته اند و 

هنوز هم طرفداران زيادي در كلمبیا دارد. 

کوتاه از ورزش جهان 
جان  تري، مدافع باتجربه چلسي و تیم ملي انگلیس قصد ندارد 
بازوبند كاپیتاني تیم  ملي را از بازويش بازكند.شرايط كنوني او با 
توجه به رسوايي اخیر اخالقي بحراني شده و وجهه عمومي تري 
اين احتمال مي رود كه ممكن است  بسیار ضربه خورده است. 
ديگر بازيكنان تیم ملي انگلیس مانند قبل به تري احترام نگذارند. 
البته اين فابیو كاپلو، سرمربي ايتالیايي سه شیرهاست كه بايد 
در اين رابطه تصمیم نهايي را بگیرد. با اين حال يكي از دوستان 
نزديک تري در اين باره گفته است: »جان تري از زماني كه كودک 
فكر  نبايد  پس  باشد،  انگلیس  ملي  تیم  كاپیتان  مي خواست  بود، 
كنید كه او به راحتي از اين عنوان دست مي كشد. زندگي او در 
خارج از زمین فوتبال هیچ ربطي به توانايي هايش به عنوان يک 
بازيكن يا يک كاپیتان ندارد. تري همچنان معتقد است كه مي تواند 

داخل زمین مسابقه بسیار تاثیرگذار و موفق باشد.« 

تا  او رسید  تیمي  به ديگر هم  از سالوادور كاباناس نوبت  پس 
خوان  شود.  تروريستي  حمله  يک  قرباني  مكزيک  پايتخت  در 
خود  تیمي  هم  سرنوشت  به  ريكا  آمه  بازيكن  سیلوا  كارلوس 
كاباناس پاراگوئه يي دچار شد و مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 

حمله از طرف يک گروه تروريستي صورت گرفت.

 طبق سیدبندي رقابت هاي مقدماتي يورو 2012 اسپانیا، آلمان، 
هلند، ايتالیا، انگلیس، كرواسي، پرتغال، فرانسه و روسیه در گلدان 
اول، يونان، چک، سوئد، سوئیس، صربستان، تركیه، دانمارک، 
اسلواكي، روماني در گلدان دوم، رژيم صهیونیستي، بلغارستان، 
بوسني  و  اتريش  ايرلند شمالي،  اسكاتلند،  ايرلند،  نروژ،  فنالند، 
هرزگوين در گلدان سوم، اسلووني، لتوني، مجارستان، لیتواني، 
مونته  گلدان چهارم،  در  قبرس  مقدونیه،  ولز،  بلژيک،  بالروس، 
ارمنستان،  ايسلند،  آلباني، استوني، گرجستان، مولداوي،  نگرو، 
قزاقستان، لیختن اشتاين در گلدان پنجم و جمهوري آذربايجان، 
لوكزامبورگ، مالت، جزاير فارو، آندورا و سن مارينو در گلدان 

ششم قرار گرفتند.

 استیو سمپسون سرمربي تیم ملي امريكا در جام جهاني 1998 
ها  رقابت  اين  در  تیمش  از حضور  پیش  ماه  كرد چند  اعتراف 
با همسر  نامشروع  رابطه  دلیل  به  را  مجبور شد جان هاركس 
اريک وينالدا از تركیب تیم كنار بگذارد كه همین عامل شكست از 

ايران، يوگسالوي و آلمان را در پي داشت. 

 طبق حكم صادر شده از سوي فدراسیون فوتبال اسپانیا و به 
ضمانت اجرايي سازمان فوتبال اسپانیا، از دو هفته ديگر تمام 
بازي هاي اللیگا به صورت آزمايشي دوشنبه شب برگزار مي 
برنامه  و  ملي  هاي  بازي  به خاطر فشردگي  اين تصمیم  شود. 
ملي  تیم  سازي  آماده  براي  بوسكه  دل  ويسنته  دقیق  بسیار 

اسپانیا اتخاذ شده است. 

خود  مسكوني  منزل  در  اينتر  باشگاه  مالک  موراتي  ماسیمو 
واقع در منطقه لچو در نزديكي شهر میالن مورد حمله يک باند 
مافیايي و نژادپرست اهل سیسیل قرار گرفت. خرابكاران مافیايي 
ضمن چسباندن پوسترهايي با مضمون »ديگر سیاه نخر« روي 
ديوار ويالي موراتي، تقريبًا چیز سالمي در اطراف منزل او باقي 

نگذاشتند. 

چند سايت اجتماعي و ورزشي با هماهنگي دو باشگاه بارسلونا 
ال  برگزاري  مورد  در  گیري  راي  به  اقدام  مادريد  رئال  و 
هائیتي  هاي  زده  زلزله  به  كمک  منظور  به  دوستانه  كالسیكو 
كردند. فلورنتینو پرز مديرعامل رئال مادريد از همان ابتدا براي 
برگزاري اين ديدار پرهزينه اعالم آمادگي كرده اما خوان الپورتا 
شرط برگزاري اين ديدار را پیش فروش بلیت به مبلغ باالتر از 

نفري 80 يورو عنوان كرده است.

بازتاب اخراج مهدوي کيا

اخراج مهدي مهدوي كیا در مسابقه حساس روز سه شنبه تیم 
هاي استیل آذين و فوالد خوزستان مورد توجه خبرگزاري ها و 
رسانه هاي آلماني هم قرار گرفت. سايت فدراسیون بین المللي 
كیا  مهدوي  »مهدي  نويسد؛  مورد مي  اين  در  نیز  )فیفا(  فوتبال 
پس از اخراج در اولین بازي خود براي استیل آذين، بازگشت 
ناخوشايندي را تجربه كرد.« سايت فیفا در ادامه به برد پرگل 
سپاهان اشاره مي كند. با اين حال نويسنده اين سايت همچنان 
اصرار دارد اخراج مهدي مهدوي كیا مهم ترين اتفاق روز اول 

هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ايران بوده است.



SPORT
Stars Homecom-
ing Welcomed 

The return of Europe-based stars to the 
domestic scene will boost Iranian clubs’ 
chances to do well in the Asian Football 
Confederation Champions League, believes 
Iranian goalkeeping legend Jalal Basharzad. 
Former Team Melli captain Mehdi Mahda-
vikia followed in the footsteps of Ali Kari-
mi and became the latest star to come back 
home by joining Steel Azin from German 
Bundesliga side Eintracht Frankfurt. 
Talking to Afc.com on the sidelines of the 
AFC Elite Goalkeeper Course, Basharzad 
felt that ‘Kia’ and Co.’s return will pay rich 
dividends to Iranian football. 
“Despite their advancing age, they are still 
fine players. I believe they can be good role 
models for the younger players,” said the 
46-year-old. 
The Team Melli custodian from 1985 to 
1998 added, “Our young players are imma-
ture and this has more to do with the lack 
of guidance from respected figures in the 
game. The experience of these stars will be 
invaluable for them.” 
“Besides seeking more playing time, I feel 
that it was also the right time for them to 
return home after being away for such a 
long period,” he added. 
The former Homa, Pas and Saipa player is 
now working for Iranian Premier League 
club Shahin as a goalkeeper coach. His im-
pressive playing career has seen him play in 
the 1994 Hiroshima Asian Games and the 
1996 AFC Asian Cup Finals. 
Basharzad was very positive about the fu-
ture of Iranian football, particularly with 
the return of these stars. 
“Afshin Ghotbi doesn’t need to worry 
much about calling up Europe-based play-
ers anymore. When everyone is here, it is 
also easier for coordination.” 
“You will see a very competitive Iranian 
outfit if Steel Azin qualify for ACL 2011. 
The star players’ return will not only boost 
the Iranian club’s strength but also rebuild 
the image of Persian football.” 

Persepolis wins Tehran 

The Tehran duel between 
Persepolis and Esteqlal may 
be one of multiple derbies 
in Iran, but it is the one that 
engrosses the country like no 
other. 
Persepolis football team de-
feated its arch rival Esteqlal 
2-1 in the 26th round of 
Iran Premier League (IPL). 
Tehran Azadi Stadium wit-
nessed one of its crowded 
days with approximately 
80,000 spectators, Mehr 
News Agency said. 
Esteqlal captain Farhad Ma-
jidi put his team ahead in 
the 16th minute of the game. 
Persepolis defenders failed 
to clear a straight long ball 
and unmarked Majidi rolled 
it through the legs of keeper 
Alireza Haqiqi. 
Hadi Norouzi cancelled out 
Esteqlal’s goal with eight 
minutes remaining to the 
break. Hamid Ali-Asgar took 
advantage of the mistake of 
Esteqlal’s Mehdi Amirabadi 
and properly set up the ball 
for Norouzi in the six yard 
zone and he opened the goal. 
Persepolis was dominant in 
the second half and put Es-
teqlal under heavy pressure. 
The Reds finally scored the 
winner goal when Esteqlal 
keeper Vahid Taleblou failed 
to save Baqeri’s long range 
shot in the 87th minute. 
“Persepolis deservedly won 
the match. I am satisfied with 
the way my players played. 
They put up a good per-
formance in the derby. We 
should have defeated Este-
qlal with three or four goals, 
but our strikers did not take 
advantage of the chances 
they had,” Persepolis coach 
Ali Daei said in a post match 
press conference. Persepo-
lis and Esteqlal have played 

against each other 68 times. 
32 of the matches ended in a 
draw, Esteqlal won 20 times, 
and Persepolis was victori-
ous in 16 matches. With this 
result Persepolis moves up to 
third place of the IPL stand-
ings table with 43 points, and 
Esteqlal is fourth with three 
points fewer. Isfahani teams 
Sepahan and Zob-e Ahan are 
first and second, respectively 
with 52 and 46 points. 
Since his appointment as 
a head coach of the team 
in December, Ali Daei has 
experienced win over Rah-
Ahan and Peykan. His oppo-
site number Abd Al-Samad 
Mervawi, for his part, will be 
determined to lead his team 
back to winning ways after 
consecutive draws. 

The Origins 
Founded in 1945, Esteqlal 
were originally a multi-
sports outfit with an empha-
sis on cycling. That was un-
til the year 1949, when the 
club turned its focus solely 
on football and changed its 
name to Taj, going on to gain 
huge popularity with victory 
in a number of tournaments, 
including the 1970 edition of 
the AFC Asian Club Cham-
pionship (now AFC Cham-
pions League), Fifa.com said. 
Iranian local league winners 
three times and victors of six 
Iranian titles in the profes-
sional era, the last of these 
in 2008/09, the blue-shirted 
side have also claimed five 
Iranian Cups and added a 
second continental crown 
in 1991. Persepolis, for their 
part, had to endure many 
years of struggle before estab-
lishing their current fan base, 
believed to be the largest in 
Iran. Founded in 1963, the 

club started life in the third 
division and failed to make 
much of a stir until they in-
corporated several talented 
players from Shahin after 
their dissolution in 1967. 
That helped kick-start their 
meteoric climb to the summit 
of Iranian football, a journey 
that has featured eight league 
title wins and attracted vast 
numbers of followers. The 
first official meeting between 
the two took place on 5 April 
1968 at the Shahid Shiroudi 
Stadium, ending in a 0-0 
draw. Meanwhile, as is so 
often the case, the fact that 
Persepolis’s red-shirted sup-
porters traditionally come 
from the country’s working 
classes, in direct contrast to 
those of Esteqlal, only serves 
to heighten the pair’s intense 
rivalry. 

Facts and Figures 
Over the next 41 years since 
that first encounter, the pair 
have met on another 66 oc-
casions. Esteqlal currently 
have the edge with 20 wins 
to their arch-rivals’ 16, with 
a further 30 draws underlin-
ing just how tight and tense 
these games invariably are. 
Indeed, the last six meeting 
have all ended 1-1, with the 
last outright victory a 2-1 
Persepolis success in 2006. 
Persepolis’ tally remains hin-
dered by their sluggish start, 
having lost the first three 
meetings and failed to claim 
victory until Sorkhabi derby 
number eight. They have, 
however, scored more goals 
than their enemies, finding 
the net 66 times compared to 
Esteqlal’s 62. 
As far as individual records 
are concerned, Ali Parvin 
has made 20 appearances as 

a player and 22 as coach for 
Persepolis, closely followed 
by the 18 derbies played by 
Afshin Peyrovani. On the 
other side of the divide, Karo 
Haqverdian and Ali Jabari 
have both played 17 derbies 
in the blue of Esteqlal. Safar 
Iranpak is Persepolis’s top 
derby scorer with seven, just 
one ahead of Hossein Kalani, 
while Jabari, Gholam Hos-
sein and Mehdi Hashemi-
nasab have all notched five 
goals for Esteqlal in Surkhabi 
action. 

Tales of Past Derbies 
Esteqlal may be leading in 
terms of derbies won, but it is 
their rivals who have enjoyed 
the most emphatic victo-
ries. On 15 November 1972, 
Persepolis achieved their 
first Tehran derby win by 
a convincing 4-1 shoreline, 
following this up less than a 
year later with a record 6-0 
success, which remains the 
highest-scoring meeting be-
tween the two sides. They 
have also endured leaner 
times, however, including a 
run of nine derbies without 
victory between 1990 and 
1996. Yet this was followed 
by a similar barren period for 
Esteqlal, which continued 
through until 2001. 
Perhaps the most controver-
sial meeting came back in 
December 2000, which fol-
lowed Hasheminasab’s close-
season switch from Persepolis 
to Esteqlal. Hasheminasab’s 
late strike for his new club 
was cancelled out by a spec-
tacular last-gasp effort from 
future Bayern Munich man 
Karimi in a 2-2 draw. 
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Iran moves up in FIFA 
rankings 
Iran moved one place up in the latest world 
rankings issued by FIFA. 
The team is sixth among the Asian teams in 
the rankings, behind Australia, Japan, South 
Korea, Saudi Arabia and Bahrain respectively. 
Iran has moved up to 63rd in the world rank-
ings with 499 points. 
Spain remains top of the rankings with 1627 
points and Brazil, the Netherlands, Italy and 
Portugal are in order in the following places. 
Egypt, who claimed the title of the African 
Nations Cup in Angola, leapfrogged 14 places 
in the rankings 
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Amir Kabir (1807 - 10 January 1852) , also 
known as Mirza Taqi Khan Amir-Nezam, 
also known by the titles of Atabak and 
Amir-e Nezam; chief minister to Naser Al-
Din Shah Qajar for the first four years of his 
reign and one of the most capable and in-
novative figures to appear in the whole Qa-
jar period. Amir Kabir served as Iran prime 
minister under Naser Al-Din Shah. Born in 
Hazaveh, a county of Arak, Markazi prov-
ince and murdered in 1852, Amir Kabir is 
a controversial figure in the history of Iran, 
IranChamber wrote. 

Background & Achievements 
Amir Kabir was born into a lowly household at Hazaveh 
in the Farahan district. His father, Karbalai Mohammad 
Qorban, entered the service of Mirza Abol-Qasim Fara-
hani Qa’em Maqam of Farahan as cook, and when Mirza 
Bozorg was appointed as chief minister of Abbas Mirza, 
the crown prince, in Tabriz, Karbalai Qorban accompa-
nied him there, taking his son with him. 
Amir Kabir first assisted his father in performing domestic 
duties in the household of Mirza Bozorg, who saw signs 
of unusual talent in him and had him study with his own 
children. After he had learned reading, writing, and some 
mathematics, Amir Kabir, still an adolescent, was ap-
pointed by Mirza Bozorg to supervise his stables, a job he 
performed with exemplary efficiency. Mirza Bozorg died 
in 1237/1822 and was succeeded in the post of minister to 
the crown prince by his son, Mirza Abol-Qasem Qa’em 
Maqam. Under his aegis Amir Kabir entered government 
service, being appointed first to the post of lashkarnevis 
[military registrar] for the army of Azarbaijan. In 
1251/1835, he was promoted to the position of Mostofi-ye 
Nezam, becoming responsible for supervising the finances 
of the army of Azarbaijan; several years later he was put 
in charge of the same army’s provisions, financing, and 
organization with the title of Vazir-e Nezam. 
During his tenure, Amir Kabir participated in many mis-
sions abroad, he spent almost four years in Erzurum, par-
ticipating in the work of a commission to delineate the 
Ottoman-Iranian frontier and settle certain other differ-
ences between the two states. 
He appears to have been the most forceful member of the 
Iranian negotiating team, resisting attempts to exclude 
Mohammareh (present-day Khorramshahr) from Iranian 
sovereignty and to make Iran pay compensation for its 
military incursions into the area of Soleymaniyeh. 
Amir Kabir returned to Tabriz in 1263/1847. A year lat-
er, while retaining the post and title of Vazir-e Nezam, 
he was appointed Lala-Bashi or chief tutor to the crown 
prince Naser Al-Din, who was still only fifteen years old. 
Soon after, in Shawwal, 1264/September, 1848, Moham-
mad Shah died, and Naser Al-Din had to proceed to 
Tehran and assume the throne. But his minister, Mirza 
Fathallah Nasir-Al-Molk Aliabadi, was unable to procure 
the necessary funds, so Naser Al-Din had recourse to 
Amir Kabir, who made the necessary arrangements. 
Naser Al-Din’s confidence in Amir Kabir increased, and 
shortly after leaving Tabriz, he awarded him the rank of 
Amir-e Nezam, with full responsibility for the whole Ira-
nian army. After arriving in Tehran, he also appointed 
him as chief minister (Shakhs-e Avval-e Iran), with the 
supplementary titles of Amir Kabir and Atabak (1264/Oc-
tober, 1848). The former title came to be his common des-
ignation; the latter, used for the first time since the Saljuq 
period, referred to the tutorial relationship between the 
minister and his young master, reflecting, perhaps, Amir 
Kabir’s view of himself as a semi-independent agent. 

His appointment as the chief minister aroused resentment 
in various persons who thought themselves more deserv-
ing, particularly Mirza Agha Khan Noori, and also in 
the queen mother, who evidently resented Amir Kabir’s 
proud and self-confident bearing. 
The intrigues of his opponents resulted in a mutiny of a 
company of Azerbaijani troops garrisoned in Tehran, de-
manding his removal and execution; but with the coop-
eration of Mirza Abol-Qasem Emam-e Jomeh of Tehran, 
who ordered the merchants of Tehran to close the bazaar 
and arm themselves, the mutiny was soon quelled, and 
Amir Kabir resumed his duties. 
With order reestablished in the provinces, Amir Kabir 
turned to a wide variety of administrative, cultural, and 
economic reforms that were the major achievements of 
his brief ministry. His most immediate success was the 
vaccination of Iranians against smallpox, saving the lives 
of many thousands if not millions. 
Faced with an empty treasury on his arrival in Tehran, he 
first set about balancing the state budget by attempting 
to increase the sources of revenue and to decrease state 
expenditure. To aid him in the task, he set up a budgetary 
committee headed by Mirza Yusof Mostofi Al-Mamalek 
that estimated the deficiency in the budget at one million 
Iranian toman. Amir Kabir thereupon decided to reduce 
drastically the salaries of the civil service, often by half, 
and to eliminate a large number of stipends paid to pen-
sioners who did little or no governmental work. 
This measure increased his unpopularity with many in-
fluential figures and thus contributed to his ultimate dis-
grace and death. 
At the same time he strove to collect overdue taxes from 
provincial governors and tribal chieftains by dispatching 
assessors and collectors to every province of the country. 
The collection of customs duties, previously farmed out 
to individuals, was now made the direct responsibility of 
the central government, and the Caspian fisheries, an im-
portant source of revenue, were recovered from a Russian 
monopoly and contracted out to Iranians. 
Of particular interest is the care shown by Amir Kabir 
for the economic development of Khuzestan, identified 
by him as an area of strategic importance, given its loca-
tion at the head of the Persian Gulf, and also of potential 
prosperity. 
He introduced the planting of sugarcane to the province, 
built the Naseri dam on the river Karkheh and a bridge 
at Shushtar, and laid plans for the development of Mo-
hammara. He also took steps to promote the planting of 
American cotton near Tehran and Orumiyeh. 

Darolfonun 
Among the various measures enacted by Amir Kabir, the 
foundation of the Darolfonun, in Tehran was possibly 
the most lasting in its effects. Decades later, many parts 
of this establishment were turned into the University of 
Tehran, with the remaining becoming Darolfonun Sec-
ondary School. 
The initial purpose of the institution was to train officers 
and civil servants to pursue the regeneration of the state 
that Amir Kabir had begun, but as the first educational in-
stitution giving instruction in modern learning, it had far 
wider impact. Among the subjects taught were medicine, 
surgery, pharmacology, natural history, mathematics, ge-
ology, and natural science. The instructors were for the 
most part Austrians, recruited in Vienna by Daud Khan, 
an Assyrian who had become acquainted with Amir Kabir 
during the work of the Ottoman-Iranian border commis-
sion. 
By the time the instructors arrived in Tehran in Mohar-
ram, 1268/November, 1851, Amir Kabir had already been 
dismissed, and it fell to Davoud Khan to receive them. 
Mirza Aqa Khan Noori, Amir Kabir’s successor, sought 
to persuade Naser Al-Din Shah to abrogate the whole 
project, but the Darolfonun, soon became a posthumous 

monument to its founder. 
Austrian instructors initially knew no Persian, so inter-
preters had to be employed to assist in the teaching; but 
some among them soon learned Persian well enough to 
compose textbooks in the language on various natural sci-
ences. These were to influence the evolution of a more 
simple and effective prose style in Persian than had previ-
ously existed. 

News Paper 
Amir Kabir made a second indirect contribution to the 
elaboration of Persian as a modern medium with his foun-
dation of the newspaper Vaqaye-ye Ettefaqiyeh, which 
survived under different titles until the reign of Mozaffar 
Al-Din Shah. 
A minimum circulation was ensured by requiring every 
official earning more than 2,000 rials a year to subscribe. 

Minorities 
Amir Kabir took a benevolent interest in the non-Muslim 
minorities of Iran, largely to further his desire of strength-
ening the state. While in Erzurum he had learned of the 
fashion in which the European powers intervened in Ot-
toman affairs on the pretext of ‘protecting’ the Christian 
minorities, and there were indications that Britain, Rus-
sia, and France hoped for similar benefits from the Assyr-
ians and Armenians of Iran. 
He moved therefore to remove any possible grievances 
and hence any need for a foreign “protector.” He exempt-
ed the priests of all denominations from taxation, and 
gave material support to Christian schools in Azarbaijan 
and Isfahan. 
In addition, he established a close relationship with the 
Zoroastrians of Yazd, and gave strict orders to the gover-
nor of the city that they not be molested or subjected to 
arbitrary taxes. He also forbade attempts made in Shush-
tar to convert forcibly the Sabean community to Islam. 

Foreign Policy 
The foreign policy of Amir Kabir was as strikingly inno-
vative as his internal policies. He has been credited with 
originating the policy of “negative equilibrium” i.e., re-
fusing concessions to both of the rival powers pressing 
on Iran, Britain and Russia, and avoiding alignment with 
either of them. 
He abrogated the agreement whereby the Russians were 
to operate a trade center and hospital in Astarabad, and 
attempted to put an end to the Russian occupation of 
shurada, an island in the southeastern corner of the Cas-
pian Sea, as well as the anchorage rights enjoyed by Rus-
sian ships in the lagoon of Anzali. 
In the south of Iran he made similar efforts to restrict 
British influence in the Persian Gulf, and denied Britain 
the right to stop Iranian ships in the Persian Gulf on the 
pretext of looking for slaves. 
It is not surprising that he frequently clashed with Dolgo-
rukiy and Sheil, the representatives of Russia and Brit-
ain in Tehran. In order to counteract British and Russian 
influence, he sought to establish relations with pow-
ers without direct interests in Iran, notably Austria and 
the United States. It may finally be noted that he set up 
a counter-espionage organization that had agents in the 
Russian and British embassies 

Demise 
The fruitful career of Amir Kabir came to a sudden end 
on 20 Moharram 1268/16 November 1851, when Naser 
Al-Din Shah dismissed him from the position of chief 
minister. Five days later, he was stripped of all his other 
titles and functions. 
Soon after he was sent under armed escort to Kashan, and 
after a period of forty days’ confinement was put to death 
in the bathhouse at Fin, outside Kashan, by the slashing 
of his wrists (January 1852). The executioner, Ali Khan 
Moqaddam, had entered government service as a protégé 
of Amir Kabir. 
It is rumored that the Shah’s mother and her aides asked 
the Shah for an order to execute Amir Kabir while the 
Shah was drunk. Once the order was given, it was exe-
cuted extremely quickly, before the Shah could rescind 
the order. 

Amir Kabir 
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Iranian poet’s narration 
of Adam and Eve, in Amer-
ican favorite anthology

The long poem narrating the Adam and Eve story by Iranian poet 
Abbas Saffari is included in a recent edition of the favorite anthol-
ogy of literature for American students. 

Entitled “Our Story”, the poem is a modern parody based on the 
story of Adam and Eve. The English version of the work appeared 
on Words without Borders, an online magazine for literature, with 
the translation by Elaham Raasi. 

The poem was added to the 9th edition of “Literature: The Human 
Experience”, a favorite anthology for American students since about 
30 years ago, as one of the subsections in the book’s “Looking Far-
ther: Forbidden Love” part. 

The Words without Borders website called the poem “a witty, ro-
mantic retelling of the Quranic version of the story of Adam and 
Eve”. 

Abbas Saffari was born in 1951 in Yazd, Iran and has lived in the 
U.S. since 1979. He studied sculpture at California State University, 
Long Beach, and currently resides in Long Beach 
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Presidents of the Persian-speaking countries of 
Iran, Tajikistan and Afghanistan will be attending a 
Noruz celebration this year in Iran, Shiraz, the birth 
place of Hafez. 
This will be the third trilateral meeting of Per-
sian-speaking countries, said Iran’s Ambassador to 
Tajikistan Ali-Asghar Sherdust, the first and second 
were held in Tajikistan and Afghanistan respec-
tively. 
Sherdust noted that President Emomali Rahmon 

was invited by President Mahmoud Ahmadinjed 
during his recent trip to Tajikistan. 
Noruz, the ancient celebration of the Iranian New 
Year that begins on the first day of spring, was reg-
istered on UNESCO’s List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity last September. 
Iran, Azerbaijan, Uzbekistan, Pakistan, Tajikistan, 
Turkey, and Kyrgyzstan submitted their proposals 
to UNESCO for registration last registration. 

Persian-speaking countries’ presidents 
to celebrate Noruz in Shiraz

Exhibit explores 
women’s role in 
Iranian revolution

Veteran photographer Akbar Nazemi is hold-
ing an exhibition at Tehran’s Art Bureau Gal-
lery depicting women who participated in the 
Islamic Revolution of 1979. 

A total of 85 photos that have not previously 
been published are currently on display at the 
gallery. 

“The unity among people from different social 
classes with different attire, the women who 
wore the Hijab and those who did not, was re-
markable during the Islamic Revolution,” he 
said. 
He went on to say that he has prepared 120 
photos for the exhibition but it was not possible 
to showcase them all due to the limited space of 
the gallery. 

The cameras were analogue in those years and 
photographers could only take 36 pictures, so 
they were always worried about how many 
photos they had taken and also about loos-
ing photos when developing the exposed film, 
Nazemi told ISNA. 

He said that he took over 4000 photos during 

the Islamic Revolution and shot over 30 hours 
at a time with the people in the streets. 

“My only motivation for making photography 
my career is to depict honesty,” he mentioned. 

He said that having a camera in streets of Iran 
is just like having a gun, a view that has its ori-

gins from the pessimistic view of photography 
by officials. 
“Today even minor activity in Iran is captured 
by satellites so there is no need to prohibit pho-
tography. If we had been allowed to take photos 
then (during the Islamic Revolution) the politi-
cal analysts could use them as historical docu-
ments,” he added. 
Comments like “Women with different cov-
ering and ideologies were present”, “Men and 
Women pursue a single goal beside each other” 
have been written next to some of the photos. 

Born in Tehran, Akbar Nazemi studied at the 
Vienna Art School and the Düsseldorf Academy 
of Art from 1974 to 1978. 
His artwork has gone on display at over 25 Na-
tional and International exhibitions. His depic-
tions of “The Iranian Revolution”, “The Iran-
Iraq War” and “Architecture in Iran”, have 
been acclaimed in Iran, Germany, United State 
of America and Canada. 

Photo: Canada-based Iranian photographer and 
documentarian Akbar Nazemi poses for a pho-
tograph in an undated photo. (ISNA/Marzieh 
Ebrahimi) 
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 A number of Iranian journal-
ists have recently sent a letter to 
Tehran’s UNESCO Office, asking 
them to hold a press conference 
to resolve the ambiguities about 
the Naqsh-e Jahan Square and 
other monuments being threat-
ened in Isfahan. 

The letter, signed by over 100 journalists 
across Iran, was published Monday by the 
Persian service of CHN. 

Iran has missed UNESCO’s World Herit-
age Committee’s February 1 deadline for 
modifying the Jahan-Nama Tower, which 
spoils the horizontal panorama of the 
Naqsh-e Jahan Square, a complex of mon-
uments registered on UNESCO’s World 
Heritage List in 1979. 

The deadline was extended several times 
following requests by Iranian cultural of-
ficials. However, the modification has not 
been completed. 

UNESCO threatened to place the site on 
the List of World Heritage in Danger if 
Iran fails to fulfill its obligation to modify 
the tower. 

The clash between the modernism and 
tradition has continued as a tunnel bor-
ing project for the Isfahan Metro deviated 
from its proper route last November and 
bumped into a ramp and a lower part of 
the historical bridge of Si-o-Se Pol. 

Other metro lines under construction are 
also threatening monuments located on 
Chahar-Bagh Street as well as in Naqsh-e 
Jahan Square. 

Journalists believe the reports published 
by the Isfahani officials on the Naqsh-e 
Jahan Square and other historical sites are 
ambivalent. 

They asked the office to assign a team to 
visit the sites and to inform people about 
true status of the monuments by a press 
conference. 

The Isfahan Municipality began construc-
tion of the Jahan-Nama Tower in early 
1996. 

The municipality flattened a historical 
caravanserai and a green area to build the 
56-meter tower, which covers an area of 
16,000 square meters. 

Everything went well for the construction 
of the tower, though it aroused desultory 
opposition by Iranian cultural heritage 
enthusiasts and institutions. 

However, UNESCO’s World Heritage 
Committee called for the modification of 
Jahan-Nama during its 28th session on 
July 1, 2004. 

UNESCO determined that the height of 
the tower on its eastern side should be re-
duced by 12 meters and the height of its 
western side by 24.48 meters. 

Although modification began in 2005, 
the Isfahan Municipality has neglected to 
complete it so far. 

Photo: The Jahan-Nama Tower is seen 
at the right side of the Aali-Qapu Place 
on the horizon from the Naqsh-e Jahan 
Square in a photo taken on January 24, 
2010. (Mehr/Ehsan Khosravi) 
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 Zoroaster’s Kaba is in extreme dan-
ger of collapse due to escalating earth 
sinkage at the ancient site of Naqsh-e 
Rustam in Fars Province. 
The measured earth sinkage previ-
ously reported by experts was five 
centimeters, but a new survey shows 
that this amount has increased over 
the past few days, the Persian service 
of the Mehr News Agency reported 
on Monday. 
Experts believe that the occurrence 
may lead to the destruction of Zo-
roaster’s Kaba, which is located at a 
distance of five meters from the sink-
ing earth. 
The mishap could cause cracks in 
rocks bearing the ancient bas-reliefs, 
they surmised. 
Drilling numerous wells and conse-
quent reduction in the level of water 
tables in the region is the main fac-
tor causing the phenomenon, experts 
previously said. 
“The earth sinkage may result in a 
landslide or a rift that could destroy 
the ancients sites located in the re-
gion,” geologist Hassan Musavi told 
Mehr. 
“Unduly draining water from the nu-
merous wells dug by the local farm-
ers nearby is the main reason for this 
incident,” he added. 
In order to prevent a cultural herit-
age catastrophe in the region, he said 
that further exploitation of the wells 
must be stopped until water table 
levels are restored. 
Zoroaster’s Kaba is one of the most 
important sites in the Naqsh-e Rus-

tam region. There are various theo-
ries on the original purpose of the 
monument. Some experts believe 
that the monument was the home of 
a complete copy of the Avesta which 
had been written on 12,000 leather 
parchments. Some orientalists also 
believe that Zoroaster’s Kaba was a 
place where the Zoroastrians’ sacred 
fire was perpetually kept burning. 
Other researchers say that the monu-
ment is the tomb of Smerdis, the son 
of Cyrus the Great, who was mur-
dered by his brother Cambyses, king 
of Persia in 529–522 BC. 
Some archaeologists also believe that 
the site was used as an ancient gov-
ernment archive. 
However, in 2005, Iranian archae-
ologist Reza Moradi Ghiasabadi 
rejected this theory and described 
the monument as the world’s most 
unique calendrical and astronomical 
building. 
Zoroaster’s Kaba bears a Sassanid era 
inscription explaining the historical 
events during the reign of the Sassa-
nid king Shapur I (241-272 CE). 
The trilingual inscription, written in 
the Sassanid and Parthian dialects of 
Middle Persian and ancient Greek, 
describes the war between Persia and 
Rome in which Shapur I defeated 
Valerian, who was captured in 260 
and died in captivity. 
Naqsh-e Rustam is home to the tombs 
of the Achaemenid kings Darius I, 
Xerxes I, Artaxerxes I, and Darius II, 
and several other sites dating back to 
the Elamite and Sassanid eras.
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AN IRANIAN opposition leader, Mir 
Hossein Mousavi, has attacked ‘’dictator-
ship in the name of religion’’ at the start 
of anniversary celebrations of the 1979 
revolution, boosting expectations of a 
new round of mass protests against the 
regime.

Mr Mousavi, who says he should have 
been declared winner of the presidential 
election last June, said on Tuesday that 
modern Iran showed the ‘’attitude of a 
historic tyrant regime everywhere’’ - a 
powerful challenge to the hardline lead-
ership.
His remarks, which came as officials an-
nounced that nine more opposition ac-
tivists had been sentenced to death, were 
given extra force by the approaching 
February 11 anniversary of the founding 
of the Islamic Republic.

With pressure for international sanctions 
against Iran over its nuclear ambitions 
mounting, the President, Mahmoud Ah-
madinejad, said on Tuesday that Tehran 
would be willing to ship enriched ura-
nium abroad ‘’for four or five months’’ in 
exchange for fuel for a Tehran medical 
reactor.

Mr Ahmadinejad said ‘’there is no prob-
lem’’ with sending an unspecified amount 
of Iran’s nuclear fuel abroad as part of a 
United Nations-backed plan to ease con-
cern about Tehran’s nuclear research 
program. Iran would ‘’sign a contract’’ to 
give up uranium it has enriched to 3.5 per 
cent in exchange for uranium enriched to 
20 per cent for the ailing Tehran medical 
reactor.

He also said talks were under way for an 
exchange of three American hikers held 
in Iran for Iranians held by the US.

‘’Many Iranians are in US prisons,’’ Mr 
Ahmadinejad said on state television, 
without specifying names. ‘’They have 
stolen our citizens from other countries. 
They pressured other countries to arrest 
many of our citizens.’’ The White House 
has denied talks are being held.

Analysts say the attack on the regime 
by Mr Mousavi may be designed to goad 
hardliners to arrest him. A possible hint 
of this came from Ayatollah Ali Khame-
nei, Iran’s Supreme Leader, who said that 
‘’negligence by certain figures can some-
times have the same result as treason’’.

Mr Mousavi and Mehdi Karroubi, an-
other reformist presidential candidate, 
have called for demonstrations on Febru-
ary 11, seeking to repeat a pattern of mass 
protests on occasions too important for 
the authorities to cancel. But the regime 
has made clear it will crack down hard.

‘’Anyone breaking ranks with the Irani-
an people will be considered an agent of 
foreigners,’’ said Brigadier-General Hos-
sein Hamedani, the Revolutionary Guard 
commander in Tehran.

Iran successfully fired a new domestically 
produced rocket into space with a satel-
lite carrying animals, state television said 
yesterday. Turtles and a rat were aboard a 
new satellite carried by the Kavoshgar-3, 
or Explorer-3, rocket in a launch aired 
live.

( Source LA Times)
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Mousavi signals mass 
demonstrations 

Iran announced on Wednesday that it 
successfully launched a domestically 
manufactured satellite-carrier rocket. 

The Kavoshgar 3 (Explorer 3 in English), 
carried one rodent, two turtles, and sev-
eral worms into space and returned them 
to Earth alive, the Iranian Students News 
Agency reported. 

The 10-foot-long research rocket can 
also transfer electronic data and live 
footage back to Earth. 

Defense Minister Ahmad Vahidi an-
nounced the successful launch of the 
spacecraft during a ceremony held in 
Tehran to commemorate the country’s 
Aerospace Technology Day. 

President Mahmoud Ahmadinejad, 
Communications and Information Tech-
nology Minister Reza Taqipour, Sci-
ence, Research and Technology Minister 
Kamran Daneshju, and Education Min-
ister Hamidreza Hajibabaii attended the 
event. 

In addition, three new domestically 
manufactured satellites, the Tolou (Sun-
rise), the Mesbah 2 (Lantern 2), and the 
Navid (Promising Sign) as well as a new 
satellite-carrier engine, the Simorgh 3, 
were unveiled during the ceremony. 

Ahmadinejad said the new satellites 
demonstrate Iran’s technological exper-
tise. 

Addressing scientists and government 
officials who attended the Aerospace 
Technology Day ceremony, he said, 
“Those people whose contributions have 
made all this possible deserve praise.” 

He described the scientific break-
throughs as the dawn of a new era of na-
tional development. 

He went on to say that Iran hopes to 
send astronauts into space one day. 

The president also stated that Iran would 
like to start technological cooperation 
with other countries. 

Elsewhere in his remarks, Ahmadine-
jad said the enemy cannot impede Iran’s 
progress. 

Science and technology is the arena for 
ending the global hegemonistic system, 
he observed. 
--------- Simorgh 3 will launch Iran’s 
new satellites into space 

The Iranian defense minister said the 
launch was a success and added that 
Iran’s space program is totally peaceful. 

“”Iran will not tolerate any un-peaceful 
use (of space) by any country,”” Vahidi 
stated. 

He also said the newly unveiled satel-
lites will be launched into space by the 
Simorgh satellite carrier 

Iran launches spacecraft carrying 
animals / Space program 
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Iran sanctions will 
derail diplomacy, 
China warns
AFP - Chinese Foreign Minister Yang 
Jiechi warned on Thursday that threaten-
ing more sanctions against Iran will derail 
diplomatic efforts to resolve the dispute 
over Tehran’s nuclear programme.

“This talk of sanctions at this moment 
will complicate the situation and stand in 
the way of finding a diplomatic solution,” 
Yang told a gathering at a French think-
tank.
China, a member of the UN Security 
Council, has called for more dialogue 
with Tehran, clashing with France and 
the United States which are seeking to 
move toward sanctions.

Yang was due to meet President Nicolas 
Sarkozy later Thursday for talks that were 
expected to touch on calls for tightening 
sanctions on Iran for its refusal to stop en-
riching uranium.

The United States and its Western allies 
fear Iran is using an uranium enrichment 
drive to to secretly develop fissile mate-
rial for nuclear weapons. Iran says it only 
wants to produce fuel for a peaceful nu-
clear energy programme.

Yang argued that Iran had not “totally 
shut the door” to efforts by the Interna-
tional Atomic Energy Agency (IAEA) to 
negotiate a deal that would address con-
cerns about its enrichment programme.

French Prime Minister Francois Fillon 
said Wednesday he would ask the United 
Nations to adopt a new resolution against 
Iran that would include “strong sanc-
tions”.

US Defence Secretary Robert Gates also 
said Iran faces the prospect of “severe 
sanctions” from the UN Security Council 
and also directly from Western countries.     
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The U.S. White House has reacted 
to Iranian President Mahmoud Ah-
madinejad’s remarks, saying it had held 
no discussion with Iran about a possi-
ble prisoner swap. 

“”We have not entered into any discus-
sion with Iran about an exchange,”” 
National Security Council Spokesman 
Mike Hammer told AFP on Tuesday. 

In an interview with the Islamic Re-
public of Iran Broadcasting on Tues-
day, President Ahmadinejad responded 
to a question about the fate of the three 
detained U.S. hikers, saying talks are 
underway between Tehran and Wash-
ington about exchanging prisoners. 

“”They (hikers) had trespassed on our 
border illegally. We found evidence 
that they intentionally entered our 
country,”” Ahmadinejad said. 

“”They (U.S. agents) have kidnapped 
our citizens from other countries for 
nothing and delivered them to the 
U.S.. They have sentenced our citizens 
in the U.S.,”” he added. 

“”This is very bad…There are talks 
on whether it is possible to do an ex-
change”” of prisoners, he said. 

The three American citizens — Shane 
Michael Bauer, Joshua Felix Fattal, and 
Sarah Emily Shourd — were arrested 
on July 31 after straying across the bor-
der from Iraq’s Kurdistan region. They 
were later charged with espionage by 
Tehran Prosecutor General Abbas Ja-
fari-Dolatabadi. 

Among the 11 Iranians that Tehran 
says are “”illegally”” detained in the 
United States is nuclear scientist Shah-

ram Amiri who went missing in Saudi 
Arabia while on pilgrimage to Mecca in 
June 2009. 

In December, Iranian Foreign Ministry 
spokesman Ramin Mehman-Parast said 
Tehran had information that authori-
ties in Riyadh had delivered Amiri to 
the United States. 

He added that Amiri is among eleven 
Iranian nationals held in detention in 
U.S. prisons. 

Another Iranian national, Amir-Hos-
sein Ardebili, was abducted in Georgia 
in October 2007 and handed over to 
the U.S. government in January 2008. 

A U.S. District Court in Wilmington, 
Delaware, handed out a five-year term 
to Ardebili based on the prosecutor’s 
claim that he had “”secretly pleaded 
guilty”” to arms smuggling and weap-
ons export charges. 

According to claims made by U.S. pros-
ecutors, Ardebili had to face trial for 
seeking to acquire military equipment, 
such as aircraft parts and night vision 
devices, for Iran. 

This is while the purchase of parts for 
F-4 fighter planes through a mediator 
is not defined as a criminal offense in 
international law. 
Additionally, international regulations 
do not allow the U.S. government to 
abduct Iranian nationals from other 
countries based on these charges. 
Alireza Asgari, Shahram Amiri, and 
Iran’s former ambassador to Jordan, 
Nosratollah Tajik, are among the other 
victims. 
Asgari was abducted in Turkey in De-
cember 9, 2007. 

U.S.: No talks with Iran 
on prisoner swap

Iran says examining 
reports on death of 5 
Afghans on joint border
The Iranian Foreign Ministry spokesman 
said here on Wednesday that Afghanistan 
had not notified Iran of any incident on the 
joint border. 

Ramin Mehmanparast made the remarks in 
response to reports claiming that five Af-
ghan nationals have been killed while they 
had illegally crossed the border into Iran. 

The spokesman said the relevant officials 
are examining the reports. 

Mehmanparast pointed to drug smuggling, 
security problems in Iran’s eastern neigh-
bors, and illegal immigration as the main 
headaches, but he insisted that Iranian bor-
der guards show a high regard for human 
lives. 
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US says no talks with 
Iran on prisoner swap

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

Â9

The U.S. White House has reacted to Iranian President 
Mahmoud Ahmadinejad’s remarks, saying it had held no 
discussion with Iran about a possible prisoner swap. 

“”We have not entered into any discussion with Iran about 
an exchange,”” National Security Council Spokesman Mike 
Hammer told AFP on Tuesday. 

In an interview with the Islamic Republic of Iran Broad-
casting on Tuesday, President Ahmadinejad responded to 
a question about the fate of the three detained U.S. hikers, 
saying talks are underway between Tehran and Washing-
ton about exchanging prisoners. 

“”They (hikers) had trespassed on our border illegally. We 
found evidence that they intentionally entered our coun-
try,”” Ahmadinejad said. 

>> Continued Page 4

Iran launches 
spacecraft carrying 
animals / Space program 
Iran announced on Wednesday that it successfully 
launched a domestically manufactured satellite-carrier 
rocket. 
The Kavoshgar 3 (Explorer 3 in English), carried one ro-
dent, two turtles, and several worms into space and re-
turned them to Earth alive, the Iranian Students News 
Agency reported. 

The 10-foot-long research rocket can also transfer elec-
tronic data and live footage back to Earth.  Page 4

The Tehran duel between Persepolis and Este-
qlal may be one of multiple derbies in Iran, but 
it is the one that engrosses the country like no 
other. 

Persepolis football team defeated its arch rival 
Esteqlal 2-1 in the 26th round of Iran Premier 
League (IPL). Tehran Azadi Stadium witnessed 
one of its crowded days with .... 


