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آمریکا سپاه را هدف گرفت
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه )10 فوریه( سرتیپ رستم قاسمی، 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیای سپاه و چهار شرکت زیرمجموعه 

این قرارگاه را در ارتباط با برنامه های موشکی و اتمی ایران تحریم کرد.
چهار شرکتی که تحریم شده اند عبارتند از: موسسه های مکین، رهاب، فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان.

قراردگاه یاد شده خود در سال 2007 میالدی توسط آمریکا تحریم شده بود.

از سوی دیگر، سناتور جمهوریخواه جان مک کین، رقیب انتخاباتی باراک اوباما و نیز سناتور دموکرات مستقل 
جو لیبرمن، طرح "تحریم های حقوق بشر ایران" را تدوین کرده اند و می گویند که این طرح "ناقضان"حقوق بشر 

در ایران را هدف قرار خواهد داد.
این دو قرار است که طرح مذکور را روز پنج شنبه )11 فوریه( به سنا ارائه و در اینباره یک کنفرانس خبری برگزار 

کنند.
سناتور مک کین پیشتر نیز گفته بود که دولت باراک اوباما باید نام مقام های جمهوری اسالمی که به گفته او علیه 
مردم معترض به نتیجه انتخابات مرتکب نقض حقوق بشر شده اند را منتشر کند و آن ها را در فهرست تحریم های 

ایاالت متحده قرار دهد.
برخورد  ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند و می گوید که در وقایع پس از انتخابات با "اغتشاشگران" 

قانونی کرده است.
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صفحه 7 گزارش

اخالق و سیاست؛ 
است  اعتقاد  این  بر  سروش  دکتر 
شناخت  یعنی  ستیزی  استبداد  که 
البته  که  آن  با  مقابله  و  استبداد 
اما  ندارد.  تازگی  تاریخ،  طول  در 
همیشه  که  است  این  مهم  ی  نکته 
پایان  دیگر  استبداد  با  استبدادی 

یافته است و از آنجایی ... 

صفحه 11 اقتصاد

کاهش ده درصدی 
قیمت نفت

اخیر  روزهاي  طي  نفت  قیمت 
داشته  زیادي  خیزهاي  و  افت 
 10 از  بیش  جاري  ماه  در  و 
است.  یافته  کاهش   درصد 
روز گذشته هر بشکه نفت در 
 72 از  کمتر  جهاني  بازارهاي 

دالر معاوضه شد و... 

بازیگری به نام سیاست
ارتش  ترین  قوی  ما،  با  »سینما 
خواهیم  پیروز  ما،  بر  دنیا  های 
از  یکی  این  حقیقت  در  شد.« 
لنین  تاکید  مورد  کلیدی  نکات 
هنر  بدون  که  بود  سیاستمدار 
حزب  ایدئولوژی  توان  نمی 

کمونیست را باقی نگه...

صفحه12سينما

درگیرهای پراکنده در 
راهپیمایی22 بهمن

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

صفحه4



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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خدمات تحصيلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگليس، 
کانادا، آمريكا، استراليا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

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

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

امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

نشریه ارسال نمایند:

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

و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نویسنده از همکاران جدید و ثابت پرشین خواهد بود.

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

به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

کرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبلیغات
 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

در گیری در روز 22 بهمن
در آخرین لحظات چاپ نشریه باخبر شدیم که در روز برپایی راهپیمایی 22 بهمن درگیریهایی در تهران صورت 
اینترنتی نزدیک به مخالفان دولت،  از بی بی سی و  گزارش سایت های  این راستا  به نقل  پذیرفته است در 
درگیری های پراکنده ای میان معترضان و مأموران انتظامی و امنیتی در میدان های هفت تیر و صادقیه تهران 
به وقوع پیوسته و اتومبیل های محمد خاتمی و مهدی کروبی که قصد حضور در راهپیمایی را داشتند، مورد 

حمله قرار گرفته است.
محمدتقی کروبی، پسر مهدی کروبی در این مورد به بی بی سی فارسی گفته است که مهاجمان به قمه و سالح 

گرم مسلح بودند و گاز اشک آور را مستقیما به سوی صورت آقای کروبی پاشیده اند.
به گفته وی آقای کروبی دچار مشکل تنفسی و سوختگی پوست صورت شده است و سنگی هم به سر او اصابت 

کرده است.
محمدتقی کروبی گفت که پدرش تحت مراقبت پزشکی است.

علی کروبی، پسر دیگر آقای کروبی هم در جریان حادثه حمله به او بازداشت شده است.
در حمله به آقای کروبی  سحام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی نوشته که "یگان ویژه سپاه پاسداران" 

دست داشته است.
گزارش ها در مورد آقای خاتمی حاکی است که آسیبی به او نرسیده است

مشکل خبر رسانی از داخل ایران

با از کار افتادن سایت های اینترنتی چند خبرگزاری رسمی در ایران، قطع دسترسی کاربران ایرانی به ای میل و 
مسنجر و اعمال محدودیت بر فعالیت خبرنگاران داخلی و خارجی، کار خبررسانی از ایران دشوار شد.

در حالی که مراسم سالگرد پیروزی انقالب و درگیری های پراکنده در تهران جریان داشت، پایگاه های اینترنتی 
خبرگزاری رسمی دولت ایران )ایرنا(، خبرگزاری فارس و پرس تی وی )تلویزیون انگلیسی زبان دولت ایران( از 

حدود ظهر روز پنجشنبه 22 بهمن )11 فوریه( به وقت تهران، به دالیل نامعلوم از کار افتاد.

از سوی دیگر شرکت گوگل اعالم کرد که ظاهرا دسترسی کاربران اینترنتی در داخل ایران به خدمات ای میل 
این شرکت قطع شده، زیرا مراجعه کاربران از داخل ایران به سرورهای جی میل با افت ناگهانی و شدید روبرو 

بوده است.

برخی منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت گزارش داده اند که اصوال دسترسی به ای میل و مسنجر در داخل 
ایران با اختالل روبرو است.

همزمان خبرگزاری های بین المللی می گویند که خبرنگاران و تصویر بردارانشان برای پوشش مراسم 22 بهمن 
و سخنرانی رئیس جمهوری ایران با اتوبوس به میدان آزادی تهران منتقل شده اند و به آنها اجازه پوشش خبری 

به حوادث نقاط دیگر شهر داده نشده است.
در روزهای اخیر ده ها روزنامه نگار در ایران بازداشت شده اند و علت دستگیری عده دیگری از بازداشت 

شدگان نیز همکاری آنان با رسانه های خبری خارجی عنوان شده است.

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

نام: ......................................................................................  نام خانوادگی: .................................................................
آدرس: ...............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

استفاده از هرگونه طرح های  تبلیغاتی 
هفته نامه پرشین منوط به اجازه کتبی می باشد.
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علي دیزایي یکي از 
افسران پلیس لندن به چهار 

سال حبس محکوم شد 

سال  چهار  است،  ایراني االصل  که  لندن  پلیس  افسران  رتبه ترین  عالي  از  یکي 
محکومیت دریافت کرده که دو سال آن را در زندان خواهد گذراند و دو سال 
دیگر را تحت مجوز وزارت کشور بریتانیا آزاد خواهد بود. اتهام علي دیزایي 
تهدید و دستگیر کردن بي دلیل مردي است که با او بر سر پرداخت 600 پوند 
دیزایي،  فوریه،  لندن، روز دوشنبه هشت  در  دادگاهي  است.  داشته  مالي  جدل 
از فرماندهان پلیس لندن را در ارتباط با حمله به یک مرد عراقي در مقابل یک 
رستوران و بعد بازداشتش و همچنین تالش براي پاپوش درست کردن براي او، 
گناهکار شناخته است. در گذشته تصور مي شد فرمانده علي دیزایي، اولین پلیس 

غیرسفید پوست باشد که ریاست پلیس لندن را برعهده بگیرد. 
اما اکنون به نظر مي رسد آینده حرفه اي او در لباس پلیس احتماال با آبروریزي 
به پایان مي رسد. نیک هاردیک، رئیس کمیته مستقل رسیدگي کننده به شکایات از 
پلیس، دیزایي را »مجرمي در لباس رسمي« توصیف کرده است. دیزایي محکوم 
امر شده که در حین تصدي بر وظایف دولتي، سوء مدیریت داشته و  این  به 

اجراي عدالت را از طي مراحل قانوني خود منحرف کرده است. 
دیزایي همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است همکارانش در صدد ضربه 
موقعیتي  پوست،  غیر سفید  پلیس  افسران  انجمن  در  بوده اند چون  او  به  زدن 
ممتاز داشته است. این انجمن از اقلیت هاي قومي که در نیروهاي پلیس فعالیت 
دارند، حمایت مي کند و دیزایي، سابق بر این رئیس آن بوده است. او همچنین 
یکي از حامیان سرشناس یک افسر عالي رتبه پلیس دیگر بوده که ادعا کرده از 

سوي روساي پلیس لندن علیه وي تبعیض نژادي اعمال شده است. 
این مورد با توافقي محرمانه و خارج از دادگاه به پایان رسید. گفته شده است 
در این توافق 460 هزار دالر به طارق غفور داده شده است. طارق غفور، معاون 
تیراندازي  اضافه  به  موارد  این  است.  پوست  غیرسفید  و  لندن  پلیس  کمیسر 
تصادفي به یک مرد بي گناه در جریان عملیات ضدتروریسم در لندن باعث شد 
سر ایان بلر، رئیس سابق پلیس لندن از مقام خود ساقط شود. ظاهرا اختالف 
نظر میان »دیزایي« و »واعد بغدادي«، مرد عراقي 24 ساله اي که از او شکایت 
کرده، زماني به اوج خود رسیده است که او از دیزایي دستمزد خود را بابت 
که  مي کند.بغدادي  مطالبه  ایراني االصل  افسر  این  شخصي  سایت  وب  طراحي 
در سال 2003 به بریتانیا مهاجرت کرده به دادگاه گفت: در ژوئیه سال 2008، 
دیزایي را در یک رستوران ایراني دیده و با او بر سر پرداخت دستمزد درگیر 
شده که دیزایي به دنبال این درگیري دستبند به او زده است. یکي از پزشکان 
بغدادي  ادعا کرده توسط  دادگاه گفته، جراحاتي که دیزایي  به  پلیس  نیروهاي 
به او وارد شده، احتماال کار خود دیزایي بوده است. دیزایي که 24 سال سابقه 
خدمت در نیروهاي پلیس لندن را دارد به دادگاه گفت، بغدادي پیش از این حادثه 
پاک کرده  را  آنها  او تصادفا  که  تهدید آمیز مي گذاشته  تلفني  پیام هاي  او  براي 
است. دیزایي از سپتامبر 2008 از پلیس لندن حقوق نمي گرفته است اما اکنون به 

نظر مي رسد او از عضویت در نیروهاي پلیس لندن اخراج خواهد شد.
 9 فوریه 2010 

عادت عجیب نخست وزیر انگلستان 
گوردون براون برای پیروزی در انتخابات ماه می باید اعتیاد به »کیت کت« را کنار بگذارد.نخست وزیر بریتانیا این روزها سخت 
مشغول باالبردن اطمینان انگلیسی ها به خود است. انتخابات سراسری نزدیک است و در چنین شرایطی هر نقطه ضعف کوچک 
می  تواند عاملی برای پایین آمدن اعتبار آقای نخست وزیر باشد. حتی اگر این نقطه ضعف، اعتیاد بیش از اندازه و البته عجیب و 
غریب گوردون براوون به شکالت های کاکائویی »کیت کت« باشد. بانوی اول بریتانیا، سارا براون در این میان به کمک همسرش 
آمده و او را وادار می کند برای ترک عادت اعتیاد به کیت کت های خوشمزه به خوردن موز روي آورد.سارا براون اعتقاد دارد 
که همسرش باید برای تصاحب قلب هموطنانش خوش هیکل بوده و نخست وزیری چاق و تنبل نشان ندهد. ماه می که از راه 
برسد رای دهندگان انگلیسی باید در صف های احراز رای بایستند و دولت موردنظر خود را انتخاب کنند.گوردون براون تا پیش 
از اصرارهای همسرش برای الغری حداقل سه عدد کیت کت بزرگ را در روز نوش جان می کرد. سارا براون اعتقاد دارد که موز 
جایگزین خوبی برای این عادت آقای نخست وزیر است. سارا همسرش را مردی چاق می داند که در صورت عدم توجه به وزنش 
نمی تواند با رقبای خوش هیکل و خوش تیپ خود در صحنه انتخابات رقابت کند. البته تالش های سارا براون برای خوش هیکل 
صرف  هم  را  ساعت  چندین  روزانه  براون  گوردون  و  است  نشده  منتهی  موز  رژیم  تجویز  به  تنها  نخست وزیر  آقای  کردن 
کالس های ورزشی می کند. سارا براون در مواردی حق دارد چرا که مردم بریتانیا بیش از اندازه چشمشان به حرکت  های ریز 
سیاستمداران خود است. پیش از این در سپتامبر 2008 عکسی از دیوید میلیبند در حال میوه خوردن در کنفرانس درون حزبی 
کارگر به ضرر او تمام شده و البته بسیاری از نشریه های عامه پسند انگلیسی ادعا کردند که رای دهندگان دیگر به میلیبند به 

عنوان امیدی برای رهبری حزب کارگر نگاه نمی کنند. 
9 فوریه 2010 

آمریکا یک مقام 
سپاه و چهار شرکت 

آن را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه )10 فوریه( سرتیپ 
رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیای سپاه 
و چهار شرکت زیرمجموعه این قرارگاه را در ارتباط با برنامه 

های موشکی و اتمی ایران تحریم کرد.

های  موسسه  از:  عبارتند  اند  شده  تحریم  که  شرکتی  چهار 
مکین، رهاب، فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان.

قراردگاه یاد شده خود در سال 2007 میالدی توسط آمریکا 
تحریم شده بود.

رقیب  کین،  مک  جان  جمهوریخواه  سناتور  دیگر،  سوی  از 
جو  مستقل  دموکرات  سناتور  نیز  و  اوباما  باراک  انتخاباتی 
را تدوین کرده  لیبرمن، طرح "تحریم های حقوق بشر ایران" 
اند و می گویند که این طرح "ناقضان"حقوق بشر در ایران را 

هدف قرار خواهد داد.

این دو قرار است که طرح مذکور را روز پنج شنبه )11 فوریه( 
به سنا ارائه و در اینباره یک کنفرانس خبری برگزار کنند.

سناتور مک کین پیشتر نیز گفته بود که دولت باراک اوباما 
باید نام مقام های جمهوری اسالمی که به گفته او علیه مردم 
معترض به نتیجه انتخابات مرتکب نقض حقوق بشر شده اند 

را منتشر کند و آن ها را در فهرست تحریم های ایاالت متحده 
قرار دهد.

که  گوید  می  و  کند  می  رد  را  بشر  نقض حقوق  اتهام  ایران 
برخورد قانونی  در وقایع پس از انتخابات با "اغتشاشگران" 

کرده است.

سناتور مک کین در زمان تصویب طرح تحریمی تازه سنا علیه 
ایران، تالش کرد که عوامل "نقض حقوق بشر" در ایران را نیز 

مشمول مجازات های آمریکا کند که موفق نشد.

دولت آمریکا عالوه بر مسدودکردن دارایي هاي چند بانک و 
نهاد ایراني، نام سپاه پاسداران انقالب اسالمي را در فهرست 

تحریم  هاي یکجانبه خود قرار داده است.
کشور،  یک  رسمي  مسلح  نیروي  تحریم  یعني  اقدام،  این 
اقدامي است که براي اولین بار و بنابه گفته خانم رایس وزیر 
سازمان هاي  از  ایران  حمایت  بهانه  به  آمریکا،  خارجه  امور 
تروریستي در عراق و خاورمیانه، خرید و فروش موشک و 
که  دالیلي  مي گیرد.  صورت  و  طراحي  هسته اي  فعالیت هاي 
هیچگاه اثبات نشده و صرفا بهانه هایي هستند براي اقدامات 

یکجانبه آمریکا علیه جمهوري اسالمي ایران.
سنا  دموکرات  اکثریت  رهبری  ها،  گزارش  برخی  اساس  بر 
نهایی  را در مصوبه  نظر سناتور مک کین  موافقت کرده که 
در  را  موضعش  هنوز  سفید  کاخ  بگنجاند.  ایران  علیه  کنگره 

اینباره اعالم نکرده است.

دولت اوباما بارها هشدار داده که ایالت متحده خواهان افزایش 
فشارها بر دولت و سپاه پاسداران ایران است.

استوارت لیوی، معاون امور تروریسم و اطالعات مالی وزارت 
خزانه داری آمریکا، روز چهارشنبه سپاه را متهم کرد که از 
طریق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و موسسه های یاد شده 

ارتباطش را با جهان خارج حفظ می کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، سه شنبه هشدار داده 
بود که ایاالت متحده و قدرت های بزرگ طی چند هفته آینده 
"مجموعه ای از تحریم های جدی" را علیه ایران آماده خواهند 

کرد.

ایران تحریم های آمریکا علیه این کشور را بی فایده می داند.

استراتژای  گوید،  االنبیا می  خاتم  قرارگاه سازندگی  فرمانده 
این قرارگاه حضور در پروژه های کالن از جمله در صنعت 

نفت ایران و رقابت با شرکت های پیمانکار خارجی است.

خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( اخیرا گزارش داده بود، 
مردم  و  رسانی  خدمات  پروژه های  اجرای  "با  قرارگاه  این 
یاری در مناطق جنوب شرق و شمال غرب کشور ، محرومیت 

زدایی از این مناطق را در دستور کار خود قرار داده است."

طریق  از  اخیر  های  سال  طی  سپاه  که  گویند  می  منتقدان 
آن  به  وابسته  های  االنبیا و شرکت  قرارگاه سازندگی خاتم 

نفوذش را در اقتصاد کشور گسترش داده است.
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زیرذره بین
باسابقه  نگاران  روزنامه  از  پوراستاد«  »وحید  بازداشت؛  چند   *
از  ملیحي«  »علي  و  فرهیختگان  روزنامه  مدیرمسوول  مشاور  و 
)ادوار  ایران  آموختگان  دانش  سازمان  مرکزي  شوراي  اعضاي 
تحکیم وحدت( دیروز بازداشت شدند. به گزارش اعتماد، پوراستاد 
30/1 بامداد دوشنبه در منزل مادر همسرش دستگیر شد و سپس 
دوربین  تاپ،  لپ  همچون  وسایلش  اش  شخصي  خانه  به  انتقال  با 
عکاسي و بخشي از مدارکش ضبط شد. علي ملیحي نیز صبح دیروز 
در منزلش بازداشت شد.همچنین حمید ماني روزنامه نگار به اتفاق 
محمد غزنویان نیز در قزوین بازداشت شده اند.تاکنون بیش از 56 
نفر از روزنامه نگاران بازداشت شده اند. همچنین »صالح نقره کار« 
خواهرزاده زهرا رهنورد و مسوول هماهنگي دفتر آیت اهلل دري نجف 
نفر   14 دیگر  از سوي  دستگیر شد.  دوشنبه  روز  تهران  در  آبادي 
از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز طي یک هفته گذشته بازداشت 

شدند.

* اعالم آمادگي لیالز براي مناظره؛ باخبر شدیم سعید لیالز در تماس 
تلفني با خانواده خود از استقبال براي شرکت در مناظره با نمایندگان 
از  بعد  بالفاصله  شوهرش  که  لیالز  سعید  همسر  داد.  خبر  دولت 
برگزاري انتخابات بازداشت شد در گفت وگو با اعتماد تصریح کرد 
از عزم خود براي مناظره  تلفني روز گذشته  لیالز در تماس  سعید 
خبر داد و گفت حاضر است در بعد اقتصادي و سیاسي با هر نماینده 

یي از سوي دولت مناظره کند.

*واکنش ضرغامي به رقص در اربعین؛ به گزارش جهان، در آخرین 
داده شد  از آن نشان  هایي  باد در صحنه  قسمت سریال در چشم 
با موسیقي  همراه  به رقصیدن  ها  هنرپیشه  و سایر  عبدي  اکبر  که 
مشغولند اما این اقدام به دلیل قرار گرفتن در شامگاه اربعین حسیني 
مورد اعتراض مسووالن صدا و سیما قرار گرفت. پس از این اتفاق 
رئیس صدا و سیما در تازه ترین جلسه مدیران سازمان، به شدت 
از این بي دقتي ناظران پخش و عوامل شبکه یک اظهار نارضایتي و 

آنان را توبیخ کرده است.

به  رسیدگي  دادگاه  نوشت  ایسنا  میردامادي؛  دادگاه  برگزاري   *
با حضور وکیل و  امروز )چهارشنبه(  پرونده »محسن میردامادي« 
مي  برگزار  تهران  اسالمي  انقالب  دادگاه  در  العموم  مدعي  نماینده 

شود.

خبرهاي  سرخي  عرب  فاطمه  نپذیرفت؛  را  وثیقه  سرخي  *عرب 
منتشرشده مبني بر آزادي فیض اهلل عرب سرخي فعال اصالح طلب و 
عضو برجسته سازمان مجاهدین انقالب اسالمي را تکذیب و عنوان 
یک  وثیقه  ارائه  براي  دادگاه  درخواست  نیست  حاضر  پدرش  کرد 
عرب  اهلل  فیض  اتهامات  کلمه  گزارش  به  بپذیرد.  را  توماني  میلیارد 
صورت  به  انقالب  دادگاه  در  ها  مدت  از  پس  یکشنبه  روز  سرخي 
غیرعلني مورد بررسي قرار گرفت و خبرهایي مبني بر تعیین وثیقه 
یک میلیارد توماني بعد از ارائه حکم وي جهت آزادي اش منتشر شد.

همسر  نوشت  کلمه  زاد؛  نوري  محمد  فرزندان  و  همسر  احضار   *
»اداي  براي  بازداشتي  نگار  روزنامه  زاد  نوري  محمد  فرزندان  و 
برخي توضیحات« به دادسراي انقالب اسالمي مستقر در زندان اوین 
ماه  به دو  نزدیک  از گذشت  زاد پس  نوري  احضار شدند. خانواده 
که از زنداني بودن وي مي گذرد هنوز مالقات یا تماس تلفني با وي 

نداشته اند. همچنین از جزییات این احضار اطالعي در دست نیست.

* دو عضو برکنار شده »عالي« نبودند؛ روابط عمومي شوراي عالي 
عضو  شورا  این  برکنارشده  عضو  دو  کرد  اعالم  فرهنگي  انقالب 
دبیرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي نبودند. در توضیح این نهاد 
آمده است؛ »پیرو درج خبري مبني بر »برکناري دو نفر از اعضاي 
پنهان  و  پیدا  ستون   ،12 صفحه  در  فرهنگي«  انقالب  عالي  شوراي 
مورخ 20/11/1388 آن جریده محترم به اطالع مي رساند؛ جناب آقاي 
دکتر علي اصغر فاني و حمید طهایي از همکاران دبیرخانه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي هستند. خبر درج شده در آن روزنامه مبني بر 
برکناري این عزیزان که با عنوان برکناري دو عضو شوراي عالي 
عزیز عضو  دو  این  باشد.  مي  کذب  شده،  خبرساز  فرهنگي  انقالب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي نبوده و نیستند. لذا براي جلوگیري از 

تشویش افکار عمومي اقدام الزم را در تصحیح خبر فوق بفرمایید.«

*خودتان بودجه جماران را تامین کنید؛ در جلسه سه شنبه شوراي 
مسجدجامعي  شد،  برگزار  قالیباف  حضور  با  که  تهران  شهر 
درخصوص عدم پیش بیني اعتبار براي احیاي بافت تاریخي جماران 
سوال کرد که مهدي چمران در پاسخ گفت؛ »اگر مي توانید اعتبارش 

نیوز،  پارلمان  گزارش  به  نیست.«  حرفي  کنید،  تامین  خودتان  را 
مسجدجامعي در پاسخ گفت؛» حاال که بحث به جماران رسید، بودجه 
اش را هم باید خودمان تامین کنیم؟ چشم، تامین مي کنیم.« گفتني 
است سال گذشته شوراي شهر تهران طي مصوبه یي با تخصیص 
احیاي  براي  مطالعات  انجام  به  موظف  را  تهران  شهرداري  اعتبار 
بافت جماران کرد تا پس از مطالعه اقدامات الزم براي بازسازي و 

بازپیرایي بافت تاریخي جماران صورت پذیرد.

* ضبط پاسپورت حسین کروبي در فرودگاه ؛ صبح دیروز ماموران 
حراست فرودگاه امام خمیني)ره( هنگام بازگشت حسین کروبي فرزند 
مهدي کروبي و مدیرمسوول نشریه ایراندخت از سفر خارج اقدام به 
ضبط پاسپورت وي کردند. به گزارش سحام نیوز حسین کروبي که 
چند روز قبل به دوبي سفر کرده بود، دیروز هنگام بازگشت از این 
سفر با ضبط پاسپورت خود توسط نیروهاي اطالعاتي روبه رو شد. 
در همین خصوص از وي خواسته شده است طي دو روز آینده جهت 

ارائه برخي توضیحات به سازمان اطالعات مراجعه کند.

سردبیر  وضعیت  میلیوني؛   200 وثیقه  انتظار  در  داوري  محمد   *
همچنان  ملي-  اعتماد  حزب  ارگان  نیوز-  سحام  سایت  پیشین 
نامشخص است و از اول آذر و نخستین جلسه دادگاه وي تاکنون 
جلسه دوم دادگاه برگزار نشده است. بیش از چهار ماه است که از 
و  آموزش  مرکزي، مسوول  داوري عضو شوراي  بازداشت محمد 
نیوز  سایت سحام  و سردبیر  ایران  معلمان  سازمان  رساني  اطالع 
مي گذرد. این در حالي است که پس از برگزاري دادگاه اول، قاضي 
 200( میلیارد ریال  تقاضاي دو  نامبرده  آزادي موقت  براي  پرونده 
میلیون تومان( وثیقه کرده است که به دلیل عدم امکان ارائه آن از 

سوي خانواده وي همچنان در بازداشت به سر مي برد. 

* برکناري دو عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ باخبر شدیم دو 
نفر از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي برکنار شدند. دکتر فاني 
ستاد  در  که  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  فرهنگي  کمیسیون  دبیر 
مرکزي مهندس میرحسین موسوي مشغول به فعالیت بوده و حمید 
که  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  اجتماعي  کمیسیون  دبیر  طهائي 
خود  سمت  از  است  بوده  همدان  در  موسوي  مهندس  ستاد  رئیس 

برکنار شدند.

* چند بازداشت دیگر؛ در دو روز گذشته احسان مهرابي خبرنگار 
خبرگزاري  خبرنگار  ظهوري  حسن  فرهیختگان،  روزنامه  پارلماني 
میراث، امیر صادقي عکاس روزنامه فرهنگ آشتي، مریم قنبري وکیل 
دادگستري، سمیه مومني، زینب کاظم خواه و علي کالیي سه روزنامه 
نگار دستگیر شدند. با این افراد تاکنون 55 نفر از اهالي رسانه در پي 
حوادث پس از انتخابات بازداشت شده اند. همچنین بزرگمهر بشیریه 
بهمن ماه دستگیر شده  یازدهم  نیز  برادرزاده دکتر حسین بشیریه 
بود. وي دانشجوي حقوق دانشگاه آزاد است و در تماس با خانواده 
اش خبر داد که به اوین منتقل شده است. از سوي دیگر به گزارش 
تا چند هفته قبل  کلمه »صالح نقره کار« کارشناس ارشد حقوق که 
مسوول روابط عمومي دادستاني کل کشور بود، احضار شده است. 
وي خواهرزاده زهرا رهنورد و دبیر کمیته حقوقي ستاد میرحسین 

موسوي است.

* استقبال تاج زاده از پیشنهاد صفارهرندي ؛ سیدمصطفي تاج زاده 
با تشکر از پیشنهاد مناظره حسین صفارهرندي گفت؛ »همان طور که 
قباًل هم گفته ام از هر مناظره یي در برنامه زنده تلویزیوني استقبال 
مي کنم.« به گزارش نوروز، فخرالسادات محتشمي پور همسر تاج 
مورد  در  کرد  تصریح  زاده  »تاج  گفت؛  همسرش  از  نقل  به  زاده 
پیشنهاد آقاي صفارهرندي اعالم مي کنم که براي شرکت در مناظره 
با ایشان در هر زمان و هر محل و هر موضوعي که اعالم کند در 
ارتباط با زمان گذشته، حال و آینده آمادگي کامل دارم و نیازي هم 
با ماموران زندان تحت  بلکه حاضرم  از زندان نیست،  به مرخصي 
الحفظ به محل مناظره بروم و اگر هم براي آقایان زحمت است ایشان 
مي تواند به زندان بیاید و در اتاقي در همین جا مناظره انجام گیرد.«

* وضعیت چند بازداشتي؛ شنیدیم »بدرالسادات مفیدي« دبیر انجمن 
صنفي روزنامه نگاران ایران از بند عمومي به انفرادي بند 209 منتقل 
همچنین  شد.  دستگیر  عاشورا  از  پس  حوادث  در  وي  است.  شده 
دانشجو(  پیام  )مدیرمسوول  طبرزدي  اهلل  حشمت  هاي  خانواده 
نگراني  ابراز  بازداشتي  دو  این  به وضعیت  نسبت  تنکابني  زهره  و 
کردند. خواهر تنکابني با بیان اینکه وي 6 دي ماه در منزلش دستگیر 
قلبي و فشار خون مبتال  اعتماد گفت خواهرش به بیماري  به  شده، 
است و پیش از بازداشت وقت آنژیو داشته است. وي با بیان اینکه 
تاکنون مالقاتي با زهره تنکابني نداشته اند، گفت از وضعیت پرونده 
او نیز بي اطالعند. خانواده طبرزدي نیز در ابراز نظر مشابهي خبر 
دادند که هیچ تماسي با وي نداشته اند و از اتهامات او بي خبر هستند. 

آنها خواستار تعیین تکلیف پرونده این دو نفر شدند.

از  پرچم  اصولگراي  سایت  مدارس؛  در  اسلحه  فروش  بروشور   *
افزایش پدیده فروش سالح قاچاق نوشت. به نوشته این پایگاه خبري، 
غربي  و  شرقي  آذربایجان  هاي  استان  مختلف  شهرهاي  در  اخیراً 
بروشورهایي در میان مردم توزیع مي شود که مدل و قیمت انواع 
در  بروشورها  این  شود  مي  گفته  است.  شده  نوشته  آن  در  سالح 

مدارس نیز توزیع شده است.

دبیرکل  یزدي«  »ابراهیم  که  شنیدیم  بیمارستان؛  به  یزدي  انتقال   *
نهضت آزادي هفته گذشته به یکي از بیمارستان هاي تهران منتقل و 
براي یک روز در بخش مراقبت هاي ویژه بستري شده است. یزدي 
منزلش  در  ماه  8 دي  است  مبتال  پروستات  به سرطان  که  78ساله 

بازداشت شد. 

*چند بازداشت؛ اکبر منتجبي، مهسا جزیني و احمد جاللي فراهاني 
سرویس  دبیر  منتجبي  شدند.  بازداشت  دیروز  نگار  روزنامه  سه 
بامداد یکشنبه در منزلش دستگیر شد. جزیني  ایران دخت  سیاسي 
جاللي  و  است  اصفهان  بخش  در  ایران  روزنامه  همکاران  از  نیز 
فراهاني هم دبیر اجتماعي خبرگزاري مهر است که البته یک روز قبل 
از بازداشت اخراج شد. همچنین جمیله و بنفشه دارالشفایي روزنامه 

نگار حوزه سینما و مدرس موسیقي نیز دستگیر شدند.

* سه آزادي؛ »علي قلي تبار« و »مرتضي صارمي« دو تن از اعضاي 
آزاد  گذشته  روزهاي  طي  ایران  اسالمي  انقالب  مجاهدین  سازمان 
عاشوراي  حوادث  از  پس  که  نفر  دو  این  امروز  گزارش  به  شدند. 
اند.  شده  آزاد  وثیقه  قرار  تودیع  با  بودند،  شده  بازداشت  امسال 
همچنین »علي اشرف فتحي« طلبه وبالگ نویس و فرزند شهید فتحي 

با وثیقه 50 میلیون توماني آزاد شد.

* توقیف کانتینر باتوم و گاز اشک آور؛ سایت جوان خبر داد پلیس 
دوبي یک ایراني را به جرم انتقال یک کانتینر حامل گاز اشک آور و 
سایر وسایل دیگر دستگیر کرده است. این ایراني از اهالي الرستان 
فارس است و به اتهام انتقال یک کانتینر حامل گاز اشک آور، باتوم 

شوکر و... توسط پلیس دوبي بازداشت شده است.

* ابطحي؛ جاسوس نیستم؛ محمدعلي ابطحي از متهمان حوادث پس 
از انتخابات ریاست جمهوري در پیامي که در صفحه فیس بوک خود 
است،  کرده  ارسال  »فردا«  براي  نیز  را  آن  از  یي  نسخه  و  گذاشته 
اتهام ارائه اطالعات به بیگانگان را که چندي قبل از سوي مهدي طائب 
مطرح شده بود، رد کرد. پیش از این مهدي طائب کارشناس مسائل 
منتشر  را  آن  فارس  تاریخي در سخناني که خبرگزاري  و  سیاسي 
کرده بود، تاکید کرده بود؛ »در سال دوم ریاست جمهوري خاتمي 
فهمیدند  و  رفته  لو  دوربرد  موشک  محل  شد  متوجه  سپاه  که  بود 
عباس عراقي دانشجوي پیرو خط امام)ره( اطالعات را به دشمن مي 
دهد و او هم مي گفت من کاره یي نیستم، کار ابطحي است و ابطحي 
که خبر را از خاتمي مي گرفت به امریکایي ها مي داد.« ابطحي ضمن 
رد سخنان طائب مي نویسد؛ همچنان که در طول 160 روزي که در 
زندان بودم و بازجویي هایي طوالني داشتم، یک بار حتي به عنوان 
سوال هم از این دو شایعه یي که آقاي طائب آن را مطرح کرده اند، 
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گزارشی از برگزاری مراسم بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان و 
آیت اهلل العظمی منتظری در لندن

اخالق و سیاست؛ دیدگاهی برای 
تبیین تئوری نفی خشونت

گزارش: فرشته کدیور

این بار نوبت سالن آمفی تئاتر دانشگاه UCL لندن بود که گوشه ای از نشانه 
عالئمی  اش  بیرونی  دیوارهای  بگیرد.  خود  چهره ی  به  را  رنگ سبز  های 
از برگزاری مراسمی با حضور حامیان جنبش سبز را نوید می داد و نیز 
با  و  روزها  این  شد.  می  سالن  داخل  به  عالقمندان  هدایت  برای  راهنمایی 
در  را  متفاوتی  تجمعی   - اعتراضی  های  برنامه  بهمن،   22 به  نزدیک شدن 
کشورهای مختلف و از جمله لندن، شاهد بودیم که با هماهنگی گروه هایی 
برگزار می شد و هر بار، مراکز یا محل های خاصی را برای اعتراض نشانه 
می گرفت. از آن جمله می توان در لندن؛ به تجمع در مقابل رایزنی فرهنگی، 
تجمع در مقابل سفارت چین، تجمع حامیان مادران داغدار و  .... اشاره کرد. 

اما آنچه این روزها در کشورهای مختلف به چشم می خورد و به راحتی نمی 
توان از آن چشم پوشی کرد؛ برخی درگیری ها و برخوردهای فیزیکی میان 
معترضان و نمایندگان حکومت در این کشورهاست که البته به سرعت در 
حال رواج می باشد. اما به نظر می رسد که ترویج و ادامه آن؛ تبعات و نتایج 
معکوسی را برای حامیان جنبش سبز به همراه داشته باشد. در واقع استفاده 
از راه کارهای خشونت آمیز و سرکوب گرانه، چالشی است که مرزها را 
پشت سر گذاشته و به خارج از ایران هم رخنه نموده است. اما با پرهیز از 
خشونت و وارد نشدن به مسیر انحرافی که مد نظر حاکمان است؛ می توان 
چهره ای متفاوت و صلح طلب را از معترضان در کشورهای مختلف، نشان 
داد. ولی با پروراندن خشونت و خشکاندن ریشه های نفی خشونت؛ ماهیت و 
هویت حامیان جنبش زیر سوال رفته و از طرفدارانش با القابی از قبیل آشوب 
گران و اغتشاش گران؛ نام برده خواهد شد که حتی در سایر کشورها نیز 
پلیس، در پی تخریب و درگیری های مداوم می باشند.  نیروهای  با وجود 
امتیاز دهی به حریفان حاضر در  ادامه چنین حرکتهایی در واقع  نتیجه ی 
میدان می باشد و محصول آن محدودیت در قدرت مانور و فعالیت حامیان 

جنبش سبز خواهد شد.
مراسمی که عصر دوشنبه هشتم فوریه ماه جاری برگزار شد در واقع به 
منظور بزرگداشت یاد و خاطره ی دو سیاستمدار خوش نامی بود که یکی 
با وجود همه  افکار روشن فکرانه اش و  با  لباس روحانیت و مرجعیت  در 
محدودیت ها و حصرش؛  تبدیل به پدر معنوی جنبش شد و دیگری به عنوان 
آزاد اندیشی که نخست وزیری دولت موقت را پس از انقالب به عهده داشت؛ 
اگرچه هیچ یک در میان ما نیستند؛ اما تاثیرگذاری و شیوه ی مبارزاتشان 
به الگویی بدل شد که نتیجه ی آن در تاریخ معاصر کامال بر همگان مشهود 
اهلل  آیت  چهلم  همچنین  و  بازرگان  مهدی  مهندس  درگذشت  سالگرد  است. 
العظمی منتظری بهانه ای شد که به موضوع سخنرانی جلسه ای با عنوان  
»اخالق و سیاست« مبدل شود. مهمانان سخنران این برنامه به ترتیب فرخ 
نگهدار فعال سیاسی، مسعود بهنود روزنامه نگار و دکتر عبدالکریم سروش 
پژوهشگر، صاحب نظر و روشنفکر دینی بودند که به بیان و بررسی دیدگاه 
هایشان درباره فعالیت ها، عملکرها، تفکرات و نقش بارز این دو در مسیر 

دستیابی به آزادی و هویت انسانی پرداختند. 
فرخ نگهدار به عنوان اولین سخنران، به علت حضورش در این مراسم اشاره 
نمود و ضمن بیان خاطراتی از دوران انقالب و فعالیتش با فدائیان خلق؛ به 
وصف موقعیت حزب در مواجهه با ایرانی انقالبی و سر در گمی های پس 
از آن پرداخت و گفت: »در آن زمان ما خود را مواجه با دو گزینه سیاسی 
می دیدیم: اولی اندیشه های آیت اهلل خمینی که ماهیت ضد امپریالیستی )ضد 
امریکایی( داشت که در واقع گزینه ای همسو با دید گاه و خط مبارزه ای ما 
نیز بود و دیگری اندیشه های مهندس بازرگان که نگاه مثبت و عمیق تری 
به آزادی و مسائلی از قبیل حجاب اجباری، اعتراض به نوع محاکمه هویدا 
و یا حتی مدارا با مخالفان و انتقاد از اعدام ها را در بر داشت که به راحتی 

قابل چشم پوشی نبود«.
در آن آشفته بازار سرانجام نامه ای برای مهندس بازرگان نگاشته شد مبنی 
بر اینکه آنها از مبارزه بدین شیوه دست برداشته و روشهای دیگری را برای 
ادامه مسیر، جستجو خواهند کرد که این نامه فردای آن روز توسط مهندس 
نگارش  دلیل  به  بعد  روز  نگهدار،  اما  یافت.  انعکاس  تلویزیون  در  بازرگان 
همین نامه و برخوردهای شدید اعتراضی که با او می شود؛ حزب تصمیم 
می گیرد که او را از مسوولیت هایش معاف کند تا راه مطالعه و تحقیق را در 

پیش گیرد و مبنایی شود برای پیگیری سیاستی مبتنی بر تئوری. 
این فعال سیاسی، سپس به تشریح جامعه آن زمان پرداخت و ادامه داد:» 
ما در جامعه ای پر از رعب و ترس رشد کرده بودیم که همواره عده ای به 
عنوان معترض و عده ای به عنوان حاکمان در آن نقش داشتند و ارتباط بین 
مردم و حکومت گران به کلی قطع شده بود. جامعه به دو بخش رنجبران 
و سرمایه داران تقسیم شده بود. البته این تقسیم بندی از تفکرات اروپایی 
نشات می گرفت که بعدها پایه ی شکل گیری دو نهضت کارگری و ملی شد. 
در آن دوران، نگرش چپ شکست خورد چرا که طبقه کارگر نمی توانست 
رشد و پایه هایش را محکم نماید اما تاثیرات فراوانی به جا گذاشت. در دوره 
پهلوی نیز همین مرزبندی ها به شکل دیگری ظاهر شد. طبقه ای همیشه در 
حال ترس و بیم و طبقه ای که همه چیزها مختص آنها بود در نتیجه نوعی 

احساس بیگانگی با حکومت شکل گرفت«. 
وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش آیت اهلل العظمی منتظری و مهندس 
بازرگان در رساندن صدای مخالفان به جبهه خودی ها اشاره کرد و گفت: 
»این دو خوش نام، توانستند صدای مخالفان را به بدون هیچگونه تبعیضی 

به گوش دیگران هم برسانند که امری است ستودنی که در آن دوران توسط 
را  تغییر  و  بهره جست  طلبی  اصالح  ی  شیوه  از  بازرگان  شد.  عملی  آنها 
از طریق تحوالت گام به گام پیگیری می کرد. او لزومی بر تخریب همه ی 
سیستم نمی دید و تغییر و اصالح طلبی را الزم می دانست. وی به دنبال 

اصالحات بود از طریق خواست مطالبات صلح جویانه که  مبنای یک نوع 
اصالح طلبی آشتی جویانه نیز شد«.

در ادامه نگهدار به نقش کلیدی آیت اهلل منتظری در بین مراجع تقلید، تاکید 
کرد و اینکه هیچکدام از آنها در طول تاریخ، چنین پایه های فکری بر اساس 
دموکراسی و رعایت حقوق فردی، عدم تبعیض رنگی و نژادی را دارا نبودند. 
هیچکدام از مراجع، فتوایی بر مبنای حقوق برابر صادر نکردند و تنها آیت اهلل 
منتظری بود که به جای صدور فتواهایی مبنی بر حالل اعالم کردن خون و یا 
اعالم جنگ داخلی برای نابودی کفار؛ به دفاع از حقوق فردی همگان پرداخت.
سخنران دیگر مسعود بهنود روزنامه نگار نیز ضمن بیان خاطراتی از دوران 
اینگونه زوایای  انقالب به تبیین اندیشه های این دو سیاستمدار پرداخت و 

اخالقی و تفکراتی آنها را به تصویر کشید و ترجیح داد که بیشتر وقتش را 
در اختیار دکتر سروش قرار دهد.

دکترعبدالکریم سروش پس از حضور در جایگاه، به خصلت بیداری و آگاهی 
این دو بزرگ پرداخته و نقش آنها را در بیدارسازی جامعه، اساسی و مهم 
تلقی نمود و آنها را شمع های افروخته ای خواند که مسیر را برای ره پویان 
روشن ساختند. وی از مشخصه ی دیگری تحت عنوان استبداد ستیزی یاد 
کرد که عامل پیوندشان بود و نباید هرگز آن را فراموش کرد چرا که آنها 
در مقابل دو نوع استبداد )استبداد سلطنتی و پس از انقالب؛ استبداد دینی( 

ایستادگی نمودند.
از  عبور  را  آن  پیش؛  سال  یک  و  سی  در  انقالب  وقوع  به  اشاره  با  وی 
آنچه  نگفت و  پاسخ  را  انتظاراتمان  استبداد دیگر برشمرد که  به  استبدادی 
باید برآورده می شد؛ هرگز برآورده نشد. بدلیل این که ریشه های تاریخی 
و فرهنگی استبداد، همچنان در جامعه باقی مانده است. او امیدوار است که 
جنبش سبز بتواند راه کارهایی را نشان دهد که کلید گشودن این قفل باشد.

مهندس  مبارزاتی  ی  شیوه  به  سخنانش  از  ای  گوشه  در  سروش  دکتر 
بازرگان و آیت اهلل العظمی طالقانی در زمینه ی نفی استبداد مطلق، پرداخت 
شکنجه  و  رفتند  زندان  به  مبارزه  مسیر  در  نامداران  این  دو  »هر  گفت:  و 

های زیادی را متحمل شدند. مهندس بازرگان از همه موقعیت های شغلی و 
اعتباری گذشت و در راه مبارزه با استبداد؛ زندان و تبعید را انتخاب کرد و 

سالیان سال در آن به سر برد تا به آزادی رسید«.
این پژوهشگر جهت وصف خصلت های اخالقی آن دو، به غزلی از حافظ 

استناد نمود و بیان داشت: »در بیتی از این غزل آمده است: آشنایان ره عشق 
در این بحر عمیق/ غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده.

و  مقاومت  بودند؛  گوناگونی  آفات  معرض  در  آنها  دوی  هر  که  زمانی 
خویشتن داری از خود نشان داده و در مقابل دریایی از شهرت، قدرت و 
مقام ایستادگی کردند و حقوق دیگران  و اخالق را از یاد نبردند و تسلیم 

چنین اموری نشدند«.
 دکتر سروش بر این اعتقاد است که استبداد ستیزی یعنی شناخت استبداد 
و مقابله با آن که البته در طول تاریخ، تازگی ندارد. اما نکته ی مهم این است 
که همیشه استبدادی با استبداد دیگر پایان یافته است و از آنجایی که هیچ 
استبداد  را  پیشین  استبداد  ایم، همیشه شاخ  نداشته  از حقوق بشر  تعریفی 
پسین شکسته است. در زمان انقالب نیز همین گونه بوده چرا که انتظار مردم 
که همان از میان رفتن استبداد و حاکمیت عدالت و دموکراسی بود؛ محقق 
دموکراسی  بحث  و  بشر  گفتمان حقوق  زمان  آن  در  که  دلیل  این  به  نشد. 
تقریبا وجود نداشت در نتیجه استبدادی با استبداد دینی در هم کوفته شد 

و انقالب 57 نتوانست به حقوق بشر و رسیدن به دموکراسی منتهی شود. 
دکتر سروش  با بیان اینکه امروز به دنبال آن هستیم که آنچه در آن زمان 
»در  استناد کرد و گفت:  فقهی  مبانی  به  را عملی سازیم  محقق نشده است 
مبانی فقه و حقوق دینی؛ تئوری حقوق بشر وجود ندارد و چون وجود ندارد 
امروز  نتیجه اش، همه چیزهایی است که  انتظاری داشت.  از آن  توان  نمی 
نظاره گرش هستیم. اما آیت اهلل العظمی منتظری و بازرگان درک کردند که 
مبارزه با استبداد به تئوری نیازمند است که البته ما فاقد این تئوری بودیم. 
در جایی هم که  تئوری های حقوق بشر حضور نداشته باشد؛ استبداد جوانه 
می زند. همانطور که در ایران به جای استبداد حکومتی، این بار با نام دین و 
والیت، استبداد دینی جوانه زد. استبداد دینی، مهیب ترین شکل استبداد است 
چرا که مستبد، استبدادطلبی را تکلیف خود می داند اما در استبداد حکومتی؛ 

مستبد، استبداد طلبی را حق خود می داند.

برای  محکم  های  تئوری  یکسری  داشتن  اعتقاد  به  سروش  دکترعبدالکریم 
نشاندن پایه های حقوق بشر در ایران توسط آیت اهلل منتظری اشاره کرد 
و اظهار داشت: »آیت اهلل منتظری از تکلیف مداری و حق مداری عبور کرد 
تا بتواند از استبداد عبور کند و در واقع او به یک تئوری شهروندی دست 
یافت. وی یک نگاه تجربی به سوی جامعه گشود چرا که یک فقیه هیچ وقت، 
نگاه تجربی و حقوقی ندارد و احکام را قوانینی می داند که از آسمان نازل 
شده است و فقط باید اجرا شوند و اصال نتیجه ی اجرای آنها مهم نیست. 
اما در این دوران نمی توان با احکامی از قبیل اعدام و سنگسار کنار آمد؛ 
بلکه باید در تمامی این افکار، احکام و شیوه ها، بازبینی و اصالحات اساسی 

صورت گیرد«.

وی به ویژگی های شخصیتی آیت اهلل العظمی منتظری پرداخت و او را بر 
خالف یک رهبر کاریزما، برشمرد که همواره نگاهی حق مدارانه به حقوق 
شهروندی داشت و افراد بدون اینکه احساس کنند در تنگنا قرار گفته اند؛ با 
او صحبت می کردند. او بسیار نیک محضر و مشتاق شنیدن گره های فکری 
و عمده در جامعه بود. دکتر سروش، به وجود همین خصلت در شخصیت 
افراد،  از  باز  آغوش  با  همواره  نیز  او  که  کرد  تاکید  نیز  بازرگان  مهندس 
آنها  اطالعات  میزان  و  که حجم  امر سبب می شد  این  و  کرد  می  استقبال 
که خمیرمایه  نیک خواهی  علت  به  اما  باشد  رهبران جامعه  از  بیشتر  حتی 
وجودی آنها بود؛ هیچگاه از دانسته ها و اطالعات خود در مسیر شرارت، 

بهره نجستند.

جرات  و  پایانی سخنانش شجاعت  بخش  در  پرداز  نظریه  و  اندیشمند  این 
تغییر، گذشت از موقعیت ها و جایگاه شغلی و مقامی، تن به تجربه دادن، 
تکلیف دانستن مبارزه با ستم، رو آوردن به مفاهیم حقوق بشر برای مبارزه 
با استبداد را از نکاتی برشمرد که در شیوه مبارزاتی این دو بزرگوار همواره 
نمایان بوده است. او بر این باور است که استبداد عملی از استبداد نظری 
سرچشمه می گیرد و ما عالوه بر مبارزه با استبداد عملی باید با استبداد 
نظری نیز مبارزه نمائیم که این وجه از مبارزه در آنها نیز کامال آشکار بود.

در پایان این مراسم به برخی از پرسش های کتبی و شفاهی حاضران، بر 
اساس فرصت باقی مانده پاسخ داده شد.

که  است  اعتقاد  این  بر  سروش  دکتر 
استبداد  شناخت  یعنی  ستیزی  استبداد 
البته در طول تاریخ،  با آن که  و مقابله 
تازگی ندارد. اما نکته ی مهم این است که 
همیشه استبدادی با استبداد دیگر پایان 
یافته است و از آنجایی که هیچ تعریفی 
همیشه  ایم،  نداشته  بشر  حقوق  از 
پسین  استبداد  را  پیشین  استبداد  شاخ 
شکسته است. در زمان انقالب نیز همین 
گونه بوده چرا که انتظار مردم که همان 
از میان رفتن استبداد و حاکمیت عدالت 
این  به  نشد.  محقق  بود؛  دموکراسی  و 
دلیل که در آن زمان گفتمان حقوق بشر 
و بحث دموکراسی تقریبا وجود نداشت 
در نتیجه استبدادی با استبداد دینی در 
نتوانست   ۵7 انقالب  و  شد  کوفته  هم 
به حقوق بشر و رسیدن به دموکراسی 

منتهی شود.
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وزیر خارجه پاکستان در گفت و گو با نشریه آلماني دي ولت؛ 
 

مشکل اصلي ما در 
مرز با هند است 

 
ترجمه؛محمدعلي فیروزآبادي

»شاه محمود قریشي« وزیر خارجه پاکستان در حاشیه کنفرانس 
لندن و در مصاحبه با نشریه دي ولت آلمان اعالم کرد دولتش 
از بازگشت طالبان میانه رو به جامعه افغانستان و روند آشتي با 

این گروه حمایت مي کند. 

-دولت پاکستان طي دیدار هفته گذشته رابرت گیتس وزیر دفاع 
امریکا از اسالم آباد اعالم کرد در شش ماه آینده از هرگونه حمله 
اضافي علیه شورشیان مناطق مرزي با افغانستان خودداري مي 
نبوده  دوستانه  چندان  ها  امریکایي  نظر  از  ظاهراً  گفته  این  کند. 

است. 
پاکستان کمک هاي خود را قطع نمي کند. ما فقط واقع گرایي کرده 
ایم. آنها باید بدانند که به دالیلي موجه در این جنگ شرکت داریم 
بر  پیروزي غرب  ما خواهان  برخورداریم.  اهدافي مشترک  از  و 
اما  هستیم  افغانستان  و  پاکستان  در  ها  تروریست  و  افراطیون 
هایي  عملیات  ببریم.  یاد  از  را  خود  هاي  توانایي  و  منابع  نباید 
که ارتش و نیروهاي شبه نظامي ما در این اواخر انجام داده اند 
بسیار کارآمد تر از عملیات ها در افغانستان بوده است و دنیا هم 

این را مي داند. 

-چرا؟ 
زیرا این عملیات ها بهتر طراحي شده بودند. ما یگان هایمان را 
درستي  استراتژي  از  و  ایم  نکرده  مستقر  دور  خیلي  مناطق  در 
استفاده مي کنیم یعني شناسایي و سپس حفظ موقعیت. درست 
کار  ناتو هم  هاي  یگان  البته  افغانستان.  در  ها  عملیات  بر عکس 
کنند  حفظ  را  موقعیت  توانند  نمي  اما  دهند  مي  انجام  شناسایي 

دوباره  نیروهاي شورشي  آن  از  پس  زماني  کوتاه  نتیجه  در  و 
به  و  کنیم  را در منطقه حفظ مي  ما حضور خود  بازمي گردند. 
مشکالت  پردازیم.  مي  اقتصادي  و  مدني  ساختارهاي  احداث 
دستگاه  و  پلیس  کار  به  کافي  توجه  عدم  افغانستان  در  امروز 
اعزام  یعني  گام  برداشتن دومین  آماده  ما  کارآمد است.  اجرایي 
الدن  بن  اسامه  احتمالي  )مخفیگاه  وزیرستان شمالي  به  واحدها 
منابع  هماهنگي  با  باید  تنها  کار  این  البته  هستیم،  القاعده(  رهبر 
و نیروهاي خودمان انجام شود. یک مساله کاماًل روشن است و 
آن عدم توجه کافي غرب به بزرگ ترین نگراني ما است. در حال 
حاضر 140هزار سرباز ما در مرزهاي غربي مستقر هستند اما 
این مرزها هرگز براي ما به عنوان یک مشکل مطرح نبوده است. 
مشکل اصلي ما مرزهاي شرقي یعني مرزهاي هند است. در آن 
منطقه امروز از آن ثباتي که به آن نیاز داریم، دیگر خبري نیست. 

-چیزي که غرب نمي فهمد این است که چرا شما براي رها شدن 
از این مشکل، به بهبود روابط با هند اقدام نمي کنید. 

من هم این را نمي فهمم. عادي سازي روابط امري معقول است که 
هر دو طرف از آن سود مي برند. اگر این روابط بهبود یابد هزینه 
بزرگي از بودجه دولت حذف مي شود و تجارت هم رونق پیدا 
مي کند. پرزیدنت زرداري از آغاز کار خود در این سمت تالش 
زیادي براي بهبود روابط با هند به خرج داد و مالقات هاي خوبي 
هم میان دو طرف صورت گرفت اما حمالت نوامبر 2008 بمبئي 
این روند را به نابودي کشاند. هندوستان هم در این مورد همان 
پاکستان  خواستند.  مي  ها  تروریست  که  داد  نشان  را  واکنشي 
هر  حادثه  آن  عامالن  مجازات  و  دستگیري  براي  است  آماده 
کاري بکند. ما باید براي غلبه بر دشمن مشترک یعني تروریسم 
همکاري بیشتري داشته باشیم اما هندي ها حاضر به قبول این 
بگذارد. طرح  نیستند و دولت هند نمي خواهد قدمي پیش  مساله 
درون  در  اما  دارد  وجود  کشور  دو  نزدیکي  براي  زیادي  هاي 
رهبري هند توافقي در این مورد وجود ندارد. آنها در مورد روابط 
نزدیک با پاکستان کاماًل اختالف نظر دارند و این تروریست ها و 

افراطیون هستند که از این مساله سود مي برند.

-قدرت هایي در پاکستان هستند که به هیچ عنوان یک افغانستان 
باثبات را برنمي تابند زیرا از نظر آنها افغانستان متحد بالقوه هند 

است و مي تواند براي پاکستان یک خطر به حساب آید. 

من کاماًل و به صراحت چنین دیدگاهي را رد مي کنم. در پاکستان 
در این مورد که وجود افغانستاني باثبات و صلح طلب به نفع ما 
است اتفاق نظر وجود دارد. افغانستان سومین شریک تجاري ما 
است و اگر در آن کشور صلح و رشد اقتصادي برقرار شود ما 
هم از آن سود مي بریم. در حال حاضر هم ما روابط بسیار خوبي 
با افغانستان داریم. نباید فراموش کرد که هنوز هم بیش از سه 
میلیون پناهجوي افغان در کشور ما زندگي مي کنند و باري بر 
دوش منافع و امکانات ما هستند. تنها 200 هزار کودک افغان در 
مدرسه هاي پاکستان درس مي خوانند و این مساله فشار زیادي 
افغانستان  اگر وضعیت  آورد.  مي  وارد  ما  آموزشي  به سیستم 
بهتر شود این افراد دوباره به خانه هاي خود برمي گردند و ما 

هم همین را مي خواهیم. 

منبع؛دي ولت آنالین 

دکترین جدید نظامي روسیه منتشر شد 
 

نگراني روسیه از استقرار سامانه 
موشکي امریکا در روماني  

 

 وزارت خارجه روسیه در بیانیه یي از طرح امریکا براي استقرار سامانه 
داشت؛  اعالم  و  کرد  نگراني  ابراز  روماني  کشور  در  پاتریوت  موشکي 
حذف  بدون  و  سنجیده  اقدامات  پایه  بر  باید  اروپا  در  صلح  پایداري 
به  گیرد.  موضوع صورت  این  درباره  گیري  تصمیم  از  دیگر  کشورهاي 
گزارش خبرگزاري شینهوا، وزارت خارجه روسیه دیروز )شنبه( در بیانیه 
یي، استقرار موشک هاي پاتریوت در روماني را به زیان منافع امنیتي اروپا 
و جهان دانست و اعالم کرد؛ کاربرد اقدامات سنجیده جمعي بر پایه امنیت 
برابر، یک ضرورت براي نگه داشتن صلح در اروپا است. در این بیانیه گفته 
شده است براي اجراي چنین طرح هایي در اروپا ابتدا باید اقدامات سیاسي، 
دیپلماتیک و اقتصادي مورد توجه قرار گیرد و ارزیابي هاي مشترکي براي 
مقابله با چالش هاي نظامي و فني انجام شود. وزارت خارجه روسیه در 
بخشي دیگر از بیانیه خود افزود؛ مسکو خواهان توضیحات کامل واشنگتن 
در  امریکا  است.  برآمده  روماني  در  موشکي  طرح  این  اجراي  تصمیم  از 
سال 2007 میالدي پیشنهاد استقرار سپر موشکي در کشورهاي لهستان 
و جمهوري چک را ارائه داد، اما مخالفت هاي روسیه سبب شد جرج بوش 
نتواند این تصمیم را اجرایي کند و »باراک اوباما« نیز بعد از ورود به کاخ 
سفید هرچند از استقرار سپر موشکي در اروپاي شرقي صرف نظر کرد، 
اما در پي استقرار آن در کشورهایي چون ترکیه، کشورهاي عرب حوزه 
خلیج فارس و اکنون روماني است. در همین رابطه سرگئي الوروف وزیر 
خارجه روسیه نیز گفت؛ با توجه به این حقیقت که رژیم دریاي سیاه از 
در  امریکا  داریم  انتظار  ما  شود،  مي  تنظیم  مونترو«  »کنوانسیون  سوي 
این باره یک توضیح جامع بدهد. کنوانسیون مونترو فعالیت نظامي را در 
کند.  مي  تنظیم  ترکیه  حاکمیت  تحت  داردانل  و  بسفر  هاي  کانال  اطراف 
این در حالي است که رئیس جمهور روسیه در دکترین جدید نظامي این 
کشور با تاکید مجدد بر حق کشورش در استفاده از تسلیحات هسته یي در 
صورت تهدید موجودیت روسیه اظهار داشت توسعه ناتو تهدید ملي علیه 
روسیه به حساب مي آید. براساس گزارش رویترز، این دکترین که در وب 
سایت کرملین منتشر شده، مي گوید؛ مادامي که سربازان متعارف روسیه 
ایجاد  با هدف  و تحت یک اصالحات دشوار  تجهیزات مدرن هستند  فاقد 
نیروهاي مسلح حرفه یي قرار دارند، مسکو به زرادخانه هسته یي خود به 
عنوان آخرین ترفند متکي است. اما این دستورالعمل ها دنباله ایده مطرح 
ملي  امنیت  شوراي  رئیس  پاتروشف  نیکالي  از سوي  گذشته  سال  شده 
روسیه مبني بر صدور مجوز استفاده از سالح هاي هسته یي در نبردهاي 
منطقه یي نیستند. در سومین دکترین نظامي روسیه که با امضاي مدودوف 
جنبه قانوني پیدا کرده است، همچنین گسترش سالح هاي کشتار جمعي، 
فناوري هاي موشکي و افزایش بودجه و نیروهاي نظامي در کشورهاي 
است.  شده  محسوب  کشور  این  امنیت  براي  خطرات  از  روسیه  همجوار 
کشورهاي  بالروس،  از  روسیه  نظامي  دکترین  سومین  کنندگان  تدوین 
امنیت دسته جمعي  اتحادیه  اعضاي  و  همکاري شانگهاي  عضو سازمان 
به عنوان متحدان روسیه نام بردند. منابع خبري روسیه افزودند مدودوف 
همچنین سند دیگري را در امر بازدارندگي هسته یي تایید کرد که مفاد آن 
جنبه سري دارد و براساس یکي از بندهاي آن روسیه حق دارد در صورت 
حمله به این کشور و یکي از متحدانش با سالح هسته یي، به کاربرد این 
امنیت روسیه همچنین  سالح متوسل شود. مدودوف در نشست شوراي 
خواستار تجهیز ارتش به سالح هاي جدید و پیشرفته و برتري هاي نظامي 
و نیز برنامه ریزي الزم براي انتقال سریع نیروها به مناطق بحراني مورد 
نیاز شد. روسیه در سال 2008 به مدت پنج روز با گرجستان وارد جنگ 
شد و براساس این دکترین همچنان با خطر تهدیدهاي امنیتي جدید از سوي 
جنگ هاي منطقه یي و محلي روبه رو است. انتشار این دکترین در حالي 
است که امریکا و روسیه در حال ادامه دادن به مذاکرات خود در تالش 
براي نهایي کردن توافق پیمان جدید دوجانبه کاهش سالح هاي هسته یي 

استراتژیک هستند. 

اعتراف عامل بمبگذاري نافرجام 
در هواپیماي امریکایي  

 
شخص نیجریایي که به تالش براي انفجار هواپیماي مسافربري امریکا 
متهم شده بود اعتراف کرد روحاني امریکایي - یمني از وي خواست 
بمبي را در خاک امریکا منفجر کند. به گزارش شبکه سي بي اس امریکا، 
مقامات امریکایي اظهار داشتند؛ عمر فاروق عبدالمطلب شخص نیجریایي 
متهم به تالش براي منفجر ساختن هواپیماي مسافربري امریکا شروع 
به همکاري با بازجویان کرده است. یک منبع امنیتي به شبکه سي بي 
اس اعالم کرد؛ به نظر مي رسد انور عولقي روحاني امریکایي- یمني، 
نقش مهمي در انتخاب اهداف و هدایت حمالت سازمان القاعده در شبه 
جزیره عربستان داشته است. از طرف دیگر عولقي در گفت وگو با شبکه 
تلویزیوني الجزیره اظهار داشت؛ عمر فاروق از شاگردان من بود ولي 

من از وي نخواستم هواپیماي امریکایي را منفجر کند.  

محاکمه 19 کودتاچي در ترکیه  
  

محاکمه 19 تن از متهمان برنامه ریزي ترور نظامیان بلندپایه ترکیه با 
هدف »ایجاد تزلزل در حکومت این کشور« طبق اسناد قضایي، ماه آینده 

به  متهم  افراد  این  الراي،  گزارش روزنامه  به  انجام مي شود.  میالدي 
عضویت در سازمان هاي مسلح تروریستي و در اختیار داشتن بمب و 
نارنجک هستند. این افراد به ایجاد آشوب و زمینه سازي براي کودتایي 
که قرار بود ارتش حامي قوانین الئیک آن را اجرا کند، با هدف براندازي 
حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عضو 
40 سال زندان براي  آن است، متهم هستند. ممکن است حکم 5/7 الي 
دو  و  دریایي  نیروي  نظامي   15 دادگاه  این  شود.  صادر  متهمان  این 
سرباز بازنشسته را به اتهام برنامه ریزي براي حمله با نارنجک علیه 

شهروندان محاکمه مي کند.  

آزادي تبعه امریکایي از کره شمالي  
  

یک مبلغ حقوق بشر امریکایي که شش هفته پیش به جرم ورود غیرمجاز 
به خاک کره شمالي توسط این کشور دستگیر شده بود، دیروز پس از 
کره جنوبي،  یونهاپ  گزارش خبرگزاري  به  پکن شد.  وارد  اش  آزادي 
پریده  رنگ  خروج  هنگام  که  بشر  حقوق  امریکایي  مبلغ  پارک  روبرت 
در  امریکا  کنسولگري  مقامات  که  هنگامي  رسید،  مي  نظر  به  الغر  و 
فرودگاه پکن در حال همراهي وي از هواپیماي کره شمالي بودند، چیزي 
نگفت. سوزان استیونسون سخنگوي سفارت امریکا در پکن گفت پارک 
اواخر دیروز چین را به مقصد امریکا ترک خواهد کرد. کره شمالي روز 
جمعه با بیان اینکه پارک صادقانه ابراز ندامت کرده، اعالم کرد پارک 

را آزاد خواهد کرد.  
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 در آستانه عملیات مشترک در هلمند  

 ناتو از اعضاي 

طالبان خواست 
تسلیم شوند  

 
 فرماندهان ناتو همزمان با آماده شدن سربازان جهت انجام عملیاتي 
گسترده علیه مواضع شورشیان در استان هلمند افغانستان از طالبان 
خواستند خود را تسلیم کنند. انتظار مي رود نیروهاي ناتو طي هفته 
افغانستان  جنوب  در  طالبان  مواضع  علیه  گسترده  حمالتي  جاري 

تدارک ببینند. با این حال شبه نظامیان طالبان با توجه به هشدارهاي 
داده شده تصمیم به مقاومت در مقابل حمالت آتي دارند. آنها گفته اند 
با کمربندهاي انفجاري و سالح هایي که در اختیار دارند از نیروهاي 
سخنگوي  احمدي  یوسف  کرد.  خواهند  پذیرایي  هلمند  در  خارجي 
فرانسه گفت؛ مبارزان طالبان ترجیح مي دهند،  به خبرگزاري  طالبان 
بمانند و مبارزه کنند. وي افزود؛ وقتي نیروهاي افغاني و خارجي به 
منطقه مرجاه بیایند نیروهاي مجاهد ما نیز به سمت آنها راکت شلیک 
کمک  نیروهاي  سخنگوي  ترمبلي  اریک  ژنرال  گذشته  روز  کنند.  مي 
هاي خود  اسلحه  نظامیان خواست  از شبه  ناتو  المللي  بین  امنیت  به 
از  عملیات، جداسازي شورشیان  هدف  افزود؛  وي  بگذارند.  زمین  را 
مردم عادي است. ژنرال ترمبلي خاطرنشان ساخت؛ از نظر استراتژي 
براي طالبان بهتر است که تسلیم شوند ولي ما مي دانیم نیروهایي که 
از سوي رهبران ارشد خود تحت فشار هستند مي مانند و مبارزه مي 
بر  بنا  پیروز شوند.  توانند  مي  کنند،  مي  فکر  همچنان  آنها  زیرا  کنند 
گزارش هاي رسیده بسیاري از خانواده هاي ساکن در منطقه مرجاه 
واقع در استان هلمند پیش از انجام حمالت این منطقه را ترک کردند. 
عملیات  این  به  مربوط  خبرهاي  داد  گزارش  الجزیره  خبري  شبکه 
تاکنون دست کم دو هزار افغان را از استان هلمند آواره کرده تا به 

سوي اردوگاه هاي نزدیک کابل منتقل شوند. به گزارش همین شبکه 
هزاران روستایي مناطق شمالي والیت هلمند افغانستان به دلیل نگراني 
براي حفظ جان خود به پایتخت این کشور گریختند و بدون امکانات 
الزم در سرماي شدید گرفتار شده اند. در یک خبر دیگر دیروز ژنرال 
مک کریستال فرمانده امریکایي نیروهاي امریکایي و ناتو در افغانستان 
پیرامون عملیات هلمند گفت؛ این یک حمله گسترده و بزرگ و در واقع 
از  نظامیان  شبه  پاکسازي  باعث  و  است  مقتدرانه«  »پیام  یک  ارسال 
مقرشان در جنوب افغانستان خواهد شد. براساس گزارش خبرگزاري 
فرانسه ، این عملیات )مشترک( در دشت »مرجاه« واقع در مرکز استان 
هلمند متمرکز خواهد بود.این منطقه محل سکونت حدود 80 هزار افغان 
است و مقام هاي ارتش مي گویند در حال حاضر آخرین پایگاه کنترلي 

طالبان محسوب مي شود.

براي  مرجاه  عملیات  گفت؛  استراتژي خود  توضیح  در  کریستال  مک 
کشتن نیروهاي طالبان نیست، بلکه براي ریشه کن کردن تهدید شبه 
نظامیان است. وي افزود؛ نیروهاي طالبان چه منطقه را ترک کنند و 
چه به جامعه بپیوندند )همان گونه که برنامه آشتي حامد کرزي آنها 
را به این کار تشویق مي کند(، هدف برقراري حکمراني غیرنظامیان بر 
تنها  این  داریم  اظهار داشت؛ ما سعي  این منطقه است. مک کریستال 
یک عملیات نظامي نباشد بلکه یک عملیات غیرنظامي و نظامي باشد، 
زیرا آنچه در حال تغییر است صرفًا قرار نیست سطحي از امنیت در 
این منطقه باشد بلکه بخشي از حکومت خواهد بود. فرمانده نیروهاي 
خارجي در افغانستان اظهار داشت؛ بنابراین تمام طرح هاي این عملیات 
تحت هدایت طرف غیرنظامي و با پشتیباني ارتش و البته تحت رهبري 
افغان ها خواهد بود. مک کریستال به خبرنگاران گفت؛ براي کساني 
که در مرجاه زندگي مي کنند و هم اکنون تحت کنترل طالبان هستند 
انتخاب هاي زیادي وجود ندارد.ما سعي داریم با آنها ارتباط بگیریم 
هاي  انتخاب  آنها  کند،  برقرار  مجدداً  را  امنیت  دولت  وقتي  بگوییم  و 
را  خود  کشت  مورد  توانند محصول  مي  آنها  داشت.  خواهند  زیادي 
انتخاب کنند، تولیدات خود را به بازارهاي مناسب ببرند و محدود به 
قاچاقچیان مواد مخدر که آنها را به تولید خشخاش مجبور مي کنند، 
از  نیز  افغانستان  این در حالي است که مقامات نظامي  نخواهند بود. 
چند روز پیش خود را براي یک حمله گسترده به والیت جنوبي هلمند 
آماده مي کنند. آنها نیز مي گویند این عملیات نظامي مشترک با هدف 
نیروهاي شبه نظامي طالبان در منطقه و بیرون راندن  نابودي کامل 
روز  انگلیس  تلگراف  دیلي  روزنامه  شد.  خواهد  انجام  هلمند  از  آنها 
جمعه در گزارشي از زبان ژنرال »نیک کارتر« یکي از مقامات ارشد 
ارتش انگلیس و فرمانده نیروهاي انگلیسي این عملیات را بزرگ ترین 
عملیات مشترک نیروهاي خارجي و افغاني طي هشت سال گذشته در 
افغانستان توصیف کرد و گفت بیش از 15 هزار نظامي در آن شرکت 
»نیک  ژنرال  نام  به  انگلیس  ارشد  نظامیان  از  دیگر  یکي  کرد.  خواهند 
پارکر« معاون انگلیسي استنلي مک کریستال فرمانده نیروهاي خارجي 
انگلیس در این کشور در  در افغانستان گفت افزایش نیروهاي ارتش 
واقع براي متالشي کردن هسته مرکزي طالبان و همچنین از بین بردن 
نیروها و فرماندهان ارشد این گروه شبه نظامي است. وي در ادامه 
نظامیان  و  انگلیسي  نیروهاي  از  تن  به زودي هزاران  سخنانش گفت 
ترین  بزرگ  از  یکي  در  افغانستان،  نظامیان  همچنین  و  امریکا  ارتش 
عملیات نظامي علیه نیروهاي شبه نظامي طالبان، به نیروهاي باقیمانده 

آنان در مخفیگاه هایشان در والیت جنوبي هلمند حمله خواهند کرد. 

آزمایش موشکي هند با 
کالهک هسته یي   

 یک مقام هند اعالم کرد این کشور )یکشنبه( با موفقیت 
مي  که  را  یي  هسته  کالهک  حمل  قابلیت  با  موشک  یک 
تواند اهدافي را در سراسر آسیا و خاورمیانه هدف قرار 
رسمي  مقام  این  ایسنا  گزارش  به  کرد.  آزمایش  دهد، 
خواست  که  توسعه  و  دفاعي  تحقیقات  سازمان  در  هند 
این  گفت  ها  رسانه  با  وگو  گفت  در  نشود  فاش  نامش 
چهارمین آزمایش موشکي »آگني3« بوده است. زرادخانه 
احتمالي  مقابله  هدف  با  بیشتر  هند  فعلي  موشکي  هاي 
است. موشک  ایجاد شده  این کشور،  رقیب  پاکستان،  با 
آگني3 دوربردترین موشک هند است که بردي معادل سه 
هزار کیلومتر )1900 مایل( را پوشش مي دهد که با این 
نیز مي  اهدافي در خاورمیانه  برد شهرهاي مهم چین و 

تواند هدف قرار بگیرد.   

تشکیل ارتشي اروپایي  
 

 وزیر خارجه آلمان در کنفرانس امنیتي مونیخ خواستار 
اروپایي  کشورهاي  نیروهاي  از  متشکل  ارتش  تشکیل 
»گوئیدو  »زوددویچه«،  آلماني  روزنامه  گزارش  به  شد. 
از  مونیخ،  امنیتي  کنفرانس  در  خود  نطق  در  وستروله« 
اروپایي خواست در زمینه تشکیل یک ارتش  کشورهاي 
اروپایي همکاري کنند تا به این وسیله بهتر بتوانند بحران 
ما  درازمدت  هدف  گفت؛  وستروله  کنند.  مدیریت  را  ها 
ایجاد یک ارتش اروپایي تحت کنترل کامل پارلمان )اروپا( 
است و اتحادیه اروپا باید مسوولیت سیاسي خود را »به 
الملل مورد نظر قرار  عنوان نهادي موثر در عرصه بین 
تشکیل  اقدام  این  از  هدف  گزارش،  این  اساس  بر  دهد«. 
و  انعطاف  قدرت  شایستگي،  که  است  بحراني  مدیریت 
گسترش  به  نسبت  وستروله  باشد.  داشته  عمل  سرعت 

چنین برنامه یي در تمام اروپا ابراز امیدواري کرد.   

دولت یمن منتظر پاسخ حوثي ها  
  

دولت صنعا منتظر آن است که جنبش حوثي ها به مهلت 
زماني مشخص شده جهت اجراي شرط هاي شش گانه 
عبدالکریم  ایسنا  گزارش  به  دهد.  پاسخ  بس  آتش  براي 
االریاني مشاور سیاسي رئیس جمهور یمن اظهار داشت؛ 
دولت یمن از طریق یک میانجي، سندي در خصوص آتش 
حوثي  نظامیان  شبه  به  مشخص  زماني  جدول  یک  بس 
ارائه کرده که در صورت موافقت عبدالملک الحوثي رهبر 
حوثي ها با این سند و امضاي آن، جنگ متوقف خواهد 
تنظیم شده  یمن  عالي  امنیت  کمیته  توسط  این سند  شد. 
و دربرگیرنده یک جدول زماني براي اجراي شش شرط 
توقف جنگ است. وي  براي حوثي ها جهت  تعیین شده 
به  میانجي  یک  طریق  از  را  زماني  جدول  این  ما  افزود؛ 
شبه نظامیان حوثي ابالغ کردیم و چنانچه آنها این سند 
را به امضا برسانند، جنگ فوراً متوقف خواهد شد. پیش 
از این جنبش حوثي ها با پنج شرط این سند موافقت کرده 
بود و تنها یک شرط عدم حمله به خاک عربستان سعودي 

مطرح نشده بود.  

رایس؛ بوش در خاطره ها 
باقي خواهد ماند  

عنوان  به  بوش  پرزیدنت  داشت؛  اظهار  رایس  کاندولیزا 
در  کرد،  تبدیل  تري  امن  کشور  به  را  امریکا  که  فردي 
خاطره ها باقي خواهد ماند، کاندولیزا رایس وزیر امور 
بي سي  اي  با شبکه  وگو  گفت  در  امریکا  خارجه سابق 
در  را  آنچه  کرده  سعي  همیشه  داشت  اظهار  امریکا 
بلندمدت حائز اهمیت است، مورد تمرکز قرار دهد. رایس 
اظهار داشت؛ دفاع از کشور، کمک به کشورهاي شکست 
جهاني،  اقتصاد  بازسازي  افغانستان،  نظیر  یي  خورده 
حمایت از دموکراسي و از همه مهم تر رسیدگي به چالش 
هاي داخلي در امریکا از جمله این موارد هستند. همچنین 
وزیر امور خارجه سابق امریکا از میراث روابط خارجي 
امریکا در دوران دولت بوش دفاع کرد و گفت؛ مشکالت 
مي  زیادي  زمان  آنها  انجام  بسیاري  براي  که  دشواري 
خارجه  امور  وزیر  است.  شده  حل  دوران  این  در  برد، 
سابق امریکا گفت؛ در دوران تصدي جرج بوش، امریکا 
پس از حوادث 11 سپتامبر به رغم تالش هاي تروریست 

ها دیگر مورد حمله قرار نگرفت.  

برگزاري نشست وزیران دفاع
 ناتو در استانبول 

 
وزیران دفاع ناتو و شرکاي غیرناتو جهت برگزاري نشست غیررسمي 
براي بحث در مورد یکسري مسائل مهم از جمله عملیات هاي ناتو در 

افغانستان و حضور در کوزوو در استانبول گرد هم آمدند. 

به گزارش شینهوا، این نشست از صبح دیروز با سخنراني »آندرس 
فوگ راسموسن« دبیر کل ناتو در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. مهم 
ترین موضوعي که در نشست دیروز وزیران دفاع ناتو مورد بررسي 
باره  این  در  راسموسن  بود.  این سازمان  بودجه  مساله  گرفت  قرار 
گفت؛ اعضاي سازمان موافقت خود را با برطرف کردن کسري بودجه 

ناتو که در سال گذشته با آن روبه رو بودیم اعالم کردند.

نیازهاي  تامین  با  سازمان  اعضاي  افزود؛  ادامه  در  ناتو  دبیرکل   
هاي  بخش  در  گذاري  سرمایه  با  و  کرده  موافقت  ما  سربازان 
بودجه  گزارش،  این  اساس  بر  کرد.  همراهي خواهند  نیز  استراتژیک 
ناتو براي سال جاري 878 میلیون دالر خواهد بود و اعضاي ناتو با 
تعیین بودجه در بخش سرمایه گذاري هاي خاص نیز موافقت کرده 
اند. بر همین اساس اعضاي سازمان پیمان آتالنتیک شمالي همچنین 
با تعیین بودجه براي انجام عملیات هاي خاص و استراتژیک موافقت 
کرده اند. شرکت کنندگان در این نشست همچنین در مورد عملیات در 
افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. از جمله موضوعات مورد بحث 

دیروز لزوم آموزش کامل نیروهاي افغان بود. مک کریستال فرمانده 
ارشد امریکا در افغانستان نیز در حاشیه اجالس ناتو گفت؛ هنوز هم 
به شما مي گویم معتقدم اوضاع در افغانستان جدي است اما آنچه فکر 

مي کنم وخیم تر شدن اوضاع امنیتي نیست. 

ازسرگیري درگیري ها میان ارتش 
یمن و حوثي ها  

 
 منابع خبري از آغاز دوباره درگیري هاي خشونت بار میان نیروهاي 
دولتي یمن و شبه نظامیان حوثي خبر دادند. به گزارش شبکه خبري 
الجزیره دیروز نیروهاي گارد ریاست جمهوري یمن در شهر مارب 

در شمال این کشور با شبه نظامیان درگیر شدند. 

این  در  نظامي  و چهار شبه  داشتند سه سرباز  اظهار  پزشکي  منابع 
میان  درگیري  در  اند.  شده  زخمي  دیگر  شماري  و  کشته  درگیري 
17 تن  ارتش یمن و شبه نظامیان حوثي در استان صعده  نیروهاي 
نیز از جمله 11 شبه نظامي حوثي کشته شده اند. این در حالي است 
که در درگیري هاي روز جمعه میان نیروهاي دولتي و شبه نظامیان 
یمن  ارتش  سرباز   23 جمله  از  تن   28 حداقل  یمن  شمال  در  حوثي 
کشته شدند. جان هولمز هماهنگ کننده امور امداد اضطراري سازمان 
ملل با بحراني خواندن اوضاع انساني در یمن اعالم کرد؛ کشورهاي 
اهداکننده خود را از این کشور دور کرده اند و این امر برنامه هاي 

کمک رساني را با خطر مواجه مي کند.  
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کاهش 7/9 درصدي آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی
رشد اقتصادي روسیه در 

سال گذشته 
تولید ناخالص داخلي روسیه در سال گذشته 7.9 
)روس  روسیه  آمار  اداره  یافت.  کاهش  درصد 
میالدي   2009 سال  در  که  کرد  اعالم  استات( 
درصد   7.9 کشور  این  در  ملي  ناخالص  تولید 

کاهش یافته است که این کاهش در 
است.  بوده  بي سابقه  روسیه  در  اخیر  سال   15
منتظر  حتي  روسیه  دولت  که  مي شود  گفته 
شدت بیش تر این بحران اقتصادي و کاهش 8.5 
ناخالص ملي بوده است و دلیل  تولید  درصدي 
این بحران اقتصادي کاهش وسیع تولید در بخش 
صنعتي و ساختمان در سال 2009 میالدي ذکر 
بیکاري  رسمي  آمار  حال  همین  در  است.  شده 
در روسیه طي یک هفته اخیر 2.5 درصد افزایش 
است.  رسیده  نفر  میلیون   2.16 به  و  داشته 
تعداد  که  مي دهند  نشان  شده  منتشر  آمارهاي 
اشتغال  ارگان هاي  در  که  بیکاري  شهروندان 
روسیه به ثبت رسیده اند، تا 27 ماه ژانویه 2010 
طبق  بود.  نفر  هزار   165 و  میلیون  دو  با  برابر 
روسیه  بیکاري  میزان  استات،  روس  اطالعات 
رسید؛   8.2 به  میالدي  گذشته  سال  پایان  در 
همچنین الکساندر ژوکوف ـ معاون نخست وزیر 
دریافتي  اطالعات  طبق  که  کرد  اعالم  ـ  روسیه 
از کارفرمایان تقریبا نیم میلیون از اتباع روسیه 
و  مواجهند  دادن شغل خود  از دست  با ریسک 
تعداد کارکناني که به تقصیر کارفرمایان خود در 
به سر مي برند،  اجباري  یا مرخصي  کاري  وقفه 
همچنان باالست و تعداد اتباعي که احتمال اخراج 

آنها وجود دارد حدود 480هزار نفر است. 

و  آمریکا  اقتصاد  اوضاع  بهبود  درباره  نگراني 
بحران بدهي ها در اروپا باعث شد 

افول شدید 
شاخص ها در 

بازارهاي مالي 
جهان 

در  بیکاري  بیمه  متقاضیان  تعداد  افزایش 
نگراني ها  افزایش  باعث  دیگر  بار  ایاالت متحده 

اقتصاد  احیاي  روند  شکنندگي  و  کندي  درباره 
این کشور شد. گزارش هاي منتشر شده از سوي 
دفتر آمار آمریکا نشان داده که تعداد بیکاراني که 
براي نخستین بار خواستار دریافت بیمه  بیکاري 
شده اند بیش از حدي بوده که پیش بیني شده بود. 
در  بیکاري  میزان  مي دهد  نشان  آمارها  همچنین 
برخي ایالت هاي آمریکا در حال رشد است. انتشار 
بر  منفي  بسیار  تاثیرات  گزارش ها  و  آمارها  این 
گذاشت.  برجا  در سرتاسر جهان  مالي  بازارهاي 
سرمایه گذاران در وال استریت به سبب نگراني از 
به  ایاالت متحده  اقتصادي  وضعیت  نیافتن  بهبود 
فروش بخشي از دارایي هاي خود پرداختند و این 
تاثیر  کرد.  فراهم  را  کاهش شاخص ها  زمینه  امر 
منفي این روند در بازارهاي آسیا نیز مشاهده شد. 
روز جمعه شاخص ها در بازارهاي مالي بزرگ از 

توکیو تا هنگ کنگ و سیدني 
سه درصد کاهش یافته اند. ازسوي دیگر قیمت نفت 
یافت.  در هر بشکه کاهش  73 دالر  به حدود  نیز 
طي دو هفته گذشته انتشار گزارش هاي مربوط به 
سال  دسامبر  ماه  در  آمریکا  اقتصاد  باالي  رشد 
سرعت  درباره  را  زیادي  خوش بیني هاي   2009
روند بهبود اوضاع اقتصادي این کشور و جهان 
در  شاخص ها  مبنا  همین  بر  و  بود  آورده  پدید 
بازارهاي مالي و نیز قیمت مواد خام از جمله نفت 
رشد قابل مالحظه اي پیدا کردند اما این خوش بیني 
ادامه پیدا نکرد. هفته قبل تعداد متقاضیان  چندان 
به  افزایش  نفر  هزار  هشت  با  بیکاري  بیمه  براي 
480 هزار نفر رسید. بدین ترتیب کارشناسان به 
این نتیجه رسیده اند که نباید نسبت به گزارش هاي 
مثبت واکنش فوري نشان داده شود زیرا عمق و 
اقتصادي که طي  گستردگي بحران مالي و رکود 
دو سال گذشته بر جهان حاکم بوده به حدي است 
به سال ها  نامطلوب کنوني  از وضعیت  که خروج 

وقت نیاز دارد. 

منفي شدن شاخص ها در اروپا 
کاهش شاخص ها در بازارهاي مالي جهان با رخداد 
آغاز شد. کشورهاي  اروپا  بازارهاي  در  امر  این 

قاره اروپا به ویژه اعضاي بلوک یورو با مشکالت 
اقتصادي بسیار عمیق روبه رو هستند. بیکاري و 
بدهي هاي دولتي از مهم ترین این مشکالت هستند. 
بسیار  نرخ  پرتغال  و  اسپانیا  یونان،  در  به ویژه 
نگراني شدید سرمایه گذاران  باعث  بیکاري  باالي 
اتحادیه  است.  شده  اروپا  مالي  بازارهاي  در 
این سه کشور خواسته هر چه سریع تر  از  اروپا 
افزایش  و  دولتي  بدهي هاي  کاهش  براي  راه حلي 
این  از  سرمایه گذاران  بیابند.  شغلي  فرصت هاي 
نگران هستند که دولت هاي اروپایي نتوانند از حجم 
این  دیگر وجود  از سوي  بکاهند.  بدهي هاي خود 
بدهي ها باعث مي شود دولت ها نتوانند براي ایجاد 
اشتغال سرمایه گذاري کنند. بدین ترتیب روند کند 
مشکالت  با  اقتصادي  اوضاع  بهبود  شکننده  و 
سرمایه گذاري  سوددهي  که  روبه روست  بزرگي 
در بازارهاي مالي را کم خواهد کرد. طي روزهاي 
به  سرمایه گذاران  جمعه  و  پنج شنبه  چهارشنبه، 
پرتغال،  مالي  بازارهاي  در  خود  سهام  فروش 
بین المللي  صندوق  کردند.  اقدام  اسپانیا  و  یونان 
پول خواستار اقداماتي براي کاهش کسري بودجه 
در سرتاسر اروپا شد و گفت: »هیچ کشوري نباید 
ضروري  اقدام  بدون  که  شود  توهم  این  دچار 
بحران  تبعات  از  مي تواند  الزم  بهاي  پرداختن  و 
پیش  از  بگریزد.«  جهان  اقتصادي  رکود  و  مالي 
بودند  کرده  اعالم  اقتصاددان ها  از  بسیاري   نیز 
احتمال ورود دوباره اقتصاد جهان به رکود وجود 
آیا  که  است  مطرح  مهم  پرسش  این  اکنون  دارد. 
آنچه طي روزهاي اخیر رخ داده اولین نشانه هاي 
نه.  یا  اقتصاد جهان است  بروز رکودي دیگر در 
در بهترین حالت مي توان گفت آشکار شدن نقاط 
ضعف جدید اقتصادي در اروپا و آمریکا، تبعات 
قبلي  مالي  بحران  و  اقتصادي  رکود  مانده  پنهان 

است که همچنان ادامه دارد. 
در حال حاضر کسري بودجه چهار کشور پرتغال، 
یونان و اسپانیا به 10 درصد تولید ناخالص داخلي 
آنها رسیده و نگراني از ناتواني این کشورها در 
تامین کسري بودجه یا حداقل کاهش آن در کوتاه 

مدت جوي منفي را 

بر بازارهاي مالي این قاره و جهان به وجود آورده 
است. ارزش یورو در برابر دالر به پایین ترین حد 
طي هشت ماه گذشته رسیده و در برابر ین، سه 
مورد جدید  یونان  اگر  است.  یافته  کاهش  درصد 
در  بانک ها  ناکامي  و  دولتي  بدهي هاي  بحران 
باشد،  پرداخت کرده خود  اقساط وام هاي  دریافت 
تیره  بسیار  اروپا  اقتصادي  اوضاع  بهبود  افق 
معناست  این  به  یورو  ارزش  کاهش  بود.  خواهد 
که سرمایه گذاران مایلند پول خود را در جاهایي 
سرمایه گذاري کنند که ریسک کمتري داشته باشد. 
در  و  کرده  خارج  اروپا  از  را  خود  سرمایه  آنها 
به  آمریکا  و  ژاپن  نظیر  باثبات تر  مالي  بازارهاي 

دالر و ین سرمایه گذاري کرده اند. 

تعداد  و  اسپانیا  یونان،  گذشته  سال هاي  طي 
نرخ هاي  باالترین  اروپایي  کشورهاي  از  دیگري 
رشد را در بلوک یورو داشتند. نرخ هاي بهره به 
شدت پایین بوده و همین امر فعالیت ها در بخش 
ساخت وساز را رونق بخشیده و بر مصرف بخش 
خصوصي افزوده بود اما بروز بحران مالي، این 
داد  قرار  بزرگ  مشکالت  معرض  در  را  کشورها 
و نقص هاي ساختاري و بي انضباطي مالي را در 
آنها آشکار کرد. در گذشته کشورها براي مقابله 
با این نوع مشکالت به کاهش ارزش پول ملي خود 
شانزده  که  نیست  گزینه اي  این  اما  مي پرداختند 
از  کنند.  انتخاب  بتوانند  یورو  بلوک  کشور عضو 
سوي دیگر تدابیر ریاضت کشانه اي که دولت هاي 
خواهد  باعث  کنند،  اتخاذ  شده اند  وادار  اروپایي 
بدهي هاي  و  بیکاري  وخیم  پیش  از  شد وضعیت 
دولتي شدت بیشتري پیدا کند. با گسترش بحران، 
کنترل آن دشوارتر خواهد شد. براي مثال اسپانیا 
چهارمین اقتصاد بزرگ بلوک یورو است و حجم 
تولید  مجموع  برابر  دو  آن  داخلي  ناخالص  تولید 
ناخالص داخلي یونان، پرتغال و ایرلند است. بدین 
که  است  آن  از  بزرگ تر  اسپانیا  اقتصاد  ترتیب 
بتوان برنامه اي شبیه برنامه اي که براي یونان در 

نظر گرفته شد، براي آن تدوین کرد. 
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به سبب انتشار مکرر اخبار منفي از روند بهبود شرایط اقتصادي جهان رخ داد 

کاهش 10 درصدي قیمت 
جهاني نفت طي دو ماه گذشته 

زیادي  خیزهاي  و  افت  اخیر  روزهاي  طي  نفت  قیمت 
یافته  10  درصد کاهش  از  بیش  ماه جاري  داشته و در 
جهاني  بازارهاي  در  نفت  بشکه  هر  گذشته  روز  است. 
تحوالتي  به  توجه  با  و  شد  معاوضه  دالر   72 از  کمتر 
از  بسیاري  داده  رخ  جهان  اقتصاد  در عرصه  اخیرا  که 
نظر  انرژي  حامل  این  قیمت  افق  به  نسبت  کارشناسان 
قطعي ندارند. بازارهاي مالي و نیز قیمت مواد خام نسبت 
به انتشار اخبار مربوط به تحوالت اقتصادي به سرعت 
واکنش نشان مي دهند و تازه ترین تحوالتي که در حوزه 
اقتصاد جهان مشاهده شد اوضاع وخیم بدهي هاي دولتي 
در  یورو  ارزش  کاهش  اروپایي،  کشورهاي  برخي  در 
نفت  براي  آتي  تقاضاي  درباره  تردیدها  و  دالر  برابر 
هستند. مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت پیش بیني 
عرضه و تقاضاست. هر گاه خبري منفي از روند رشد 
اقتصادي کشورهاي مصرف  کننده نفت منتشر مي شود، 
براي  را  زمینه  عرضه،  کاهش  پیش بیني  با  معامله گران 

مدت  میان  در  تقاضا  افق  حاضر  حال  در  مي کنند.  فراهم  نفت  بهاي  کاهش 
یافته  توسعه  کشورهاي  پیش روي  که  مشکالتي  زیرا  است  نامطمئن  بسیار 
دو  که  پیش بیني هایي  سبب  همین  به  نیستند.  رفع  قابل  شبه  یک  دارند  قرار 
اندازه اي  تا  بود  اقتصادي جهان مطرح  باالي رشد  پیش درباره سرعت  ماه 
نهادهاي  دیگر  و  پول  بین المللي  صندوق  حاضر  حال  در  شده اند.  بي اعتبار 
بین المللي در پیش بیني افق اقتصاد و وضعیت آتي را رو به بهبود اما شکننده 
و کند توصیف مي کنند. طي هفته گذشته بیشترین تاثیر بر قیمت نفت حاصل 
انتشار اخبار نگران کننده درباره بدهي هاي دولتي در کشورهاي توسعه یافته 
بوده و هنوز هم این تاثیر مشاهده مي شود. از کشورهاي یاد شده خواسته 
شده به هر شکل ممکن از حجم بدهي هاي خود بکاهند اما آنها همزمان مجبور 
هستند براي حفظ رشد اقتصادي به تزریق پول به اقتصاد خود ادامه دهند. 
و  است  آمده  پدید  جهان  اقتصاد  براي  نگران کننده اي  وضعیت  ترتیب  بدین 
همین امر افق تقاضا براي نفت و موادخام را با ابهام هایي روبه رو کرده است. 
اکنون بازار جهاني نفت در انتظار انتشار گزارش هفتگي ایاالت متحده در زمینه 
بر قیمت  از عوامل موثر  این کشور است. یکي دیگر  نفت  ذخایر استراتژیک 
نفت، دماي هواست که طي روزهاي اخیر در برخي مناطق آمریکا کاهش یافته 

قیمت  بر  نیز  بعد عرضه، تنش هاي ژئوپولتیک  دید کارشناسان در  از  است. 
اما در نهایت سیاست هایي که دولت ها در کشورهاي  نفت موثر خواهد بود 
مصرف کننده نفت اتخاذ مي کنند بیشترین تاثیر را بر افق تقاضا و قیمت نفت 
نفت  از بزرگ ترین مصرف کنندگان  مثال چین که  براي  دارد.  در سال جاري 
درجهان است داراي رشد اقتصادي باالي 9 درصد است و با سیاست هایي 
که اتخاذ کرده است، این رشد ادامه خواهد یافت اما اگر پکن نسبت به تعهدات 
خواهد  بهینه  کشور  این  در  انرژي  باشد مصرف  پایبند  زیست محیطي خود 
نیز  دیگر کشورها  در  کاسته مي شود.  آن  میزان  از  و  شد 
کاست.  خواهد  قیمت ها  و  تقاضا  میزان  از  کاهش مصرف 
تقاضا  در  بزرگ  نقشي  نوظهور  اقتصادهاي  دیگر  و  چین 
مرکز  از سوي  شده  منتشر  گزارش هاي  دارند.  نفت  براي 
است  حاکي  نوظهور  اقتصادهاي  از  دیگر  یکي  هند،  آمار 
خواهد  درصد   7.2 کشور  این  اقتصادي  رشد  نرخ  امسال 
بود. رشد بخش صنعت و خدمات و افزایش سطح درآمدي 
تقاضا  رشد  در  موثر  عوامل  از  از جمعیت  بیشتري  تعداد 
براي انواع کاالها و به طور غیرمستقیم موجب رشد تقاضا 
براي انرژي خواهد شد اما در مجموع باید گفت پیش بیني 
غیرممکن  در جهان  نفت  براي  تقاضا  میزان  درباره  قطعي 
است و تنها مي توان از رشد تقاضا مطمئن بود. بدین ترتیب 
 75 به حدود  امسال  نفت  قیمت  متوسط  پیش بیني مي شود 
پیش بیني  این  تحقق  اما  برسد  بشکه  هر  در  دالر   80 تا 
منوط به رخ ندادن بحراني جدید در صحنه اقتصاد جهان 
خود  اخیر  پیش بیني  در  نیز  پول  بین المللي  صندوق  است. 
از وضعیت اقتصاد جهان در سال آینده ضمن هشدار نسبت به بروز بحران 

جدید، آسیا را محور رشد اقتصادي معرفي کرده است. 
در این گزارش از کشورهاي توسعه یافته خواسته شده به اصالح ساختار 
جهان  در  مالي  جدید  بحران هاي  بروز  از  تا  بپردازند  خود  بانکي  و  مالي 
آموخته  کشورها  این  به  کنوني  مالي  بحران  که  درس هایي  جلوگیري شود. 
روشن هستند و مقررات و نظارت ها بر فعالیت هاي مالي بانک ها و نهادهاي 
مالي باید مستحکم تر باشد اما این روند نباید مانع تداوم رشد اقتصاد جهان 
برنامه هاي مالي و  به تدوین  از هم  نباید جدا  از سوي دیگر کشورها  شود. 
اصالحات در نظام بانکي خود اقدام کنند زیرا اقتصاد و امور مالي جهان بیش 
از آن به هم پیوسته در هم تنیده است که اقدامات مجزا و غیریکپارچه بتواند 
موثر واقع شود. از دید کارشناسان صندوق بین المللي پول اگر به توصیه هایي 
که براي خروج مناسب جهان از بحران مالي و رکود اقتصادي مطرح شده 
و  در سال جاري  کنوني  از وضعیت  را  متعادل  عمل شود، مي توان رشدي 
سال 2011 انتظار داشت و این به معناي حفظ تقاضا براي نفت و ثبات این 

بازار است. 

بیکاري در 138 شهر 
بزرگ آمریکا باالي 10 

درصد است 

آسوشیتدپرس با اشاره به شکست باراک اوباما 
کرد:  اعالم  آمریکا  در  بیکاري  رشد  توقف  در 
 138 از  بیش  در  بیکاري  نرخ  نوامبر  ماه  طي 
رسیده  درصد   10 باالي  به  آمریکا  بزرگ  شهر 
است. به گزارش آسوشیتدپرس، نرخ بیکاري در 
اکثر شهرها و ایالت هاي آمریکا طي ماه دسامبر 
مي دهد،  نشان  مساله  این  که  یافت  افزایش 
شرکت هاي آمریکایي هنوز تمایلي براي استخدام 
 306 در  بیکاري  نرخ  ندارند.  جدید  کار  نیروي 
شهر از 372 شهر بزرگ آمریکا طي ماه دسامبر 
افزایش داشته است. نرخ بیکاري در 41 شهر نیز 
کاهش و در 25شهر نیز بدون تغییر باقي مانده 

است. 
بیکاري  وضعیت  شدن  بدتر  نشانگر  آمارها  این 
است.  نوامبر  ماه  به  نسبت  آمریکا  در شهرهاي 
طي ماه نوامبر نرخ بیکاري در 170 شهر آمریکا 
کاهش و در 48 شهر نیز بدون تغییر مانده بود. 
نرخ بیکاري در برخي شهرهاي آمریکا با افزایش 
چشمگیري روبه رو شده است. وزارت کار آمریکا 
نیز اعالم کرد، نرخ بیکاري در بیش از 138 شهر 

بزرگ آمریکا به باالي 10 درصد رسیده است. 
رسیده  شهر   125 به  نوامبر  ماه  طي  رقم  این 
وضعیت  بهبود  گزارش،  این  اساس  بر  بود. 
صنعت خودروسازي موجب شده تا نرخ بیکاري 
طرح  اجراي  یابد.  کاهش  وارن  و  دیترویت  در 
افزایش  موجب  فرسوده  خودروهاي  جایگزیني 
نسبي فروش خودرو، در بازار آمریکا شده و این 
تا شرکت هاي خودروسازي  مساله موجب شده 
و تولید کننده قطعات خودرو نیروي کار بیشتري 

را استخدام کنند. 
ماه  در  درصد   16.4 از  دیترویت  بیکاري  نرخ 
رسیده  دسامبر  ماه  در  درصد   15.7 به  نوامبر 
است. نرخ بیکاري شهر وارن نیز از 14.8 درصد 
دسامبر  ماه  در  درصد   14.3 به  نوامبر  ماه  در 

رسیده است. 
مودي  تحقیقاتي  موسسه  از  کوچران  استیو 
بهبود و رونق صنعت  تاکید کرد، نمي توان گفت 
خودروسازي آمریکا پایدار و باثبات خواهد بود. 
وضعیت صنعت خودروسازي، به شدت شکننده 
و بي ثبات است. هیچ تضمیني براي ادامه وضعیت 
موجود وجود ندارد و احتمال دارد با افت فروش 
شهرهاي  در  بیکاري  نرخ  دیگر  بار  خودرو، 
اقتصادي  رشد  یابد.  افزایش  وارن  و  دیترویت 
آمریکا طي سه ماه پایاني 2009 به بیش از 5.7 
درصد رسید که بیش از دو سوم این رقم مربوط 
بزرگ  شرکت هاي  انبار  موجودي  افزایش  به 

آمریکایي بوده است. 
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مهری حقانی

»سینما با ما، قوی ترین ارتش 
های دنیا بر ما، پیروز خواهیم 
از  یکی  این  حقیقت  در  شد.« 
لنین  تاکید  مورد  کلیدی  نکات 
هنر  بدون  که  بود  سیاستمدار 
حزب  ایدئولوژی  توان  نمی 
کمونیست را باقی نگه داشت یا 

پر و بال داد.
»سینما با ما، قوی ترین ارتش های دنیا بر ما، پیروز خواهیم شد.« 
سیاستمدار  لنین  تاکید  مورد  کلیدی  نکات  از  یکی  این  حقیقت  در 
باقی  را  کمونیست  حزب  ایدئولوژی  توان  نمی  هنر  بدون  که  بود 
در  سیاسی  سینمای  نام  به  آنچه  اما  داد.  بال  و  پر  یا  داشت  نگه 
گستره هنر هفتم جا گرفته است به دور از تمام خواب های لنین بود. 
سینمای سیاسی در حقیقت یکی از ژانرهای سینمایی جهان شد که 
به ویژه در اروپا کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشت. به بیان 
ساده تر بیش از آنکه سینمای سیاسی رسالتی برای خود قائل باشد 
سیاست را به عنوان دستمایه اصلی خود قرار داده است. موضوع 
تقلب انتخاباتی »ریچارد نیکسون« که به رسوایی واترگیت مشهور 
این دسته  های  فیلم  ترین  یادماندنی  به  از  یکی  شد موجب ساخت 
یعنی »همه مردان رئیس جمهور« شد. این فیلم که محصول 1976 

به کارگردانی آلن جی پاکوال بود، نامزد هشت جایزه اسکار شد که 
چهار جایزه را دریافت کرد. 
● سینمای سیاسی در ایران 

اما در ایران همچنان که نیروهای اجتماعی شکل دهنده جریان های 
سیاسی به ویژه در تاریخ معاصر بوده است، سینما نیز از این مقوله 
بی بهره نبوده است. این رخداد شاید از روزهایی آغاز شد که بنا 
بر تخمین هایی که امروزه زده می شود به طور تخمینی پدربزرگ 
اند.  به سینما می رفته  امروزی  نوه  برابر هر  های آن زمان چهار 
دوران جنگ سرد، کشف حجاب، پدیده لمپنیسم در ایران، اصالحات 
گرفتن  شکل  بسترهای  ترین  عمده  از  و...  طبقاتی  فاصله  ارضی، 
به سیاست  پرداختن  یا دست کم  ایران  نوعی سینمای سیاسی در 
به شمار می رفتند. برای نمونه شعبان جعفری که نقش مهمی در 
کودتای 28 مرداد 1332 داشت راه را برای شخصیت پردازی یک 
لمپن، یک جاهل یا الت جوانمرد در فیلم های ایرانی باز کرد. »جاهل 
محله« یا »شبی در الله زار«، »جاهل و ژیگولوها« از این ردیف فیلم 

ها به حساب می آیند. 
انقالب  از  ناخشنودی  که  بود  یی  نمونه  قیصر  بعد  های  سال  در 
سفید بود؛ فیلمی که با نمایش خشونت و تلخی انتقام چه بسا نوعی 
شمارش معکوس برای انقالب 57 شد. سینمای سیاسی آن روزها 
ابراهیم  جنی  دره  گنج  اسرار  گرفت.  نام  نو  موج  سینمای  نوعی 
گلستان به نوعی در اوج اقتدار حکومت از ولخرجی های دربار می 
انقالب سینماها یکی یکی در آتش سوختند.  با اوج گیری  اما  گفت. 

شاید از آن رو سینما به یکی از کوره های انقالب تبدیل شد که بیش 
از هرچیز به عنوان محلی برای خوشی و ولنگاری شناخته می شد. 
125 سینما در آتش سوخت. شاید این بار سینما فراموش شده بود 
که این دست آفرینشگر و زیبای هنر است که امکان استحاله سیاست 

را به آسانی فراهم کرده است. 
● سینمای انقالب 

در دولت موقت مهدی بازرگان که چند روز پیش از سرنگونی کامل 
حکومت پهلوی تشکیل شده بود دکتر پرویز ورجاوند استاد دانشگاه 
تهران به عنوان قائم مقام وزارت فرهنگ معرفی شد. در این دوران 
هیچ سازمان  عماًل  و  بود  منحل شده  فیلم  نمایش  بر  نظارت  اداره 
از  پیش  هفته  نمی کرد. چند  نظارت  فیلم  نمایش  و  تولید  بر  دولتی 
پیروزی انقالب در اسفند 1357 به دعوت »حمید قنبری« رئیس هیات 
مدیره سندیکای هنرمندان و کارکنان جلسه یی برگزار شده بود و 
هریک از رشته های سینما نماینده یی برای خود برگزیده بودند. در 
میان آنها نام حسین گیل )بازیگر(، رضا عالمه زاده )کارگردان( و 
هوشنگ بهارلو )فیلمبردار( به چشم می خورد. سه ماه بعد از هر 
را  موسس  شورای  اصلی  اعضای  شد.  انتخاب  نماینده  پنج  رشته 
متوسالنی،  محمد  کیمیایی،  »مسعود  دادند؛  تشکیل  آشنا  نام  افراد 

کامران شیردل، سعید مطلبی و رضا عالمه زاده«. 
پرالتهاب راه را بر هر تمهیدی بسته بود. ورجاوند  اما آن شرایط 
فرهنگی  سیاسی  مشی  خط  تعیین  »شورای  تشکیل  تا  کرد  سعی 
کشور« وضعیت نابسامان فعالیت های فرهنگی را نظمی ببخشد. این 
شورا مشتمل بر بیست کمیته بود که هر کمیته مسوول یکی از بخش 
های فرهنگی و هنری ایران به شمار می رفت. سه نماینده- شیردل، 
بهارلو و عالمه زاده- برای طرح مسائل سینمای ایران در کمیته 15 
نفری شرکت کردند ولی با استعفای ورجاوند در کمتر از دو ماه این 
شورا از هم پاشید و سرنوشت سینمای ایران در پرده ابهام باقی 
524 سینمای سراسر  ماند. برخی آمارها نشان می داد از مجموع 
کشور فقط 313 سینما به جای ماند. همه می دانستند تکرار الگوهای 
کسی  اما  است  محال  انقالب  از  پیش  سینمای  بصری  و  مضمونی 
ایران چه می خواهد و به کدام سو می رود.  نمی دانست سینمای 

بنیانگذار جمهوری  به جمله معروف  بقای خویش  برای  این سینما 
اسالمی حضرت امام )ره( در سخنرانی کلیدی دوازدهم بهمن 1357 
در بهشت زهرا تکیه می کرد؛ »... ما با سینما مخالف نیستیم. ما با 

فحشا مخالفیم.« 
● سینمای اصالحات 

مفاهیمی چون توسعه سیاسی، آزادی بیان و عقیده، مدارا و گفت 
از  پرهیز  مخالف،  تحمل  و  انتقادپذیری  تسامح،  و  تساهل  وگو، 
شایسته  دموکراسی،  جمهوریت،  مردم،  رای  به  احترام  خشونت، 
ساالری، خردورزی، رعایت حقوق فردی و اجتماعی، دفاع از حقوق 
زنان و توجه به جوانان اصلی ترین نکات تاکیدی در تمام این سال 
ها بودند. طرح این کلیدواژه های جدید در فرهنگ سیاسی و سیاست 
فرهنگی کشور به زودی جای خود را در سینما باز کرد.اهالی سینما 

از این دور جدید استقبال زیادی کرده بودند. 
خلق  موجب  سینما  در  جدید  مفاهیم  کردن  مطرح  و  انتقادی  نگاه 
موج جدیدی در سینما شد که بیش از هر چیز نگاه تحلیلی تری به 
مقوالت سیاسی داشت و اگر این نگاه در حوزه اجتماعی هم وارد 
می شد در حقیقت متاثر از حوزه سیاسی بود. بررسی سیاست های 
دهد سیاستگذاران  می  نشان   70 دهه  دوم  نیمه  در  دولت  فرهنگی 
و مدیران سینمای کشور در این نیمه بر سینمایی متکی بر ارزش 
های انقالبی و دینی تاکید می کردند. اینان سینما را وسیله یی برای 
انتقاد اجتماعی و بیان مشکالت و معضالت جامعه تلقی کرده و بر 
سینمای متکی بر مردم تاکید کرده اند. بنابراین سعی کرده اند در 
انتظارات  و  سیاستگذاری ها و جهت گیری های خود، خواسته ها 
مردم و مخاطبان سینما را در نظر بگیرند و بایدها و نبایدهای خود 

را به باید و نبایدهای مردم نزدیک تر کنند. 
● سینمای عدالت 

اصولگرا،  دولت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت   1386 ماه  آبان 
بر  کرد.  منتشر   86 تا   84 های  سال  طی  را  خود  عملکرد  گزارش 
و  رویکرد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  گزارش،  این  اساس 
دینی  فرهنگ  مبنای  بر  را  وزارتخانه  این  در  هنری  بخش  توسعه 
نظام  ارزش ها و سیاست های  با  و ملی جامعه اسالمی و مطابق 
مقدس جمهوری اسالمی شکل داده و بر همین اساس سیاستگذاری 
در این معاونت در دو سال مذکور طوری اتخاذ شده که رشته های 
هنری به سمت و سویی هدایت شوند که در تمام موارد باورهای 
ایرانی مالک عمل قرار گیرد. در حوزه  دینی و ریشه های فرهنگ 
سینمایی نیز از سه برنامه بنیادین و کالن تحت عنوان برنامه منتهی 
به »فیلم خوب«، برنامه منتهی به »سالن خوب« و برنامه منتهی به 
»اکران خوب« یاد شده که در دستور کار برنامه ریزان معاونت امور 
سینمایی، سمعی و بصری قرار گرفته است. در این راستا حمایت از 
تولیدات فاخر و ارزشمند سینمایی، در دستور کار وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قرار گرفته است. )گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در دولت نهم، 1386( 
سیاستگذاران فرهنگی این دوره آشکارا اعالم می کنند؛ »ما متعهد 
کند.  رشد  مطلوب  سینمای  متعهدیم  بلکه  کند  رشد  سینما  نیستیم 
اگر  چون  است.  طور  همین  هم  هنر  و  فرهنگ  های  حوزه  بقیه  در 
دنبال کیفیت نباشیم زیان خواهیم دید.« با این حال برخی منتقدان 
نیز معتقدند سینما هنوز نزد بزرگانی که به مسائل کالن کشور می 
برطرف  موضوع  این  تا  و  نیاورده  دست  به  مشروعیت  پردازند، 
نشود، مشکل حل نمی شود. آنها معتقدند با نگاه دوباره به گونه یی 
از سینما که به معضالت اجتماعی می پردازد، می توانیم باور داشته 
توسعه  نیز در خدمت  انتقادی  در مواضع  ها حتی  فیلم  این  باشیم 
در  نوع سینما  این  گرفته نشدن  بود. جدی  فرهنگی کشور خواهند 
جشنواره فیلم فجر و مهم تر از آن عدم نمایش عمومی این آثار در 
سالن های سینما، موجب خسارت های فراوان فرهنگی و اقتصادی 
خواهد شد. با این همه منتقدان دیگری هم هستند که به کل سینمای 
ایران را فاقد سینمای سیاسی می دانند. یک منتقد و مدرس سینما 
با نگاهی کلی تر به مقوله سینمای سیاسی در این سال ها می گوید؛ 
دلیل  به همین  نداریم  ژانر  نام  به  ایران چیزی  »اصواًل در سینمای 
است که ژانر کمدی و کودک نداریم. در اوایل دهه 70 حرکت هایی 
انجام شد مثاًل اعتراض کیمیایی و زیر پوست شهر بنی اعتماد از این 
نمونه اند. اما بیشترین دغدغه این فیلم ها مسائل اجتماعی بود که 

گوشه چشمی هم به مسائل سیاسی داشتند. 
تعریف  است  گفتنی  البته  نبود.  نظر  در  چندان  سیاسی  مولفه  اما 
سینمای سیاسی در جهان هم عوض شده است. سینمای سیاسی 
در هالیوود هم اکنون بیشتر به عنوان یک ابزار تبلیغاتی ساخته می 
شود. دیگر از سینمای چپ و سیاسی ایتالیا خبری نیست. از سوی 
دیگر رویکردها هم عوض شده. سیاره وحشت رودریگز به ظاهر 
ترسناک است اما سیاسی است.« اما مشکل سینمای سیاسی ایران 
چیست؟ این منتقد ادامه می دهد؛ »سینمای امروز ما بیشتر مصرف 
گرا شده. سینما تهیه کننده ساالر و سالن ساالر شده به همین خاطر 
قدرت تفکری باقی نمی ماند. این در حالی است که سینمای سیاسی 
سینمای دقیق تری است. در این میان گذشته از ممیزی در سینما 
نمی  چشم  به  هم  مساله  این  به  پرداختن  توانایی  چندان  گفت  باید 

خورد.«
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سینماگران ایراني در راه جشنواره  فیلم برلین 
که  بین المللي  مجامع  به  سینماگران  سفرهاي  مجموعه  راستاي  در 
»محمد سریر« عضو  است،  دیده شده  تدارک  سینما  خانه  از سوي 
هیات مدیره خانه سینما، »مریال زارعي« نایب رئیس انجمن بازیگران، 
»مسعود میمي« رئیس کانون دستیاران کارگردان و برنامه ریزان و 
»سعید مستغاثي« رئیس انجمن منتقدان از اعضاي این گروه هستند 
که به مدت یک هفته با حضور در جشنواره برلین، فیلم هاي جشنواره 
را به تماشا مي نشینند تا آخرین تولیدات سینمایي جهان را دیده باني 
کنند. این سفر در ادامه مجموعه سفرهاي حضور سینماگران ایراني 
9 نفر و  در مجامع بین المللي است که پیش از این در جشنواره کن 
آکادمي اسکار 9 نفر و پاریس )دیدار از سازمان هاي سینمایي( چهار 
نفر از سوي خانه سینما اعزام شدند.به گزارش ایسنا، این گروه از 
سینماي  بین المللي  حضور  و  فعالیت ها  با  رابطه  در  نیز  سینماگران 
تولیدات  دستاوردهاي  آخرین  با  تا  مي کنند  سفر  برلین  به  ایران 

سینماي جهان آشنا شوند. در شصتمین دوره  جشنواره  فیلم برلین 
ایران  از سینماي  برگزار مي شود،  اسفندماه  تا دوم  بهمن   22 از  که 
فیلم »شکارچي« رفیع پیتز در بخش مسابقه، فیلم مستند »قرمز، سفید، 
سبز« به کارگرداني نادر داوودي در بخش پانوراما، مستند »دستور 
آشپزي« محمد شیرواني،  »موش و گربه« بیژن زمان پیرا، ناهید قبادي 
و »از باد بپرسید« ساخته بتین قبادي به نمایش درخواهند آمد. رفیع 
پیتز در کمپ استعدادهاي جوان قرار است به انتقال تجربیات خودش 

به فیلمسازان جوان بپردازد.

پرویز  کارگرداني  به  شنبه«  »شکارچي  سینمایي  فیلم  همچنین   
شیخ طادي بعد از تدوین مجدد در بازار فیلم جشنواره برلین حضور 
مي یابد. مجید قهرماني، تهیه کننده این فیلم به مهر گفت: » قصد داریم 
»شکارچي شنبه« را در بازار بین المللي فیلم برلین شرکت دهیم. این 
فیلم به موضوعي مي پردازد که بسیار مورد توجه و بررسي است، 
نقش آفریني  چون  داد  ارائه  ستایش آمیزي  بازي  نیز  نصیریان  علي 

ایشان دراین فیلم با دیگر بازي هایشان تفاوت هایي اساسي دارد.« 

مهم ترین رویدادهاي »برلیناله 2010«  
 

فیلم پوالنسکي بدون حضور 
او نمایش داده مي شود 

 
جشنواره  قرمز  فرش 
عنوان  به  برلین  فیلم 
مهم  رویداد  سومین 
روز  جهان،  سینماي 
پنجشنبه براي شصتمین 
سینماگران  پذیراي  بار 
جهان  سرشناس 
جشنواره  بود.  خواهد 
به  معروف  برلین  فیلم 
»برلیناله« طي شش دهه 
گذشته جایگاه واالیي در 
دست  به  سینما  دنیاي 
بعد  امروزه  و  آورده 
و  کن  هاي  از جشنواره 
ونیز، معتبرترین رویداد 
سینمایي جهان محسوب 
در  امسال  شود.  مي 
اتفاقات  برلین  جشنواره 

مي  آنها  ترین  مهم  از  که  خورد  خواهد  رقم  بزرگي  و  کوچک 
توان به اکران جدیدترین ساخته رومن پوالنسکي بدون حضور 
وي، نمایش فیلم »شکارچي« ساخته رفیع پیتز از ایران در بخش 
راه  نوجوان،  و  کودک  بخش  در  مخملباف  حنا  داوري  رقابتي، 
اندازي »تاالر شهرت برلین« براي تقدیر از سینماگران آلماني و... 
اشاره کرد. جشنواره برلین امسال فیلم هاي کارگردانان آسیایي 
را براي نمایش در مراسم آغازین و پایاني انتخاب کرده است و 
برلین که  افتتاحیه جشنواره  )11 فوریه( در مراسم  از پنجشنبه 
شاهد حضور وزیر فرهنگ آلمان و شهردار برلین خواهد بود، 
فیلم »دور از هم« به کارگرداني وانگ کوآنان نمایش خواهد یافت. 
برگزارکنندگان جشنواره برلین ریاست هیات داوران جشنواره را 
امسال به ورنر هرتزوگ کارگردان 67ساله آلماني سپرده اند که 
طي پنج دهه فعالیت سینمایي، بیش از 50 فیلم ساخته است.حنا 
مخملباف که سال گذشته با فیلم »بودا از شرم فرو ریخت« جایزه 
»خرس بلورین« بخش کودک و نوجوان و همچنین جایزه صلح 
از اعضاي هیات داوران  فیلم را از جشنواره برلین گرفت، یکي 
میزبان  برلین  جشنواره  آشپزي«  »سینماي  بخش  است.  امسال 
از  شیرواني«  »محمد  ساخته  آشپزي«  »دستور  مستند  نمایش 
ایران است. این بخش که براي چهارمین سال متوالي برگزار مي 
شود، امسال 11 فیلم را براي نمایش انتخاب کرده است که مستند 
بلند »دستور آشپزي« ساخته محمد شیرواني براي اولین بار در 
جشنواره برلین اکران خواهد شد. این فیلم آشپزي شش زن خانه 
دار ایراني براي تدارک افطار در ماه رمضان را به تصویر کشیده 
عالقه؟«  یا  است  وظیفه  »آشپزي  جمله  از  متعددي  سواالت  و 
جدیدترین ساخته  اصل«  برابر  »کپي  فیلم  است.  کرده  مطرح  را 
»عباس کیارستمي« در بازار فیلم جشنواره برلین عرضه خواهد 
شد. کمپاني فیلم »MK2« فرانسه اعالم کرده است در بازار فیلم 
شصتمین جشنواره برلین، تعدادي از جدیدترین تولیدات خود را 
عرضه خواهد کرد که فیلم »کپي برابر اصل« جدیدترین ساخته 
کارگردان ایراني برنده نخل طالي کن یکي از این آثار خواهد بود. 
این فیلم با نقش آفریني ژولیت بینوش از ابتداي ژوئن سال گذشته 
ایتالیا مقابل دوربین رفت و اولین فیلم کیارستمي  در توسکاني 
است که در خارج از ایران ساخته شده است. از سینماي ایران 
فیلم »شکارچي« ساخته »رفیع پیتز« کاندیداي دریافت جایزه اول 
جشنواره برلین است. در راستاي مجموعه سفرهاي سینماگران 
المللي که از سوي خانه سینما تدارک دیده شده  به مجامع بین 
است نیز دکتر محمد سریر عضو هیات مدیره خانه سینما، مریال 
زارعي نایب رئیس انجمن بازیگران سینما، سعید مستغاثي رئیس 
میمي  مسعود  و  ایران  سینماي  نویسندگان  و  منتقدان  انجمن 

رئیس کانون برنامه ریزان و دستیاران
کارگردان، راهي جشنواره برلین مي شوند. یکي از اتفاقات مهم 
رومن  ساخته  جدیدترین  جهاني  اکران  برلین،  امسال  جشنواره 
که  است  اسکار  برنده  لهستاني  کارگردان سرشناس  پوالنسکي 
از قرار معلوم در غیاب وي نمایش خواهد یافت. این کارگردان 
برنده نخل طال و جایزه اسکار که هم اکنون در بازداشت خانگي 
در سوئیس به سر مي برد، قادر نخواهد بود در مراسم اکران 

فیلم »روح نگار« که در بخش رقابتي حضور دارد شرکت کند. 
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حالت چهره بیانگر گرایشات سیاسي  
 

ساده  نگاه  یک  با  که  دادند  نشان  خود  تحقیقات  در  امریکایي  محققان  از  گروهي   
تعیین گرایشات  برد.  آنها پي  به گرایشات سیاسي  توان  افراد مختلف مي  به چهره 
سیاسي افراد در تحقیقات گذشته از طریق بررسي ژن ها و فعالیت هاي مغز اثبات 
شده بود. اکنون گروهي از محققان دانشگاه تافت در ماساچوست با انجام آزمایشي 
نشان دادند حتي از حالت چهره افراد نیز مي توان خط مشي سیاسي افراد را تعیین 
کرد. این محققان براي دستیابي به این نتایج سه آزمایش انجام دادند؛ در آزمایش 
اول به 29 دانشجو عکس هایي سیاه و سفید از 59 سناتور دموکرات و 59 سناتور 
جمهوریخواه بدون نام نشان داده شد و از آنها خواسته شد تعیین کنند کدام سناتور 
مربوط به کدام حزب است. این سیاستمداران حرفه یي بین سال هاي 2004 تا 2006 
نامزد سنا بودند. در این آزمایش درصد موفقیت باالي 60 درصد بود به طوري که 
99 درصد شرکت کنندگان به درستي حزب سناتورها را تعیین کردند. در آزمایش 
دوم به گروهي دیگر از دانشجویان، عکس هاي دانشجویاني نشان داده شده بود که 
گرایش سیاسي خود را در گزارش ساالنه تحصیلي شرح داده بودند. در این آزمایش 
نیز شرکت کنندگان با مشاهده تصاویر موفق شدند با موفقیت 60 درصد دموکرات یا 
جمهوریخواه بودن افراد را مشخص کنند. براساس گزارش اگزماینر، در این آزمایش 
نیز درصد موفقیت باالتر از میزان حدس و گمان )60 درصد( و برابر با 96 درصد 
گرایش سیاسي  که  دریافتیم  »ما  داشتند؛  اظهار  این خصوص  در  محققان  این  بود. 
چه از نوع حرفه یي و چه از نوع مردمي مي تواند با یک عکس ساده و بر پایه اثر 
تصویر قالبي تعیین شود. این اثر تصویر قالبي نشان مي دهد دموکرات ها گرم تر و 

جمهوریخواهان قوي تر هستند.«  

انتشار کتاب هیتلر در آلمان بعد از 70 سال 
در  کپي رایت  قانون  آلمان  در 
این  به  نویسنده  آثار  مورد 
صورت است که بعد از گذشت 
حق  مولف،  مرگ  از  سال   70
اثر  آن  مورد  در  رایت  کپي 
اگر  حتي  مي رسد  پایان  به 
مخوف ترین  از  یکي  فرد  آن 
سیاستمداران دنیا باشد یا آتش 
جنگ جهاني را افروخته باشد. 

حق  نازي،  رژیم  کار  پایان  در 
من«  »نبرد  کتاب  رایت  کپي 
آدولف هیتلر براي جلوگیري از 
باواریا  دولت  به  مجدد  انتشار 
واگذار شد چرا که به طور کلي 
انتشار  متفقین  پیروزي  از  پس 

آثار پیشوا در آلمان ممنوع است. اما انستیتوي تاریخ معاصر آلمان تصمیم دارد در 
سال 2015 بعد از پایان یافتن دوره 70 ساله ممنوعه که از زمان خودکشي هیتلر در 
مونیخ آغاز شده، براي اولین بار بعد از جنگ جهاني دوم این کتاب را تجدید چاپ 
کند. کارشناسان در حمایت از اقدام این انستیتو در مونیخ عقیده دارند با انتشار کتاب 
»نبرد من« مردم از دیدگاه بدون منطق و سخیف هیتلر بیش از پیش اطالع پیدا مي کنند. 
اما در عوض مخالفان که دولت باواریا از اصلي ترین آنهاست بر این باور هستند که 
با این کار احترام به قربانیان فجایع هیتلر در جنگ زیر سوال مي رود. همچنین این 
نگراني وجود دارد که این کتاب به عنوان تبلیغي براي نازیسم به شمار بیاید. ژرمن ها 
درطول این سال ها تالش کردند چهره منفور و عقاید نژادپرستانه پیشوا را متفاوت 
از مردم سرزمین اش نشان بدهند اما در حال حاضر انتشار یکي از کتاب هاي هیتلر 
بار دیگر این شک و شبهه را در دید مردم جهان تداعي کند.از سال 1945 بیش از 
12 میلیون نسخه از کتاب »نبرد من« منتشر شده است. به گزارش کتابخانه استان 
این کتاب را به عنوان هدیه  باواریا، در مونیخ و نورنبرگ و چند شهر دیگر آلمان 

ازدواج به زوج هاي جوان اهدا مي کنند. 
4 فوریه 2010 

عذاب وجدان هم بیشتر زنانه است 
طبق نتایج یک تحقیق علمي در اسپانیا احساس عذاب وجدان و شدت آن، ارتباطي 
تنگاتنگ با جنسیت و سن انسان دارد. زنان بیشتر و سریع تر از مردان دچار عذاب 
وجدان مي شوند. پژوهشگران دلیل این مساله را تربیت متفاوت زن و مرد مي دانند. 
هنوز هم جامعه از زنان انتظار دارد که قدرت درک دیگران را داشته باشند، ولي توقع 
از مردان در این زمینه کمتر است. به همین دلیل مردان، به ویژه در سنین پایین، بسیار 
کمتر از زنان دچار عذاب وجدان مي شوند. تازه در سنین 40 تا 50 سالگي مردان در 
این مورد به زنان نزدیک مي شوند. محققان در ارزیابي نتایج خود مي گویند، احساس 
عذاب وجدان در زنان بیش از حد نیست، بلکه در مردان کمتر از حد معمول است. 
او  براي  یا  شده اند  فردي  ناراحتي  باعث  که  مي شوند  متوجه  زنان  از  کمتر  مردان 
مزاحمت ایجاد کرده اند. این توانایي را مردان به مرور زمان در سنین باالتر به دست 
مي آورند، در صورتي که زنان از سنین کودکي طوري تربیت مي شوند که قادر به 

مراقبت از دیگران باشند. 
در بین زنان نیز احساس عذاب وجدان اشکال متفاوتي در سنین گوناگون دارد. زنان 
جوان وقتي مسبب ناراحتي کسي مي شوند، بیشتر با آن شخص احساس همدردي 
مي کنند. ولي وقتي سن زنان باالتر مي رود، آنان کمتر احساس همدردي مي کنند و 

متقلب ترین دانشجویان جهان 
موسسات  و  دانشگاه ها  امتحانات  دپارتمان  گزارش  در 
از  استفاده  میزان  که  است  آمده  انگلستان  عالی  آموزش 
در  آزمون ها  جلسات  در  همراه  تلفن های  و  mp3 پلیرها 
میان دانشجویان به شدت در حال افزایش بوده به طوری 
افزایش  درصد  میزان شش  این  گذشته  سال  یک  طی  که 

یافته و به 4500 مورد رسیده است. 
در این گزارش همچنین به این موضوع اشاره شده که این 
 B تقلب ها اکثرا باعث می شود تا نمرات دانشجویان از رده
و C به A ارتقا یابد که این موضوع خود در چگونگی و 

نوع مدارک دانشگاهی در انگلستان ایجاد تردید می کند. 
از  تنها  دانشجویان  که  دیده شده  تقلب،  موارد  بیشتر  در 
وسیله  این  چراکه  می کنند  استفاده  خود  همراه  تلفن های 
الکترونیکی و مدرن به راحتی قابلیت ضبط و پخش صدا و 
تماس با خارج از سالن آزمون را دارد و اگر هم دانشجو 
موفق نشود به سوالی پاسخ دهد، می تواند با استفاده از این 
وسیله امتحان خود را بگذراند که در اکثر نقاط انگلستان، 
ابزار  و  وسایل  راحتی  به  که  دارند  وجود  فروشگاه هایی 
الکترونیکی تقلب را می فروشند و تا کنون نیز دپارتمان و 
بازرسان دولتی موفق نشدند با چنین مراکزی مقابله کنند. 
با این حال، وسایلی نیز تولید شده اند تا بتوانند وجود ابزار 

الکترونیکی تقلب را کشف کنند. 
مدارس  در  حتی  مواردی  چنین  که  است  حالی  در  این 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  اما  شده  مشاهده  نیز  انگلستان 
گرفتن  برای  دانشجویان  و  است  بیشتر  عالی  آموزش 
استفاده  تقلب  نوین  این روش های  از  باال  با معدل  مدرک 

می کنند. 
بر اساس اعالم دپارتمان آزمون و امتحانات دانشگاه ها و 
این موضوع مشخص  انگلستان،  موسسات آموزش عالی 
حین  تقلب  میزان  افزایش  اصلی  علت های  از  یکی  که  شد 
برگزاری آزمون ها در دانشگاه ها کمبود مراقبان آموزش 
دیده است به طوری که مشاهده شده اکثر مراقبان حتی به 

دانشجویان در پاسخ دادن به سواالت کمک می کنند. 
این  دانشگاه های  در  تقلب  میزان  میالدی   2008 سال  در 
کشور پنج درصد بود اما طی سال گذشته میالدی به 10 
درصد افزایش یافته،  چراکه فناوری های نوین تر و میزان 

دسترسی دانشجویان به آن نیز آسان تر شده است. 

تایمز آنالین 8 فوریه 2010 

طرح گروگان گیری خوزه 
مورینیو خنثی شد 

امنیتی  تدابیر  اخیر  روزهای  در  ایتالیا  میالن  شهر  پلیس 
شدیدی را برای خوزه مورینیو مربی تیم اینتر میالن در 

نظر گرفته است .
رییس پلیس میالن دیروز در یک کنفرانس خبری از طرح 
گروهی از گنگسترهای مقدونیه ای برای ربودن این مربی 
.این طرح زمانی خنثی شد که نیروهای  جنجالی خبر داد 
اعضای  از  تن  چند  هماهنگ  عملیات  یک  در  میالن  پلیس 
را در بخشهای مختلف شهر دستگیر کردند.از  این گروه 
این عده همچنین عکسهای متعددی از مورینیو و خانواده 
به  اینتر  تمرین  زمین  تا  او  روزانه  مسیر  همچنین  و  اش 

دست آمد .
از  تن  چند  هنوز  اینکه  به  توجه  با  میالن  پلیس  مقامات 
اعضای این باند متواری هستند این موضوع را کامال جدی 

گرفته اند .
تیم  ترک  از  پس   2004 سال  در  نیز  ازاین  پیش  مورینیو 

پورتو برای حضور در چلسی تهدید به مرگ شده بود.

سان/10 فوریه

مرد مسن پس از 30 بار مردود 
شدن باالخره دیپلم گرفت

 یک مرد مسن اردنی پس از 30 بار تالش، باالخره توانست 
دیپلم  و  بگذارد  سر  پشت  را  دبیرستان  دوره  امتحانات 

بگیرد.
 هانی ابو رمان 60 ساله قباًل 30 بار در امتحانات شرکت 
کرده بود، اما هربار مردود شده بود. او از سال 1981 در 

امتحانات شرکت کرده بود. 
مرد اردنی در این باره گفت، هدفش از اخذ دیپلم، تشویق 
کردن فرزندانش به ادامه تحصیل و کسب موفقیت است. 
او بعد از اینکه بیشتر فرزندانش تحصیالت دانشگاهی خود 
رساندند،  پایان  به  مختلف  تخصصی  های  رشته  در  را 
بودن سنش  باال  رغم  به  مرد  این   . بگیرد  دیپلم  توانست 

قصد دارد در دانشگاه تحصیل کند.
الرای/10 فوریه

دستگیری مردی که 100 بار با 
یک زن تماس تلفنی گرفته بود 

 

مرد سی ساله ای که هویتش فاش نشده به خاطر مزاحمت 
برای یک زن دستگیر و محاکمه شد .

این مرد که ساکن شهر لندن در ایالت اونتاریو کانادا است 
در  زن  شد  حاضر  دادگاه  در  زن  این  شکایت  خاطر  به 
دادگاه عنوان کرده بود که در یکی از سایتهای دوست یابی 
پیشنهاد  انکه  از  پس  ولی  آشنا شده  مرد  این  با  اینترنتی 
قرار مالقات مرد را رد کرده است با این میزان از تماس 

های تلفنی او  در یک روز مواجه شده است .
این مرد همکنون با وثیقه ده هزار دالری ازاد شده و رای 

نهایی دادگاه در روزاول مارس صادر خواهدشد.

سی نیوز /5فوریه

حمله پرنده به ساکنان دهکده 
ترس  در  قبل  هفته هاي  از  انگلیس  در  دهکده اي  ساکنان 
خیابان  به  که  زماني  چون  مي برند  سر  به  وحشت  و 
مي آیند، پرنده اي به آنها حمله مي کند و آنها مجبورند در 
خانه بمانند. این پرنده شرور اخیرا به تعدادي از ساکنان 
انگلستان حمله کرده است.  ایالت پورکشایر  دهکده اي  در 
او از حمله به مردان، زنان، بچه ها و حتي کالسکه کودکان 

نیز ابایي ندارد.
و  مي نشیند  کمین  به  پرنده  این  هستند  مدعي  نیز  برخي 
زماني که دانش آموزان از سرویس پیاده مي شوند به آنها 
حمله مي کند و آنها را تا رسیدن به در خانه هایشان تعقیب 
دوونیم  نوه  با  که  زماني  دهکده  ساکنان  از  یکي  مي کند. 
قرار  پرنده  این  حمله  مورد  بوده،  خیابان  در  خود  ساله 

گرفته و پایش زخمي شده است. 

بنا به گفته پسر 34 ساله این زن، او در آن لحظات سعي 
کرده با کیفش پرنده را دور کند اما این حیوان جدا شرور 
بوده است. در این زمان پستچي در این مساله دخالت کرده 
و به پرنده لگد مي زده تا این حیوان را از این زن دور کند
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بیشتر نگران خودشان هستند. آنان بیشتر به این فکر مي کنند که 
ایجاد ناراحتي براي دیگران چه عواقبي براي خودشان مي تواند 
ناراضي  دارند،  وجدان  عذاب  اینکه  از  همچنین  و  باشد  داشته 
هستند. در این تحقیق که توسط محققان دانشگاهي در اسپانیا 
انجام گرفته 360 زن و مرد از سنین مختلف مورد آزمایش هاي 

روان شناختي قرار گرفته اند. 
5 فوریه 2010 

تفاوت خوبي ها از نگاه »چپ 
دست ها« و »راست دست ها«  

 
پژوهشگران اسپانیایي در تحقیقات خود نشان دادند افراد چپ 
مي  ها  دست  راست  مقابل  نقطه  در  را  دنیا  هاي  خوبي  دست 
بینند. به گزارش آنسا محققان دانشگاه گرانادا با بازنگري تعداد 
زیادي از مطالعات مربوط به راست دست ها و چپ دست ها 
دریافتند دستي که افراد با آن مي نویسند نگاه آنها را نسبت به 
دنیا تغییر مي دهد و مي تواند بر روي روش این افراد در دیدن 
چپ  که  طوري  به  بگذارد،  تاثیر  بدي  و  خوبي  چون  مفاهیمي 
دست ها خوبي دنیا را در سمت چپ و راست دست ها آن را در 
طرف مخالف مي بینند. بر پایه این تحقیقات، تجربیات ادراکي و 
حرکتي به طور اجتناب ناپذیري با دستي که قدرت بیشتري دارد 
ارتباط دارند و تا حد چشمگیري روي چگونگي نگاه ما به دنیا و 

درک مفاهیمي چون خوبي و بدي اثر مي گذارند. 
از  10 درصد  تنها حدود  اقلیت قرار دارند و  چپ دست ها در 
قدرت  دلیل  به  را تشکیل مي دهند. چپ دستي  جمعیت جهاني 
بیشتر نیمکره راست مغز است در حالي که در راست دست ها 
قدرت نیمکره چپ بیشتر است. اغلب گفته مي شود این تفاوت 
تر  خالق  و  تر  باهوش  ها  دست  چپ  شود  مي  موجب  مغزي 
است  ناشي شده  این  از  فکر  این  و  باشند  ها  دست  راست  از 
)دست  از دست چپ  نوابغ گذشته  و  هنرمندان  از  بسیاري  که 
شیطان( استفاده مي کرده اند. در گذشته به این دلیل به دست 
چپ دست شیطان مي گفتند که در راست دست ها به عنوان یک 
دست از کارافتاده و بي مصرف شناخته مي شده و تمام قدرت 
و توانایي فرد در دست راست بوده است. به دلیل در اقلیت قرار 
گرفتن این افراد، از نظر فرهنگي پیشداوري هاي زیادي درباره 

چپ دست ها مي شود. 
اکنون این محققان اسپانیایي در بررسي هاي خود نشان دادند 
چپ دست ها »چشم انداز چپ« دنیا را دارند. تحقیقات گذشته 
یک  از  که  زماني  داد  مي  نشان  استنفورد  دانشگاه  دانشمندان 
چپ دست خواسته مي شود اشیا یا افراد را با یک مفهوم ذهني 
مثبت در فضاي یک نمودار قرار دهد آنها را در سمت چپ قرار 
مي دهد در حالي که مفاهیم منفي را در طرف راست مي گذارد 
مخالف  در جهت  را  منفي  و  مثبت  مفاهیم  ها  راست دست  اما 
قرار مي دهند. همچنین در یک نقاشي، اشیا و افرادي که طرف 
چپ چیده مي شوند از نظر یک چپ دست همیشه مثبت هستند 
در حالي که براي راست دست ها منفي به نظر مي رسند. این 
محققان در این خصوص توضیح دادند؛سیستم نمادگرایي دنیا 
این  است.  بدي  نماد  چپ  و  خوبي  نماد  راست  دارد  مي  بیان 
درحالي است که تجربه حسي- حرکتي چپ دست ها موجب مي 
شود نمادهاي آنها در نقطه مقابل باشد. براساس گزارش آنسا، 
این نشان مي دهد نظام جهاني نمادها از سوي راست دست ها 

تعیین شده است. 

آبنبات و شکالت با طعم حشرات  
  

توزیع  و  تهیه  شرکت  یک  عجیب  اقدام  از  »چین«  هاي  رسانه 
شکالت و آب نبات خبر داده و اعالم کردند این کارخانه شکالت 
هایي را که داخل شان حشرات وجود دارد، به بازار عرضه مي 
کند. یکي از روزنامه هاي چاپ »چین« در گزارشي از اقدام غیر 
آبنبات خبر  و  تولید شکالت  کارخانه  یک  بي سابقه  و  منتظره 
داده و اعالم کرد این کارخانه از انواع حشرات و الرو آنها و 
بندپایان براي تولید شکالت و آبنبات استفاده مي کند. در گزارش 
خبرگزاري شینهوا آمده است کارخانه »هاتلیکس« که سابقه یي 
طوالني در تولید و عرضه شکالت دارد، به منظور جلب مشتري 
اقدام به عرضه این نوع محصوالت حشره یي کرده است. این 
خبرگزاري همچنین مي افزاید این کارخانه شکالت ها و آبنبات 
پروانه، عقرب، مگس، سوسک و  داخل شان کرم،  که  را  هایي 
ملخ است، به مشتریان عرضه مي کند. همچنین این نوع شکالت 
این کارخانه مورد توجه و عالقه  از محصوالت دیگر  ها بیش 

مشتریان قرار گرفته است.  
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مردي که راه مي رود 109 

میلیون دالر مي ارزید 
دیده اید.  اکثرتان  را  مجسمه  این  تصویر 
پاهایي  با  استخواني  مرد  یک  مجسمه 
فریز  گام هایش  از  یکي  در  که  کشیده 
استاد  کار  و  است  برنز  از  مجسمه  شده، 
روز  جیاکومتي.  فرانسوي،  مجسمه ساز 
این  لندن  در  ساتبي  حراجي  چهارشنبه 
و  گذاشت  حراج  به  را  ارزشمند  مجسمه 
قیمت  به  مجسمه  دقیقه  هشت  عرض  در 
65 میلیون پوند )109 میلیون دالر( فروش 
رفت، در واقع این مجسمه گران ترین چیزي 
است که تابه حال در تاریخ حراجي سوث بي 
به  تنها  البته سات بي  است  رفته  فروش  به 
خاطر این مجسمه خوش شانس نبود، هفته 
فروش  از  توانست  موسسه  این  گذشته 
هنر  و  امپرسیونیست  استادان  تابلوهاي 
 735 و  میلیون  چهار  به  نزدیک  مدرنش 
هزار پوند پول کسب کند که در کل کشور 
براي  هفته  یک  در  رقمي  چنین  بریتانیا 
مبلغي  و  است  بي سابقه  هنري  آثار  خرید 
که خریدار در پایان حاضر به پرداخت آن 
شده چهار برابر بیشتر از رقم هایي است که کارشناسان هنري سوث بي 

تخمین مي زدند.

 عالوه بر این مجسمه، هفته گذشته در این حراجي آثار بزرگي به فروش 
رفتند که با توجه به بحران اقتصادي جهان در سال گذشته و کمتر شدن 
خریدها و مبالغ پیشنهادي، این نخستین اوج بازار آثار هنري به شمار 
مي رود. نخستین اثر فروخته شده در روز چهارشنبه »سلف پرتره با یک 
چشم سیاه« از لوسین فروید بود که 4.8 میلیون پوند به فروش رفت. 
پوند و »کشتي  میلیون   43.2 کلیمت  اثر گوستاو  »کلیسایي در کسون« 
آبي« اثر رنه مگریت در کنار آثاري از آنري ماتیس، پل سزان و اگون 

شیله از دیگر آثار به فروش رفته در حراجي سات بي بودند. 

پیش از این بحران اقتصادي جهان نه تنها دست خریداران را بسته بود، 
ارزشمندشان  مجموعه هاي  فروختن  به  رغبتي  نیز  فروشندگان  بلکه 
از  کمتر  قیمتي  به  را  مجموعه هایشان  نمي خواستند  و  نمي دادند  نشان 
قیمت حقیقي اثر بفروشند اما آنچه هفته گذشته در حراجي هاي سوث بي 
و  خرید  براي  جدیدي  موج  دوباره  که  داد  نشان  گذشت،  کریستي  و 
فروش آثار هنري برخاسته که از موج هاي پیش از آغاز بحران جهاني 

بسیار بلندتر است. 

  

صد و پنجاهمین سال تولد چخوف 
برنامه هاي  خاطر  به همین  و  بود  تولد چخوف  سالگرد  امسال صد و پنجاهمین 
متعددي در روسیه برگزار شد؛ از جمله جشنواره تئاتر چخوف که از 9 تا 11 
کارگردانان سرشناسي چون  آن  در  و  برگزار شد  در شهر مسکو  ماه  بهمن 
آندري کونچالوفسکي داستان هاي کوتاهي از چخوف را بدل به نمایش کرده و 
آن را اجرا کردند. در سالن مشهور تئاتر مسکو که نخستین بار شاهد اجراي 
روز  بود،  استانیسالوسکي  کنستانتین  کارگرداني  به  »مرغ دریایي«  نمایشنامه 
جمعه و در نخستین روز جشنواره نیز نمایشي از مرغ دریایي براي گرامیداشت 
یاد و خاطره چخوف به صحنه رفت. نمایشنامه هاي مشهوري چون »سه خواهر« 
و »باغ آلبالو« نیز نخستین بار در سالن تئاتر مسکو اجرا شدند. در آن زمان 
تنش هاي بسیاري بین بازیگران و مخاطبان بر سر نحوه اجراي این نمایش ها به 
وجود آمده بود. بازیگران این نمایش ها به توصیه چخوف قواعد سنتي بازیگري 
را نادیده گرفته و به »تئاتر حالت« و »بازي دروني« روي آورده بودند. روز 
تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  دونالن  دکالن  نیز  اوکراین  یالتاي  در شهر  جمعه 

انگلیسي، نمایشنامه »سه خواهر« را روي صحنه برد. 

این نمایشنامه را چخوف پس از نقل مکان به شهر بندري یالتا در کنار دریاي 
سیاه در سال 1897 نوشت. علت نقل مکان چخوف به یالتا خونریزي ریوي حاد 
او بر اثر بیماري سل و اصرار پزشکان بر تغییر شیوه زندگي او بود. روز جمعه 
همچنین وزیر فرهنگ و مقامات رسمي روسیه در قبرستان قدیمي نوودویچي 
مسکو بر مزار چخوف حاضر شدند و به پاس احترام چخوف بر آرامگاه او 
گل گذاشتند. آندري بوسیگین، وزیر فرهنگ روسیه گفت: »واقعیتي که چخوف 
در آثارش نشان مي دهد واقعیتي بسیار تلخ است.« در این مراسم برنار فور، 
مدیر پیشین فستیوال مشهور تئاتر آوینیون فرانسه نیز حضور داشت. دیمیتري 
به  تاگانروگ  جنوبي  در شهر  با حضور  نیز  روسیه  رئیس جمهوري  مدودف، 
چخوف در زادگاه نویسنده اداي احترام کرد. چخوف متولد 29 ژانویه 1960، 
در 44 سالگي در سال 1904 در شهر آلماني بادن وایلر پس از سال ها ابتال به 

بیماري سخت سل درگذشت. 

کتاب تازه اي از 
دان دلیلو 

از  دلیلو  دان 
ین  ح تر مطر
ن  یسا ن نو ما ر
ن  ر پست مد
با  و  آمریکاست 
کتاب هاي  آنکه 
معروفش، به خاطر 
فضایشان،  و  لحن 
فارسي  به  هنوز 
نشده اند،  برگردان 

مي شناسند.  را  او  اینجا  در  کتابخوان ها  اما 
دلیلو  دان  از  جدیدي  رمان  سه شنبه  روز 
منتشر شد که »Point Omega« نام داشت. 

ذهن  به   2006 سال  در  رمان  این  ایده 
هنر  موزه  در  که  زماني  مي رسد.  دلیلو 
ویدئو  به  مي رسد  و  سرگردان  شده  مدرن 
 24« نام  با  گوردون  داگالس  اینستالیشن 
فیلم  ویدئو  این  در  گوردون  رواني«،  ساعت 
»رواني« هیچکاک را به اسلوموشن بدل کرده 
)دو فریم در هر صحنه( و به این ترتیب زمان 

نمایش فیلم 24 ساعت شده است. 

کار  و  رفتم  دیگر  بار  »چهار  مي گوید:  دلیلو 
مي خواهم  که  مي دانستم  سوم  بار  دیدم،  را 
برخالف  دلیلو  بنویسم.«  آن  به  راجع  چیزي 
نیست.  گوشه نشیني  نویسنده  عموم  تصور 
و  مي زند  سر  دوستانش  به  مي کند،  سفر 
و  کرده  شرکت  جلساتي  در  اوقات  بعضي 
از کتاب هایش را مي خواند. شاید  بخش هایي 
چهره دان دلیلو در حال حاضر براي بسیاري 
با  محتاط  تقریبا  مردي  آشناست،  مردم  از 
و  جدي  بسیار  بیاني  و  خاکستري  موهاي 
تا حدي عصبي. دلیلو به تازگي جمله جالبي 
لبخند مي زنم.«  تنها هستم،  »فقط وقتي  گفته: 
و این جمله را بدون هیچ لبخندي گفته است. 
این رمان دلیلو  به  آینده به طور مفصل  هفته 
تایمز  نیویورک  با  کوتاهش  گفت وگوي  و 

خواهیم پرداخت.

نمایشگاه نقاشی روی بوم 
باب دیلن در لندن

 نمایشگاهی از اولین نقاشی های روی بوم باب دیلن خواننده مطرح آمریکایی 
در گالری هالسین در لندن برگزار می شود.

به گزارش پرشین، باب دیلن این نقاشی ها را براساس تصویرها و طراحی هایش 
در جریان سفرهایش بین سال های 1989 تا 1992 کشیده است. 

این نقاشی ها پایانی بر مجموعه  The Drawn Blank  و شاهدی بر تعالی هنری 
دیلن است. او نقاشی را از طراحی آغاز کرد و به نقاشی روی کاغذ و حاال روی 

بوم رسیده است.
دیلن درمورد نقاشی هایش می گوید: »فقط طرح چیزهایی را می کشم که برایم 
جالب هستند بعد آنها را نقاشی  می کنم. چند خانه کنار هم باغ های میوه ردیفی 
از تنه درختان هرچیزی ممکن است. می توانم یک ظرف میوه جلویم بگذارم و به 
درام مرگ و زندگی بدلش کنم. زنان نشانه  قدرت هستند پس من آنها را قدرتمند 
نشان  می دهم. می توانم مردمی را بکشم که در کاروان زندگی می کنند. مردم 

بورژوا را هم می توانم بکشم.«
دیدگاه  القای  یا  اجتماعی  بیانه ای  قصدم  می دهد:»  ادامه  چنین  را  حرفش  او 
شخص خاصی نیست در هرجایی می توانم موضوع نقاشی پیدا کنم. فکر کنم 

برمی گردد به اینکه از میان توده مردم برخاسته ام.«
باب دیلن خواننده ترانه سرا آهنگساز نقاش و شاعر آمریکایی متولد سال 1941 
دارد.  قرار  مردمی  موسیقی  دنیای  در صدر  است  دهه  پنج  از  بیش  او  است. 
وی را بیشتر به دلیل ترانه های راک بلوز کانتری و بدعت هایش در موسیقی 

می شناسند.
وست چستر  آرتیستس / 9 فوریه
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جایزه »از قلم افتاده« بوکر براي 
رمان هاي سال 1970 

جایزه بوکر معموال به کتاب هایي داده مي شود که در یک سال 
گذشته منتشر شده اند اما در سال 1971 این جایزه به بهترین 

کتابي که در همان سال منتشر شده بود، داده شد. 
مثل  شاخصي  نویسنده هاي  از  زیادي  کتاب هاي  بنابراین 
واجد  هیچ وقت  اورتون  جو  و  براگ  ملوین  مردوخ،  آیریس 
شرکت در جایزه بوکر نشدند. مسئوالن بنیاد بوکر هم تصمیم 
گرفتند جوایز 40 سال گذشته را با یک جایزه ویژه تکمیل کنند، 
یون  گذاشته اند.  نام  افتاده«  قلم  »از  بوکر  را  آن  که  جایزه اي 
تروین، مدیر ادبي جایزه من بوکر گفت که این فهرست اولیه 
نشان مي دهد سال 1970 براي ادبیات داستاني انگلیسي زبان، 

سال شاخصي بوده است. 
با »شکست نسبتا  پا«، آیریس مرداک  تا  با »سر  اورتون  جو 
این  در  انگلستان«  در  »جایي  با  براگ  ملوین  و  افتخارآمیز« 
فهرست قرار گرفته اند. جي جي فارل، روت رندل، دیوید الج، 
این  نویسنده هاي  دیگر  از  هم  باودن  نینا  و  اسپارک  موریل 
فهرست اولیه اند. جایزه »از قلم افتاده« من بوکر مدیون توجه 
بوکر  جایزه  بنیاد  افتخاري  بایگان  استراوس،  پیتر  دقت  و 
پنجم«  »تجارت  رمان  که  بود  شده  متوجه  استراوس  است. 
بوکر  جایزه  براي   1971 در سال  دیویس  رابرتسون  نوشته 
تاریخي  این خأل  از مدتي بررسي متوجه  بعد  نامزد نشده و 
کتاب  که  شدند  متوجه  بعدتر  بوکر  بنیاد  اعضاي  البته  شد. 
تجارت پنجم حتي واجد شرکت در جایزه از قلم افتاده بوکر 
هم نیست چون این کتاب در سال 1970 در کانادا و در سال 
این جایزه راشل  بود. داوران  انگلستان چاپ شده  1971 در 
شبکه  خبرخوان  درهام،  کیتي  منتقد،  و  روزنامه نگار  کوک، 
هستند.  نویسنده  و  شاعر  هیل  توبیاس  و  تلویزیوني اي تي ان 
ماه مارس  بوکر در  قلم افتاده«  »از  نامزدهاي جایزه  فهرست 
در  دادن  راي  با  مخاطبان  را  نهایي  برنده  و  مي شود  منتشر 
ماه  در  نهایي  برنده  کرد.  خواهند  انتخاب  بوکر  وب سایت 

فروردین اعالم خواهد شد. 

اتول نامه
فرهنگ ماشین نوشته ها در ایران 
نوشته  ایران«  در  نوشته ها  ماشین  فرهنگ  »اتول نامه:  کتاب 
سیدجمال هادیان طبایي زاده توسط انتشارات نشر یک منتشر 

شده است. 
و  بلند  داستاني  با  است  داستاني  »اتول نامـــــه 
پایان ناپذیر، روایتي نغز و جذاب از تولد، مرگ و هر آنچه بین 
آنهاست... اتول نامه گوشه اي از فرهنگ عامیانه یا زبان عامیانه 
مردم ایران است که فرهنگنامه آن بر اتول ها نگاشته مي شود.« 
است.  درآمده  تحریر  رشته  به  فصل  هشت  در  کتاب  این 
طنزنامه،  عشق نامه،  نیایش نامه،  آغازنامه،  همانند:  عناویني 
را تشکیل  این کتاب  گله نامه و فرنگي نامه  پندنامه،  شورنامه، 

مي دهد. 
در هر فصل نمونه هایي از شعرهایي که با عنوان آن ارتباط 
کار  آنها  بررسي  و  اشعار  این  جمع آوري  است.  آمده  دارد، 
بسیار سختي است که نویسنده توانسته است آن را با پشتکار 

و عالقه خاصي گردآوري کند. 
در  ساربانان  سال  صدها  که  شد  آغاز  آنجا  از  داستان   ...«
سفرهاي طوالني و سخت خویش و در تنهایي و غربت چند 
ماهه و گاه چند ساله زیر لب زمزمه مي کردند و گاه به آواز 
مي خواندند تجربه هاي نغز و شیرین، گفته هاي پند آموز دیرین 
و دلتنگي ها و غصه هاي غم آگین را و شترهاي سماعي که به 
این  مي رفتند.  پشت سر ساربان  داشتند  عادت  زمزمه ها  این 
قریب  تا  شد  منتقل  نسل  به  نسل  و  سینه  به  سینه  روایت ها 
به  »اتومبیل«  همان  یعني  »اتول«  قبل  سال  ده  و  یک صد  به 
سرزمین ایران نیز راه پیدا کرد و فصل جدیدي از ادبیات سفر 

ورق خورد. ...« به این نمونه  دقت کنید: 
زندگي بي ماشین آهنگ زیبایي ندارد / گوئیا فرمان تو در قلب 

من جایي ندارد 

 

کوتاه از ادبیات همزمان با جشن 80 سالگي انتشار، سربازان
 »در غرب خبري نیست« را مي خوانند 

رماني در
 ستایش زندگي 

علیرضا شهمیرزادیان 

»در غرب خبری نیست« مشهورترین رمان ضدجنگ در سراسر جهان 
است. چندي پیش این رمان 80 سالگي اش را پشت سر گذاشت و اریش 
اریا رمارک به عنوان مشهورترین نویسنده ضد جنگ در جهان ستایش 

شد؛ هفته گذشته گروه هاي صلح طلب آلماني بیش از پنج هزار نسخه از 
این کتاب را براي سربازان آلماني، انگلیسي و آمریکایي که در عراق و 
آمریکا حضور دارند به پنج زبان ارسال کردند زیرا این رمان اکنون 
به عنوان اثري در ستایش زندگي و باقي ماندن است.انجمن صلح طلب 
جنگ که مقر اصلي اش در سوئیس است، معتقد است سربازان حاضر 
در افغانستان و عراق با خواندن این رمان متوجه مي شوند که عده اي از 

سیاستمداران همیشه دیوانه و تشنه جنگ هستند. 
اریش ماریا رمارک، نویسنده و روزنامه نگار آلمانی پس از انتشار این 
رمان به یکباره معروف شد اما این رمان به خاطر موضع سیاسی اش 
از همان آغاز بحث برانگیز بود. اریش ماریا رمارک )1898-1970( در 
مصاحبه ای درباره رمان »در غرب خبری نیست« گفته است: »به نظر 
من بدیهی می نمود که آد م ها صلح طلب یا ضدجنگ باشند. همیشه فکر 
هم  کسانی  دریافتم  آنکه  تا  جنگند  مخالف  انسان ها  همه   که  می کردم 
هستند که موافق آن باشند به خصوص کسانی که خود مجبور نیستند 

در آن شرکت کنند.« 
نشود.  منتشر  اصال  نیست«  خبری  غرب  »در  رمان  که  داشت  امکان 
اثر نشان نداد  این  انتشار  انتشاراتی بزرگ ساموئل فیشر عالقه ای به 
چون گمان می کرد که کسی به موضوع رمان عالقه نداشته باشد اما این 
اشتباهی بود که انتشارات اولشتاین برلین از آن بهره برد. کتاب در 31 
ژانویه  سال 1929 منتشر شد و بحثی داغ را برانگیخت. در فضای دوره  
پس از جنگ جهانی اول که بیش از هر چیز حماسه سازی طرفدار داشت، 

رمان »در غرب خبری نیست« را خیانت به سربازان آلمانی دانستند. 
اریش ماریا رمارک در رمان »در غرب خبری نیست« به فجایع جنگ 
بویمر، سرباز جوان داوطلب  پاول  نگاه  از  اول می پردازد. وی  جهانی 
آلمانی، مبارزه برای بقا در سنگرها و جبهه های جنگ را تشریح می کند، 

سنگرهایی که مدام به آنها با خمپاره و گاز سمی حمله می شد. 
به  خیانت  که  بود  ادبی  اثری  نیست«  خبری  غرب  »در  رمارک  برای 
جوانان را بازتاب می داد، جوانانی که معلمان و دستگاه عظیم حکومتی 
بودند،  کرده  جنگ  در  شرکت  برای  شدن  داوطلب  به  تشویق  را  آنان 
جوانانی که پس از جنگ از آنان به عنوان »نسل سوخته« نام می بردند 
در   1963 سال  در  رمارک  می فهمیدند.  بدین گونه  را  خود  نیز  خود  و 

مصاحبه ای در این باره گفت: »مساله  اصلی من، مساله ای کامال انسانی 
قرار  برابر زندگی  در  باید  واقع  در  که  را  18 ساله  اینکه جوانان  بود، 
می گرفتند به ناگهان در برابر مرگ قرار داده بودند و اینکه چه اتفاقی 
برای آنان می افتد. به این دلیل هم من کتاب »در غرب خبری نیست« را نه 
کتابی درباره جنگ بلکه کتابی درباره پس از جنگ مي دانم چون پرسش 
این کتاب این است که چه بر سر ما خواهد آمد؟ ما پس از این، پس از 

تجربه  مرگ، چگونه می توانیم زندگی کنیم؟« 
در سال 1930 لوییس مایل استون، کارگردان آمریکایی، فیلمی براساس 
رمان »در غرب خبری نیست« ساخت. در نخستین روز نمایش فیلم در 
برلین، طرفداران حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان )نازی ها( در سالن 
سینما زد و خورد به راه انداخته و مانع ادامه  نمایش فیلم شدند. طولی 
نکشید که دولت وقت آلمان فیلم را ممنوع کرد، با این استدالل که »در 
غرب خبری نیست« نه درباره جنگ بلکه درباره شکست آلمان در جنگ 
است؛ دولت وقت فیلم را در تضاد با شأن ملت آلمان خواند به خصوص 

که کارگردانی خارجی آن را ساخته بود. 
بدین ترتیب، اریش ماریا رمارک پیش از آنکه آدولف هیتلر بر سر قدرت 

بیاید )1933( تبدیل به مساله ای سیاسی شد. 

»در غرب خبری نیست« به 55 زبان ترجمه شده است. حدود 20 میلیون 
یک  تنها  است.  رسیده  چاپ  به  جهان  سراسر  در  کتاب  این  از  نسخه 
فروش  آلمان  در  کتاب  انتشار  از  ماه پس   18 در همان  آن  از  میلیون 
به صورت کتاب در روزنامه   انتشار  از  پیش  ماه  این رمان، دو  رفت. 
از جبهه های  به عنوان گزارش سربازی  »فوسیشه تسایتونگ«  آلمانی 

جنگ چاپ می شد. 
و  کردند  استقبال  رمان  از  غیرمنتظره  به گونه ای  روزنامه  خوانندگان 

بدین خاطر »فوسیشه تسایتونگ« تیراژ خود را باال برد. 
اگر چه رمارک خود تنها شش هفته را در جبهه  جنگ گذرانده بود اما این 
مدت زمان کافی بود که پس از جنگ دیگر نتواند زندگی  معمولی داشته 
با توصیف  از افسردگی، دلهره و ترس رنج می برد. رمارک  او  باشد؛ 
خود از صحنه های جنگ حرف دل کسانی را زد که نمی توانستند درباره  
نامه  که خوانندگان  تاثیرات آن بر خود سخن بگویند. هزاران  جنگ و 
نیست«  خبری  غرب  »در  که  آن  است  نشانگر  نوشته اند،  دوره  آن  در 
بازتاب دهنده  احساسات بسیاری از سربازانی بوده که در جنگ شرکت 

کرده بودند. یکی از خوانندگان نوشته است: »ما نمی توانستیم 
در این باره حرف بزنیم چون هنوز توان آن را نداشتیم. آدمی که در 
چاله ها و سنگرها پناه می گرفته، این موجود بیچاره، باالخره به زبان 
همه  من  اوست.  فکر  و  او  حرف  کتاب  این  کلمه  به  کلمه  آمده  است. 
سربازانی را که رمارک درباره شان نوشته، می شناسم، یک یک آنان را 

و یکی از آنان هم خودم هستم.« 
در نامه ای دیگر می خوانیم: »همسرم که در جبهه جنگ بوده و دو بار 
نکرده  تعریف  در جبهه  تجربه هایش  از  برایم  وقت  هیچ  مجروح شده، 
است. حال این رمان را به دستم داده و می گوید: »این کتاب را بخوان 

که گزارشی واقعی است از آنچه بر من در جبهه جنگ گذشته است.« 
ماریا رمارک در سال 1931 به سوئیس مهاجرت کرد و در طول جنگ 
جهانی دوم در آمریکا زیست. وی در سال 1947 به تابعیت این کشور 
درآمد و تا زمان مرگش در سال 1970 در همانجا ماند. حکومت نازی 
اتهام  به  او  رمان های  گرفت.  از وی  را  آلمانی  تابعیت   1938  در سال 
طعمه    1933 سال  در  نازی  حکومت  دوره   در  سربازان«  به  »خیانت 

کتابسوزی در آلمان شدند. 
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اثر جان لوکاره   -   ترجمه منوچهر کیا
 قسمت چهل و یکم

لیماس  آیا  ببینم  بگوئید   : پرسید  وازاو  کرد  لیز  به  رو  کاردن   
کمونیست بود ؟ نخیر آیا میدانست که تو کمونیست هستی ؟ بله 
باو اطالع دادی  این موضوع را  باو گفته بودم هنگامیکه  خودم 
این  برای  او  او فقط خندید  داد؟  از خودنشان  العملی  چه عکس 
چیزها اهمیت زیادی قائل نبود. آیا گمان میکنی که او واقعا برای 
این چیزها اهمیتی قائل نمیشد ؟ بله آیا لیماس مردشادی بود و 
میخندید.ولی  ؟نخیراوبندرت  میامد  خنده خوشش  و  از شوخی 
هنگامیکه باوگفتی عضو حزب کمونیست هستی او خندید چرا! 
بعقیده من او حزب کمونیست را تحقیر میکرد. کاردن بالحن بی 
تفاوتی پرسید : آیا فکر میکنی که از حزب کمونیست منتفر بود 
افراط  به حد  افراد  به  که  بود  مردانی  آن  از  لیماس  آیا  نمیدانم 
یک  به  او  ولی  بهیچوجه  میورزند؟نخیر  کینه  ویا  میکنند  محبت 
خواربارفروش حمله کرده است چرا؟ دراین باره چیزی نمیدانم 
ولی حتما باین موضوع فکرکرده ای ؟ بله به چه نتیجه ای رسیده 
لیماس  که  میدانستی  قبال  آیا  برسم  ای  نتیجه  به  ای؟نتوانستم 
جواب  لیزبسرعت  ؟  کرد  خواهد  مضروب  را  فروش  خواربار 
داد :نخیر برای آخرین بارچه موقع لیماس را دیدی البته قبل از 
امروز . پس از اینکه به زندان رفت دیگر او را ندیدم پرسیدم که 
کی برای آخرین باراو رادیدی؟ شب قبل از روزیکه این جریان 
اتفاق افتاد شب قبل از اینکه باخواربار فروش دعوا کند. در آنشب 
لیماس را در کجا مالقات کردی ؟ در خانه اش او مریض شده 
بود و دیگر نمیتوانست کار کند . من بمنزلش رفتم تا برایش غذا 
درست کنم. آیا برای او چیزی خریدی ؟ بله چه دختر مهربانی ! 
ایکار حتما برایت خیلی گران تمام میشد آی پول کافی در اخیتار 
داشتی ؟ من باو کمکی نکردم بلکه او پول بمن داد او... کاردن 
حرف او را قطع کرد و بالحن تعجب آمیزی پرسید :پس او پول 
جواب  بالفاصله  بود  برده  پی  خود  اشتباه  به  که  لیز  ؟  داشت 
که  نمیتوانست  حتی  او  لیره  دو  یکی  داشت  کمی  پول  البته  داد 
اجاره خانه و صورتحسابهایش را بپردازد . یکی از دوستانش 
بعدها پول همه این چیزها را پرداخت. بلکه یکی از دوستان آلک 
است  صحیح  کامال  بپردازد.  را  صورتحسابهایش  شد  مجبور 
یکی از دوستان قدیمی لیماس قرضهای او پرداخت نموده است 
راستی آیا شما این دوست او را دیدید؟ لیز با عالمت سرجواب 
لیماس  این دوست خوب  : کامال میفهمم  داد. کارون گفت  منفی 
دراین  ایا  است  نموده  پرداخت  را  دیگری  صورتحسابهای  چه 
تندی  لحن  با  لیز  مرددید؟  ....چرا  ...نه  نه  ؟  دارید  اطالعی  باره 
جواب داد : بشما گفتم که در این باره اطالعی ندارم . ولی شما 
تردید داشتید از خود میپرسم که آیا واقعا حقیقت را میگویید. بله 
حقیقت را میگویم آیا لیماس هیچوقت درباره این دوست با شما 
حرفی نزد ؟ منظور من همان دوستی است که پول هنگفتی داشت 
درباره  هیچگاه  او  دارد.  اقامت  کجا  در  لیماس  که  میدانست  و 
داشته  دوستی  واقعا  که  نمیکردم  گمان  نزد  من حرف  با  کسی 
باشد . آه ! سکوت مطلقی سالن را فرا گرفت لیز بفکر فرورفت . 
پس از چند لحظه کارون سکوت را شکست و پرسید الیزابت تو 
چقدر حقوق میگیری ؟ 6 لیره در هفته آیا پس انداز هم داری ؟ 
فقط چند لیره چه مبلغ بابت کریه خانه میپردازی؟ 50 شیلینگ در 
هفته پول هنگفتی است . اینطور نیست الیزابت آیا تازگی کرایه 
خانه خودت را پرداخته ای ؟ لیز سرخود را مایوسانه تکان داد و 
گفت : خیر چرا؟ آیا دیگر پول نداری؟ لیز زمزمه کنان جواب داد: 
شخص ناشناسی مبلغی برایم فرستاده و من آپارتمان را خریده 
ام ؟ چه کسی ؟ لیز در حالیکه اشک میریخت گفت : نمیدانم لطفا 
دیگر از من سئوال نکنید نمیدانم چه کسی این کار را کرده 6هفته 
از بانکهای شهر برایم رسید و حواله ای  از یکی  پیش نامه ای 
بمبلغ 1000لیره دریافت کردم در نامه نوشته شده بود که یکی از 
موسسات خیریه دست بچنین کاری زده است بخدا دیگر چیزی 
نمیدانم شما که به همه چیز واردید بمن بگوئید که چه کسی .... 
چرا در این باره تحقیق نکردی آیا عادت داشتی که چنین هدیه 
های گرانبهائی را دریافت کنی ؟ لیز جوابی نداد. کارون افزود 
: تو سعی نکردی که بفهمی چه کسی اینکار را کرده است زیرا 
حدس میزدی که چه کسی اینکار را انجام دادم است اینطور نیسد 
؟ لیز دستهای خود را روی صورتش گذاشت و با عالمت سر 
جواب مثبت داد. تو حدس زدی که این پول را لیماس با یکی از 
دوستانش برایت فرستاده اینطور نیست؟ بله قبال شنیده بودم که 
یکی از دوستان لیماس حسابهای او را تصفیه کرده است . واقعا 
عجیب است راستی بگوئید ببینیم الیزابت آیا کسی سعی نکرد که 
پس از زندانی شدن لیماس با تو تماس بگیرد ؟ لیز بدروغ جواب 
علیه  را  بود که میخواهند چیزی  فهمیده  نخیر حال بخوبی  داد: 

لیماس ثابت کنند.

جاسوس جنگ سرد
افزایش تلفن هاي همراه دوربین دار 

ابزاري براي ثبت 
تمام تصویرها 

استوارت جفریز / ترجمه: نیل شهاب زاده 

این روزها هر جا مي روید، آدم هایي را مي بینید که تلفن هاي همراه شان 
مجهز به دوربین است، بسیاري از ما، دقیقه هاي زندگي  مان را ضبط، ثبت 
و آپلود مي کنیم اما دست آخر، آیا قادربودن به انجام این کار، دلیل خوبي 

براي انجام آن است؟ 
آلبرت  و  ویکتوریا  موزه  در  شیشه اي  چارچوب  یک  مقابل  در  نفر  سه 
اصطالح  به  از  خوبي  چشم انداز  داریم  سعي  ما  از  هرکدام  ایستاده اند. 
لیموژس  تابوت در  این  تابوت بکت داشته باشیم. همانطور که مي دانید، 
در قرن دوازدهم ساخته شد و یکي از معروف ترین حوادث تاریخ انگلیس 
از  یکي  تابوت  این  اعظم.  اسقف  بکت  توماس  قتل  مي کند،  توصیف  را 
سرد  ژانویه  صبح  یک  در  شما  که  است  چیزهایي  دوست داشتني ترین 
مشکل  یک  فقط  باشید.  داشته  را  دیدنش  آرزوي  مي توانید  یاس آور  و 
وجود دارد و آن وجود شخص مزاحمي بوده که بهترین نما را به خود 

او پنج  اختصاص داده است و آن نما داللت بر شهادت بکت دارد. االن 
قضاوت  مي توانم  من  که  جایي  تا  نه،  ایستاده،  آنجا  که  است  دقیقه اي 
کنم، تحسین پیکرهایي که جسورانه آنجا در یک زمینه روشن آبي قرار 
داده شده اند اما بي معني، بي پایان و آزارنده همان چشم انداز را منعکس 
مي کنند. او همان چشمان مرده، همان دهان باز و همان صورتي که همه ما 
داریم، وقتي تلفن هاي دوربین دارمان را یک فوت جلوتر از صورت هایمان 

نگه داشته ایم و کلیک مي کنیم، کلیک، کلیک. 
از روي  ببینم،  و شاید  باید  که  آنچنان  را  تابوت  نمي توانم  که  در حالي 
کج خلقي به آنچه که هربرت مارکوس، فیلسوف آلماني درباره اینکه چطور 
به  را  آن  و  مي کند  تضعیف  را  تکنولوژي  آزادیبخش  احتماالت  عقالنیت 
یک وسیله براي تسلط بر ما تنزل مي دهد، نوشت، فکر مي کنم. به عقیده 
من منظور او این بوده که ما به جاي استفاده از تکنولوژي مثال تلفن هاي 
شادتر  و  کردن  آزادتر  زندگي هایمان،  کردن  توانگرتر  براي  دوربین دار 
کردن آن مثل توده اي در حال انجام کاري آزار دهنده و اساسا بي معني 
هستیم در نتیجه این دیدگاه را براي دیگران هم نابود مي کنیم. ما کلیدهایي 
ماشین هایمان شده ایم. فضاي  برده هاي  و  خلبان خودکار  روي سیستم 
در  هیچ کس  که  تصاویري  انباشته ایم،  تصویر  بیلیون ها  با  را  مجازي 
ذهن معقولش حتي کسي که آنها را فرستاده، فکر نمي کند آنها ارزشمند 
باشند، شاید هم من اشتباه مي کنم. هفت سال پیش، گوشي هاي دوربین دار 
به سختي ثبت نام مي شد. در واقع 17 ژوئن 2003، یک احمق در گاردین 
نوشت که »در طول دو ماه گذشته استفاده اندک از آن دسته از تلفن هاي 
سه گیگ که تازه به بازار آمده و دوربین در آنها تعبییه شده، مي تواند 
حاکي از این حقیقت باشد که در حال حاضر مشخص نیست این تلفن ها 
براي چه منظوري به کار مي روند و این معما به اندازه کافي گمراه کننده 
نیست تا بیشتر ما را قانع کند تا هزینه اي بابت آن بپردازیم.« این نویسنده 
مي خواست چنین استدالل کند که گوشي هاي تلفن مجهز به دوربین در 
 ،s5Cمثل سینکلر در مي آورند  فني  بنجل خر وسایل  از حیاط  آخر سر 
سکیوریگنومو و کفش هاي رو فرشي خانگي نایت میتس که چراغي در 
اقرار  بدهید  اجازه  این موضوع،  درک  با  تعبیه شده.  آنها  جلوي  قسمت 
کنم چقدر احمق بودم که این جمله را نوشتم. این روزها، حتي تصور یک 
گوشي همراه بدون دوربین یا امکانات تصویري به نظر بي معني و عجیب 
مي رسد. بیشتر آنها سبک تر و قابل حمل تر از بیشتر دوربین هاي دیجیتال 
هستند و مهم تر اینکه، سریع تر به اینترنت متصل مي شوند و این نکته اي 
قابل توجه در عرصه اي است که عصر تصویر معرفي شده بنابراین اگر 
اجتماعي شما  فکر مي کنید هواداران شبکه  و  شما جاناتان راس هستید 
دوست دارند عکس هاي شما را در حال بازي کردن زیر برف با بچه ها 
ببینند، مي توانید آنها را اینترنتي پست کنید، قبل از اینکه حتي وسایل تان 
کردني  که ظاهرا صرفنظر  باشید. چیزي  کرده  میزتان جمع  از روي  را 
و  کامال ضروري شده  چیزي  به  تبدیل  مي رسید،  نظر  به  بي مصرف  و 

ارقام  آخرین  است.  علم  اختراع  وسیله  یک  اوقات  بیشتر  چیزي  چنین 
)یا   MMS )MDA( نشان مي دهد که شمار  تلفن همراه  انجمن اطالعات 
 336 است:  افزایش  به  رو  سرعت  به  ویدئویي(  و  تصویري  پیغام هاي 
میلیون در انگلستان در سال 2006، 553 میلیون در 2008 و هنگامي که 
MDA گزارش تازه خود را منتشر کرد، افزایش دیگري براي سال 2009 
مورد انتظار بود. شمار پیام هاي تصویري و ویدئویي با شمار متن هاي 
فرستاده شده )78.9 بیلیون متن در انگلستان سال 2009 فرستاده شده( 
قابل مقایسه نیست اما MDA مي گوید، SMS براي محاوره مورد استفاده 
قرار مي گیرد در حالي که MMS بیشتر در مواقعي استفاده مي شود که 
واقعه یا رویدادي رخ داده باشد. بنابراین در روز عید تولد مسیح و شب 
سي و یکم دسامبر ارسال پیامک هاي تصویري به سرعت افزایش مي یابد: 
شد  فرستاده  تصویري  پیام  میلیون   4.4  ،2008 سال  کریسمس  روز 
بعد  هم  بیشتري  مي گویند: شمار  کارشناسان  دقیقه.  در  هزار  یعني سه 
از کریسمس 2009 فرستاده شد و جریان بزرگ تري نیز در پیامک هاي 
تصویري انگلستان خواهد بود که سپاسگزار بارش این همه برف هستند. 
چرا ما در حال فرستادن این همه تصویر هستیم؟ که در واقع بیشترشان 
بي ارزشند و اغلب در شرایط اجتماعي غیرقابل قبول گرفته مي شوند. هفته 
مادرها  و  پدر  لندن،  هال  فستیوال  در رویال  نمایشي  در جریان  گذشته 
را تماشا مي کردم )از آنها خواسته شد که قبل از آغاز نمایش تلفن هاي 
همراه شان را خاموش کنند(، داشتند از فرزندان شان مقابل پرده صحنه 
تئاتر و پرده یک فیلم کارتوني عکس مي گرفتند. چرا؟ خانمي که کنار من 
و دخترم در حال عکس گرفتن بود، گفت: فقط براي اینکه ثابت کنیم اینجا 
بوده ایم. آن را براي پسرمان ثبت مي کنیم تا وقتي بزرگ شد آن را ببیند. 
که  دریافت  همکاران  از  یکي  مي کرد،  اجرا  برنامه  آلن  لي  لي  که  زماني 
باالي  دوربین دار  تلفن  گوشي  که  است  تماشاگراني  معدود  از  یکي  او 
سرش نگرفته تا عکس ها یا فیلم هایي بگیرد که به طور غیرقانوني از طریق 
اینترنت ارسال مي شوند. در نمایشگاه جانوران و گیاهان آبزي لندن هم، 
گردش خانوادگي یکي از دوستان تقریبا با عکاسي بزرگساالني که مثل 
ماهي گوپي نماي ماهي هاي بزرگ کودن را سد کرده بودند، خراب شد. 

جامعه ما واقعا به چند عکس ماهي احتیاج دارد؟ 
اخیرا وقتي دوست دیگري از تاج محل بازدید مي کرد، متوجه شد که چه 
افراد کمي وقتي به آنجا مي رسند، واقعا با چشم غیرمسلح به این بنا نگاه 
مي کنند، به جاي آن مي توانستند گوشي هاي تلفن شان را فورا باال بگیرند و 
از منظره اي عکس بگیرند که تاکنون همه دنیا میلیون ها بار آن را دیده اند. 
به تازگي کسي طي نامه اي به روزنامه تلگراف شکایت کرده بود از اینکه 
چطور مراسم تعمید و نامگذاري بچه به خاطر مادر تعمیدي که در حال 
بگیرد،  عکس  تعمید  غسل  در حوض  بچه  از  تا  است  کشیش  زدن  کنار 
خراب شده است. در اتاق هشتم A & V، یکي از ما ترق تروق مي کند. 
خانمي که سمت راست این مرد است، فریاد مي زند: »لعنتي عکس گرفتنو 
تموم مي کني؟ داري اونو براي همه خراب مي کني لطفا بذار دیگران هم 
پنج دقیقه اونو نگاه کنن.« او یک شنل راه راه پوشیده و سیماي دافع و 
به سر مي برم ولي  در یک گردش روزانه  »من  انگار مي گوید:  او  عبوس 
انگار نه انگار.« آن مرد که شاید براي پاسخ دادن به این خانم انگلیسي کم 
بداند، پاورچین به سمت اتاق نهم رفت. چند دقیقه بعد، او را در مقابل بناي 
نسبت  دیدم،  مي کرد  عکاسي  دوباره  که  حالي  در   Soissons Diptych
به نگاه هاي خیره اطرافش سخت بي توجه بود و به آنها در وضعیت هاي 
درد  به  »عکس  گفتم:  و  زدم  چرخي  مي کرد.  غرولند  مطلوب  نه چندان 
نخوري مي شه، رفیق« او با بي میلي عکسبرداري را متوقف کرد تا پاسخ 

من را بدهد: »چي؟! این یک دوربین سامسونگ 
600 مگاپیکسل است اتفاقا این عکس ها، عکس هاي خیلي خوبي مي شوند. 

خیلي ممنون.« 
او طرفدار  اهل منچستر است(.  )او  انگلیسیش خوبه  این مرد  معلوم شد 
 stream یک  مي خواهد  و  است  گوتیک  معماري  سبک  و  گوتیک  هنر 
photo Flicker راه بیندازد به عالوه صفحه فیس بوک خود را با تعدادي 
از بهترین عکس ها از این سفر زیبا کند. قبال عکس دیگري را براي اینکه 
نشان دهد اینجا بوده از طریق پست الکترونیکي فرستاده، درست در سوم 
ژانویه 2010 ساعت 11:15 دقیقه صبح و قصد دارد بعدا هم چند تا عکس 

به آن اضافه کند. 
متفکر بزرگ دیگري، زیگموند بومن که یک جامعه شناس مستقر در لیدز 
است در کتابش نوشت، در یک دنیاي مدرن که در آن به قول معروف 
نابود  به تدریج  ازدواج  و  مذهب  طبقه،  پایا،  و  ثابت  خانوادگي  پیوندهاي 

مي شوند، ما به دنبال چیز دیگري هستیم که ما را با هم نگه دارد. 
اخیرا مقاله نویس روزنامه تلگراف نیگل فرندیل چنین گفته بود که »عکاسي 
دیجیتالي شدن،  به سوي  به خاطر حرکت  بوده  اصیل  هنر  یک  زماني  که 
اچ  از  تکرار شعري  با  فرندیل  است.«  شده  رواني  بیماري  یک  به  تبدیل 
دیویس نوشت: »این چه زندگي اي خواهد بود اگر با احتیاط زیاد، ما زماني 
براي ایستادن و نگاه کردن نداشته باشیم. کلیک. زماني براي ایستادن زیر 
شاخه هاي درختان- کلیک، کلیک- و نگاه کردن مثل نگاه کردن گوسفندان 

و گاوها نیست. کلیک، کلیک، کلیک لعنتي. 
برایمان  اتفاقي  چه  بپرسیم  خود  از  مجبوریم  نیست.  کافي  شکایت  اما 
یک  باشد.  دنیا  به  ما  پنجره  روزافزون  به طور  تکنولوژي  وقتي  مي افتد 
دنیا  از  مارا  تجربه  دوربین  به  تلفن مجهز  که گوشي  است  این  استدالل 
به تجربه اي خوب تغییر مي دهد تا بد. حتي مي تواند وسیله اي باشد علیه 

سرمایه گرایي. 
افرادي است  از  یکي  دارد،  تعهد سیاسي هم  که  برگ، موسیقیداني  بیلي 
که اخیرا هنگام اجرا بسیاري از این کلیک ها را تجربه کرده است، کلیک، 
کیک، کلیک لعنتي تلفن همراه دوربین دار ولي او به طرز نامعقولي عاشق 

این کلیک هاست. 
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روزنامه نگاري  نماد  اکنون  که  روزنامه اي 
روزنامه هاي  میان  در  مي شود  شناخته  زرد 
در  و  دوم  جایگاه  جهان  سراسر  انگلیسي زبان 
را  نخست  جایگاه  بریتانیایي  روزنامه هاي  میان 
دو  اکنون  »سان«  روزنامه  دارد.  تیراژ  لحاظ  از 
میلیون  هفت  و  داشته  تیراژ  هزار   986 و  میلیون 
نظر  از  که  سان  دارد.  خواننده  هزار   900 و 
از  درصد   56 است  جهان  روزنامه  دهمین  تیراژ 
در  هستند.  زن  درصد   44 و  مرد  خوانندگانش 
هرالد«  »دیلي  روزنامه  که  زماني   1964 سپتامبر 
ورشکست شد و به جز زیاندهي کارکردي نداشت، 
)IPC( تصمیم گرفت  بین المللي مطبوعات  شرکت 
اما  کند  »دیلي هرالد«  را جایگزین  روزنامه »سان« 
در  شد  منتشر  بزرگ  قطع  در  ابتدا  که  نیز  سان 
مسیر زیاندهي قرار گرفت. در سال 1969 شرکت 
این  کرد.  واگذار  را  بین المللي مطبوعات، روزنامه 
روزنامه سرانجام به راپرت مرداک رسید. وي که 
با  بود  ورلد«  او  »نیوز  نشریه  مالک  آن  از  پیش 
به  و  بود  برگشتي روبه رو  از نشریه هاي  انبوهي 
همین خاطر عالقه داشت صاحب روزنامه اي قوي 
شود. او با وعده اخراج حداقلي کارکنان و با انعقاد 
بین المللي  شرکت  چاپ،  سندیکاهاي  با  قرارداد 
کرد  راضي  روزنامه  این  فروش  به  را  مطبوعات 
و قول داد روزنامه به حزب کارگر انگلیس وفادار 
بماند. خرید روزنامه به قیمت 800 هزار پوند آن 
هم به صورت قسطي باعث شد تا وي از اینکه به 
آساني در دنیاي روزنامه هاي انگلیس قدم گذاشته 
»الري  بالفاصله  مرداک  شود.  شگفت زده  است 
وي  تا  کرد  منصوب  سردبیر  به عنوان  را  المب« 
ارائه  پیشنهاد جدیدي  بهتر روزنامه  براي فروش 
دهد. المب در ابتداي کار با محدودیت هاي فراواني 
125 روزنامه نگار را  او مجبور شد  بود.  روبه رو 
نه براساس مهارت که براساس ضرورت استخدام 
نسبت  روزنامه نگار  تعداد  این  زمان  آن  در  کند. 
 »Miroir به رقیب روزنامه »سان« یعني »میرور 
 500 به  نزدیک  سان  رقیب  بود.  اندک  بسیار 
روزنامه نگار داشت اما به تدریج اصالحات در سان 
آغاز شد. در تاریخ 17 نوامبر 1969 سان با قطع 
تابلوئید منتشر شد تا روزنامه خوش دست باشد و 
همراه با عکس هاي جذاب ارائه شود. در نخستین 
شماره با قطع تابلوئید تیتر اصلي روزنامه توجه 
خوانندگان را به خود جلب کرد. »تاثیر دوپینگ بر 
مربي هاي  از  یکي  از سوي  که  بود  خبري  اسب« 
اختیار  در  اختصاصي  به صورت  اسب سواري 
روزنامه سان قرار گرفت. این مربي اعتراف کرده 
اسب هاي  به  اسب سواري  مسابقات  در  که  بود 
خود ماده نیروزا داده است. از این زمان بود که 
سان تالش کرد با ارسال خبرهاي ویژه بر شمار 
با  ابتدا  در  روزنامه  این  بیفزاید.  خود  مخاطبان 
کپي برداري از رقیب خود »دیلي میرور« تیتر سفید 
را در مستطیلي قرمزرنگ قرار داد. این کپي برداري 
نیز  سان  بلکه  نمي شد  محدود  و...  تیتر  سایز،  به 
از  ویژه  اخباري  با  خود  رقیب  مانند  کرد  تالش 
استفاده  و  هنري  زندگي ورزشکاران، ستاره هاي 
شتاب  با  را  خود  تحول  مسیر  آنها  تصاویر  از 
بیشتري طي کند. مرداک موفق شد در سال 1973 
مرزهاي سان را از اروپا به سوي آمریکا گسترده 
 1978 سال  در  سرانجام  مرداک  اصالحات  کند. 
نتیجه داد و تیراژ سان از رقیب خود »دیلي میرور« 
 ITV شبکه  در  فراوان  تبلیغات  البته  رفت  فراتر 
این  افزایش  در  تیموتي«  »کریستوفر  هنرمندي  با 

تیراژ بي تاثیر نبود. 

سان و تیراژهاي رویایي 
روند رو به رشد روزنامه سان با خبرهاي ویژه 
از حوزه هاي مختلف در سال هاي 1980 نیز ادامه 
یافت؛ زماني که این روزنامه با کنکاش در زندگي 

خصوصي سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان 
با تیترهاي هیجان انگیز خود افکار عمومي انگلیس 
را له یا علیه بازیگران عرصه سیاست، ورزش و 
هنر بسیج مي کرد بین سال هاي 1994 تا 1996 بود 
 16 اوج خود رسید. در  به  این روزنامه  تیراژ  که 
و  میلیون  چهار  به  روزنامه  تیراژ   1994 جوالي 
305 هزار و 957 نسخه رسید. در 18 نوامبر 1995 
 889 و  میلیون  چهار  به  و  رفت  باالتر  تیراژ  این 
هزار و 119 عدد رسید و در 30 مارس 1996 نیز 
359 نسخه بود. در  783 هزار و  چهار میلیون و 
سال هاي اخیر با رشد اینترنت، توسعه شبکه هاي 
تلویزیوني و رشد روزنامه نگاري سایبر این تیراژ 
کاهش یافته است؛ همچنان که سایر روزنامه هاي 
بزرگ بریتانیا نیز مانند سان بخشي از مخاطبان 
این  مسئوالن  هم اکنون  داده اند.  دست  از  را  خود 
راهکارهاي  از  استفاده  با  مي کنند  تالش  روزنامه 
ویژه و اهداي جوایزي به خوانندگان، سطح فعلي 

مخاطبان خود را حفظ کنند. 

سان و سیاست 
آزاد  فضاي  که  جهان  کشورهاي  از  بسیاري  در 
مطبوعات در حد استانداردهاي موردقبول وجود 
دارد مطبوعات نقش مهمي در جهت دهي به افکار 
عمومي و جریان سازي دارند. این وظیفه مهم در 
قرار  سیاسي  مطبوعات  برعهده  مختلف  مقاطع 

مي گیرد. 
زردي  روزنامه هاي  معدود  از  سان  روزنامه  اما 
است که در مسائل سیاسي نیز توان تاثیرگذاري 
فوق العاده اي بر افکار عمومي بریتانیا دارد. حمایت 
به  خاصي  وزن  سیاسي  احزاب  از  روزنامه  این 
پارلماني  سیستم  است.  داده  حمایت  مورد  حزب 
انگلستان که رقابت اصلي میان دو حزب کارگر و 
محافظه کار است فرصتي خوب را براي روزنامه 
سان به وجود آورده تا با انتقادهاي گزنده از یک 
جریان خاص نقش خود را در جهت دهي به افکار 
فراوان  مخاطبان  جذب  با  سان  ایفا  کند.  عمومي 
انگلیس  محافظه کاري  و  کارگري  جریان  دو  از 
توانسته این ویژگي را به خوبي ایفا کند. حمایت این 
روزنامه از یک حزب خاص موجي از خوشحالي 
را در میان رهبران و طرفداران آن حزب به وجود 
مي آورد. شاید به همین خاطر است که انتقادهاي 
اخیر روزنامه سان از گوردون براون، نخست وزیر 
فعلي انگلیس دیوید کامرون، رقیب محافظه کارش 
در  حزبش  پیروزي  به  را  او  و  خوشحال  را 
در  است.  کرده  امیدوار   2010 پارلماني  انتخابات 
مهرماه امسال زماني که گوردون براون در برابر 
براي  خود  انتخاباتي  سیاست هاي  از  خبرنگاران 
اشتغال  ایجاد  و  با خشونت  مبارزه  امنیت،  تامین 
خبرنگار  گزنده  انتقادهاي  با  مي کرد  دفاع  و... 
روزنامه سان مضطرب شد و در مقابل آنها اعالم 
کرد: »این روزنامه سان نیست که نتیجه انتخابات 
تعیین کننده  انگلیس  مردم  بلکه  مي کند  تعیین  را 
اصلي هستند.« شاید براون در قلب خود به ایده اش 
ایمان ندارد زیرا به خوبي مي داند که حمایت سان 
وي  سرنوشت  مي تواند  بي شمارش  مخاطبان  با 
بعد  دهد.  پیوند  شکست  با  را  هم حزبي هایش  و 
از این مجادله لفظي بود که تیتر سان به شکست 
اختصاص  براون  گوردون  و  کارگر  حزب  آتي 
با  انتخابات  ایام  در  به خصوص  که  تیتري  یافت. 
گزارش هاي ویژه و خبرهاي اختصاصي سان علیه 
تکمیل خواهد شد و مي تواند  انگلیس  حزب حاکم 
باشد.  انگلیسي  محافظه کاران  پیروزي  چراغ 
حمایت هاي  اهمیت  از  نیز  بریتانیا  سیاسي  تاریخ 
البته  که  روزنامه  این  مي دهد.  خبر  سان  سیاسي 
محبوبیت  میزان  سیاسي  احزاب  از  حمایت  براي 
با دقت رصد مي کند معموال سعي مي کند  آنها را 
پیروزي  احتمال  که  کند  حمایت  کاندیداهایي  از 

آنها فراوان است. در سال 1979 سان با چرخشي 
اسبق  نخست وزیر  تاچر،  مارگارت  از  سیاسي 
کرد.  حمایت  آهنین  بانوي  به  معروف  انگلستان 
دهید«  راي  محافظه کار  کاندیداي  به  حاال  »همین 

تیتري بود که در تاریخ سوم مي 1979 بسیاري 
کاندیداهاي حزب  تا  متقاعد کرد  را  انگلیسي ها  از 

محافظه کار را روانه پارلمان کنند. 
رویدادهاي  با  که  تاچر  نخست وزیري  دوران  در 
همراه  انگلستان  سیاسي  عرصه  در  مختلفي 
سیاست هاي  از  خاصي  حرارت  با  سان  بود 
سردبیري  این  از  پیش  کرد.  دفاع  نخست وزیر 
داشت  سوسیالیستي  گرایش هاي  که  المب  ماري 
شده  محافظه کارها  از  سان  دنباله روي  مانع 
به  سان  که  بود  المب  سردبیري  از  پس  اما  بود 
محافظه کاران نزدیک شد. در طول این مدت سان، 
نیشخندهاي  با  را  کارگر  حزب  سوسیالیست  هاي 
دیوانه«  »چپ  آورد.  ستوه  به  خود  آزاردهنده 
در  کارگر  حزب  به  روزنامه  این  که  بود  عنواني 

سال هاي 
حزب  کوبیدن  براي  سان  داد.  اختصاص   1980
کارگر در مصاحبه اي خیالي با یکي از روان کاوان 
معروف آمریکایي، »توني بن« سیاستمدار معروف 
در  و  کرد  توصیف  رواني  بیماري  را  حزب  این 
این مصاحبه غیرواقعي از قول روانکاو آمریکایي 
جوانب مختلف بحران رواني »توني بن« را شرح 
سان  نشریه  اقدام  آمریکایي  روان کاو  بود.  داده 
را  به خود  نقل قول هاي منتسب  را محکوم کرد و 
 1985 تا   1984 سال هاي  بین  کرد.  عنوان  جعلي 
انگلیس  در  معدن  کارگران  اعتصاب  که  زماني 
دولت تاچر را با بحران مواجه ساخت،سان براي 
ادعاهاي دروغین  انگلیس  بانوي آهنین  از  حمایت 
و غلطي را به کارگران معدن و سندیکاهایشان و 

اسکار گیل، رئیس شان نسبت داد. 

انتخاب  را  پیشوا«  »معدن  تیتر  داشت  قصد  سان 
کند و عکسي را از اسکار گیل در حالي که سالم 
که  کند  منتشر  بود  داده  هیتلري  شکل  به  نظامي 
کارگران چاپخانه با مشاهده عکس و تیتر از این 

اقدام خودداري کردند. 
چرخش  یک  با   1997 مارس  در  روزنامه  این 
بلر حمایت کرد.  توني  و  کارگر  از حزب  سیاسي 
این در حالي بود که تا چند هفته قبل حزب کارگر 
تحت حمالت شدید این روزنامه قرار داشت. »سان 
به بلر برمي گردد« تیتري بود که از سوي مسئوالن 
این روزنامه انتخاب شده بود. این روزنامه اعتقاد 
داشت که بلر روح تازه اي در کالبد انگلیس مي دمد 
سرگردان  و  خسته  انگلیسي  محافظه کاران  و 
هستند. سان به این دلیل از بلر حمایت کرد که هیچ 
شانسي را براي محافظه کاران انگلیسي قائل نبود 
و در صورت حمایت از حزب محافظه کار موجب 
عصبانیت خوانندگان خود مي شد البته این حمایت 
تا  خواست  بلر  از  مرداک  روبرت  نبود.  بي شرط 
کند. در طول  اروپا دوري  به  نزدیکي  از سیاست 
و  سان  رابطه  بلر  توني  نخست وزیري  دوره  دو 
سال هاي  بود.در  انتقادي  حمایتي-  انگلیس  دولت 
2001 و 2005 این روزنامه سیاست هاي توني بلر 
برقراري روابط  براي  اروپا و تالش  را در مورد 
مورد  اروپایي  کشورهاي  از  برخي  با  نزدیک 
انتقاد شدید قرار داد اما با نخست وزیري گوردون 
براون و مخالفت صریح سان با سیاست هاي حزب 
با  12 سال  از  پس  روزنامه  این  مسئوالن  کارگر 
به محافظه کاران روي  دیگر  یک چرخش سیاسي 
را  سان  فرصت طلبي  چرخش  این  البته  آورده اند 
از  نظرسنجي ها  از  بسیاري  زیرا  مي دهد  نشان 
شکست حزب کارگر و پیروزي محافظه کاران در 

انتخابات اخیر پارلماني انگلیس خبر مي دهند. 

رسانه
خبرسازترین خبرسازها 

سان؛ گالدیاتور لشکر زرد ها 
مجتبي نجفي 
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مجموعه قوانین حقوقی انگلستان

قاعده سابقه در حقوق انگلیس
Common Law و 

نویسنده : دکتر غالمرضا خواجی - بخش اول
● مقدمه 

مافوق  حاکم  آرای  لو،  کامن  کشورهای  و  انگلیس  حقوقی  نظام  در 
،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور 
دعوای  حکم  از  عموما  مشابه  دعاوی  در  مادون  های  دادگاه  است. 
مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته 
حقوقی  نظام  در  قضات  که  است  آور  تعجب  کمی  داریم،  سروکار 
پردازند.  می  حقوقی  ی  قاعده  وضع  به  چگونه  لو  کامن  و  انگلیس 
به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به 

وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟ 
در  مردم  منتخب  نمایندگان  توسط  باید  قانون  و  قاعده  حقیقت  در 
مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات الزم وضع شود. کار قضات 
باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار 
تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با 

تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند. 
ابتدا  از  لو  کامن  حقوقی  سیستم  در  قاضی  گفتیم  که  همانطور  اما 
نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس 
هنوز  اما  است  یافته  اهمیت  و  افزایش  قانون  وضع  در  قانونگذاری 
را  قوانین  در وضع  وتاثیرگذار خود  مهم  نقش  لو  کامن  دادگاههای 
را  مجلس  مصوب  قوانین  خواهند  می  قضات  وقتی  اند.  کرده  حفظ 
برایشان  حقوقی،  دعاوی  به  مراجعه  بدون  حکم  صدور  کنند،  اجرا 
مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی 
دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه 
ی استنباط و استدالل در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. 
عنوان  به  وقایع مشابه  با همان  بعدی  برای دعوای  دادگاه  یک  رای 
یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه 
)Precedent( در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان 
برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و 

تجدیدنظر برای دادگاه های مادون الزم االجراست. 
در  قاضی  اضافی  توضیح  و  شرح  که   obiter dictum برخالف 
باشد-  می  گرفته شده  تصمیم  دعوای  از  متفاوت  مسائل  خصوص 
مثال قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حکم 
می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص 
و  بوده  االجرا  الزم  مشابه  دعاوی  در   ratio decidendi عناصر 

قاعده ی سابقه را تشکیل می دهد. 
قاضی در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به جای تفسیر مواد قانونی 
و توسل به قاعد کلی و اصول کلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای 
وجود  صورت  در  و  پردازد  می  قبلی  مشابه  دعوای  با  مطروحه 
مشابهت بین عناصر دو دعوا، حکم مشابه صادر می کند. در غیر این 
صورت از آن قاعده عدول کرده و رای جدیدی صادر می کند، چه 

بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد کند. 
در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفکیک در نظام حقوقی انگلیس و 
کامن لو که زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان 
تطبیقی  کتب حقوق  در  است.  نیامده  در  تحریر  به رشته ی  فارسی 
یا در دیگر کتب  فرانسوی است و  داوید  که مهمترین آن کتاب رنه 
حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفکیک، آنگونه که باید 
مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای 
دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و 
کامن لو از جمله کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند البته با تغییرات و 
نمود در  لو  انگلیس و کامن  نظام حقوقی  بهتر  تفاوت هایی و درک 
 )Understanding Law )1992 مقاله ی حاضر از دو کتاب انگلیسی

و An Introduction To Law )1991( نیز استفاده گردیده است 

 مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس 
به وجود  قرن سیزدهم  اواخر  از  لو  کامن  نظام حقوقی  در  پارلمان 
آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود 
ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثال 
اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص امالک یا تعهدات خود 
به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف 
جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختالف و کشمکش، معیار 
رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف 
پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو 
تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع 
می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال 
می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود 
داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می 
شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام 

حقوقی common law را پدید آورد. 
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خود را بشناس!
افراد در راه ارایه خدمات باید تمام نقاط ضعف خود را به خوبی بشناسند 
تا بتوانند آن ها را برطرف کنند و از سوی دیگر باید بر تمامی نقاط قوت 
خود نیز واقف باشند تا بیشتر بر آن ها توجه و تکیه نمایند. شما تنها از 

طریق بررسی دقیق قادر به شناخت خود خواهید بود.
 آیا خود را خوب می شناسید؟ 

همواره یکی از قدیمی ترین تذکرات این بوده، مرد! خودت را بشناس! 
افراد در راه ارایه خدمات باید تمام نقاط ضعف خود را به خوبی بشناسند 
تا بتوانند آن ها را برطرف کنند و از سوی دیگر باید بر تمامی نقاط قوت 
خود نیز واقف باشند تا بیشتر بر آن ها توجه و تکیه نمایند. شما تنها از 

طریق بررسی دقیق قادر به شناخت خود خواهید بود. 
جهل در خودشناسی را می توان در داستان مرد جوانی که برای به دست 
آوردن شغل نزد مدیر رفت نمایش داد. او خوب پیش رفته بود تا این که 
مدیر از او پرسید: »چه میزان حقوق را در نظر دارید؟« او پاسخ داد مقدار 
خاصی را در نظر ندارد )نداشتن هدف مشخص(. سپس مدیر گفت: »ما بعد 
از این که شما را امتحان نمودیم به میزانی که ارزش آن را دارید حقوق 

خواهیم داد.« 
این مقدار را نمی  از دریافت پیشنهاد حقوق پاسخ داد: من  متقاضی بعد 
از  بیشتر  ام،  شده  استخدام  اکنون  هم  که  دیگری  جای  در  چون  پذیرم، 
این می گیرم.« قبل از شروع به بحث درباره میزان حقوق در شغل کنونی 
خود و یا قبل از جست وجو برای استخدام در جایی از میزان ارزش خود 
بیشتر می  پول  پول یک چیز است- همه  کنید. خواستن  اطمینان حاصل 
خواهند- اما ارزش کامل پول بیشتر را داشتن چیز دیگری است! بسیاری 
افراد، درباره خواسته هایشان اشتباه می کنند. درآمد مالی شما یا خواسته 
هایتان هیچ نسبتی با ارزشتان ندارد. ارزش شما را توانایی تان در ارایه 
خدمات مناسب یا ظرفیت شما در ترغیب دیگران برای ارایه چنین خدماتی 

تعیین می کند. 
 از خود فهرست برداری کنید 

همان گونه که در تجارت فهرست برداری ساالنه موجودی ضروری است، 
تجزیه و تحلیل سالیانه خود فرد نیز برای ارایه موثر خدمات ضروری می 
باشد. از این گذشته، بررسی سالیانه باید به کاهش اشتباهات و افزایش 
درجا  یا  روند،  پیش می  یا  زندگی  در  ها  انسان  منجر شود.  مثبت  نکات 
می زنند و یا پس رفت می کنند. یقینًا هدف فرد باید به پیش رفتن باشد. 
خودشناسی سالیانه آشکار خواهد ساخت که پیشرفت صورت گرفته یا 
خیر و اگر صورت پذیرفته به چه مقدار؟ این عمل گام های عقب گرد فرد 
را نیز مشخص خواهد نمود. روش ارایه موثر خدمات شخصی، انسان را 

ملزم به حرکت صعودی می کند، حتی اگر این حرکت بسیار کند صورت 
پذیرد. 

انجام شود. در آن صورت می  پایان هر سال  باید  خودشناسی سالیانه 
توان در تصمیمات سال جدید، پیشرفت هایی را که بررسی ها نشان می 
این فهرست برداری را با پرسیدن سواالت زیر و بررسی  دهند گنجاند. 
جواب ها با کسی که شما را به خوبی می شناسد و نمی گذارد خود را 

فریب بدهید اجرا کنید. 
سواالت خودشناسی برای فهرست برداری شخصی 

1( آیا به هدفی که به عنوان مقصد برای امسال تعیین کرده بودم رسیدم؟ 
)هر سال هدفی را به عنوان جزیی از هدف اصلی مدنظر قرار دهید.( 

2( آیا خدمات خود را با بهترین کیفیت که توانایی آن را داشتم ارایه دادم یا این که 
می توانستم کیفیت خدماتم را بهبود بخشم؟ 

داشتم  را  آن  توانایی  که  ممکن  کمیت  ترین  وسیع  در  را  خدمات  توانستم  آیا   )3
ارایه دهم؟ 

4( آیا روحیه و اعمال و رفتار من همیشه همکارانه و هماهنگ بود؟ 
5( آیا اجازه دادم عادت به تعویق اندازی روی کارآمدی ام تاثیر بگذارد، اگر این 

گونه بوده، تا چه حد؟ 
6( آیا شخصیت خود را اصالح کردم؟ در چه زمینه هایی؟ 

7( آیا در دنبال کردن برنامه هایم تا تکمیل آن ها، پافشاری و پشتکار ورزیدم؟ 
8( آیا همیشه در تصمیم گیری ها سریع و قاطع عمل می کردم؟ 

9( آیا به کسی یا به یک مورد یا بیشتر از موارد اساسی، اجازه کاهش راندمان 
کارم را دادم؟ 

10( آیا در کارها شدیداً محتاط یا بسیار بی احتیاط بودم؟ 
از  اشتباه  آیا  این صورت  غیر  در  بود؟  با همکارانم رضایت بخش  ام  رابطه   )11

جانب من بوده است؟ 
12( آیا به خاطر نداشتن تمرکز بر هدف خاص، انرژی خود را به هدر دادم؟ 

13( آیا در رابطه با موضوعات بردبار بودم و با ذهن باز عمل می نمودم؟ 
14( برای ارایه خدمات در چه زمینه ای توانایی ام را بهبود بخشیدم؟ 

15( آیا در فعالیت هایم زیاده روی ورزیدم؟ 
16( آیا با غرور و خودبینی با اطرافیان برخورد کردم؟ 

17( آیا رفتارم در ارتباط با همکاران و شرکا باعث جلب احترام آنان گردیده است؟ 
بر اساس  یا  بوده  بر اساس حدس و گمان  18( نظرات و تصمیم گیری های من 

تجزیه و تحلیل و تفکر؟ 
19( آیا برای زمان، هزینه ها و درآمدم، برنامه ریزی نمودم و آیا بر این برنامه 

ریزی پافشاری کردم؟ 
توانستم در راه  این زمان را می  آیا  از وقتم را بی ثمر سپری کردم؟  20( چقدر 

نتایج بهتر صرف کنم؟ 
21( چگونه می توانم دوباره برنامه ریزی کنم و عادات خود را چنان تغییر دهم که 

بتوانم در سال آتی موثرتر و کارآمدتر عمل کنم؟ 
22( آیا نسبت به رفتارهایی که با وجدانم سازگاری نداشته مقصر بوده ام؟ 

23( چگونه خدمات بیشتر و بهتر از آنچه در ازای آن حقوق گرفتم، ارایه دادم؟ 
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سفارشات کيک و شيرينی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غيره پذيرفته می شود.

کافيست يكبار امتحان کنيد 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شيرينی جات خشک و تر  ايرانی 

شيرينی های سنتی قزوين ،تبريزو اصفهان 
کليه آجيل و ميوه جات خشک درجه يک از ايران ،

 ماهی دودی و ديگر مايحتاج خود را می توانيد
 در تواضع بيابيد

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 غذايی ماهان برای اولين بار بستنی سنتی حصيری

 ) نونی( توليد کرده و از هم اکنون در کليه سوپر مارکت های ايرانی در دسترس هموطنان عزيز می باشد
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کشف تاثیر
 امگا3- بر طول عمر  

  
تحقیقات  طي  کالیفرنیا  دانشگاه  ایراني  محقق 
جدید خود نشانه هایي را درباره ارتباط میان 
چرب  اسیدهاي  از  استفاده  و  سالخوردگي 
تحقیقات  مهر  گزارش  به  کرد.  کشف  امگا3- 
پیشین نشان داده بود بیماران قلبي که مقادیر 
گنجانده  آنها  غذایي  رژیم  در  امگا3-  زیادي 
شده بود از سالمت بیشتري نسبت به بیماران 
بودند.  برخوردار  امگا3-  کمتر  حجم  با  قلبي 
به  کالیفرنیا  دانشگاه  فر« محقق  فرزانه  »رامین 
ساختار  بررسي  با  محققان  از  گروهي  همراه 
داشته  قرار  کروموزوم  انتهاي  در  که  تلومرها 
دریافتند  ارتباطند،  در  افراد  سالخوردگي  با  و 
کوتاه  ساختارها  این  سلولي  تقسیم  بار  هر  با 
تر مي شوند و شواهد نیز مبني بر این است که 
از هم باز شده و کوتاه  تلومرها بیشتر  هرچه 
شد.  خواهد  تر  کوتاه  فرد  زندگي  شوند،  تر 
»فرزانه فر« طي پژوهش هاي جدید تلومرهاي 
قلبي  بیماري  به  مبتال  بیمار   608 سفید  گلبول 
را مورد آزمایش قرار داد. طي مدتي پنج ساله 
تلومر افرادي که مقادیر کمتري امگا3- استفاده 
کرده بودند نسبت به افرادي که مقادیر زیادي 
از این اسیدهاي چرب را در رژیم غذایي خود 
گنجانده بودند با سرعت بیشتري رو به کوتاه 
شدن گذاشت. در حالي که تحقیقات »فرزانه فر« 
یافته  است،  بیشتري  تحقیقات  نیازمند  همچنین 
هاي وي از نظریه تاثیر امگا3- روي طول عمر 
افراد حمایت مي کند. اسیدهاي چرب امگا3- در 
به وفور وجود  مواد غذایي مانند روغن ماهي 
دارد و دانشمندان گمان مي برند این اسیدها مي 
توانند از التهاب، لخته شدن خون و فشار پایین 

خون جلوگیري کنند.  

قرصي که عمر انسان را 
به یک قرن مي رساند  

 
 

ژنتیکي  میراث  بررسي  با  امریکایي  دانشمندان 
طبیعي  طور  به  که  آلمان  ساکن  جمعیت  یک 
ساخت  آماده  کنند  مي  زندگي  100سالگي  تا 
قرن  یک  به  را  انسان  عمر  که  هستند  قرصي 
موسسه  محققان  مهر  گزارش  به  رساند.  مي 
نیویورک  اینشتین در  تحقیقات طول عمر کالج 
دلیل  به  که  آلمان  در  نژادي  ژنتیک  بررسي  با 
هستند،  مشهور  100سالگي  تا  طوالني  زندگي 
آن  کمک  به  که  کنند  کشف  را  رازي  توانستند 
مي توانند ظرف سه سال آینده »قرص جواني 
این  کمک  با  کنند.  عرضه  آماده  را  جاودانه« 
آلرژي،  آلزایمر،  چون  هایي  بیماري  قرص، 
بي  دیابت  و  باال  کلسترول  قلبي،  مشکالت 
تا  توانند  مي  ها  انسان  تمام  و  معنا مي شوند 
100سالگي عمر کنند. این محققان با بررسي دو 
میلیون نشانگر ژنتیکي سه ژن را پیدا کردند که 
از این تعداد دو ژن با افزایش کلسترول خوب 
و یکي با پیشگیري از دیابت و آلزایمر ارتباط 
قلبي  هاي  بیماري  خطر  خوب  کلسترول  دارد. 
این  سپس  دهد.  مي  کاهش  را  مغزي  سکته  و 
حفاظتي  اثرات  تا  برآمدند  درصدد  دانشمندان 
این ژن ها را به صورت مصنوعي تقلید کنند و 

در »قرص جواني جاودانه« به کار ببرند.  

 
 

امروزه  مي رسد  نظر  به 
همه به دنبال خوشبختي 
خوشبختي  هستند. 
کتاب  از  بسیاري  عنوان 
ها  کلوب  مقاالت،  ها، 
این  زیرا  است  شده  و... 
کلمه به تنهایي مخاطبان 
کند.  مي  جذب  را  زیادي 
تحقیقات نشان داده است 
ترند،  موفق  شاد  افراد 
و  مفیدتر  زندگي  در  آنها 
درآمد  هستند،  تر  خالق 
کنند،  مي  کسب  بیشتري 
موفق  زناشویي  زندگي 
ترند و  دارند، سالم  تري 
حتي از همساالن بداخالق 
خود بیشتر عمر مي کنند. 
جنبش  بنیانگذار  سلیگمن«  »مارتین  دکتر 
روانشناسي مثبت در دهه قبل مي گوید؛ »تصور 
کنید دارویي کشف شده است که مي تواند طول 
عمر شما را هشت الي 9 سال بیشتر کند. احساس 
زمینه  در  محققان  است.«  دارو  همان  خوشبختي 

خوشبختي به پشتوانه هزاران تحقیق در این مورد 
تحقیق  است«.  ساختني  »خوشبختي  گویند  مي 
روي چهار هزار دوقلو نشان داده است که ژنتیک 
حدود 50 درصد در میزان خوشبختي انسان نقش 
اخم  اخالقي،  خوش  جاي  به  اگر  حتي  پس  دارد. 
به  محکوم  هم  باز  باشید،  برده  ارث  به  را  کردن 
همچنین  نیستید.  ناراحتي  و  اخم  با  توام  زندگي 
یا  تحصیالت  ثروت،  سالمتي،  نظیر  امتیازاتي 
کمک  خوشبختي  به  درصد   10 تواند  مي  زیبایي 
کند و 40 درصد باقي آن بستگي به آن دارد که 
باشید.  خوشحال  و  سازید  شاد  را  خود  چگونه 
دکتر »مارتین سلیگمن« مي گوید؛ »این یک مساله 
گمراه کننده است زیرا بیشتر مردم تصور و فکر 
خانه  یک  داشتن  مانند  ظاهري  چیزهاي  کنند  مي 
برنده  التاري  بلیت  یک  عالي،  شغل  یک  بزرگ، 
حالي  در  کنند  شادتر  را  زندگي  توانند  مي  شده، 
مي  ارمغان  به  را  موقتي  یک شادي  فقط  آنها  که 
آورند و هیجان و شادي ناشي از آنها کم کم رنگ 
مي بازد.« تحقیقاتي که روي جدول روند احساس 
خوشبختي در طول عمر انسان به عمل آمده است، 
نشانگر آن است که بعد از حتي بهترین و شادترین 
در  و شادي  احساس خوشبختي  کودکي،  دوران 
دوران نوجواني و اوایل جواني کاهش مي یابد اما 
نیز بیشتر مي شود.  این احساس  افزایش سن  با 
در واقع برخي دانشمندان معتقدند در سنین پیري، 
احساس خوشبختي و رضایت خاطر بسیار بیشتر 
زندگي  پیشامدهاي  با  مسن  افراد  زیرا  شود  مي 
نمي  برخورد  با شدت و حساسیت  مانند جوانان 
به  تري  مثبت  نگرش  جوانان  به  نسبت  و  کنند 
عمري  گذراندن  از  پس  همچنین  و  دارند  زندگي 
درک کرده اند که زندگي کوتاه تر از آن است که 
مي  نتیجه سعي  در  و  گرفت  را سخت  آن  بتوان 
موجب  که  را  چیزهایي  یا  افراد  زندگي،  در  کنند 
ناراحتي شان مي شود به کلي نادیده بگیرند. دکتر 
 wake Forest ویل فلیسون« روانشناس دانشگاه«
هر  خو،  و  خلق  و  سن  از  نظر  صرف  گوید  مي 
و خودش  دهد  تغییر  را  رفتارش  تواند  مي  کسي 
را آدم شادتري کند. بي شک در هر موقعیتي هر 
کسي راهي براي باال بردن روحیه خودش پیدا مي 
کند. دکتر »فلیسون« مي گوید؛ »با انجام کارهایي 

هر چند کوچک اما با انرژي و مهیج مي توانید اثر 
مثبتي روي حالت روحي خود بگذارید و حال تان 
را بهتر کنید. یکي از این کارها خندیدن با صداي 

بلند است که بسیار روحیه را شاد مي کند.«

افزایش احساس شادي و دور  راهکارهایي جهت 
شدن از اخم کردن؛ 

تمام  اگر  کنید.  بیشتر  را  اجتماعي خود  روابط   -
روز پشت میز کامپیوتر نشسته اید، بلند شوید و 
با دیگران معاشرت کنید. بي تردید رفتن به سالن 
تئاتر یا سینما بهتر از نگاه کردن یک فیلم به تنهایي 

در خانه است.

شان  داشتن  خاطر  به  که  چیزهایي  تمام  از   -
ممنون هستید، فهرستي تهیه کنید. در واقع این کار 
مي تواند کمک بزرگي به احساس رضایت خاطر 

شما کند.

- هر تجربه خوشایندي را که طي روز داشته اید 
از نظر بگذرانید و فکر کنید که چگونه مي توانید 

آنها را بیشتر کنید.

- اگر قرار است براي مثال بین خرید یک ماشین 
انتخاب  را  یکي  خانوادگي،  مسافرت  یک  و  جدید 
کنید بي تردید چمدان هایتان را ببندید زیرا حتي 
شیک ترین ماشین هم پس از مدتي برایتان معمولي 
و یکنواخت مي شود اما یک خاطره خوش از یک 
مسافرت لذت بخش دائمي است و براي همیشه با 

شما مي ماند.

»مارتین سلیگمن« مي گوید؛ »شوخي در  دکتر   -
زندگي مانند نمک روي گوشت است. به شوخي ها 

با صداي بلند بخندید.«

کنید  سعي  همیشه  ببینید.  را  لیوان  پر  نیمه   -
ببینید. اگر مورد هجوم  چیزهاي خوب زندگي را 
افکار منفي در مورد زندگي تان قرار گرفته اید و 
حال سقوط  در  کنوني شما  زندگي  کنید  مي  فکر 
است، صبر کنید، و صادقانه دوباره به زندگي تان 
فکر کنید. آن وقت خواهید دید که بسیاري از نکات 

مثبت را نادیده گرفته اید.

دهید.  انجام  مهرباني  و  نیکي  سر  از  کارهایي   -
اندازه  همان  به  باشد،  کوچک  چند  هر  کارها  این 
که موجبات خوشي و لذت را براي دیگري )کسي 
که کارهایي برایش انجام داده اید( فراهم مي کند، 

خود شما را نیز خوشحال مي سازد.

تا  - لحظه را دریابید. به جاي آنکه منتظر شوید 
توانید همین  بگیرید، مي  موضوع مهمي را جشن 
امروز این کار را انجام دهید. براي شادي نیاز به 

دلیل خاصي نیست.

خوشبختي  احساس  به  زیستي  ساده  شک  بي   -
افراد کمک مي کند. همچنین ناامیدي دشمن بزرگ 
دست  از  را  امیدتان  هرگز  پس  است،  خوشبختي 

ندهید.

- نگرش مثبت داشتن به این معنا نیست که شما 
خوشبختي  باشید.  ناراحت  یا  غمگین  نباید  هرگز 
به معناي نبود غم و ناراحتي نیست. دکتر »دیوید 
اشپیگل« از دانشگاه استنفورد مي گوید؛ »کساني 
که تالش مي کنند احساس غم و ناراحتي خود را 
سرکوب کنند بیشتر مضطرب و افسرده مي شوند. 
پس باید با پیدا کردن راه حلي براي ناراحتي، آن 

را کنترل کرد.«

همدردي  احساس  و  دیگران  داشتن  دوست   -
درهاي  کردن  باز  جهت  کلیدي  آنان  به  نسبت 

خوشبختي است.

 www.rd.com

نگاهي به دستاوردهاي روانشناسي مثبت اندیشي 

در جست وجوي پرنده 
کوچک خوشبختي 
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طراحی وب سایت

   انقالب اپل در تعامل انسان و رایانه 
 

پیشگامان روزنامه 
نگاري دیجیتال 

 
حدود دو هفته قبل شرکت اپل باالخره به ماه ها 
گمانه زني پایان داد و یک لوح رایانه یا tablet را 
به نام »آي پد« عرضه کرد. به گزارش خبرگزاري 
پد«  »آي  اپل  مدیرعامل شرکت  جابز«  ها،»استیو 
را محصولي بین لپ تاپ ها و تلفن هاي هوشمند 
توصیف کرده است. با این دستگاه که شبیه یک 
آیفون بزرگ است مي توان فیلم دید، بازي کرد 
یا اینترنت را مرور کرد. شرکت اپل در عین حال 
بزرگ  انتشاراتي  شرکت  چند  با  قراردادي  طي 
کالینز«  »هارپر  و  میلیان«  »مک  »پنگوئن«،  نظیر 
کتاب  الکترونیکي  هاي  نسخه  کردن  پیاده  امکان 
هایشان را از فروشگاه مجازي »آي بوک استور« 
 7/9 پد«  »آي  لمسي  نمایشگر  است.  کرده  فراهم 
نگارش  امکان  که  است  سانتیمتر(   5/24( اینچ 
را  مجزا  کلید  صفحه  از  استفاده  بدون  مستقیم 
امکان  حال  این  با  کند.  مي  فراهم  کاربران  براي 
استفاده از صفحه کلید مجزا هم براي اتصال به 
این دستگاه در نظر گرفته شده است. شرکت اپل 
مدعي است باتري این دستگاه به کاربران امکان 
مي دهد به طور مداوم حدود 10 ساعت با آن کار 
کنند. »آي پد« همراه مجموعه یي از 12 نرم افزار 
اصلي عرضه مي شود که نمونه هاي لمس پذیر 
برنامه  هستند،  اپل  شرکت  عادي  افزارهاي  نرم 
نگارش  عکس،  تماشاي  و  نگهداري  براي  هایي 
متن، مرور اینترنت یا تماشاي فیلم و گوش کردن 
توانند  مي  کاربران  حال  همین  در  موسیقي.  به 
برنامه هایي که شرکت هاي دیگر براي »آي پد« 
ساخته اند یا برنامه هاي موجود براي گوشي تلفن 
آیفون را هم پیاده کرده و از آنها استفاده کنند. 
140 هزار برنامه براي آیفون خبر  اپل از وجود 
میلیارد  سه  از  بیش  تاکنون  است  مدعي  و  داده 
برنامه به وسیله کاربران پیاده شده است. یکي از 
نمونه برنامه هاي آیفون برنامه یي براي مطالعه 
روزنامه نیویورک تایمز است. این برنامه عالوه 
این  امکان مشاهده نسخه بزرگ  بر فراهم کردن 
روزنامه، امکانات دیگري هم نظیر تماشاي ویدئو 
تعبیه کرده است. »مارتین نیسنهولتز« از مدیران 
ارشد این روزنامه گفت؛ »ما پیشگام نسخه جدید 
ترین  ارزان  هستیم.«  دیجیتال  نگاري  روزنامه 
»آي پد« 499 دالر و گران ترینش 829 دالر قیمت 
گذاري شده است. در نمونه ارزان براي اتصال به 
از  فاي(  )واي  بیسیم  استفاده  امکان  تنها  اینترنت 
اینترنت وجود دارد در حالي که براي نسخه هاي 
اتصال  و  کارت  از سیم  استفاده  امکان  تر  گران 
گرفته  نظر  در  هم  تلفني  پرسرعت  اینترنت  به 
شده است. عرضه این دستگاه هرچند به ماه ها 
ها  وبالگ  در  زني، خصوصًا  گمانه  و  پیشگویي 
و عصباني  ناامید  هم  را  بسیاري  اما  داد،  خاتمه 
از  تازه  هاي  فناوري  سرسخت  هواداران  کرد. 
اینکه »آي پد« فاقد دوربین است یا امکان استفاده 
ناخشنودند.  دهد  نمي  را  برنامه  چند  از  همزمان 
قرار  تاثیر  تحت  را  آنها  اغلب  آنچه  حال  این  با 
داده سرعت اجراي فرامین در این ابزارک است. 
شرکت اپل براي نخستین بار از پردازنده ساخت 

مدعي  و  کرده  استفاده  دستگاه  این  در  خودش 
است به همین دلیل توانسته سرعت و مصرف کم 

»آي پد« را امکان پذیر کند. 
****************************

تالش براي دیدن اجسام از پشت الیه هاي مات 
 

دانشمندان همپاي 
جادوگران 

 
بهنوش خرم روز

مي  محسوب  کدر  یا  است  شفاف  یا  جسمي  هر 
شود )یعني ما نمي توانیم از پشتش چیزي ببینیم( 
یا کمي مات است و مي تواند بعضي نورها را از 
خود عبور بدهد. با این حال، نور هنگام عبور از 
شبکه بندي اتمي این مواد مات، پراکنده مي شود 
و فیزیکدانان معتقدند همین مساله، نکته کاربردي 
به  است.  کدر  اجسام  پشت  از  اشیا  دیدن  براي 
آزمایشي   2007 سال  در  خبرآنالین  گزارش 
براي تمرکز نور و عبور آن از پوست تخم مرغ و 
دندان انسان ترتیب داده شد که نشان داد چنین 
نام  به  فیزیکداني  بار  این  اما  نیست.  کاري عملي 
»سیلوین گیگان« با همکارانش در موسسه فیزیک 
اولین  براي  پاریس موفق شده  و شیمي صنعتي 
بار تصاویر ساده را از اجسام کدر عبور دهد به 

طوري که در طرف دیگر بتوان تصویر را دید.

رسیدن به تصویر
این گروه با معکوس کردن فرآیند پراکنده شدن 
و  رنگي  هاي  الیه  از  که  نوري  از  توانستند  نور 
کنند.  بازسازي  را  تصویر  بود،  کرده  عبور  کدر 
فرآیند پراکندگي نور پیچیده است، اما پیش بیني 
مشخص  نوري  موج  یک  چون  هست،  هم  پذیر 
که  نحوي  به  شود  مي  پراکنده  یکسان  همیشه 
عنوان  به  کند  مي  پراکنده  را  نور  که  شیئي  هر 
ماتریس انتقال آن شيء شناخته مي شود. به گفته 
»گیگان« اگر الیه رنگ را به عنوان یک ماز براي 
ماتریس  توان  مي  وقت  آن  بگیریم،  نظر  در  نور 
گرفت.  نظر  در  نقشه  صورت  به  را  شيء  انتقال 
هاي  باریکه  تاباندن  بار  هزار  با  »گیگان«  گروه 
شیشه  انتقال  ماتریس  توانستند  ضعیف،  لیزر 
این  به  بیاورند،  به دست  را  رنگ شده خودشان 
صورت که شکل باریکه لیزر را هر بار با استفاده 
از یک تعدیل کننده فاصله یي نور تغییر مي دادند. 
تعدیل کننده فاصله یي نور همان دستگاهي است 
پروژکتور  ویدئو  خروجي  نور  کنترل  براي  که 
هم  کدر  شیشه  دیگر  طرف  در  رود.  مي  کار  به 
الگوهاي متفاوت پراکندگي  یک دوربین دیجیتال، 
نوري را که در هر زمان تولید مي شود، تشخیص 
مي دهد. با مقایسه آنچه دوربین با اعمال تغییرات 
روي باریکه لیزر مي بیند، ماتریس انتقال شيء با 

رنگي که دارد محاسبه مي شود.

تصویر نامرئي
شیشه  به  ساده  تصویر  یک  اگر  ترتیب  این  به 
تنها  تابانده شود، یک فرد عادي مي تواند  رنگي 
دانستن  با  اما  کند.  حس  آن  در  را  درخششي 
ماتریس انتقال، این گروه مي توانند کد رد کم نور 
و نامشخصي را که به دوربین دیجیتال مي رسد، 
برسند.  نظر  مورد  تصویر  به  و  کنند  شناسایي 
ماتریس  »وقتي  گوید؛  این مورد مي  در  »گیگان« 
تصویر  بازسازي  باشد،  شده  شناخته  انتقال 
مي  ما  ترتیب  این  به  مي شود.  عملي  به سرعت 
توانیم به تصویري باکیفیت برسیم.« با این حال 
استفاده  ها مورد  آزمایش  این  در  که  تصاویري 
قرار گرفتند، بسیار ساده بودند و هنوز تا رسیدن 
به امکان انتقال تصاویر جالب زمان زیادي مانده 
است. تصاویر به کار رفته 256 پیکسلي بودند و 
با باال بردن پیکسل ها، کیفیت تصویر بازسازي 
نسبت  چون  یابد،  مي  کاهش  سرعت  به  شده 
سیگنال به نویز کاهش مي یابد. با این وجود به 

گفته »گیگان« هنوز جا براي پیشرفت با پژوهش 
کساني  دارد.  وجود  زمینه  این  در  بیشتر  هاي 
»االرد  بودند،  داده  ترتیب  را   2007 آزمایش  که 
بسیار  هلند،  در  »ولکوپ«  همکارش  و  موسک« 
آنها  اند.  قرار گرفته  این تحقیق  نتایج  تاثیر  تحت 
پژوهش  این  که  ببینیم  توانیم  »ما مي  گویند؛  مي 
حال  در  اینکه  با  است.  جذاب  و  بلند  راهي  آغاز 
پیکسلي   256 تصاویر  براي  تکنیک  این  حاضر 
در سراسر  دیگر  هاي  گروه  اما  دهد،  مي  جواب 
جهان مي توانند با الهام از این کار تصاویر بزرگ 
تر و پیچیده تري را از اجسام کدر عبور بدهند.« 

ساخت هواپیمایي که زیر دریا حرکت مي کند 

 پرواز در اعماق 

اقیانوس ها 
 

امریکایي که در بخش  یک شرکت هواپیماسازي 
هواپیماهاي  ساخت  در  عجیب  هاي  طرح  ارائه 
طراحي  جدید  هواپیماي  نوعي  است  فعال  آینده 
کرده که قادر است زیر آب پرواز کند. به گزارش 
امریکا  »ویرجین«  هواپیماسازي  شرکت  مهر 
فضایي2«  »کشتي  نام  به  هواپیمایي  این  از  پیش 
طراحي کرده بود که مي تواند در توسعه توریسم 
یک  بار  این  کند،  ایفا  مهمي  نقش  آینده  فضایي 
است.  کرده  معرفي  را  زیردریایي  هواپیماي 
»ریچارد برانسون« رئیس شرکت »ویرجین« این 
 Necker Nymph که  را  زیردریایي  هواپیماي 
نام دارد، ساخته است. نمونه آزمایشي این وسیله 
زیردریایي که با قیمت 664 هزار دالر ساخته شده 
الجزایر  مجمع  در  واقع  »نیکر«  جزیره  در  است 
است،  آنها  تمام  مالک  »برانسون«  که  »ویرجین« 
قرار دارد. Necker Nymph در حال حاضر مي 
دریا  سطح  زیر  متري   40 عمق  تا  حداکثر  تواند 
است  داده  اطمینان  »برانسون«  اما  کند،  حرکت 
که هدف اصلي این هواپیما رسیدن به عمق هزار 
دست  به  هدف  این  که  صورتي  در  است.  متري 
با چشم  توانند  این سفر ویژه مي  آید، مسافران 
موجودات  ترین  عجیب  و  اسرارآمیزترین  خود 
حقیقت  در  ببینند.  را  ها  اقیانوس  اعماق  دریایي 
اگر »کشتي فضایي2« به مسافران اجازه مي دهد 
که از فضاي بیرون از اتمسفر، زمین را مشاهده 
از  ویژه  اندازي  چشم   Necker Nymph کنند، 
عمق دریاي کارائیب و اقیانوس اطلس را ارائه مي 
نوري ساخته شده  فیبرهاي  از  هواپیما  این  کند. 
هواپیماهاي  نسل  ترین  تازه  در ساخت  که  است 
این  شناوري  سیستم  روند.  مي  کار  به  جنگي 
قرار  پایین  طرف  به  آسانسور  دو  روي  هواپیما 
گرفته است. این آسانسورها زیر بال هاي کوچک 
کناري قرار دارند که یادآور بال هاي به کاررفته 
در تکنیک هواپیماهاي عمودپرواز )با قابلیت فرود 
با سرعت  هواپیما  هستند.  عمودي(  شدن  بلند  و 
حرکت  آب  زیر  دریایي  گره  هزار   5 تا   2 بین 
خواهد کرد. این هواپیما از سطح آب به عنوان باند 
فرودگاه استفاده مي کند و به جاي بلند شدن از 
زمین به طرف زیر آب شتاب مي گیرد. خلبان این 
هواپیما را با کمک یک دسته فرمان مشابه دسته 
بازي  هاي  کنسول  در  کاررفته  به  هاي  فرمان 
صندلي  بر  عالوه  کند.  مي  هدایت  ویدئویي  هاي 
خلبان دو صندلي دیگر نیز در این هواپیما در نظر 
این ترتیب دو توریست مي  به  اند و  گرفته شده 
توانند در طرف راست و چپ خلبان بنشینند و از 
مناظر زیر آب لذت ببرند. Necker Nymph یک 
وسیله نقلیه کاماًل جدید است. این وسیله نقلیه یک 
زیردریایي سنتي نیست بلکه یک هواپیماي واقعي 
نهنگ  و  کرده  پرواز  آب  زیر  تواند  مي  که  است 
ها و دلفین ها را دنبال کند و با حرکت چرخشي 
مسافران  به  را  درجه   360 انداز  یک چشم  خود 
کرد  خاطرنشان  برانسون«  »ریچارد  دهد.  نشان 
بلیت  اولین  توانند  مي  فوریه مسافران   20 از  که 

هاي پروازهاي زیردریایي را رزرو کنند.

کشف ماده یي سخت تر 
از الماس  

 
یک  در  مرموز  کربني  ترکیبي  مواد  نوعي  کشف   
زودي  به  ها  الماس  شد  خواهد  منجر  سنگ  شهاب 
عنوان سخت ترین ماده طبیعي جهان را واگذار کنند. 
به گزارش مهر »تریستان فروي« پروفسور دانشگاه 
به  موفق  تیمش  است  کرده  اعالم  فرانسه  در  لیون 
کشف دو نوع ماده جدید در یک شهاب سنگ شده 
است؛  کرده  سقوط  زمین  به   1971 سال  در  که  اند 
موادي که بسیار سخت تر از الماس هستند. »فروي« 
در گذشته نیز ذرات کربني را که به واسطه حرارت 
اتمسفر گداخته شده و در برابر سنباده هاي الماس 
از خود مقاومت نشان داده بودند، دیده بود، اما آن 
مي  نشان  مقاومت  خود  از  جهت  یک  در  تنها  مواد 
این در حالي است که مواد جدید به صورت  دادند. 
یکنواخت و در تمامي جهات در برابر سنباده الماس 
از خود مقاومت نشان مي دهند. یکي از این دو ماده 
نوعي الماس است که محققان طي دهه هاي گذشته 
در  هرگز  اما  بودند،  کرده  بیني  پیش  را  آن  وجود 
طبیعت مشاهده نشده بود. ماده دیگر ماده یي کاماًل 
جدید است که از صفحات مذاب گرافیت در ساختاري 
مشابه ساختار به وجودآورنده الماس هاي مصنوعي 
تشکیل شده است. با این همه با توجه به مقادیر کم 
هر یک از این دو ماده معدني، »فروي« تاکنون موفق 
قدرت  سنجیدن  منظور  به  دقیق  آزمایش  انجام  به 

واقعي این مواد نشده است.  

ساخت اسکنرهایي که 
ذهن را مي خوانند  

  
شرکت فناوري هاي Wecu ادعا کرد در حال ساخت 
را خوانده و  افراد  تواند ذهن  که مي  است  اسکنري 
بدون اینکه خودشان آگاه شوند، اطالع دهد که کدام 
احتمالي  خطر  فرودگاه(  در  )مثاًل  مسافران  از  یک 
هستند. به گزارش ایسنا این شرکت که تلفظ نام آن 
»وي سي یو« یا »ما شما را مي بینیم« است، در حال 
طراحي سیستمي است که اساسًا اماکن عمومي در 
فرودگاه ها را به زمین هاي وسیع کنترل و بازرسي 
اجرایي  رئیس  گیوون«  »ایهود  کرد.  خواهد  تبدیل 
این  کرد؛  امریکا خاطرنشان  در  فناوري  این شرکت 
نمایشي  هاي  صفحه  روي  را  هایي  عکس  سیستم 
فرودگاه به تصویر مي کشد که سمبل هایي مرتبط 
با یک گروه تروریستي خاص یا یک فرد تروریست 
خطرات  این  شناسایي  نتیجه  در  و  هستند  احتمالي 
به  این سیستم مجهز  کند.  پذیر مي  امکان  را  بالقوه 
بیولوژیک  شرایط  به  حساس  بسیار  حسگرهایي 
افراد مثل افزایش ضربان قلب، تنفس سریع یا حرکت 
سریع چشم ها و حالت عصبي است و به این شرایط 
واکنش نشان مي دهد. این سیستم عمدتًا بر اساس 
تبدیلي  بیومتریک  یا حسگرهاي  دوربین هاي مخفي 
کار مي کند و کوچک ترین افزایش در دماي بدن و 

ضربان قلب را تشخیص مي دهد.  

نمایش سریع ترین 
آسانسور جهان در ژاپن  

  
نمایش  به  و  رونمایي  براي  ژاپني  شرکت  یک 
ساخت  جهان،  آسانسور  ترین  سریع  گذاشتن 
رساند.  مي  پایان  به  را  مرتفع  بسیار  برج  یک 
تکمیل  با  »هیتاشي«  شرکت  ایسنا  گزارش  به 
و  طراحي  براي  جهان  تحقیقاتي  برج  بلندترین 
ساخت سریع ترین آسانسور جهان با ظرفیت باال 
 1080 با سرعت  آسانسور  این  شود.  مي  آماده 
متر در دقیقه )26/40 مایل در ساعت( حرکت مي 
کند و برج مزبور که قرار است آن را به نمایش 
موسوم  برج  این  دارد.  ارتفاع  متر   213 بگذارد، 
و  توسعه  و  تحقیق  پایگاه  در   »G1TOwer« به 
»هیتاشي  این شرکت در شهر  ساخت آسانسور 
جاري  سال  آوریل  تا  و  شده  احداث  ناکاسیتي« 
همچنین  شرکت  این  شد.  خواهد  تکمیل  میالدي 
امیدوار است حداکثر ظرفیت باري این آسانسور 
600 متر در  با سرعت  تن برساند که  پنج  به  را 
دقیقه قابل حمل باشد. بودجه کلي که تاکنون براي 
ساخت این برج تحقیقاتي سرمایه گذاري شده 66 

میلیون دالر امریکا بوده است.  
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چگونه از لوازم آرایشي به درستي استفاده کنیم؟

8 خوان
 آرایش 
تهیه  مغازه اي  از  را  موردعالقه تان  آرایش  لوازم 
ناگهان صورت تان جوش  اما  مي کنید  استفاده  و 
نهایت  در  و  مي شوید  خارش  دچار  مي زند، 

جوش هاي چرکي و آکنه صورتتان را مي پوشاند، 
چرا؟ شک نکنید که باید درباره نگهداري از لوازم 

آرایش بیشتر بدانید. 

خانم »الف« بسیار مشتاق بود که رنگ صورتش 
که  آن چنان  برسد،  نظر  به  رنگ  پریده  و  سفید 
که  هنگامي  چیني  طح  س  همانند  پوستش  گویي 
بدهد!  بودن  تمیز  صداي  مي شود،  کشیده  دست 
در  آرایشي  وسایل  از  استفاده  خطر  روزها  این 
صورت استاندارد بودن، آن چنان جدي نیست اما 
با این وجود هنوز هم در ارتباط با پوست صورت، 
مشکالت آزاردهنده اي همچون جوش هاي پوستي 
و آکنه، قرمزي و التهاب پوست، شپش مژه و یا 
حتي هرپس وجود دارند. در این قسمت به هشت 
که  یابید  اطمینان  تا  مي کنیم  اشاره  ساده  قانون 

شرایط بر وفق مراد است!
از لوازم آرایش مشترک استفاده نکنید

با  آرایش  شخصي  وسایل  از  مشترک  استفاده 
یا  باشد  نزدیک تان  دوست  اینکه  چه  دیگران، 
از  یکي  کند،  استفاده  آن  از  اتفاقي  به طور  کسي 
شما  است.  باکتري ها  انتشار  راه هاي  ساده ترین 
در  افراد،  سایر  رژلب  از  استفاده  با  مي توانید 
معرض آلودگي به ویروس تبخال قرار گیرید. این 
کار به ایجاد زخم هاي التهابي دردناک و بدمنظر 

منجر مي شود.
در ضمن با این کار احتمال ابتال به درماتیت هاي 
منطقه لب و یا پوسته شدن آن افزایش مي یابد. اما 
محصوالت آرایشي چشم، مواردي هستند که باید 
کامال مراقب آنها باشید. استفاده از ریمل مشترک 
یا مداد آرایشي چشم مي تواند به سرعت موجب 

التهاب ملتحمه )چشمان قرمز و متورم و آلوده( 
یا حتي بدتر از آن، شپش مژه ها شود. اگر در یک 
فروشگاه مي خواهید یک ماده آرایشي را امتحان 
کنید، حتما مطمئن شوید که از نمونه هاي یک بار 
مصرف استفاده مي کنید و اگر هم مجبور هستید 
تا از وسایل به اشتراک گذارده شده استفاده کنید، 
اطمینان  آن  بودن  استریلیزه  از  صورت  این  در 

داشته باشید.
لوازم آرایش قدیمي را دور بریزید

از آن  یا نیمي  لوازم آرایشي که قدیمي بوده  آیا 
همه  شر  از  داشته اید؟  نگه  کرده اید،  استفاده  را 
آرایشي،  لوازم  با کهنه شدن  آنها خالص شوید! 
مواد نگه دارنده آن نیز کهنه شده و تاثیرگذاري 
آنها نیز کم مي شود. متخصصان توصیه مي کنند 
به  مانده،  و  قدیمي  محصوالت  از  استفاده 
و شرایط  مي شوند  منجر  گوناگون  درماتیت هاي 
را مهیا مي سازند که جوش هاي قرمز و یا شبیه به 
آکنه روي پوست شما ایجاد شود. براي اطمینان 

حد   تا  آنها،  نگهداري  و  آرایشي  لوازم  دوام  از 
امکان به دستورات قید شده روي آنها توجه کنید. 
به طور مرسوم لوازم آرایشي باید در جاي خنک 
نگهداري شوند و در معرض شرایط تغییردهنده 

قرار نگرفته باشند. 
لوازم  نگهداري  مي کنند  توصیه  متخصصان 
گرم  هواي  معرض  در  یا  و  اتومبیل  در  آرایش 
ماده  سریع  تخریب  موجب  مي تواند  تابستان  در 
خصوص  این  در  قانوني  اگرچه  شود.  آرایشي 
وجود ندارد اما بسیاري از لوازم آرایشي، تاریخ 
انقضا دارند که به طور معمول براي محصوالت 
آرایشي چشم این زمان تا شش ماه و براي کرم ها 
از  استفاده  نگران  اگر  است.  یک سال  پودرها،  و 
از  این صورت  آرایشي هستید، در  یک محصول 
یا کوچک تر مي توانید  نمونه هاي یک بار مصرف 

استفاده کنید. 
متخصصان انجمن بین المللي آرایشي و بهداشتي 
در ژنو توصیه مي کنند »اگر متوجه شدید که رنگ 
محصول تغییر کرده، غلظت و استحکام آن تغییر 
کرده یا بوي همیشگي را ندارد، این عالیم حاکي از 
آن است که نباید از آن محصول استفاده کنید. اگر 
محصول مورد نظر به شکل کیک درآمده یا شروع 
به باد کردن کرده یا براي بستن در آن با مشکل 
روبه رو شده اید، در این صورت باید حتما آن را 

دور بیندازید یا با محصول سالم تر، عوض کنید.
تعویض اپلیکاتورها یادتان نرود

اگر مبتال به عفونت چشم هستید، در این صورت 
سرعت  به  را  استفاده  مورد  اپلیکاتورهاي  تمام 
باقي  اپلیکاتورها  در  باکتري ها  زیرا  کنید  عوض 

دوباره  کردن  آلوده  احتمال  بنابراین  و  مانده 
اما  مي برید.  باال  ناخواسته  به طور  را  خودتان 
گوش  از  انگشتان،  از  استفاده  جاي  به  باید  شما 
به  ظریف  ابرهاي  یا  کوچک  برس هاي  پاک کن، 
عنوان اپلیکاتور استفاده کنید تا خطر آلوده شدن 
وسایل آرایشي به باکتري و در نتیجه آلوده شدن 

پوست تان را کاهش دهید. 
بار  یک  هفته اي  مي کنند  توصیه  متخصصان 
ابرهاي مخصوص لوازم آرایشي را عوض کنید. 
زیرا سلول هاي مرده پوست هر بار که از این مواد 
استفاده مي کنید، روي آنها باقي مانده و در نتیجه 
محل رشد باکتري مهیا مي شود و احتمال ابتالي 
بیماران  به  آنها  مي یابد.  افزایش  آکنه  به  شما 
وسایل  برس هاي  بار  یک  ماهي  مي کنند  توصیه 
آرایشي  شان را بشویند تا چربي و باکتري ها، پاک 
شوند که براي این کار بهتر است از صابون مالیم 

یا شامپوي بچه استفاده کنید.
اپلیکاتورها را با آب دهان خیس نکنید

یا  و  آرایشي  وسایل  خانم ها،  از  بسیاري 
کردن  رقیق  براي  دهان  آب  با  را  اپلیکاتورها 
و  است  مضر  بسیار  که  مي کنند  خیس  آرایش، 
نباید آن را انجام داد. دهان حاوي انواع باکتري ها 
است که بودن آنها در دهان اشکالي ندارد اما نباید 

به چشم ها بروند.
در ضمن، اضافه کردن آب نیز نباید انجام شود 
زیرا آب مي تواند به حل شدن مواد نگه دارنده و 
در  مي توانند  که  منجر شود  میکروب هایي  انتقال 
آنها  آلودگي  موجب  و  کرده  رشد  آرایشي  مواد 

شوند.
هرگز موقع رانندگي آرایش نکنید

مي بینیم  که  »موقعي  مي گویند  امر  متخصصان 
از  استفاده  به  هم زمان،  و  مي کنند  رانندگي  افراد 
وسایل آرایشي اقدام مي کنند، مساله اي است جدي 
که باید به آن توجه شود زیرا چشم ها، ظریف و 
قابل آسیب بوده و به سادگي ممکن است دچار 

آسیب یا خراش شوند.«
موجب  مي تواند  چشم  ریمل  برس  مثال،  براي 
برابر  در  چشم  آسیب پذیري  و  قرنیه  خراش 
عفونت هاي  جمله  از  و  جدي  عفونت هاي 
حتي  یا  دایمي  صدمات  که  شود  استافیلوکوکي 
کدورت قرینه را در پي دارد. البته این مساله نادر 

است اما مساله اي است که واقعا اتفاق مي افتد.
در لوازم آرایش را ببندید

دارنده اي  نگه  مواد  حاوي  آرایشي  مواد  بیشتر   
میزان  و  برده  بین  از  را  باکتري ها  که  هستند 
نگهداري این مواد را افزایش مي دهد. اما به محض 
اینکه مواد آرایشي در معرض محیط خارج قرار 
شده  آسیب پذیر  میکروب ها  برابر  در  بگیرند، 
مواد  تاثیر  و  کارآیي  کاهش  موجب  مي توانند  و 
نگه دارنده شده و یا به باکتري هایي آلوده شوند 
آنها،  برابر  در  حفاظت  براي  نگه دارنده  مواد  که 
طراحي نشده است. هرچه یک محصول بیشتر در 
نشده  بسته  آن  در  یا  و  گرفته  قرار  هوا  معرض 
نفوذ  آنها  داخل  به  مي توانند  ارگانیسم ها  باشد، 

کنند، بنابراین در آنها را محکم ببندید.
استفاده محتاطانه از لوازم آرایش

عنوان  که  آرایشي  محصوالت  اینکه  به  توجه  با 
افرادي  براي  اغلب  مي کشند،  یدک  را  »طبیعي« 
که دچار آلرژي بوده یا دوست ندارند از موادي 
خوب  خیلي  هستند،  شیمیایي  که  کنند  استفاده 

است اما معایبي هم دارند. 
افراد برخي مواقع تصور مي کنند که آنها ایمن تر 
نگه دارنده  مواد  همان  حاوي  همیشه  اما  هستند 
استاندارد نیستند، بنابراین ممکن است دوام الزم 
را نداشته و میزان حفاظت آنها در برابر باکتري، 

کم باشد.
پیش از خواب آریش تان را پاک کنید

وقتي مي خواهید بخوابید، سعي کنید تا به پوست 
چشم  ریمل  اگر  بدهید!  استراحت  مژه هایتان  و 
این  در  باشد،  مژه هایتان  روي  شب  طول  در 
صورت مي تواند به داخل چشم تان رفته و موجب 
حساسیت، التهاب، خارش و یا قرمزي چشم هاي 

شما شود.
Beautyonline.com منبع:

آموزش نقاشی در 
تمامی سنین مختلف

سفارش کار پذیرفته می شود

079 2166 0426
020 7993 4002

ریزش موي مردان 
مرد چیني را که 95 درصد بدنش از مو پوشیده 
شنیده اید؟  چیزي  او  درباره  دیده اید؟  است، 
بسیاري از آقایان مي خواهند روي سر خود مثل 
بدن  این مرد چیني مو داشته باشند اما... بیشتر 
مردان در معرض ریزش مو قرار دارند و دنبال 
هستند.  خود  موي  کردن  پرپشت  براي  راهي 
تبلیغات در این زمینه زیاد است اما راه حل کدام 

است؟
بدن انسان نزدیک به 5 میلیون فولیکول مو دارد، 
در حالي که پوست سر 100 تا 150 هزار از این 
بلوند  موهاي  با  افراد  مي گیرد.  بر  در  را  تعداد 
بیشترین تعداد فولیکول ها را در سر داشته و بعد 
از آنها به ترتیب مو قهوه اي ها و موقرمزها قرار 
دارند. رویش طبیعي موي سر 6/0 تا 1 سانتي متر 
در ماه است. به طور متوسط روزانه 50 تا 100 
موي در مرحله استراحت مي ریزند. این ریزش مو 
طبیعي است و همان ریزشي است که در دوش 
گرفتن و برس زدن مو مي بینیم. این موها دوباره 

رشد خواهند کرد.
ریزش موي مردانه

در مردها  این ریزش مو، بعد از بلوغ، هر زماني 
)هورمون هاي  خون  آندروژن هاي  میزان  که 
مي شود.  شروع  یابد،  افزایش  مردانه(  جنسي 
براي ریزش مو ممکن است هورمون هاي مردانه 
مو  ریزش  ژن  اگر  نباشد.  طبیعي  حد  از  بیشتر 
باشند،  طبیعي  حد  در  آندروژن ها  و  موجود  
ریزش موي مردانه یا آندروژنتیک بروز مي کند.

علل ریزش موي مردان
مشکالت  مانند  بزرگ:  جراحي  یا  بیماري 
تیروئیدي، چه پرکاري و چه کم کاري، چربي زیاد 
مهم ترین  که  نامناسب  غذایي  رژیم  سر،  پوست 
عامل ریزش مو است، اضطراب، نگراني و شوک 
داروهاي ضدانعقاد خون  مانند  داروها  ناگهاني، 
)وارفارین، هپارین و...(، داروهاي ضدافسردگي، 
براي  که  شیمي درماني  ضدنقرس،  داروهاي 
سرطان ها استفاده مي شود، استفاده بیش از حد 
A، عفونت مانند عفونت هاي قارچي،  از ویتامین 
بعضي  در  و  دیابت  یا  لوپوس  مانند  بیماري ها 
مو  بیماري هاي مزمن هم ممکن است ریزش  از 
به وجود  آید، مانند: سیفلیس، تیفوس، آنفلوآنزا، 
مراقبت  همچنین  و  کم خوني  و  سرماخوردگي 
موجب  مو  حد  از  بیش  کشش  مثل  نامناسب 

ریزش مو مي شود.
درمان

بستگي به علت ریزش موي شما دارد. یک رژیم 
غذایي مناسب با پروتئین کافي، ویتامین B کافي 
و مس، روي و ید کافي نیاز است و هر علتي که 

پیش از این ذکر شد، باید برطرف شود.

کنند. کمک  است  ممکن  هم  داروها  از  بعضي 
سر  پوست  روي  که  ماینوکسیدیل  مورد  در این 
از  مي توانند  زنان  و  مردان  و  مي شود  استفاده 
صورت  به  که  فیناستراید  و  کنند  استفاده  آن 
قرص است و فقط مردان مي توانند استفاده کنند، 
وجود دارند. دو داروي آودارت و نیزورال براي 
جلوگیري از ریزش مو موثرند اما فقط براي این 
مشکل استفاده نمي شوند، ضرورت دارد که براي 
تشخیص علت و نوع ریزش موي خود حتما به 
کنید  مراجعه  زیبایي  و  مو  و  پوست  پزشک  یک 
و به طور خود سرانه دارویي را مصرف نکنید. 
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آنچه باید 
درباره 

کنسروها 
بدانید

شام  یا  ناهار  پختن  براي  عقل تان  دیگر  وقتي 
به جایي قد نمي دهد، وقتي یک دفعه مهمان هاي 
ناخوانده از راه مي رسند، وقتي حال و حوصله 
یک  هوس  وقتي  ندارید،  را  شام  یا  ناهار  پختن 
غذایي  چه  فکر  به  کرده اید...  حاضري  غذاي 
موادغذایي  زدید،  حدس  درست  بله،  مي افتید؟ 
آسان  را  شما  مشکالت  تمام  شده،   کنسرو 
در  زیادي  شده  کنسرو  موادغذایي  مي کنند. 
بازار وجود دارد؛ از کنسرو ماهي و لوبیا گرفته 
ولي  شده اند  کنسرو  که  خورش هایي  انواع  تا 
انتخاب،   را  سالم  کنسرو  یک  مي توان  چگونه 

نگهداري و مصرف کرد؟

پدر کنسرو، فرانسوي است
هیچ مي دانید کنسرو براي اولین بار چه زماني و چگونه 
به عنوان یک روش نگهداري غذا ابداع شد؟ کلمه کنسرو 
کردن  محافظت  معني  به  »کنسروار«  یوناني  لغت  از 
کلمه  از  گفت هدف  مي توان  بنابراین  است.  گرفته شده 
است  شرایطي  ایجاد  غذایي،  صنایع  در  کردن  کنسرو 
که بتوان تحت آن شرایط محصول مورد نظر را براي 
مدت طوالني نگهداري کرد. در نتیجه از نقطه نظر کلي، 
حرارت،  از  استفاده  مانند  نگهداري  تمامي روش هاي 
روش  نوعي  واقع  در  و...  اشعه  افزودني،  مواد  سرما، 
در  اینکه  علت  به  اما  مي آیند  حساب  به  کنسروسازي 
کشور ما از ابتداي کار صنایع قوطي کردن مواد غذایي 
از کلمه کنسرو استفاده شده است، عبارت کنسروسازي 
فقط قوطي کردن مواد غذایي را تعریف کرده و در واقع 
یا  کنینگ  یعني  آن  واقعي  کلمه  جانشین  اصطالح  این 

تاینینگ شده است. 
تاریخچه کنسروسازي به سال 1790 که دولت فرانسه 
برمي گردد.  بود،  جنگ  حال  در  اروپایي  کشورهاي  با 
تا  بود  مسافت سبب شده  بودن  زمان، طوالني  آن  در 
داشتن غذاي سالم که بتواند تا رسیدن به منطقه جنگي 
همان کیفیت اولیه اش را داشته باشد، به مشکلي بزرگ 
به  جایزه اي  مشکل  این  حل  براي  ناپلئون  شود.  مبدل 
مبلغ 12 هزار فرانک براي کسي که بتواند این مشکل را 
حل کند، تعیین کرد. این جایزه تشویقي بود تا محققان 
گوناگون براي حل این مشکل بسیج شوند اما اغلب این 
اینکه  تا  نداشت  بر  در  رضایت بخشي  نتیجه  فعالیت ها 
1798 قناد فرانسوي به نام نیکالس آپرت که  در سال 
امروزه به نام پدر کنسروسازي معروف است، با ابداع 
دریافت  به  موفق  و  کرد  را حل  مناسبي، مشکل  روش 
جایزه شد. وي دریافت که اگر مواد غذایي را در داخل 
قوطي سربسته حرارت بدهد و پس از آن هوا به داخل 
ظرف نفوذ نکند، زمان ماندگاري غذا به نحو چشمگیري 

افزایش مي یابد.
مواد  مدت  نگهداري طوالني  این روش، مشکل  ابداع  با 
غذایي حل شده بود ولي علت این مساله هنوز نامعلوم 
از  پس  فرانسوي  معروف  فیزیکدان  گیلوساک،  بود. 

که  رسید  نتیجه  این  به  متعدد  آزمایش هاي  انجام 
اکسیژن  با  تماس  اثر  در  حیواني  و  گیاهي  محصوالت 
هوا در معرض فساد قرار مي گیرند ولي با قرار دادن این 
محصوالت در داخل قوطي هاي در بسته مي توان از این 
امر جلوگیري به عمل آورد. وي در گازهاي موجود در 
داخل کنسروهاي تولید شده به وسیله آپرت اکسیژني 
نیافت و با استفاده از این موضوع، از نظریه خود دفاع 
کرد و چنین نظر داد که آتش مخمر ها را عقیم و یا الاقل 
غذایي  مواد  طبیعت  عوامل،  این  وجود  و  مي کند  خنثي 

حیواني و گیاهي را تغییر داده و آنها را فاسد مي کند. 
آپرت نیز با بررسي هاي متعددي که انجام داد به نقش 
دما در از بین بردن مخمرها اشاره کرد و اظهار داشت 
که اگر چه عملیات حرارتي نمي تواند تمایل محصوالت 
ببرد  بین  از  همیشه  براي  را  شدن  فاسد  به  غذایي 
جلوگیري  فسادشان  از  مدیدي  مدت  تا  مي تواند  ولي 
به  را  خود  تحقیقات  نتیجه   1810 سال  در  آپرت  کند. 
صنعت  این  ترتیب،  این  به  کرد.  منتشر  کتابي  صورت 
عرصه  به  پا  آپرت  خستگي ناپذیر  تالش هاي  سایه  در 
ظهور گذاشت و اولین کارخانه کنسروسازي به وسیله 
این  بعد  به  از آن زمان  و  تأسیس شد  فرانسه  وي در 
جالب  گذاشت.  سر  پشت  مهمي را  پیشرفت هاي  صنعت 
کارخانه  اولین  ایران،  کشورمان  در  که  بدانید  است 
کنسروسازي در سال 1316 به منظور تولید کنسرو تن 

ماهي در بندرعباس تاسیس شد.

میکروب هاي مزاحم
به عواملي که موجب  بهتر است کمي  از هر چیز  پیش 
به طور  بپردازیم.  غذا شدند،  نگهداري  این روش  ابداع 
معرض  در  غذایي  محصوالت  برداشت،  لحظه  از  کلي، 
اول،  دارند، در مرحله  قرار  تغییرات کم و بیش زیادي 
مقداري از آب ماده غذایي تبخیر شده که این عمل در 
دست  از  مي کند.  بروز  پژمردگي  صورت  به  گیاهان 
بلکه فقط  دادن آب به عنوان فساد، مهم  تلقي نمي شود 
ارزش ظاهري آن را پایین مي آورد و مشخصات بافتي 
و چشایي آن را کم مي کند. به عالوه، تحت تأثیر اتمسفر 
محیط، تغییرات شیمیایي به خصوص اکسیداسیون در 
بافت ها  اینکه  محض  به  و  مي شود  شروع  غذایي  ماده 
مردند یعني بالفاصله بعد از ذبح حیوانات و یا پژمردگي 
نسبي گیاهان، دیگر عکس العمل هاي دفاعي علیه حمالت 
میکروارگانیسم هاي خارجي متوقف مي شوند. بنابراین 
با حمله آنها تغییرات کم و بیش سریع و شدیدي در ماده 
غذایي رخ مي دهد. از سوي دیگر، آنزیم هاي زیادي نیز 
تحت مکانیسم هاي متعدد فعال شده و موجب تسریع فعل 
و انفعاالت فراواني مي شوند. بنابراین مي توان گفت مواد 
غذایي همواره در معرض فسادهاي متعددي قرار دارند 
که امکان نگهداري طوالني مدت آنها را که از ضروریات 
ترتیب،  این  به  مي برند.  بین  است،  از  امروزي  زندگي 
میکروارگانیسم ها،  غذایي  مواد  فساد  عوامل  مهم ترین 
حشرات، آنزیم هاي موجود در مواد غذایي، واکنش هاي 
شیمیایي و عوامل فیزیکي و صدمات مکانیکي شناخته 
مواد  بیشتر  میکروبي  فساد  در  مثال،  طور  به  شده اند. 
دارند و عامل آن  قرار  آلودگي  غذایي خام در معرض 
یکي  حتي  و  باشد  مخمر  یا  و  باکتري،  کپک  مي تواند 
غذایي  مواد  که  ترتیب  این  به  دیگري،  رشد  زمینه ساز 
اسیدي مانند میوه ها ابتدا کپک مي زنند و با به مصرف 
رسیدن اسید موجود، زمینه براي آلودگي با باکتري ها 

فراهم مي شود. 
مسیري طوالني از تولید تا مصرف

همان طور که پیش از این گفته شد، مواد غذایي همواره 
در معرض عوامل فاسدکننده بسیاري قرار دارند اما در 
اثر گرما و حرارت دادن ماده غذایي، میکروارگانیسم ها 
کشته و آنزیم ها غیرفعال مي شوند و اکسیژن از محلول 
متصاعد شده و خارج مي شود. بنابراین اگر ماده غذایي 
با  ترکیب  غیرقابل  و  هوا  به  نفوذ  غیرقابل  ظروف  در 
ماده غذایي و مقاوم در برابر عوامل خارجي بسته بندي 
تغییر  براي  علتي  دیگر  ببیند،  کافي  حرارت  و  شود 
از  پس  است  ممکن  تنها  و  ماند  نخواهد  باقي  فساد  یا 
بطئي  شیمیایي  واکنش هاي  اثر  در  طوالني  زمان  مدت 
بدهند.  حالت  و  مزه  تغییر  ندارند،  آنزیم  به  نیاز  که 
بردن  بین  از  براي  از حرارت  استفاده  یعني  مطلب  این 
میکروارگانیسم هاي مضر و غیرفعال کردن آنزیم ها و 
خروج اکسیژن محلول و استفاده از بسته بندي غیرقابل 
نفوذ براي ممانعت از نفوذ هوا و جلوگیري از آلودگي 

دوباره، همان اساس کنسروسازي است. 
مرحله  از  کنسروسازي  متعدد  مراحل  ترتیب،  این  به 
برداشت مواد اولیه از مزارع شروع مي شود. محصول 
به وسیله کامیون و یا وسایل دیگر حمل و به کارخانه 
اولین مرحله فرآیند در کارخانه،  تحویل داده مي شود. 
شستشوي مواد اولیه براي جداسازي آلودگي ها و گل و 
خاک چسبیده به آنهاست. در مرحله بعد، انواع نامرغوب 
جدا شده و مواد اولیه درجه بندي مي شود سپس وارد 
هسته شان  و  پوست  سپس  و  شده  بري  آنزیم  مرحله 
پرکردن  مرحله  به  مرحله،   این  از  پس  مي شود.  گرفته 

از  منظور  این  براي  که  مي رسیم  مناسب  ظروف  در 
ظروف فلزي و شیشه اي استفاده مي شود. مرحله بعد، 
تونل بخار است که هواي باالي قوطي به وسیله بخار 
دربندي  مرحله  این  از  بعد  قوطي ها  مي شود.  جایگزین 
شده و وارد مرحله فرآیند حرارتي مي شوند و در نهایت 
کارتن  داخل  در  و  مي شوند  زني  برچسب  شده،  سرد 
جاي مي گیرند تا اینکه از سوي هر یک از ما خریداري 

شده و به مصرف برسند.

تن ماهي
کنسروي  اولین  ماهي  کنسرو  گفتیم،  که  همان طور 
کارخانه ها  این  است.  شده  تولید  کشور  در  که  است 
اغلب در شهرهاي ساحلي تاسیس مي شوند و در تهیه 
ساردین  و  سالمون  تن،  ماهي  مانند  ماهي هایي  آنها 
بیشترین کاربرد را دارند. جالب است بدانید ماهي ها در 
مراحل ابتدایي تولید بخارپز مي شوند اما نکته اي که در 
کنسروهاي ماهي وجود دارد، افزودن روغن فراوان به 
این ترتیب که روغن هایي مانند  به  این کنسروها است، 
با  البته  که  شده  افزوده  دانه  پنبه  یا  و  زیتون  روغن 
روغني که از خود ماهي خارج مي شود مخلوط شده و 
بهتر است در هنگام مصرف، این روغن از کل ماهي جدا 
براي مصرف کننده  را  وزن  اضافه  مي تواند  زیرا  شود 
به همراه آورد. نمک نیز از جمله افزودني هایي است که 
در این کنسرو به مقدار فراواني یافت مي شود و همین 
موضوع موجب شده تا استفاده از این نوع کنسرو براي 
باال  فشارخون  به  یا  و  دارند  قلبي  مشکل  که  کساني 
مبتال هستند، توصیه نشود. عالوه بر روغن، ادویه هاي 
منظور  به  گوجه فرنگي  سس  و  پیاز  سیر،  گوناگون، 
نام  به  افزوده شده و قوام دهنده اي  بهبود عطر و طعم 
کربوکسي متیل سلولز نیز به منظور جذب آب خروجي 
از بافت محصول ممکن است در تهیه انواع کنسروهاي 

ماهي به کار رود.

رب، سس و خیارشور
سس ها  انواع  و  رب  مانند  چاشني هایي  کلي،  به طور 
نیز با روش کنسرو کردن تهیه و براي مصرف آماده 
مي شوند. به طور مثال، در تهیه رب، از گوجه فرنگي هاي 
مرغوب و سفت استفاده مي شود اما حرارت فراواني که 
به منظور تغلیظ آن به کار مي رود موجب از میان رفتن 
درباره  دیگر  نکته  مي شود.  آن  در  موجود   C ویتامین 
آنها  بیشتر،  ماندگاري  براي  این است که حتي  سس ها 
شده،  یاد  موارد  بر  عالوه  مي کنند.  نیز  پاستوریزه  را 
خیار شور نیز به روش کنسرو کردن آماده مي شود به 
طوري که در تهیه آن از دو روش تخمیري و پاستوریزه 
کردن استفاده مي شود که البته روش اول بازارپسندتر 
است. نکته اي که در تهیه خیارشور وجود دارد، آن است 
که براي تهیه این چاشني از آب سخت استفاده مي شود 
تا از نرم شدن محصول ممانعت شود. به عالوه سرکه، 
نمک و سبزي هاي معطري مانند شوید، ترخون، مرزه و 
سیر از دسته موادي هستند که در تهیه این کنسرو به 
کار برده مي شود. به عالوه استفاده از برخي رنگ هاي 
برخي  در  محصول  نگه داشتن  سبز  براي  نیز  مجاز 

کارخانه ها جزو ترکیبات افزودني به حساب مي آیند.
انواع  روزها  این  شده،  یاد  کنسروهاي  بر  عالوه 
کنسرو  شکل  به  نیز  عدسي  و  قارچ  یا  و  خورش ها 
عرضه مي شوند اما توصیه متخصصان تغذیه آن است 
به  شده  افزوده  تمامي مواد  که  کنسروهایي  حتي  که 
فرموالسیونشان در حد مجاز است، بهتر است تا زماني 
شوند  استفاده  کمتر  است  دسترس  در  تازه  غذاي  که 
فراوان  نمک  از محصوالت  دسته  این  حال  هر  به  زیرا 
بودن  مجاز  وجود  با  که  دارند  مصنوعي  رنگ هاي  و 
مصرف شان باز هم توصیه مي شود که محدود مصرف 
تحقیقات  که  کنیم  اضافه  باید  در همین جا  البته  شوند. 
از  دسته  این  بودن  زیانبار  زمینه  در  جامعي  و  وسیع 
محصوالت غذایي تا به امروز به انجام نرسیده است اما 
توصیه شده افراد حداقل از کنسروهایي استفاده کنند که 
کمتر از مخلوط چند ماده غذایي تشکیل شده و یا اجزاي 
فاسدکننده  عوامل  برابر  در  به شدت  تشکیل دهنده شان 
حساس هستند زیرا براي تهیه این دسته از محصوالت 
مواد افزودني بیشتري به کار مي رود و حرارت بیشتري 
مي بینند. به عالوه، هرگز فراموش نکنید که هیچ غذایي 

نمي تواند جاي غذاي تازه را بگیرد.

میکروب ها در کمین کنسرو شما
کنسرو  یک  تهیه  براي  کارخانه  در  که  توجهي  تمام  با 
شرایط  اگر  است  ممکن  مي شود،  رعایت  بهداشتي 
کنسرو  درون  راحتي  به  میکروب هایي  باشد،  مساعد 
سرو کله شان پیدا شود و رشد و تکثیر کرده و کنسرو 
شما را فاسد کنند. یکي از مشهورترین و خطرناک ترین 
در  که  است  بوتولینیوم«  »کلستریدیوم  میکروب ها،  این 
شرایط بدون هواي درون قوطي هم مي تواند رشد کند. 
روي  اثر  با  و  است  خطرناک  بسیار  باکتري  این  سم 

اعصاب بسیار کشنده است.

باد کردن قوطي، هشدار اول
به  که  است  عالمت  مهم ترین  کنسرو،  قوطي  کردن  باد 
فاسد  کنسروتان  است  ممکن  که  مي دهد  هشدار  شما 
از هر دو طرف  باشد. ممکن است قوطي کنسرو  شده 
متورم شده باشد یا اینکه یک طرف قوطي متورم شده 
شود،  فشرده  متورم  قسمت  اگر  که  طوري  به  باشد، 
اینکه ممکن است  باالخره  طرف دیگر برجسته شود و 
جداره قوطي در اثر حمل و نقل و... ضربه دیده و در 
باشد.  شده  ایجاد  فرورفتگي  آوردن ضربه  وارد  محل 
متورم شده  قوطي  یک طرف  تنها  یا  و  طرفین  چنانچه 
باشد و علت آن هم ضربه خوردن نباشد و از طرفي از 
تاریخ تولید آن کمتر از یک سال گذشته باشد،  علت تورم 

را مي توان در موارد زیر جستجو کرد:
1( قوطي بیش از حد الزم از موادغذایي پر شده باشد 
)چنانچه با سوراخ کردن قوطي مقدار زیادي گاز خارج 
شود، دلیل بر فاسد بودن محتویات قوطي است. در غیر 
این صورت، مربوط به پر بودن زیاده از حد آن است. 
وجود  علت  به  سالم  قوطي هاي  کردن  باز  موقع  البته 
به  هوا  ناچیزي  مقدار  آنها،  باالي  در  خال  کمي  مقدار 

داخل آنها کشیده مي شودکه نباید با گاز اشتباه شود(.
2( حرارت دادن و تخلیه هواي آنها در کارخانه به مقدار 

کافي انجام نگرفته باشد.
براي  مثال  طور  به  زیاد،  ارتفاعات  به  را  کنسرو   )3

کوهنوردي همراه خود برده باشید.
4( درجه حرارت محیط نگهداري کنسرو باال باشد. به 
طور مثال در نقاط جنوبي ایران. شاید برایتان تشخیص 
آن  سروته  که  کنسروهایي  باشد.  مشکل  موارد  این 
مصرف  از  باید  و  است  غیرمجاز  است،  شده  متورم 
آن خودداري کنید. البته اگر سر و ته قوطي باد نکرده 
باشد،  دلیل بر سالم بودن کنسرو نخواهد بود چرا که 
منفذ،  داشتن  علت  به  قوطي ها  از  بعضي  است  ممکن 
سر و ته شان باد نکرده باشد. از طرف دیگر، برخي از 
عوامل خطرناک مانند کلستریدیوم بوتولونیوم گاز تولید 
باد کند ولي محتویات قوطي سمي و  تا قوطي  نمي کند 

کشنده خواهد بود.

شش نکته پیش از مصرف کنسرو
1( قبل از مصرف 10 دقیقه بجوشانید. پیش از مصرف 
 10 بوتولیسم  کشنده  سم  بردن  بین  از  براي  کنسرو، 

دقیقه قوطي کنسرو را در آب جوش بجوشانید.
مستقیم  طور  به  کردن  گرم  براي  را  کنسرو  قوطي   )2
روي شعله نگذارید. در اثر شعله مستقیم، لحیم جداره 
غذایي  ماده  وارد  فلز  ذرات  و  مي شود  ذوب  قوطي 

مي شود.
باز کردن قوطي کنسرو، فورا محتویات آن  از  3( پس 
باز  از  بریزید. زیرا مواد غذایي پس  را در ظرف دیگر 
با  هوا  اکسیژن  مجاورت  در  کنسرو  قوطي  در  شدن 
جدار داخلي قوطي واکنش مي دهد. ظرف شیشه اي براي 

نگهداري این مواد مناسب ترین است.
4( بهترین زمان براي مصرف کنسرو دو سال پس از 
تاریخ تولید است. بنابراین کنسروهایي را که سال ها در 
تندي  مزه  کنسروها  این  نکنید.  مصرف  مانده اند  انبار 

دارند و بوي کهنگي مي دهند.
5( قوطي زنگ زده را مصرف نکنید. اگر دیواره خارجي 
و  دیواره  احتمال سوراخ شدن  است،  زده  زنگ  قوطي 
فساد محتویات آن وجود دارد. این کنسروها را مصرف 
نکنید. اگر دیواره داخلي قوطي هم زنگ زده است، نشانه 
غیرقابل مصرف بودن کنسرو است چون زنگ در تماس 
با مواد بوده و از طرف دیگر، احتمال سوراخ بودن بدنه 

و باز شدن درزها در منطقه زنگ زدگي وجود دارد.
6( مواد غذایي بیرون نزده باشد. اغلب در اثر ضربه اي 
از  آن  محتویات  مي شود،   وارد  کنسرو  قوطي  به  که 
غیرقابل  هم  کنسرو  این  مي زند.  بیرون  سوراخي 
مصرف است چون موجب تماس محتویات آن با هواي 
و  شده  فاسد  آن  درون  مواد  نتیجه  در  و  شده  خارج 

سمي هستند.

فال قهوه فقط 10 پوند
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بازنویسی سبا ایرانی

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

ارتباط بگیرید.

زندگی  نوع  و  شخصیت  با  کمی  قبل  شماره  در 
شرایط  و  خانواده  وضعیت  از  شدیم.  آشنا  علی 
هایی  انگیزه  چه  با  اینکه  و  خواندیم  اش  زندگی 
کند.   می  ترک  را  ایران  آرزوهایش  تحقق  برای 
دنبال  ایران؛  از  برای خارج شدن  که  در مسیری 
می کند، چه شرایط  سخت و پیش بینی نشده ای 
به  که  برگزید  را  راهی  آگاه شدیم  گذشت.  او  بر 
راحتی بازگشتی برای آن وجود نداشت، مگر آنکه 
به نتیجه  ای دست می یافت که توان مالی اش را 
دل  و  تنگدست  ای  خانواده  دارای  داد.  می  تغییر 
و محبوبه  بود  علی  به  امیدشان  تمامی  که  نگران 
این  نامی که منشا آرامش و دلداده علی بود. در 

قسمت ادامه ماجرای زندگی او را دنبال می کنیم.
مبلغی  یونان،  در  کردن  کار  ها،  ماه  از  پس  علی 
و  کند  می  جمع  سفرش؛  های  هزینه  برای  پول 
را  آن  اروپا  سمت  به  یونان  مرز  از  عبور  برای 
بود  این  اش  نگرانی  تمامی  دهد.  قاچاقچی می  به 
که چقدر این سفر، ادامه خواهد یافت و سرانجام 

به  هنگام  چه  بود.  خواهد  کدامین  مقصد  کشور 
توانست  خواهد  آرامش،  با  و  رسید  خواهد  ثبات 
شبی را به سر برد. گویی باز گشتی به عقب وجود 
نداشت و همواره می بایست به سوی غرب پیش 

روی می کرد. 
سرانجام شب موعود فرا رسید و او به همراه عده 

یاد آوری  از مرز خارج می شدند.  باید  دیگر  ای 
تمامی هراس ها و دلهره های آن لحظات هنوز هم 
آنچنان  داشت.  همراه  به  را  عجیبی  ترس  برایش 
داده  رخ  برایش  دیروز  همین  اینها  همه  گویی  که 
بود. اما او موفق می شود که وارد اروپا شود. اما 
به   از شهری  دیگر.  به کشور  از کشوری  بار  هر 
شهر دیگر. خستگی های راه، امانش را بریده بود 
تنها مونس  و دیگر به هیچ چیز، فکر نمی کرد و 
در  لحظه  به  لحظه  علی  که  بود  محبوبه  راه،  این 
تصوراتش او را نیز همراه و در کنار خود می دید 
و تنهایی اش را با او قسمت می کرد. اگر در جایی 
مجالی می یافت؛ خودش را محدود به تماس تلفنی 
کوتاهی با او می ساخت و دلش می گرفت وقتی 
برابر  غمهایش صد  شنید.  می  را  محبوبه  صدای 
می شد وقتی از سرکوفت های پدر محبوبه مطلع 
می شد. اما کاری از دستش ساخته نبود و تنها می 
توانست نوید آینده ای روشنی را به محبوبه دهد.

همانند  سرانجام  او  تا  گذشت  و  گذشت  روزها 
تمامی  که  رسید  نتیجه  این  به  دیگرش  دوستان 
تالشش باید معطوف به رسیدن به انگلیس باشد. 
اعالم  و  کشور  این  به  رسیدن  صورت  در  تنها 
ای  آینده  به  امیدوار  توانست؛  خواهد  پناهندگی 
بهتر برای خودش باشد. رسیدن به انگلیس از مرز 
موفق  سرانجام  او  اما  بود  دشواری  کار  فرانسه 
شد و پس از ورود اعالم پناهندگی نمود. اما چون 
هیچ اطالعی از شکل و شیوه ی پناهندگی و امور 
مربوط به آن نداشت؛ تمامی آنچه رشته بود؛ پنبه 

شد و کیس پناهندگی اش رد شد. 
دانست  نمی  هیچ  که  آغاز شد  زندگی  پس  آن  از 
طریق  از  بود.  خواهد  چه  فردایش  و  نتیجه 
دوستانش متوجه شد که فقط باید جایی برای کار 
کردن پیدا کند و مشغول کار شود. از آنجایی که 
نداشت.  آشنایی  انگلیسی  زبان  به  وجه،  هیچ  به 
کارش را با لیفلت کردن در مغازه های مواد غذایی 
از روزها به کالس زبان می  شروع کرد. بعضی 

ظهر  از  بعد  تا  صبح  از  را  روزها  مابقی  و  رفت 
مشغول لیفلت می شد. روزها آنقدر راه می رفت 
که وقتی به خانه بر می گشت؛ کف پاهایش متورم 
حداقل  این  کرد  می  تاول. سعی  از  پر  و  می شد 
کاری را که یافته است به هیچ وجه از دست ندهد 
تا  کند  کار  بیشتر  تواند  می  که  طریقی  هر  به  و 
صاف  را  هایش  بدهی  و  کند  جمع  پولی  بتواند 
نماید. مقداری نیز برای تامین مخارج خانواده اش، 
ارسال کند. در این مدت نتوانسته بود پول زیادی 

برای آنها، فراهم کند.
کرد.  عادت  کشور  این  در  زندگی  نوع  به  کم  کم 
حتی دیگر توجهی به مساله اقامتی اش نداشت و 
اندیشه  این  در  نکرد.  پیگیری  نیز  را  اش  پرونده 
بود که وقتی همه بدهی هایش را پرداخت کرد و 
مبلغی هم برای تامین زندگی اش در ایران فراهم 
نمود؛ به ایران بازگردد. بنابراین به سختی کار می 
لیفلت  از پایان کار  کرد و بسیاری از روزها بعد 
به یک رستوران می رفت و در آشپزخانه آنجا نیز 
می  به خودش سخت  آنقدر  کار شد.  به  مشغول 
برای  چیزی  کوچکترین  خریدن  از  حتی  و  گرفت 
خودش خودداری می کرد و ترجیح می داد که آن 

پول را برای خانواده اش نگه دارد.
روزها به سرعت می گذشت و او جز به کار، هیچ 
تفریح و دلخوشی دیگری نداشت. دوستانش مدام 
خودش  به  هم  کمی  که  کردند  می  تشویق  را  او 
او همواره  اما  باشد.  فکر خودش هم  به  و  برسد 
و  کرد  می  فکر  برادرانش  و  خواهران  به  فقط 
داشته  راحتی  زندگی  بتوانند  که  آنها  آینده  به 
که  باعث می شود  زیاد  باشند. گاهی اصرارهای 
علی  شوی.  کشیده  سویی  و  سمت  به  ناخواسته 
از زبان خودش می گوید: »اولین باری بود که به 
همراه دوستانم به یک کالپ رفتیم و اولین باری 
را تست می کردم. کامال  الکی  بود که مشروبات 
منقلب شده بودم و احساس خاصی داشتم. انگار 
که دیگر در این دنیا نیستم و همه چیز را از یاد 
برده بودم. گیج و مبهوت بودم و مثل آدم کوکی 
ها به همه زل می زدم و خوب یادم است که همه 
آنها چگونه مرا دست انداخته بودند و به من می 

خندیدند.«
تجربه  را  چیزهایی  اش  زندگی  در  شب  آن  علی 
تا کنون تجربه نکرده بود و از آن جمله  کرد که 
سیگاری بر لبانش افروخته شد. آنچنان غرق در 
از خودش بی خود  حس و هوای دیگری شد که 
به  با دوستانش  ندانست که چگونه  شد. آن شب 
زنی  با  که  نفهمید  حتی  شب  آن  رفت.  آنها  خانه 
همخوابی داشته و قولش را به محبوبه از یاد برده 
بود. بعدها بود که فهمید همه اینها نقشه دوستانش 
کار  یکنواخت  هوای  و  حال  این  از  را  او  تا  بوده 
کردن خارج سازند و کمی روحیه او را تغییر دهند.

حس بدی داشت از خودش متنفر شده بود از اینکه 
عهدش را با محبوبه شکسته بود. باورش نمی شد 
که چگونه توانسته بود این کار را انجام دهد و به 
همین راحتی شبی را با زنی که نمی دانست که بود 
و چه بود؛ سپری سازد. تمام روز عصبی و آشفته 
بود و با دوستانش کلی تندی و بدخلقی کرده بود. 
اما اتفاقی بود که افتاد و دیگر نمی توانست جلوی 
آن را بگیرد. اما این ماجرا به همین جا ختم نشد؛ 
چرا که باز هم این مساله در هفته های بعدی نیز 
رخ داد. آنقدر تکرار شد که برایش تبدیل به امری 
بی  هم  خودش  دیگر  که  عادی  آنقدر  شد.  عادی 
ها  پاپ  و  ها  را در کالپ  هفته هایش  اراده، آخر 
بود  کرده  عادت  مستی  به  آنچنان  و  گذراند  می 
که اگر هفته ای را در مستی و بی هوشی به سر 
توانست  را نخواهد  ای  برد؛ گویی هیچ هفته  نمی 
کاش  خودش:»  قول  به  بگذارد.اما  سر  پشت  که 
همه چیز همین بود و بدتر از همه عادت به سکس 
بود. این مساله هم به من خیلی ضربه زد تا جایی 
شد.  می  ها  عیاشی  گونه  این  صرف  پولهایم  که 
و  بودم  کرده  فراموش  هم  را  ام  خانواده  کم  کم 
تماس های من با محبوبه هم فقط منتهی به جنگ 
و دعوا می شد. اصال حوصله حرف زدن با او را 
به سرش  ای  بهانه  کوچکترین  با  مدام  و  نداشتم 
فریاد می زدم و اشکش را در می آوردم. بعد هم 
با سنگ دلی، گوشی را قطع و موبایلم را خاموش 
می کردم. چگونه می توانستم اینچنین نامهربان و 
ظالم باشم که از این راه دور چنین رفتاری داشته 

و پست  کامال حیوانی  باشم. گویی خلق و خویم 
شده بود.«

پشیمان  کامال  رفتارهایش  نوع  این  از  علی  حاال 
است. اما این برخوردهایش روح و قلب دخترک را 
خراشید و علی او را از خودش طرد کرد. دخترک 
زیر فشار خانواده اش مجبور به ازدواج با شخص 
درباره  علی  با  وقتی  که  ای  گونه  به  شد  دیگری 
نشان  واکنشی  هیچ  او  کرد  این موضوع صحبت 
نداد و به محبوبه گفت که اگر می خواهد می تواند 
با شخص دیگری ازدواج کند زیرا انتظار برای او 
طوالنی خواهد بود و با این جمالت آتشی بر قلب 
خانواده  فشار  به  شد  مجبور  که  نشاند  محبوبه 
اش پاسخ دهد و ازدواج اجباری با مرد دیگری را 
بپذیرد. اما زندگی خوشی را تجربه نکرد چرا که 
با مردی ازدواج کرد که از او بزرگتر بود و درکی 
و  جنگ  در  همیشه  نداشتند.  مشترک  زندگی  از 
دعوا بودند. آنقدر زندگی را بر او سخت گرفت که 
سرانجام روزی محبوبه به همه زجرهایش پایان 
داد و هنگامی که شوهرش به منزل باز می گردد 
که  مواجه می شود  اش  غلطیده  در خون  بدن  با 

خودش را با زدن رگش خالص نموده بود.
خبر به گوش علی می رسد و دچار چنان شوکی 
می  محبوبه  مرگ  عامل  را  خودش  که  شود  می 
یابد. از سویی در بدترین شرایط زندگی که مبلغ 
بسیار پولی را از دست داده بود در اثر همخوابی 
با زنی که پس از آمدن به خانه علی، پولهایش را 
می دزدد و خسارتی مالی به او وارد می آورد. از 
فشارهای  دهد.  از دست می  هم  را  کارش  طرفی 
روحی و عصبی دوباره به سراغش می آید و از 
همه بدتر عذاب وجدان ناشی از مرگ محبوبه. به 
و  زند  می  فریاد  آنقدر  و  رود  می  آزادی  فضای 
را  رود. خودش  می  از هوش  که  ریزد  می  اشک 
موجود بدبختی می یابد که همیشه در بدبختی و 
بیچارگی زندگی کرده و حاال این موجود بدبخت، 
از هستی ساقط نموده و  موجود بدبخت تری را 

باعث مرگش شده بود.
علی خودش را در خانه محبوس می کند و انزوا 
ببیند.  را  نمی خواهد کسی  گیرد.  پیش می  در  را 
خانه  از  خواهد  نمی  بخورد.  غذا  خواهد  نمی 
بیرون برود. حتی تلفنش را نیز خاموش می کند. 
دچار افسردگی و سرخوردگی شدیدی می شود. 
دوستانش به زور و با شکستن در وارد خانه اش 
می شوند. اما او سکوت را پیشه می کند. ماه ها 
این حالت روحی در او باقی می ماند. فقط همین 
غذا  برایش  گیرند.  می  را  سراغش  دوستش  دو 
می آورند. کمکش می کنند تا به حالت طبیعی باز 
انسانی  صدای  او  تا  زنند  می  حرف  او  با  گردد. 
را بشنود. آنها می گویند غربت سخت و دردناک 
که  هایی  همه سختی  با  او  که  گذاریم  نمی  است. 
تحمل کرده است؛ اینگونه به سوی نابودی برود. 

باید روحیه اش را تغییر بدهیم.
علی به شدت احساس گناه می کند و مدام در پی 
این است که خودش را از همگان پنهان سازد. او 
حتی عذاب وجدان شدیدی نسبت به خانواده اش 
هم دارد. احساس می کند که بعد از گذشت سالها، 
است؛  داده  آنها  به  که  قولهایش  به  نتوانسته 
ویران  اینگونه  را  زندگی خود  کند.  بدرستی عمل 
ساخته است. کمک چندانی هم به آنها نکرده است. 
دچار  علی  است.  شده  انسانی  تباهی  سبب  فقط 
بحران روحی بدی است و بدرستی نمی داند چه 
و  رویگردان  همه  از  است.  غلط  یا  درست  چیز 
هراسان است. دلیل زنده ماندش را هم نمی داند. 
به پوچی رسیده است. از این که خودش را در یک 
چهار دیواری حبس کرده است، احساس امنیت می 
ادامه  این شیوه  به  تواند  تا چه وقت می  اما  کند. 
دهد؟ تا به کی می تواند از خودش و دیگران فرار 
را  اش  زندگی  لحظات  تواند  می  کی  به  تا  کند. 
بیهوده و بی نتیجه به هدر دهد؟ اگر شما دوست 
علی بودید چگونه راهنمایی یا کمکش می کردید؟ 
پریشانی  و  افسردگی  حالت  این  از  را  او  چگونه 
نجات می دادید؟ نظرتان را با ما در میان بگذارید. 
کمک  او  به  بتوانیم  شاید 
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جریمه یک پوندي براي کالهبردار 100 هزار پوندي 
»پسر  به  که  اینترنتي  کالهبرداران  مشهورترین  از  یکي 
بي سابقه اي  جریمه  پرداخت  به  داشت  شهرت   »eBay
محکوم شد. فیلیپ شورتمن 22 ساله که پلیس به او لقب 
پسر eBay داده، عادت داشت با شیوه هاي مدرن امروزي 
از کاربران اینترنت کالهبرداري کند. هدف اصلي این مرد 
جوان مشتریان سایت خرید آنالین eBay بودند. او با کمک 
هزار   100 از  بیش  اینترنت  به  تسلطش  و  سرشار  هوش 
پوند از کاربران سایت کالهبرداري کرده بود. شورتمن با 
پولي که به صورت غیرقانوني از حراج هاي eBay به دست 

مي آورد در اوج جواني یک زندگي کامال مجلل براي خود درست کرده بود. از گذراندن تعطیالت 
در هتل هاي مجلل نیویورک تا اجاره لیموزین لوکس و خرید لباس هاي گرانقیمت، این کالهبردار 
در سرتاسر  او  که مشتریان  حالي  در  مي کرد.  بهترین شکل خرج  به  را  بادآورده اش  پول هاي  آنالین 
بریتانیا مستاصل و نامید براي پیگیري پول شان تنها راه چاره را مراجعه به اداره پلیس مي دیدند. با 
باالرفتن تعداد شکایت هاي مشابه در مورد حراجي هاي تقلبي، پلیس تحقیق در این رابطه را شروع کرد و 
در نهایت کار با غافلگیري مرد جوان در منزل پدري اش به پایان رسید. قاضي دادگاه زماني که ماجراي 
سریالي جرم هاي اینترنتي شورتمن را از زبان خودش شنید از اینکه او پنج سال این کار را بدون برجا 
گذاشتن رد و نشاني انجام داده، شگفت زده شده بود. قاضي دادگاه شورتمن را به 30 ماه زندان به دلیل 
16کالهبرداري در eBay و مصادره هفت هزار پوند از اموالش محکوم کرد اما روز گذشته مشخص 
شد پیش تر در حکمي مشابه تالش براي مصادره 95هزار پوندي اموال او به بن بست رسیده بود. در 
حقیقت گزارش ماموران نشان مي دهد پسر eBay هیچ دارایي ندارد و نمي تواند از عهده رد مال بربیاید. 

قاضي هم دو راه 
پیش روي متهم گذاشت: یا جریمه صوري یک پوندي پرداخت کند یا هفت روز اضافي در زندان بماند اما 
اگر پرداخت جریمه را بپذیرد باید بعد از آزاد شدن از زندان نسبت به بازگرداندن خسارت به قربانیان 

اقدام کند. 
 دیلی میل 7 فوریه 2010 

دستگیري سیاستمدار 
فرانسوي براي قاچاق انسان 
انسان  قاچاق  خاطر  به  فرانسوي  سیاستمدار  یک 
شد.  محکوم  حبس  سال  سه  به  بریتانیا  به 
که عضو شوراي  51 ساله  کوکا  کریستیان 
دلیل  به  است  پاریس  نزدیکي  در  شهري 
همراه  به  بریتانیا  به  ویتنامي   16 قاچاق 
سلطنتي  دادگاه  سوي  از  ساله اش   20 پسر 
ماموران  شدند.  شناخته  مقصر  پورتسموث 
مرزي حین بازرسي ون این خانم یک جعبه 
چوبي به طول 160 سانتي متر پیدا کردند که 
در داخل آن 13 مرد و سه زن را یافتند. خانم 
کوکا براي اینکه این افراد بتوانند نفس بکشند 
تعبیه کرده  این جعبه سوراخ هایي  باالي  در 
در  هم  خوراکي  اندکي  حال  عین  در  و  بود 
اختیار آنها قرار داده بود تا در سفر هفت ساعته از 
فرانسه به بریتانیا دوام بیاورند. مهاجران ویتنامي 
که این سیاستمدار فرانسوي مبادرت به قاچاق آنها 
کرده بود از 15 تا 30 سال داشتند. این خانم براي 

قاچاق این افراد ون را کرایه کرده بود. 
مقصر  به عنوان  کوکا  بنیامین  دادگاه،  در  هرچند 
این زن هم به دلیل همکاري  اما  اصلي شناخته شد 
حبس  سال  سه  تحمل  به  محکوم  جوانش  پسر  با 
شد.همچنین بنیامین کوکا هم توسط دادگاه به پنج 
سال زندان محکوم شد. دستگیري کریستیان کوکا 
که در شهر خود محبوبیت فراواني دارد اهالي شهر 
پیداست  از شواهد  که  است. آنطور  کرده  را شوکه 
باید  بود  داده  از دست  را  کارش  که  کوکا  بنیامین 
قرض 17 هزار پوندي اش را هم مي پرداخته و همین 
به  ویتنامي  مهاجران  قاچاق  با  شد  باعث  مساله 
این  بربیاید.  قرض هایش  پرداختن  بریتانیا درصدد 
مادر و پسر در دادگاه به جرم خود اعتراف کرده 
و پذیرفتند که قوانین بریتانیا را زیر پا گذاشته اند. 
مهاجران ویتنامي هم سریعا به فرانسه منتقل شدند. 
6فوریه 2010 

مرگ در هتل مجلل منهتن 
یکي از شاخص ترین چهره هاي نیویورک پسرش را با خوراندن دارو کشت 

پلیس تماس گرفته و  با مرکز فوریت هاي  نیویورک واضح بود: پیرزني  پلیس  به  پیام هشدار ارسال شده 
و  خودش  دارد  تصمیم  خواهرزاده اش  کرده  اعالم 
پسر 9 ساله اش را بکشد. ماموران بالفاصله خود را 
به آپارتمان خواهرزاده پیرزن رساندند و از آنجا هم 
ترین هتل هاي منهتن  از مجلل  یکي  با سرعت راهي 

شدند. 
آخرین ساعات بامداد روز جمعه زماني که به دستور 
سربازرس در اتاق 1603 هتل پنج ستاره پنین سوال 
را شکستند با جسد بي جان پسر 9 ساله مواجه شدند 

که با چشماني باز روي تخت افتاده بود. 
مادر جود مایکل میرا هم کنار تخت زانو زده بود و 
نبضش به کندي مي زد. در اطراف تخت تعداد زیادي 
ماموران  که  مي خورد  چشم  به  کپسول  و  قرص 

تصور مي کنند دلیل مرگ پسرک هم مصرف همین داروها و اور دوز است. 
جیجي جردن 49 ساله که هم اکنون در بیمارستان تحت مداوا قرار دارد در وضعیت جسمي پایداري است اما 

شرایط رواني اش باید مورد بررسي قرار بگیرد. 
در اتاق هتل، یک نسخه، مقداري دارو و چند دست نوشته پیدا شده است. در میان کاغذهاي یافت شده نوشته اي 
دیده مي شود که ماموران عقیده دارند همان نوشته در مورد خودکشي است. در متن نامه نوشته شده که 

جردن تصمیم دارد زندگي پسرش را با اختیاراتي که دارد از او بگیرد. 
جدا از ماموران رسیدگي به این پرونده، گروهي از متخصصان کامپیوتر نیز در تالش هستند رمز عبور 
لپ تاپ جردن را پیدا کنند چراکه این زن مشهور در نامه هایش نوشته کسي که او را مرده پیدا کرده، مي تواند 

توضیحات بیشتر را در کامپیوتر شخصي اش جست وجو کند. 
هنوز مشخص نیست چرا این زن متمول که صاحب چند آپارتمان و سهامدار هتل مشهور دونالد ترامپ در 

نیویورک است، هل پنین سوال را براي خودکشي انتخاب کرده است. 
پذیرش هتل مي گوید از اینکه یکي از شاخص ترین چهره هاي شهر صورتحساب اقامتش را به صورت نقدي 

پرداخت کرد گیج شده بود. 

هتل پنین سوال یکي از مجلل ترین هتل هاي منهتن است که انتخاب اول تعداد زیادي از ستارگان هالیوود و 
افراد مشهور براي اقامت در منهتن به شمار مي رود. 

نیویورک است. برخي  تاجران و سرمایه گذاران صنعت داروسازي شهر  از موفق ترین  جیجي جردن یکي 
اخبار غیررسمي حاکي از آن است که این زن بعد از جدایي و طالق از همسرش ریموند میرا، پریشان حال 
و افسرده شده بود. او بعد از جدایي از میرا در سال 2001 با یکي دیگر از سرمایه گذاران صنعت داروسازي 
ازدواج کرد که مطابق شایعات پدر واقعي فرزندش است. هیچ یک از دو همسر سابق این زن بعد از شنیدن 

خبر مرگ پسرک 9 ساله حاضر به انجام مصاحبه نشدند. 
به هر ترتیب خانم جردن باید از حالت شوک بیرون بیاید تا علت دقیق این حادثه تلخ مشخص شود اما پلیس 
هم اکنون وي را به اتهام قتل فرزندش تحت نظر دارد تا بعد از مرخصي از بیمارستان در دادگاه محاکمه شود. 

5 فوریه 2010 

رسوایی اخالقي در 
کلیسای کاتولیک آلمان 

تازه ای  رسوایی  با  آلمان  کاتولیک  کلیسای 
رسانه های  گذشته  هفته  آخر  از  که  روبه روست 
است.  کرده  مشغول  را  عمومی  افکار  و  جمعی 
دانش آموزان  از  جنسی  سوءاستفاده  افشای 
یک  از  که  کاتولیک  کلیسای  به  وابسته  مدارس 
مدرسه فرقه یسوعی در برلین شروع شد، پیوسته 
دامنه  وسیع تری پیدا می کند. اورسوال راو، وکیلی 
رسیدگی  برای  یسوعی  فرقه  کلیسا  از سوی  که 
کانیسیوس«  »کالج  دبیرستان  در  رسوایی  به 
چاپ  »مورگن پست«  روزنامه  به  شده  مامور 
برلین گفته است: »اول گمان می رفت که تنها 22 
دانش آموز قربانی هستند اما حاال بیش از 30 نفر 
از سوءاستفاده اخالقي در زمان تحصیل در این 
راو  خانم  گفته  کرده اند.«به  شکایت  دبیرستان 
موارد  از  ایمیل  و  نامه  با  بیشتری  عده  روز  هر 
کلیسای  به  وابسته  مدارس  در  سوءاستفاده 
سوءاستفاده  رسوایی  می دهند.  گزارش  کاتولیک 
کانیسیوس«  »کالج  یسوعی  دبیرستان  از  جنسی 
در برلین شروع شد اما اینک به پدیده ای عمومی 
می دهد  گزارش  اشپیگل  است.نشریه  شده  بدل 
این  به  آلمان،  در سراسر  نظرخواهی  یک  در  که 
از  اخالقي  سوءاستفاده  پدیده  که  رسیده  نتیجه 
کلیسای  به  وابسته  مدارس  »تمام  در  شاگردان 
نگراني هاي  مساله  این  که  دارد  رواج  کاتولیک« 
فراواني را در بین آلماني ها به وجود آورده است.

به گفته اشپیگل، از سال 1996 تاکنون 94 کشیش 
سوءاستفاده  به  مظنون  داوطلب،  یا  حرفه ای 
جنسی از کودکان بودند اما فقط 30 نفر از آنان 
در دادگاه محاکمه شده اند. بسیاری از شکایت ها 
مشمول  و  شده  ارائه  دادگستری  به  بعد  سال ها 
شخصیت های  است.رسانه ها،  بوده  زمان  مرور 
کلیسای  در  انتقادی  محافل  به ویژه  و  سیاسی 
کاتولیک خواهان برخورد جدی مقامات کلیسا با 
شیوه  کار مدارس دینی شده اند. در اجالس آینده  
کنفرانس اسقف های آلمان که در 22 فوریه شروع 
دانش آموزان  از  سوءاستفاده  موضوع  می شود، 
بحث  اصلی  محورهای  از  یکی  کاتولیک  مدارس 
8 فوریه 2010  است.    
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فال هفته
● متولدین فروردین )بره(:

از  یکی   کردن   تصور  کامل   از  امروز 
در  که   چرا  ورزید  اجتناب   عزیزانتان  
حقایق   گرفتن   توان نادیده   روزها  این  
ندارد  وجود  شما  در  ناخوشایند  و  تلخ  
رویایی   افکار  از  دست   است   بهتر  و 
کنید  زندگی   زمین   روی   وکمی   بکشید 
امروز  بار سنگین  یک  نگرانی  از روی  
و  می شود  برداشته   خسته تان   شانه های  
مدید  مدتهای   از  بعد  سرانجام  می توانید 
نوبه   به   این   و  بکشید  راحتی   به   نفسی  
انداختن   راه   به   برای   خوبی   بهانه   خود 
عایدتان   بزرگ   مهمانی   و  جشن   یک  

می کند.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

از  شما  توقعات   چه   هر  امروز 
ناامید  بیشتر  باشد  بیشتر  نزدیکانتان  
سؤال   این   به   خوب راجع   شد!  خواهید 
ناراحتی   باعث   فرد  آن   آیا  بیندیشید: 
شده اید؟  غیرمنطقی   شما  یا  شده   شما 
افسوس   برای   زیادی   زمان   امروز، 
خوردن  و پشیمانی  وجود ندارد چرا که 
بدون  تأمل  عجوالنه  و باسرعت  تمام  به  
سمت  کانون های  اجتماعی  و شلوغ  پیش  
امروزقدرت  عشق و عالقه  را  می روید 
به  شیوه  هایی  کشف  و شناسایی  خواهید 
کرد که  زندگی تان  را دستخوش  تغییر و 

تحولی  کامل می کند.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

پرجنب   شلوغ  بسیار  زندگی تان   امروز 
بود  خواهد  آمد  و  رفت   پر  و  جوش   و 
عایدتان   متعددی   درنتیجه فرصت های  
ممکن   شکل  همان   به   و  می شوند 
بجنبید  دیر  اگر  آنها  از  بسیاری   است  
ازدست تان  بروند در این  روزها به  شدت  
تحت  تأثیر فردی  قرار خواهید گرفت  که  
از اقتدار و نفوذ زیادی برخوردار است  
ولی  آیا آماده اید تا به  وجود او رخنه  کنید؟ 
راجع  به  پاسخ  این  سؤال  خوب بیندیشید 
مرتبط  نگرانی های   و  دغدغه ها  امروز  
می دارند  بر  سرتان   از  دست   گذشته   با 
وقادر می شوید نفسی  به  راحتی  بکشید.

● متولدین تیر )خرچنگ(:

را  خودتان   سر  ممکن   جای   تا  امروز 
مملو  را  روزهایتان   و  دارید  نگه   گرم  
این   در  لذت سازید  و  سرگرمی   از 
گفتگویی  خودمانی   با  زمانی  چارچوب  
از  عزیزتان   یا  همسر  با  بی پرده   و 
تا  که   کرد  درک خواهید  را  او  طرقی  
می رسیدند  نظر  به   غیرممکن   حال   به  
و این  در ارتباط شما یک  نقطه  عطف  
محسوب خواهد شد امروزتا جای  ممکن  
با اطرافیان  و دوستان  نزدیکتان  صمیمی  

باشید و ازاحوال  آنها جویا شوید.

● متولدین مرداد )شیر(:

شدت   به   گذشته   اشتباهات   امروز 
ذهن تان  را به  خود مشغول  خواهند کرد 
آنها  در  که   متأسفانه وسوسه  می شوید  و 
قدرت   است   بهتر  ولی   باشید  غوطه ور 
اراده تان  را تقویت  کنید و ندامت ها رابه  
زندگی   در  و  بسپارید  فراموشی   دست  
بتوانیدآینده   تا  ببرید  سر  به   فعلی تان  
درخشانی  را از آن  خودسازید از قدرت  
اراده  و پشتکار منحصر به  فرد مختص  

ماه  تولدتان  برای  پیشروی  بهره  گیرید.

● متولدین شهریور )سنبله(:

وجود  در  تعمق   به   نیاز  بین   امروز 
خودتان  و تمایل  به  معاشرت  با دیگران  
گرچه   می شوید  ومردد  می افتید  گیر 
ترجیح   به  همه  چیز  را  تنهایی   امروز، 
طولی   همیشه  مثل   ولی   داد  خواهید 
را  توجهات   کانون   که   کشید  نخواهد 
بین   دادو  خواهید  اختصاص   خود  به  
گیر  به مهمانی ها  متعدد  دعوت های  

بودن   مجرد  صورت   در  می افتید 
می توانید نیمه  گمشده  خود را از بین  آنها 

شناسایی  کنید.

● متولدین مهر )ترازو(:

امروز یکی  از برنامه ها و طرح  هایتان، 
کافی   مالی   استطاعت   نداشتن   به  خاطر 
به  خطرمی افتد ولی آیا این  عذر و بهانه  
برنامه ها  همه   زدن   هم   به   برای   خوبی  
به   امروزبیشتر  می شود؟  محسوب  
مایلید هر طور شده   و  آینده  می اندیشید 
آرزوها و رویاهای  دیرینه تان  را جامه  
حقایق   به   وقتی   امروز   بپوشانید.  عمل  
مهمی  در مورد خودتان  و خواسته ها و 
انتظارات تان  از زندگی  پی می برید غور 
و تعمق  در آن  زمینه ، برایتان  ضروری  

و الزم  محسوب  می شود.

● متولدین آبان )عقرب(:

و  غرور  برای   همیشه   از  بیش   امروز 
شخصیت تان  اهمیت  قایل  خواهید بود در 
این  میان ،فقط مراقب  باشید که  احساسات  
تا  امروز  نکنید  خدشه دار  را  دیگران  
درس   اشتباهات گذشته تان  از  می توانید 
شتابزدگی   اثر  در  تا  بگیرید  عبرت  
آنها  مرتکب   مجددا  کاری   نسنجیده   و 
ارتباطات   برقراری   اگرفرصت   نشوید 
جدیدعایدتان  شد بی اعتنا و بی تفاوت  از 
کنار آن  عبور نکنید چرا که  ممکن است  

آینده تان  در آن  رقم  خورده  باشد.

● متولدین آذر )کمان(:

متعدد  و  روشن   راههای   آنقدر  امروز 
پیش  رویتان  گسترده  می شوند که  انتخاب  
اقدامی   بهترین   می شود.  برایتان دشوار 
و  گیج   از  اجتناب   برای   می توانید  که  
سردرگم  شدنتان  صورت  دهید این است  
بیم   و  انتخابهایتان  را محدود سازید  که  
و امید مواجهه  با ناشناخته ها را از خود 
و  بزنید  به مخاطره   دست   سازید  دور 
ترس  و هراس  به  دل  راه  ندهید چرا که  
پیروزی  از آن  شما است تا جای  ممکن  

از بدبینی  و منفی بافی  اجتناب  ورزید.

● متولدین دی )بز(:

و  صمیمانه   ارتباطات   به   امروز 
نزدیکتان  خیلی  اهمیت  خواهید داد اگر 
تا به  حال  ازوضعیت  موجود بین  ارتباط 
خود و همسریا عزیزتان  راضی  و شاد 
است تا  مناسبی   فرصت   حاال  نبوده اید 
صورت   رابطه   این   در  مؤثر  اقدامی  
زیادی   اعتبار  و  ارزش   از  شما  دهید 
وقابلیت های   توانایی ها  برخورداریدپس  
منحصر به  فردتان  را دست  کم  نگیرید 
و از آنها در جهت  بهبود وضعیت  آینده  

زندگی  تان  استفاده  کنید.

● متولدین بهمن )ظرف آب(:

شما  غرور  به   خاصی   شخص   امروز 
خدشه   را  احساساتتان   و  می زند  لطمه  
که   می شود  باعث   وهمین   می کند  دار 
پس   شوید  نفس   به   اعتماد  عدم   دچار 
راجمع   حواستان   ممکن   جای   امروزتا 
و  نشست   اشخاصی   چه   با  که   کنید 
دشمن   و  دوست   و  می کنید  برخاست  
خودتان  را از هم  تشخیص دهید مواظب  

پول  خرج  کردن  خود  باشید.

● متولدین اسفند )ماهی(:

امروز حسابی  مراقب  وضعیت  روحی  
فقدان   که   چرا  باشید  خود  جسمانی   و 
به   دستیابی   و  شما  ازپیشروی   انرژی  
عمل   به   ممانعت   و  جلوگیری   اهدافتان  
می آورد حاال بهترین  زمان  فرا رسیده تا 
و  غذایی   برنامه   به   بیشتری   توجه  
سالمت  جسمانی تان  مبذول  دارید امروز  
یک  ارتباط مملو از فرصت های  هیجان  
آور و مسرور کننده  پیش  رویتان  قرار 
می گیرد و به  شدت  وسوسه می شوید که  
بخت  و شانس تان  را در آن  محک  بزنید 
فوری   و  پرسود  پرمایه  حاصله   نتایج  

خواهد بود. 

 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

اولین دانشگاه بستني سازي 
دانشجو مي پذیرد 

حاال  است  جهان  خوردني هاي  محبوب ترین  از  یکي  بستني 
اگر قرار باشد تهیه این خوردني محبوب به صورت آکادمیک 
آموزش داده شود به احتمال زیاد تمام عالقه مندان به خوردن و 

درست کردن بستني براي ثبت نام پیش قدم مي شوند. رسانه هاي 
این  در  بستني سازي  دانشگاه  اولین  رسمي  تاسیس  از  ایتالیا 
کشور خبر داده و اعالم کردند این دانشگاه از تمامي کشورهاي 
این  آمریکایي  مدیر  هاپکینز،  مي پذیرد.پاتریک  دانشجو  دنیا 
دانشگاه مي گوید: این اولین دانشگاه بستني سازي در دنیاست 

که بیش از شش هزار دانشجو دارد. 
دانشجویان در یک دوره یک هفته اي باید 600 پوند بپردازند و 
دریافت  بستني سازي  معتبر  مدرک  موفق مي شوند  آن  از  پس 
صورت  به  میالدي   2008 سال  در  که  گالتو  دانشگاه  کنند. 
آزمایشي در شهر بولونیا در این کشور تاسیس شد، طي این 
چند سال تنها به جذب دانشجو مشغول بود و هم اکنون نیز از 
تمامي کشورهاي دنیا همچون استرالیا، چین، سودان، لبنان و 

انگلستان دانشجویان به این دانشگاه مي آیند. 
دانشجویان در این دانشگاه آموزش مي بینند که چطور بهترین 
بستني هایي  مختلف  مواد  ترکیب  از  و  کنند  درست  را  بستني 
جدید و با طعم هاي خوشمزه بسازند.هدف اصلي این دانشگاه 
این است که طعم هاي مختلف را به دانشجویان معرفي کرده و 
حس ذوق و خالقیت آنها را تحریک کند، به طوري که دانشجویان 
گالبي،  لیمو،  ریحان،  طعم  با  بستني هایي  موفق شدند،  تاکنون 

پنیر پارمیزان، انگور قرمز و روغن زیتون درست کنند. 
تا  کند  بیشتر  را  خود  ترم هاي  دارد،  قصد  دانشگاه  این 
دانشجویان با این موضوع آشنا شوند که بستني سازي بیشتر 
و  وضعیت  کردن  بهتر  براي  باید  و  هنر  یک  تا  است  علم  یک 

کیفیت این محصول تالش بیشتري شود. 
5 فوریه 2010 
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آیا جویای کار هستید؟
 

فقط آگهی جویای کار 
در بخش نیازمندیها 

رایگان است

info@persianweekly.co.uk

حوادث
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 کانون ایرانیان                                   02077007174

کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

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

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

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

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        02074314546     

رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

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

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

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

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

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     02085799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

هفته نامه پرشین در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزیع نمی شود

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save نیزدن
سوپر way 2 save هندون

قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران باغ بهشت ) کرایدون(
رستوران ایلینگ کباب

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

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

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

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

آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با روش 

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

دست آورید.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی 

و جزیی
با نازلترین قیمت

07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان

تک فاز و سه فاز

07861768682

آپارتمان برای اجاره
یک خوابه و دو خوابه

Kilburn Station نزدیک

07980482735

جویای کار
خانمی میانسال جهت نگهداری از 

سالمندان 
و نظافت منزل 

آماده بکار می باشد
07909884665

کلیه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

کلی و جزیی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

سفارش غذا
سفارش انواع غذاهای 

ایرانی خانگی برای 
میهمانی ها
از 3 پوند

07939262873

اطاق برای اجاره
ده دقيقه تا گلدرزگرين

 با تمامی امكانات
Non Smokers- Bill included

07939590755

رفوگری و
 شستشوی فرش

با دستگاه های مجهز
خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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ورزش ایران
شرط قلعه نویي براي تمدید قرارداد با سپاهان 

اگر آشتیاني ماندگار شود ... 
امیر  سود  به  رفته  رفته  اصفهان  جهان  نقش  ورزشگاه  سکوهاي  جو 
استقالل  نیمکت  روي  که  روزهایي  مثل  او  و  مي کند  تغییر  قلعه نویي 
مي نشست به مرد محبوب تماشاگران تبدیل شده است. این در شرایطي 
خوش  روي  غیربومي  مربیان  به  معموال  سپاهان  هواداران  که  است 
نشان نمي دادند اما اوضاع براي امیرقلعه نویي متفاوت است.دوستداران 
ذائقه  فصل  این  طول  در  سپاهان  توجه  جالب  نتایج  معتقدند  مربي  این 
هواداران را تغییر داده و آنهایي که رابطه جالبي با سرمربي فعلي ندارند 
بحث قدیمي توافقات پشت پرده با لیدرها را پیش مي کشند. در هر صورت 
هرچند محبوبیت بیش از اندازه قلعه نویي براي بعضي از مدیران فوتبال 
سال ها  این  طي  که  ساکت  محمدرضا  اما  نیست  جالبي  اتفاق  اصفهان 
دوباره  ندارد  قصد  گذاشته  کنار  سپاهان  از  را  زیادي  ناکام  مربیان 
سرمربي  با  قرارداد  تمدید  براي  را  مذاکره  باب  و  کند  شروع  صفر  از 
آینده  براي فصل  قلعه نویي  اینکه گفته مي شود  با  باز کرده است.  فعلي 
پیشنهادهاي خوبي از تیم هاي تهراني دارد اما به نظر مي رسد بي تمایل 
به ادامه حضور روي نیمکت سپاهان نباشد. او مي گوید:»من در سپاهان 
به معناي واقعي آرامش دارم. به طور حتم هر مربي اي دوست دارد در 
فضایي آرام و بدون حاشیه کار کند و سپاهان هم یک باشگاه حرفه اي 
است. باشگاه سپاهان از همین حاال به فکر فصل آینده است و کمتر تیمي 
بین  توافقاتي  کند.  برنامه ریزي  اینطور  بعد  براي فصل  که  پیدا مي شود 
ما صورت گرفته و قرار است تا چند هفته دیگر همه چیز مشخص شود 
البته منظور من از توافقات اولیه به مسائل مالي مربوط نمي شود.« گفته 
ایجاد  تغییراتي در کادر مدیریتي استقالل  تنها در صورتي که  مي شود 
برگردد  تهران  به  و  کند  ترک  را  اصفهان  قلعه نویي  اینکه  احتمال  شود 

وجود دارد. 

ملي پوشان هندبال ایران با 
پیروزي آغاز کردند  

 
را  آسیا  هاي  ملت  جام  در  خود  دیدار  نخستین  ایران  هندبال  ملي  تیم 

به  پایان رساند.  به  پیروزي  با 
ایسنا در سومین روز  گزارش 
مسابقه  دوره  چهاردهمین  از 
هاي  ملت  جام  هندبال  هاي 
تیم  لبنان،  بیروت  در  آسیا 
 23 بر   38 نتیجه  با  ایران  ملي 
داد  شکست  را  اردن  ملي  تیم 
با  خود  بعدي  دیدار  فکر  به  تا 
در  ایران  ملي  تیم  باشد.  لبنان 
این دیدار با ترکیب اولیه سعید 

ایمان  زاده،  استکي، محمدرضا رجبي، مجید رحیم  کرم  اهلل  پورقاسمي، 
جمالي، محمدمهدي عسگري و سیدعلیرضا موسوي وارد میدان شد. در 
چهاردهمین دوره مسابقه هاي جام ملت هاي آسیا 12 تیم در قالب چهار 
گروه سه تیمي حضور دارند که از هر گروه دو تیم اول جواز حضور در 
دور بعد را کسب مي کنند. هم اکنون در گروه ایران تیم هاي ملي ایران و 
لبنان با یک پیروزي و به خاطر تفاضل گل در مکان هاي اول و دوم قرار 
دارند. تیم ملي اردن هم با دو شکست در مکان سوم این گروه قراردارد. 

  

قرارداد رحمان رضایي فسخ شد  
 

مدافع ایراني تیم فوتبال االهلي قطر قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد 
به گزارش مهر،  ناموفق خود در فوتبال قطر خاتمه دهد.  تا به حضور 
رحمان رضایي که پیش از آغاز فصل 2010 - 2009 فوتبال قطر با عقد 
به علت آسیب  بود،  االهلي درآمده  تیم  به عضویت  قراردادي یک ساله 
دیدگي از ترکیب این تیم خارج شد و جاي خود را به مدافعي از عمان 
داد. رحمان رضایي در گفت وگو با پایگاه خبري گل ضمن تایید این خبر 
گفت؛ مسووالن باشگاه االهلي قطر به علت آسیب دیدگي من یک مدافع 
عماني را به خدمت گرفته اند و من قراردادم را با این باشگاه فسخ کرده 
و قرار است تا یک هفته دیگر پس از دریافت حق و حقوقم برگه تسویه 
حساب را امضا کنم. وي در ادامه افزود؛ مصدومیت من چندان جدي نبود 
و مسووالن باشگاه االهلي نیز از مدافع عماني خود رضایت ندارند اما در 
مجموع با باشگاه االهلي براي تسویه حساب به توافقات الزم دست یافته 

ام و مشکلي براي جدایي از این تیم ندارم. 

ورزشی ایران و جهان
نمونه اي دیگر از فعالیت هاي مشکوک دستیار افشین قطبي 

ترانسفر مارکت 
افشا مي کند 

مهرداد رسولي 

براي  تیم ملي  سرمربي  دستیار  پیشینه  اگر 
مسئوالن فدراسیون فوتبال اهمیت چنداني ندارد، 
امروز ایجنت هاي رسمي و معتبر ایراني، هر یک 
حقي  تیم ملي  سرمربي  به  کمک  جهت  مي توانند 

براي خود قائل باشند. 

از  پس  قطبي  افشین  وقتي   ،88 اردیبهشت  چهارم  روز  صبح 
حضور خلق الساعه اش روي نیمکت تیم ملي در مراسم معارفه  خود 
حضور یافت، صف خبرنگاران کنجکاوي را مقابل خود دید که در 
جست وجوي یافتن نام دستیاران خارجي سرمربي تیم ملي بودند. 
قطبي در چنین فضایي با آب و تاب پیت بیوتر را به عنوان دستیار 

این مربي در تیم هاي  او از سابقه حضور  اول خود معرفي کرد. 
در  هلند  تیم ملي  و  آیندهوون  پي اس  وي  آژاکس،  مثل  هلند  بزرگ 
سال 1988 حرف زد و مربیگري تیم اوترخت را به عنوان آخرین 
کوچک ترین  قطبي  اما  برشمرد  بیوتر  مربیگري  دوران  افتخار 
اشاره اي به سال هاي دور از فوتبال مرد هلندي که از اواخر دهه 

80 آغاز شد و تا اوایل دهه 90 ادامه داشت، نکرد. 
از  یکي  مدیریت  سال   9 مدت  به  و  مقطع  این  در  بیوتر  پیتر 
و  داشته  عهده  به  را  بازیکن  انتقال  و  نقل  معتبر  آژانس هاي 
در  او  پنهان  و  آشکار  فعالیت هاي  در خصوص  زیادي  مستندات 
سطح اروپا به چشم مي خورد. مجادله پیت بیوتر با دیوید اولري، 
سرمربي وقت استون ویال بر سر فسخ قرارداد استفان پستما که 
اعتنایي در محافل رسانه اي  قابل  بازتاب  داد،  2004 رخ  در سال 
انگلیس داشت. پستما که در آن مقطع به نیمکت نشین سورنسون، 
دروازه بان آماده استون ویال تبدیل شده بود با تالش پیت بیوتر – 
مدیر برنامه هایش – سرانجام با استفاده از قوانین مندرج در فیفا 
جدا مي شود و با یک قرارداد یک میلیون پوندي به صورت قرضي 
این تیم را به مقصد ولوز ترک مي کند. در کارنامه پربار دستیار 
افشین قطبي مواردي از این دست بسیار یافت مي شود. در سایت 
ترانسفر مارکت که معتبرترین مرجع خبري بازار نقل و انتقاالت 
اروپا به حساب مي آید، فهرستي از نام بازیکناني که در سال هاي 
گذشته تحت قرارداد بیوتر بوده اند و به تیم هاي مختلف هلند منتقل 
که در  بازیکن   17 نام  دیده مي شود. در فهرست مذکور  شده اند، 
مدت  البته  و  مبلغ  سن،  درج  با  مي کنند  بازي  مختلف  پست هاي 
تا  بازیکن  دو  قرارداد  اینکه  توجه  قابل  نکته  دارد.  قرارداد وجود 
سال 2012، دو بازیکن تا سال 2011 و شش بازیکن تا سال 2010 
ادامه دارد و این نشانه روشني از فعالیت هاي پیت بیوتر طي یکي، 

دو سال گذشته است. 

افشین قطبي را با مختصات مربي اي به خاطر مي آوریم که زودتر 
را پشت سر  دروازه شهرت  و  از حد تصور، مرزهاي محبوبیت 
گذاشت. داستان امپراتور که قلب فوتبالدوستان ایراني را تسخیر 
مارکو،  واقعي  فاش شدن هویت  با  و  همان سرعت  به  بود  کرده 
دستیار برزیلي اش و اصرار براي عقد قرارداد باشگاه پرسپولیس 
با پدیده غریبي به نام دي کارمو به روزهاي تاریک رسید. با چراغ 

سبز قطبي، دي کارمو با قرارداد 
پرسپولیس  به  بود  باقري  کریم  معادل دستمزد  که  میلیوني   300
پیوست. این حرف قطبي هنوز یادمان نرفته که گفت: »اگر دي کارمو 
پرسپولیس  قهرماني  براي  تضمیني  هیچ  نیاید  پرسپولیس  به 
تاریخ در حال تکرار است. سرمربي  براي قطبي  نمي دهم.« شاید 
تیم ملي که از انتخاب دستیار ایراني امتناع و مربیان ایراني را به 
دستیار  یک  امروز  مي کند  متهم  فوتبال  روز  علم  با  آشنایي  عدم 
هلندي را روي نیمکت تیم ملي نشانده که عمده فعالیتش در یک دهه 
گذشته به مدیریت آژانس نقل و انتقال بازیکن محدود مي شود. اگر 
پیشینه دستیار سرمربي تیم ملي براي مسئوالن فدراسیون فوتبال 
اهمیت چنداني ندارد، امروز ایجنت هاي رسمي و معتبر ایراني، هر 
یک مي توانند جهت کمک به سرمربي تیم ملي حقي براي خود قائل 

باشند. 
اشاره تلویحي به هویت دستیار افشین قطبي اولین بار در جلسات 
کمیته فني توسط محمود یاوري مطرح شد. او با صراحت در مورد 
هویت مربیان هلندي از قطبي توضیح خواست که فرجامي بهتر از 

خداحافظي مرد موسپید کرده فوتبال ایران با کمیته فني نداشت. در 
این گیرودار، نشریات ورزشي و پیشکسوتان فوتبال ایران هر از 
گاهي به هویت واقعي بیوتر اشاره کردند و مستنداتي هم داشتند 
که با موضع گیري مسئوالن فدراسیون همراه شد. پرسش اساسي 
مربیان  از  شماري  وقتي  چرا  که  است  این  فوتبال  جامعه  عموم 
بازیکنان  قرارداد  در  دخالت  اتهام  به  ایران  فوتبال  شده  شناخته 
چنین  مقابل  اخالقي  منشور  متولیان  شده اند،  تبعید  یک  لیگ  به 
چرا  اینکه  یا  مي کنند؟  اختیار  همچنان سکوت  آشکاري  مستندات 
فدراسیون فوتبال و مدیر تیم هاي ملي که هفته پیش با دستپاچگي 
گفت وگوي بیوتر با رسانه هاي اروپایي را هم جزو کارنامه عریض 
قرارداد در  از امضاي  قبل  به حساب آورد  او  و طویل مربیگري 

مورد پیشینه وي تحقیقي به عمل نیاورده است؟ 

دو سال پیش وقتي ناصر ابراهیمي به عنوان دستیار امیر قلعه نویي 
در تیم ملي انتخاب شد، سمت و سوي انتقادها به دانش کم و سن 
و سال باالي مربي تیم ملي محدود مي شد امروز اما تالش ها براي 
جست وجوي سابقه روشن مربیگري دستیار سرمربي تیم ملي به 
نقطه اوج رسیده است. در این بین مهدي تاج که به دلیل اهمال کاري 
متهم ردیف اول قلمداد مي شود، سعي در فریب افکار عمومي دارد. 
اشتباه  پسرش  با  را  بیوتر  رسانه ها  مي کند  ادعا  حالي  در  تاج 
ترانسفرمارکت  به سایت  و  بنشیند  اینترنت  پاي  اگر  که  گرفته اند 
قطبي  افشین  دستیار  توسط  که  بازیکناني  سیاهه  کند  مراجعه 
این  مي کند.  مشاهده  را  شده اند  منتقل  هلندي  مختلف  تیم هاي  به 
مدیر  و  فوتبال  فدراسیون  نایب رئیس  براي  ممکن  کار  ساده ترین 

کمیته تیم هاي ملي است. 
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بحران در تیم ملي انگلیس پس از رسوایي تري 

فردیناند؛ 
کاپیتان جدید کاپلو 
 خاجي 

باسابقه  مدافع  جان تري،  تا  داشت  نیاز  زمان  دقیقه   10 تنها  کاپلو  فابیو 
ریو  به  را  بازوبند  و  کرده  برکنار  کاپیتاني  سمت  از  را  انگلیس  تیم ملي 
فردیناند بسپارد. تري پس از رسوایي اخالقي تحت فشار زیادي قرار دارد و 
این بار کاپلوي ایتالیایي بود که او را ناامید کرد و پس از جلسه اي کوتاه مدت 
را  منچستریونایتد  مدافع  گرفت  برگزار شد، تصمیم  که عصر روز جمعه 

به عنوان کاپیتان جدید تیم ملي انگلیس انتخاب کند. 

پیشنهاد 450 هزار پوندي 
اوضاع  گفت:  کاپلو  تصمیم  اعالم  با  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  مقام  یک 
روزبه روز بدتر مي شود و فابیو باید از تیمش حمایت و محافظت مي کرد. 

تري در حالي با این مشکالت روبه رو شد که تیم ملي انگلستان کمتر از پنج 
ماه دیگر در رقابت هاي جام جهاني حضور خواهد داشت و یکي از مدعیان 
منفي  تاثیر  مي تواند  جنجال ها  و  اتفاقات  است.این  مسابقات  این  قهرماني 
روي عملکرد بازیکنان در آفریقاي جنوبي داشته باشد.دیروز همچنین اعالم 
450هزار  پیشنهادي  پرونسل،  ونسا  نگه داشتن  ساکت  براي  تري  که  شد 
با هم منتشر نشود. تري  نفر  این دو  رابطه  تا جزئیات  داده  او  به  پوندي 
که هفته اي 170هزار پوند از چلسي دستمزد مي گیرد پس از این رسوایي 
ادامه  به  عالقه اي  دیگر  اسپانسرها  و  شده  روبه رو  نیز  مالي  مشکالت  با 

همکاري با مدافع 29 ساله آبي هاي لندن ندارند. 

تري از سال 2003 در تیم ملي انگلیس حضور دارد و تاکنون 58 بازي ملي 
و شش گل در کارنامه اش ثبت شده است. پس از پایان رقابت هاي جام جهاني 
2006 در روز دهم آگوست این سال استیو مک الرن با کنار گذاشتن دیوید 
بکام از تیم ملي، تري را به عنوان جانشین او به عنوان کاپیتان جدید انگلیس 
انتخاب کرد. او در آن زمان در توجیه این انتخاب گفت: انتخاب کاپیتان یکي 
از مهم ترین تصمیم هایي است که یک مربي مي گیرد. مطمئنم که جان تري 
از  ثابت خواهد کرد. جان مي  تواند یکي  این را  او  انتخاب درستي است و 

بهترین کاپیتان هایي باشد که انگلیس در طول تاریخ داشته است. 
را  انگلیس  کاپیتان  به عنوان  یونان نخستین گل خود  مقابل  دیدار  در  تري 
با  انگلیس  داد.  نشان  را  خود  شادي  بازوبند  بوسیدن  با  و  رساند  به ثمر 
رهبري او براي نخستین بار از سال 1994 از رسیدن به یک تورنمنت مهم 

بازماند و یورو 2008 را از دست داد. 
و  نبوده  درست  چندان  مک الرن  گفته هاي  که  داد  نشان  زمان  گذشت 
پدر  که  حالي  در  او  نرسید.  هم  سال  چهار  به  تیم ملي  در  او  سرگروهي 
یک دختر و پسر دوقلوي سه سال و نیمه است به همسرش خیانت کرد تا 

جنجال بزرگي در رسانه هاي بریتانیایي ایجاد شود. 

حمایت از تري 
با این حال به نظر مي رسد کارلو آنچلوتي همچنان تصمیم دارد تا جان تري 

را به عنوان کاپیتان چلسي راهي زمین کند. سرمربي ایتالیایي  آبي هاي لندن 
در واکنش به اقدام هموطنش و در حمایت از تري گفت: جان، کاپیتان چلسي 
است و به همین دلیل با بازیکنان تیم صحبت کرد. او روي کارش متمرکز 
شده است. او هر روز و هر لحظه تالش مي کند تا بهترین عملکرد را داشته 
باشد. او هنوز هم کاپیتان این تیم است و با وجود این مشکالت و دردسرها 

تمام تالش خود را براي موفقیت تیم انجام مي دهد. 
آنچلوتي با بیان اینکه به زندگي شخصي بازیکنان در خارج از زمین توجه 
زیادي ندارد، گفت که ترجیح مي دهد تا بیشتر روي قهرماني در لیگ برتر 
گذشته  در  ندارم.  بازیکنانم  خانوادگي  زندگي  به  عالقه اي  باشد:  متمرکز 
بعضي مربیان با منزل بازیکنان تماس مي گرفتند تا آنها را کنترل کنند اما 
من تاکنون این کار را نکرده ام و در آینده نیز انجام نخواهم داد. من فقط 
آنها  ناشایست  رفتارهاي  و  دارم  نظر  زیر  تمرین  زمین  در  را  شاگردانم 
هنگام تمرین و مسابقه را کنترل مي کنم. زندگي شخصي بسیار مهم است 

اما باید حریم خصوصي افراد حفظ شده و در آن دخالت نکنیم. 
برابر  را  این شهر  داربي  مصافي حساس  در  امروز  لندن عصر  آبي هاي 
رقیب و همشهري خود آرسنال برگزار خواهند کرد که در تعیین سرنوشت 
از  پس  لندن  توپچي هاي  داشت.  خواهد  زیادي  نقش  فصل  این  قهرماني 
شکست هفته گذشته برابر منچستریونایتد تالش دارند تا با کسب نتیجه اي 
نیفتند.تري قرار است  از کورس قهرماني عقب  مناسب در استمفوردبریج 
پس از این دیدار راهي دوبي شده تا مشکالتش را با همسر خود حل کرده 
و او را به انگلیس بازگرداند. در همین حال آرسن  ونگر معتقد است در بحث 
تري جنجال بیش از حدي به  راه افتاده و الزم نبود به بحراني در تیم ملي 
کاپیتاني  از  تري  برکناري  به  تصمیم  فرانسوي  مرد  شود.  تبدیل  انگلیس 

تیم ملي را نادرست خوانده و مي گوید: بدون شک سروصداي غیرمعقولي 
درباره کاپیتاني به راه افتاده این تصمیم در کمترین زمان ممکن اتخاذ شده، 
شاید بهتر بود عکس العمل تک تک بازیکنان در نخستین مسابقه دیده مي شد 
انگلیس  تاریخ فوتبال  و آن زمان تصمیم بهتري مي شد گرفت. مسلما در 
بازوبند کاپیتاني اهمیت زیادي داشته و نقش مهم و تعیین کننده اي در زمین 
دارد البته درگذشته درگیري هاي زیادي براي کسب این سمت وجود داشت 

ولي حاال دموکراسي وجود دارد و باید همه در این باره نظر بدهند. 

انتخاب درست یا... 
کاپیتان  قبال  که  فردیناند  ریو  انتخاب  آیا  که  است  مطرح  سوال  این  حاال 
دوم تیم بود تصمیم درستي بوده یا خیر. ریو در طول دوران بازیگري اش 
چند جابه جایي بزرگ داشته که در مجموع 51 میلیون پوند براي تیم هاي 
مختلف هزینه برده است. بدون شک او مدافع بزرگي است. افتخارات او با 
در  که  مي دهد  نشان  اروپا  قهرمانان  لیگ  و  برتر  لیگ  در  منچستریونایند 
طول هشت سال گذشته یکي از بهترین مدافعان جزیره بوده و سه بار نیز 
در تیم منتخب سال اروپا حضور داشته است.البته در این میان یک مشکل 
اساسي هم وجود دارد؛ فردیناند در سال هاي اخیر بارها با مصدومیت هاي 
طوالني مواجه شده و حدود نیمي از فصل قبل و تقریبا بیشتر دیدارهاي این 
فصل را به دلیل آسیب دیدگي از دست داده است. او که در سه جام جهاني 
گذشته به همراه انگلیس حضور داشته ممکن است این بار به دلیل مصدومیت 

شانس بازي در ترکیب اصلي را از دست بدهد. 

پیش  که  انتخاب شد  انگلیسي ها  کاپیتان جدید  به عنوان  حالي  در  فردیناند 
از این از وین  روني به عنوان گزینه اصلي یاد مي شد اما کاپلو ترجیح داد 
تازه اي  دردسرهاي  گرفتار  تا  سپرده  باتجربه تر  بازیکني  به  را  بازوبند 

نشود. 

کوتاه از ورزش جهان 

شکست شاگردان ونگر برابر 
چلسي دروگبا، ستاره داربي لندن 

آرسنال  حالي که  در 
در  بود  امیدوار 
هفتادمین  و  یکصد 
با  خود  مصاف 
به  لندن  آبي هاي 
و  رسیده  پیروزي 
کورس  در  همچنان 
برتر  لیگ  قهرماني 
حضور داشته باشد 
دیدیه  گل  دو  اما 

دروگبا، مهاجم ساحل عاجي چلسي آرزوهاي شاگردان آرسن 
ونگر را بر باد داد. 

آبي هاي لندن با این پیروزي خانگي بار دیگر به صدر جدول ر 
قابت هاي لیگ برتر بازگشتند. اکنون با فاصله 9 امتیازي ایجاد 
شده میان آرسنال و چلسي در صدر جدول لیگ برتر امیدهاي 
قهرماني براي قرمزهاي لندن تا اندازه بسیار زیادي از بین رفته 
است. دروگبا عالوه بر دو گل ارزشمند خود در این مسابقه بارها 
و بارها خط دفاعي آرسنال را آزار داد و به تنهایي نظم این خط 
دفاعي به رهبري ورمالن را به هم زد. در حالي که دروگبا را 
مي توان برنده مسابقه دانست و آرسن ونگر، سرمربي فرانسوي 

آرسنال را باید بازنده بزرگ داربي 170 لندن دانست. 
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال پس از شکست مقابل چلسی گفت: 
هضم شکستی چون این دشوار است چرا که من احساس می کنم 
از کورس  به چلسی داشت.  بهتری نسبت  تیم آرسنال عملکرد 
قهرمانی خارج شده ایم البته تا آخرین روز مبارزه می کنیم چرا 
که من اعتقاد دارم هر تیمی ممکن است امتیاز از دست بدهد. در 
این دیدار، عملکرد خوبی را از چلسی شاهد نبودیم اما آنها موثر 
بازی کردند. آرسنال در اکثر دقایق بازی صاحب میدان بود اما 

موفق نشد گل بزند. 
کارلو آنچلوتی پیروزی مقابل آرسنال را کار دشواری توصیف 

کرد با این حال چلسی را شایسته این برد دانست. 
اظهار  بازی  پایان  از  پس  خبری  نشست  در  چلسی  سرمربی 
داشت: آرسنال به طور خارق العاده ای فوتبال تهاجمی به نمایش 
می گذارد و پیروزی در دیدار مقابل این تیم کار ساده ای نیست 
بودیم. شما  آرسنال  مقابل  بازی  در  پیروزی  ما شایسته  البته 
وقتی در مورد یک بازی صحبت می کنید فقط نمی توانید در مورد 
ما مدت  به  نسبت  آرسنالی ها  کنید. شاید  توپ صحبت  مالکیت 
فوتبال، هم حمله است  اما  بودند  بیشتری صاحب میدان  زمان 

و هم دفاع. 
دیدیه دروگبا هم که در 10 رقابت  اخیر چلسي – آرسنال 12 بار 
گفت:  است،  لندني شده  دروازه سرخپوشان  به گشودن  موفق 
ایستادگي  همگي  حال  این  با  بود.  دشواري  هفته  ما  همه  براي 
کردیم و تنها روي بازي هایمان تمرکز داشتیم. براي ما این برد 

مهم ترین موضوع بود و اینکه صدرنشیني را پس گرفتیم. 
در دیگر دیدار عصر یک شنبه بیرمنگام در خانه و در 10 دقیقه 
در  تیم  این  کرد.  پیروزي عوض  با  را  مسابقه، شکست  پایاني 
با  بود  عقب  ولوورهمپتون  از  گل  یک  با   80 دقیقه  تا  که  حالي 
گلزني فیلیپس در دقایق 80 و 85 توانست پیروز از میدان خارج 
شود. به این ترتیب در پایان هفته بیست و پنجم رقابت هاي لیگ 
برتر چلسي با 58 امتیاز همچنان پیشتاز رقابت هاست. منچستر 
یونایتد با دو امتیاز کمتر در مکان دوم جاي دارد و آرسنال هم 

با 49 امتیاز قبل در مکان سوم قرار گرفته است. 

تالش براي کالهبرداري از 
رونالدینیو 

پلیس  کاتالونیا،  اسپورت  روزنامه  در  منتشره  گزارش  طبق 
کالهبرداري   داشته  قصد  که  دستگیرکرده  را  فردي  بارسلونا 
800 هزار یورویي از حساب رونالدینیو انجام دهد. هکري با نام 
مستعار اورتون سي آر، به ایمیل مادر رونالدینیو به نام میگلینا 
اطالعات  به  ترتیب  این  به  و  کرده  پیدا  دسترسي  اسیس  دي 
حساب بانکي این ستاره دست یافت و قصد داشت تا بخشي از 
وجه موجود در حساب رونالدینیو را به حساب خودش واریز 
کند. در نهایت این خواهر رونالدینیو بود که متوجه این ماجرا 

شد و از صورت گرفتن این انتقال جلوگیري کرد. 



SPORT
Four Iranian skiers 
participating in 2010 
Winter Olympic

Iran’s ski team consisting of three men and 
one woman will take part in the 2010 Win-
ter Olympics. 
The 21st Winter Olympics will be held 
from February 12 to 28 in Vancouver, Can-
ada. 
Marjan Kalhor, who will participate in the 
slalom and giant slalom, is the first ever 
Iranian woman athlete to take part in the 
Winter Olympics. 
Puriya Saveh-Shemshaki and Hossein Sa-
veh-Shemshaki are to represent Iran in the 
Alpine event, and Seyyed Jafar Seyd will 
participate in the cross-country competi-
tion. 
The four-member team will travel to Cana-
da on Tuesday morning 

Hashemian concerned about 
future of Iranfootball 

Bochum Iranian striker Va-
hid Hashemian is worried 
about the future of Iran’s 
football. 
Hashemian, who quit playing 
for the national team after 
Iran failed to qualify for the 
2010 World Cup, believes 
that Iran’s football does not 
have a bright future. 

“Iran’s football suffers from 
mismanagement. At the 
same time, most Iranian 
players are engaged in pe-
ripheral issues, not football. 
I believe such problems will 
hurt the country’s football,” 
Hashemian said. 

Meanwhile, he stated, “My 
foot injury kept me out of ac-

tion for six weeks. I was also 
absent one week for back in-
jury. In my opinion, scoring 
two goals and providing two 
assistants is a good perform-
ance in the current season.” 

The 32-year-old player has 
been mostly out of action in 
the current season. 

“I think Bochum will finish 
12th to 15th in Bundesliga. 
Bayer Leverkusen will most 
likely win the title. However, 
Bayern Munich is an unpre-
dictable team and they also 
have the ability to claim the 
championship,” the former 
Bayern Munich player added 
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Sepahan beats 
Moghavemat advancing 
nine points clear in IPL 
Sepahan of Isfahan heavily defeated Moghave-
mat of Shiraz 5-1 in the Iran Professional 
League (IPL) on Tuesday. 
Thus, the IPL pacesetter Sepahan advanced 
nine points clear of second-place Zob Ahan 
and 12 points ahead of third-place Persepolis. 
Ibrahima Touré completed his hat trick against 
Moghavemat by scoring in the 43rd, 45th and 
78th minutes. Ahmad Alenemeh and Emad 
Reza scored in the 75th and 87th minutes. Mo-
hammad Sadegh Karami scored Moghavemat’s 
sole goal in the 51st minute. 
Moghavemat defender Mohsen Neysani was 
sent off in the 38th minute for a foul on a 
Sepahan player in the penalty area. Hadi Aghi-
li failed to convert the penalty kick into a goal. 
The match was scheduled for two months ago 
at the Fooladshahr Stadium but was postponed 
due to snowfall. 
Sepahan was exalted by this victory prior to 
Isfahan’s derby against Zob Ahan next week 

Esteghlal crushes 
Zorratkaran at Azadi
Esteghlal of Tehran heavily defeated Zor-
ratkaran of Pars-Abad 13-0 in the Iran Elim-
ination Cup (IEC) sixteenth-final round.  In 
the match held at the Azadi Stadium, the 
blue team overpowered the minnows and 
advanced to the next stage. Meanwhile, Es-
teghlal was beaten by Persepolis 2-1 in the 
Tehran derby last week in the Iran Profes-
sional League. Elsewhere in another IEC 
match, Steel Azin defeated Sepahan Novin 
of Isfahan and also qualified for the next 
stage. Esteghlal will play against Steel Azin 
in the eighth-round of the IEC. 

90 percent of Iranian footballers dream 
of playing for Persepolis, Daei says

Persepolis coach Ali Daei says that 90 percent of the Ira-
nian players dream of playing for his football team. 

“To play for Persepolis is a dream for 90 percent of the 
Iranian players. This means we are a big club and we 
have to meet expectations,” Daei said on Sunday. 

“Persepolis is playing better than it did in the past two 
years. Discipline is the most important factor in my 
team, and undisciplined players face suspension from 
playing,” he added. 

“We have put aside our victory over our rival in Tehran’s 
derby Esteghlal. Now Persepolis is concentrating on the 
next matches,” Daei pointed out. 

Persepolis will meet Iran-Javan of Bushehr in Iran’s 
elimination cup on Tuesday. The Tehran-based team 
was heavily beaten by Shahin of Bushehr 4-1 last month. 

When asked whether the return to the southern city 
would remind him of the heavy loss, Daei said, “That 
match is over and no team will be able to beat Persepolis 
such as they did in the next 1000 years,” Daei concluded 

FIBA World Championship is a good 
opportunity for Iran, Matic says 
Iran basketball coach Veselin Matic considers the group Iran 
has been drawn in as a good opportunity to demonstrate the 
team’s credentials in the 2010 FIBA World Championship. 
The twice champion of Asia has been drawn in Group B with 
the U.S., Brazil, Slovenia, Croatia and Tunisia. 
“We are a good team,” Matic said to FIBA.com. 
“We will compete with everyone, just like we have in the past,” 
he stated. 
“Most important,” Matic says, “is that Iran continues to play in 
the big tournaments.” 
""We’re very happy to be in the FIBA World Championship, 
that we’re in this family that is at the top of the world,” Matic 
said. 
“For us, every player is important. I don’t like to split up players 
as ‘more important’ or ‘less important’,” Matic said. 
“We have one good team with good experience, an experience 
that for a long, long time has been in the direction of Serbian 
basketball. I’m the fifth Serbian coach of the Iranian team. This 
is the direction we are continuing in,” he added. 
“When we’re all together, this is good. When there is a split 
among the players that is not a good.” Matic concluded 
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Persia has a checkered history but has maintained 
much of its own character, and this is clearly evident 
in the wide variety of coins it produced throughout 
the centuries. 
In Persian history, monarchs and rulers minted 
coins whether in gold or silver to represent their 
authority over their own people and their neighbor-
ing states. At certain periods, the coins can rightly 
be considered as miniature works of art, reported 
Art-arena.com. 
Persia (Fars or Pars) rose to importance as the home-
land of the ‘Persians’ who settled there under Elam 
in 8th century BC, and later founded the Achaeme-
nian Empire. 

Achaemenian Coins 

The institution of the first distinctively Persian 
coinage is credited to Darius I (522-486 BC). He is-
sued gold coins, which became famous as “darics”. 
Their design depicted the king in a running position 
holding a spear or bow. 
The Achaemenian kings retained this basic design 
for both the gold daric (named after Darius himself) 
and the silver siglos for nearly two centuries. His 
successors varied this design only by substituting 
their own image and weapons of choice. 

Parthian Coins 
In 330 BC, Darius III was captured by Alexander the 
Great, and the great days of the Persian Empire end-
ed. Alexander’s campaigns drew Persia into the Hel-
lenistic world of silver-based coinage and a system 
was founded on the silver drachm and tetradrachm. 
His tiara is ornamented with a horn at the side, and 
models of seated stags over the crest. The reverse in-
scription reads ‘Of Arsaces, the Great King, divinely 
descended, victorious’. 
The vast majority of Parthian drachms were struck 
on oval flans with the portrait perpendicular to the 
long axis. When the Parthian kings began to strike 
coins towards the end of the 3rd century BC they 
followed the Attic weight standard of about 4.25 g. 
for their silver drachms. 
All Parthian tetradchms were produced at the Se-
leucia mint. In place of the archer used on the re-
verse of the silver drachms, these larger coins usu-
ally showed other scenes such as the goddess Tyche 
giving a diadem to the king. 

Sassanian Coins 
The Kings of Persia struck local coinage from the 
period of Seleucid decline (circa 180 BC), and 
through most of the Parthian period until one of 
their number, Ardeshir I, defeated the Parthian 
king Artabanos V. Two years later he was crowned 
as the first Sassanian king in 226 AD. 

During the Sassanian period, the thick silver flan of 
the classical world is replaced for the first time in 
history of coinage by a thin, spread flan that was 
later to be used universally throughout the Arab 
world, in the Byzantine Empire and in medieval 
Europe. 
The dominating feature of these coins is the royal 
portrait bust in profile. At their finest, as on the 
coins of Shapur I, the portraits are superb, with life 
like characterization in the features. 
Another innovative feature is the prominent posi-
tion of the Kings name; and Pahlavi is the language 
of this inscription. 

Islamic Coins 
The earliest Arab coins imitated those of the Per-
sians (the Sassanians) and the Byzantines. The char-

acteristic feature of Islamic coins is the inscription 
of ‘Bismillah’ (‘in the name of Allah’) or Lillah Al-
Hamd (‘to Allah be the praise’) in the margin. The 
royal name is replaced by that of an Arab governor 
and each coin is precisely dated. 
The Arab-Sassanian silver drachm was minted at 
Bishapur. 
The reform of the coinage c. 696-98 AD introduced 
by Caliph Abd Al-Malik, shows Islam at its most 

iconoclastic and austere. Its copper denomination, 
the fals, exhibited a wide variety of types, but the 
silver coin, the dirham, used a single calligraphic 
type at all of the mints of the Caliphate. This coin, 
with its religious inscriptions and its consistent use 
of a date and a mint name, set a pattern that was 
followed for the next few centuries throughout the 
Islamic world. 
Under the Ilkhans the main inscriptions surrounded 
by marginal inscriptions are transformed by a wide 
variety of decorative patterns. Square kufic and 
naskh script is used, as well as plain kufic. The Mon-
gol language and script are introduced, sometimes 
alongside Arabic. 

Safavid and Qajar Coins 
The establishment of the Safavid dynasty sees a re-
vival of many of the best features of earlier coin-
age, such as a concern for the maintenance of a high 
and reliable quality of metal; inscriptions that were 

easily legible and aesthetically pleasing, and within 
established limits the maximum variety of design. 
However, throughout the Safavid dynasty and suc-
ceeding periods there was a steady tendency for the 
weight and quality of the coinage to decline, in spite 
of periodic attempts to halt the process. 
During the reign of Qajar Fath Ali Shah (1797-1834) 

pictorial designs started to reappear on the gold and 
silver coins. We see the mounted shah with lance 
and saber at full gallop, from the Zanjan mint. 

Persian Coins 
Through Centuries 

Ankara museum 
mounts exhibit of 
Iranian paintings

Paintings by a group of Iranian artists have been put on 
display in a weeklong exhibition at the Ankara State Mu-
seum of Painting and Sculpture. 

Iranian painters Mehdi Salehi, Yavar Jamshidzadeh, 
Shahrokh Ekhtiari, and Reza Samadi along with a number 
of the museum’s officials attended the opening ceremo-
ny on Monday, the Persian service of IRNA reported on 
Tuesday. 
“The artworks on display at the exhibition are unique 
and amazing,” museum librarian Omer Osman Gundogdu 
said. 
“The showcase will surely be warmly received by Turkish 
art enthusiasts,” he added. 

He said that the museum is ready to host exhibitions of 
other Iranian artists and also to use their skills in restora-
tion of Turkish historical paintings and sculptures. 

The exhibition first had been held in Van, eastern Tur-
key months ago, said Turkish art show organizer Adnan 
Yildirim. 
“Over the past seven years, Turkish cities of Istanbul, Van 
and Bursa have hung works by Iranian artists in 11 exhib-
its,” he stated. 

He said that an exhibition of paintings by a number of 
Turkish painters is scheduled to be held in two months 
in Iran. However, no additional details were given about 
the show. 

Photo: People visit the exhibition of paintings by Iranian 
artists at the Ankara State Museum of Painting and Sculp-
ture on February 8, 2010. (IRNA) 
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Malaysia Innovation 
Awards for Iranians 
Iranian students won 11 awards to rank first among foreign students 
studying in Malaysian universities in the 9th Malaysia Technology 
Expo held during 4-6 February 2010. 
The Malaysia Invention and Innovation Awards is held annually 
with the participation of students from mainly Asia-Pacific coun-
tries, IRIB reported. 
The 9th Malaysia Invention and Innovation Awards 2010, held in 
Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, recognizes exemplary 
inventions and innovations related to technologies and industries. 
Committed to the promotion and commercialization of science and 
technology, the event identifies scientists and researchers that have 
achieved excellence in the commercialization of research and de-
velopment, as well as products and services. 
Some of the Iranian winners include Sheyda Shahidi for designing 
a mobile phone software, Dr. Hosseini for producing antibacterial 
vaccine for livestock, Hamid Reza Hashamdar for designing ad-
vanced structures for airport terminals and Professor Maqoumi for 
fabricating smart devices for preventing accidents. 
About 10,000 Iranian students are studying in Malaysian universi-
ties. 
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An Iranian director is making a documentary on 
Cuba about the past 51 years. 
The idea for making the documentary, entitled 
‘Fifty-One Years of Independence’, came ten years 
ago when director Shahrokh Bahrololoumi as as-
sistant director accompanied filmmaker Masoud 
Kimiaei on a trip to Cuba, where they planned 
to begin shooting ‘The Plague’, Bahrololumi told 
ISNA. 
“The film was not shot there and as a result the 
crew returned home after a 40-day sojourn in 

Cuba,” he said. 
“As we were returning home, Kimiaei wished that 
we had at least made a documentary on Cuba dur-
ing that time,” he added. 
Filming ‘Fifty-One Years of Independence’ has 
been underway since a month ago. 
The 90-minute documentary will focus on the 
country’s music, the Cubans’ interest in Iranian 
music and traditional ceremonies such as Iranian 
New Year’s celebration (Norouz), and many other 
issues. 
According Bahrololoumi, they got access to a per-
fect archive of films in the country, which many 
Cubans have never seen so far. Some of these films 
are being used in his documentary. 
“Cuba achieved independence 51 years ago, after 
which the United States has imposed sanctions 
against the country ever since,” he said. 
“The sanctions have had a negative impact on 
culture and daily life in the country, but what en-
courages the people to continue with life is their 
own special spirit of struggle.” 
Shooting will last until the Iranian New Year on 
March 21 and Bahrololoumi plans to dedicate it to 
Kimiaei. 

Iranian Director Making Documentary on Cuba 

Iranian cineastes 
to attend Berlinale
A delegation of Iranian cineastes will be attending the 60th Berlin 
International Film Festival which will be held from February 11 
to 21. 
Attending the Berlinale this year will be member of Iran’s House 
of Cinema Board of Directors Mohammad Sarir, deputy director 
of Iran’s Actors’ Guild Merila Zareii, Director of the Association 
of Iranian Cinema Writers and Critics Saeid Mostaghasi, Head of 
the Planning Managers And Assistant Directors Guild Mohammad 
Mayyami. Their journey is part of a project by the House of Cinema 
to dispatch Iranian cineastes to international events to be intro-
duced to other cinematic achievements in the modern world. 
The Iranian films “Ask the Wind” directed by Batin Qobadi, “The 
Cat and the Mouse”, by Bijan Zamanpira and Nahid Ghobadi, 
“White, Red and the Green” by Nader Davudi, “The Hunter” by 
Rafi Pitts and “Iranian Cookbook” by Mohammad Shirvani will be 
competing in various sections of the event. 

Iran’s “Ronak” award-
ed at Canadian festival
Iran’s “Ronak” by Hushang Mirzaii was awarded at the Picture 
This…, Canadian international disability film festival in Calgary, 
Canada. 
The Iranian documentary “Ronak” received honorable mention 
at the 10 to 30 minutes film section of the festival. 
The jury praised “great camera work”, “the intimacy of the film”, 
“interesting shots” in the film and described it as inspiring, natu-
ral, informative and creative. 
The film narrates the story of Mr. Rahimi, blind since childhood 
from a small pox infection, who lives in rural Iran. He dotes on 
his elderly mother, buying her medicine and visiting her daily. 
His film “Something like My Eyes” also competed at the festi-
val. The movie narrates the life story of Abdolvahaed from Iran’s 
Kordestan who lost his parents in the 1980-1988 Iran-Iraq war. 
When he was in first grade, he was blinded and lost both hands 
when a land mine exploded. 
“Akbar Dreams Chicken” and “Haji–Gullit” by Reza Dorostkar 
also participated at the gala. 
Picture this is an international disability film festival. It is a non-
profit annual event initiated by the Community Development 
department of the Calgary Scope Society, a registered non-profit 
society. A few staff members and numerous volunteers work year 
round to bring the festival to the public. 

Mohammadreza Shajarian accompanied by his 
son Homayun who is among the opera’s vocalists 
attended a performance of the puppet opera on 
February 3. The show is currently underway at Te-
hran’s Ferdowsi Hall. 

At the beginning of the performance, the opera’s 
director Behruz Gharibpur expressed his appre-
ciation for the attendance of the opera’s vocalists 
and dedicated the performance to Mohammadreza 
Shajarian. 

Master Shajarian is one of those rare artists who 
treat other venerable artists well for the benefit of 
the artistic community. Homayun has inherited 
his father’s sensitivity toward carrying out his ar-
tistic pursuits, Gharibpur added. 

“I found his endeavors praiseworthy and I tried 
to highlight his role in the opera just like Shams 
who had a critical role during the life of Rumi,” 
he added. 

Other opera vocalists Mohammad Mo’tamedi, 
Hossein-Ali Shapur and Sara Rezazadeh attended 
the Wednesday performance. 

Composed by Behzad Abdi, music for the opera 
was recorded in the Ukraine. The puppet show 

troupe Aran performs it using more than 100 pup-
pets. 

Gharibpur has performed three puppet operas; 
“Rustam and Sohrab” a national work, “Macbeth” 
an international play and “Ashura”, a religious-
themed play. 

“I do love the opera puppet show and Mr. Ghar-
ibpur has done a great job with this performance. 
Producing such grand theater for two hours and 
selecting poetry by a great poet like Rumi is really 
a difficult task,” Homayun Shajarian told ISNA af-
ter watching the performance. 

“This was my first experience collaborating with 
a theater troupe and as a result, I have decided to 
pursue other collaborative efforts in the future,” he 
added. 

The performance will go on stage until March 18 
at the Ferdowsi Hall located opposite Vahdat Hall, 
Shahriar St., off Hafez Av. 

Photo: Top Iranian vocalist Mohammadreza 
Shajarian (L) shakes hands with stage director Be-
hruz Gharibpur after a performance of the “Rumi 
Opera Puppet Show” at Tehran’s Ferdowsi Hall on 
February 3, 2010. (ISNA/Ruhollah Vahdati) 

Gharibpur dedicates 
performance to Shajarian



Culture 

Iran has cut all relations and cooperation 

with the British Museum after the muse-
um refused to lend the country the Cyrus 
Cylinder for a showcase. 

The decision to cut the ties was an-
nounced during a press conference on Sat-
urday by Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization Director Hamid 
Baqaii, who is also a vice president. 

Iran had set a deadline of February 7 for 
the British Museum to fulfill its agreement 
on lending the Cyrus Cylinder to Iran for 
the exhibit. 

Iran has been waiting to receive the Cyrus 
Cylinder on loan from the British Museum 
since 2005 after the National Museum of 
Iran loaned the British Museum a number 
of artifacts for the “Forgotten Empire: The 
World of Ancient Persia” show in London. 

The cylinder was to be put on display in an 
exhibition at the National Museum of Iran 
on January 16, but officials at the British 
Museum said a week before the date that 
would be a delay in sending the artifact. 

The British Museum said that the decision 
to postpone sending the artifact to Iran 
was made due to a recent discovery of two 
cuneiform tablets in BM’s collection of Ba-
bylonian art, which contain passages with 
remarkable similarities to those found on 
the cylinder. 

But Iran sees political reasons for the delay 
as it occurs in the wake of turmoil follow-

ing Iran’s disputed presidential election. 

“The British Museum is not only a cultural 
place but also is a political center,” Baqaii 
said. 

“We intend to send letters to museum of-
ficials around the world, suggesting that 
they take a lesson from our experience. 
If they want to collaborate with the BM, 
they must receive the approval of the Brit-
ish Ministry of Foreign Affairs before-
hand in order to avoid any problems,” he 
quipped. 

“They are thirsty for cultural relations 
with Iran as a part of the great human 
civilization. This break in relations will 
hurt their cultural, research, and scientific 
complex,” he said. 

Considered the world’s first declaration 
of human rights, the Cyrus Cylinder is a 
document issued by the Persian emperor 
Cyrus the Great in the form of a clay cyl-
inder inscribed in Akkadian cuneiform 
script. 

The cylinder was created following the 
Persian conquest of Babylon in 539 BC, 
when Cyrus overthrew the Babylonian 
king Nabonidus and replaced him as ruler, 
ending the Neo-Babylonian Empire. 

The text of the cylinder denounces Nabo-
nidus as impious and portrays the victori-
ous Cyrus as pleasing to the chief Babylo-
nian god Marduk. 

It goes on to describe how Cyrus had im-
proved the lives of the citizens of Babylo-
nia, repatriated displaced peoples and re-
stored temples and cult sanctuaries. 

The cylinder was discovered in 1879 by 
the Assyro-British archaeologist Hormuz 
Rassam in the foundations of the Esagila, 
the main temple of Babylon. Today, it is 
kept in the British Museum in London. 
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Personal memoirs of the Iranian na-
tional poet Aref Qazvini on the Con-
stitutional Movement were recently 
published by Nashr-e Sokhan Publi-
cations. 

Compiled by Mehdi Nurmohamma-

di, the book contains Aref’s memo-
ries of Iran’s Constitutional Move-
ment inscribed during his trip to 
Lorestan in the year 1926. 

Abolqassem Aref Qazvini (1882- 
1934) was an Iranian poet, lyricist, 
and musician. He was a revolution-
ary during the Iranian Constitutional 
Movement and composed many po-
litical and pro-revolutionary songs. 

Iran’s Constitutional Movement took 

place between 1905 and 1911. The 
movement led to the establishment 
of a parliament in Iran. 

Aref began to compose his memoirs 
of the Constitutional Movement in 
Lorestan and took them home with 
him when he returned to Qazvin. He 
died in Hamedan in 1934 but left his 
writings to a friend named Hassan 
Eqbali. The manuscripts were hand-
ed over to Ali Eqbali after Hassan’s 
death, said Nurmohammadi, adding 
that he took the writings from Ali 
and worked on them for four years. 

“Most of the writings contain mem-
oirs among which several poems are 
also interspersed,” he added. 

Nurmohammadi has also discovered 
more of Aref’s poetry which will be 
published along with the complete 
divan of the poet and his letters later 
on in a book. 

Aref was born in Qazvin. He learned 
Persian and Arabic in Qazvin. He 
was well versed in nastaliq calligra-
phy and also used to play music. 

His lyrics on the Constitutional 
Movement helped the movement 
progress. He continued to compose 
national poetry until his death in 
Hamedan at the age of 52. 

“Bald Champion” to go on 
stage in Indian cities
The Iranian puppetry troupe Apple Tree will be performing a traditional pup-
pet show named “The Bald Champion” 
(Pahlavan Kachal) in the Indian cities 
of New Delhi, Mumbai and Gurgaon 
for 10 days opening on February 9. 

The troupe is invited to the annual 
Ishara International Puppet Festival 
which opened in Delhi on January 27. 
The program will run in Mumbai from 
February 10 to 15. 

Led by Majid Giahchi, the troupe con-
sists of 4 female members and has pre-
viously staged the show at international 
events in Ireland, Belarus, Poland, Tur-
key, Italy and Serbia. 

“The traditional play has been forgot-
ten for years, but the Apple Tree troupe 
was able to revive the art form after 
carrying out research on it in 2005,” 
said Giahchi. 

He added that the troupe has been active and has been able to perform new plays 
in the country every year. 

Giahchi asked for further support by the public sector and said, “When a troupe 
attends an international event, it acts as an ambassador of the art and culture of 
Iran, so it needs to be supported financially.” 
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Iranian Nobel Peace laureate Shirin 
Ebadi will head a debate on the side-
lines of the UN Human Rights Council 
on Friday, Amnesty International said, 
after she pressed the Council to take a 
stand on a violent crackdown in Iran.

The 47-nation council in Geneva is due 
to publicly debate Iran’s overall human 
rights record on February 15 under a 
regular review process, just days after 
Iran marks the anniversary of the 1979 
Islamic revolution on Thursday.

Ebadi, who has called on Iranians to 
take to the streets during the anniversa-
ry, said in an open letter to the council 
and the UN human rights chief that Ira-
nians would continue to resort to peace-
ful protests in defence of their rights.

In the letter published by CNN on 
Monday, she accused Iranian authori-
ties of carrying out violent and some-
times deadly repression of activists and 
warned that it could lead to a “catastro-
phe.”

“The defenceless people of Iran are 
continuing to resist and insist on the 
realization of their just demands for de-
mocracy and human rights... through 
peaceful protests,” wrote Ebadi, a hu-
man rights lawyer who went into exile 
last year.

“My question to you in your capacity 
as representatives of UN Human Rights 
Council member states is this: for how 
much longer do you believe that you 
could urge young people to remain 
calm? The patience and tolerance of 
Iranian people, however high, is not in-
finite,” she added.

“A recurrence of the recent months’ 
events, the continuation of the repres-
sive policies, and the killing of defence-
less people, could bring about a catas-
trophe that may undermine peace and 
security in Iran, if not in the entire re-
gion,” warned Ebadi.

She urged Council members “to use 

whatever means possible to convince 
the government of the Islamic Republic 
of Iran to abide by resolutions adopted 
by the UN General Assembly” and to al-
low UN human rights investigators to 
enter Iran.

Ebadi also called on the council to ap-
point a new UN rights rapporteur dedi-
cated to keeping an eye on Iran.

A spokesman for UN High Commis-
sioner for Human Rights Navi Pillay 
confirmed on Wednesday that her of-
fice had received the same text.

A spokesman for London-based Am-
nesty International, Tom Mackey, said 
in Geneva that the group “is hosting a 
joint event with her (Ebadi) along with 
Human Rights Watch and with regional 
organisations, on Friday afternoon. It’s 
specifically on Iran.”

More than 4,000 protesters and op-
position figures have been arrested in 
Iran following the disputed re-election 
of Iranian President Mahmoud Ah-
madinejad last year, according to offi-
cial figures.

Ebadi also cited arrests and shootings of 
protestors in her letter, as well as death 
sentences handed down in trials behind 
closed doors.

“So far, based on official figures released 
by the government of the Islamic Re-
public of Iran, four of them have been 
executed and more than 25 others are 
awaiting their impending fate,” she 
claimed.

Political prisoners were tortured, wom-
en campaigners were charged with 
sedition, trade union members were 
imprisoned, while even a branch of 
Shiite Muslim faith was persecuted by 
authorities, according to the 2003 Nobel 
winner.

“Even more appallingly, they have re-
cently embarked on yet another means 
of exerting pressure on political and 
social activists, which is to take one or 
a few of their relatives hostage,” Ebadi 
said.

On Monday, the United States and the 
European Union, which are both repre-
sented in the council, condemned con-
tinuing human rights violations by Iran 
and expressed concern over the poten-
tial for further violence in the coming 
days.

( Source AFP)
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UN rights stand on Iran

The United States targeted Iran’s Revo-
lutionary Guard as it fired Wednesday 
the first salvo in what it hopes will be a 
new international campaign of sanctions 
against Tehran for its suspect nuclear 
work.
A day after President Barack Obama 
pressed for a “significant regime of sanc-
tions” against Iran, the Treasury Depart-
ment ordered a freeze on assets of an in-
dividual and four companies linked to the 
Revolutionary Guard.
The department designated an Islamic 
Revolutionary Guard Corps commander 
and four subsidiaries of a construction 
company owned or controlled by the 
force as “proliferators of weapons of mass 
destruction and their supporters”.
Secretary of State Hillary Clinton said 
last month that the United States had the 
Revolutionary Guard in its sights when 
discussing sanctions against Iran with its 
partners: Russia, China, Britain, France 
and Germany.
The six powers are leading the effort to 
curb Iran’s uranium enrichment pro-
gramme, which the West fears masks a 
drive to build a nuclear bomb. Iran denies 
the charge, saying it is for peaceful use of 
energy.
All but Germany are veto-wielding mem-
bers of the UN Security Council.
The New York Times, citing administra-
tion officials, reported Wednesday that 
the administration was drafting a UN 
Security Council resolution targeting the 
Revolutionary Guard, the companies it 
owns and the assets it controls.
US officials were not immediately avail-
able for comment amid a blizzard hitting 
Washington.
Obama’s tough words, combined with 
the treasury action, come after Iran an-
nounced on Tuesday it has begun work 
to enrich uranium to 20 per cent, which 
it says is for a medical research reactor in 
Tehran.
The move suggested Iran was spurning 
a four-month-old proposal by the UN’s 
International Atomic Energy Agency 
(IAEA) to ship most of its stocks of 3.5 
per cent enriched uranium abroad to be 
further upgraded to fuel the reactor.
Experts say that once Iran enriches ura-
nium to 20 per cent, it can proceed to 
the 93 per cent needed to produce nu-
clear weapons since the technology is the 
same. Iran maintains the enrichment is 

purely for civilian energy purposes.
“Despite the posturing that the nuclear 
power is only for civilian use... they in 
fact continue to pursue a course that 
would lead to weaponisation, and that is 
not acceptable to the international com-
munity,” Obama said.
After trying to engage Iranian leaders 
and persuade them to accept the IAEA 
deal to defuse the crisis, Obama said the 
world must be prepared to pressure Iran 
to change course, even if the “door is still 
open” to negotiations.
The world community “has bent over 
backwards” to accommodate Iran and yet 
is still ready to accept the Islamic republic 
as a member of “good standing”, he said.
“What we are going to be working on 
over the next several weeks is develop-
ing a significant regime of sanctions that 
will indicate to them how isolated they 
are from the international community as 
a whole,” Obama said.
In Moscow, the powerful head of Russia’s 
national security council, Nikolai Patru-
shev, said Tehran’s announcement that it 
had started work to produce 20 per cent 
enriched uranium cast doubt on its claims 
not to be pursuing weapons.
Patrushev indicated the Kremlin’s pa-
tience in trying to seek dialogue with Te-
hran was wearing thin.
“Political and diplomatic methods are im-
portant for regulating, but everything has 
its limit,” Patrushev was quoted as saying 
by Russian state news agencies.
State Department spokesman Philip 
Crowley said the United States would 
propose an alternative to allow Tehran 
to import the medical isotopes it says it 
needs for cancer patients. Iran dismissed 
the offer on Wednesday.
Crowley also told reporters Tuesday that 
the United States sought ways to punish 
the regime for its refusal to halt its ura-
nium enrichment programme without 
hurting the Iranian people.
Analyst Karim Sadjadpour has said it 
makes sense to target the Revolutionary 
Guard because it manages Iran’s nuclear 
programme and has led the crackdown 
on anti-government protests since dis-
puted presidential elections in June.
He added such sanctions would not al-
ienate supporters of the pro-democracy 
movement, for which the administration 
has expressed sympathy and condemned 
Iranian government actions.

US fires first Iran 
sanctions salvo
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Brown warns 
Iran over nuclear 
programme

LONDON (Reuters) - Prime Minister 
Gordon Brown said on Thursday the in-
ternational community was moving clos-
er to imposing sanctions on Iran because 
of its nuclear programme.
Iranian President Mahmoud Ahmadine-
jad announced on Thursday that Iran was 
capable of enriching uranium to more 
than 80 percent purity, coming close to 
levels experts say would be needed for a 
nuclear bomb, although he said that was 
not the country’s intention.

“I believe the mood around the world is 
now increasingly one where, patience not 
being inexhaustible, people are turning to 
look at the specific sanctions we can plan 
on Iran,” Brown told BBC TV.

“”This is a critical time for Iran’s relation-
ship with the rest of the world.”

Brown said the international commu-
nity did not want to impose sanctions 
but would do so if Iran did not cooperate 
more fully over its nuclear plans.
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U.S. Defense Secretary Robert Gates 
says he hopes strong international 
sanctions on Iran will forestall the 
need for a military strike designed to 
end the country’s chances of devel-
oping a nuclear weapon.  Gates spoke 
in Paris, where he and his French 
counterpart Herve Morin agreed it 
is time for sanctions after months of 
diplomatic overtures from the West 
have not had any impact on Iranian 
leaders.  
 
Secretary Gates is working with al-
lies to develop an effective sanctions 
regime targeting Iran’s government, 
while having minimal impact on its 
people.  U.S. officials say they hope to 
bring a resolution to the U.N. Securi-
ty Council this month, while France 
holds the rotating presidency.

Gates says Iran has not responded 
constructively to President Barack 
Obama’s unprecedented and long ef-
fort to start a dialogue on its nuclear 
program.  But asked whether he is 
concerned Israel might launch an 
air strike on Iran’s nuclear facilities 
now that the Iranian president has 
ordered the resumption of uranium 
enrichment, the secretary said he be-
lieves there is still a chance for sanc-
tions and other forms of diplomatic 
pressure to work.

“Everybody’s interest is in seeing this 
issue resolved without a resort to con-
flict,” he said.  “The key is persuading 
the Iranian leaders that their long-
term best interests are best served by 
not having nuclear weapons, as op-

posed to having them.  And so I think 
that an approach along these lines, as 
long as the international community 
is seen pressing vigorously to resolve 
this problem, my hope is we will 
then be able to keep this in economic 
and diplomatic channels.”

French Defense Minister Herve 
Morin agreed.  He said it is clear 
nothing has changed in Iranian nu-
clear policy, and so it is time to begin 
talking about new economic sanc-
tions.
The two defense ministers also dis-
cussed Afghanistan, with both de-
fending France’s role, even though it 
is adding only 80 trainers in the cur-
rent round of NATO commitments.  
They noted France made more sig-
nificant increases before last week’s 
defense ministers’ meeting in Istan-
bul.  The two men also welcomed im-
provements in U.S.-French defense 
relations in recent years, including 
France’s return to NATO’s military 
command.

But they did not agree on every-
thing.  France is considering selling 
a large naval assault vessel to Russia.  
Secretary Gates declined to com-
ment in detail, saying only they had 
had “a good and thorough exchange 
of views” on the subject.  Minis-
ter Morin defended the plan, say-
ing the West’s old nemesis, Russia, 
has “changed deeply” in the past 20 
years, and it is time to nurture a new 
relationship with it. 

(Source VOA)

Gates Hopes Iran Sanctions 
Will Avoid Military Action

Turkish FM visits 
Tehran for nuclear 
talks: report
Turkish Foreign 
Minister Ah-
met Davutoglu 
was scheduled 
to arrive in Te-
hran Tuesday 
evening to meet 
top Iranian of-
ficials including 
Foreign Minis-
ter Manouchehr 
Mottaki. 
Turkey’s semi-
official Anatolia news agency reported on 
Tuesday that Davutoglu is expected to pay a 
visit to Iran “”for nuclear talks””. 
Speaking at a press conference following his 
talks with Thorbjorn Jagland, secretary gen-
eral of the Council of Europe (COE), Davu-
toglu said he would go to Iran after Tehran 
announced it started enriching uranium to 
20 percent on Tuesday. 

Meantime, the Turkish minister said that he 
was not pessimistic about the issue (enrich-
ment), believing that there was still a com-
mon ground. 





Mohammadreza Shajarian accompanied by his 
son Homayun who is among the opera’s vocalists 
attended a performance of the puppet opera on 
February 3. The show is currently underway at 
Tehran’s Ferdowsi Hall. 
At the beginning of the performance, the opera’s 
director Behruz Gharibpur expressed his appre-
ciation for the attendance of the opera’s vocalists 

and dedicated the performance to Mohammad-
reza Shajarian. 
Master Shajarian is one of those rare artists who 
treat other venerable artists well for the benefit of 
the artistic community. Homayun has inherited 
his father’s sensitivity toward carrying out his ar-
tistic pursuits, Gharibpur added.  
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The United States targeted Iran’s Revolutionary Guard as it fired 
Wednesday the first salvo in what it hopes will be a new international 
campaign of sanctions against Tehran for its suspect nuclear work.
A day after President Barack Obama pressed for a “significant regime of 
sanctions” against Iran, the Treasury Department ordered a freeze on 
assets of an individual and four companies linked to the Revolutionary 
Guard.
The department designated an Islamic Revolutionary Guard Corps com-
mander and four subsidiaries of a construction company owned or con-
trolled by the force as “proliferators of weapons of mass destruction and 
their supporters”.
Secretary of State Hillary Clinton said last month that the United States 
had the Revolutionary Guard in its sights when discussing sanctions 
against Iran with its partners: Russia, China, Britain, France and Ger-
many.
The six powers are leading the effort to curb Iran’s uranium enrichment.
>> Continued Page 4

Iran’s “Ronak” awarded 
at Canadian festival
Iran’s “Ronak” by Hushang Mirzaii was awarded at the Picture 
This…, Canadian international disability film festival in Calgary, 
Canada. 
The Iranian documentary “Ronak” received honorable mention at 
the 10 to 30 minutes film section of the festival. 
The jury praised “great camera work”, “the intimacy of the film”, 
“interesting shots” in the film and described it as inspiring, natural, 
informative and creative. 

The film narrates the story of Mr. Rahimi, blind since childhood from 
a small pox infection, who lives in rural Iran. He dotes on his elderly 
mother, buying her medicine and visiting her daily. 
His film “Something like My Eyes” >> Page 7


