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روسیه به جمع تحریم کنندگان پیوست
بر سر  تنش ها  بحبوحه  در  بشكنند.  را  وعده خود  مجددا روس ها  تا  بود  كافي  روز  دو  تنها   
پرونده هسته اي كشورمان و در حالي كه پس از اعالم غني سازي 20 درصد توسط احمدی نژاد، 
روس ها نیز در كنار آمريكا و فرانسه با صدور نامه اي به آژانس بین المللي انرژي اين كار را 
محكوم كرده و خواستار اجراي معاهدات وين و ژنو توسط ايران شدند، روسیه مجددا اعالم 

كرد كه تحويل سامانه موشكي اس - 300 به ايران به داليل فني به تعويق مي افتد. 
به گزارش بي بي سي به نقل از خبرگزاري روسي اينترفاكس، الكساندر فومین، معاون شركت 
خدمات نظامي و فني فدرال روسیه گزارش كرد كه دلیل عمل نكردن اين كشور به قرارداد تحويل 

سامانه موشكي اس - 300 به ايران بروز مسائل فني بوده است. 

فومین كه از يك نمايشگاه تسلیحاتي در پايتخت هند بازديد مي كرد، افزود: به محض اينكه اين موانع برطرف شود، 
دولت روسیه به قرارداد خود عمل مي كند و تحويل موشك هاي خريداري شده از سوي ايران آغاز خواهد شد. اين 
مقام روسي در مورد ماهیت »اين موانع فني« توضیحي نداد و مشخص نكرد كه اين مشكالت در چه زماني و به 
چه طريقي رفع خواهد شد. الزم به ذكر است قرارداد فروش اين سیستم هاي موشكي به ايران در دسامبر 2005 
میالدي امضا شد اما روس ها به دفعات از تحويل آن به ايران خودداري كردند. اين سیستم هاي رهگیري توانايي 
فوق العاده اي در دفاع از تاسیسات مختلف را دارد و همچنین مي تواند به اهداف زمیني نیز ضربه وارد كند. در اين 

خصوص سفیر روسیه در تهران حدود سه هفته پیش گفته بود كه مشكل ارسال اس - 300 قابل حل است. 
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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 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.
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هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

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

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

امور پخش و توزیع : فريدون
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هفته نامه پرشین از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش آنها 

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

نشريه ارسال نمايند:

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

و عناوين آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشین خواهد بود.

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

به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشريه ارسال نمايند.

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

را ذكر كنید.

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

كرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبلیغات
 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

آخرين لحظه

احمدی نژاد : کار اسرائیل را باید یکسره کرد
رئیس جمهوری ايران گفته است كه اگر ارتش اسرائیل بار ديگر به حزب اهلل لبنان حمله كند، بايد كار 

اسرائیل را "يكسره" كرد.

محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه 2۹ بهمن )18 فوريه( در گفت و گوی تلفنی با حسن نصراهلل، دبیركل 
حزب اهلل لبنان در مورد اسرائیل گفت: "بايد آمادگی در سطحی باشد كه اگر بخواهند مجددا اشتباه 
گذشته را تكرار كنند، كارشان يكسره شود و منطقه برای همیشه از شر آنها نجات پیدا كند و در اين 

زمینه ملت ايران در كنار ملت های منطقه و لبنان قرار دارد".

اند هر  اخیر مقامات اسرائیلی محسوب می شود كه گفته  به هشدارهای  ايران  اين سخنان، واكنش 
اقدامی از سوی حزب اهلل لبنان با "پاسخ قاطع" اسرائیل رو به رو خواهد شد.

اظهارات ضد اسرائیلی رئیس جمهوری ايران در گذشته جنجال آفريده و اشاره او به "محو اسرائیل 
از نقشه" در كنار پافشاری بر ادامه برنامه هسته ای، از سوی مقامات اسرائیلی به عنوان نشانه ای از 

قصد ايران برای نابودی اسرائیل تعبیر شده بود.

ايران در واكنش به اين گفته ها، توضیح داد كه سخنان آقای احمدی نژاد نوعی "پیش بینی" بوده است 
و به معنای قصد ايران برای نابود كردن اسرائیل نیست.

گروه  اين  از  اسرائیل  تهديدات  برابر  در  و معموال  است  لبنان  اهلل  اصلی حزب  ايران حامی  حكومت 
حمايت می كند.

از  شدت  به  ها  "صهیونیست  گويد:  می  اسرائیل  اخیر  هشدارهای  مورد  در  ايران  جمهوری  رئیس 
مقاومت )حزب اهلل(، مردم لبنان و منطقه هراس دارند، اما به دنبال جبران شكست های قبلی خود در 

غزه و لبنان هستند".
اسرائیل در سال 200۶ و در پی حمله جنگجويان حزب اهلل لبنان به دو خودرو نظامی اسرائیلی در 
منطقه مرزی دو كشور، جنگی را علیه حزب اهلل آغاز كرد كه به كشته شدن صدها لبنانی و ده ها 

اسرائیلی انجامید، اما نتوانست به اهدافی كه اعالم كرده بود دست پیدا كند.

مقام های اسرائیلی كه ظاهرا نگران انتقام جويی حزب اهلل از ترور دو سال پیش عماد مغنیه، يكی از 
فرماندهان ارشد اين گروه هستند، اخیرا به شهروندان خود هشدار داده اند كه به هنگام سفر به خارج 

از مرزهای اسرائیل، نسبت به حمالت احتمالی هشیار باشند

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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شرایط معافیت از سربازی 
برای ایرانیان مقیم

 خارج از کشور
شورای عالی ايرانیان خارج از كشور از تسهیالت جديد برای مشمولین خدمت 

سربازی خبر داد.
اين شورا روز چهارشنبه 28 بهمن )1۷ فوريه( بر اساس مصوبه سازمان وظیفه 
عمومی نیروی انتظامی اعالم كرد كه گروهی از مشموالن ايرانی مقیم خارج از 
اين كشور می توانند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان كارت معافیت از خدمت 
صادر كنند. اين افراد بايد قبل از پايان اسفند سال 1382 از ايران خارج شده 
اقامت داشته  ايران  از  13 سالگی در خارج  از  باشند و حداقل دو سال را پس 
باشند.بر اساس اطالعیه شورای ايرانیان اين افراد می توانند تا پايان سال 13۹0، 
سالی يك بار به ايران سفر كنند و حداكثر سه ماه در ايران اقامت داشته باشند.

ايران خارج  از   1385 پايان سال  تا  آن دسته از مشموالن خدمت سربازی كه 
ايران  دولت  تايید  مورد  عالی  آموزش  مراكز  در  تحصیل  حال  در  و  اند  شده 

هستند، می توانند سالی دوبار و حداكثر سه ماه در ايران اقامت كنند.
خدمت سربازی اجباری در ايران حدود 8۷ سال قدمت دارد و در سال 1301 
راه  اجباری"  نظام  "اداره  و  "سربازگیری"  نام  به  هايی  شعبه  ايران  درارتش 

اندازی شد.اين اداره بعدها به اداره نظام وظیفه عمومی تغییر نام داد.
قانون خدمت سربازی تا كنون بارها تغییر كرده اما تغییری در اجباری بودن 

اين دوره ايجاد نشده است.

واگذاري سامانه
 اس - 300 به ایران به 

تعویق افتاد 

را  خود  وعده  روس ها  مجددا  تا  بود  كافي  روز  دو  تنها   
بشكنند. در بحبوحه تنش ها بر سر پرونده هسته اي كشورمان 
توسط  درصد   20 غني سازي  اعالم  از  پس  كه  حالي  در  و 
رئیس جمهور كشورمان، روس ها نیز در كنار آمريكا و فرانسه 
با صدور نامه اي به آژانس بین المللي انرژي اين كار را محكوم 
ايران  توسط  ژنو  و  وين  معاهدات  اجراي  خواستار  و  كرده 
شدند، روسیه مجددا اعالم كرد كه تحويل سامانه موشكي اس 

- 300 به ايران به داليل فني به تعويق مي افتد. 
به گزارش بي بي سي به نقل از خبرگزاري روسي اينترفاكس، 
فدرال  فني  و  نظامي  معاون شركت خدمات  فومین،  الكساندر 
روسیه گزارش كرد كه دلیل عمل نكردن اين كشور به قرارداد 

تحويل سامانه موشكي 
اس - 300 به ايران بروز مسائل فني بوده است. 

بازديد  هند  پايتخت  در  تسلیحاتي  نمايشگاه  يك  از  كه  فومین 
مي كرد، افزود: به محض اينكه اين موانع برطرف شود، دولت 
موشك هاي  تحويل  و  مي كند  عمل  خود  قرارداد  به  روسیه 
خريداري شده از سوي ايران آغاز خواهد شد. اين مقام روسي 
و مشخص  نداد  توضیحي  فني«  موانع  »اين  ماهیت  مورد  در 
نكرد كه اين مشكالت در چه زماني و به چه طريقي رفع خواهد 
شد. الزم به ذكر است قرارداد فروش اين سیستم هاي موشكي 
به  اما روس ها  2005 میالدي امضا شد  ايران در دسامبر  به 
دفعات از تحويل آن به ايران خودداري كردند. اين سیستم هاي 
رهگیري توانايي فوق العاده اي در دفاع از تاسیسات مختلف را 
دارد و همچنین مي تواند به اهداف زمیني نیز ضربه وارد كند. 
در اين خصوص سفیر روسیه در تهران حدود سه هفته پیش 

گفته بود كه مشكل ارسال 
اس - 300 قابل حل است. 

عهدشكني مجدد روس ها همزمان شد با ديدار بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزير اسرائیل از مسكو. همزماني صحبت مقام هاي اين 
دو رويداد با يكديگر و همچنین سخنان وزير خارجه روسیه كه 
بار ديگر ايران را به موافقت با پیشنهادهاي آژانس بین المللي 
انرژي اتمي درباره غني سازي تكمیلي اورانیوم براي رآكتور 
آخرين  روس ها  مي دهد  نشان  فراخواندند،  تهران  تحقیقاتي 
قطعنامه جديد  در تصويب  همراهي غرب  براي  گام هاي خود 
در  دارند.الوروف  برمي  را  كشورمان  هسته اي  برنامه  علیه 
مكزيك گفت: ما امیدواريم طرف ايراني همه چیز را بسنجد و 
موافقت كند.وزير خارجه روسیه در ادامه گفت: »مساله در اين 
است كه ايران بايد فعالیت خود براي غني سازي اورانیوم كه 
در تصمیم شوراي امنیت سازمان ملل متحد قید شده است را 

متوقف كند.« 
مسكو  در  ايران  سفیر  سجادي،  محمدرضا  ديگر،  سوي  از 
روسیه  حمايت  اينكه  بیان  با  راديومسكو  با  مصاحبه  در  نیز 
نخواهد  ايران  عمومي  افكار  در  مناسبي  انعكاس  تحريم ها  از 
داشت، گفت: اين بدان مفهوم نیست كه اگر روسیه از تحريم ها 
حمايت كند، مشكالت بسیار جدي اي در روابط ايران و روسیه 

پديدار شود. 
وي در ادامه گفت: ارسال اس - 300 مغايرتي با هیچ كدام از 
موافقتنامه هاي بین المللي ندارد براي اينكه سالح دفاعي است. 
اين هم همانند آن است كه اگر يك نفر جلیقه ضدگلوله به تن 

كند براي كسي تهديد ايجاد نمي كند بنابراين ما دلیلي نمي بینیم 
كه روسیه تعهدات خودش را در قبال ايران انجام ندهد. 

به  300 در حالي   - بدقولي روس ها درخصوص سامانه اس 
وقوع مي پیوندد كه افتتاح نیروگاه بوشهر نیز هنوز در هاله اي 
از ابهام قرار گرفته است و علي اكبر صالحي، رئیس سازمان 
تاريخي  بود كه صالح نمي داند  اتمي چندي پیش گفته  انرژي 

براي افتتاح نیروگاه بوشهر اعالم كند. 

واكنش ايران به نامه سه كشور آمريكا، روسیه 
و فرانسه به آژانس 

فرانسه،  نامه  به  واكنش  در  امورخارجه  وزارت  سخنگوي 
روسیه و آمريكا به آژانس بین المللي انرژي اتمي گفت: پیشنهاد 
ازاي  در  ايران  به  پزشكي  ايزوتوپ هاي  و  دارو  راديو  ارائه 

توقف فعالیت رآكتور تهران ارزش بررسي ندارد. 
مهر  با  گفت وگو  در  گذشته  هفته  مهمان پرست   رامین 
انتشار نامه فرانسه، روسیه و آمريكا به آژانس  درخصوص 
بین المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد: هر پیشنهادي كه  نظرات 
خاصي در مورد موضوع هسته اي به صورت نامه يا شفاها 
ارائه كند توسط كارشناسان فني آژانس بین المللي انرژي اتمي 
بررسي مي شود و  نظرات ما نیز نسبت به آن اعالم خواهد شد. 
وي تاكید كرد: چارچوب كلي بررسي اين پیشنهادات، اين است 
كه اگر اين پیشنهادها به تامین نیازهاي صلح آمیز هسته اي ما 
كمك كند ما از آن استقبال مي كنیم اما اگر هر نوع پیشنهادي 
شدن  تعطیل  يا  ايران  در  غني سازي  كردن  متوقف  به  منوط 

رآكتور تهران باشد قابلیت رسیدگي ندارد. 
سخنگوي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران در پاسخ 
به اين سوال كه در پیشنهاد اين سه كشور آمده ايزوتوپ هاي 
پزشكي در بازار جهاني وجود دارد و ايران مي تواند آنها را 
و  نیست  دقیق  بحث ها  اين  كرد:  خاطرنشان  كند،  خريداري 
غیركارشناسي است چون برخي كشورها تولیدكننده اين مواد 
هستند و اينگونه نیست كه در بازارهاي جهاني به راحتي قابل 

تامین باشد. 
مهمان پرست يادآور شد: پیشنهاد اين سه كشور، اين است كه 
راديوداروها و ايزوتوپ پزشكي در اختیار ايران قرار بگیرد و 
ايران رآكتور تهران را تعطیل كند كه اين پیشنهاد منطقي نیست 
و ارزش بررسي ندارد. وي تاكید كرد: تنها پیشنهاداتي قابلیت 
به منظور  تهران  رآكتور  سوخت  تامین  به  كه  دارد  بررسي 
تامین نیازهاي دارويي كشور كمك كند و بر اين اساس ايران 
احراز شرايط  يا در صورت  اين سوخت را خريداري  يا   بايد 
موردنظر آن را معاوضه كند و در مرحله آخر نیز تولید داخل 
مي تواند نیازهاي رآكتور تهران را تامین كند. از سوي ديگر، 
وزير امور خارجه نیز سه شنبه شب گفت: نامه آمريكا، فرانسه 
و روسیه يك نامه كامال فني بود كه در مكاتبات اعضاي آژانس 

بین المللي انرژي اتمي و اين نهاد بین المللي معمول است. 
به گزارش ايلنا، منوچهر متكي در كنفرانس مطبوعاتي مشترك 
با »سرگئي مارتینوف«، وزير امور خارجه بالروس با اشاره 
به نامه اي كه كشورهاي آلمان، فرانسه و روسیه در رابطه با 
مبادله سوخت موردنیاز ايران به آژانس بین المللي انرژي اتمي 
ارسال كردند، گفت: اين بحث يك نامه فني است كه در رابطه با 

ايزوتوپ هاي موردنیاز كشورمان ارسال شده است. 
و  اعضا  میان  معمول  صورت  به  مكاشفات  اين  افزود:  وي 
آژانس بین المللي انرژي اتمي مبادله مي شود و سازمان انرژي 

اتمي كشور نیز مسئولیت بررسي اين نهاد را برعهده دارد. 
در  آمريكا  و  روسیه  فرانسه،  كشور  سه  است  ذكر  به  الزم 
ايران  اتمي آورده اند: »اگر  انرژي  نامه اي به آژانس بین المللي 
تمايلي به پذيرفتن پیشنهاد آژانس بین المللي انرژي اتمي ندارد، 
بازار  در  ايزوتوپ ها(  )راديو  اينها  كه  مي كنیم  خاطرنشان  ما 
قابل  جايگزين  به عنوان  مي توانند  و  هستند  موجود  جهاني 

اعتماد، به موقع و مقرون به صرفه پیشنهاد آژانس باشند. 

اولین گزارش آمانو درباره برنامه هسته اي ايران اواخر هفته 
جاري منتشر مي شود 

در حالي كه قرار است نشست فصلي شوراي حكام سازمان 
مديركل  گزارش  آغاز شود،  اسفند   10 اتمي  انرژي  بین المللي 
ايران  هسته اي  برنامه  درباره  اتمي  انرژي  بین المللي  آژانس 

احتماال پنج شنبه يا جمعه هفته جاري منتشر مي شود. 
يا  پنج شنبه  قوي  احتمال  به  آمانو«  »يوكیا  فارس،  گزارش  به 
را  ايران  هسته اي  برنامه  درباره  خود  گزارش  اولین  جمعه 

منتشر مي كند. 
اسفند(   15 تا   10( مارس  پنجم  تا  يكم  حكام  نشست شوراي 
غیررسمي  گزارش  معمول  روال  طبق  و  مي شود  برگزار 
مديركل آژانس دو هفته قبل از نشست شوراي حكام در اختیار 

اعضا قرار مي گیرد. 

توطئه براي غیرخودي 
ملیحه مهدوي 

به هفته  اخبار مربوط  به عنوان چهره، همه  براي مطرح كردن كسي  گاهي الزم است 
در  را  كسي  جمله  يك  يا  گفت وگو  يك  بودن  جنجالي  از  و  كرد  را جست وجو  گذشته 
يكبار شامل آن شخص  تنها همان  است  كه ممكن  داد، جايگاهي  ستون چهره ها جاي 
شود اما براي علي ديزايي كه تیتر پررنگ يك ستون را به خود اختصاص داده عنوان 
مي شود  باعث  كه  است  مساله اي  مسلمان،  و  ايراني  هويتي  با  آن هم  انگلستان  پلیس 
تجديد  كه  نكند  توفیري  خیلي  شايد  و  بیايد  حساب  به  ماندگار  چهره اي  همیشه  براي 
اين نام به بهانه مرور خبر توطئه ساختگي علیه او باشد. در خبرها آمده بود كه علي 
ديزايي به خاطر دستگیر كردن بي دلیل يك مرد عراقي به چهار سال حبس محكوم شده 
است. ديزايي اين مساله را انكار كرده و دلیل اين توطئه را به خاطر موقعیت ممتاز و 
برجسته خود در میان ديگر افسران مي داند اما اين اولین بار نیست كه ديزايي گرفتار 
تبعیض  از  انتقاد  به خاطر  ديزايي  نیز  پیش  ۹ سال  است.  تبعیض نژادي اي شده  چنین 
علیه خارجیان در پلیس انگلستان تاوان سنگیني را پرداخت كه در نهايت مورد تهمت 
جاسوسي برا ي ايران و روابط نامشروع قرار گرفت اما بعد از چهار سال كمیسیون 
خود  كار  به  دوباره  ديزايي  و  خواندند  اشتباه  را  او  محاكمه  پلیس،  بازرسان  مستقل 
برگشت. چند سال بعد از محاكمه ديزايي معلوم شد كه گروه تحقیقات محرمانه 3500 

تلفن شخصي او را به صورت غیرقانوني كنترل مي كرده  است. 

علي ديزايي متولد 1341 در ايران است و جالب اينجاست كه پدر او هم زماني كه در 
ايران بود به عنوان فرمانده در يك شهرباني به فعالیت مشغول بود. ديزايي تحصیالت 
دبیرستان و دانشگاهي اش را تا سطح دكترا در انگلستان ادامه داد و بعد از چند سال در 
واحد تحقیقات جنايي پلیس انگلستان به مقام كارآگاهي منصوب شد. ديزايي مشهور به 
نقض قوانین خشك يونیفرم پلیس انگلستان بود چرا كه اغلب هنگام خدمت از كمربند، 
كفش و عینك هاي گرانقیمت و شیك استفاده مي كرد و به خوش تیپ ترين پلیس مشهور 
بود و اين پلیس خوش تیپ ايراني همچنان مورد حسادت همكاران انگلیسي تبارش قرار 
مي گرفت. با اينكه درسال 2001 به صورت موقت از خدمت كنار گذاشته شد اما با اين 
حال به مبارزه خودش براي احقاق حقش ادامه داد و نتیجه اين شد كه با وجود همه 
توطئه هايي كه علیه او ترتیب داده شده بود، بلیر، فرمانده پلیس پايتخت و ارشدترين 
مقام پلیس در انگلیس رسما از ديزايي پوزش خواستند. ديزايي يكي از آسیايي هايي است 
كه در حرفه خود موفقیت و شهرت بسیاري را از آن خود كرده است تا جايي كه تهمت ها 
و به قول معروف زيرآب زني هاي نژادپرستانه نتوانست باعث زير سوال رفتن جايگاه 
و شخصیت او شود. »غیر خودي« نام كتابي است كه علي ديزايي آن را نوشته است 
و به نوعي به شرح زندگي او مي پردازد. اين كتاب از افسراني نام مي برد كه هدفشان 
بي اعتبار كردن شهرت ديزايي به خاطر شهرت او به عنوان يك ايراني است. اما چند روز 
قبل از انتشار اين كتاب كه به نوعي پرده برانداختن از توطئه هاي افسران انگلیسي بود، 
خبر ناكامي علي ديزايي براي گرفتن درجه فرماندهي در پلیس اسكاتلنديارد منتشر شد. 
عده اي از رسانه ها علت اين ناكامي را انتشار بخش هايي از زندگینامه او آن هم به صورت 

پاورقي در يك روزنامه لندني اعالم كردند. ديزايي در اين مورد گفته بود: 
پلیس  به  وفاداري اش  اما  است  متاسف  نشده  باالتر  درجه  اخذ  به  موفق  اينكه  از   «
درجه  سر  بر  رقابت  در  كه  نمي كند  گمان  و  است  باقي  خود  قوت  به  اسكاتلنديارد 
فرماندهي روابط ناسالم اداري و تبعیض در كار بوده باشد.« در هر صورت تبعیضي 
كه دو سال قبل او هیچ اعتقادي به آن نداشته است بعد از گذشت زمان، رنگ ديگري به 
خود گرفته و اين بار توضیح ديگري و البته متفاوت از آنچه پیش از اين در ذهن ديزايي 

نقش بسته است: تبعیض و توطئه براي يك غیرخودي« 
در حال حاضر از 200 فرمانده ارشد در پلیس انگلستان تنها هفت نفر از اقلیت هاي قومي 

متفاوت هستند كه برجسته ترين آنها علي ديزايي است. 
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زیرذره بین
 بي خبري از روزنامه نگاران بازداشت شده؛ به رغم گذشت قريب به 
يك هفته از بازداشت شبانه اكبر منتجبي و وحید پوراستاد از روزنامه 
هايشان  خانواده  با  تاكنون  آنها  از  يك  هیچ  كشور  باسابقه  نگاران 
تشديد  باعث  كه  پوراستاد  و  منتجبي  تماس  عدم  اند.  نگرفته  تماس 
نگراني خانواده هايشان از وضعیت آنان شده است در حالي صورت 
مي گیرد كه قريب به اتفاق بازداشت شدگان اخیر پس از گذشت يكي 
دو روز از دستگیري در تماس تلفني وضعیت و محل بازداشت شان 
را به خانواده هايشان اطالع داده اند. منتجبي و پوراستاد 1۷ و 1۹ 
بهمن ماه در منزل شان دستگیر شدند. همچنین به رغم گذشت هفته 
ها از بازداشت كیوان مهرگان خبرنگار روزنامه »اعتماد«، عبدالرضا 
تاجیك، بهمن احمدي امويي، بدرالسادات مفیدي و شیوا نظرآهاري 

هنوز خانواده هايشان از وضعیت آنها بي اطالعند.

 تماس احسان مهرابي با خانواده؛ احسان مهرابي خبرنگار پارلماني 
روزنامه فرهیختگان كه 18 بهمن ماه جاري شبانه در منزلش دستگیر 
شد طي تماس تلفني با همسرش خبر داده در زندان اوين به سر مي 
برد و بنا به گفته مسووالن بازداشتگاه تحقیقات پرونده اش به پايان 

رسیده است.

 احتمال راه اندازي تلويزيون؛ دبیركل حزب اعتماد ملي در گفت وگو 
از روش  آگاه ساختن مردم  براي  تلگراف گفت  با روزنامه ساندي 
هاي ديگري استفاده خواهد كرد. به گزارش خبر آنالين ظاهراً برخي 
از فعاالن سیاسي در سايت هاي خود از مهدي كروبي خواسته اند 
اقدام به تاسیس يك تلويزيون ماهواره يي كند. كروبي همچنین در 
آينده  در  من  و  موسوي  »آقاي  گفت؛  تلگراف  ساندي  با  وگو  گفت 
نزديك مالقات خواهیم داشت و مردم را از استراتژي و كار خود آگاه 

خواهیم كرد. اين ديدار ممكن است در طول اين هفته انجام شود.«

زهرا  و  اشراقي؛ محمدرضا خاتمي  و  بازداشت چندساعته خاتمي   
اشراقي كه در مسیر راهپیمايي 22 بهمن بازداشت شده بودند پس از 
چند ساعت بازداشت آزاد شدند. به گزارش كلمه نبود امنیت براي اين 

دو شخصیت سیاسي دلیل بازداشت آنها عنوان شده بود.

 سام محمودي آزاد شد؛

شد.  آزاد  بازداشت  ماه  يك  از  پس  نگار  روزنامه  محمودي  سام   
محمودي خبرنگار صفحه انديشه روزنامه »اعتماد« است.

قانون  با  داد در كتاب آشنايي  تابناك خبر  تاريخي؛  اشتباه فاحش   
است  شده  تصريح  فاحش  اشتباهي  در  نور  پیام  دانشگاه  اساسي 
4/8/۶8 به رئیس جمهور وقت براي تشكیل شوراي  امام در تاريخ 
بازنگري قانون اساسي مهلتي دوماهه دادند. اين اشتباه در حالي به 
امام منتسب مي شود كه امام در تاريخ 14 خرداد همان سال رحلت 

كردند.

 احتمال مذاكره مشايي با مقامات امريكايي در قطر؛
با طرف  از احتمال مذاكره مشايي   سايت نزديك به علي الريجاني 
امريكايي خبر داد. خبرآنالين با اشاره به سفر هیالري كلینتون وزير 
خارجه امريكا به خاورمیانه براي بحث و رايزني پیرامون موضوع 
نفوذ  افزايش  و  موشكي  سپر  بیشتر،  هاي  تحريم  ايران،  يي  هسته 
از  عربستان سعودي،  و  قطر  طريق  از  منطقه  هاي  كشور  با  ايران 
سفر اسفنديار رحیم مشايي به قطر خبر داد و نوشت؛ سفر مشايي 
اين گمان را تقويت مي كند كه گويا نوعي ديپلماسي پنهان و تبادل 
پیام بین مقامات ايراني و امريكايي با وساطت قطري ها در جريان 
است. البته پیش از اين نیز برخي از نقش احتمالي رئیس دفتر رئیس 
جمهور در موضوع رابطه با امريكا سخن گفته بودند كه آخرين بار 

اين تحلیل در سفر اروپايي مشايي مطرح شد.

 ديدار با آزادشدگان؛ مهدي كروبي دبیركل حزب اعتماد ملي عصر 
روز جمعه و يك روز پس از آزادي محسن امین زاده معاون وزير 

خارجه دولت اصالحات با حضور در منزل وي با او ديدار كرد.

حضور  زاده  امین  منزل  در  خاتمي  سیدمحمد  نیز  كروبي  از  پیش 
يافته و با او ديدار كرده بود. همچنین به گزارش كلمه مهدي كروبي 
بهشتي  حسیني  سیدعلیرضا  دكتر  با  ماه  بهمن   23 روز  بعدازظهر 
كه بیستم بهمن پس از تحمل 40 روز از زندان آزاد شد، ديدار كرد. 
 24 همچنین مهندس میرحسین موسوي و دكتر زهرا رهنورد روز 
بهمن به ديدار وي رفتند. خانواده آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نیز 21 

بهمن به ديدار وي رفتند.

 تعلیق فعالیت سايت آينده؛
عصر  نیوز«  »آينده  و  »بازتاب«  هاي  سايت  موسس  فواد صادقي   
روز چهارشنبه 21 بهمن بازداشت شد. به گزارش كلمه با بازداشت 
صادقي و درخواست برخي مراكز مسوول، عماًل فعالیت هاي سايت 

آينده به حالت تعلیق در آمده است.

 احضار برخي از اعضاي مشاركت؛ احمد شیرزاد، الهه كواليي و علي 
شكوري راد از اعضاي جبهه مشاركت و علي محمد حاضري دبیر 
زندان  در  دادسراي مستقر  به  ها  دانشگاه  اسالمي مدرسین  انجمن 
اوين احضار شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند. به گزارش كلمه 
ظاهراً بیانیه هاي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات و جبهه مشاركت، 

موضوعاتي بوده كه در اين جلسه مورد سوال قرار گرفته است.

 مالقات مادر مهسا جزيني با وي؛ مادر مهسا جزيني با اين روزنامه 
نگار در بند مالقات كرد. به گزارش كلمه، مادر مهسا جزيني روزنامه 
نگار و فعال زنان كه در تاريخ 18 بهمن در اصفهان بازداشت شده 
از مالقات با وي خبر داد و گفت؛ روحیه مهسا خوب بود و در بند 
عمومي به همراه هشت نفر نگهداري مي شود. وي با بیان اينكه هنوز 
از اتهامات مهسا خبر نداريم، گفت؛ مهسا در بند عمومي و با مجرمان 
مالي و چك نگهداري مي شود. فعالیت هاي روزنامه نگاري مهسا و 
پیگیري مسائل زنان كاماًل شفاف و در چارچوب قانون بوده و ما 

امیدوار هستیم هر چه سريع تر مهسا را آزاد كنند.

محمدرضا  دكتر  حضور  سیما؛  در  تاجیك  حضور  به  ها  واكنش   
تاجیك در گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو در 20 بهمن ماه و چند 
داشته  متفاوتي  هاي  واكنش  وي،  آزادي  خبر  اعالم  از  پس  ساعت 
است. رئیس مركز تحقیقات استراتژيك رياست جمهوري در دولت 
اصالحات در اين برنامه سخناني را كه پیش از اين از او شنیده نشده 
بود بر زبان آورد كه اين سخنان با واكنش هاي متفاوتي مواجه شد. 
نكته جالب توجه اين بود كه در روز چهارشنبه 21 بهمن همه شبكه 
هاي سیما اين برنامه را تكرار كردند، خبرآنالين در اين باره نوشت؛ 
زيرنويس  بارها  برنامه  در طول  داشت.  مهري  به  راز سر  »تاجیك 
»محمدرضا تاجیك؛ مشاور دولت اصالحات« نمايش داده شد. تاجیك 
اوراقي را همراه داشت كه گويي با علم به سواالت، پیشاپیش پاسخ 
ها و مطالب را در ذهن دسته بندي كرده و خود كار مجري را هم 
بر عهده گرفته بود.« سايت پرچم وابسته به يكي از مشاوران ارشد 
احمدي نژاد نیز نوشت؛ برخي از رسانه ها مدعي شدند چون تاجیك 
اين برنامه پخش زنده نبوده و به  انداخت پس  به ساعت خود نگاه 

صورت آرشیوي پخش شده است.

 حقوق بشر در ژنو؛ نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد 
در ژنو ديروز كار خود را با بحث در مورد وضعیت حقوق بشر در 
مقامات  از  ديگر  غربي  هاي  دولت  برخي  و  آلمان  كرد.  آغاز  ايران 

ايران خواسته اند به دستگیري هاي گسترده پايان دهد.

 محكومیت نوراني نژاد به سه سال حبس
حسین نوراني نژاد رئیس كمیته اطالع رساني جبهه مشاركت و عضو 
دفتر تبلیغات ستاد 88 به سه سال زندان محكوم شد. اين حكم در 
نیوز  پارلمان  گزارش  به  ابالغ شد.  به وي  انقالب  دادگاه   28 شعبه 
نوراني نژاد نقش زيادي در برگزاري مراسم مذهبي جوانان داشت و 
بعد از انتخابات نیز در مجموعه دارالزهرا با عده يي ديگر از جوانان 
احزاب مراسم هفتگي دعاي كمیل برگزار مي كردند. اتهام ديگر رئیس 
كمیته اطالع رساني حزب مشاركت فعالیت در سايت خبري نوروز 

است. 

 انتقاد اصولگرايان از تغییر رنگ پرچم
سايت خبري عصرايران از تداوم تغییر رنگ پرچم ايران در برنامه ها 
و همايش هاي دولتي كه در مصاحبه مطبوعاتي احمدي نژاد نیز ادامه 
18 قانون  با اشاره به اصل  انتقاد كرد. اين سايت اصولگرا  داشت، 

اساسي خواستار اصالح اين روند شد.

 وضعیت چند بازداشتي
»مهدي عربشاهي« دبیر تشكیالت دفتر تحكیم وحدت بعد از ۶0 روز 
به بند عمومي اوين منتقل شد. به نوشته كلمه ظاهراً بازجويي هاي 
وي به پايان رسیده است. همچنین »مرتضي كاظمیان« روزنامه نگار 
و از فعاالن ملي- مذهبي با خانواده اش تماس گرفت. از سوي ديگر 
فرهیختگان  روزنامه  پارلماني  خبرنگار  مهرابي«  »احسان  وضعیت 
از  بعد  روز  يك  وي  نیوز،  پارلمان  گزارش  به  نیست.  مشخص 
بازداشتش با همسرش تماس داشته ولي از آن زمان اطالعي از وي 
از  قاسمي«  »فرزانه  نیست. همچنین  نگهداري اش در دست  و محل 
بازداشت شدگان مراسم دعاي كمیل نیز سحرگاه 21 بهمن در منزلش 
دوباره دستگیر شد. خانواده بهشتي شیرازي سردبیر روزنامه كلمه 
از  كماكان  او  وي،  بازداشت  از  روز   50 گذشت  با  دادند  خبر  نیز 
داشتن وكیل محروم و ممنوع المالقات است. به گفته خانواده بهشتي 

تاكنون اتهامي به وي تفهیم نشده است. 

 ممنوع الخروجي جعفر پناهي
جايزه  دو  برنده  و  كارگردان  پناهي«  »جعفر  است  آمده  خبرها  در 
الخروج شد. خبرگزاري ها به  شیر طاليي و خرس نقره يي ممنوع 
نقل از »ريانووستي« نوشتند وي قرار بود در میزگردي با موضوع 
اجازه  كه  كند  شركت  برلین  در  آينده«  و  حال  در  ايران  »سینماي 
خروج از كشور را پیدا نكرد.همچنین رئیس جشنواره برلین ديروز 
با انتشار بیانیه يي از امكان نیافتن حضور جعفر پناهي در برلیناله 

اظهار تعجب و تاسف كرد.

 تداوم ممنوع الخروجي جاليي پور 
با گذشت نزديك به 250 روز از آزادي »محمدرضا جاليي پور« مدير 
و سخنگوي پويش موج سوم، هنوز گذرنامه اين دانشجوي در حال 
تحصیل در خارج از كشور به وي تحويل داده نشده است. به گزارش 
نوروز، محمدرضا جاليي پور در فرودگاه تهران و در حال عزيمت به 

دانشگاه آكسفورد بازداشت و پاسپورت وي ضبط شد.

 لغو سخنراني آرمین
سخنراني محسن آرمین عضو شوراي مركزي و سخنگوي سازمان 
اين هفته در دفتر  قرار بود چهارشنبه  انقالب اسالمي كه  مجاهدين 
جبهه مشاركت تبريز برگزار شود، لغو شد. نوروز نوشت قرار بود 
شرقي  آذربايجان  مشاركت  جبهه  ماهانه  جلسات  سلسله  ادامه  در 

محسن آرمین به ايراد سخنراني در دفتر اين حزب بپردازد.
هنوز علت لغو اين برنامه اعالم نشده است.

 شهاب الدين طباطبايي به مرخصي آمد
شهاب الدين طباطبايي پس از حدود هفت ماه از بازداشت روز گذشته 
براي مرخصي پنج روزه با وثیقه 500 میلیون توماني از زندان آزاد 
شد. وي كه عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و رئیس ستاد 88 
در زمان انتخابات رياست جمهوري است پس از برگزاري انتخابات 

رياست جمهوري بازداشت شده بود.

 دو بازداشت؛ باخبر شديم هادي حكیم شفايي استاد زبان انگلیسي 
دانشگاه آزاد واحد بجنورد ساعت 5/۹ شب روز 22 بهمن در منزل 
خود بازداشت شد. وي پیش از اين يك بار بازداشت شده و مورد 
بازجويي قرار گرفته بود. با وجود گذشت چندين روز از بازداشت 
وي خانواده اش همچنان در بي خبري به سر مي برند. همچنین »علي 
بازداشت  تازگي  به  نیز  كودكان  از حقوق  دفاع  كانون  قادر« عضو 

شده است.

بوًئر، سارا شورد و جاش  مادران شین  نژاد؛  احمدي  به  نامه  يك   
فتال روز دوشنبه در نامه يي خطاب به »محمود احمدي نژاد« اعالم 
كردند بیش از يك ماه پیش تقاضاي ويزاي ايران را كرده اند. آنها 
خواهان تسريع روند صدور ويزا شدند تا بتوانند با رئیس جمهوري 
اسالمي ايران مالقات كنند. به گزارش خبرگزاري ها در اين نامه آمده 
است شین، سارا و جاش به مدت 200 روز است كه زنداني هستند 
و طي اين مدت با خانواده خود تماسي نداشته اند. مادران اين سه 
امريكايي مي گويند بیش از سه ماه است كه هیچ گونه اطالعي در 

مورد وضعیت جسمي يا روحي فرزندان مان نداريم.
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش  پانزدهم

بر عكس نظر همگانی فنون اين كتاب معتقد است كسی ما را ما 
نكرده بلكه ما خودمان ما شديم اما تفاوت بنیادی كه بین نظريه 
كتاب  اين  در  كه  ديدگاهی  و  ماندگی  عقب  عامل  استعمار  رايج 
مطرح شده وجود دارد اين است كه نظريه اول در حقیقت استعمار 
نويسنده  ديدگاه  از  كه  حالی  در  داند.  می  ماندگی  عقب  عامل  را 
و  است  بوده  ما  ماندگی خود  عقب  معلول  آن  ورود  و  استعمار 

نه علت آن...
خوشبختانه اين كتاب هم علی رغم اعتراضات و انتقادات فراوانی 
كه بر آن رفت خوش درخشید. من مطمئنم با افزايش رشد فكری 
مقاالت  و  تالیفات  شاهد  هم  باز  خود  از  انتقاد  زمینه  در  جامعه 
ديگری خواهیم بود به هر حال نويسنده زحمت زيادی می كشد تا 
تعريف كند كه ما چگونه ما شديم اما فرض را بر اين گرفته كه همه 
اين ما را قبال شناخته ايم و يا الاقل در حال حاضر می شناسیم  
اما من تصمیم دارم قضیه را يك كمی ادامه بدهم. تا حاال كه به 
زعم نويسنده آن كتاب و به هر حال متوجه شديم كه ما چگونه 
ما شديم اين ما را كمی كالبد شكافی كنم و بگويم اين ما ی ايرانی 
دارای چه خصوصیتی است؟ چه رفتارهايی را دارد؟ و كاستی 
هايش چیست؟ با چه روحیه ای و طرز فكری تعريف و مشخص 
می شود و آن وقت ببینم آيا داليل مشكالتش را در خود اين نوع 
ما بودن بايد جستجو كرد؟ و يا همین ما يی كه موجود است حد 
مطلوب و غايت مقصود به حساب می آيد؟ اين است كه می رويم 
سراغ خصوصیاتی كه مجموعه ی آن همین ما ی مورد نظر را 

فراهم آورده است.
اخالقی  خصوصیات  از  هايی  نمونه  بررسی  سراغ  به  رويم  می 
و رفتاری و فكری ما ايرانی ها. / تاريخ اين ايام را  /هر كس كه 

خواهد خواند / جز اين سخن از ما نخواهد راند
اين نسل سر در گم  / بر تو سن انديشه هايشان لنگ

فرسنگ در فرسنگ / جز سوی تركستان نمی رانند
تاريخ پیش از خويش را باری نمی خوانند.

ع.شجاع پور 
با تاریخ بیگانه ایم

اين است كه حتی تحصیل كرده هايمان  از دردهای مملكت  يكی 
خیلی با تاريخ میانه خوبی ندارند )اگر يادتان باشد در دوره های 
دبیرستان هم نه تاريخ و نه معلم تاريخ معموال جدی گرفته نمی 
شدند.( مسخره تر از اين نمی شود كه يك نفر به اصطالح مدعی 
يك نفر تحصیل كرده نداند از دو يا سه نسل قبلش پدرش كیست؟ 
دانای بی  آباد كرمان شبی میهمان مرد  به خیر در زنگی  يادش 
ادعايی بودم به نام آقای اسدا... زنگی آبادی می گفت آمار بگیريد 
از اين جمعیتی كه در اين مملكت هستند من نمی گويم از روستايی 
از همین طبقه ی مدعی و تحصیل  ادعاها  از بی  ها  بی سوادها 
اين  فرهنگ  علمدار  بايد  قاعدتا  كه  دانشگاه  استادهای  از  كرده 
سرانگشتی  آمار  يك  دبیرش  مهندسش  معلمش  تا  باشند  جامعه 
به  از همین خانواده های دستچین  ببینید چه درصدی  و  بگیريد 
اصطالح شجره نامه دارند اين را كم نگیريد فاجعه است.ملتی كه 
تاريخ گذشته اش را نمی خواند و نمی داند همه چیز را خودش 
اين  به  آيا عمرش  دارد؟  را  كار  اين  فرصت  آيا  كند.  تجربه  بايد 
ساله  چند  و  دويست  امريكايی  ببینید  دهد؟  می  كفاف  ها  تجربه 
از  وقاری  و  احترامی  چه  با  كند  می  صحبت  تاريخش  از  وقتی 
آن سخن میگويد ببینید در مدارس عالی شان درس تاريخ از چه 
دردناكتر  اين  اروپايی.از  مدارس  هكذا  و  است  برخوردار  وزنی 
نمی شود كه تجربه ای را به قیمت گزاف به دست می آوريم ولی 
آن را نگاه نمی داريم يك نسل دو نسل می گذرد همه يادمان می 
رود و آن وقت دوباره روز از نو روزی از نو. آيا به نظر شما 
حق با میزبان من نبود؟ در يكی از سفرهای خارجی ام آشنايی 
خود تبعید و طبیعتا ضد نظام با حرارت می گفت اين ها بروند. 
گفتم بعد؟ گفت هر چه می خواهد بشود از اين بدتر نخواهد شد. 
گفتم مطمئنی؟ تنها توصیه ای كه به اين بزرگوار كردم اين بود كه 
تاريخ بخواند. گفتم يادت نرود همیشه برخالف گفته ی تو از هر 
چیزی حتی بدترش هم وجوددارد. ياد آورش شدم وقتی تازی ها 
با شعار برداری و برابری به ايران متعلق به امپراطور ساسانی و 
نه متعلق به ايرانی حمله ور شدند واقعیت ساده تاريخی اين است 
برای  كه  هايی  نكبت  و  ها  بدبختی  با  هیئت حاكمه  فشارهای  كه 
برای  را  باوری  زمینه ی خودش  بودند  كرده  فراهم  بینوا  مردم 
باور برادری و برابری اهدايی قوم مهاجم از مدت ها قبل فراهم 
كرده بودند و همین طور شد كه تا آمد تفرعن و نژاد پرستی و 
برتری جويی اموی را احساس كند كارش از كار گذشته بوده و 
نداشت. آن وقت مجبور شد حدود دويست  تمكین  چاره ای جز 
برای  هايی  راه  بتواند  باالخره  تا  بزند  پا  و  دست  سال  وپنجاه 

رهايی بیابد. حاال
هی به ياد يزدگرد باد به غبغب بینداز و آه بكش و نور به قبرش 
بفرست. آدم محترم! اگر خوب بود كه نگهش می داشتی. اين چه 
معنا می دهد كه ذرع نكرده پاره می كنی و تازه گناهش را اگر 
گناهی باشد گردن اين و آن می اندازی. حداقل چرا حرمت خود را 

نگاه نمی داری؟   ادامه دارد

محکمترین 
قطعنامه 

ها را صادر 
خواهیم کرد

كه  داده  هشدار  آمريكا  خارجه  امور  وزير 
نظام سیاسی ايران به سوی يك ديكتاتوری 
نظامی حركت می كند و اين روند را خطری 

برای منطقه دانسته است.
روز دوشنبه، 2۶ بهمن )15 فوريه(، هیالری 
در  آمريكا،  خارجه  امور  وزير  كلینتون، 
سخنانی در دوحه، پايتخت قطر، در بررسی 
شرايط و تحوالت سیاسی در ايران، گفت كه 
به نظر می رسد نظام سیاسی اين كشور به 
سوی تسلط يك ديكتاتوری نظامی به رهبری 
رهبران  و  كند  می  حركت  پاسداران  سپاه 
نظامی مصمم به دستیابی به جنگ افزارهای 

هسته ای هستند
از  گروهی  جمع  در  كه  كلینتون،  خانم 
 - كارنگی  دانشگاه  شعبه  در  دانشجويان 
از  كه  افزود  گفت،  می  سخن  قطر  در  ملون 
آنچه كه مشاهده می شود به نظر می رسد 
كه "اختیارات حكومتی رهبر، رئیس جمهوری 

سپاه  به  و  سلب  آنها  از  ايران  مجلس  و 
پاسداران منتقل می شود."

سخنان،  اين  در  آمريكا  خارجه  امور  وزير 
كه به طور مستقیم از شبكه تلويزيونی قطر 
ما،  اعتقاد  "به  داشت  اظهار  شد،  می  پخش 
سپاه پاسداران عمال قدرت حكومتی در ايران 
سوی  به  كشور  اين  و  گرفته  دست  در  را 
حركت  در  نظامی  ديكتاتوری  يك  استقرار 

است."
وی گفت شرايط كنونی در ايران با وضعیت 
قبلی اين كشور تفاوت دارد زيرا پیش از اين، 
انتخاباتی با رقابت جناح های حكومتی برگزار 
می شد و دست كم در میان روحانیون حاكم، 

تبادل ديدگاه های گوناگون مجاز بود.
تاسف  باعث  را  تحول  اين  كلینتون  هیالری 
گفت  حال  عین  در  و  خواند  نگرانی شديد  و 
اقدام  به  زدن  دست  متحده،  اياالت  هدف  كه 
نظامی علیه ايران نیست بلكه دولت آمريكا در 
تجاری  اعمال محدوديت های  با  است  صدد 
جمهوری  در  خاص  منافع  و  نهادها  علیه 
به  رژيم  اين  دستیابی  از  مانع  اسالمی، 

تسلیحات اتمی شود.
بیل كلینتون رئیس جمهور سابق امريكا پس 
از احساس درد در قفسه سینه در بیمارستان 

قرار  قلب  جراحي  عمل  تحت  كلمبیا  دانشگاه 
گرفت. با اين وجود در حالي كه بیل كلینتون 
فقط يك روز بود كه تحت عمل جراحي قلب 
قرار گرفته بود، هیالري كلینتون به قطر رفت 
و در دوحه با »شیخ حمدبن خلیفه آل ثاني« 
ثاني«  آل  جاسم  حمدبن  »شیخ  و  قطر  امیر 
كشور  اين  خارجه  وزير  و  وزير  نخست 
ديدار كرد. وي پس از آن به جده عربستان 
رايزني  هم  كشور  اين  سران  با  تا  رود  مي 
داشته باشد. گفته مي شود وي از عربستان 
و قطر خواهد خواست با فروش نفت بیشتر 
با  را  چین  تا  كنند  كمك  امريكا  به  چین،  به 
پكن  هاي  دغدغه  كاهش  سازد.  همراه  خود 
غرب  كه  جديدي  هاي  تحريم  با  مواجهه  در 
در پي آن است تا علیه ايران به اجرا بگذارد، 
را  كلینتون  هیالري  هاي  تالش  عمده  بخش 
تشكیل مي دهد. در واقع چین و عدم همراهي 
اش با امريكا باعث شده وزير خارجه امريكا 
اين رايزني ها با كشورهاي  چشم امیدي به 
حوزه خلیج فارس داشته باشد. از اين منظر 
مي توان اين سفر كلینتون را در ادامه تالش 
در  احتمالي  هاي  تحريم  براي  امريكا  هاي 
اعمال  جهت  ملل  سازمان  امنیت  شوراي 
فشار بر برنامه هسته يي ايران ارزيابي كرد. 
ايران  علیه  ها  تحريم  تشديد  با  تاكنون  چین 
مخالفت كرده است و صراحتًا مي گويد بايد 
در حال حاضر از طريق ديپلماسي با فعالیت 
هاي هسته يي ايران مواجه شد. اما كاخ سفید 
در پي آن است كه چین را هم با خود همراه 
هرگونه  تشديد  با  پكن  اگر  كه  چرا  سازد 
علت  به  باشد،  مخالف  ايران  علیه  تحريمي 
داشتن حق وتو مي تواند تالش هاي امريكا 
در شوراي امنیت سازمان ملل را با شكست 

مواجه سازد. دهم بهمن ماه بود كه كلینتون 
آشكارا اعالم كرد چین بايد به توقف برنامه 

هسته يي ايران كمك كند. 

اين كشور در خطر  داد  به چین هشدار  وي 
انزواي ديپلماتیك و اختالل در تامین انرژي 
برنامه  تا  كند  كمك  ما  به  آنكه  مگر  است، 
گزارش  به  شود.  متوقف  ايران  يي  هسته 
آسوشیتدپرس، كلینتون در پاريس اعالم كرد 
او و ساير كساني كه از تحريم هاي مضاعف 
كردن  البي  حال  در  كنند،  مي  حمايت  ايران 
از مجازات  نیز  اين كشور  تا  با چین هستند 
حكومت  مورد  در  ملل  سازمان  جديد  هاي 
ايران پشتیباني كند. كلینتون گفت اكراه چین 
را براي اعمال تنبیه هاي جديد در مورد ايران 
تامین  سومین  ايران  كه  چرا  كند،  مي  درك 
كلینتون  اين وجود  با  است.  نفت چین  كننده 
مدعي شد ايران مجهز به تسلیحات هسته يي 
خلیج فارس را بي ثبات خواهد كرد و انتقال 
انداخت.  خواهد  مخاطره  به  را  چین  به  نفت 
كلینتون گفت؛ »همچنان كه ما از مسیر تعامل 
نداشت،  ثمري  كه  خارج مي شويم، مسیري 
به سمت مسیر تحريم و فشار مي رويم،  و 
اثر  تا  بود  خواهد  بسیاري  فشار  تحت  چین 

بي ثبات كننده ايران هسته يي را براي منطقه 
درصد  ها  چیني  كه  يي  منطقه  كند؛  تصديق 
بااليي از نفت شان را از آنجا تامین مي كنند.« 

بیشتر  هرچه  داريم  »قصد  گفت؛  كلینتون 
ها  قطعنامه  ترين  محكم  به  تا  كنیم  تالش 
كه در حاشیه اجالس  كلینتون  يابیم.«  دست 
اش  چیني  همتاي  با  نیز  لندن  در  افغانستان 
ديدار كرده بود، در پاريس گفت پیامش براي 
چیني ها اين است؛ »ما درك مي كنیم كه هم 
منابع  آن  از  شما  كه  كشوري  تحريم  اكنون 
طبیعي الزم براي تولید را به دست مي آوريد، 
مخرب است اما به ملزمات بلندمدت آن فكر 
فلتمن دستیار  راستا جفري  همین  در  كنید.« 
وزير خارجه امريكا در امور خاورمیانه نیز 
با اشاره به استفاده از عربستان براي ايجاد 
عربستان  گفت  چین  براي  انرژي  تضمین 
و  بوده  با چین  اقتصادي  مهم  داراي روابط 
عربستان  كه  است  اين  پي  در  متحده  اياالت 
بتواند از اين روابط اقتصادي گسترده خود 
با چین در جهت افزايش فشار تحريم ها علیه 
راس  دنیس  اين  از  پیش  كند.  استفاده  ايران 
مشاور امور ايران باراك اوباما نیز در اواخر 
سال گذشته میالدي در سفري به عربستان 
مقامات  به  بود  خواسته  مقامات سعودي  از 
در  كشور  اين  به  نفت  صدور  درباره  پكن 
بدهند.  تضمین  ايران  تحريم  اعمال  صورت 
به گزارش عصر ايران البته اين نخستین بار 
نیست كه موضوع استفاده از اهرم عربستان 
براي گرفتن چراغ سبز تحريم ايران از چین 
از سوي مقامات امريكايي آزموده شده است 
دوم  چهارساله  دوران  در  و  اين  از  پیش  و 
رياست جمهوري جرج بوش نیز دولت امريكا 
تالش مي كرد به منظور جلب نظر چین براي 
نفت  از  ايران،  انرژي  و  نفتي  هاي  تحريم 
ملك  راستا  اين  در  كند.  استفاده  عربستان 
پیش  سال  سه  نیز  عربستان  پادشاه  عبداهلل 
به چین سفر كرد و يكي از دستور كارهاي 
استفاده  چین،  و  سعودي  مقامات  مذاكرات 
پكن از منابع انرژي عربستان بود. با اين حال 
به نظر مي رسد داليل مخالفت چین با تحريم 
هاي بیشتر ايران و اعمال فشار اقتصادي به 
اقتصادي  موضوعات  سر  بر  تنها  نه  تهران 
بلكه بیشتر از زاويه رقابت هاي ژئوپولتیك و 
ژئواستراتژيك اين قدرت جهاني با واشنگتن 

است. 
در اين راستا حمايت هاي واشنگتن از دولت 
موجبات  واحد  چین  سیاست  برابر  در  تايپه 
و  است  كرده  فراهم  را  پكن  مقامات  آزار 
اين كشور  از سناي  امريكا  اواخر دولت  اين 
خواست با فروش بیش از شش میلیارد دالر 
از  بسیاري  كند.  موافقت  تايوان  به  سالح 
تحلیلگران اين اقدام واشنگتن را بیشتر براي 
يك چانه زني سیاسي با پكن بر سر موضوع 
ايران مي دانند و بر اين باورند  تحريم هاي 
بر سر  مي خواهد  اقدام  اين  با  واشنگتن  كه 
)يا  برابر حمايت  در  تايوان  به  فروش سالح 
الاقل عدم مخالفت( پكن از تحريم هاي ايران 
معامله كند. به نظر مي رسد استفاده از نفت 
عربستان سعودي براي تضمین انرژي مورد 
نیاز چین در صورت قطع ارتباط اين كشور 
با ايران، يكي ديگر از اضالع سیاست خارجي 
جديد دولت واشنگتن براي اعمال فشار بیشتر 
تحريمي به تهران باشد. در اين حال يك مقام 
آگاه امريكايي كه نخواسته نامش فاش شود 
هاي  نشانه  واشنگتن  است  گفته  رويترز  به 
مثبتي از سوي مقامات سعودي براي ترغیب 
ايران  انرژي  تحريم  با  مخالفت  عدم  به  پكن 
ديده است. عربستان بزرگ ترين كشور نفتي 
جهان است و با دارا بودن بیش از 25 درصد 
از كل حجم ذخاير نفتي جهان، روزانه بیش از 
10 میلیون بشكه نفت تولید مي كند و مقامات 
اراده  قادرند در صورت  گويند  سعودي مي 
بازار  به  نیز  مازاد  نفت  بشكه  میلیون  سه 

عرضه كنند.
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 براي دفاع در برابر ارتش افغانستان 

 طالبان متوسل به 

سپر انساني شد 
 

خانه  وجوهاي  ازسرگیري جست  با  همزمان  چهارشنبه  افغان  مقام  يك   
به خانه در مقر طالبان در واليت هلمند افغانستان اظهار داشت؛ نیروهاي 
در  انساني  سپرهاي  عنوان  به  غیرنظامیان  از  استفاده  حال  در  طالبان 

عملیات واليت مرجاه در هلمند هستند. 

نیروهاي  از  قوري  الدين  محي  ژنرال  آسوشیتدپرس،  گزارش  اساس  بر 
افغان در مرجاه گفت؛ در پنجمین روز عملیات مرجاه شبه نظامیان طالبان 
از نقاطي هستند كه در آنجا  افغان  تیراندازي به سمت سربازان  در حال 
زنان و كودكان مجبور شده اند روي پشت بام ها يا كنار پنجره ها بايستند. 
اين ژنرال افغان افزود؛ در جنوب شهر مرجاه دشمن در حال مبارزه در 
نقاطي است كه سربازان به روشني مي توانند زنان و كودكان را كه روي 
پشت بام ها يا كنار پنجره هاي طبقه دوم و سوم ايستاده اند، ببینند. وي 
گفت؛ طالبان سعي دارد كه ما به سمت آنها تیراندازي كرده و غیرنظامیان 

را بكشیم. 

ژنرال قوري در ادامه افزود؛ سربازان يا بايد از تیراندازي به سمت شبه 
ديگر  طرف  از  دهند.  قرار  هدف  را  آنها  بايد  يا  كنند  خودداري  نظامیان 
تشخیص شبه نظامیان از غیرنظامیان باعث كندتر شدن روند فعالیت آنها 
مي شود. حتي با اين تدابیر احتیاطي از سوي سربازان ناتو و افغانستان 
 15 كرده  تايید  ناتو  اند.  شده  كشته  عملیات  اين  در  غیرنظامیاني  تاكنون 
غیرنظامي در عملیات واليت مرجاه كشته شده اند؛ اين در حالي است كه 
دهند.  غیرنظامي خبر مي   1۹ از كشته شدن  افغان  غیرنظامي  هاي  گروه 
در همین راستا سازمان عفو بین الملل از طالبان و نیروهاي ناتو مستقر 
در  قراردادن غیرنظامیان و مردم  از هدف  افغانستان خواست  در جنوب 

درگیري هاي خود خودداري كنند.

ارشد سازمان  مديران  از  »سام ظريفي«  فرانسه،  گزارش خبرگزاري  به   
عفو بین الملل در اظهاراتي اعالم كرد؛ »حدود 10 هزار غیرنظامي تاكنون 
از منطقه جنگ گريخته اند اما هنوز هزاران نفر ديگر در درگیري ها گرفتار 
افغانستان  در  آمده  وجود  به  وضع  از  نگراني  ابراز  ضمن  وي  هستند.« 
افزود؛ »طالبان در گذشته جان و زندگي غیرنظامیان را به خطر انداختند كه 
اين جنايت جنگي محسوب مي شود. اين شورشیان ملزم به رعايت حقوق 
و قوانین بین المللي هستند و بايد تمامي اقدامات احتیاطي و تدابیر الزم به 
منظور حفظ جان غیرنظامیان را در پیش بگیرند.« اين مدير ارشد در ادامه 
ضمن انتقاد از نیروهاي خارجي مستقر در افغانستان تصريح كرد؛ »عدم 
رعايت قوانین بین المللي جنگ ها از سوي طالبان غیرقابل بخشش است و 

آنها بايد به خاطر اين اقدامات شان حساب پس بدهند.

 البته نیروهاي ناتو نیز گاهي در عملیات خود موجب كشته شدن شماري از 
غیرنظامیان شده اند و به رغم حضور اين نیروها در افغانستان به منظور 
كاهش شمار قربانیان، شمار قربانیان افزايش يافته است.« ظريفي همچنین 
تاكید كرد؛ »نیروهاي بین المللي و افغان هنوز مكانیسم شفاف و معتبري 
براي تحقیق درباره تلفات انساني و اطمینان خاطر دادن از عدم تكرار چنین 
حوادثي ندارند.« از طرف ديگر در پنجمین روز درگیري نیروهاي ائتالفي با 
شبه نظامیان طالبان، تفنگداران دريايي امريكا ديروز )چهارشنبه( در شمال 
شهر مرجاه به منظور به دست آوردن مناطق بیشتري از سلطه طالبان، در 

مزارع كشت خشخاش، جاده و كوچه هاي اين شهر پراكنده شدند. 

در همین حال خبرگزاري رويترز گزارش داد؛ يك فرمانده ناتو اعالم كرده 
پس از اينكه ناتو به اين نتیجه رسیده كه موشك هاي مورد استفاده اين 
سازمان به هدف تعیین شده اصابت كرده و خطا نرفته است، نیروهاي ناتو 
در افغانستان استفاده از اين نوع راكت ها را از سر گرفتند. نیروهاي بین 
المللي كمك به برقراري امنیت در افغانستان )ايساف( در ابتدا اعالم كرد دو 
موشك كه به سمت شبه نظامیان شلیك شده بود 300 متر از مسیر اصلي 

خود خطا رفته و به كشته شدن 12 غیرنظامي منجر شده است. 

ناتو به همین دلیل استفاده از اين تسلیحات را تا زمان بازبیني هاي بیشتر 
در  ناتو  نیروهاي  انگلیسي  فرمانده  كارتر  نیك  ژنرال  اما  كرد  متوقف 
جنوب افغانستان اظهار داشت اين موشك ها خطا نرفته اند. وي از طريق 
ويدئوكنفرانس از افغانستان به خبرنگاران در لندن گفت؛ اكنون مي دانیم 
اين موشك ها به هدفي كه قرار بوده به آن برسند اصابت كرده اند و هیچ 
نقص فني نداشته اند. ژنرال كارتر افزود؛ ما مجدداً در حال استفاده از اين 
موشك ها هستیم اگرچه تاكنون تنها يكي از آنها از زمان آن حادثه مورد 

استفاده قرار گرفته است. 

دیدار داالیي الما و 
باراک اوباما  

 

دااليي  است  قرار  امروز  چین  تهديدهاي  و  هشدارها  رغم  به 
امريكا ديدار  اوباما رئیس جمهور  باراك  با  تبتي  الما روحاني 
كند. براي دااليي الما رهبر روحاني تبت مالقات با باراك اوباما 
رئیس جمهور امريكا از اهمیت ويژه يي برخوردار است، زيرا 
اين ديدار باعث به رسمیت شناختن دااليي الما و تداوم توجهات 
اوباما  دولت  تبت مي شود.  مردم  با  رفتار چین  به  المللي  بین 
رهبر  يك  عنوان  به  الما  دااليي  از  جمهور  رئیس  كرده  تاكید 

امريكا  دولت  سیاسي.  رهبر  يك  نه  كند  مي  استقبال  روحاني 
همچنین اظهار داشته مالقات دااليي الما و باراك اوباما در اتاق 
اتاق بیضي شكل برگزار نخواهد شد  كار رئیس جمهور يعني 
بلكه دو طرف در اتاق نقشه هاي كاخ سفید با يكديگر ديدار مي 
كنند. تنزين تاكلها سخنگوي دااليي الما پیش از خروج از هند 
به همراه اين رهبر روحاني اظهار داشت؛ مهم ترين مساله اين 

است كه اين مالقات برگزار مي شود. 

اصلي  نگراني  ساخت؛  خاطرنشان  فرانسه  خبرگزاري  به  وي 
دولت چین مطرح شدن مساله تبت است. مهم نیست كه چین چه 
مي گويد. چین فقط نگران اذهان بین المللي است. اين سخنگو 
افزود؛ مالقات رئیس جمهور با دااليي الما نشان دهنده نگراني 
مجامع بین المللي و پیامي قوي به دولت چین است مبني بر اينكه 
آنها نیاز دارند تالش كنند تا به يك راه حل دست يابند. باراك 
اوباما سال گذشته از مالقات با دااليي الما خودداري و از اين 
جاري  سال  در  اما  كرد.  آغاز  چین  با  را  خوبي  روابط  طريق 
با دااليي الما ديدار  میالدي وي اظهار داشته است قصد دارد 
كند. هفته پیش دولت چین در واكنش به ديدار احتمالي رئیس 
به  هشدار  تبت، ضمن  طلبان  جدايي  رهبر  با  امريكا  جمهوري 

دولت امريكا خواستار لغو اين نشست شد.
 ما ژائوژو سخنگوي وزارت امور خارجه چین در واكنش به اين 
اقدام امريكا در بیانیه يي اعالم كرد؛ ما به شدت مخالف سفر 
دااليي الما به امريكا و تماس رهبران اين كشور با وي هستیم. 

از روز  كه  ناتو  در سومین روز عملیات 
شده،  آغاز  بهمن(   24( فوريه   13 شنبه 
اعالم  )دوشنبه(  ديروز  افغان  مقامات 
مرجاه  منطقه  تمامي  كنترل  تقريبًا  كردند 
طالبان  دست  از  را  هلمند  جنوب  در 
شبكه  گزارش  بر  بنا  اند.  كرده  خارج 
ظهیر  ژنرال  انگلیسي  الجزيره  خبري 
دفاع  وزارت  سخنگوي  عظیمي  محمد 
افزود؛  خبر  اين  اعالم  ضمن  افغانستان 
مانده  باقي  منطقه  از  كوچكي  بخش  تنها 
كه در اختیار كامل نیروهاي نظامي افغان 
يك  پاتیاني  اهلل  امین  ژنرال  بگیرد.  قرار 
تمامي  گفت؛  نیز  افغانستان  ارشد  مقام 
كنترل  تحت  نادعلي  و  مرجاه  در  مناطق 
طالبان  نیروهاي  است.  ائتالفي  نیروهاي 
هم  هنوز  اما  كردند،  ترك  را  مناطق  اين 
بمب هاي دست ساز در اين منطقه وجود 
دارد. پیش از اين گفته مي شد بمب ها و 
باعث  منطقه  اين  در  هاي دست ساز  تله 
تفنگدار  كندي حركت و پیشروي هزاران 
به  افغان  سربازان  و  امريكايي  دريايي 
كنترل طالبان شده  اين شهر تحت  سمت 
مايلي جنوب   3۶0 در  است. شهر مرجاه 
شهرهاي  از  و  شده  واقع  كابل  غرب 
اين  در  عملیات  است.  هلمند  استان  مهم 
تحت  نیروهاي  حمله  ترين  بزرگ  شهر، 
 2001 سال  از  افغانستان  در  امريكا  امر 
آزمون  يك  عنوان  به  و  است  تاكنون 
بزرگ براي استراتژي جديد ناتو است كه 
است.  متمركز  غیرنظامیان  از  حفاظت  بر 
مهم  عملیات  اولین  همچنین  حمله  اين 
افغانستان  در  امريكا  امر  تحت  نیروهاي 
هزار   30 اعزام  دستور  صدور  زمان  از 
افغانستان  به  امريكايي  بیشتر  نیروي 
هزار   80 حمله  از  قبل  كه  مرجاه  است. 
لجستیكي  مركز  يك  داشت،  جمعیت  تن 
طالبان و يك پايگاه براي تجارت سودآور 
است  طالبان  نیروهاي  براي  مخدر  مواد 

تامین  را  نظامیان  شبه  مالي  منابع  كه 
و  مرجاه  از ساكنان  نفر  كند. صدها  مي 
لشگرگاه  به  نادعلي،  آن،  مجاور  منطقه 
ديگر  اما  اند.  گريخته  هلمند  واليت  مركز 

ناتو  مقامات  اظهارات  بر  تكیه  با  ساكنان 
غیرنظامیان  شود  مي  تالش  اند  گفته  كه 
مانده  باقي  مناطق  اين  در  نبینند،  آسیبي 
اند. اين در حالي است كه تلفات نیروهاي 
طالبان از آغاز اين عملیات به بیش از30 
»داود  رابطه  همین  در  است.  رسیده  تن 
بیان  با  هلمند  واليت  سخنگوي  احمدي« 
رود،  مي  پیش  موفقیت  با  عملیات  اينكه 
 30 گفت؛ از شنبه شب تاكنون در حدود 
اند.  شده  كشته  طالبان  نیروهاي  از  نفر 
تاكنون  المللي  بین  نیروهاي  وي  گفته  به 
 2500 از  بیش  انهدام  و  كشف  به  موفق 
كیلوگرم ماده انفجاري شده اند. از طرف 
نیروهاي  اشتباه  شلیك  جريان  در  ديگر 
ناتو دست كم 12 غیرنظامي افغان كشته 
بیانیه  ناتو طي  اند. در همین راستا  شده 
سیستم  يك  از  ها  راكت  كرد؛  اعالم  يي 
به سمت شبه   )HIMARS( راكتي سیار 
و  امريكايي  نیروهاي  به  كه  نظامیاني 
افغان حمله كرده و يك سرباز امريكايي 
و يك افغان را زخمي كرده بودند، شلیك 
شدند؛ اما اين راكت ها 300 متر آن طرف 
وقوع  باعث  و  آمدند  فرود  هدف  از  تر 
نادعلي  منطقه  در  خانه  يك  در  انفجار 

كريستال  مك  استنلي  ژنرال  شدند. 
به  افغانستان  در  ناتو  نیروهاي  فرمانده 
جان  انگیز«  »غم  رفتن  دست  از  خاطر 
غیرنظامیان از حامد كرزي رئیس جمهور 
از  استفاده  و  افغانستان عذرخواهي كرد 
زمان  تا  را   HIMARS پیچیده  سیستم 
بازبیني دقیق اين حادثه متوقف كرد. الزم 
از شروع  قبل  كرزي  حامد  است  ذكر  به 
فرماندهان  از  شنبه  روز  در  عملیات 
بود  خواسته  خارجي  نیروهاي  و  افغان 
غیرنظامیان  جان  مراقب  جدي  طور  به 
باشند. وحید عمر سخنگوي كرزي اظهار 
آنچه  خاطر  به  جمهور  رئیس  داشت؛ 
طور  به  و  است  غمگین  بسیار  داده  رخ 
بر  مبني  پیام خود  ارسال  در حال  جدي 
شدن  كشته  است.  مجدد  خويشتنداري 
ضربه  يك  عملیات  اين  در  غیرنظامیان 
نیروهاي  و  ناتو  هاي  تالش  به  سنگین 
حمايت  آوردن  دست  به  براي  افغان 
امري  منطقه محسوب مي شود؛  ساكنان 
كه هدف عمده بزرگ ترين عملیات زمیني 
ساله  هشت  جنگ  اين  در  ناتو  نیروهاي 
دفاع  وزير  ديگري  خبر  در  است.  بوده 
انگلیس تاكید كرد عملیات جديد نیروهاي 
چندملیتي در افغانستان، براي موفقیت به 
خبرگزاري  دارد.  نیاز  زمان  ماه  چندين 
وزير  اينسورث  باب  داد؛  گزارش  كويت 
بي  راديو  با  وگو  گفت  در  انگلیس  دفاع 
بي سي اعالم كرد؛ هدف نیروهاي ائتالف 
از انجام عملیات نظامي جديد موسوم به 
هايشان  تالش  اثبات  مشترك«  »عملیات 
در مسیر صحیح، برقراري امنیت و جلب 
كردن  همراه  و  افغانستان  مردم  اعتماد 
وي  است.  خودشان  با  كشور  اين  مردم 
هاي  حمايت  خواست  جهاني  جامعه  از 
در  افغانستان  ملت  به  را  بیشتري  مالي 
همین  در  كند.  ارائه  سخت  شرايط  اين 
مشترك  ستاد  رئیس  مولن  مايكل  راستا 
ارتش امريكا در جريان سفرش به مصر 
و سرزمین هاي اشغالي، درباره ارزيابي 
گفت؛  افغانستان  و  عراق  امنیتي  اوضاع 
امريكا استراتژي گسترده يي در قبال اين 
كشور ها دارد و عملیات نظامي نیروهاي 
ناتو و افغان در منطقه مرجاه سخت است. 
داد  گزارش  نیز  الجزيره  شبكه  سايت 
مولن اظهار داشته است كه ما نمي توانیم 
زمان پايان عملیات نظامي نیروهاي ناتو 
تعیین  را  افغانستان  جنوب  در  هلمند  در 

كنیم. 

بزرگ ترین بازار مواد مخدر 
از چنگ طالبان خارج شد  
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طالبان بازداشت مال برادر
 را تایید کرد  

افغانستان دستگیري فرد شماره دو خود   گروه طالبان 
توسط نیروهاي اطالعات پاكستان و امريكا را تايید كرد. 
افغانستان  طالبان  مقامات  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
در  خود  ارشد  فرمانده  برادر«  عبدالغني  »مال  بازداشت 
شهر كراچي پاكستان را تايید و اعالم كردند وي در يك 
امريكا  و  پاكستان  اطالعاتي  نیروهاي  مشترك  عملیات 
ايالت سند پاكستان دستگیر شد. مال عبدالغني  در مركز 
مهم ترين فرمانده گروه طالبان افغانستان بعد از تجاوز 
نظامي ارتش امريكا به افغانستان در سال 2001 بود كه 
نیروهاي  با  طالبان،  ارشد  فرماندهان  از  يكي  عنوان  به 
خارجي به مبارزه برخاست و سال ها مسوولیت رهبري 
همپیمانان  و  امريكا  ارتش  علیه  را  طالبان  نظامیان  شبه 

نظامي آن برعهده گرفت.   

تجهیز ارتش روسیه به 
تسلیحات مدرن  

  نخست وزير روسیه در جريان نشست دولت به منظور 
بررسي برنامه نظامي روسیه در سال هاي 2020-2011 
هاي  سالح  به  روسیه  مسلح  نیروهاي  تجهیز  خواستار 
نخست  پوتین  والديمیر  ايسنا  گزارش  به  شد.  پیشرفته 
ناكارآمد« تحمل  اينكه »هزينه هاي  بیان  با  وزير روسیه 
نخواهد شد، گفت؛ ارتش بايد تا سال 2015 دست كم 30 
درصد سالح هاي پیشرفته و تا سال 2020 ، ۷0 درصد را 
در اختیار داشته باشد و ما قصد داريم منابع مالي مورد 
تامین كنیم. بر اساس گزارش نووستي،  امر را  اين  نیاز 
سخنان پوتین پس از اينكه مقام هاي ارتش روسیه هفته 
نسل  پنجمین  از  برداري  بهره  براي  را  هايي  طرح  قبل 
ارائه  كردند،  فاش   2015 سال  در   stealth هاي  جنگنده 
شد. روسیه در حال حاضر در حال گفت وگو با فرانسه 
ارزش  به  میسترال  ناو  يك  احتمالي  خريد  در خصوص 
میلیون   ۷00 تا   ۶00 )حدود  يورو  میلیون   500 الي   400
دالر( است. پوتین اظهار داشت؛ به ويژه ما از چارچوب 
زماني حرف مي زنیم و اينكه براي تقويت ارتش و نیروي 

دريايي از چه سیستم هايي بايد استفاده كنیم.  

افزایش تنش ها میان 
انگلیس و آرژانتین  

  
از  دارند  كه قصد  هايي  تمام كشتي  اعالم كرد  آرژانتین 
طريق آب هاي اين كشور به سمت جزاير مورد مناقشه 
فالكلند رهسپار شوند بايد از بوئنوس آيرس كسب اجازه 
و  انگلیس  میان  ها  تنش  تشديد  باعث  اقدام  اين  كه  كنند 
آرژانتین بر سر حفاري چاه هاي نفتي در جزاير فالكلند 
شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه كريستینا كرچنر 
شده  باعث  حكم  اين  صدور  با  آرژانتین  جمهور  رئیس 
فالكلند  جزاير  سر  بر  آرژانتین  و  انگلیس  میان  ها  تنش 
هايي  كشتي  تمامي  آمده  صادره  حكم  در  شود.  تشديد 
در  انداختن  لنگر  و  آرژانتین  هاي  آب  از  عبور  قصد  كه 
آنیبال  كنند.  دريافت  مجوز  بايد  دارند  را  فالكلند  جزاير 
در سخنان  آرژانتین  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  فرناندز 
اين  كه صدور  نگذاشت  ترديدي  و  جاي شك  هیچ  خود 
حكم براي ممانعت از ورود كشتي هاي انگلیسي است كه 
قصد شركت در عملیات اكتشاف ذخاير نفتي و معدني را 
دارند. سازمان ملل پیش از اين با صدور قطعنامه يي از 
دو طرف درخواست كرده بود مذاكرات خود در خصوص 

حاكمیت فالكلند را از سر گیرند.  

مژده به هموطنان میان سال و سنین باالتر

پروژه جدید جامعه ایرانیان جهت 
دستیابی به زندگی شاد و سالم  

كالس های ورزش، مديتیشن و رقص
جلسات ارتقاء بهداشت و تندرستی

گردش دسته جمعی
 ارائه راهنمايی برای زندگی سالم تر

جامعه ايرانیان ازعالقه مندان دعوت می كند تا در جلسه گشايش پروژه جهت آشنائی با  خدمات ما 
شركت نمايند. 
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جزییات ترور عضو 
حماس در دوبي 

افشا شد  
از  را  جديدي  جزيیات  دوبي  پلیس   
از  المبحوح  محمود  ترور  پرونده 
مقاومت  جنبش  نظامي  فرماندهان 
كرد.  فاش  )حماس(  فلسطین  اسالمي 
ضاحي خلفان تمیم فرمانده كل پلیس 
اعالم  خبري  كنفرانس  يك  در  امارات 
كشورهاي  پاسپورت  با  تن   11 كرد 
دست  المبحوح  ترور  در  اروپايي 
احتمال  داشت؛  اظهار  وي  داشتند. 
به  كشورها  برخي  مقامات  رود  مي 
دستور  خود  اطالعاتي  هاي  سازمان 
داده  را  حماس  فرمانده  اين  كشتن 
همچنین  دوبي  پلیس  فرمانده  باشند. 
جاسوسي  سازمان  دخالت  احتمال 
اسرائیل )موساد( را در اين ترور بعید 
ندانست. وي همچنین اظهار داشت؛ 11 
متهم با پاسپورت فرانسوي، ايرلندي، 
المبحوح  ترور  در  آلماني  و  انگلیسي 
دست داشتند كه با پروازهاي مختلف 
و يك روز پیش از رسیدن المبحوح به 
اين شهر شده و در هتل  دوبي، وارد 
از  پس  كه  شدند  مستقر  مختلف  هاي 
محل  اتاق  مقابل  كه  هتلي  اتاق  به  آن 
منتقل  بود،  حماس  عضو  اين  اقامت 
دوبي،  پلیس  فرمانده  گفته  به  شدند. 
جمله  از  مختلف  ابزارهاي  از  متهمان 
پوشش  و  موي مصنوعي  از  استفاده 
هاي  س  لبا  جمله  از  مختلف  هاي 
اين  اجراي  براي  ورزشي  و  رسمي 
شناسايي  از  جلوگیري  و  ترور  طرح 
هاي  دوربین  كردند.  استفاده  شان 
از  يكي  نیز  دوبي  فرودگاه  امنیتي 
مبحوح  ترور  به  متهمان  تیم  اعضاي 
را از زمان ورودش به فرودگاه دوبي 
تحقیقات  اساس  بر  اند.  كرده  تعقیب 
دوبي،  پلیس  سوي  از  شده  انجام 
ورود  از  پس  دقیقه   10 مبحوح  ترور 
وي به اتاقش كه در ساعت 25/8، 1۹ 
ژانويه انجام شد، صورت گرفته است. 
براساس آنچه دوربین هاي هتل نشان 
داده اند، متهمان با استفاده از سیستم 
الكترونیكي در اتاق مبحوح را گشوده 
و وارد اتاق وي شدند و منتظر ماندند 
روزنامه  شود.  اتاق  وارد  مقتول  تا 
از  گزارشي  طي  گذشته  هفته  تايمز 
مقام  اين  ترور  در  موساد  دخالت 
روزنامه  اين  بود.  داده  خبر  حماس 
ديروز نیز نوشت؛ يك جاسوس سابق 
موساد تايید كرده است كه موساد به 
از گذرنامه هاي خارجي  طور معمول 
خود  مخفي  عملیات  انجام  براي 
گفت؛  تايمز  به  او  كند.  مي  استفاده 
هاي  گذرنامه  از  اوقات  گاهي  موساد 
حقیقي و قانوني افرادي كه داراي دو 
ملیت هستند استفاده مي كند و گاهي 
موساد  كند.  مي  جعل  را  آنها  اوقات 
اسرائیلي  هاي  گذرنامه  از  گاه  هیچ 
استفاده نمي كند زيرا اين گذرنامه ها 
برند.   مي  باال  را  ماموران  حساسیت 
در واكنش به گزارش پلیس دوبي يك 
به  را  خودگردان  دولت  حماس  عضو 
اين ترور متهم كرد.  دست داشتن در 
رهبران  از  يكي  رضوان  اسماعیل 
اطالع  مركز  با  وگو  گفت  در  حماس 
ساخت؛  خاطرنشان  فلسطین  رساني 
دهد  مي  نشان  نخستین  اطالعات 
هاي  دستگاه  هاي  مقام  از  تعدادي 
اطالعاتي تشكیالت خودگردان در اين 

اقدام تروريستي دست دارند. 

  اختالف زرداري و شریف 
به خیابان کشیده شد 

و  عالي  ديوان  رئیس  استرداد  فرمان  دنبال صدور  به 
اين كشور  پاكستان توسط نخست وزير  ديگر قضات 
و عدم تايید پارلمان تنش سیاسي در پاكستان افزايش 
اين  وزير  نخست  گیالني«  رضا  »يوسف  است.  يافته 
كشور روز دوشنبه در نشست مجلس ملي طي سخناني 
استرداد رئیس ديوان عالي و قضات ديگر طبق  گفت؛ 
پارلمان  هنوز  و  است  جمهوري  رياست  دستورات 
سیاستمداران  و  وكال  است.  نكرده  تايید  را  حكم  اين 
افتخار  »قاضي  براي  تهديدي  را  بیانیه  اين  پاكستان 
چودري« رئیس ديوان عالي اين كشور و برخي قضات 
نكند،  تايید  را  جمهوري  رياست  حكم  پارلمان  اگر  كه 
عزل خواهند شد، دانستند و آن را شديداً محكوم كردند. 
وكال و هواداران حزب »مسلم لیگ« تظاهرات گسترده 
يي علیه دولت كنوني اين كشور برگزار و بیانیه نخست 
و  كردند  محكوم  شديداً  را  جمهوري  رياست  و  وزير 
عكس رئیس جمهور پاكستان را نیز آتش زدند. وكالي 
پاكستاني كه لباس هاي مشكي به تن داشتند به صورت 
گروهي به سمت ساختمان دادگاه عالي در اسالم آباد 
از دستگاه قضايي در  دفاع  به  متعهد  حركت كردند و 
انتصاب  بر سر  عالي  دادگاه  و  بین دولت  مناقشه  يك 
شدند.  پاكستان  جمهور  رئیس  سوي  از  قاضي  دو 
عالي  دادگاه  رئیس  نظر  برخالف  زرداري  انتصاب 
صورت گرفت. دادگاه عالي پاكستان اين انتصاب ها را 
غیرقانوني خواند و رد كرد. اين تنش ها در حالي است 
كه پاكستان نبرد شديدي را علیه شبه نظامیان شروع 
كرده و در آستانه از سرگیري گفت وگوها با هند قرار 
تاكنون  درگیري  اين  اگرچه  معتقدند  تحلیلگران  دارد. 
بوده  يي  كننده  منحرف  جنگ  ولي  نداشته  بحران  يك 
است. اياز امیر ستون نويس و مفسر حزب مسلم لیگ 
فكر  دولت  گفت؛  پارلمان  در  نوازشريف(  )حزب  نواز 
مي كرد توسط دادگاه عالي كمي بیش از حد به حاشیه 
رانده شده و دادگاه عالي معتقد است پاكستان در يك 
وضعیت آشفته قرار دارد، نهادها كارآمد نیستند، فساد 
همه جا را فراگرفته و اين مسائل باعث شده آنها امور 
را درست كنند. در واكنش به اين اقدام، هواداران »حزب 

مردم« علیه »نوازشريف« تظاهرات كردند و بیانیه هاي 
منتشرشده علیه »آصف علي زرداري« را شديداً محكوم 
كردند و عكس نوازشريف را آتش زدند. »نوازشريف« 
نخست وزير اسبق پاكستان و رهبر حزب »مسلم لیگ 
شاخه نواز« در جمع اعضاي اين حزب در اسالم آباد 
طي سخناني گفت؛ رئیس جمهور پاكستان بزرگ ترين 
علي  »آصف  حمله  افزود؛  وي  است.  نظام  براي  خطر 
زرداري« به سیستم قضايي اين كشور بسیار اسفناك 
است. رهبر مسلم لیگ ادعا كرد؛ استرداد رئیس ديوان 
عالي و برقراري سیستم آزاد دادگاهي در سال گذشته 
اما  است  مردم  قرباني شدن  و  ها  تالش  مرهون  فقط 
سیستم  اين  به  دارد  قصد  كشور  اين  كنوني  دولت 
شد  مدعي  همچنین  نوازشريف  بزند.  ضربه  دادگاهي 
موظف  پاكستان  جمهور  رئیس  اساسي  قانون  طبق 
را  منصفه  هیات  قضائیه  قوه  رئیس  مشورت  با  است 
منصوب كند اما زرداري هیچ اعتنايي به مشورت رئیس 
قوه قضائیه نكرد و »شريف حسین« رئیس دادگاه عالي 
كه  تعیین كرد  عالي  ديوان  به رياست  را  پنجاب  ايالت 
اين امر ضربه يي به نظام است. در حالي كه اين روزها 
ابعادي تازه يي به خود  جنگ میان زرداري و گیالني 
گرفته است، رئیس جمهور سابق پاكستان از فرصت به 
وجودآمده استفاده كرد و در نشستي در يك موسسه 
به  مجدد  ورود  براي  تمايلش  از  انگلیس  مطالعاتي 

عرصه سیاست پاكستان خبر داد. 
پرويز مشرف  هند،  تي«  »آرتي  به گزارش خبرگزاري 
مطالعاتي  موسسه  در  پاكستان  سابق  جمهور  رئیس 
كشورش  به  اينكه  به  اشاره  با  انگلیس  هاوس«  »چتم 
سیاسي  عرصه  به  دارد  تمايل  و  ورزد  مي  عشق 
سیاست  به  بازگشت  براي  گفت  بازگردد،  كشورش 
و  كرده  شركت  انتخاباتي  مبارزات  در  است  حاضر 
سیاست  به  مجدد  ورود  براي  را  الزم  مشروعیت 
كسب كند. اين ژنرال بازنشسته ارتش پاكستان در پي 
رئیس  »افتخار چودري«  بركناري  براي  هايش  فعالیت 
را  پاكستان   200۷ مارس  در  كشور  اين  عالي  ديوان 
براي  مشرف  تالش  كرد.  رو  روبه  سیاسي  بحران  با 
بركناري رئیس ديوان عالي در ماه مارس 200۷ موجب 
پاكستان  دولت  دامنگیر  شديدي  سیاسي  بحران  شد 
شود تا جايي كه دامنه اين بحران به بازگشت يكجانبه 
نوازشريف به كشور و سپس دستگیري و بازگرداندن 

وي به عربستان منجر شد.
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سیاست ارزی آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی
جدید چین 

تصمیم  از  گذشته  روز  ديلی تلگراف  روزنامه 
جهت  در  ديگر  اقدامی  انجام  برای  چین  دولت 
كاستن از رشد بسیار باالی اقتصادی اين كشور 
خبر داد. گفته می شود پكن قصد دارد اجازه دهد 
كاهش  برای  زمینه  تا  يابد  افزايش  يوان  ارزش 
رشد اقتصادی فراهم شود. اين خبر نگرانی هايی 
آورده  به وجود  ارز  بین المللی  بازارهای  در  را 
گلدمن  مالی  موسسه  اقتصاددان های  است. 
ساكس معتقدند، تحوالتی در چین در حال وقوع 
است كه می تواند به تغییر عمده در سیاست های 
ارزی اين كشور منجر مي شود. تاكنون پكن در 
اجازه  و  كرده  مقاومت  آمريكا  فشارهای  برابر 
وضعیت  اين  يابد.  افزايش  يوان  ارزش  نداده 
جهانی  بازارهای  در  چینی  كاالهای  شده  باعث 

با قیمت پايین تر از حد واقعی به فروش رسند. 

از ديد رقبای تجاری چین، اين اقدام دولت پكن 
باعث مزيت غیرمنصفانه رقابتی كاالهای چینی 
نسبت به كاالهای ديگر كشورها شده است. رشد 
از  اندكی  تاثیر  اقتصادی چین طی سال گذشته 
اين  نیز  امسال  و  پذيرفت  جهان  اقتصاد  ركود 
خواهد  تجربه  را  بااليی  اقتصادی  رشد  كشور 
اقتصادی  رشد  كردن  متوازن  برای  پكن  كرد. 
وام دهی  حجم  كاهش  كه  انديشیده  تدابیری 
چین  اقتصاد  امسال  آنهاست.  از  يكی  بانك ها 
بانك های  داشت.  خواهد  درصدی   11.4 رشدی 
چین سال گذشته بیش از هزار میلیارد دالر انواع 

وام به متقاضیان اعطا كردند. 

نگاه اكونومیست به چالش هاي عمده پیش روي 
اقتصاد جهان در سال جاري 

سه عامل موثر 
بر اعتماد 

سرمایه گذاران به 
رشد اقتصاد جهان 
مشکالت عمیق اقتصادي اروپا دلیل 
خوبي براي نگراني سرمایه گذاران 
نگراني  عامل  تنها  این  اما  است. 
گوشه  در  نیست.  سرمایه گذاران 
و کنار جهان تغییراتي که دولت ها 
توسعه  حال  در  کشورهاي  در 
نیز  مي دهند  و  داده  نوظهور  و 
شده  سرمایه گذاران  نگراني  مایه 
اعمال  چین  دولت  پیش  ماه  است. 
وام دهي  میزان  بر  محدودیت 
پکن  هدف  کرد.  آغاز  را  بانک ها 
رشد  باالي  بسیار  نرخ  از  کاستن 
از  جلوگیري  نیز  و  اقتصادي 
تشکیل حباب هاي قیمت در برخي 

بازارها بوده است.
قرار  جهان  اقتصاد  پیش روي  جديدي  چالش هاي 

ركود  و  مالي  بحران  كه  هنگامي  است.  گرفته 
اقتصادي آغاز شد، دولت ها با اتخاذ سیاست هاي 
حمايتي به نجات شركت ها و نمادهاي مالي خود 

جهان  اقتصادهاي  اكثر  كه  اكنون  اما  پرداختند 
نمايان  جديدي  مشكالت  شده اند،  خارج  ركود  از 
شده است. سال پیش بانك ها دچار مشكل بودند 
و امسال نوبت كشورهاست. بحران اقتصادي كه 
سبب  به  اكنون  شده  كم شدت  مي رسید  نظر  به 
جهان  اقتصاد  ديگر  بار  دولتي  بدهي هاي  بحران 
تالش  حال  در  اروپايي  رهبران  مي كند.  تهديد  را 
هستند بزرگ ترين فاجعه مالي طي تاريخ 11ساله 
منطقه يورو را مديريت كنند. اين هفته همه نگاه ها 
به يونان دوخته شده بود. اگر اين كشور نتواند از 
بدهي هاي عظیم دولتي و كسري بودجه خود بكاهد 
نخستین كشور اتحاديه اروپا خواهد بود كه دچار 
از كشورهاي  چنین وضعیتي شده است. تعدادي 
كمك  براي  وعده هايي  آلمان  رهبري  به  اروپايي 
نیابد  تحقق  وعده ها  اين  اگر  داده اند.  يونان  به 
مشكالت عمیق تر خواهد شد و اگر تحقق پیدا كند 
صف  در  نیز  اروپايي  كوچك تر  كشورهاي  ديگر 
دريافت كمك قرار خواهند گرفت. از سويي ديگر 
توان  اروپا درباره  اوراق قرضه  بازار  فعاالن در 
بدهي هاي  پرداخت  در  پرتغال  و  ايرلند  اسپانیا، 
اوراق  فروش  حاصل  كه  خود 

قرضه است، نگران هستند. اين سه كشور چاره اي 
جز پرداخت ندارند بنابراين مجبور خواهند شد از 
و  بیفزايند  مالیات ها  بر  و  بكاهند  هزينه هاي خود 
هر دو اقدام ياد شده به شدت بر ركود اقتصادي 
مي شود  مشاهده  ترتیب  بدين  افزود.  خواهد  آنها 
خوبي  دلیل  اروپا  اقتصادي  عمیق  مشكالت  كه 
تنها  اين  اما  است.  سرمايه گذاران  نگراني  براي 
و  گوشه  در  نیست.  سرمايه گذاران  نگراني  عامل 
كنار جهان تغییراتي كه دولت ها در كشورهاي در 
مايه  نیز  مي دهند  و  داده  نوظهور  و  توسعه  حال 
نگراني سرمايه گذاران شده است. ماه پیش دولت 
بانك ها  وام دهي  میزان  بر  محدوديت  اعمال  چین 
بسیار  نرخ  از  كاستن  پكن  هدف  كرد.  آغاز  را 
تشكیل  از  جلوگیري  نیز  و  اقتصادي  رشد  باالي 
است.  بوده  بازارها  برخي  در  قیمت  حباب هاي 
سپرده  میزان  هند  مركزي  بانك  ديگر  سوي  از 
داده  افزايش  را  بانك مركزي  نزد  بانك ها  قانوني 
درصد  هفت  باالي  رشد  كشور  اين  اقتصاد  زيرا 
را در سال جاري تجربه خواهد كرد. همچنین طرح 
ماه  چند  طي  نیز  برزيل  دولت  اقتصادي  تحرك 
و  ثروتمند  در كشورهاي  رسید.  پايان خواهد  به 
توسعه يافته نیز دولت ها به تدريج در حال بازپس 
اوج  گرفتن كمك هاي مالي اي هستند كه در دوره  
بحران به بانك ها و شركت هاي بزرگ ارائه كردند. 
كردن  معكوس  شده  ياد  كشورهاي  ديگر  اقدام 
اقتصاد  به  پول  تزريق  و  اسكناس  چاپ  روند 
روند  برابر  در  موانعي  اقدامات،  اين  تمام  است. 
و  مي شود  محسوب  كشورها  اقتصادي  رشد 
نگران  كنوني  روند  از  دارند  حق  سرمايه گذاران 
منفي  شاهد  نگراني ها  همین  تاثیر  تحت  باشند. 
شدن شاخص ها در بازارهاي مالي، كاهش قیمت 
هستیم. شاخص   بازارها  در  بي ثباتي  و  موادخام 
خود  اوج  نطقه  از   MSCI يا  سهام  قیمت  جهاني 
كاهش  10 درصد  تاكنون  ژانويه  چهاردهم  در 
سريع  بهبود  به  نسبت  خوش بیني ها  و  يافته است 
شرايط اقتصادي جهان جاي خود را به پیش بیني 
احتمال بروز ركود دورقمي اقتصادي داده است. 
عامل  سه  كارشناسان  و  اقتصاددان ها  باور  به 
به جا  هراس ها  و  نگراني ها  آيا  كه  مي كند  تعیین 

هستند يا نه، نخستین عامل قدرت و استحكام روند 
رشد اقتصادي و بهبود شرايط است. در اين زمینه 
اقتصادها  خروج  آيا  كه  شده  مطرح  پرسش  اين 
كمك هاي  آنها حاصل  رشد  و  ركود  و  بحران  از 
بدهي هاي  میزان  عامل  دومین  نه،  يا  است  دولتي 
كه  است  مطرح  پرسش  اين  كشورهاست.  دولتي 
آيا يونان يك مورد خاص است يا سرمايه گذاران 
با نگراني از رخداد حوادث مشابه آنچه در يونان 
رخ داد نسبت به ادامه حضور در بازارهاي مالي 
ترديد خواهند كرد و عامل سوم، پايبندي بانك هاي 
سیاست هاي  اتخاذ  در  دارايي  وزراي  و  مركزي 
صحیح و هماهنگ براي مقابله با بحران اقتصادي 
جهان است. اگر اين مقامات و نهادها درباره زمان 
قطع كمك دولتي به اقتصاد درست تصمیم نگیرند، 

مشكالت عمیق تر خواهند شد. 
ساختار رشد اقتصادي در كشورهاي جهان اساسا 
نوظهور  بزرگ  اقتصادهاي  است.  غیرهماهنگ 
 ۹ تا  پنج  رشد  و  هستند  ممكن  شكل  بهترين  در 
درصدي براي آنها پیش بیني مي شود كشورهايي 
نظیر هند و برزيل، به سالمت، تبعات بحران مالي 
اما  گذرانده اند  سر  از  را  جهاني  اقتصاد  ركود  و 
مشاهده  وضعیتي  چنین  ثروتمند  كشورهاي  در 
محتاط  همچنان  مصرف كنندگان  زيرا  نمي شود 
همین  به  افزايش.  حال  در  بیكاري  نرخ  و  هستند 
اين  در  رشد  كنوني  روند  ادامه  درباره  سبب 
همین  به  دارد.  وجود  جدي  ترديدهاي  اقتصادها 
كشورها  براي  يكسان  نسخه اي  نمي توان  دلیل 
كه  نظیر چین  اقتصادهايي  مورد  در  كرد.  تجويز 
بازارهاي  برخي  در  قیمت  حباب  تشكیل  خطر  با 
خود مواجه هستند، برنامه تحرك اقتصادي هر چه 
سريع تر بايد خاتمه يابد اما در اقتصادهاي بزرگ 
و توسعه يافته، روند بهبود اوضاع اقتصادي كند 
و شكننده است. بخش بزرگي از نگراني هاي كنوني 
بین سرمايه گذاران حاصل ابهام هايي است كه در 
حال  در  دارد.  وجود  دولت ها  سیاست هاي  مورد 
حاضر نه افراد، نه شركت ها و نه بانك ها درباره 
قطعیتي  دولت ها  سیاست هاي  نهايي  جهت گیري 
روند  توان  شود  كمتر  ابهام  اين  چه  هر  ندارند. 

بهبود اوضاع اقتصادي بیشتر خواهد بود. 
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در  مقاله اي  در  نیويورك تايمز  روزنامه  تحلیلگر  و  اقتصاددان  كروگمن،  پل 
است.  پرداخته  يورو  بلوك  در  اخیر  مالي  بحران  ريشه يابي  به  روزنامه  اين 
وي مي نويسد: اخیرا گزارش هاي مربوط به وضعیت وخیم مالي يونان يعني 
كسري بودجه و بدهي هاي دولتي آن و تعداد ديگري از كشورهاي مشكل دار 
اين منطقه در صدر اخبار رسانه هاي جهان قرار داشته و تاثیرات بزرگي بر 
بازارهاي مالي، اعتماد مصرف كنندگان و سر مايه گذاران گذاشته است اما از 
ديد من تاكید صرف بر بدهي هاي كسري بودجه ها در اروپا چندان صحیح 
نیست و به اين ديدگاه دامن مي زند كه تمام مشكالت كنوني، حاصل اقدامات 

غلط دولت هاست. عده اي از كارشناسان آمريكايي هم هستند كه با 
هزينه هاي  از  گسترده  بیكاري  به  رغم  مي خواهند  دولت  از  يونان  زدن  مثال 

خود بكاهد. 
اروپا  در  كنوني  بحران  عامل  تنها  مالي  انضباط  فقدان  كه  است  اين  واقعیت 
و حتي عامل اصلي اين بحران نیست. دولت ها مسئول هستند اما تنها عامل 
محسوب نمي شوند. به نظر مي رسد علت اصلي، خودبزرگ بیني نخبگان به ويژه 
آمادگي  آنكه  از  قبل  اروپا  باعث شدند  كه  از سیاستگذاراني است  آن دسته 
داشته باشد. ارز واحدي را بپذيرد. براي مثال به مورد اسپانیا اشاره مي كنم. 
مالي  و  اقتصادي  اقتصادي جهان وضعیت  و ركود  مالي  بحران  آستانه  در 
اين كشور بسیار مناسب به نظر مي رسید. در سال 200۷ بدهي هاي آن بسیار 
پايین يعني در حد 43 درصد تولید ناخالص داخلي اين كشور بود. در آلمان 

رقم يادشده 
۶۶ درصد تولید ناخالص داخلي آن بود همچنین دو سال پیش اسپانیا داراي 
مازاد بودجه بود و از لحاظ مقررات بانكي در وضعیت خوبي به سر مي برد. 

توصیف  اروپا  فلوريداي  اسپانیا،  و سواحل طوالني،  گرم  هواي  به سبب  اما 
مي شد و درست شبیه فلوريدا فعالیت هاي ساخت و ساز در آن رونقي بسیار 

فعالیت هاي  توسعه  براي  مالي  منابع  كه  بود  اين  واقعیت  اما  داشت  باال 
ساخت و ساز در اسپانیا از خارج اين كشور تامین مي شد يعني جرياني عظیم 
از سرمايه از ديگر كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان وارد بخش ساخت و ساز 
اسپانیا شده بود. حاصل اين روند رشد سريع همراه با تورم باال بود. بین 

سال هاي 2000 تا 2008 قیمت كاال و خدمات تولید شده در اسپانیا 
35 درصد افزايش يافت در حالي كه طي اين مدت در آلمان رشد قیمت ها تنها 
10 درصد بود. از سوي ديگر به سبب افزايش هزينه ها، صادرات اسپانیا هر 
روز بیشتر ويژگي رقابتي خود را از دست داد اما طي اين سال ها به علت رونق 

شديد در بخش ساخت و ساز وضعیت اشتغال بسیار خوب بود. 
سپس حباب بخش مسكن فرو پاشیده و نرخ بیكاري 

به سرعت افزايش يافت و بودجه دچار كسري شديد شد. اكنون دولت اسپانیا 
اقتصادي  انجام دهد. مهم ترين مشكل  كار زيادي براي حل مشكل نمي تواند 
اسپانیا اين است كه در حال حاضر هزينه ها و قیمت ها در اين كشور تناسبي 
با هزينه ها و قیمت ها در ديگر كشورهاي اروپايي ندارد. اگر اسپانیا به جاي 
يورو، ارز پیشین خود يعني پزوتا را داشت مي توانست با كاستن از ارزش 

آن به میزان 
اسپانیا  ارز  اما  كند  حل  را  خود  مشكالت  ارزها  ديگر  برابر  در  درصد   20
يورست و اين به آن معناست كه روند بهبود اوضاع اقتصادي و مالي در اين 
كشور بسیار كند خواهد بود و كاهش قیمت ها تنها پس از مدتي بسیار طوالني 
دور  هستیم  آن  شاهد  اكنون  كه  اتفاقاتي  از  هیچ يك  كرد.  خواهد  پیدا  تحقق 
از انتظار نبود. اكنون دولت هاي اروپايي بايد به شناخت نقاط ضعف بسیار 
خطرناك اتحاديه پولي خود بپردازند. ترديدي وجود ندارد كه برخي دولت هاي 
اين اعتقاد  اما مايه اصلي مشكالت عمیق كنوني  اروپايي نیز مسئول هستند 

غلط بود كه اروپا بدون آمادگي كافي مي تواند داراي يك ارز واحد باشد. 
ارزهاي  انتظار است. حركت به عقب يعني بازگشت  از  فروپاشي يورو دور 
ملي غیرممكن است بنابراين تنها راه، حركت به جلو و مديريت صحیح بحران 
كنوني است. طي سال هاي آينده روند پرزحمت حركت كشورهاي عضو بلوك 
يورو به سوي سامان اقتصادي را شاهد خواهید بود. طي اين سال ها آنچه 

مهم است سیاستگذاري صحیح 

از سوي دولت هايي است كه بدون درنظر گرفتن شرايط مناسب، يك دهه پیش 
ارزي واحد را براي خود انتخاب كردند و طي اين مدت براي رفع نقاط ضعف 

خود اقدامي انجام ندادند. 
خاص  مشكالت  با  يورو  بلوك  عضو   1۶ از  يك  هر  مي دهد،  نشان  آمارها 
خود دست به گريبان هستند. اقتصادهاي بزرگ تر در حال بررسي راه هايي 
براي كمك به اقتصادهاي كوچك تر از جمله يونان هستند اما فرآيند اصالح 

ساختارهاي جاافتاده اقتصادي در اين كشورها بسیار زمانبر خواهد بود. 

کاهش قیمت مسکن در 
بریتانیا ادامه می یابد 

وام دهی  میزان  كاهش  با  معتقدند  اقتصاددان ها 
برای  تقاضا  میزان  افول  انگلستان،  بانك های 
امر  اين  پیدا خواهد كرد و  ادامه  مسكن همچنان 
زمینه كاهش قیمت ها را فراهم می كند. تاثیر اصلی 
سال جاری  اواخر  از  مسكن  وام  میزان  كاهش 
كه  بانك هايی  زمان  آن  در  شد  خواهد  احساس 
طی سال 2008 و 200۹ در مجموع 3.9 میلیارد 
بازپس دهی  كردند،  دريافت  كمك  دولت  از  پوند 
ترتیب  اين  به  كرد.  خواهند  آغاز  را  كمك ها  اين 
چاره ای جز كاهش موارد وام دهی برای بانك ها 
و نهادهای مالی وجود ندارد. دولت بريتانیا نیز 
و  عظیم  بدهی  يعنی  بزرگ  معضل  دو  با  اكنون 
به همین سبب  بیكاری مواجه است و  نرخ  رشد 
توان افزايش هزينه برای سرمايه گذاری و ايجاد 
بهبود  به  اعتمادی  وضعیت  اين  در  ندارد.  شغل 
ندارد.  وجود  بريتانیا  مسكن  بازار  در  چشمگیر 
بزرگ ترين  انبوه ساز  شركت های  میان  اين  در 
توان خريد  از يكسو مردم  قربانیان هستند زيرا 
موارد  افزايش  ديگر  سوی  از  و  ندارند  خانه 
بدهی های غیرقابل  بازپرداخت، اين شركت ها را با 
كمبود نقدينگی و ورشگستگی مواجه كرده است. 
دولت  اگر  است  معتقد  مودی  مطالعاتی  موسسه 
ادامه  نیايد  شركت ها  نوع  اين  كمك  به  بريتانیا 
آنها دشوار خواهد شد.  از  بسیاری  برای  حیات 
برای  مذاكره  مشغول  شركت ها  اين  از  تعدادی 
متقاعدكردن دولت به اجرای طرح های تحرك در 
بخش مسكن هستند اما با در نظر گرفتن شرايط 

موجود امكان اجرای اين طرح ها وجود ندارد. 

اشتیاق دوباره 
سرمایه گذاران به خرید طال 
افت و خیزهايی كه طی روزهای اخیر در بازارهای 
مالی و نیز شرايط اقتصادی بلوك يورو رخ داده، 
زمینه حركت دوباره سرمايه گذاران به سوی طال 
را فراهم كرده است. طی چند روز گذشته قیمت 
هر اونس طال در بازارهای جهانی تا دو درصد 
طال  سرمايه گذاران،  ديد  از  است.  يافته  افزايش 
عاملی برای حفظ سرمايه ها در برابر تورم و نیز 
نگرانی ها درباره  افزايش  ريسك های مالی است. 
به ويژه  يورو  بلوك  كشورهای  اقتصادی  افق 
يونان نیز عاملی موثر در حركت فعاالن بازار به 

سوی خريد طال بوده است. 
نیز  دالر  ارزش  كاهش  كارشناسان  ديد  از  البته 
حال  در  است.  بوده  موثر  قیمت طال  افزايش  در 
حاضر كشورهای بزرگ اروپايی در حال رايزنی 
برای كمك به يونان برای كاهش بدهی های دولتی 
اقتصادهای  اكنون  كه  مشكالتی  اما  هستند  آن 
كوتاه مدت  در  آن مواجه هستند  با  يافته  توسعه 
و  مالی  بحران   اوج  دوره  طی  نیستند.  قابل حل 
ركود اقتصادی كه به بیكار شدن ده ها میلیون نفر 
دولت ها دركشورهای  منجر شد،  درسطح جهان 
صدها  خود  اقتصاد  به  كمك  برای  توسعه يافته 
همین  و  كردند  تزريق  آن  به  پول  دالر  میلیارد 
امر زمینه رشد بدهی های دولتی را فراهم كرده 
فعالیت های  حجم  كاهش  ديگر  سوی  از  است. 
دولت ها  مالیاتی  درآمدهای  كاهش  باعث  تجاری 
شده است و اين مشكالت در كوتاه مدت قابل حل 

نیستند.  
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) نگاهی به سینمای كريستف كیشلوفسكی (

سخن  سینما  مرگ  از  منتقدان  از  بسیاری  که  زمانی 
می راندند فیلمساز لهستانی ، کریستف کیشلوفسکی 
به تنهایی به عنوان آوانگارد سینمای تجربی خود را 
دولوز  که  بیاوریم  یاد  به  البته   ( به همگان شناساند 
در همین دوران بود که سخن گفتن از مرگ سینما را 
ابلهانه می دانست چرا که به عقیده ی وی سینما هنوز 
جنبه های ناشناخته ی بسیاری برای کشف کردن دارد 
و در حقیقت هنوز از عمر سینما چندان نگذشته است(.

" كارهايم را كرده ام تنها كاری كه بايد بكنم اين است كه عصرها در حالی 
كه سیگار دود می كنم منتظر مرگ باشم" 

كیشلوفسكی ) مصاحبه با نشريه ی ابزروواتور ( 

فیلمساز  راندند  می  سخن  سینما  مرگ  از  منتقدان  از  بسیاری  كه  زمانی 
سینمای  آوانگارد  عنوان  به  تنهايی  به  كیشلوفسكی  كريستف   ، لهستانی 
تجربی خود را به همگان شناساند ) البته به ياد بیاوريم كه دولوز در همین 
دوران بود كه سخن گفتن از مرگ سینما را ابلهانه می دانست چرا كه به 
عقیده ی وی سینما هنوز جنبه های ناشناخته ی بسیاری برای كشف كردن 
دارد و در حقیقت هنوز از عمر سینما چندان نگذشته است(. كیشلوفسكی 
در فیلمهايش بحرانهای انسان مدرن را اكران می كرد و نشان می داد كه 
چگونه زندگی انسان مدرن بی معنا شده است ، اخالقیت خود را از دست 
داده است . زمانی لیوتار در مورد آدرنو گفته بود كه در قرن بیستم هیچ 
فیلسوفی چون آدرنو عزای از بین رفتن سوژه و فرديت را نگرفته است . 
شايد اين حكم را اين گونه بتوان در مورد كیشلوفسكی به كار گرفت كه در 
سینما هم هیچ سینماگری چونان وی از بین رفتن و فروافتادن انسان را 
نمايش نداده است . به نظر من كیشلوفسكی گسست قاطعی از فیلمسازان 
نسل قبل از خود ) برگمان ، تاركوفسكی ، برسون و...( داشته است . در 
حالی كه اين سینماگران بعدی متافیزيكی به سینمای خود می دادند و شايد 
بتوان گفت بحرانهای انسان را از اين زاويه می نگريستند ، كیشلوفسكی بی 

معناشدن زندگی انسان را تنها اكران می كند . 
را نصیحت می كند  انسانها  نیست كه  ای  از ديوانه  در سینمای وی خبر 
يا كشیشی  يابد و  يا كودكی كه كف خیابان در لحظه ی مرگ نجات می 
می  سكوت  لحظات  ترين  بحرانی  در  خدا  چرا  داند  نمی  كه  باخته  ايمان 

كند و يا شوالیه ای كه نمی تواند مرگ خود را بپذيرد و يا خبررسانی كه 
اخبار تیره ی جهان را می آورد يا شاعری كه پس از مرگش در جهانی 
محاكمه می شود كه كسی نمی داند شاعری چیست از اين جهت سینمای 
كیشلوفسكی هیچ ادعايی ندارد حتی علی رغم داشتن اعتقادات مذهبی هیچ 
بی  ی  سرچشمه  و  كند  تحمیل  فیلم  بر  را  اعتقاداتش  تا  كند  نمی  تالشی 
برسون  حتی  يا  تاركوفسكی  )همچون  را  فیلمهايش  آدمهای  های  معنايی 
و اگر كمی پیشتر برويم دراير( در دوری از ارزشهای مذهبی بداند مثال 
در شانس كور وقتی پسرك تنها دركلیسا ايمان می آورد ، فقط از خدا می 
خواهد كه وی را تنها نگذارد ولی چرا پسرك در همان اپیزود تنها می ماند 

و به تلخی می میرد ؟ 
موقعیت زن در سینمای كیشلوفسكی ا نظر من بسیار درخشان است و بر 
اين نظرم كه كمتر سینماگری چون كیشلوفسكی توانسته بود از نگاه مسلط 
و سلطه جوی مردانه فرار كند . برخورد بزرگان سینما با زن همواره جنبه 
اين برداشت  . شايد اوج  های متاسفانه جنس دوم سازی را داشته است 
را در سینمای هیچكاك بتوان يافت . تا آنجايی كه من دنبال كرده ام اولین 
كارگردانی كه با زن برخورد عمیقا ساديستی ای را داشته است هیچكاك 
بوده است . در فیلمهای هیچكاك حتی نشانه های عمیقا تبعیض آمیزی هم 

وجود دارد . 
و  داند  می  اولیه  گناه  نوعی  دچار  را  زنها  فیلمهايش  در  معموال  هیچكاك 
نمايانگر جامعه  از قوانین كه  تاوان تخطی خود  بايد  فیلم زن  در سراسر 
نظر  به  است  مثال مشهورش  كه  هیچكاك   . بپردازد  را  مردانه هستند  ی 
من برخورد با زن در سینمای آوانگارد اروپا نیز وضعیت چندان جالبی 
ندارد . غالبا در سینمای روشنفكری زن را به نحوی جین آستینی توصیف 
می كنند : موجودی پرحرف كه غالبا به مسائل مهمی كه زندگی شخصیت 
اصلی فیلم ) مرد ( را معطوف خود كرده است بی توجه است و تنها به يك 
زندگی ساده در كنار مرد دلخواهشان می انديشند . به طور خالصه زن در 
اين سینما موجودی پرحرف و غیرقابل تحمل است ولی وجودش در نهايت 
ضروری است . مثال در نورزمستانی برگمان اين كشیش است كه باورش 
را به خدا از دست داده است و از اين رهگذر دچار دلهره های بنیادين شده 
است . ولی در مقابل شخصیت زن روبه رويش تنها به عشق می انديشد و 
حوصله ی اين حرفها را ندارد و تنها ناراحتی اش اين است كه چرا كشیش 
يا  بنیادين می كند  اين پرسش های  به وی خود را درگیر  به جای توجه 
رفتارهای بالهت آمیز كاركترهای زن توت فرنگی های وحشی يا لبخندهای 

شبهای تابستانی ويا حتی همین گونه در نوستالژيای تاركوفسكی . 
شما به جاده توجه كنید . فلینی از اين ابلهانه تر نمی توانست زن زامپانو 

را نمايش دهد . 

كامال  و  است  شده  تكرار  بارها  تم  اين  اروپا  سینمای  در  میكنم  فكر  من 
با  ما  كیشلوفسكی  سینمای  در  ولی  است  سینما  از  نحو  اين  به  منحصر 
تصويری در نوع خود درخشان از زن طرف هستیم . تصويری كه حتی 
از نگرش خاص آلمودووار به زن هم بسیار باارزش تر است . شايد تنها 
از بین می  در سینمای كیشلوفسكی باشد كه چنین تمايز بین زن و مرد 
رود مشكالتی كه بر سر زندگی شخصیت های فیلم های وی می آيد هیچ 
همسر  مرگ  برابر  در  ژولی  كه  گونه  همان  ندارد  آنها  جنسیت  به  ربطی 
معنای زندگی خود را گم می كند كه ياتسی با مرگ خواهرش . در فیلمهای 
كیشلوفسكی اين انسان است كه زندگی اش را مضمحل و بی حاصل می 
های  شخصیت  جنسیت  توانید  می  سادگی  به  شما   . مرد  يا  زن  نه  بیند 
برخورد  زن  با  نه  كیشلوفسكی  كنید  عوض  را  كیشلوفسكی  فیلمهای 
ساديستی می كند و نه جنسی و يا تحقیرآمیز . شايد به جرئت بتوان گفت 
ارتباط جنسی زن و مرد در فیلمهای وی مبنايی اروتیكی ندارند . در بی 
انتها آن سكانسی كه اوال با آن توريست می خوابد همان قدر بار تراژيك 
بی  در   . درباره ی كشتن  كوتاه  فیلمی  در  راننده  قتل  كه صحنه ی  دارد 
انتها آن صحنه ی ارتباط جنسی در حالی انجام می شود كه روح آنتونی 
) شوهر اوال( وی را می بیند : بی هیچ اندوهی شايد هم بی هیچ احساسی ، 
در حالی كه موسیقی ای كه بسان ساير موسیقی های فیلمهای كیشلوفسكی 

به ناقوس عزا می ماند بار اروتیكی اين صحنه را می گیرد . 
يك  به  اشان  جنسی  ارتباط  از  پس  كیشلوفسكی  فیلمهای  های  شخصیت 
آرامشی می رسند و خود را خالی می كنند و در حالی كه سیگار میكشند 
به  در حقیقت   . گويند  اشان خود می  به شريك جنسی  را  مشكالت خود 
جرئت می توان گفت تنها حالتی است كه اين قدر بی پروا اين آدمها با خود 
روبه رو می شوند در حالی كه اين شخصیتها عمدتا ساكت و گوشه گیرند 
درامی  به  را  فیلم  و  كنند  می  زدن  به حرف  ابايی شروع  هیچ  بی  ناگهان 
اثر كنشی خاص فیلم به ملودرامی مدرن  يا بر  گفتاری تبديل می كنند و 
ارتباط جنسی  از همین نقطه ی  فیلم  تبديل می شود به يك معنا چرخش 
شروع می شود . در شانس كور پس از ارتباط جنسی است كه دختر به 
همكالسی قديمی اش از تحقیرهای جنسی اش می گويد ، در بی انتها اوال 
پس از خوابیدن با توريست است كه با زبان لهستانی با پسرك توريست 
صحبت می كند ) در حالی كه توريست لهستانی نمی فهمد ( ، در سفید زن 
در حالی كه به ارگاسم می رسد فريادی نامتعارف می زند ) البته در رويای 
مردی كه هرگز نمی توانست عشقش را ارضا كند ( ، در فیلمی كوتاه در 
باره ی عشق پسرك خجالتی پس از ارتباط جنسی اش است كه تصمیم به 

خودكشی می گیرد . 

ارتباط جنسی ای كه تنها برای اين بود كه به پسرك ثابت شود عشق جز 
جنسیت محض نیست ولی نه پسرك باور می كند و نه زن همانطور كه 
ژولی در آبی می خواست به معشوقی قديمی اش اين را ثابت كند ولی آيا 
خودش باورش شد ؟ ) همخوابگی آخر فیلم ژولی را به ياد بیاوريد ؟ ( و 
در زندگی دوگانه ی ورونیكا ست كه در حالی كه ورونیكابا دوستش هم 
بستر شده عكس ورونیك را می بیند و از آن لحظه با روی ديگر زندگی 

اش مواجه می شود . 
خط روايی فیلمهای كیشلوفسكی بسیار ساده است ، داستانهايش را خیلی 

ساده می توان در يك خط بیان كرد . شايد برای همین است كه سینمای 
زيبايی شناسی  مبانی  با  كه  كسانی  و حتی  دارد  دمكراتیك  جذابیتی  وی 
كارهای وی آشنا نباشند از ديدن فیلمهايش لذت می برند . الگوی روايی 
فیلم شما را درگیر نمی كند ، با تدوين های سريع ، چرخش های تند زمانی 
، كاتهای غافلگیر كننده و ريتم  ، پرسپكتیويته های گیج كننده ی دوربین 
قبیل  از  آثار پست مدرنی  بینافیلمی  ارجاعات متعدد  پیشبینی و  قابل  غیر 
، پالپ فیكشن يا حتی گوست داگ يا ابهام های خاص سینمای  كله پاكن 
مدرنی چون پرسونا ، هشت و نیم و ... طرف نیستیم گويا كیشلوفسكی تنها 
دوربین را دستش می گرفت و فیلم می ساخت . از اين نظر آثار وی خیلی 

ساده جزو جهانمان می شوند . 
تا آنجايی كه به ياد دارم در فیلمهای وی ما حتی با هیچ گونه فالش بكی هم 
طرف نیستیم . به نظر من اين مسئله از يك طرف با الگوی ساده روايی آثار 
وی همخوانی دارد و از طرف ديگر از عمل كردن در سطح دال فراتر می رو 
ودر سطح مدلول عمل می كند ) با توجه به تمايزی كه نشانه شناسان بین 
داللت در سطح دال و در سطح مدلول می گذارند( گويا برای كیشلوفسكی 
زندگی تنها در زمان حال اهمیت دارد . آنچه كه اهمیت ندارد گذشته و حتی 
آينده است اما به گونه ای پارادوكسیكال شخصیت های فیلمهايش از بند 
گذشته نمی توانند رها شوند و اين گذشته ی آنهاست كه همواره زندگی 
آنها را بی معنا می كند و غالبا هم اين گذشته با مرگ پیوند خورده است 
مرگ عزيزی كه زندگی شخصیت اصلی فیلم را بی معنا می كند . ژولی با 
مرگ همسر و دخترش است كه ديگر نمی تواند با جهان اطراف خود ارتباط 
برقرار كند : شاهكار موسیقايی شوهرش را نابود می كند ماده موشی و 
بچه هايش را می كشد ، با معشوق سابقش ارتباط جنسی برقرار می كند 
و سعی می كند به وی بفهماند عشق چزی جز جنسیت نیست )همچون آن 
زن تنها در فیلمی كوتاه در باره ی عشق كه باعاشق دوربین به دست خود 
انتها كه پس از مرگ شوهرش  چنین می كند يا همچون اوالسكی در بی 
پولی كه در صنوقچه ی  ) همان مقدار  پول  با دريافت  چون يك روسپی 

شوهرش يافته بود ( با يك توريست می خوابد (. 
مسائل  كیشلوفسكی  ولی  است  كیشلوفسكی  كارهای  در  مهمی  تم  مرگ 
است  دردبار  فیلمهايش  در  مرگ  پیشینیانش(  همجون   ( كند  نمی  كلی  را 
و  كنترل  از  اينكه خارج  يا  است  رنج بشری  يك  كه مرگ  دلیل  اين  به  نه 
غیراختیاری بودنش آن را ترا ژيك می كند بلكه چون مرگ عزيزی است كه 
شخصیت فیلم با صدايش خوگرفته بود ، با او بزرگ شده بود و ساعتها 
اين مرگ رنجی   . او بودن را تجربه كرده بود  ، روزها و ماهها در كنار 
توصیف نشدنی را برای شخصیت فیلم می آفريند ، اين مرگ كامال فردی 
اين رنج را كیشلوفسكی در آن سكانس   . است و رنجش هم چنین است 
فیلمی كوتاه درباره ی كشتن كه ياتسی عكسی كهنه از دختركی ) كه بعدا 
می فهمیم خواهر وی است كه در كوچكی مرده بود ( را به عكاسی می برد 
و از عكاس می پرسد كه آيا می شود از روی عكس فهمید كه دخترك زنده 
يا نه ، نشان می دهد. اين جمله را ياتسی آرام و بريده بريده و با  است 
رنجی غیرقابل وصف بیان می كند ) در حالی كه می داند خواهركوچكش 
كه ديوانه وار عاشق وی بود سالهاست كه مرده است ( گويا ياتسی نمی 
توانست باور بیاورد كه خواهرش ) و از اين رهگذر زندگی خودش( از بین 
رفته است. نمی دانم كه چرا اين دقائق مرا همواره ياد دردبارترين روزهای 
زندگی ام می اندازد : عكسهای عزيزی كه همواره خندان است ولی ديگر 
نیست ، ديدگانی كه از عشق ، غم و غربت می درخشند ، صدايی كه به امید 
يافتن طنینی در تاريكی سالهاست كه در ارتعاش خود محو شده است و 

مرگ عزيزی كه هنوز هم او را همین جا روی زمین می خواهم ... 
ياتسی در نهايت اعدام می شود ، اوالسكی كه ديگر نمی تواند دوری آنتونی 
را تحمل كند درپايان خودكشی می كند ، ژولی كه معلوم نیست در نهايت 
ناامیدانه به  ، روسپی تنها در حالی كه  يا نه رها می شود  شادمان است 
مشتريانش می نگرد غم اش همیشگی می شود همچون ورونیكا كه با يافتن 
خانه ی ورونیك با روی ديگر سكه ی زندگی اش ) مرگ ( مواجه می شود 
، مرد ناتوان جنسی گريان به معشوقی كه معلوم نیست به او می رسد يا 
نه خیره می شود، ولی در نهايت ... در پايان فیلم قرمز قاضی فضولی كه 
مكالمات همسايه هايش را شنود می كرد به صفحه ی تلويزيون خیره می 
شود و نجات يافتن شخصیت هايی كه در سه رنگ زندگی اشان بی معنا 
شده بود را از كشتی ای كه غرق شده بود ) و تنها همین ها زنده ماندگانند( 

می بیند : آيا اين گونه كیشلوفسكی منادی امید نیست ؟ 
برای  پريزنیف  باگنف  كه  ای  جادويی  های  موسیقی  كنار  در  اينها  تمام 
فیلمهايش ساخت و فیلمنامه هايی كه با همكاری دوست هنرمند و قاضی 
اش كريستف پیه پزپیچ نوشت ، خبر از جاودانگی سینمای كیشلوفسكی می 
دهد . كیشلوفسكی پس از سه گانه ی سه رنگ ديگر فیلمی نساخت . هرچند 
طرح سه گانه ای ديگر به نامهای جهنم ، دوزخ ، بهشت را در سر داشت 
اما از بین اينها تنها موفق به نوشتن فیلمنامه ی بهشت شد و در سال ۹۶ 
در حالی كه هنوز نبوغ هنری اش پويا بود مرد . در سال 2002تام تیكور 
كارگردان آينده دار آلمانی كه سینما را زير نظر ويم وندرس شروع كرده 
بود و شديدا تحت تاثیر كیشلوفسكی نیز بود حتی می شود گفت فیلم بدو 
لوال بدو ی تیكور عمیقا متاثر از شانس كور كیشلوفسكی است ، از روی 
فیلمنامه ی بهشت با همكاری پیه پزپیچ اين فیلم را با بازی ريبیسی ) كه با 
فیزيك سرد و مرده ی صورتش واقعا ياد بازيگران فیلمهای كیشلوفسكی 
چون  فیلمهايی  در  بازی  بخاطر  اخیرا  البته  كردو  زنده  همگان  برای  را 
ترانسفورمر به بازيگری تجاری تبديل شده است ( و كیت بالنشت ساخت 
. هرچند فیلم به نظر من بد نبود ) اگر كه از ضعف های شديدا غیر قابل 
اغماض فیلم مثل سكانس داخل اداره ی پلیس و نحوه ی فرار و قايم شدن 
اين  كه  كرد  ثابت  به خوبی  اما   ) بگذريم  اداره  درون  ريبیسی  و  بالنشت 
عمیق  تاثیرات  البته   . كند  ماندگار  توانست  می  كیشلوفسكی  تنها  را  فیلم 
كیشلوفسكی بر فیلم و تاثیر پذيری تیكور خاصتا از دو فیلم فیلمی كوتاه 
درباره ی عشق و فیلمی كوتاه درباره ی كشتن آشكار بود اما طرفداران 
سینمای كیشلوفسكی عمیقا فقدان كارگردان محبوب خود را احساس كردند 

.
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لوک بسون هم سراغ فیلم سه بعدی رفت
لوك بسون فیلمساز نامدار فرانسوی به زودی فیلمی علمی ـ تخیلی را 

به شیوه سه بعدی را تهیه می كند. 
لوك  به  متعلق  فرانسه  كورپ  يوروپا  استوديوی  آنالين  امپاير  از 
را بر عهده گرفته و   "8 "جايگاه  بسون تهیه كنندگی فیلمی با عنوان 
بسون دو كارگردان نو خاسته انگلیسی به نام های استفن سنت لجر 
 "8 "جايگاه  كارگردانی  و  فیلمنامه  نگارش  برای  را  مدركه  جیمز  و 

برگزيده است. 
سنت لجر و مدر پیش از اين فیلم كوتاه پانزده دقیقه ای "تنها دعا كن" 
را ساخته اند.مراحل تكمیل جلوه های ويژه رايانه ای فیلم از هم اكنون 

و پیش از آغاز فیلمبرداری در اوائل تابستان شروع شده است. 
"جايگاه 8" فیلمی انگلیسی زبان با بودجه ای 30 میلیون دالری است 
و پخش كنندگان آمريكايی از هم اكنون به دنبال خريد حقوق پخش 

جهانی فیلم هستند. 

بر  مفرح  هوايی  و  حال  كننده  تهیه  مقام  در  كه  كرده  اعالم  بسون 
فیلمنامه حاكم ساخته است.

»آواتار« همچنان پیشتاز گیشه است 
 

فیلم »آواتار« ساخته جیمز كامرون براي نهمین هفته متوالي در صدر 
فهرست پرفروش ترين فیلم هاي سینماي جهان قرار گرفت. اين فیلم 
 ۷1 از  را  دالر  میلیون   5۹ فروش  هفته  آخر  تعطیالت  در  بعدي  سه 
میلیارد   ۶۹/1 به  تا مجموع فروش جهاني آن  به دست آورد  كشور 
سینماي  تاريخ  فیلم  ترين  پرفروش  عنوان  كه  فیلم  اين  برسد.  دالر 
اكنون  امريكاي شمالي  با احتساب فروش  اختیار دارد،  جهان را در 
به فروش 35/2 میلیارد دالر رسیده است. به گزارش ايسنا به نقل از 
اسكرين ديلي، پس از چین كه با 155 میلیون دالر همچنان بیشترين 
و  فرانسه  آلمان،  ژاپن،  است،  داشته  »آواتار«  از  را  استقبال  میزان 

ايتالیا نیز در فروش چشمگیر اين فیلم بیشترين سهم را داشته اند.

 

آل پاچینو بار دیگر نقش 
افسر پلیس را بازی می کند

 

آل پاچینو بازيگر اسطوره ای سینما بار ديگر در نقش يك افسر 
پلیس فاسد به نقش آفرينی می پردازد. 

ايفای نقش  از هالیوود ريپورتر پاچینو كه سابقه درخشانی در 
به  كس"  هیچ  پسر   " فیلم  در  آينده  ،ماه  دارد  پلیس  افسران 

كارگردانی ديتو مونتیل جلوی دوربین می رود. 
پاچینو پیش از اين در فیلم هايی چون "سرپیكو"، "دريای عشق" 
، "مخمصه" ، "بی خوابی " و"قتل منصفانه " نقش افسران پلیس 
بازيگران  توانمندترين  و  معتبرترين  جمله  از  داشته  عهده  بر  را 
سینما به شمار می آيد.اما سه فیلم اخیر او يعنی "88 دقیقه" ، "قتل 
منصفانه " و " دو نفر به دنبال پول" جملگی شكست هايی تجاری 

بوده اند كه اعتبار حرفه ای او را نیز زير سئوال برده اند. 
روايت  را  كارگر  طبقه  از  پسری  داستان  كس"  هیچ  "پسر  فیلم 
می كند كه به خدمت نیرو های پلیس در می آيد و به محله جرم 
خیز دوران نوجوانی خود باز می گردد.اين پلیس جوان كه نقش 
او را چنینگ تاتوم بر عهده دارد در منطقه تحت پوشش خود با 
وقايعی مواجه می شود كه زندگی و آينده حرفه ای او را به خطر 

می اندازد. 
 " فیلم  بازيگران  ديگر  هولمز  كیتی  و  لیوتا  ری   ، هاوارد  ترنس 
پسر هیچ كس" هستند.مونتیل نیز پیش از اين فیلم هايی چون " 
مبارزه" و " راهنمای شناسايی قديسین" را كارگردانی كرده است.

کمال تبریزی: دیگر فیلم کمدی نمی سازم
كمال تبريزی كار گردان سینما اعالم كرد كه ديگر نمی خواهد فیلم كمدی 

بسازد . 
به گزارش شفاف وی در گفت و گو با ماهنامه سینمايی 24 تصريح كرد: 
پیش خودم فكر می كنم كه پاداش آخرين فیلم طنزی است كه ساخته ام . 

ديگر گفته های كارگردان فیلم توقیف شده پاداش از قرار زير است : 
• در مقطع فعلی فكر می كنم خنداندن تماشاچی باب میلم نیست.دلم می 

خواهد وارد نوع ديگری از فیلمسازی شوم . 
• كسی از شوخی ناراحت نمی شود كه نقطه ضعفی نداشته باشد . 

• مدير آن وقتی موفق است كه ابتدا دردل آنها باشد كه می خواهد آنها 
را اداره كند . 

• به نظرم اگر می شد با پلیس و قاضی دادگاه شوخی كنیم اين شوخی 
اعتقادمن احترام  .به  مهرو محبتی بین مردم واينها به وجود می آورد 

پلیس بیشتر می شد . 
• يك بار مارمولك را برای اعضای يكی از سازمانهای دولتی نشان داديم 
.آنها خانواده هايشان را هم آورده بودند . همسر وفرزندانشان دريك 
طرف سالن بودند وخودشان در طرف ديگر .دو سوم سالن را خانواده 
هايشان پر كرده بودند ويك سوم را خودشان .در زمان شوخی های 
اين دوستان  اما خود  فیلم خانواده هايشان از خنده روده بر می شدند 
حیرت زده به خانواده هايشان نگاه می كردند وخنده به لبشان نمی آمد! 
• اين اتفاق افتاد چون طرز تلقی اين دوستان مسئول متفاوت شده .اين 

دوستان چون مشغله شان زياد است از جامعه فاصله پیدا كرده اند. 
• االن خیلی راحت می گويند كه فیلم پاداش فیلم سیاسی است در حالی 
كه ابدا اينطور نیست ومن به هیچ عنوان قصد وغرض سیاسی نداشته ام 

.فقط شوخی است با موقعیت يك آدم در مراسم حج . 
• حرف پاداش اين است كه می خواهد بگويد مديری كه منصب دولتی 
دارد و عادت كرده سفرهای آنچنانی برود و در هتلهای آنچنانی بخوابد 
،حاال يكبار زندگی ساده را دربین مردم تجربه كند و در سفر حج بفهمد 

دنیا دست كیست . 
اما مطمئن هستم كسانی كه در مقام ممیزی فیلم را ديده اند وبه آن   •
اين  دنبال  .آنها  اند  نديده  را  مفاهیم  اين  اصال  دهند  نمی  نمايش  اجازه 
هستند كه تبريزی به چه كسی متلك گفته و قصد پنهانش چیست ودر 

كدام جناح است . 
• پاداش را می خواهند نمايش بدهند ،نمی خواهند، نگه دارند تا باالخره 
يك روزی اكران شود . اين همه جلوی نمايش به رنگ ارغوان را گرفتند 

چه فرقی كرد ؟
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ماالریا عامل مرگ توتنخامن
 فرعون جوان مصر  

از میالد  قبل   1324 1۹ سالگي، حدود سال  در  فراعنه مصر كه  از  يكي  توتنخامن   
مسیح درگذشته، به بیماري ماالريا مبتال بوده و مرگ او ناشي از ماالريا و بیماري 
استخوان تشخیص داده شده است. به گزارش نیويورك تايمز، دانشمنداني كه روي 
ساير  بدن  از  برداري  نمونه  گويند  مي  كنند  مي  كار  توتنخامن  شده  مومیايي  بدن 
فرعون ها نیز نشان از بیماري ماالريا دارد ولي نه به شدت توتنخامن و البته بیماري 
ماالريا در سواحل رود نیل امري عادي بوده است. برنامه جديد راديولوژي و ژنتیك 
كه بر اساس آن موفق به كشف بیماري فراعنه شده اند از ويژه برنامه هايي است 
كه مي تواند در تحقیقات تاريخي بسیار موثر واقع شود. آزمايش هاي قبلي نشانه 
يي از آسیب در استخوان پاي توتنخامن داشت كه گفته مي شود از حادثه يي قبل از 
مرگ او حكايت دارد. بر اين اساس دانشمندان مي گويند ممكن است ابتدا بر اثر حادثه 
سقوط، بدن وي ضعیف شده باشد و آنگاه ماالريا توانسته است او را بكشد. نتايج 
دو سال مطالعه روي بدن مومیايي شده توتنخامن در شماره آينده مجله موسسه 
پزشكي امريكا منتشر خواهد شد. اين مطالعات را زهي هاواس باستان شناس نامدار 
مصري سرپرستي مي كند و باستان شناسان و پزشكاني از كشورهاي اروپايي و 

امريكا با او همكارند. 

صاحبان گربه ها از صاحبان سگ ها باهوش 
ترند 

 
مدت هاي طوالني است اين اعتقاد وجود دارد كه گربه ها از سگ ها باهوش ترند و 
اكنون به نظر مي رسد همین مورد نیز در مورد صاحبان آنها صادق است. تحقیقات 
افرادي كه داراي  به  نگهداري مي كنند نسبت  افرادي كه گربه  جديد نشان مي دهد 
سگ هستند تحصیالت دانشگاهي بیشتري دارند و بهره هوشي آنها نیز باالتر است. 
به گزارش تلگراف بررسي هاي جديد در انگلستان نشان مي دهد جمعیت سگ ها و 
گربه هاي خانگي در اين كشور نزديك به 8/20 میلیون است كه 50 درصد از آنچه 
قباًل تصور مي شد باالتر است. دانشمندان متوجه شدند مردم تمايل دارند حیواني 
را انتخاب كنند كه با شیوه زندگي و تفكر آنها شباهت دارد. برخالف سگ ها، گربه 
نیز  بیشتري  استقالل  و  ندارند  همراه صاحب شان  به  روزانه  زدن  قدم  به  نیاز  ها 
دارند و همین عامل آنها را در میان افراد تحصیلكرده محبوب تر كرده است. دكتر 
جین موراي در اين باره گفت؛ گربه ها نسبت به سگ ها زمان كمتري در طول روز 
افراد  میان  در  حیوانات  اين  دلیل  همین  به  و  دارند  شان  صاحبان  مراقبت  به  نیاز 
تحصیلكرده عالقه مندان بیشتري دارند. بررسي ها نشان مي دهد افرادي كه داراي 
مدرك تحصیالت دانشگاهي هستند 3۶/1 برابر نگهداري از گربه ها را نسبت به سگ 
ها ترجیح مي دهند. اين تحقیقات همچنین نشان مي دهد گربه ها بیشتر در میان زنان 
و افراد سالخورده طرفدار دارند. براي انجام اين تحقیق از بیش از يك هزار و ۹80 
از حیوانات خانگي و وضعیت  به نگهداري  آنها  نفر سواالتي در مورد عالقه مندي 
 3/10 از  بیش  بريتانیا  در  داد  نشان  نیز  قبلي  تحقیقات  شد.  پرسیده  آنها  تحصیلي 

میلیون گربه خانگي و 5/10 میلیون سگ خانگي وجود دارد. 
 

 خوردن تمساح براي مقابله با آنها 
 

وزير كشاورزي اوگاندا به اهالي كشور توصیه كرده است هرچه بیشتر تمساح شكار 
كنند و بخورند. به نظر وزير اين بهترين راه مقابله با خطر تمساح ها است. به گزارش 
خبرگزاري ها تمساح ها در كرانه درياچه ويكتوريا، با حمالت برق آسا به كشاورزان 
و ماهیگیران حمله مي كنند. آنها در دو هفته گذشته تنها در يك استان شش نفر را 
كشته اند. گفته مي شود در سال هاي اخیر تمساح ها به شدت زياد شده اند. آگري 
اهالي كشورش  به  ها  تمساح  از حمالت روزافزون  اوگاندا  باگیره وزير كشاورزي 
خشمگین شده و گفته است كه مردم حق دارند اين »حیوانات بیرحم« را شكار كنند و 
گوشت آنها را بخورند. به گفته آقاي وزير »تمساح ها به انسان ها رحم نمي كنند، پس 
انسان ها هم حق دارند با كشتن و خوردن آنها انتقام بگیرند.« طرفداران محیط زيست 
به فراخوان وزير كشاورزي مبني بر كشتن و خوردن تمساح ها اعتراض كرده اند. 
سام مواندا مدير اداره »حفاظت محیط زيست« اوگاندا گفته است هر كس به تمساحي 

موج خودکشي 
نوجوانان

 در بمبئي 
 

نويسنده يي گفته بود در خودكشي بیش از يك نفر كشته 
مي شود. ظاهراً اين گفته در مورد خودكشي »نیها ساوانت« 
كاماًل صدق مي كند. حال و هواي آپارتمان كوچك خانواده 

دختر  اين  آويز  حلق  بدن  كه  موقعي  از  بمبئي  در  نیها 
11ساله در چارچوب پنجره اتاقش پیدا شد، خالي از روح 
زندگي است. به گزارش خبرگزاري هاهفته ها از اين ماجرا 
مي گذرد اما والدين نیها هنوز در شوكي عمیق به سر مي 
برند. چهره آنها بهت زده و حاكي از شب هاي بي خوابي 
است. مادربزرگ غم زده نیها با صدايي گرفته مي گويد؛ 
نیها  »كله هامون كار نمي كنه. هنوز هم باور نمي كنیم.« 
با 11 سال سن بايد جوان ترين فردي باشد كه در بمبئي 
خودكشي كرده است. آمار حاكي است شمار نوجواناني 
كه در مركز مالي هند دست به خودكشي مي زنند، رو به 
افزايش است. خودكشي نوجوانان در »ماهاراشاترا«، يكي 
از پیشروترين اياالت هند كه مركزش بمبئي است، به طور 
غیرقابل توجیهي به اتفاقي روزمره تبديل شده است. آمار 
خودكشي نوجوانان از آغاز سال 2010 تا 2۶ ژانويه، 32 
فقره، يعني بیش از يك مورد در روز بوده است. در حالي 
نیست،  دست  در   200۹ سال  با  مقايسه  براي  آماري  كه 
القولند كه خودكشي نوجوانان در  متفق  بمبئي  مقام هاي 
اين شهر از كنترل خارج شده است. روانشناسان و معلمان 
نیز به طور عمومي قبول دارند كه دلیل اصلي آمار باالي 
بر  فشار  افزايش  اين شهر،  نوجوانان  میان  در  خودكشي 
اين  ابعاد  است.  شان  امتحانات  نتیجه  مورد  در  كودكان 
مشكل قابل پیشگیري - در هند با بیش از يك میلیارد نفر 
جمعیتش و به ويژه در ايالت ماهاراشاترا - بهت آور است. 
هر سال بیش از صد هزار نفر در هند و هر روز سه نفر 
از سه  يكي  گیرند. خودكشي  مي  را  جان خود  بمبئي  در 
دلیل اصلي مرگ و میر در میان گروه سني 15 تا 35 سال 
در هند است. خانواده ها و دوستان آنهايي كه خودكشي 
زيادي  آسیب  مالي  و  اجتماعي  رواني،  لحاظ  به  كنند  مي 
مدير  معاون  گال-كامو،  لو  كاترين  شوند.  مي  متحمل  را 
سازمان بهداشت جهاني، گفت آمار خودكشي در سراسر 
جهان بیش از آمار مقتوالن و قربانیان جنگ است. او گفت؛ 
»نیاز فوري وجود دارد كه اقدامي جهاني و هماهنگ براي 

جلوگیري از اين آمار غیرالزم به اجرا درآيد.« مقام هاي 
اند كه يك حركت گروهي  اندازه يي نگران شده  تا  بمبئي 
را با نام »زندگي زيبا است« راه اندازي كرده اند. هدف از 
اين كمپین كمك به دانش آموزان در مشكالت درسي آنها 
است. از جمله برنامه هايي كه به اجرا درآمده، اين است كه 
روانشناسان هفته يي يك بار به مدارس دولتي در بمبئي 
به دانش آموزان  به معلمان درباره كمك  سر مي زنند و 
ها  سال  تلفني،  مشاوره  خط  »آسرا«،  دهند.  مي  آموزش 

است در بمبئي فعال شده است. 
با  »كودكان  گويد؛  مي  آسرا،  مدير  توماس،  جانسون 
مشكالت زيادي مواجهند. آنها تحت فشارند، براي برقرار 
كردن ارتباط با والدين خود مشكل دارند، با متاركه والدين 
مي  شكست  از  و  دارند  تكلیف  و  درس  فشار  مواجهند، 

ترسند.«
ريها تیمبكار، روانشناس در بمبئي، مي گويد اخیراً كودكي 

خانم  بود.  نزده  غذا  به  لب  روز  چهار  كه  است  ديده  را 
هستند  اند عصباني  گفته  كودك  اين  والدين  گفت  تیمبكار 
چون او با 8۹ درصد كارنامه درسي، شاگرد سوم كالس 
اول  پیشین شاگرد  شده است در حالي كه در سال هاي 
بوده است. او گفت؛ »اين دست از والدين به مشاوره نیاز 
البته گروهي از نوجوانان به  دارند.« اين روانشناس گفت 
موارد خودكشي  درباره  كه  كنند  مي  دلیل خودكشي  اين 
مي شنوند يا در روزنامه ها مي خوانند و به تقلید دست 
به خودكشي مي زنند. ديلیپ پنیكر يكي از شاخص ترين 
دلیلي  هرچند  درسي  فشار  گويد  مي  بمبئي  روانشناسان 
تنها دلیل نیست  اما  براي خودكشي نوجوانان شده است 
چون اين گونه فشار همیشه در جامعه هند بوده است. او 
گفت؛ »در زمان كودكي من، والدين بچه ها را تنبیه بدني 
مي كردند. آنچه امروز متفاوت است اين است كه كودكان 
دلیل بسیاري  به همین  ترند.  تر و مستقل  آگاه  اين دوره 
درجه  در  نگیرند،  بااليي  نمره  امتحانات  در  اگر  آنها  از 
به  تنبیه خود دست  براي  كنند و  را مالمت مي  اول خود 
اقدامات افراطي مي زنند.« خانم پنیكر در ضمن معتقد است 
هاي  11ساله  چون  شود  تعريف  ديگر  بار  بايد  نوجواني 
او  هستند.  قبل  نسل  يك  هاي  15ساله   ،  14 مانند  امروز 
مي گويد؛ »كودكان هم مانند بزرگساالن تصمیم خودكشي 
را به اجرا مي گذارند. خلئي در زندگي آنها براي مدت ها 

وجود داشته است تا به مرحله خودكشي رسیده اند.«
به اعتقاد كارشناسان زوال جامعه سنتي در هند يكي ديگر 
از داليل افزايش خودكشي نوجوانان بوده است. در شهري 
مانند بمبئي- كه والدين كار مي كنند- احتمال منزوي شدن 
كودكان زياد است و آنها اوقات زيادي را صرف تماشاي 
تلويزيون مي كنند. به گفته ديلیپ پنیكر معضل خودكشي 
نوجوانان راه حل ساده يي دارد. او مي گويد؛ »اگر والدين 
فرزندان خود را بدون قید و شرط و به رغم موفقیت ها 
به  اين مشكل  باشند،  داشته  آنها، دوست  و شكست هاي 

میزان زيادي حل خواهد شد.« 
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و  شكار  اوگاندا  در  شد.  خواهد  دستگیر  درنگ  بي  كند،  حمله 
تمساح  مواندا  آقاي  گفته  به  است.  ممنوع  درنده  حیوانات  قتل 
ها وحشي مي شوند و به انسان ها حمله مي كنند، زيرا مردم 
وارد قلمرو آنها مي شوند. به نظر آقاي مواندا فراخوان وزير 
بر  در  بیشتري  خطرات  كه  است،  ابلهانه«  »سخني  كشاورزي 
دارد، زيرا مردمي كه تجربه شكار ندارند، اگر به طرف تمساح 
ها بروند بیشتر جان خود را به خطر مي اندازند. تاكنون خوردن 

گوشت تمساح در اوگاندا رواج نداشته است.  

دانشگاه بستني سازي در ایتالیا 
تاسیس شد  

 
بستني  دانشگاه  اولین  رسمي  تاسیس  از  »ايتالیا«  هاي  رسانه 
سازي در اين كشور خبر داده و اعالم كردند؛ اين دانشگاه از 
هاپكینز«  »پاتريك  پذيرد.  مي  دانشجو  دنیا  كشورهاي  تمامي 
بستني  دانشگاه  اولین  اين  گفت؛  دانشگاه  اين  امريكايي  مدير 
سازي در دنیا به شمار مي رود كه بیش از شش هزار دانشجو 
پوند   ۶00 بايد  يي  هفته  يك  دوره  يك  در  دانشجويان  دارد. 
بستني  معتبر  مدرك  شوند  مي  موفق  آن  از  پس  و  بپردازند 
سازي دريافت كنند. وي خاطرنشان كرد؛ دانشگاه »گالتو« كه 
در سال 2008 میالدي به صورت آزمايشي در شهر »بلونا« در 
اين كشور تاسیس شد، طي اين چند سال تنها به جذب دانشجو 
مشغول بود و هم اكنون نیز از تمامي كشورهاي دنیا همچون 
اين  به  دانشجويان  انگلستان  و  لبنان  سودان،  چین،  استرالیا، 
كه  آموزند  مي  دانشگاه  اين  در  دانشجويان  آيند.  مي  دانشگاه 
چگونه بهترين بستني را درست كنند و از تركیب مواد مختلف 
بستني هايي جديد و با طعم هاي خوشمزه بسازند. به گزارش 
آسوشیتدپرس، هدف اصلي اين دانشگاه اين است كه طعم هاي 
مختلف را به دانشجويان معرفي كرده و حس ذوق و خالقیت 
آنها را تحريك كند، به طوري كه دانشجويان تاكنون موفق شدند، 
بستني هايي با طعم ريحان، لیمو، گالبي، پنیر پارمیزان، انگور 
اين خبرگزاري  قرمز و روغن زيتون درست كنند. در گزارش 
را  ترم هاي خود  دارد،  دانشگاه قصد  اين  است  آمده  همچنین 
بیشتر كند تا دانشجويان با اين موضوع آشنا شوند كه بستني 
سازي يك علم است، تا يك هنر و بايد براي بهتر كردن وضعیت 
بايد  بستني  اندازه  شود.  بیشتر  تالش  محصول  اين  كیفیت  و 

میكروني باشد. هر چه اين اندازه ها كوچك تر و شبیه به هم 
باشند، مزه بستني هم بهتر مي شود. 

  

درخواست عجیب پلیس لندن از 
گروه هاي خالفکار  

 
هاي  گروه  از  لندن  پلیس  كردند  اعالم  انگلستان  هاي  رسانه 
مافیايي و خالفكار در اين شهر درخواست كرده براي جبران 
كمبود اسلحه و مهمات، اسلحه هاي خود را با ماموران پلیس 
قسمت كنند. سرويس امور ملي تسلیحات انگلستان در بیانیه يي 
از روساي گروه هاي خالفكار و مافیاي لندن درخواست كرد 
هر چه سريع تر مهمات و اسلحه هاي خود را با نیروهاي پلیس 
تقسیم كنند، چراكه ايستگاه هاي پلیس در اين شهر نیاز فوري 
به اسلحه دارند. هم اكنون نیز اسلحه و مهمات به صورت جیره 

بندي در اختیار ماموران است. 
يكي  با  يي  مصاحبه  در  انگلستان  كل  سربازرس  جیمز«  »پال 
اخیر  تحقیقات  طي  شد؛  يادآور  كشور  اين  هاي  روزنامه  از 
مركزي  پلیس  دپارتمان  كارشناسان  و  بازرسان  توسط  كه 
اين موضوع مشخص شد كه اسلحه  انگلستان صورت گرفت، 
پلیس  از ماموران  و مهمات در میان گروه هاي خالفكار بیش 
است. اين احتمال وجود دارد كه طي يك دوره ماموران فاسد 
پلیس انبارهاي مهمات و اسلحه را در اختیار اين گروه ها قرار 
مي دادند و هم اكنون اين وضع به وجود آمده است. اين مقام 
ادامه خاطرنشان كرد؛ كمبود اسلحه و مهمات در  مسوول در 
ادارات پلیس مي تواند به يك فاجعه بدل شود. ما قصد نداشتیم 
و  ها  بیان و در روزنامه  به صورت عمومیت  را  اين موضوع 
ممكن  حل  راه  تنها  حال،  اين  با  كنیم.  منعكس  ها  خبرگزاري 
هاي  گروه  روساي  و  سركردگان  از  اكنون  هم  و  بود  همین 
اضافي خود  مهمات  و  ها  اسلحه  كنیم  مي  درخواست  مافیايي 
در  ها،  خبرگزاري  گزارش  به  دهند.  قرار  پلیس  اختیار  در  را 
نوامبر سال 2008 میالدي سازمان امنیت انگلستان با همكاري 
با  كه  را  گروه  يك  كشور  اين  تسلیحات  ملي  امور  سرويس 
فروش اسلحه به خالفكاران كسب درآمد مي كردند، شناسايي 

و متالشي كردند. 
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info@persianweekly.co.uk فرهنگی
حضور کیارستمي، کیشلوفسکي و 

کاپوال در یک مستند 
 

»آكي كوريسماكي« فیلمساز سینماي اسكانديناوي با نگاهي به مصاحبه 
كیارستمي،  عباس  مثل  جهان  شده  شناخته  فیلمسازان  تصويري  هاي 
اثر  يك  پاول  مايكل  و  كاپوال  فورد  فرانسیس  كیشلوفسكي،  كريستف 
از  كه  مستند  اثر  يك  از  استفاده  با  فیلم  اين  سازد.  مي  داستاني  مستند 
طريق مصاحبه با يكصد سینماگر از سراسر جهان ساخته شده است، به 
تولید مي رسد. به گزارش ايسنا به نقل از اسكرين ديلي، فیلم مستندي كه 
شامل يكصد مصاحبه با فیلمسازان جهاني است توسط »پیتر فون باگ« 
برادران  توسط  كه  نیمه شب«  »آفتاب  فیلم  در جشنواره  و  ساخته شده 
كوريسماكي اداره مي شود، اكران شده است. »فون باگ« در اين فیلم با 
سینماگران مطرح جهان به بحث و گفت وگو درباره سینماي مورد عالقه 

شان پرداخته است. 
******************

پاسپورت میرتهماسب بازگردانده شد  

 پناهي هنوز ممنوع الخروج است  
  

ممانعت از خروج مجتبي میرتهماسب با گذشت چهار ماه و اندي برطرف 
خبر  اين  تايید  ضمن  ايسنا  با  وگويي  گفت  در  میرتهماسب  مجتبي  شد. 
گفت؛ »مشكل ممنوع الخروجي و توقیف پاسپورت من، مشكل كم اهمیتي 
بود... اگر نگاهي واقع بین و خیرخواهانه به اطراف مان بیندازيم، با اين 
21 بهمن  حال پس از گذشت چهار ماه و هفت روز، پاسپورت من روز 
ماه به من برگردانده شد و برايم آرزوي موفقیت هم كردند، در حالي كه 
تمديد  بايد  هم  را  پاسپورتم  و  پايان رسیده  به  ويزاهاي من  تمام  تاريخ 
كنم.« میرتهماسب در ادامه با اشاره به مشكالتي كه اين مساله براي او 
ايجاد كرده، توضیح داد؛ »طي اين مدت تمام زندگي و فعالیت حرفه يي 
من مختل شد. اكنون هم كه پاسپورتم را گرفته ام، نیاز به زمان دارم تا 
بتوانم جبران روزهاي از دست رفته را بكنم.« او درباره اولین سفر خود 
نیز گفت؛ »طي اين مدت به چندين جشنواره دعوت شده بودم كه موفق به 
حضور در آنها نشدم و اكنون در حال برنامه ريزي براي ماه هاي آتي 
هستم.« میرتهماسب در پايان از حل نشدن مشكل جعفر پناهي خبر داد.  

  از لیونارد کوهن تقدیر می شود

افتخارات  سالن  كتاب  در  كانادايی  ترانه سرای  و  خواننده  كوهن  لئونارد  نام 
ترانه سرايان ثبت شد. 

امسال در سالن افتخارات ترانه سرايان از لئونارد كوهن اعضای اصلی گروه »خاك 
باد و آتش« و همچنین ديويد فاستر تهیه كننده و آهنگساز تقدير می شود. 

اين فهرست روز سه شنبه اعالم شد و عالوه بر لئونارد كوهن و ديويد فاستر نام 
افراد زير در آن به چشم می خورد: مائوريس وايت فیلیپ بیلی ووردين وايت )هر سه 

از گروه »خاك باد و آتش«( جانی مندل جكی دشانون لری دان و ال مك كی. 
سالن افتخارات ساالنه از آهنگسازان و ترانه سرايان برتر تقدير می كند. از اين افراد 

در مراسمی در روز 1۷ ژوئن در نیويورك تقدير می شوند. 
لئونارد كوهن خواننده كانادايی متولد 21 سپتامبر 1۹34 است. او خواننده ترانه سرا 
آهنگساز شاعر و رمان نويس است. كوهن خوانندگی را از سال 1۹5۶ آغاز كرده. او 

برای ترانه های فولكلور و بلوز شهرت دارد.
  

مجموعه داستان هاي 
سوررئالیستي موراویا 

 
»میلونه ديگر جوش آورده بود؛ كجا؟ چطور؟ 
خاك  زير  كه  گفتند  نمي  ما  به  همیشه  مگر 
نه  شود؟...  نمي  پیدا  چیزهايي  چنین  ايتالیا 
نفت، نه آهن، نه زغال سنگ، نه خوشبختي...« 
هاي  داستان  از  يكي  از  بخشي  جمله  اين 
در  اخیراً  كه  است  موراويا  آلبرتو  سوررئال 
با عنوان »خوشبختي در ويترين« چاپ  كتابي 
كتاب  اين  ناشر  خورشید«  »كتاب  است.  شده 
مژگان  و  ناظمي  هاله  رسولي،  اعظم  و  است 
مهرگان اين داستان هاي طنز و سوررئالیستي 
داستان   15 با  كتاب  اين  اند.  كرده  ترجمه  را 
طنز  هاي  داستان  مجموعه  از  دوم  جلد  كوتاه 
و سوررئالیستي موراويا است كه جلد نخست 
آن پیشتر با عنوان »گوساله دريايي« از همین 
انتشارات »كتاب خورشید« به بازار كتاب آمده 

بود. بهاي اين كتاب 3400 تومان است. 

ترجمه هاي جدید از 
همینگوي  

 
معروف  اثر  دو 
ارنست  مهم  و 
ي  همینگو
نويسنده برجسته 
از  بعد  امريكايي 
سال ها با ترجمه 
فارسي  به  جديد 
شد.  منتشر 
بدون  »مردان 
ترجمه  با  زنان« 
امرايي  اسداهلل 

به  عظیما  نازي  ترجمه  با  دريا«  و  »پیرمرد  و 
تازگي از طرف نشر افق به بازار عرضه شده 
است. ديگر آثار اين نويسنده برنده جايزه نوبل 
و پولیتزر نیز به تدريج از طرف اين نشر منتشر 
با  اين  از  پیش  دريا«  و  شد.»پیرمرد  خواهد 
ترجمه نجف دريابندري و محمدتقي فرامرزي 
منتشر شده بود. همینگوي »مردان بدون زنان« 
1۹2۷ زماني منتشر كرد كه هنوز  را در سال 

برندگان هشتمین دوره جایزه هدایت  نويسنده چندان شناخته شده يي نبود. 
  

از میان 10 داستان راه يافته به مرحله پاياني هشتمین دوره جايزه هدايت چهار 
برگزيده نهايي به اين شرح معرفي شده اند. مهدي فاتحي براي »زني كه كنار 
خیابان ايستاده بود« نفر اول و برنده تنديس شد و لیال برزگر براي داستان »زن 
درون كمد ديواري«، مونا فوالدي نسب براي داستان »البیرنت« و آمنه صانعي 
نامزدهاي  افتخار شدند. ديگر  لوح  برنده  تابستان«  براي داستان »سرماي  نیا 
از  ندارد«  پیچیده يي وجود  بودند؛ »چیز  اين داستان ها  نیز  اين جايزه  نهايي 
از  بیايد«  اگر  مرگ  »مرگ،  طلوعي،  محمد  از   »۶3 »تابستان  معمارآزاد،  سرنا 
مرتضي اصالحچي، »صورتك« از رامین سلیماني، »دست هايي كه از همه چیز 

مي گذرد« از كرم رضا تاج مهر و » خاكستري« از آرام روانشاد.  

جشنواره برلین با انشار بیانیه ای؛ عدم 
حضور جعفر پناهی را مایه تاسف دانست

مهم ترين  از  "يكی  عنوان  به  پناهی  جعفر  از  خود  بیانیه  در  برلین  فستیوال 
سینماگران مستقل ايران" نام برد. مدير جشنواره فیلم برلین نیز از عدم حضور 
اين كارگردان ابراز تاسف كرد. فستیوال برلین در بیانیه خود از جعفر پناهی به 

عنوان "يكی از مهم ترين سینماگران مستقل ايران" نام برد. 
"عمیقا متأسف  فیلم برلین( به خبرنگاران گفت:  ديتر كوسلیك)مدير جشنواره 
هستیم كه يك كارگردان با اعتبار بین المللی اجازه ندارد از كشور خود خارج 

شود و ديدگاه های خود را در فستیوال ما بیان كند." 
جعفر پناهی در سال 2000 جايزه شیر طاليی را از جشنواره فیلم ونیز برای 
فیلم دايره برنده شد. اين كارگردان سینمای ايران در سال 200۶ جايزه خرس 

نقره ای را از جشنواره سینمايی برلین به خاطر فیلم آفسايد از آن خود كرد. 
ايران  درباره سینمای  میزگردی  فوريه  هفدهم  برلین روز  جشنواره سینمايی 
برگزار می كند كه عده ای از سینماگران ايرانی مقیم داخل و خارج در آن شركت 

دارند.
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افالطون و هنرها 
به راستي هنوز كسي نمي داند كه چگونه بايد در مورد قضاوت هاي 
افالطون درباب هنر موضع گیري كرد. رسم بر آن بوده كه يا وي را 
به عنوان فیگوري توتالیتر و ديكتاتورمآب مورد نكوهش و سرزنش 

قرار دهند يا 
را همبندي كرده است،  پیوند میان حقیقت و زيبايي  اينكه  به خاطر 
ستايش. اما هنوز تقلید و زيبايي هنري افالطوني كه به عقیده خود او 
دو بار از حقیقت دور مي افتد پیش پاي آناني كه هنر را حوزه حقیقت 
زبان  از  ستايش هايش  ديگر،  سويي  از  و  مي اندازد  سنگ  مي دانند 
نكوهشگران  معماري،  و  مجسمه سازي  و  تراژدي  به  راجع  سقراط 
افالطون را دچار مشكل مي كند. در هر حال، راه حل هايي ديالكتیكي 
در اين بین نیز از سوي فیلسوفان و نظريه پردازان هنر سیاسي ابراز 
شده است. بله؛ افالطون اصوال دركي از ماهیت هنر نداشت اما همو 
در  را  ناداني  راديكالیسم  كرد،  سقراط  دروني  كه  جهلي  به واسطه 
برابر دانش مسلط قرار داد و همو هنر را تا سر حدات ممكن، دقیقا به 
واسطه تبعید و نفي هنر، سیاسي كرد. به هر روي، همه هنرها براي 
افالطون و براساس منطق متون خود وي به يكسان ارزشمند نیستند. 
شاعران تبعیدشدگانند و پیكرتراشان و نخبگان. تراژدي نويسان بايد 
مراقب باشند و معماران آتن بي نظیرند. كنفرانس افالطون و هنرها 
امور پروبلماتیك در به اصطالح  مورد بررسي خود را دقیقا همین 
استتیك افالطون قرار داده است. گفتني است اين كنفرانس تابستان 

سال آينده در آتن يونان برگزار خواهد شد. 

پساانسان گرایي صدا- تصویري: 
استتیک، نظریه فرهنگي و هنرها 
گرايش هاي  كه  نیست  آكادمیك  نظريه اي  صرفا  پساانسان گرايي 
است  واقعیت  قسمي  بلكه  مي كند  تفسیر  را  پژوهشگران  متاخر 
صدا-تصويري  رسانه هاي  تمامیت  در  بیشتر  و  بیشتر  چه  هر  كه 
زمانه ما آشكار مي  شود. تنها در گذر زمان مي توان همه نظرگاه هاي 
پساانسان گرايي را در حوزه وسیع علوم انساني، علوم اجتماعي و 
تكامل هنرها مشاهده كرد و به آزمون كشید. بنابراين اين كنفرانس 
راه نزديك شدن به پساانسان گرايي را نه تلقي آن به عنوان آلترناتیوي 
اشغال  را  آمريكا  فلسفه  سرتاسر  كه  )ايده اي  فراانسان گرايي  براي 
مي داند؛  انسان گرايي  جديد  فرم  به عنوان  آن  تلقي  بلكه  است(  كرده 
اروپايي  نظريه پردازان  متون  ايده  ديگر،  به عبارت  نو.  انسان گرايي 
اين  موضوعات  دلیل  به همین  مدرنیسم.  پست  براي  بیان  نوعي  و 

كنفرانس شامل موارد زير مي شود: 
- نظريه پساانسان گرايي فرهنگي و نظريه پساانسان گرايي هنري 

- پسا انسان گرايي، هنرهاي بصري و رسانه هاي ديجیتال 
- استتیك پساانسان گرايي 

- پساانسان گرايي و فراانسان گرايي 
- پسا انسان گرايي به مثابه انسان گرايي نو 

- نقد پساانسان گرايي 

ژیژک در بي بي سي 
اگر به قسمت »هاردتالك/ صندلي داغ« اخبار بین المللي بي بي سي 
تايلندي  مخاطبان  از  يكي  شده  برجسته  نظر  با  كنید،  رجوع 
مي كنم  »تصور  است:  نوشته  كه  شد  خواهید  مواجه  بي بي سي 
وي  تا  دهد  اختصاص  ژيژك  به  بیشتري  وقت  بايد  بي بي سي 
در  راه حلي  ديگر  ما  بپردازد.  خويش  راديكال  ايده هاي  ارائه  به 
و  بسپاريم  گوش  نو  ايده هاي  به  تا  محتاجیم  و  نداريم  پیش رو 
مكان  جهان  تا  دهیم  انجام  مي توانیم  كه  كاري  آن  همه  ببینیم 

بهتري براي زيستن باشد، چیست؟« 
اسالوي ژيژك، فیلسوف و نظريه پرداز اسلوونیايي كه دست بر 
قضا در ايران بسیار شناخته شده است، حدود يك ماه پیش قدم 
ايده هاي خود  بیان  به  تا  گذاشت  بي بي سي  هاردتالك  برنامه  به 
درباره بحران مالي، جهاني سازي و كاپیتالیسم نوظهور بپردازد. 
اين برنامه كه پیش تر شبي جنجالي را با آلن بديو، ديگر فیلسوف 
چپ معاصر سپري كرده بود، به ژيژك در مقام منتقد وضع فعلي 
راديكال  تفكرات  تا  بود  داده  فرصت  و جهاني سازي  كاپیتالیسم 
خويش را ابراز كند. مهم ترين بخش سخنان ژيژك در اين برنامه، 
جداي از كاركردهاي ايدئولوژيك و پیوند آن با بحران مالي، به 
شكل گیري نوع جديدي از سرمايه داري اختصاص داشت كه ديگر 
لیبرالیسم  پارلمانتاريستي  دموكراسي  پس مانده هاي  به  نیازي 
نوظهوري  مونوكراسي  و  ديكتاتوري  اتفاق،  حسب  بر  و  ندارد 
است كه با كاپیتالیسم به خوبي جور درمي آيد. ژيژك اين استبداد 
و  چین  را  آن  مثال هاي  و  كرد  آسیايي خطاب  را  سرمايه دارانه 
نوع جديد سرمايه داري،  اين  عقیده ژيژك،  به  مالزي مي دانست. 
به دموكراسي،  تمام جهان است: بي نیاز  براي  بالقوه اي  تهديدي 
كتاب  آخرين  است  گفتني  شده.  اقناع  عمومي  افكار  و  پارلمان 
اسالوي ژيژك »نخست به مثابه تراژدي، سپس به مثابه فارس« 

است كه به بحران مالي اخیر اشاره دارد. 

 

کوتاه از ادبیات به بهانه سالروز تولد صادق هدايت

با سیاست 
کاری 

نداریم، 
سیاست با ما 

کار دارد
است،  گهی  چیز  “سیاست 
کار من نیست، تو یک مملکت 
میدهند  را  سیاست  حسابی 
دست  نه  متخصص،  دست 
ضمنا  ولی  من.  امثال  و  من 
سیاستیم،  ی  بچه  مان  همه 
نداریم،  کاری  سیاست  با 
سیاست با ما کار دارد. وقتی 
هم پایش بیفتد باید حقش را 

گذاشت کف دستش

صادق هدايت در سه شنبه 28 بهمن ماه 1281 
پدرش  يافت.  تولد  تهران  در  پدري  خانه  در 
)اعتضادالملك(  فرزند  هدايت قلي خان هدايت 
مادرش  و  هدايت)نیرالملك(  خان  جعفرقلي 
خانم عذري- زيورالملك هدايت دختر حسین 
مادر  و  پدر  بود.  دوم  مخبرالدوله  خان  قلي 
از  يكي  هدايت  قلي خان  تبار رضا  از  صادق 
معروفترين نويسندگان، شعرا و مورخان قرن 
سیزدهم ايران میباشد كه خود از بازماندگان 
 128۷ سال  در  او  است.  بوده  خجندي  كمال 
تهران  علمیه  مدرسه  در  ابتدايي  دوره  وارد 
در  تحصیلي  دوره  اين  اتمام  از  پس  و  شد 
دبیرستان  در  را  متوسطه  دوره   12۹3 سال 
ناراحتي   12۹5 آغاز كرد. در سال  دارالفنون 
در  نتیجه  در  كه  آمد  پیش  او  براي  چشم 
تحصیل او وقفه اي حاصل شد ولي در سال 
12۹۶ تحصیالت خود را در مدرسه سن لويي 
و  زبان  با  جا  همین  از  كه  داد  ادامه  تهران 

ادبیات فرانسه آشنايي پیدا كرد.

در سال 1304 صادق هدايت دوره تحصیالت 

سال  در  و  برد  پايان  به  را  خود  متوسطه 
دانشجويان  ديگر  از  اي  عده  همراه   1305
گرديد.  اعزام  بلژيك  به  تحصیل  براي  ايراني 
ابتدا در بندر )گان( در بلژيك در دانشگاه  او 
و  آب  از  ولي  پرداخت  تحصیل  به  شهر  اين 
اظهار  خود  تحصیل  و وضع  شهر  آن  هواي 
نارضايتي مي كرد تا باالخره او را به پاريس 
كردند.  منتقل  ادامه تحصیل  براي  فرانسه  در 
صادق هدايت در سال 130۷ براي اولین بار 
حوالي  ساموا  در  و  زد  خودكشي  به  دست 
مارن  رودخانه  در  را  خود  كرد  عزم  پاريس 
نجات  را  او  و  قايقي سررسید  كند ولي  غرق 
تهران  به  او   130۹ سال  در  سرانجام  دادند. 
ملي  بانك  در  در همین سال  و  كرد  مراجعت 
ربعه  گروه  ايام  اين  در  شد.  استخدام  ايران 
شكل گرفت كه عبارت بودند از: بزرگ علوي، 
مسعود فرزاد، مجتبي مینوي و صادق هدايت. 
در  كرد  مسافرت  اصفهان  به   1311 در سال 
همین سال از بانك ملي استعفا داده و در اداره 

كل تجارت مشغول كار شد.

در سال 1312 سفري به شیراز كرد و مدتي 
اقامت  هدايت  كريم  دكتر  عمويش  خانه  در 
تجارت  كل  اداره  از   1313 سال  در  داشت. 
استعفا داد و در وزارت امور خارجه اشتغال 
1314 از وزارت امور خارجه  يافت. در سال 
استعفا داد. در همین سال به تامینات در نظمیه 
تهران احضار و به علت مطالبي كه در كتاب 
وغ وغ ساهاب درج شده بود مورد بازجويي 
و اتهام قرار گرفت. در سال 1315 در شركت 
شد.  كار  به  مشغول  ساختمان  كل  سهامي 
نظر  تحت  و  شد  هند  عازم  سال  همین  در 
انكل ساريا  گور  بهرام  هندي  استاد  و  محقق 
به   131۶ در سال  گرفت.  فرا  را  پهلوي  زبان 
ملي  بانك  در  مجددا  و  كرد  مراجعت  تهران 
از   131۷ در سال  كار شد.  به  ايران مشغول 
بانك ملي ايران مجددا استعفا داد و در اداره 
ضمنا  و  پرداخت  كار  به  كشور  موسیقي 
همكاري با مجله موسیقي را آغاز كرد و در 
سال 131۹ در دانشكده هنرهاي زيبا با سمت 

مترجم به كار مشغول شد.

در سال 1322 همكاري با مجله سخن را آغاز 
كرد. در سال 1324 بر اساس دعوت دانشگاه 
دولتي آسیاي میانه در ازبكستان عازم تاشكند 
شد. ضمنا همكاري با مجله پیام نور را آغاز 
كرد و در همین سال مراسم بزرگداشت صادق 
شوروي  و  ايران  فرهنگي  انجمن  در  هدايت 
در  براي شركت   1328 در سال  برگزار شد. 
به  او دعوت  از  كنگره جهاني هواداران صلح 
عمل آمد ولي به دلیل مشكالت اداري نتوانست 
132۹ عازم  در كنگره حاضر شود. در سال 
پاريس شد و در 1۹ فروردين 1330 در همین 
شهر بوسیله گاز دست به خودكشي زد. او 48 
سال داشت كه خود را از رنج زندگي رهانید و 
مزار او در گورستان پرالشز در پاريس قرار 
دارد. او تمام مدت عمر كوتاه خود را در خانه 

پدري زندگي كرد.

صادق هدایت و سیاست

عاشقانه  حسی  با  سیاهه،  اين  ی  نويسنده 
كند، كه روح هدايت عزيزما، كه  احساس می 
اكنون در كنار منست، از اينكه درباره ی اين 
موضوع سخن میرود، بسیار شاد و شنگول و 

رقصان خواهد شد!
● پاره هايی از انديشه ها ی هدايت

هدايت در باره ی سفر خويش به تاشكند چنین 
می نويسد:

“توی طیاره دكتر سیاسی پرسید از كتابهايت 
از  يكی  اصال  چونكه  بخوانم.  بده  داری،  چه 
آنها را نخوانده بود، گفتم همراهم نیست. اما 
از  كامل  ی  دوره  يك  تاشكند،  رسیديم  وقتی 
معلوماتم را دادم به كتابخانه شان. به رياست 
گفتم  بهش  برخورد.  تهران  دانشگاه  عظمای 

هستند،  خودمان  سابق  ازبكهای  همان  اينها 
میزنند،  پیانو  هايشان  بچه  دختر  ببیتید  حاال 
نیستند،  هم  كچل  و  تراخمی  میرقصند،  باله 
بعد  كرد.  در  سبیلی  زير  ندارند...  هم  سالك 
بلشويك  فالنی  گفت  و  نشست  جا  همه  رفت 
شد... بدبختی اينست كه نه اين وريم و نه آن 

وری، نه اهل سیاست...”
عزيز صادق ما، در ادامه می گويد:

تو  نیست،  من  كار  است،  گهی  چیز  “سیاست 
میدهند دست  را  مملكت حسابی سیاست  يك 
ولی  من.  امثال  و  من  دست  نه  متخصص، 
با سیاست  ضمنا همه مان بچه ی سیاستیم، 
كاری نداريم، سیاست با ما كار دارد. وقتی هم 
پايش بیفتد بايد حقش را گذاشت كف دستش. 
سارتر همین كار را كرد. با سالم و صلوات 
به آمريكا دعوتش كردند. اوال يك ربع ساعت 
بهش وقت دادند كه حرف بزند. به جای اينكه 
پريد  بكند،  صحبت  فلسفه  و  ادبیات  به  راجع 
به وضع آمريكا، سیاهها، حق كشی، راسیسم. 
را نوشت كه  بر گشت، معلوماتی  بعد هم كه 
به همسفر خود(  ديدمت)اشاره  كه  اولی  روز 
از  بزرگوار.  روسپی  بودی:  گرفته  دستت 
همه  دهان  عادی،  مردم  تا  گرفته  ها  سناتور 
شان را چائیده. حاال البد دمار از روزگارش 
خواهند كشید. ولی او ديگر جا افتاده ما چی؟ 
مرده شور اين جور شهرت را ببرند) اشاره به 

شهرت خويش است(!..”
سیاست  هدايت  شود،  می  ديده  كه  همانگونه 
را در ابعادی باال می بیند، او تنها بدنبال پاكی 
ناپذير  است و در جستجوی حقیقت خستگی 
است و سازش ناپذير. او در اين جستجو، با 
تمامی وساطت بزرگان آن زمان، حتی با پدر 

خويش نیز به سازش نمی رسد. 
هدايت در پندار و گفتار و كردار خويش نماينده 
ی رشته های پاك فرهنگ كهن میهن عزيز ما 
تافته،  و  بافته  ها  هزاره  طی  در  كه  ايرانست 
ديدگاه  اين  از  و  است،  گرديده  او حك  در  و 
جوانان كشور ما، اين امید های آيندگان، بايد 

هدايت را به گونه ی عمیق تری بشناسند.
● هدايت و كنگره ی جهانی صلح

ی  كنگره  در   ،1328 سال  در  هدايت  صادق 
داشت  توجه  بايد  كرد.  شركت  صلح  جهانی 
ايران،  سازمان صلح  رئیس  زمان  آن  در  كه 
شاعر بزرگ ايران، ملك الشعرای بهار بود ) 
بهار، كفتر بازی خبره بود و شعر كبوتر او، 
او  های  دوستی  چارچوب  در  آنست(.  بیانگر 
احسان  و  يوشیج  نیما  چون  هايی  شخصیت 
طبری قرار داشتند. شخصیتهائی با اين قامت 
انسانی، بی شك، به فعالیت سیاسی محتوايی 
تا  بود  شده  باعث  اين  و  بودند  داده  ديگر 
مردمی  انديشمندان  پاكترين  و  ترين  پیشرو 
اطراق  ايران  توده  میهن دوستان در حزب  و 

كنند.
● خند و لبخند هدايت

از  كه،  باشد  آگاه  بايد  ايران  چپ  جديد  نسل 
آنجا كه عقب افتادگی و غیر تخصصی بودن 
مجبور  بودن  به سیاسی  را  ما  ما،  جامعه ی 
می كند، پس باجبار بايد سیاسی بودن را به 
انسانی بودن آن مشروط كنیم. بايد هر عمل 
انسانی باشد  سیاسی ما نشاندهنده يك عمل 
رهبری  تمامی  كه  میدهد  نشان  بويژه  اين  و 
رفتارهای  از  بايد  ايران  چپ  كنونی  سیاسی 
گفتارها  انديشه،  بدون  تصمیمات  لجوجانه، 
انفاتیك  و  رتوريك  شعاری،  های  نوشته  و 
و  فكری  پشتوانه  بدون  و  پوچ  ادعاهای  و 
فلسفی- انسانی دست شويد، مستقل بینديشد، 
در دفاع از آداب و فرهنگ و حقوق توده های 
رنج سازش ناپذير بوده و در مسیری حركت 
كنند كه از طرف انديشمندان نامبرده، پیموده 
ايران  چپ  نیروهای  تا  است،  شده  كوبیده  و 
بتوانند در راه آمال بزرگ انسان كه دستیابی 
به يك “جامعه ی انسانی” است بدرستی گام 
بردارند، و نقش شايسته ی خويش را با پاكی 
بازی  هستی  تئاتر  ی  صحنه  در  وشفافیت، 

كنند.
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اثر جان لوكاره   -   ترجمه منوچهر كیا
 قسمت چهل و دوم

آيا  پرسید  آمیزی  تعجب  بالحن  و  كرد  بلند  را  كارون سرخود 
روز  چند  كه  گفته  تو صريحا  همسايه  ولی  بله  هستی؟  مطمئن 
شايد  اند.  آمده  بديدنت  مرد  دو  لیماس  شدن  زندانی  از  پس 
آمده  ات  به خانه  كنند  تو خوشگذرانی  با  اينكه  برای  آن دونفر 
بودند؟درست مثل لیماس لیز ناگهان فرياد زد : آلك فقط بخاطر 
خوشگذرانی با من دوست نشده بود . چطور میتوانید بگوئید كه 
... ولی لیماس بتو پول داد آيا ديگران هم بتو پول دادند؟ لیز در 
حالیكه بشدت گريه میكرد جواب داد : خدای من از من نپرسید 
كه.... آنها كه بودند؟ لیز جوابی نداد. كارون بالحن تندی دوباره 
پرسید كه بودند ؟ نمیدانم آنها با اتومبیب آمده بودند و بمن گفتند 
كه دوستان آلك هستند؟ بازهم دوست ؟ آنها چه میخواستند؟ 
نمیدانم فقط از من پرسیدند كه لیماس چه چیزهائی به من گفته 
است و اگر خبری از او رسید آنها را .... چطور میتوانستی آنها 
و  داشت  منزل  چلسی  در  آنها  از  يكی  ؟  بگذاری  جريان  در  را 
اسمش اسمايلی همچنین فكر نمیكردی كه از اينكار خوشش بیايد 
. اينطور نیست ؟ چرا. پس از اينكه از زندان آزاد شد سعی نكردی 
كه او را دوباره ببینی ؟ نخیر آيا لیماس پس از خروج از زندان 
خانه ای داشت كه درآن اقامت كند كاری داشت كه بوسیله آن 
امرارمعاش نمايد دوستانی داشت كه از او مواظبت كنند؟ نمیدانم 
اينطور  بود.  شده  تمام  شما  بین  چیز  همه  حقیقت  در  نمیدانم 
...منتظراوبودم...  نه  پیدا كرده بودی؟  ايا رفیق ديگری  ؟  نیست 
بازگردد.  من  نزد  كه  میخواستم  بود...  خواهم  منتظراو  همیشه 
چرا  ؟  ننوشتی  ات  نامه  در  را  مطالب  اين  چرا  اين صورت  در 
سعی نكردی كه كحل سكونت او را پیدا كنی ؟ او نمیخواست كه 
دنبالش بگردم. شما چیزی نمی فهمید؟او از من قول گرفته بود 
كه هیچگاه او را تعقیب نكنم ... هیچگاه... بدين ترتیب او از قبل 
میدانست كه به زندان خواهد رفت . اينطور نیست؟ نه ... نمیدانم... 
چطور میخواهید چیزی را كه نمیدانم برايتان تعريف كنم ؟ شب 
آخری كه او را ديدی يعنی شب قبل از روزيكه جورج اسمايلی 
بود قراربود كه باو تلفن بزنم. آيا باو تلفن زدی؟ نخیر كارون 
پرونده خود را روی میز گذاشت و در حالیكه لیماس را با انگشت 
نشان میداد گفت : اسمايلی میخواست بفهمد كه لیماس تا چه حد 
تنها  مرتكب  لیماس   . است  گذاشته  كارها  در جريان  را  الیزابت 
نمیكرد  را هم  اينتلیجنت سرويس حتی فكرش  كه  اشتباهی شد 
او خود را در دامن دختری انداخت و همه كارها را خراب كرد. 
درست مثل كارل ريمك! بله لیماس مرتكب همان اشتباه شد! او 
از خودش  لیماس  آيا   : پرسید  لیز  از  و سپس  كرد  مكث  مدتی 
حرف میزد؟ نخیر پس شما چیزی از گذشته او نمیدانید ؟ نخیر 
از  اينصورت  در   . است  كرده  كار  برلن  در  كه  میدانستم  فقط 
گذشته اش حرف زده بود آيا بتو گفته بود كه ازدواج كرده ؟ 
بود  درزندان  هنگامیكه  چرا  داد.  مثبت  سرجواب  عالمت  با  لیز 
بديدنش نرفتی ؟ تو میتوانستی بديدن او بروی. فكر میكردم كه 
از اينكار خوشش خواهد آمد. می فهمم آيا برای او نامه نوشتی 
؟نخیر ...بله... يك مرتبه فقط باونوشتم كه منتظرش خواهم بود 
فكر نمیكردم كه ناراحت شود. خواروبارفروش را مضروب كرد 
آيا دوباره از تو قول گرفت كه تعقیبش نكنی ؟ بله همان شب با 

هم خداحافظی كرديد ؟ بله خداحافظی كرديم . 

آيا همان شب پس از شام آپارتمان او را ترك كردی يا نزد او 
مستقیما  البته   .... بازگشتم  خود  خانه  به  شام  از  پس  ؟  ماندی 
كه  ندارم  بخاطر  درست   .. زدم  قدم  كمی  ابتدا   ... نرفتم  بخانه 
چگونه به منزل خود رسیدم ... آيا لیماس بتو نگفت كه بچه دلیلی 
او  كند... هرگز!  ترك  مرا  نمیخواست  او   . كند  تراترك  میخواهد 
را  بايد حساب خود  و  دارد  درپیشرو  كاری  كه  گفت  بمن  فقط 
باشخصی تصفیه نمايد و پس از انجام كارش اگر مايل باشم نزد 
من باز خواهد گشت . كارون با لحن تمسخرآمیزی گفت : تو هم 
گفتی كه تا ابد منتظرش خواهی ماند و همیشه دوستش خواهی 
اينطور نیست؟ بله آيا بتو گفت كه پول برايت خواهد فرستاد ؟ 
او بمن گفت كه موقعیتش آنقدر اهم خراب نیست و بوضع من 
رسیدگی خواهد كرد. آيا بدين دلیل بود كه از هديه 1000لیره ای 
تعجب نكردی و سعی ننمودی كه بفهمی چه كسی اينكاررا كرده 
....بله.... همین است حاال همه چیزرا میدانید قبال هم  است ؟ بله 
همه چیز را میدانستید! شما كه همه چیز را میدانستید چرا مرا به 
اينجا آورديد ؟ كارون سرخود را بطرف هیئت قضات گرداند و با 
صدای بلند گفت : اينست دالئل ما متاسفم كه دوستان انگلیسی ما 
چنین دختر احمقی را برای عضويت در حزب كمونیست مناسب 
تشخیص داده اند . او نگاهی به لیماس و فیدلر انداخت و بالحن 

خشنی افزود : دختر احمقی است ! 

جاسوس جنگ سرد نگاهي به دستاوردهاي احتمالي علم در سال 
 2010

 خبرهاي 

جدید در 
راه است 

مجید جويا

سال 2010 آبستن رویدادهاي علمي هیجان 
انگیزي است که مدت ها است در انتظار آنها 
به سر مي بریم. از مهم ترین این رویدادها 
در  هاي  گونه  انقراض  توقف  به  توان  مي 
خطر و آشکار شدن اسرار آغاز عالم اشاره 
کرد. به گزارش خبرآنالین هفته نامه نیچر 
نگاهي  خود،   2010 سال  شماره  اولین  در 
به رخدادهاي کلیدي سال 2010 انداخته و 
به پیش بیني خبرهایي پرداخته که ممکن 
است در سال پیش رو از دنیاي پژوهش به 

گوش ما برسد.

كاهش انقراض گونه ها

سازمان ملل متحد سال 2010 را به عنوان سال 
بین المللي تنوع زيستي نام نهاده و امیدوار است 
)مهرماه   2010 اكتبر  كه  هايي  تالش  راستاي  در 
رسد،  مي  خود  اوج  به  ژاپن  ناگوياي  در   )138۹
بتواند استراتژي هايي را براي جلوگیري از كاهش 
تنوع زيستي تدوين كند. اين كار احتمااًل با تعیین 
راه هايي براي تالش براي متوقف كردن اين روند 
تا سال 2050 انجام خواهد شد. نیاز به ايده هاي 
زيستي  هاي  گونه  انقراض  با  مقابله  براي  جديد 
 120 امسال  كه  به شدت احساس مي شود، چرا 
در  كه  هدفي  به  توانست  نخواهند  عضو  كشور 
سال 2002 )1381( و در راستاي رسیدن به يك 
ژنتیكي وضع  تنوع  كاهش  در  »كاهش چشمگیر« 

شده بود، دست يابند.

پالنك به سرمنشاء جهان چشم خواهد دوخت

اولین تصاوير با جزيیات دقیق از تابش ريزموج 
زمینه كیهاني كه توسط فضاپیماي پالنك )ارسال 
زمین  به  اروپا(  فضايي  سازمان  توسط  شده 
هاي  نظريه  بتواند  شايد  شد،  خواهد  فرستاده 
موجود در مورد منشأ و ساختار روزهاي آغازين 
جهان را تغییر دهد. اما نتايج كامل اين ماموريت تا 
سال 2012 )13۹1( به طور رسمي منتشر نخواهد 

شد.

زندگي، آن گونه كه ما نمي شناسیم

قطعًا در سال جاري چهره پیشرو ژنوم، »كريگ 
توانسته  كه  كرد  اعالم خواهند  و گروهش  ونتر« 
اند يك ژنوم مصنوعي ساخته شده در آزمايشگاه 
را در داخل يك سلول باكتريايي زنده قرار دهند 
تا براي اولین بار، چیزي را كه مي توان از آن به 

عنوان حیات مصنوعي ياد كرد، پديد آيد.

سیلي از ژنوم ها

هاي  ژنوم  و  نئاندرتال  شده  تكمیل  ژنوم 
نخستینیان باقیمانده، نشان دهنده يك سال ديگر 
از تعیین توالي DNA است كه هر روز ارزان تر 
مي شود. در ادامه تصويرهاي فراگیر سال گذشته 
از ژنوم سرطان، تعیین توالي با اهداف درماني، به 
تمركز روي داليل بیماري هاي خاص و همچنین 
خواهد  ادامه  انساني  ژنتیك  متغیرهاي  شناسايي 

داد.

يك ماشین زمان براي قطب جنوب

شايد يك هسته يخي از قطب جنوب بتواند به تولید 
گزارش ساالنه آب و هوايي زمین منجر شود و 
مشابه آن داده هايي را عرضه كند كه دانشمندان 

گرينلند  يخ هاي  از  نیمكره شمالي،  در  اكنون  هم 
به دست مي آورند. پروژه هسته يخي قطعه هاي 
صفحه يخي غرب قطب جنوب، در حال حاضر در 
آخرين مراحل رسیدن به يك گزارش آب و هوايي 
دارد  قرار  كیلومتر   4/3 طول  به  يي  محدوده  از 
گذشته  سال  هزار   40 وهوايي  آب  وضعیت  كه 
با اطالعات كافي براي مقايسه نحوه گرمايش  را 
در  نیمكره شمالي  و  جنوبي  نیمكره  يا سرمايش 

ارتباط با ديگري به دست مي دهد.

مكزيكوسیتي؛ كپنهاگ جديد

مكزيكوسیتي مي تواند آغاز مرحله اساسي بعدي 
وهوايي  آب  هاي  سیاستگذاري  وگوهاي  گفت 
باشد كه از نوامبر گذشته )آبان ماه 1388( آغاز 
شد و شايد هم در نهايت بتواند به توافقي رسمي 
آب  تغییرات  در  كیوتو  پیمان  جايگزيني  براي 
وهوايي دست يابد. ولي پیش از آن، توجه ها روي 
بايد  كشور  هر  كه  بود  خواهد  متمركز  كارهايي 

همچنین  كند.  عمل  تعهدات خود  به  تا  دهد  انجام 
و  متحده  اياالت  در  وهوايي  آب  قوانین  وضع 
رصد  براي  المللي  بین  استانداردهاي  تدوين 
انتشار گازهاي گلخانه يي و ارزيابي كاهش هاي 
بااليي  اهمیت  از  نیز  انتشار  در  شده  داده  وعده 

برخوردار است.

دنیاهاي زمین مانند در جاهاي ديگر

نظر به اينكه جست وجوگران سیاره ها، مشتاقانه 
يك  در  مانند،  زمین  سیاره  يك  كشف  انتظار  در 
شبیه  ستاره  يك  اطراف  در  زيست  قابل  منطقه 
بتوانند در سال  برند، شايد  به سر مي  خورشید 
جاري و با يك هدف ساده تر به اين هدف برسند؛ 
يك سیاره بالقوه قابل زيست كه به دور يك ستاره 
كوتوله سرخ دوران مي كند. تلسكوپ »كپلر« ناسا 
به تازگي چندين سیاره جديد را كشف كرده كه تا 

پیش از اين كسي از وجود آنها خبر نداشت.

امید براي پیشگیري از اچ آي وي

اولین  جاري،  سال  اوايل  در  رود  مي  انتظار 
ژل  يك  از  استفاده  براي  كلینیكي  آزمايش 
نتايج  رتروويروس،  آنتي  داروهاي  دربردارنده 
بزرگ  آزمايش  كند. چندين  منتشر  را  اولیه خود 
براي میكروب كش هاي ديگر تاكنون انجام شده 
وي  آي  اچ  از  جلوگیري  در  اند  نتوانسته  كه  اند 
آزمايش  اولیه  نتايج  برسند. همچنین  موفقیتي  به 
هايي كه معطوف به »پیشگیري قبل از در معرض 
انتظار  در  همه  ها  مدت  و  هستند  گرفتن«  قرار 
آنها بودند، منتشر خواهند شد؛ آزمايش هايي كه 
ناظر بر مصرف داروهاي ضداچ آي وي پیش از 

رفتارهاي پرخطر جنسي هستند.

بازنويسي سلول ها ايمن تر مي شود

هاي  سلول  از  القايي  بنیادي  هاي  سلول  احتمااًل 
بالغ و با استفاده از مولكول هاي كوچك ساخته 
خواهند شد و خطر تومورها را كه در اثر افزودن 
آيند،  مي  وجود  به  سلول  يك  به  ژنتیك  اجزاي 
و  تر  ايمن  سیرهاي  خط  داد.  خواهند  كاهش 

كارآمدتر باز برنامه ريزي سلول ها مي تواند به 
اولین كاربري هاي درماني اين حوزه منتهي شود.

استفاده كلینیكي از سلول هاي بنیادي جنیني

درمان  براي  بالیني  هاي  آزمايش  اولین  باالخره 
هاي دربرگیرنده سلول هاي بنیادين جنیني انساني 
يا hESC در سال جاري انجام خواهد شد. شركت 
زيست فناوري Geron از منلوپارك كالیفرنیا، در 
نظر دارد آزمايش هايي را كه در نتیجه محدوديت 
هاي قانوني پیشین متوقف شده بودند، براي يك 
به  مبتال  بیماران  براي   hESC بر  مبتني  درمان 

آسیب هاي نخاعي دوباره آغاز كند.

يك تقارن كامل

شايد شواهد ابرتقارن )نظريه يي كه بیان مي دارد 
هر ذره بنیادين شناخته شده، يك همزاد ناشناخته 
بسیار سنگین دارد( مهم ترين و تكان دهنده ترين 
از برخورددهنده بزرگ هادرون  كشفي باشد كه 
اروپا(  يي  هسته  فیزيك  )آزمايشگاه  سرن  در 
يافتن  از  حتي  شايد  كشف  اين  رود.  مي  انتظار 
هم  آن هستند  انتظار  در  همه  كه  هیگز«  »بوزون 
بنیادين  يي  ذره  هیگز«  »بوزون  باشد.  تر  عجیب 
و  است  جرم  به  انرژي  تبديل  واسط  كه  است 

تاكنون مشاهده نشده است.

اثرات كوانتومي بزرگ مي شوند

به زودي مي شود ديد اجسام جامد در آزمايشگاه 
از چندين حالت  نهي  برهم  يك  وارد  فیزيك  هاي 
مي شوند )مدل واقعي گربه افسانه يي شرودينگر 
كه در آن واحد هم زنده است و هم مرده(. اين اثر 
كه توسط مكانیك كوانتوم پیش بیني شده، پیش 
بود،  ديده شده  يوني  ابعاد  در  موادي  در  اين  از 
ولي شايد در سال جاري در ابعاد بزرگ مقیاس 

هم ديده شود.

سفرهاي فضايي فراسوي مرزها

امسال،  شده  ريزي  برنامه  هاي  پرتاب  میان  در 
پرتاب فضاپیماي ژاپني آكاتسوكي به مدار سیاره 
چانگ  ماه،  چیني سطح  كاوشگر  دومین  و  ناهید 
دارد  نظر  در  ناسا  كه  آنجا  از  دارد.  قرار   2 اي 
جهت جديدي براي برنامه پروازهاي فضايي خود 
 2010 سال  اوايل  در  كه  )تصمیمي  كند  انتخاب 
اتخاذ خواهد شد(، برنامه ماموريت هاي فضايي 
جاري  سال  در  را  خود  پروازهاي  آخرين  شاتل 
پرتاب  شامل  كه  پروازهايي  داد؛  خواهد  انجام 
مي  هم  جوالي  ماه  در  آلفامگنتیك  سنج  طیف 
كیهاني  پرتوهاي  بررسي  براي  ابزاري  كه  شوند 
به منظور يافتن شواهدي از وجود پادماده و ماده 

تاريك است.

اشعه ايكس با تمركز باالي لیزري

كه  الكترون  بدون  ايكس  پرتو  لیزرهاي  شايد 
ايكس  با اشعه  از نور مرتبط  پالس هاي كوتاهي 
نسبت  را  خود  برتري  بتوانند  كنند،  مي  تولید  را 
به ديگر دستگاه هاي سینكروترون مورد استفاده 
تولید  بايد  آنها  كنند.  اثبات  تصويربرداري،  در 
بدون  را  زيستي  هاي  مولكول  تك  از  تصاويري 
ممكن  پژوهشگران  براي  آنها،  كردن  كريستالیزه 
سازند و فیلم هاي پر از جزيیاتي را از رخدادهاي 
مولكولي مانند تا شدن يك پروتئین خلق كنند. اين 
امكانات  اين  به  اولین تشكیالت مجهز  از  ها  داده 
دهنده  شتاب  آزمايشگاه  در  كه  گیرد  مي  نشات 

ملي SLAC دانشگاه استنفورد قرار دارد.

محاسبات آب و هوايي داغ تر مي شود

هر روز انتظار مدل هاي آب و هوايي واقعي تري 
را از تعداد زيادي از ابركامپیوترها كه به تازگي به 
كار گرفته شده اند، داشته باشید؛ ابركامپیوترهايي 
كه شامل »شبیه ساز زمین2« در يوكوهاماي ژاپن 
اين  شوند.  مي  آلمان  هامبورگ  در  »بلیزارد«  و 
40 كامپیوتر قدرتمند  ابركامپیوترها كه در زمره 
زمین قرار دارند، در دو مورد از بزرگ ترين عدم 
قطعیت هاي شبیه سازي هاي فعلي نسبت به مدل 
چرخه  حل  داشت؛  خواهند  پیشرفت  كنوني  هاي 
اقیانوسي  هاي  در چرخه  آب  محلي جريان  هاي 
ابرها.  رفتار  از  درازمدت  هاي  بیني  پیش  تهیه  و 
در  هم  را  زمین  كربن  چرخه  همچنین  »بلیزارد« 

مدل هاي آب و هوايي خود وارد خواهد كرد
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جهانی  زده  شتاب  پروسه  بعد،  به   1۹80 دهه  از 
به  است،  بوده  تغییر  برای  قدرتی  پر  منبع  شدن 
تاثیر  تحت  را  كشورها  ملی  اقتصادی  كه  طوری 
قرار می دهد و روابط بین المللی كشورها را عمیق 
اجتماعی و سیاسی  فرهنگی،  و زندگی  می سازد 
افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. البته جهانی شدن 
اگرچه  دارد.  مختلفی  معانی  مختلف  افراد  برای 
بحثهای زيادی می شود كه میزان جهانی شدن را 
در زمان حال از هر دوره تاريخی قوی تر می بیند 

زيرا بحث از "دهكده جهانی" است. 
كه  است  جهانی  گسترده  پديده  يك  جهانی شدن، 
آثار متفاوتی بر زندگی مردم جهان، اعم از غنی و 
فقیر، زن و مرد، سیاه و سفید، شهری و روستايی 
از  بسیاری  كه  حالی  در  است.  نهاده  جای  بر 
استقبال  پديده  اين  از  توسعه  حال  در  كشورهای 
يك حكومت خودكامه  ايجاد  از  گروهی  كنند،  می 
اگرچه در جهانی  كنند.  جهانی احساس ترس می 
به  ندارد،  بین زن و مرد وجود  تمايزی  يكپارچه، 
را  شدن  جهانی  پديده  آثار  زنان  رسد  می  نظر 
و  كنند  می  تجربه  بیشتری  عمق  و  گستردگی  با 
دلیل  به  منزوی،  و  اقشار محروم  عنوان  به  زنان 
دسترسی نداشتن به منابع و فرصتهای مناسب، به 
گونه ای متفاوت از جهانی شدن تاثیر پذيرفته اند. 
ديد  معرض  در  را  زيادی  تناقضات  شدن  جهانی 
ما قرار می دهد. بدين معنا در حالی كه اين پديده 
مشترك  عناصر  و  همسوئیها  دوستیها،  گسترش 
ضمنا  گذارد،  می  نمايش  معرض  به  را  بشری 
افزايش  نابرابريها،  اختالفات،  باعث تشديد تنشها، 
فاصله فقیر و غنی و حاشیه نشینی می شود. از 
سرعت  فقط  توان  نمی  شدن  جهانی  بارز  صفات 
كیفیت  سرعت  عنصر  با  همراه  زيرا  برد،  نام  را 
و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی، سیاسی،  تعامالت 
امنیتی دستخوش تحول اساسی شده اند. پیشرفت 
فناوری باعث كوچك تر شدن جهان شده كه اين 

اين  تحت  است.  داشته  همراه  به  را  خودآگاهی 
شرايط افكار عمومی كه از طريق تشكلهای مجازی 
العاده نسبت به  و شبكهای شكل می گیرند، فوق 

وقايع و رويدادها حساس شده اند. 
از آنجايی كه جهانی شدن پديده ای است كه اتفاق 
می  ادامه  خود  حركت  به  همچنان  و  است  افتاده 
دهد، به گونه ای كه هیچ كشوری قادر به كنترل 
و مهار آن نیست. بدين ترتیب به راحتی نمی توان 
در عصر جهانی شدن فضای دولت - ملت را عامل 
فناوری  آور  سرسام  سرعت  برای  ای  سدكننده 
ارتباطی،  شبكههای  گسترش  كرد.  تلقی  اطالعات 
ايجاد  زمینههای  و  شده  جغرافیا  پايان  باعث 
اجتماعات مجازی را فراهم كرده است. در عصر 
مشترك،  سرزمین  و  خون  جای  به  شدن  جهانی 
نماد ملیت اطالعات مشترك است. به هرحال آنچه 
به وضعیتی  اينك در شرف وقوع است شبیه  كه 
است كه در چندين قرن پیش در ارتباط با كشف 
زمانی  كه  زمینی  زيرا  بود.  مطرح  زمین  سیاره 
صاف به نظر می رسید بعدها گرد شد، سپس به 
گردش درآمد و اينك تبديل به يك دهكده كوچك 

شده است. 
فرايند تحوالت دهه پايانی قرن بیستم ما را به اين 
نتیجه می رساند كه در عصر جهانی شدن توجه 
موجب  او  حقوق  از  حمايت  و  انسانی  كرامت  به 
تغییر  برای  اصلی  پارادايم  عنوان  به  انسان  شده 
مسايل بین المللی در نظر گرفته شود و جهانگرايی 
و  انسانی  تكامل  كه  فرايندهايی  از  يكی  عنوان  به 
واحدهای  همه  برای  را  آن  روی  پیش  چالشهای 
قرار می  نظر  مد  كند  می  سیاسی مشترك فرض 
گیرد. يك ارزيابی كلی از وضعیت موجود و چشم 
اندازی از آيندهها ما را به اين نتیجه می رساند كه 
ساختار نظام بین الملل در آستانه هزاره جديد بر 
اساس منافع بشری در حال تكوين است. در اين 
می  آفرينی  نقش  نظام  اين  در  راستا، كشورهايی 

كنند كه حركت سرمايه، بازار آزاد، تجارت آزاد، 
دموكراسی و حمايت از حقوق بشر را مورد توجه 
جايگاه  تحوالت  اين  به  توجه  با  دهند.  می  قرار 
به  توجه  با  شدن  جهانی  عصر  در  زنان  نقش  و 
به  دست  آنها  با  زنان  كه  مختلفی  محدوديتهای 
تمام  در  تحقیق  قابل  است  موضوعی  گريبانند، 
تاريخی. شناسايی و  برهههای  تمام  جوامع و در 
اهمیت  اخیر  سده  دو  يك  در  زنان  حقوق  تحلیل 
زيادی پیدا كرده است; زيرا در اثر تحوالت فكری، 
ايفای  پی  در  زنان  فرهنگی،  و  اجتماعی  سیاسی، 
نقش موثرتر و آشكارتری در جامعه بوده و به اين 
منظور حقوق سیاسی و اجتماعی متعددی را مطالبه 
كرده اند. اين مطالبات و تالشها كه گاه به صورت 
حركتهای فكری، سیاسی، اجتماعی گسترده و گاه 
با ابعاد جهانی ظاهر شده، دستاوردهای فراوانی 
داشته است. به خصوص از نیمه قرن نوزدهم به 
تشكیل  كنوانسیونها،  میثاقها،  گیری  شكل  با  بعد 
بین  اسناد  تنظیم  و  بیانیهها  صدور  و  كنفرانسها 
نظمی  در عرصههای مختلف،  زنان  المللی، حقوق 

حقوقی يافت. 
لحاظ  از  را  شدن  جهانی  مدرن  دوره  مورخان 

تاريخی به سه مرحله تقسیم می كنند: 
1( مرحله اول: از سال 18۷0 شروع شده و تا سال 
1۹14 ادامه يافته است. در اين دوره پیشرفتهايی 
در  همچنین  و  دريايی  و  ريلی  نقل  و  حمل  در 

ارتباطات تلگرافی به وجود می آيد. 
2( مرحله دوم: از سال1۹44 شروع شده و تا نیمه 
اول دهه هفتاد ادامه می يابد. اين مرحله با پیدايش 
نمود  كه  بود  همراه  جهانی  اقتصادی  نظام  نوعی 
آن را می توان در تاسیس صندوق بین المللی پول 
)گات(  وبازرگانی  تعرفه  عمومی  نامه  موافقت  و 

مشاهده كرد. 
هفتادشروع  دهه  دوم  نیمه  از  سوم:  مرحله   )3
شد. پیشرفتهای سريع تكنولوژيك در حمل ونقل، 
روی  مرحله  دراين  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

داد 
آثار  كه  است  بعدی  چند  ای  پديده  شدن  جهانی 
اقتصادی،  اجتماعی  فعالیتهای  به  تسری  قابل  آن 
كلی  طور  به  است.  فرهنگی  و  حقوقی  سیاسی، 
جهانی شدن درسه بعد اصلی خود يعنی جنبههای 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قابل بررسی است: 
های  جريان  گسترش  سیاسی:  شدن  جهانی   )1
می  فراملی  جامعه  گیری  شكل  باعث  جهانی 
رهايی  سیاست،  عرصه  در  شدن  جهانی  و  شود 
امر اجتماعی از سیطره دولت است و انسانها در 
اجتماعی  زندگی  تر  ای گسترده  چارچوب جامعه 

رااز سر می گیرند. 
فرهنگی  شدن  جهانی  فرهنگی:  شدن  جهانی   )2
عبارت است از شكل گیری و گسترش خاص در 
جهانگیر  و  گسترش  غربی،  تجدد  جهانی،  عرصه 
جهانی  و  داری  سرمايه  مصرفی  فرهنگ  شدن 
شدن فرهنگ آمريكايی سه جنبه كلی جهانی شدن 

فرهنگی هستند. 
در روند جهانی شدن  اقتصادی:  3( جهانی شدن 
شايد مهم ترين و پیشتازترين بخش اقتصاد بوده 
و سازمان تجارت جهانی )WTO( به عنوان مهم 
اصلی  ابعاد  است  شدن  جهانی  عینی  نماد  ترين 
امور  تجارت،  از  عبارتند  اقتصاد  شدن  جهانی 
شدن  جهانی  اما  ايدهها.  و  مهاجرت  مالی،كمكها، 
معنای  به  توسعه  انديشمندان  از  گروهی  برای 
های  جاذبه  با   )Village Glodal( جهانی  دهكده 
و  فقر  شیوع  عامل  ديگر  گروهی  برای  و  فراگیر 
متفاوتی  آثار  است. جهانی شدن  جنگهای خونین 
بر زندگی مردم جهان، اعم از غنی و فقیر، زن و 
برجای  روستايی  و  شهری  سفید،  و  سیاه  مرد، 
نهاده است. فرايند جهانی شدن در تشديد آگاهی 
جهان،  ديگر  مناطق  زنان  جايگاه  به  نسبت  زنان 
تماس  برقراری  برای  مختلف  های  فرصت  ايجاد 
حقوق  گفتمانهای  و  مباحث  گسترش  آنها،  میان 
ايجاد  چنین  هم  و  آن  مانند  و  زنان  حقوق  بشر، 
زمینهها ی نو برای مشاركت آنان برای دگرگون 

سازی الگوهای نقش جنسیتی موثر بوده است. 
شیوه  و  ارزشها  سازی  دگرگون  به  تماسها  اين 
از فرصتهای مهم جهانی  انجامد. يكی  زندگی می 
دربازار  آنان  مشاركت  افزايش  زنان  برای  شدن 
كار است. درسال 1۹۹0 در سراسر جهان 8450 

كه  اند  بوده  فعال  اقتصادی  لحاظ  به  زن  میلیون 
می  تشكیل  را  جهان  كار  نیروی  كل  درصد   32
دادند. در كشورهای عضو سازمانهای همكاری و 
توسعه اقتصادی )DECD( نرخ متوسط مشاركت 
زنان در نیروی كار از 48 درصد در سال 1۹۷3 
به ۶1 درصد درسال 1۹۹3 رسیده است در حالی 
كه اين نرخ برای مردان از88 درصد به 81 درصد 
كاهش يافته است. در اياالت متحده نرخ مشاركت 
 1۹۷3 51 درصد در سال  از  كار  زنان درنیروی 
يافته است.  افزايش   1۹۹4 ۷0 درصد در سال  به 
ودر  آنان  درآمد  افزايش  موجب  زنان  اشتغال 
سرمايههای  به  زنان  دسترسی  افزايش  نتیجه 
اجتماعی همچون آموزش و بهداشت و درمان و 

بهبود شاخص توسعه انسانی شده است. 
درافزايش  زنان  اشتغال  عامل  اثر  عالوه،  به 
زنان  است.  يافته  نمود  آنان  اجتماعی  انتخابهای 
قدرت  اين طريق  واز  دارند  مستقلی  درآمد  جوان 
انتخاب خويش را افزايش می دهند. همچنین جهانی 
و  جمعی  ارتباط  وسايل  گسترش  طريق  از  شدن 
توسعه ارتباطات موجب افزايش سطح آگاهی زنان 
می شود تا آنان فرصت مناسبی برای اثبات خود 
و نیز حق انتخاب بیشتری داشته باشند. استفاده 
مظاهر جهانی شدن  از  يكی  عنوان  به  اينترنت  از 
نیكی  الكترو  تجارت  در  زنان  برای  فرصتهايی 
از  هندوستان  در  مثال  برای  است.  كرده  ايجاد 
طريق بازاريابی با استفاده از عكسهای ديجیتالی 
اند تولیدات  ۶000 زن روستايی توانسته  از  بیش 
آثار  كلی  طور  به  كنند.  عرضه  بازار  به  خودرا 
مثبت جهانی شدن برای زنان را می توان در چند 
محور خالصه كرد: افزايش درآمد، افزايش میزان 
بهره  افزايش  اجتماعی،  سرمايه  توسعه  اشتغال، 
وری، كاهش موالید، افزايش سطح آگاهی، افزايش 
حق انتخاب، بازار يابی تولیدات و افزايش ظرفیت 

اخالقی. 

آثار  دارای  مثبت  آثار  بر  عالوه  جهانی شدن  اما 
منفی بسیاری نیز برای زنان است. بازار كارزنان 
عمدتا نا امن و بی ثبات است ودر نتیجه انحصارات 
بازاركار،  استانداردهای  ملیتی،  چند  های  شركت 
خصوصا برای زنان كاهش يافته است و زنانی كه 
در خارج از خانه كار می كنند شغل هايی با درآمد 
پايین به دست می آورند و به طور متوسط نسبت 
به مردان حقوق كمتری دريافت می كنند. از طرف 
ديگر، با توجه به اينكه سرمايه داری به طور عمده 
به دستمزدهای پايین برای كار و كارهای بدون مزد 
تكیه می كنند تا خود را سرپا نگه دارند، به همین 
يا  خاطر كار زنان به صورت كارهای بدون مزد 
كارهای با مزد كم در می آيد. مثال در كره جنوبی 
است.  مردان  دستمزد  درصد   45 زنان  دستمزد 
مبناست  براين  متحد  ملل  1۹۹۹ سازمان  گزارش 
اين اختالف دستمزد در بعضی كشورهامانند  كه 
يافته است در حالی كه در بعضی  آمريكا كاهش 
كشورها مثل ژاپن افزايش يافته است. جهانی شدن 
آثار نامطلوبی بر تغذيه زنان و تولید مواد غذايی 
نیز داشته است و همچنین باعث مهاجرت های بی 
رويه زنان شده است. در حال حاضر میلیون ها 
نفر از زنان كشورهای فقیر در سرتاسر دنیا محل 
زندگی خويش را برای جست وجوی كا در ساير 
كشورها ترك می كنند. اسفناك تر اينكه بسیاری 
از زنان اروپای شرقی بعداز اصالحات اقتصادی 
قسمتی از تجارت برای سو«استفاده جنسی شده 
اندونزی،  روسیه،  كشورهای  در  پديده  اين  اند. 
فیلیپین، تايلند، ونزوئال و آمريكا منجر به توسعه 
مرز  بدون  صنعت  عنوان  به  ق  قاچا  صنعت  اين 

شده است. 

به طور كلی آثار منفی جهانی شدن برای زنان را 
می توان در چند مورد خالصه كرد: 

اندك،  دستمزدهای  غیررسمی،  اشتغال  رشد 
افزايش  غذايی،  امنیت  كاهش  بیكاری،  باالی  طر 
جنسی،  سو«استفاده  افزايش  توسعه  مهاجرت، 
اجتماعی،  كاهش حمايتهای  امنیت شغلی،  نداشتن 
از  محرومیت  و  مصرف  فرهنگ  گسترش 

مشاركتهای سیاسی.

زنان

زنان و جهانی شدن
نويسنده : ندا مهاجرانی
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مجموعه قوانین حقوقی انگلستان

قاعده سابقه در حقوق انگلیس
Common Law و 

نويسنده : دكتر غالمرضا خواجی - بخش دوم

بنابراين عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در 
از  دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی 
آنها نظام حقوقی كامن لو را تشكیل می دهد. در حقیقت تشكیل كامن 
لو عبارتست از فراهم آوردن يك حقوق قضايی بر پايه عقل به جای 
از  استفاده  امروزه  و  است  بوده  انگلوساكسون  دوره  عرفی  حقوق 
عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلكه اگر ثابت شود عرفی 
از پیش از قرن 12 وجود داشته است بايد به وسیله ی رويه قضايی 

پذيرفته و توسط قضات الزم االجرا گردد. 
مجموعه اين عرف ها كه در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته 
بود، مدون گرديد و تصمیمات جديد قضات نیز در دعاوی جديد جمع 
شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدين صورت تدوين شد كه 
امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و كشورهای كامن لو را تشكیل 
می دهد. البته برخی از آرا كه تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب 
آرا   ۷5% حدودا  ترتیب  بدين  شود.  می  گذاشته  كنار  نشده  شمرده 
تصمیمات  از   10% تنها  و  استیناف  دادگاه  آرا   25% اعیان،  مجلس 

دادگاه عالی عدالت انتشار می يابند. 
بدين  است.  نانوشته  لو،  كامن  حقوقی  نظام  شود  می  گفته  اينكه 
معناست كه آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تكیه 
كه  است  جدی  توجه  مورد  آنها  عرفی  حقوق  و  اصول  بلكه  ندارند 
بعضا به صورت مكتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت 
نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام كامن 
لو تا حدی بر اين نظر بود كه توسعه و گسترش قانون بايد توسط 
پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات كامن 
لو، در اينكه می توانند قواعد قديمی را بر قضايای جديد اعمال كنند و 

يا قواعد جديد بسازند وجود نداشت. 

 )Precedent( قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو ●
در واقع تنها از نیمه اول قرن 1۹ است كه قاعده ی سابقه با مكلف 
كردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی كه قضات پیشین پذيرفته 

اند استقرار يافته است. 

قاضی  توسط  حقوقی  ی  قاعده  وضع  چگونگی  بهتر  شناخت  برای 
با  كنیم  فرض  كنیم:  توجه  مثالی  به  دعوا  يك  در  گیری  تصمیم  در 
توجه به آيین و رويه ی امتحانات، كلیه ی دانشجويان بايد در ساعت 
در  كنند.  ترك  را  جلسه  و  تحويل  را  خود  امتحانی  ورقه  صبح   10
يكی از امتحانات، دانشجويان متوجه می شوند كه يك دانشجو بعد 
نوشتن  مشغول  اند،  داده  تحويل  را  ها  ورقه  همه  كه   10 از ساعت 
است. دانشجويان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در 
پاسخ می گويد: اين دانشجو نیم ساعت به علت سردرد در آموزش 
استراحت نموده است، به همین دلیل نیم ساعت وقت اضافه به او داده 

شده است كه امتحان بدهد. با اين توضیح همه قانع می شوند. 
در حقیقت در اين مثال آموزش قاعده ی جديدی را اعالم می كند كه 
چنانچه دانشجويی سر جلسه امتحانی قادر به مشغولیت در امتحان 
نباشد، بهمان میزان پس از وقت اعالمی، برای پاسخگويی وقت دارد. 
به  با توجه  بلكه آموزش  اين قاعده قبال در جايی نوشته نشده بود 
واقعه ی جديد و عناصر جديدی كه پیش آمده حكم متفاوتی اعالم 
اما  است.  نبوده  مكتوب  جايی  ودر  نداشته  سابقه  قبال  كه  كنند  می 
اين قاعده چندان كامل نیست، چون ممكن است داليل مختلف ديگری 
چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرايط متنوع ديگری شود 
كه دانشجو تقاضای وقت اضافه كند. اگر آموزش تصمیم بگیرد كه 
قاعده و قانون جديدی وضع كند كه دربرگیرنده تمام صفتها می باشد 
در  او  برای  اضافی  وقت  و  آيد  پیش  دانشجو  برای  است  ممكن  كه 
نظر گرفته شود، در ايجا قانون وضع شده از سوی پارلمان )مرجع 
و  كرده  اكتفا  تصمیم  همان  به  آموزش  اگر  داشت.  خواهیم  صالح( 
برای شرايط ديگری كه ممكن است موجب درخواست دانشجو برای 
پیش  شرايطی  چنین  كه  زمانی  به  كند  موكول  را  بیشتر شود  وقت 
آيد و آنجا با توجه به حكم قبلی )سابقه( تصمیم مناسب را در همان 
زمان اتخاذ كند، به شیوه كامن لو و Case Law عمل نموده است. 
بنابراين نظام كامن لو با مطرح شدن دعوای جديد، با كمك قواعد قبلی 
اگر عناصر وقايع پیش آمده مشابه دعوای  و عناصردعوای سابق، 
قبلی بود حكم مشابه آن را صادر می كند و چنانچه عناصر وقايع 
دعوای جديد با قبلی تفاوت داشت، كار قاضی كامن لو اين است كه با 
تفكیك عناصرجديد از قديم و وقايع دعوی قاعده ی جديدی را كشف 
و بر سابقه بیفزايد و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعوای قبلی 
بود در صدور رای از حكم قبلی تبعیت و مشابه آن، حكم صادر كند. 
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ده روش طبیعی 
برای دور کردن 
استرس از خود

و  داده  انجام  بسیاری  پژوهش های  محققان 
اين  كه  را  استرس  با  مقابله  طبیعی  روش های 
انسان ها  زندگی  جدايی ناپذير  جزء  روزها 
و  افسردگی  به  مبتال  اگر  يافته اند.  است،  شده 
اضطراب هستید به جای زير و رو كردن قفسه 

داروخانه ها، اين متد طبیعی را امتحان كنید:

1( مواد غذايی حاوی امگا 3 بخوريدوقتی دچار 
استرس هستیم بدن ما تركیبات التها ب زايی مثل 
سیتوكین ها را تولید می كند. هر چه میزان امگا3 
مصرفی ما كمتر باشد، چون اين ماده ضدالتهاب 
بوده و برای كاركرد درست سلول های عصبی 
يافته  افزايش  سیتوكین ها  میزان  است،  الزم  ما 
ده ها  تاكنون  می يابد.  افزايش  استرس  میزان  و 
به عنوان  ثابت كرده اند.  را  اين موضوع  تحقیق 
 Archives مثال بر اساس تحقیقی كه در مجله
of general Psychiatry به چاپ رسیده است، 
اضطراب، بی خوابی، كمبود انرژی و غم و غصه 
از بین می رود. بهترين  با مصرف روغن ماهی 
منبع امگا 3 ماهی های چرب مثل تن و ساردين 

هستند و بايد در هفته 3 وعده مصرف شوند.

محرك،  آنتی اكسیدان،  از  بنوشیدغنی  چای   )2
ادرارآور و... خواص چای بی نهايت است. يكی 
از خواص ويژه چای اين است كه موجب كاهش 
میزان كورتیزول هورمون مسبب ايجاد استرس 
می شود. طبق تحقیقی كه در انگلیس توسط بنیاد 
قلب انگلیس انجام شده است، مصرف 4 فنجان 
می تواند  هفته   ۶ مدت  طول  در  روز  در  چای 

میزان هورمون كورتیزول را در خون به نصف 
برساند.

بگیريدقديمی ها  كمك  گیاهان  و  گل ها  از   )3
می گفتند بودن گیاه سبز در خانه، آرامش بخش 
است. تحقیقات اخیر پژوهشگران فرانسوی نیز 
در  طبیعی  گیاه  و  گل  بودن  است  داده  نشان 
خانه می تواند تا حد بسیار زيادی سبب كاهش 
استرس و رفع ناراحتی های سطحی خواب شود.
4( ماساژ و نوازش بسیار موثر استجالب است 
میزان  افزايش  سبب  نوازش  و  ماساژ  بدانید 
اكسید تولین و آلفا آمیالز 2 تركیب كنترل كننده 
می  گويند  آمريكايی  محققان  می شود.  استرس 
می تواند  هفته  در  ماساژ  دقیقه   30 جلسه   3
و  مغز  محققان  باشد.  موثر  استرس  كاهش  در 
آر آی  ام  بر اساس  دانشگاه ويرجینی  اعصاب 
شدن  نوازش  كه  شده اند  متوجه  زنان  مغزی 
استرس  كاهش  در  همسر ان شان  توسط  زنان 

و اضطراب های روزانه آنها بسیار موثر است. 
5( درست نفس بكشیدبا تنفس صحیح می توان 
ضربان قلب را مرتب كرد و آثار مخرب استرس 
را از بدن دور نگه داشت. در هر دقیقه در شرايط 
استرس آور شش مرتبه نفس عمیق بكشید. طبق 
تحقیقات اخیر پژوهشگران فرانسوی روی چند 
داوطلب روشن شده است تمرين تنفس صحیح 
می تواند تپش قلب را از 4۷ درصد به 25 درصد 
و  تنش ها  درصدی   41 كاهش  سبب  و  برساند 
شود.  خواب  ناراحتی های  درصدی   34 بهبود 
يوگا و مديتیشن كه همگی سبب كاهش استرس 
در  تنفس  صحیح  تمرينات  دلیل  به  می شوند 

آنهاست!
 15 از  پس  كه  می دانند  بدويددونده ها خوب   )۶
تا 30 دقیقه دويدن سرخوشی خاصی به انسان 
دست می دهد. ذهن آدم خالی شده و قوه تخیل 
شدن  آزاد  موضوع  اين  دلیل  می افتد.  كار  به 
از  می خواهید  اگر  است.  مغز  در  آندروفین 
 20 بار  هر  هفته  در  بار   3 جدا شويد،  استرس 

دقیقه برويد.
به  است  بخوانیدبهتر  كتاب  دقیقه   ۶ روزی   )۷

درمان  دنبال  به  داروها  میان  در  آنكه  جای 
جستجو  را  كتاب ها  كمی  باشید،  خود  استرس 
اعصاب  و  مغز  پژوهشگران  گفته  به  كنید. 
دانشگاه سويیس، خواندن حتی ۶ دقیقه در روز 
دهد.  كاهش  را  روزانه  استرس   3/2 می تواند 
جالب است بدانید طبق بررسی ها خواندن تا ۶8 
تا  ۶1 درصد، نوشیدن چای  تا  درصد، موزيك 
را  استرس  درصد   42 تا  دويدن  و  درصد   54

كاهش می دهد.
انسان ها  8( گريه و خنده هر دو خوب اند!10/۹ 
احساس  كردن  گريه  از  بعد  همیشه  می گويند 
پژوهشگران  تحقیقات  طبق  می كنند.  پیدا  بهتری 
برای  خوبی  راه حل  گريه  مینئوسوتا،  دانشگاه 
است.  روحی  يك شوك  از  بعد  تعادل  بازيافتن 
هورمون  پروالكتین،  دفع  سبب  اشك  واقع  در 
گريه  گرچه  البته  می شود.  استرس  مسبب 
درمان  خنده  است،  استرس  سطحی  درمان 
عمقی آن است. تحقیقات بسیاری ثابت كرده كه 
خنده بر سالمت قلب و كاهش تنش های روانی 
كم  خیلی  مردم  متاسفانه  اما  دارد  مثبتی  تاثیر 
فرد  هر  میانگین خنده  پیش  50 سال  می خندند. 
 ۶ امروز  كه  حالی  در  بود،  دقیقه   1۹ روز  در 

دقیقه است.
گفته  باشدبه  مفید  می تواند  سوزنی  طب   )۹
طب  ماساچوست  عمومی  بیمارستان  محققان 
سوزنی می تواند تاثیر مثبتی بر ناحیه احساسی 
مغز ما بگذارد. و سبب تسكین دردها، سردرد و 

فشارها می شود.
10( قرص ضدافسردگی نخوريدبی جهت قرص 
»كاش  نكنید.  تكرار  خودتان  با  مدام  و  نخوريد 
و...  بودم.«  اين طور  »كاش  داشتم«،  را  اين 
موقعیت های  و  نكات  به  و  باشید  مثبت انديش 
بعد  باشید  مطمئن  كنید.  فكر  زندگی تان  زيبای 
و  ضدافسردگی  قرص های  ترك  هفته   ۶ از 
كه  شويد  مطمئن  می توانید  شدن  مثبت انديش 
همین  اگر  و  است  شده  دور  شما  از  استرس 
روند را ادامه دهید به كلی شاداب خواهید بود.
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک و تر  ایرانی 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاویار ایرانی در تواضع موجود است
چغاله بادام ایرانی فقط در تواضع
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قلب، ماهیچه سخت کوش
مدت ها پیش مردم فكر مي كردند كه احساسات  شان از قلب 
كه  هنگامي  در  قلب  كه  علت  اين  به  شايد  مي گیرد،  منشا 
شخص مي ترسد يا هیجان زده است، به تپش مي افتد. اكنون 
اين  در  و  مي شود  ناشي  مغز  از  عواطف  كه  مي دانیم  ما 
زياد  را  قلب مي گويد كه سرعت ضربان ش  به  مورد مغز 
كاري  به چه  و  است  واقعا چه شكلي  قلب  ببینیم  اما  كند. 

مشغول است؟
قلب شما در واقع يك عضله است. قلب كمي به سمت چپ 
در میانه قفسه سینه شما قرار دارد و تقريبا به اندازه مشت 
بسته شماست. عضالت زيادي در نقاط گوناگون بدن شما 
يك  قلب  عضله  اما  و...  پشت  ساق،  دربازو،  دارند،  قرار 
اين خاص بودن به علت كاري است  عضله خاص است و 
كه انجام مي دهد. قلب خون را به همه بدن مي فرستد. خون 
نیاز بدن را فراهم مي كند و  اكسیژن و مواد مغذي مورد 
مواد زايد را خارج مي كند. قلب شما مانند يك تلمبه است يا 
در واقع دو تلمبه درون يك تلمبه. طرف راست قلب خون 
طرف  و  مي فرستد  ريه ها  به  و  مي كند  دريافت  بدن  از  را 
به  و  مي كند  دريافت  ريه ها  از  را  خون  برعكس  قلب  چپ 

بدن تلمبه مي كند.

قلب چگونه مي تپد؟
اين  بعد  مي شود.  پر  با خون  قلب شما  تپش،  هر  از  پیش 
عضله براي تلمبه كردن خون منقبض مي شود. هنگامي كه 
جمع شده  خون  و  مي شود  فشرده  مي شود،  منقبض  قلب 
درون آن به بیرون رانده مي شود. قلب شما اين كار را شب 

و روز انجام مي دهد. چه كارگر سخت كوشي!

4 حفره قلبي 
قلب از چهار حفره متفاوت پر از خون تشكیل شده است. 
دهلیز  دارند،  قرار  قلب  باالي  در  كه  اين حفره ها  از  تا  دو 
خون  كه  هستند  حفره هايي  دهلیزها  مي شوند.  نامیده 
مي كنند.  دريافت  را  بدن  نقاط  ساير  و  ريه ها  از  بازگشته 
قلب داراي يك دهلیز چپ و يك دهلیز راست است. دهلیز 
چپ خون را از ريه ها و دهلیز راست خون را از ساير نقاط 
مي شوند.  نامیده  بطن  قلب  پايین  حفره  دو  مي گیرد.  بدن 
قلب داراي يك بطن چپ و بك بطن راست است. كار آنها 
فرستادن خون به ريه ها و بقیه نقاط بدن است. در میانه 
قلب بین دو بطن ديواره ضخیم عضالني وجود دارد كه به 
آن »سپتوم«  مي گويند. كار سپتوم جدا كردن طرف راست 
يك  مانند  بطن ها  و  دهلیز  ها  است.  قلب  از طرف چپ  قلب 
تیم با هم كار مي كنند- دهلیز ها از خون پر مي شوند، بعد 
خون را به درون بطن ها مي فرستند. سپس بطن ها منقبض 
مي شوند و خون را از قلب خارج مي كنند. در حالي كه بطن 
ها دارند منقبض مي شوند، دهلیزها دوباره پر مي شوند و 
خون  كه  هنگامي  اما  مي شوند  آماده  بعدي  انقباض  براي 
تلمبه مي شود، چگونه مي فهمد به كدام جهت برود؟ خون 
شما به چهار دريچه مخصوص متكي است. يك دريچه به 
چیزي اجازه عبور مي دهد و با بسته شدن آن را در همان  
طرف نگه مي دارد، درست مثل گذشتن از يك در كه پشت 
سر شما بسته مي شود و نمي گذارد شما به عقب بازگرديد. 
دو تا از اين دريچه هاي قلب دريچه میترال و دريچه سه لتي 
به  دهلیزها  از  خون  مي  گذارند  دريچه  دو  اين  دارند.  نام 

بطن ها جريان پیدا كنند.

صداي قلب: الب  داب
دكتر شما  مي رويد،  دكتر  نزد  به  چكاپ  براي  كه  هنگامي 
گوش  قلب شما  به  دقت  به  پزشكي  گوشي  از  استفاده  با 
را  داب   – تپش صداي الب  هر  در  قلب سالم  يك  مي كند. 
روي  بر  دريچه ها  بسته شدن  از  صدا  اين  مي كند.  ايجاد 
خون درون قلب ايجاد مي شود. اولین صدا )الب( هنگامي 
رخ مي دهد كه دريچه هاي میترال و سه لتي بسته مي شوند. 
صداي دوم )داب( پس از اينكه خون از قلب به بیرون رانده 
مي شود و دريچه هاي آئورتي و ريوي بسته مي شوند، رخ 

مي دهد.

به نبض تان توجه كنید
راه  دارد،  قرار  شما  سینه  قفسه  درون  شما  قلب  هرچند 
اين  دارد.  بیرون وجود  از  آن  كار  بررسي  براي  ساده اي 
راه ساده نبض شما است. شما مي توانید نبض تان را در 
عبور  شما  پوست  زير  از  بزرگ  شريان  يك  كه  جاهايي 
مي كند، حس كنید. دو مكان خوب براي لمس نبض شرياني 
در گردن و در سمت داخلي مچ، درست زير شست است. 
پوست  زير  كوچكي  به صورت ضربه  مي توانید  را  نبض 
لمس كنید. هر ضربه ناشي از انقباض يا فشرده شدن قلب 
مي توانید  دقیقه  يك  در  نبض  تعداد  شمارش  با  شماست. 
تعداد ضربان هاي قلب را اندازه بگیريد. هنگامي كه در حال 
استراحت هستید احتماال قلبتان بین ۷0 تا 100 بار ضربان 

خواهد داشت.
منبع: اليوساينس

 
 

صبح سوار ماشین می شويد و به محل كارتان 
يا مشغول  میزتان  را پشت  روز  تمام  می رويد. 
در  اينترنت،  در  يا  هستید  نوشتن  و  خواندن 
فعال  مغزتان  خالصه  تازه.  مطالب  جستجوی 
هم  عصر  نداريد.  جسمی  هیچ تحرك  اما  است 
باقی  و  برمی گرديد  خانه  به  اتومبیل  با  مجددا 
ساعات را جلوی تلويزيون سپری می كنید. نتیجه 
روزانه تان  دردسرهای  از  جزيی  چاقی  اينكه 
از  ناآگاهی  دلیل  به  ما  از  بسیاری  می شود. 
اصول تغذيه، اقدام به حذف نان و برنج يا روغن 
بتوانیم  تا  برنامه  غذايی مان می كنیم  از  قندها  و 
مواقع  اكثر  در  اما  كنیم  كم  وزن مان  از  كمی 
دچار اثرات زيان بار اين گونه رژيم های نادرست 
آنكه  برای  می گیريم.  عكس  نتیجه  و  می شويم 
صحیح  رژيم های  زمینه  در  درستی  اطالعات 
باشیم،  داشته  وزن  داشتن  نگه  ثابت  نحوه  و 
سیدضیاالدين  دكتر  با  داده ايم  ترتیب  گفتگويی 
در  درمانی،  رژيم  و  تغذيه  متخصص  مظهری، 

همین رابطه... 
ويژگی هايی  چه  علمی،  و  درست  رژيم  يك   ●

دارد؟ 
هستند  كم كالری  خیلی  كه  رژيم هايی  ببینید؛  ـ 
يا رژيم های تك خوری را، با وجود اينكه ممكن 
است وزن و سايز را كاهش دهند، ما به عنوان 
به طور كلی، رفع  نداريم.  قبول  يك رژيم علمی 
اضافه وزن و چاقی كاهش احتمالی بیماری های 
مرتبط با آن را به دنبال دارد؛ مثال با كاهش 5 تا 
10 درصدی وزن، فشارخون، چربی و قند پايین 
می تواند  مفاصل  دردهای  از  بسیاری  و   آمده 
صورتی  در  اين  كند.  پیدا  قابل توجهی  تسكین 
است كه ما وقتی رژيم می دهیم به تمام جوانب 
امر توجه كنیم، يعنی با تامین تمام نیازهای فرد 
از نظر ريزمغذی ها و درشت مغذی ها تالش كنیم 
به مقدار خیلی نازلی از مقدار انرژی مورد نیاز 

مقدار  تفاوت  اين  تدريج  به  تا  كنیم  كم  واقعی 
انرژی دريافتی و مصرفی به مصرف انرژی های 
انباشته شده كه به صورت چربی در قسمت های 
مختلف بدن است منجر شده و فرد بتواند وزن 
خود را كم كند. به اين ترتیب، اگر ما مقدار كالری 
را در حدی كاهش دهیم كه سیستم دفاعی بدن 
در قبال اين كاهش وزن عكس العمل نشان ندهد، 
يعنی سوخت پايه پايین نیايد )سوخت مورد نیاز 
برای اعمال حیاتی بدن مثل ضربان قلب، تعقل، 
...( فرد به شكل صحیحی رژيم گرفته  تنفس و 

است. 
سريع  وزن  كاهش  باعث  رژيم ها  بعضی   ●
دست  از  وزن  زود  خیلی  دوباره،  اما  می شوند 

رفته برمی گردد و اثرش از بین می رود. چرا؟ 
ـ بله؛ در برخی رژيم ها با كاهش انرژی، وزن به 
طور صاعقه آسايی كاهش می يابد اما در اين بین 
 35 تا   30 بدن چاره انديشی می كند و در حدود 
درصد انرژی پايه را كاهش می دهد. بعد از آن 
كاهش وزن متوقف شده و نه تنها شاهد كاهش 
مجددا  رفته،  دست  از  وزن  بلكه  نیستیم  وزن 
كه  رژيمی  می بیند  وقتی  فرد  و  بازمی گردد 
گرفته فايده ای نداشته به رژيم غذايی سابق خود 
به جنس،  توجه  با  را  رژيم   ما  اگر  بازمی گردد. 
تنظیم  فرد  يك  فیزيولوژيكی  وضعیت  و  سن 
اگر  يا  كیلوكالری   500 روز  در  بتوانیم  و  كنیم 
ايجاب می كند 1000 كیلوكالری كم كنیم در هفته 
5/0 كیلو گرم، در ماه 2 كیلو گرم يا در هفته يك 
كیلو گرم و در ماه 4 كیلو گرم می توانیم وزن را 
كاهش دهیم و اگر اين كاهش وزن از يك برنامه 
متناسب و متعادلی بهره بگیرد، انرژی های مازاد 
با  همراه  می يابد.البته  كاهش  تدريج  به  نیاز  بر 
انجام  نیز  ورزشی  موزون  حركات  بايد  رژيم 
شود تا سرعت جمع شدن پوست هم باال برود و 

پوست شل و افتاده نشود. 
بايد  فرد چه قدر  يك  متوجه می شويد  ● چگونه 

وزن كم كند؟ 
ايده آل  وزن  خاصی  فرمول های  كمك  به  ما  ـ 
اما  برای فرد مشخص می كنیم  و وزن فعلی را 
من به شخصه به مراجعانم می گويم كه به اين 
فرمول ها كاری نداشته باشند و هر وقت احساس 
كردند كه وزن شان در حد رضايت بخش است و 
تناسب اندام شان آنها را راضی می كند، آن را به 
ايده آل تلقی كنند و روش نگهداری  عنوان وزن 

اين وزن را ياد بگیرند. 
● رژيم های غلط چه عوارضی به دنبال دارند؟ 

سخت  رژيم های  متخصصان  از  برخی  ـ 
طی  تا  می دهند  فرد  به  بعدی  يك  و  كم كالری 
را  فرد  از وزن  كیلو گرم  يك  ونیم  تا  يك  3 روز 
زيان بار  بسیار  گرفتن  رژيم  نوع  اين  كنند.  كم 
از  بسیاری  بیماری های  بروز  سبب  و  است 
عصبی  مشكالت  و  مقاوم  كم خونی  جمله 
فرد  به  مثال  كه  تك خوری  رژيم های  می شود. 
روز  سه  نخودفرنگی،  روز  سه  می شود  گفته 
كال  بخورد،   ... و  گريپ فروت  روز  سه  بستنی، 
بدن  عملكرد  به  اگر  و  علمی اند  اصول  خالف 
به  تنها  بدن  كه  می بینیم  وضوح  به  كنیم،  نگاه 
قندها،  منبع  از  بايد  انرژی  ندارد.  نیاز  ماده  يك 
چربی ها و پروتئین ها تامین شده و در كنار ديگر 
يك بعدی  رژيم  برسد.  بدن  به  نیاز  مورد  مواد 
يا كاهش وزن، سبب  افزايش  ايجاد  در صورت 
سوءتغذيه می شود و طبیعتا عوارضی به دنبال 
دارد؛ عوارضی مثل ريزش مو، چروك شدن و 
عصبی  صورت،  پوست  طراوت  رفتن  دست  از 
شدن، افت فشارخون و ناراحتی های مربوط به 

افت شديد قندخون و... 
● كال آيا حذف برخی گروه های غذايی به منظور 

الغر شدن، كار درستی است؟ 
ماده  ما  اصوال  كه  نكنید  فراموش  را  اين  ـ 
انرژی  نداريم.  الغركننده  و  چاق كننده 
می تواند  غذايی  گروه های  كل  از  دريافت شده 
شود.  ما  نیاز  بر  مازاد  انرژی  ايجاد  سبب 
موادغذايی  از  گروهی  خودسرانه  فردی  وقتی 
در  كه  مفیدی  تركیبات  طبیعتا  می كند  حذف  را 
فرد  و  نمی رسد  بدن اش  به  هست،  گروه ها  آن 
عالوه بر گرسنگی كه به خود داده يك گرسنگی 
بی جا پیدا می كند كه به گرسنگی پنهانی شهرت 
دارد. كاهش هله هوله به طور خودسرانه اشكالی 
يا  مفید  موادغذايی  حذف  به  مبادرت  اما  ندارد 

آب درمانی هرگز توصیه نمی شود. 
نگه  ثابت  را  آن  وزن،  كاهش  از  بعد  چگونه   ●

داريم؟ 
وزن  كاهش  برای  باشد،  درست  رژيم  اگر  ـ 
كم شده  آن، وزن  به جای  اما  داريم  زمان الزم 
است.  بی ضرر  و  داشته  ماندگاری طوالنی مدت 
بعد از آن هم با برنامه ای كه به فرد داده می شود 
و بررسی هفته به هفته سبب می شود بفهمد مقدار 
مصرفی  انرژی  و  بدن اش  نیاز  مورد  انرژی 
چه قدر است، در نتیجه وقتی دريافت و مصرف 
يكی باشد، وزن فرد باال نمی رود. پس اين افراد 
بايد مراقب حتی يك كیلوگرم اضافه وزن باشند 
زيرا پرخوری های دوباره به تدريج اضافه وزن 
و چاقی را به دنبال خواهند داشت، بنابراين بعد 
از رژيم هم افراد بايد با واحدهای موادغذايی كه 
در طول رژيم با آنها آشنا شده  اند، بازی كنند تا 
انرژی اضافی دريافت نكرده و وزن ثابت بماند. 
دست  از  وزن  است  ممكن  مدتی  چه  از  بعد   ●

رفته مان بازگردد؟ 
از  بیشتر  چه قدر  فرد  كه  دارد  اين  به  بستگی  ـ 
طور  به  چاقی ها  معموال  بخورد.  غذا  نیازش 
كیلو گرم  يك  كاهش  و  می شوند  ايجاد  متوالی 
يك  كردن  آب  برای  است.  سخت  بسیار  وزن 
۷ هزار كیلوكالری  بايد  كیلو گرم چربی در بدن 
می شوند،  الغر  خیلی  كه  افرادی  و  بسوزانیم 
زيرا  می دهند  دست  از  را  بدن شان  آب  بیشتر 
آب  از  بدن  درصد   ۶0 می دانید  كه  همان طور 
علم  هم  كاهش وزن،  است. مساله  تشكیل شده 
است، هم هنر. هر كسی اين دو را نداشته باشد، 
نمی تواند به مردم كمك كند تا سالمت  شان را به 

دست بیاورند يا آن را حفظ كنند.

بهترین رژیم برای 
آدم های چاق

توصیه های دکتر ضیاءالدین مظهری به آنهایی که اضافه وزن دارند و 
می خواهند وزن شان را علمی و اصولی کم کنند.
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از  ۷ مي گويند پس  برخي از كاربران ويندوز 
كه   ۷ ويندوز  به روزرسان  نصب وصله هاي 
مايكروسافت عرضه  توسط شركت  تازگي  به 
شده، عملكرد رايانه هايشان مختل شده و در 
برخي موارد نیز پیام صفحه آبي كه نشانگر از 
كار افتادن دستگاه است، به نمايش درمي آيد. 
ماه  در  مايكروسافت  جي،  دي  اي  گزارش  به 
افزاري را عرضه كرد  ژانويه وصله هاي نرم 
ويندوز  عامل  سیستم  براي  آنها  از  برخي  كه 
مايكروسافت  بودند.  شده  گرفته  نظر  در   ۷
ضمن تايید وجود اين مشكل اعالم كرده مشكل 
مذكور را خطر عمده نمي داند، ولي براي رفع 
آن در حال بررسي موضوع است. وصله هاي 
و   32 هاي  نسخه  براي  مايكروسافت  تازه 
 Windows طور  همین  و   ۷ ويندوز  بیتي   ۶4
Server 2008 R2 عرضه شده است. مهم ترين 
مشكل ايجاد شده بعد از نصب اين وصله ها به 
گفته كاربران توقف باالآمدن ويندوز در همان 
هم  اين مشكل  است.  رايانه  اندازي  راه  ابتداي 
بر روي رايانه ها و هم بر روي نوت بوك ها 
وجود داشته است. به نظر مي رسد اين مشكل 
پس از نصب وصله KB۹۷۷0۷4 مايكروسافت 
كه  نیست  بار  اولین  اين  آيد.  مي  وجود  به 
كاربران پس از نصب وصله هاي نرم افزاري 
شده  عرضه  مايكروسافت  توسط  كه  ويندوز 

اند، دچار مشكل مي شوند.  
 

عرضه پرینتر بدون 
کاغذ و جوهر  

  

شده  عرضه   Prepeat نام  به  جديدي  پرينتر 
تونر  يا  نوع جوهر  از هر  استفاده  به جاي  كه 
هاي  صفحه  و  حرارتي  هد  نوعي  از  كارتريج 
پالستیكي براي چاپ و پاك كردن اسناد بهره 
 Prepeat پرينتر  ايسنا،  گزارش  به  گیرد.  مي 
دستگاهي  نیوتك،  ژاپني سانوا  ساخت شركت 
است كه به كاربران امكان مي دهد از صفحات 
اين  كنند.  استفاده  دوباره  شده  گرفته  پرينت 
دستگاه از جوهر استفاده نمي كند و از حرارت 
ايجاد شده از هد پرينت براي پاك كردن اسناد 
و تصاوير خاكستري براي به كارگیري مجدد 
صفحه  از  پرينتر  اين  كند.  مي  استفاده  آنها 
پالستیكي ويژه يي استفاده مي كند كه در برابر 
حرارت هد پرينت واكنش نشان مي دهد و براي 
را  آنها  بايد  تنها  صفحات  از  دوباره  استفاده 
دوباره در پرينتر قرار داد تا مطالب چاپ شده 
قبلي پاك شوند. با اينكه اين پرينتر از جوهر و 
كاغذ معمولي استفاده نمي كند اما قیمت گراني 
51۷ دالر است؛ صفحات  دارد كه پنج هزار و 

و  نبوده  ارزان  چندان  نیز  آن  همراه  پالستیك 
ورق  هزار  هر  ازاي  به  دالر   300 و  هزار  سه 
پرينترهاي  از  استفاده  با  اسناد  پرينت  هستند. 
هم  آن  در  كه  است  بري  هزينه  كار  معمولي 
قرار  استفاده  تونر مورد  يا  كاغذ و هم جوهر 
مي گیرد و كاغذهاي چاپ شده نیز ديگر به كار 

نیامده و دور ريخته مي شوند.  

جي میل اجتماعي تر 
مي شود  

در  اجتماعي،  وب  استراتژي  ادامه  در  گوگل   
تدارك افزودن ويژگي هاي شبكه اجتماعي به 
به  است.  میل  جي  اينترنتي  میل  اي  سرويس 
اين  از  پیش  میل  جي  كاربران  ايسنا،  گزارش 
داخل  در  را  خود  وضعیت  توانستند  مي  هم 
شركت  اين  اما  كنند  مشخص  گوگل  سرويس 
اين ويژگي را به مجموعه  اينترنتي قصد دارد 
يي مداوم از به روزرساني هاي وضعیت جي 
میل كه در سايت هايي مانند فیس بوك و تويیتر 
منابع  گفته  به  مشاهده مي شود، توسعه دهد. 
آگاه در اين شركت، همچنین كاربران مي توانند 
تصاوير و ويدئوها را از طريق اين سرويس كه 
اندازي شود، به  انتظار مي رود به زودي راه 
جديد  هاي  استخدام  با  بگذارند.گوگل  اشتراك 
و برنامه ريزي براي اختصاص انرژي بیشتر 
استراتژي  اجتماعي،  رسانه  پديده  درك  براي 
وب اجتماعي خود را در ماه هاي اخیر دوبرابر 
در حال  به طور جداگانه  است. همچنین  كرده 
كه  است   Google Wave سرويس  ساخت 
جرياني پیوسته از به روزرساني هاي طراحي 
به  ربطي  و  است  همكاري  بهبود  براي  شده 
و  ندارد  میل  جي  در  وضعیت  روزرساني  به 
انتظار مي رود در سال جاري میالدي ساخت 
در  كلیدي  عوامل  از  يكي  اما  شود.  تكمیل  آن 
اين  كردن  كار  میزان  گوگل  طرح  موفقیت 
سرويس با سرويس هاي شبكه اجتماعي ديگر 
تويیتر و فیس بوك است زيرا كاربراني  نظیر 
به  هاي  سرويس  اين  از  اند  كرده  عادت  كه 
روزرساني استفاده كنند از رابط كاربري جي 
میل استفاده نمي كنند مگر اينكه بتوانند تمامي 
دريافت  مركزي  مكان  يك  در  را  هايشان  پیام 
كنند. ياهو نیز مدتي است امكاني مشابه را در 
مي  امكان  كاربران  به  و  كرده  فراهم  ياهومیل 
دهد از طريق اشتراك ياهو به روزرساني ها را 
از سرويس هايي مانند تويیتر و فلیكر مشاهده 

كنند.  
 

نخستین مانیتور جهان با 
وب کم 5 مگاپیکسلي  

 
شركت سامسونگ مانیتور ال سي دي جديدي 
VC240 به بازار عرضه كرده است  با نام  را 
اختیار  در  مگاپیكسلي   5 كم  وب  همراه  به  كه 
امكان  تواند  مي  و  گیرد  مي  قرار  كاربران 
كنفرانس هاي ويدئويي با كیفیت HD را براي 
نقل  به  فارس  گزارش  به  كند.  فراهم  كاربران 
اينچي   24 نمايشگر  اين  ها،  خبرگزاري  از 
نخستین مانیتور جهان است كه شامل وب كم 
5 مگاپیكسلي مي شود. اين مانیتور كه بیشتر 
براي استفاده هاي تجاري مناسب خواهد بود، 
به گونه يي طراحي شده است كه با سرويس 
دارد  فراوان  سازگاري   VOIP اينترنتي  تلفن 
به  را  نمايش  صفحه  از  بخشي  تواند  مي  و 
سامسونگ  جديد  مانیتور  دهد.  اختصاص  آن 
كه  شود  مي  يي  ويژه  داخلي  میكروفن  شامل 
قابلیت از بین بردن صداهاي اضافي محیط نیز 
براي آن در نظر گرفته شده است. اين مانیتور 
كند،  مي  پخش   HD كیفیت  با  را  تصاوير  كه 
شامل كنتراست 1000 به يك مي شود و قیمت 

آن 1۹۹۹ دالر اعالم شده است.  

سامسونگ رو در روی اپل

كنگره جهانی موبايل همانند سالهای گذشته از ديروز 
شركتهای  مهمترين  حضور  با  فوريه   15 دوشنبه 
دستگاههای  و  تجهیزات  فناوريها،  بازار  در  حاضر 
موبايل در شهر بارسلونای اسپانیا آغاز به كار كرد. 
میان  چالش  همراه،  تلفنهای  كنگره  اين  در 
 Research In Motion اپل،  نوكیا،  مايكروسافت، 
همراه  تلفنهای  دنیای  در  برای سلطه  و سامسونگ 
تبديل  موبايل  عاملهای  برای سیستم  مهم  به جنگی 

شده است. 
 Research In Motion رئیس  الزاريديس  مايك 
شركت سازنده رايانه ها- تلفنهای همراه "بلك بری" 
تلفنهای  "صنعت  داشت:  اظهار  خصوص  اين  در 
پايه نوعی تغییر قرار گرفته است كه می  همراه بر 
را  همراه  تلفنهای  مفهوم  ای  ريشه  طور  به  تواند 

دگرگون كند." 
جديدی  موج  موبايل،  جهانی  كنگره  جديد  دوره  در 
هوشمند  همراه  تلفنهای  ويژه  عاملهای  سیستم  از 
با  آنها بی شك  مبارزه میان  يافته است كه  جريان 
سايرن  به  جدی  آسیبهای  آمدن  وارد  و  يكی  برد 

همراه به پايان خواهد رسید. 
اين جنگ به دست "ويندوز موبايل ۷" محصول جديد 
سیمبیان  از  گذر  با  و  می شود  آغاز  مايكروسافت 
محصول  3 و نوكیا به آندروئید 2.1 گوگل و "بادا" 

سامسونگ می رسد. 
جنگ  يك  معنی  به  بیشتر  حقیقت  در  مبارزه  اين 
تجاری بزرگ میان اكوسیستمها است تا دستگاههای 
موبايل. اين اكوسیستمها شامل برنامه های جانبی و 
به  و  بازی  و  به وب، سرگرمی  افزارها، ورود  نرم 
طور خالصه شبیه به آن چیزی است كه چند سال 
عاملهای  سیستم  میان  و  ها  رايانه  عرصه  در  قبل 

ويندوز، مك و لینوكس اتفاق افتاد. 
در واقع در آينده ای نزديك، تلفنهای همراه هوشمند 
و نه رايانه ها به مهمترين پنجره كاربران به روی 
ديدن  برای  وسیله  ترين  رايج  و  ديجیتال  دنیای 

سرويسها و محتويات اينترنت تبديل خواهند شد. 
به اعتقاد گارتنر، موسسه تحقیقاتی كه از سالها قبل 
با دقت رويدادهای دنیای تلفنهای همراه را دنبال می 
كند در سال 2010 حدود يك میلیارد و 300 میلیون 
 100 میزان  اين  كه  فروش می رسد  به  همراه  تلفن 

میلیون دستگاه بیشتر از سال گذشته است. 
باوجود اين تقريبا 14 درصد از اين تعداد تلفن همراه 
تلفنهای همراه هوشمند  دنیا سهم  در  فروخته شده 
بنابراين جنگ سیستم عاملهای موبايل  خواهد بود. 

جنگی برای گسترش قلمرو در آينده است. 
داد:  توضیح   Research In Motion رئیس 
جانبی  های  برنامه  روی  بر  كه  هستند  "شركتهايی 
چالشهای  با  سازگار  عامل  سیستم  يك  و  كلیدی 
فردا سرمايه گذاری نكرده و تنها به ساخت تلفنهای 
همراه اكتفا می كنند و به اين ترتیب بايد به آندروئید 
و يا ويندوز موبايل اعتماد كنند و دست خود را در 

دستان گوگل و مايكروسافت بگذارند." 
در اين میان به نظر می آيد سامسونگ قصد دارد به 
فراتر از اين محدوديت گام بردارد به طوری كه در 
نخستین روز كنگره جهانی موبايل اولین تلفن همراه 
محصول  جديد  عامل  سیستم  با  را  خود  هوشمند 
خود معرفی خواهد كرد. اين سیستم عامل كه "بادا" 
)در زبان كره ای به معنی اقیانوس( نام دارد تاكیدی 

بر سخنان رئیس Research In Motion است. 
به آن چیزی  واقع واكنش  اقدام سامسونگ در  اين 
 Research و  گوگل  نوكیا،  اپل،  كه شركتهای  است 
از مدتها قبل خود را درگیر آن كرده   In Motion

اند. 
محصول جديد سامسونگ كه در واقع رقیبی جديد 
هوشمند  همراه  تلفن  يك  است  اپل  فن"  "آی-  برای 
ساطع  ارگانیكی  )ديود   OLED نمايشگر  صفحه  با 

كننده نور( كامال لمسی است. 
 Wave سیستم "بادا" كه بر روی اين تلفن همراه كه
برای  مناسب  ابزاری  است  شده  نصب  دارد  نام 
بارگذاری بازيها، نقشه ها و كتابهای الكترونیك بوده 
و بنابراين سیستم عاملی است كه توجه خود را بر 

روی سرگرمی معطوف كرده است.

 

انجام سریع تست ژنتیک در 
مطب پزشک 

 
يك وسیله قابل حمل كه اخیراً ساخته شده و مورد تايید 
امريكا قرار گرفته است، مي تواند  سازمان غذا و داروي 
تغییرات ژنتیكي خون را كه تاثیر بعضي از داروها را تغییر 
مي دهند، آشكارسازي كند. به گزارش ايسنا اين وسیله كه 
»وريژن« نام دارد تركیبي از فناوري نانو و میكروسیاالت 
 DNA را در يك كارتريج پالستیكي استفاده كرده و با آن
هاي  آزمايش  براي  و  خارج  را  خون  نمونه  در  موجود 
مربوطه غربال مي كند. افراد پاسخ هاي متفاوتي به داروها 
مي دهند و علت آن تغییرات ژنتیكي آنزيم هايي است كه 
داروهاي  از  برخي  متابولیسمي  تغییرات  باعث  توانند  مي 
تجويزي بسیار مرسوم شوند. پزشكان و بیمارستان ها با 
استفاده از »وريژن« قادر خواهند بود در كمتر از دو ساعت 
دست  به  نتايج  كنند.  تحلیل  و  كرده  جدا  را  بیمار   DNA
سودمندتر  بسیار  كه  دارويي  تجويز  در  توانند  مي  آمده 
ژنتیكي  تغییرات  آشكارسازي  فناوري  باشند.  مفید  است، 
در بیماران سال هاست وجود دارد ولي فرآيند آن، روزها 
و هفته ها طول مي كشد و بسیار هم گران قیمت است. در 
بار  يك  كارتريج  داخل  به  بیمار  خون  جديد،  فناوري  اين 
محفظه  از  سیستمي  آن  در  كه  شود  مي  تزريق  مصرفي 
براي  هايي  عامل  كه حاوي  دارند  قرار  میكروسیالي  هاي 
 DNA واكنش شیمیايي هستند. يك اساليد شیشه يي كه با
منقوط شده است نیز داخل اين كارتريج يك بار مصرف 
قرار دارد. همین كه كارتريج در داخل وسیله »وريژن« قرار 
مي گیرد، عامل هاي موجود در محفظه ها با هم تركیب مي 
شوند و باعث آغاز يكسري از واكنش ها مي شوند. سپس 
و  شود  مي  جدا   DNA خون  سفید  هاي  گلبول  داخل  از 
چیزهاي ديگر شسته مي شوند. يك محلول DNA از روي 
اساليد شیشه يي عبور مي كند و DNA هدف گیري شده 
به نقطه هاي موجود در اساليد پیوند مي خورد. اين نقاط 
قباًل توسط رشته هاي DNA كه مكمل رشته هدف هستند، 
تكه  ديگر  انتهاي  به  طال  نانوذرات  سپس  اند.  شده  ايجاد 
DNA مي چسبند و با نقره پوشش داده مي شوند  هاي 
تا به سادگي توسط نور قابل آشكارسازي باشند. سیستم 
»وريژن« قادر به آشكارسازي ويروس هاي تنفسي مانند 

آنفلوآنزاي H1N1 نیز هست.  

 ساخت دقیق ترین 
ساعت جهان 

 
امريكا  تكنولوژي  و  استاندارد  ملي  موسسه  فیزيكدانان 
نمونه بهبوديافته يي از ساعت تجربي اتمي را براساس يك 
تك اتم آلومینیوم ساخته اند كه طي ۷/3 میلیارد سال يك 
ثانیه جابه جا نشده و عقب نخواهد ماند. به گزارش مهر اين 
ساعت با دارا بودن اين ويژگي، دقیق ترين ساعت در جهان 
است و دقت آن دو برابر ساعت پیشین اتم جیوه است. اين 
ساعت نسخه دوم »ساعت منطق كوانتومي« اين موسسه 
است كه به دلیل استفاده از فرآيندي كه در ذخیره سازي 
مورد  كوانتومي  آزمايشي  هاي  رايانه  در  اطالعات  اتمي 
استفاده قرار مي گیرد به اين نام شهرت يافته است. دقت 
 NIST-F1 اين نسخه دو برابر دقت ساعت نسخه اصلي
اتم  بر اساس  ثانیه  المللي  بین  اينكه مفهوم  دلیل  به  است. 
»سزيم« تشريح شده، اين اتم به عنوان مقیاسي براي زمان 
بندي هاي رسمي به جا مانده است و هیچ ساعتي از نظر 
دقت نمي تواند با ساعت استاندارد سزيمي NIST-F1 اين 
منطق  ارتقايافته  ساعت  حال  اين  با  كند.  رقابت  موسسه 
میداني  در  كه  آلومینیومي  يون  تك  كمك  با  كوانتومي 
الكتريكي به دام افتاده و در فركانس نور ماوراء بنفش 100 
هزار بار بلندتر از فركانس هاي مايكروويو مورد استفاده 
در ساعت NIST-F1 حركت مي كند، ساخته شده است. 
باالتر بودن فركانس نور يكي از عواملي است كه در دقت و 
درستي ساعت ها بسیار تاثیرگذار است. ساعت ارتقايافته 
از جمله  دارد،  تفاوت هاي زيادي  به ساعت اصلي  نسبت 
موثرتر  را  ساعت  كاركرد  كه  همراهي  يون  از  استفاده 
خواهد كرد. در اين ساعت از يك يون منیزيم براي خنك 
كردن يون آلومینیوم و ارسال سیگنال هايي براي رديابي 
كاربردهاي  از  جدا  است.  شده  استفاده  ساعت  تاك  تیك 
آشكار يك ساعت، دقیق ترين ساعت جهان كاربردهاي بي 
شماري دارد. دقت بسیار زياد ساعت هاي نوري در حال 
حاضر توانسته ركوردي از اندازه گیري هاي مهم فیزيكي 
و كیهان شناسي به ثبت برساند و ساعت هاي نسل جديد 
مي توانند به حسگرهاي گرانشي براي كشف منابع طبیعي 

زيرزمیني و پژوهش هاي بنیادين زمین تبديل شوند. 
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بهترین طرز برخورد 
با آدم هاي شکاک

بدري السادات بهرامي/ مشاوره خانواده

وقتي با يك آدم شكاك كه در واقع مبتال به وسواس فكري است 
زمینه  يك  سوءظن  و  شك  چون  بدانید  بايد  هستید  ارتباط  در 
وسواس فكري دارد، گاهي تا جايي پیش مي رود كه فرد شكاك 
حس مي كند همه آدم ها در كمین آن هستند كه به او خیانت كنند و 
به او آسیب برسانند. مبتاليان به وسواس فكري از نزديكان خود 
مي خواهند كه براي اعتماد سازي آنها بايد شفاف و روشن عمل 
كنند. البته در كوتاه مدت امكان دارد با شفاف سازي همه ابعاد يك 
مساله بتوانید فرد شكاك را متقاعد كرده و آرامش را به زندگي و 
رابطه تان برگردانید اما باز هم آن فرد شكاك با وجود اينكه همه 
اجزاي كارهايتان را زير نظر دارد و مي داند باز هم مي پرسد پس 

چه طور چنین و چنان بود؟! ...
اين پرسش هاي او در طوالني مدت براي شما فرسايشي است و 
بسیار  اينكه  با  او  چون  مي آزارد  را  شما  رواني  روحي  نظر  از 
دارد. شما  بهانه اي  و  مي گیرد  ايراد  هم  باز  مي كنید  عمل  شفاف 
مدام براي انجام هر كاري و قبل از گفتن هر كالمي انرژي صرف 
مي كنید تا مبادا ايجاد سوءظن كنید اما مي بینید كه باز هم مورد 
سوال او و سوءظن اش واقع مي شويد و اين مساله باعث مي شود 
در طوالني مدت به عنوان يكي از نزديكان اين فرد شكاك كه در 
ارتباط مداوم با او هستید به شدت آسیب هاي روحي رواني ببینید. 
كردن  روشن  و  خودتان  اثبات  براي  تالش  همه  اين  از  اينكه  با 
ذهن او خسته مي شويد ولي حاصل اين همه خستگي چیزي جز 

اتهامات رنگ و وارنگ و فرسايش اعصاب نیست

. در نتیجه اگر شما مي خواهید براي طوالني مدت در كنار چنین 
فرد شكاكي زندگي كنید نبايد نگراني هاي او را آن طور كه تمايل 
او  شك  بتوانید  كوتاه مدت  در  كه  شايد  چون  دهید  پاسخ  دارد 
و  كننده  ايجاد  نیز  او  میل  مطابق  رفتار  همین   اما  كنید  رفع  را 
زمینه ساز شك هاي ديگر برايش خواهد شد. راه حل اين است كه 
به او بگويید: »من هیچ تالش خاصي نمي كنم كه به تو ثابت كنم 
موردي وجود دارد يا نه، هر جور دل ات خواست برداشت كن. تو 
بايد اين مشكل خودت را حل كني« در حقیقت با تكنیك غرق سازي 
در همه چیزهايي كه او را نگران مي كند، وادارش مي كنیم راجع به 
شك هاي خود خنثي شود و يا به درمانگر و متخصص مراجعه 
كند و از او كمك بگیرد. اگر تالش كنید مدام بنا به دلخواه او عمل 
كنید، فقط در كوتاه مدت جواب مي گیريد و پس از مدت زماني نه 
تنها خودتان را نابود مي كنید بلكه زمینه هاي شك جديد را در او 
ايجاد مي كنید زيرا فرد شكاك مدام مورد هجوم افكار منفي است 
و از هر رفتاري استفاده مي كند. سعي كنید با رفتارتان كاري كنید 
كه به شدت احساس نیاز به يك درمانگر را پیدا كند و اين وسواس 
فكري را درمان كند. اغلب در میان زوجین بحث شك همواره حول 
و حوش خیانت دور مي زند. يك بیمار مبتال به سوءظن ممكن است 
به همسرش بگويد: »چرا رفتي كنار برادرت؟ دست عمويت را طور 
خاصي فشردي و...« شايد حتي از اينكه شما در محیط كارتان، 
مثال بانك در كنار چند همكار آقا مي نشینید و يا مشتري ها از شما 

تشكر مي كنند آشفته شود.

البته گاهي حق با اوست

البته خوب است اين توضیح را اضافه كنم، برخي از حساسیت ها و 
زمینه هاي شك برانگیز نبايد توسط همسران ايجاد شود. به عنوان 
يا  مي گیرد  تماس  شما  با  شب  هر  شما  آقاي  همكار  اگر  نمونه 
اس ام اس مي دهد و همسرتان در اين خصوص مشكوك مي شود، 
بايد به او حق بدهید. هیچ دلیلي ندارد مسايل كاري شما بر زندگي 
زناشويي تان و ساعات غیركار، كه مختص خانواده تان است سايه 
باشد  به محدوده روابط كاري و خط قرمز ها  بیندازد. حواس تان 
همكارتان  هم  و  براي همسرتان  هم  ندانم كاري  از روي  مبادا  تا 
سوءتفاهم ايجاد كنید. در اين زمینه مي توانید مشاوره بگیريد و 
در صورت نیاز از درمانگر براي درمان و وسواس فكري او كمك 

بخواهید.

و  كهنه ترين  با  را  همیشه شما  كه  نیستند  محكوم  خانواده  افراد 
از  بعضي  درنیاوريد!  خسیس بازي  ببینند.  لباستان  لكه دارترين 
لباس هاي راحت را كه براي روز مبادا نگه داشته ايد، از كمد بیرون 
بیاوريد و در خانه بپوشید؛ تا هم روحیه خودتان باال برود و هم 

اعضاي خانواده تان خوشحال شوند. 

رنگ مو 
بدتر ازین 

نمي شه!
تازه ترین  در  تایم  مجله 
شماره اش نگاهي داشته است به 
نقش رنگ موي زنان سیاستمدار 
در موفقیت هاي سیاسي و میزان 
مردم.  بین  در  آنها  محبوبیت 
روزها،  این  اینکه  به  توجه  با 
خانم ها  بین  در  روشن  موهاي 
هفته  این  دارد؛  زیادي  طرفداران 
با هم نگاهي مي اندازیم به بحث 
دکلره کردن یا بي رنگ کردن مو.

به عمل از بین بردن رنگ طبیعي مو، دكلره 

مي گويند.

اين عمل گاهي صرفا براي روشن كردن مو 
و بیشتر، زماني كه رنگي بیش از سه درجه 
روشن تر از رنگ اصلي روي مو، مورد نظر 

است، انجام مي شود.
رنگ مو برحسب درجه كدورت و يا روشني، 
طبقه بندي  سطح   10 به  معمول  طور  به 
با  مشكي  يعني  رنگ  تیره ترين  كه  مي شود 
بلوند  يعني  رنگ  روشن ترين  و  يك  شماره 

پالتینه با شماره 10 مشخص مي شود.

به جدول 1 دقت كنید: به طور مثال، خانمي 
كه رنگ مويش قهوه اي تیره )شماره3( است، 
براي دسترسي به رنگ بلوند تیره )شماره۷( 
بايد چهار درجه موي   1 به جدول  با توجه 
عمل  بايد  رو  اين  از  كند.  روشن  را  خود 
دكلره روي موي او انجام پذيرد زيرا موي 
دقیق تر  عبارت  به  و  درجه  سه  از  بیش  او 

بیش از سه سطح روشن مي شود.
از  از بین بردن رنگ مو  دكلره مو در واقع 
طريق اكسايش شیمیايي رنگدانه هاي طبیعي 
اغلب  عمل  اين  است.  مالنین  به  مو موسوم 
در حضور اكسید كننده معروف آب اكسیژنه 

انجام مي شود.

»پروكسايد«  دكلره  جامد  پودر  موثر  ماده 
تجزيه،  اثر  در  كننده  اكسید  ماده  اين  است. 
به آب و يون پرهیدوركسیل تبديل مي شود. 
اين يون در مرحله بعدي به مولكول مالنین 
حمله كرده و آن را اكسید مي كند و در نتیجه 
مالنین رنگ خود را )كه در واقع رنگ طبیعي 

مو است( از دست مي دهد.
در میان بقیه روش هاي شیمیايي آرايشي مو، 
مي رساند.  مو  به  را  آسیب  بیشترين  دكلره 
از اين رو الزم است پیش از آنكه دست به 
اين عمل بزنید، تمامي اقدامات پیشگیرانه را 

رعايت كنید:

پوستي  حساسیت  چیز  هر  از  پیش   )1
صورت  در  زيرا  بگیريد  نظر  در  را  خود 
دكلره،  موقع  در  پوستي  حساسیت  داشتن 
شد.  خواهد  ايجاد  شديدي  ناراحتي هاي 
آزمون  كردن،  دكلره  از  پیش  همیشه 
مطابق  را  پچ  آزمون  به  موسوم  حساسیت 

دستورالعمل انجام دهید.

ضخیم تر  موي  باشید  داشته  نظر  در   )2
طوالني تري  زمان  در  و  مشكل تر  بسیار 
با  تماس  زمان  اين رو  از  مي شود.  دكلره 
مواد شیمیايي بیشتر شده و در نتیجه موي 
ديدن  آسیب  معرض  در  بیشتر  ضخیم تر، 
زمان  اين  كاهش  براي  است.  دكلره  اثر  در 
در  تسريع  سبب  كه  روش هايي  از  تماس، 
به  كنید.  استفاده  مي شوند،  دكلره  عملیات 

طور خالصه مي توان به استفاده از حرارت 
از مواد  در زمان دكلره و همچنین استفاده 
شیمیايي قلیايي مانند محلول آمونیاك اشاره 

كرد.
عمل  است  بهتر  حاملگي   ۹ و   8 ماه  در   )3

دكلره انجام نشود.
استفاده  اعصاب  داروهاي  از  كه  4( كساني 

مي كنند نبايد موهاي خود را دكلره كنند.
دكلره  عمل  حد  از  بیش  كردن  تكرار  از   )5

خودداري كنید.
۶( در دكلره مدت زمان بسیار اهمیت دارد. 
مراقب باشید موي شما در اثر زمان تماس 
طوالني با مواد شیمیايي مخرب آسیب نبیند.

آسیب هاي موي دکلره
پیشگیرانه  اقدامات  نكردن  رعايت  اثر  در 
ذكر شده و يا مهارت نداشتن كسي كه عمل 
انجام مي دهد، آسیب هاي جدي به  دكلره را 
پوست و مو وارد خواهد شد كه به دو دسته 

شديد و خفیف تقسیم بندي مي شوند.
آسیب هاي خفیف: احساس خشكي يا زبري 
موها در موقع لمس، گیر كردن موها در هم 
كه اين نوع آسیب ها با استفاده از كانديشنر 

اصالح خواهند شد.
ديدن  اثر  آسیب  در  شديد:  آسیب هاي 
محافظ  سپر  واقع  در  كه  مو  پولك هاي 
عوامل خارجي  برابر  در  مو  عمقي  اليه هاي 
از:  عبارت اند  كه  مي گیرد  صورت  است، 
موخوره، شكستگي مو، اسفنجي و متخلخل 
شدن مو و در نتیجه تمايل مو به نگه داشتن 
آب )به آن معنا كه در اين حالت مو به راحتي 
دست  از  مو،  شدن  مات  نمي شود(  خشك 

رفتن حالت پذيري مو.

پس از رنگ آمیزي
به طور كلي موي رنگ شده حتي در بهترين 
شرايط، كمابیش آسیب ديده و مستعد آسیب  
بیشتر است بنابراين درباره موي رنگ شده 

حتما اين موارد را رعايت كنید:

1( از شامپوهاي مخصوص موي رنگ شده 
براي شستن موي سرتان استفاده كنید.

اشعه  داشتن  واسطه  به  خورشید  نور   )2
مي آيد.  شمار  به  مو  رنگ  دشمن  فرابنفش، 
بنابراين براي جلوگیري از تغییر سايه، موي 
رنگ شده خود را در برابر آفتاب، با استفاده 
داده و  يا شال پوشش  و  از كاله، روسري 

محافظت كنید.
تخريب  را  مو  رنگ  مي تواند  استخر  كلر   )3
خیلي  را  خود  موي  كه  صورتي  در  كند. 
مي تواند  استخر  كلر  كرده ايد،  رنگ  روشن 
بر جاي  موي شما  نامطلوبي روي  رنگ  ته 
بنابراين دقت كنید حتي االمكان موي  گذارد. 
استخر  كلر  معرض  در  را  خود  شده  رنگ 

قرار ندهید.
با  شده  رنگ  موهاي  كردن  خشك  از   )4
كردن  براي خشك  كنید.  سشوار خودداري 
موي رنگ شده فقط از حوله آن هم با روش 
اجازه  و  كنید  استفاده  برداشتن  و  گذاشتن 

دهید موي شما در هوا خشك شود.
بیش  شما  انتخابي  رنگ  كه  در صورتي   )5
موي  اصلي  رنگ  از  روشن تر  سايه  سه  از 
شما است، براي به چشم نیامدن تفاوت رنگ 
موهاي تازه رويیده، مجبوريد هر ماه يك بار 
موهاي تازه رويیده نزديك ريشه را دوباره 
فرصت  كه  در صورتي  بنابراين  كنید.  رنگ 
الزم براي اين كار را نداريد يا تمايل داريد 
داشته  بیشتري  بقاي  موي تان  جديد  رنگ 
انتخابي  موي  رنگ  مي شود  توصیه  باشد، 
موي  اصلي  رنگ  با  سايه  حداكثر سه  شما 

شما تفاوت داشته باشد.
۶( پیش از رنگ كردن مو، تا 24 ساعت آن 
را شامپو نكنید زيرا چربي طبیعي مو به عمل 
موجب  و  كرده  كمك  مو  روي  رنگ  جذب 

سهولت در امر رنگ كردن شود.
را  مو  كردن،  رنگ  عمل  كه  آنجا  از   )۷
خشك تر از حالت طبیعي مي كند، كانديشنر و 
نرم كردن موي رنگ شده بسیار مهم است. 
موي  از  بهتر  خیلي  شده  كانديشن  موي 
نگه  خود  در  را  مو  رنگ  شكننده،  و  خشك 
موي  كردن  كانديشن  اينكه  ضمن  مي دارد، 
و جالي  افزايش درخشش  رنگ شده سبب 

آن شده و جلوه بیشتري به آن مي دهد.

سطح          رنگ

1              مشكي
2              قهوه اي خیلي تیره

3              قهوه اي تیره
4              قهوه اي

5              قهوه اي متوسط
۶              قهوه اي روشن

۷              بلوند تیره
8              بلوند روشن

۹              بلوند خیلي روشن
10             بلوند پالتینه
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11 نکته براي زندگي بهتر در 
دوران سالمندي

قسمتي از زندگي تمام انسان ها از سنین بسیار كم تا مراحل كهنسالي با استرس سپري 
نمي توانیم  اختیار ماست و  از  استرس، خارج  بروز  اوقات شرايط  از  مي شود. بسیاري 
جلوي آن را بگیريم اما مي توانیم توانايي هاي خود را در برخورد با اين مسايل افزايش 

داده و راه هاي سازگاري با اين موارد را بیاموزيم...
پیش  را  موقعیت هاي خاصي  و  زندگي، شرايط  از  برهه  يك  عنوان  به  دوران سالمندي 
روي سالمند قرار مي دهد كه مي تواند باعث بروز استرس شود. كاهش توانايي ها و قواي 
و دوستان،  نزديكان  يا  ناتوان كننده، مرگ همسر  و  بیماري هاي مزمن  جسماني، وجود 
و  مالي  شرايط  و  وضعیت  اجتماعي،  حمايتي  سیستم هاي  كمبود  شدن،  تنها  از  ترس 
در  استرس  بروز  باعث  مي تواند  كه  است  عواملي  از  همه  و...  بازنشستگي  و  بي كاري 
سالمندان شود. بايد توجه داشت كه اكثر عوامل استرس زاي دوره سالمندي از نوع فقدان 
و برگشت ناپذير است مثل از دست دادن، همسر يا دوستان، بازنشستگي و بي كاري، كم 
شدن و ضعف قواي جسمي از جمله بینايي، شنوايي و ... وقتي تعداد عوامل استرس زا در 
زندگي سالمند زياد شود، فاصله بروز آنها كم مي شود؛ خصوصا در مواقعي كه به دلیل 
ابتال به يك بیماري قواي بدني  فرد تحلیل رفته باشد، اين اثرات مخرب بیشتر مي شود. 
موثرترين و بهترين كار براي مقابله با استرس دوران سالمندي تقويت قواي روحي و 
رواني و به كارگیري روش هاي سازگاري است. توصیه هاي زير مي تواند در باال بردن 

توان مقابله با استرس به شما كمك كند:

1 وقتي به كمك نیاز داريد، از طرح آن مورد كوتاهي نكنید.
2 در مورد احساسات و نگراني هاي تان با ديگران درددل كنید.

3 اعتماد به نفس داشته باشید و مسايل و مشكالت مربوط به سالمندي را بپذيريد.
4 از وسايل كمكي مثل عینك، عصا، دندان مصنوعي، سمعك و... كه مي تواند در انجام 

امور به شما كمك كند، بهره بگیريد.
و  نزديك تر  خود،  نوه هاي  و  فرزندان  خصوصا  خانواده،  با  را  خودتان  ارتباط   5

صمیمانه تر كنید.
۶ براي به دست آوردن آرامش قلبي و روحي رواني، از نماز و نیايش كمك بگیريد؛ به 

مجالس مذهبي و مساجد برويد و در امور فرهنگي و مذهبي شركت نمايید.
۷ در منزل به كارهاي سبك و مورد عالقه خود مثل آشپزي، گلدوزي، گلكاري، مرتب 

كردن حیاط يا انباري بپردازيد و خودتان را سرگرم كنید.
8 موسیقي را فراموش نكنید. موسیقي در درمان و پیشگیري از بیماري ها و تقويت 
روحیه بسیار موثر و كمك كننده است. موسیقي نقش ثابت شده اي در كاهش بي قراري، 

گیجي، تنش، آلزايمر، افسردگي، اضطراب و تحمل درد دارد.
۹ در جمع دوستان و همساالن خود حاضر شويد و در كارهاي داوطلبانه به منظور 

كمك به ديگران شركت كنید تا احساس خوب »مفید بودن« را از دست ندهید.
10 به طور منظم به ورزش و فعالیت بدني بپردازيد.

11 روحیه تان را حفظ كنید، بخنديد و همیشه امیدوار باشید.

کی گفته 
من پیرم...

پیری خواه ناخواه از راه می رسد و سیمای خود را نشانمان 
می دهد. اما پزشكان متخصص معتقدند می توان با استفاده از 

روش هايی پیری و سالخوردگی را به تاخیر انداخت. 
يكی از نمادهای پیری، چروك ها و ظاهر پوست است. حتما 
تقويمی  خود،  به نسبت سن   افراد را ديده ايد كه   از  بسیاری 
جوان  تر يا پیرتر از ديگران به  نظر می رسند. عوامل  ارثی  در 
اين  زمینه  نقش  مهمی  دارند، در عین  حال  عوامل  محیطی  را 
نیز در ايجاد پیری  پوست  نبايد ناديده  گرفت. هر چند پیری  
پوست  به  علت  گذر زمان  و افزايش  سن  به  وجود می آيد، اما 
با رعايت 10 فرمان زير می توانید شدت آن را كم كنید و به 

تاخیر بیندازيد.
● سیگار نكشید 

سیگار عالوه  بر وارد آوردن  آسیب های فراوان به  اندام های 
بدن ، به  پوست  نیز صدمه  می زند. نیكوتین  موجود در سیگار 
مختل   را  پوست   تغذيه   پوست،  عروق   در  انقباض   ايجاد  با 
می  كند. تماس  مستقیم  پوست  با مواد سمی  موجود در سیگار 
هم  به  اين  عضو آسیب  می رساند. بعالوه، عبور و جذب  اين  
مواد از خالل  پوست  به  الیاف  آن  كه  قوام  آن را حفظ می كند، 

لطمه  می زند. 
سیگاری ها 5 بار بیشتر از غیرسیگاری ها در معرض چین و 

چروك های عمیق در پوست دست و صورتشان هستند.
● از آفتاب دوری كنید 

در معرض  اما  است،  بدن الزم  برای  نور خورشید  هر چند 
آفتاب قرار گرفتن پوست  به  مدت  طوالنی، باعث  می  شود الیاف  
پوست  تخريب  شود. سعی كنید بین ساعت های 10 صبح تا 
وجود  آفتاب  مضر  اشعه  میزان  بیشترين  كه  3 بعدازظهر 
محیط های  يا  خانه  از  تابستان(  فصل  در  )بخصوص  دارد 
سربسته خارج نشويد. سعی كنید در سايه حركت كنید و از 
مكان هايی كه نور آفتاب به طور مستقیم می تابد عبور نكنید. 
آفتاب سوختگی ها، حمام آفتاب ها و برنزه كردن ها می تواند تا 

20 سال شما را پیرتر كند.

● ورزش كنید 
میزان  می  شود  باعث   مناسب  ورزشی   و  فیزيكی   فعالیت  
خون رسانی به اندام های مختلف، از جمله پوست  افزايش  يابد. 

اين  افزايش خون رسانی  در درازمدت  به  ساختار بهتر پوست  
كمك  می  كند.

● به اندازه بخوابید 
همه  ما بعد از يك  شب  بی  خوابی، رنگ  پريدگی و تیرگی  پوست 
ساختار  به   شبانه   بی  خوابی های  تكرار  كرده ايم.  تجربه   را 

پوست  آسیب  می رساند.

● چاق و الغر نشويد 
افزايش  شديد وزن  با تجمع  مقدار زيادی  چربی  در زير پوست  
با  می شود.  پوست   كشیدگی   باعث   مساله   اين   است.  همراه  
بود، شل   قبال كشیده  شده   كه   پوستی   ناگهانی  وزن،  كاهش  
و آويزان  و دچار چین  و چروك  می  شود. بنابراين  تعادل  در 
از تغییرات  ناگهانی  وزن   تا  بايد رعايت  كرد  رژيم  غذايی  را 

جلوگیری  شود.
● غذای  متعادل  و سالم بخوريد 

رژيم غذايی بسیار سخت پوست شما را دچار قحطی و كمبود 
مواد غذايی می كند. سريع از دست دادن وزن باعث افتادگی و 
افت پوست می شود. رژيم  غذايی  متعادل  و سالم  از كمبودهای  
تغذيه ای مختلف  كمبود ويتامین ها مانند ويتامین ث، آ، ب و... 
و همچنین امالح ضروری مانند آهن، روی، منگنز و همچنین 
پروتئین  و اسیدهای  چرب  ضروری  جلوگیری  می  كند. ماهی 
به علت وجود مقدار زيادی از اسیدهای چرب بهترين غذاست 

برای اين كه شما جوان تر به نظر برسید.
● عادت های نادرست را تغییر دهید 

پوست   كشیدگی   باعث   می تواند  صورت   روی   به   خوابیدن  
شود. اخم كردن موجب افزايش چروك پوست می شود.

● خوش خلق باشید 
زيادی  تاثیر  او  پوست  روی  فرد  عاطفی   و  روانی  وضعیت 
دارد. به  دنبال  يك  استرس  روانی، فرد ممكن  است  تغییراتی  
برافروختگی   يا  رنگ  پريدگی   به  صورت   پوست  خود  در  را 
احساس  كند. ديده  شده  است  كه  در جريان  ترس  و اضطراب  
درجه  حرارت  نوك  انگشتان  پايین  می آيد. اگر اضطراب  تداوم  
يابد، به  پوست  نوك  انگشتان  دست  آسیب  می رسد. بعالوه، 
با يك  استرس  روانی  شدت   از بیماری های پوستی   بسیاری  

می يابند.

● سرما نخوريد 
قرار گرفتن در معرض سرما بخصوص باد سرد به پوست 
معرض  در  كمتر  كنید  سعی  پس  می رساند،  زيادی  آسیب 

هوای سرد قرار بگیريد.

● كرم بزنید 
مرطوب نگهداشتن پوست از عارضه پیری پوست پیشگیری 
استفاده  علت  همین  به  می اندازد،  تاخیر  به  را  آن  يا  می كند 
از كرم های مرطوب كننده بخصوص در فصل سرد می تواند 
گذشته  آن  از  كند.  حفظ  زيادی  حد  تا  را  پوست  شادابی 
كرم های حاوی آلفا هیدروكسی اسیدها می تواند چروك های 
پوست را از بین برده و خاصیت ارتجاعی آن را افزايش دهد. 

10 راز برای بیان عالقه به همسر
1( به جای انكه از روی در مانگی رمانتیك باشید با چشمان باز و امیدوارانه رمانتیك 

باشید.
2( به خاطر داشته باشید خوشحالی و خوشبختی چیزی نیست كه مالكش باشید.
خوشبختی يك مهارت است . خوشبختی را نمی توانید به چنگ آوريد. خوشبختی را 

هنگامی تجربه خواهید كرد كه بیاموزيد در هر لحظه چگونه زندگی كنید.
3( چنانچه خواهان آن هستید كه عاشق باشید. می بايست نخست عشق را در درون 
خود جسته و يافته باشید. فقط در اين هنگام است كه عشق را در ديگری نیز خواهید 

يافت.
4( به ازدواج خود مانند راهی محتول كننده و سفری كه در بردارنده رشد و تغییر 
نیرو  همسرتان  و  شما  برای  مسیر  اين  در  برداشتن  گام   . بنگريد  است  شخصی 
بتوانید سفر عشق را دو  تا  به همراه خواهد آورد  پايمردی و بردباری   , استحكام 

شادو ش يكديگر بپیمايید.
او  ياد مبريد كه چرا عاشق  از  به همسرتان توجه و عالقه نشان دهید و هرگز   )5

شديد.
میان  در  با  باشد.  داشته  بهتر دوست  و  بیشتر  را  كنید شما  به همسرتان كمك   )۶
گذاشتن خواسته های پنهان و نیز درونی ترين و عمیقترين نیازهايتان با او كمكش 

كنید تا شما را خوشحال كند.
۷( به بیان اين نكته كه عاشق همسرتانید اكتفا نكنید. به او بگويید چرا دوستش داريد 

و به او عشق می ورزيد.
گزار  آورده شكر  زندگیتان  به  با عشق خود  همسرتان  كه  را  وفوری  و  اعجاز   )8

باشید.همانا او كلید ورود شما به بهشت روی زمین است.
۹( به خاطر داشته باشید ازدواج به شما كمك می كند تا هر آنچه را در شما دوست 

داشتنی نیست بهبود بخشید.
10( پايبندی خود را ازدواجتان هر روز تمديد وتجديد كنید . آن را قوی تر و عمیقتر 
از روز قبل سازيد. اين امر رابطه شما را از يك دوستی و يا موانست به يگانگی و 
الحاقی حقیقی و كم نظیر بدل می سازد كه يك يك اعمال و حركات شما را از معنا و 

مفهوم آكنده می سازد.
● همواره مراقب چهار نشانه هشدار دهنده در مورد ازدواج باشید:

ـ مقاومت، مخالفت، جبهه گرفتن ـ بی میلی، دلخوری، انزجارـ طرد كردن، رد كردن، 
نپذيرفتنـ واپس زدن، سركوب كردن و سرخوردگی 
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آرایشگري که 

»هوو«
 شد! 

فرناز قلعه دار

استخوان  مغز  زمستاني  شب هاي  گزنده  سرماي 
را مي سوزاند. لباس هاي زن زنداني آنقدر ضخیم 
بي رحم  نفوذ سرماي  از  را  نحیفش  بدن  كه  نبود 
بدارد.  امان  در  زنان  بازداشتگاه  يخ زده  شب هاي 
با اينكه تا آن موقع شب هاي سختي گذرانده بود، 
اما آن شب طاقت فرسا چیز ديگري بود. خسته و 
تاريك نشسته  يخ زده سلول  درمانده روي زمین 
يك  داشتن  براي  »آيا  مي كرد  فكر  خود  با  و  بود 
زندگي راحت بايد چنین سرنوشت شومي برايش 

رقم مي خورد.« 
در آرزوي يك لحظه خواب راحت بود، اما هر از 
گاهي استخوان هايش از شدت درد تیر مي كشید و 
به يادش مي آورد كه در گوشه سرد و تاريك سلول 
بازداشتگاه در انتظار مجازات كار خودخواسته اي 
نشسته كه زندگي اش را به نقطه نامعلومي كشاند، 
اما وجدانش راحت بود از اينكه در بدترين لحظات 
كودك  يك  و  گرفت  عاقالنه اي  تصمیم  زندگي 
بي گناه را فداي خودخواهي هاي شیطاني اش نكرد.

همان موقع يك بار ديگر صورت پاك و معصوم 
به  و  شد  مجسم  مقابل چشمانش  كوچولو  دختر 
خودش  بي اختیار  او،  دوست داشتني  لبخند  ياد 
افتاد، زماني كه  هم خنديد. ناگهان ياد كودكي اش 
بازيگوش  دختركي  بود.  »مهتاب«  سال  و  همسن 
وقت  هر  مادرش  بود.  همه  زبانزد  زيبايي اش  كه 
موهاي طاليي او را شانه مي كرد و مي بافت، دائم 
قربان صدقه چشمان دختر كوچولويش مي رفت و 
براي خوشبختي و عاقبت به خیري اش دعا مي كرد. 
به  و  بسته  را  چشمانش  كه  همان طور  ساحل 
ياد روزهاي كودكي  به  بود،  قبل برگشته  سال ها 
زندگي اش  زود  خیلي  نمي دانست  او  افتاد. 
دستخوش تحوالت غیر منتظره مي شود. 10 ساله 
بود كه مادرش هنگام زايمان مرد و دختر كوچولو 
را با سه خواهر و برادر و پدري عصبي و بي پول 
تنها گذاشت. به همین خاطر پس از مرگ غم انگیز 
مسئولیت هاي  تمامي  يكباره  مادر،  ناباورانه  و 
اما  ديد،  دوشش  روي  را  زندگي  و  خانه داري 

و  نیم قد  و  قد  برادر  و  خواهر  سه  از  نگهداري 
هیچ  به  پرجمعیت شان  امور خانواده  به  رسیدگي 
عنوان كار او نبود. بنابراين پدرش خیلي زود به 
قول  به  تا  كند  ازدواج  بايد  كه  رسید  نتیجه  اين 
خودش بچه ها و زندگي شان سر و ساماني بگیرد. 
اما ورود يك زن غريبه به حريم خانه آنها چندان 
نامادري  نیامد.  خوش  بچه ها  و  ساحل  مذاق  به 
جوان هم كه به خوبي اين احساس را درك كرده 
و  ناسازگاري  بناي  آنها  به  محبت  جاي  به  بود 
لجبازي گذاشت. در میان چهار فرزند خانواده فقط 
نامادري  اذيت   و  آزار  گزند  از  شیرخواره  نوزاد 
در امان بود. اما شبي نبود كه بقیه بچه ها با گريه 
و كتك هاي پدر به رختخواب نروند. اين گونه بود 
كه ساحل دربرابر نخستین پیشنهاد ازدواج در 15 
سالگي لباس عروسي به تن كرد و راهي خانه بخت 
شد. با آن كه مي دانست حاالوقت ازدواجش نیست 

ايده آل زندگي اش نخواهد  و همسرش حسن مرد 
به  داد و  به وصلت  اجبار روزگار تن  به  اما  بود 
و شوهر  زن  بعد  ماه  چند  اما  رفت.  خانه شوهر 
مادربزرگش  قول  به  ديدند.  بن بست  در  را  خود 
نه  كه  دارد  فوت وفن هاي خاصي  زندگي مشترك 
ساحل آنها را مي دانست و نه شوهرش! وساطت 
و دخالت اطرافیان هم نه تنها كمكي به آنها نمي كرد 
بلكه بیشتر هیزم به آتش زندگي شان مي ريخت و 
اين گونه بود كه آنها پس از دو سال كشمكش و 
تلخ  طعم  ساحل  و  شده  جدا  باالخره،  مشاجره، 
چشید.  مادر  مرگ  از  پس  زندگي   در  را  شكست 
و  رفت  مادربزرگش  خانه  به  مدتي  طالق  از  بعد 
و  با خواهر  پدري،  خانه  در  هم  را  برخي شب ها 
برادرانش سپري مي كرد. چند ماه بعد هم مدرك 
آرايشگري گرفت. به دلیل اين كه از كودكي عالقه 
خاصي به اين حرفه داشت خیلي زود يك آرايشگر 

به  معروفي  آرايشگاه  در  و  ماهر شد  و  حرفه اي 
كار ادامه داد. يادآوري آن روزها حس خوبي به 
زن جوان مي داد و براي مدتي او را از فكر كردن 
به  دست  سلول  گوشه  در  كه  سختي  شرايط  به 
يك  مي خواست  دلش  مي كرد،  رها  بود  گريبانش 
بفهمد كجاي  تا  را مرور كند  بار ديگر زندگي اش 
گرفتار چنین  كه  رفته  اشتباه  را  كوتاه  اين مسیر 
سرنوشتي شده است . ساحل زن پركار و فعالي 
بود و اقتضاي شغلش هم ايجاب مي كرد با زنان و 

دختران زيادي سروكار داشته باشد. 
قرص  پروپا  و  دائم  مشتريان  آنها  از  بعضي 
آرايشگاه بودند. برخي نیز او را محرم اسرارشان 
مي دانستند و ريز و درشت مشكالت زندگي شان 
را برايش تعريف مي كردند. او هم سنگ صبور همه 
بود و سرانجام آن روز نحس از راه رسید. روزي 
كه ساحل هنوز هم به خودش لعنت مي فرستد كه 

چرا پیشنهاد را پذيرفت و خودش را گرفتار كرد. 
زني  ساحل،  دائمي  مشتريان  از  يكي  سمیرا 
ثروتمند و زيبا بود كه يك سالي از آشنايي شان 
و  مصدوم  تصادف  در  او  قبل  مدتي  مي گذشت. 
خانه نشین شده بود. يك روز كه ساحل در محل 
كارش بود، سمیرا به او تلفن كرد و گفت: عزيزم 
مي داني كه تا يك ماه ديگر بايد پايم در گچ باشد 
است.  مهتاب  دخترم  تولد  نیز  ديگر  روز  چند  و 
مي توانم خواهش كنم براي اصالح موي سرم به 

خانه بیايي؟ قول مي دهم از خجالتت دربیايم و... 
ساحل با شنیدن اين درخواست، كمي مكث كرد و 
وقتي اصرار سمیرا را ديد، قبول كرد تا به خانه اش 
برود. بنابراين صبح روز جمعه راهي خانه وياليي 
در يكي از خیابان هاي شمال شهر شد. حوالي ظهر 
در حالي كه هنوز بخشي از كارهايش ناتمام مانده 
بود، همسر سمیرا با خانه تماس گرفت و گفت كه 
با شنیدن  است. ساحل  به خانه  برگشت  در حال 
خواست  از سمیرا  و  كرد  عذرخواهي  اين حرف، 
ترك  را  آنجا  خانه،  مرد  آمدن  از  قبل  دهد  اجازه 
كند، اما سمیرا گفت: ناراحت نباش. سیامك كاري 
به ما ندارد. مطمئن باش مزاحمتي نخواهد داشت 

و... 
نیم ساعت بعد سیامك به خانه رسید و طبق عادت 
خدمتكار  از  را  سمیرا  همسرش  سراغ  همیشگي 
ديدن  با  كه  اتاق شد. ساحل  وارد  و  گرفت  خانه 
و  كرد  سالمي  بود،  شده  دستپاچه  جوان  مرد 
و  خوش پوش  مرد  كه  سیامك  ايستاد.  گوشه اي 
سالم  ساحل  ديدن  با  مي رسید،  نظر  به  جذابي 
عذرخواهي،  از  پس  و  كرد  احوالپرسي سردي  و 
گفت: ببخشید؛ نمي دانستم شما اينجا مشغول كار 
هستید. سمیرا خنديد و گفت: ايشان ساحل خانم 
هستند؛ آرايشگر مخصوص من كه زحمت كشیده 
امروز به اينجا آمده. با اين كه سیامك لحظاتي بعد 
اتاق را ترك كرد و رفت، اما ساحل دل آشوب بود 
و حس عجیبي داشت. نمي دانست چرا، اما دلشوره 
چه  هر  كرد  تالش  حال  اين  با  نمي كرد.  رهايش 

زودتر كارش را تمام كند و از آنجا برود. باالخره 
با غروب آفتاب، ساحل خداحافظي كرد و رفت اما 
دو هفته بعد سمیرا دوباره با ساحل تماس گرفت 
و گفت: ساحل جان، با خودم فكر كردم از اين به 
بعد به جاي اين كه ساعت ها وقتم در ترافیك تلف 
شود تا به آرايشگاه بیايم، تو به خانه ام بیايي. قول 
مي دهم هزينه رفت و آمدت را هم حساب كنم و... 
و اين گونه بود كه پاي ساحل به خانه آنها باز شد. 
در جريان اين رفت و آمدها نیز سیامك چند باري 
به درخواست همسرش، ساحل را به خانه رساند. 
خانواده  با  ساحل  صمیمي  و  دوستانه  روابط 
سرانجام  كه  بود  شده  گرم تر  حالي  در  دوستش 
خانه  به  را  كه ساحل  حالي  در  سیامك  روز  يك 
مي برد، به او اظهار عالقه كرد. زن جوان با اين كه 
منتظر چنین زماني بود، اما باز هم با شنیدن اين 
حرف بشدت تعجب كرد. چرا كه خوب مي دانست 
سیامك چقدر به همسر و دخترش عالقه دارد و 
نمي توانست صحبت هاي مرد جوان و عالقه اش به 
به  هم  بود، ساحل  چه  هر  اما  كند.  درك  را  خود 
سیامك عالقه مند شده و با پیشنهاد او براي عقد 
ساحل  ديگر  حاال  بنابراين  نكرد.  مخالفتي  موقت 
نیز خود را يك مدعي جدي براي داشتن سیامك 
از وقتي به عقد او درآمده بود، وقتي  مي دانست. 
درباره  آنچه  شنیدن  از  مي رفت،  سمیرا  خانه  به 
عصبي  و  برافروخته  بشدت  مي شنید،  شوهرش 
مي شد. وقتي سمیرا هدايايي را كه سیامك برايش 
مي خريد به او نشان مي داد، از شدت حسادت به 
هم مي ريخت. به همین خاطر گاهي اوقات كه در 
خانه خود تنها بود با اين حاالت شیطاني مي جنگید 
و  ناراحت  ندارم  حق  من  مي گفت:  خودش  به  و 
به سمیرا و  عصباني شوم چراكه سیامك متعلق 
مهتاب است. اين من بودم كه خودم را به زندگي 
ندارم خوشبختي  بنابراين حق  آنها تحمیل كردم. 
انگار وسوسه هاي شیطان  اما  كنم.  نابود  را  آنها 
چراكه  بود  ساحل  خفته  نیمه  وجدان  از  قوي تر 

باالخره... 
ساحل زماني كه فهمید سیامك نیمي از دارايي اش 
براي  دارد  قصد  و  كرده  همسرش  نام  به  را 
ببرد  اروپايي  سفر  به  را  آنها  تابستاني  تعطیالت 
با طرح يك نقشه شیطاني و با همدستي دو مرد 
كرد.  اجرا  را  آن  بودند  بستگانش  از  كه  جوان 
تنها سرمايه زندگي  زوج  نقشه ربودن مهتاب كه 
بیشتر  هم  جانش  از  را  او  سمیرا  و  بود  جوان 
دوست داشت ضربه سختي به زندگي سیامك و 
همسرش وارد كرد.ساحل با ارائه اطالعات كامل 
به دو همدستش از آنها خواست مهتاب را بدزدند 
طلب  تومان  میلیون   200 آزادي اش  مقابل  در  و 
كامل  دقت  با  و  راحتي  به  آدم ربايي  نقشه  كنند. 
اجرا شد. دختر كوچولو جلوي در خانه ربوده و 
نخستین  با  شد.  منتقل  آدم رباها  از  يكي  خانه  به 
تماس تلفني نیز سمیرا از شنیدن خبر ربوده شدن 
دخترش زمین گیر شد. شوك عصبي اين حادثه زن 
جوان را فلج كرده بود. ساحل هم تمام اين اتفاقات 
تلخ را ديد و دم برنیاورد. اما حاال كه گرفتار شده 
را  خفته اش  وجدان  تنهايي   سلول  گوشه  در  و 
چطور  كه  مي فرستاد  لعنت  خود  به  مي ديد  بیدار 
سمیرا  مهرباني هاي  و  محبت ها  تمام  شد  حاضر 
را ناديده بگیرد و با او چنان بي رحمانه رفتار كند. 
بدين ترتیب خیلي زود پاي پلیس به میان كشیده 
و تحقیقات آغاز شد. كارآگاهان تنها سه روز پس 
از اين ماجرا به روابط پنهاني سیامك و ساحل پي 
برده و به همین خاطر زن جوان را تحت نظر قرار 
دادند. ساحل كه خطر را در نزديكي خود احساس 
با مشاهده درد  ديگر  از سوي  ترسید.  بود  كرده 
شده اش  تسخیر  روح  بر  تلنگري  سمیرا  رنج  و 
حس كرد و از اين همه سنگدلي در حق هوويش 
يكباره  خاطر  همین  به  كرد.  پشیماني  احساس 
خواست  همدستانش  از  بنابراين  برگشت.  نظرش 
دختر كوچولو را در خیابان رها كنند و با پدرش 
تماس بگیرند تا او را تحويل بگیرد. حاال ساحل و 
مجازات  انتظار  در  از دستگیري  پس  همدستانش 
هستند. با آن كه امیدوار است سیامك و همسرش 
او را ببخشند اما خود را مستحق مجازات سختي 
و  سنگدلي  خودخواهي هايش،  مجازات  مي داند. 
ناسپاسي كه در حق مهرباني هاي اين خانواده روا 

داشت. 
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22 سال زندان براي پدر متجاوز 
فرزند  از دخترش صاحب چهار  كه  استرالیايي  مرد 
محكوم  زندان  ماه  پنج  و  سال   22 به  بود  شده 
مرد  سوء استفاده  مساله  بررسي  براي  شد. دادگاه 
استرالیايي از دخترش تشكیل جلسه داد. اين مرد از 
زماني كه دخترش 13 ساله بوده از او سوء استفاده 
 ۶۶ متهم  كه  گناهي  گفت:  دادگاه  است. قاضي  كرده 
پست ترين  در  را  او  شده  مرتكب  پرونده  اين  ساله 
طول  در  استرالیايي  مرد  است.  داده  قرار  جايگاه 
اين سال ها به دخترش تجاوز كرده و اقدام او تعدي 
مخوف به اعتماد است. اين مرد كه به 22 سال و پنج 
ماه زندان محكوم شده، پس از گذراندن 18 سال از 
دوران محكومیت خود، مي تواند درخواست عفو كند. 

پست کوکایین البه الي 
صفحات کتاب 

كتاب هاي  ارسال  از  دومنیكن  جمهوري  پلیس 
حاوي مواد مخدر از طريق پست جلوگیري كرد. 
قاچاقچیان قصد داشتند بسته هاي كوكايیني را 
معروف  براون نويسنده  دن  كتاب هاي  در  كه 

جاسازي شده بودند را 
اما  بفرستند  كانادا  به  پست  با  هديه  عنوان  به 
ماموران پست در فرودگاه پورتو پالت مظنون 
خبر  را  مخدر  مواد  كنترل  نیروهاي  و  شدند 
كردند. پس از باز كردن يكي از بسته ها مشخص 
شد،داخل آنها كوكايین جاسازي شده است. بر 
اساس اين گزارش،هنوز كسي در رابطه با اين 

ماجرا دستگیر نشده و فقط يك مظنون كه در 
هتلي در شهر ساسوا اقامت دارد مشخص شده 
است. اين دومین تالش براي قاچاق موادمخدر 
دومنیكن  جمهوري  در  دركتاب  شده  جاسازي 
شده  موفق  پلیس  كه  است  اخیر  هفته هاي  طي 

جلوي آن را بگیرد. 

اعدام شدن به خاطر یک مرغ 
و  زن  جنون آمیز  اقدامي  در  كه  مصري  مرد 
يك  سر  بر  درگیري  در  را  همسايه  شوهر 
اعدام محكوم شد.  به  بود  قتل رسانده  به  مرغ 
دادگاه جنايي اسماعیلیه مصر متهم اين پرونده 
از سالح  استفاده  و  جنايت  ارتكاب  اتهام  به  را 
حادثه  اين  در  كرد.  محكوم  اعدام  به  غیرمجاز 
آمده  متهم  خانه  به  همسايه  خانه  از  كه  مرغي 
مرغ  گرفتن  براي  همسايه  مرد  كه  زماني  بود. 
با  موضوع  اين  سر  بر  او  رفت،  متهم  خانه  به 
با  درگیري  در  متهم  شد.  درگیر  همسايه اش 
شلیك چند گلوله مرد همسايه را كشت. در اين 
كه  بود  نیز زخمي شده  مرد  اين  ماجرا همسر 
بیمارستان  در  وارده  جراحات  شدت  خاطر  به 
درگیري  اين  در  كرد.  فوت  اسماعیلیه  دولتي 
يك مرد 2۷ ساله از ناحیه پاي راست جراحت 
از معاينه  قانوني پس  برداشت. پزشكي  عمیقي 
مرد مصري اعالم كرد كه او از نظر رواني سالم 
است و به هیچ گونه بیماري رواني مبتال نیست. 
دادگاه با توجه به گزارش پزشكي قانوني متهم 

را به اعدام محكوم كرد.

بازداشت شاهزاده 
سعودي به اتهام قتل 

عربستان  سلطنتي  خانواده  اعضاي  از  يكي 
سعودي به اتهام قتل يك مرد در هتلي لوكس در 
از كشف  قرار گرفت. پس  بازجويي  لندن مورد 
پنج  هتلي  در  سعودي  ساله   32 مرد  يك  جسد 
ستاره در مركز لندن، پلیس اين شهر براي پیدا 
اثر  بر  مرد  اين  شد.  كار  به  دست  قاتل  كردن 
جان  شده  وارد  سرش  به  كه  شديدي  صدمات 
خود را از دست داده بود. اين در حالي است كه 
مقامات پلیس لندن اعالم كرده اند، مرد حدودا 30 
اين مرد دستگیر شده  قتل  اتهام  به  كه  ساله اي 
يك شاهزاده سعودي است. در شرايطي كه نام 
ارتباط  بر  دال  مداركي  نشده  فاش  مرد  دو  اين 
قاتل و مقتول به دست آمده است. احتمال مي رود مقتول 
براي اين شاهزاده كار مي كرده يا با او روابطي تجاري 

داشته است. 
بیش از شش هزار نفر، عضو خانواده سلطنتي سعودي 
خانواده  اصلي  تفريحگاه هاي  از  يكي  لندن  و  هستند 
سلطنتي عربستان سعودي محسوب مي شود. پنج سال 
ملك  تالل، خواهر زاده  بن  الوالد  كه شاهزاده  بود  پیش 
عبداهلل يك هتل به ارزش تقريبي 250 میلیون پوند را در 
لندن خريداري كرد. تاكنون هیچ يك از مقامات سعودي 
و سفارتخانه اين كشور در انگلستان توضیحي راجع به 
اين حادثه ارائه نكرده اند. يكي از بازرسان اسكاتلنديارد 
در اين باره مي گويد: در ساعت 4:50 عصر روز دوشنبه 
ما تماسي از سوي مسئوالن هتل لندمارك مبني بر پیدا 
شدن يك جسد يك مرد در اين هتل دريافت كرديم. پس 
جنايت،  بر سر صحنه  پلیس  ماموران  حاضر شدن  از 
مشخص شد اين مرد در دم جان خود را از دست داده 
است. ما از هويت مقتول آگاه هستیم اما تا پايان تحقیقات 
اولیه نام او را فاش نخواهیم كرد. در ساعت 9:07 شب 
همان روز ما مظنون اصلي اين جنايت را دستگیر كرديم. 
اين مرد كه يك شاهزاده سعودي است در حال حاضر 

در مركز پلیس لندن در بازداشت به سر مي برد. 

1۷ فوريه 2010 

جواهرساز مشهور 
همسرش را در 
کوره سوزاند 

تمام  دادگاه  جلسه  آخرين  در  متهم 
اعترافاتش را پس گرفت 

داستان  گذشته  روز  چند  در 
آمريكايي  همسركش  جواهرساز 
است.  شده  خبري  محافل  نقل 
با آتش  كه  ۶8 ساله  پیرمرد  اين 
و ذوب كردن طال و جواهرات به 
خوبي آشنايي داشت همسرش را 
تجربیات  همان  از  بهره گیري  با 
لیپ  ورنر  رساند.  قتل  به  قديمي 
كردن  خاكستر  و  قتل  اتهام  به 
جسد همسرش پاي میز محاكمه 
قرار گرفت. اعضاي هیات منصفه 
و قاضي، هنگامي كه شرح حادثه 
قرائت مي شد به شدت برافروخته 
عقیده  دادستان  بودند.  شده 

دارد،لیپ از مهارتش در ذوب كردن طال استفاده 
كرده و جسد همسر 4۹ ساله اش فايت را در كوره 
خبره  جواهرساز  اين  است.  سوزانده  خانگي اش 
پارافین  و  اكسیژن  كپسول  خانگي اش  كارگاه  در 
مشتعل داشت كه از آن براي ذوب كردن پالتین 
استفاده مي كرد. همچنین او از يك گالن 55 لیتري 
زباله،  شر  از  تا  مي گرفت  كمك  كوره  عنوان  به 
علف هاي هرز باغچه و حتي جسد آهويي كه به باغ 
دادستان  شود.  مي كرد،خالص  حمله  سبزيجاتش 
مدعي است طبق شواهد، لیپ با استفاده از همان 
مشعل اكسیژن جسد همسرش را كه مدتي قبل از 
او طالق گرفته بود به خاكستر تبديل كرده است. 
كوره خانگي كمي بعد از مرگ فايت لیپ به شكل 

ناگهاني ناپديد شد. 
برگزاري دادگاه و تفهیم اتهام لیپ بیش از دو هفته 
اين مدت رسانه ها و  انجامید و در طول  به طول 
مردم عادي كه از شنیدن چنین خبري شوكه شده 
لحظه اي  اين جنايت  راز  به  بردن  پي  براي  بودند 

آرام و قرار نداشتند. 
از  مدرك  چندين  دادگاه  آخر  جلسه  در  دادستان 

اعترافات لیپ به قتل همسر سابقش را ارائه كرد. 
يكي از اين مدارك نوار صداي متهم بود. لیپ در 
اين نوار به صراحت عنوان كرده بود: »من او را 
با يك تكه هیزم زدم... بدنش را در كوره انداختم 
تا  كشید  طول  ساعت   24 از   بیش  سوزاندم.  و 
جسدش كامال خاكستر بشود.« در ادامه اين نوار 
جزئیات بیشتري در مورد قتل مثل رنگ خاكستر 
از  بعد  لیپ  بود.اما  شده  ضبط  نیز  سوخته  زن 
اعترافات  اين  كرد  اعالم  اعتراض  با  نوار  شنیدن 
تحقیقات  تا  است  جعلي  و  ساختگي  داستان  يك 
با  لیپ  محاكمه  جلسات  تمام  در  كند.  منحرف  را 
به  اعتماد  و  كامل  خونسردي 
نفس باال در مورد ريزه كاري هاي 
اسیدهاي  جواهرسازي، 
سوزان  شعله هاي  و  خطرناك 
توضیح  مخصوص  كوره هاي 
مي داد. او كه بعد از ناپديد شدن 
همسرش از متصدي كفن و دفن 
در  نزديكش  دوستان  از  يكي  و 
مورد سوزاندن جسد سوال هاي 
مشكوكي پرسیده بود در توجیه 
از  تنها  كه  گفت  خود  اقدام  اين 
سر كنجكاوي چنین پرسش هايي 

را مطرح كرده است. 
دفاع  در  هم  لیپ  مدافع  وكیل 
آنقدر  نه  و  قوي  آنقدر  نه  گفت،لیپ  موكلش  از 
قتل  يك  ريزي  طرح  به  قادر  كه  است  باهوش 
مي گويد.  ديگري  چیز  متهم  گذشته  اما  باشد. 
لیپ در لهستان متولد شده و بزرگ شده اتريش 
است و دوره جواهرسازي را در آلمان گذرانده. 
بعد  كمي  و  رفت  نیويورك  به   1۹۷۹ سال  در  او 
عنوان صنعتگر و جواهرساز برجسته را به خود 
اختصاص داد. لیپ خیلي زود پله هاي ترقي را طي 
كرد و چند سال بعد صاحب يكي از مشهورترين 
جواهرسازي هاي منتهن شد. او پیش از مهاجرت 
به اياالت متحده و ازدواج با فايت، دو بار در اروپا 
تنها  اولي دو سال و دومي  بود كه  ازدواج كرده 
دادگاه  قاضي  نهايت  داشت.در  دوام  هفته  هشت 
مرد همسركش را به 25 سال زندان محكوم كرد 
مانده عمرش  باقي  او  مجرم  به سن  توجه  با  كه 
را در زندان سپري خواهد كرد. با اين حال وكیل 
سرنوشت  هنوز  و  داده  فرجام  تقاضاي  مدافع 

پرونده در پرده ابهام است. 
1۷ فوريه 2010 

زنده به گور کردن دو 
مرد در دوبي 

ضرب وشتم  از  پس  دوبي  در  مرد   13
شديد دو مرد آنها را در شرايطي كه زنده 
بودند، دفن كردند و يك جنايت هولناك را 
رقم زدند. در اين حادثه 13 مرد آسیايی 
آهنی،  میله های  چوبی،  عصای  تعدادی 
جنايت  ارتكاب  برای  را  چاقو  و  شمشیر 
قربانیان  به  قبلي  نقشه  با  و  كرده  آماده 
تجارت  سر  بر  افراد  اين  كردند.  حمله 
پرونده  اين  قربانیان  با  الكلی  مشروبات 
دچار اختالف شده بودند. آنها روز حادثه 
به نزد دو قربانی رفته و پس از اينكه اين دو نفر 
را به شدت مورد ضرب وشتم قرار داده، آنها را 
در شرايطي كه زنده بودند به منطقه بیابانی انتقال 
اين دو مرد  از حفر حفره ای،  متهمان پس  دادند. 
كه  است  در حالي  اين  كردند.  دفن  زنده  زنده  را 
است  اين  از  حاكي  قانوني  پزشكي  آزمايش هاي 
كه قربانیان اين پرونده در اثر خفگی و وارد شدن 
جان  ريه هايشان  درون  به  خاك  زيادي  مقدار 
باخته اند پنج نفر از متهمان اين پرونده قبل از دفن 
هم  جنسي  سوءاستفاده  مورد  را  آنها  قربانیان 
قرار داده بودند. پلیس دوبی روز حادثه،گزارشی 
مرد  چند  توسط  مرد  دو  شدن  ربوده  درباره 
دريافت كرد و تحقیقات خود را در اين خصوص 
و  يافته  حضور  محل  در  ماموران  كرد.  آغاز 
و  شمشیرها  كه  حالی  در  را  آسیايی  مردان 
سیخ های آهنی در دست داشتند، بازداشت كردند. 
متهمان در بازجويی ها به ربودن دو قربانی قتل و 
سو ءاستفاده جنسي به آنان اعتراف كرده و گفتند: 
انگیزه شان از ارتكاب اين جنايت انتقام گیری بوده 
اين پرونده در تجارت مشروبات  است. قربانیان 
الكلی با متهمان رقابت می كردند. متهمان به آنها 
در  را  الكلی  مشروبات  كه  بودند  داده  هشدار 
محدوده فعالیت آنها توزيع نكنند و آن منطقه را 
آنها را جدی  تهديدات  اين دو مرد  اما  كنند  ترك 
تصمیم  مرد   13 اين  نتیجه  در  و  بودند  نگرفته 
گرفتند به اين شكل اين دو مرد را از پیش رو بر
دارند.                                    1۷ فوريه 2010 
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فال هفته
● متولد فروردین )بره(:

معمواًل شما فقط بر پایه نیازهای خودتان 
هر  در  حاال  اما  می کنید،  تصمیم گیری 
اطرافیانتان  باید  می گیرید  که  تصمیمی 
را هم در نظر بگیرید. اگر شما بخواهید 
فقط به خودتان توجه کرده و دیگران را 
نادیده بگیرید، ممکن است در کارهای 
سعی  دهد.  رخ  جدی  اشتباهات  شما 
نکنید که به دیگران رودست بزنید؛ فقط 
لبخند زده و کاری را که صحیح است 

انجام دهید.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

ممکن است شما مجبور شوید با فردی 
شما  اگر  و  کنید  کار  پروژه ای  روی 
دنبال  به  هستید،  مخالف  فرد  این  با 
شما  برای  بودن  مشترک  زمینه های 
بیشتر از آن چیزی که خودتان می دانید 
خطرساز است. باید رسیدن به چیزهایی 
کنید.  فراموش  را  دارید  دوست  که 
و  همکاری  خانه  در  ماه  که  امروز 
تعاون قرار گرفته است باید خودخواهی 
این روزها چیره  را فراموش کنید. در 
شدن بر سرسختی هایتان یک امر بدیهی 
باید  که  است  کاری  مهم ترین  و  است 

انجام دهید.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

امروز بهترین راه برای شما شاد بودن 
باید بخشی از انرژی هایتان را  است و 
فکر  کنید.  ذخیره  کردن  تفریح  برای 
نکنید که این سخن بدین معنی است که 
شما باید از انجام دادن وظایفتان اجتناب 
از  مدتی  برای  را  آن  باید  اما  کنید، 
ذهنتان دور کنید. اگر شما در تفریحات 
بهتر  می توانید  کنید،  شرکت  لذت بخش 
حتماً  باید  که  شغلی  وظایف  روی 

انجامشان دهید تمرکز کنید.

● متولدین تیر )خرچنگ(:

فرصتهای  که  وقتی  باشد  بهتر  شاید 
زیادی پیش روی شما قرار دارد بیشتر 
نگران  نیست  گونه  این  که  مواقعی  از 
خوب  چیز  همه  که  وقتی  شاید  شوید. 
این  که  مواقعی  به  نسبت  می رود  پیش 
گونه نیست، راحت تر بتوان ناامیدی را 
تحمل کرد. ولی هنوز باال بردن توقعات 
می تواند باعث ناراحتی شود. پس بهتر 
بخورید،  شکست  اینکه  از  قبل  است 

جاه طلبی های خود را کمتر کنید.

● متولدین مرداد )شیر(:

پیش  خوب  چیز  همه  که  وقتی  حتی 
می رود، ممکن است شما احساس تضاد 
حد  باالترین  در  شما  توانایی های  کنید. 
قرار گرفته است؛ ولی به نظر می رسد 
که هرکاری که باید انجام دهید نیاز به 
بیشتر  باید  شما  و  دارد  بیشتری  زمان 
مدتی  برای  کنید.  تالش  انتظار  حد  از 
کنید.  فراموش  را  مدتتان  بلند  اهداف 
برای اینکه حاال باید بر روی هماهنگ 
تا  کنید.  تمرکز  حال  زمان  با  شدن 
موقعی کار کنید که بتوانید زمان خالی 

برای استراحت کردن پیدا کنید.

● متولدین شهریور )سنبله(:

در محل کار فشار زیادی بر روی شما 
است، برای آنکه به غیر از مسئولیتهای 
که  دارید  نیز  شخصی  تعهدات  کاری، 
رضایت  به  تا  داده  انجام  را  آنها  باید 
و  منظم  شما  اگر  حتی  برسید.  کافی 
که  مرزهایی  از  باشید،  روش  دارای 
هستید،  ناراحت  شده  گذاشته  برایتان 
را  شما  کاری  پیشرفت  می تواند  این  و 
که می توانید  جایی  تا  بیندازد.  به خطر 
و  رئیس  و  باشید  داشته  بازی  دید  باید 
همکارانتان را از مشکالت زندگی خود 

آگاه کنید.

● متولدین مهر )ترازو(:

خود  زندگی  از  شما  حاضر  حال  در 
آمادگی  هنوز  ولی  هستید،  راضی 
رویارویی با هر چیزی را ندارید. حتی 
برنامه های  از  برخی  شما  است  ممکن 
زمان  اینکه  برای  را  مهمتان  شخصی 
تعویق  به  باشید  داشته  بیشتری  خالی 
وجود  به  که  تغییراتی  نگران  بیندازید. 
اینگونه  تقدیر  اینکه  برای  نباشید  آمده 
بوده است و همه چیز به موقع خودش 

درست می شود.

● متولدین آبان )عقرب(:

به  مربوط  خانه  دوازدهیمن  در  ماه 
واضح  کاماًل  و  دارد  قرار  اسرارتان 
است که چیزهای کمی وجود دارند که 
با  موردش  در  نمی خواهد  دلتان  شما 
آمادگی  شما  هنوز  بزنید.  حرف  کسی 
خودتان  مورد  در  که  ندارید  را  این 
وسوسه  حال  عین  در  بزنید،  حرف 
الزم  که  چیزی  آن  از  بیشتر  می شوید 
نباید  کنید.  افشا  را  رازهایتان  است 
اگر  شوید.  خود  مثبت اندیشی  قربانی 
شما احساس می کنید که آمادگی صحبت 
دارید،  را  رازهایتان  مورد  در  کردن 
که  را  دالیلی  تمام  و  برگشته  عقب  به 
برای توجیه کردن خود در ذهنتان آماده 

کرده اید را بازبینی کنید.

● متولدین آذر )کمان(:

سیاره بخت شما یعنی ژوپیتر شاید خیلی 
خورشید  با  نمی تواند  اما  باشد،  بزرگ 
سمت  به  آنها  دوی  هر  کند،  مقابله 
خانه های شما پیش می آیند. ممکن است 
شما در نظر داشته باشید سرمایه گذاری 
تازه ای داشته باشید یا به عبارت دیگر 
سازماندهی  دوباره  را  خود  حسابهای 
کردن  معامله  حال  در  شما  اگر  کنید. 
وارد  جدیدی  مالی  شریک  با  یا  هستید 
واقعاً  که  باشید  آگاه  می شوید،  مباحثه 
چیز  همه  می توانید  آنها  از  بهتر  شما 
دارد،  امکان  اگر  ببنید.  وضوح  به  را 
تا موقعی که دید شما واقع بینانه تر شود 

صبر کنید.

● متولدین دی )بز(:

امروز شما می توانید نسبت به روزهای 
قبل خوش بین تر باشید، برای اینکه وقتی 
شما  که  می گویند  شما  به  زیادی  افراد 
نمی توانید  هستید،  موفق  و  عالی  چقدر 
که  نیست  الزم  نباشید.  مثبت اندیش 
نگران خطرات غرور کاذب گذشته تان 
باشید، برای اینکه شما می دانید چگونه 
به  نیاز  درعوض  برسید.  اهدافتان  به 
کسی دارید که آنها را به شما یادآوری 

کند. 

● متولدین بهمن )ظرف آب(:

احتمال  که  می کنید  احساس  شما  اگر 
شکت خوردن وجود دارد، قبل از آنکه 
درستی  مورد  در  بشوید  کار  به  دست 
حاصل  اطیمنان  خود  اطالعات  تمام 
بینش  که  نیست  این  زمان  االن  کنید. 
بدهید،  تغییر  را  حقیقت  مورد  در  خود 
برای اینکه حتی اگر خیلی با مهارت هم 
این کار را انجام دهید، شما واقعاً قادر 
نیستید توجیه کنید که چگونه بینش خود 

را به سمت واقعیت متمایل کرده اید.

● متولدین اسفند )ماهی(:

می کند  سعی  نفر  یک  که  حالی  در 
بگیرد،  را  اهدافتان  به  رسیدن  جلوی 
اما  می شود.  بیشتر  نیز  شما  ناامیدی 
دلیلش فقط این است که امروز پایداری 
و استقامت شما بیشتر شده است و این 
به  شما  که  نیست  این  معنی  به  سخن 
راحتی تن به شکست خوردن می دهید. 
چیزهایی  برای  کردن  مبارزه  آماده 
باشید که می خواهید بهشان برسید؛ اگر 
آن  نتایح  از  بعدها  کنید  پافشاری  االن 

شگفت زده خواهید شد. 
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انسان ها، موش هاي 
آزمایشگاهي هسته اي 

سربازان فرانسوي در الجزاير در سال 1۹۶1 عمدا 
در معرض امواج راديو اكتیو قرار گرفته اند 

فرانسه  توسط  هسته اي  سالح هاي  آزمايش  مساله  مدت ها  براي 
يكي از موضوعات داغ خبري بود و مقامات فرانسه همیشه ادعا 
مي كردند اين آزمايش ها در نهايت ايمني انجام مي شود اما انتشار 
يك گزارش ارتشي بر اين ادعا خط بطان مي كشد. در اين گزارش آمده 
است سربازان فرانسوي در انفجارهاي كوير صحرا در آفريقا عمدا در 
آزمايش هاي هسته اي در معرض امواج راديواكتیو قرار گرفته اند. دولت 
آزمايش هسته اي   200 از  بیش   1۹۹۶ تا   1۹۶0 بین سال هاي  فرانسه 
براي  تهديدي  هیچ  آزمايش ها  اين  بودند  مدعي  همیشه  و  داده  انجام 
فرانسه  دفاع  وزارت  محققان  تحقیقات  اكنون  اما  است.  نداشته  افراد 
حاكي از آن است كه سربازان پیاده فرانسه در الجزاير در سال 1۹۶1 
عمدا در معرض امواج راديو اكتیو قرار گرفته اند تا مقامات فرانسوي 
از تاثیرات سالح هاي هسته اي روي انسان اطالعاتي به دست بیاورند. 

آزمايش  چهارمین  فرانسه  دولت  كه  شرايطي  در   1۹۶1 آوريل  در 
شدن  مشخص  براي  فرانسه  مقامات  مي داد  انجام  را  هسته اي اش 
تاثیرات رواني و فیزيكي سالح هاي اتمي بر انسان، سربازان خود را 
در معرض تشعشات هسته اي قرار دادند. ژان تپل تسونیه، وكیل يكي 
اظهار  فرانسه  راديو  با  گفت وگو  در  از سربازان  بنیادهاي حمايت  از 
داشت: »تا امروز وزارت دفاع به ما مي گفت درآزمايش هاي هسته اي 
كه انجام داده تمامي اقدامات الزم را براي حفظ جان انسان ها انجام 
داده است. اما آنچه از شواهد و مدارك برمي آيد، مشخص مي كند آنها 

دقیقا عكس اين مطلب را انجام داده اند. براي آنها سربازان نقش موش 
آزمايشگاهي را داشته اند.« 

براي  را  بودجه اي  فرانسه  پارلمان  از مدت ها تالش  سال گذشته پس 
در  فرانسه  هسته اي  آزمايش هاي  در  كه  افرادي  به  غرامت  پرداخت 
اين  از  بسیاري  است.  گرفته  نظر  در  ديده اند،  جسمي  آسیب  الجزاير 
افراد بر اثر اين آزمايش هاي به بیماري هاي كشنده اي همچون سرطان 

مبتال شده اند. 
حدود 150 هزار نفر از جمله ساكنان محلي آن منطقه به نحوي از 210 
گزارش  اين  انتشار  از  پس  ديده اند.  آسیب  فرانسه  هسته اي  آزمايش 
وزير دفاع فرانسه هم اين مساله را تايید كرد. او گفت: در آن زمان بايد 
تاثیر آزمايش هاي هسته اي روي انسان مشخص مي شد. به اعتقاد من 
تحلیل اتفاق هايي كه به تاريخ پیوسته اند ديگر سودي ندارد. ما اكنون به 
مرحله ديگري رسیده ايم. اين در حالي است كه برخي از كهنه سربازان 
فرانسوي كه در الجزاير خدمت داشته اند، اعالم كرده اند به آنها دستور 
داده شده بود كه روي زمین دراز بكشند و چشم هاي خود را بپوشانند 

در حالي كه تنها زيرپوش و تي شرت بر تن داشته اند. 

 300 حدود  میالدي   1۹۶1 سال  كه  است  نوشته  پاريزين  روزنامه 
سربازي كه در آزمايش هاي هسته اي حضور داشته اند پس از انفجار 
انفجار هسته اي روي داده  هسته اي وارد منطقه اي شده اند كه در آن 
بوده است. پیش از اين هیات وزيران فرانسه از پرداخت غرامت به 500 
نفر از شهرواندان الجزايري خبر داده بود كه در آزمايش هاي هسته اي 
فرانسه در صحراي الجزاير آسیب ديده بودند. اين 500 نفر، قربانیان 
 18۹0( »تمنراست«  منطقه  در  ايكر«  »عین  منطقه  هسته اي  انفجارهاي 
بودند   1۹۶۷ پايان سال  تا   1۹58 در سال  الجزاير(  كیلومتري جنوب 
كه در اين مدت 13انفجار هسته اي را شاهد بودند، همچنین برخي از 

آنها قرباني چهار آزمايش هسته اي در منطقه »رقان« در استان 
»اَدرار« )۷50 كیلومتري جنوب الجزاير( بودند. 
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رستوران پامچال                                     0208203۹5۹5
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رستوران سالم                                        0208838000۷  
رستوران اريانا                                      020۷2۶۶۹200 

رستوران ايتالیايی                     020834۹4400     
رستوران صدف                                      020۷2438444

رستوران زرتشت                                    020۷۶0323۷۹  
رستوران لیدو                                         0208۹524۷48 
سفره سرای مهدی 2           4344 ۷۶25 020

سوپر مارکت ها 
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اهواز                                            0208۷۷853۶1
انزلی                                        02084581221
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بهار                                         020۷۶035083
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سیب                                                  02083۹۹2832 
علی                                    02085۶۶۹3۶0 
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منصور                                           0208۹525۶3۷ 
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هفته نامه پرشین در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزیع نمی شود

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
بازارچه  سوپر 

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

تخت  سوپر 
جمشید

سوپر تهران 
سوپر جردن

 way 2 سوپر 
save نیزدن

 way 2 سوپر 
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 
نی  ا یر ا پر سو

کویینزوی

 Buy 2 سوپر 
Save گلدرزگرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

باغ  رستوران 
بهشت ) کرایدون(

ایلینگ  رستوران 
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

اعتماد به آگهی ها 
شما  ی  روزمره  نیاز  رفع  منظور  به 
نیازمنديهای  در  آگهی  تعدادی  هرهفته 

هفته نامه پرشین چاپ میشود.
از آنجايی كه وظیفه ی اين رسانه اطالع 
دردادوستد  سهولت  منظور  به  رسانی 
ی  درباره  مسئولیتی  لذا  باشد،  می 

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 كلی و جزيی

با نازلترين قیمت

7780814374

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 بكار می باشد
0۷۹0۹884۶۶5

کلیه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

كلی و جزيی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

سفارش غذا
سفارش انواع غذاهای 

ایرانی خانگی برای 
میهمانی ها
از 3 پوند

07939262873

اطاق برای اجاره
ده دقیقه تا گلدرزگرین

 با تمامی امکانات
Non Smokers- Bill included

07939590755

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

****************
 هفته نامه پرشین روزهای

 دوشنبه در شهرهای
بیرمنگهام، لیدز
منچستر و شفیلد 

مستقیما توزیع می شود
بیرمنگام: 

سوپر سايه، سوپر ياس، سوپرونوس،سوپر 
پارس، سوپر آپادانا و سوپر آبادان

لیدز : 
 سوپر شانديز، سوپر فربد

منچستر:
 سوپر تا به تا، سوپر ارم، رستوران البرز

 شفیلد:  سوپر پارس

 در صورت تمایل به توزیع نشریه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

فال قهوه
 فقط 10 پوند

بازگویی گذشته و آینده

079 2166 0426
020 7993 4002

 جویای کار

آقایی مسلط به کار کامپیوتر 
جویای کار می باشد

07876 03 56 68

آیا جویای کار هستید؟
 فقط آگهی جویای کار در بخش نیازمندیها 

رایگان است
info@persianweekly.co.uk
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

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

قدم زدن پیرمردهاي میالن در سن سیرو 

 میخ محکم 

شیاطین 
 

شیوا آباء؛

جدال  ماحصل  انگیز  هیجان  هاي  صحنه  و  زيبا  بازي  يك  خلق   
بیني  پیش  كه  طور  همان  و  بود  سیرو  سن  در  منچستر  و  میالن 
مي شد سربازان فرگوسن نمايشي درخور نام و نشان شان روي 
صحنه بردند. میالن در دو فصل اخیر فقط سايه يي است از آنچه 
روزگاري قهرمان اروپا بود. مردانش در زمین چمن قدم مي زنند 
و سه شنبه شب شاهد بوديم كه توان متوقف كردن بازيكنان تازه 
نفس و جواني چون روني، اسكولز و فلچر را ندارند. دو گل از وين 
روني ملي پوش آماده شیاطین پس از گل هاي رونالدينیو و اسكولز 
در نیمه اول سناريوي جذاب و تازه يي را خلق كرد. میالني ها مانند 
توانستند حريف را تحت  45 دقیقه  همیشه شروع خوبي داشتند و 
فشار بگذارند، اما اين همه داستان نبود؛ فرگوسن با تعويض والنسیا 
انصافًا  و  كرد  عوض  را  تیمش  بازي  آهنگ  پرتغالي  ناني  جاي  به 
در  آن هم  میالني  هواداران  براي  دلخواه رسید.  نتیجه  به  زود هم 
خانه خودشان، آن هم زماني كه ستاره يي مثل ديويد بكام را با آن 
حجم از حواشي به خدمت گرفته اند، نتیجه سه بر يك روي صحنه 
عیار  تمام  تحقیر  يك  از  نشان  سیرو  سن  ورزشگاه  اسكوربورد 
داشت. متعصب ترين و خیاالتي ترين هواداران منچستر هم تصور 
چنین نتیجه شگفت انگیزي را در خانه میالني ها نداشتند. البته باز 
اينجا هم پايان كار نبود، ظاهراً اين مسابقه بايد هیجان خالص را به 
رگ تماشاگرانش تزريق مي كرد. دقیقه 84 و گل كالرنس سیدورف 
هلندي آن را تكمیل كرد. اختالف میالن با منچستر به حداقل رسید 
نه به معناي آنكه میالن جان تازه يي گرفت، بلكه به نقل از يكي از 

كارشناسان فوتبال هر تیمي كه 20 دقیقه در زمین قدم بزند انرژي 

اش براي گلزني ذخیره مي شود و امكان دارد حركت ويژه يي در 
زمین انجام دهد و ظاهراً اين اتفاقي بود كه براي تیم پیرمردها افتاد. 
پیش  چند فصل  همین  تا  كه  تیمي  براي  »پیرمردها«  نوشتن صفت 
بود  اروپا  قهرماني  عنوان  دارنده  البته  و   A قهرماني سري  مدعي 
كمي سخت است. تیم پائولو مالديني، نستا و بسیاري ديگر از نام 
اسفبار،  با وضعي  هم  آن  است،  نشسته  گل  به  حاال  ماندگار  هاي 
و  سابقش  تیم  مقابل  در  میالن  لباس  با  بكام  ديويد  اولین حضور 
مربي قديمي اش نمايش دلچسبي نبود و آنچه »آقاي ستاره« دلش 
مي خواست اتفاق نیفتاد. اما با اين حال او كه روزگاري بهترين لحظه 

ها و قهرماني ها را با منچستر تجربه كرده بود با روحیه يي كاماًل 
از عملكرد »وين روني«  به ستايش  پايان مسابقه  از  حرفه يي پس 
بهترين  از  يكي  را  او  و  پرداخت  انگلیس  ملي  تیم  در  اش  تیمي  هم 
مهاجمان و گلزنان دنیا دانست؛ »او همیشه براي شلیك كردن آماده 
است و من همیشه گفته ام بهترين گلزن جهان است كه او اين ادعاي 
مرا در بازي با میالن ثابت كرد. اگر به او فرصت بدهید مي تواند 
گل هايي بزند كه شايد نظیرش را كمتر ديده باشید. اين حرف ها را 
ديويد بكام مي زند؛ ستاره اسبق منچستريونايتد و يكي از امیدهاي 
میالن در اين فصل كه البته با صرف نظر از نقش تبلیغاتي اش در 
میان اين سن و سال دارهاي میالني اگر در روزهاي آمادگي اش 
باشد مي تواند بازيكني تاثیرگذار و مهم باشد، اگرچه پس از تعويض 
اش با كالرنس سیدورف نتیجه بازي عوض شد، اما اين نشان از 
برزيلي  لئوناردوي  نیست.  بكس  بازي  پايین  كیفیت  يا  كارايي  عدم 
است  امیدوار  برگشت  بازي  به  هنوز  اين شكست  پذيرش  رغم  به 
و انتظار دارد شاگردانش در اولدترافورد راهي دور بعد رقابت ها 
بشوند اگرچه در مقابل منچستر هم براي صعود به دور بعد نبايد 
در ورزشگاه خانگي دروازه اش باز شود. لئوناردو از شاگردانش 
سپاسگزار است كه در اين بازي نمايش خوبي داشتند؛ »زماني كه 
شد.  كشیده  تساوي  به  بازي  بوديم  تكاپو  در  دوم  گل  زدن  براي 
آسیب ديدگي آنتونیني و تعويض او هم شرايط ما را سخت تر كرد. 
در نیمه دوم مجبور شديم كمي عقب بكشیم و خب همه چیز به نفع 
منچستر تمام شد. حاال بايد در منچستر با دو گل به پیروزي برسیم. 
اين مسابقه دوئل میالن مقابل يونايتد است و مطمئن باشید دوئلي 
گفته  در  فرگوسن حتي  و هوشمندي  زيركي  بود.«  حساس خواهد 
بعد  به دور  »ما هنوز  پیروزي هم آشكار است؛  اين  از  هايش پس 
رقابت ها راه پیدا نكرده ايم. بايد در بازي برگشت به سختي تالش 
كنیم چون در غیر اين صورت به دردسر مي افتیم. میالن بازي را 
قدرتمندانه شروع كرد و اتفاقًا خیلي هم سرعتي بازي مي كرد. بايد 
نمايش حساس  منتظر  همه  حاال  كنیم.«  دقت  ها  نشانه  اين  همه  به 
اولدترافورد هستند؛ جايي كه روح شیاطین سرخ در آن دمیده شده 
و كار براي قرمز و مشكي پوشان روسونري دشوار خواهد بود و 
اين بار بعد از هفت سال ديويد بكام مي خواهد قدم به اولدترافورد 
بگذارد؛ جايي كه روزي با خاطره يي تلخ با آن وداع كرد و اگر اين 
در  اين خاطره  تلخي  بدهد،  به حذف شدن  تن  آن  در  با میالن  بار 

كامش ماندگارتر خواهد بود. 
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ورزش ایران
داستان تازه اي از دوپینگ در وزنه برداري ايران 

چهار ورزشکار دیگر در آستانه محرومیت 
لیگ  رقابت هاي  نهايي  مرحله   ايران،  ورزش  در  نظیر  كم  و  نادر  اقدامي  در 
وزنه برداري كه قرار بود در اهواز انجام شود، به دلیل حضور سرزده و ناگهاني 
افسران كنترل دوپینگ نادوي ايران ناتمام ماند. اين در حالي است كه هیچ كدام از 
وزنه برداراني كه براي نمونه گیري دوپینگ فرا خوانده شده بودند براي آزمايش 
و  از جمله رضازاده  فدراسیون وزنه برداري  اگر چه مسئوالن  نشدند.  حاضر 
رياحي كه در محل حاضر بودند، تصمیم به اتمام مسابقه و اهداي جام تیم هاي 
قهرمان گرفتند. دكتر رامین طباطبايي، دبیر ستاد ملي مبارزه با دوپینگ ايران 
در گفت وگو با ايسنا ماجرا را اين چنین توضیح مي دهد: »افسران كنترل دوپینگ 
در روز دوم كه هنگام رقابت هاي ۹4، 105 و 105 + كیلوگرم بود در مسابقات 
حاضر شدند البته ما بنابر قوانین موجود، هماهنگي هاي الزم را انجام داده بوديم 
و من هم به شخصه با رضازاده و رياحي كه در محل حضور داشتند تماس 
اين  در  بودم.  كرده  را  افسران  اين  با  همكاري  گونه  همه  درخواست  و  گرفته 
رقابت ها مقرر شده بود تا در روز دوم از نفرات اول و دوم اوزان ۹4، 105 و 
105 + كیلوگرم نمونه گیري كنیم. با توجه به اينكه رقابت هاي ۹4 و 105 صبح 
بود، درخواست را به سرپرست رقابت ها و سرپرست تیم ها و ورزشكاران ابالغ 
در  قهرماني،  سكوهاي  روي  حضور  از  پس  ورزشكاران  متاسفانه  كه  كرديم 
انجام آزمايش ها حاضر نشدند. اين موضوع براي چهار وزنه بردار برتر اوزان 
مثبت  مانند  به  عمل  اين  قانون  بنابر  و  كیلوگرم صورتجلسه شده   105 و   ۹4
حضور  از  محرومیت  سال  دو  و  ورزشكار  چهار  هر  دوپینگ  آزمايش  شدن 
اين  از  اينكه وقتي ما پس  نكته  جالب تر  در میادين ورزشي محسوب مي شود. 
از افسران مان خواستیم در هنگام رقابت 105 + كیلوگرم حاضر شده و تكلیف 
در  وي  نشد.«  برگزار  كامل  به طور  رقابت  اين  كنند،  هم مشخص  را  وزن  اين 
پاسخ به سوال كه درمورد اتفاق اخیر وزنه بردراي چگونه تصمیم گیري خواهید 
كرد، گفت: » به زودي مسئوالن اين فدراسیون را خواهیم خواست تا در ارتباط 
با موارد به وجود آمده توضیح دهند. در شرايط كنوني ما مي توانیم براي آن 
چهار وزنه برداري كه براي نمونه گیري حاضر شدند، تصمیم گیري كنیم و در 
بايد  فدراسیون  انضباطي  كمیته  نشد،  برگزار  كه  كیلوگرم   +  105 دسته  مورد 

پاسخگو باشد.« 

گفت وگوي كلهر با رويترز و يو اس اي تودي 

 چشم دنیا به دختر اسکي باز ایراني 
 

كسي پرس وجو نمي كند كه او در اين مسابقات شانس كسب مدال دارد يا خیر. 
مرجان كلهر تنها زن كاروان ايران در مسابقات المپیك زمستاني كانادا، بدون 
اينكه در مسابقه يي شگفتي بیافريند يا حتي شانسي براي مدال داشته باشد، 
براي گفت وگو با سايت هاي خبري، خبرگزاري ها و شبكه هاي تلويزيوني 
زمان كم مي آورد. او مجبور است از میان تمامي درخواست ها براي مصاحبه 
تنها به چند گزينه پاسخ مثبت بدهد. او به همین دلیل عصر سه شنبه شلوغي 
را سپري كرد. گفت وگو با رويترز و يو اس اي تودي و يكي از خبرگزاري 
كانادايي  تلويزيوني  درخواست شبكه  تا  كرد  پر  را  او  وقت  تمام  آلمان  هاي 
CTV )كه 24 ساعته به مسابقات اختصاص داده شده است( را رد كند. البته 
اين تنها پاسخ منفي او براي مصاحبه نبود. BBC نیز پاسخ رد را دريافت كرد، 
البته نه به دلیل تداخل زماني با ديگر گفت وگوهايش بلكه به خاطر ممنوعیت 
مصاحبه با اين خبرگزاري. بیشترين پرسشي كه مرجان كلهر بايد پاسخگوي 
آن باشد وضعیت ورزش دختران در ايران، پرچمداري كاروان ايران و حضور 
در المپیك زمستاني با عنوان اولین زن ايراني است. او در خالل گفت وگوهايش 
»تقريبًا  داد؛  پاسخ  نیز  ايسنا  اعزامي  خبرنگار  هاي  پرسش  به  ها  خارجي  با 
همان چیزي كه فكرش را مي كردم در اينجا مي بینم و شرايط سختي نیست. 
امیدوارم در مسابقات خوب ظاهر شوم.« كلهر روزهاي رويايي را سپري مي 
كند. با قهرمانان دنیا در اين رشته تمرين كرده است و شايد اين جذاب ترين 
بخش سفر ورزشي او باشد؛ »در اين چند روز توانستم با قهرمانان بزرگ دنیا 
از جمله بنیراش )با دو مدال طالي المپیك زمستاني( و قهرماناني از امريكا و 
سوئیس تمرين كنم. همان ذهنیتي را كه از آنها داشتم در اينجا از نزديك ديدم. 
نكته يي كه برايم خیلي جالب توجه بود اين است كه اين قهرمانان اصاًل مغرور 
نیستند و اصل ورزش هم همین است. تمرين در كنار قهرمانان جهان يك رويا 
است.« كلهر در اين مدت موفق شده است با كاترين زتل الگوي ورزشي اش 
نیز صحبت كند. با اين حال هدف او تنها بهبود ركوردش است؛ »در چند روز 
گذشته تمرينات مناسبي را در پیست اسكي ويستلر انجام داده ام و آمادگي 
خوبي براي شركت در مسابقات دارم. من اصاًل امیدي به كسب مدال ندارم 
بتوانم  و  با رقباي هم سطح خودم خوب ظاهر شده  امیدوارم در رقابت  اما 
ركورد مناسبي از خود بر جا بگذارم.« تنها زن كاروان ايران در مورد پرسش 
خبرگزاري هاي خارجي مي گويد؛ »طي چند روز گذشته خبرنگاران خارجي 
اما من  ايراني هستم كه اسكي مي كنم  تنها زن  آيا من  از من مي پرسند كه 
در پاسخ به آنها گفتم دختران بي شماري با حجاب در ايران اسكي مي كنند. 
حجاب مانع كار ما نیست. از اينكه پرچمدار كشورم در اين بازي ها بودم و 
توانستم به دنیا نشان بدهم كه زن ايراني مي تواند در دنیا مطرح باشد خیلي 
خوشحالم.« نكته قابل توجه اما پرس وجوي خبرنگار رويترز از وضعیت علي 
دايي بود. به گزارش ايسنا او كه پیش از حضور ايران در جام جهاني 1۹۹8 
با  بود  ايران سفر كرده  به  تداركاتي  فرانسه و در زمان برگزاري ديدارهاي 
بیان خاطراتي از حضور در استاديوم آزادي از خبرنگاران ايراني از وضعیت 

دايي و تیمش مي پرسید. 

ورزشی ایران و جهان

ايران براي نخستین بار قهرمان جام جهاني كشتي فرنگي شد 

نتیجه تاریخي 
محمد بنا با 
تیم جوانش 

که  خورد  رقم  شرایطي  در  ایران  قهرماني 
حتي حمید سوریان ستاره خود را در اختیار 
نداشت و فرشاد علیزاده نفر سوم سال 200۹ 
جهان نیز به این رقابت ها نیامده بود این در 
حالي است که روسیه با چهار قهرمان المپیک 
چهارمي  از  بهتر  عنواني  به  رقابت ها  این  در 

دست پیدا نکرد 

قهرماني  مقام  به  بار  اولین  براي  ايران  فرنگي  كشتي  ملي  تیم   
ايروان  شهر  در  كه  رقابت ها  اين  پايان  در  رسید.  جام جهاني 
ارمنستان برگزار شد، تیم ملي كشتي فرنگي ايران در فینال مقابل 
قهرماني  مقام  به   3 بر   4 پیروزي  كسب  با  و  گرفت  قرار  تركیه 
رسید. اين پیروزي در حالي رقم خورد كه تیم ملي تركیه به عنوان 
قهرمان سال 200۹ مسابقات جهاني دانمارك، با تمام كشتي گیران 

نامدارش به ايروان آمده بود اما مقابل تیم يكدست و جوان 
در  ايران  كه  بود  بار  اولین  براي  اين  خورد.  شكست  بنا  محمد 
جام جهاني به مقام قهرماني مي رسید. قهرماني ايران در شرايطي 
رقم خورد كه حتي حمید سوريان ستاره خود را در اختیار نداشت 
و فرشاد علیزاده نفر سوم سال 200۹ جهان نیز به اين رقابت ها 
در  ايران  نفره  هفت  تركیب  از  وزن  چهار  بنا  محمد  بود.  نیامده 
است  حالي  در  اين  بود.  داده  تغییر  را  دانمارك  جهاني  مسابقات 
عنواني  به  رقابت ها  اين  در  المپیك  قهرمان  چهار  با  روسیه  كه 
ارمنستان، گرجستان و  تركیه،  نكرد.  پیدا  از چهارمي دست  بهتر 
ايران  تیم  بودند.  آمده  ايروان  به  اصلي  تركیب  با  هم  مجارستان 

ابتدا كوبا را با نتیجه 
4 بر 3 از پیش رو برداشت. سپس مقابل تیم منتخب اسكانديناوي 
بر   ۶ نتیجه  با  بود  دانمارك  و  سوئد  فرنگي كاران  از  متشكل  كه 
يك به برتري رسید. فرنگي كاران ايراني در ديدار سرگروهي هم 
رو  پیش  از   3 بر   4 را  رقابت ها  میزبان  ارمنستان،  شدند  موفق 

بردارند.محمد بنا در اين مسابقه براي اولین بار از امیر علي اكبري 
قبلي  ديدار  دو  در  كیلوگرم   ۹۶ اين كشتي گیر وزن  كرد.  استفاده 
استراحت كرده بود تا به دور از خستگي و ضمن جبران كیلوهاي 
كاسته شده در وزن كشي، مقابل كشتي گیر ارمنستاني قرار بگیرد. 
اين ترفند تاكتیكي بسیار موثر بود و منجر به پیروزي ايران در 

ديداري پاياپاي شد. 
به اين ترتیب تركیه و ايران كه به ترتیب قهرمان و نايب قهرمان 
مسابقات جهاني 200۹ دانمارك شده بودند، اين بار در مسابقات 
هم  مقابل  مي شود،  انجام  تیم  به  تیم  صورت  به  كه  جهاني  جام 

صف آراستند. 
ايران حتي در سال 2005 كه میزبان مسابقات بود و از چهره هاي 
نیز  بود  گرفته  بهره  برزي  و سجاد  رنگرز  مثل حسن  شاخصي 
از دستیابي به عنوان قهرماني بازماند. اما اين بار نتیجه اي ديگر 
رقم خورد. اين براي دومین بار در سال 1388 است كه محمد بنا 
را  ايران  ملي  تیم  او  مي شود.  تاريخي  ركورد  يك  خلق  به  موفق 
نايب  بار روي سكوي  200۹، براي نخستین  در مسابقات جهاني 
ارمنستان،  جهاني  جام  در  بعد  ماه  فرستاد.پنج  جهان  قهرماني 
طلسم كسب مقام قهرماني جام جهاني هم شكست و تیم ملي كشتي 
فرنگي ايران موفق به فتح جام قهرماني و جايزه 40 هزار دالري 
اين  در  ايران،  كیلوگرم   ۶۶ نماينده  عبدِولي  سعید  شد.  مسابقات 
مسابقات حتي يك امتیاز هم از دست نداد تا ستاره رقابت ها لقب 
بگیرد. امید نوروزي هم در هر چهار مسابقه بدون شكست بود. 
امیر علي اكبري نیز در دو كشتي روي تشك رفت و دو پیروزي 

تعیین كننده مقابل ارمنستان و تركیه به دست آورد. 

نتیجه ديدار شانه به شانه فینال نیز به اين شرح است: 
55 كیلوگرم: محمد فقیري 8 - كاراكوش صفر 

۶0 كیلوگرم: امید نوروزي 5 - بیلیجي يك 
۶۶ كیلوگرم: سعید عبدولي ۷ - عیوض اوغلو صفر 

۷4 كیلوگرم: حمید ريحاني 3 - سلجوق جبي 5 
84 كیلوگرم: حبیب اهلل اخالقي صفر - آولوجا 3 
۹۶ كیلوگرم: امیر علي اكبري 4 - تاج يیلديز يك 

120 كیلوگرم: بشیر باباجان زاده صفر - كايالپ 2 
پس از كسب عنوان قهرماني از سوي ايران رئیس سازمان تربیت 
بدني در پیامي، قهرماني غرور انگیز تیم ملي كشتي فرنگي در جام 
نوشته  تبريكش  پیام  ذيل  در  سعیدلو  گفت.علي  تبريك  را  جهاني 
جام  مسابقات  در  ايران  فرنگي  كشتي  ملي  تیم  قهرماني  است:» 
است.  ارزشمند  بسیار  ايران  ورزش  براي  فرنگي  كشتي  جهاني 
از تالش و همت خستگي ناپذير كادر فني و  اينجانب ضمن تقدير 
اعضاي تیم ملي، كسب مقام قهرماني جهان را به جامعه ورزش 
و به ويژه خانواده اين رشته كه عالقه مندان زيادي در كشورمان 
دارد تبريك عرض كرده و سرافرازي هر چه بیشتر قهرمانان ايران 
كشتي  ملي  تیم  اعضاي  خواستارم.«  منان  خداوند  از  را  اسالمي 
فرنگي ايران پس از كسب اين موفقیت بامداد امروز 2۷ بهمن ماه، 

از طريق مسكو وارد تهران مي شوند. 
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نگاهي آماري به نیمكت هاي لیگ برتر ايران در 

مقايسه با 4 لیگ معتبر اروپا 

جاده ای به 
سوی تباهی 

داستان ابقا و اخراج مربیان فوتبال در ایران حدیث 
از  مهمی  بخش  معموال  و  است  پرکششی  اما  مکرر 
اخبار رسانه ها در طول فصل را به خود اختصاص 
چقدر  ایران  فوتبال  در  مربیان  دوام  اینکه  دهد.  می 
است به درستی قابل اندازه گیری نیست اما تحقیقی 
تازه از سوی کانون مربیان فاصله عجیب ما با اروپا 
اخراجی  مربیان  به  مربوط  آمار  دهد.  می  نشان  را 
نیم فصل اول لیگ برتر در تقارن با لیگ های معتبر 

اروپایی موید این ماجراست. 

4۶ هفته، هشت مربي اخراجي 
میانگین: هر ۷5/5 هفته، يك مربي اخراجي 

گردونه باشگاه هاي اروپايي به اندازه چرخ  فلك تیم هاي ايراني مشتري 
پروپاقرص ندارد؛ نشان به آن نشان كه از ابتداي فصل جاري چهار 
لیگ معتبر قاره  سبز تا حدود نیم فصل ما در مجموع به اندازه تغییر 
و تحول هاي يك نیم  فصل لیگ برتر ايران شاهد اخراج مربیان و ورود 
بوده ايم.  كوچك ها  و  متوسط ها  بزرگساالن،  كادرفني  به  جديد  افراد 
آنچه مي خوانید نگاهي است آماري به تغییر و تحوالت فصل -2010

البته شايد  انگلستان و  لیگ برتر  A و  200۹ اللیگا، بوندس لیگا، سري 
در جمع حادثه سازان هرشنبه  ثبات  داليل  يافتن  براي  باشد  كنكاشي 

و يك شنبه. 

اللیگا 
تا هفته دهم، يك مربي اخراجي 

راسینگ  سرمربي  منديا،  كارلوس  خوان  مطلب  اين  نگارش  تازمان 
نام داشت. در  لیگ اسپانیا  تنها مربي اخراجي فصل جاري  سانتاندر 
میان 1۹ تیم ديگر غیر از دو مورد، مربیان ساير تیم ها حداقل از ابتداي 
فصل گذشته در باشگاه هاي فعلي خود مشغول به كار هستند. به طور 
میانگین و بدون احتساب فصل جاري مربیان حال حاضر 20 تیم اللیگا 
میان  دراين  آورده اند.  دوام  فعلي شان  در سمت  روز   45 و  يك سال 
پايه هاي مربیگري در آتلتیكومادريد متزلزل تر از ساير اللیگايي هاست. 
رسینويي  آبل  جانشین   200۹ اكتبر   23 فلورس،  كیكه سانچس  چون 
شد كه خود از فوريه 200۹ روي نیمكت مربیگري قرمز و سفید هاي 

پايتخت نشسته بود. 

لیگ برتر انگلستان 

تا هفته دوازدهم، بدون مربي اخراجي 
بزرگش  تیم  سه  مربیان  كه  جايي  مي شود.  معنا  اينجا  ثبات  واژه 
در  است  سال   33 هم  روي  لیورپول(  و  آرسنال  )منچستريونايتد، 
اهالي  فعلي  مربیان  پنجم  يك  دارند.  حضور  خود  فعلي  باشگاه هاي 
لیگ برتر هم چهارمین فصل حضور در تیم هاي شان را تجربه مي كنند 
فصل  ابتداي  از  هارت  پل  و  مارتینس  روبرتو  بروس،  استیو  تنها  و 
جاري به ترتیب سرمربي ساندرلند، ويگان و پورتموث نام  گرفته اند. 
گاردين مدعي است رقابت براي اخراج مربیان لیگ برتر آغاز شده اما 
در حقیقت از ابتداي فصل جاري تاكنون حتي پورتموث كه با وجود 
ثبت هفت شكست در هفت بازي ابتدايي خود، بدترين شروع يك تیم در 
تاريخ لیگ برتر را رقم زد هم سرمربي خود را اخراج نكرده است. اينجا 
مافیايي  و  بي دلیل  اخراج هاي  از  كامل اند و خبري  آرامش  در  مربیان 

پرتعداد نیست. 

 A  سري
تا هفته دوازدهم، پنج مربي اخراجي 

فقط يكي از 20 مربي حاضر روي نیمكت تیم هاي فصل جاري شمع 
كیك سه سالگي خود در يك باشگاه را فوت كرده است. در اين جمع 
۹ روز  اكتبر در سیه نا جانشین ماركو جامپائولو شد.   2۹ از  باروني 
قبل تر سرسه  كوزمي با كاله مخصوص خود در هیبت سرمربي لیورنو 
به سريA بازگشت. چند ساعت قبل يا بعد از اين اتفاق كولومبا به جاي 
پاپادوپولو روي نیمكت بولونیا نشست. سپتامبر هم يك ماه كلیدي بود. 
ماهي كه با اخراج اسپالتي و جايگزيني رانیري رمي آغاز شد، به لطف 
حضور آنتونیو كونته در رأس كادرفني آتاالنتا گرماي ويژه اي يافت. 
او جانشین آنجلو گروچي نام گرفت. به طور میانگین دوام مربیان فعلي 
تیم هاي حاضر در سري A چیزي حدود يك فصل است. اين موضوع 
را نشان مي دهد.  لیگ  اين  از حد رؤساي جنجالي  بیش  بودن  شكاك 
آخرين  ثمرات  منتظر  روز   3۶5 مي توانند  نهايتا  آنها  بهتر  به عبارت 

تغییرات خود باشند. 

بوندس لیگا 
تا هفته دوازدهم، دو مربي اخراجي 

روزي روزگاري فوتبال ملي آلمان حضور تنها ۹ مربي در طول يك 
قرن فعالیت مانشاف )لقب محلي ژرمن ها( را سند ثبات خود مي دانست 
اما ظاهرا هم زمان با شروع عصر كمیت گرايي در فوتبال اين كشور، 
بوندس لیگا به عنوان خروجي اصلي اقدامات اهالي فدراسیون با تأسي 
مربیان  صرف  وقت  زيادي  مدت  يادگرفت  شده  ايجاد  جديد  موج  از 
ناموفق نكند و نتیجه را اكنون مي بینیم؛ نیمي از مربیان كنوني 18 تیم 
بوندس لیگا از ابتداي فصل جاري مسئولیت جديد را برعهده گرفته اند. 
ضمن آنكه در نیمه راه هايكو هرلیش از 2۷ اكتبر در بوخوم جانشین 
فرانك هاينمن شد و فونكل 24 روز قبل از اين تاريخ به جاي فاوره روي 
امروز نشست.  تیم درحال سقوط  و  ديروز  هرتابرلین، مدعي  نیمكت 
در شرايطي كه توماس شاف دهمین سال مربیگري در وردربرمن را 
سپري مي كند، تنها يك مربي )رالف رانگ نیك، سرمربي هوفنهايم( از 
سال 200۶ در سمت فعلي باقي مانده است. دراين شرايط میانگین دوام 
اگر  البته  است.  يك فصل  حدود  چیزي  هم  بوندس لیگا  حاضر  مربیان 
شاف اين همه مدت اعتماد سران برمن را جلب نمي كرد، مسلما میانگین 

خاصي قابل عرضه نبود. 

لیگ برتر ايران تا هفته شانزدهم، هشت اخراجي 
میانگین: هر دو هفته، يك مربي اخراجي 

از آنجايي كه در لیگ ما مختصات كاري مربیان با آنچه در چهار لیگ 
طبیعتا  پس  است،  متفاوت  كامال  كرديم  اشاره  آن  به  اروپايي  معتبر 
بايد در انتظار ثبت آمار متفاوتي هم بود. تغییرات در لیگ با بركناري 
حمید كللي فر، سرمربي بومي و قابل احترام شاهین بوشهر آغاز شد 
علیرضا  پورمهدي،  ناصر  عزيزي،  خداداد  بوناچیچ،  لوكا  ادامه  در  و 
منصوريان، اصغر جانداري، محمد حسین ضیايي و پرويز مظلومي هم 
به داليل مختلف از تیم هاي خود جدا شدند تا در 1۶ هفته سپري شده از 
نیم فصل اول لیگ نهم با هشت تغییر روي نیمكت ها میانگین خیره كننده 
هر دو هفته، يك مربي اخراجي در لیگ برتر ايران به ثبت برسد. اين در 
شرايطي است كه در ظاهر به نظر مي رسید در اين فصل آستانه تحمل 
مديران باشگاه ها نسبت به فصول گذشته افزايش يافته است. هرچند 
در اين میان و با ورود مربیاني مثل محمود ياوري،  مجید جاللي، مجید 
باقري نیا و اصغر مديرروستا اوضاع تیم هاي بحران زده تحت هدايت 
اين نام ها تا حد بسیاري بهبود يافت تا اشتباه مربیان در انتخاب هاي 

اول فصل خود به خوبي و براي چندمین بار به اثبات برسد. 
ملوان،  تیم هاي سايپا، ذوب آهن،  تنها  اين فصل  بدانید در  جالب است 
تراكتورسازي، مس كرمان و شاهین بوشهر بودند كه بازي هاي خود 
را با مربیان فصل قبل خود آغاز كردند و 12 تیم ديگر و يا به عبارت 
بهتر چیزي حدود ۶۶ درصد تیم ها مربیان تازه اي از ابتداي لیگ نهم 
باالي سر تیم هاي خود گذاشته اند. جالب آنكه تمام هشت مربي اخراج 
شده در اين فصل، كساني بوده اند كه از ابتداي فصل هدايت تیمي را 
تیم هاي شان  در  هم  قبل  فصل  كه  مربي  شش  میان  از  و  پذيرفته اند 

حضور داشته اند تنها پرويز مظلومي اخراج شده است. 

کوتاه از ورزش جهان 
بازتاب هاي مرگ لوژسوار گرجي در المپیك 

ترس برادر مرگ است 

 المپیك زمستاني ونكوور چندروزي است كه آغاز شده و رقابت 
اما  دارد  ادامه  باالترين سطح  در  برفي  و  يخي  در ورزش هاي 
هنوز هم بسیاري از رسانه هاي حاضر در اين مسابقات ماجراي 
مرگ نابه هنگام و دلخراش لوژسوار گرجستاني را دنبال مي كنند. 
از  قبل  كمي  گرجي  21ساله  لوژسوار  كوماريتاشويلي  نودار 
در  تمرين  حین  در  زمستاني  المپیك  مسابقات  رسمي  افتتاح 
پیست ويستلر دچار سانحه شد و با برخورد شديد با ستون هاي 

فوالدي كناره پیست به طرز دلخراشي جان باخت. 
را  المپیك  در  حاضران  همه  كوماريتاشويلي  نودار  مرگ 
و  كشورش  اهالي  بر  بیشتري  بسیار  تاثیر  اما  كرد  شوك زده 
مرگ  از  پس  روز  يك  گذاشت.  قهرمان  اين  خانواده  خصوصا 
منتشر  خانواده اش  سوي  از  تازه اي  اخبار  گرجستاني  قهرمان 
شد. رسانه هاي خبري در گفت وگو با داويد كومارتیاشويلي پدر 
قهرمان از دست رفته زواياي تازه اي از مرگ او را فاش كردند. 
ديويد كوماريتاشويلي مغموم در گفت وگو با رسانه ها گفت كه 
با پسرش در دو، سه روز پاياني، چند بار تلفني صحبت كرده 
شروع  از  قبل  »او  است:  بوده  خبر  با  او  دروني  وحشت  از  و 
المپیك با من تماس گرفت. سه روز قبل از افتتاح بود كه گفت 
پدر من نسبت به يكي از پیچ هاي پیست دچار ترس هستم.« پدر 
او گفتم هر  با حالتي غمزده به رسانه ها چنین گفت: »به  نودار 
جا كه احساس ترس داشتي پايت را زمین بگذار و سرعتت را 
كم كن اما او گفت كه مسابقه را به پايان خواهد رساند. او خیلي 
شجاع بود.« نودار دقايقي پیش از آن دور تمريني نافرجام نیز 
با خانواده اش صحبت كرده بود و گفته بود كه آنها را سربلند 

خواهد كرد و مايه غرور آنها خواهد بود. 
قهرمان گرجستاني اما در سرعت زياد كنترل خود را از دست 
نوعي  به  تا  كرد  برخورد  پیست  كنار  فوالدي  به حصار  و  داد 
وحشت را در دل ديگر لوژسواران نیز ايجاد كند. با اين اوصاف 
كنندگان مسابقه آن قسمت  برگزار  از مرگ دلخراش وي،  پس 
تا  پوشاندند  چوبي  حفاظ  با  بود  مرگ  محل  كه  را  پیست  از 
آن  از  پس  بدهند.  ديگر  ورزشكاران  به  بیشتري  آرامش خاطر 
تمرين  ويستلر  پیست  در  انفرادي  لوژ سواران  از  بسیاري  نیز 
حتي  و  شده  آرام تر  مرور  به  اوضاع  دادند.  مسابقه  و  كردند 
بسیاري از لوژ سواران پیست ويستلر را مناسب و بدون اشكال 
فني توصیف كردند. اين صحبت ها تا حد زيادي خیال میزبان را 
راحت كرد زيرا شماري از رسانه ها، كمیته برگزاري مسابقات 
را مسئول اين پیشامد دردناك مي دانستند. كانادايي ها اما هرگز 
رفتار نامناسبي در قبال مرگ اين ورزشكار گرجستاني نداشتند 
و در نقاط مختلف براي او يادبود گذاشتند و نشان دادند كه از 
بروز اين اتفاق تلخ و ناگوار ناراحت هستند. آنها حتي قهرمان 
حد  تا  كه  دانستند  قدرتمند  ورزشكار  يك  نمونه  را  گرجستاني 
اين  كند.  شركت  المپیك  در  بتواند  كه  كرده  عمل  خوب  كافي 
درباره  و  كند  پیدا  كاهش  انتقادات  حجم  كه  شد  باعث  رفتار 
نمونه هاي  از  سريع تر  ويستلر  میلیون دالري   110 پیست  اينكه 
رسمي است، كمتر صحبت شود. در گرجستان اما هنوز جامعه 
قهرمان  اين  دست رفتن  از  به خاطر  سیاسي  حتي  و  ورزشي 
سوگوار است. رسانه ها بارها عكس هاي مربوط به شیون دودو 
كارازي شويلي مادر نودار را به چاپ رسانده اند و واكنش سران 
عالي رتبه اين كشور را نیز پوشش داده اند. میخائل ساكاشويلي 
رئیس جمهور گرجستان نیز در جريان كنفرانس خبري اش، مرگ 
اين ورزشكار را ضايعه اي بزرگ براي كشورش دانست و نماد 

پرچم نیمه افراشته گرجستان را به يقه كت خود نصب كرد. 



SPORT
Esteqlal 
Pass Mes 
In the 27th round of Iran Premier 
League (IPL), Esteqlal defeated Mes of 
Kerman 2-0 at Tehran’s Azadi Stadium 
on Wednesday. 
Hanif Omranzadeh netted the opener in 
the 13th minute of the game. The host 
was the better team of the pitch and cre-
ated many good scoring chances. Este-
qlal’s Captain Farhad Majidi managed to 
double the lead in the 37th. 
Prior to this game, Zob-e Ahan defeated 
Sepahan 1-0 at Isfahan’s Fouladshahr 
Stadium on the same day. 
The sole goal of the game was scored by 
Mohamamd Hosseini in the 70th minute 
of the game. 
Despite the defeat, Sepahan is on top of 
the IPL table with 55 points and is fol-
lowed by Zob-e Ahan. 
On Friday, Sepasi will host Persepolis in 
Shiraz and Peykan will test Esteqlal-e 
Ahvaz. 
Esteqlal-e Ahvaz New Coach 
Mehdi Hasheminasab was appointed as 
Esteqlal-e Ahvaz coach on Tuesday. 
Hasheminasab replaced Mohammad Ah-
madzadeh who penned a contract with 
the team just a week ago. 
Khodadad Azizi, who was a former coach 
of Esteqlal-e Ahvaz but refused to take 
charge of the team again, will return to 
the team as the technical manager. 
Esteqlal-e Ahvaz is seven points above 
the relegation zone in the IPL. 
Fixture of the other games: 
Rah Ahan Vs Pas 
Malavan Vs Steel Azin 
Saipa Vs Teraktor 
Shahin Vs Saba 
Foulad Vs Abu Moslem 

Iran Wins Greco-Roman 
World Cup

Iranian national team 
won the final round in the 
Greco-Roman Wrestling 
World Cup in Armenia 
with a 4-3 victory against 
Turkey on Sunday evening. 
Mohammad Faqiri in 55, 
Omid Norouzi in 60, Saeid 
Abd-e-Vali in 66 and Amir 
Ali-Akbari in 96-kg cat-
egories were the Iranian 
athletes who snatched vic-
tories for Iran while Hamid 
Reihani, Habib Akhlaghi 
and Bashir Babajanzadeh in 
the 74, 84 and 120-kg cat-
egories, respectively were 
defeated by their Turkish 
rivals. 
According to Presstv, Iran 
reached the final stage of 
the world competition after 

defeating the host, Arme-
nia, (4-3) in Yerevan. 
Iran team, coached by Mo-
hammad Bana, had over-
powered Cuba in the open-
ing round and trounced a 
Nordic team composed of 
Swedish and Danish wres-
tlers in the second round. 
Turkey advanced to the fi-
nal round with a 12-5 vic-
tory over Georgia on Sun-
day. 
Former world champion 
Turkey defeated Hungary 
(6-1) and Russia (5-2) to 
get to the semifinals of the 
competition. 
Armenia, Georgia, Turkey, 
Russia, Hungary, Iran, Cuba 
and the Nordic team took 
part in the 2010 Greco-Ro-

man Wrestling World Cup 
in Yerevan, which ran from 
Feb. 12 to 14. 

Runner-Up in Turkey 
Meanwhile, Iranian free 
wrestling team gained a 
gold, a silver and three 
bronze medals to stand 
in the second place in the 
Yasar Dogu International 
freestyle wrestling tourna-
ment. 
In the competition held in 
the Turkish city of Istanbul, 
Iranian athletes collected 
55 points to rank second af-
ter Azerbaijan. 
Mohammad Reza Azar 
Shakib snatched the gold 
medal in the 120-kg cat-
egory and Saeid Ahmadi 

brought home silver medal 
in the 60-kg class. 
Farzan Bahrami, Mostafa 
Hossein Khani and Saeid 
Riyahi in 55, 66 and 74-kg 
categories pocketed bronze 
medal. 
Azerbaijani wrestlers won 
15 medals, including eight 
gold, 4 silver and 3 bronze 
medals. 
The host, Turkey, gained 53 
points to stand in the 3rd 
place. 
Some 300 wrestlers from 24 
countries took part in the 
contest. 
This was the 38th Yasar 
Dogu international compe-
tition, commemorating the 
Turkish wrestler. 

9Persian Weekly | Friday 19 February 2010Persian Weekly |Friday 19 February 2010

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

Tell us what 
you think

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

Kazemian 
joins Emirates 

Iranian Javad Kazemian joined the Emir-
ates team of the UAE on a three-month 
contract. 
The 28-year-old midfielder who can-
celled his contract with Ajman weeks 
ago, reached an agreement with the first 
division football team Emirates. 
Kazemian is the third Iranian player who 
joined the team after Reza Enayati and 
Maziar Zare. 
The former Persepolis player has played 
41 times for Iran national football team 
and has scored two times 

Iranian 
weightlift-
ers refuse 
drug 
testing 

Iranian super heavy-
weight class weightlifters 
refused to submit a drug 
test authorized by the Iran 
Weightlifting League. 
After four lifters were 
banned for doping viola-
tions in the international 
competitions, Iran’s Anti-
Doping Agency decided to 
monitor the athletes dur-
ing domestic competitions. 

Head of Iran’s Anti-Doping 
Agency Ramin Tabatabaei 
confirmed their refusal 
and said, “They (the lifters) 
didn’t allow our drug con-
trol officers to give them 
tests and this is illegal. We 
are allowed to test each 
athlete even in his home. 
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By Keyhan Kalhor 

Iranian traditional music continues to 
enthrall listeners across the world. The 
appeal of its clear and deep rhythm and 
resonance is partly due to the indige-
nous instruments used by Iranian musi-
cians, Dejkam.com reported. 
A number of these Iranian musical in-
struments are briefly presented below: 

Kamancheh 
Kamancheh is a traditional classical bowed lute of 
Persian classical music and dates back to antiquity. 
It has a small, hollowed hardwood body with a thin 
stretched fish-skin membrane. 
Its neck is cylindrical, and it has four strings. Often 
known as the “spiked fiddle”, because of the spike 
protruding from its lower end, it is played vertically 
in the manner of the European viol. 
The bowstrings are pulled by the player, which ac-
commodates subtle tone variations. It is suspected 
that the fourth string was added in the early 20th 
century as a result of the introduction of western 
violin to Iran. 

Setar 
The ancestry of setar can be traced to the ancient 
tanbour of pre-Islamic Persia. It is made from thin 
mulberry wood and its fingerboard has 25 0r 26 ad-
justable gut frets. 
Setar is literally translated as “three strings’’. How-
ever, in its present form, it has four strings and it is 
suspected that setar initially had only three strings. 
Because of its delicacy and intimate sonority, setar is 
the preferred instrument of Sufi mystics. 

Tar 
Belonging to the lute family, tar appeared in its 
present form in the 
middle of the 18th cen-
tury. The body is a dou-
ble-bowl shape carved 
from mulberry wood, 
with a thin membrane 
of stretched lamb-skin 
covering the top. 
The long fingerboard 
has 26 to 28 adjustable gut frets, and there are three 
double courses of strings. Its range is about two and 
one-half octaves, and is played with a small brass 
plectrum. 

Ney 
Ney, which is probably the oldest pitched instru-
ment known to man, is an oblique rim blown reed 
flute with five finger holes in front and one thumb 
hole in the back. 
One of the principal instruments of traditional Per-
sian music, ney has a range of two and a half octaves. 

The upper end is covered by a short brass cylinder 
anchored in the tiny space between the upper inci-
sive teeth of the player. 

Sound is produced when a stream of air is directed 
by the tongue toward the opening of the instru-
ment. In this way, sound is produced behind the 

upper teeth, inside the mouth, which gives ney a 
distinct timbre than that of the sound produced by 
the lips on. 

Daf 
Daf is a type of frame drum that is depicted in many 
Persian miniatures and has reliefs from centuries 
ago. Although it appears at first sight to be a rela-
tively simple instrument, daf has the potential of 
producing intricate rhythmic patterns and sounds. 
Daf is equipped with metal rings on the inside 
which add a jingle effect to the sound. The frame is 
covered with goat-skin. 

Santour 
Santour is a three-octave wooden-hammered dulci-
mer with 72 strings which are arranged on adjust-
able tuning pegs in 18 quadruple sets, nine (bronze) 
in the low register, and nine (steel) in the middle 
register. 
Santour can be made from various kinds of wood 
(walnut, rosewood, betel palm, etc.) depending on 
the desired sound quality. The front and the back of 
the instrument are connected by sound-posts whose 
positions play an important role in the sound quality 
of the instrument. 
Although santour is very old, it was neither depict-
ed in miniatures, nor presented in any other me-
dium until the 19th century. 

Tonbak 
Tonbak is a chalice-shaped drum carved from solid 
mulberry wood. It is covered at the wide end by a 
membrane of lamb or goat skin. 
The technique of this instrument uses both hands 
and consists of rolling and snapping the fingers in 
various ways. The rich variety of tones and textures 
on this instrument allows the player to punctuate 
and ornament the melodic phrases as well as create 
rhythmical patterns. 
‘Ton’ and ‘bak’ are onomatopoeias for two basic 
strokes, one low (ton) in the center, and one high 
(bak) on the side of the membrane. 

Oud 
Barbat, also known as Oud, is a short-neck fret-
less lute with five double-courses of strings tuned 
in fourths and traditionally played with an eagle’s 
quill. 
Barbat is the ancestor of the European lute and 
functions as a bass instrument. 

Tanbour 
Tanbour is the ancestor to most long-necked, 
plucked stringed instruments. Its pear-shaped bel-
ly is normally carved out of one piece of mulberry 
wood with a long neck and 14 gut frets. 
Some modern tanbours are made of bent ribs of 
mulberry wood. The sound board, 3-4 millimeters 
thick, is also made of mulberry wood which has nu-
merous small holes for better resonance. 
Tanbour has a unique playing technique by which 
the strings are strummed with the fingers of the 
right hand to produce a very full and even tremolo 
called shorr (literally meaning the pouring of wa-
ter). 
This technique, along with various kinds of pluck-
ing, usually with the index and pinky fingers, ena-
bles the musicians to produce different effects and 
various rhythmic accentuations. It imitates the nat-
ural sounds of their environment such as a running 
stream, a water fall, a bird chirping or a horse’s gal-
lop, all translated into musical rhythms and sounds. 
The ancient tanbour used to have two silk or, in 
some instances, gut strings tuned in 4th or 5th, simi-
lar to dotar (meaning two stringed), its close relative 
widely used in eastern Iran. It has also been regard-
ed as the tanbour of Khorasan in literary texts. 
Although these two instruments share a similar his-
tory and are basically the same, they have devel-
oped their own repertoires, playing techniques and 
functions. 
According to the master instrument maker Mehdi 
Kamalian, the name tanbour is taken from the word 
tandour or tanour, meaning clay oven, as early in-
strument makers dried tree trunks chosen to carve 
the belly in tanours for several hours in order to 
perfect the sound. Gradually the instrument took 
on the name tanbour. 
The present tanbour has three strings and covers the 
range of one octave and two notes. The lower pair 
of strings, made of steel, is tuned in unison normally 
anywhere from a (flat) to b and is fingered together 
functioning as the melody strings. 
The top string made of copper or brass, slightly 
thicker, tuned in lower fourth or fifth, functions as 
a sympathetic string with occasional fingering by 
the thumb. 
Tanbour has always been considered a sacred in-
strument associated with the Kurdish Sufi music of 
western Iran and it is believed that its repertoire is 
based on ancient Persian music.

Iranian Musical 
Instruments 
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Veteran Iranian 
Sorna Player Dies 

Veteran musician Ali-Akbar Mehdipur Dehkordi, known for his 
haunting melody played at the turn of the Iranian year, died of 
heart failure in his hometown on Monday. He was 75. 

He was most famous for the sorna, a wind instrument resem-
bling bugle, which he played and recorded about 24 years ago. 
For the past three decades, the melody has been broadcast on 
Iran’s national TV and radio channels at the time of the New 
Year. 

Besides playing the sorna, Mehdipur was also famous for playing 
the karna, a wind instrument with no holes in it that produces 
a powerful bass sound by means of the player’s breath, and the 
kamancheh (spike fiddle). 

The musician was born in 1935 in a region in Chahar-Mahal 
Bakhtiari Province. He began to play sorna at the age of 17. 

He later found interest in karna and kamancheh and became a 
professional musician specializing in traditional instruments and 
performing in many festivals and events overseas. 
Canada, Germany, France, Kyrgyzstan, Dubai, Japan, Turkey 
and Kuwait are among the countries where he performed his 
music. 
Performing at Fajr Music Festival, Iran’s Regional Music Festival 
in Kerman and playing the sorna in the theme music of Amrol-
lah Ahmadju’s TV series “Once Upon A Time” are also among 
his credits. 
He was also well acquainted with dastgahs of Iranian music. In 
Iranian music, a dastgah is a scale of notes, their features, and an 
associated group of traditional melodies that constitute a basis 
for an improvisational performance. 
Mehdipur was buried in the main cemetery at Shahr-e Kord on 
Tuesday. 
Photo: Ali-Akbar Mehdipur Dehkordi playing karna in an un-
dated photo (IRNA/Mahmud Raisi) 
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Khaseb to stage  
“Mysterious Gift” in Italy
Iranian stage artist Yaser Khaseb will perform 
his “Mysterious Gifts: Theater of Iran” on Feb-
ruary 22 in Bari, Italy. 
The play will be staged as a part of an interna-
tional event held by the Primavera dei Diritti 
(Spring of Rights) from February 18 to Febru-
ary 28 at the Kursaal Theater and in several 
other venues around the city. 
The website called “Mysterious Gift” an “ex-

traordinary show that blends dance, puppet 
theater and mime, particularly suitable also for 
a children’s audience”. 
The play was created by Khaseb in 2006 and he 
has performed it in different European coun-
tries as well as in the United States. Khaseb is 
also the author of two other solo performanc-
es, “Mud” and “Motherland”. 
Theater and music, a cycle of international 
conferences, meetings with the biggest NGOs, 
performances, exhibitions, video-installations, 
and theater performances will be held during 
the event. 

Abbas Kiarostami’s “Shirin” with a brief appear-
ance by Juliette Binoche will open this year’s 
Image of an Artist, a documentary film festival, 
here on Saturday at the Iranian Artists Forum 
(IAF). 
This is the movie’s first public premiere in Iran. 
The screening will be followed by a review ses-
sion with Kiarostami, crew member Mohamma-
dreza Delpak, and film critics Ahmad Talebine-

jad and Javad Tusi in attendance. 

The session will continue with the screening of 
a documentary produced about the movie by 
Hamideh Razavi. 

Shirin depicts the audience’s emotional involve-
ment with the story. The film is made from sim-
ple close-up shots of faces as they themselves 
watch it and all the people featured in the close-
ups are women. Everything is angled toward a 
specific end, and the film they are watching is 
the 800-year-old Persian love story of Khosrow 
and Shirin. 

Mahnaz Afshar, Golshifteh Farahani, Niki Kari-
mi and Taraneh Alidusti are among the Iranian 
cast members of “Shirin”. 

The 7th edition of the festival will feature some 
47 films in the Youth category and 207 movies 
in the Free category. 

This is the first time the forum will be holding 
two separate openings for the Image of the year 
events. 

The 7th edition of the “Image of the Year” ex-
hibit will open a week later on February 27 at 
which time Iranian artists will be displaying 
artworks in different sections of photo, cartoon, 
and graphic designs. 

The two events will continue until March 15 at 
the forum located on Musavi St., off Taleqani 
Ave. 

Kiarostami’s “Shirin” to 
open Image of an Artist 

Books of Iranian author Mastur to 
be published in Italy
Two books by Iranian author Mostafa Mastur will be published in 
Italian in near future. 

“I negotiated with the Ponte 33 publications in Italy during my 
recent visit to Florence for publication of my books,” Mastur told 
the Persian service of MNA. 

“They have thoroughly translated my book ‘Pig’s Bone and Leper’s 
Hands’ and during the process of translation they encounter my 
bestseller ‘Kiss the Lovely Face of God’ and they decide to translate 
it too,” he added. “Kiss the Lovely Face of God” was translated into 
Turkish by Ertugrul Ertekin and the Arabic version was prepared 
by the National Translation Center in Egypt. 

Mideast Tourist Arrivals 
Increase 
A recent report released recently by the United 
Nations World Tourism Organization’s (UN-
WTO) Barometer indicated that Lebanon topped 
Arab countries with a 38.9-percent increase in the 
number of arrivals, followed by Syria with 10.4 
percent and Bahrain with 4.3 percent growth. 
Jordan registered the fourth highest increase in 
international tourist arrivals in 2009 among Mid-
dle Eastern countries, with a 1.6-percent growth, 
reported Jordantimes.com. 
“Jordan has succeeded in bucking the negative 
trend,” the report said, with a 2-percent increase 
up to November, balancing a 4.5-percent growth 
from both European and Arab markets against 
6-percent drops from both the Americas and 
Asia-Pacific. 
“Even source markets that were underperforming 
in the first half of the year, such as the UK and 
Russia, have since picked up, and new markets 

like India are showing promise,” it added. 
According to the report, Pope Benedict XVI’s visit 
to the kingdom in May was one of the major rea-
sons for the increasing number of visitors. 
The overall figures, however, showed a 6-percent 
decline in the number of visitors to the Middle 
East as a whole. 
Lebanon topped world countries with 38.9 per-
cent, followed by Taiwan with 14.3 percent and 
Korea with 13.4 percent. 
These figures may vary, however, as some coun-
tries have not submitted figures for the last month 
of 2009, according to the report. 
The document also stated that international tour-
ist arrivals are estimated to have declined world-
wide by 4 percent in 2009 to 880 million. 
“Growth returned in the last quarter of 2009, after 
14 months of negative results, contributing to a 
better than expected full year.” 
Regarding prospects for 2010, the UNWTO fore-
cast growth in international tourist arrivals at be-
tween 3 and 4 percent. 
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Iran plans to take 
preventive action 
against countries 
allegedly trying to 
appropriate Irani-
an luminaries. 
The Cultural Heritage, Tourism and Hand-
icrafts Organization (CHTHO) has been 
assigned to provide the measures, CHTHO 
Director Hamid Baqaii told the Persian 
service of IRNA on Monday. 

The establishment of world prizes in the 
names of prominent Iranian poets, philos-
ophers, and scientists including Avicenna 
in the field of medical science, and Khwar-
izmi and Ghiyath ad-Din Jamshid Masud 
Kashani in the field of mathematics, is one 
of the actions, he said. 

The CHTHO also plans to pay tribute to 
Iranian luminaries by organizing interna-
tional conferences in their names. 

In addition, the CHTHO plans to set up a 
museum for these personalities. 

Baqaii, who is also a vice president, asked 
the media to help the CHTHO in that mis-
sion. However, he accused some of Iranian 
media of working unintentionally or even 
intentionally against the national inter-
ests. 

He made no reference to the name of a 
specific media outlet in his remarks but 
added, “Unfortunately, some of our media 
regard every issue as political, attacking 
national interests by criticizing CHTHO’s 
actions. Such an orientation causes some 
countries to seek the appropriation of our 
luminaries.” 

The Iranian government’s concern about 
the alleged foreign misuse of Persian lu-
minaries began in 2007 when UNESCO 
celebrated the 800th birthday anniversary 
of Persian mystic and poet Molana Jalal 
ad-Din Rumi (1207-1273) at the request of 
Afghanistan, Egypt, and Turkey. 

Avicenna, Farabi and several other Iranian 
luminaries have been referred to as Ara-
bian or Central Asian scientists in some 
Western and Arabian texts over the past 
few years. 
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A novella on Iranian philosopher 
Abu Nasr Farabi or Avennasar has 
recently been published in Arme-
nia, the Islamic Culture and Rela-
tions Organization announced on 
Wednesday. 

The book entitled “Farabi” was 
introduced in Yerevan last week 
during a ceremony attended by its 
translator Emma Begijanian, Ira-
nian ambassador to Armenia and a 
number of cultural figures from the 
two countries. 

The Persian version of book was 
authored in 2004 in Iran by Abbas 
Jahangiri, who didn’t attend the 
ceremony. 

“Farabi” is to be published in Kaza-
khstan in the near future. 

Jahangirian’s Armenian version 
of “Hamun and the Sea” was pub-
lished in Armenia in 2007. The 
book was translated by Andranik 
Khechumian. 

A Muslim philosopher and a prom-
inent musician, Farabi (c. 878-950) 
was regarded in the Arab world as 
the greatest philosophical author-
ity after Aristotle. 

Farabi’s philosophical thinking 
was nourished in the heritage of 
the Arabic Aristotelian teachings 
of 10th-century Baghdad, the En-
cyclopedia Britannica says. 

His great service to Islam was to 
take the Greek heritage, as it had 
become known to the Arabs, and 
show how it could be used to an-
swer questions with which Mus-
lims were struggling. 

Photo: The Persian version of 
“Farabi” 

Mehrjuii making doc on 
Hamedan’s seasons
Veteran Iranian director Dariush Mehrjuii is making a documentary on the his-

torical west-central Iranian city of Hamedan in all four seasons. 
The autumn and winter part of the documentary have been shot and we will 
be shooting in the spring and summer, the project executive producer Yahya 
Mo’ayyed told the Persian service of Fars News Agency. 

The documentary focuses on the historical characteristics of Hamedan as one 
of the ancient Iranian capitals and considers the city’s handicrafts as well as its 
luminaries, he mentioned. 

The film is not a classic documentary and it does not have a narrator. Different 
places within the city and its historical sites including the Avicenna mausoleum 
and the Ali Sadr Cave are featured in the documentary, he said. 
Hamedan is the capital city of Hamadan Province of Iran. The city is believed 
to be among the oldest Iranian cities and is one of the oldest cities in the world. 
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An international press freedom watch-
dog accused Iran of one of the world’s 
most severe crackdowns on journalists 
with more than 90 reporters arrested 
last year.

The New York-based Committee to 
Protect Journalists said in its annual re-
port on press freedoms released Tuesday 
that Iran is still holding at least 23 writ-
ers and editors, second only to China in 
the number of journalists detained.

Iran “saw one of the most vicious and 
widespread crackdowns on the press 
in recent memory,” said the report. It 
added that the crackdown intensified 
following the disputed June presidential 
election.
The report said China holds 24 journal-
ists in its jails.

Elsewhere in the Middle East, the press 
freedom group notes that government 
agencies continue to enforce heavy-
handed press laws, including harass-
ment through courts.

The report said there are increasing ef-
forts by Middle East governments to 
stifle free information through Internet, 
especially monitoring and harassing 
bloggers.

It quoted Egyptian activists as saying 

that “Internet police” are monitoring 
digital traffic and sharing it among state 
security agencies.

The report noted a sharp fall in fatali-
ties of media workers in Iraq last year 
consistent with an overall drop in vio-
lence but complained of increasing gov-
ernment harassment and assault even 
in the relatively secure Kurdish re-
gion. Four Iraqi journalists were killed 
in 2009 compared with 11 journalists 
killed in 2008 because of their work. 
That was down considerably from 32 
killed in 2007.

The committee called Yemen “one of 
the most repressive countries in the re-
gion for the press.” It mentioned news 
suppression, print restrictions, and dis-
tribution control.

In Israel, the committee reported press 
restrictions during last year’s offensive 
in Gaza, largely denying access to jour-
nalists to cover the war.

The report also mentioned various vio-
lations of freedom of press in Algeria, 
Bahrain, Jordan, Kuwait, Libya, Mau-
ritania, Morocco, Saudi Arabia, Syria, 
Sudan, Tunisia and the United Arab 
Emirates.

( Source AP)
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Iran will not suspend its sensitive high 
level enrichment in return for radioiso-
topes as offered in a letter by three world 
powers to the UN atomic watchdog, the 
foreign ministry said on Wednesday.

“It is not at all rational to say that Iran 
should not produce (isotopes and urani-
um) and stop its (enrichment) plant and 
that they will provide its needed medi-
cine,” ministry spokesman Ramin Meh-
manparast told ISNA news agency.

“We will not examine offers which lead 
to the shutting down of Tehran reactor,” 
said the spokesman, in an almost word-
for-word repetition of a statement he 
made on February 10.

Iran started enriching uranium to 20 per-
cent on February 9 to fuel its Tehran re-
search reactor making medical radioiso-
topes amid international concern over its 
atomic ambitions.

The move comes as world powers seek to 
convince Iran to accept a UN-brokered 
deal to supply Tehran with nuclear fuel 
for the reactor in exchange for its low-
enriched uranium being taken out of the 
country.

The United States, Russia and France 
on Tuesday said in a letter to the Inter-
national Atomic Energy Agency (IAEA) 
that Iran’s escalation of its uranium en-
richment further undermined interna-

tional trust in its nuclear drive.

The three said they “recognise the need in 
Iran for medical radioisotopes” which are 
“available on the world market and could 
be obtained as a responsible, timely and 
cost effective alternative to the IAEA’s 
proposal.”

Amid the threat of new sanctions Presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad said on 
Tuesday that negotiations over the IAEA-
drafted nuclear fuel exchange were “not 
closed yet.”

He expressed readiness to buy the mate-
rial from abroad, even from Iran’s arch-
foe the United States.

Echoing the president’s comments, Meh-
manparast said that Iran would “examine 
the issue of buying 20 percent enriched 
uranium or even an exchange (of ura-
nium) under conditions desired by our 
country.”

“But in the absence of mutually-agreed 
proposals, we are losing time, the reactor 
fuel is running out and 850,000 patients 
await its medical products,” the spokes-
man said.

Ahmadinejad indicated Tehran could sus-
pend higher grade enrichment if world 
powers supplied it the required fuel for 
the reactor.

Iran refuses to stop enrich-
ment in return for isotopes
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Iran rejects calls for 
UN probes on torture, 
violence
Iran has rejected western calls to allow in 
the UN expert on torture and for wider in-
vestigations into post-election violence, a 
United Nations report showed on Wednes-
day.
Tehran, which had maintained this week 
that there was a standing invitation for UN 
rights experts, agreed to respond by June to 
a broad recommendation that it accept re-
quests for visits.
However, it rejected specific calls by Aus-
tralia, Britain, France and the United States 
to allow visits by the special rapporteurs on 
torture and on the independence of judges 
and lawyers.
“The recommendations... did not enjoy the 
support of Iran,” according to the official re-
port on the 47-member UN Human Rights 
Council’s review of Iran, which took place 
on Monday.
Iran’s then reformist President Mohammad 
Khatami implemented the standing invita-
tion to all UN human rights experts in 2003.
However, the United Nations says they 
have been unable gain access since 2005, a 
period that coincides with Mahmoud Ah-
madinejad’s presidency.
Britain’s recommendation that Iran invite 
the UN Secretary-General to investigate 
violence since last June’s presidential elec-
tion, as well as calls for a domestic inquiry, 
were also rejected.
The report showed Iran accepted 123 pro-
posals made during the review -- notably 
to consider abolishing the death penalty for 
the religious offences of apostasy and her-
esy, and to stop torture.
It also agreed to respond to 23 others at the 
Council’s next session in June.
However, it rejected 44 more outright -- all 
by western states -- including those calling 
for a halt to discrimination against homo-
sexuals and the release of all political pris-
oners.
An Iranian official last week invited UN hu-
man rights chief Navi Pillay to visit.
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Russia is delaying delivery of its 
S-300 air-defense system to Iran and 
is also calling for Tehran to adhere to 
International Atomic Energy Agency 
(IAEA) guidelines for enrichment of 
nuclear fuel.  The moves follow Israe-
li Prime Minister Benjamin Netanya-
hu’s two-day visit to Moscow.

The Interfax News Agency quotes 
the deputy director of Russia’s Fed-
eral Service for Military and Techni-
cal Cooperation, Alexander Fomin, as 
saying delivery of the S-300 air de-
fense system to Iran has been delayed 
by technical problems.  

Fomin, whose service controls Rus-
sian arms exports, made the com-
ment during a defense exposition in 
New Delhi.  He did not indicate the 
nature of the technical problems or 
how long repairs would take.

As recently as Sunday, the deputy 
secretary of the Russian Security 
Council, Vladimir Nazarov, said the 
S-300 contract must be implemented.  
It was signed in 2005.  

Israel and the United States have op-
posed the sale of the system, which 
Iran could use to defend a possible at-
tack against its nuclear facilities.  

Announcement of the delay was 
made a day after Israeli Prime Minis-
ter Benjamin Netanyahu visited Mos-
cow.  The Israeli leader told Russia’s 
Kommersant business daily he would 
not confirm whether he discussed 
delivery of any specific weapons 
systems in his talks with President 
Dmitri Medvedev.

The S-300 is a Soviet-era surface-to-
air system designed to shoot down 
aircraft and cruise missiles.  Inde-
pendent Russian military analyst 

Pavel Felgenhauer told VOA the 
missile would complement the long-
er-range S-200 and the TOR M1 sys-
tem that operates at medium to very 
low altitudes.

Felgenhauer says the fact that Iran 
does not have the S-300 means it has 
a big hole in its air-defense system, 
which makes it impossible to defend 
against an attack, even by Israel.

Tel Aviv is concerned that an Iranian 
nuclear weapon could pose a direct 
threat to Israel.

Meanwhile, Russian Foreign Min-
ister Sergei Lavrov reminded Iran it 
should stop its nuclear enrichment 
activity in accordance with a U.N. 
Security Council resolution.  Lavrov, 
currently on a tour of Latin America, 
also urged Tehran to accept an inter-
national offer to provide fuel for its 
nuclear-research reactors.

Lavrov says the International Atomic 
Energy Agency proposed a plan in 
October of last year with France, the 
United States and Russia that would 
provide fuel for Iran’s research reac-
tor, because its current supply is be-
ing used up.

In Moscow, Prime Minister Netan-
yahu called for crippling sanctions 
against Iranian imports and exports, 
including such refined oil products as 
gasoline.  

On Tuesday, Kremlin spokeswoman 
Natalya Timakova said the interna-
tional community must be certain 
Iran’s nuclear program is peaceful.  
She added that if such obligations are 
not fulfilled, no one can rule out the 
use of sanctions against Iran.

(Source VOA)

Russia Delays Arms 
Delivery to Iran

Iran: 5 foreigners 
detained during 
Feb. 11 rallies
A top prosecutor in Iran says five foreign-
ers _ including two Russians, a French na-
tional, a Japanese reporter and an Afghan 
_ were detained during rallies last week 
marking the anniversary of Iran’s 1979 
Islamic revolution.
The semiofficial ISNA news agency 
quotes Tehran prosecutor Abbas Jafari 
Dowlatabadi as saying the cases against 
the Afghan national and one of the Rus-
sians have been referred to the judiciary 
for possible trial.

He said Wednesday the other three for-
eigners have been released.
Dowlatabadi did not identify those de-
tained or provide any further details.

Iran has repeatedly accused Western 
countries of provoking street protests af-
ter last year’s disputed presidential elec-
tion.





Iranian national team won the final round 
in the Greco-Roman Wrestling World Cup 
in Armenia with a 4-3 victory against Tur-
key on Sunday evening. 
Mohammad Faqiri in 55, Omid Norouzi in 
60, Saeid Abd-e-Vali in 66 and Amir Ali-
Akbari in 96-kg categories were the Iranian 

athletes who snatched victories for Iran 
while Hamid Reihani, Habib Akhlaghi and 
Bashir Babajanzadeh in the 74, 84 and 120-
kg categories, respectively were defeated by 
their Turkish rivals. 
According to Presstv, Iran reached the final 
stage of the world competition ...

Iran Wins Greco-Roman World Cup
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Iran will not suspend its sensitive 
high level enrichment in return 
for radioisotopes as offered in a 
letter by three world powers to 
the UN atomic watchdog, the for-
eign ministry said on Wednesday.
“It is not at all rational to say that 
Iran should not produce (isotopes 
and uranium) and stop its (en-
richment) plant and that they 
will provide its needed medi-
cine,” ministry spokesman Ramin 
Mehmanparast told ISNA news 
agency.

“We will not examine offers 
which lead to the shutting down 
of Tehran reactor,” said the 
spokesman, in an almost word-
for-word repetition of a statement 
he made on February 10.

Iran started enriching uranium to 
20 percent on February 9 to fuel 
its Tehran research reactor mak-
ing medical radioisotopes amid 
international concern over its 
atomic ambitions.
>> Continued on Page 4

The Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts Organization 
(CHTHO) has been assigned to 
provide the measures, CHTHO 
Director Hamid Baqaii told the 
Persian service of IRNA on 
Monday. 
The establishment of world 
prizes in the names of promi-
nent Iranian poets, philoso-
phers, and scientists including 
Avicenna in the field of medi-
cal science, and Khwarizmi and 
Ghiyath ad-Din Jamshid Masud 

Kashani in the field of math-
ematics, is one of the actions, 
he said. 
The CHTHO also plans to pay 
tribute to Iranian luminaries by 
organizing international con-
ferences in their names. 

aqaii, who is also a vice presi-
dent, asked the media to help 
the CHTHO in that mission. 
However, he accused some of 
Iranian media of working unin-
tentionally or even ... >> Page6

Iran to verify identity of 
national luminaries


