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نوروز باستانی جهانی شد
بررسی تاریخ سیاسی حکومتها همچنان نشان می دهد، تغییرات و نو آوریهای فرهنگی که دولتها بر آن 
همت گمارده اند هرگز از سوی ملتها پذیرفته نشده و دوامی نداشته است. به عکس، آداب و رسوم ریشه 
داری که سینه به سینه از نسلی به نسل بعد منتقل شده، حتی اگر مورد بی مهری یا خصومت حاکمان هم 
قرار گرفته ولی نهایتًا از پس اعصار سر به در آورده و جاودان مانده است. نوروز باستانی ایرانیان از 
آن جمله است. سرانجام جشن نوروز با طرح پیشنهاد نماینده جمهوری آذربایجان – پاره عزیز جدا مانده 
از میهنمان – و با تصویب قطعنامه ای در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، از سوی جهانیان به 
رسمیت شناخته شد و از این پس نیز همانند عید کریسمس و سال نوی چینی، عید نوروز نیز در تقویم 

جهانی ثبت خواهد شد.
به گزارش پرشین به نقل از بی بی سی فارسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد "نوروز" را به عنوان یک مناسبت 

جهانی به رسمیت شناخت.
 ۲3 بعداز ظهر روز سه شنبه  که  متحد  ملل  یکمین نشست شصت و چهارمین مجمع عمومی سازمان  و  هفتاد  در 
فوریه) 4 اسفند( در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد، شرکت کنندگان، با تصویب قطعنامه ای عید نوروز را 

به رسمیت شناختند.
در خبر منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد درباره اهمیت نوروز آمده است: " نوروز برای بیش از 3۰۰ میلیون 
نفر در سراسر جهان، آغاز سال نو است و بیش از سه هزار سال است که درمناطقی از بالکان، منطقه دریای سیاه، 

قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه و نقاط دیگری از جهان جشن گرفته می شود." ...
صفحات 3و 4

صفحه 4

صفحه 8 جهان

جزئيات تازه از دستگيري ريگي 

آمدند  وانت  پنج  یا  چهار  با  قاتالن 
کارگرنشین  محله  در  خیاباني  و 
آنجا  کردند.  مسدود  را  سالوادکار 
یعني در سیداد خوارز 6۰ دانش آموز 
برگزار  را  تولد  یک جشن  مدرسه  یک 
هاي  سالح  با  متجاوزان  کردند.  مي 
اتوماتیک به سوي دانش آموزان آتش 

گشودند و 16 نفر از آنان را که

صفحه 11 اقتصاد

بحران مالي در بلوك يورو 
همچنان ادامه خواهد يافت
بانک هاي اروپایي طي دو سال 
دالر  میلیارد  هزار  باید  آینده 
به  یورو  میلیارد   877 معادل 
طلبکاران خود پرداخت کنند و 
این در حالي است که دولت ها 
جذب  هدف  با  قاره  این  در 

سرمایه هاي مردم به...

فعاليت جنايتکاران در 
فيس بوك 

اکثر 4۰۰ میلیون نفري که عضو 
شبکه  این  از  هستند  بوک  فیس 
ارتباط  برقراري  براي  اجتماعي 
اعضاي  و  قدیمي  دوستان  با 
کنند.  مي  استفاده  خانواده شان 
اما براي ده ها جنایتکاري که در 

زندان هاي بریتانیا 

صفحه14 گوناکون

برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ريال ايران، به وب سايت علی پاکپور www.alipakpour.com مراجعه فرمائيد.

صفحه 16

امريکاي التين؛ نسل در 
حال نابودي 

سال هاست توقع اکران فيلم 
هايم را ندارم  



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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هفته نامه ِپرشين

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

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

صادقیان- سبا ایرانی - آدوم صابونچیان 
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشين

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

نشریه ارسال نمایند:

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

و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نویسنده از همکاران جدید و ثابت پرشین خواهد بود.

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

به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

کرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبليغات
 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

از آنجایی که متأسفانه در کشور ما غالبًا فرهنگ و هنر قربانی سیاست بوده، اخبار فرهنگی و هنری 
نیز در البه الی اخبار سیاسی از توجه خوانندگان دور می ماند. گاهی نیز تحت تأثیر افسردگیهای 
حاصل از اوضاع سیاسی، شادیهای ملی چندان که باید جلوه پیدا نمی کند. در حالیکه میهن ما به طور 
تاریخی همیشه دستخوش مسایل سیاسی و غرق فضای سرد و غمبار بوده است. آنچه ما امروز به 
عنوان فرهنگ، هنر و ادبیات در دست داریم و به غنای مفرح آن می بالیم، در واقع حاصل تالش مردم 

برای حفظ آیین و سننشان علیرغم تمام فضا های سیاسی بوده است. 

بررسی تاریخ سیاسی حکومتها همچنان نشان می دهد، تغییرات و نو آوریهای فرهنگی که دولتها 
بر آن همت گمارده اند هرگز از سوی ملتها پذیرفته نشده و دوامی نداشته است. به عکس، آداب و 
رسوم ریشه داری که سینه به سینه از نسلی به نسل بعد منتقل شده، حتی اگر مورد بی مهری یا 
خصومت حاکمان هم قرار گرفته ولی نهایتًا از پس اعصار سر به در آورده و جاودان مانده است. 
نوروز باستانی ایرانیان از آن جمله است. سرانجام جشن نوروز با طرح پیشنهاد نماینده جمهوری 
اخیر مجمع  ای در نشست  قطعنامه  با تصویب  و   – میهنمان  از  مانده  پاره عزیز جدا   – آذربایجان 
عمومی سازمان ملل، از سوی جهانیان به رسمیت شناخته شد و از این پس نیز همانند عید کریسمس 

و سال نوی چینی، عید نوروز نیز در تقویم جهانی ثبت خواهد شد.

انتشار این خبر در میان اخبار قتل و دستگیری سران گروهکهای سیاسی، متأسفانه پوشش رسانه ای 
درخوری پیدا نکرد. در حالیکه هماره باید در نظر داشت، مهره ها و کارتهای بسیاری روی میزگرد 
سیاستمداران بده و بستان می شود اما آنچه مهم است رویش دوباره زندگی است که همه ساله بر 
برگهای در اوج روییده و بر خاک افتاده، پا سفت می کند. اکنون که این جشن ملی مان جهانی شده، 
بر ماست که در معرفی و افزایش جذابیتهای آن بکوشیم. این وظیفه خصوصًا بر هموطنان خارج از 

کشور سنگینی بیشتری می کند. 

شاید اکنون دیگر نشان کردن نقطه ای از لندن به عنوان شهرک ایرانیها ضروری باشد و برنامه های 
فرهنگی و هنری که در لندن برپا می شود نیاز بیشتری به هماهنگی و همکاری داشته باشد. شاید 
دیگر بهتر باشد تا فارغ از تفاوتهای مذهبی و سیاسی، پیوند و رابطه نزدیکتری با دیگر ملیتهایی که 
فارسی زبان هستند یا از اقوام ایرانی محسوب می شوند برقرار کنیم. به هر روی، اشتراکات فرهنگی 
و باستانی مانند جشن نوروز می تواند چتر استوارتری از اشتراکات سیاسی و حتی گاهی مذهبی و 

ملی  برای یکپارچگی ملتها باشد.
هفته نامه پرشین

یاد داشت هفته

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

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

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

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

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

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

استفاده از هرگونه طرح های  تبليغاتی 
هفته نامه پرشين منوط به اجازه کتبی می باشد.
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سازمان ملل متحد نوروز
 را جهانی کرد

به گزارش پرشین به نقل از بی بی سی فارسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
"نوروز" را به عنوان یک مناسبت جهانی به رسمیت شناخت.

ملل  سازمان  عمومی  مجمع  چهارمین  و  شصت  نشست  یکمین  و  هفتاد  در 
متحد که بعداز ظهر روز سه شنبه ۲3 فوریه) 4 اسفند( در مقر این سازمان در 
نیویورک برگزار شد، شرکت کنندگان، با تصویب قطعنامه ای عید نوروز را به 

رسمیت شناختند.
در خبر منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد درباره اهمیت نوروز آمده است: 
" نوروز برای بیش از 3۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان، آغاز سال نو است و 
بیش از سه هزار سال است که درمناطقی از بالکان، منطقه دریای سیاه، قفقاز، 

آسیای مرکزی و خاورمیانه و نقاط دیگری از جهان جشن گرفته می شود."

بر اساس این خبر، متن این پیشنهاد به وسیله نماینده آذربایجان مطرح شد و 
در ادامه نماینده ایران شعری از مولوی درباره تولد دوباره زمین و انسان در 

نوروز خواند.

در این متن از نوروز به عنوان روزی برای دعوت مردم به درک متقابل و گفت 
و گوی فرهنگ ها نام برده شد.

با تصویب سازمان ملل متحد از این پس همه کشورهای عضو این سازمان باید 
در تقویم های رسمی شان روز۲1 مارس را به عنوان نوروز ثبت کنند و برای 

حفظ و توسعه فرهنگ و سنت های آن تالش کنند.

پیشتر سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( نوروز 
را در فهرست میراث فرهنگی معنوی بشر قرار داده بود.

در واکنش به این خبر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری 
ثبت جهانی  در  ملل  اقدام سازمان  این مجلس  ایران در جلسه روز چهارشنبه 
نوروز را ستود و انتخاب این روز برای آغاز سال را نشانه ای از حسن سلیقه 

قوم ایرانی در سال های دور دانست.

ازجمله کشورهایی که در ثبت جهانی نوروز همکاری کرده اند ازبکستان است 
این کشور از جمله در سمرقند و بخارا به زبان فارسی  از  که جمعیت زیادی 
صحبت می کنند و دارای پیوند های قوی و مشترک فرهنگی با کشورهای منطقه 

از جمله ایران است.

به اعتقاد بعضی از پژوهشگران، قلمروی که هم اکنون مردم آسیای مرکزی در 
آن به زندگی می کنند در گذشته مکان اصلی سکونت مردم آریایی بوده و این 
امر موجب گسترش چشمگیر سنت ها و آیین های نوروزی در میان مردم این 

منطقه شده است.

هم  عراق  و  ترکیه  کشورهای  در  یعنی  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  سوی  آن  در 
کردهای این دو کشور نیز نوروز را جشن بزرگ خود می دانند و آن را گرامی 

می دارند.
عید نوروز در بعضی ازکشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان تعطیل 

رسمی است و جشن گرفته می شود.

در سال های اخیر برگزاری نوروز جنبه جهانی تری به خود گرفته و برخی از 
شهرهای اروپایی نیز آن را به رسمیت شناخته اند.

جزئيات تازه از 
دستگيري ريگي 

کرد  اعالم  اسالمی  اطالعات جمهوری  وزارت  عمومی  روابط 
دستگیر شده است.  که عبدالمالک ریگی ، رهبر گروه "جنداهلل" 
ریگی  عبدالمالک  گفت،  کشور  وزیر  نجار  محمد  مصطفی 
منتقل  ایران  به  و  دستگیر  مرزها  از  خارج  در  او  همراهان  و 
گروه  سنی مذهب  شورشیان  رهبر  ریگی،  عبدالمالک  شده اند. 
"جنداهلل" توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر شد. 
عبدالمالک ریگی که خود را رهبر "جنبش مقاومت ملی ایران" 

می نامید، علیه جمهوری اسالمی ایران مسلحانه می جنگید.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مرزیه، دادستان عمومی 
برنامه  ریزی  »با  ریگی  دستگیری  که  گفت  زاهدان،  انقالب  و 
اطالعاتی و امنیتی در اوایل صبح امروز سه شنبه )۲3 فوریه / 

4 اسفند( صورت گرفته است«.
اقدامات  با  ریگی  »دستگیری  قضایی،  مقام  این  گفته ی  به 
اطالعاتی که مدت ها در حال انجام بود، به سرانجام رسید و 
در حال حاضر نیز وی وارد خاک ایران شده است«. وی افزود 
که  عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی عملیاتی غافلگیرانه بوده 

و وی در حال حاضر در اختیار نیروهای اطالعاتی است.

جزئيات دستگيری ريگی
ایران،  اسالمی  جمهوری  کشور  وزیر  نجار،  محمد   مصطفی 
صبح روز سه شنبه به خبرنگاران گفت، هنگامی که عبدالمالک 
عازم  نقطه ای  از  توطئه«  »طراحی  برای  همراهانش  و  ریگی 
داخل  به  و  دستگیر  کشور  از  خارج  در  بودند،  دیگر  نقطه ای 

کشور منتقل شده است.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  عضو  دهقان،  محمد  گفته ی  به 
مجلس، »ریگی در حالی که با هواپیما از طریق پاکستان قصد 
عزیمت به یکی از کشورهای عربی را داشت، در آبهای خلیج 
داده شد و  به هواپیمای وی دستور فرود اضطراری  فارس، 

سپس در بازرسی از هواپیما، وی دستگیر شده است«.
ریگی  طریق  از  باید  گفت،  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  این 
»سرنخ های وی در داخل کشور و نیز ارتباطات وی با مراکز 

امنیتی آمریکا کشف شود«.
سخنگوی وزارت خارجه: ریگی از سوی آمریکا حمایت می شد

جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی  مهمانپرست،  رامین 
عبدالمالک  دستگیری  خبر  اعالم  از  پس  ساعاتی  اسالمی، 
ریگی به خبرنگاران گفت که جزئیات دستگیری ریگی از سوی 

مقامات دستگاه های اطالعاتی و امنیتی اعالم خواهد شد.
جنداهلل  گروه  از  آمریکا  حمایت  مهمانپرست،  گفته ی  به 

نشان دهنده ریشه های ناامنی و معضالت در منطقه است.
نظامی  نیروهای  قتل  و  آدم ربایی  به  متهم  ریگی  عبدالمالک 

جمهوری اسالمی است.
.

 در دستگيری ريگی همکاری داشتيم

سفارت  در  اسفند  پنجم  چهارشنبه  روز  که  عباسی  محمد 
مورد  در  کرد،  می  گفتگو  خبرنگاران  با  تهران  در  پاکستان 
که  بگویم  شما  به  "باید  گفت:  جنداهلل  گروه  رهبر  دستگیری 
انجام شود.  پاکستان  همکاری  بدون  تواند  نمی  اقدامی  چنین 

خوشحالم که او دستگیر شده است."
او هیچ گونه جزئیاتی از کمک پاکستان در این زمینه ارائه نکرد 
اعالم  آینده"  یا سه روز  دو  "ظرف  اطالعات  این  که  گفت  اما 

خواهد شد.
عبدالمالک ریگی که ایران روز سه شنبه خبر دستگیری او را 
اعالم کرد رهبر گروه شورشی جنداهلل است که ادعا می کند 
برای حقوق سنی ها در جنوب شرقی ایران می جنگند؛ گروهی 
که مسئول مرگ صدها نفر از جمله تعدادی سرباز، مقام نظامی 

ایران و غیرنظامیان طی هفت سال گذشته بوده است.
مقام های ایرانی از جمله حیدر مصلحی وزیر اطالعات ایران 
روز سه شنبه تاکید کردند که عملیات دستگیری آقای ریگی 
به طور کامل توسط ماموران ایرانی و بدون کمک کشورهای 

منطقه انجام شده است.
نیز  جنداهلل  رهبر  بازداشت  محل  مساله  مورد  در  عالوه  به 

ابهامات زیادی وجود دارد.
ایران روز سه  درحالی که مصطفی محمد نجار وزیر کشور 
امنیتی  نیروهای  توسط  ریگی  که  بود  گفته  بیرجند  در  شنبه 
و اطالعاتی ایران "در یک فرصت مناسب در خارج از کشور 
کشور  این  دولتی  تلویزیون  شد"،  منتقل  داخل  به  و  دستگیر 
مبداء  از  هواپیمایی  مسافر  جنداهلل  رهبر  که  گفت  چهارشنبه 
از  پس  هواپیما  که  بود  قرقیزستان  پایتخت  بیشکک  به  دوبی 
بندر  در  ایرانی  های  مقام  دستور  به  ایران  آسمان  به  ورود 

عباس فرود آمد و او دستگیر شد.
پاکستان  در  الجزیره  زبان  عرب  ای  ماهواره  شبکه  خبرنگار 
روز سه شنبه گزارش داده بود که آقای ریگی هفته گذشته در 

پاکستان دستگیر و تحویل ایران داده شده بود.
از  "خارج  در  ریگی  اینکه  به  اشاره  با  پاکستان  سفیر  اما 
پاکستان" دستگیر شده گفت: "براساس آنچه نشان داده شده 
و گزارش شده است، او جایی بین دوبی، افغانستان و آسیای 

میانه دستگیر شد."

درگيری 2 دختر ايرانی 26 و 29 
ساله مست با پليس هند

 

به  رانندگی در حال مستی و حمله  اتهام  به  ایرانی  دو دختر 
پلیس، تحت پیگرد قضایی هند قرار گرفته اند.

دختر  دو  گذشته  هفته  تایمز"،  "ایندیا  روزنامه  از  نقل  به 
دانشجوی ایرانی ساعت 11و سی دقیقه شب در حال رانندگی 

در یکی از خیابان های شهر "بنگلور" در جنوب هند، از سوی 
پلیس متوقف شدند تا مورد آزمایش الکل قرار گیرند.

پس از مثبت بودن آزمایش الکل، پلیس از "فریما"ی ۲6 ساله که 
رانندگی خودرو را بر عهده داشت خواست تا مدارک خودرو 
و گواهینامه رانندگی خود را تحویل دهد. وی که گواهینامه اش 
همراه نبود، مدارک خودرو را تحویل پلیس داد.در این لحظه 
"آذر"، ۲9 ساله، از خودرو پیاده شد و تالش کرد تا مدارک را 

از پلیس باز پس گیرد.
پلیس گزارش کرده است که "آذر" برای بازپس گیری مدارک 
دوست خود، با مشت به صورت پلیس کوبیده و دست وی را 

به شدت گاز گرفته است!
آزمایش الکل نشان می دهد که در خون "فریما" 59 درصد و 

در خون "آذر" 83 درصد الکل وجود داشته است.
ایرانی به مرکز  نابهنجار، هر دو دانشجوی  اقدام  این  از  پس 

پلیس برده شده اند تا مورد پیگرد قرار گیرند. 
مست با خبرنگاران دوربین به دست  در آن جا، وقتی "آذر" 
مواجه می شود، به یکی از آنان حمله ور می گردد و دوربین 
او را می شکند! این ماجرای تاسف بار، از هفته پیش تا کنون 

مورد توجه شبکه های تلوزیونی و مطبوعات هند قرار دارد.
دادگاه شهر بنگلور ، گذرنامه ی آذر و فریما را ضبط و اعالم 
اکنون  هم  ایرانی  متخلف  دانشجوی  دو  این  که  است  کرده 
دادگاه  در  باید  زودی  به  و  کنند  می  طی  را  قضایی  مراحل 

نهایی حاضر شوند.
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زيرذره بين
 چند آزادي؛ در دو روز گذشته روند آزادي بازداشت شدگان حوادث 
فرزند  کلمه، سارا توسلي  به گزارش  ادامه داشت.  انتخابات  از  پس 
آزاد شد.  از ظهر دیروز  پیش  فرید طاهري  محمد توسلي و همسر 
همچنین اصغر خندان و محمدرضا رزاقي دو عضو ستاد میرحسین 
موسوي نیز عصر دوشنبه آزاد شدند. مسعود نورمهدي برادر سعید 
نورمهدي نیز نیمه شب شنبه با قید کفالت آزاد شده است. ایلنا نیز 
خبر داده اردشیر فتحي نژاد که در ارتباط با حوادث پس از انتخابات 
بازداشت شده بود با وثیقه یکصد میلیون توماني آزاد شد. وي در 

دوران وزارت بیژن نامدارزنگنه، رئیس ستاد وزارت نفت بود.

سیاسي  فعاالن  از  استکي«  »محمد  نوشت؛  »کلمه«  بازداشت؛  یک   
با  ارتباط  طریق  از  ملي  امنیت  علیه  اقدام  وي  اتهام  شد.  بازداشت 

رسانه هاي خارجي عنوان شده است.

 قول مساعد قالیباف براي آرم ۲7 هزار توماني خبرنگاران؛ در حالي 
که طي روزهاي اخیر خبرنگاران براي دریافت آرم طرح ترافیک با 
هزینه هاي ۲5۰ تا 69۰ هزار توماني از سوي مسووالن امر مواجه 
شده اند روز گذشته محمدباقر قالیباف شهردار تهران در گفت وگو 
از قول مساعد مهندس تشکري هاشمي معاونت  اعتماد  با خبرنگار 
براي  توماني  هزار   ۲7 هاي  آرم  براي  تهران  شهرداري  ترافیک 
خبرنگاران خبر داد. به گفته قالیباف خبرنگاراني که سال گذشته آرم 
انجمن صنفي  کارت  و  کارت خبرنگاري  داراي  و  اند  کرده  دریافت 

هستند مشمول سهمیه آرم هاي ۲7 هزار توماني هستند.

تازه یي که بي بي سي  فیلم  از وقایع کوي دانشگاه؛  تازه یي  فیلم   
مدعي است از وقایع کوي دانشگاه در نیمه شب )3۰/1 بامداد( بیست 
و پنجم خردادماه تهیه شده دوشنبه شب در شبکه خبري بي بي سي 
به نمایش درآمد که تصاویر منتشرنشده یي از حمله برخي نیروها 
به کوي دانشگاه تهران و خوابگاه دانشجویان را به تصویر کشیده 
است. این فیلم ابعاد تازه یي از وقایع آن شب در کوي دانشگاه را 

نشان مي دهد. و با بازتاب هاي بسیاري روبه رو شده است. 

 گالیه همسر منتجبي از بالتکلیفي این روزنامه نگار دربند؛ همسر اکبر 
منتجبي از بالتکلیفي قریب به یک ماهه این روزنامه نگار بازداشت 
شده ابراز نارضایتي و نگراني کرد. فریبا نیري همسر اکبر منتجبي 
از روزنامه نگاران باسابقه کشور که 19 بهمن ماه توسط نیروهاي 
طي  گفت؛  اعتماد  به  است،  بازداشت شده  منزلش  در  شبانه  امنیتي 
سه هفته گذشته که از بازداشت منتجبي مي گذرد همسرم دو بار و 
هر بار کمتر از سه دقیقه با منزل تماس گرفته است و متاسفانه در 
این تماس هاي تلفني فقط به احوالپرسي پرداخته است. وي با اعتقاد 
به اینکه به نظر مي رسد منتجبي اجازه صحبت کردن درباره محل 
نگهداري و اتهاماتش را ندارد، افزود؛ بي خبري از وضعیت همسرم 
بیماري ام »ام اس« را تشدید کرده و سبب شده قدرت نگهداري از 

دختر 1۰ساله ام را از دست بدهم. 

 مجري به مدیرکل صدا و سیماي استان اصفهان تبدیل شد ؛ »فردا« 
و  صدا  مدیرکل  عنوان  به  پور  یامین  وحید  است  قرار  داد  گزارش 
سردبیر  قباًل  که  پور  یامین  شود.  منصوب  اصفهان  استان  سیماي 

رجانیوز بوده است.

احسان  از وضعیت  بي خبري  مهرابي؛  احسان  از  بي خبري  ادامه   
مهرابي خبرنگار پارلماني روزنامه فرهیختگان ادامه دارد. به گزارش 
»کلمه« مهرابي تاکنون تنها در یک تماس کوتاه تلفني در فرداي روز 
بازداشت خود با همسرش صحبت کرده است. پس از آن هیچ گونه 
خبري از وضعیت این خبرنگار در دست نیست و همین امر موجب 

نگراني شدید خانواده او شده است.

 دیدار خاتمي و کروبي؛ سیدمحمد خاتمي روز گذشته به منزل علي 
کروبي رفت. رئیس جمهور سابق کشورمان به قصد عیادت از فرزند 
مهدي کروبي به منزل وي رفته بود. به گزارش سحام نیوز، در این 

دیدار مهدي کروبي نیز حضور داشت. 

حذف تصاویر خاتمي و کروبي از نمایشگاه مجلس؛ تصاویر مهدي 
کروبي و سیدمحمد خاتمي از نمایشگاه مجلس حذف شد.به گزارش 
خبرآنالین در این نمایشگاه که با عنوان »میراث جاویدان« از سوي 
دائمي  )محل  مجلس  زیرزمین  در  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
نمایشگاه هاي مجلس( برپا شده بود تصاویري از مهدي کروبي و 
محمد خاتمي در مراسم پیشین سازمان اوقاف دیده مي شد.اما پس 
از دیدار یکي از مسووالن مجلس از این نمایشگاه، تصاویر مذکور 

توسط برگزارکنندگان از دیوارهاي مجلس برداشته شدند.

 عدم اجازه ثبت نام به سلیمان محمدي؛ سلیمان محمدي دبیر سابق 
طباطبایي  عالمه  دانشگاه  اجتماعي  علوم  دانشکده  صنفي  شوراي 
گذراندن سه سال  از  پس  تحصیل،  از حق  دفاع  کمیته  و سخنگوي 
متوالي ممنوعیت ورود به دانشگاه، این ترم هم اجازه ثبت نام پیدا 
از  محرومیت  ترم  پنج  به  این  از  پیش  او  اعتماد  گزارش  نکرد.به 
تحصیل محکوم شده بود و این ترم پس از پایان دوره محکومیتش، 
باز هم براي گذراندن 9 واحد باقیمانده خود اجازه ثبت نام پیدا نکرد.

گفته مي شود مسووالن دانشگاه به او گفته اند »به دالیل نامشخص« 
حق ثبت نام ندارد و هیچ حکم قانوني مبني بر محرومیتش از تحصیل 

به او ارائه نکرده اند.

بي  ماه  دو  از  بعد  کرد؛  مالقات  اش  خانواده  با  تاجیک  عبدالرضا   
خبري عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار دربند با خانواده اش مالقات 
کرد. پروین تاجیک خواهر این روزنامه نگار بعد از دو ماه بي خبري، 
صبح پنجشنبه پشت شیشه هاي کابین زندان اوین برادرش را مالقات 
مي کند اما همچنان از اتهاماتي که بر این روزنامه نگار وارد شده 
اطالعي ندارد.او پیش از این در پي دستگیري هاي پس از انتخابات 

دوره دهم ریاست جمهوري نیز به مدت 46 روز در زندان بود.

 آزادي برخي از اعضاي نهضت آزادي؛ محسن محققي و سیدامیر 
خرم از اعضاي شوراي مرکزي نهضت آزادي ایران بعد از تحمل 5۰ 
روز زندان دوم اسفندماه آزاد شدند.به گزارش میزان نیوز همچنین 
در تبریز دکتر فرزدي، دکتر سردارنیا و آقاي پوراظهري با قید وثیقه 

آزاد شدند.

 ایران در لیست 444 واحدي؛ امریکا در دور جدید فشار بر ایران نام 
ایران را در لیستي 444 واحدي قرار داد که با تروریسم در ارتباط 
»الشرق االوسط« در  »تابناک«، روزنامه سعودي  هستند.به گزارش 
نوشت؛  امریکا  تروریسم  تحقیقات  بخش  رئیس  از  نقل  به  خبري، 
444 واحدي تهیه کرده  مسووالن وزارت دادگستري امریکا لیستي 
ارتباط  تروریسم  با  که  کشورهایي  و  موسسات  نام  آن  در  که  اند 
چند  و  فلسطین  اسالمي  جهاد  القاعده،  است.ایران،  شده  قید  دارند 

کشور عربي در این لیست دیده مي شوند.

مجوز  لغو  از  نوروز  کاشان؛  دانشگاه  اسالمي  انجمن  مجوز  لغو   
هیات  خبر  این  داد.براساس  خبر  کاشان  دانشگاه  اسالمي  انجمن 
فعالیت  لغو  دانشگاه کاشان حکم  دانشجویي  بر تشکل هاي  نظارت 
است،  است.گفتني  کرده  اعالم  را  دانشگاه  این  اسالمي  انجمن  هاي 
دانشگاه  دانشجویان  انجمن اسالمي  اسبق  دبیر  در حال حاضر دو 

کاشان در بازداشت به سر مي برند.

 لغو سخنراني آقاجري ؛ سخنراني دکتر سید هاشم آقاجري که قرار 
بود روز شنبه ۲8 صفر به مناسبت رحلت پیامبر گرامي اسالم در 
لغو  نیروها  برخي  با دخالت  برگزار شود  انجمن اسالمي مهندسین 
شد. ظاهراً برخي نیروها طي تماس تلفني با مسووالن انجمن به آنان 
از  و  لغو  را  برنامه سخنراني  که  دادند  دستور  و  هشدار  شدت  به 

برگزاري مراسم خودداري کنند.

سیما  و  صدا  مسووالن  دستور  به  شد؛  التصویر  ممنوع  مشایي   
پوشش اخبار دیدارهاي مشایي در بخش هاي مختلف خبري شبکه 
هاي رسانه ملي ممنوع شده است. به گزارش فردا این اقدام به توصیه 
برخي جریان هاي سیاسي به دلیل جلوگیري از ایجاد تنش و جنجال 

توسط وي صورت گرفته است.

 حمله به عضو دفتر پژوهش هاي کیهان؛ پیام فضلي نژاد عضو دفتر 
پژوهش هاي کیهان یکشنبه شب در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان 
هم  وي  نیوز  پارلمان  گزارش  به  گرفت.  قرار  حمله  مورد  فلسطین 

اکنون در بیمارستان به سر مي برد. 

توجهي  بي  ؛  ایران  صادراتي  محموله  در  کریم  قرآن  به  توهین   
از  موجي  کریم  قرآن  هاي  نوشته  به  زمیني  سیب  صادرکنندگان 
نارضایتي را در میان مردم شهرهاي مرزي عراق به وجود آورده 
است. به گزارش جهان، استفاده از اوراق قرآن کریم به عنوان لفافه 
به  ایران  از  شده  هاي صادر  زمیني  سیب  کاغذي  پوشش  و  جعبه 

عراق تاثیر بسیار سوئي در میان مردم این مناطق داشته است. 

 محمدعلي والیتي آزاد شد؛ محمدعلي والیتي یکي از فعاالن سیاسي 
اصالح طلب روز گذشته آزاد شد.او سه هفته پیش بازداشت شد.

 دیدار علي کروبي با هاشمي رفسنجاني ؛ به دنبال دیدار و عیادت 
فرزندان هاشمي با علي کروبي در پي بازداشت و ضرب و شتم او 
هاشمي  دیدار  به  جمعه  روز  کروبي  علي  بهمن،   ۲۲ راهپیمایي  در 
منزل  در  که  دیدار  این  در  نیوز،  گزارش سحام  رفت.به  رفسنجاني 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، علي کروبي شرحي 

از وقایعي را که روز ۲۲ بهمن در مسجد و در اتوبوس و نیز پایگاه 
یگان ویژه بر او گذشته بود براي هاشمي رفسنجاني بازگو کرد. به 
دنبال سخنان علي کروبي، هاشمي رفسنجاني بسیار متاثر شد، چنان 
واقعه  و شرح  کروبي  علي  هاي  هنگام صحبت  و همسرش  که وي 

اشک مي ریختند.

بازداشت  نگار  روزنامه  مهرگان  کیوان  اوین؛  بهداري  در  مهرگان 
برده  اوین  بهداري  به  جسمي  مشکالت  برخي  دلیل  به  اخیراً  شده، 
شده و تحت درمان قرار گرفته است. دبیر سیاسي ضمیمه روزنامه 
اعتماد که در موج بازداشت هاي پس از حوادث عاشورا بازداشت 
شد همچنان در بند ۲4۰ نگهداري مي شود. او در تماس چند هفته 
قبل با خانواده خود اعالم کرده اتهاماتش به فعالیت هاي مطبوعاتي 

او بازمي گردد. 

 شمقدري؛ اسم استاد یادم نیست؛ معاون سینمایي وزارت ارشاد که 
صبح روز گذشته به برنامه زنده شبکه ۲ »روز از نو« رفته بود در 
خاتمه برنامه هنگام دفاع از جشنواره فجر امسال و در رد ناهماهنگي 
در آن به ویژه در اختتامیه و خواندن متن دست نویس جایزه »حقوق 
بشر« توسط خودش رو به مجري گفت؛ اگر مي خواهید از نقد آقاي 
علي معلم شروع کنم من آماده ام. وقتي مجري از وي خواست وارد 
مصداق ها نشود شمقدري عنوان کرد امسال براي اولین بار یکي از 
داوران  هیات  به  را  ارتباطات  علوم  استادان  و مشهورترین  بهترین 
پس  شمقدري  چیست؟  استاد  این  نام  پرسید؛  مجري  است.  آورده 
از یکه خوردن پاسخ داد نام این استاد را فراموش کرده اما استاد 

دانشگاه امام صادق)ع( است.

و  نگاران  روزنامه  شنیدیم  برگشتند؛  خالي  دست  خبرنگاران 
خبرنگاران رسانه هاي مختلف امسال از تسهیالت سال هاي گذشته 
براي دریافت طرح ترافیک برخوردار نیستند. با وجود اعالم هاشمي 
اختصاص  بر  مبني  تهران  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  تشکري 
بخشي ویژه در این معاونت براي خبرنگاران همچون سال هاي قبل، 
نمایندگان رسانه ها پس از مراجعه به این مرکز متوجه شدند قیمت 
طرح ترافیک ۲5۰ هزار تومان است. این در حالي است که سال هاي 
گذشته با هماهنگي انجمن صنفي روزنامه نگاران اهالي رسانه تنها 

۲۰ هزار تومان براي آرم ترافیک پرداخت مي کردند.

 یک آزادي؛ محمد غزنویان فعال حوزه زنان و کودکان که در تاریخ 
19 بهمن در قزوین بازداشت شده بود پس از 1۲ روز، بعدازظهر اول 
اسفند با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وي دانش آموخته رشته علوم 

سیاسي و از روزنامه نگاران حوزه اندیشه و اجتماع است.

 نگراني از وضعیت ملکي؛ قدسي میرمعز از بالتکلیفي وضعیت محمد 
رئیس  اولین  جسمي  وضعیت  اینکه  بیان  با  وي  کرد.  انتقاد  ملکي 
دانشگاه تهران به دلیل ابتال به سرطان و کهولت سن نامناسب است، 
گفت با آغاز هفتمین ماه بازداشت وي نه تنها دادگاهي تشکیل نشده، 

بلکه هنوز اتهام او نیز مشخص نشده است.
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش   شانزدهم

به  منحصر  طالیی!  تو  خیال  به  دوران  درآن  چیز  همه  اگر 
تعدادی مغ از اهورا بی خبر نبود که مانی پیدا نمی شد مزدک 
پیدا نمی شد. مزدک وقتی دید اشراف اراضی ی دهقانان را 
به زور گرفته اند و تمامی ثروت ها را برای خود برداشته اند 
نابرابری در تقسیم نعمت های دنیا را سر منشا ظلم و فساد 
تشخیص داد و برای رفع آن به قیام بر خواست سی سال 
جنگیدو آن قدر پا برهنه و گرسنه دور و برش را گرفت که 
قباد به ناچار با او از درسازش درآمد. اگر عدالتی در حداقل 
قبول مردم جامعه بود که کار مزدک این قدر باال نمی گرفت.

آن وقت در مقابل این همه ظلم دربار و هئیت حاکمه مزدک 
مردم را به کشتن شهوات و هوی های نفسانی وامی داشت 
مردمان را از کینه و قتل باز می داشت و پیام آور مهربانی 

و برابری بود.
یادمان باشد همیشه از شعارهای یک مخالف حکومت و به 
کاستی  به  توان  می  که  است  اپوزیسیون  ها  فرنگی  گفته ی 
کس  هر  امروز  ایران  در  ببینید  برد.  پی  حکومت  آن  های 
گیرد  قرار  توجه  مورد  در  و  بدهد  قشنگ  خواهد شعار  می 
بالفاصله سراغ عدالت می رود حتی آنهایی که اول کار خود 

مروج بی عدالتی ها بودند.
به این داستان توجه کنید:

هنگام خشکسالی بزرگ بسیاری از مردم از گرسنگی بمردند. 
مزدک گدایان و مستمندان را در برابر کاخ شا هی گرد آورد 
و به ایشان وعده داد که آن چه را برایشان الزم باشد فراهم 
از  و  باشد  تریاق  را  کسی  اگر  پرسید  قباد  از  پس  آورد. 
مارگزیده دریغ کند سزای او چیست؟ قباد گفت مرگ. مزدک 
کنند.  غارت  را  غالت  انبارهای  تا  داد  دستور  دریوزگان  به 
دوره  آن  ساسانی  امپراطوری  غفلت  از  ای  گوشه  فقط  این 
بود. داستان مغ و انحصاری بودن همه نعمات برای ایشان و 
جنگ های طاقت فرسای متداول همه دست هم می دهند نوبت 
حکومت به یزدگرد که میرسد دیگر پایه و اساسی ندارد که 
این  به  که  محدود  کشی  لشکر  تا  چهار  با  واال  باشد  پایدار 
زودی از پا نمی افتاد. بعد مساله ی مغول پیش آمد که کم و 
بیش همه در جریان شروع آن هستید. نحوت و غرور بیجا 
و دست کم گرفتن دشمن بالیی را به سرمان درآورد که تا 

حدود سیصد سال گریبان گیرمان بود.
فراموشی  و  حریف  گرفتن  کم  دست  همین  که  بینید  می 
و  دوباره  ایران  گرفتاری  و  فالکت  اوج  در  قبلی  تجربیات 
ادارمان می کند صرفا به بهانه ی حمایت از شاهزاده اسکندر 
گرجستان  در  روسها  الحمانه  تحت  کلیوس  هرا  پسر  میرزا 
وارد جنگهای طوالنی بیست و پنج ساله با امپراطور مطرح و 
پر قدرت زمان بشویم و حاصلش هم دو عهدنامه گلستان و 
ترکمیچای که تا تاریخ باقی است باعث شرمساری هر ایرانی 

غیرتمدنی خواهد بود.
چرا؟ برای این که حافظه تاریخی نداشتیم مطلب را خودمان 
باید تجربه می کردیم. حاال باز بگویید انگلیس ها این آش را 
برای ما پختند. ببینید من هم قبول دارم که هیچ آدم منصفی 
تواند  نمی  ها  انگلیسی  نقش  منکر  تاریخی  با مختصر سواد 
باشد ولی به موازات آن منکر نقش حضرت خاقان هم نمی 
شود شد که یک تنه برای همه ی کشور تصمیم می گرفت در 
حالی که بزرگترین هنرش تزیین ریش بلندش بود و افزایش 
شمار فرزندان ذکور و اناثش که حتی خودش هم تعداد دقیق 
آن را نمی دانست. انگلیسی ها هم وقتی بخواهند اعمال نفوذ 
با شعور مجبورند یک چیزی  با آدم  کنند حداقل در معامله 
بیشتر بدهند و یک کمی کمتر ببرند. نقش و تاثیر اصلی مال 

خودمان است.
دیگران  یه  بتوانیم  تا  کنیم  باور  را  این  میخواهم  من  اول 

بباورانیم.
های جزئی  اغماض  با  بکنید  نگاه  تاریخ  این  به سراسر  اگر 
است.  سینوسی  و  تکرای  و  یکنواخت  طیف  یک  آن  سراسر 
یا بزگ فرق نمی کند( دچار ظلم و ستم رکود و  )کوچک و 
تفاوتی و نومیدی می شود یک قوم یک  پس آن رخوت بی 
سر کرده یک جریان یک همسایه فرصت را مغتنم می شمارد 
یورش می آورد در دستش شمشیر و در کامش زبان چرب 
و وعده های فریبنده ولی در کله اش جز به غارت و تاراج به 
هیچ چیز دیگری نمی اندیشد. یعنی برای فتح فقط زور بازو 
نیاز است و ویرانی و آتش زدن چه در این مرحله استطاعت 
باز  حدودی  تا  بلکه  نیست  موثری  عامل  تنها  نه  اندیشیدن 

دارنده هم هست.
  ادامه دارد

گزارش جدید بانک مرکزي از اقتصاد کشور  
 

نرخ رشد اقتصادي، دو درصد  
 

تولید  رونق  از  دولتي  مسووالن  که  حالي  در 
مردم  خرید  قدرت  افزایش  و  اقتصادي  رفاه  و 
بانک  از  گزارش  یک  آمارهاي  زنند،  مي  حرف 
مرکزي نشان مي دهد نه فقط اقتصاد ایران به 
رونق نیفتاده بلکه رکود همچنان بر اقتصاد ایران 
حاکم است. گزارش جدید بانک مرکزي حاکي از 
ماه  بهمن  در  اقتصادي  رشد  نرخ  که  است  آن 
5/۲ درصد بوده و تا پایان سال این نرخ به دو 
درصد کاهش مي یابد.سایت جهان نیوز متعلق 
مجلس  اصولگراي  نماینده  زاکاني  علیرضا  به 
گزارش داد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزي نرخ 
رشد اقتصادي در سال گذشته، 5/۲ درصد بوده 
 88 سال  پایان  تا  دهد  مي  نشان  ها  برآورد  و 
این نرخ بین 5/1 تا دو درصد باشد. بر اساس 
به  باید  اقتصادي  رشد  متوسط  چهارم  برنامه 
هشت درصد مي رسید تا متوسط برنامه محقق 
اما روند طي شده نشان مي دهد در سه  شود 
سال متوسط حدود پنج درصد بوده و با توجه 
سال  و  گذشته  سال  در  شاخص  این  افت  به 
جاري متوسط رشد به زیر سه درصد برسد.در 
گزارش رسمي مورد استناد سایت جهان آمده 
است  رسیده  درصد   3/11 به  نیز  بیکاري  نرخ 
افزایش  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
در  مرکزي  بانک  گزارش  دهد.  مي  نشان  جدي 
سایت جهان در حالي منتشر شده است که رشد 
هفت  حدود  چهارم  برنامه  ابتداي  در  اقتصادي 
طول  در  آن  میانگین  بود  قرار  که  بود  درصد 
همچنین  برسد.  درصد   4/8 به  چهارم  برنامه 
به  که  است  آن  از  حاکي  بیکاري  نرخ  وضعیت 
وام  عنوان  تحت  مملکت  سرمایه  تزریق  رغم 
زودبازده دولت نتوانسته نرخ بیکاري را به کمتر 

از زمان برنامه برساند. 
آن  از  حاکي  مرکزي  بانک  گزارش  همچنین 
و  هزار   13 معادل   88 بهمن  تاریخ  تا  که  است 
به بخش غیردولتي  میلیون دالر تسهیالت   984
ذخیره  موجودي حساب  و  است  شده  پرداخت 
ارزي به هیچ وجه در وضعیت قابل دفاعي قرار 
ندارد. عدد دقیق موجودي حساب توسط جهان 

حذف شده است. 
گروه  افزوده  ارزش  گزارش  این  اساس  بر 
سال  به  نسبت   87 سال  در  نفت  و  کشاورزي 
منفي  رشد  درصد   3/3 و   3/1۰ ترتیب  به   86
و  صنایع  گروه  دیگر  سوي  از  است.  داشته 
رشد  درصد   9/5 و   4/7 ترتیب  به  هم  خدمات 
براي  نظر  مورد  برنامه رشد  در  داشتند.  مثبت 
9 درصد پیش بیني شد.  3/11 و  این دو بخش 
سرمایه  تشکیل  رشد  نرخ  گزارش  این  مطابق 
 8/1 به   86 سال  در   6/6 از  نیز  ناخالص  ثابت 
در سال 88 رسیده است. به نوشته جهان نیوز، 
نرخ رشد  دهد  نشان مي  بانک مرکزي  گزارش 
اقتصادي در میانه سال از نرخ رشد پایان سال 
وضعیت بهتري دارد. چند روز پیش احمد توکلي 
اقتصادي در  گفت مطابق بررسي ها نرخ رشد 
ابتداي سال آینده احتمااًل منفي مي شود. گزارش 
دو  در  ایران  اقتصادي  اوضاع  از  بانک مرکزي 
اقتصاد  که  دارد  آن  از  حکایت   88 و   87 سال 
 ۲8۰ از  بیش  درآمدهاي  که  یي  دوره  در  ایران 
محرکه  موتور  توانست  مي  نفتي  دالر  میلیارد 
باشد متاسفانه برخالف آن  براي رونق آن  یي 
سال  سه  نظارتي  گزارش  براساس  است.  شده 
اول برنامه چهارم، به طور کلي رشد اقتصادي 
کشور طي سه سال اول برنامه چهارم توسعه 
مقایسه  در  دهد.  مي  نشان  را  افزایشي  روند 
طي  کشور  ساالنه  اقتصادي  رشد  متوسط  با 
اقتصادي  نرخ رشد  )5/5 درصد(،  برنامه سوم 
از سال اول برنامه چهارم روند افزایشي داشته 
که میزان آن بالغ بر 7/5 درصد بوده و در سال 
1385 به ۲/6 درصد ارتقا پیدا کرده و در پایان 
کرده  صعود  درصد   9/6 سطح  به  سال1386 
به   1385 سال  در  داخلي  ناخالص  تولید  است. 
468هزار  بر  بالغ   1376 سال  ثابت  هاي  قیمت 
حدود  به  سال1386  در  که  بوده  ریال  میلیارد 
499هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. پیش 
کاهش  از  پول  المللي  بین  صندوق  نیز  این  از 
داده  در سال جاري خبر  ایران  اقتصادي  رشد 
بود و اعالم کرده بود نرخ رشد اقتصادي ایران 
در سال منتهي به دي ماه )معادل سال میالدي 

۲۰۰9 ( به 5/۲ درصد بالغ مي شود. 

در پي تقلب و تخلف هاي گسترده  

 آزمون دستياري 
پزشکي باطل شد 
 بنفشه سام گیس؛ 

ساعت 7 و 51 دقیقه صبح روز شنبه، این خبر 
»نتایج  گرفت.  قرار  مهر  بر خروجي خبرگزاري 
باطل  پزشکي  دستیاري  آزمون  وهفتمین  سي 
بار  دومین  این  گذشته،  سال  هشت  طي  شد.« 
تقلب و تخلف گسترده در آزموني که  است که 
هم  نفر  هزار   ۲۰ از  آن  کنندگان  شرکت  تعداد 
هدر  و  نتایج  ابطال  به  منجر  کند،  نمي  تجاوز 
خبر  بي  که  شود  مي  پزشکاني  زحمات  رفتن 
و  کرده  تالش  متخلفان،  با  همدستي  مزایاي  از 
مي  رقم  را  آن  »تقلب«  که  یي  آینده  به  امیدوار 
مي  حاضر  امتحان  جلسه  سر  دلخوش  زند، 
جاري  سال  دستیاري  آزمون  در  تقلب  شوند. 
آن  گستردگي  که  است  دفعاتي  از   ،8۲ سال  و 
مسووالن  کنندگان،  شرکت  بر  تخلف  افشاي  و 
کرده  آزمون  نتایج  ابطال  به  ناچار  و  وادار  را 
است و شاید سایر تخلفات به دلیل فاش نشدن، 
دکتر  شود.  سپرده  تاریخ  هاي  برگ  به  صرفًا 
که  بهداشت  وزیر  وحیددستجردي،  مرضیه 
در  جاري  سال  ماه  بهمن   ۲9 پنجشنبه،  روز 
حوزه امتحاني در دانشگاه علوم پزشکي تهران 
حاضر شد و با اظهار جمله »امسال براي افزایش 
امنیت آزمون، سواالت که با طي مراحل قرنطینه 
طراحي شده، دو بار پلمب شده و هیچ کس جز 
در زمان آزمون از کم و کیف سواالت اطالعي 
نداشته است. دفترچه هاي سواالت و پاسخنامه 
این  امنیت  است.  شده  حفاظت  کاماًل  نیز  ها 
آزمون کاماًل تضمین شده و هیچ نگراني از این 
سالمت  از  تمام،  اطمینان  با  ندارد«  وجود  نظر 
مي  سخن  آزمون  برگزاري  مراحل  صحت  و 
آگاهي  با  شب،  جمعه  پایاني  ساعات  در  گفت، 
از تقلب گسترده در این دوره از رقابت، تمامي 
 34 در  داوطلب   648 و  هزار   16 رقابت  نتایج 
حوزه امتحاني را ابطال کرد و دست اندرکاران 
سنجش  مرکز  با  همکار  و  آزمون  برگزاري 
وزارت بهداشت را از سمت خود عزل کرد. در 
اطالعیه وزارت بهداشت که صبح روز شنبه و با 
امضاي وزیر در اختیار رسانه هاي گروهي قرار 
قانوني  التزام  به  »نظر  شد؛  اعالم  چنین  گرفت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اخالقي  و 
پزشکي نسبت به سالمت برگزاري آزمون مهم 
رعایت  تخصصي،  دستیار  پذیرش  حساس  و 
برگزاري  به  قوانین مربوط  و  عدالت و مقررات 
شرکت  داوطلبان  عموم  اطالع  به  آزمون،  این 
کننده در آزمون دوره سي وهفتم مي رساند؛ در 
بررسي اعتراضات و شکایات برخي از داوطلبان 
برخي  دانستن  وارد  و  آزمون  برگزاري  از  پس 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  دستور  به  آنها،  از 
آزمون  دوره  هفتمین  و  سي  پزشکي  آموزش 
تاریخ  از  شد.  ابطال  تخصصي  دستیار  پذیرش 
صدور این اطالعیه، کلیه دست اندرکاران مرکز 
سنجش آموزش پزشکي تا حصول نتیجه نهایي، 
پس از رسیدگي کامل به کلیه ابعاد موضوع از 
سمت هاي خود عزل مي شوند.« دکتر محمدعلي 
محققي معاون آموزشي وزارت بهداشت که روز 
پیش از برگزاري آزمون در باب امنیت و سالمت 
این رقابت اعالم کرد »در این دوره تالش شده 
سطح  ترین  عالي  در  آزمون  برگزاري  فضاي 
بنابراین،  و  شود  برگزار  حفاظتي  و  امنیتي 
داوطلبان هیچ نگراني از بابت شرکت در امتحان 
نداشته باشند زیرا فضاي آزمون کاماًل رقابتي 
تالش  و  صالحیت  برحسب  داوطلبان  و  است 
و  شنبه  روز  کنند«  مي  رقابت  آزمون  در  خود 
به فاصله کمتر از 48 ساعت از برگزاري آزمون، 
تقلب در سي و هفتمین دوره آزمون دستیاري 
پزشکي را تایید کرد و نخستین نشانه حاکي از 
از سواالت آزمون در  تقلب را وجود چند برگ 
یکي از دانشکده ها و در اثناي برگزاري آزمون 
گفت؛  ها  خبرگزاري  با  وگو  گفت  در  و  دانست 
حاوي  برگه  دو  آزمون،  برگزاري  روز  »صبح 
۲5 سوال آزمون توسط عده یي از داوطلبان به 
در  مستقر  پزشکي  علوم  هاي  دانشکده  از  یکي 
از ساعت  قبل  که  آنجا  از  ولي  داده شد،  تهران 

اداري بود کارکنان به آن توجهي نکردند و حدود 
11 متوجه آن شدند و آن را در اختیار  ساعت 
وزارت بهداشت قرار دادند. سوال ها با سواالت 
از  یکي  کتابخانه  در  و  بود  منطبق  شده  طرح 
دانشگاه ها در اختیار داوطلبان قرار گرفته بود. 
البته هنوز اطالعي نداریم که سواالت چگونه در 

اختیار داوطلبان قرار گرفته است.« 

تخلفاتي که افشا شد 
آزمون  ویکم  سي  دوره  برگزاري  از  پس 
دستیاري در روزهاي پایاني سال 8۲ با حضور 
13 هزار داوطلب و در زمان وزارت دکتر مسعود 
پزشکیان اعالم شد در این آزمون تخلف صورت 
گرفته و سواالت آزمون پیش از برگزاري رقابت 
پیش فروش شده است. تجمع گسترده داوطلبان 
مجلس،  بهداشت،  وزارت  مقابل  در  آزمون 
مجري  نهاد  سه  انقالب  دادگاه  و  قضاییه  قوه 
خواست  به  تا  واداشت  را  کشور  قانونگذار  و 
داوطلبان براي بررسي احتمال تقلب و تخلف تن 
داده و در نهایت با وجود اعتراض و انکار وزیر 
بهداشت دولت هشتم تقلب در آزمون دستیاري 
را پذیرفته و نتایج آن را باطل اعالم کنند. پیگیري 
پرونده آزمون دستیاري به ستاد مشترک سپاه 
پاسداران واگذار شد و تعداد پرونده تخلف در 
این دوره از آزمون به 18 عدد مي رسید و در پي 
اثبات تخلف در هیات تجدیدنظر افراد متخلف از 
سمت هاي خود اخراج و از ادامه تحصیل محروم 
شدند. بررسي هاي قضایي در این پرونده منجر 
به شناسایي ۲۰۰ نفر از کارکنان بخش دولتي و 
آزمون  در  تخلف  در  اندرکار  دست  خصوصي 
شد که بنا بر گفته مراجع قضایي از محل فروش 
سواالت بیش از 5۰۰ میلیون تومان درآمد کسب 
کرده بودند. نمایندگان مجلس پیشنهاد استیضاح 
پیگیري  و  را مطرح  بهداشت دولت هشتم  وزیر 
کردند و یکي از مهم ترین نکات مندرج در پرونده 
تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت دولت هشتم 
هم، تقلب در آزمون دستیاري سال 8۲ بود. آبان 
ماه سال 83 آیین نامه جلوگیري از تقلب و تخلف 
علوم  شوراي  در  بهداشت  وزارت  هاي  آزمون 
دکتر  و  شد  تصویب  بهداشت  و  پزشکي  پایه 
پایه  علوم  شوراي  وقت  دبیر  کشاورز  حسین 
کرد؛  اعالم  بهداشت  وزارت  بهداشت  و  پزشکي 
»این آیین نامه، استفاده از هر وسیله در راستاي 
یا  داخل  از  آزمون  با  مربوط  اطالعات  دریافت 
خارج جلسه یا در طول جلسه امتحان یا هرگونه 
اطالعات  غیرمجاز  کسب  به  منجر  که  روشي 
مربوط به امتحان و فریب مجریان برگزاري آن 
اقدام،  هرگونه  کند.  مي  محسوب  تقلب  را  شود 
رفتار، تسامح و سهل انگاري طراحان سواالت، 
محافظان  امتحاني،  اوراق  کنندگان  تصحیح 
و  ناظران  مجریان،  اوراق،  این  نگهداري  محل 
نامنصفانه  به موفقیت  مراقبان آزمون که منجر 
شود  تقلب  یا  امتحان  در  داوطلب  غیرقانوني  و 
سواالت  افشاي  شود.  مي  محسوب  تخلف 
امتحاني قبل از برگزاري و هرگونه فعل و انفعال 
در این ارتباط که منجر به فاش شدن آنها شود، 
یا  عمدي  انفعال  و  فعل  و  اقدام  عمل،  هرگونه 
ناشي از بي احتیاطي، بي مباالتي و سهل انگاري 
از  پس  امتحاني  اوراق  نگهداري  و  حفظ  به  که 
تعویض  به  منجر  و  کند  وارد  خدشه  آزمون 
خروج  یا  آنها  محتواي  تغییر  یا  امتحاني  اوراق 
از مخزن محل نگهداري شود، مسامحه در انجام 
با  تباني  آزمون،  برگزاري  در  محوله  وظایف 
داوطلبان و ایجاد امکانات و تسهیالت براي آنها 
نحوه  بر  مقررات حاکم  نقض  و  تقلب  زمینه  در 
نتایج آزمون جزء موارد  اصالح اوراق و اعالم 

تخلف مسووالن آزمون محسوب مي شود.« 

قانون هم کارایي ندارد 
تخلفات  پیگیري  در  نامه مصوب  آیین  با وجود 
از  بیشتر  هرچه  کاستن  براي  ایجاد شرایطي  و 
بهداشت،  وزارت  هاي  آزمون  در  تقلب  امکان 
قانون  از  پیشروتر  متخلفان،  رسد  مي  نظر  به 
به  باید  نهاد  کدام  اکنون  اما  دارند.  برمي  قدم 
پرسش داوطلباني که وقت و هزینه صرف کرده 
اند تا آینده یي را که در رویاي آن بوده اند به 
واقعیت نزدیک کنند، پاسخ دهد؟ پرسشي ساده. 
با  آزموني  از  حراست  توان  که  یي  وزارتخانه 
تواند  ندارد، چگونه مي  نفر را  16 هزار  شرکت 
حفظ سالمت 7۰ میلیون ایراني را تضمین کند؟ 
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هفته نامه پرشين از همکاری تعداد محدودی  دانشجوی 
داوطلب جهت تهيه گزارش  استقبال می کند

براون به کميته
 چيلکات مي رود   

 
براون  گوردون 
هفته آینده در کمیته 
جنگ  تحقیقات 
)چیلکات(  عراق 
شد.  خواهد  حاضر 
ایسنا،  گزارش  به 
براون  گوردون 
نخست وزیر انگلیس 
در زمان آغاز جنگ 

عراق در سال ۲۰۰۲ به عنوان وزیر خزانه داري 
از  پیش  است.  کرده  مي  وظیفه  انجام  انگلیس 
تابستان  در  براون  انتظار مي رفت گوردون  این 
حاضر  )چیلکات(  عراق  جنگ  تحقیقات  کمیته  در 
شود، زیرا سرجان چیلکات رئیس این کمیته قصد 
نداشت حضور گوردون براون به عنوان سکوي 
دنبال  به  اما  گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  سیاسي 
نامه  ارسال  با  براون  سیاسي  فزاینده  فشارهاي 
یي به چیلکات خواهان برگزاري سریع تر جلسه 

این کمیته شد.  

هفت افسر نظامي ترکيه به 
زندان محکوم شدند 

افسران  از   یک دادگاه در ترکیه دیروز هفت تن 
براي  چیني  توطئه  اتهام  به  را  کشور  این  ارتش 
سرنگوني دولت اسالمي ترکیه به زندان محکوم 
ترکیه  بازجویان  گزارش آسوشیتدپرس  به  کرد. 
همچنین چندین تن دیگر از افسران ارشد از جمله 
فرماندهان سابق نیروي دریایي، نیروهاي هوایي 
اند.  داده  قرار  سوال  مورد  را  ویژه  نیروهاي  و 
ارتش  میان  تنش  افزایش  باعث  ها  بازداشت  این 
اردوغان  طیب  رجب  دولت  و  ترکیه  سکوالر 
نخست وزیر این کشور شد. این دادگاه همچنین 
شش افسر بازداشت شده دیگر را آزاد کرد. البته 
دوباره  افراد  این  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز 
خیر.  یا  گرفت  خواهند  قرار  قانوني  پیگرد  مورد 
ترکیه در دستگیري برخي  اقدامات دولت  پي  در 
مقامات ارتش در این کشور، اتحادیه اروپا نسبت 
به این اقدام دولت ابراز نگراني کرد. آنگال فیلوته 
در  اروپا  اتحادیه  توسعه  کمیسیون  سخنگوي 
در  کرد  درخواست  ترکیه  مقامات  از  مورد  این 
و  اصول  به  کشور  این  ارتش  مقامات  بازداشت 
مباني حقوقي و قانوني توجه کنند. آنگال فیلوته در 
همین ارتباط اظهار داشت کمیسیون روند محاکمه 
و بازرسي از این متهمان را با دقت دنبال مي کند. 
وي افزود شهروندان ترکیه این حق را دارند که از 
جزییات کامل این بازجویي مطلع شوند. البته این 
اقدام واکنش و انتقادات فراواني نیز در داخل ترکیه 
احزاب  رهبران  راستا  همین  در  داشت.  همراه  به 
فرماندهان  این  بازداشت  از  ترکیه  اپوزیسیون 
طي روزهاي اخیر به شدت انتقاد کردند. روزنامه 
حریت چاپ ترکیه نوشت؛ افراد بازداشت شده در 
علیه حزب حاکم عدالت و  توطئه کودتا  با  رابطه 
رهبر حزب  بایکال  دنیز  بازداشت شدند.  توسعه 
نشان  اقدام  این  داشت؛  اظهار  خلق  جمهوریخواه 
قرار  بسیار خطرناک  در مسیري  ترکیه  دهد  مي 
گرفته است. پلیس ترکیه روز دوشنبه نزدیک به 
5۰ تن از پرسنل نظامي بازنشسته و فعال را در 
نظامي  کودتاي  خصوص  در  تحقیقات  با  رابطه 
علیه دولت در سال ۲۰۰3 بازداشت کرد. در خبر 
دیگري به گزارش شبکه سي ان ان گفته مي شود 
این  انتشار یک نوار ویدئویي، صریحًا  با  القاعده 
اینترنتي خبر  است. سایت  کرده  تهدید  را  کشور 
ترکیه  القاعده  دوم  نفر  الظواهري  نوشت؛  ترک 
مورد  دارد،  افغانستان  در  که  نقشي  به خاطر  را 
انتقاد قرار داده و گفته است کشور مسلمان ترکیه 
افغانستان چنین  چگونه مي تواند علیه مسلمانان 

نقشي را بازي کند. 

امريکاي التين؛ 
نسل در حال 

نابودي 
 

ینس گلوزینگ، ترجمه؛ محمدعلي فیروزآبادي

قاتالن با چهار یا پنج وانت آمدند و خیاباني 
را مسدود  کارگرنشین سالوادکار  در محله 
کردند. آنجا یعني در سیداد خوارز 6۰ دانش 
آموز یک مدرسه یک جشن تولد را برگزار 
مي کردند. متجاوزان با سالح هاي اتوماتیک 
به سوي دانش آموزان آتش گشودند و 16 
 19 تا   15 در سنین  اکثراً  از آنان را که  نفر 
بیسبال  تیم  یک  عضو  و  ورزشکار  و  سال 
به  قربانیان  از  یکي  درآوردند.  پا  از  بودند، 
نام »خوزه آدریان انچینا« به تازگي به عنوان 
گذشته  تحصیلي  سال  ممتاز  آموز  دانش 
ژانویه  در  که  جنایت  این  بود.  انتخاب شده 
امروز  به  تا  خود  نوع  در  داد،  روي   ۲۰1۰
خونین ترین جنایت از این نوع در آن شهر 
مرزي و بدنام مکزیک به شمار مي آید که 
در مجموع 53 نفر را قرباني این عمل خشونت آمیز کرد. 
تصفیه  چارچوب  در  جنایت  این  مکزیک  دولت  نظر  از 
حساب هاي فروشندگان و دالالن مواد مخدر صورت 
آموزان  دانش  آن،  قربانیان  از  نفر   16 اما  است  گرفته 

شهرهاي  دیگر  در  اخیر  روزهاي  طي  بودند.  گناه  بي 
مکزیک نیز ترور و جنایت غوغایي به راه انداخته است؛ 
در شهر ایگوآال در جنوب غربي این کشور هفت جسد 
پیدا شد که همگي خفه شده بودند. از قرار معلوم عامالن 
قتل بیني و دهان قربانیان را با چسب مسدود کرده و 
آنها را از پا درآورده اند. رئیس پلیس و دو کارمند در 
زیتا  قرار گرفتند و در  گلوله  شهر کوئیروگا هم هدف 
کوارو چند پاکت پالستیکي حاوي اجساد تکه تکه شده 
یافت شد. جنگ مواد مخدر در مکزیک روز به روز ابعاد 
»فیلیپ  پرزیدنت  و  گیرد  مي  خود  به  تري  وحشتناک 
جنگ  به  را  فدرال  پلیس  و  سرباز  هزار   45 کالدرون« 
علیه مافیاي مواد مخدر اعزام کرده است. تنها پنج هزار 
نفر از این عده ماموریت دارند که در خیابان هاي سیداد 
خوارز به گشت زني بپردازند. با این حال این خونریزي 

از روي کار  قبل  تا  دارد.  ها همچنان روندي صعودي 
نفر  دو  ۲۰۰6 روزانه  کالدرون در دسامبر سال  آمدن 
به طرز دلخراشي در این شهر کشته مي شدند. این رقم 
 ۲۰۰9 سال  در  و  روز  در  نفر  پنج  به   ۲۰۰8 سال  در 
از سال  ترتیب  این  به  و  کرد  پیدا  افزایش  نفر  هفت  به 
۲۰۰7 مجموعًا بیش از 15 هزار نفر در مکزیک قرباني 
جنگ مواد مخدر شده اند. اما تجارت و فروش این مواد 
جهنمي روز به روز پررونق تر شده است. مکزیک در 
سال ۲۰۰9 به عنوان دومین تولیدکننده ماري جوانا در 
جهان شناخته شد و کشاورزان خرده پاي این کشور به 
جاي ذرت و لوبیا در حال حاضر به کشت گیاه حشیش 
در  پیروزي  هم  دولتي  ناامید  مقامات  هستند.  مشغول 
قلمداد  ناممکن  تقریبًا  را  مرگ  سوداگران  این  با  جنگ 
مي کنند. و این شکستي است که به سرتاسر امریکاي 
التین مربوط مي شود و امروزه مافیاي مواد مخدر در 
سراسر این بخش از قاره امریکا در حال پیشروي است. 
هفت  از  که  مدلین  شهر  یعني  کلمبیا  کوکائین  متروپل 
سال پیش و پس از عملیات خونین ارتش به عنوان شهر 
دیگر  بار  گذشته  سال  شد،  مي  محسوب  شده«  »آزاد 
شاهد به قتل رسیدن 18۰۰ انسان بوده است. به گفته 
»کارتل  میان  جنگ  قرباني  افراد  این  اکثر  کلمبیا  دولت 
یعني  کلمبیا  در کشور همسایه  اند.  هاي کوچک« شده 
در پرو هم سازمان تروریستي »راه درخشان« بار دیگر 
فعال شده و در ابعادي گسترده به تجارت مواد مخدر 
مشغول است. در بولیوي سطح زیر کشت کوکائین در 
دوران ریاست جمهوري »اوو مورالس« تا پایان ۲۰۰8 تا 
11 درصد افزایش یافت و در آرژانتین باندهاي فروش 
مواد مخدر در مناطق خارج شهر بوئنوس آیرس دست 
به عملیات انتقام جویانه مي زنند و با یکدیگر درگیر مي 
شوند. این گانگسترها روز به روز وحشي تر و گستاخ 
تر مي شوند. به عنوان مثال به تازگي در شهرک المپیک 
ریودوژانیرو به سوي یک هلیکوپتر پلیس آتش گشودند 
این  نشین  فقیر  منطقه  از سیصد  بیش  آن  بر  عالوه  و 
یک  ترتیب  این  به  دارند.  خود  اختیار  در  نیز  را  شهر 
جنگ  این  قرباني  التین  امریکاي  جوانان  از  کامل  نسل 
مواد مخدر هستند. بسیاري از این نسل در سنین اولیه 
جواني و غالبًا در فقر به سر مي برند. هر کس از آنها 
از زنداني  بماند، معمواًل در زندان هاي آکنده  که زنده 
کارش به پایان مي رسد و در آنجا هم همگي آنان در 

کنترل مافیاي مواد مخدر قرار مي گیرند. 

»روبم سزار فرناندز« مدیر سازمان کمک رسان »ویوا 
ریو« در برزیل مي گوید؛ »اینجا همه درس خالفکاري و 
جنایت مي آموزند. دیگر نمي توان با قوه قهریه در جنگ 
علیه مواد مخدر پیروز شد.« دولت هاي امریکاي التین 
ساالنه میلیاردها دالر براي جنگ علیه کارتل هاي مواد 
مخدر هزینه مي کنند. مکزیک و کلمبیا ارتش هاي خود 
را براي درهم کوبیدن باندهاي مواد مخدر روانه کرده 
اند و عالوه بر آن، ایاالت متحده هم از چند دهه پیش 
کمک هاي نظامي کالني به جنوب این قاره مي رساند. 
اما قدرت اقتصادي این کارتل ها فناناپذیر است. آنها به 
ماموران پلیس و سربازان رشوه داده و آنان را آلوده 
و  خرند  مي  را  ها  قاضي  و  سیاستمداران  و  کنند  مي 
کنند.  مي  نفوذ  مکزیک  و  گواتماال  کلمبیا،  در  تدریج  به 
و  برجسته  جمهور  رئیس  سه  که  بود  خاطر  همین  به 
انریکه  »فرناندو  یعني  التین  امریکاي  کشورهاي  سابق 
کاردوسو« )برزیل(، »ارنستو زدیلو« )مکزیک( و »سزار 
به  مخدر  مواد  مافیاي  علیه  جنگ  )کلمبیا(،  گاویریا« 
پشتیباني ایاالت متحده را جنگي شکست خورده اعالم 
شدند.  مخدر  مواد  بازار  کنترل  عدم  خواهان  و  کردند 
آتالنتیک  سوي  آن  در  این  از  پیش  آزادسازي  چنین 
پرتغال صورت گرفت  و  هلند  در جمهوري چک،  یعني 
و جالب آنکه مصرف مواد مخدر در اسپانیا و پرتغال 
افزایش نیافت. این در حالي است که در شهرهاي بزرگ 
مواد  به  معتادان  تعداد  بر  روز  به  روز  التین  امریکاي 
گذشته  سال  مکزیک  کنگره  شود.  مي  افزوده  مخدر 
قانوني را ملغي کرد که طي آن تا به آن روز حمل مقدار 
کمي مواد مخدر نیز جرم محسوب مي شد. دیوان عالي 
آرژانتین هم به همین صورت راه را براي جرم محسوب 
نشدن مصرف مواد مخدر باز کرد. در مکزیک یعني در 
کشوري که حمل مواد مخدر براي استفاده و مصرف 
همکاري  با  ریو  ویوا  سازمان  است،  آزاد  شخصي 
کاردوسو رئیس جمهور سابق و یک ائتالف حزبي در 
کنگره در پي وضع قوانین ابتکاري براي تعریف و تعیین 

مقدار مجاز مواد مخدر است. تا به امروز این پلیس است 
فروش  یا  براي مصرف  را  گیرد کسي  مي  تصمیم  که 
استاد  داسیلوا«  »یورگ  نه.  یا  کند  دستگیر  مخدر  مواد 
هایي  »برزیلي  گوید؛  مي  برزیل  هاي  دانشگاه  از  یکي 
رفتن  زندان  از  دادن رشوه  با  دارند،  پوست سبزه  که 
همیشه  سیاهپوست  هاي  برزیلي  اما  شوند  مي  معاف 
به زندان مي  به عنوان فروشنده دستگیر مي شوند و 
افتند.« این استاد دانشگاه زماني فرمانده دژبان و سپس 
بود.  ریودوژانیرو  محلي  دولت  عمومي  امنیت  وزیر 
داسیلوا در دوران کاري خود در محله هاي فقیرنشین 
وارد عمل  مواد مخدر  گانگسترهاي  علیه  ریودوژانیرو 
مي شد و به گفته خودش به شدت تحت فشار و تهدید 
و  تولید  که  است  عقیده  این  بر  وي  امروز  است.  بوده 
بگیرد؛  باید تحت کنترل دولت قرار  فروش مواد مخدر 
»ایاالت متحده امریکا هم در دهه 3۰ و پس از شکست 
طرح منع فروش و تولید مشروبات الکلي همین کار را 
کرد. دولت مي تواند براي مواد مخدر هم مالیات تعیین 
کند و به این ترتیب نفس وجود مافیاي مواد مخدر بي 
معني مي شود.« اما آیا امکان فروش مثاًل کوکائین در 
کمتر  امروز  به  تا  دارد؟  وجود  دولتي  هاي  فروشگاه 
به  را  یي  ایده  چنین  التین  امریکاي  در  سیاستمداري 
طور علني مطرح کرده است. اما کارشناسان امریکایي 
بر این عقیده اند که اگر مصرف مواد مخدر آزاد شود، 
این  آینده آزاد شود. ولي  این مواد هم در  باید فروش 
مساله پیچیده تر از این است زیرا به گفته فرناندز در 
امریکاي التین »تجارت اسلحه و مواد مخدر دست در 
دست یکدیگر دارند. باید براي نابودي این اتحاد نامقدس 
تالش کنیم.« اما هیچ یک از کشورهاي امریکاي التین به 
ها  این کشور  و  نیست  این مشکل  به حل  قادر  تنهایي 
نیاز مبرم به همکاري با ایاالت متحده و دیگر کشورهاي 
بزرگ مصرف کننده در این مورد دارند. خانم »کاسیا 
مالینوسکا سپروخ« مدیر برنامه مبارزه جهاني با مواد 
مخدر وابسته به بنیاد جامعه باز )حوزه ورشو( عقیده 
دارد مقاومت ها در مقابل تسهیل قانون مواد مخدر در 
ایاالت متحده در واقع از سوي مدیران بخش خصوصي 
امریکا مدیریت بخشي  زندان ها صورت مي گیرد. در 
از زندان ها در اختیار بخش خصوصي است و »البي 
مدیران خصوصي زندان ها در مقابل چنین برنامه یي 
مقاومت مي کند«. اما دولت اوباما در نظر دارد برخالف 
به  آن  گذاشتن  کنار  براي  را  راه  امریکا  قبلي  دولت 
کند  باز  مورد  این  در  سختگیرانه  مشي  خط  اصطالح 
امریکاي  تالش  به  اعتراضي  هیچ  کار  اینجاي  به  تا  و 
نداشته  مخدر  مواد  مصرف  قانون  تسهیل  براي  التین 
است. حتي به تازگي در کالیفرنیا کشت کنف با »مقاصد 
درماني« مجاز اعالم شده است و از سوي دیگر هیالري 
کلینتون هم در آخرین دیدارش از مکزیک خواهان یافتن 
آلترناتیوهایي براي مبارزه با مصرف مواد مخدر شد. 

شخص اوباما هم چند هفته قبل اشارات محتاطانه یي در 
این مورد داشت. او بودجه یي را هم که به عنوان کمک 
براي جنگ مواد مخدر در اختیار کلمبیا و مکزیک قرار 
مي گرفت، کاهش داد. »جرج دبلیو گریسون« نویسنده 
یي  مقاله  طي  نیز  مکزیک  امور  امریکایي  کارشناس  و 
نوشت که امریکا باید »اندیشیدن به آنچه غیراندیشیدني 
است« را آغاز کند و قانون »رفع محدودیت در مصرف 
مواد مخدر«را به تصویب برساند. از آنجایي که جنگ 
هاي  همسایه  ترین  مهم  ثباتي  بي  موجب  مخدر  مواد 
استراتژي  یک  یافتن  واشنگتن  مي شود،  متحده  ایاالت 
جدید براي مبارزه با تجارت مواد مخدر را در راستاي 
منافع خود مي داند. آن کشتار اخیر در مکزیک به نوعي 
و  کالدرون  پرزیدنت  دولت  به  نسبت  را  مردم  خشم 
دولتش برانگیخته است؛ دولتي که یکي از متحدان نزدیک 
واشنگتن به شمار مي آید. کشتار اخیر در سیداد خوارز 
بلکه سراسر جمهوري مکزیک  تنها آن شهر مرزي  نه 
و  والدین  است.  برده  فرو  در وحشت  دیگر  بار  یک  را 
نزدیکان آن 16 قرباني جوان در روز تشییع جنازه آنها 
پالکاردها و عکس هایي را روي تابوت هاي باز نصب 
کرده بودند و خواهان احترام به خون آنان شده بودند. 
گفت؛  سیاستمداران  به  خطاب  داغدار  مادران  از  یکي 
را  ما  پسران  و  دختران  جان  از  حفاظت  توانایي  »اگر 
ندارید، حداقل بگذارید جنازه هاي آنان را با احترام و 

مراسمي درخور آنان به خاک بسپاریم.« 

منبع؛ اشپیگل 
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به دنبال اعالم تعیین ناظران انتخاباتي توسط رئیس 
جمهور افغانستان 

کرزي متهم به 
رفتار استبدادي شد 
به دنبال اعالم این خبر که تعیین ناظران انتخاباتي از این پس 
داخلي  مقامات  بود،  خواهد  افغانستان  جمهور  رئیس  برعهده 
و بین المللي با انتقاد از این تصمیم آن را حرکت مستبدانه از 
پیشین  نامزد  طرف حامد کرزي معرفي کردند. عبداهلل عبداهلل 
منتقدي  افراد  جمله  از  افغانستان  جمهوري  ریاست  انتخابات 
بود که دیروز از جامعه جهاني خواست براي اصالح کمیسیون 
بر حامد کرزي رئیس جمهور آن کشور  انتخاباتي کشورش 
در  که  عبداهلل  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به  بیاورد.  فشار 
کمیسیون امور خارجي مجلس ملي فرانسه سخنراني مي کرد، 
گفت؛ »جامعه جهاني، سازمان ملل و دیگر مجامع جهاني باید 
به گونه یي بر رهبران سیاسي افغانستان فشار بیاورند تا از 
شده  برقرار  کشور  آن  در  شفافي  انتخاباتي  فرآیند  پس  این 
ایجاد  انتخاباتي  کمیسیون  عمل  شیوه  در  عیني  تغییراتي  و 
شود.« وي خاطرنشان کرد؛ »همه اعضاي کمیسیون انتخاباتي 
توسط کرزي انتخاب مي شوند و پارلمان در این مساله هیچ 
زیر  نیز  ها  استان  همه  در  انتخاباتي  سیستم  و  ندارد  نقشي 
و  معرفي  کرزي  هم  را  آن  که  دارند  قرار  یي  دبیرخانه  نظر 
انتخابات  بر سر  آنچه  به  و  به گذشته  کند. وقتي  انتخاب مي 
ریاست جمهوري افغانستان رفت، فکر مي کنیم، پرسش هاي 
زیادي در ذهن ما ایجاد مي شود. براي پرهیز از ایجاد شبهه، 
یک نظام انتخاباتي دموکراتیک و کاماًل شفاف همان طور که 
در کنفرانس ماه ژانویه در مورد آن گفت وگو شد باید ایجاد 
شود. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوري زماني که از 
اصالحات در کمیسیون انتخاباتي سخن مي گفتم، این پاسخ را 
مي شنیدم که زمان بسیار کم است اما از این پس زمان زیادي 
آتالنتیک  پیمان  سازمان  که  حالي  در  داریم.«  کار  این  براي 
شمالي )ناتو( به حمله علیه طالبان ادامه مي دهد تصمیم روز 
در  را  جدیدي  سیاسي  هاي  تنش  تواند  مي  کرزي  شنبه  سه 
تواند وي را  امر همچنین مي  این  به وجود آورد.  این کشور 
در مناقشه جدیدي با اهدا کنندگان کمک هاي مالي غربي قرار 
دهد که گفته اند بدون اصالح شرایط برگزاري انتخابات، هزینه 
برگزاري انتخابات پارلماني هجدهم سپتامبر )۲7شهریور( این 
کشور را تامین نخواهند کرد . یکي از گروه هاي مخالف داخلي 
جبهه ملي مخالفان اصلي افغانستان است که از شوراهاي کمک 
کننده مالي، نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسي دیگر خواست 
ساز و کاري را براي تضمین برگزاري انتخابات شفاف در این 
کشور ارائه دهند. فاضل سنگچاراکي سخنگوي این جبهه گفت؛ 
»این اقدام نشان مي دهد کرزي با مشورت نگرفتن از پارلمان، 
استبدادي  از روش هاي  یکي  احزاب سیاسي  و  مدني  جامعه 
خود را به کار بسته است.« امریکا مهم ترین حامي کرزي از 
نگراني  ناتو  اعضاي  از  یکي  کانادا  اما  نکرده  انتقاد  اقدام  این 
خود را از این مساله اعالم کرده و معتقد است این امر مي تواند 
این دیده بان را تضعیف کند و اعتبار انتخابات پارلماني را در 
امور خارجه  وزیر  کنون  بیندازد. الرنس  به خطر  این کشور 
کانادا در بیانیه یي اعالم کرد؛ »وجود یک کمیسیون رسیدگي 
به شکایات انتخاباتي قوي و مستقل براي آینده یک افغانستان 
دموکراتیک حیاتي است و هر تالشي براي تضعیف این نهاد 
خارجه  امور  وزارت  سخنگویان  از  یکي  است.«  کننده  نگران 
انگلیس نیز در این رابطه گفت؛ ضروري است دولت افغانستان 

از انتخابات ۲۰۰9 عبرت بگیرد.

انتقاد شديد گيتس از ناتو
وزیر  گیتس  رابرت  افغانستان  به  مربوط  دیگر  تحول  یک  در 
دفاع امریکا در سخنراني خود در دانشگاه دفاع ملي امریکا با 
اظهار داشت؛  ناتو  نیروهاي  میان  به وجود بحران در  اشاره 
افغانستان نشان دهنده ضعف هاي بنیادین ناتو و کمبودهایي 
را  آینده  امنیتي  تهدیدهاي  با  مقابله  در  ناتو  توانایي  که  است 
اشاره  ناتو  بودجه  کمبود  به  همچنین  گیتس  دهد.  مي  کاهش 
این  بود  درصدد  امریکا  پیشین  دولت  داشت؛  اظهار  و  کرد 
مشکل را حل کند، اما در نیل به این هدف موفق نبود. وي ادامه 
داد؛ غیرنظامي سازي اروپا و مخالفت افکار عمومي و سطوح 
سیاسي با نیروهاي نظامي در قرن بیستم باعث شده موانعي 
براي دستیابي به امنیت واقعي و صلح پایدار در قرن ۲1 ایجاد 
شود. وزیر دفاع امریکا تاکید کرد؛ دشمنان بالقوه آینده ممکن 
است ناتو را به عنوان یک »ببر کاغذي« در نظر بگیرند. گیتس 
در ادامه سخنان خود تصریح کرد؛ نه تنها ضعف در ناتو باعث 
وقوع حمالت در آینده خواهد شد، بلکه کمبود بودجه و توانایي 
باعث خواهد شد نیروهاي عضو ناتو به سختي در کنار یکدیگر 
با تهدیدهاي مشترک مبارزه کنند. گیتس گفت؛ تمامي این نکات 
انجام  با  فوري  طور  به  و  باشد  ناتو  براي  خطري  زنگ  باید 

اصالحات، بحران ایجاد شده را مرتفع سازد.
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استقبال اتحاديه 
اروپا از نتايج 

تحقيقات درباره 
ترور مبحوح  

اروپا ضمن محکوم  اتحادیه   شوراي 
کردن ترور المبحوح از نتایج تحقیقات 
دوبي  پلیس  توسط  آمده  عمل  به 
پایان  در  شورا  این  کرد.  استقبال 
بیانیه  در  بروکسل  در  خود  نشست 
المبحوح  محمود  ترور  کرد  تاکید  یي 
مقاومت  جنبش  نظامي  فرماندهان  از 
ماه  که  )حماس(  فلسطین  اسالمي 
موجبات  داد  روي  دوبي  در  ژانویه 
ناراحتي شدید اتحادیه اروپا را فراهم 
چنین  است؛  آمده  بیانیه  این  در  کرد. 
و  صلح  به  دستیابي  امکان  اقدامي 
مي  بین  از  را  خاورمیانه  در  ثبات 
ضمن  اروپا  اتحادیه  کشورهاي  برد. 
ترور  این  عامالن  اقدام  کردن  محکوم 
هاي  پاسپورت  از  استفاده  بر  مبني 
هویت  جعل  طریق  از  اروپایي  تقلبي 
به  تحقیقات  از  اروپایي  شهروندان 
عمل آمده توسط پلیس دوبي استقبال 
کردند. در این بیانیه بر تحقیقات کامل 
در حال جریان از سوي کشورهاي ذي 
این  خصوص  در  اروپا  اتحادیه  ربط 
پاسپورت  از  استفاده  درباره  پرونده 
اروپایي  کشورهاي  از  تقلبي  هاي 
خواسته شده با مقامات دوبي همکاري 
بیانیه  در  اروپا  اتحادیه  کنند. شوراي 
خود آورده است؛ این اتحادیه به تالش 
جهت جلب اعتماد نسبت به پاسپورت 
اتحادیه  این  عضو  کشورهاي  هاي 
است  معتقد  همچنان  و  است  پایبند 
ترین  مطمئن  اروپایي  هاي  پاسپورت 
همه  که  هستند  جهان  هاي  پاسپورت 
رعایت  آن  در  المللي  بین  هاي  شرط 
شده است. با این حال اتحادیه اروپا از 
یا سازمان موساد  اسرائیل  بردن  نام 
سوءاستفاده  ها  پاسپورت  این  از  که 
روزنامه  دیروز  کرد.  امتناع  اند  کرده 
هشت  از  انگلستان  چاپ  تایمز 
که  خبرداد  انگلیسي  جعلي  پاسپورت 
در ترور المبحوح استفاده شده است. 
یي  فزاینده  فشارهاي  شود  مي  گفته 
به اسرائیل براي همکاري با اروپا در 
تحقیقات مربوط به شناسایي جاعالن 
هویت وارد مي شود. محمود المبحوح 
در  حماس  ارشد  فرماندهان  از  یکي 
ماه ژانویه و در هتلي در دوبي ترور 
اروپا  اتحادیه  خارجه  وزیران  شد. 
اعالم  بروکسل  در  خود  نشست  در 
کردند قتل مبحوح اقدامي است که در 
خاورمیانه  در  ثبات  و  صلح  راستاي 
پاسپورت  از  سوءاستفاده  و  نیست 
را  جنایت  این  انجام  در  اروپایي  هاي 

محکوم کردند. 

توافقنامه آتش بس ميان شورشيان 
دارفور و دولت سودان 

گذشته  روز  چاد  پایتخت  در  اولیه  توافق  یک  از  پس   
کنار  در  دارفور  منطقه  برابري  و  عدالت  رهبران گروه 
قطر  دوحه  در  سودان  جمهور  رئیس  البشیر  عمر 
به  اجرا  صورت  در  که  کردند  امضا  را  یي  توافقنامه 
گذشته  سال  دهد.  مي  پایان  دارفور  در  جنگ  ها  سال 
سازمان ملل اعالم کرد به رغم کاهش خشونت ها در 
دارفور از آغاز این مناقشه حدود 3۰۰ هزار تن کشته 
اند. بهبودي روابط میان  7/۲ میلیون تن آواره شده  و 
سودان و چاد یکي از عوامل حصول این توافقنامه آتش 
به  را  یکدیگر  زماني  کشور  دو  چون  است؛  بوده  بس 
البشیر  عمر  بودند.  کرده  متهم  شورشیان  از  حمایت 
دادگاه  در  دارفور  خاطر  به  که  سودان  جمهور  رئیس 
بین المللي الهه به ارتکاب جرائم جنگي متهم شده است 
بهبود  را  خود  چهره  تواند  مي  توافقنامه  این  با  اینک 
بخشد. در امضاي این توافقنامه آتش بس نمایندگاني از 
امریکا، سازمان ملل و کشورهاي عربي و رئیس جمهور 
چاد حضور داشتند. پي جي کراولي سخنگوي وزارت 
در  موقت  بس  آتش  کرد حصول  اعالم  امریکا  خارجه 
دارفور گامي مهم در کاهش خشونت ها در این منطقه 
الفاکي یک عضو ارشد شورشیان دارفور  است. طاهر 
در  و شرکت  دوحه  به  از سفر  پیش  تلفني  تماسي  در 
مراسم امضاي این توافقنامه آتش بس گفت؛ نمي توانم 
این را رد کنم که بهبودي روابط میان چاد و سودان به 
این توافقنامه کمک کرد. همچنین  تسریع روند حصول 
امضاي  آستانه  در  سودان  جمهور  رئیس  عمرالبشیر 
رسمي توافقنامه دوحه در زمینه صلح در دارفور اظهار 
در  جنگ  پایان  براي  آغازي  صلح  توافقنامه  داشت؛ 
اقلیت سوداني ها  با  دیدار  بود. وي در  دارفور خواهد 
در قطر اظهار داشت؛ تنها بررسي جزییات، باقي مانده 
است و بعد از امروز هرگز جنگ به دارفور بازنخواهد 
گشت و چالش ما در آینده، بازسازي، توسعه و ساخت 
دارفور است. عمرالبشیر گفت؛ توافقنامه دوحه در زمینه 
تالش  نتیجه  بلکه  است  نبوده  اتفاقي  دارفور  در  صلح 
هاي خستگي ناپذیر قطر است. عمرالبشیر تصریح کرد؛ 
ما در سال ۲۰1۰ تالش براي ایجاد سوداني امن و متحد 

با اراده ملي را آغاز کردیم. 

يانوکوويچ درصدد 
برکناري تيموشنکو برآمد  

 
منتخب  جمهور  رئیس  یانوکوویچ  ویکتور  گذشته  روز 
نخست  سمت  براي  کاندیدا  سه  معرفي  با  اوکراین 
زد.  کلید  را  تیموشنکو  برکناري  پروسه  وزیري 
پست  براي  خود  نظر  مورد  کاندیداي  سه  یانوکوویچ 
سرگئي  کرد؛  اعالم  شرح  این  به  را  وزیري  نخست 
ریاست  کاندیداي  و  ملي  بانک  سابق  رئیس  تیگیپکو 
جمهوري در دور نخست، آرسنیا یاتسنوکا رئیس سابق 
پارلمان، و نیکالي آزاروف یکي از رهبران حزب مناطق 
یانوکوویچ  کاندیداهاي پست نخست وزیري  لیست  در 
قرار دارند. حزب مناطق یانوکوویچ باید ائتالف جدیدي 
را در پارلمان براي تغییر یولیا تیموشنکو نخست وزیر 
اوکراین تشکیل دهد و فرد معرفي شده براي این سمت 
هاي  حمایت  آوردن  دست  به  در  مناطق  حزب  براي 
به  شاید  رویترز،  گزارش  براساس  است.  کلیدي  دیگر 
همین دلیل است که دو تن از کاندیداهاي معرفي شده 
از سوي یانوکوویچ از حزب مناطق نیستند. یانوکوویچ 
ما  امروز  گفت؛  اوکراین  تلویزیون  به  یي  مصاحبه  در 
مي توانیم بگوییم گفت وگوها حول سه نفر است. آنها 
تیگیپکو، یاتسنوکا و آزاروف هستند. ما انتظار حصول 
یک نتیجه تا پایان هفته را داریم. یانوکوویچ به عنوان 
ائتالف  رئیس جمهور هیچ سهم رسمي در تشکیل یک 
ندارد ولي حزب وي با احزاب دیگر پارلمان براي تصمیم 
گیري در خصوص یک برنامه و یک نخست وزیر جدید 
وارد گفت وگو خواهد شد. یانوکوویچ پس از یک کمپین 
انتخاباتي از تیموشنکو خواست به محض روشن شدن 
پیروزي وي در انتخابات از نخست وزیري استعفا دهد 
به چالش  را  انتخابات  نتایج  در عوض  تیموشنکو  ولي 
کشید و در آخر هم صرفًا به دلیل بي اعتمادي به دادگاه 
در  یانوکوویچ  کند.  مي  نظر  صرف  شکایتش  از  گفت 
مصاحبه خود اظهار داشت؛ فکر مي کنم تیموشنکو به 
خوبي مي داند هیچ افقي براي کار وي به عنوان نخست 
وزیر وجود ندارد. فکر مي کنم وي خود استعفا خواهد 
مهم  کرد؛  تصریح  اوکراین  منتخب  جمهور  رئیس  داد. 
نیست روال چگونه است؛ وي به دلخواه استعفا دهد یا با 
راي عدم اعتماد در پارلمان مواجه شود ولي این اتفاق 

به زودي رخ خواهد داد. 
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شاخص سهام در بازارهاي آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی
آسيا کاهش يافت 

در  آسیا  بازارهاي  در  سهام  شاخص  رشد  از  پس 
یافت.  روزهاي گذشته، شاخص سهام دیروز کاهش 
یافت  کاهش  یورو  و  ین  برابر  در  نیز  دالر  ارزش 
رسید.  دالر   8۰ از  کمتر  به  نیز  نفت  جهاني  قیمت  و 
هفته  اروپا  و  آمریکا  بازارهاي  در  سهام  شاخص 
رشد  خصوص  در  نگراني  یافت.  کاهش  گذشته 
عامل  مهم ترین  آمریکا  بانکي  بهره  نرخ  و  اقتصادي 
کاهش شاخص سهام در بورس هاي بین المللي اعالم 
نسبت  بین المللي  سرمایه گذاران  نگراني  است.  شده 
تاثیر  نیز  چین  مالي  و  اقتصادي  سیاست هاي  به 
دولت  است.  داشته  کاهش شاخص سهام  در  زیادي 
پولي  انبساطي  سیاست هاي  اجراي  دارد  قصد  چین 
اعتقاد کارشناسان  به  تا حدي کنترل کند.  و مالي را 
مالي و اقتصادي با انتشار گزارش سود شرکت هاي 
زیادي  تمایل  بین المللي  سرمایه گذاران  چیني،  بزرگ 
داشت  خواهند  چیني  شرکت هاي  سهام  خرید  براي 
و این مساله موجب افزایش شاخص سهام بازارهاي 
بازارهاي  شد.  خواهد  آینده  هفته هاي  طي  آسیایي 
فدرال  پنج شنبه  روز  تصمیم  منتظر  بورس  جهاني 

رزرو آمریکا در خصوص نرخ بهره بانکي است. 

افزایش  در  آمریکا  رزرو  فدرال  غیر منتظره  تصمیم 
تاثیر  رزرو  فدرال  در  بانکي  سپرده هاي  تنزیل  نرخ 
داشته  سهام  بین المللي  بازارهاي  بر  زیادي  منفي 
با  دیروز   ۲۲5 نیکي  سهام  شاخص  ژاپن  در  است. 
0.7 درصد کاهش به 10331.51 واحد رسید و ارزش 
سهام شرکت تویوتا بیش از یک درصد کاهش داشته 
است. شاخص سهام شانگهاي بدترین عملکرد را در 
بین بازارهاي آسیایي داشته است. شاخص شانگهاي 
با 1.8 درصد کاهش به کمتر از 2950.30 واحد رسیده 
درصد   0.2 با  نیز  کره جنوبي  سهام  شاخص  است. 
 0.4 با  نیز  استرالیا  سهام  بازار  شاخص  و  کاهش 

درصد کاهش روبه رو شده است. 

پاسخ کارشناسان یورومانیتور به پنج پرسش درباره 
روند بهبود اوضاع اقتصاد جهان 

اعتماد مصرف کنندگان، 

کليد رونق 
اقتصادهاي 
توسعه يافته 

با آغاز سال جدید میالدي بسیاري از اقتصادهاي غربي 
بودند  شده  مالي  بحران  و  اقتصادي  رکود  دچار  که 
دادند.  خبر  بحران  از  خروج  از  خود  گزارش هاي  در 
بحراني که این کشورها و کل جهان را درگیر کرده بود 
عمیق ترین و گسترده ترین بحران و رکود طي شش دهه 
اقتصادهاي  در حال حاضر  مي شود.  گذشته محسوب 
تفاوت هاي  و  هستند  پیشتاز  بهبود  روند  در  نوظهور 
کشورهاي  و  آنها  اقتصادي  رشد  نرخ  در  بزرگي 
در  نه تنها  اکنون  عدم توازن ها  مي شود.  دیده  غربي 
مازاد  یا  تجارت، کسري  بلکه در حجم  اقتصادي  رشد 
دارد  وجود  و...  ارزي  و  حمایتي  تجاري، سیاست هاي 
دیدگاه هاي مختلفي درباره چشم انداز  دلیل  به همین  و 
اقتصاد جهان در سال جاري مطرح شده است. موسسه 
یورومانیتور در گزارش جدید خود به پنج پرسش در 
همین زمینه پاسخ داده است. در ادامه به این پرسش ها 

و پاسخ ها اشاره مي کنیم. 
نشانه هاي بهبود اوضاع اقتصاد جهان کدام ها هستند؟ 

در  نوظهور  و  توسعه یافته  اقتصادهاي  از  بسیاري 
رشد  و  شدند  خارج  رکود  از   ۲۰۰9 سال  دوم  نیمه 
کشور  آخرین  بریتانیا  اما  شد  مثبت  اقتصادي شان 
از رکود خارج شد. صندوق  بود که  عضو گروه هفت 
بین المللي پول تخمین زده که رشد اقتصادي جهان در 
تولید  واقعي  رشد  بود.  خواهد  درصد   3.9 سال جاري 

ناخالص جهان در سال ۲۰۰9 حدود 0.8 درصد کاهش 
یافت که از 1.1 درصد پیش بیني شده کمتر بود. با این 
حال از لحاظ نرخ رشد اقتصادي، تفاوت هاي معناداري 
بین کشورهاي توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور 
وجود دارد. در کشورهاي توسعه یافته امسال اقتصادها 

به طور متوسط رشدي 
در  کشورهاي  در  اما  داشت  خواهند  درصدي   2.1
اقتصادي  رشد  نوظهور  اقتصادهاي  و  توسعه  حال 
مي گویند  کارشناسان  بود.  خواهد  درصد  شش  حدود 
مي دهند  رخ  مالي  بحران هاي  از  پس  که  رکودهایي 
عمیق تر و طوالني تر از دیگر انواع رکودها هستند. تقریبا 
تمام کشورها براي کاهش تبعات سخت بحران مالي و 
کردند  اتخاذ  را  تدابیر  از  مجموعه اي  اقتصادي  رکود 
کاهش  اقتصاد،  به  پول  میلیارددالر  صدها  تزریق  که 
نرخ هاي بهره بانکي، تسهیل اعطاي وام، کمک به نجات 
تدابیر  این  جزو  ورشکستگي  از  شرکت ها  و  بانک ها 
کرد  خواهند  پیدا  ادامه  هم  امسال  تدابیر  این  بوده اند. 
اما اواسط سال جاري برنامه کمک به اقتصاد در اکثر 
اقتصادهاي توسعه یافته پایان خواهد یافت. طي چند ماه 
کردند  پیدا  نسبي  رونق  نیز  خام  مواد  بازارهاي  اخیر 
اقتصادهاي  در  تقاضا  رشد  رونق،  این  اصلي  علت  و 
محصوالت  و  فلزات  و  خام  نفت  قیمت  است.  نوظهور 
باور کارشناسان رشد  به  اما  یافته  افزایش  کشاورزي 

قیمت ها طي ماه هاي آتي کند خواهد شد. 
را  اقتصادي  بهبود  و  رشد  سریع ترین  مناطق  کدام 

خواهند داشت؟ 
آمارها و پیش بیني ها نشان مي دهد اقتصادهاي نوظهور 
در  درصد  شش  اقتصادي  رشد  با  توسعه  حال  در  و 
در  اقتصادي  اوضاع  بهبود  روند  پیشتاز  سال جاري، 
بین کشورهاي جهان خواهند بود. رشد متوسط آنها در 
سال گذشته 2.1 درصد بود اما حتي در این مناطق نیز 
تمام اقتصادها رشد یکساني نخواهند داشت. در آسیا، 
اقتصادهاي در حال توسعه رشد باالي هشت درصد را 
متوسط  آفریقا  در  کرد.  خواهند  تجربه  سال جاري  در 
کشورهاي  در  و  درصد   4.3 حدود  اقتصادي  رشد 
مستقل مشترک المنافع این نرخ 3.8 درصد خواهد بود. 
اقتصادهاي نوظهور محسوب  در آسیا چین و هند که 
خواهند  درصدي   7.3 و   9.1 رشدي  امسال  مي شوند 
حدود  سال جاري  اقتصادي  رشد  روسیه  در  داشت. 
چهار درصد خواهد بود. در آمریکاي التین نیز پیش بیني 
3.5 درصد  اقتصادي حدود  متوسط رشد  که  مي شود 
باشد. اگر قیمت موادخام به رشد خود ادامه دهد این امر 
براي اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور واردکننده 

مواد خام مانعي برابر رشد اقتصادي محسوب مي شود. 
آیا مناطقي در جهان هستند که امسال نیز دچار مشکالت 

عمیق اقتصادي باشند؟ 
تقریبا تمام نهادهاي بین المللي معتقدند امسال اقتصادهاي 
توسعه یافته با مشکالت بزرگ مواجه خواهند بود. سال 
و  یافت  کاهش  درصد   3.2 آنها  اقتصادي  رشد  پیش 
مشاهده  کشورها  این  در  درصدي   2.1 رشدي  امسال 
16کشور عضو  از  خواهد شد. در بلوک یورو تعدادي 
این بلوک دچار بدهي هاي عظیم دولتي، کسري بودجه و 
نرخ باالي بیکاري هستند. در سال جاري متوسط رشد 
اسپانیا،  بود.  1.1درصد خواهد  این کشورها  اقتصادي 
سال جاري  در  را  مشکالت  بیشترین  یونان  و  ایرلند 
خواهند داشت. رونق اقتصادي اسپانیا که حاصل رشد 
و رونق بخش ساخت و ساز این کشور بود از میان رفته 
و این کشور اکنون با مشکالتي نظیر نرخ باالي بیکاري 
و قیمت هاي باال مواجه است. یونان و ایرلند نیز دچار 

کسري بودجه عظیم هستند. 
پایین  بسیار  اقتصادي  رشد  نرخ  نیز  اروپا  شرق  در 
و  خارجي  سرمایه گذاري  حجم  کاهش  بود.  خواهد 
کشورها  این  اقتصادي  رشد  موانع  دولتي  بدهي هاي 
هستند. در کشورهاي با سطح درآمدي کم خطر، افزایش 
فقر نیز وجود دارد. در کشورهاي آمریکاي التین، رشد 
تقاضا در آمریکا تاثیري بسیار مثبت دارد اما هرگونه 
رشد  روند  کندشدن  یا  ایاالت متحده  در  تقاضا  کاهش 
اقتصادي باعث افول رشد اقتصادي این کشورها خواهد 

شد. 
چه ریسک هایي روند بهبود شرایط اقتصادي جهان را 

تهدید مي کند؟ 
در سال ۲۰1۰ تعدادي ریسک جدي، روند بهبود شرایط 
این  مهم ترین  از  یکي  کرد.  خواهد  تهدید  را  اقتصادي 
ریسک ها، اتمام زودهنگام برنامه تحرک اقتصادي است 
براي  نوظهور  اقتصادهاي  نیز  و  غربي  دولت هاي  که 
از  تعدادي  بودند.  کرده  آغاز  بحران  تبعات  با  مقابله 
اقتصاددان ها معتقدند رشد کنوني اقتصادي اقتصادهاي 
توسعه یافته عمدتا حاصل کمک هاي دولتي است و اگر 
اقتصادي  رشد  نرخ  نه تنها  شوند  متوقف  کمک ها  این 
مبارزه  و  شغل  ایجاد  فرآیند  در  بلکه  شد  خواهد  کند 
ریسک  آمد.  خواهد  به وجود  موانعي  نیز  بیکاري  با 
مختلف  بخش هاي  در  قیمت  حباب هاي  تشکیل  دیگر، 
این  در  باال  اقتصادي  رشد  است.  نوظهور  اقتصادهاي 
تدابیري  نیز  و  خارجي  ورود سرمایه گذاري  کشورها، 
کشورها  این  در  اقتصادي  رونق  براي  قبل  سال  که 
اتخاذ شد از عوامل مهم تشکیل حباب در این اقتصادها 

هستند. ریسک بعدي بدهي  هاي عظیم دولتي و کسري 
بودجه در اقتصادهاي توسعه یافته است. اکنون به سبب 
ایجاد  براي  توان سرمایه گذاري  دولت ها  این وضعیت، 
این  در  اقتصادي  شرایط  بهبود  روند  و  ندارند  شغل 
کشورها بسیار کند و ناکافي است. هرگونه افزایش نرخ 
مالیات یا کاهش هزینه هاي دولت به افول توان مصرف 
و استاندارد زندگي در این کشورها و درنهایت تعمیق 
رکود اقتصادي منجر خواهد شد. ازنظر اقتصاددان ها، 
مصرف کنندگان  اعتماد  افزایش  جهت  در  باید  دولت ها 
و شرکت ها اقدامات موثري را انجام دهند یا چرخ هاي 
اقتصاد به گردش درآید در غیر این صورت چشم انداز 
کرد.  ترسیم  اقتصادها  این  براي  نمي توان  را  مثبتي 
فشارهاي  یابد  افزایش  خام  مواد  قیمت  اگر  همچنین 
در  به ویژه  روند  این  کرد.  خواهد  پیدا  شدت  تورمي 
شد.  خواهد  مشاهده  موادخام  واردکننده  کشورهاي 
این عامل مي تواند به کاهش مصرف مردم منجر شود. 
اما بزرگ ترین ریسک براي اقتصاد جهان تداوم موارد 
بر مصرف  باید  نوظهور  اقتصادهاي  است.  عدم توازن 
نمي تواند  دیگر  آمریکا  زیرا  بیفزایند  خود  داخلي 
بزرگ ترین بازار مصرف جهان باشد اما حرکت در این 
مسیر به وجود زمینه هاي متعددي نیاز دارد و روندي 

زمانبر محسوب مي شود. 
وضعیت مصرف در سال جاري چگونه خواهد بود؟ 

براي  ریسک ها  بزرگ ترین  از  یکي  بیکاري  باالي  نرخ 
 ۲۰1۰ سال  در  جهان  اقتصادي  شرایط  بهبود  روند 
اخیر  بیکاري طي چند دهه  بیشترین رشد  بود.  خواهد 
و  توسعه  سازمان  عضو  توسعه یافته  کشورهاي  در 
همکاري اقتصادي دیده شده است. تنها در ایاالت متحده 
طي دو سال اخیر بیش از 8.4 میلیون شغل حذف شده 
است. در حال حاضر در ده ها ایالت آمریکا نرخ بیکاري 
نرخ  امسال  بهترین حالت  در  1۰ درصد است و  باالي 

بیکاري ایاالت متحده به 
در  مي شود  پیش بیني  رسید.  خواهد  درصد   9.4
سال جاري میزان اعتماد مصرف کنندگان و نیز مصرف 
آنها همچنان پایین باقي بماند. این امر مشکالت بزرگي 
به وجود خواهد  اقتصادي  بهبود شرایط  براي روند  را 
در  مصرف  افزایش  به  امیدواري  بیشترین  آورد. 
اقتصادهاي توسعه یافته و نوظهور است. افزایش توان 
مالي خانوارها در این اقتصادها از پیش مصرف را در 

این کشورها افزایش داده است. 
در  و  مصرف  براي  مصرف کنندگان  در  اعتماد  ایجاد 
کار  نیروي  استخدام  و  سرمایه گذاري  براي  شرکت ها 

جدید روندي بسیار زمانبر است. 
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بحران مالي در 
بلوك يورو همچنان 
ادامه خواهد يافت 

بانک هاي اروپایي طي دو سال آینده باید هزار میلیارد دالر معادل 877 میلیارد 
یورو به طلبکاران خود پرداخت کنند و این در حالي است که دولت ها در این 
قاره با هدف جذب سرمایه هاي مردم به انتشار بي سابقه اوراق قرضه اقدام 
کرده اند و این اقدام باعث جمع شدن سرمایه ها از اقتصاد و مشکالت بسیار 
ترتیب حداقل طي دو سال  بدین  اروپایي شده است.  بانک هاي  براي  بزرگي 

بر سر جذب سرمایه  اروپایي  بانک ها و دولت هاي  بین  رقابتي سخت  آینده 
مردم وجود خواهد داشت. بانک هاي اروپایي به مردم هشدار داده اند که طي 
سال هاي آینده وضعیت پولي چندان پررونق نخواهد بود زیرا در ایاالت متحده 
و چین، دولت ها سیاست هاي انقباضي در پیش گرفته اند و این امر بر بازار 
پول و سرمایه اروپا تاثیر منفي خواهد گذاشت. سررسید 56۰ میلیارد یورو 
از بدهي هاي بانک هاي اتحادیه اروپا، در سال ۲۰1۰ و سررسید 54۰ میلیارد 
دالر از بدهي ها، در سال ۲۰11 است. همزمان دولت ها در این اتحادیه صرفا 
در سال جاري باید 16۰۰ میلیارد یورو سرمایه از مردم جذب کنند. دولت ها با 
انتشار اوراق قرضه قصد دارند این پول را از اقتصاد جذب کنند اما نکته بسیار 
مهم این است که در آینده دولت ها براي پرداخت سود این اوراق با مشکالت 
بزرگي مواجه خواهند شد. یونان یکي از نمونه هاي مدیریت غلط انتشار اوراق 
قرضه دولتي و سیاست نادرست مالي و پولي در اتحادیه اروپاست. از سوي 
با محدودیت هایي مواجه هستند زیرا مقررات  وام  پرداخت  بانک ها در  دیگر 
جدید سقفي براي وام دهي تعیین کرده تا بانک ها دچار کمبود سرمایه نشوند. 
بخش تحقیقات بازار در موسسه مالي سیتي گروپ اعالم کرده ۲4بانک بزرگ 
اروپا باید طي سه سال آینده 7۲۰ میلیارد یورو سرمایه جذب کنند. تحقق این 
تعیین  براي سرمایه گذاران  بانک ها  دارد که  به جذابیت شرایطي بستگي  امر 
مي کنند و این به معناي نرخ سود باالتر براي سپرده هاست اما آیا بانک ها قادر 
خواهند بود سودي غیرمتعارف به سپرده ها بدهند. سوال مهم بعدي این است 
که بانک ها قصد دارند در چه حوزه هایي سرمایه گذاري کنند که سودي باال 
داشته باشد طوري که هم بانک سود ببرد و هم سود سپرده گذاران پرداخت 
شود؟ این یک ریسک بزرگ  براي سرمایه گذاران پدید خواهد آورد. آنها باید 
در سرمایه گذاري هاي خود کامال محتاط عمل کنند به ویژه اگر قصد دارند در 
شرکت هاي مالي یا بانک هایي سرمایه گذاري کنند که نسبت بدهي به دارایي 
کم  گذشته  همچون  نیز  دولتي  قرضه  اوراق  خرید  ریسک  اما  باالست  آنها 
نیست. مورد یونان نشان داد دولت ها نیز ممکن است در پرداخت سود اوراق 

قرضه دچار مشکل شوند. 
و  دولتي  قرضه  اوراق  خرید  به  سرمایه گذاران  اشتیاق  اخیر  ماه هاي  طي 
نیز سپرده گذاري در بانک ها کاهش یافته است زیرا نگراني هایي درباره افق 
بخواهند سود  بانک ها  اگر  است.  آمده  به وجود  اروپا  اتحادیه  در  اقتصادي 
سپرده ها را افزایش دهند، هزینه جذب سرمایه براي ۲4 بانک بزرگ اتحادیه 
اروپا 1۰ درصد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب بانک هاي اروپایي براي حفظ 
سود، افزایش بنیان سرمایه اي خود و ادامه حیات باید راه هاي کم هزینه تري 
براي خود بیابند. یکي از دالیل تالش بانک هاي آمریکایي براي حضور قوي تر 
در بازارهاي مالي آسیا به ویژه چین و دیگر اقتصادهاي نوظهور بکر بودن 
چند سال  آنهاست.  در  باالتر سرمایه گذاري  نرخ سود  و  بازارها  این  نسبي 
رشد اقتصادي باال، بر توان خانوارها در این کشورها به شدت افزوده و این 

زمینه را براي سوددهي باالي فعالیت در این بازارها فراهم کرده است. 

تعطيلي کارخانه هاي فيات 
براي دو هفته 

براي  ایتالیا  بزرگ  خودروساز  فیات،  شرکت 
در  خودرو  تقاضاي  کاهش  با  شدن  سازگار 
خودروسازي  کارخانه هاي  از  تعدادي  اروپا، 
ایتالیا  دولت  مي کند.  تعطیل  هفته  دو  را  خود 
رده  از  طرح  براي خودرو،  تقاضا  افزایش  براي 
ارائه  با  را  فرسوده  خودروهاي  کردن  خارج 
است.  یافته  پایان  طرح  این  اما  کرد  اجرا  یارانه 
نفر  هزار   9۰ از  نفر  هزار   3۰ کارخانه ها  این 
در  را  ایتالیا  سراسر  در  فیات  شرکت  کارگر 
اگر  معتقدند  کارشناسان  دارند.  خود  استخدام 
سر  از  را  خودرو  خرید  به  تشویق  طرح  دولت 
کشور  این  خودروسازي  بخش  به  رونق  گیرد، 
باز خواهد گشت. تعدادي از کشورهاي اروپایي 
شرکت هاي  کارکنان  اخراج  از  جلوگیري  براي 
از رده  این شرکت ها، طرح  خودروساز و رونق 
بودجه  با  را  فرسوده  خودروهاي  کردن  خارج 

ده ها میلیارددالري اجرا کردند. 

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

کاهش ارزش دالر سبب شد 

رشد بهاي جهاني نفت 
به  اخیر  بازارهاي جهاني طي روزهاي  در  نفت  قیمت 
سبب کاهش ارزش دالر به باالترین حد طي شش هفته 
گذشته رسید. مبهم شدن افق اقتصادي در بلوک یورو 
به ویژه یونان، زمینه افزایش ارزش دالر را فراهم کرد. 
در  اعتصاب ها  تمدید  درباره  نگراني ها  دیگر  از سوي 
بوده  موثر  زمینه  این  در  نیز  فرانسه  پاالیشگاه هاي 
صندوق  جمله  از  بین المللي  نهادهاي  دید  از  است. 
ادامه  اقتصاد جهان امسال  بین المللي پول، روند رشد 
پیدا خواهد کرد اما این روند کند و شکننده خواهد بود. 
سوي  از  نفت  براي  تقاضا  بیشترین  سال جاري  در 
اما در غرب  اقتصادهاي نوظهور مشاهده خواهد شد 
تقاضا وجود خواهد  اقتصادي  تندي رشد  به رغم  نیز 
داشت. هنوز هم دیدگاه روشني درباره سرعت بهبود 
و  ندارد  وجود   ۲۰1۰ سال  در  جهان  اقتصاد  اوضاع 
بین المللي  بازارهاي  در  را  افت وخیزهایي  امر  همین 
بازار موادخام نسبت  کرد.  ایجاد کرده و خواهد  نفت 
جهان  اقتصاد  وضعیت  به  مربوط  اخبار  انتشار  به 
در  نفت  قیمت  قبل،  هفته  طي  است.  حساس  بسیار 
بازارهاي جهاني حدود 7.7 درصد رشد کرده است. در 
میان مدت، اگر چین در اجراي سیاست کاهش مصرف 
که  حدي  از  ماده  این  جهاني  قیمت  شود،  موفق  نفت 
سوي  از  رفت.  نخواهد  فراتر  مي شد،  تصور  پیش تر 
دیگر، بسیاري از تولیدکنندگان نفت عضو اوپک داراي 
مازاد ظرفیت تولید هستند و این امر رشد قیمت ها را 

محدود خواهد کرد. 
قیمت  متوسط  حالت  بهترین  در  کارشناسان  باور  به 
نفت در سال جاري براي هر بشکه 7۰ تا 8۰ دالر خواهد 
کشورهاي  سازمان  دبیرخانه  دیگر  سوي  از  بود. 
نفتي  سبد  قیمت  گذشتن  از  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
در  اوپک  دبیرخانه   داد.  خبر  دالر   75 سطح  از  اوپک 
ـ  اوپک  نفتي  سبد  که  کرد  عنوان  خود  جدید  گزارش 
مورد  روز  آخرین  در  ـ  خام  نفت   نوع   13 از  متشکل 
بررسي به 75 دالر و 17 سنت رسیده و این در حالي 
است که این شاخص در مقایسه با دوره پیشین، معادل 
درحالي  قیمت  این  است.  کرده  پیدا  افزایش  سنت   68
به  اوپک  نفتي  سبد  قیمت  پیش تر  که  رسیده  ثبت  به 
پایین ترین قیمت ثبت شده در پنج ماه اخیر رسیده بود 
اوپک مسیري صعودي  نفت  ولي در روزهاي گذشته 

را طي مي کند. 
)اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهاي  سازمان  اعضاي 
در آخرین نشست خود درحالي تولید نفت را بدون هیچ 
تغییري ثابت نگه داشتند که اوپک در تمام نشست هاي 
خود در سال ۲۰۰9 تصمیم تکراري »تغییر ندادن سقف 
بار  با چند   ۲۰۰8 ولي طي سال  کرد  تکرار  را  تولید« 
کاهش تولید، تصویب کرده بود که سطح تولید روزانه 
845 هزار بشکه کاهش  ۲4 میلیون و  این سازمان به 
پیدا کند که هم اکنون این مقدار ثابت باقي مانده است. 
این درحالي است که نشست بعدي اعضاي اوپک براي 
آینده،  ماه هاي  در  نفت  تولید  سیاست هاي  بررسي 

اسفندماه )مارس ۲۰1۰( در وین برگزار خواهد شد. 
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نگاهی به بازیگری مریل استریپ، نامزد جایزه بهترین اسکار نقش 

اول زن

بزرگ  بودن 
بی خطا

ای. او. اسکات / نیویورک تایمز

ما  کند.  بازی  این مهارت و شایستگی  با  نمی تواند  ما  از  هیچ کدام 
نمی توانیم مریل استریپ باشیم اما با این همه، خانم استریپ تظاهر 
به هر نقشی که می خواهد بکند، هر چه و هر که دلش می خواهد باشد، 
نقش بازی کند یا خودش باشد، فرقی نمی کند؛ باز هم ما نمی توانیم 

جلوی این ذهنیت را بگیریم که او »مریل استریپ«، یکی از ماست 
از همان دوم فوریه که نام مریل استریپ به عنوان یکی از نامزدهای 
جایزه بهترین اسکار نقش یک زن برای فیلم »جولی و جولیا« اعالم 
شد.هم به این فکر کردند که این اتفاق بسیار خوشایند است،اما در 
عین حال اندکی هم تکراری است. خب معلوم است نام استریپ در 

این فهرست هست، مگر می شود نباشد. 
واقعا اغراق نیست اگر بگوییم کمتر مراسمی همراه با جایزه برگزار 
می شود که نام مریل استریپ در آن نباشد. مسیر دشوار که استریپ 

قریب به 
3۰ سال است، قدم در آن گذاشته. یعنی درو کردن جایزه. 

فیلم  در  زن  مکمل  نقش  برای  که  بود   1979 در سال  بار  نخستین 
»شکارچی گوزن« نامزد اسکار شد، سال بعدش برای »کریمر علیه 
کریمر« برنده شده و در سال 198۲ برای »انتخاب سوفی«، استریپ 
در این 3۰ سال 16 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است اما از 
سال 198۲ تابه حال استریپ برای هر فیلمی که نامزد بوده جایزه ای 
جوان تر  بازیگرانی  به  اسکار  طالیی  مجسمه های  و  نکرده  دریافت 
که کمتر از او مستحق دریافت آن جایزه بودند، رسیده است، حاال 
بعد از نزدیک به یک چهارم قرن بازیگری در اوج، آیا می توان گفت 
این  است؟  نشده  رفتار  بوده  که شایسته اش  آنگونه  استریپ  با  که 
درباره اش  ابد می توان  تا  و  نیست  معلوم  که جوابش  است  سوالی 
مریل  بگویم  و  ببندم  را  می دهم چشمانم  ترجیح  من  اما  کرد  بحث 

استریپ بهترین بازیگر جهان است. 
لطفی  کم  اوپر  ایزابل  یا  بینوش  به کسانی چون ژولیت  نمی خواهم 

کنم، اما همگی ما می دانیم وضعیت فرانسه متفاوت است. 
در فرانسه با این بازیگران مثل دارایی های ملی و منابع الهام برخورد 
می شود، اما اینجا بازیگران بت می شوند، موجوداتی عجیب که امیال 
تنها  استریپ  مریل  اما  می کنند  ارضا  افراد  در  را  غریبی  و  عجیب 

بازیگر آمریکایی است که در دوران کارش به نوعی خود را شبیه 
همتایان فرانسوی اش حفظ کرده است. 

مثل ایزابل اوپر یا بهتر از آن کاترین دونوو، بازیگری که از فیلم های 
کم بودجه تا فیلم های عظیم، از کمدی تا درام، در هر جور فیلمی بازی 
کرده و روند پیر شدنش به عنوان یک ستاره زن نیز بسیار با احترام 
احترام و بزرگی ای  عالقه مندانش همراه بوده، پیرشدنی که برایش 

بسیار به همراه آورده است. 
دید  خواهیم  بیندازیم،  استریپ  قبلی  فیلم های  به  نگاهی  نیم  اگر 
و  حساس  مسائل  محتوایشان  که  کرده  بازی  فیلم هایی  در  او  که 

چالش برانگیز 
است. 

اتم.  بمب  از  ترس  و  گم شده  بچه های  تا  گرفته  و طالق  ویتنام  از 
انتخاب استریپ همواره این نقش های خاص بوده، اما درست نیست 
از  او  که  چرا  است  ناپدید شده  نقش ها  این  در  او خود  که  بگوییم 
استفاده  که خلق کرده  زنانی  فرد  به  ویژگی های خاص و منحصر 
اشتباه ناپذیر  اما  جذاب،  بی نهایت  استریپ بودگی  به  تا  است  کرده 

خود تجسد ببخشد. 
فیلم »جولی و جولیا«، صدایش،  در  نقش جولیا چایلد  در  او  بازی 
عجیبش  میل  حال  عین  در  و  شخصیتش  خشکی  ایستادنش،  طرز 
برای لذت بردن از زندگی همگی به گونه ای است که توضیح دادنش 

برای منتقد دشوار است. 
دو  ترکیب  اجرا،  یک  نیست جز  نقش چیزی  این  در  استریپ  بازی 
شخصیت نیرومند: استریپ و چایلد؛ نه استحاله چایلد در استریپ. 

این فیلم هرگز یادتان نمی رود که دارید بازی استریپ را  در طول 

تماشا می کنید که دارد نقش جولیا چایلد را »بازی« می کند اما این 
بر  بلکه  از حقیقت جولیا چایلد دور شوید  که شما  نمی شود  باعث 

عکس به آن بیشتر نزدیک شده و درکش می کنید. 
آشنایی ما با خود خانم استریپ است که به این بازیگر اجازه می دهد 

به سراغ جنبه های مخفی تر زندگی چایلد برود. 
مریل استریپ می تواند یک سناتور یا یک وزیر دولت خشک باشد، 

اما همچنان، در همه جنبه ها، مریل استریپ بماند. 
همگی  کرده،  خلق  کاری اش  دوران  طول  در  او  که  شخصیت هایی 
انداخت.  دست شان  می توان  آسان  که  هستند  شخصیت هایی 

شخصیت هایی اجتماعی که عادی نیستند. 

شخصیت های برجسته و لیبرالی هستند که در این فضای مسموم 
فرهنگی به راحتی دست انداخته می شوند اما یک ستاره حقیقی خود 

را به این چیزها محدود نمی کند. 
آنها به هر کسی و هر نقشی تعلق دارند. نبوغ جولیا چایلد در این 
است که هنرش را آسان تر می کند، همه فهم تر می کند، اصرار دارد 

که همه می توانند مانند او آشپزی کنند. 
خانم مریل استریپ نیز تقریبا همین کار را می کند. هیچ کدام از ما 
نمی تواند با این مهارت و شایستگی بازی کند. ما نمی توانیم مریل 
استریپ باشیم اما با این همه، خانم استریپ تظاهر به هر نقشی که 
می خواهد بکند، هر چه و هر که دلش می خواهد باشد، نقش بازی کند 
یا خودش باشد، فرقی نمی کند؛ باز هم ما نمی توانیم جلوی این ذهنیت 

را بگیریم که او» مریل استریپ«، یکی از ماست.
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بن کينگزلی با يک فيلم باليوودی 
روی پرده رفت

جهان  سینمای  انگلیسی  نامدار  بازیگر  کینگزلی  بن 
این هفته نخستین تجربه بازیگری خود در چارچوب 

سینمای بالیوود را روی پرده دید. 
این اتفاق دقیقا سی سال پس از اهدای جایزه اسکار 
 " فیلم  در  نقش  ایفای  برای  مرد  اول  نقش  بازیگر 
اعتبار  و  آغاز دوران شهرت  کینگزلی و  به  گاندی" 
این بازیگر رخ می دهد. این بازیگر 66 ساله در فیلم 
نام  به  نقش یک ریاضی دان برجسته  سه کارت"   "
با  لندن  در  که  کند  می  بازی  را  ترشتنبرگ  پرسی 
آشنا  "ونکات"  نام  به  هندی  کرده  تحصیل  مرد  یک 
بچن  آمیتاب  نیز  را  او  نقش  که  شود.ونکات  می 

با پرسی نقشه کاله برداری از  اسطوره سینمای هند بر عهده دارد 
قمارخانه بزرگی در مومبای هندوستان را طراحی می کنند. گروهی 
از دیگر ستارگان سینمای هند همچون عرفان خان ، بومن ایرانی و آر 
مادهاوان در این فیلم به کارگردانی لینا یاد وا بازی کرده 
پر  نقشی  کینگزلی   : گوید  فیلم می  این  درباره  وا  یاد  اند. 
اهمیت در این فیلم بر عهده دارد و تنها یک بازیگر افتخاری 
ایفاگر نقشی کوچک در فیلم نیست.فیلم درباره تصمیمات 
خطرناکی است که آدم ها در زندگی خود می گیرند. سر 
مادری  از  بانجی  کریشنا  اصلی  نام  با  که  کینگزلی  بن 
به  اشاره  آمده هم ضمن  دنیا  به  پدری هندی  و  انگلیسی 
عشق بی پایان خود نسبت به سرزمین هند می گوید : پس 
از سی سال هنوز هم شخصیت گاندی مرا رها نکرده است. 
این شخصیت در تمامی وجودم رخنه کرده است. کینگزلی 
به زودی در یک فیلم هندی دیگر با عنوان "تاج" نقش شاه 

جهان امپراتور هند باستان را بازی می کند.

»مت ديمون« در نقش »رابرت 
اف.کندی« ظاهر می شود

اف.  »رابرت  نقش  در  هالیوود  نام  بازیگر صاحب  دیمون«  »مت 
کندی« ظاهر می شود. 

این فیلم یک اثر زندگینامه ای خواهد بود و توسط »گری روس« 
کارگردانی خواهد شد. 

کندی«  اف  رابر  »زندگی  فیلم  ریپورتر،  هالیوود  اعالم  بنابر 
براساس فیلمنامه ای از »استیون نایت« مقابل دوربین خواهد رفت. 
بنابر این گزارش، منبع نگارش نایت کتاب بیوگرافی به قلم »ایوان 

توماس« با عنوان »رابرت کندی: زندگی او« خواهد بود. 
رابرت اف .کندی برادر جوان تر جان اف. کندی رییس جمهور فقید 

آمریکا بود. 
رییس  کندی  اف  جان  کوچک تر  برادر  کندی،  فرانسیس  رابرت 
متحده  ایاالت  کل  دادستان  و  آمریکا  متحده  ایاالت  فقید  جمهور 
ایالت  سناتور  وی  است.  1963بوده  تا  سال1961  از  آمریکا 
نیویورک در مجلس سنای آمریکا از سال1964 تا هنگام مرگ در 

سال 1968 نیز بوده است. 
در جریان مبارزات انتخاباتی داخلی سال 1968 حزب دموکرات 
برای ریاست جمهوری آمریکا، لحظاتی بعد از پیروزی در ایالت 
کالیفورنیا در مقابل هتل »آمباسادور« شهر لوس آنجلس، هدف 
قرار  فلسطینی  ساله   ۲4 دانشجوی  سیرهان«  سیرهان  گلوله» 

گرفت و به مانند برادر بزرگ ترش کشته شد. 
»مت دیمون« در سال 1998 برای فیلم »ویل هانتینگ نابغه« جایزه 
اسکار و گلدن گلوب بهترین فیلم نامه را کسب کرد. وی برای این 
فیلم جایزه خرس نقرهای بهترین بازیگری را از جشنواره برلین 

گرفت.

»زندگی اوا براون با هيتلر« به 
سينما می آيد

کتاب  »کتاب خوان«  چون  آثاری  تهیه کننده  سیمون«  »مایکل 
با  اوابراون  »زندگی 
برگردان  را  هیتلر« 

سینمایی می کند. 
»سیمون« اخیرا موفق 
امتیاز کتاب  به کسب 
براون«  »اوا  زندگی 

شده است. 
هالیوود  اعالم  بنابر 
کتاب  ریپورتر، 
زندگی »اوا براون« که 
هفته گذشته در آلمان 
منتشر شده است، یک 
به شمار  آکادمیک  اثر 
انتظار  و  می رود 
اثری  به  می رود 
این  در  پرفروش 

حوزه تبدیل شود. 
»اوا«۲۰  که  هنگامی  میالدی   193۲ در سال  گزارش،  این  بر  بنا 
ساله بود، هیتلر از وی خواست تا با هم زندگی  کنند،اوا با وجود 

مخالفت پدرش دعوت هیتلر را پذیرفت. 
از آن پس تا آخرین لحظه عمرشان این دو باهم بودند،درآوریل 
هیتلر  و  بود،اوا  سرخ  آتش  زیر  هیتلر  پناهگاه  که   1945 سال 

خودکشی کردند. 
»دیس نورمیر« یکی از مسووالن اصلی تهیه و تولید این پروژه 
بودجه ای  با  براون«  »اوا  است:زندگی  کرده  امیدواری  اظهار 

3۰_۲۰ میلیون دالری به تهیه و تولید برسد.
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شادي دوماهه پس از تعطيالتي خوب  
  

تواند میزان شادي شما  تحقیقات جدید نشان مي دهد تعطیالت خوب مي 
را حداقل براي دو ماه باال ببرد. به گزارش تلگراف دانشمندان در آخرین 
بررسي هاي خود متوجه شدند یک دوره تعطیالت تاثیر بسیار خوبي روي 
سالمتي انسان ها دارد و مي تواند آنها را حداقل براي دو ماه شاد نگه دارد. 
البته براي آنکه تعطیالت بتواند چنین تاثیري روي شما داشته باشد باید این 
دوره بسیار آرامش بخش باشد. بسیاري از ما زماني که بعد از تعطیالت 
قصد برگشتن به کار خود را داریم احساس چندان خوشایندي نداریم اما 
در عوض در زمان شروع تعطیالت و رفتن به سفر روحیه ما بسیار بهبود 
پیدا مي کند. تحقیقات جدید در دانشگاه روتردام نشان مي دهد حتي چند 
هفته  دو  تعطیلي  دوره  یک  اندازه  به  تواند  مي  مدت  کوتاه  تعطیالت  نوبت 
این موضوع  بررسي  براي  بگذارد.  مثبت  تاثیر  ها  انسان  یي روي روحیه و شادي 
محققان مطالعه یي را روي 15۰۰ نفر انجام دادند که 974 نفر آنها حین مدت تحقیق 
در تعطیالت به سر مي بردند. در این بررسي ها مشخص شد سفرهاي بسیار آرام 
بخش مي تواند روحیه شما را تا هشت هفته بعد از پایان تعطیالت شاداب نگه دارد. 
همچنین بسیاري از افرادي که در این تحقیق شرکت داشتند اعالم کردند در هفته هاي 

باقي مانده به تعطیالت روحیه و احساس بهتري دارند.  

اينترنت بازها باهوش ترند  
 

1۰ سال  در  اینترنت  معتقدند  کارشناسان  بررسي، سه چهارم  یک  نتایج  اساس  بر 
آینده افراد را باهوش تر مي کند. به گزارش ایسنا بیشتر پاسخ دهندگان به سواالت 
یک بررسي معتقدند اینترنت تا سال ۲۰۲۰ خواندن و نوشتن را بهبود مي دهد. در 
این بررسي که توسط مرکز Imagining the Internet و مرکز مطالعاتي پیو انجام 
گرفت، از هر چهار کارشناس سه نفر معتقد بودند استفاده از اینترنت هوش انسان را 
باال برده و افزایش مي دهد و دوسوم نیز اظهار کردند استفاده از اینترنت خواندن، 
نوشتن و انتقال دانش را بهبود داده است اما ۲1 درصد اظهار کرده اند اینترنت تاثیر 
کنند  استفاده مي  آن  از  که خیلي  را  است هوش کساني  داشته و حتي ممکن  منفي 
کمتر کند. بر اساس این بررسي، 4۲ درصد از کارشناسان معتقدند فعالیت آنالین به 
صورت ناشناس به لطف امنیت و سیستم هاي شناسایي قوي تر تا سال ۲۰۲۰ بسیار 
محدود مي شود، در حالي که به عقیده 55 درصد کارشناسان، وبگردي به صورت 
 895 از  آنالین  نظرسنجي  این  ماند.  راحت خواهد  نسبتًا  آینده  1۰ سال  تا  ناشناس 
نفر از دانشمندان، رهبران اقتصادي، مشاوران، نویسندگان و طراحان فناوري انجام 

گرفت که از میان آنها 371 نفر کارشناس محسوب مي شدند.  

بيشترين ميزان مصرف داروهاي تقلبي
 در ايتاليا و آلمان  

  
بر اساس یک بررسي ارزش خرید و فروش داروهاي تقلبي در کشورهاي 
5۰۰ میلیون یورو در سال است که در این میان  1۰ میلیارد و  اروپایي، 
ایتالیا و آلمان بیشترین سهم را در این بازار دارند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، پژوهش هاي انجام شده حاکي از آن است که ۲۰ درصد افراد در 
کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به خرید داروهاي نیازمند به نسخه بدون 
دریافت نسخه مي پردازند. در این میان آلماني ها با 38 درصد و ایتالیایي 
ها با 37 درصد بیشترین مقدار خرید داروهاي تقلبي را به خود اختصاص داده بودند. 
این گزارش مي افزاید میزان پولي را که ایتالیایي ها براي خرید داروهاي با نسخه 
 6/3 آلماني ها  این رقم براي  7/۲ میلیارد یورو برآورد شده که  جعلي مي پردازند 
میلیارد یورو ثبت شده است. گزارش حاکي از آن است که پرفروش ترین این داروها 
شامل داروهاي کاهش وزن )45 درصد(، داروهاي مقابله با آنفلوآنزا )35 درصد( و 
اختالل عملکرد )۲5 درصد( بوده است. »گونتر ورهوژن« مامور عالي صنعت اروپا 
در ماه دسامبر سال گذشته میالدي گفت؛ اتحادیه اروپا در عرض دو ماه، 34 میلیون 
سال  جوالي  از  اروپا  اتحادیه  گزارش  پایه  بر  است.  کرده  توقیف  را  تقلبي  قرص 
گذشته، بسیاري از داروهاي تقلبي مصادره شده در سال ۲۰۰8، از هند وارد شده 
است. این در حالي است که به گفته سازمان بهداشت جهاني، محاسبه میزان جعل 

داروها بسیار سخت است.  

کاندوليزا رايس در کنسرتي پيانو مي نوازد  
  

پیانو  کنسرتي خیریه  در  امریکا  پیشین  امور خارجه  وزیر  رایس  کاندولیزا 
اعالم  کالیفرنیا  در  غیرانتفاعي  گروه  آسوشیتدپرس،  گزارش  به  نوازد.  مي 
کرد کاندولیزا رایس موافقت کرده در کنسرتي خیریه براي کمک به مدرسه 
یي محلي پیانو بنوازد. بنیاد هنرهاي اجرایي سلیدا اعالم کرد این کنسرت در 
سالني خصوصي در ۲7 مارس سال جاري برگزار مي شود و مایکل رینولدز 
ویولنسل نواز مشهور و دنیس مک نیل خواننده تنور هم در آن حضور دارند. قیمت 
بلیت براي یک نفر 5۰۰ دالر و براي میزي هشت نفره پنج هزار دالر است. برد فرایلي 
یکي از موسسان این بنیاد مي گوید امیدوار است بتواند با سود این کنسرت ویولن 
هاي الزم را براي کالس چهارم ابتدایي مدرسه سیسک سلیدا خریداري کند. رایس که 
در دوران ریاست جمهوري جرج دبلیوبوش وزیر امور خارجه بود، پیانیست حرفه 
یي است. او هم اکنون عضو شوراي مدیران موسسه هوور دانشگاه استنفورد است.  

 

فعاليت 
جنايتکاران در 

فيس بوك 
 ترجمه؛ مینا شرفي 

اکثر 4۰۰ میلیون نفري که عضو فیس بوک هستند از این 
قدیمي  دوستان  با  ارتباط  برقراري  براي  اجتماعي  شبکه 
و اعضاي خانواده شان استفاده مي کنند. اما براي ده ها 
جنایتکاري که در زندان هاي بریتانیا محبوس هستند فیس 
بسیاري  تایم  به گزارش مجله  دارد.  دیگري  کارایي  بوک 
از این جنایتکاران که به خاطر جرم هایي همچون قتل و 
تجاوز در پشت میله هاي زندان به سر مي برند از طریق 
این شبکه اجتماعي براي خانواده هاي قربانیان خود پیام 

هاي آزاردهنده و تهدید آمیز ارسال مي کنند.
بري میزن که پسر 16ساله اش جیمي در سال ۲۰۰8 به 
ماه  او و خانواده اش در طول چند  گوید  قتل رسید، مي 
اخیر از سوي قاتل پسرش از طریق فیس بوک و توئیتر 
پیام هایي آزاردهنده دریافت کرده اند. او مي گوید پس از 
آنکه دادگاه جیک قهري قاتل پسرش را به حبس ابد محکوم 
کرد او از طریق فیس بوک روي صفحات شخصي اعضاي 
خانواده اش پیام هایي نامربوط ارسال مي کند. بري میزن 
مي گوید؛ »این پیام ها واقعًا زشت و زننده هستند و روز 
به روز هم بدتر مي شوند. این مساله بر روحیه فرزندانم 
تاثیري منفي گذاشته است. به نظر من فیس بوک و توئیتر 
باید بر آنچه در سایت هایشان مي گذرد نظارت بیشتري 
داشته باشند. یک نفر جان پسر من را گرفته و اکنون به 
خود اجازه مي دهد از طریق اینترنت براي من و خانواده 

ام مشکالت دیگري هم ایجاد کند.«
در زندان هاي بریتانیا زندانیان تنها براي اهداف آموزشي، 
دسترسي به اینترنت دارند که این مساله هم تحت نظارت 
کادر زندان صورت مي گیرد. با وجود این هنوز زندانیان 
در زندان هاي بریتانیا به شیوه هایي خاص صفحه فیس 
بوک خود را به روز مي کنند که البته آنها بعضي اوقات 
این کار را توسط تلفن هاي هوشمندي که به داخل زندان 
از  ۲۰۰8 بیش  انجام مي دهند. در سال  قاچاق مي شود، 
38۰۰ تلفن همراهي که به زندان هاي بریتانیا قاچاق شده 
بود توسط مسووالن کشف و ضبط شد و از همان زمان 
مقامات زندان ها عالوه بر استفاده از اسکنرهاي بدن، حق 
استفاده از اینترنت را هم محدود کردند. به رغم تمامي این 
تمهیدات مسووالن بریتانیایي در کنترل زندانیان براي عدم 
دسترسي به اینترنت و جلوگیري از ایجاد مشکالتي از این 

دست راهي نیافته اند.
این در حالي است که مقامات فیس بوک در امریکا و اروپا 
بریتانیا  هاي  زندان  از  فراتر  مشکلي  چنین  آیا  دانند  نمي 
مردمي  هاي  سیاست  مدیر  اسپارپاني  تیم  خیر؟  یا  است 
فیس بوک در واشنگتن در این باره مي گوید؛ »به اعتقاد 
ما مشکلي که این روزها در بریتانیا صحبت از آن است 
هاي  خانواده  آزار  و  بوک  فیس  به  زندانیان  و دسترسي 

هر  در  است.  نداشته  هیچ جا سابقه  در  تاکنون  قربانیان، 
حال ما در حال پیگیري این مساله هستیم.«

وزیر  استروا  جک  مشکل  این  حل  براي  اقدام  اولین  در 
دادگستري بریتانیا دستور فیلتر کردن بیش از 3۰ صفحه 
یي در فیس بوک را صادر کرده که زندانیان از طریق آن 
براي خانواده هاي قربانیان خود مشکل ایجاد مي کرده اند. 
جک استروا در این باره مي گوید؛ »سوءاستفاده از سایت 
غیرقابل  یي  مساله  واقعًا  زندانیان  توسط  اجتماعي  هاي 
زندان  از  بوک  فیس  کردن صفحه  روز  به  است.  پذیرش 
طبق قوانین جرم است و فرستادن پیام هاي آزاردهنده از 
این طریق براي قربانیان به هیچ نحوي قابل توجیه نیست.« 
مقامات بریتانیا در روز 11 فوریه از مسووالن فیس بوک 
خواستند صفحات تعدادي از جنایتکاران بریتانیایي را که 
قربانیان خود  هاي  براي خانواده  این طریق مشکالتي  از 
این در حالي  این سایت حذف کنند.  از  ایجاد کرده بودند 
براي صفحات  دارند  نظر  در  بریتانیایي  مقامات  که  است 
هم  شوند  مي  آزاد  زندان  از  که  زندانیاني  بوک  فیس 

محدودیت هایي در نظر بگیرند.
تعداد بسیار باالي کاربران فیس بوک باعث شده ناظران 
درستي  کنترل  نتوانند  قضایي  مقامات  حتي  و  این سایت 
روي سوءاستفاده هایي که از این سایت مي شود داشته 
بوک  فیس  کاربران  زند  مي  تخمین  اسپارپاني  باشند. 
این سایت صرف  از وقت براي  18 میلیارد دقیقه  روزانه 
مي کنند. ریچارد آلن مدیر دفتر سیاست هاي فیس بوک در 
دوبلین مي گوید؛ »ما 4۰۰ میلیون کاربر فعال در سراسر 
دنیا داریم و تعداد کادر ما هم بسیار اندک است. ما باید 
راهي براي کنترل این میزان گسترده فعالیت کاربران پیدا 
کنیم. وزارت دادگستري بریتانیا توجه ما را به موضوعي 
مهم که سوءاستفاده زندانیان از فیس بوک است، معطوف 
کرده است. ما مطمئنًا در اسرع وقت به این مساله رسیدگي 

خواهیم کرد.«
در  فعاالن حقوق بشر  از  بسیاري  که  است  در حالي  این 
بریتانیا بر این باورند که حق استفاده از اینترنت و شبکه 
هاي اجتماعي به هیچ وجه نباید به جنایتکاران داده شود. 
این در حالي است که مسووالن فیس بوک استفاده از این 
شبکه را براي متجاوزان ممنوع کرده است اما براي سایر 
افرادي که خالف مي کنند محدودیتي در نظر نگرفته است.

شبکه  اطالعات  اند  کرده  اعالم  متخصصان  میان  این  در 
هاي اجتماعي مانند فیس بوک و توئیتر منبع اطالعاتي وب 
سایتي است که با اعالم زمان هایي که کاربران این شبکه 
به  براي سارقان  را  مناسب  فرصتي  نیستند  منزل  در  ها 
با کمک وب سایتي جدید  وجود مي آورد. دزدان خانگي 
عدم  یا  حضور  از  تا  دهد  مي  را  امکان  این  افراد  به  که 
حضور دیگران در منازل خود آگاه شوند توانایي بیشتري 
در دستبرد زدن به منازل افراد پیدا خواهند کرد. این وب 
سایت با نام Please Rob Me یا »لطفًا از من دزدي کن« 
اطالعات خود را از سایت هایي مانند توئیتر و فیس بوک 
و بر اساس ورود کاربران به این سایت ها از مکان هاي 
مختلف تامین کرده و اطالعات عدم حضور کاربران را در 

دسترس عموم قرار مي دهد.
 ۲89 این وب سایت مي تواند  1۰ دقیقه یي  طي دوره یي 
کاربران فیس  لیست خانه هاي خالي  به  را  فرصت جدید 
بوک یا توئیتر که اطالعات مربوط به مکان فعلي حضور 
خود را در این سایت ها به ثبت رسانده اند، بیفزاید. »دیوید 
بیکر« متخصص پیشگیري از جرم در دانشگاه موناش مي 
گوید؛ چنین سایتي تنها به منظور سوءاستفاده از اطالعات 
نگه  کنترل  تحت  را  آن  دقت  با  باید  و  است  شده  فعال 
داشت زیرا همیشه افرادي وجود دارند که از آن به شکلي 
نادرست و ناخوشایند استفاده کنند. به گفته وي زماني که 
از عدم حضور شخصي در منزل به راحتي آگاهي  افراد 
پیدا کنند یا بدانند فردي براي تعطیالت خانه اش را ترک 
خواهد  بیشتر  خالي  منزل  به  آنها  دسترسي  کرد،  خواهد 
انتقام  یا  شد و در صورتي که فردي قصد دستبرد زدن 
گرفتن از فرد دیگري را داشته باشد شرایط به خوبي براي 
وي مهیا خواهد بود. با این حال برخي از مفسران رسانه 
یي از جمله »برایان کالفیلد« بر این باورند که سایت تنها 
اما در حال ایجاد  با هدف سرگرمي ساخته و فعال شده 
هاي  سایت  کاربران  شخصي  ایمني  در  بزرگ  یي  حفره 

اجتماعي است. 

جهت تبليغات در هفته نامه پرشين با شماره تلفن
02084554203 تماس حاصل فرمائید



15 هفته نامه پرشین جمعه 7 اسفند ماه 1388   -  شماره 136

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

www.iranianstudy.com

اگر غصه پول بخوريد 
حتمًا بيمار مي شويد  

  
به گزارش تلگراف تحقیقات نشان مي دهد نزدیک به یک سوم مردم 
به قدري در مورد وضعیت مالي خود نگران هستند که روي 
وضعیت سالمت و روابط شان تاثیر منفي گذاشته است. در 
منتشر   moneybasics. co. uk سایت  در  که  تحقیقات  این 
داشته  شرکت  مطالعات  در  که  افرادي  سوم  یک  است  شده 
خود  مالي  وضعیت  مورد  در  همیشه  آنها  کردند  اعالم  اند، 
مانند  بروز مشکالتي  به  این موضوع منجر  و  نگران هستند 
افسردگي، بي خوابي و بحث و جدل با همسرشان شده است. 
کنترلي  کنند هیچ  اعالم کردند حس مي  از مردم  ۲۰ درصد 
مشکالت  نیز  درصد   1۲ و  ندارند  خود  مالي  روي وضعیت 
مالي خود را در حال تبدیل شدن به یک بار سنگین در زندگي 
خود عنوان کرده اند. یک سوم افراد مورد تحقیق معتقد بودند 
مشکالت مالي باعث بروز استرس در زندگي آنها شده است، ۲1 درصد 
دچار مشکالت خواب شدند، 19 درصد از افسردگي رنج مي برند و 16 
درصد نیز مشکالت مالي را عامل بروز مشاجره و درگیري در محیط 
خانه عنوان کرده اند. این مشکالت باعث بروز عادات و رفتارهایي در 
زندگي افراد شده است که در نهایت مي تواند براي سالمت آنها خطرات 
1۰ درصد اعالم کردند استرس هاي  باشد. براي مثال  زیادي داشته 
مالي سبب شده آنها به خوردن بیش از حد روي بیاورند. چهار درصد 
اشتهاي خود را از دست داده و سه درصد نیز دچار کاهش غیرطبیعي 
وزن شده اند. دیوید موکسون یک روانشناس و نویسنده در این باره 
گفت؛ مردم معمواًل همان طور با مشکالت مالي خود برخورد مي کنند 
به وضعیت  آنها نسبت  از  با سالمت خود رفتار مي کنند. بعضي  که 
مالي خود برخورد هوشمندانه دارند و سعي مي کنند پس انداز کرده و 
براي آینده صرفه جویي کنند، در حالي که بعضي دیگر مي دانند نباید 
به روش غلط خود ادامه دهند، اما با این حال به روند نادرست زندگي 

خود ادامه مي دهند و سعي مي کنند مشکل خود را انکار کنند.  

داماد به ضرب گلوله تصادفي 
عمويش در مراسم عروسي کشته شد  

  
مراسم  در  شادي  قصد  که  عمویش  گلوله  ضرب  به  داماد  تازه  یک 

در  حادثه  این  تلگراف  گزارش  به  شد.  کشته  داشت  را  اش  عروسي 
۲1 ساله سوار بر خودرو  پانکاج کیشور کاروتیا  دهلي نو رخ داد و 
قصد داشت عروس را به خانه پدري ببرد غافل از اینکه عمویش قصد 
دارد با اسلحه شخصي اش تیري به نشانه شادي و جشن شلیک کند. 
اما عمو چندان در کارش ماهر نبود و وقتي داشت اسلحه را پر مي کرد 
ناگهان تیري شلیک شد و به سر داماد برخورد کرد. شلیک گلوله در 
مراسم عروسي به یکي از سنت هاي رایج در هندوستان در سال هاي 

اخیر بدل شده است.  

ثروتمندان هفت سال بيشتر از 
فقيران زندگي مي کنند 

هفت  متوسط  طور  به  ثروتمند  افراد  دهد  مي  نشان  جدید  تحقیقات   
سال بیشتر از افرادي که در گروه هاي فقیرتر قرار دارند، زندگي مي 
کنند. به گزارش تلگراف تحقیقات جدید نشان مي دهد افراد ثروتمند 
به طور متوسط هفت سال بیشتر از افرادي که در گروه هاي فقیرتر 
قرار دارند، زندگي مي کنند. در این تحقیقات که با همکاري دپارتمان 
سالمت انگلستان تهیه شده است کارشناسان هشدار دادند باید براي 
باال بردن کیفیت زندگي افراد ثروتمند و فقیر برنامه هاي جدیدي ارائه 
امید  باال بردن سن  براي  اهدافي که  آمده است  این تحقیق  شود. در 
به زندگي تعیین مي شود باید به گونه یي تنظیم شود که همه گروه 
هاي اجتماعي را دربر بگیرد و این برنامه ها هر 1۰ سال یک بار به 

روز شوند.

 در گزارش سال گذشته سازمان بهداشت جهاني هشدار داده شده 
بود که کودکاني که در مناطق محروم مانند مناطق فقیري از انگلستان 
به دنیا مي آیند به طور متوسط نسبت به کودکان مرفه سه دهه کمتر 
باید مبالغ بیشتري  این تحقیق همچنین آمده است  عمر مي کنند. در 
براي پیشگیري از بیماري ها هزینه شود خصوصًا باید تمهیدات جدي 
براي کاهش نرخ سیگار کشیدن، چاقي، بیماري هاي مرتبط با مصرف 

مشروبات الکلي اندیشیده شود. 

شروع  بهترین  کودکان  تا  شود  صرف  باید  بیشتري  منابع  همچنین 
به حمایت  توان  از جمله آن مي  باشند که  را در زندگي خود داشته 
کردن از والدین، برگزاري کالس هاي آموزشي براي آنها و همچنین 
بهتر کردن کیفیت خدمات بهداشتي اشاره کرد. دولت نیز باید حداقل 
دستمزد را طوري محاسبه کند تا بتواند هزینه هاي یک زندگي سالم، 
تحرک بدني مناسب و دیگر هزینه هاي حداقل را به وسیله آن تامین و 

به این ترتیب کیفیت سالمت را تا حد امکان تامین کند.
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info@persianweekly.co.uk فرهنگی
کیارستمي؛   

سال هاست توقع 
اکران فيلم هايم را 

ندارم  
سرشناس  کارگردان  کیارستمي  عباس 
سینماي ایران با اشاره به آشنایي زدایي 

سینما  درباره  قالب  تصور  از  »شیرین« 
بازیگر  زنان  از  یي  پرتره  را  فیلم  این 
از  دانست و ضمن گالیه  ایران  سینماي 
ها  »سال  گفت؛  هایش  فیلم  نشدن  اکران 
است که توقع اکران فیلم هایم را ندارم.« 
جلسه نمایش، نقد و بررسي فیلم سینمایي 
»شیرین« با حضور عباس کیارستمي در 
تصویر  جشن  برگزاري  روز  نخستین 
برگزار  ایران  هنرمندان  خانه  در  سال 
شد. در این جلسه که اجراي آن را سیف 
اهلل صمدیان دبیر جشن بر عهده داشت، 
جواد طوسي و احمد طالبي نژاد به عنوان 
منتقد فیلم حضور داشتند. کیارستمي در 
ابتداي این جلسه گفت؛ »خوشبختانه فیلم 
رفت  پرده  روي  »شیرین«  صحنه  پشت 
و شما از روند ساخت فیلم مطلع شدید 
ها  سوال  از  بخشي  به  کنم  مي  فکر  و 
کار  »شیرین«  ساخت  است.  داده  پاسخ 
به  فیلم ساده  که  بس  از  نبود  یي  ساده 
فیلم ستایش  کارگردان  نظر مي رسید.« 
شده »طعم گیالس« در ادامه گفت؛ »براي 
کساني که دیدن فیلم برایشان در بار اول 
سخت بوده توصیه مي کنم یک بار دیگر 
بار  در  بنشینند.  »شیرین«  تماشاي  به 
»شیرین«  نیست.  دشوار  آن  تحمل  دوم 
اکران  براي  دست  این  از  هایي  فیلم  و 
در ایران شانسي ندارند.اگرچه بسیاري 

فیلم را در قالب سي دي و دي وي دي 
دیده اند اما دیدن فیلم در خلوت با فیلم 
تفاوت  سینما  سالن  در  و  جمعي  دیدن 
دارد.« به گزارش مهر کیارستمي که در 
دهد  مي  ترجیح  بود  گفته  جلسه  ابتداي 
درباره فیلم صحبت نکند و نظر دیگران 
را بشنود، گفت؛ »من همیشه به مخاطب 
فکر کرده ام و سینما برایم بدون مخاطب 
که  نیست  این  من  دغدغه  ندارد.  معنایي 
چه  فیلم  درباره  مخاطبان  یا  منتقدان 

نظري دارند. این به معناي نادیده گرفتن 
دنبال  به  من  اما  نیست.  مخاطب  نقش 
تجربه کردن در سینما هستم. »شیرین« 
یکي از سخت ترین تجربه هاي من بوده. 
دو سال براي ساخت آن زحمت کشیده 
را  معنوي  و  مادي  پاداش  کمترین  و  ام 
برایم داشته است. پنج ماه صرف تدوین 
این  که  است  این  مهم  اما  فیلم شده  این 
تجربه با تجربه هاي قبلي تفاوت دارد.« 
دوست  »خانه  کارگردان  کیارستمي 
فیلم آخر من  کجاست« گفت؛ »»شیرین« 
شاید  روم.  نمي  جلوتر  آن  از  و  است 
فیلم  این  در  که  هایي  تجربه  از  بخشي 
نباشد.  درک  قابل  شما  براي  ام  داشته 
پاییزي«  »سونات  پیش  ها  سال  من  اما 
را دیدم. در یکي از سکانس ها اشکي در 
چشم دختر است که نمي ریزد. من یک 
بار دیگر این فیلم را به خاطر این صحنه 
دیدم.« کیارستمي گفت؛ »شش ماه پس از 
پایان تصویربرداري نمي دانستم از چه 
داستاني استفاده کنم. فقط به یک داستان 
کارگردان  کردم.«  مي  فکر  عاشقانه 
از  یي  نسخه  خواستم  »مي  گفت؛   »1۰«
قبل  سال   4۰ که  را  ژولیت«  و  »رومئو 
ساخته شده بود بگذارم. تالش کردم اما 
براي  زیادي  مبلغ  فیلم  سازنده  کمپاني 
»خسرو  به  نهایت  در  خواست.  مي  آن 

این  از  صدا  حذف  رسیدم.  شیرین«  و 
فیلم مثل این است که در قطار باشید و 
زني را ببینید که اشک مي ریزد و شما 
را مي سازید.«  او  داستان  تان  ذهن  در 
محمدرضا دلپاک صدابردار فیلم نیز در 
این  از  پس  داشت.  حضور  جلسه  این 
بخش از جلسه حاضران سوال هایشان 
را مطرح کردند. کیارستمي در پاسخ به 
این سوال ها درباره اکران این فیلم گفت؛ 
ها  ندارم. سال  را  فیلم  این  اکران  »توقع 
است که توقع اکران فیلم هایم در ایران 
اکران  توانست  مي  فیلم  این  ندارم.  را 
شود و تماشاگرش را داشته باشد. اگر 
نفروخت از پرده سینماها برداشته شود. 
پروانه  درخواست  است  ها  مدت  من 
این  دیگر  و  ام  نکرده  نمایش  و  ساخت 
درباره  کارگردان  این  کنم.«  نمي  را  کار 
حضور ژولیت بینوش در این فیلم گفت؛ 
بود و چند روز سر  آمده  تهران  به  »او 
دید  هم  را  بازیگر  چند  کار  بود.  صحنه 
برود،  مقابل دوربین  تمایل کرد  ابراز  و 
حضور  این  از  فیلم  ساخت  از  پس  اما 
بینوش هم مثل  تبلیغاتي نشود.  استفاده 
بازیگران براي بازي در »شیرین«  دیگر 
داد؛  ادامه  کیارستمي  نگرفت.«  دستمزد 
بازیگران  غیرایراني که چهره  »تماشاگر 
فیلم  این  با  بهتر  شناسد  نمي  را  سینما 
را در  برقرار کرد. من »شیرین«  ارتباط 
به  اکران خارجي دیدم و واکنش ها  دو 
بود.  بهتر  سینما  از  زدایي  آشنایي  این 
من که سال ها از نابازیگر در فیلم هایم 
حرفه  به  دین  اداي  براي  کردم  استفاده 
شناخته  هاي  چهره  از  سینما  هاي  یي 
این  کردم.«  استفاده  »شیرین«  در  شده 
پایان صحبت هایش  نامدار در  فیلمساز 
شود  مي  تصور  آنچه  »برخالف  گفت؛ 
در  ندارم.  زیادي  عالقه  سینما  به  من 
کرده  تجربه  و  کار  مختلف  هاي  حوزه 
عالقه  گري  تجربه  به  همچنان  و  ام 
و  خسرو  درباره  فیلمي  ساختن  مندم. 
سواري  و  سوارکار  نمایش  و  شیرین 
این  واکنش  نداشت.  برایم  لطفي  و... 
من  است.  جذاب  فیلم  درباره  بازیگران 
از چشم  فیلم  این  قطره اشکي را که در 
فاطمه گودرزي مي چکد دوست دارم و 
این شاید کمي ضدسینما باشد. اما چنین 
»شیرین«  دارم.  دوست  را  هایي  تجربه 
بازیگر  زنان  از  یي  پرتره  توان  مي  را 

سینماي ایران دانست.« 

خوان مارتين با
 »تهران فالمينکو بلوز« در تهران  

 
به  خبري  نشست  در  اسفندماه  سوم  ظهر  »فالمینکو«  گیتار  نوازنده  مارتین  خوان 
عنوان شرکت کننده بخش بین الملل بیست و پنجمین جشنواره موسیقي فجر معرفي 
تاالر  در  اسفندماه  هفت  روز جشنواره  اولین  در  هنرمند  این  کنسرت  شد  اعالم  و 
این  در  موسیقي  انجمن  مدیرعامل  رضایي  بابک  شود.  مي  برگزار  کشور  وزارت 
کرد؛  بیان  برگزار شد،  ارشاد  هنري وزارت  معاونت  کنفرانس  تاالر  در  که  نشست 
بود،  موسیقي  بیني شده جشنواره  پیش  هاي  برنامه  مارتین« جزء  »خوان  »اجراي 
اما به دلیل آنکه اطمینان کامل نداشتیم در جدول اولیه برنامه هاي جشنواره نام آن 
اعالم نشد.« رضایي درباره برنامه اجراي این هنرمند اسپانیایي توضیح داد؛ »خوان 
مارتین در روز جمعه - هفت اسفند - در اولین روز برگزاري جشنواره ساعت ۲1 در 
تاالر وزارت کشور اجرا خواهد کرد، به عالوه کنسرت دیگر او روز یکشنبه 19 اسفند 
در شهر شیراز ساعت 19 انجام مي شود.« رضایي در پاسخ به پرسش خبرنگاري 
درباره ضبط و انتشار اجراي این هنرمند اسپانیایي گفت؛ »دعوت ما فعاًل از او درباره 
اجراي کنسرت است و هنوز صحبتي درباره ضبط و انتشار آن نشده است اما در 
روزهاي باقیمانده به جشنواره در این باره نیز با او صحبت خواهیم کرد.« به گزارش 
ایسنا در ادامه خوان مارتین هنرمند گیتاریست اسپانیایي در این نشست خبري با 
بیان اینکه قطعه یي ویژه براي جشنواره موسیقي فجر در نظر گرفته است، گفت؛ »این 
قطعه »تهران فالمینکو بلوز« نام دارد و خوشحالم که بعد از پنج سال مجدداً در ایران 

هستم و بي صبرانه منتظر اجرایم در جشنواره فجر هستم.« 

کند  دانشمند می  را  مردم  آنچه 
ميگيرند  ياد  که  نيست  مطالبی   ،
بلکه چيزهايی است که می فهمند    

فرانسیس بیکن

کمال خان هوت درگذشت 

مرگ ميراث دار بزرگ آواز بلوچ 
 

کمال هوت شاعر و خواننده برجسته بلوچستان سحرگاه دیروز در 68سالگي 
درگذشت. کمال خان هوت خواننده برجسته و نوازنده تنبورک موسیقي مقامي 
چابهار  علي  امام  بیمارستان  به  دلیل ضعف جسمي  به  شنبه  بلوچستان شب 
منتقل و در سي سي یو بستري شد که پس از رسیدگي هاي پزشکي ساعت 
دو بامداد یکشنبه دار فاني را وداع گفت. سبک خوانندگي کمال خان، حماسي 
بلوچي  موسیقي  هاي  گونه  ترین  قدیمي  و  ترین  اصیل  از  که  بود  پهلواني  و 
بوده و در بلوچستان رواج داشته و اعتبار و ارزش بسیاري نزد بلوچ ها دارد. 
محمدرضا شجریان مهرماه سال 86 در مراسم بزرگداشت مال کمال خان که از 
سوي شوراي عالي فرهنگستان هنر به ریاست میرحسین موسوي برگزار شده 
بود، در مورد این هنرمند گفته بود؛ »براي من مایه خشنودي و مباهات است 
که امروز در بزرگداشت بزرگواري از اهالي موسیقي بلوچ شرکت مي کنم در 
حالي که باید بگویم متاسفانه تاکنون آن گونه که شایسته است این فرهنگ را 
نشناخته و از مالکمال ها تقدیر نکرده ایم.« به گزارش مهر محمدرضا درویشي 
آهنگساز و پژوهشگر نیز در مورد کمال خان گفته بود؛ »استاد کمال خان بزرگ 
ترین خواننده و موسیقیدان به معناي واقعي کلمه در بلوچستان و در سراسر 
کشور پهناور ایران است چراکه کمال خان عالوه بر اینکه خواننده یي برجسته 
است، شاعري پرآوازه است که حافظ تاریخ شفاهي، فرهنگ اساطیر و ناموس 

فرهنگي منطقه خودش نیز به شمار مي رود.« 

»افق هاي جديد« بولونيا به هدي حدادي رسيد 
 

جایزه »افق هاي جدید« نمایشگاه کتاب بولونیا در سال۲۰1۰ به هدي حدادي 
خاطر  به  حدادي  هدي  ایبنا  گزارش  به  رسید.  ایراني  تصویرگر  و  نویسنده 
نگارش و تصویرگري کتاب »دو دوست« موفق به دریافت این جایزه معتبر شد. 

سايت رسمي »شهرام ناظري« آغاز به کار کرد  
 

 www.nazerismusic.com اینترنتي  به آدرس  ناظري  سایت رسمي شهرام 
به کار کرد. در  این هنرمند آغاز  تولد  با سالروز  ۲9 بهمن ماه همزمان  روز 
آثار سه دهه  از  گیري  بهره  با  »این وب سایت  است؛  آمده  این سایت  مقدمه 
گذشته و طرح هاي آینده شوالیه آواز ایران سر بر آن دارد تا عالوه بر ارائه 
بررسي خط  و  معرفي  به  هنرمند  این  هنري  فعالیت  از  دقیق  فضاهاي خبري 

فکري او بپردازد.« 



17 هفته نامه پرشین جمعه 7 اسفند ماه 1388   -  شماره 136

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

www.iranianstudy.com

»هايدگر و سياست« در راه است 
کتاب »هایدگر و سیاست« نوشته میگل  دبیستگي که هفت سال 
ویرایش  با  بود  شده  چاپ  جمادي  سیاوش  ترجمه  با  پیش 

جدید دوباره به زیر چاپ رفت. 
انتشارات  توسط   1381 سال  در  کتاب  این  مهر،  گزارش  به 
ققنوس چاپ شد و به زودي با تغییراتي در عنوان و با ویرایش 
این  ویرایش جدید  در  منتشر مي شود. جمادي  دوباره  جدید 
داده و  تغییراتي در ترجمه آن صورت  37۰ صفحه اي  کتاب 
سیاسي«  امر  و  »هایدگر  عنوان  با  به زودي  کتاب  دوم  چاپ 
در  دبیستگي  میگل   کتاب  مي شود.  چاپ  ناشر  همان  توسط 
واقع نخستین اثري است که همکاري هایدگر با رژیم ناسیونال 
سوسیالیست آلمان و نیز فلسفه او را توأمان مورد بررسي 
قرار داده بود. سیاوش جمادي تاکنون کتاب هایي مانند هستي 
به  نامه هایي  او،  فلسفه ورزي  به فهم  نیچه: درآمدي  و زمان، 
میلنا، متافیزیک چیست؟ و زبان اصالت در ایدئولوژي آلماني 
را ترجمه و به بازار کتاب عرضه کرده است. همچنین سیاوش 
جمادي که در حال ترجمه کتاب »تئوري هاي زیبایي شناسي« 
تئودور آدورنو است قرارداد خود را با ناشر این اثر فسخ کرد. 
گفت:  اقدام خود  این  دالیل  درباره  این خبر  اعالم  وي ضمن 
ناشر براي تحویل ترجمه این کتاب مدام مهلت مي گذاشت و به 
همین خاطر ترجیح دادم قراردادم را فسخ کنم. وي با اشاره 
به اهمیت این اثر آدورنو افزود: »تئوري زیبایي شناسي« یکي 
از دشوارترین آثار آدورنو در حوزه فلسفه به شمار مي رود 
دشوار  و  خاص  اصطالحات  از  سرشار  متني  بر  مشتمل  و 
جمادي  دارد.  درازمدت  در  دقیق  ترجمه اي  به  نیاز  که  است 
حال  در  هم اکنون  که  کتاب  این  آلماني  نسخه  کرد:  اضافه 
من  که  است  5۰۰ صفحه  هستم،  فارسي  زبان  به  ترجمه اش 
ناشر  درباره  مترجم  این  کرده ام.  ترجمه  را  آن  ۲۰۰ صفحه 
مساله  این  به  هنوز  گفت:  حجیم  کتاب  این  براي  جایگزینش 
زیبایي شناسي«  »تئوري  انتشار  دوره  اولین  نکرده ام.  فکر 
وجودي  با  نوشته ها  این  بود.  آدورنو  مرگ  از  بعد  یک سال 
اوج  در  کاري  نظر  از  مي شوند  محسوب  وي  ناتمام  اثر  که 
»خواب نوشته ها«  کتاب  همچنین  مي گیرند.  قرار  او  کارهاي 
نوشته تئودور آدورنو به زودي توسط انتشارات کتاب پارسه 
منتشر مي شود. این کتاب را احسان المع به فارسي برگردانده 
و سیاوش جمادي مقدمه اي مبسوط بر آن نوشته و از جمله 
درباره خواب در روانکاوي فرویدي و نظرات سنت آگوستین 
در این باره سخن گفته است. آدورنو در طول حیاتش همواره 
تا خواب هاي خود را در مجموعه اي گرد آورد.  قصد داشت 
عنوان  تحت  را  خواب ها  آن  از  برخي   194۲ سال  در  وي 
از  بعد  و  منتشر کرد  آمریکایي من، سه یادداشت«  »رویاهاي 
چاپ  به  شریفتن  آلماني  مجله  در  را  خود  یادداشت   16 آن 
رساند. کتاب »خواب نوشته ها« در واقع مجموعه اي از تفاسیر 
خواب هاي این فیلسوف آلماني در فاصله بین سال هاي 1934 
تا 1969 است که در آن زندگي خصوصي و تفکرات فلسفي 

وي کامال مشهود است. 

روش زبان شناختي 
آموزش  در  فرهنگ شناختي  و  زبان شناختي  »روش  همایش 
روابط  دانشگاه  در  تکنولوژي ها«  و  شیوه ها  خارجي:  زبان 
برگزار  قزاقستان  آبالیخان  خارجي  زبان هاي  و  بین الملل 
شد. این همایش در چند بخش تخصصي به صورت همزمان 
اساتید  قزاقي،  دانشجویان  و  دانشمندان  اساتید،  حضور  با 
محققان  و  خارجي  نمایندگي هاي  اعضاي  آمریکایي،  اعزامي 
روسیه،  قرقیزستان،  مانند  همسایه  کشورهاي  برخي 
مربوطه  بخش هاي  شد.  برگزار  بلغارستان  نیز  و  چچنستان 
»مباني کاربردي زبان و فرهنگ شناسي«، »زبان و فرهنگ در 
آموزش زبان خارجي«، »فردعامل ارتباطات میان فرهنگي« و 
»روش هاي ایجاد ارتباطات میان فرهنگي« برپا شد. در جلسه 
عمومي این همایش، سلیمه کونانبایوا، رئیس دانشگاه، دکتراي 
زبان شناسي، پروفسور و آکادمیسین، دالور محمدپور رایزن 
ایران و قادر چتین رایزن آموزشي سفارت  فرهنگي سفارت 
خارجي،  زبان  آموزش  در  فرهنگ  نقش  موضوع  در  ترکیه 
ملت،  یک  خاص  فرهنگي  ویژگي هاي  گرفتن  نظر  در  اهمیت 
اخالق ها و ویژگي هاي روان شناختي و آداب معاشرت که کم  
و بیش در آن ملت وجود دارد و در فراگیري زبان خارجي 

متاثر است، سخنراني کردند. 

 

کوتاه از انديشه درباره سنت، هویت و فرهنگ 

اگر طنز تلخ 
تاريخ تکرار نشود 
دکتر مجید مددي 

یا قرارداد که معناي دیگر آن رسم و عرف  سنت 
یا آداب و رسوم هر قوم و جماعتي است به عنوان 
»مرده ریگ اجتماعي« از نسلي به نسلي دیگر منتقل 
و  آداب  میان  در  ویژه اي  جایگاه  سنت  مي شود. 
زندگي  شیوه  و  و سبک  میثاق ها  و  عرف  رسوم، 
مردم دارد. آداب و رسومي که سنگ بناي ساختار 
فرهنگي هر قوم و جماعتي بوده که هستي آن قوم 
سنت  حفظ  مي بخشد.  دوام  و  قوام  را  جماعت  و 
به خاطر آن رسومي بوده که ریشه هاي عمیقي در 
گذشته مردم دارد و از قداست و احترام برخوردار 

است. 
تاریخ   )Robert Nisbets( نیزبت  رابرت  گفته  به 
اخیر سنت را به سادگي نمي توان از جریان فکري 
که  آنهایي  اقدامات  نتیجه  در  اروپاي غربي که  در 
را  خود  فرانسه  کبیر  انقالب  از  پس  و  جریان  در 
را  جنبشي  و  نامیدند   )Tradionalist( سنت گرا 
از  استفاده  مي گوید:  او  کرد.  جدا  شد،  موجب 
)Conservative(به عنوان  کار«  »محافظه  لفظ 
اصطالحي سیاسي تا دهه ۲۰ قرن 19 در هیچ یک 
نیافته  عمومیت  انگلستان  و  فرانسه  کشور  دو  از 
و  سیاسي  فلسفه  مثابه  به  »سنت گرایي«  اما  بود 
و  سیاسي  مباحث  وارد   179۰ از  »برچسبي«  نیز 
مورد  این  در  برگ  ادموند  که  بود  شده  اجتماعي 
سهم بیشتري از دیگران داشت اما او کمتر از لفظ 
»سنت« و »سنت گرایي« استفاده مي کرد و به جاي 
درباره  )تامالتي  ماندگارش  اثر  در  به ویژه  آنها 

انقالب فرانسه( »تعصب« را به کار مي برد. 
 ۲۰ قرن  اوایل  برگ و همه »سنت گرایان«  را  آنچه 
مورد حمله قرار مي دادند، انقالب فرانسه و عقاید و 
باورهاي روشنگرانه اي بود که انقالب بستري براي 
و  آزادي  فردیت،  فرد،  مانند  بود،  کرده  فراهم  آن 
برابري که گستره آن به سرتاسر اروپا کشیده شد 
و انقالب و تحوالت بعدي موجب تحکیم و استواري 

آن شد. 
هویت مفهومي است که در کانون مطالعات فرهنگي 
قرار مي گیرد چراکه در پژوهش هاي فرهنگي است 
گروه هاي  و  افراد  هویت  و  جایگاه  موقعیت،  که 
اجتماعي مورد بررسي قرار مي گیرد و خودآگاهي 
فرد نسبت به جایگاه اجتماعي اش در متن مطالعات 
مورد  مسائل  از  یکي  مي شود.  مشخص  فرهنگي 
 )Andrew Edgar( ادگار  اندرو  قول  به  مناقشه 
و  )ارتدوکسي(  کیشي«  »راست  مفهوم  اهمیت 
همگان پذیري هویت است. این مفهوم فرض را بر آن 
قرار مي دهد که خود )Self( مستقل است و باثبات 
وادارکننده  و  موثر  عوامل  به  وابستگي  بدون  و 

بیروني. 
هویت در فلسفه اروپایي در مفهوم ارتدوکس آن، 
با  که   17 قرن  در  دکارت  نوشته هاي  در  دست کم 
 cagito( »عبارت مشهور او »مي اندیشم، پس هستم
)ego(- سوژه-  »من«  یا  »خود«  که   )ergo sums
حرکت  عامل  و  اندیشه  مستقل  خاستگاه  مثابه  به 
معرفي شد، این »من« یا سوژه مستقل که نسبت به 
هویت خویش اطمینان حاصل کرده بود از آن پس 
نه تنها  گرفته،  خود  به  مسلط  نقش  فرد  زندگي  در 
در اندیشه فلسفي بلکه در علومي چون سیاست و 
اندیشه  الهام  عامل  و  وارد شده  نیز  روان شناسي 
هیوم  دیوید  اسکاتلندي،  فیلسوف  شد،  لیبرالیستي 
صرفا  را  آن  مستقل«  »سوژه  مقوله  از  انتقاد  با 
»نقش پذیري حسي« نامید که دائما با تجربه هاي نو 

به نو که فرد به دست مي آ ورد، تغییر مي کند. 
دیگر  منتقد  فرانسوي،  جامعه شناس  هورکهایم، 
پایه  بر  استوار  لیبرالي  فردیت  مستقل«  »سوژه 
سوژه مستقل را به چالش کشید و با بیان اینکه فرد 
افراد  نه جامعه محصول  و  است  محصول جامعه 
فردیت  از  جدید  فهم  که  گذارد  تاکید  نکته  این  بر 
محصولي  مدرن  جامعه  در  انسان  خودآگاهي  و 
مابعد  جامعه  به  متعلق  که  است  خاص  فرهنگ 
دید  به  زیرا  است   )sense impression( صنعتي 
تقسیم کار  ماقبل صنعتي که در آن  او در جامعه 
داراي  جامعه  اعضاي  همه  نبود؛  رایج  اجتماعي 
و  بودند  یکساني  هنجارهاي  و  ارزش ها  نگرش ها، 
نتیجه  هورکهایم  بود.  حاکم  جامعه  در  یکپارچگي 

آغازین  و  مقدم  بنابراین  فردي  هویت  که  مي گیرد 
سازمان بندي  و  تشکیالت  محصول  بلکه  نیست 

اقتصادي جامعه است. 
مسائل  و  هویت  مفهوم  با  ارتباط  در  و  اینجا  در 
مربوط به »من«، »فردیت« و »آگاهي فردي« نمي توان 
اشاره اي به دیدگاه فروید و دانش روانکاوي نکرد. 
فروید معتقد بود که هویت براساس همگون سازي 
کودک با اشخاص بیروني )غیرخود( استوار است. 
»نهاد  الیه  سه  از  متشکل  است  سازه اي  »خود« 
و   »)superego( برتر  »من  و   »)ego( »من   ،»)id(
غریزي  بنیان  »نهاد«  که  حالي  در  فروید  بیان  به 
»من« فرد است، »من برتر« اساسا در فرآیند تکامل 
روانشناختي تحدیدکننده آگاهي و به عنوان »وجدان 
ممکن  »من«  غریزه«.  »بازدارنده  عامل  اخالقي« 
برتر«  »من  و  »نهاد«  از  ترکیبي  به عنوان  یا  است 
فهمیده شود یا عاملي جدا از هر دو. در تفسیرهاي 
خود  هرگز  »من«  که  بوده  آن  بر  تاکید  نیز  اخیر 
هویت )self-identitny( یا یکسان با خود نیست. 

اریکسون هم در نظریه روان پویایي 
هویت  خود   )psycho-Dynamic Theory(
هویت  و  فرد  هویت  میان  مي داند  فرآیندي  را 
فرهنگ گروهي و این، او )اریکسون( بود که براي 
 identity( هویت«  »بحران  اصطالح  نخستین بار 
قابل  به سهولت  فرهنگ  برد.  کار  به  را   )crisis
معاني  متفاوت  متن هاي  در  زیرا  نیست  تعریف 
مختلفي به خود مي گیرد. شاید مفهوم ساده آن را 

بتوان در »مردم شناسي فرهنگي« 
)culturalanthropology( یافت یعني شناخت این 
واقعیت که همه انسان ها در دنیایي زندگي مي کنند 
که بر ساخته خود آنهاست و در آن، معنا و مفهومي 
رو  این  از  آنند.  جوي  و  درجست  که  مي یابند  را 
به نظر  تافته دنیاي هر روزه اي  مي توان فرهنگ را 
وسیله  بدان  و  رویاروییم  آن  با  ما  همه  که  آورد 

حرکت و زندگي مي کنیم. 
فرهنگ به گفته آندرو ادگار از نقطه اي آغاز شد که 
انسان ها آنچه را به سادگي طبیعت در اختیارشان 
پشت سر  طبیعي-  شرایط  در  بود-  داده  قرار 
دارد  آن  از  حکایت  بابل  برج  تمثیل  گذاشتند. 
به طوري که گي لیان رز از اسطوره یهود برداشت 
مي کند، هنگامي که انسان ها به واسطه تفاوت زباني 
پدید آمد و موجب عدم موفقیت شان در دست  که 
یافتن به آسمان- جایگاه رفیع خدایان- شد؛ اقدام 
به ایجاد شهرها کردند و قدرت و توانایي خود را 

در این عرصه آزمودند. 
براي  شاید  مردم  رز،  قول  به  که  بود  شهرها  در 
دستاورد  نخستین بار از چیزي به نام »فرهنگ« – 
خود- آگاهي یافتند. از آنجا که خودآگاهي انسان 
رویارویي اش  زمینه  در  فرهنگي اش  موجودیت  از 
را  او  فرهنگي  موجودیت  که  است  مخالفت هایي  با 
خود،  توانایي  و  قدرت  به  اتکا  با  او  مي کند؛  انکار 
ارزش هایي را که مورد هجوم قرار مي گیرند، حفظ 
مي شود.  مانع  نابودي شان  از  و  کرده  حراست  و 
به واسطه  »نامیرایي«  گونه اي  انسان ها،  بدین سان، 
فرهنگ آفریده شان به دست مي آورند در حالي که 
»فرد« میرنده است. با وجود آنکه خود سازنده و 

بناکننده ساختار بر جاي مانده است. 
در این مقطع ناگریز باید اشاره اي نیز به اصطالح 
که  کنیم   )Culture industry( فرهنگ«  »صنعت 
یعني  فرانکفورت  مکتب  اندیشه وران  از  نفر  دو 
این  بوده اند.  آن  واضع  آدورنو  و  هورکهایم 
mass-( توده«  »فرهنگ  تولید  به  اشاره  اصطالح 
اصطالحي  ادگار  قول  به  که  مي کند   )culture
را  فرهنگ  زیرا  است   )Paradoxieal( متناقض نما 
در برابر متضاد یا برابر نهاد آن یعني صنعت قرار 
مي دهد. اقدامي براي نشان دادن سرنوشت فرهنگ 
در جامعه پیشرفته دیوان ساالر هدفدار و عقالني 
صنعت  راه  از  آنها،  دید  به  متاخر.  سرمایه داري 
به منظور  سرمایه گذاري  نظام  که  است  فرهنگ 
دستگاه هاي  بیشتر،  سود  و  سود  دست آوري  به 
تلویزیون، سینما و  تبلیغاتي مانند رادیو،  پیشرفته 
به کار  را  کلي  به طور  رسانه هاي سمعي و بصري 
use-( مصرف«  »ارزش  آنها  قول  به  تا  مي گیرد 

 -)exchange-value( »را به »ارزش مبادله )value
کاالي تولید شده به وسیله نظام- تغییر شکل دهد 
و به همراه آن، شیوه زندگي سرمایه گذاري که در 
اقتصادي  اجتماعي-  نظام  فرهنگ  همان  حقیقت 
است که آن را نظام بهره کش و استعماري مي نامند. 
مصرف  ارزش  اندرکشیدگي  و  جذب شدگي  این 
به تولید کاال )تغییر شکل آن به ارزش مبادله( در 
پیوند تنگاتنگي است با تحلیل آدورنو از سرنوشت 
 forces of( تولیدي»  »نیروهاي  میان  ارتباط 
 relation of( produ-ction( و »روابط تولیدي« 
 ۲۰ قرن  در  نظام سرمایه داري  در   )production
که به گفته او، استقالل »ارزش مصرف« در قرن 19 

علت استقالل واقعي سوژه انساني بود و از این رو، 
امکاني براي اعتراض و مقاومت. این استقالل اکنون 
به گونه فزاینده اي از میان رفته و رو به نابودي است. 
به همانگونه، تکنیک )فناوري(هاي اداري که به مثابه 
بخشي از نیروهاي تولیدي تکامل مي یابد تا کارایي 
تولیدي  روابط  روي  که  دهد  افزایش  را  صنعت 
تاثیر گذارده وضعیتي به وجود مي آورد که به گفته 
بیکاران و هم شاغالن،  آدورنو، هر دو گروه، هم 
 welfare( رفاهي«  »وضعیت  خواهان  و  وابسته 
نیروهاي  میان  تضاد  ترتیب  این  به  state( شوند. 
تولیدي و روابط تولیدي که به گفته مارکس، عامل 
سرنگوني نظام سرمایه داري مي تواند باشد، اکنون 
در جامعه مدیریت شده کامل سرمایه داري متاخر، 

خطر دور شده یا برطرف شده اي است. 
سنت  دادم،  نشان  و  گفتم  پیش تر  که  به طوري 
جایگاه ویژه اي در آداب و رسوم و شیوه زندگي 
دارد که بن مایه  هاي فرهنگي هر ملتي است. فرهنگ 
در  ایجاد خودآگاهي  و  فرد  به  هویت بخشي  عامل 
اوست که خود را وابسته و در پیوند به چه فرهنگي 
بداند بنابراین این سه مفهوم در پیوند تنگاتنگي با 
به  اشاره  بدون  یکي  درباره  نمي توان  و  یکدیگرند 
دو تاي دیگر سخن گفت اما خام طبعي است که در 
جامعه پاره پاره طبقاتي این مفاهیم را شکلي عام 
بخشیم گویي که همگان در آن شریک و انبازند و 
نیست  چنین  تردید  بدون  مي نگرند.  آن  به  یکسان 
چه  و  پیشرفته  چه  طبقاتي،  جامعه هاي  در  زیرا 
طبقات  فرهنگ  زمان،  با  ناسازگار  و  مانده  واپس 
و  عالقه  اعتنا،  مورد  نه  جامعه  باالدست  و  ممتاز 
احترام طبقات فرودست جامعه است و نه آنها خود 
را ملزم به تمکین از آن و رعایت اصول بنیادین آن 
آنها که حاکمیت  بر  مي دانند. فرهنگي است مسلط 
مکانیسم  از  استفاده  و  بهره گیري  با  سیاسي 
ماشین  ایدئولوژي  و  سرکوب  دوگانه  )ساز وکار( 
را تضمین مي کند.  آن  استمرار  و  استقرار  دولتي، 
نقطه مقابل آن، فرهنگ طبقات زیرسلطه و فرودست 
جامعه است که به لحاظ محتوایي کامال متفاوت با 
شیوه هاي  و  اشکال  به  که  است  سلطه  فرهنگ 

مختلف مبارزه طبقاتي بروز و ظهور مي یابد. 
و  افتاده  جا  اصل  بر  غرب  فرهنگ  که  آنجا  از 
بنیاد  فرد  و  استوار  سوژه  استقالل  خدشه ناپذیر 
فرهنگ  با  تضاد  و  تعارض  در  نمي تواند  است؛ 
ایراني- اسالمي، چنانکه گفته شد بنا شود. در چنین 
فرهنگي، بنابر تعریف، سوژه مستقل نیست، سکان 
به دست »دیگري« )other( است و فرمان حرکت از 

جاي دیگري جز »من اندیشنده« 
)Thinking self( دکارتي مي رسد. پس با پذیرش 
این دو فرهنگ  این واقعیت که گویاي تفاوت میان 
کامال متفاوت است باید بر تعارض و تضاد موجود 
باید تالش  اما  گذاشت  فرهنگ صحه  دو  این  میان 
و  کشف  را  آن  دالیل  نظري،  بحث هاي  با  کرد 
فرهنگ  منادیان  با  گفت  وگو  در  را  خود  بدیل هاي 
فرهنگي  نزدیک  روابط  در  و  کشید  پیش  معارض 
و  ساخته  گسترده تر  هرچه  را  آن  داریم  نیاز  که 
به آن ژرفا بخشیم، به نقد دوسویه دیدگاه هایمان 
بنشینیم تا از این راه به نوعي توازن فرهنگي دست 
یابیم. البته اشاره به این نکته ضروري است که در 
بحث هاي نظري پیرامون مسائل فرهنگي که در هر 
از  باید  ابهام آمیزند  و  غیرشفاف  شکل و صورتي 

تعصب و یکسونگري پرهیز کرد. 
تعارض هاست.  و  تضادها  دنیاي  امروز،  دنیاي 
استفاده  با  جهان  در  مسلط  سیاسي  نظام  هرچند 
و  »یکسان سازي«  پي  در  امکانات  همه گونه  از 
اما  است  یکپارچگي  نوعي  به  بخشیدن  شکل 
عدم  و  اجتماعي  مناسبات  پیچیدگي   به دلیل 
همگوني ساختارهاي جوامع بشري، این امر یعني 
بسا  و اي  نیست  ممکن  سهولت  به  یکسان سازي 
آن،  پیشبرد  در  اصرار  و  آن  ایجاد  در  تالش  که 
اصالح  راه  و  کرده  عمیق تر  و  بیشتر  را  تضادها 
وقوع  به  هم اینک  که  اتفاقي  کند.  مسدود  کامال  را 
زده  نتیجه سیاست شتاب  در  را  و جهان  پیوسته 
تعبیري  به  یا   )Globalization( »جهاني سازي« 
بر  »سیطره جهاني« و تحمیل فرهنگ مسلط غرب 
دیگر بخش ها و مردم جهان که این سیاست را بر 
نمي تابند، به تالطم دچار کرده و چنانکه شاهدیم، 

اعتراضات زیادي را برانگیخته است. 
و  پیچیده  فهم مسائل  براي  دید من  به  این رو،  از 
جوي  در  است  الزم  بین المللي  و  ملي  ابهام آمیز 
پرداخت.  گفت و گو  به  احترام آمیز  و  بي تنش   آزاد، 
دیدگاه ها را به نقد کشید و اگر طنز تلخ تاریخ تکرار 
به  سقراطي  دیالکتیک  شیوه  از  استفاده  با  نشود 
سنتزي )synthesis( رسید که مورد تایید و اقبال 

همگان است! 
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اثر جان لوکاره   -   ترجمه منوچهر کیا
 قسمت چهل و دوم

آیا  پرسید  آمیزی  تعجب  بالحن  و  کرد  بلند  را  کارون سرخود 
روز  چند  که  گفته  تو صریحا  همسایه  ولی  بله  هستی؟  مطمئن 
شاید  اند.  آمده  بدیدنت  مرد  دو  لیماس  شدن  زندانی  از  پس 
آمده  ات  به خانه  کنند  تو خوشگذرانی  با  اینکه  برای  آن دونفر 
بودند؟درست مثل لیماس لیز ناگهان فریاد زد : آلک فقط بخاطر 
خوشگذرانی با من دوست نشده بود . چطور میتوانید بگوئید که 
... ولی لیماس بتو پول داد آیا دیگران هم بتو پول دادند؟ لیز در 
حالیکه بشدت گریه میکرد جواب داد : خدای من از من نپرسید 
که.... آنها که بودند؟ لیز جوابی نداد. کارون بالحن تندی دوباره 
پرسید که بودند ؟ نمیدانم آنها با اتومبیب آمده بودند و بمن گفتند 
که دوستان آلک هستند؟ بازهم دوست ؟ آنها چه میخواستند؟ 
نمیدانم فقط از من پرسیدند که 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  یکی  ؟  بگذاری  جریان  در  را 
اسمش اسمایلی همچنین فکر نمیکردی که از اینکار خوشش بیاید 
. اینطور نیست ؟ چرا. پس از اینکه از زندان آزاد شد سعی نکردی 
که او را دوباره ببینی ؟ نخیر آیا لیماس پس از خروج از زندان 
خانه ای داشت که درآن اقامت کند کاری داشت که بوسیله آن 
امرارمعاش نماید دوستانی داشت که از او مواظبت کنند؟ نمیدانم 
اینطور  بود.  شده  تمام  شما  بین  چیز  همه  حقیقت  در  نمیدانم 
...منتظراوبودم...  نه  پیدا کرده بودی؟  ایا رفیق دیگری  ؟  نیست 
بازگردد.  من  نزد  که  میخواستم  بود...  خواهم  منتظراو  همیشه 
چرا  ؟  ننوشتی  ات  نامه  در  را  مطالب  این  چرا  این صورت  در 
سعی نکردی که کحل سکونت او را پیدا کنی ؟ او نمیخواست که 
دنبالش بگردم. شما چیزی نمی فهمید؟او از من قول گرفته بود 
که هیچگاه او را تعقیب نکنم ... هیچگاه... بدین ترتیب او از قبل 
میدانست که به زندان خواهد رفت . اینطور نیست؟ نه ... نمیدانم... 
چطور میخواهید چیزی را که نمیدانم برایتان تعریف کنم ؟ شب 
آخری که او را دیدی یعنی شب قبل از روزیکه جورج اسمایلی 
بود قراربود که باو تلفن بزنم. آیا باو تلفن زدی؟ نخیر کارون 
پرونده خود را روی میز گذاشت و در حالیکه لیماس را با انگشت 
نشان میداد گفت : اسمایلی میخواست بفهمد که لیماس تا چه حد 
تنها  مرتکب  لیماس   . است  گذاشته  کارها  در جریان  را  الیزابت 
نمیکرد  را هم  اینتلیجنت سرویس حتی فکرش  که  اشتباهی شد 
او خود را در دامن دختری انداخت و همه کارها را خراب کرد. 
درست مثل کارل ریمک! بله لیماس مرتکب همان اشتباه شد! او 
از خودش  لیماس  آیا   : پرسید  لیز  از  و سپس  کرد  مکث  مدتی 
حرف میزد؟ نخیر پس شما چیزی از گذشته او نمیدانید ؟ نخیر 
از  اینصورت  در   . است  کرده  کار  برلن  در  که  میدانستم  فقط 
گذشته اش حرف زده بود آیا بتو گفته بود که ازدواج کرده ؟ 
بود  درزندان  هنگامیکه  چرا  داد.  مثبت  سرجواب  عالمت  با  لیز 
بدیدنش نرفتی ؟ تو میتوانستی بدیدن او بروی. فکر میکردم که 
از اینکار خوشش خواهد آمد. می فهمم آیا برای او نامه نوشتی 
؟نخیر ...بله... یک مرتبه فقط باونوشتم که منتظرش خواهم بود 
فکر نمیکردم که ناراحت شود. خواروبارفروش را مضروب کرد 
آیا دوباره از تو قول گرفت که تعقیبش نکنی ؟ بله همان شب با 

هم خداحافظی کردید ؟ بله خداحافظی کردیم . 

آیا همان شب پس از شام آپارتمان او را ترک کردی یا نزد او 
مستقیما  البته   .... بازگشتم  خود  خانه  به  شام  از  پس  ؟  ماندی 
که  ندارم  بخاطر  درست   .. زدم  قدم  کمی  ابتدا   ... نرفتم  بخانه 
چگونه به منزل خود رسیدم ... آیا لیماس بتو نگفت که بچه دلیلی 
او  کند... هرگز!  ترک  مرا  نمیخواست  او   . کند  تراترک  میخواهد 
را  باید حساب خود  و  دارد  درپیشرو  کاری  که  گفت  بمن  فقط 
باشخصی تصفیه نماید و پس از انجام کارش اگر مایل باشم نزد 
من باز خواهد گشت . کارون با لحن تمسخرآمیزی گفت : تو هم 
گفتی که تا ابد منتظرش خواهی ماند و همیشه دوستش خواهی 
اینطور نیست؟ بله آیا بتو گفت که پول برایت خواهد فرستاد ؟ 
او بمن گفت که موقعیتش آنقدر اهم خراب نیست و بوضع من 
رسیدگی خواهد کرد. آیا بدین دلیل بود که از هدیه 1۰۰۰لیره ای 
تعجب نکردی و سعی ننمودی که بفهمی چه کسی اینکاررا کرده 
....بله.... همین است حاال همه چیزرا میدانید قبال هم  است ؟ بله 
همه چیز را میدانستید! شما که همه چیز را میدانستید چرا مرا به 
اینجا آوردید ؟ کارون سرخود را بطرف هیئت قضات گرداند و با 
صدای بلند گفت : اینست دالئل ما متاسفم که دوستان انگلیسی ما 
چنین دختر احمقی را برای عضویت در حزب کمونیست مناسب 
تشخیص داده اند . او نگاهی به لیماس و فیدلر انداخت و بالحن 

خشنی افزود : دختر احمقی است ! 

جاسوس جنگ سرد
روزهاي داغ آمریکاي التین به روایت  لنز کوردا 

حراج آثار نديده عکاس پرتره 
مشهور چه گوارا 

هزاران عکاس بارها و بارها از چه گوارا عکس گرفته اند اما فقط 
یکي از آنها توانست پرتره اي بگیرد که هنوز هم پرطرفدارترین 

با  او  اما  نبود  آلبرتو کوردا جادویي  لنز دوربین  است.  پرتره جهان 
عکاس  این  دوربین  توسط  که  تصاویري  کرد.  جادو  عکس هایش 
افسانه اي از فیدل کاسترو و چه گوارا ثبت شده جزو بهترین پرتره هاي 

این دو شخصیت تاثیرگذارآمریکاي التین است. 
سال ها بعد از چاپ تصویر مشهور چه گوارا در یکي از حراجي هاي 
را  چه  و  کاسترو  که  شده  رونمایي  کوردا  از  عکس هایي  بریتانیا 

مشغول بازي گلف نشان مي دهد. 
در این تصاویر هر دو رهبر انقالبي چپ در حالي که یونیفورم نظامي 
بر تن دارند مشغول لذت بردن از بازي گلف هستند. در حقیقت نگاه 

حین  کمونیسم  و  کاپیتالیسم  تقابل  دادن  نشان  در  عکاس  کنایه آمیز 
بازي و تاکید روي لباس هاي نظامي هر دو نفر قابل تحسین است. 

با  مالقات  کاسترو طي  از روسیه  بازدید  در جریان  دیگر  در شاتي 
ارنست همینگوي دست هاي او را با گرمي مي فشارد. 

انقالبي کوبا را در حال صحبت  این مجموعه رهبر  عکس هاي بعدي 
با مردم و تحسین عملیات ساخت وساز نشان مي دهد. کوردا عکاس 
از  یکي  به  چه گوارا  از  او  عکس  چند  هر  بود.  کاسترو  شخصي 
امتیازي براي  او هیچ حق  اما  تبدیل شد  پرچاپ ترین تصاویر جهان 

این عکس دریافت نکرد. 
به سال هاي  مربوط  گذاشته شده  حراج  به  و سفید  عکس هاي سیاه 
1959 تا اوایل دهه 6۰ هستند. هر کدام از این 5۰ عکس آنقدر گویا 
هستند که به وضوح بخشي از تاریخ را نقل مي کنند بدون اینکه نیازي 
به نوشتن توضیح اضافه باشد، از ماهیگیري چه گوارا و تصویر زني 
کاسترو  تصویر  تا  کرده  تن  بر  مردانه  نظامي  یونیفورم  که  کوبایي 
تجهیزات  با  و  رنگ  سیاه  وسیله اي  با  که  فوئگو  سین  کامیلو  و 
به سمت هاوانا مي رانند، همه عکس ها رنگ و نشاني  نظامي سنگین 

رویدادهایي از جهان را دارند که به یکباره فاش شده اند. 
حرفه کوردا به عنوان عکاس- خبرنگار بعد از گرفتن این عکس هاي 
دیدني و با ارزش که روایتگر روزهاي انقالب کوباست، شکل جدي 
به خود گرفت. هرچند مرگ مشکوک سین فوئگو در سانحه هوایي در 
همان سال اول باعث شد عکس هاي این مهره کلیدي انقالب کمتر از 

تصاویر فیدل و چه مشهور شوند. 
تمام عکس ها، امضاي اختصاصي کوردا را دارند و ارزش هر کدام 
5۰۰ پوند و بیشتر تخمین زده شده است. طبق ادعاي مدیر حراجي 
دومنیک وینتر بوک، بیشتر این عکس ها را 1۰ سال پیش شخص کوردا 
تحویل داده است و بقیه هم از دوستان نزدیک وي که در حراج ذي نفع 
اسفند(  مارس)13  چهار  حراجي  این  است.  شده  جمع آوري  هستند 
حراج  امیدوارند  مسئوالن  مي شود.  تمام  مارس   14 و  شده  شروع 
کارش خاتمه  به  پوندي  درآمدي دوهزار  با  نادیده کوردا  عکس هاي 

بدهد. 
۲4 فوریه ۲۰1۰ 

کامپيوتر و موبايل هاي 
فرسوده را دور نيندازيد 

کرده  اعالم  خود  گزارش  تازه ترین  در  متحد  ملل  سازمان 
کامپیوترها  مانند  الکترونیکي  کاالهاي  انداختن  دور  که  است 
تلفن همراه، تهدید بزرگي براي محیط زیست و  و گوشي هاي 

سالمت عمومي است. 
تنظیم  خواستار  متحد  ملل  سازمان  محیط زیست  کارگروه 
و  صحیح  بازیافت  از  طریق  این  به  تا  شده  جدیدي  قوانین 
بي خطر زباله هاي الکترونیکي اطمینان حاصل شود.توسعه و 
به دنبال دارد.  الکترونیکي مشکالتي هم  فراگیرشدن کاالهاي 
به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، تالش ها براي بازیافت 
تلویزیوني  تلفن همراه، کامپیوترها و دستگاه هاي  گوشي هاي 
که دور انداخته مي شوند، با میزان فروش رو به افزایش آنها تطابق 

ندارد. 
گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تخمین زده است که 
تن  4۰میلیون  به  نزدیک  ساالنه  دنیا  در  الکترونیکي  زباله هاي  تولید 

افزایش مي یابد. 
در کشورهایي مانند هند و چین در 1۰ سال آینده، تنها تولید زباله هاي 
الکترونیکي  یافت.کاالهاي  خواهد  افزایش  5۰۰درصد  تا  کامپیوتري 
شامل فلزات و قطعات بالقوه سمي هستند بنابراین بازیافت آنها کار 
این  چین،  در  جمله  از  کشورها،  از  بسیاري  در  اما  است.  پیچیده اي 
قطعات در حیاط هاي پشت خانه سوزانده مي شوند که این کار باعث 

انتشار گازهاي سمي در هوا مي شود. 
سازمان ملل مي گوید چنانچه بالفاصله اقدامي براي جمع آوري درست 
نگیرد،  صورت  مواد  اینگونه  انداختن  دور  و  الکترونیکي  زباله هاي 
بسیاري از کشورها با خطر ایجاد کوه هایي از زباله هاي الکترونیکي 
سالمت  و  محیط زیست  براي  جدي  پیامدهاي  که  مي شوند  مواجه 
عمومي به دنبال خواهد داشت. حامیان محیط زیست به شکل جدي 
از مسئوالن تقاضا دارند فرآیندهایي قانوني براي مدیریت و بازیافت 

زباله هاي الکترونیکي در نظر گرفته شود. 
سازمان ملل پذیرفته است که معرفي این فرآیندها هزینه بر است اما 
مي گوید که در عین حال این کار باعث ایجاد شغل، بازیافت فلزهاي 
گرانبها مانند طال و نقره اي که در ساخت کاالهاي الکترونیکي به کار 

رفته و همچنین ایجاد محیط زیستي سالم و پاکیزه مي شود. 

۲4 فوریه ۲۰1۰ 

نخستين مرگ سياسی در 
اثر اعتصاب غذا در کوبا 

4۰ سال پیش تا کنون  از  زاپاتا نخستین فعال سیاسی بود که 
به  دست  دولت  عملکرد  به  اعتراض  در 
اعتصاب غذا زده و جان خود را از دست 
 4۲ سن  در  تامایو  زاپاتا  اورالندرو  داد. 

سالگی در زندان کوبا درگذشت. 
را  روز   85 کوبایی  سیاسی  فعال  این 
در اعتصاب غذا به سر برد و در نهایت 
از  ابتدا  زاپاتا  داد.  دست  از  را  خود  جان  هم 
زندان به کلینیکی کوچک منتقل شده و پس از 
به بیمارستانی در هاوانا  48 ساعت پیش  آن 
منتقل شد تا شاید پزشکان بتوانند مانع مرگ 
بد  شرایط  به  اعتراض  در  زاپاتا  شوند.  او 

زاپاتا هفته گذشته  بود. خانواده  اعتصاب غذا زده  به  زندان دست 
او  فیزیکی  از وخامت شرایط  بین المللی  با رسانه های  در مصاحبه 
اثر  بر  مرگ  تا کنون  پیش  سال   4۰ از  داده   بودند.  خبر  زندان  در 

اعتصاب غذا در زندان های کوبا بی سابقه بوده است. آخرین فعال 
سیاسی که در اعتراض به شرایط سیاسی حاکم بر کوبا دست به 
اعتصاب غذا زده و جان خود را هم در این مسیر از دست داد، پدرو 
زاپاتا  مادر  سپرد.  جان  زندان  در   197۲ سال  در  که  بود  لوئیس 
در گفت وگو با نشریه های بین المللی تاکید کرد که دولتمردان کوبا 
فرزندش را به قتل رسانده اند: آنها به همان نتیجه ای که در ذهن شان 
بود، رسیدند. آنها به زندگی مردی پایان دادند که برای احیای حقوق 

بشر می جنگید. 
از  یکی  اعضای  از  که  نیز  پوالن  الئورا 
»بانوان  نام  به  کوبا  دولت  مخالف  جریان های 
می گوید:  خصوص  این  در  است  سپیدپوش« 
نه یک متجاوز.  بود و  نه دزد  بود،  قاتل  نه  او 
را  بهتر  آینده ای  که  بود  جواني  مردی  تنها  او 
حقوق  کمیسیون  می خواست.  کشورش  برای 
بشر کوبا ادعا می کند که همچنان ۲۰۰ زندانی 
سیاسی در کوبا دوران محکومیت های طوالنی 
مدت خود را پشت سر می گذارند. این رقم البته 
رائول  که  زمانی  که  است  جمعیتی  یک سوم 
کاسترو قدرت را در کوبا در دست گرفت در 
اختصاص  خود  به  را  مجرم سیاسی  عنوان  کشور  این  زندان های 

داده بودند                          . ۲4 فوریه ۲۰1۰ 
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عکس  چگونگي  درک  در  دانشمندان  پیشرفت 

العمل مغز به شنیدن طنزها و جوک ها 
 

شوخ طبعي 
به قدرت 

مغزي 
زيادي نياز 

دارد 
 

یک  کسي  و  هستید  جمعي  در  وقتي 
نمي  همه  کند،  مي  تعریف  جوک 
حاضر  افراد  همه  عالوه،  به  خندند. 
هم به همه جوک ها نمي خندند. خود 
مي  ترجیح  را  هایي  جوک  چه  شما 
کرده  فکر  این  به  حال  به  تا  دهید؟ 
براي  ها  از جوک  اید که چرا بعضي 
که  حالي  در  نیست،  دار  خنده  شما 
افرادي هستند که به همین جوک ها 

مي خندند؟

به گزارش خبرآنالین شوخي هاي سوررئال 
که  حالي  در  است،  بامزه  افراد  بعضي  براي 
باعث  حتي  و  معناست  بي  دیگر  برخي  براي 
لبخندي هم در آنها نمي شود. به رغم اهمیت 
شوخ طبعي در علم روانشناسي، پیشرفت در 
تصویربرداري مغزي طي دهه اخیر به عصب 
به  ببینند مغز چگونه  که  داده  امکان  شناسان 
نشان  العمل  عکس  ها  و جوک  طنزها  شنیدن 
فهمید  توان  مي  دانش،  این  کمک  به  دهد.  مي 
که چرا بعضي از جوک ها براي عده یي خنده 

دارند و براي عده یي دیگر بي معنا هستند.

جوک چیست

در ابتدا باید پرسید جوک دقیقًا چیست؟ اغلب 
نظریه ها موافقند که جوک یک ویژگي اساسي 
مولفه  دو  بین  ناهمخواني  نوعي  باید  دارد؛ 
درون جوک وجود داشته باشد که به صورت 
غیرمنتظره یا بازي وار حل شود. براي مثال، 
مي  دکتر  دیدن  به  قلبي  بیماري  براي  مردي 
پرسد شما سیگار مي کشید؟  دکتر مي  رود، 

مرد جواب مي دهد االن نه دکتر، ممنونم.

مي  را  در جوک  موجود  هماهنگي  عدم  وقتي 
به  کردیم.  درک  را  جوک  گوییم  مي  فهمیم، 
در  دوک  دانشگاه  از  واتسون«  »کارلي  گفته 
شمال کارولینا؛ »به نظر مي رسد شوخ طبعي 
حاصل توانایي انسان براي قضاوت سریع و 
ارزیابي  که  است  موقعیتي  مورد  در  شهودي 

هاي آهسته و مبتني بر تاملي دارد.

مي  انجام  را  فرآیند  این  مغز  قسمت  کدام  اما 
دارتموند  دانشگاه  در  موران«  »جوزف  دهد؟ 
تا  استفاده کرد  ام آرآي عملکردي  از  هانوفر 
مغز داوطلبان را در حال تماشاي برنامه هاي 
ها  آزمایش  این  کند.  اسکن  تلویزیوني  طنز 
الگوي متمایزي از فعالیت سلول هاي عصبي 
قسمت  و  گیجگاه  شکنج  خلفي  قسمت  در  را 
مغز  پیشاني  لوب  شکنج  زیرین  چپ  سمت 
نشان مي دهد که به دنبال یک جوک خنده دار 
پدیدار مي شوند. این قسمت هاي مغز به طور 

معمول به ادراک زبان و توانایي تمرکز توجه 
مربوط مي شوند که به نظر مي رسد با فرآیند 
حل ناهمخواني موجود درون یک جوک خوب، 

مربوط است.

مانند  ابتدایي  هاي  لذت  به  نسبت  حال  این  با 
خوردن و ارتباط جنسي، لذت بردن از شوخي 
فرآیند پیچیده تري است. عالوه بر دو فرآیند 
مرکزي دریافت جوک و احساس خوب داشتن 
نسبت به آن، جوک ها قسمت هاي دیگري از 

قشر لوب پیشاني و شکنج سینگولیت مغز را 
فعال مي کنند که به تشکیل تداعي، یادگیري و 
تصمیم گیري مربوط هستند. همچنین شوخي 
باعث باال رفتن فعالیت قسمت هایي از مغز مي 
شود که منحصر به انسان است و تنها گونه 
صورت  به  هم  )آن  ها  میمون  پیشرفته  هاي 
در  دارند.  را  ها  قسمت  این  ابتدایي(  بسیار 
واقع این یافته به این معناست که شوخي یک 
توانایي پیشرفته است که در انسان ها پدیدار 
شده است. با این وجود، هیچ دو مغزي دقیقًا 
باعث  مغزي  هاي  تفاوت  و  نیستند  هم  مانند 
به شوخي ها و طنزها مي  تفاوت در واکنش 
را  شوخي  مردان  و  زنان  مثال،  براي  شود. 
قدري متفاوت ادراک مي کنند. عالوه بر اینکه 
خندند،  مي  متفاوتي  هاي  جوک  به  جنس  دو 
در  بیشتري  فعالیت  شوخي  دنبال  به  ها  زن 
مي  نشان  مغز  پیشاني  پیش  بخش چپ  قشر 
بیشتر  پردازش  معناي  به  تواند  مي  که  دهند 
و ادراک براساس زبان باشد. در نتیجه، براي 
زنان تصمیم گیري در مورد اینکه چیزي خنده 
دار هست یا نه، بیشتر طول مي کشد. اما این 
مساله لذت آنها از شوخي را کم نمي کند. در 
حقیقت پاسخ سیستم لیمبیک در زنان قوي تر 
از مردان است که نشان مي دهد آنها احساس 
مردان  به  نسبت  را  تري  قوي  لذت  و  پاداش 

تجربه مي کنند.

احتمااًل جاي تعجب ندارد که بگوییم شخصیت 
هم در شوخ طبعي و ادراک شوخي نقش مهمي 
بازي مي کند. محققان نشان داده اند افرادي که 
برون گرا و داراي ثبات هیجاني محسوب مي 
دار،  خنده  هاي  محرک  با  مواجهه  در  شوند، 
لذت  به  مناطق مربوط  را در  بیشتري  فعالیت 
روان  افراد  که  حالي  در  کنند  مي  تجربه  مغز 
روان شناختي  هاي  بیماري  به  )مبتال  رنجور 
با  مقایسه  در  وسواس(،  و  افسردگي  مانند 
هاي  قسمت  در  کمتري  فعالیت  مردم،  اغلب 
رسد  مي  نظر  به  دارند.  مغز  لذت  به  مربوط 

فرآیند  در  مهمي  نقش  افراد  شخصیتي  سبک 
ادراک شوخي و طنز دارد.

منطق پیچیده

هاي  جریان  آیا  که  دانیم  نمي  هم  هنوز  اما 
عصبي مغز مي تواند ترجیحات خاص ما براي 
توجیه  را  طنز  و  شوخي  خاص  هاي  سبک 
کند. »آندره سامسون« در دانشگاه فرایبورگ 
مساله  این  جواب  به  بردن  پي  براي  سوئیس 

از ام آرآي استفاده کرده و مغز داوطلبان را 
در حال تماشاي 9۰ کارتون بدون کالم داراي 
سبک هاي متفاوت شوخي بررسي کرده است. 
به عنوان کنترل هم به داوطلبان تصاویري را 
نشان داده که بي معنا یا فاقد هر نوع تفسیر 
طنزآلود بوده اند. نتایج به دست آمده شگفت 
انگیز است. ممکن است بتوانید حدس بزنید که 
تعیین  سیاست،  و  موسیقي  مثل  افراد  عالیق 
باشد،  ها  شوخي  در  افراد  ترجیحات  کننده 
افراد  براي  آنچه  داده  نشان  »سامسون«  اما 
وي  است.  جوک  کردن  حل  نحوه  است،  مهم 
منطقي  چه  با  اینکه   « گوید؛  مي  باره  این  در 
شود،  حل  جوک  یک  در  موجود  ناهمخواني 
را  نوع جوکي  چه  هر کس  که  کند  مي  تعیین 
مهمي  نکته  نتایج  این  در  دهد.«  مي  ترجیح 
کشف  با  امیدوارند  پژوهشگران  است.  نهفته 
فرآیند مغزي مربوط به فهم جوک ها، بتوانند 
برخي مسائل پزشکي را حل کنند. براي مثال، 
افسردگي  درک  در  تواند  مي  ها  پژوهش  این 
موثر باشد، چون این باور وجود دارد که در 
افراد افسرده بخش مربوط به لذت مغز دچار 
اختالل مي شود. به عالوه »سامسون« امیدوار 
است این تحقیقات به فهم اختالل اوتیسم کمک 
کنند. پژوهش هاي قبلي نشان داده اند که افراد 
مبتال به اوتیسم در فهم کمدي و شوخي مشکل 
داد  نشان  »سامسون«  هاي  تحقیق  اما  دارند، 
آنها مي توانند انواع خاصي از جوک ها را مثل 
بقیه افراد بفهمند. به گفته وي؛ »این پژوهش ها 
مي تواند بر نحوه تعامل ما با کودکان مبتال به 
اوتیسم اثر بگذارد.« تحقیق هاي اخیر بیشتر از 
هر چیزي نشان مي دهد شوخ طبعي، که بسیار 
مغزي  قدرت  به  شود،  مي  گرفته  نادیده  هم 
باالیي نیاز دارد. به گفته »سامسون«؛ »ممکن 
است در ابتدا ادراک جوک یک فرآیند بدیهي و 
شهودي به نظر برسد، اما تصویربرداري هاي 
ادراک یک جوک  مغزي نشان مي دهد هنگام 
نسبت به زماني که فکر مي کنیم، مغز ما بیشتر 

فعال مي شود.« 

علم
جوان ترين سياره خارج از 

منظومه شمسي  
 

اخترشناسان جوان ترین سیاره خارج از منظومه شمسي 
را کشف کردند. به گزارش ایسنا این سیاره جوان و در 
 BD+۲۰« ،حال گردش به دور یک ستاره خورشیدي شکل
179۰b« نام دارد. این سیاره غول پیکر که جرم آن شش 
برابر جرم سیاره مشتري است، فقط 35 میلیون سال سن 
و  جوان  مرکزي  ستاره  یک  دور  به  جوان  سیاره  دارد. 
فعال در مسافتي کمتر از فاصله مدار عطارد تا خورشید 
مي چرخد. محققان هرتفوردشایر که موفق به این کشف 
هاي جوان  کردند شناسایي سیاره  اند، خاطرنشان  شده 
روي  بررسي  و  گیري  سناریوهاي شکل  آزمایش  امکان 
مراحل اولیه تکامل سیاره یي را فراهم خواهد کرد. سیاره 
»BD+۲۰ 179۰b« با استفاده از رصدهاي انجام شده از 
و  آلتو  کاالر  تلسکوپ هاي مختلف شامل رصدخانه دي 
رصدخانه دل روک دي لوس موچاچوس در اسپانیا طي 
پنج سال اخیر، شناسایي شده است. کشف این سیاره با 

تالش یک تیم تحقیقاتي بین المللي صورت گرفته است.  

ساخت توپ فوتبال با قابليت 
توليد برق  

  
به  موسوم  هوشمند  فوتبال  توپ  یک  ان  دانشمند 
»SOccket« طراحي کرده اند که انرژي را در طول بازي 
هاي عادي جمع آوري کرده و ذخیره مي کند تا بتوان از 
 LED این انرژي بعداً براي شارژ باتري ها و چراغ هاي
گزارش  به  کرد.  استفاده  توسعه  حال  در  کشورهاي  در 
ایسنا »جسیکا لین« از دستیاران ساخت این توپ هوشمند 
در این زمینه متذکر شد ایده ساخت »SOccket« حاصل 
یک پروژه گروهي در یک کالس مهندسي فارغ التحصیالن 
در دانشگاه هاروارد بوده است. این محققان تجربه زندگي 
در کشورهاي در حال توسعه را داشته و به دو نکته مهم 
توجه کرده اند؛ نخست اینکه کودکان در این کشورها تمام 
این  اینکه اکثریت  مدت در حال توپ بازي هستند و دوم 
به  دسترسي  که  هستند  هایي  خانواده  به  متعلق  کودکان 
منابع مطمئن برق ندارند. این نمونه اولیه از توپ فوتبال 
هوشمند از یک مکانیسم سیم پیچ رسانا استفاده مي کند تا 
انرژي را ذخیره کند. این توپ تاکنون در آفریقاي جنوبي 
و کنیا مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج امیدوارکننده یي 
داشته است. محققان دریافتند 15 دقیقه بازي با این توپ 
مي تواند انرژي الزم را براي روشن کردن چراغ LED به 

مدت سه ساعت تامین کند.  

منشاء انفجارهاي کيهاني
 کشف شد  

  
اخترشناسان که مدت هاي مدید از ابرنواخترها به عنوان 
نشانگرهاي کیهاني براي کمک به سنجش و اندازه گیري 
به  تازگي موفق  به  اند،  استفاده کرده  کائناتي  انفجارهاي 
کشف پاسخ این سوال آزاردهنده شده اند که چه عاملي 
گزارش  به  شود.  مي  عظیم  یي  ستاره  انفجارهاي  باعث 
اخترفیزیک  انستیتو  پژوهشگر  گیلفانوف«  »مارات  ایسنا 
کرد؛  تصریح  تحقیق  این  درباره  آلمان  در  پالنک  ماکس 
»ابرنواخترها اجرام آسماني مهم و حیاتي در درک کائنات 
هستند. همواره یک نگراني و اضطراب بزرگ براي دانشمند 
ان به دلیل عدم اطالع از چگونگي عملکرد این اجرام کیهاني 
وجود داشته است، اما اکنون ما در آستانه درک این مطلب 
انفجارهاست.«  این  وقوع  عامل  چیزي  چه  که  هستیم 
»گیلفانوف« و گروه تحقیقاتي اش با استفاده از رصدخانه 
)ناسا(  امریکا  فضایي  سازمان  چاندراي  ایکس  پرتو 
ابرنواخترها را در پنج کهکشان بیضوي نزدیک و منطقه 
مرکزي کهکشان »آندرومیدا« مورد مطالعه قرار دادند. این 
مطالعات نشان داد تقریبًا تمام ابرنواخترها در کهکشان ها 
از ادغام دو کوتوله سفید منشأ مي گیرند. اگر ابرنواختري 
در  ها  کهکشان  شود،  تولید  انباشتي  و  تجمع  نتیجه  در 
اشعه ایکس تقریبًا 5۰ برابر روشن تر از درخشش واقعي 
شان رصد مي شوند. محققان مي گویند؛ »هنوز مطالعات 
بیشتري الزم است تا معلوم شود آیا این ادغام عامل اولیه 
در تشکیل ابرنواخترها در کهکشان هاي بیضوي هم هست 
یا نه؟« جزییات این تحقیق در مجله نیچر منتشر شده است.  



جمعه 7 اسفند ماه 1388   -  شماره 136هفته نامه پرشین22

info@persianweekly.co.uk

مجموعه قوانين حقوقی انگلستان

قاعده سابقه در حقوق انگليس
Common Law و 

نویسنده : دکتر غالمرضا خواجی - بخش سوم

ای خانم  در قضیه  کنید:  توجه  زمینه حقوق جزا  در  دیگر  مثالی  به 
مارگارت به پلیس گزارش می دهد که مردی با فالن مشخصات به 
او حمله کرده و پس از صدمه زدن به او کیف پولش را به سرقت 
برده است. پلیس موضوع را رسیدگی و اعالم می کند چنین چیزی 
اتفاق نیفتاده است. دادگاه جزایی خانم مارگارت را به جرم مزاحمت 
عمومی محاکمه می کند. خانم مارگارت از دادگاه استیناف، تقاضای 
اعالم حکم  از  قبل  تا  داشت  توجه  باید  کند.  می  در حکم  تجدیدنظر 
مزاحمت  عنوان  به  جرمی  مارگارت،  خانم  برای  عمومی  مزاحمت 
عمومی effecting a public mischief در قوانین موضوعه پارلمان 
وجود نداشته است ولی در آرای قبلی اگر عده ای بر انجام توطئه به 
منظور ایجاد مزاحمت عمومی توافق کنند مجرم محسوب می شوند. 
البته در خصوص یک نفر چنین مطلبی وجود نداشته است. بنابراین 
هیچ سابقه ای که عمل خانم مارگارت را خالف محسوب کند وجود 
نداشته است. دادگاه تجدید نظر رای خود را این گونه صادر نموده 

است: 
» در این دعوا دو عنصر تشکیل دهنده ی مزاحمت عمومی وجود دارد 
که یکی اینکه افسران پلیس مرکز که باید وقتشان را صرف خدمات 
دیگر  و  گذاشته  واهی  اتهام  یک  به  در رسیدگی  کردند،  عمومی می 
اینکه افرادی مورد سوءظن و توقیف قرار گرفتند و موجبات ضرر به 

آنها فراهم آمده است« 
این  آورد.  وجود  به  را  جدیدی  قاعده  تجدیدنظر،  دادگاه  تصمیم 
مسئله را باید در نظر داشت که قواعد حقوقی بخصوص جزایی باید 
بوجود  قانونگذاری  ی  قوه  وسیله  به  چه  باشد  داشته  عام  کاربرد 
خانم  محکومیت  تایید  برای  باید  پس  دادگاه.  قضات  توسط  چه  آید 
مارگارت دالیل محکم ارئه گردد و قاعده در این حکم بدین صورت 
تنظیم گردید: »هر فردی که موجب شود پلیس در رابطه با یک اتهام 
دروغ وارد مرحله رسیدگی و بازجویی شود،  )fact1( و موجب درگیر 
مرتکب  فرد  این   )fact۲(،گردد قانونی  تعقیب  به  بیگناه  افراد  نمودن 

مزاحمت عمومی شده است. )نتیجه حقوقی(« 
در این دعوا fact1 و fact۲ و نتیجه حقوقی پیامد آن، استداللی را برای 
صدور حکم به وجود می آورد که در نظام حقوقی انگلیس و کامن 
لو به ratio decidendi مشهور است. قاضی در دعاوی مطروحه با 
مراجعه به دعاوی معتبر قبلی به این گونه factها ونتیجه حقوقی که 
ratio decidendi را تشکیل می دهد، توجه می کند. در تفسیر قاعده 
 ratio decidendi ) reasons ی سابقه، مرز اساسی بین دو واژه ی
of decision( و obiter dictum است که قاضی باید آن دو را از 
یکدیگر تمییز و تفکیک نماید. Obiter dictum )مستندات فرعی( نه 
الزام آور ولی مورد توجه قضات انگلیسی قرار می گیرند و نیز تالش 
 ratio قلضی در این نظام، اینست که در مواردی بررسی کند که آیا
بدرستی  نماید  آن رجوع  به  که می خواهد  دعوایی  در   decidendi
می  تالش  استنباط  درستی  در صورت  خیر.  یا  است  استنباط شده 
دعوای سابقه  عناصر  با  مورد رسیدگی  دعوای  عناصر  آیا  که  کند 
مشابهت دارد که حکم مشابه صادر کند و از قاعده ی سابقه پیروی 
جدید  استنباط  باشد  نداشته  وجود  مشابهت  که  صورتی  در  نماید. 

نموده و حکم دیگری صادر می نماید. 
گیری  تصمیم  الزم  عناصر  قبلی  دعوای  در  داد  تشخیص  چنانچه 
اجتهاد  خود  است،  نشده  استنباط  خوبی  به  پرونده  قضات  توسط 
کرده یا استنباط جدید، دعوای پیش آمده را با آن مطابقت کرده و 
عناصر الزم، تصمیمگیری می  تحقق  و  در صورت وجود مشابهت 
نماید. نکته ی قابل توجه اینکه، اگر قاضی قائل به تفکیک در عناصر 
جدید با عناصر قدیم شود، قاعده ی سابقه اعمال نمی شود. چنانچه 
در دعوایی که بیش از یک قاضی بر روی پرونده )مثال مرحله تجدید 
نظر( رای می دهند، اگر Ratio decidendiهای مشترک در رای اکثر 
قضات مورد استناد قرار گرفته باشد، برای سابقه ارزش بیشتری پیدا 
می کند حتی اگر همه ی آرا با نتیجه ی دعوا و رای های صادر موافق 
باشد، ولی با دالیل ارائه شده از سوی اکثر قضات موافق نباشد. رای 
صادره ارزش کمی در ایجاد سابقه خواهد داشت. از استدالالت ارائه 
شده در رای صادره و اکثریت موافق با آن استدالالت Ratio قوی 

تری در تداوم قاعده سابقه دارد. 
و  کرده  استفاده  سابقه  لو  کامن  قاضی  چطور  اینکه  شناخت  برای 
حکم صادر می کند، دعوایی که به نظر شبیه به موضوع دعوای خانم 
مارگارت است، می آوریم. با فرض اینکه تنها دعوای مطرح شده قبل 
این موضوع - همان ماجرای خانم مارگارت  از دعوای کنونی- در 
است. به عبارتی می خواهیم در بررسی دعوای کنونی با مراجعه به 

دعوای خانم مارگارت، پرونده ای را رسیدگی کنیم: 

ادامه دارد

روانشناسی

تبليغات 
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نامه 
پرشين

07811000455
02084554203

وقتی که ذهن ما را 
گول می زند

توسط فرهاد الوردی

است.  آفرینش  در  پدیده  آدمی  پیچیده ترین  ذهن 
از  گروه  هر  که  است  خاطر  همین  به  شاید 
از  جنبه  یک  به  توانسته اند  تنها  روان شناسان 
مورد  در  آنها  از  گروهی  بپردازند.  ذهن  ماهیت 
و  ترس  شادی،  غمگینی،  مثل  عاطفی  فرایندهای 
این  و  کرده اند  مطالعه  بشری  هیجان های  دیگر 

فرایندها را پایه دیگر کارهای ذهن دانسته اند.
»خطاهای  می گویند  شناخت گرا  روان شناسان 
حال  می توانند  که  دارند  قدرت  آن قدر  شناختی« 
و روز ما را سیاه کنند. »نه! حتما یه چیزی بود 
که  بدبختم  ببین من چقدر  نکرد...  به ام سالم  که 
اینم دیگه به ام سالم نمی کنه!«، »همش دعوا، دعوا، 
دعوا؛ فایده نداره این دوستی وقتی همیشه توش 
فقط دعوا باشه«، »چه فایده که به ام جایزه دادن 
و تقدیر کردن؟ اینا فقط به خاطر منافع خودشون 
تمام  تو  16، من  »نمره ام شده  این کارو کردن«، 
نمره ام  همیشه  خوندم  درس  که  سالی   13 این 
هم  است«. شاید شما  فاجعه  بوده،  باالتر   17 از 
وقتی حالتان بد بوده است، در مورد دوستانتان، 
کرده اید.  فکر  این جور  جهان  حتی  و  خودتان 
شناخت گرا ها  نام  به  روان شناسان  از  عده ای 
معتقدند که شما به این خاطر که حالتان بد است 
این فکرها هستند که  این فکرها را نمی کنید بلکه 
حالتان را بد می کنند. آنها به این فکرها می گویند 
را  آنها  از  دسته  چندین  و  شناختی«  »خطاهای 
شناسایی کرده اند. ذهن آدمی  پیچیده ترین پدیده 
است  خاطر  همین  به  شاید  است.  آفرینش  در 
توانسته اند  تنها  روان شناسان  از  گروه  هر  که 
از  از ماهیت ذهن بپردازند. گروهی  به یک جنبه 
غمگینی،  مثل  عاطفی  فرایندهای  مورد  در  آنها 
مطالعه  بشری  هیجان های  دیگر  و  ترس  شادی، 

کارهای  دیگر  پایه  را  فرایندها  این  و  کرده اند 
ذهن دانسته اند. گروهی دیگر خودشان را راحت 
کرده اند و فقط آن چیزهایی که نمود فرایندهای 
ذهنی است و می توانستند ببینند - یعنی رفتارها- 
را مطالعه کردند. اما یک گروه دیگر هم هستند که 
آنها  کرده اند.  سروصدا  خیلی  اخیر  دهه های  در 
استفاده  برای مطالعه ذهن  کامپیوتر  استعاره  از 
می کنند. کامپیوتر هم که می دانید کاری بلد نیست 
اساتید  از  آخر  گروه  این  اطالعات.  پردازش  جز 
که به روان شناسان شناخت گرا معروف هستند، 
روانی  مرض های  و  درد  همه  پایه  که  معتقدند 
پردازش های شناختی ذهن  در همین  باید  را هم 
لحاظ  از  که  پردازش هایی  البته  کرد؛  جست وجو 

منطقی غلط است. 
روان شناسان شناختی که وقتی پا به کلینیک های 
»شناخت  شد  اسمشان  گذاشتند  روان شناختی 
که  چیزی  می گویند  مراجعانشان  به  درمانگر« 
از  برداشت غلطشان  ناراحت کرده است  را  آنها 

واقعیت است و نه خود واقعیت. 
فیلسوفان  پیش  سال  صدها  را  حرف  این  البته 
این  توانستند  که  کسانی  اما  بودند  زده  رواقی 
روی  کنند،  طبقه بندی  را  غلط  برداشت های 
روز  و  حال  تغییرشان  با  و  کنند  تحقیق  آن 
جز  نبودند  کسانی  کنند،  عوض  را  مراجعانشان 

شناخت درمانگران اواخر قرن بیستم. 
● زوج طالیی شناخت درمانگری؛ الیس و بک 

ساده  کتاب های  مطالعه  اهل  اگر  هم  شما 
روان شناسی باشید، در سال های اخیر نام آلبرت 
کتاب های  جلد  روی  را  تی بک  آرون  و  الیس 
و  سر  هم  هنوز  که  دو  این  دیده اید.  ترجمه شده 
درمان  بیمار  و  می کنند  تحقیق  دارند  گنده  و  مر 
شناخت درمانگران  شناخته شده ترین  از  می کنند، 
دنیا هستند. الیس آدم خوش مشربی است. این را، 
هم می شود از شوخی ها و حاضرجوابی های توی 
مصاحبه هایش فهمید و هم از اجزای نظریه اش که 
عاطفی«  »عقالنی  درمان  غریب  و  عجیب  نام  به 
مشهور است. آلبرت می گوید کل این بدحالی شما 
است.  شده  حاصل   ABC ساده  زنجیره  یک  از 

به  ما  که  واکنشی   C و  رویداد هاست  همان   A
رویداد ها نشان می دهیم. تمام حرف الیس توی ۲ 
تا چشم خالی حرف B خوابیده است. او می گوید 
B یا باورهای ما میانجی بین رویدادها و واکنش 
ما هستند. متوجه نشدید؟ به این مثال توجه کنید: 
شبی پنجره خانه شما ناگهان به هم می خورد. اگر 
شما فکر کنید دزد آمده است احتماال می ترسید، 
حالت دفاع یا گریز - رویمان به دیوار- می گیرید 
و در واکنش به آمدن دزد یک کاری می کنید. اما 
امشب  بیندیشید که گربه ملوس توی کوچه  اگر 
ترجیح داده به جای پریدن روی اتومبیل همسایه 
و بیدار کردن همه اهل کوچه با صدای دزدگیر، 
به  کند، شما  بیدار  پنجره  با صدای  را  فقط شما 
خواب ناز خود ادامه می دهید. البته باورها از این 
فکرهای ساده عمیق ترند، اما نمودشان در ذهن، 
کمی   انگار  اما  تی بک  آرون  فکرها هستند.  همین 
او  می کند.  فکر  باکالس تر  و  پیچیده تر  الیس  از 
 3 می گوید  الیس  که  منفی  فکرهای  این  می گوید 
فکرهای  مورد خود،  در  منفی  فکرهای  نمونه اند: 
منفی در مورد جهان اطراف و فکرهای منفی در 
مورد آینده. به این 3 تا هم می گوید: »سه گانگان 
بیماری های  بقیه  از  بیشتر  او  شناختی«. 
»فرض های  و  افسردگی  روی  روان شناختی 

شناختی افسردگی زا« کار کرده است. 
یا  »تحریف  می گوییم  آنها  به  ما  که  فرایندهایی 
گرفته  بک  نظریه  از  بیشتر  شناختی«،  خطاهای 

شده اند. 
 1۰ نافرمانی! 

دقیقه  یک  »لطفا  نام  به  دارد  کتاب  یک  الزاروس 
4۰ فکر  بگذار«. همان  4۰ فکر سمی  را کنار  این 
در  پیش  و  کمی  پس  با  می توان  هم  را  سمی  
واقع خطاهای  در  داد.  این خطاهای شناختی جا 
شناختی، الگوهایی هستند که ممکن است ما آنها 
را مرتب در ذهنمان تکرار کنیم بدون اینکه به غلط 
در  زیاد  اگر  فکر ها  این  باشیم.  واقف  بودنشان 
ذهنمان تکرار شوند می توانند ما را به افسردگی، 
و  پایین  نفس  عزت  اضطراب،  تنهایی،  احساس 

حتی پرخاشگری سوق دهند.
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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 ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاويار ايرانی در تواضع موجود است
چغاله بادام ايرانی فقط در تواضع
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
سالمت

توصیه هاي غذایي براي درمان »آرتریت« 
 

ضددردهايي از دل طبيعت 
 

شیوا شهیري

»استئوآرتریت«  زانو  درد  هاي  علت  ترین  شایع  از  یکي 
مفصل  سطح  بیماري  این  در  است.  مفاصل  التهاب  یا 
مفصل  اطراف  هاي  استخوان  و  کند  مي  پیدا  خوردگي 
درد  و  سفتي  به  منجر  تغییرات  این  شوند.  مي  ضخیم 
بیماري  این  شود.  مي  افراد  از  بسیاري  در  زانو  مفصل 
مردان  در  بیماري  شیوع  یابد.  مي  بروز  افزایش سن  با 
زیر 45 سال و در زنان باالي 55 سال مشاهده مي شود. 
درمان هاي مختلفي از جمله فیزیوتراپي و انجام ورزش 
هاي  درمان  وزن،  کاهش  و شنا،  روي  پیاده  نظیر  هایي 
دارویي، تزریق استروئید یا حتي جراحي تعویض مفصل 
زانو براي این بیماران انجام مي گیرد. ولي تحقیقات جدید 
نشان داده است تغییر رژیم غذایي تاثیر بسزایي در درمان 
این بیماري دارد. بعضي از غذاها داراي اثر ضدالتهابي و 
انواع زانودرد محسوب  ضددرد براي »آرتریت« و دیگر 
مي شوند. اثر این غذاها هم ردیف با داروهاي شیمیایي 

تجویزشده براي درمان این بیماري است.

در  موجود  امگا3-  چرب  اسیدهاي  بخورید؛  ماهي   1-
ماهي، ضدالتهاب طبیعي است. از آنجایي که کاهش التهاب 
گفت  توان  مي  شود،  مي  زانو  درد  کاهش  باعث  مفصل 
مي  زانو  درد  کاهش  به  منجر  امگا3-  ضدالتهابي  اثرات 
چرب  اسیدهاي  است  داده  نشان  دیگري  تحقیقات  شود. 
در  زانو  مفصل  صبحگاهي  سفتي  کاهش  باعث  امگا3- 
عالوه  شود.  مي  روماتوئید«  »آرتریت  به  مبتال  بیماران 
تنها  نه  امگا3- موجود در ماهي  این، اسیدهاي چرب  بر 
از  بلکه  کنند  مي  مسدود  را  التهاب  ایجادکننده  عوامل 
غضروف  خوردگي  به  منجر  که  هایي  پروتئین  فعالیت 
مفصل زانو مي شوند نیز جلوگیري مي کنند. ماهي قزل 
آال، ماهي تن، ساردین، شاه ماهي و... بهترین منابع حاوي 
امگا3- محسوب مي شوند. همچنین مصرف کپسول هاي 
روغن ماهي نیز مفید است. در آخر باید به این نکته توجه 
جانبي  عوارض  نداشتن  دلیل  به  ماهي  خوردن  که  کنید 
داروهاي ضدالتهابي شیمیایي  از مصرف  مفیدتر  بسیار 

است.
غني  بسیار  منبع  پرتقال  آب  بنوشید؛  پرتقال  آب   2-
خوردگي  باعث  »استئوآرتریت«  است.   C ویتامین  از 
استخوان مي شود. تحقیقات نشان داده است در افرادي 
اند  C استفاده کرده  قابل مالحظه ویتامین  از مقادیر  که 
 C این عارضه کمتر دیده شده است. منابع غني ویتامین
شامل پرتقال، فلفل سبز، گریپ فروت، توت فرنگي، انبه و 
کیوي هستند. نوشیدن یک لیوان آب پرتقال در مقایسه با 
خوردن آن، ۲5 درصد بیشتر ویتامین C مورد نیاز بدن 

را تامین مي کند.
-3 سویا را در سبد غذایي خود بگنجانید؛ سویا سرشار 
گیاهي(  هورمون  )نوعي  »ایزوفالون«  نام  به  یي  ماده  از 

است که اثرات ضدالتهابي دارد.
-4 اسفناج و پیاز بیشتري مصرف کنید؛ اسفناج سرشار 
از آنتي اکسیدان هاي »لوتئین« و »زیاکسانتین« است که 
درد ناشي از »استئوآرتریت« را کاهش مي دهد. همچنین 
این آنتي اکسیدان ها از ایجاد عوارض بینایي این بیماري 

جلوگیري مي کنند.
-5 از ادویه هاي مناسب استفاده کنید؛ ماده رنگي موجود 
است.  ضدالتهابي  خاصیت  داراي  زردچوبه  و  کاري  در 
 »COX-2« بازدارنده  داروهاي  به  رنگي شبیه  ماده  این 

عمل مي کند و باعث کاهش تورم مفاصل مي شود.
-6 بیشتر از زنجبیل استفاده کنید؛ از زنجبیل به طور سنتي 
در درمان دل درد استفاده مي شود. تحقیقات نشان داده 
است این ماده گیاهي در بیماران مبتال به »استئوآرتریت« 
باعث کاهش التهاب و درد مفاصل مخصوصًا هنگام راه 

رفتن و ایستادن مي شود.
هشدار؛ موارد زیر را در رژیم غذایي خود رعایت کنید؛

کاهش  ورزش  و  غذایي  عادت  تغییر  با  را  خود  وزن   -
دهید.

- از مصرف مواد قندي و چرب خودداري کنید.
- در رژیم غذایي خود بیشتر از میوه و سبزیجات ستفاده 

کنید.
- از مواد غذایي حاوي کلسیم و آهن بیشتر استفاده کنید.

- حداقل دو بار در هفته از ماهي به جاي گوشت قرمز 
استفاده کنید.

نان،  مانند  پرکربوهیدرات  غذایي  رژیم  که  آنجایي  از   -
برنج، ماکاروني و... موجب اضافه وزن و همچنین التهاب 
مي شود، توصیه مي شود تا حد مقدور از مصرف این 

نوع غذاها در رژیم غذایي روزانه خودداري کنید. 
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پيش درآمد 

سرطان
ترجمه: هانیه حق بین 

به  نسبت  مردان  از  بیشتر  زنان 
اجراي  در  حساس اندو  خود  سالمت 
از  هوشیارتر  بهداشتي  نکات 
چکاپ  ها  زنان،  معموال  مردان اند. 
سوي  از  که  را  غربالگري هایي  و 
جدي تر  مي شود  توصیه  پزشکان 
دستورات  به  بیشتر  و  مي گیرند 

به  پزشکان  مي کنند.  عمل  پزشکان 
10 عالمت زیر  زنان توصیه مي کنند 
سرطان  پیش درآمد  مي تواند  که  را 
دنبال  به  و  بگیرند  جدي  باشد، 

درمانش باشند...

اگر بي دليل الغر مي شويد...
کاهش  در  اینکه سعي  بدون  زنان  از  بسیاري 
و  مي شود  کم  وزن شان  باشند،  داشته  وزن 
در حالي  این موضوع خوشحال مي شوند،  از 
که کاهش وزن بدون دلیل بدون انجام فعالیت 
مورد  باید  غذا  دریافت  کاهش  و  ورزشي 
ناخواسته  وزن  کاهش  گیرد.  قرار  بررسي 
نشانه سرطان است، مگر اینکه توسط پزشک 
غده  شدن  فعال  دلیل  به  مثال  نشود.  تایید 
خود  سالمت  از  اطمینان  براي  باشد.  تیرویید 
شما  تیرویید  وضعیت  بخواهید  پزشک  از 
آزمون  نیاز  صورت  در  و  کرده  بررسي  را 

سي تي اسکن انجام دهد. 

اگر نفخ مي کنيد...
نفخ یکي از مشکالت شایع در میان زنان است 
این  اما  مي شود  تلقي  طبیعي  امري  گاهي  که 
موضوع مي تواند نشانه اي از سرطان تخمدان 

باشد. سایر نشانه هاي سرطان تخمدان شامل 
پري  احساس  است.  لگن  درد  یا  شکم  درد 
سریع بعد از غذا یا حتي وقتي غذا نخورده اید 
و مشکالت ادراري مثل نیاز فوري به دفع ادرار 
از دیگر نشانه هاي سرطان تخمدان است. اگر 
از  بیشتر  و  مي افتد  اتفاق  روز  هر  تقریبا  نفخ 
پزشک  با  باید  حتما  مي کشد،  طول  هفته  چند 
تاریخچه  گرفتن  با  پزشک  کنید.  مشورت 
و  خون  آزمایش  انجام  و  خانوادگي  دقیق 

سي تي اسکن به شما کمک خواهد کرد.

اگر دچار تغييرات پستاني شده ايد...
مشکل  قاعدگي  به  نزدیک  دوران  در  معموال 
سینه ها کمي تغییر مي کند و ممکن است توده اي 
در آنها لمس شود اما همیشه این توده ها طبیعي 
نیستند و ممکن است نشاني از سرطان پستان 
پوست  ضخامت  و  قرمزي  التهاب،  باشند. 
پستان که عالمتي از نوعي سرطان پستان نادر 
حساس  بیشتر  را  زنان  باید  است  بدخیم  اما 
توسط  سینه ها  است  الزم  مواقع  این  در  کند. 
پزشک مورد بررسي هاي بیشتر قرار گیرد تا 
اگر الزم شد آزمایش هاي الزم انجام شود. در 
نوک  برگشت  پستان،  نوک  از  ترشح  صورت 
زیربغل  لنفاوي  غدد  تورم  و  داخل  به  پستان 
قرار  ارزیابي  مورد  پزشک  از سوي  باید  فرد 
بگیرد و اگر الزم شد اولتراسوند، ام .آر.آي و 

ماموگرافي و گاهي بیوپسي انجام شود.

اگر بين دوقاعدگي خون ريزي داشتيد...
زنان گاهي خون ریزي هاي بین دو قاعدگي را 
جدي نمي گیرند. حتي گاهي از خون ریزي هاي 
اشتباه  به  و  مي کنند  غفلت  هم  گوارشي 
از  جزیي  خون ریزي   این  که  مي کنند  تصور 
دو  بین  خون ریزي  اما  است.  قاعدگي شان 
منظم  آنها  قاعدگي  اگر  مخصوصا  قاعدگي 
باشد و خون ریزي بعد از یائسگي ممکن است 
عالمتي از سرطان اندومتر یا همان بافت داخل 
هم  گوارش  دستگاه  خون ریزي  باشد.  رحمي 
بزرگ  روده  سرطان  از  نشانه اي  است  ممکن 
قاعدگي اش  دو  بین  هرگز  خانمي  اگر  باشد. 
حالت  این  دچار  ناگهان  و  نداشت  خون ریزي 
و  مي شود  تلقي  غیرطبیعي  موضوع  این  شد، 
از  یکي  اندومتر  سرطان  شود.  بررسي  باید 
تقریبا  و  است  زنان  سرطان هاي  شایع ترین 
سه چهارم همه کساني که دچار سرطان رحم 
غیرطبیعي  خون ریزي هاي  داراي  مي شوند، 

مي شوند.

اگر خون نا بجا ديديد...
اگر در ادرار یا مدفوع خود متوجه وجود خون 
پزشک  به  حتما  و  بگیرید  جدي  را  آن  شدید، 
مراجعه کنید. وي با پرسیدن سواالتي در مورد 

روش هایي  انجام  و  شما  خانوادگي  تاریخچه 
روده  درون  )مشاهده  کولونوسکوپي  مثل 
مي گردد.  سرطان  نشانه هاي  دنبال  به  بزرگ( 
دوران  در  اگر  نیز  ادرار  در  خون  مشاهده 
قاعدگي نباشید، ممکن است عالمتي از سرطان 
مثانه یا کلیه باشد. دیدن یک بار خون در ادرار 
و مدفوع چندان مهم نیست اما تکرار شدن این 

حالت نباید مورد غفلت واقع شود.

اگر درد شکم شما را مي آزارد...
و  مي شوند  شکمي  درد  دچار  که  زناني  همه 
نیاز به  به دنبال آن دچار افسردگي مي شوند 
بررسي هاي بیشتر دارند. تحقیقات دانشمندان 
سرطان  و  افسردگي  بین  که  مي دهد  نشان 
درد  بنابراین  دارد.  وجود  ارتباط  لوزالمعده 
نادیده  را  است  افسردگي  با  همراه  که  شکمي 

نگیرید.

اگر سوءهاضمه داريد...
در  که  مي دانند  داشته اند  بارداري  که  زناني 
طي بارداري هر چه وزن آنها باالتر مي رفت، 
اما  مي داد.  آزارشان  بیشتر  سوءهاضمه 
است  ممکن  واضح  علت  بدون  سوءهاضمه 

نشاني از سرطان مري، معده یا گلو باشد.

اگر دهانتان زخم شد...

است  ممکن  که  باشند  مراقب  باید  سیگاري ها 
پالک هاي  زبانشان  روي  حتي  و  دهان  در 
سفید رنگي تشکیل شود که ممکن است عالمت 
دهان  پیشرونده  سرطان  از  هشداردهنده اي 
باشد. بنابراین مشاهده هر زخم یا پالک روي 

زبان و دهان را به پزشک اطالع دهید.

اگر تب داريد...
و  آنفلوآنزا  علت  به  که  شدید  تبي  دچار  اگر 
نشانه اي  است  ممکن  نبود،  عفونت ها  سایر 
انتشار  از  بعد  معموال  تب  باشد.  سرطان  از 
تب  مي افتد.  اتفاق  اصلي  محل  از  سرطان 
همچنین مي تواند نشانه اي از سرطان خون یا 
از  سرطان  عالیم  باشد.سایر  لنفاوي  سرطان 
جمله زردي و یا تغییر در رنگ مدفوع باید از 
اگر  و  گیرد  قرار  بررسي  مورد  پزشک  سوي 
الزم شد عکس برداري، معاینه بالیني و ام.آر.

آي انجام شود.

اگر زود خسته مي شويد
سرطان  نشانه هاي  از  دیگر  یکي  خستگي 
از رشد سلول هاي  بعد  است. خستگي معموال 
است  ممکن  اما  دیده مي شود  بیشتر  سرطاني 
جزو نشانه هاي اولیه سرطان هایي مثل سرطان 

خون، روده بزرگ یا معده هم باشد.
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طراحی وب سايت

فتوشاپ 20 ساله شد  
نرم  ترین  محبوب  از  یکي  که  فتوشاپ   
است  تاکنون  اولیه  انتشار  زمان  از  افزارها 
به  شد.  وارد  خود  تولید  سال  بیستمین  به 
گزارش موبنا فتوشاپ در سال 1987 توسط 
براي  ابتدا  که  نامي  شد.  تولید  نول  توماس 
 ImagePro این نرم افزار در نظر گرفته شد
و Display بود. در ماه سپتامبر 1988 جان 
تیم  به  را   Photoshop نمایشي  نمونه  نول 
داخلي Adobe ارائه داد. در ماه فوریه 199۰ 
نسخه ۰/1 فتوشاپ تولید شد و در دسترس 
فتوشاپ  که  اکنون  هم  گرفت.  قرار  عموم 
مي  جشن  را  خود  تولد  سالگرد  بیستمین 

گیرد 1۲ نسخه از آن تولید شده است.  
 

اينترنت در سال 2020 
چگونه است  

  

 Pew Internet مرکز مطالعاتي و تحقیقاتي
نگرش  جدید،  نظرسنجي  یک  انجام  با 
 ۲۰۲۰ سال  در  اینترنت  دنیاي  به  کاربران 
این  در  که  بین کساني  از  کرد.  را مشخص 
اظهار  76 درصد  نظرسنجي شرکت کردند، 
اینترنت  به  مردم  دسترسي  افزایش  داشتند 
و احتمااًل افزایش دسترسي به خدمات گوگل 
موجب خواهد شد در سال ۲۰۲۰ مردم بهتر 
و  آگاهي  نهایت  در  و  کنند  گیري  تصمیم 
بیشتر  پیرامون  محیط  به  نسبت  آنها  بینش 
شود. در این نظرسنجي که با عنوان »آینده 
ایلون  دانشگاه  محققان  کمک  با  و  اینترنت« 
از جمله  نفر   9۰۰ انجام شد، حدود   )Elon(
تجاري حضور  مدیران  و  دانشگاه  استادان 

داشتند.

فايل هاي پي دي اف مخرب 
ترين حفره امنيتي  

و  ریدر  هاي  برنامه  هاي  پذیري  آسیب   
هاي  حفره  ترین  متداول  ادوب  آکروبات 
که در طول سال  بودند  افزارها  نرم  امنیتي 
۲۰۰9 هدف بهره برداري قرار گرفتند و هک 
هاي انجام گرفته با پي دي اف مخرب توسط 
به  یافت.  رشد  گذشته  پایان سال  تا  هکرها 
سال  نخست  ماهه  سه  در  ایسنا  گزارش 
گذشته در 56 درصد از کل هک هاي انجام 
از  گرفته ردگیري شده توسط اسکن سیف 
پي دي اف مخرب استفاده کرده بودند و این 
آمار در سه ماهه دوم به باالي 6۰ درصد، 
در سه ماهه سوم به بیش از 7۰ درصد و در 
سه ماهه چهارم به 8۰ درصد رسید. افزایش 
ادوب  در مشکل  ها  پذیري  آسیب  در  عمده 
اسکن  محققان  بررسي  است؛  داشته  نقش 
هاي  پذیري  آسیب  داده  پایگاه  از  سیف 
سریع  رشد   ،)CVE( افشاشده  و  متداول 
ایرادهاي گزارش شده در محصوالت ادوب 
آسیب   ۲۰۰9 سال  در  دهد.  مي  نشان  را 
پایگاه  این  در  که  ادوب  برنامه  هاي  پذیري 
دو  که  بود  مورد   1۰7 رسید  ثبت  به  داده 
برابر 58 مورد افزوده شده در سال ۲۰۰8 
و سه برابر 35 مورد گزارش شده در سال 
۲۰۰6 بود. ادوب سال گذشته تالش کرد با 
هکرها  از  ها  پذیري  آسیب  موقع  به  ترمیم 
عقب نماند اما چهار آسیب پذیري PDF را 

ترمیم  آنها  شدن  برداري  بهره  از  پس  تنها 
کرد.  

»لي ريني« مدير مرکز 
تحقيقاتي

دارد  نظر  در  داشت  اظهار   Pew Internet
در  را  نظرسنجي  این  از  حاصل  کلي  نتایج 
در سانتیاگو  هفته جاري  که طي  کنفرانسي 
هاي  پرسش  کند.  اعالم  شود،  مي  برگزار 
این نظرسنجي با پاسخ هاي »بله« و »خیر« 
و  گرفت  قرار  کنندگان  شرکت  اختیار  در 
توانستند  آنها مي  از  کدام  در عین حال هر 
نظرات خود نسبت به هر سوال را به صورت 
تشریحي نیز بیان کنند. مدیر مرکز تحقیقاتي 
Pew Internet در مورد این بررسي جدید 
اظهار داشت؛ در سال ۲۰۲۰ میالدي استفاده 
از اینترنت باعث خواهد شد فراست و دانایي 
کاربران بیش از گذشته به کار گرفته شود. 
مردم در این سال قادر خواهند بود به طور 
بي سابقه به انواع اطالعات دسترسي داشته 
توانست  خواهند  آنها  فرآیند،  این  با  باشند. 
تصمیمات دقیق تر و هوشمندانه تري اتخاذ 
دسترسي  افزایش  با  کنم  مي  فکر  من  کنند. 
اینترنت و پیش بیني هاي صورت  مردم به 
گرفته براي سال ۲۰۲۰، این تصور که گفته 
مي شود گوگل کاربران را کندذهن مي کند، 

درست نباشد.  
 

گوگل به خريد و فروش 
انرژي روي آورد  

 
تقاضاي  با  امریکا  انرژي  رگوالتورهاي   

گوگل براي تبدیل شدن به بازاریاب برق که 
به این غول اینترنتي امکان مي دهد به خرید 
به  کردند.  موافقت  بپردازد،  نیرو  فروش  و 
انرژي  کمیسیون رگوالتوري  ایسنا  گزارش 
فدرال به اتفاق آرا از تقاضاي گوگل براي به 
انرژي  دست آوردن اختیار خرید و فروش 
پشتیباني کرده است. مقامات این کمیسیون 
ماهانه خود  در نشست  گیري  راي  از  پیش 
حال  در  اینترنتي  شرکت  این  کردند  اعالم 
حاضر تسهیالت تولید یا خطوط انتقال براي 
برق رساني نداشته و قصد ندارد از اختیار 
جدید براي اهداف فروش استفاده کند. بیشتر 
بازاریابان برق، خدمات دهنده یا تولید کننده 
نیرو  بزرگ  کاربران  از  برخي  اما  هستند 
این   Kimberly-Clark و   Safeway مانند 
اختیار را از سوي این کمیسیون کسب کرده 
را  نیرو  بازارهاي  به  عالقه خود  گوگل  اند. 
انرژي  تامین  مدیریت  براي  تمایل  از  ناشي 
این شرکت و به دست آوردن دسترسي بهتر 
به نیروهاي احیاشدني عنوان کرده است. این 
شرکت اطالعاتي در مورد مصرف برق خود 
فراهم نکرده اما شبکه هاي عظیمي از جمله 
دیتاسنترهاي بزرگ را اداره مي کند. به گفته 
ندارد  قصد  شرکت  این  گوگل،  سخنگوي 
سرویس مدیریت نیروي خود را بفروشد یا 
بازارهاي انرژي را مورد بررسي قرار دهد. 
به  آنالیني  ابزار  این  از  پیش  اینترنتي  غول 
نام Google Power Meter را به مصرف 
امکان مي  آنها  به  کنندگان عرضه کرده که 

دهد مصرف انرژي خود را کنترل کنند.  

 نگاهي به تفاوت هاي میان دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس 

 جنگ قدرت ميان ويندوز 

و لينوکس ادامه دارد 
 

رضا جوالچي

 
سیستم  در  ویندوز  عامل  سیستم  از  کاربران  اکثر 
هاي خود استفاده مي کنند اما امروزه جدا از ویندوز، 
به  پا  رقیب  عنوان  به  نیز  دیگري  هاي  عامل  سیستم 
عرصه  اوقات  گاهي  که  جایي  تا  اند  گذاشته  میدان 
میان  این  در  و  اند  آورده  تنگ  به  ویندوز  براي  را 
که  اند  آورده  دست  به  کاربران  نزد  نیز  محبوبیتي 
در این میان مي توان به لینوکس اشاره داشت. شاید 
براي بسیاري این سوال مطرح شود که به درستي چه 
تفاوتي میان این دو سیستم عامل وجود دارد که براي 
پاسخ به این سوال از شما دعوت مي کنیم تا انتها با 

این مطلب همراه شوید.
در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که لینوکس یک 
سیستم آزاد و متن باز است که به نوعي کد منبع آن 
در اختیار همگان قرار دارد و همه مي توانند در کدهاي 
آن تغییر ایجاد کرده و بنا به نیازشان از آن استفاده 
منبع موجب  کد هاي  بودن  در دسترس  و  آزاد  کنند. 
دقیق سیستم عامل  کارکرد  از طرز  بتوانید  مي شود 
مطلع شوید. کاربران به راحتي بسیاري از توزیع هاي 
بین  و  کرده  کپي  تعداد  هر  به  توانند  مي  را  لینوکس 
مقابل سیستم عامل  اما در  کنند  دوستان خود پخش 
آن  منبع  کد  که  است  اختصاصي  عامل  یک  ویندوز 
دسترس  در  همگان  براي  و  شده  داشته  نگه  سري 
نیست یعني کاربران نمي توانند بفهمند به درستي زیر 
سیستم عامل ویندوز چه مي گذرد. آیا در این سیستم 
به هر  است؟  پنهان شده  برنامه جاسوسي  یک  عامل 
حال ویندوز برعکس لینوکس رایگان نبوده و کاربران 
نمي توانند آن را کپي کرده و پخش کنند چرا که در 
صورت این اقدام این افراد خالفکار محسوب مي شوند 
هرچند  شود  مي  گرفته  نظر  در  مجازات  برایشان  و 
به نوعي باید گفت فعاًل این وضعیت در کشور ما در 

خصوص هر سیستم عاملي اجرا نمي شود. 
نواده  لینوکس  که  است  ضروري  نکته  این  به  توجه 
کلي  ساختار  بنابراین  است،  یونیکس  عامل  سیستم 
و  است  متفاوت  ویندوز  با  کاماًل  عامل  سیستم  این 
برنامه  توانند  نمي  کاربران  که  است  معنا  این  به  این 
هایي که در ویندوز دارند را روي لینوکس اجرا کنند. 
هرچند جاي نگراني نیست که شبیه سازها این امر را 
ممکن خواهند کرد و در نظر داشته باشید پایداري و 
استقامت، خواص اصلي این سیستم عامل به شمار مي 
این سیستم عامل به راحتي  باید گفت  تا آنجا که  آید 
خراب نمي شود و به ندرت نیاز به بوت کردن دارد. 
اما در نقطه مقابل ویندوز به مقاومي لینوکس نیست 
و گاهي اوقات کاربران نیاز دارند به دلیل اختالل هاي 
ایجادشده در این سیستم عامل هرازگاهي این سیستم 

را نصب کنند. 
زندگي  اطالعات  فناوري  بر  متکي  دنیایي  در  امروزه 
مي کنیم که هر لحظه به خطر افتادن جریان اطالعات 
ناپذیري  جبران  تجاري  هاي  بروز خسارت  به  منجر 
خواهد شد به همین علت همه به دنبال یک سکوي امن 
تر براي اجراي برنامه هاي کاربردي و سرویس دهنده 
ها هستند و در این میان لینوکس نیز در مبحث امنیت 
حرف هاي زیادي براي گفتن دارد چراکه بسیاري از 
قابلیت هاي امنیتي که در ویندوز وجود ندارد و تنها با 
اضافه کردن نرم افزارهاي خاص قابل دسترس است 
به طور دروني و پیش فرض در لینوکس پیاده سازي 
شده است زیرا لینوکس براي محیط هاي شبکه یي و 
شده  باعث  مساله  همین  و  شده  طراحي  کاربره  چند 
توجه  بسیار  امنیت  مساله  به  عامل  سیستم  این  در 
ویندوز  عامل  که سیستم  است  حالي  در  این  و  شود 
این گونه نبود و در حال حاضر از لحاظ امنیتي داراي 
نقاط ضعف فراواني است. به عنوان نمونه یک برنامه 
مخرب با استفاده از همین ضعف هاي امنیتي مي تواند 
کل سیستم عامل را به راحتي نابود کند اما در لینوکس 
یک برنامه مخرب حداکثر دایرکتوري خانگي کاربر را 
را و  نه کل سیستم عامل  قرار مي دهد  مورد آسیب 
این مساله به این معنا نیست که لینوکس به طور کامل 

فاقد هرگونه اشکال امنیتي است. باید این نکته را در 
نظر داشت که باز بودن کد منبع سیستم عامل لینوکس 
از  پیش  امنیتي  اشکاالت  از  بسیاري  شود  مي  باعث 
ایجاد خسارت و در مراحل توسعه و برنامه نویسي 
برنامه برمال شده و رفع شوند. در صورتي که اشکالي 
در برنامه هاي منتشر شده یافت شود، به دلیل موجود 
بودن کد منبع سریعًا برطرف مي شود، در صورتي 
امنیتي  اشکال  هر  رفع  ویندوز  عامل  سیستم  در  که 
تنها و تنها باید از طریق مایکروسافت برطرف شود. 
تفاوت دیگري که در خصوص سیستم عامل ویندوز 
و لینوکس باید به آن پرداخت مبحث ویروس است به 
ویروسي  هیچ  تقریبًا  شود  مي  گفته  که  صورت  این 
این ادعایي است که  البته  براي لینوکس وجود ندارد. 
باید از طریق کارشناسان این حوزه اثبات شود و در 
مختلف  ویروس  سالیانه صدها  مي شود  گفته  مقابل 

سیستم عامل ویندوز را مورد تهدید قرار مي دهد.

نکته دیگري که باید در خصوص تفاوت بین لینوکس 
و ویندوز گفت این است که برخالف ویندوز، لینوکس 
روي تعداد زیادي از سکوهاي مختلف سخت افزاري 
اجرا مي شود و شما قادرید آن را براي کاربر روي 
سکوي مورد نظرتان تغییر دهید. این قابلیت، لینوکس 
یي  درونه  افزارهاي  سخت  در  کارگیري  به  براي  را 
 6/۲ هسته  سازد.  مي  مناسب  بسیار   )Embedded(
را  لینوکس  تا  فراهم مي سازد  را  امکان  این  لینوکس 
هاي  ابررایانه  یا  کوچک  بسیار  هاي  دستگاه  روي 

بسیار بزرگ اجرا کند.
گفتني است به دلیل آزاد بودن سیستم عامل لینوکس، 
هر گروه یا موسسه تجاري، یک نسخه خاص از آن 
که به توزیع یا پخش )Distribution( معروف هستند، 
همگي  مختلف  هاي  توزیع  این  است.  ساخته  منتشر 
لینوکس هستند، ولي هر یک معمواًل براي یک یا چند 
امر خاص مانند سرویس دهنده، دیوار آتش، میز کار 
و... طراحي شده اند و هر یک قابلیت ها و بهینه سازي 
ارائه مي کنند. کاربران  هاي خودشان را به کاربران 
در این میان آزادي انتخاب زیادي داشته و مي توانند 
انتخاب  چیزي که کاماًل نیازشان را برطرف مي کند، 
کنند؛ چیزي که در ویندوز نمي توان مفهومي براي آن 

پیدا کرد.
به عبارتي باید گفت لینوکس یک سیستم عامل حرفه 
براي  غیرفني  کاربر  یک  است  ممکن  یعني  است  یي 
مدیریت و انجام برخي از تنظیمات سخت افزاري دچار 
مشکل شود و نتواند به راحتي این کار را انجام دهد. 
البته برخي از توزیع هاي لینوکس این امور را بسیار 
راحت کرده ولي با این حال به طور کلي لینوکس یک 
سیستم عامل حرفه یي محسوب مي شود که در عین 
برخوردار  بسیاري  فني  هاي  پیچیدگي  از  سادگي، 
است. البته تمام کاربران الزم نیست این امور را بدانند، 
تایپ  مانند  کارهایي  که  کاربري  یک  نمونه  عنوان  به 
و حسابداري را با کامپیوترش انجام مي دهد، ممکن 

است از لحاظ فني تفاوتي را احساس نکند.
بسیاري از عالقه مندان به سیستم عامل ها به نوعي 
لینوکس را بهشت برنامه نویسان مي نامند و این در 
از  بسیاري  ویندوز  عامل  سیستم  در  که  است  حالي 
ابزارهاي برنامه نویسي باید روي آن جداگانه نصب 

و خریداري شوند.

در  که  هایي  توانایي  تمامي  با  گفت  باید  مجموع  در 
اکثر  هم  باز  اما  دارد  وجود  لینوکس  عامل  سیستم 
ویندوز  عامل  سیستم  سمت  به  نوعي  به  کاربران 
گرایش دارند و به نوعي باید گفت این سیستم عامل 
اعتیادي را بین کاربران خود ایجاد کرده است که به 
نوعي ترک ویندوز برایشان غیرممکن است اما شاید 
روزي لینوکس که نوید دهنده آزادي نرم افزار است 

بتواند جاي این سیستم عامل محبوب را بگیرد.
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7 عادت 
آدم هاي موفق

۲4 ساعت  روز  در طول  مردم  مثل سایر  هم  موفق  آدم هاي 
نیست!  وقت  کمي  بودن،  ناموفق  دلیل  یعني  این  دارند.  وقت 
موفق ها مي دانند از 144۰ دقیقه عمرشان در یک روز چه طور 
وقت  و  داشتن  کار  ناموفق ها  مشکل  اما  کنند.  استفاده  باید 
یاد  باید  شدن  موفق  براي  است!  تنبلي  بلکه  نیست  نداشتن 
بگیریم چه طور برنامه ریزي کنیم تا بتوانیم ساعاتي از روز را 
به تغذیه، ورزش و سالمت بدن مان اختصاص دهیم. در اینجا 
قصد داریم 7 تکنیک را به شما آموزش دهیم تا با اجرا و به 
کارگیري آنها وقت بیشتري در طول روز پیدا کرده و کمي به 
خودتان برسید اما قبل از آنکه فهرست را با هم مرور کنیم، 
یادآوري مي کنم که شما به بیش از 4 ساعت ورزش در هفته 

نیاز ندارید. کافي است تنها 3/۲ درصد از زمان تان را هر هفته 
به ورزش اختصاص دهید...

کمتر تلويزيون تماشا کنيد
وقتي  کند؟  هیپنوتیزم  را  شما  مي تواند  تلویزیون  مي دانستید 
نگاه  چیزي  چه  به  مي نشینید،  تلویزیون  جلوي  کاناپه  روي 
به  که  است  این  سوال  جواب  مي  کنید؟  فکر  چه  به  مي کنید؟ 
نگاه مي کنید  برنامه اي که پخش مي شود  تلویزیون و  صفحه 
و نمي توانید به موضوعي غیر از موضوع آن برنامه فکر کنید! 
اگر تماشاي تلویزیون را قطع کنید یا کاهش دهید، وقت زیادي 
پیدا مي کنید که مي توانید آن را به دیگر خوشگذراني هاي مفید 
این  تلویزیون را روشن مي کنید،  بار که  اختصاص دهید. هر 
سوال را از خودتان بپرسید: آیا مي توانید این وقت را به کار 
مفید دیگري اختصاص دهید؟ در اکثر موارد جواب آري است!

آينده نگر باشيد
یکي از مسایلي که مي تواند در مدیریت زمان به شما کمک کند، 
برنامه ریزي کارها یک روز جلوتر است. کافي است شما هر 
شب قبل از خوابیدن در یک برگه کارهایي که باید فردا انجام 
طبقه بندي  اولویت  برحسب  را  آنها  و  کنید  یادداشت  را  دهید 
کنید. مي توانید این لیست را در طول روز همراه خود داشته 
باشید. اگر هیچ ایده اي در مورد کارهایي که فردا مي خواهید 
داد.  از دست خواهید  ندارید، مطمئنا وقت زیادي  انجام دهید 
وقتي نمي دانید چه کاري دارید یا کِي مي خواهید آن را انجام 
دهید، مشکالت بیهوده بسیاري جلوي پایتان سبز مي شوند و 
برنامه ریزي در  به کندي پیش خواهد رفت. مطمئنا  همه چیز 
مورد تمام کارهاي روزانه امکان پذیر نیست اما به هر حال یک 
برنامه ریزي مقدماتي که تنها چند دقیقه زمان مي برد مي تواند 
از هدر رفتن حداقل یک ساعت از وقت شما در روز جلوگیري 

کند!

مرتب ورزش کنید
ورزش  مرتب  طور  به  که  کساني  داده  نشان  تحقیقات 
میان  این  در  ساده اي  فرمول  دارند!  بیشتري  انرژي  مي کنند، 
سریع تر  آوردن  دست  به  یعني  بیشتر  انرژي  حکم فرماست. 

بیشتر آن چیزهایي که مي خواهید.

رژيم غذايي تان را اصالح کنيد
حاوي  سالم  غذاي  یک  وقتي  که  کرده اید  فراموش  شاید 
پروتئین، مواد معدني و ویتامین با چربي و نمک کم مي خورید، 
بدن هر چه مي خواهد جذب مي کند و سالم و قوي مي شود، 
روز  طول  در  کارها  انجام  براي  کافي  انرژي  شما  نتیجه  در 
را دارید اما وقتي به بدن مواد مورد نیازش نرسد، شما دچار 
خستگي زودهنگام مي شوید. اکثر آدم هاي موفق زماني را در 
طول روز به پختن و خوردن 5 تا 6 وعده غذایي سالم و غني 
از مواد مورد نیاز بدن اختصاص مي دهند و دور رستوران ها 
را که غذاهاي پرکالري و فقیر از موادمعدني، ویتامین و... ارایه 

مي دهند، خط کشیده اند.

وقت کمتري را به تلفن و چت اختصاص بدهيد

مکالمه هاي تلفني شخصي بدترین نوع مکالمات هستند و دلیل 
اصلي کمبود وقت در روز به شمار مي روند. اگر شما دوست 
دارید که مقداري از زمان تان را صرف صحبت با دوستان تان 
پاي تلفن کنید این زمان را به اوقاتي موکول کنید که کارهاي 
مهم روزانه تان به اتمام رسیده است، در ضمن بهتر است براي 
دقیقه   5 تنها  که  به طوري  کنید،  تعیین  زماني  محدودیت  تلفن 
قطع  تلفن  آن  اتمام  از  پس  و  باشید  داشته  زدن  مهلت حرف 
مي کنید  فکر  که  هستید  افرادي  از  دسته  آن  جزو  اگر  شود. 
و  بزنند  تلفن  دوستان شان  یا  خانواده  به  روز  هر  حتما  باید 
یک  را  عادت  این  مي کنیم  توصیه  را جویا شوند،  احوال شان 
روز در میان کنند یا تا حد ممکن دقایق مکالمه شان را کاهش 

دهند!

سريع تر باشيد
انجام مي دهند، در حالي  افراد کارها را آرام و کند  از  برخي 
که اگر تنها کمي حس کنند کاري که انجام مي دهند اورژانسي 
است و سرعت خود را باال ببرند، حداقل یک ساعت در روز 

وقت اضافه خواهند آورد.

مريض نشويد
بودن  خوب  براي  را  زماني  اگر  دارد:  وجود  کلي  قانون  یک 
اختصاص ندهید، بیمار خواهید شد! ورزش کنید، غذاي سالم 
کنار  گوشه  از  اگر  دهید!  اهمیت  خود  سالمت  به  و  بخورید 
تا بیشتر کار  وقت هایي که به خود اختصاص مي دهید بزنید 
تدریج  به  زمان  طول  در  کنید،  پیشرفت  آنکه  جاي  به  کنید، 
است  ممکن  نباشید،  خود  مراقب  اگر  کرد.  خواهید  پسرفت 
مریض شده و روي تخت بیمارستان بیفتید. پس مراقب خود 

باشید!
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کدام نوشيدني ها الغر مي کنند؟
دکتر محمدرضا وفا/ متخصص تغذیه

در باور عامه مردم، بعضي نوشیدني ها به نوشیدني هاي الغرکننده شهرت پیدا 
کرده اند؛ مثال خیلي ها مي گویند آب غوره باعث کاهش وزن مي شود و نوشیدن 
چاي سبز آدم را الغر مي کند ولي آیا واقعا نوشیدني اي هست که الغرکننده 
فکر مي کنند  ...خیلي ها  کند؟  بي نیاز  از رژیم غذایي و ورزش  را  آدم  و  باشد 
نوشیدني هاي اسیدي و ترش مثل آب غوره، آب کرفس و آب لیمو و مرکبات، 
نوشیدني هایي هستند که باعث الغري و کاهش وزن مي شوند ولي این باور یک 
باور غلط است. این مواد ترش و اسیدي وقتي جذب بدن مي شوند، مقدار یون 
هیدروژن را در خون افزایش مي دهند. افزایش یون هیدروژن در خون باعث 
کاهش PH خون مي شود و بدن تالش مي کند دوباره حالت اسیدي خون را به 
حالت تعادل بازگرداند، پس شروع مي کند مقدار زیادي یون هیدروژن را همراه 
مقدار زیادي آب از بدن دفع کردن و به این ترتیب با دفع مقدار زیادي آب از 
کلیه ها، وزن بدن به صورت موقت کاهش اندکي پیدا مي کند. جالب است بدانید 
با مصرف نوشیدني ها  بدن خیلي زود  نیست چون آب  دایمي  این کاهش  که 
و  نمي شوند  باعث الغري شما  واقعا  نوشیدني ها  این  پس  جایگزین مي شود. 
از نظر علمي نیز شواهد محکمي پشت سر این نوشیدني ها براي کاهش وزن 

وجود ندارد.
باز هم چاي سبز

از میان نوشیدني هایي که به مایعات کمک کننده به کاهش وزن شهرت یافته اند 
چاي سبز تاییدهاي بیشتري را در پشت سر خود دارد. چاي سبز بستر جذب 
روده اي گلوکز و چربي را کاهش داده و به این وسیله باعث کاهش وزن در 
افرادي مي شود که از این نوع چاي استفاده مي کنند. برخي از تحقیقات نشان 
داده اند که چاي سبز میزان LDL خون را نیز کاهش مي دهد. بهتر است به جاي 
استفاده از مکمل هاي این گیاه خود چاي سبز را دم کرده و میل کنید. باز هم 

تاکید مي شود این اثرات فقط نقش کمکي در کاهش وزن دارند.
عصاره زيره، چه طور؟

وزن  کاهش  موسسات  از  برخي  به  وزن  کاهش  براي  وقتي  هم  شما  شاید 
مراجعه کرده اید، به شما گفته باشند که عصاره زیره را در آب مخلوط کرده 
و قبل از غذا میل کنید و این راهي مناسب براي کاهش وزن است ولي این هم 
یکي دیگر از این باورهاي غلط است. عصاره زیره هیچ گاه به صورت مستقیم 
این گیاه در  باعث کاهش وزن نمي شود، گرچه در طب سنتي خواصي براي 
این زمینه در نظر گرفته شده است ولي شواهد علمي اندکي در این مورد به 

اثبات رسیده است.
Zero نوشابه هاي

مدتي است که نوشابه هایي به نام »Zero« روانه بازار شده اند که بنابر ادعاي 
این  فرق  هستند.  کالري«  »بدون  نوشابه ها  این  این محصوالت،  تولیدکنندگان 
است  این  در   »sugar free« یا همان  و  قند«  »بدون  نوشابه هاي  با  نوشابه ها 
هم طعم  بنابراین  قندهاي مصنوعي هستند  داراي  دوم  گروه  نوشابه هاي  که 
شیریني دارند و هم میزان کالري شان محدودتر از نوشابه هاي معمولي است. 
اصال  که  هستند  قندمصنوعي  داراي  کالري  بدون  یا   Zero نوشابه هاي  اما 
متابولیزه نمي شود تا تولید کالري کند ولي نکته اصلي این است که فقط یک 
مشکل این نوشابه ها را با این روش حل کرده اند و هزارویک مشکل بر جاي 
است و هنوز هم این نوشابه ها، نوشابه هاي سالمي به شمار نمي آیند. من با 
مصرف نوشابه ها به خصوص به صورت کنترل نشده مخالف هستم چون نه 
بلکه گاز دي اکسیدکربن که براي گازدارکردن  قند موجود در نوشابه ها  فقط 
آنها استفاده مي شود، براي سالمت مصرف کننده بسیار مضرند اما متأسفانه 
شده اند  محصوالت  این  پروپاقرص  طرفداران  از  جوانان  بسیار  تبلیغات  با 
باعث  نوشابه ها  بدانید  بدنیست  مي کنند.  مصرف  را  آنها  بسیار  ولع  با  و 
تحریک اسیدمعده مي شوند و در بلندمدت بیماري هاي معده را ایجاد مي کنند. 
دندان  پوسیدگي  ایجاد  و  دندان  و  دهان  به  آسیب  از  نوشابه   اسیدفسفریک 
گرفته تا احشاي داخلي ایجاد اختالل مي کند. به عالوه، گازکربنیک باعث آزاد 
شدن امالح از استخوان و پوکي استخوان مي شود. در ضمن، به  طور متوسط 
در یک لیوان نوشابه 8 حبه قند وجود دارد، نوشابه zero فقط این قند و کالري 
اضافه ناشي از آن را ندارد وگرنه تمام مشکالت دیگر را دارد و سالمت شما 

را تهدید مي کند.

نوشيدني؛  فقط کمکي
با  شما  که  ندارد  وجود  دنیا  در  نوشیدني اي  هیچ  که  است  این  اصلي  نکته 
نوش جان کردن آن، وزن تان کاهش پیدا کند. تمام این نوشیدني ها فقط نقش 
کمکي ضعیفي مي توانند در کاهش وزن شما داشته باشند. اگر شما قرار است 
الغر شوید، باید حجم توده چربي را در بدن تان کاهش دهید. ۲۰ درصد توده 
چربي در آقایان و 3۰درصد توده چربي در بدن بانوان طبیعي است و بیش 
از آن چاقي و اضافه وزن به شمار مي آید.نوشیدني هایي که به صورت موقت 
میزان آب موجود در بدن را کاهش مي دهند به هیچ عنوان چربي سوز نیستند و 
این کاهش وزن کاذب است. براي کاهش وزن شما باید به جاي خوردن انواع 
دریافتي  کالري  و  باشید  زندگي خودتان  اصالح سبک  دنبال  به  نوشیدني ها، 
روزانه خود را از طریق مصرف غذاهاي کم کالري کاهش داده و با حرکت و 
نشوید.  توده چربي  افزایش  دچار  تا  بسوزانید  را  اضافي  کالري هاي  ورزش 

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

زودتر با ما ارتباط بگیرید.

بعد  همیشه  و  ام  خوانده  را  ماجرا  صفحه  این  همیشه 
از خواندنش، ساعتی را به اندیشیدن درباره سرنوشت 
ها و سرگذشت ها؛ مشغول شده ام. در طول عمرم از 
داستانها و ماجراهای بسیار زیادی مطلع شده ام و یا 
مشابه اش را تجربه کرده ام؛ اما وقتی در کشور دیگری 
رخ  هر شخصی  برای  که  اتفاقاتی  از  کنی،  می  زندگی 
احساس  ناخواسته  می شوی؛  آگاه  آنها  از  و  دهد  می 
هم رخ  تو  برای  ماجرا  آن  گویی  کنی.  پیدا می  عجیبی 
تو  برای  دور،  چندان  نه  ای  آینده  در  اینکه  یا  و  داده 
هم اتفاق خواهد افتاد. گاهی احساس شادی می کنم که 
نگذشت و گاهی احساس  بر من چنین  که  چقدر خوب 
غرور که شبیه اش بر من رخ داد و من چگونه در مقابل 
مشکالت پیروزمندانه از میدان نبرد خارج شدم. گاهی 
دلم می گیرد و غصه می خورم و گاهی از نامالیمات 

و نامردی ها، خشمگین و عصبانی می شوم. اما به این 
باور رسیده ام که با سرنوشت نمی توان جنگید؛ آنچه 

تقدیر است همان به وقوع خواهد پیوست.
این  از لحظه ورودم به  من خودم از کسانی هستم که 
کشور، پستی و بلندی های زیادی را پشت سر گذاشتم. 
ام و  نمی خواهم بگویم که همیشه شرایط بدی داشته 
همیشه در سختی و ناراحتی به سر برده ام؛ نه لحظات 
و خاطرات خوشی را هم داشته ام. همه اینها در مجموع 
که  اند؛  ساخته  ذهنم  در  سرزمین  این  از  را  خاطراتی 
ناخوشایند  هم  گاهی  و  داشتنی  دوست  هم  مرورشان 
برایتان  بخواهم  که  داشت  آن  بر  مرا  آنچه  اما  است. 
بنویسم و شما را هم در تجربه خود سهیم سازم؛ شاید 
ام در  رسیدن به واقعیتی باشد که طی سالیان زندگی 
رسیده  آن  به  هم  شما  شاید  ام.  رسیده  آن  به  اینجا؛ 

باشید و یا شاید برایتان بی اهمیت باشد.
از زمانی که خاطرم هست، توصیه هر شخصی به من 
این بود که سعی کن از ارتباط داشتن با ایرانی ها، پرهیز 
اوایل برایم عجیب بود چرا که به شدت احساس  کنی. 
می  چطور  پرسیدم  می  خودم  از  و  کردم  می  تنهایی 
با دیگران مخصوصا  ارتباط  تنهایی و بدون  به  توانیم 
همزبانان خود، در این کشور زندگی کنیم. بنابراین درک 
این موضوع اصال برایم امکان پذیر نبود و در تنهایی 
هایم همواره در جست و جوی یک ایرانی، یک هموطن، 

یک همزبان بودم تا کمی از بار تنهایی هایم را بکاهم. 
دست یافتن به این آرزو آنقدر ها هم سخت و دشوار 
نبود؛ بلکه به سرعت بر آورده شد. در یک فروشگاهی 
به  را  گوشهایم  آشنا،  کلماتی  بودم،  خرید  مشغول  که 
آن  قدم  چند  برگرداندم.  را  سرم  کشاند.  خود  سوی 
طرف تر، خانواده ای ایرانی را نیز در حال خرید دیدم. 
به  اراده  بی  شد.  دمیده  من  در  ای  تازه  انرژی  انگار 
سویشان رفتم. سالم کردم و جوابش را شنیدم. خودم 
هموطن  یک  دیدن  از  را  احساساتم  و  کردم  معرفی  را 
بیان داشتم. آنها هم با روی خوش با من برخورد کردند 
و آن روز مقدمه ای شد برای دوستی و آشنایی طوالنی 

که بعدها تمام زندگی ام را تحت تاثیر قرار داد.

تنهایی من با این خانواده مهربان، رفته رفته پر شد و آمد 
و رفت ها زیاد و زیادتر شد. )مهناز( تبدیل به صمیمی 
ترین دوستم شد و خانواده اش نیز برایم حکم نزدیکانم 
را پیدا کردند. خیلی خوشحال و سرزنده بودم. اوقات 
خانواده  کنار  در  یا  و  بودم  مهناز  با  یا  را  ام  بیکاری 

اش در تفریحات و مسافرت هایشان همراهشان بودم. 
آنها نیز مرا همچون عضوی از خانواده شان می دیدند 
دوران  آن  بمانم.  تنها  در خانه  که من  گذاشتند  نمی  و 
را دوست دارم چرا که با وجود دوری از خانواده ام، 
این  در  هم  دیگری  ای  خانواده  که  کردم  می  احساس 

غربت دارم که دلتنگی هایم را، کمرنگ تر می کند.
را می  زندگی روال عادی خود  و  بود  همه چیز خوب 
پیمود تا اینکه سر و کله عضوی غایب از این خانواده 
در  ها  سال  که  مهناز  برادر  همان  )بهزاد(  رسید.  فرا 
زیاد  موردش  در  وقت  هیچ  کرد.  می  زندگی  امریکا 
نشنیده بودم و در جمعشان سخنی از او بر زبان جاری 
نمی شد. اما به یکباره از مهناز شنیدم که برادرش از 
امریکا برگشته است و برای مدتی در کنارشان خواهد 
ماند. از آن روز به بعد در رفتارهایشان کمی تغییر دیده 
می شد. رفت و آمدهایمان کمتر شد. من فکر می کردم 
از سفری طوالنی  این خاطر است که پسر خانواده  به 
باشند.  می  او  مشغول  بیشتر  آنها  و  است  بازگشته 
بنابراین اصال احساس ناراحتی و دلخوری به من دست 
نداد. اما مهناز بیشتر با من تماس داشت و تلفنی حالم 

را جویا می شد.

شب تولد مهناز فرا رسید. از قبل برای مهمانی تولدش 
دعوت شده بودم. دوستان و اقوام زیادی دعوت شده 
بودند. شب خوبی بود و آنجا برای نخستین بار بود که 
با موهای  افتاده  برادر مهناز را دیدم. مردی جا  بهزاد 
در  آرام  و  بیشتر ساکت  می رسید.  نظر  به  جوگندمی 
زد.  می  با کسی حرف  کمتر  و  بود  نشسته  ای  گوشه 
من  به  ترسی  احساس  دیدم،  را  او  که  لحظه  اولین  در 
و  نکردم. آن شب گذشت  آن  به  توجهی  اما  داد  دست 
روزهای بعد از آن نیز می گذشت. تا اینکه روزی مهناز 
با من تماس گرفت و خواست که برای دیدنم ، بیاید. من 
کم  دیدارهایمان  که  بود  مدتها  که  خوشحال شدم چرا 
شده بود؛ فکر می کردم برای خاطر برادرش است. اما 
آن روز مهناز به دیدن من آمد و بی مقدمه خواست که 

درباره موضوعی با من صحبت کند. 
و  شرایط  از  و  کشید  پیش  را  برادرش  بهزاد  حرف 
موقعیت زندگی و کاری او در امریکا با من صحبت کرد. 
اول به درستی متوجه نشدم که چرا در این رابطه صحبت 
می کند اما کمی که دقت کردم احساس کردم در انتهای 
حرف هایش، سخنی است که به شدت بر اضطراب و 
بودم  آخرش  کالم  همان  منتظر  افزود.  می  ام  نگرانی 
سر  را  آبی  لیوان  سرعت  به  شد.  جاری  لبانش  از  که 
کشیدم و او منتظر پاسخم شد. گویی ماموریتی را باید 
انجام می داد و حاال مسوولیتش تمام شده و نتیجه را 
باید به باال دستی هایش اعالم کند. نتوانستم پاسخی به 
درخواست غیرمنتظره اش در مورد ازدواج با برادرش، 

بدهم و خواستم که در این باره فکر کنم.
نمی  اصال  را  بهزاد  من  اینکه  و  بودم  افکارم  در  غرق 
شناسم. در طی دو ماهی که از امریکا باز گشته است؛ 
من فقط یکبار او را دیده بودم و به هیچ وجه ذهنیت یا 
برخوردی با او نداشته ام. چگونه آنها مرا برای ازدواج 
با او انتخاب کرده بودند. آیا خود بهزاد هم در جریان 
نمی  و  بودم  شده  پریشان  شدت  به  بود.  انتخاب  این 
توانستم افکارم را متمرکز سازم تا اینکه زنگ تلفن مرا 
مهناز.  مادر  بود.  مادرش  دادم.  پاسخ  آورد.  خودم  به 
بعد از مدتها بود که به من زنگ می زد و احوال پرسی 
از  را  ایران  در  ام  با من کرد و شماره خانواده  گرمی 
من خواست و اینکه می خواهد برای امر خیری با آنها 
صحبت کند. من خودم هنوز به نتیجه نرسیده بودم و 
آنها چقدر زود می خواستند که خانواده ام را نیز وارد 
این جریان سازند. مهلت هر گونه عکس العملی را از من 
گرفت و شماره را به او دادم. همان روز تماس گرفته 
در  مرا  هم  مادرم  بود.  کرده  مادرم صحبت  با  و  بود 
جریان قرار داد و گفت خودت بهتر می دانی چرا که تو 
آنجا هستی و آنها را بهتر می شناسی. اما من آنها را 

می شناختم اما بهزاد را که  نمی شناختم.
دوباره مهمانی ها و دعوت ها شروع شد. در هر جمعی 
که وارد می شدم گویی همگان مرا به عنوان عروس این 
خانواده می شناختند. مادرش هم مدام مرا عروس صدا 
می زد. خواستم که با بهزاد بیشتر حرف بزنم و با او 
آشنا تر شوم. اما در تمام دیدارهایمان یکی از اعضای 
خانواده اش نیز حضور داشتند. بهزاد خیلی کم حرف 
بود. برایم عجیب بود که در این سن و سال چرا اینچنین 
منزوی و خسته است. چرا کم حرف و گوشه گیر است. 
آنها می گفتند از بچگی آرام و صبور بوده است. او مرد 
مودبی بود و درمورد مسائل مختلفی که از او سوال می 
پرسیدم؛ سعی می کرد بیشتر از امریکا و کار و زندگی 

اش در آنجا صحبت کند. 
خطبه  زود  خیلی  رفت.  پیش  سریع  خیلی  جریان  این 
آماده شدم.  امریکا  به  برای سفر  و  عقدی خوانده شد 
ام  زندگی  در  هم  من  که  چرا  بودم  پذیرفته  را  بهزاد 
باید  که  دیدم  اینگونه  را  تقدیر  و  بودم  آرامش  دنبال 
اما  بودند؛  خوشحال  همه  شوم.  امریکا  به  سفر  عازم 
من همیشه نگران. قرار شده بود که بعد از چند ماه به 

ایران برگردیم و مراسم عروسی در آنجا برگزار کنیم.  
خانواده ام همه چیز را به من سپرده بودند. لحظه رفتن 
بهزاد،  و خانواده  بدرقه دوستان  کنار  در  و  فرا رسید 

انگلیس را ترک کردیم.
مبهم  سرنوشتی  به  من  گذاشتن  پا  آغاز  اما  سفر  این 
و دردناک بود. بهزاد تغییر کرد. آنقدر که  گویی تبدیل 
خبری  آرامشش  از  شد.  کنارم  در  دیگر  مرد  یک  به 
چیزی  کمرنگ  ای  سایه  جز  اش  صبوری  از  و  نبود 
و  تند خو که هر کالم  و  نمی شد. مردی عصبی  دیده 
داد.  می  پاسخ  و عصبانیت  تندخویی  با  را  درخواستم 
اوایل تصورم این بود که شاید مشکالت کاری اش او 
را اینگونه عصبی ساخته است. اما واقعیت چیز دیگری 
بود. در آن غربت کسی را نداشتم. اجازه رفت و آمد با 
کسی را نداشتم. اجازه نداشتم به تنهایی جایی بروم و 
فقط با او می توانستم همراه شوم. لباس پوشیدنم باید 
آنچه می شد که او می خواست و رفتارم تنها آن چیزی 
او  و  زندان شد  برایم  خانه  کم،  کم  پسندید.  می  او  که 
زندانبان. برای هر رفتار و کاری باید ساعتها توضیح 
می دادم. کالفه شده بودم. احساس اسارت می کردم. 
نمی توانستم با کسی صحبت کنم. خانه اش هیچ تلفنی 
نداشت که بتوانم با فامیل صحبت کنم.  فقط زمانی می 
از موبایلش  برایم  او  با کسی صحبت کنم که  توانستم 
به خانواده هایمان زنگ می زد و من جرات حرف زدن 

نداشتم.
شدت  به  بار  چند  دادم.  دست  از  را  نفسم  به  اعتماد 
و  خوردم  کتک  رفتارهایش،  به  اعتراضاتم  مقابل  در 
نتوانستم از خودم دفاع کنم. فهمیدم که از نوعی بیماری 
روانی رنج می برد و تنها قرص هایش است که او را 
آرام می سازد. آن چهره ای که از او در انگلیس دیده 
آرامشبخش  قرصهای  همین  مصرف  از  ناشی  بودم؛ 
همین  دلیل  به  اما  بود  کرده  ازدواج  هم  قبال  او  بود. 
ازدواج  از  بود و  او جدا شده  از  رفتارهایش همسرش 
به  اما همسرش  بود.  نیز  فرزند  یک  اش، صاحب  قبلی 
نیاز به دوا  او اجازه دیدن فرزندش را نمی داد. بهزاد 
و  پذیرفت  نمی  هیچ وقت  اما  داشت.  اساسی  درمان  و 
با فحاشی سرم فریاد می زد که :»فکر کردی من دیونه 

هستم؟«
بود. خدایا چرا من؟  شب و روزم اشک و گریه زاری 
احساس  تنها  و  بودم  شده  خسته  شد.  اینجور  چرا 
ناامیدی داشتم. هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. مدتی 
و  بود  خانه  در  مدت  تمام  رفت.  نمی  هم  کار  بود سر 
در پی مشاجره با من. از خانواده اش به شدت دلخور 
دانستند  می  اینکه  وجود  با  چرا  که  بودم  عصبانی  و 
حاضر  دارد؛  روانی  و  روحی  مشکالت  چه  پسرشان 
شدند با زندگی من بازی کنند. محبت آنها تبدیل به کینه 
برای  را  نجاتی  راه  بود.  پایان در وجودم شده  بی  ای 
بودم.  داده  دست  از  را  ام  روحیه  و  دیدم  نمی  خودم 
در جریان یکی از مشاجرات که کارمان به دعوا و کتک 
کاری انجامید، ناخواسته کنترلم را از دست دادم و هلش 
دادم. سرش به گوشه میز خورد و بی هوش شد. اصال 
از رفتارم پشیمان نبودم. به سرعت مدارکم را برداشتم 
و از خانه فرار کردم. توانستم یک تاکسی بگیرم و خودم 
را به فرودگاه برسانم و با اولین پرواز از آن جهنم فرار 
کردم. قبل از پرواز به آمبوالنس زنگ زدم و حادثه ای 

را اطالع دادم. نمی خواستم بالیی سرش آمده باشد. 
سرانجام به انگلیس باز گشتم و اولین کاری که کردم 
این بود که به خانه مهناز رفتم. در زدم و مادرش در 
را باز کرد. از دیدنم شوکه شد و اینکه چقدر رنجور و 
شکسته شده بودم. نیاز به صحبت کردن نبود چرا که 
از نگاهم همه چیز را فهمیدند. آخر پسرشان را خوب می 
شناختند. من هم فریادهایم را سرش شان زدم و برای 
همیشه ترکشان کردم. آنها نیز پاسخی جز شرمساری 
و شرمندگی نداشتند. من هم رفتم به جایی که هیچکس 
نتواند نشانی از من پیدا کند. ضربه سنگینی را متحمل 
که  بودم  شده  تضعیف  روحی  لحاظ  از  آنچنان  شدم. 
همچنان بعد از گذشت سالها از این ماجرا، هنوز زخم 
خورده و دل شکسته ام. نتوانستم بعد از آن به کسی 
اطمینان کنم و مردی را در کنارم بپذیرم. اینجا بود که 
این جمله که در ذهنم نقش بسته است؛ برایم  هر روز 
تکرار و تکرار می شود. که با هیچ ایرانی ارتباط نداشته 

باشد.

سودابه دختری که تنهایی هایش را با خانواده ای ایرانی 
پر کرده بود و با هزار امید و آرزو رخت عروسی را از 
طریق همین خانواده بر تن کرده بود. اما خیلی زود به 
این نتیجه می رسد که امید و آرزوهایش حبابی بر آب 
بودند. آیا باید از روز اول توصیه عدم ارتباط با ایرانی 
ها را می پذیرفت؟ آیا اگر با یک ایرانی ازدواج نمی کرد؛ 
هرگز چنین مصائبی بر او وارد نمی شد؟ اشتباه او در 
این ازدواج چه بود؟ خانواده بهزاد و عدم صداقت آنها 
را تا چه حد، تاثیر گذار یا مقصر می دانید؟ نظرتان را 
با ما در میان بگذارید. شاید بتوانیم به او کمک کنیم و 

مسیر ادامه زندگی را برای او هموارتر سازیم.
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مصرف کنندگان حرفه اي 
اکستازي جهان 

کرد  اعالم  چهارشنبه  روز  ملل  سازمان 
کنندگان  مصرف  بیشترین  بین  در  استرالیایي ها 
»دایره  هستند.  جهان  در  اکستازي  مخدر  ماده 
اعالم  گزارشي  در  موادمخدر«  کنترل  بین المللي 
کرد 36 درصد ماده مخدر اکستازي که در سطح 
جهان توقیف شده به مقصد استرالیا بوده است. 
اعالم  دایره  این  اعضاي  از  یکي  والترز  برایان 
ناشي  مرگ و میر  موارد  کاهش  در  استرالیا  کرد 
از مصرف موادمخدر و مصرف هروئین، بسیار 
موفق بوده ولي گرایش به ماده مخدر اکستازي 
که خطر آن از سوي بسیاري از مردم کمتر قلمداد 

مي شود، افزایش یافته است. 
کره جنوبي براي مجرمان خارجي 

زندان مخصوص ساخت 
براي  ویژه  زندان  یک  ساخت  از  کره جنوبي 
با ساخت  داد.  تبهکاران خارجي خبر  مجرمان و 
این زندان مي توان در راستاي بهبود حقوق بشر 
در  خارجي  زندانیان  اختیار  در  بهتري  خدمات 
کره جنوبي  چیونان  زندان  داد.  قرار  کره جنوبي 
9۰ کیلومتري سئول پایتخت  درشهر چیونان در 
براي  آن  فضاي  و  شده  ساخته  کشور  این 
مي کند.  کفایت  زنداني   ۲3۰ و  یک هزار  گنجایش 

کرد:  خاطرنشان  کره جنوبي  دادگستري  وزارت 
در  بهتري  امکانات  و  تسهیالت  زندان  این  در 
و  گرفت  خواهد  قرار  خارجي  مجرمان  اختیار 
این زمینه ساز بهبود حقوق بشر در کشور است. 
زندان  این  در  کرد:  خاطرنشان  وزارتخانه  این 
خارجیان به غذاي هاي غربي و همچنین تلویزیون 
ماهواره اي به چهار زبان انگلیسي، چیني، روسي 
و عربي دسترسي دارند. این زندان خدمات فني و 
آنها  و  مي دهد  قرار  زندانیان  اختیار  در  حرفه اي 
دوره هاي آموزشي در ارتباط با فرهنگ و تاریخ 

کره جنوبي مي گذرانند. در کره جنوبي بیشتر از 
4۲ کشور جهان زنداني  از  5۰۰ خارجي   هزار و 

هستند. 

دزد ناشي در دودکش گير افتاد 
دزد ناشي در شهر سائوپولو در برزیل پیش از 
در  رستوران شود  یک  از  به سرقت  موفق  آنکه 
 19 دزد  این  افتاد.  گیر  کباب پزي  اجاق  دودکش 
ساله امیدوار بود که بتواند بي سر و صدا از پشت 
بام از طریق دودکش خود را به داخل رستوران 
فریاد کمک  و  افتاد  گیر  راه  میانه  در  که  برساند 
سر داد. همسایگان نیز پس از شنیدن فریاد کمک 
کردند.  خبر  را  آتش نشاني  ماموران  جوان  این 
ماموران آتش نشاني نیز پس از یک ساعت تقال با 
خراب کردن دیوار دودکش اجاق موفق به نجات 
وي شدند. البته این دزد ناکام پس از درمان شدن 
جراحت هاي جزئي اش، باید در دادگاه از خود در 

برابر اتهام تالش براي سرقت دفاع کند. 

نرخ باالي خودکشي 
در زندان هاي فرانسه 
اصالح  براي  سارکوزي  دولت  به  فشار 
این کشور تعداد  اوضاع آشفته زندان هاي 
دست  فرانسه  زندان هاي  در  که  زندانیاني 
خود  زندگي  به  و  مي زنند  خودکشي  به 
پایان مي دهند، روز به روز در حال افزایش 
کشور  این  مقامات  مساله  همین  و  است 
قوانین  بر  تجدیدنظري  داشته  آن  بر  را 
از  این تصمیم پس  باشند.  داشته  زندان ها 
ثابت  اتهامش  هنوز  که  فردي  خودکشي 
نشده بود در سلول انفرادي اش جدي تر از 
که  تریبه  ژان پي یر  شد.  خواهد  دنبال  قبل 
بود   ۲۰۰4 در سال  یک زوج  قتل  به  متهم 
روز شنبه در زنداني در جنوب پاریس در سلولش 
خودکشي کرد. پزشکان مي گویند او با دارزدن خود 
است  حالي  در  است.این  داده  پایان  زندگي اش  به 
ژان پي یر  اینکه  از  پرونده  این  قربانیان  که خانواده 
تریبه قبل از اینکه طبق قوانین محاکمه شود، مرده 
بسیار ناراحت و عصباني هستند. قرار بود دادگاه 
این مرد متهم به قتل در ماه آوریل آغاز شود. این 
در حالي بود که این متهم موفق شده سال گذشته 
بود  پلیس موفق شده  اما  کند  فرار  زندان  از  یکبار 
دوباره او را دستگیر کند. رونالد گیراد، پدر یکي از 
قربانیان این پرونده مي گوید: »من حقیقتا عصباني 
هستم. تریبه یک ترسو بود. او حتي جرات حضور 
به  او  خودکشي  من  نظر  از  نداشت.  را  دادگاه  در 
اما وکیل تریبه نظر  معناي گناهکار بودنش است.« 
دیگري دارد. او معتقد است فشارهایي که این مرد 
به ناحق متحمل شده عرصه را بر او تنگ کرده و 
باعث شده دست به خودکشي بزند. پس از مرگ این 
مظنون به قتل در سلول او یادداشتي پیدا کردند که 
این  از  در آن نوشته شده بود: »من قاتل نیستم و 
قاتل مي دانند، خسته شده ام.  را  مساله که همه من 
دیگر نمي توانم دوري عزیزانم را تحمل کنم.« پس از 
خودکشي تریبه، وزارت دادگستري فرانسه دستور 
این  این مرد مشخص شود و  داده دلیل خودکشي 
مساله فشار وارد بر مسئوالن زندان هاي فرانسه را 

دو چندان کرده است. 
در سال ۲۰۰8، 1۰9 زنداني در زندان هاي فرانسه به 
زندگي خود پایان دادند این رقم در سال ۲۰۰9 به 
115 نفر رسید و در سال ۲۰1۰ هم تنها با گذشت 
زندان ها  در  18نفر  میالدي  جدید  سال  از  ماه  دو 
دست به خودکشي زده اند. در حال حاضر فرانسه 
یکي از باالترین نرخ خودکشي در میان زندانیان در 
باعث  مساله  همین  و  دارد  را  اروپایي  کشورهاي 
شده دادگاه اروپایي حقوق بشر همواره از سیستم 
افزایش  کند.  انتقاد  فرانسه  زندان هاي  و  قضایي 
حالي صورت  در  فرانسه  زندان هاي  در  خودکشي 
نیز  اروپا  شوراي  بشر  حقوق  کمیسر  که  مي گیرد 
بسیار  شرایط  از  شدید  انتقاد  ضمن  پیش  چندي 
خودکشي  بي شمار  موارد  زندان ها،  این  ناگوار 
زنداني ها را از جمله عالئم ضعف ساختاري سیستم 
سازمان هاي  دانست.  کشور  این  زندان هاي  اداره 
مدافع حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر اروپا تاکنون 
چندین بار اوضاع زندان هاي فرانسه را تحقیرآمیز، 

اسفبار و غیرقابل تحمل توصیف کرده اند. 
وکیل همسر تریبه در این باره مي گوید: »این مساله 
قضایي  مسئوالن  براي  بزرگ  رسوایي  یک  واقعا 
سیستمي  از  داده اند  نشان  آنها  است.  فرانسه 
تریبه  هستند.  بهره مند  ناکارآمد  و  ضعیف  بسیار 
که  هم  اکنون  و  کرد  فرار  زندان  از  به راحتي  ابتدا 
خودکشي کرده است.« این در حالي است که تریبه 
گفته  قاضي  به  فرار  از  پس  دستگیري اش  از  پس 
منتقدان  اکنون  و  کرد  خواهد  خودکشي  حتما  بود 
براي  الزم  تمهیدات  باید  زندان  مقامات  مي گویند 
مي کردند.  فراهم  را  او  خودکشي  از  جلوگیري 
»شیوه هاي  ایجاد  به  فرانسه  زندان هاي  مقامات 
خودکشي  مستعد  که  زندانیاني  براي  محافظتي« 
هستند، شامل ملحفه و پتو هایي که قابل پاره شدن 
زندانیان  که  کاغذي  زیرشلواري هاي  و  نیستند 
نمي توانند از آنها براي دار زدن خود استفاده کنند و 
همچنین تشک هاي نسوز تعهد داده بودند اما تقریبا 
بودند.  نکرده  عمل  خود  وعده هاي  از  یک  هیچ  به 
اپوزیسیون  هم اکنون  که   فرانسه  سوسیالیست هاي 
دولت هستند از سارکوزي خواسته اند شخصا وارد 
ماجرا شده و درصدد اصالح امور آشفته زندان هاي 

فرانسه برآید. 
۲۲ فوریه ۲۰1۰ 

هولناك ترين 
پرونده سوء استفاده 
جنسي از کودکان 

 471 به  متخصص  پزشک 
 1۰3 و  اذیت  و  آزار  مورد 
فقره تجاوز به کودکان متهم 

است 
هولناک ترین  از  یکي  در 
به  مربوط  پرونده هاي 
از  جنسي  سو ءاستفاده 
یک  آمریکا  در  کودکان 

پزشک متخصص 
دالور  در  دادگاهي  در  دوشنبه  روز  در 
آمریکایي  پزشک  این  پرونده  محاکمه شد. 
از  یکي  شده  تنظیم  صفحه   16۰ در  که 
کودکان  به  تجاوز  پرونده هاي  وحشتناک ترین 
در  ساله   56 بردلي  ارل  دکتر  است.  آمریکا  در 
ایالت دالور  دادگاهي در شهر ساسکس واقع در 
حضور یافت و به 471 مورد آزار و اذیت کودکان 
بیمار خود  به کودکان  فقره تجاوز   1۰3 از جمله 

متهم شد. 
این  مي گوید:  آمریکایي  کل  دادستان  بایدن،  بو 
از  ویدئو  ساعت   13 از  بیش  جنایتکار  پزشک 
قربانیان خود گرفته که این فیلم ها از مطب و منزل 
او به دست آمده است. تاریخ برخي از این فیلم ها 
شرایطي  در  بایدن  مي گردد.  باز   1998 سال  به 
بگیرد  را  خود  اشک هاي  جلوي  نمي توانست  که 
که  آنجایي  »تا  گفت:  خبرنگاران  با  گفت وگو  در 
من مي توانم بگویم اتهام هایي که به این جنایتکار 
او  بي همتاست.  دالور  ایالت  تاریخ  در  است  وارد 
این جنایت ها را علیه یکي از آسیب پذیرترین قشر 
جامعه یعني کودکان انجام داده است. کودکاني که 
حتي نمي توانستند از خود دفاع کنند.« بایدن اذعان 
دیگر  در  کودکان  از  جنسي  سوءاستفاده  داشت 
مناطق آمریکا هم صورت مي گیرد اما معتقد است 
را  کودک  تعداد  این  جنایتکاران  این  از  هیچ کدام 
قرباني نکرده اند. اتهام هایي که به بردلي وارد است 
کودکان،  از  جنسي  سوءاستفاده  تجاوز،  شامل 
که  بردلي  مي شود.  و...  غیرقانوني  جنسي  تماس 

پس از ارتکاب این همه جنایت در دسامبر ۲۰۰9 
دستگیر شد ابتدا به خاطر ۲9 مورد آزار و اذیت 
کودکان و تجاوز به 9 کودک مورد بازجویي قرار 
فعالیتش  مجوز  که  آمریکایی  پزشک  این  گرفت. 
ایالتي لغو شد،  هفته گذشته توسط نظام پزشکي 
با تعیین قرار وثیقه دو میلیون و 9۰۰ هزار دالری 
در بازداشت به سر می برد. یوجین مائورر، وکیل 
بردلي مي گوید هنوز اعالم جرمي که علیه موکلش 
وارد  او  به  که  اتهام هایي  از  اما  نخوانده  را  شده 
شده متعجب نیست. او مي گوید: 
»تنها اثبات یکي از موارد تجاوز 
مي تواند بردلي را براي بقیه عمر 
دهد  قرار  زندان  میله هاي  پشت 
قضایي  مقامات  مطمئنم  من  و 
براي وارد کردن  را  دالیل خود 
این تعداد اتهام به او داشته اند.« 
مائورر مي گوید تنها نکته اي که 
او باید در این پرونده برایش بجنگد روشن ساختن 
وضعیت رواني این پزشک است. در اتهاماتي که 
به این پزشک جنایتکار وارد شده آمده این است 
از  جنسي  سو ءاستفاده   1998 دسامبر  از  او  که 
از  برخي  او  است.  کرده  آغاز  را  خود  بیماران 
مي داد.  قرار  آزار  مورد  مرتب  را  خود  قربانیان 
براي مثال او در طول بیش از یک سال یک دختر 
را براي بیش از 1۲ بار مورد سوءاستفاده جنسي 
آیا  که  نمي دانند  مسئوالن  هنوز  است.  داده  قرار 
یا  است  گرفته  فیلم  خود  قربانیان  همه  از  بردلي 
قربانیان  تعداد  مي دهند  احتمال  حتي  آنها  خیر. 
او بیشتر هم شود. بایدن در این باره گفت: »فکر 
این  جرم هاي  تعداد  به  آینده  ماه هاي  در  مي کنم 
این  قربانیان  و  والدین  از  او  شود.«  افزوده  فرد 
از این پزشک دارند  پزشک خواسته شکایاتي که 
آنها  مي گوید  او  دهند.  ارائه  کل  دادستاني  به  را 
دریافت  باره  این  در  شکایت  نامه   13۰۰ تاکنون 
کرده اند. وي در ادامه حرف هایش افزود: »مطمئنم 
با برگزاري دادگاه امروز حقایق دردناک بیشتري 
مشخص خواهد شد.« مسئوالن این پرونده هنوز 
اعالم نکرده اند از چه تعداد قرباني فیلم ویدئویي 

در اختیار دارند. 
هرچند والدین و دوستان ارل بردلي براي مدت ها 
به رفتار او مشکوک بودند اما هیچ کس نتوانسته 
بود اتهامي به او وارد کند. این پزشک پس از آنکه 
یک دختر دو ساله از رفتارش به مادرش شکایت 

کرد توسط پلیس دستگیر شد. 
۲3 فوریه ۲۰1۰ 
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فال هفته
● متولد فروردین )بره(:

روزها  این  در  چقدر  شما  که  نیست  مهم 
خود  کاری  یا  و  اجتماعی  اهداف  درگیر 
این مسئولیت ها  باید برای مدتی  اید؛  شده 
را کنار گذاشته و از کانون توجه دیگران 
خارج شوید چرا که ماه نو دوازدهمین خانه 
از “معنویت” شما را فعال می سازد. شما 
ظاهری  های  موفقیت  به  زیاد  روزها  این 
عالقمند نیستید. اجازه دهید تا شهود و بینش 
درونی تان با شما صحبت کند تا توجه تان 
را به خود جلب کرده و شما را به موفقیت 

های بیشتری برساند.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

به  آینده  روزهای  در  شما  تمرکز  و  توجه 
سوی موضوع دیگری تغییر می یابد چرا 
که ماه نو وارد یازدهمین خانه از “آینده” 
شما می شود و شرایط کنونی محل کارتان 
دور  شما  از  را  استرس  و  داده  تغییر  را 
می سازد. این اتفاق به معنی این نیست که 
فقط  بلکه  نیستند؛  مهم  کاری  های  سیاست 
این است که اهداف بلند مدت شما می تواند 
زندگی تان را به مقصد خاصی متمایل کند. 
نگران این نباشید که چه کار باید بکنید تا 
بتوانید به اهداف خود برسید. درعوض؛ به 
دنبال راهی باشید که به زندگی تان معنا و 

مفهوم ببخشد.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

این هفته ماه نو وارد دهمین خانه از “مسیر 
بود  خواهید  قادر  و  شود  می  تان  شغلی” 
که در کارهای حرفه ای خود عالی ظاهر 
می  تحسین  را  شما  اکنون  دیگران  شوید. 
کنند حتی اگر فکر می کنید شخص دیگری 
می تواند بسرعت زمام رهبری را از دست 
شما درآورد و خود این مسئولیت را بعهده 
بگیرد. وقت تان را برای فکر کردن تلف 
نکنید . فکرهایی از این قبیل که شما بهتر 
انجام  توانید کار خود را  از هر کسی می 
است  کافی  فقط  است؛  مفید  مقایسه  دهید. 
استوار ظاهر شوید و تمام امکاناتی را که 
راه  این  در  بودید  آورده  بدست  حال  به  تا 

استفاده کنید.

● متولدین تیر )خرچنگ(:

اخیرا درگیر یک دشمنی  درست است که 
یک  شما  اما  اید  شده  سهمگین  و  سخت 
اسلحه پنهان دارید؛ می دانید آن چیست؟ آن 
تمایل شما برای ابراز احساسات تان است 
و اینکه به دیگران بگویید چه می خواهید. 
ممکن است دیگران از جسارت و شجاعت 
خاص شما سرگرم شوند همچنانکه شما با 
در  که  کنید  می  غلبه  بر شرایطی  زیرکی 
کنترل  از  نظر می رسید خارج  به  گذشته 
از “ایده  نو در نهمین خانه  باشد. ماه  شما 
درباره  اما  دارد  قرار  شما  بزرگ”  های 
فقط  دهید  انجام  خواهید  می  که  کارهایی 

صحبت نکنید؛ آن را عملی کنید!

● متولدین مرداد )شیر(:

ماه نو این هفته در هشتمین خانه از “روابط 
صمیمی” شما قرار گرفته است. شما دیگر 
نمی توانید در رابطه ای که همسرتان دیگر 
دهد  تطابق  شما  با  را  خودش  تواند  نمی 
رابطه  این  دیگر  که  وقتی  باشید.  راضی 
برایتان مفهومی ندارد دیگر تصور و خیال 
ثمری نخواهد داشت. برای شما اکنون این 
می  هیچ”!  یا  است؛ “همه  مطرح  قاعده 
توانید با فهمیدن اینکه اجرای یک تعهد به  
آن معنی که برای شماست برای دیگری آن 
طور نیست خودتان را دلگرم کنید؛ اگر این 
و  افسردگی  از  توانید  می  کنید  فکر  گونه 

ناامیدی اجتناب کنید.

● متولدین شهریور )سنبله(:

کارهای شما این هفته تمام نمی شوند ؛ در 
واقع در دنیا بیش از آنکه انسان بتواند کار 
این  اما شما  دارد.  دادن وجود  انجام  برای 
بسیار  پروژه  یک  با  تا  نیستید  مایل  هفته 
حال  هر  باشید.به  داشته  کار  سرو  بزرگ 
و  پاداش  تقسیم  معنی  به  وظایف  تقسیم 
از  خانه  هفتمین  در  نو  ماه  است.  نظرات 
“روابط” تان شما را تشویق می کند تا کمی 
بیشتر در رابطه با دیگران مسئولیت پذیر 
باشید. یک موافقت مالی دوجانبه می تواند 

احتمال موفقیت شما را افزایش بخشد.

● متولدین مهر )ترازو(:

بسیار  هفته  این  اوایل  در  است  ممکن 
انرژی  از  همچنانکه  و  کنید  عمل  خالقانه 
کنید.  ناامیدی  احساس  کاسته می شود  تان 
 “ از  خانه  وارد ششمین  نو  ماه  که  اکنون 
کارهای روزمره “ شما می شود وقت آن 
است که سرعت خود را در زندگی تغییر 
دهید. در این موقع است که باید بیشتر از 
قبل عملگرا باشید. فقط این کافی نیست که 
داشته  نوآوری  و  ابتکار  کاری  در  بتوانید 
باشید. بلکه باید کارتان مفید هم باشد. با این 
پرباربودن  برای  شما  هفته  این  که  شتابی 
دارید سعی نکنید فقط کارتان را انجام دهید 
تا به اتمام برسد بلکه ارزش آن را هم درک 

کنید.

● متولدین آبان )عقرب(:

این هفته تمایالت شما بوسیله ورود ماه به 
برانگیخته  شما  “عشق”  از  خانه  پنجمین 
با  فقط در رابطه  اتفاق  این  اما  شده است. 
عشق نمی افتد؛ بلکه شما راه های زیادی 
سخن  تان  دل  اسرار  از  تا  کنید  می  پیدا 
بگویید. به خودتان قول دهید که هرچه در 
دل دارید را بدون ترس از قضاوت دیگران 
برای  فقط  کار را  این  بگویید.  پاداش  یا  و 
دلیل  هیچ  به  نه  و  دهید  انجام  خود  لذت 

دیگری!

● متولدین آذر )کمان(:

و  “اساس  از  خانه  چهارمین  در  نو  ماه 
بنیاد” شما قرار گرفته است اما با این حال 
برای تان زیاد راحت نیست که دوباره به 
ترجیح  شما  بپیوندید.  خود  شخصی  تاریخ 
می دهید که در آینده به سهم خود برسید با 
این حال ممکن است شرایط بیشتر از آنکه 
شما می خواهید شما را معطل کند. بوسیله 
چه  اینکه  درباره  دیگران  به  کردن  بیان 
چیزی شما را هیجان زده می کند می توانید 
جلوگیری  منفی  و  تیره  افکار  به  تمایل  از 
که  است  این  مستلزم  داشتن  تمرکز  کنید. 
واقعا اشتیاق داشته باشید تا موانع را از راه 
خود پس بزنید و هر موقع الزم شد عقب 

نشینی کنید.

● متولدین دی )بز(:

شما این هفته می توانید دقیقا همان حمایت 
از  یکی  از  داشتید  الزم  که  را  توجهی  و 
دوستان نزدیک خود و یا یکی از آشنایانتان 
دریافت کنید. چرا که ماه نو وارد سومین 
خانه از “ارتباطات” شما می شود و شما 
که  برگزینید  راهی  تا  کند  می  تحریک  را 
همان  بگیرید.  یاد  چیزهایی  دیگران  از 
مردمی که قبال سر راه شما مانع ایجاد می 
دلسوز  معلم  به یک  تبدیل  هفته  این  کردند 
یاد  یکسان  آنها  از  باید  اما شما  می شوند. 
بگیرید بدون اینکه آنها را برای خود یک 

مرشد و یا یک تکیه گاه کنید.

● متولدین بهمن )ظرف آب(:

ممکن است این هفته موعد پرداخت حقوق 
تان رسیده باشد و شما به دنبال آن باشید؛ 
تان  خدمات  ماهیانه  شارژ  موقع  اینکه  یا 
رسیده باشد. احتماال شما مقداری پول پس 
اقتضا می  اما شرایط اخیر  اید  انداز کرده 
به آن چیزهایی که  کند که در راه رسیدن 
می خواهید صبور باشید . ماه نو احساسی 
در دومین خانه از “پول” شما قرار گرفته 
فرصتی  و  کنید  اعتماد  تان  به غریزه  پس 
را  درآمدتان  تا  آید  می  پیش  تان  برای  که 

افزایش دهید از دست ندهید. 

● متولدین اسفند )ماهی(:

ماهی)  برج  نو  ماه  با  رابطه  در  هفته  این 
و  می رسد  نظر  به  چیز مشکوکی  اسفند( 
چشم  به  جا  همه  شما  نام  که  است  این  آن 
می خورد. تکروی از ایده های بزرگ شما 
نیست پس به جای اینکه به روش خودتان 
ریسک کنید بهتر است که بر طبق اصول 
باز  اکنون  شما  وجود  این  با  بروید.  پیش 
هم احساس می کنید از دیگران کناره می 
گیرید. و این باعث می شود اوقات سختی 
کنید  صبر  اینکه  جای  به  کنید.  تجربه  را 
فقط  چیست  دیگران  العمل  ببینید عکس  تا 
کافی است آنچه را که احساس می کنید بیان 
کنید حتی اگر بعد از این کار در می روید 

تا زمانی را با خود تنها باشید! 

 در صورت تمایل ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح عادی
 به حل شرح ویژه بپردازید / برگرفته از روزنامه ایران

ايسلند در راه تبديل شدن به 
بهشت آزادي رسانه  

 
ایسلند در نظر دارد با قانون رسانه یي جدید گردانندگان سایت 
هاي اینترنتي، روزنامه نگاران و کساني را که دست به افشاي 
فسادهاي اداري نزد افکار عمومي مي زنند، حمایت کند و از این 
راه تبدیل به شاهراه آزادي بیان و اطالعات شود. به گزارش 
دویچه وله این روزها تصمیم گیري بر سر قانوني جدید براي 
رسانه ها در پارلمان ایسلند جریان دارد و قرار است در همین 
که  ایسلند  مدرن  هاي  رسانه  موسسه  از سوي  طرحي  راستا 
بیش از همه در عرصه آزادي بیان تالش مي کند، به پارلمان 
ارائه شود. هدف این ابتکار، درخواست از دولت براي تضمین 
آزادي اطالعات، آزادي بیان و نیز حفاظت جامع از منابع خبري 
است. در این طرح جدید همچنین پشتیباني و محافظت بهتر آن 
دسته از کساني که فسادهاي اداري یا دولتي را افشا مي کنند، 
در نظر گرفته شده است. البته نکته مهم در این طرح آن است 
که دولت ایسلند نه تنها در داخل کشور، بلکه باید در خارج از 
مرزهاي خود نیز براي تحقق این اهداف تالش کند. در حقیقت 
این طرح در نظر دارد ایسلند را به کشوري تبدیل کند که در آن 
اطالعات از گزند هرگونه سانسور و فشار براي افشا و پیگیري 
محافظت مي شوند و خبرنگاري تجسسي در آن مورد حمایت 

قرار مي گیرد.

حساسیت ایسلندي ها براي چنین موضوعاتي ناشي از وجود 

پلت فورم هایي اینترنتي نظیر »ویکي لیکس« است. ویکي لیکس 
در سال ۲۰۰6 به راه افتاد و کارکردي همانند ویکي پدیا دارد. 
از  براي طرفداري  این پروژه   ، لیکس  پایه اساسنامه ویکي  بر 
کساني به وجود آمده است که قادر به افشاي فسادهاي مالي و 
اداري در کشورهاي خود نیستند و تحت فشار قرار مي گیرند. 
در ویکي لیکس مدارک محرمانه یي منتشر مي شود که دانستن 
آنها براي افکار عمومي اهمیت دارد. ویکي لیکس از لحاظ امنیتي 
به گونه یي است که هویت افراد و منابع خبري در آن ناشناس 
و غیرقابل ردیابي مي ماند. هنگامي که در ماه ژوئیه سال ۲۰۰9 
میالدي گزارشي موسوم به گزارش کاوپتینگ در مورد بزرگ 
ترین بانک ایسلندي در ویکي لیکس منتشر شد، از یکي از بزرگ 
که  برداشته شد  پرده  این کشور  در  مالي  ترین رسوایي هاي 

بسیاري از مدیران بانکي و سیاستمداران در آن دخیل بودند.
موسسه رسانه هاي مدرن ایسلند براي تهیه طرح ارائه شده به 
پارلمان این کشور از قوانین کشورهاي دیگري نظیر امریکا و 

سوئد در زمینه آزادي بیان و مطبوعات بهره گرفته است. 

به این ترتیب تهیه کنندگان آن در نظر دارند ایسلند را به مکان 
امني براي روزنامه نگاران و منابع خبري تبدیل کنند. البته در 
این میان توجه ویژه یي نیز به گردانندگان سایت هاي اینترنتي 
شده تا از طریق این طرح مصونیت پیدا کنند. کارشناسان بر این 
باورند که این طرح شانس زیادي براي یافتن طرفدار در میان 
این طرح به تصویب  نمایندگان پارلمان خواهد داشت. چنانچه 
قانون  ترین  دوستانه  داراي  کشوري  عنوان  به  ایسلند  برسد، 

طرفدار مطبوعات شناخته خواهد شد. 
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آيا جويای کار هستيد؟
 فقط آگهی جویای کار در بخش 

نیازمندیها رایگان است
info@persianweekly.co.uk

حوادث
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 کانون ایرانیان                                   ۰۲۰77۰۰7174

کانون ایران                                             ۰۲۰87463۲69 
جامعه ایرانیان                                         ۰۲۰8748668۲  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               ۰۲۰7۲۲53۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰8456۰۰۰914 
اطالعات پرواز هیترو            ۰87۰۰۰۰۰1۲3 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰۲۰856498۰6

رستوران ها
رستوران اپادانا                                ۰۲۰76۰33696 
رستوران اریانا                                        ۰۲۰7۲669۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰76۰۲9۰4۰ 
رستوران الونک 1                             ۰۲۰76۰3113۰
رستوران الونک ۲                                    ۰۲۰7۲۲9۰416 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰89644477
رستوران پامچال                                     ۰۲۰8۲۰39595
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰84589۰83
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰7۲6۲4۰15
رستوران پاریس                                      ۰۲۰7۲89۲۰۲3
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰845۲9۲۲6
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰7۲583651

رستوران حافظ                                        ۰۲۰7۲۲99398
رستوران هیزم                                        ۰۲۰74314546     

رستوران دیار                                         ۰۲۰89۲۰9744 
رستوران ژینو                                         ۰۲۰8847174۰ 
رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰8346559۲

رستوران کندو                                         ۰۲۰77۲4۲4۲8    
رستوران صفا                                         ۰۲۰77۲38331
رستوران کلبه                                         ۰۲۰77۰64888
رستوران مهدی                                       ۰۲۰85637۰۰7
رستوران نیمکت                                      ۰۲۰88896989
رستوران یاس                                         ۰۲۰76۰39148
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰89989۰8۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰88344888

رستوران سالم                                        ۰۲۰8838۰۰۰7  
رستوران اریانا                                      ۰۲۰7۲669۲۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰۲۰834944۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰7۲438444

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰76۰3۲379  
رستوران لیدو                                         ۰۲۰895۲4748 
سفره سرای مهدی ۲           4344 76۲5 ۰۲۰

سوپر مارکت ها 
آران                                      ۰۲۰84455775  
اهواز                                            ۰۲۰87785361
انزلی                                        ۰۲۰84581۲۲1
انجمن زعفران                              ۰۲۰84516616
بهار                                         ۰۲۰76۰35۰83
بیژن                                         ۰۲۰7435۲37۰
پرارا                                       ۰۲۰76۰36۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰7۲7۲۲665
تفتان                                       ۰۲۰77317819
تهران                                      ۰۲۰743536۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰76398۰۰7
جردن                                          ۰۲۰84۲65448
آلما                                        ۰۲۰8۲۰۲76۰۰

زمان                                           ۰۲۰76۰389۰9 
خیام                                          ۰۲۰7۲583637 
زمزم                                        ۰۲۰845۲4۰۰4

فردیس                                     ۰۲۰88616187  
سارا               ۰۲۰7۲۲9۲۲43
ستاره                                      ۰۲۰88635۲51
ساواالن                                                  ۰۲۰834788۲۲
سپید                                       ۰۲۰8969797۰ 

سلیمان                                             ۰۲۰76۲4۲957 
سهند                                                   ۰۲۰83433۲79 
سرور                                                ۰۲۰89746۰88 
سیب                                                  ۰۲۰8399۲83۲ 
علی                                    ۰۲۰8566936۰ 
مازندران                                     ۰۲۰857995۰۰
ماهان                                          ۰۲۰8963۰۰1۲

منصور                                           ۰۲۰895۲5637 
محصوالت ایران                              ۰8963۰۰۲۰۲۰

وحید                                             ۰۲۰89749997 
قنادی رضا                                ۰۲۰76۰3۰9۲4 
قنادی عسل                               ۰۲۰77۰6۲9۰5

 

هفته نامه پرشين در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزيع 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 
نیازمندیهای  در  آگهی  تعدادی  هرهفته 

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

محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش 
های مقتضی ، اطمينان الزم 

را از صحت ادعای آگهی 
دهندگان به دست آوريد.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزیی

با نازلترین قیمت

7780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

آپارتمان برای اجاره
يک خوابه و دو خوابه

Kilburn Station نزديک

07980482735

جويای کار
خانمی میانسال جهت نگهداری از سالمندان و 

نظافت منزل آماده بکار می باشد

۰79۰9884665

کليه کارهای ساختمانی
پذيرفته می شود

کلی و جزیی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

سفارش غذا
سفارش انواع غذاهای 

ایرانی خانگی برای 
میهمانی ها
از 3 پوند

07939262873

اطاق برای اجاره
ده دقیقه تا گلدرزگرین

 با تمامی امکانات
Non Smokers- Bill included

07939590755

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشين

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

 دوشنبه در شهرهای
بیرمنگهام، لیدز
منچستر و شفیلد 

مستقیما توزیع می شود
بیرمنگام: 

سوپر سایه، سوپر یاس، سوپرونوس،سوپر 
پارس، سوپر آپادانا و سوپر آبادان

لیدز : 
 سوپر شاندیز، 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

بازگويی گذشته و آينده

079 2166 0426
020 7993 4002

 جويای کار

آقايی مسلط به کار کامپيوتر 
جويای کار می باشد

07876 03 56 68

جوياي کار 
 تخصص: جوشکاري برق و گاز

  07531881739 

اطاق برای اجاره
NO DSS - Non Smokers

Brondesbury ناحيه خوب

02032391107
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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 صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون

کارل آلبرشت، مؤسس اسرارآميز 
فروشگاه های آلدی 90 ساله شد 

 

کارل   :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift
آلبرشت، یکی از دو مؤسس میلیاردر فروشگاه های زنجیره ای آلدی، 
9۰ ساله شد. زندگی این میلیاردر بنام آلمانی هنوز هم در هاله ای 
از ابهام قرار دارد، ولی هیچ آلمانی را نمی توان یافت که مخلوق او، 

آلدی  را نشناسد. 

زنجیره ای  فروشگاه های  مؤسس  برادر  دو  از  یکی  آلبرشت  کارل 
گمان  البته  شد.  ساله   9۰ اسفندماه(،  )اول  فوریه   ۲1 شنبه،  آلدی 
می رود که او 9۰ ساله شده باشد، چرا که زندگی این ثروتمندترین 

مرد آلمانی هنوز هم اسرار خود را حفظ کرده است. 
از کارل آلبرشت اطالعات زیادی در دست نیست، حتی نمی توان با 
قاطعیت گفت که او در ۲۰ فوریه 19۲۰ به دنیا آمده است، چرا که 
این میلیاردر معروف آلمانی نمی خواهد در انظار ظاهر شود و مرکز 
سرپرستی فروشگاه های آلدی تمامی اطالعات مربوطه، حتی تاریخ 

تولد او را از دیگران پنهان نگاه می دارد. 
در  آلمانی  بنام  دیگر شرکت های  برخالف  که  است  همین سبب  به 

سالروز تولد مؤسس فرو شگاه های آلدی جشنی بر پا نمی شود. 

آلدی، از تولد تا کنون
آن  از  شد.  دایر   196۲ سال  در  فروشگاه  آلدی  شعبه ی  نخستین 
ردیف  در  هم  هنوز  آلدی  است.  گذشته  سال   48 کنون  تا  زمان 
برخی  و  آلمان  در  غذایی  مواد  فروشگاه های  ارزان فروش ترین 
نشان دهنده ی  )ALDI( خود  آلدی  نام  دارد.  قرار  دیگر  کشورهای 
کلمه ی  دو  از  نام  این  است.  فروشگاه ها  این  اصلی  خصوصیت 
Albrecht )نام خانوادگی دو برادر( و Discount به معنای تخفیف 

برگرفته شده است. 
 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der
خصوصیت  دو  با  را  فروشگاه ها  این  مردم    :Bildunterschrift
اصلی آنها می شناسند. آنها می گویند در اینجا می توان کاالیی تهیه 
کرد که هم ارزان و هم باکیفیت است و آلدی سعی کرده که رمز 

موفقیت خود را تا به امروز حفظ کرده و از دست ندهد. 
 1۰ در  تنها  آلدی  فروشگاه های   Manager مجله ی  گزارش  طبق   
16 میلیارد یورو نصیب کارل آلبرشت  سال گذشته سودی حدود 
کردند و به این ترتیب او در فهرست ثروتمندترین افراد آلمان با یک 
رتبه تفاوت نسبت به برادرش، تئو، قرار گرفت و رتبه ی اول را از 

آن خود کرد.
در حال حاضر تنها در آلمان 4۰۰۰ شعبه از فروشگاه آلدی وجود 
از  خارج  به  را  خود  فعالیت های  دامنه ی  آلدی  فروشگاه های  دارد. 
بزرگ  تجاری  کنسرن  نهمین  امروز  آلدی  گسترده اند.  نیز  آلمان 
گستردگی  نیز  آمریکا  و  استرالیا  در  و  می شود  محسوب  جهان 

چشمگیری دارد. 
 

پيشينه ی دو برادر
 کارل آلبرشت و برادرش تئو که دو سال از او کوچک تر است، در 
خانواده ای کم درآمد در ایالت اسن )Essen( آلمان به دنیا آمدند. پدر 
آنها کارگر معدن بود. او سپس در کارخانه ی تولید نان ادامه فعالیت 
کارگری  نازل  درآمدی  با  بود  مبتال  ریه  نارسایی  به  چون  و  داد 
 ،)Schonebeck( می کرد. مادر آنها نیز در سال 1913 در شونبک
واقع در حومه ی معدن اسن، یک مغازه ی خواروبارفروشی کوچک 

را ادراه می کرد.  
دو  آلمان  در  مالی  آغاز اصالحات  با  و  دوم جهانی  از جنگ   پس 
برادر دست به آغازی سرنوشت ساز زدند. آنها در سال 1948 اولین 
را  آن  بعدها  و  کرده  تأسیس  را  خود  فروشی  خواروبار  مغازه ی 
به فروشگاه ها زنجیره ای بدل ساختند. اما گشایش اصلی در سال 
نخستین  تأسیس  به  اقدام  برادر  دو  سال  این  در  داد.  روی   196۲
مردم  روی  به  شعبه  این  درهای  کردند.  آلدی  فروشگاه  شعبه ی 
ارزان ترین  میان  در  انقالبی  آن  کاالهای  نازل  قیمت های  و  باز شد 

فروشگاه های آلمان ایجاد کرد. 
 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der  
Bildunterschrift:  دو برادر با تقسیم فروشگاه های آلدی حوزه ی 
کاری خود را به سراسر آلمان و سپس به سایر کشورها گسترش 
دادند. تئو اداره ی فروشگاه های شمال و کارل اداره ی فروشگاه های 
جنوب آلمان را بر عهده گرفت. کارل همچنین بیش از هزار شعبه ی 
آلدی در آمریکا و همچنین فروشگاه ی هوفر )Hofer( در اتریش را 

اداره می کرد. 

کارل در اوایل دهه ی 9۰ خود را از مدیریت اجرایی فروشگاه هایش 
کنار کشید و با سپردن این مسئولیت به دیگران بیشتر نقش نظارت 

را بر عهده گرفت.

 هر روزه میلیون ها آلمانی از فروشگاه های آلدی خرید می کنند. با 
این حال کسی از زندگی خصوصی مؤسسان این فروشگاه ها اطالع 
زیادی در اختیار ندارد. تنها گفته می شود که کارل آلبرشت ازدواج 
کرده و از این ازدواج یک پسر و یک دختر دارد. البته در سال 1971 
بود که زندگی دو برادر بر سر زبان ها افتاد. تئو، برادر کوچک تر، 
در یک حادثه ی آدم ربایی، ربوده شد و ربایندگان پس از 17 روز با 

دریافت حدود 3 و نیم میلیون یورو او را رها کردند. 
 این ماجرا دو برادر را گوشه گیرتر از پیش کرد و زندگی این دو 
میلیاردر آلمانی ابهام آمیزتر شد. کسی نمی داند، کارل آلبرشت، این 
داده  احتمال  تنها  می کند.  زندگی  کجا  آلمانی،  در  میلیاردر  مولتی 
می شود که "دونا اشینگن"، در حاشیه ی جنگل سیاه، محل سکونت 
او باشد. تنها چیزی که با قاطعیت می توان گفت این است که کارل 
آلبرشت به بازی گلف عالقه ی وافری دارد و پرورش ارکیده نیز از 

عالقمند ی های دیگر او است.
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ورزش ايران
بازتاب گسترده پیروزي استقالل و ذوب آهن در رسانه هاي عربي 

سه شنبه سياه 
ایران در روز نخست هشتمین دوره مسابقات  فوتبال  نمایندگان  پیروزي 
داشت.  عربي  هاي  در رسانه  یي  بازتاب گسترده  آسیا  هاي  باشگاه  لیگ 
گوینده شبکه العربیه که از شکست خانگي االهلي برابر استقالل ایران بسیار 
ناراحت بود این باخت را جراحتي بر قلب عربستان خواند. العربیه در ادامه 
اقدام به پخش آهنگ هاي غم انگیز کرد.مجري شبکه سعودي اسپورت هم 
در پایان گزارش مسابقه استقالل و االهلي گفت؛ »خدا هم نمي خواست ما 
برنده باشیم.« عبدالرزاق ابوداوود مفسر ورزشي این شبکه نیز پس از انتقاد 
اندیشه  با  از بازیکنان االهلي به تمجید از استقالل پرداخت؛ »تیم استقالل 
هاي مربي خود و 9 بازیکن از خط میاني بازي را روي تیم االهلي بست 
ایراني  تیم  را نصیب  باارزش  پیروزي  بان خود یک  با خالقیت دروازه  و 
تلویزیون  از حریف داشت.«گزارشگر  کرد. مربي استقالل شناخت بهتري 
عربستان هم که نمي توانست ناراحتي خود را از این شکست پنهان کند، با 
عصبانیت از همان استودیوي برنامه براي سرمربي برزیلي االهلي خط و 
نشان کشید؛ »خدا به تو رحم کند.« این گزارشگر پس از به ثمر رسیدن گل 
نخست استقالل به مدت یک دقیقه سکوت اختیار کرد و در لحظات پایاني 
نیز با لحني التماس آمیز از خدا مي خواست نتیجه الزم به االهلي عربستان 
عنایت شود.اما تحلیل شبکه تلویزیوني LRT وابسته به عربستان سعودي 
در نوع خود قابل توجه بود. مفسر این شبکه هم کاسه کوزه ها را بر سر 
برزیلي ها شکست؛ »امروز برزیلي ها فوتبال عربستان را نقره داغ کردند. 
از یک سو تیم بنیادکار با مربي برزیلي خود اسکوالري و همچنین ریوالدو 
کردند  رو  روبه  سنگین  شکستي  با  را  االتحاد  ازبکستان  در  دنیلسون  و 
پیروزي  باعث  جده  در  االهلي  برزیلي  بازیکن  و  مربي  دیگر  سوي  از  و 
استقالل شدند.«بازي سه شنبه شب استقالل و االهلي در جده از ۲۰ شبکه 
تلویزیوني عربي پخش شد. پیروزي نماینده فوتبال ایران در خانه االهلي 
به قدري تماشاگران فوتبال در عربستان را ناراحت کرد که رکورد دریافت 
پیام کوتاه و اي میل در این برنامه هاي تلویزیوني شکسته شد.بسیاري از 
شاهزادگان سعودي نیز به همراه شاهزاده سعد بن خالد مالک االهلي در 
ایران  نماینده فوتبال  پیروزي  از نزدیک  ورزشگاه جده حضور داشتند و 
االهلي در  برزیلي  نظاره کردند.فاریاس سرمربي  را  بر حریف عربستاني 
پایان مسابقه مي گوید؛ »بابت این باخت از همه هواداران عذرخواهي مي 
خوش  ما  اما  دادند  نشان  تیم  به  را  خود  عالقه  بازي  طول  در  آنها  کنم. 
بسیار دشوار  آسیا  هاي  باشگاه  لیگ  هاي  بازي  دانم  نبودیم. مي  شانس 
است و احتیاج به تمرکز فوق العاده یي دارد. فکر مي کنم یکي از مشکالت 
از  بازیکنان مان در زمین بود.«فاریاس دو ماه پیش پس  پایین  ما تجربه 
پنج سال حضور موفق در فوتبال کره جنوبي با قراردادي به ارزش 5/۲ 
میلیون دالر به االهلي عربستان پیوست.ساعاتي قبل از درخشش استقالل 
در عربستان، ذوب آهن دیگر نماینده فوتبال کشورمان در لیگ باشگاه هاي 
آسیا در فوالدشهر اصفهان الوحده را با شکست روانه امارات کرد.شوت 
پرقدرت ایگور کاسترو که با سرعت 85 کیلومتر بر ساعت دروازه الوحده 
را جلب کرد.  اسپورت  پرسابقه شبکه دوبي  توجه گوینده  فرو ریخت،  را 
سایر شبکه هاي اماراتي نیز به تمجید از ذوب آهن ایران پرداختند؛ »تیم 
هاي اصفهاني دشوارترین تیم هاي حال حاضر ایران هستند. ذوب آهن با 
اتکا به بازي تاکتیکي خوب خود و داشتن مهاجمان بسیار خطرناک موفق به 
شکست الوحده شد.« با این حال عصبانیت نقطه مشترک تمامي گویندگان 
اعتقاد  اسپورت  الجزیره  شبکه  مجري  بود.  امارات  تلویزیوني  مفسران  و 
داشت سه شنبه براي فوتبال امارات درست مثل عربستاني ها سه شنبه 
سیاه بوده است با این حال در پایان گزارش خود اضافه کرد ذوب آهن به 
سختي و تنها با اتکا به شوت سنگین ایگور کاسترو توانست در خانه خود 

از سد الوحده بگذرد. 

مرفاوي؛ با برنامه بازي کرديم 
لیگ  در  نماینده عربستان  بر  پیروزي  از  بعد  ایران  استقالل  تیم  سرمربي 
باشگاه هاي آسیا مي گوید؛ »بازي خوبي بود. در روزهاي قبل روي نقاط 
بازي  یک  ارائه  با  توانستیم  و  بودیم  کار کرده  تیم عربستاني  این  ضعف 
خوب و بابرنامه حریف را شکست دهیم.« مرفاوي که براي از دست رفتن 
دو موقعیت گل صد درصد توسط بازیکنانش در طول مسابقه گالیه دارد، 
در ادامه اضافه مي کند؛ »این اولین دیدار ما بود و خوشحالم که توانستیم 
در  تیم  این  برابر  پیروزي  با  ما  و  بود  خوب  خیلي  االهلي  شویم.  پیروز 
عربستان دست به کار بزرگي زدیم. امیدوارم در مسابقه هاي بعدي مان 
و  فني  کادر  بازیکنان،  نیز  مسابقه  پایان  از  باشیم.«پس  موفق  همچنان 
همراهان تیم استقالل براي زیارت خانه خدا عازم مکه شدند. علي انصاري 
عضو هیات مدیره استقالل نیز مبلغ 5۰ هزار دالر به عنوان پاداش پیروزي 
براي هر کدام از بازیکنان در نظر گرفت که این پاداش در رختکن به آنها 

پرداخت شد.

ورزشی ايران و جهان
چه رازي در پس جابه جایي هاي مکرر مربیان فوتبال ایران نهفته 

است؟ 

شوك يک شبه 
ميليونر شدن! 
بهنام مددي 

»شوک«؛  این مصطلح ترین واژه اي است که پس از اخراج 
یک مربي در فوتبال ایران به گوش مي رسد. اتفاقي که در 
ظاهر قرار است تیمي بحران زده را از بحران خارج کند و 
که  اینجاست  پرسش  اما  دهد.  قرار  خوشبختي  مسیر  در 
در فوتبال ایران چه کساني دست به » شوک دادن« روي 
نیمکت تیم هاي تخت اختیارشان مي زنند و آیا اساسا دلیل 
این اقدام آنها به مسائل فني بازمي گردد یا پاي موضوعات 

دیگري هم در میان است؟ 

۲7 هفته، 13 شوک 
شوک دادن به نیمکت هاي لیگ برتر در نهمین دوره این مسابقات، 
از هفته پنجم کلید خورد. حمید کللي فر پس از آن که از دو بازي 
ابتدایي تیم تازه وارد شاهین تنها موفق به کسب پنج امتیاز شد، 
جاي خود را به محمود یاوري داد و این مربي کارکشته در ادامه 
رقابت ها با شاهین کامال جوان و کم تجربه چنان نتایجي به دست 
آورد که در برخي هفته ها نام این تیم و سرمربي همیشه جوانش 

سرزبان ها افتاد. امروز وضعیت شاهین در جدول رده بندي بیش از 
حد انتظار خوب است تا اولین تغییر این رقابت ها، یک تغییر موفق و 
کامال فني ارزیابي شود. تمام 1۲ تغییر دیگر البته چنین وضعیتي 
به  نهم شوک هایي  لیگ  در  آمار مي گوید  نمي کشد.  به تصویر  را 

نیمکت ها وارد شده که نه تنها تیم بحران زده را به شرایط عادي 
داده  قرار  مسیر سقوط  در  پیش  از  بیش  را  آنها  که  بازنگردانده 
است. تغییراتي که در ملوان، ابومسلم و حتي استقالل اهواز و مس 
انجام شده چنین شرایطي دارد. در نهایت آمار مي گوید لیگ برتر 
ایران تنها در ۲7 هفته، 13 تغییر را روي نیمکت هاي خود تجربه 
کرده تا میانگین خیره کننده و البته تقریبي یک جابه جایي در هر دو 

هفته توسط مدیران بي نظیر فوتبال ایران به ثبت برسد. 

هدف: صعود یا سقوط؟ 
اعداد و ارقام مي گویند اهداف برخي مدیران از وارد کردن شوک 
به  کرد.  تلقي  بحران  از  خروج  راستاي  در  نباید  را  نیمکت ها  به 
این سوال را مطرح کرد که »تیمي مثل مس  عنوان مثال مي توان 
کرمان با برکنار کردن پرویز مظلومي و آوردن لوکا بوناچیچ چه 
کمکي به تیمش کرده است؟« براساس آمار میانگین امتیازات کسب 
با لوکا تفاوتي با مظلومي نداشته و تنها چیزي که در  شده مس 
از  باشگاه  این  فوتبال  تیم  دریافتي  بودجه  رفته،  باالتر  میان  این 
کارخانجات دولتي مس است. مظلومي اخراج شد، پولش را کامل 
گرفت و رفت. لوکا آمد و هزینه اي تازه به باشگاه تحمیل کرد اما 
که  اتفاقي  نکرد.  تغییري  هیچ  باشگاه مس عمال  نتیجه گیري  روند 
مشابه آن در باشگاه فوالد خوزستان و البته با شمایلي دیگر تکرار 
شد. مجید جاللي در عین موفقیت توسط برخي افراد از این باشگاه 
کنار گذاشته شد. لوکا بوناچیچ پا به اهواز گذاشت تا مشتي بازیکن 
مصدوم مثل ابوالهیل و جابا مجیري در کنار بازیکنان بي کیفیتي 
آماري  براساس  تا  شوند  قالب  باشگاه  این  به  کریستین  مانند 
اهوازي  متمول  تیم  از حساب  پول  تومان  میلیارد  پنج  غیررسمي 
بود  بوناچیچ  نتایج وحشتناک  و  اتفاقات  این  از  پس  خارج شود. 
که مسئوالن فوالد دوباره دست به دامان جاللي شدند و با تحمل 
هزینه اي دوباره براي او، تیمشان را از سقوط نجات دادند. فوالد 
با جاللي امروز شرایط خوبي در جدول رده بندي دارد اما اوضاع 
مالي این باشگاه به گونه اي است که کادرفني پس از مطرح کردن 
هر درخواستي با این پاسخ مواجه مي شود:» بودجه این فصل مان 

تمام شده، خواهش مي کنیم تا فصل بعد دست نگه دارید.« 

شبه تیم هاي انتهاي جدولي 
باال رفتن نامعقول آمار مربیان اخراجي لیگ برتر، رابطه مستقیمي 
با هنرنمایي مدیران دو تیم انتهاي جدولي استقالل اهواز و ابومسلم 
دارد. این دو تیم در این فصل به تنهایي پنج بار سرمربیان شان را 
اتفاق مثبتي هم  در مقاطع مختلف عوض کردند و در نهایت هیچ 
با  باقري نیا  آمار مي گوید مجید  اینکه  با وجود  نداد.  برایشان رخ 
وجود نتایج ضعیفي که در چند هفته آخر حضورش در این تیم 
اهوازي گرفت در مجموع عملکرد قابل قبولي در این تیم داشت اما 
در نهایت برادران شفیع زاده که به شدت خطر را احساس مي کردند 
در  برگرداندند.  تیمشان  به  را  عزیزي  خداداد  بدیع  شعبده اي  در 
ابومسلم هم اوضاع کامال مضحک و خنده آور است. پورمهدي با 
میانگین نیم امتیاز از هر بازي رفت، جانداري هم با چنین میانگیني 
با  و  رفت  مشهد  به  کاظمي  فرهاد  شد.  برکنار  هفته  چند  از  پس 
وجود ماجراهایش با سازمان لیگ به مراتب بهتر از دو مربي قبلي 
نتیجه گرفت و در نهایت امروز مظلومي درحالي وارد مشهد شده 
که یاد ضرب المثل نوش دارو پس از مرگ سهراب را زنده مي کند. 

شوک هاي موفق 
علي دایي جایگزین مربي اي شد که به شکلي کامال استاندارد براي 
با  پرسپولیس  امتیازات  میانگین  اما  کرد  جمع  امتیاز  پرسپولیس 
دایي، میانگیني مناسب براي قهرماني است. او البته چند هفته دیر 
به این تیم ملحق شده است. رسول کربکندي، مجید جاللي، اصغر 
مدیرروستا، محمود یاوري و تا حدودي مهدي تارتار را مي توان 
در میان شوک هاي موفق مدیران دسته بندي کرد. هرچند طبق آمار 
از 8 تیمي که تا به امروز دست به اخراج مربیانشان نزده اند، 6 تیم 
در میان 7 تیم ابتداي جدول قرار دارند و همین موضوع، مفهوم 

موفق بودن » ثبات« در تیم ها را به خوبي اثبات مي کند. 

سرمربي ممفيس؛ 
حدادي مزد زحمات 

خود را گرفت  
 تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز بامداد چهارشنبه 
در دیدار با لس آنجلس لیکرز با اختالف تنها 
یک امتیاز تن به شکست داد. به گزارش مهر 
ممفیس  فوروم«  »فدکس  در  که  دیدار  این  در 
برگزار شد، گریزلیز با نتیجه 99 بر 98 مقابل 
لس آنجلس لیکرز شکست خورد. حامد حدادي 
بازیکن ایراني تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز در 
دقیقه در زمین حاضر   1۲ به مدت  دیدار  این 
بود و موفق شد در هفدهمین حضور خود در 

فصل جاري رقابت ها، شش امتیاز براي تیمش 
کسب کند. کوبه برایانت با کسب 3۲ امتیاز به 
عنوان امتیازآورترین بازیکن لیکرز معرفي شد 
و مایو از ممفیس با ۲5 امتیاز، این عنوان را به 

خود اختصاص داد.
ممفیس  بسکتبال  تیم  سرمربي  هالینز  لیونل 
دیدار  در  حدادي  حامد  عملکرد  از  گریزلیز 
به  کرد.  رضایت  ابراز  لیکرز  آنجلس  لس  با 
گزارش مهر حامد حدادي بامداد چهارشنبه با 
ارائه درخشان ترین بازي خود در فصل جاري 
برانگیخت.  را  هالینز  لیونل  ها، تحسین  رقابت 
ممفیس گریزلیز امروز در دیدار با تیم پرقدرت 
لس آنجلس لیکرز با نتیجه 99 بر 98 شکست 
در  خود  حضور  هفدهمین  که  حدادي  خورد. 
NBA را تجربه مي  رقابت هاي فصل جاري 
کرد، عملکرد قابل قبولي مقابل »پو گاسو« از 

لیکرز از خود به نمایش گذاشت. حدادي در این 
دیدار شش امتیاز کسب کرد و دو ریباند انجام 
داد. هالینز در نشست خبري پس از بازي گفت؛ 
مي خواهم به حامد فرصت بدهم. او به خوبي 
تمرین کرده و در بازي با لیکرز بیشتر از آنچه 
من انتظار داشتم، ظاهر شد. مي خواهم ببینم 
ادامه  به روند صعودي خود  تواند  او مي  آیا 
ما فرصت  تیم  در  بازیکنان  همه  یا خیر.  دهد 
بازي دارند. گریزلیز در مرحله یي قرار دارد 
که باید به تمام بازیکنان خود فرصت حضور 
در میدان را بدهد. سرمربي گریزلیز در ادامه 
اظهار داشت؛ حدادي مزد تالش هاي خود را 
گرفته است. او بازیکني است که در ریباند 
موفق است و در دفاع روي سبد عملکرد 

خوبي دارد.  
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فرگوسن در آرزوي رکوردشکني با منچستر 

داستان 
پيرمرد و 
قهرماني 

سیامک خاجي 

تمریني  کمپ  در  روني  وین  و  فرگوسن  سرالکس 
منچستریونایتد مشغول بازي هستند. فرگوسن مي گوید او 

همیشه پیش من مي آید و مي گوید: ترکیب اصلي تیم چه 
نفراتي هستند و من پاسخ مي دهم، تو بازي نمي کنم. روني 
مي گوید: بي خیال، چه کساني را به زمین مي فرستي؟ و در 
جواب او مي گویم: نه، فعال روي آن فکر مي کنم و تصمیم 
انتخاب  را  تیم  برایت  من  مي گوید:  وین  سپس  نگرفته ام. 
مي کنم و سپس فهرست نفرات را مي گوید. او در این زمینه 
فوق العاده است و کمتر پیش مي آید که اشتباه کند. او در 
این باره خوب فکر مي کند و شناخت باالیي از فوتبال دارد. 
مي کند  جهاني صحبت  باکالس  بازیکن  یک  درباره  فرگي 
مربي  این  و  نوجواني ستاره شد  پایاني  در سال هاي  که 
پیرمرد  این  حاال  آورد.  اولدترافورد  به  را  او  اسکاتلندي 
68ساله به دنبال رکورد چهار قهرماني پیاپي در لیگ برتر 
است،  باشگاه  تاریخ  در  رقابت ها  این  جام  نوزدهمین  و 
7۰۰ میلیون  آن هم در شرایطي که منچستریونایتد حدود 
پوند بدهي دارد و خانواده گلیزر به عنوان مالکین باشگاه 
دوران دشواري را سپري مي کنند. عصر شنبه یونایتدها در 
زمین اورتون 3 بریک شکست خوردند تا شانس قهرماني 
آنها کمي کاهش یابد. فرگوسن از نوامبر 1986 که به جمع 
شیاطین سرخ پیوست، توانست دوران درخشاني را براي 
این تیم رقم بزند و حاال روني در حال تبدیل شدن به اریک 

کانتونا و کریس رونالدوي عصر جدید باشگاه است. 

نسل جديد بازيکنان 
فرگي درباره روني ادامه مي دهد: او نمونه کاملي از نسل 
جدید بازیکنان است و از آن دسته نفراتي نیست که ضعیف 
و شکننده بوده و اطراف آنها را مدیر برنامه ها، پدر و مادر 

و روان شناس احاطه کرده اند. کار او این است؛ توپ را به 
من بدهید تا به شما ثابت کنم که چقدر خوب هستم. هیچ 
از  و شناخت خوبي  باشد  موفق  مي تواند  که  ندارد  شکي 

خودش پیدا کرده است. 

شاید روني یک تنه نتواند این فصل یونایتدها را به موفقیت 
برساند اما فرگوسن از اوایل دهه 9۰ که موفقیت با منچستر 
را آغاز کرده و تاکنون یازده قهرماني لیگ را براي این تیم 
به ارمغان آورده و حاال به دنبال آن است تا از رکورد 18 
قهرماني لیورپول عبور کرده و به عنوان پرافتخارترین تیم 
در  بارها  فرگوسن  بازنشستگي  بحث  یابد.  دست  جزیره 
رسانه هاي انگلیسي مطرح شده اما او هنوز هم تشنه کسب 
برایم  منچستر  براي  جام  نوزدهمین  »بردن  است:  جام 

اهمیت زیادي دارد و سخت براي آن تالش خواهم کرد.« 
پایان  که  مي  ماه  تا  هم اکنون  از  شیاطین سرخ  ماموریت 
نظر  به  دشوار  کمي  مي شود  محسوب  جاري  فصل 
و  برتر  لیگ  در  پیاپي  قهرماني  چهارمین  کسب  مي رسد. 
رسیدن به سومین فینال پیاپي لیگ قهرمانان )که تاکنون 

هیچ تیم انگلیسي موفق به انجام آن نشده است.( 

راز موفقيت 
آرسنال  و  بنیتز  رافا  لیورپول  برابر  او  توفیق  راز 
جاري  فصل  در  و  آبراموویچ  رومن  چلسي  آرسن ونگر، 
هنگفتي  خریدهاي  مالکش  نفت  پول  با  که  منچسترسیتي 
اسکاتلندي  پیرمرد  این  هوشمندانه  استراتژي هاي  داشته، 
بیاید.  کنار  تغییرات  با  چگونه  مي داند  خوبي  به  و  است 
مادرید  رئال  به  رونالدو  کریس  پوندي  میلیون   8۰ انتقال 
ناگهاني اریک کانتونا در سال  با بازنشستگي  را مي توان 
1997 مقایسه کرد اما هیچ کدام از این دو اتفاق باعث نزول 
از  وین روني  تا  باعث شد  برعکس  و  نشد  شیاطین سرخ 
سایه بیرون آمده و درخشش خوبي داشته باشد. فرگوسن 
برخالف نظر هواداران، پول حاصل از فروش رونالدو را 
است:  معتقد  و  نکرد  براي خرید ستاره هاي جدید صرف 
خواهان  خودش  که  شد  فروخته  دلیل  این  به  رونالدو 
جدایي بود، تمام تالشم را انجام دادم تا یک سال دیگر او 
را نگه دارم اما به من گفت: مربي، من دوست دارم براي 
رئال مادرید بازي کنم و مشکلي با منچستریونایتد ندارم. 
مي خواهم به برنابئو بروم تا در آنجا تجربیات تازه اي را 
کسب کنم. او یک فصل دیگر را براي ما بازي کرد و بعد 
از فینال لیگ قهرمانان )که با شکست آنها مقابل بارسلونا 
مي خواهم  من  گفت:  و  آمد  من  پیش  دوباره  بود(  همراه 
بروم. به او گفتم: تو یک سال دیگر در تیم ماندي و حاال 

روي حرفت فکر خواهم کرد. فرداي آن روز پیشنهاد 
8۰ میلیون پوندي به دست مان رسید. 

رابطه مرد شماره یک فوتبال جهان و مربي سابقش هنوز 
خوب و نزدیک است. فرگي، شاگرد سابقش را از 18سالگي 
و زماني که از اسپورتینگ لیسبون راهي اولدترافورد شد 
دریافت  او  از  پیام  یک  پیش  هفته  مي گوید:  و  مي شناسد 
از  تنگ شده است. بیش  برایت  بود: دلم  کردم که نوشته 
آن من تولدش را تبریک گفته بودم. او حاال ۲4 ساله شده 
از  است. او شش سال زیر نظر من بازي کرده و بسیار 
در  خوبي  بسیار  روبه رشد  روند  که  چرا  کرد  تشکر  من 
اینجا داشت. او بین بازیکنان و همچنین کادر فني بسیار 
محبوب بود و افتخارات زیادي را براي باشگاه به ارمغان 
آورد. اگر او مي خواست از منچستر جدا شود باید مطمئن 
مي شدیم که بهترین معامله را انجام مي دهیم. طبیعي است 
که وقتي یک بازیکن بزرگ را از دست مي دهید مدتي طول 
مي کشد تا جاي خالي او را پر کنید. فقدان بزرگي خواهد 
بود اما باید خیلي زود جانشین او را پیدا کرد. ما این فصل 
کار مناسب را انجام دادیم و حاال بیشتر از سال گذشته 

گل زده ایم. 

وقتي از فرگي درباره منچسترسیتي سوال مي شود با خنده 
است  ممکن  داریم.  پرسروصدا  همسایه  یک  ما  مي گوید: 
را ساکت  آنها  نمي توانید  اما  نیاید  آنها خوش تان  از  شما 
رادیوي  همیشه  که  دارید  شلوغ  همسایه  یک  وقتي  کنید. 
عکس العملي  چه  مي گذارد  روشن  بلند  صداي  با  را  خود 
دارید؟ مي توانید تحمل کنید یا اینکه به در خانه آنها بروید 
کنار  این شرایط  با  است  بهتر  داشت.  نخواهد  تاثیري  اما 

بیاییم. 

 ورزش جهان 
کنار  در  که  است  انگلستان  فوتبال  طالیي  نسل  بازیکنان  از  یکي  جرارد  استیون 
را براي  بهترین شانس  بکام،  لمپارد، جان تري و دیوید  فرانک  ستاره هایي چون 

کسب نخستین جام معتبر تیم ملي این کشور از سال 1966 دارند. 
این هافبک 29 ساله که بازوبند کاپیتاني لیورپول را بر بازو دارد، به همراه قرمزها 
قهرماني در جام حذفي، لیگ قهرمانان اروپا، جام اتحادیه و جام یوفا را تجربه کرده 
و حاال به دنبال موفقیت در جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي است. او در گفت وگو 
با سایت فیفا درباره تجربیاتش از جام جهاني گذشته، فشار ضربات پنالتي وگروه 

انگلستان در جام جهانی صحبت هایی داشته که در ادامه می خوانید.

تو در دیدار انگلیس مقابل پرتغال در جام جهاني ۲۰۰6 یک ضربه پنالتي را از دست دادي، 
آن تجربه چه دستاوردهایي داشت؟ 

پس از ناکامي در به ثمر رساندن آن پنالتي نکات زیادي یاد گرفتم و بعد از آن، قبل از ضربه 
زدن بیشتر تمرکز مي کنم. در تمرینات روي ضربات پنالتي بیشتر کار مي کنم تا عملکرد 
بهتري داشته باشم. در سال ۲۰۰6 همه چیز خیلي سریع اتفاق افتاد اما بعد از آن با مکث 

بیشتري ضربات را مي زنم. 
وقتي پشت ضربه پنالتي مي ایستي چه احساسي داري؟ 

این شرایط خود را وفق داده و  با  این است که  نیز  فشار زیادي حس مي کنم. وظیفه ما 
بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. در سال ۲۰۰6 نتوانستم این فشار را کنترل کنم 
اما پس از آن سعي کردم بهتر شوم. چنین اشتباهاتي همیشه رخ مي دهد اما باید آنها را 

جبران کنم. 
در راه رسیدن به جام جهاني مهم ترین لحظات چه زماني بود؟ 

فکر نمي کنم فقط یک لحظه وجود داشته باشد اما اگر به کل رقابت ها نگاه کنید تیم بسیار 
قدرتمندي بودیم که شکست دادن ما سخت بود. عملکرد فوق العاده اي داشتیم البته مهم ترین 
نکته این است که تالش مان را تا پایان جام جهاني ادامه دهیم و راه درازي را پیش رو داریم. 

فکر مي کنید فابیو کاپلو در نخستین تجربه اش در جام جهاني چگونه خواهد بود؟ 
او توانایي هاي زیادي را به تیم اضافه کرد. او یک برنده است و تجربیات بسیار زیادي 
تیم  به  پیروزي را  دارد. کاپلو قهرماني هاي زیادي را تجربه کرده و روح برتري طلبي و 

مي آورد. با هدایت او ما در جام جهاني یکي از مدعیان خواهیم بود. 
وظایف تو در تیم ملي انگلیس چیست و فابیو کاپلو 

به عنوان سرمربي چه خواسته هایي از تو دارد؟ 
مربي از من مي خواهد آزادانه به همه جا سرکشي کنم. من در سمت چپ بازي مي کنم اما 
او از من نمي خواهد که تنها در یک پست حضور داشته باشم. باید به همه نقاط زمین بروم 

و در فضاهایي که براي حریف دردسرساز خواهد بود حاضر شوم. 
تو کاپیتان لیورپول هستي اما در تیم ملي کاپیتان دوم محسوب مي شوي، تفاوت زماني که 
بازوبند را بر دست داري با هنگامي که کاپیتان نیستي در چیست و آیا فشار کمتر مي شود؟ 
ندارد  فرقي  مي کنم  بازي  تیم ملي  براي  وقتي  ندارد.  تفاوتي  چندان  نیست.  اینطور  نه، 
به  مي شود.  بیشتر  زمین  در  رهبري ام  وظایف  بازوبند  با  فقط  خیر.  یا  باشم  کاپیتان  که 
هم تیمي هایم کمک مي کنم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم. البته بستن بازوبند لذت  خاصي 

دارد. 
همه انتظار دارند که امسال انگلیس قهرمان جام جهاني شود. آیا این موضوع باري روي 

شانه هاي شما نیست؟ 
انتظار موفقیت دارند و زماني که براي تیم ملي بازي مي کنید  هواداران از همه بازیکنان 
باید با این فشار کنار بیایید. هواداران و رسانه ها نسبت به تیم ملي تعصب زیادي دارند و 
توقعات شان از انگلیس باال رفته است. بنابراین مهم این است که بتوانیم با این شرایط کنار 

آمده و بهترین عملکرد را داشته باشیم. 
به راحتي  شما  و  رقباست  سایر  از  آسان تر  جام جهاني  در  انگلیس  گروه  معتقدند  عده اي 

مي توانید صعود کنید. در این باره چه نظري دارید؟ 
ما از این قرعه کامال راضي هستیم و اطمینان داریم که راهي دور بعد خواهیم شد. البته 
به  که  تیم هایي  تمام  بگذاریم.  احترام  آنها  به  باید  و  گرفت  دست کم  را  تیم ها  سایر  نباید 

جام جهاني آمده اند عملکرد خوبي داشته و شایسته حضور در این تورنمنت بوده اند. 
سه تیم حاضر در گروه ما ]الجزایر، اسلووني و آمریکا[ مي دانند که شانس زیادي براي 
غلبه بر انگلستان ندارند اما با تمام وجود برابر ما حاضر خواهند شد و بیشترین تالش را 

براي پیروزي انجام خواهند داد. 
تیم آمریکا نیز در گروه شماست که چند بازیکن آنها در لیگ برتر حضور داشته و برابر 
آنها بازي کرده اي، مثل یوزي آلتیدور از هال سیتي، نظرت درباره او چیست و فکر مي کني 

او براي شما دردسرساز خواهد شد؟ 
او یک مهاجم میاني بسیار قدرتمند است. از عقب زمین 

پا به توپ مي شود و با قدرت بدني خود مدافعان را به دردسر مي اندازد بنابراین مدافعان 
انگلیس باید سخت مراقب او باشند. ما مدافعاني عالي در تیم ملي داریم با این حال باید او را 
مهار کنیم چرا که اگر به او زمان و فضاي کافي بدهیم براي انگلیس دردسرساز خواهد شد. 
زماني که نوجوان بودي چه بازیکني الگوي فوتبالت بود و بازي هایش را دنبال مي کردي؟ 
الگوي تمام دوران فوتبال من، زین الدین زیدان، کاپیتان سابق تیم ملي فرانسه است. همیشه 
بازي هایش را نگاه مي کردم، شیوه حرکتش، طرز کنترل توپ و پاس هایش برایم جذابیت 
زیادي داشت. او یک ستاره بود که مي توانستي نکات زیادي از فوتبالش یاد بگیري. زماني 
]پل  گازا  انگلیسي  یک  دیدگاه  از  مي کرد.  عمل  هوشمندانه  بسیار  بود،  زیرپایش  توپ  که 
گاسکوئین[ را مي پسندیدم. من همیشه بازیکنان مستعد را ستایش مي کردم و گازا یکي از 
بهترین نمونه ها و تواناترین بازیکنان انگلیسي بوده است. من این دو نفر را انتخاب مي کنم. 
پل گاسکوئین در جام جهاني 199۰ ایتالیا در کنار گري لینه کر بازي مي کرد که در مکزیک 

1986 با 
6 گل کفش طال را تصاحب کرد. چه نظري درباره او و شیوه فوتبالش  به ثمر رساندن 

داري؟ 
شیوه بازي او در گل زدن خالصه مي شد. همیشه در موقعیت هاي خوب قرار مي گرفت و به 
دروازه حریفان نزدیک بود. براي من گري لینه کر یک اسطوره است. من در زمان کودکي ام 
با تماشاي گل هاي او رشد کردم و عاشق گلزني هایش در جام جهاني 86 و 9۰ بودم. باید به 
او احترام زیادي گذاشت چرا که گل زدن در فوتبال یکي از دشوارترین کارهاست و لینه کر 

همیشه در بهترین زمان در بهترین موقعیت قرار داشت. 



SPORT
Iranian referee in-
vited to 2010 FIBA 
World Championship

Iranian Heros Avanessian has been 
invited by the International Basket-
ball Federation to officiate at the 2010 
FIBA World Championship. 
The 2010 FIBA World Championship 
will be held from August 28 to Septem-
ber 12, 2010 in Turkey. 
Avanessian had previously been in-
vited to Beijing 2008 Olympic Games. 
Iran has been drawn in Group B along 
with the U.S., Slovenia, Brazil, Croatia 
and Tunisia 

Majidi’s Goals Sink Al-Ahli 

On the Match Day 1 of 
Asian Football Confed-
eration Champions League 
Iranian club Esteqlal beat 
Al-Ahli 2-1 at Prince Ab-
dullah Al-Faisal Stadium in 
Jeddah on Tuesday. 
Esteqlal’s captain Farhad 
Majidi scored in either half 
of the game to wrap up the 
three points before sub-
stitute Hassan Al-Raheb 
grabbed a late consolation 
for the home side as last 
year’s AFC Champions 
League winning coach Ser-
gio Farias suffered a defeat 
on his continental debut in 
charge of Al-Ahli. 
With Al-Gharafa record-
ing a 2-1 win over Al-
Jazira in Abu Dhabi, Este-
qlal share top spot with the 
Qatar League leader after 
the opening game in Group 
A of the tournament, Afc.
com wrote. 
The home side began 
brightly, but the visitors 
opened the scoring after 
just 12 minutes as Majidi 
found himself on the end 
of a corner and dispatched 
his header past Al-Ahli 
goalkeeper Abdullah Al-
Muaiouf. 
Six minutes later midfield-
er Motaz Al-Mosa almost 

equalized for the home 
side but a lack of fortune 
and a brilliant double save 
from Esteqlal goalkeeper 
Mohammad Mohammadi 
preserved the visitors’ lead. 
Striker Malek Maaz saw 
his initial close range effort 
blocked by Mohammadi 
before the Esteqlal cus-
todian recovered to turn 
away Al-Mosa’s follow up 
header. 
Former Pohang Steelers 
coach Farias made his first 
substitution after 20 min-
utes by replacing defender 
Mansour Al-Harbi with 
Abdul Rahim Jizawi. 
And the move almost paid 
off as Jizawi linked up with 
striker Victor Simoes but 
agonizingly guided his 
header from the Brazilian’s 
cross the wrong side of the 
post. 
The home side continued 
to press after the break but 
again the away club goal-
keeper Mohammadi con-
tained to prevail. 
The Esteqlal custodian 
did hand the home side a 
chance to equalize after 
bringing down substitute 
Jizawi inside the penalty 
area, but Mohammadi 
made amends by saving 

Marcinho’s 68th minute 
spot kick. 
With 14 minutes remain-
ing an unmarked Majidi 
doubled Iran representa-
tive’s lead as the striker 
headed home past Al-
Muaiouf. 
Al-Ahli attempted to press 
forward in the last 10 min-
utes in search of a way back 
into the contest through 
Al-Raheb and Jizawi, but 
the Esteqlal defense and 
Mohammadi stood firm. 
Mohammadi was beaten 
with four minutes remain-
ing as Al-Raheb headed 
home Mohammed Mas-
sad’s cross, but it proved 
just to be a consolation for 
the home side. 

Hard Work Paid Off 
In a post match press con-
ference Esteqlal coach Sa-
mad Marfavi insisted he 
had done his homework 
on Al-Ahli and his hard 
work paid off as his side 
joined Al-Gharafa at the 
top of Group A after the 
Qatar League leader beat 
Al-Jazira 2-1 in Abu Dhabi. 
“We have monitored Al-
Ahli for a long time and 
this is the reason behind 
the win,” said former Este-

qlal striker Marfavi. 
“We must now show our 
best during the remaining 
matches and we will do 
our best to secure an early 
qualification for the next 
round.” 
In the next round of fix-
tures on March 9, Esteqlal 
will host Al-Jazira, while 
Al-Ahli is going to test to 
Al-Gharafa. 
Meanwhile, Al-Ahli coach 
Sergio Farias apologized 
after his new charges suf-
fered a 2-1 home defeat by 
Esteqlal and said, “I apolo-
gies to the fans for the de-
feat,” said Farias 
“The fans showed a lot of 
effort and passion during 
the whole match, but we 
were not lucky. 

“We had several chances, 
but when you do not score 
in football you will lose.” 
“I know that AFC Cham-
pions League matches are 
difficult and require con-
centration for the entire 90 
minutes,” added Farias. 
“But I think what hap-
pened was due to the lack 
of experience of my play-
ers.” 
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Iran’s Zob Ahan 
beats Al Wahda in 

ACL opener 
Zob Ahan of Isfahan started its Asian 
Champions League campaign with a 
victory over Al Wahda of the UAE 
on Tuesday. The Iranian representa-
tive beat Al Wahda 1-0 at the Foolad 
Shahr Stadium in Group B of the 
tournament. 
Brazilian Igor Castro put Zob Ahan 
ahead in the 60th minute with a 
well-targeted shoot outside of the 
penalty area. 
Zob Ahan was the dominant team 
and created many good opportuni-
ties during the match but the strikers 
didn’t take advantage of them. 
Sepahan is scheduled to play Saudi 
Arabia’s Al Shabab on Wednesday in 
Group C at the King Fahd Interna-
tional Stadium. This Isfahani team is 
the only Iranian participant to have 
made it to the final in these past few 
years. 
In Group D Mes of Kerman who is in 
the Iran Professional League relega-
tion zone will host Al Ahli of Emir-
ates at the Shahid Bahonar Stadium 
on the same day 



SPORTIRANICA
8 Persian Weekly |Friday 26 February 2010

Tell us what 
you think

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

Little is known about Iran prior to the rise of the Ela-
mite power. This is so because there remains a treas-
ure-trove of pre-historic artifacts and long-buried cit-
ies yet to be recovered. Only recently are Stone Age 
sites in Iran being excavated and observed. Therefore 
the knowledge of historians and archeologists of pre-
historic Iran is quite scarce and is almost entirely 
based on modern discoveries and findings of the last 
few decades. 
By pre-historic Iran, archeologists mean to the part of 
Iranian history from the date of Iran’s oldest archeo-
logical site discovered in morthern Iran and believed 
to be 800,000 years old up to the rise of the Elamites 
in around 3200BC when Iran becomes historical. The 
first part of Iran’s pre-history would cover the Stone 
Age, reported Wikibooks.org. 
As recent as November 2006,a team of Iranian and 
Russian archeologists excavating in northern prov-
inces of Ardebil, Gilan, Mazandaran and Golestan 
discovered 50 pre-historic sites, 30 of them in Arde-
bil alone, which contained old Stone Age implements 
dating to sometime between 800,000 and a million 
years ago. Another set of recent excavations by a joint 
Iranian-French team of archeologists revealed Nean-
derthal sites in Iran, 40,000 to 85,000 years old. These 
recent discoveries have been made in Kermanshah 
province and in Mahabad in Western Azarbaijan as 
well as Niasar in Lorestan province where caves in-
habited by pre-historic Neanderthals were found. 

New Stone Age 
The Neolithic Age is often associated with the growth 
of farming and irrigation as the temperature and 
rainfall of the time was found to be suitable for ag-
riculture. The Neolithic Age in Iran began in about 
8000BC and ended by about 5500BC. It was char-
acterized by the growth of small settlements having 
50-100 inhabitants who lived either in houses built 
of unbaked brick or tents or brush-shelters. However 
excavations are yet to reveal the existence of class dif-
ferences and temples or other special structures. 
The Early Neolithic Period (8000-7300BC) preceded 
the use of pottery. The tools were mostly made up of 
flint, wood or fiber. Figurines of sheep, cattle, dogs, 
pigs and people made from clay have been found. 
With the introduction of agriculture and expansion 
of villages, people started using clay to make pottery. 
Bracelets and pendants were often worn by the in-
habitants. Tools for harvesting crops, butchering, 
working hides, and other tasks were made from flint, 
while grinding stones, mortars, and pestles were made 
from limestone. Native pure copper from the central 
Iranian plateau was hammered into beads and pins. 

The Rise of Mesopotamia 
Iran was directly affected by the rise and evolution of 
city-states in neighboring Mesopotamia as its south-
western provinces were under the Mesopotamian 
sphere of influence. Between 5300BC when the Neo-
lithic Eridu culture originated till 539BC when Cyrus 
the Great of Persia put an end to the last of the Meso-
potamian kingdoms, the frontier regions of Khuzestan 
and Kurdestan formed a part of the Greater Mesopo-
tamian culture. In about 3200 BC, the Elamites, the 
first Iranian people of any significance, established a 
kingdom in southwestern Iran and ruled this region, 
sometimes as vassals, for over two thousand years. 

Uruk 
The Samarra Culture first use irrigation in northern 
Mesopotamia at 5500BC. There were walls rounded 
the villages. The Chalcolithic Ubaid/Obeid or Eridu 
culture thrived from 5300 BC to 4000BC and pio-
neered farming and irrigation and the use of copper. 
Slowly villages grew into cities and Eridu civilization 
extended into Northern Mesopotamia. The Eridu pe-
riod was followed by the Uruk period which extended 
from 4000 to 3100 BC. This period saw the rise of one 
of the world’s oldest cities from which Mesopotamia’s 
modern name Iraq could have originated. There were 
big cities in northern Mesopotamia before southern 
mesopotamia. 
Writing was invented and large temples were built. 
These city-states were remarkable for their excel-
lent organization and governance. By 3000 BC, the 
government of Uruk had become powerful enough to 
subdue other city-states and give rise to the Sumerian 
Empire. 

Early Sumer Dynasty 
The Empire of Sumer began with the Dynasty of Kish 
in around 3000BC. At this time there were wide-
spread conflicts between many city-states. One city 
conquered another, but soon was overthrown by yet 
another city. By 2700 BC, the focus seems to have 
shifted from Kish to Uruk. The Uruk and the Ur dy-
nasties ruled from 2700BC to around 2500 BC when 
over lordship passed on to Lagash. In 2334 BC, the 
last of the Sumerian kings was overthrown by Sargon 
I of Akkad. 

Akkad 
Semitic Akkad established its supremacy over Meso-
potamia and ruled the lands from 2334BC to around 
2100BC. One of the early rulers of Akkad, Lugal-
Zage-Si is credited with having established Akkadian 
supremacy over the Elamite kingdom based in south-
west Iran. Sargon I, first ruled after the conquest of 
Mesopotamia, is regarded as the greatest monarch 
of his dynasty. It is possible that he might have ex-
ercised his authority over Iran proper as clay tablets 
belonging to his period make reference to copper be-
ing brought from Magan which most scholars believe, 
is modern Makran. Sargon’s grandson Naram-Sin is 
credited with having led an expedition into Magan 
and having taken its monarch captive. 
Mittani and the Hittites 
Mittani was a feudal kingdom established in north-
ern Mesopotamia (present-day Syria and Turkey) in 
the 14th century BC by fierce warriors believed to be 
of Aryan descent. This is one of the earliest instances 
when one hears of the Indo-European people who 
later founded the Persian kingdom. 
Mittani power began to decline after the 13th century 
BC and they gradually became vassals of the Assyr-
ians. 
Like the Mittani, the Hittites were speakers of an In-
do-Aryan language who ruled over Central Anatolia. 
They rose to power in the 18th century BC and grad-
ually expanded their dominion over the Levant and 
West Asia conquering Syria and clashing with the 
Mittani on the borders of Mesopotamia. In 1274BC, 
they clashed with Egyptian forces at Kadesh in Syria. 
However, after many days the battle came to a dead-

end with neither side able to vanquish the other. 

Assyria and Neo-Babylonia 
Assyria in northern Mesopotamia seems to have come 
into prominence in the first half of the second millen-
nium BC and to have conquered most of Mesopotamia 
following the defeat of the Hittites. The Assyrian Em-
pire extended its authority over the Levant and parts 
of Iranian Kurdestan by the end of the millennium. 
However, frequent rebellions in Egypt taxed its re-
sources and left Assyria badly weakened. When new 
peoples, the Persians and the Medes, migrated into 
modern Iran, they were able to attack and destroy the 
Assyrian civilization. The Assyrians ruled over Mes-
opotamia until 602BC, when Asur-uballit, the last 
ruler of Assyrians was defeated by the Babylonians. 
The New Babylonians ruled much of Mesopotamia 
under kings like Nabopolassar and Nebuchadnezzar 
until 539BC when Cyrus conquered Babylon and put 
an end to Mesopotamian independence. 

Zayandeh-Rud Civilization 
In the 5th millennium BC, just as city states were 
emerging in neighboring Mesopotamia the Zayendeh 
Rud civilization was flourishing along the banks of 
the river of the same name in Central Iran. Isfahan, 
Bakthiari and the Yazd provinces of modern day Iran 
lay at the heart of the Zayendeh-Rud civilization. Is-
fahan is, in many ways, regarded as one of the oldest 
cities in the world. Archeological research has also 
revealed the remains of an ancient buried city, which 
according to local lore, were believed to have been 
destroyed by war and famine. The site of Sialk or Sialk 
Tappeh in the central Iranian province of Isfahan is 
a typical example of Zayendeh-Rud settlement. Sialk 
also has the world’s oldest ziggurat, built by the suc-
cessors of the Zayendeh-Rud people, the Elamites in 
about 2900BC. 

Jiroft Civilization 
Recent excavations in the city of Jiroft in the prov-
ince of Kerman in eastern Iran have revealed settle-
ments believed to be around 5000 years old. Findings 
include the oldest inscription in the world with char-
acters in Elamite script which predate those found in 
Susa by at least 300 years. 
These discoveries have led many to believe that the 
Jiroft Civilization may predate the Sumerian civiliza-
tion. 

From Stone Age To 
Jiroft Civilization 
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“Iranian Cookbook” whets 
Berlinale’s appetite 

“Iranian Cookbook” by filmmaker Mohammad Shirvani was 
warmly received at the Berlinale’s Culinary Cinema section this 
year. 
The Berlinale’s Culinary Cinema section unveiled 11 films re-
volving around the relationship between food and love, nature 
and the environment. The event ran from February 14 to 19. 
Culinary Cinema includes dinner with culinary delights by star 
chefs. 
The doc was screened on February 16 and afterwards, audiences 
were taken to a royal restaurant where a discussion was held 
while serving food, Shirvani told the Persian service of MNA. 
Shrivani continued, “The German chef who prepared the food 
for the night talked about Iranian cuisine and said that he did his 
best to prepare the food based on Iranian taste with information 
he collected from internet sites, and honestly, he did a good job. 
“After dinner was served, a question and answer section was 
held with the participation of film critic Anke Leweke. Part of 
the discussion centered on the relationship between food and 
love and that Iranian women spend long hours in the kitchen 
preparing meals, helping to reunite family members,” he added. 
“Differences between Iranian and Western women in cooking 
and that Iranian women have preserved old cooking traditions 
were also discussed. Besides that, pointing to the fact that the 
world is moving toward modernism, people are becoming lone-
lier and eat their sandwiches in their loneliness,” he explained. 
“The session was followed by discussion of fast food and that 
foods produced by McDonald’s chain restaurants might give in-
stant pleasure to the customers, but are still the product of a 
machine rather than a human being. 
“I must admit that ‘Iranian Cookbook’ is an appreciation of Ira-
nian women. I did not intend to make a feministic movie but I 
think it was necessary to concentrate on cooking and its related 
issues at least once. The kitchen is place where my mother spent 
over 30 years and I never really noticed its details. 
“I selected and filmed the women, mostly from my relatives, 
from a mid-class family in Tehran. But I am sure anybody who 
watches this would find someone around the house or a relative 
similar to the female characters in the movie. 
“Time is considered a major character in this movie. I also tried 
to lampoon TV cooking programs in which the characters are 
ignored and food is what is focus on, while in my film, I centered 
on the individuals and the family relationship,” he stated. 
He later mentioned that the documentary might be screened in 
Donya-ye Tasvir Cinematic and TV Films Celebration at the Mi-
lad Tower on March 5. 
Shirvani is an old hand at making politically themed films. He 
previously directed “President Mir Qanbar”, a documentary on 
Mir Qanbar Heidari, a 75-year-old retired civil servant from a 
remote part of Iran’s Azerbaijan region, who ran for the presi-
dency of the Islamic Republic. 
His “444 Days” is also a documentary focusing on U.S. diplomats 
John W. Limbert and Lowell Bruce Laingen who were detained 
at the embassy, dubbed the “Den of Spies” by Imam Khomeini. 
Photo: A scene of “Iranian Cookbook” directed by Mohammad 
Shirvani 
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Renowned Spanish flamenco guitarist Juan Mar-
tín will give performances during the 25th Fajr 
International Music Festival. 
Martín who arrived in Iran on Monday morn-
ing will give performances at Tehran’s National 
Grand Hall on February 28. Shiraz will host a 
performance by him on February 29. 
A virtuoso of the flamenco guitar who has been 
voted one of the top three guitarists in the world 
by US magazine Guitar Player, Juan Martín is a 
native of Andalucía, where he still has a home in 
Málaga, as he mentioned on his website. 
He has recorded 14 albums, mainly as a com-
poser. Currently, he has four videos distributed 

by Warner Brothers which, despite their moral 
purity, are always among their best sellers. 
His method book “El Arte Flamenco de la Gui-
tarra”, in its seventh print, has opened the com-
plex art of the flamenco guitar to the whole 
world and is assiduously studied from Moscow 
to Beijing to San Francisco and back to Spain 
and has assured his name will be recorded for 
posterity. 
The Spanish paper El Mundo said of him that he 
has a terrifyingly good technique and an abso-
lute dominance of the guitar, filling the concert 
hall with crystalline clarity. 

Flamenco icon Juan 
Martín to perform in Iran

Iranian and Kazakh art 
academies sign agreement
Directors of the Zhurgenov Kazakh National 
Academy of Arts and the Iranian Academy of 
Arts (IAA) signed a memorandum of under-
standing on Monday. Zhurgenov Academy di-
rector Arystan Beik Mohammad and IAA direc-
tor Ali Mo’allem Damghani met here in Tehran 
on Monday and discussed bilateral cooperation. 
Mo’allem Damghani regarded the visit as a good 
step for future friendship and said that for na-
tions to exchange thoughts in today’s world is 
not at all unusual. Arystan Beik Mohammad also 
expressed his satisfation upon visiting the coun-
try, and said, “Kazakhstan is a newly-established 
republic. We recently celebrated our 20th anni-
versary of independence. We are happy that Ka-

zakhstan is now enjoying greater respect in the 
world.” He later expressed hopes that the agree-
ment would be the first step in collaboration by 
the two countries especially in the area of pro-
tecting cultural and historical sites. “As soon as 
we entered your country Iran, we noticed the 
keen interest in protecting ancient historical 
sites. The individual who respects his past, will 
surely have a bright future,” said a Kazakh di-
rector who is visiting Tehran accompanied by a 
delegation of university professors and students. 
He later handed books on art and painting in 
Kazakhstan in addition to a “The Golden Man” 
statuette to IAA director and said, “This statu-
ette is the symbol of my country.” IAA secretary 
Bahman Namvar-Motlaq also received a Kazakh 
musical instrument from Arystan Beik Moham-
mad. 
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Iranian cartoonist Mohammad Kargar took 
first prize at the 2010 edition of Italy’s In-
ternational Festival of Graphic Humor. 
The 12th Festival Internazionale di Humor 
Grafico with the central theme of “With-
out H20 there’s nothing to laugh about” 
selected seven winners this year. 

The festival jury composed by Francesco 

Tullio Altan, Sergio Staino, Massimo Buc-
chi, Mauro Talarico, Marco De Angelis, 
Lucio Trojano and Julio Lubetkin chose 
the winners. 

Kargar took the first prize of “Humor-
ist Cause” with a silver plate. The second 
prize went to Paolo del Vaglio from Italy, 
and the third Prize went to Ba Bilig, from 
China. 

Young Sik Oh from South Korea took the 
4th prize. The 5th prize went to Mehmet 
Kahrman (Turkey), the 6th to Raed Khalil 
(Syria) and Osvaldo Da Silva Costa from 
Brazil and Dorux Axinte from Romania 
shared the 7th prize. 

Mahmud Nazari, Reza Mokhtar Jozani, 
Amir Amini, Maryam Rahimipur, Leyla 
Pirmohammadi, Mahmud Azadnia, and 
Elham Irannejad were among other Ira-
nian participants at the competition. 

Photo: This work created by Iranian 
cartoonist Mohammad Kargar won the 
top prize at the International Festival of 
Graphic Humor in Italy. 
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U.S. translator Paul Sprachman 
will travel to Iran once again in 
May in order to visit the narra-
tor of “Da”, a Persian novel on the 
1980-1988 Iran-Iraq war. 
Sprachman, who has been invited 
by the Center for Creation of Lit-
erary Works of the Art Bureau, 
is also scheduled to report on the 
progress he has made in translation 
of the novel so far during his two-
week sojourn in Tehran. 
He is currently translating the nov-
el into English. 
Written by Seyyedeh Azam Hos-
seini, “Da” was published in 2008 
and soon became an Iranian best-
seller. 
The novel contains recollections 
by Seyyedeh Zahra Hosseini of the 
time when the Iraqi army captured 
Khorramshahr in the early days of 
the Iran-Iraq war, which is known 
as the Sacred Defense in Iran. 

Sprachman has previously trans-
lated Ahmad Dehqan’s “Bearing 
270 Degrees,” and Habib Ahmad-
zadeh’s “Chess with the Resurrec-
tion Machine”, two other Persian 
novels in the Sacred Defense genre. 

Sprachman can read and write 
Persian, Arabic, German, Hindu-
Urdu, French, and Latin. He is also 
somewhat familiar with Chinese, 
Russian, and Hebrew. 

Mohammad-Ali Jamalzadeh’s 
“What’s Sauce for the Goose” and 
“Once Upon a Time”, Ebrahim 
Golestan’s “Esmat’s Journey”, and 
Jalal Al-e Ahmad’s “Plagued by the 
West” are the some of the other 
Persian books he has previously 
rendered into English 

Ancient arches 
destroyed in 
southwestern Iran

Excavating machines recently demol-
ished two ancient arches at the Mash 
Mardasi ancient site in the southwest-
ern Iranian province of Khuzestan. 
Working on an irrigation project of to 
the Agricultural Jihad Ministry, the 
machines stumbled on the structures, 
the Persian service of the Mehr News 
Agency (MNA) reported on Monday. 

The arches are believed to date back 
to an era before the advent of Islam 
in Iran. 
The report was previously denied by 
an anonymous official of the Khuz-
estan Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Department (KCHTHD). 
A KCHTHD representative visited 
Mash Mardasi who confirmed that 
the project was safe for the site, the 
official said. 
However, MNA published a number 
of photos depicting the mud bricks 
of the structure scattered around the 
excavation for the irrigation project. 

The Mash Mardasi site comprises sev-
eral structures and a mound on which 
the ruins of a Qajar era fortress re-
main. 
Artifacts, including glazed pottery 
bearing zigzag shaped patterns have 
previously been discovered at the site. 
Photo: Mud bricks of one of the an-
cient arches, which have been de-
stroyed by excavating machines 
working on an irrigation project at 
the Mash Mardasi ancient site in 
Iran’s Khuzestan Province, are seen 
in the photo. (Photo by Mehr) 

Moradi Kermani’s “Cush-
ion” hits Iranian bookstores

The latest novella by Iranian 
author Hushang Moradi Ker-
mani entitled “Cushion” was 
released recently by the Moin 
Publications. 
The comic novella is about 
clever citizens of an imaginary 
town who try to rebuild a 
clock which belongs to a time 
dating back 100 years. 
In the book’s preface, Ker-
mani described the book as a 
soft gift just like a pillow for 
the head of intelligent people 
in our society. 

His “The Big Clay Jar”, which has been 
translated into Italian, French, Spanish, 
English and other languages, was recently 
published in Taiwan by Yuan-Liou Pub-

lishing Co. 
Moradi Kermani’s stories 
“The Stories of Majid,” 
“Sweet Jam” and “Like 
the Full Moon” were 
translated into Turkish 
by Nezahat Basci. 

Moradi Kermani (born 
September 7, 1944) is an 
eminent writer of books 
primarily for children 
and teenagers. However, 
his works also appeal to 
adults. 
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Iranian security forces have arrested 
Jundullah terrorist group leader Ab-
dolmalek Rigi, the Intelligence Minis-
try announced on Tuesday. 
Intelligence Minister Heidar Mos-
lehi said the Iranian security forces 
captured the terrorist group leader in 
Iran’s airspace. 
“Through a precise and splendid 
maneuver and intelligence manage-
ment,” the security forces “were able to 
capture this evil person in the Islamic 
Republic of Iran’s sky,” Moslehi told a 
press conference. 
Intelligence sources told the Mehr 
News Agency that Rigi was detained 
on board a flight from the United Arab 
Emirates to Kyrgyzstan. The plane 
landed at Bandar Abbas Airport, where 
Rigi and his aide were arrested, the 
sources added. Later, the plane was 
allowed to continue its flight to Kyr-
gyzstan. 
“Following proper coordination be-
tween the Iranian Intelligence Minis-
try and the country’s aviation authori-
ties, the plane was forced to land when 
it entered Iran’s airspace,” an informed 
source, who spoke on condition of 
anonymity, told the national televi-
sion network Islamic Republic of Iran 
Broadcasting. 
The source said Rigi had intended to 
travel to Kyrgyzstan from the UAE on 
board the plane using a false name and 
identification documents. 
Earlier on Tuesday, Interior Minister 
Mostafa Mohammad Najjar said Rigi 
was captured outside the country and 
brought to Iran. 

“This evil person, who took orders 
from intelligence agents of foreign 
countries, was captured… outside the 
country,” the interior minister told 
reporters in Birjand, a town in eastern 
Iran. 

Najjar added, “Abdolmalek Rigi in-
tended to travel from one place to an-
other place to plan a new evil act,” but 
was captured by Iranian security and 
intelligence forces. 

The Jundullah terrorist group, also 
known as the Rigi group, has conduct-
ed a series of deadly terrorist acts in 
eastern Iran. 
The group, led by Abdolmalek Rigi, 
claimed responsibility for an attack 
that killed over 40 people, including 
five senior commanders of the Islamic 
Revolution Guards Corps, in the south-
eastern province of Sistan-Baluchestan 
on October 18. 
Jundullah terrorists regularly cross into 
Iran from their hideouts in neighbor-
ing Pakistan to attack civilians and po-
lice officers. 
The intelligence minister called the 
capture of the Jundullah leader a “great 
success and great victory” for the Ira-
nian nation. 
Moslehi showed documents to report-
ers, including a photo showing Rigi 
was at a U.S. military base in Afghani-
stan 24 hours before he was captured. 
He also showed reporters a pass card al-
lowing Rigi to enter Pakistan and also 
an Afghan passport provided to him by 
U.S. operatives. 
The intelligence minister also showed 
them a passport issued by the UAE for 
the accomplice accompanying Rigi. 

Moslehi said Iran had asked the intelli-
gence services of Britain, the U.S., and 
certain other countries to cooperate 
with Iran in efforts to capture the ter-
rorist, but they refused. 
“The capture of Rigi without the help 
of foreign intelligence services dem-
onstrated the power of the Islamic Re-
public of Iran,” he added. 
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DAMASCUS, Feb. 25 (Xinhua) -- The 
leaders of Syria and Iran on Thursday 
vowed to strengthen bilateral relations 
and face common threats from Israel.

Starting his visit to Damascus on Thurs-
day morning, Iran’s President Mahmoud 
Ahmadinejad held talks with his Syrian 
counterpart on the bilateral relations and 
latest developments in the Arab and in-
ternational arenas.

Local analysts believed that Iranian presi-
dent’s visit is aimed to strengthen the bi-
lateral relations, since Syria has been the 
closest ally of Iran in the Arab world.

At the joint press conference, both presi-
dents confirmed that the bilateral rela-
tions are “deep, developed, wide and 
permanent,” and it is important for the 
two countries to be together and support 
resistance against their shared enemy.

“We have no choice other than being to-
gether through enhancing communica-
tion, strengthening relations and expand-
ing the network of interests between our 
countries; this is the only way if we actu-
ally and practically want to make inde-
pendent decisions,” Assad told reporters.

Assad said Syria is ready for any Israeli 
aggression at any time and under any pre-
text. “Israel’s statements do not mean that 
it will launch an aggression, nor does the 
absence of statements mean that Israel 
will not,” he said.

The Iranian president warned Israel not 

to repeat past mistakes, adding that this 
will lead to its inevitable end because 
people of the region will stand up against 
it.
“Our enemies are united, so we must be 
united too. Israel is a threat to all, and if it 
repeats its past mistakes, we will face and 
destroy it,” he said.

When asked to comment on U.S. Sec-
retary of State Hillary Clinton’s recent 
warning to Syria not to have relations 
with Iran, the two presidents laughed it 
off, saying it’s a matter between the two 
countries as how to develop their rela-
tions.

“We hope others will not give us lessons 
when it comes to our region and history. 
We can decide how things will proceed 
and we know what are our interests and 
we thank them for their advice,” Assad 
said.

In her testimony to the U.S. lawmakers 
on Wednesday, Clinton said Washington 
remains concerned by suspected Syrian 
support for militant groups in Iraq and 
elsewhere, interference in Lebanon and 
Syria’s close relationship with Iran.

Meanwhile on Thursday, the two coun-
tries also signed an agreement on cance-
ling entry visas for holders of diplomatic, 
private, service and ordinary passports, 
and the two presidents said the agree-
ment will result in more communication 
between people from both Syria and Iran.

Source: Xinhua

Syria, Iran vow to 
strengthen ties to face 
common threat 
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United Nations Gen-
eral Assembly Rec-
ognizes 21 March as 
International Day of 
Nowruz

The General Assembly this afternoon 
recognized the International Day of 
Nowruz, a spring festival of Persian 
origin, and moved back the dates of the 
next high-level dialogue on Financing 
for Development, as it continued its 
sixty-fourth session.
According to the preamble of the 
resolution on the International Day 
(document A/64/L.30/Rev.2), Nowruz, 
which means new day, is celebrated on 
21 March, the day of the vernal equi-
nox, by more than 300 million people 
worldwide as the beginning of the new 
year.  It has been celebrated for over 
3,000 years in the Balkans, the Black 
Sea Basin, the Caucasus, Central Asia, 
the Middle East and other regions.

The Assembly called on Member States 
that celebrate the festival to study its 
history and traditions with a view to 
disseminating that knowledge among 
the international community and or-
ganizing annual commemoration 
events.

Welcoming the inclusion of Nowruz 
into the Representative List of the In-
tangible Cultural Heritage of Human-
ity by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) on 30 September 2009, the 
text notes the festival’s “affirmation of 
life in harmony with nature, the aware-
ness of the inseparable link between 
constructive labour and natural cycles 
of renewal and the solicitous and re-
spectful attitude towards natural sourc-
es of life”.

The text was introduced by Azerbai-
jan’s representative, who said that, as 
a holiday celebrated in many parts of 
the world with themes important to 
all humanity, Nowruz encouraged in-
tercultural dialogue and understand-
ing.  Speaking after the Assembly took 
action on the draft, the representative 
of Iran marked its adoption by quot-
ing lines of the Persian poet Jalalud-
din Rumi that expressed the holiday’s 
theme of rebirth “on our planet and in 
our souls”.
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Iran wants to discuss Japan offer to 
enrich uranium 
Iran will study a Japanese offer to 
enrich uranium for Tehran to allow 
it access to nuclear power for peace-
ful purposes, Iran’s parliamentary 
speaker Ali Larijani said Thursday 
in Tokyo.

A Japanese nuclear energy expert 
meanwhile told AFP he doubted 
Japan now has the technical capac-
ity to follow through on such a pro-
posal.

The offer was made, with US back-
ing, in December during a Tokyo 
visit by Iran’s top nuclear negotia-
tor Saeed Jalili, the Nikkei business 
daily has reported, although Japan’s 
government has not yet confirmed 
the plan.

“We need to study this proposal by 
Japan,” Larijani said in a speech, a 
day after he met Prime Minister 
Yukio Hatoyama and Foreign Min-
ister Katsuya Okada.

World powers suspect Iran is en-
riching uranium to make nuclear 
weapons under cover of its civil-
ian energy programme, but Larijani 
reiterated Tehran’s stance that the 
fuel is for a research reactor making 
medicines.

Japan, the only country to have 
been attacked with atomic bombs, 
has long been a strong proponent 
of nuclear non-proliferation efforts, 
while it also has good ties with Iran, 
one of its main energy suppliers.

Hatoyama urged Larijani on 
Wednesday to prove to the world 

that its nuclear project is for peace-
ful purposes and not to make weap-
ons.

Teheran should implement UN Se-
curity Council resolutions and fully 
cooperate with the International 
Atomic Energy Agency “to remove 
all the doubts about Iran’s nuclear 
development”, Hatoyama told Lari-
jani.

Iran has so far failed to take up 
an IAEA offer under which Rus-
sia would enrich its uranium and 
France would process it. Tehran this 
month said it had begun enriching 
uranium itself to a higher level.

Larijani was on Saturday due to visit 
the western Japanese city of Nagasa-
ki, which was hit with an American 
atomic bomb at the end of World 
War II, three days after a US nuclear 
attack devastated Hiroshima.

Hatoyama said he hoped Larijani 
would see the “horror” wrought by 
nuclear weapons in Nagasaki. The 
premier added that Japan regards 
Iran as “an important country” and 
wishes to further enhance bilateral 
relations.

Larijani, in his speech, commented 
on US President Barack Obama’s 
stated goal of working toward a nu-
clear-free world.

“I do want him to start pursuing the 
goal,” he said. “The United States 
have tens of thousands of nuclear 
warheads. The issue has to be re-
solved as the existence of nuclear 
weapons poses a grave threat to the 
earth.”

A Japanese nuclear energy expert 
cast doubt on whether Japan would 
have the capacity to follow through 
on its reported offer to Iran.

“The current capacity is getting 
short even for enriching uranium 
for Japan,” said Nobuaki Arima, a 
uranium enrichment expert with 
the agency for natural resources and 
energy. “It would be difficult for 
Japan to accept a foreign country’s 
demand for enrichment, at least for 
now.”

(Source : AFP)

Iran wants to discuss Japan 
offer to enrich uranium 





Iranian security forces have arrested Jun-
dullah terrorist group leader Abdolmalek 
Rigi, the Intelligence Ministry announced 
on Tuesday. 
Intelligence Minister Heidar Moslehi said 

the Iranian security forces captured the ter-
rorist group leader in Iran’s airspace. 
“Through a precise and splendid maneuver 
and intelligence management,” the security 
forces “were able to capture this evil...

Iran arrests terrorist ringleader 
Abdolmalek Rigi
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The General Assembly this af-
ternoon recognized the Interna-
tional Day of Nowruz, a spring 
festival of Persian origin, and 
moved back the dates of the next 
high-level dialogue on Financing 
for Development, as it continued 
its sixty-fourth session.
According to the preamble of the 
resolution on the International 
Day (document A/64/L.30/Rev.2), 
Nowruz, which means new day, 
is celebrated on 21 March, the day 
of the vernal equinox, by more 
than 300 million people world-
wide as the beginning of the new 
year.  It has been celebrated for 
over 3,000 years in the Balkans, 

the Black Sea Basin, the Caucasus, 
Central Asia, the Middle East and 
other regions.

The Assembly called on Member 
States that celebrate the festival 
to study its history and traditions 
with a view to disseminating that 
knowledge among the interna-
tional community and organizing 
annual commemoration events.

Welcoming the inclusion of 
Nowruz into the Representative 
List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity by the 
United Nations Educational, Sci-
entific and  Page 

Renowned Spanish flamenco 
guitarist Juan Martín will give 
performances during the 25th 
Fajr International Music Festi-
val. 
Martín who arrived in Iran on 
Monday morning will give per-
formances at Tehran’s National 
Grand Hall on February 28. 
Shiraz will host a performance 
by him on February 29. 
A virtuoso of the flamenco guitar 
who has been voted one of the 
top three guitarists in the world 

by US magazine Guitar Player, 
Juan Martín is a native of Anda-
lucía, where he still has a home 
in Málaga, as he mentioned on 
his website. 
He has recorded 14 albums, 
mainly as a composer. Currently, 
he has four videos distributed by 
Warner Brothers which, despite 
their moral purity, are always 
among their best sellers. 
His method book “El Arte Fla-
menco de la Guitarra”, in its sev-
enth print, has opened Page 7

Flamenco icon Juan 
Martín to perform in Iran


