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اخبار و گزارش هاي خود براي شماره  روزنامه نگاران شاغل در روزنامه هاي كشور، 
روزنامه  در  آنها  همكاران  از  تعدادي  كه  كرده اند  آماده  در شرايطي  را  روز سه شنبه 
بر مطبوعات  بيكار شدند. هيات نظارت  اعتماد در آخرين روزهاي سال كاري جاري 
در جلسه روز دوشنبه خود روزنامه اصالح طلب اعتماد را توقيف موقت و هفته نامه 
ايراندخت را لغو امتياز كرد. با اين حال روزنامه ها سوژه هاي مختلفي را در صفحات 
به تحريريه و لوگوي روزنامه  را  بهار عكس يك خود  داده اند. روزنامه  بازتاب  خود 
اعتماد اختصاص داده و خبر توقيف اين روزنامه را برجسته كرده است. بهار همچنين 
كه  آورده  خود  سرمقاله  در  را  اعتماد  روزنامه  سردبير  بهزادي،  بهروز  از  يادداشتي 
»اگر  گذاشته:  ميان  در  اعتماد  خوانندگان  با  را  پرسش  اين  آن  از  بخشي  در  بهزادي 
روزنامه اعتماد با احتياطي كه در جريان كار مي شد و با دستورالعمل هاي شوراي خط 
مشي كه قانون اساسي و قانون موضوعه را هميشه مد نظر داشت، اين چنين تعطيل 
شود، پس چگونه مي توان روزنامه اي منتشر كرد كه حداقل اصول حرفه در آن رعايت 

شده باشد.« 
صفحات 3و 4

صفحه 9

صفحه 27 سالمت

اوباما راهبرد نوين هسته اي آمريكا 
را اعالم مي كند 

دارند  وزن  اضافه  که  آنهايي  همه 
اهمیت  خودشان  سالمت  به  و 
قصه  يک  با  احتماال  مي دهند؛ 
پرغصه دست به  گريبان اند: رژيمي 
قصه،  اين  اگر  وزن!  کاهش  براي 
با  نیست  بد  هم هست؛  غصه شما 

اين مطلب، همراه شويد و... 

صفحه 11 اقتصاد

بروز نشانه هاي رونق در 
اقتصاد اياالت متحده

ماه  در  مي دهد  نشان  آمارها 
ماه  چهارمین  براي  ژانويه 
پي در پي، میزان مصرف مردم 
است.  يافته  افزايش  آمريكا 
مصرف در آمريكا بیش از 70 
درصد تولید ناخالص داخلي را 

تشكیل مي دهد و...

اخبار اينترنتی پولی
 می شوند

و  مجازي  عرصه  در  تبلیغات 
چالش هاي اقتصادي روزنامه ها 
همچون  رسانه ها  برخي 
نیويورك تايمز قصد دارند ديگر 
اينترنت  روي  رايگان  مطالب 
خبر  تشنگان  نكنند.  منتشر 

تاکنون توانسته اند هر چقدر...

صفحه14 گوناکون

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

صفحه 7

ديپلماسی كاهش وزن

بنیامین به افتخار لندنیها
به روی سن می رود

اعتماد از مردم سلب شد!



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديكترين تعمیرگاه منتقل كرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

همكاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت كنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت كنید.

مشاورين فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

    Italian Album 
          A3&A4www.dramstudio.com

Tel: 0208 993 5113 
       0797 200 7979
info@dramstudio.com
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Da كافه قنادی كلوچه

 كافه قنادی كلوچه در شمال غربی لندن 
در روز  دوشنبه 15 مارچ افتتاح ميشود

انواع شیرينی های خشک و تر تازه  ايرانی ،
 كیک های عروسی، كیک های تولد 

2 Holders Hill Parade, Holders Hill Roadو NW7 1LY

0208 248 3111
www.cakecreate.co.uk 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
و  باشد   نمی  وابسته  سياسی  غير  و  سياسی 
بر  گام  صحيح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا 
معتبر،  های  سايت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می 
مقاالت رسيده وخبرگزاريهای رسمی با ذكر نام 

نويسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتياز و مديرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرايی: عارف - علیرضا رياحی
همكاران: دکتر آرا - دکتر بیژن کیمیاچی - احسان 

صادقیان- سبا ايرانی - آدوم صابونچیان 
امور پخش و توزيع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همكاری با هفته نامه ِپرشین

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

نشريه ارسال نمايند:

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

و عناوين آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشین خواهد بود.

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

به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشريه ارسال نمايند.

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

را ذکر کنید.

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

کرده و ارسال نمائید.

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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سنگهای  بر  شده  حكاكی  تصاوير  در 
عصبانی  هيچكس  جمشيد  تخت 
نيست. هيچكس سوار بر اسب نيست. 
هيچكس را در حال تعظيم نمی بينيد. 
خورده  شكست  و  سرافكنده  هيچكس 
برتر  ديگر  قوم  بر  قومی  هيچ  نيست 
آن  در  خشنی  تصوير  هيچ  و  نيست 
وجود ندارد. از افتخارهای ايرانيان اين 
ايران  در  داری  برده  هيچگاه  كه  است 
صدها  بين  در  است  نبوده  مرسوم 
پيكره تراشيده شده بر سنگهای تخت 

نژادی  چه  از  كه  بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان  و  برهنه  تصوير  يك  حتی  جمشيد 
هستيم و دارای چه اصالتی می باشيم. 

آخرين اخبار را می توانيد در وب گاه هفته نامه 
پرشين مالحظه نمائيد

 امور آگهی ها و تبلیغات
 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

خاص  سیاسي  جناح  دراختیار  يک  کامال  برمطبوعات  نظارت  هیات  که  شاهديم  اخیر  سالیان  در 
قرارگرفته، و شاهد يک سري عملكردهاي محدود کننده وتنگ نظرانه از سوي اين هیات  بوده ايم. مثال 
چنانكه شاهديم، تعداد کثیري از اشخاص و شخصیت هاي حقوقي در انتظار بررسي درخواست  مجوز 
انتشار نشريه قرار دارند و نه تنها به آنها پاسخي داده نمي شود بلكه معدود نشريات در حال انتشار 
هم که  متعلق فكري به جريان مقابل جريان حاکم در هیات نظارت برمطبوعات هستند دچار توقیف 
و لغو امتیاز مي  شوند. پیش از اين نیز اين موضوع را درخصوص روزنامه های اصالح طلب را هم 
شاهد بوديم. روزنامه اي که مقدمات انتشار  مجدد را آماده مي کرد. اما به محض انتشار مواجه شديم 

برخورد با نشريه ولغو امتیاز شدن آن. 

 اين نكته مورد توجه قرار دارد که چه روزنامه هاي درحال انتشار و چه درخواست  هاي نشريه که 
به جريان مقابل هیات نظارت برمطبوعات تعلق داشته اند درحال حذف شدن هستند. اما درمقابل، ما 
 مي بینیم نشرياتي که نزديكي فكري به ترکیب هیات نظارت برمطبوعات دارند ويا نزديكي فكري به 
دولت دارند،  به راحتي اجازه انتشار مي گیرند. يعني يک نوع جانبداري و بي عدالتي درعملكرد اين 

هیات وجود دارد.

برخورد جناح های  پايان سال سوای  آستانه  در  ايران دخت  و  اعتماد  بستن روزنامه  به هر شكل 
سیاسی و مسائل سیاسی مشكالت معیشتی را برای کارکنان و نويسندگان بهمراه خواهد داشت و اين 
مشكالت با توجه به گرفتاری های روزمره اقتصادی ايران بسی مشكالت را  برای همكاران دشوار 
تر خواهد نمود حال با توجه به عدم   وجود بیمه های بیكاری در ايران آيا اين روزنامه نگاران و 
کارمندان چه چاره ای برای ادامه حیات اجتماعی و سیاسی خواهند داشت يک بحث مفصلی است که 

جا دارد مسئوالن مملكتی بعد از بستن اين نشريات کمی به مشكالت بعد از آن نیز توجه نمايند.

اما از سوی ديگر میبینیم که در حال حاضر روزنامه هايی در خارج از ايران جشنهای صده خود را 
برگزار می کنند به عنوان مثال نشريه تايمز سالگرد 250 سالگی خود را جشن گرفته و به راه خود 

ادامه می دهد هرچند در طول اين سالها حاکمانی و قدرتمندانی آمده و رفته اند. 

اما نشريه همچنان به راه خود ادامه می دهد. بنابراين نتیجه می گیريم که حاکمان ايران بهتر است به 
جای بستن يک نشريه مردمی تغییر در سیاستهای اجرايی خود ايجاد نمايند و نقدپذيری را جزو اولین 
اصول زمام  داری  خود قرار دهند تا بتوان با حضور رکن چهارم دموکراسی که همان مطبوعات و 

روزنامه ها می باشد به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهند.  سردبیر

آخرین لحظه

اشتراک هفته نامه
عالقمندان به اشتراک و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و برای ما ارسال نمايند 

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

كدپستی: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ايميل: ...........................................................................................

موبايل: ..................................................................................... شماره شروع اشتراک از شماره : .........................

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

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

استفاده از هرگونه طرح های  تبلیغاتی 
هفته نامه پرشین منوط به اجازه كتبی می باشد.
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توقیف شد

پرونده 
برنج هاي آلوده،

توقیف
 » اعتماد« 

و  اخبار  کشور،  روزنامه هاي  در  شاغل  روزنامه نگاران 
شرايطي  در  را  سه شنبه  روز  شماره  براي  خود  گزارش هاي 
آماده کرده اند که تعدادي از همكاران آنها در روزنامه اعتماد 
در آخرين روزهاي سال کاري جاري بیكار شدند. هیات نظارت 
بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه خود روزنامه اصالح طلب 
اعتماد را توقیف موقت و هفته نامه ايراندخت را لغو امتیاز کرد. 
با اين حال روزنامه ها سوژه هاي مختلفي را در صفحات خود 
تحريريه  به  را  خود  يک  عكس  بهار  روزنامه  داده اند.  بازتاب 
اين  توقیف  خبر  و  داده  اختصاص  اعتماد  روزنامه  لوگوي  و 
از  يادداشتي  همچنین  بهار  است.  کرده  برجسته  را  روزنامه 
را در سرمقاله خود  اعتماد  بهزادي، سردبیر روزنامه  بهروز 

آورده که بهزادي در بخشي از آن اين پرسش را با خوانندگان 
اعتماد در میان گذاشته: »اگر روزنامه اعتماد با احتیاطي که در 
جريان کار مي شد و با دستورالعمل هاي شوراي خط مشي که 
قانون اساسي و قانون موضوعه را همیشه مد نظر داشت، اين 
چنین تعطیل شود، پس چگونه مي توان روزنامه اي منتشر کرد 

که حداقل اصول حرفه در آن رعايت شده باشد.« 
بهار همچون ساير روزنامه هاي اصالح طلب سخنان سید محمد 
خط  نیروهاي  مجمع  جوانان  و  دانشجويان  جمع  در  خاتمي 
امام)ره( را پوشش وسیع داده است. اين روزنامه اصالح طلب در 
تیتر يک خود به نقل از خاتمي نوشته »مشكالت را خودمان حل 
مي کنیم«. روزنامه آفتاب يزد اما در تیتر يک خود نقل قولي از 
رئیس جمهور را برجسته کرده و نوشته است: »وحدت موجود 
در کشور بي نظیر است. از اينكه برخي استعدادهايمان به خارج 
از کشور مي روند ناخشنود هستیم.« آفتاب يزد عكس هاشمي 
رفسنجاني و محمد يزدي را نیز در صفحه اول خود آورده و 
خبر از عیادت رئیس مجلس خبرگان رهبري از نايب رئیس اين 
مجلس داده است. روزنامه مردمساالري هم که چاره انديشي 
بازداشت شدگان  امام)ره( مجلس براي آزادي  فراکسیون خط 
را تیتر يک خود کرده، عكس سید محمد خاتمي را در صفحه 
اول خود آورده و به نقل از او نوشته: »گروه هاي تندي هستند 
که نمي خواهند تفاهمي در جامعه شكل بگیرد.« مردمساالري به 
نقل از احمدي نژاد در نشست سراسري استانداران کشور هم 
از سال هاي  بیشتر  بسیار  کشور  در  موجود  »وحدت  نوشته: 
گذشته است موضوع ديگري که در روزنامه هاي اصالح طلب 
و منتقد بازتاب گسترده اي داشته، باز شدن پرونده برنج هاي 
آلوده است. اين موضوع بعد از چند ماه بي خبري و سكوت بار 
ديگر با قرائت گزارش کمیسیون کشاورزي مجلس در جلسه 
مذکور  گزارش  براساس  آمد.  اخبار  صدر  به  دوشنبه،  روز 
برنج هاي وارداتي از هند آلوده هستند. مردمساالري در همین 
ارتباط به نقل از نمايندگان مجلس نوشته: که »مردم از ورود 
همشهري  روزنامه  مي کنند.«  خطر  احساس  آلوده  برنج هاي 
در تیتر يک خود نوشته »مناقشه برنج هاي آلوده باز هم باال 
گرفت«. جام جم هم در خبر مربوط به اين موضوع تیتر زده: 
در  ايران  روزنامه  اما  شد«.  باز  وارداتي  برنج هاي  »پرونده 
رئیس  برزگري:  از  نقل  به  دوم،  تیتر  در  و  خود  اول  صفحه 
برنج  نمونه   350 »آرسنیک  است:  نوشته  استاندارد  موسسه 
وارداتي در حد مجاز بوده و هم اکنون 130 نمونه برنج وارداتي 

در دست آزمايش است.« 
به  کشور  وزير  ابالغیه  به  را  خود  يک  تیتر  ايران  روزنامه 
با تشكیل ستاد اجرايي اختصاص داده؛  استانداران در رابطه 
روزنامه  نشاط«.  با  و  شاداب  نوروزي  براي  ويژه  »تدارك 
کیهان در صدر اخبار خود، حضور رمضان عبداهلل، دبیر کل 
برجسته  را  تهران  دانشگاه  در  فلسطین  اسالمي  جهاد  جنبش 
اسالم  از جهان  دفاع  در  »ايران  نوشته:  او  از  نقل  به  و  کرده 

مقابل غرب ايستاده است«. 
کیهان گزارشي هم در صفحه 14 خود دارد که در آن به نقل 
ريگي  مانند  را  فتنه  »سران  نوشته شده:  مجلس  نمايندگان  از 
دستگیر کنید«. جمهوري اسالمي هم تیتر يک خود را به حمايت 
ايران  برنامه هسته اي  از  متعهد ها  غیر  100 عضو کشورهاي 
اختصاص داده است. روزنامه جام جم هم در صفحه اول خود 
و  علم  نام آوران  بزرگداشت  مراسم  در  احمدي نژاد  از  نقل  به 
براي هنرمند محدوده  ادب و فرهنگ نوشته: »کسي نمي تواند 
تعريف کند«. گفت وگوي مصطفي پورمحمدي، رئیس سازمان 
در  زيادي  بازتاب  هم  خبرگزاري  يک  با  کشور  کل  بازرسي 

رسانه ها و از جمله روزنامه ها داشته است. 

خشم طبیعت در چهار 
گوشه جهان 
توفان در اسپانیا، سیل در انگلیس، زلزله در آمريكاي التین 

فاجعه مرگبار سونامي در سال 2004 و زلزله هائیتي مردم جهان را چنان درگیر 
وحشت از مرگ به واسطه بالياي طبیعي کرده است که کوچک ترين تهديد، زندگي 

عاديشان را تحت تاثیر قرار مي دهد. 

دست کم 50 نفر در جريان توفاني که بخش هايي از اسپانیا، پرتغال و فرانسه را 
140 کیلومتر در ساعت  در نورديده است، کشته شده اند. وزش باد با سرعت 
در حالي که از پرتغال به سمت خلیج بیسكي در حرکت بود، باعث آشفتگي در 

زندگي بسیاري شده است. 

بلژيک و آلمان در حال حرکت به سمت  از  از بخش هايي  با گذشت  اين توفان 
دانمارك است. حداقل 45 نفر در فرانسه کشته شده اند. پنج نفر از جمله يک پسر 

10 ساله نیز در اسپانیا و پرتغال جان خود را از دست داده اند. 
جهت  در  توفان  دارند  انتظار  مي گويند:  فرانسه  هواشناسي  سازمان  مسئوالن 

شمال شرقي حرکت کند و به تدريج به دانمارك برسد. 

اين نوع توفان »زينتیا« نام دارد و رخداد آن باعث شده است، پنج سازمان در 
در  اخطار  جديد  که سیستم   2001 سال  از  کنند.  اعالم  قرمز  فرانسه وضعیت 
فرانسه نصب و راه اندازي شد، اين دومین بار است که وضعیت قرمز اعالم شده 
است. برق صدها هزار خانه در غرب و جنوب غرب فرانسه قطع و در شماري از 

روستاهاي ساحلي اين کشور نیز سیل جاري شده است. 
يكي از ماموران پلیس محلي به خبرگزاري فرانسه گفت که برخي از مردم در 

منطقه »وندي«، باالي پشت بام هاي خود پناه برده اند. 
هلي کوپترهاي پلیس در آسمان هاي فرانسه به پرواز درآمده اند تا مردمي را که 

روي بام هاي خود گرفتار شده اند، پیدا کرده و نجات دهند. 
به گفته خبرگزاري فرانسه، بیشتر تلفات در اين کشور ناشي از غرق شدن يا 

اصابت خرده آوارهايي بوده که از ساختمان ها به اطراف پرتاب شده است. 
افتادن يک درخت روي يک خودرو باعث مرگ دو مرد اسپانیايي شده است. يک 
زن 82 ساله نیز قرباني کنده شدن يک درخت و افتادن آن شده است. پسر بچه 

پرتغالي نیز در اثر افتادن يک درخت جان خود را از دست داده است. 
شبكه راه آهن در شمال اسپانیا به شدت مختل شده و خودروهاي سنگین اجازه 

ندارند از تقاطع اصلي در جاده میان فرانسه و اسپانیا عبور کنند. 
70 پرواز خود را در فرودگاه شارل دوگل  اير فرانس گفت  شرکت هواپیمايي 
 175 ايفل در پاريس بالغ بر  پاريس لغو کرده است. سرعت باد در باالي برج 
در  نیز  را  اسپانیا  قناري  جزاير  زينتیا  توفان  است.  بوده  ساعت  در  کیلومتر 
از  از خارج شدن  بعد  توفان  اين  باعث خرابي زيادي نشده است.  اما  برگرفته 
فرانسه به خاك آلمان رسید و در همان ساعات اولیه پنج کشته برجاي گذاشت. 
توفان زينتیا مناطقي از آلمان را در خاموشي مطلق فرو برد و موجب قطع ده ها 

درخت در اين مناطق شد. 

دولت آلمان در بسیاري از مناطق اعالم وضعیت فوق العاده کرده است و تمام 
سرويس هاي امدادي در حال آماده باش به سر مي برند. 

در نزديكي آلمان هم بارش هاي پیاپي و خطر جاري شدن سیل در بريتانیا باعث 
شده امدادگران به حالت آماده باش در بیايند و بسیاري خانه هايشان را تخلیه 
کرده اند. اما در طرف ديگر جهان تلفات زلزله شیلي به بیش از 700 نفر رسیده 
است. رئیس جمهوري شیلي، تازه ترين آمار تلفات زلزله اين کشور را 711 نفر 

اعالم کرده و تعداد افراد مفقوداالثر نیز در حال افزايش است. 
او زلزله 8.8 ريشتري روز شنبه را فاجعه اي »غیرقابل تصور« توصیف کرد که 

به گفته او، رفع آن نیازمند تالشي عظیم 

کیلومتري شمال شرقي شهر کنسپسیون   115 در  زلزله  اين  بود. مرکز  خواهد 
که  کرده  برآورد  شیلي  دولت  بود.  سانتیاگو،  غربي  جنوب  کیلومتري   325 و 
زندگي حداقل دو میلیون نفر در اثر زلزله مختل شده است. روز يک شنبه نیز 

پس لرزه هاي قدرتمندي در نواحي زلزله زده 
غارت  به  که  اشخاصي  با  کنسپسیون  شهر  در  پلیس  نیروهاي  شد.  احساس 
اموال ديگران روي آورده بودند، درگیر شدند و اکنون ارتش، کنترل بخش هاي 
يا  زنده  افراد  نجات  براي  امداد  عملیات  است.  گرفته  دست  در  را  زلزله زده 

جمع آوري اجساد از زير آوارها همچنان ادامه دارد. 

آمانو: ايران به میزان كافي با آژانس همكاري نمي كند 
: مديرکل آژانس بین المللي انرژي اتمي مدعي شد، ايران به میزان کافي با آژانس در تحقیقات خود درباره فعالیت هاي هسته اي اين 
کشور همكاري نمي کند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، يوکیا آمانو، مديرکل آژانس بین المللي انرژي اتمي ديروز 
دوشنبه در نطق خود در برابر شوراي حكام مدعي شد: »آژانس همچنان به راستي آزمايي انحراف نداشتن مواد هسته اي اعالم 
شده در ايران ادامه مي دهد اما ما نمي توانیم تايید کنیم که همه مواد اعالم شده در ايران براي فعالیت هاي صلح آمیز به کار مي رود 
زيرا ايران همكاري الزم را با آژانس نداشته است.«در اين نشست، گزارش  آمانو درباره اجراي پادمان ها در ايران و سوريه مورد 
بررسي قرار مي گیرد. الزم به ذکر است که آمانو در گزارش خود براي ادعاهاي برخي از کشورهاي غربي که با ايران خصومت 

دارند، اعتبار قائل شده است. البرادعي به اين ادعاها در گزارش هاي خود توجهي نكردو آنها را فاقد اعتبار اعالم کرد. 

تسلیت
مجید جان  دوست گرامی، بدينوسیله در گذشت برادرتان را به 

شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمايیم و از خداوند منان 
صبری جزيل خواستاريم از طرف عارف و دوستان
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زيرذره بین
 عیادت سیدحسن خمیني از علي کروبي؛سیدحسن خمیني به عیادت 
کروبي رفت. به گزارش سحام نیوز حسن خمیني که همراه با همسر 
و فاطمه طباطبايي مادرش به منزل علي کروبي رفته بود، از شنیدن 
رفتاري که با علي کروبي شده بود، بسیار متاثر شد. در اين ديدار 

مهدي کروبي نیز حضور داشت.

? علي حكمت آزاد شد؛ علي حكمت عضو شوراي مرکزي انجمن دفاع 
از آزادي مطبوعات و سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد، پس از 
حدود دو ماه زندان و با قرار وثیقه شنبه شب از زندان اوين آزاد 
بازداشت  در  و  11 دي  تاريخ  در  کلمه علي حكمت  به گزارش  شد. 
زهدي  محمدرضا  و  مهسا  دخترش  همراه  به  عاشورا  از  بعد  هاي 

بازداشت شده بود. 

? بازداشت استاد دانشگاه مفید قم؛ حجت االسالم میراحمدي زاده با 
حكم دادگاه ويژه روحانیت بازداشت شد. به گزارش »پارلمان نیوز« 
میراحمدي زاده استاد حقوق عمومي دانشگاه مفید قم و از شاگردان 

مرحوم آيت اهلل العظمي منتظري بوده است.

? حذف تصوير خاتمي از مترو ؛ تابناك نوشت تصوير حكاکي شده 
ايستگاه مترو  از  سیدمحمد خاتمي رئیس جمهور دوران اصالحات 
عكس  با  را  خبر  اين  که  تابناك  است.  شده  حذف  خمیني)ره(  امام 
منتشر کرده، گزارش داد؛ به دلیل اينكه در تاريخ 2/12/78 ايستگاه 
هاي مترو طرشت، دانشگاه شريف، آزادي، شهید نواب صفوي، میدان 
حر، دانشگاه امام علي و نیز حسن آباد به دست رئیس جمهور وقت 
امام  از  افتتاح شده تصاوير حكاکي شده  کشور، سیدمحمد خاتمي 
خمیني رهبر انقالب و خاتمي در ورودي ايستگاه مترو امام خمیني 
مشاهده  عابران  اخیراً  اما  بود  شده  نصب  همايون  باب  خیابان  در 
کردند تصوير خاتمي حذف شده و باقي تصاوير نیز در حال حذف 
است. اين در حالي است که از آغاز ماه صفر تاکنون با نصب بنري 
از ديده شدن اين سه تصوير جلوگیري شده بود. بنابر برخي شنیده 
به حضور  نسبت  يي  بیانیه  در  افراد  برخي  پیشتر  تايیدنشده،  هاي 

تصوير خاتمي در اين قسمت تهديداتي را صورت داده بودند.

? گاليه از بالتكلیفي پرونده بهشتي شیرازي؛ خانواده علیرضا بهشتي 
شیرازي سردبیر روزنامه کلمه از بالتكلیفي پرونده وي انتقاد کردند. 
سیدصدرالدين بهشتي به کلمه گفت پرونده پدرش هنوز روند قضايي 
ندارد و آنها از اتهامات و شرايط بهشتي در زندان بي اطالعند. وي 
درخواست کرد پرونده ها روند قضايي مشخص و شفافي پیدا کنند تا 
خانواده ها در جريان وضعیت بازداشت شدگان قرار گیرند. به گفته 
با مشاور میرحسین  امكان مالقات  تاکنون  بهشتي شیرازي،  فرزند 

موسوي فراهم نشده است.

دادگستري  وکیل  مصطفايي«  »محمد  شهیدي؛  هنگامه  حكم  تايید   ?
در وبالگ خود نوشت هنگامه شهیدي موکلش يک روز بعد از تايید 
دادگاه تجديدنظر دستگیر شده است. در حالي که حكم  حكمش در 
سوي  از  اسفند  پنجم  تاريخ  در  شهیدي  هنگامه  حبس  سال  شش 
بعد  روز  يک  نگار  روزنامه  اين  بود،  شده  تايید  تجديدنظر  دادگاه 

بازداشت شد.

? روانبخش؛ نیازي به حذف هاشمي نیست؛ قاسم روانبخش با بیان 
اينكه »حذف هاشمي رفسنجاني از صحنه سیاسي کشور کاري دور 
از دسترس نیست«، گفت؛ اما حضرت آقا با حذف افراد دايره نظام 
از ذهن  مخالف هستند وگرنه حذف کردن هاشمي رفسنجاني دور 
نیست. وي در گفت وگو با حقیقت نیوز ادامه داد؛ ما معتقديم ديگر 
نیست  انقالبي  نیروهاي  توسط  رفسنجاني  هاشمي  حذف  به  نیازي 
صحنه  از  همیشه  براي  را  خودش  خودش،  زودي  به  وي  که  چرا 

سیاسي کشور حذف خواهد کرد. 

? بدرالسادات مفیدي در بالتكلیفي؛ به رغم گذشت سه ماه از بازداشت 
بدرالسادات مفیدي دبیر انجمن صنفي روزنامه نگاران وي همچنان 
اول  از  وي  مفیدي،  خانواده  گفته  به  برد.  مي  سر  به  بالتكلیفي  در 
اسفند به بند عمومي منتقل شده است اما از وضعیت مناسب جسماني 
اعتماد  با  وگو  گفت  در  همچنین  مفیدي  خانواده  نیست.  برخوردار 

خواستار رسیدگي به پرونده اين روزنامه نگار شدند. 

? آزادي مظفر، شمس الواعظین و تاجیک با وثیقه؛ سه تن از فعاالن 
شدند.  آزاد  گذشته  شب  شده،  بازداشت  مطبوعاتي  و  سیاسي 
محمدجواد مظفر نايب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با سپردن 
وثیقه 200 میلیون توماني آزاد شد. مدير انتشارات کوير در تمامي 

62 روز گذشته در انفرادي بوده است. به گزارش »اعتماد«، عبدالرضا 
پس  بار  دومین  براي  ماه  دي  هشتم  که  نیز  نگار  روزنامه  تاجیک 
از انتخابات بازداشت شده بود با توديع وثیقه 100 میلیون توماني 
آزاد شد. ماشاءاهلل شمس الواعظین از تحلیلگران سیاسي و روزنامه 
نگاران باسابقه کشور نیز با همین میزان وثیقه امكان آزادي را به 

دست آورد.

? مخالفت با برگزاري مراسم توسلي در مسجد قلهک؛ مراسم دومین 
سالگرد درگذشت آيت اهلل توسلي به صورت غیررسمي و خصوصي 
در دفتر امام خمیني در جماران برگزار شد. به گزارش نوروز به رغم 
درخواست خانواده وي براي برگزاري مراسم سالگرد اين مرحوم 
در مسجد جامع قلهک که مرحوم توسلي عمري را در آن مسجد اقامه 
جماعت کرده بود، با برگزاري هرگونه مراسم براي مرحوم توسلي 

مخالفت شد.

? مالقات رباني املشي با خانواده؛ خانواده محمدصادق رباني املشي 
روز پنجشنبه براي اولین بار با وي مالقات کردند. به گزارش کلمه اين 
استاد بازنشسته دانشكده علوم دانشگاه تهران دو ماه قبل دستگیر 

شد. خانواده رباني املشي روحیه وي را مثبت ارزيابي کردند.

? قطع حقوق تاج زاده؛ فخرالسادات محتشمي پور از قطع شدن حقوق 
همسرش از هنگام بازداشت خبر داد. به گزارش »پارلمان نیوز« همسر 
سیدمصطفي تاج زاده گفت؛ »از خردادماه سال جاري و همزمان با 
بازداشت همسرم حقوق ماهانه ايشان که از نهاد رياست جمهوري 
پرداخت مي شد، قطع شده است.« اقدام براي بازنشستگي تاج زاده 

نیز به گفته همسرش که پیگیر آن بوده به نتیجه نرسیده است.

نامه  هفته  سرمقاله  در  حدادعادل  فرزند  حداد؛  فرزند  بیني  پیش   ?
پنجره تاکید کرده در آينده يي نزديک ايران وارد يک جنگ با غرب 
خواهد شد. به گزارش »فردا« فريدالدين حدادعادل با بیان آنچه قرائن 
اتحاديه  ناتو و  از میان  ادعا خوانده است، نوشته که  اين  و شواهد 
عرب، ناتو از طريق يكي از همسايگان ما که عضو آن باشد، ما را 
به جنگ خواهد کشید. فرزند رئیس مجلس هفتم و رئیس کمیسیون 
فرهنگي مجلس هشتم در ادامه اين کشور همسايه عضو ناتو را ترکیه 
خوانده و در ادامه پیش بیني کرده ارتش مي تواند در اين کشور اقدام 

به کودتا کند و دست به يک عمل عجوالنه )حمله به ايران( بزند.

? فعالیت زيرزمیني »همت«؛ جهان نوشت با وجود اينكه نشريه همت 
و موج انديشه به دلیل انتشار مطالب و عكس هاي مشكوك با اظهار 
نارضايتي مقامات عالي رتبه نظام تعطیل و دستگاه قضايي مامور 
به برخورد با عوامل آن شد اما خبرهاي رسیده از تحرکات دوباره 
برخي عوامل اين نشريه خبر مي دهند. بنابر اخبار رسیده بسته هاي 
حاوي دو شماره جنجالي اين نشريه به استان هاي مختلف کشور 
انجمن هاي سیاسي، دانشجويي ارسال شده  به خصوص مراکز و 
است. جالب اينكه در محل آدرس نويسنده همان آدرس دفتر پیشین 

مجله درج شده است.

انقالب  مجاهدين  سازمان  عضو  افكن  بال  مهرداد  بازداشت؛  دو   ?
منطقه اصفهان براي بار دوم بازداشت شد. به گزارش کلمه مسوول 
 25 در  اصفهان  در  موسوي  میرحسین  ستاد  رساني  اطالع  کمیته 
خرداد نیز دستگیر شده بود. همچنین کلمه نوشت »ويلسون عیسوي« 
از کشیشان کلیساي آشوري کرمانشاه نیز در منزلش بازداشت شد.

? استعفا در روزنامه حامي دولت؛ شنیده هاي خبرنگار جهان حاکي 
از آن است که در پي بروز اختالفات در يكي از روزنامه هاي حامي 

دولت تعدادي از مديران اين روزنامه استعفا کرده اند. 

روزنامه  از  تعدادي  بازداشتي؛  نگاران  روزنامه  با  مالقات  روز   ?
ديدار کردند.  با خانواده هاي خود  پنجشنبه  بازداشتي روز  نگاران 
مهرابي،  احسان  کاظمیان،  مرتضي  پوراستاد،  وحید  حكمت،  علي 
کیوان مهرگان، اکبر منتجبي، عبدالرضا تاجیک، محمد داوري، عیسي 
سحرخیز، سعید لیالز و سمیه مومني از جمله روزنامه نگاراني بودند 
که در اوين با خانواده هاي خود ديدار کردند. به گزارش نوروز به 
مثبت  نگاران  روزنامه  اين  عمومي  روحیه  آنها،  هاي  خانواده  گفته 
براي  تاجیک سايرين  و  لیالز  به جز حكمت، سحرخیز،  است.  بوده 

نخستین بار امكان مالقات با خانواده هايشان را پیدا کردند.

? حضور موسوي و رهنورد در مراسم شهداي باکري؛ مراسم يادبود 
شهداي باکري پنجشنبه شب در منزل شهید حمید باکري برگزار شد. 
به گزارش کلمه میرحسین موسوي، زهرا رهنورد و برخي از چهره 
هاي سیاسي و مذهبي نیز در اين مراسم حضور داشتند. اين مراسم 
در حالي برگزار شد که برخي از افراد در بیرون منزل با سر دادن 

شعار قصد اخالل داشتند که اين امر محقق نشد.

? رونمايي از آرم جديد وزارت اطالعات؛ گفتني است در سال 1382 

به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس وزارت اطالعات، روابط عمومي 
اين وزارتخانه فراخواني جهت طراحي آرم جديد اين وزارتخانه اعالم 
کرد که در کنفرانس روز گذشته وزير اطالعات نخستین باري بود 
که اين آرم جديد به معرض ديد خبرنگاران و اصحاب رسانه گذاشته 
شد. پارسینه نوشت در نشست خبري حیدر مصلحي وزير اطالعات 
که به تشريح چگونگي دستگیري عبدالمالک ريگي اختصاص داشت، 
اطالعات عماًل رونمايي شد و  بار آرم جديد وزارت  براي نخستین 
در کنار پرچم جمهوري اسالمي ايران در مقابل وزير اطالعات قرار 

گرفت.

? يک بازداشت؛ هنگامه شهیدي روزنامه نگار صبح پنجشنبه در پي 
احضار به وزارت اطالعات بازداشت و به بند 209 زندان اوين منتقل 
شد. به گزارش نوروز به مادر وي گفته شد براي پیگیري وضعیت 
وي به دادسراي اوين مراجعه کند. گفتني است شهیدي پیش از اين 
آزاد  توماني  میلیون   90 وثیقه  قرار  با  و  شده  بازداشت  ماه  چهار 

شده بود.

? يک آزادي؛ سمیه رشیدي فعال دانشجويي و فعال حقوق زنان آزاد 
بازداشت  29 آذرماه  تاريخ  به گزارش کلمه سمیه رشیدي در  شد. 

شده بود. 

خندان  اصغر  تعییني  وکیل  میرزازاده  ايمان  خندان؛  اصغر  حكم   ?
محكوم شده  74 ضربه شالق  و  دو سال حبس  به  وي  کرد  اعالم 
است. به گزارش کلمه وي افزود؛ اتهامات وي اخالل در نظم عمومي 
و فعالیت تبلیغي علیه نظام است. دادگاه موکلم را به جهت اخالل در 
نظم عمومي به تحمل يک سال حبس و 74 ضربه شالق و به جهت 
بديهي است  به يک سال حبس محكوم کرده است.  تبلیغ علیه نظام 
در فرجه قانوني به راي صادره اعتراض خواهم کرد. اصغر خندان 
پاسدار بازنشسته و يكي از فعاالن ستاد مهندس موسوي در تهران 

در 22 بهمن بازداشت شده بود.

? لغو کنفرانس مطالعات ايران؛ در خبرها آمده است کنفرانس دوروزه 
هشتم  و  هفتم  شنبه،  و  جمعه  روزهاي  بود  بنا  که  ايران  مطالعات 
اسفندماه ) 26 و 27 فوريه( در دانشگاه کمبريج برگزار شود، لغو شد. 
دانشكده مطالعات آسیايي و خاورمیانه دانشگاه کمبريج قصد داشت 
در روزهاي پاياني اين هفته با همكاري و رايزني فرهنگي دولت ايران 
در لندن اين کنفرانس دو روزه را برگزار کند. اما دانشگاه کمبريج با 
اين توضیح که »اکنون زمان مناسبي براي اين کنفرانس به نظر نمي 
رسد«، از برگزاري اين کنفرانس انصراف داد و اطالعات مربوط به 

اين کنفرانس را از سايت خود حذف کرد.

? وضعیت چند بازداشتي؛ »جمیله دارالشفايي« فیلمنامه نويس سینما 
خانواده خود  با  بازداشتش  از  روز   20 گذشت  از  بعد  تلويزيون  و 
اين تماس از سالمتي خود  تماس گرفت. به گزارش نوروز وي در 
خانواده  از  نیست.  دست  در  اطالعي  او  اتهامات  از  ولي  داد  خبر 
ابوالحسن و ياشار کماکان در بازداشت به سر  دارالشفايي بنفشه، 

مي برند. 
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فاتح می شود قبلی ها را يا می کشد و يا فراری میدهد جايش 
می نشیند تا از درون قبیله يک عده که نه شهامت کشته شدن 
را داشتند و نه قدرت يا شانس فرار به سرعت تغییر شكل 
می دهند با فاتح به صورت کاسه داغ تر از آش همداستانی 
خدمت  در  مكی  بر  يحیی  راستش  دست  شود  می  کنند  می 
هارون قرار می گیرد خواجه نظام الملک می شود همه کاره 
شود  می  طوسی  نصیرالدين  خواجه  سلجوقی  ملكشاه  ی 
دست راست خان مغول میرزاابراهیم کالنتر با هزار دوز و 
کلک حكومت را از زنديه می گیرد و میدهد به دست قاجاريه 
فرقی نمی کند و در همین سلسله ی ابد مدت!! قاجاريه میرزا 
علی اصغر خان اتابک با سه پادشاه در قبل و بعد از مشروطه 
کنار می آيد. يک چندی بدين منوال می گذرد... اما چون تدبیر 
به  منافع شخصی  جهت  در  اختصاصا  هست  اگر  )و  نیست 
کار می رود( برنانه ريزی نیست مديريت پايدار نیست درايت 

نیست خیلی زود شمارش معكوس آغاز می شود. 
يک  همت  به  گرفتن  کنید  نگاه  را  مان  گذشته  تاريخ  سراسر 
مرد نظامی )از هر نوعش( انجام می گیرد چون برای گرفتن 
فقط زور الزم است و آتش زدن و زبان در آوردن اما وقتی 
اوضاع آرام شد می بینید که ديگر حتی نادر شاهی که برای 
ايرانی ی سرافكنده بعد از صفويه اين چنین اعتباری را فراهم 
آورد قادر به ادامه کار نیست چون تمرين سازندگی نكرده 
آمادکی و سواد الزم را برای کار ندارد بنابراين همان رويه 
ی نظامی را آن قدر ادامه می دهد که مردم برای تامین مالیات 
مجبور می شوند دخترشان را به ترکمن ها بفرشند و وقتی 
روزی  نو  از  روز  می شود  باز شروع  آمدند  جان  به  ديگر 
تكراری  رويدادهای  از  ديگر  مقطع  يک  تا سربجنبانی  نو  از 
تاريخ شكل گرفته است. به هر حال به اين نتیجه می رسیم 
که اگر نخواهیم همه چیز را دوباره و چند باره تجربه کنیم 
بدون شناخت  دارم  باور  بگیريم.چه  تر  جدی  را  تاريخ  بايد 
ديروز هرگز قادر نخواهیم بود امروز و فردای بهتری برای 

خود بسازيم.

حقیقت گريزی و پنهانكاری
با  شدن  روبرو  به  چندانی  عالقه  ها  ايرانی  ما  مجموع  در 
حقايقی که به هر دلیلی مطابق میل و سلیقه مان نباشد نداريم.
و  خود  گريبان  ناکرده  خدای  که  العالجی  بیماری صعب  از 
مشكالت  و  معضالت  تا  گرفته  را  اطرافیانمان  از  عزيزی  يا 
به  سكوت  با  حالت  بهترين  در  دهیم  می  ترجیح  اجتماعی 
آسانی از کنار آن بگذريم و به اين منظور در حادترين شرايط 
هر چی  عالجی  بی  اوج  در  و  خدا  امید  به  و  انشاا  با  حاکم 
خداوند مقدر کرده باشد صورت مساله را پاك می کنیم غافل 
از اين که به استناد ده ها توصیه مسلم انجام اين گونه امور 
اگر  را خداوند به عهده خود ما قرار داده و قرار هم نیست 

کوشش در رفع معضل نكنیم خود بخود حل شود.
را  روغنش  ی  کاسه  سگ  که  درويشی  ی  عامیانه  داستان 
لیسیده بود و آن را نجس کرده بود را که میدانید. درويش 
مال باخته تنها به اين دلخوش کرده بود که انشاا گربه بوده. 
در صورتی که خودش خوب می دانست واقعا آن که کاسه 
. ما هم  اش را لیسیده و نجس کرده بود سگ بود نه گربه 
اکثرا مسائلمان را خوب مس دانسم ولی حتی خودمان را هم 
گول می زنیم يعنی نه اين که الزاما قصد دروغ گويی داشته 
باشیم بلكه برحسب عادت  فكر می کنیم اين جور راحت تر 

هستیم.
داشت  ها وجود  ايرانی  ما  در وجود  که  وقتی  اين مشكل  و 
خوب حاال همین هموطن وزير شد... وکیل شد... اين روحیه 
را که از خودش دور نمی تواند بكند. در راس سازمان تحت 
نفوذش هم عالقه ای به دانستن مشكالتش نخواهد داشت چه 
اعتراف  مشكل  وجود  به  تا  کند  را حل  آنها  که  آن  به  رسد 
نداشته باشی که در صدد حلش بر نمیايی! اين است که وقتی 
مصاحبه میكند يا وقتی برنامه می ريزد يک جايش لنگ می 
ماند. می شود همین که هست. پس در اين جا ديگر دولت و 
باشند  داشته  بدی  الزاما قصد  که  اين  بدون  ندارد همه  ملت 

همان امر بد را اجرا می کنند.
وقتی قرار باشد مشكالت را به روی خودمان نیاوريم ظاهر 
قضیه جامعه ای را می بینیم ساکت آرام معقول همه سر به 
زير نه کسی خالف می کند نه چشم کسی به نامحرمی می 
افتد و نه آثاری از اين همه تالطم بسیار طبیعی ی جامعه ای 

که اصطالحا جامعه جوان است به چشم می خورد.
 ادامه دارد

برگزار کننده کنسرت بنیامین

خوشحالیم كه میزبان 
اولین كنسرت بنیامین در 

خارج از كشور هستیم
احسان صادقیان

سال  شش   )Tangerine( تنجرين  شركت 
پيش در انگلستان به منظور معرفی موسيقی 
به ثبت رسيد و  اروپا  انگلستان و  جهان در 
تا كنون كارهای درخشانی همچون برگزاری 
همای  شجريان،  استاد  موسيقی  كنسرت 
مستان  را در كارنامه خود دارد. همچنين در 
تاريخ 14 مارس سال جاری ميزبان بنيامين 
 O2 بهادری، خواننده پاپ است كه در سالن
خصوص  اين  در  كرد.  خواهد  اجرا  كنسرتی 
مصاحبه ای با مدير اجرايی شركت تنجرين 

داشته ايم كه در ادامه می آيد.
 .

شايعه شده بود كه با خروج آقای بنيامين از كشور مخالفت شده 
بود، آيا اين شايعه صحت دارد؟

 
خیر صحت ندارد. در واقع هر کسی که در ايران اجازه تولید، ضبط 
وپخش محصوالت فرهنگی هنری را داشته باشد می تواند در خارج از 
کشور نیز آثار خود را ارائه دهد ولی يک برنامه گذار بايد از او دعوت 
به عمل آورد. تا کنون فقط يک بار از رضا صادقی دعوت کرده بودند 
که برای اجرای کنسرت به خارج از کشور بیايد که متأسفانه به دلیل 
مشكالتی که در برنامه ريزی پیش آمده بود، کنسرت ايشان اجرا نشد 
و اگر نه به طور کلی ممانعتی بر سر راه خوانندگان مجاز برای اجرای 

کنسرت در خارج از کشور وجود ندارد.

حاال چرا بنيامين را انتخاب و به اجرای كنسرت دعوت كرده ايد؟ 

احساس کرديم بازار از کنسرت خوانندگان لوس آنجلسی اشباه شده؛ 
گاهی شاهد بوده ايم کنسرتهايی که در اروپا برگزار شده در سالهای 
بعد عینًا تكرار شده اند. اين بود که به فكر دعوت از خوانندگان داخل 
را  متنوعتری  برنامه های  و  را بشكنیم  انحصار  اين  تا  افتاديم  ايران 
برگزار کنیم و خوب، سعی کرديم به سراغ معروفترينها برويم تا در 

میان ايرانیان خارج از کشور هم شناخته شده باشند.

برای ترتيب دادن اين كنسرت در لندن مشكالت خاصی نداشتيد؟
 

آيد  نمی  بوجود  مشكلی  برويم  پیش  درست  جهت  در  همیشه  اگر 
مديريت  به  ترانه شرقی  با شرکت  ما  است.  بر  زمان  کار  روند  فقط 
آقای رجب پور تماس گرفتیم که قباًل هم با گروه آرين دو برنامه در 
منچشتر و لندن اجرا کرده بودند. مدت 10 ماه طول کشید تا توانستیم 
مقامات  از  را  نیاز  بدهیم و مجوزهای مورد  انجام  را  توافقهای الزم 
ذی صالح اخذ بكینم. اينها کارهايی بود که در داخل ايران بايد انجام 
می شد. يک سری کارهای قانونی هم بايد در انگلستان صورت می 
گرفت از جمله صدور ويزا که شرايط و مقتضیات خاص خود را دارد. 
خوشبختانه همه کارها با برنامه ريزی قبلی انجام شده و خوشحالیم 
که میزبان اولین کنسرت بنیامین در خارج از کشور هستیم و الزم می 

بینم از سفارت انگلستان به خاطر همكاری بی دريغشان تشكر بكنم.

سليقه مردم در لندن و استقبالشان از موسيقی چطور است؟

 ما در لندن کنسرتها پاپ برگزار کرديم، کنسرتهای سنتی هم برگزار 
کرديم. در مورد موسیقی پاپ چون همیشه خوانندگان لوس آنجلسی 
آمده اند، برنامه ها تكراری شده و مردم به دنبال موسیقیهای جديد 
هستند. اما موسیقی سنتی هواداران اندکی دارد به همین دلیل اجرای 
از جاهای ديگر است. مثاًل کنسرت  لندن کمتر  موسیقیهای سنتی در 
همای مستان را که در لندن اجرا کرديم با استقبال خوبی روبه رو شد 

ولی در آلمان استقبال مردم بهتر بود. کاًل اجرای برنامه های سنتی 
معموال سودآوری ندارد و اينطور برنامه ها درواقع مالیاتی است که 

تنجرين با افتخار برای حفظ فرهنگ ملی کشورمان می پردازد.

مشكل  با  تماشاگران  جانب  از  كنيد  می  برگزار  كه  كنسرتهايی  در 
خاصی برخورد نمی كنيد؟

 يكی از مشكالتی که همیشه با ان مواجه هستیم مسئله تبلیغات است. 
متأسفانه در لندن يک مرکز مشخصی که بتوان از طريق آن با ايرانیها 
برنامه  گاهی  که  باعث می شود  اين  و  ندارد  کرد وجود  پیدا  ارتباط 
به  اگر هست بیشتر  نداشته باشد. مشكالت ديگری  ها فروش خوبی 
خاطر ضعف برنامه ريزی صورت می گیرد. مثاًل خیلی از کنسرتهای 
بدون برنامه ريزيهای قبلی و به طور ناگهانی برگزار می شود. در اين 
صورت، ضعفهايی که در کار وجود خواهد داشت طبیعتًا باعث بروز 

مشكل می شود.

شما برای اجرای هرچه بهتر كنسرت بنيامين چه تدابيری
 انديشيده ايد؟

 يک مسئله خیلی مهم محل برگزاری کنسرت است؛ اينكه چه امكاناتی 
در اختیار داشته باشد و يا تیم خدماتی شان تا چه اندازه حرفه ای 
باشد چون کنترل مردمی که مشروبات الكلی مصرف کرده اند، تحت 
تأثیر موسیقی هستند وبا مسايل مختلفی می تواند موجب بروز مشكل 
شوند، دشوار است. ما هم به اين منظور سالن O2 را انتخاب کرديم. 
همیشه در برنامه هايمان سعی می کنیم نظم و ترتیب را اول خودمان 
تأخیر  يعنی  می شود،  ما سروقت شروع  اجراهای  مثاًل  کنیم  رعايت 
به  کنیم  می  معمواًل سعی  گذاريم.  نمی  انتظار  در  را  مردم  و  نداريم 
های  برنامه  تمام  در  چنانكه  مثاًل  کنیم،  رسانی  اطالع  تماشاگرانمان 
اروپايی مرسوم است، فهرست برنامه ها را در بین تماشاگران توضیع 
باشند.  چه  منتظر  بايد  برنامه  از  لحظه  هر  در  که  بدانند  تا  کنیم  می 
معمواًل  سالن  امنیت  حفظ  برای  است؛  سالن  امنیت  ديگر  مهم  مسیله 
بايد  از جمعیت  برای حجم مشخصی  که  دارد  فرمول خاصی وجود 
تعداد معینی از مأمورين امنیتی حضور داشته باشند و ما برای تأمین 
هزينه  در  نكرديم  سعی  عنوان  هیچ  به  تماشاگران،  آرامش  و  امنیت 

امنیت سالن صرف جويی بكینم.

برای انتخاب سالن چه معيارهايی را در نظر داشته ايد؟

 انگلستان ساختمانهای قديمی دارد که بیشتر برای تئاتر طراحی شده 
و امكانات الزم برای سالن کنسرت را ندارد. ما به دنبال سالنی بوديم 
در   O2 باشد. سالن  داشته  را  زنده  اجرای  برای  الزم  ويژگیهای  که 
دنیا شناخته  بهتری کنسرت حال  به عنوان  افتتاح شد و   2007 سال 
که  است  سالنی  همان  اين  دارد.  خوبی  بسیار  امكانات  و  است  شده 
امكانات  کند چون  اجرا  کنسرتی  آن  در  داشت  قصد  مايكل جكسون 
رفاهی بسیاری دارد. به نظر من يک کنسرت خوب به سه عامل بستگی 
و  تكنیكی  امكانات  سوم  و  قوی  وگروه  خوانده  قوی،  مديريت  دارد: 
سالنی که امكانات تكنیكی الزم را نداشته باشد اجرا را خراب می کند. 
سالن O2 سیستم صوتی و نور پردازی بی نظیری در اروپا دارد که 
پارکینگ  اند؛  شده  ديده  تدارك  موسیقی  زنده  اجرای  برای  منحصراً 
اختصاصی دارد و تماشاگران الزم نیست خودروی خود را در خیابان 
پارك کنند؛ ايستگاه قطار دقیقًا جلوی در سالن است و همچنین امكانات 
تاکسی رنک، اتوبوس و حتی اسكله کنار رودخانه دارد برای کسانی 
که بخواهند با قايق به کنسرت بیايند. فضای بسیار مناسب با تهويه 
های کافی و 6 بار بزرگ هم دارد که در زمان استراحت بین برنامه به 

تماشاگران سرويس دهی می کنند.

چه توصيه ای برای مردمی كه می خواهند برای تماشای كنسرت 
بنيامين بيايند داريد؟

 اول از همه خواهشمنديم مردم بلیتهايشان را در آخرين لحظات تهیه 
فروش  برای  بلیتی  کنسرت  اجرای  شب  در  ما  که  خصوصًا  نكنند، 
اينترنت  بلیتهايشان را از طريق  نخواهیم داشت. توصیه می کنیم که 
با هزينه  گاهی  کار سريعتر، آسانتر و حتی  اين  کنند چون  خرداری 
کمتر صورت می گیرد. توجه داشته باشند که کنسرت سروقت شروع 
خودشان  هم  باشند  داشته  تأخیر  سالن  به  آمدن  در  اگر  شود.  می 
تماشای بخشی از کنسرت را از دست می دهند و هم ممكن است ضمن 
پیدا کردن جايی برای خود مزاحمتی برای ديگران ايجاد کنند. بنابراين 
الزم است مسیر و نحوه آمدنشان را برنامه ريزی کنند و حتمًا زمان 

الزم را با توجه به ترافیک شهری اختصاص بدهند.

چه برنامه های برای آينده داريد؟

 در آينده هم به همین شیوه ادامه می دهیم. توافقهايی با خواننده های 
ايرانی صورت گرفته ولی نمی خواهم اينجا اسمی بیارم؛ می خواهیم 

مردم را غافلگیرانه متعجب کنیم!

مصاحبه
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دانشجوی داوطلب جهت تهیه گزارش  استقبال می كند

جنايتكار جنگي صرب سرانجام لب به سخن گشود 

جنگ صرب ها علیه 
مسلمانان مقدس بود 

 رادوان کارادزيچ، رهبر پیشین صرب هاي بوسني که متهم 
از هولوکاست است،  اروپا پس  به شديدترين نسل کشي در 
ديروز مدعي شد که صرب ها در جنگ با مسلماناني که در 
از خود  بودند  در طول جنگ  بوسني  بر  براي سلطه  تالش 
دفاع کرده بودند. به گزارش آسوشیتدپرس، کارادزيچ براي 
جنگي  جرايم  ديوان  در  خود  از  دفاع  آغاز  در  و  اولین بار 
انگیزه اي  هلند زبان گشود و هرگونه  سازمان ملل در الهه 
براي تخلیه غیرصرب ها از خانه هايشان را رد کرد و مدعي 
شد هدف صرب ها دفاع از جان و مال خود در طول جنگ  هاي 
 1990 پیشین در دهه  از فروپاشي يوگسالوي  ناشي  قومي 

بود. 
او در ادامه همچنین در اداعي گستاخانه گفت : صرب ها دست 
به کارهاي مقدس و عادالنه اي زده اند و ما اسناد و پرونده  
به دو  64 ساله متهم  کارادزيچ  داريم.  اين باره  آشكاري در 
اجباري  تبعید  نابودي، شكنجه،  قتل،  پرونده   9 و  نسل کشي 
و گروگانگیري 200 نیروي سازمان ملل است و در صورت 

اثبات جرم، به حبس ابد محكوم مي شود. 
نابودي  براي  را  نبردي  کارادزيچ  که  معتقدند  بازپرس ها 
به راه  شرقي  بوسنیاي  منطقه  در  کروات ها  و  مسلمانان 
پیكار  اين  تا دولت يكدست صرب تشكیل دهد.  بود  انداخته 
قتل  و  شكنجه  و  پايتخت  سارايوو،  ماهه   44 اشغال  شامل 
صدها زنداني در اردوگاه هاي بازجويي غیرانساني مي شود. 
مرد  هشت هزار  حدود  که  يافت  شدت  زماني  خشونت  اين 
که  شدند  کشته  صربرنیتسا  ناحیه  در   1995 جوالي  در 
اروپا  در  دوم  جنگ  جهاني  زمان  از  رويداد  خونبارترين 

به شمار مي رود. 
کارادزيچ در جريان دفاع از خود کوشید تا علت جنگ داخلي 
تقسیم  طرح  از  مسلمانان  امتناع  به  را  بوسني  در  تمام عیار 
 1991 از سال  آنها  گفت:  اين باره  در  دهد. وي  پیوند  قدرت 

به دنبال سلطه بر اين منطقه بودند. 
را  من  تا  هستند  آن  به دنبال  بازجويان  افزود:  همچنین  او 
نداشتن  به خاطر  اين  که  دهند  جلوه  جاني  و  شرور  فردي 
مدارك و شواهدي مربوط به ارتكاب جرم از سوي من است. 
زمان  از  که  است  چهره اي  سرشناس ترين  کارادزيچ 
يوگسالوي  پیشین  رئیس جمهور  میلوسويچ،  اسلوبودان 
 2006 سال  در  میلوسويچ  است.  شده  فراخوانده  دادگاه  به 
به دلیل حمله قلبي و پیش از آنكه پرونده اش خاتمه يابد در 

زندان جان باخت. 
در  را  غیرصرب ها  اينكه صرب ها،  رد  با  همچنین  کارادزيچ 
اردوگاه هاي کار اجباري شكنجه يا به قتل رساندند، گفت: اين 
اين  بود. وي همچنین  آوارگان  اجتماع  تنها محل  اردوگاه ها 
ادعا را که در طول جنگ در سارايوو 68 نفر به قتل رسیدند 

را نیز رد کرد. 
شد  معروف  صربرنیتسا«  »قصاب  به  که  کارادزيچ  رادوان 
پس از اختفاي 13 ساله در ژوئیه 2008 که با هويتي جعلي 
با موها و محاسن سفید و بلند در درمانگاهي مشغول به کار 
بود در شهر بلگراد بازداشت شد. نخستین جلسه دادگاه وي 

در مردادماه گذشته برگزار شد. 
هالبروك،  ريچارد  با  که  شد  مدعي  وي  زمان  آن  در 
از  که  رسیده  توافق  به  بالكان  در  آمريكايي ها  مذاکره کننده 
صحنه عمومي و سیاسي خارج شود تا به دادگاه تحويل داده 
نشود و از اين رو هالبروك يک متهم محسوب مي شود. هرچند 
هالبروك با رد اين ادعا گفت: »در سال 1996 به بلگراد رفتم 
تا براي حصول توافق با میلوسويچ و دو نفر از افراد نزديک 
به کارادزيچ مذاکره کنم تا به اين وسیله کارادزيچ از سمت 
رياست جمهوري کناره گیري کند و از صحنه عمومي ناپديد 
بالفاصله  مذاکرات  اين  به  بي اعتنايي  با  کارادزيچ  اما  شود 
انسان  هزاران  کشتار  عامالن  از  يكي  کارادزيچ  شد.  ناپديد 

بي گناه است. او بدترين مرد بالكان است.« 
جلسه ديگر رسیدگي به اتهامات او قرار بود در اکتبر گذشته 
برگزار شود که به دلیل عدم حضور وي در دادگاه به تعويق 
در  نسل کشي  و  جنگي  جنايات  جرايم  به  رسیدگي  افتاد. 
يوگسالوي براساس قطعنامه شوراي امنیت در قالب دادگاه 
عالوه  و  مي شود  برگزار  سابق  يوگسالوي  براي  کیفري 
اتهامات راتكلو مالديچ و گوران   به  قرار است  بر کارادزيچ 
هادزيچ ديگر رهبران جنايتكار صرب که تحت تعقیب هستند 

نیز پس از دستگیري رسیدگي شود. 

افشاگري فارن پالیسي از اختالف نظر سازمان ملل و رابرت موگابه 

100هزار قرباني وبا 
در زيمبابوه 

الیزابت ديكینسون 
ترجمه: آرش میرکیاني 

100هزار  به  نزديک   ،2009 و جوالي سال   2008 آگوست  میاني  ماه   11 در 
مدرن  دنیاي  در  وبا  مرگبار  بیماري  به  ابتال  خاطر  به  زيمبابوه اي  شهروند 
کنوني جان باختند. از سال 2003 هر ساله اين بیماري تنها در بخش هايي از 
زيمبابوه گريبان مردم اين کشور را گرفته بود و اکنون وبا در سراسر اين 
کشور شیوع يافته است. خیابان ها و تخت هاي بیمارستان ها مملو از مبتاليان 
به اين بیماري است. در برخي مناطق در اوايل بروز اين بحران انساني،  نیمي 
از مبتاليان به وبا جان باختند. ماه ها پیش از آنكه بمب وبا منفجر شود، جورج 
زيمبابوه،  در  ملل  بشردوستانه سازمان  کمک هاي  دفتر  وقت  مدير  تادونكي، 
نسبت به وضعیت موجود هشدار داده و آن را خطري وحشتناك دانست و در 
گزارشي به آگوستینهو زکريا، نماينده سازمان ملل در زيمبابوه از ابتالي 30 
هزار و حتي بیشتر مردم به وبا خبر داد ولي زکريا در پاسخ آن را غیرواقعي 
خواند. تادونكي در مصاحبه اي اختصاصي با فارن پالیسي اذعان داشت که 
»زکريا از ما خواسته تا وضعیت را کم خطر اعالم کنیم، چرا دولت زيمبابوه آن 
را نمي پذيرد و ما نیز چاره اي جز آن نداشتیم.« اد شنكنبرگ ون میروپ تحلیلگر 
مستقل و همچنین يک عضو بلندپايه از جنبش مخالف »تغییرات دموکراتیک« 
بر اظهارنظرات تادونكي مهر تايید زد. و درواقع درخواست 19 نوامبر 2008 
سازمان ملل براي کمک که پس از شیوع اپیدمي وبا ارائه شد، پیش بیني مي کرد 
که دو هزار مورد مبتال به وبا وجود دارد. تنها دو ماه نگذشت که آمار مرگ و 
میر ناشي از اين بیماري به همین تعداد رسید. روي هم رفته میزان مرگ و میر 
بین ماه هاي آگوست 2008 و جوالي 2009 به بیش از چهار هزار مورد رسید 
اين بیماري آلوده شدند، هرچند آمار واقعي  به  نیز  نفر   98600 به  و نزديک 

ممكن است بیش از اين باشد. 
شنكنبرگ در اين باره مي گويد: اين کامال واضح است که هیچ اقدامي صورت 
نگرفته و آنچه من آن را مي نامم بي توجهي جنايي توسط بخشي از کارکنان 
تادونكي  است.  حاکم  اختالف  واقعیات  سر  بر  هرچند  است.«  ملل  سازمان 
چون  اقتدارگرايي  دولت هاي  با  ملل  سازمان  همكاري  از  ناشي  مسئولیت 
وبا،  بیماري  به خاطر  تنها  نه  مافوق خود  با  او  مي کند.  برجسته  را  زيمبابوه 
بلكه به خاطر ناتواني سازمان ملل در برگزاري آرام انتخابات در اين کشور 
شیوع  اوج  در  تادونكي  اختالف نظر،  همین  خاطر  به  مي پرداخت.  مجادله  به 
اين ماجراها  ما درباره  برکنار شد. گزارش  کار  از   2009 ژانويه  بیماري در 
NGO ملل،  سازمان  مقام  چندين  مصاحبه هاي  اسناد،  تحقیقات،  اساس  بر 
تادونكي است.  با  تلفني  به طور خاص مصاحبه  ها و کارشناسان مستقل و 
تادونكي  ادعاهاي  درباره  ملل  سازمان  مقامات  میان  متفاوتي  اظهارنظرهاي 
پالیسي گفت  فارن  به  از جمله مدير يک کارگزار سازمان ملل  وجود داشت. 
)از  هرکس  که  است  چیزي  آن  از  بیشتر  وبا  از  ناشي  میر  و  مرگ  آمار  که 
جمله تادونكي( اعالم مي کند و در مقابل نیز برخي ادعا کردند که اختالف  نظر 
تادونكي با زکريا بر سر ضعف مديريت بود که در گزارش داخلي سازمان 
ملل منعكس شد که عامل برکناري اش نیز بود و نه تالش وي براي اعالم خطر. 
 25 در  و  داشت  ملل  با سازمان  پرسابقه اي  همكاري  کامروني تبار،  تادونكي 
مارس 2008 وارد حراره پايتخت زيمبابوه شد. همزمان با ورود وي، اين کشور 
در نقطه عطف تاريخ معاصر خود قرار داشت و الگويي از دولتي ورشكسته 
و  آوارگان  غذا، سیل  تورم، کمبود  نرخ  افزايش  به شمار مي رفت.  آفريقا  در 
مهاجران در طول مرز با آفريقاي جنوبي گوشه هايي از اين ورشكستگي بود. 

افزون بر اين میان نمايندگان سازمان ملل و NGOها با رابرت موگابه بر سر 
وضعیت بحراني اختالف نظر وجود داشت و رئیس جمهور زيمبابوه خطرآمیز 

بودن بحران را رد مي کرد. 
بود.  گذاشته  زيمبابوه  به  پا  تادونكي  از  پیش  سال  سه  موزامبیكي  زکرياي 
فارن  با  خود  گفت وگوي  در  NGOها  نمايندگان  از  ديگر  برخي  و  تادونكي 
پالیسي زکريا را متهم به نزديكي با حزب سیاسي موگابه مي کردند و او را 
با  میان  اين  در  زکريا  واقع  در  مي دانستند.  پي اف   – زانو  هواداران حزب  از 
وضعیت دردسرسازي روبه رو بود و از يک طرف او درصدد کسب اطمینان 
از ارسال بي طرفانه و غیرسیاسي کمک هاي بشردوستانه به نیازمندان بود و 
از سوي ديگر او با رژيم موگابه براي توسعه اين کشور همكاري مي کرد. يک 
مقام ارشد سازمان ملل اين معما را اينگونه حل کرد: سازمان ملل ناچار به 
با دولت موگابه است. ما با کشورهاي بي شماري همكاري مي کنیم  همكاري 
که در آنها دولت اين همكاري را با مشكل همراه مي کند. با اين حال اختالف 
میان  اين  در  و  مي شد  دامنه دارتر  روز  هر  ملل  سازمان  مقام  دو  اين  میان 
خود  استدالل  در  و  کرده  مرتبط  سیاسي  داليلي  به  را  ناکارآمدي  تادونكي 
عنوان مي کند که زکريا در گزارش ساالنه خود در سال 2008 نقش دولت در 
بحران کمک هاي بشردوستانه را کمرنگ جلوه داده و در آن اشاره نكرده است 
تادونكي  نهايت  نپذيرفته است. در  را  تا دسامبر، شیوع وبا  که رژيم موگابه 
در آوريل 2008 گزارش »ارزيابي خطر کنوني« را تحويل جان هلمز، رئیس 
کارگزاري OCHA سازمان ملل داد و نسبت به وضعیت نابسامان زيمبابوه 
و ناآمادگي تیم سازمان ملل براي مواجهه با عواقب آن که به آرامي در حال 
با  برخورد  در  ملل  »ترديد سازمان  بر  اين گزارش  داد.  است، هشدار  شیوع 
خشونت سیاسي« تمرکز داشت. هرچند تادونكي گزارش خود را مستقیما به 
نیويورك ارسال کرد ولي با رسیدن نسخه اي از آن به دست زکريا، اختالفات 
تادونكي با مافوقش شدت گرفت و زکريا با وي به خاطر ارسال گزارش مبني 
برخورد  تندي  با  انساني  بحران  مديريت  در  ملل  تیم سازمان  ناکارآمدي  بر 
وضعیت  شد  ارسال  پالیسي  فارن  به  که  گزارش  اين  از  نسخه اي  در  کرد. 
اداره  آزادي عمل  »واکنشي« توصیف کرده و خواستار  را  ملل  تیم سازمان 
برگزاري  حال  در  خشونت آمیز  انتخابات  حال  همین  در  بود.  شده  تادونكي 
مارس،    29 در  انتخابات  نخست  دوره  اختالف آمیز  برگزاري  از  پس  بود. 
دولت  ژوئن،   4 در  و  کرد  رد  را  پیروزي  بر  مبني  رقبا  ادعاي  موگابه  دولت 
هرگونه رفت و آمد کارکنان بخش کمک هاي بشردوستانه در سراسر کشور 
کرد.  اعالم  ممنوع  را  ژوئن   27 در  دوم  دور  برگزاري  از  پیش  روزهاي  در 
انتخابات به خشونت کشیده شد و بنا به گزارش جان الیوت، ديده بان حقوق 
بشر، خشونت هاي دولتي دست کم 36 کشته، هزاران زخمي، صدها زنداني و 
ده ها هزار آواره و گرسنه برجاي گذاشت. تادونكي در اين باره اظهار داشت 
که ما مسئول اين باليا هستیم. اگر سازمان ملل به موگابه گفته بود که ما در 
جريان برنامه هايشان هستیم. چنین وضعیتي رخ نمي داد که در آن در گوشه 

و کنار کشور 

60 درصد از مردم کشته يا مورد تجاوز قرار گیرند. يک مقام سازمان ملل 
در اين ارتباط در ايمیلي به فارن پالیسي تاکید کرد که همه تیم سازمان ملل 
 250 آوارگي  احتمال  و  انتخابات  شدن  کشیده  خشونت  به  از  زيمبابوه  در 
رفع  براي  منطقه اي  فوري  طرح  از  او  هرچند  بودند.  آگاه  نفر  هزار   300 تا 
اين حوادث خبر داد ولي تادونكي آن را تايید نكرد. در سطح باالي مديريت 
میان  اختالف نظر  و  يكسو  از  وبا  به شیوع  نسبت  موگابه  نگرش  نوع  بحران 
تادونكي و زکريا بر سر نحوه رفتار با موارد نخست ابتال به اين بیماري از 
سبب  مساله  اين  بود.  شده  اوضاع  با  برخورد  دشواري  موجب  ديگر  سوي 
شكل گیري فضاي بي اعتمادي میان NGOها و تیم نمايندگي سازمان ملل شده 
و اين وضعیت کمک کرد تا زکريا کم کم عذر تادونكي را بخواهد. در بحبوحه 
تابستان و پايیز ويروس وبا همه گیر شد و جمعیت انبوهي را به کام مرگ فرو 
برد. در آفريقا همه گیري وبا به اين صورت است که در بدترين حالت به دو 
تا سه درصد مرگ و میر مي رسد اما در زيمبابوه اين آمار به راحتي به بیش 
فوق العاده  پذيرش وضعیت  از  موگابه  حالت  همین  در  رسید.  درصد  پنج  از 
پیش  که  همانطور  حال  همین  در  ورزيد.  امتناع   2008 دسامبر  تا  بحراني  و 
با  ارتباط  به  متهم  را  زکريا  ملل،  مقامات سازمان  از  برخي  گفته شد  اين  از 
دولت موگابه کرده بودند. آنها به طور مثال اشاره مي کنند به اينكه حكومت 
اين  و  کرد  تحمیل  را  دالر  به  مربوطه  سازمان هاي  پرداخت  ممنوعیت  طرح 
دقیقا زماني بود که ارزش پول زيمبابوه به خاطر تورم بیش از حد، به میزان 
زيادي کاهش يافته بود. اما در 12 نوامبر 2008 اين محدوديت ها در نهايت به 
لطف گفت وگوهاي فشرده هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل )زکريا( با پشتیباني 
»يونیسف« رفع شد. ديگر NGOها و همكاران تادونكي نیز در پاسخ هاي خود 
به فارن پالیسي در اينكه براي رساندن کمک هاي درماني به نیازمندان با دولت 

همكاري کرده بودند به دفاع از خود پرداختند. 

شنكنبرگ در اين میان روايتي ديگر دارد. به باور او سازمان بهداشت جهاني 
)WHO( که انتظار مي رود تا نسبت به وضعیت اسفبار بهداشتي واکنش نشان 
دهد، نخستین جلسه خود براي شروع برنامه اي هماهنگ را تا نخستین هفته 
دسامبر برگزار نكرد و اين زماني بود که دولت زيمبابوه وضعیت بحراني وبا 
را پذيرفت. اما در نهايت اين تادونكي بود که قرباني ماجرا شد و در ژانويه 
2009 برکنار شد. در گزارشي در نوامبر 2008 دفتر سازمان ملل در زيمبابوه 
اينگونه بیان داشت که تادونكي فاقد مهارت هاي مديريتي است و اين دفتر را در 
انجام وظیفه دچار سردرگمي کرده بود. در مقابل يک اهداکننده در 19 ژانويه 

2009 در ايمیل خود خلع تادونكي در زماني چنین حساس را نامناسب و 
نادرست خواند. 
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مسیر تمديد »استارت« هموار شد 

اوباما راهبرد نوين هسته اي 
آمريكا را اعالم مي كند 

در  ديروز  متحده،  اياالت  رئیس جمهور  اوباما،  باراك 
اتخاذ  واشنگتن اعالم کرد که در حال آماده شدن براي 
هسته اي  تسلیحات  کالن  راهبرد  سر  بر  جامع  تصمیمي 
قرار دارد که اين به معناي کاهش چشمگیر زرادخانه هاي 
به  ديلي تلگراف  گزارش  به  است.  کشور  اين  اتمي 
ارشد  مشاوران  وجود  اين  با  نیويورك تايمز،  از  نقل 
نام شان فاش شود،  رياست جمهور آمريكا که نخواستند 
اينكه  بر  مبني  هرگونه طرحي  کاخ سفید  که  کردند  بیان 
اينگونه تسلیحات استفاده  از  اياالت متحده در وهله اول 
مي کند را رد کرد. راهبرد نوين هسته اي اوباما که ابتكارات 
رئیس جمهور  بوش،  جورج  توسط  شده  اتخاذ  هسته اي 
پیشین را لغو نخواهد کرد، در سند تقريبا پیچیده اي تحت 
عنوان »ارزيابي وضعیت هسته اي« تنظیم شده است. اين 
مشاوران اعالم داشتند رابرت گیتس که در ديدار وزير 
در  متعددي  گزينه هاي  کرده،  ديدار  اوباما  با  که  دفاع 

اين باره به اوباما رئیس جمهور ارائه خواهد کرد. 
اوباما  تالش  که  مي کنند  استدالل  سفید  کاخ  منتقدان 
هسته اي  تسلیحات  کاهش  در  جديد  تصمیم  اتخاذ  در 
اين  است.  دردسرساز  و  خطرناك  جهان  سراسر  در 
هسته اي  نوين  تهديدات  که  زماني  در  ويژه   به  موضوع 
دارد  کره شمالي وجود  و  ايران  از سوي  به طور خاص 
از حساسیت بیشتري برخوردار است. نیويورك تايمز در 
درباره  آينده  هفته  چند  در  اوباما  که  داد  گزارش  ادامه 
بسیاري  مي گیرد.  تصمیم  طرح  اين  محوري  مباحث 
است.  شده  آماده  تاکنون  نوين  استراتژي  بخش هاي  از 
آنگونه که مقامات عالي رتبه کشوري و لشكري آمريكايي 
اعالم کرده اند براساس استراتژي جديد، اياالت متحده به 
از جمله بمب هاي  توسعه هیچ گونه سالح هسته اي جديد 
دوران  در  که  بتوني  تاسیسات  در  نفوذ  قابل  هسته اي 

دولت بوش مورد حمايت بود نیز دست نمي زند. 
میلیاردها  که  کرده  اعالم  تاکنون  اوباما  دولت  همچنین 
دالر براي به روزرساني آزمايشگاه هاي تسلیحاتي آمريكا 
هزينه خواهد کرد تا اطمینان يابد که زرادخانه ها کوچک تر 

شوند. 
اين باره  در  آمريكايي  مقامات  گزارش  بنابراين  همچنین 
رايزني هاي  و  گفت وگوها  در  متحده  اياالت  که  مي گويند 
هسته اي  تسلیحات  خروج  همواره  متحدان،  با  پشت پرده 
تاکتیكي از اروپا را مطرح مي کنند. گفته مي شود اينگونه 
هلند مستقر  و  ترکیه  بلژيک،  ايتالیا،  آلمان،  در  تسلیحات 
سمت  به  را  متحده  اياالت  جديد،  سند  همچنین  هستند. 
براساس  دفاع غیرهسته اي هدايت خواهد کرد. واشنگتن 
اتكا  موشكي  دفاع  بر  چیز  هر  از  بیشتر  جديد  سیاست 
حال  در  تهديدات  مقابل  در  بیشتر  آن  تمرکز  که  مي کند 
از  حالي  در  اوباما  دولت  است.  ايران  جانب  از  ظهور 
که چندي  دم مي زند  نوين خود  راهبرد هسته اي  انتشار 
پیش ارزيابي دفاعي چهار ساله اياالت متحده را منتشر 
ساخته و در آن نیز از نسل جديد تسلیحات غیرهسته اي 
با عنوان »ضربه جهاني فوري« سخن به میان آورده بود. 
اين تسلیحات از اياالت متحده شلیک مي شوند و کمتر از 
يک ساعت در هر کجاي جهان به هدف اصابت مي کنند. 
گزينه اي  با  تا  مي دهد  را  اجازه  اين  اوباما  به  طرح  اين 
در  القاعده  مقر رهبري  به  غیرهسته اي حمله اي گسترده 
به مقر شلیک  يا حمله اي پیش دستانه  پاکستان  ارتفاعات 

احتمالي موشک هاي کره شمالي تدارك ببیند. 

بنیاد فرايران زاد روز اشو زرتشت و جشن
 نوروز را برگزار میكند

به آگاهی دوستداران فرهنگ ايران زمین میرسانیم که بنیاد فرايران در راستای پاسداری و 
گسترش هرچه بیشتر فرهنگ کهن و زيبا، بر آن شده تا جشن زاد روز اشو زرتشت و جشن 

نوروز را هرچه با شكوه تر در لندن برگزار نمايد.
جشن و شادی ريشه در فرهنگ کهن ايرانیان داشته؛ پس ما نیز به همراهی شما ياوران ارجمند 
با شادمانی اين جشن ملی میهنی را ارج می نهیم و با سرود ايران و يادمانی از روزگار باشكوه 

و پر افتخار ايران زمین اين جشن فرخنده را برگزار می نمايیم. 

هنگام: آدينه )جمعه( برابر با 26/03/2010 
 آغاز برنامه از ساعت 7 تا 12 نیمه شب

پذيرايی از مهمانان ارجمند با شام گرم ايرانی و شیرينی ايرانی و نوشیدنی های گرم و سرد.
با دست افشانی و پايكوبی همراه با گروه موزيک ژيرار و هنرنمايی سیدکريم، اين شب 

فرخنده را جشن می گیريم.
 Haverstock School, Haverstock hill, chalk 24 :آدرس
          farm, Hampstead, London  NW3 2BQ
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همچنین بلیت خود را می توانید از سوپر بیژن و فرهنگسرای لندن تهیه نمايید

واشنگتن سفیر سوريه 
را احضار كرد 

اظهارات  از  پس  روز  دو  ديدار  اين   .
رابطه  نحوه  درباره  کشور  دو  علني 
ديدگاه  به  آمريكا  تمايل  و  دوجانبه 
شد.  انجام  تهران  از  دمشق  دوري 
آمريكا  خارجه  وزارت  سخنگوي 
دوجانبه  روابط  خصوص  در  نشست 
و  کرد  توصیف  مستقیم  و  صريح  را 
فرصت  نخستین  نشست  اين  افزود: 
از  پس  آينده  اقدامات  بررسي  براي 
وزارت  نماينده  برنز،  ويلیام  سفر 
خارجه آمريكا به دمشق در 17 فوريه 

گذشته است. 

کردند:  خاطرنشان  آمريكايي  منابع 
که  کرده  اعالم  سوريه  به  آمريكا 
سالم  و  دوجانبه  روابط  با  مخالفتي 
ابعادي از  میان دو کشور ندارد، ولي 
روابط ايران و سوريه را مطرح کرده 
مي کند.  تهديد  را  امنیت  و  صلح  که 
سوريه  سفیر  فراخواندن  هاآرتص 
يک  را  آمريكا  خارجه  وزارت  به 
است.  خوانده  استثنايي  تقريبا  اقدام 
اسد،  بشار  اظهارات  از  پس  اقدام  اين 
درخواست  که  سوريه  رئیس جمهور 
خارجه  امور  وزير  کلینتون،  هیالري 
آمريكا مبني بر دوري سوريه از ايران 

را به تمسخر گرفته بود،  انجام شد. 
وزارت خارجه آمريكا هدف از احضار 
سفیر سوريه را بررسي اقدامات آينده 
نتايج  که  دمشق  به  برنز  از سفر  پس 
به  آمريكا  دولت  براي  رضايت بخشي 

دنبال نداشته،  عنوان کرد. 

اردوغان،ترکیه را به کشتي تايتانیک تشبیه کرد 

نخبگان تركیه درصدد 
غرق كردن كشور هستند 

در اوج تنش میان ارتش و دولت ترکیه در يک دهه اخیر نخست وزير ترکیه گفت 
روحیه  تضعیف  و  بدبیني  ايجاد  و  نفاق  بذر  جامعه  در  کشور  اين  نخبگان  که 

مي کارند. 
اردوغان گفت: »تمام مسائل و مشكالت مربوط به سیاست هاي داخلي ترکیه و 
وضعیت اقتصادي در حال تبديل به جنجالي شديد در میان طبقات نخبه بوده و 

آنها در حال گسترش تفرقه در جامعه هستند.« 
قیمت  ارزان  در بخش  که  »آنهايي  گفت:  تاتیانیک  به کشتي  ترکیه  تشبیه  با  وي 
کشتي بودند تا حد زيادي باعث غرق شدن کشتي شدند، اما در مورد ترکیه  اين 

مسافران بخش درجه يک هستند که در حال غرق کردن کشتي هستند.« 
در همین حال وي افزود: اين کشور نه تنها باري بر دوش اتحاديه اروپا نخواهد 

بود بلكه باري از دوش آن برخواهد داشت. 
در  يک شنبه  که  »اردوغان«  زمان،  تودي   روزنامه  از  نقل  به  ايلنا  گزارش  به 
نوزدهمین نشست گروه پیگیري عضويت ترکیه در اتحاديه اروپا در آنكارا سخن 
مي گفت با اشاره به اصالحاتي که اين کشور بايد براي عضويت در اتحاديه اروپا 
در پیش بگیرد، گفت: تحقیقات درباره قوانین خارجي و قوانین پناهندگي مي تواند 
اصالحاتي  بسازد؛  را  پناهندگي  و  مهاجرت  درباره  ترکیه  اساسي  سیاست هاي 
که بايد در سال 2010 به پايان برسد. وي همچنین اعالم کرد: وزارت مهاجرت 
و پناهندگي تحت نظر وزارت کشور تاسیس خواهد شد. دولت عدالت و توسعه 
ديگر  سوي  از  مي برد  پارلمان  به  مارس  پايان  تا  را  اساسي  قانون  اصالحات 

نخست وزير ترکیه و رهبر حزب حاکم اسالمگراي »عدالت و توسعه« گفت: اين 
حزب تا پیش از پايان ماه مارس پیشنهاد هاي خود براي اصالحات قانون اساسي 
را ارائه خواهد کرد. به گزارش گلف تايمز»رجب طیب اردوغان« اعالم کرد: حزب 
عدالت و توسعه تا پايان ماه مارس بسته پیشنهادي خود را براي اصالح قانون 
اساسي ارائه خواهد کرد. اردوغان در جمع خبرنگاران گفت: »اين بسته پیشنهادي 
درباره تغییر کامل قانون اساسي نیست، بلكه به دنبال اصالح برخي بند ها به ويژه 
ترکیه  احزاب سیاسي است.« نخست وزير  به سیستم قضايي و  بندهاي مربوط 
همچنین تاکید کرد: قانون اساسي کنوني اين کشور بر وحدت ملي تاکید دارد و 

در اين قانون زبان رسمي ترکیه زبان ترکي است. 
تظاهرات مردم استانبول در حمايت از حزب عدالت و توسعه 

در همین حال مردم استانبول طي تظاهراتي در مرکز اين شهر حمايت خود از 
اقدامات حزب حاکم عدالت و توسعه در برخورد با عناصر کودتاچي ارتش را 

اعالم کردند. 
 به نقل از رسانه هاي ترکیه، هزاران تظاهرکننده در استانبول حمايت خود را از 
موج دستگیري هاي اخیر سران کودتاي سال 2003 موسوم به عملیات »پتک« که 
علیه دولت حاکم اين کشور بود، اعالم کردند. اين تظاهرات پس از آنكه دادگاه 
ترکیه چند افسر ديگر ارتش اين کشور را مورد بازجويي قرار داد، صورت گرفت.

حدود 33 افسر نظامي ارشد ترکیه که نیمي از آنها بازنشسته اند هفته گذشته به 
مشارکت در اين توطئه متهم شده اند. 

آنها متهم هستند بالفاصله پس از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 
2003 درصدد براندازي آن بودند. 

اتهام بر اساس گزارشي است که روزنامه »طرف« آن را بر اساس يک سند پنج 
هزار صفحه اي محرمانه از نشست افسران نظامي نوشته است.اين روزنامه ماه 
از طرح کودتاي  نوارهايي  و  پنج هزار صفحه اي  که يک سند  فاش کرد  گذشته 
مذکور در سال 2003 به دست آورده که در آن گفته شده است حزب عدالت و 
: اسناد مذکور  توسعه قادر به حفاظت از کشور نیست.ارتش اعالم کرده است 
تلقي  توطئه  يک  معناي  به  هرگز  و  بود  نظامي  آموزشي  يک سمینار  از  بخشي 
نمي شود.کودتاچیان متهم شده اند که در طرح خود براي کودتا، بمب گذاري در 
مساجد، ايجاد تنش در روابط با يونان و همچنین بي اعتباري دولت ترکیه و در 

نهايت سقوط آن را برنامه ريزي کرده بودند. 

تحويل هواپیماهاي جاسوسي اسرائیل به تركیه 
رژيم صهیونیستي شش فروند هواپیماي جاسوسي به ترکیه تحويل داد. 

اين هواپیماها به همراه دو ايستگاه کنترل آن جمعه گذشته به ترکیه رسیده که 
قرار است پس از کنترل هاي الزم که دو هفته طول مي کشد تحويل ارتش ترکیه 
شود. به گزارش تابناك به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامه حريت توافقنامه خريد 
10 هواپیماي بدون سرنشین موسوم به هرون سال 2005 بین آنكارا و تل آويو 
امضا شد و قرار بود تحويل آن در سال 2008 صورت گیرد اما  دولت اسرائیل 
با يک سال تاخیر فقط دو فروند آن را نوامبر گذشته تحويل ترکیه داد که به دلیل 
بروز نواقص فني عودت داده شد. رسانه هاي ترکیه پیش تر درباره احتمال فسخ 

اين قرارداد 200 میلیون دالري خبرهايي منتشر کرده بودند. 
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میزان بیكاري منطقه يورو به آخرين نرخ های ارز بانک مركزی
حد بي سابقه 9/9 درصد است 

استات،  يورو  اروپا،  داده هاي  و  آمار  سازمان 
روز دوشنبه اعالم کرد نرخ بیكاري در میان 16 
کشور عضو منطقه يورو در ماه ژانويه در سطح 

بي سابقه 9.9 درصد قرار داشت. 

میان  در  بیكاري  نرخ  آمار،  اين  اساس  بر 
کشورهاي منطقه يورو در باالترين سطح آن از 
يورو،  اروپايي،  مشترك  پول  واحد  رواج  زمان 
در 10 سال قبل قرار دارد. تعداد افراد بیكار در 
منطقه يورو به 15 میلیون و 700 هزار نفر و در 
 23 به  نیز  اروپا  اتحاديه  27 کشور عضو  میان 
میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاري 
بیكاري در میان  از بروکسل، آمار کلي  فرانسه 
درصد   9.5 سطح  در  اروپايي  کشورهاي  همه 

قرار دارد. 

افزايش نسبي ارزش دالر 
در برابر بیشتر ارزهاي مهم 
در بازارهاي جهاني، ارزش دالر در برابر بیشتر 
گزارش  به  داشت.  نسبي  افزايش  مهم  ارزهاي 
اروپا هر  انگلیسي در  الجزيره  تلويزيوني  شبكه 
اتحاديه  واحد  پول  يورو  برابر  در  آمريكا  دالر 
اروپا کاهش جزئي داشت و هر يورو با 1.362 
دالر برابري کرد. دالر در برابر پوند انگلیس نیز 
افزايش 0.001 داشت و هر پوند در برابر1.517 
دالر معامله شد. در آسیا نیز هر دالر آمريكا با 
 89.155 با  ين،  برابر  در  افزايش  درصد   0.029

ين برابري کرد. 

با  ايراني  کارگران  مزد  حداقل  تومان؛  هزار   305
معیارهاي جهاني 

مقايسه مزد كارگران 
ايران با ساير كشورها 

سیدابراهیم علیزاده 

به طور  مختلف  کشورهاي  مزدبگیران  دستمزد  حداقل 
متوسط دوسوم سرانه تولید ناخالص داخلي آنهاست 
که با توجه به رقم 5500 دالري سرانه GDP که براي 
دستمزد  حداقل  میزان  شده،  برآورد  ايران   89 سال 
با  اين مالك  براساس  آينده  براي سال  اين کشور  در 
افزايش حدود 16 درصدي نسبت به مزد مصوبه امسال 
مي شود.  تومان   500 و  هزار   305 کار،  عالي  شوراي 
هرچند به گفته وزير سابق کار تنها 28 درصد کارگران 
حداقل مزد مصوب شوراي عالي کار را دريافت مي کنند 
اما به هرحال مصوبه شوراي عالي کار همیشه معیاري 
براي پرداخت دستمزد به کارگران کشور بوده است. 
به همین دلیل جلسات شوراي عالي کار در اين مورد 
نیز همواره مورد توجه جامعه هشت میلیوني کارگران 
و  مزدبگیران  روزها  اين  که  حال  و  بوده  کشورمان 
رسمي  جلسات  برگزاري  منتظر  کشور  مزددهندگان 
آينده  سال  مزد  حداقل  تعیین  براي  کار  عالي  شوراي 
هستند، بد نیست نگاهي هم به روش ها و نحوه انجام 
اين اقدام در کشورهاي ديگر انداخته شود و آن را با 

ايران مقايسه کرد. 
حداقل مزدها دو سوم سرانه GDP است 

طبق بررسي يكي از استادان دانشگاه عالمه در مورد 
تعیین حداقل دستمزدها در کشورهاي مختلف، در 10 
حالت  کمترين  در  دستمزدها  حداقل  کشورها  درصد 
متوسط  به طور  و   GDP سرانه  چهارم  يک  با  برابر 
اين  بررسي  براي  است.  GDP سرانه  دو سوم  برابر 
میزان در کشور نیز هرچند منابع دولتي نرخي را اعالم 
گزارش  در  اکونومیست  اطالعات  واحد  اما  نكرده اند 
تولید  و  جمعیت  به  توجه  با  خود   2010 ژانويه  ماه 
سرانه   89 و   88 سال هاي  در  ايران  داخلي  ناخالص 
تولید ناخالص داخلي ايران در اين دو سال را به ترتیب 
4840 و 5510 دالر برآورد کرده است. همچنین طبق 
برآورد موسسه بیزينس مانیتور، سرانه تولید ناخالص 

5623 دالر خواهد رسید.  داخلي ايران در سال 89 به 
حال با توجه به اين که براساس اين آمارها سرانه تولید 
ناخالص داخلي ايران بیش از 5500 دالر است، مي توان 
دو سوم اين میزان را به عنوان حداقل دستمزد در ايران 
استاد  بررسي  در  شده  مطرح  جهاني  معیارهاي  طبق 
دانشگاه عالمه مطرح کرد. طبق اين محاسبه دو سوم 
سرانه تولید ناخالص داخلي ايران حدود سه میلیون و 
تومان  و500  هزار   305 و  سال  در  تومان  هزار   666
در ماه مي شود. اين يعني براساس اين معیاري که در 
دستمزد  حداقل  است،  مطرح  جهان  کشورهاي  اغلب 
کارگران ايراني نیز بايد 305 هزار و 500 تومان باشد 
رقم  اين  بخواهند  کار  عالي  نمايندگان شوراي  اگر  که 
سال  براي  کارگران  مزد  حداقل  بدهند،  قرار  مالك  را 
افزايش  امسال  به  نسبت  درصد   16 حدود  بايد  آينده 
براي  میزان  اين  کار  عالي  مصوبه شوراي  طبق  يابد. 
قبلي  مصوبه  که  بود  تومان  و500  هزار   263 امسال 
شوراي عالي کار در مورد حداقل دستمزد کارگران در 
سال88، 274 هزار و 500 تومان بود. اين رقم مصوب 
قبلي شوراي عالي کار به عدد 277 هزار تومان در ماه 
)سه میلیون و 333 هزار تومان در سال( که براساس 
همان معیار مطرح شده اغلب کشورهاي دنیا محاسبه 
در  اکونومیست  ديگر  سوي  از  است.  نزديک تر  شده 
2008 درآمد سرانه اسمي ايران را حدود  اواخر سال 
به رقم سه  اعالم کرده بود که  650 دالر  سه هزار و 
نزديک  نیز  شده  محاسبه  تومان  هزار   333 و  میلیون 
البته طبق آمار  اين رقم را تايید مي کند  است و تقريبا 
ايراني  هر  درآمد سرانه  متوسط  اقتصاد کشور  وزير 

10 هزار دالر است! 

حداقل  تعيين  اصلي  معيار  معيشت؛  تامين 
دستمزد 

عنوان  آن  در  نهايت  در  که  طايي  بررسي حسن  طبق 
حداقل  اصلي  معیار  به عنوان  معیشت  تامین  مي شود، 
کشورها  از  درصد   80 در  شود  تعیین  بايد  دستمزد 
قانون، معیارهاي متفاوتي توسط قانونگذار براي تعیین 
سطح حداقل دستمزد مشخص کرده است. به گونه اي که 
از نظر اجتماعي در 32 درصد کشورها نیاز کارگران و 
خانواده هاي آنها، در 61 درصد کشور ها هزينه  زندگي 
عمومي  کشورها سطح  درصد   35 در  تورم،  همان  يا 
دستمزدها و در 14 درصد کشورها هم سطوح مزاياي 
تامین اجتماعي معیار اعالم شده است. همچنین از نظر 
براساس  کشورها  درصد   51 در  اقتصادي  معیارهاي 

وضعیت اقتصادي يا توسعه اقتصادي، در 16 درصد 
براساس قابلیت پرداخت توسط بنگاه ها، در 26 درصد 
براساس وضعیت بازار کار و به همین میزان براساس 
تحوالت بهره وري، حداقل مزد تعیین مي شود. همچنین 
اين بررسي نشان مي دهد در 10 درصد کشورها دولت 
به تنهايي تصمیم گیري مي کند، در 15 درصد کشورها 
مشورت  تجاري  شرکاي  از  جداگانه  به طور  دولت 
ترکیب  از  دولت  کشورها  درصد   48 در  مي گیرد، 
دوجانبه يا سه جانبه مشورت مي گیرد و در 18 درصد 
حداقل  تعیین  براي  سه جانبه اي  کمیته  هم  کشورها  از 
اين  مشمول  نیز  ايران  که  مي شود  تشكیل  دستمزد 
دسته است. همچنین در 11 درصد کشورها نیز حداقل 
تعیین  جمعي  دسته  چانه زني هاي  براساس  دستمزدها 
مي شوند. عالوه بر اين، اين بررسي نشان مي دهد يک 
حداقل دستمزد در سطح ملي بايد وجود داشته باشد. 

 ILO تعيين مزد كارگران در مقاوله نامه هاي
همانطور که اين بررسي استاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
نشان داده اکثر دولت ها در تعیین دستمزد از شرکاي 
اجتماعي خود مشورت مي گیرند و اين همان موضوع 
 )ILO( مطرح در مقاوله نامه هاي سازمان بین المللي کار
است. به گفته جبارعلي سلیمیان، نماينده سابق کارگران 
ايران در ILO، مقاوله نامه شماره 26 سازمان بین المللي 
کار به مكانیسم تعیین حداقل مزد اشاره دارد که در سال 
1307 به تصويب کنفرانس بین المللي کار رسیده است. 
وي در توضیح اين مقاوله نامه مي گويد: براساس ماده 
2 اين مقاوله نامه، حداقل مزد بعد از مذاکره با تشكالت 
کارگري و کارفرمايي تعیین مي شود. همچنین ماده 4 
آن نیز خواستار اطالع رساني حداقل مزد تعیین شده به 
تشكالت کارگري و کارفرمايي است و دولت را ملزم 
تعیین شده کرده است. چنانچه  به رعايت حداقل مزد 
مزد تعیین شده هم به کارگري پرداخت نشود، مكانیسم 
مناسبي بايد پیش بیني شود که کارگر مابه التفاوت مزد 
خود را از طريق مراحل قانوني و قضايي دريافت کند. 
 ILO 95 عالوه بر اين، سلیمیان به مقاوله نامه شماره
که براي حمايت از دستمزد است اشاره و عنوان مي کند: 
اين مقاوله نامه در سال 1949 میالدي به تصويت رسید 
و ايران نیز در سال 1351 شمسي به آن ملحق و ملزم 
الزام به  به رعايت آن شده است. وي در مورد همین 
رعايت مقاوله نامه ILO 95 متذکر مي شود: چهار سال 
پیش اولین بار پرونده ايران در چارچوب اين مقاوله نامه 
در کنفرانس بین المللي کار مطرح شد و بعد از آن چند 

پرداخت  بررسي  براي  سازمان  کارشناسان  نوبت 
نشدن دستمزد به ايران سفر کردند. اين سخنان نماينده 
نیز  کار  بین المللي  سازمان  در  ايران  کارگران  سابق 
از  سازمان  اين  مقاوله نامه هاي  هرچند  مي دهد،  نشان 
پرداخت دستمزدها حمايت کرده اما براي نحوه تعیین 
میزان مزدها فقط به رعايت سه جانبه گرايي اشاره کرده 

و روش خاصي براي اين کار معرفي نكرده است. 

نحوه افزايش مزد در كشورهاي پيشرفته 
در  کارگران  دستمزد  حداقل  تعیین  نحوه  اينكه  اما 
در  پیشرفته چگونه است و چه مالك هايي  کشورهاي 
که  است  سوالي  مي گیرند؟  قرار  مدنظر  کشورها  اين 
در  عالمه  دانشگاه  علمي  هیات  عضو  طاهري،  عبداهلل 
مورد آن به مواردي چون رعايت کامل سه جانبه گرايي، 
واسطه  دولت،  از  مستقل  اتحاديه هاي  تصمیم گیري 
دو  گرفتن  نظر  در  و  دولت  نقش  بودن  میانجیگري  و 
مورد  مالك هاي  به عنوان  بهره وري  و  تورم  شاخص 
توجه در تعیین حداقل دستمزد کارگران اين کشورها 
اشاره مي کند. وي در اين مورد بیان مي کند: کشورهاي 
پیشرفته پیمان هاي دسته جمعي و اتحاديه هاي مستقل از 
دولت دارند که اين اتحاديه ها از مراکز آمار کشور خود 
در مورد دو شاخص تورم و بهره وري اطالعات کسب 
دولت  فرآيند  اين  در  اينكه  عنوان  با  طاهري  مي کنند. 
نقش يک واسطه را دارد، اظهار مي کند: در تعیین حداقل 
دستمزد کارگران، نماينده ها و تشكالت کارفرمايي نیز 
خیلي سر اين میزان موضع نمي گیرند چراکه مي دانند 
از اين موضوع به هر حال آنها هم نفع مي برند. با وجود 
آنها  چانه زني هاي  ديگر  االن  مي کند:  اين، وي تصريح 
بلكه در مورد موضوعاتي چون  روي دستمزد نیست 
ساعات کار، داشتن تعطیالت بیشتر، محیط کاري بهتر 
و بیمه هاي گسترده تر و اينگونه مسائل است. در کنار 
سخنان اين استاد دانشگاه، مي توان به اين موضوع هم 
اشاره کرد که در کشورهاي پیشرفته مثل ژاپن، آلمان 
فرانسه و سوئد افزايش حقوق به طور متوسط هر سه 
سال يكبار به مقدار اندکي صورت مي گیرد و مقدار اين 
افزايش براي کارکنان در حدود چهار درصد است البته 
کشورهاي  اکثر  در  که  کرد  فراموش  هم  را  اين  نبايد 
پیشرفته نرخ تورم تک رقمي است. همچنین بايد به اين 
موضوع هم توجه کرد که اين کشورها براي تامین رفاه 
به  را  کارگر  آسايش  و  رفاه  هزينه  خود  کارگر  قشر 
دوش بخش صنعت و کارفرما نمي اندازند و بیشترين 

هزينه را خود متقبل مي شوند. 
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بلومبرگ از رشد 0/5 درصدي مصرف و0/3 درصدي در آمدها در ماه ژانويه 
خبر داد 

بروز نشانه هاي رونق در 
اقتصاد اياالت متحده 

آمارها نشان مي دهد در ماه ژانويه براي چهارمین ماه پي در پي، میزان مصرف 
مردم آمريكا افزايش يافته است. مصرف در آمريكا بیش از 70 درصد تولید 
ناخالص داخلي را تشكیل مي دهد و به اعتقاد کارشناسان اگر طي ماه فوريه 
نیز مصرف افزايش يابد مي توان نسبت به روند سريع بهبود شرايط اقتصادي 
انتظار مي رفت  بود. پیش تر  امیدوار  آينده بسیار  اين کشور طي ماه هاي  در 
مصرف در ماه ژانويه رشدي 0.3 درصدي داشته باشد اما عمال 0.5 درصد 
مي دهد  نشان  زنجیره اي  فروشگاه هاي  از  نظرسنجي ها  است.  کرده  رشد 
میزان خرده فروشي نیز تا اندازه اي افزايش يافته و پیش بیني مي شود با رشد 
گذشته  روز  شود.  فراهم  شغلي  فرصت هاي  افزايش  براي  زمینه  مصرف، 
همچنین تمام شاخص هاي سهام در بازارهاي مالي آمريكا مثبت بودند. مثبت 
شدن جو تجاري و اقتصادي در اياالت متحده در افزايش سرمايه گذاري ها و 
رونق اقتصادي موثر بوده است. نظرسنجي ها از 61 اقتصاددان آمريكا حاکي 
از حدي که پیش تر تصور  اقتصاد آمريكا سريع تر  آينده،  است طي ماه هاي 

مي شد، رشد خواهد کرد اما مدتي طوالني خواهد گذشت تا رونق اقتصادي 
به میزان قبل از بحران مالي و رکود اقتصادي بازگردد. آمارها نشان مي دهد 
میزان درآمدها رشدي 0.3 درصدي داشته که کند محسوب مي شود اما نقطه 
آغاز خوبي براي مراحل بعدي رونق مصرف و اقتصاد است. در ماه ژانويه 
تورم 0.7 درصد افزايش يافت. باال رفتن قیمت ها هم حاصل رشد مصرف و 
تقاضا و هم حاصل افزايش هزينه تمام شده محصوالت و خدمات است. اگر 

نرخ تورم به شكل کنترل شده رشد کند نگراني به وجود نخواهد آمد. 
رشد تولید صنعتي 

در  اشتغال  و  صنعتي  تولید  رشد  از  بلومبرگ  اينترنتي  پايگاه  گذشته  روز 
مهم  نقشي  کارخانه ها  مي دهد  نشان  امر  اين  داد.  آمريكا خبر  در  بخش  اين 
ديد  از  اما  داشت  خواهند  و  دارند  رکود  از  آمريكا  اقتصاد  کامل  خروج  در 
برخي تحلیلگران، رشد تولید تا اندازه اي حاصل تصمیم کارخانه ها مبني بر پر 
کردن مجدد موجودي انبارهاست که طي سال 2009 موجودي آنها به شدت 
کاهش يافت اما حتي اگر رشد تولید حاصل همین فرآيند باشد نشان مي دهد 
تولیدکنندگان نسبت به افق اقتصاد آمريكا خوش بین هستند که به پر کردن 
انبارها اقدام کرده اند اکنون خطر رکود دورقمي در اقتصاد آمريكا کاهش يافته 
و انتظار مي رود در نیمه نخست سال جاري مصرف رشدي 2 تا 2.5 درصدي 

داشته باشد. 
کمبود نیروي کار ماهر 

را  میلیون شغل  دو  اياالت متحده  گذشته بخش صنعت  دو سال  آنكه طي  با 
کاالهاي  تولیدکننده  بزرگ  شرکت هاي  مديران  اکنون  اما  است  کرده  حذف 
مصرفي و صنعتي از کمبود نیروي کار متبحر خبر داد ه اند. همزمان با رشد 
اقتصادي، شرکت هاي يادشده بايد از تعداد کافي نیروي کار برخوردار باشند 

تا بتوانند به تولید متناسب با وضعیت بهتر در آينده دست پیدا کنند. 

اقتصادي به وجود خواهد  نیابد مانعي در برابر رونق  اين کمبود کاهش  اگر 
آمد. نظرسنجي هايي که از سوي روزنامه فايننشال تايمز با مديران شرکت هاي 
شد،  انجام  متوسط  و  کوچک  شرکت هاي  و  بويینگ  شرکت  جمله  از  بزرگ 
مشخص مي کند تعداد رو به رشدي از نیروي کار متخصص در اين شرکت ها 
لزوم  به معناي  اين  و  هستند  بازنشستگي  دوره  به  شدن  نزديک  حال  در 
شرکت  مديران  است.  کافي  تبحر  و  تخصص  با  جديد  کار  نیروي  استخدام 
بويینگ اعالم کردند تا سال 2015، 40 درصد کارکنان متخصص اين شرکت، 
معادل 60 هزار نفر بازنشسته خواهند شد. در حال حاضر 19درصد کارکنان 
درصد  هفت  تنها  و  هستند  مسن تر  يا  54ساله  آمريكا  در  تولید  بخش  در 
25 سال دارند. براي بسیاري از شرکت هاي  کارکنان در اين بخش کمتر از 
صنعتي، رکود اقتصادي از شدت کمبود نیروي متخصص آنها نكاسته است. 
اگر رشد اقتصادي با همان سرعتي که اکنون پیش بیني مي شود ادامه پیدا کند، 
طي سال هاي آينده شرکت هاي تولیدکننده محصوالت صنعتي با کمبود شديد 

نیروي کار مواجه خواهند شد. 

صادرات هند 11 درصد 
افزايش يافت 

 11.5 میالدي  سال جاري  ژانويه  در  هند  صادرات 
درصد افزايش يافت. صادرات اين کشور در نخستین 
میلیون   340 و  میلیارد   14 به  میالدي  ماه سال جاري 
دالر رسید. اين در حالي است که میزان صادرات هند 
از آوريل سال 2009 تا ژانويه 2010 میالدي با 17.8 
دالر  میلیون   930 و  میلیارد   131 به  کاهش  درصد 
رسید. صادرات اين کشور در مدت زمان مشابه سال 
مالي گذشته 160میلیارد و 400 میلیون دالر بود. پس 
از بحران مالي بین المللي، کاهش صادرات هند از ماه 
اکتبر 2008 آغاز شد اما طي سه ماهه گذشته صادرات 
صعودي  سیر  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  هند 

داشته است. 

كاهش بي سابقه تولیدات 
ناخالص ملي در ايتالیا 

پنج   ،2009 سال  در  ايتالیا  ملي  ناخالص  تولیدات 
درصد کاهش يافت که به گفته کارشناسان اقتصادي 
محسوب  بي سابقه  وضعیت  اين  اخیر،  40سال  در 
مي شود. به گزارش موسسه ملي آمار ايتالیا )ايستات(، 
قرار  اقتصادي  بحران  تحت تاثیر  کشور  اين  اقتصاد 
ضريب  همچنین  گزارش،  اين  براساس  است.  گرفته 
بیكاري در ايتالیا نیز به 8.6 درصد رسیده که از سال 
307هزار  براين اساس،  تاکنون بي سابقه است.   2004
ايتالیايي درسال گذشته کار خود را از دست دادند و 
در ماه ژانويه گذشته شمار افراد جوياي کار از مرز 
دو میلیون نفر نیز گذشت که در قیاس با مدت مشابه 
نرخ  داشت.  افزايش  نفر  هزار   334  ،2009 سال  در 
ايتالیايي معادل 26.8 درصد  بیكاري در میان جوانان 
و در میان زنان 9.8 درصد است. در سال 2009 شمار 
شاغالن در ايتالیا 22 میلیون و 904 هزار نفر گزارش 
شده است. از سال گذشته، فشار مالیاتي در ايتالیا به 
43.2 درصد رسیده و مصرف نیز 1.2 درصد کاهش 
اعالم  255مورد  و  9هزار  اين،  بر  عالوه  است.  يافته 
به ويژه  متوسط  و  کوچک  شرکت هاي  ورشكستگي 
در شمال ايتالیا به ثبت رسیده است. میزان بدهي هاي 
دولتي نیز به 115درصد تولیدات ناخالص ملي رسیده 
و   2008 سال  از  بیشتر  درصد   10 خود  که  است 
باالترين حد در 12سال اخیر محسوب مي شود. ايتالیا 
از جمله کشورهاي اروپايي است که اواخر سال 2007 
در  بیكاري  مدت  اين  در  است.  مواجه شده  بحران  با 
 9.9 به  آن  رشد  و  داشته  فزاينده  سیري  اروپا  تمام 
ملي  ناخالص  تولیدات  همچنین  است.  رسیده  درصد 
با کاهش رو به رو بوده است؟  اروپايي  در کشورهاي 
به  نیز  آمريكا  در  و  درصد   2.2 منفي  به  فرانسه  در 
 2009 ايتالیا در سال  2.4 رسیده است. واردات  منفي 
نسبت به سال قبل 14.5 و صادرات نیز 19.1 درصد 
کاهش را نشان مي دهد و سرمايه گذاري هاي ناخالص 

نیز 12درصد کاهش داشته است. 

كاهش نرخ بیكاري ژاپن 
نرخ  غیرمنتظره  کاهش  از  نیويورك تايمز  روزنامه   
بیكاري ژاپن به 4.9 درصد در ماه ژانويه خبر داد. در 
5.2 درصد اعالم شده  بیكاري ژاپن  ماه دسامبر نرخ 
بود. در نظرسنجي از 25 اقتصاددان آمده بود در ماه 
درصد   5.2 همان  کشور  اين  در  بیكاري  نرخ  ژانويه 
باقي خواهد ماند. کاهش نرخ بیكاري يكي از نخستین 
اين  در  اقتصادي  رونق  و  صادرات  رشد  نشانه هاي 
کشور محسوب مي شود. در حال حاضر اقتصاد ژاپن 
گذشته  دهه  چند  طي  رکودها  عمیق ترين  از  يكي  در 
گرفتار شده است. کسري بودجه و نیز کاهش قیمت ها 
که باعث کاسته شدن از مصرف مي شود از مهم ترين 
داليل رکود اقتصادي در ژاپن است اما آمارهاي جديد 
در  صادرات  و  صنعتي  تولید  میزان  مي دهد  نشان 
ژاپن در حال افزايش است. با خبرهاي جديدي که در 
حوزه اشتغال نیروي کار منتشر شده به نظر مي رسد 
وضعیت بازار کار ژاپن در حال حاضر مناسب است 
و اگر وضعیت رشد اقتصادي در کشورهاي آسیايي 
افزايش  آنها  به  ژاپن  صادرات  میزان  کند،  پیدا  ثبات 
است  بزرگ جهان  اقتصاد  دومین  ژاپن،  يافت.  خواهد 
جايگزين  براي  زمینه  شده  باعث  اقتصادي  رکود  اما 
شدن آن با چین فراهم شود. اگر رشد اقتصادي چین 
امسال در حد باالي 9 درصد باقي بماند و ژاپن نتواند 
بر رکود اقتصاد خود غلبه کند اواخر سال جاري چین 

به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبديل خواهد شد. 
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نگاهي به زندگي و آثار نامزد جايزه اسكار »جورج کلوني« 

جاذبه 
مغناطیسي بازيگر 

مريم شمس 

با  کلوني«  »جورج  هالیوود،  نويسنده  و  تهیه کننده  کارگردان،  بازيگر، 
جديدترين فیلم خود که »باال در آسمان« يا »up In The Air« نام دارد، 

با يک بازي درخشان توجه منتقدان را به خود جلب کرده است. 
فیلم »باال در آسمان« يک کمدي درونگراست که به کمرنگ شدن روابط 
واقعي انسان ها مي پردازد و اينكه چگونه وسائل ارتباطي نظیر کامپیوتر 
جاي پیوند واقعي انسان ها را مي گیرند. در ظاهر به نظر نمي رسد که اين 
دسته از افراد تنها باشند ولي وقتي خوب روي زندگي آنها تمرکز شود 
پي خواهیم برد که آنها بیشتر زمان خود را در کامپیوتر در حال خواندن 
نظرات يا پیام هاي افراد هستند. اين يک حقیقت تلخ است که به واقع سردي 
اين فیلم نقش مردي را  روابط انساني را به تصوير مي کشد. کلوني در 
از  قیمت  به  اگر  او حاضر است حتي  ايفا مي کند که عاشق پرواز است. 
دست دادن شغلش هم که شده، بیشتر عمر خود را در سفر و در آسمان 
همین  داراي  نیز  او  که  مي شود  آشنا  زني  با  راه  میانه  در  او  بگذراند. 
خصوصیات است. کلوني يكي از زيباترين بازي هاي خود را در اين فیلم 
به نمايش گذاشته و به عقیده معتبرترين مجله هاي آمريكايي، کلوني در 
انتهاي  تا  را  تماشاگر  که  است  مغناطیسي  جاذبه  نوعي  داراي  فیلم  اين 
فیلم با گرمي خاصي به دنبال خود مي کشد. رابطه ها در اين فیلم روابطي 
مي زنند. پوزخند  عشق  به  نوعي  به  آنها  پیوند.  و  عشق  از  خالي  است 
فیلمنامه  نويسندگي  که شخصا سمت  رايتمن«  »جیسون  فیلم  کارگردان 
را نیز عهده دار بوده، تمام تالش خود را براي به تصوير کشیدن فیلمي 
آمريكا  در  کنوني  اوضاع  به  بي ربط  گفت  مي توان  جرات  به  که  مي کند 
نیست، زماني که ترس از دست دادن شغل و مقام روي روابط انساني 

سايه مي افكند و آن را بي ارزش مي  کند. 
تا چه  انسان ها نشان دهد  به  فیلم  اين  با ساخت  »رايتمن« تالش مي کند 
واکنشي در اين زمان هاي حساس داشته باشند. جداي از حضور هنرمندان 
مشهور در اين فیلم، هر انساني ممكن است در دوره اي از زندگي خود 
در اين شرايط قرار گیرد. نكته جالب توجه در اين فیلم اين است که آنها 
اکثرا از حضور افرادي بهره جسته اند که حدود چند هفته قبل از شروع 
فیلمبرداري شغل خود را از دست داده بودند و اين حرکت کارگردان کمک 
بزرگي به واقع گرايي در فیلم داشت. »کلوني« متولد ششم مي  سال 1961 

در کنتاکي آمريكاست. او در خانواده اي نام آور و مشهور به دنیا آمد. 
پدرش نیک کلوني، يک گوينده توانمند اخبار و براي مدتي نیز يک بازيگر 
تلويزيوني بود. عمه کلوني »رزماري« نیز خواننده و بازيگر سینما بود. 
شغل پدر جورج ايجاب مي کرد که مسافرت هاي زيادي به سرتاسر کنتاکي 

و اوهايو داشته باشد، وي در اين مسافرت هاي طوالني جورج و خواهرش 
آدا را نیز همراه خود مي برد. آنها يک خانواده وابسته و مستحكم بودند و 

اين شرايط زندگي از کلوني يک فرد متواضع و فروتن ساخت. 
او به خاطر عالقه و پشتكاري که از خود نشان داد در پنج سالگي در اولین 
کار تلويزيوني اش جلوي دوربین رفت. جورج نقش کوچكي در يک شوي 

محلي داشت که پدرش ترتیب داده بود. 
در مدرسه بیشتر به ورزش عالقه نشان مي داد تا به کتاب هايش ولي او 
همیشه يک دانش آموز خوب بود. در دانشگاه درس خبرنگاري خواند ولي 
دوست نداشت همانند پدرش خبرنگار تلويزيوني باشد و از اين شباهت 
خشنود نبود. از دانشگاه بیرون آمد بدون اينكه فكر کند چه پروژه اي در 

آينده خواهد داشت. براي مدتي يک فروشنده کفش بود و مدتي نیز در يک 
مزرعه مشغول کار شد تا اينكه پسر عمه اش »میگوئیل فرر« تصمیم به 
ساخت فیلمي در مورد مسابقه اسب دواني مي گیرد و از جورج درخواست 

مي کند تا حضور کوچكي در آن داشته باشد. 
اين فیلم هرگز به نمايش در نیامد ولي براي کلوني يک تجربه بزرگ بود. 
تشويق هاي پسر عمه اش، کلوني را ترغیب کرد تا براي بازيگر شدن به 
لس آنجلس مهاجرت کند. او در سال هاي بین 1987 تا 1985 و 1991 تا 
در  کرد.  نقش  ايفاي  زندگي«  »حقايق  به نام  کمدي  يک سريال  در   1988
سال 1992 در فیلمي به نام »شهادت ها« در نقش يک کارآگاه ظاهر شد. 

سخت در تالش بود تا موقعیت بهتري در هالیوود پیدا کند، اين احساس 
که او بايد نقش هاي پررنگ تري را ايفا کند براي وي موقعیت سختي ايجاد 
کرده بود. همه چیز براي او با بازي در نقش يک دکتر به نام »رز« در يک 
فیلم درام به نام »ER« در سال 1994 دگرگون شد. بعد از آن کلوني به 
عنوان يک ستاره مورد توجه بیشتري قرار گرفت. نگاه کالسیک و چهره 

آرام و خونسرد وي، او را تبديل به يک ستاره در صنعت سینما کرد. 
در سال 1996 در فیلمي به نام »غروب تا سحر« به کارگرداني »کوئنتین 
تارانتینو« ايفاي نقش کرد، او در فیلم به مبارزه علیه نیروهاي شیطاني 
مي پردازد. در همین سال در يک کمدي ديگر به نام »روز آخر« نقش پدري 
را ايفا مي کند که از همسر خود جدا شده است. يكي از نقش هاي بزرگ 
خود را در سال 1997 به دست آورد. در اين سال توانست در فیلم »بتمن 
و رابین« بازي کند. کلوني ايفاگر نقش بتمن بود، فیلمي که توانست 170 

میلیون دالر در گیشه فروش داشته باشد. 
»استیون  از  فیلمي  در  لوپز«  »جنیفر  کنار  در  کلوني   1998 سال  در 
سودربرگ« به نام »خارج از ديد« خوش درخشید. کلوني در سال 2000 
با برادران  براي بازي در فیلم »اي برادر کجايي« که همكاري مشترکي 
فیلم  اين  در  نقش  ايفاي  شد.  اسكار  جايزه  دريافت  به  موفق  بود  کوئن 
براي وي جايزه گلدن گلوب را نیز به همراه داشت. در سال 2000 کلوني 
در همكاري ديگري با استیون سودربرگ، »11 يار اوشن« را روي پرده 
برد. فیلمي که درخشش او را در کنار هنرپیشگاني چون براد پیت، جولیا 
رابرتز و مت ديمون به نمايش گذاشت. او در فیلم نفش يک خواننده نامور 

موفقت هاي چشمگیر  خاطر  به  بعدها  کرد.  ايفا  را  فرانک سیناترا  نام  به 
اين فیلم، نسخه هاي ديگري از آن نیز ساخته شد. وي اولین کارگرداني 
خود را در سال 2002 با فیلم »اعترافات يک ذهن خطرناك« تجربه کرد، 
اين فیلم موفقیت چنداني براي وي به همراه نداشت و اين موضوع سبب 
شد وي شانس خود را در سال 2004 در حیطه تهیه کنندگي بیازمايد. او 
تهیه کنندگي فیلمي به نام »سیريانا« را عهده دار شد، عالوه بر تهیه کنندگي 

او خود نیز به ايفاي نقش در آن پرداخت. 
او نقش يک مقام دولتي را به تصوير کشید که درگیر يک توطئه و فساد 
سیاسي مي شود. در حین فیلمبرداري آسیب جدي از ناحیه ستون فقرات 
در سال  او  مي کند.  او  متوجه  را  زيادي  حادثه مشكالت  اين  که  مي بیند 

2005 براي بازي در اين فیلم بار ديگر برنده جايزه اسكار شد. وي فیلم 
موفق ديگري به نام »شب بخیر و موفق باشید« را کارگرداني کرد که خود 
نیز نويسنده فیلمنامه آن بود. فیلم درام »سیاه و سفید« کمک بزرگي براي 
کلوني بود تا براي اولین بار منتخب بهترين نويسنده و کارگردان باشد. 
وي در کنار ايفاي نقش هاي مختلف همزمان نويسندگي و کارگرداني را 

نیز ادامه داد و در اين راه به موفقیت هاي چشمگیري نائل آمد. 
در سال 2007 کلوني و پدرش براي تحقیق، به همراه تجهیزات اندکي از 
از  تا  به منطقه شرق سودان سفر کردند  فیلمبرداري،  جمله يک دوربین 
به  اينكه چگونه مي توان  اين منطقه مطلع شوند و  ناآرام مردم  وضعیت 
صلح طلبانه  اقدامات  اين  خاطر  به  او  کرد.  کمک رساني  ناحیه  اين  مردم 
برنده جوايزي از سوي دولت اياالت متحده نیز شد. کلوني معتقد است 
يک فیلم بايد در درجه اول داراي فیلمنامه اي قدرتمند باشد، او مقام دوم 
را در موفقیت يک فیلم را کارگرداني قوي برمي شمارد و در مرحله سوم 
بازي قوي يک هنرپیشه را ذکر مي کند. با اينكه همیشه توجه مطبوعات 
به طرف کلوني معطوف است ولي او همیشه در تالش است تا به گونه اي 
زندگي خصوصي خود را تقريبا محرمانه حفظ کند. جورج با هنرپیشه اي 
به نام »تالیا بالسوم« ازدواج کرد اما اين اتحاد بسیار کوتاه بود و کلوني 
فكر نمي کند که دوباره تصمیم با ازدواج بگیرد. او هم اکنون با فیلم »باال 
در آسمان« روي فرش قرمز هالیوود رفته است. کار بعدي او يک کمدي 
جمله  از  هنرپیشگاني  با حضور  »مردان«  به نام  است  متفاوت  و  مستقل 
»کوين اسپیسي«. او پروژه هاي زيادي را براي آينده در سر دارد. کلوني 
خودش  است.  شده  هم  دوستانه  انسان  پروژه هاي  درگیر  روزها  اين 
آرام  می توانستم  مي گويد:»کاش  زندگي اش  در  هیجان  همه  اين  درباره 
بگیرم، موتورسواری کنم و از زندگی در ايتالیا لذت ببرم اما چیزی که 
مرا با خودش می کشد، کارم است. من از خانواده ای می آيم که با انجام 
افتخار می کنند و چنین حسی در من هم  به خودشان  دادن کارهايشان 
موج می زند. من زندگی خیلی خوبی دارم و تنها معنی اش برايم اين است 
که حس می کنم توانسته ام کارهای مهمی بكنم و سهم خودم را ادا کنم. از 
تلف کردن وقت بدم می آيد پس سعی می کنم خودم را به جلو هل بدهم.« 



13 هفته نامه پرشین جمعه 14 اسفند ماه 1388   -  شماره 137

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

www.iranianstudy.com
30نما

مايكل داگالس بازيگر كهنه كار 
سینمای هالیوود جايزه افتخاری 

چاپلین را دريافت می كند. 
فیلم  انجمن  ديلی  اسكرين  از  مهر  گزارش  به 
مرکز فرهنگی لینكلن اعالم کرد جايزه افتخاری 
چاپلین امسال خود را به مايكل داگالس اهدا 
را روز  افتخاری  اين جايزه  کند. داگالس  می 
24 مه )3 خرداد 89( در نیويورك دريافت می 
وال   " عنوان  با  داگالس  فیلم  ترين  کند.جديد 
آينده  ماه  خوابد"  نمی  هرگز  پول   : استريت 
بازی  برای   1988 سال  شود.اودر  می  اکران 
در قسمت اول اين فیلم به نام " وال استريت" 

ساخته الیور استون برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد 
شده بود. 

آن تنن بام رئیس انجمن فیلم مرکز فرهنگی لینكلن در اين باره گفت 
و  دوربین  جلوی  در  هم  ای خود  حرفه  دوران  در  داگالس  مايكل   :
ما  برای  اين  و  کرده  را سرگرم  تماشاگران سینما  آن  پشت  در  هم 
افتخاری بزرگ است که با اهدای جايزه چاپلین از کیفیت واالی هنر 

او تقدير کنیم . 
جايزه افتخاری چاپلین تا کنون از سوی مرکز فرهنگی 
لینكلن نیويورك به بزرگان سینما چون آلفرد هیچكاك 
، بیلی وايلدر ، الرنس الیويه ، فدريكو فلینی ، الیزابت 
تیلور ، بت ديويس ،جیمز استیوارت ؛ رابرت آلتمن ، 
مارتین اسكورسیزی ، دايان کیتون ، مريل استريپ و 

تام هنكس اعطا شده است. 
داگالس عالوه بر اسكار بازيگری ، در سال 1976 در 
مقام تهیه کننده فیلم "ديوانه ای از قفس پريد" جايزه 

اسكار بهترين فیلم را دريافت کرده است.

تهیه كننده "قفسه رنج" از حضور 
در مراسم اسكار منع شد

نیكوال شارتیه يكی از چهار تهیه کننده فیلم "قفسه رنج"از حضور 
در مراسم اهدای جايزه اسكار بازماند. 

به گزارش مهر از ورايتی آکادمی علوم و هنر های سینمايی سه 
شنبه اعالم کرد در واکنش به رفتار غیر قانونی شارتیه ،اين تهیه 
کننده حق ورود به مراسم هشتاد و يكمین دوره جوايز اسكار که 
يكشنبه شب آينده در سالن کداك تیه تر لس آنجلس برگزار می 

شود را ندارد. 
شارتیه هفته گذشته با زير پا گذاشتن قوانین آکادمی و ارسال 
فیلم  بود  خواسته  آنان  از  رای  حق  صاحب  اعضای  به  ايمیل 
مقابل  در  و  نكنند  انتخاب  فیلم  بهترين  عنوان  به  را  "آواتار" 
"قفسه رنج" را برگزينند.اما آکادمی اعالم کرد به دلیل اين رفتار 
به عنوان بهترين فیلم  نسنجیده در صورت انتخاب "قفسه رنج" 
،مجسمه اسكار به شارتیه در مقام تهیه کننده اعطا خواهد شد اما 

اين امر در سالن کداك تیه تر صورت نخواهد گرفت. 
پس از اعتراض کمیته اجرايی آکادمی نسبت به رفتار شارتیه ،اين 
به طور رسمی  آکادمی  قوانین  گذاشتن  پا  زير  بابت  کننده  تهیه 
از اعالم اسامی  عذر خواهی کرد.بر اساس قوانین آکادمی پس 
نامزد ها هیچ يک از دست اندرکاران فیلم های نامزد حق برقراری 

تماس با اعضا و توصیه به آنان را ندارند. 
شارتیه که از تهیه کنندگان سینمای مستقل آمريكا به شمار می 
يا دو  به يک  اگر هر کس   : ايمیل خود نوشته بود  رود در متن 
فیلم  آن  نه  شويم  می  برنده  ما  کند،  توصیه  دوستانش  از  نفر 
500 میلیون دالری .ما اهالی سینمای مستقل نیاز داريم تا فیلمی 
از جنس کار های خودمان برنده جايزه اسكار شود.پس اگر به 

برتری اين فیلم اعتقاد داريد به ما کمک کنید. 
"قفسه رنج" که با بودجه ای معادل 20 میلیون دالر ودر چارچوب 
9 رشته نامزد دريافت  مناسبات سینمای مستقل تولید شده در 

جايزه اسكار است.

»دارن آرنوفسكی« و »آنجلینا 
جولی« در اقتباس سینمايی »سرنا«  

 
»دارن آرنوفسكی« و »آنجلینا جولی« درحال انجام مذاکرات نهايی 
برای ساخت پروژه سینمايی و اقتباسی »سرنا: يک رمان« هستند. 

که  »سرنا«  رمان 
به   2008 سال  در 
است  رسیده  طبع 
راش«  »ران  قلم  به 
آرنوفسكی  توسط 
شود  می  کارگردانی 
به  جولی  آنجلینا  و 
مقابل  بازيگر  عنوان 
دوربین خواهد رفت. 

هالیوود  اعالم  بنابر 
ريپورتر، »کريس کیل« خالق آثاری چون »الكساندر«، »کی19-« 
بنابراين  داشت.  خواهد  برعهده  را  »سرنا«  فیلمنامه ی  نگارش 
گزارش، حوادث اين رمان در سال 1929 رخ می دهد و بخش هايی 
از زندگی »جورج« و »سرنا پمبرتون« را به تصوير می کشد که از 
بوستون به شمال کارولینا مسافرت کرده اند و قصد ساختن يک 

خانه چوبی در جنگل را دارند. 

همبازی  دپ«  »جانی  با  »توريست«  فیلم  در  اخیرا  جولی  آنجلینا 
چند  فقط  اينكه  با وجود  40ساله  آرنوفسكی«  »دارن  است.  شده 
فیلم از جمله »پی« و »مرثیه ای برای يک رويا« و »کشتی گیر« را 
اما آثارش بسیار مورد توجه منتقدين و  در کارنامه خود دارد، 

عالقمندان حرفه ای سینما قرار گرفته است.
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باكو؛آلوده ترين پايتخت جهان 
داد.  اختصاص  خود  به  را  دنیا  پايتخت  آلوده ترين  عنوان  ديگر  بار  باکو 
بین المللي زيست محیطي  دادند، موسسه  آذربايجان خبر  رسانه هاي جمهوري 
پايتخت   30 در صدر  را  باکو  خود،  گزارش ساالنه  در  تینگ  کانسال  ريتینگ 

آلوده جهان جاي داده است. 
در اين فهرست آديس آبابا پايتخت اتیوپي و مكزيكوسیتي پايتخت مكزيک در 
جايگاه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. آلودگي شديد خاك بر اثر نشت نفت خام 
از هزاران چاه و حوضچه نفتي، وجود دود، گردوغبار و ذرات معلق زيان آور 
در هوا، کیفیت پايین آب آشامیدني و دفع غیراصولي زباله و فاضالب شهري از 

داليل انتخاب باکو به عنوان آلوده ترين پايتخت دنیا اعالم شده است. 
به موازين  توجه  بدون  منطقه،  گازي و ذخاير طبیعي  و  نفتي  منابع  از  بهره برداري 
زيست محیطي که فقط با هدف کسب درآمد هرچه بیشتر صورت مي گیرد، شهر باکو 
را در وضع نگران کننده اي قرار داده است. آلودگي سواحل باکو و خلیج آبشوران، 
و  دولتي  زيست محیطي  سازمان  چندين  که  رسید  اندازه اي  به  امسال  تابستان 
خصوصي، شنا در اين آب ها را بسیار زيان آور و ممنوع اعالم کردند. نامیک محمداف 
باکو  در  زيست محیطي  بد  وضع  دلیل  مهم ترين  را  غفلت  محیط زيست،  کارشناس 
مي داند و مي گويد: فرهنگ سازي بین مردم و وضع قوانین مناسب و کارآمد، امري 
بسیار ضروري براي خروج از اين شرايط است. ترانه محمداوآ مدافع محیط زيست، 
همكاري تنگاتنگ مردم و دولت را براي بهبود شرايط زيست محیطي در باکو بسیار 
مهم دانست و گفت: همه مردم، دستگاه هاي دولتي و حتي شرکت هاي بزرگ وکوچک 
نفتي و گازي بین المللي که در باکو يا سواحل آن فعالیت دارند بايد خود را به رعايت 

موازين زيست محیطي ملزم بدانند. 
اينكه  با بیان  دکتر مايیس گلعلي اف، رئیس حزب سبزهاي جمهوري آذربايجان هم 
زنگ خطر براي بقاي محیط زيست سالم ده ها سال است که در باکو به صدا درآمده 
است، مي گويد: بهره برداري روزافزون و بي حد و حصر از نفت و گاز و ديگر منابع 
طبیعي لطمه هاي جبران ناپذيري بر پیكره محیط زيست باکو وارد آورده است. امروز 
در اين برهه حساس مردم و دولت بايد دست در دست هم با استفاده از همه ظرفیت ها 
به مقابله با منابع آلوده کننده محیط زيست برخیزند. همچنین چند تصفیه خانه بزرگ 
وکوچک فاضالب در اطراف شهر چهار میلیون نفري باکو به بهره برداري رسید و 
موازين  شدند  مكلف  هم  آذربايجان  جمهوري  در  فعال  بین المللي  نفتي  شرکت هاي 

زيست محیطي را بیش از پیش رعايت کنند. 
27 فوريه 2010 

رسوايي مقامات بهداشت تگزاس 

استفاده از خون نوزادان براي 
ساخت بانک DNA مخفي 

تحقیقات جديد روزنامه تگزاس تريبون آشكار کرد مقامات بهداشت تگزاس به 
صورت مخفیانه صدها نمونه خوني از نوزادان تازه متولد شده را براي ساخت 

بانک DNA به مقامات دولت فدرال تگزاس انتقال مي داده اند. 
يا  تگزاس  بهداشتي  خدمات  دولتي  سازمان  روزنامه  اين  گزارش  اساس  بر 
سازمان DSHS به صورت مداوم به جمع آوري نمونه خون نوزادان تازه متولد 
شده مي پرداخته است تا به اين شكل قبل از بین بردن نمونه ها، مطالعات کاملي 
را روي وضعیت سالمتي نوزادان و اختالالت احتمالي در آنها به انجام رسانده 
و اطالعات آن را جمع آوري کند. اين سازمان از سال 2002 طي قراردادي با 
پزشكي  تحقیقات  در  استفاده  براي  خون  نمونه  ذخیره  به  تگزاس   A&M دانشگاه 
پرداخت و طي اين برنامه ساالنه 800 هزار نمونه جمع آوري شد. در حالي که اين 
سازمان هیچ مجوزي را از والدين اين نوزادان دريافت نكرده بود و همین اتهام اين 
اکنون روزنامه  مواجه ساخت.  برخوردهاي قضايي  با  در سال گذشته  را  سازمان 
تگزاس تريبون کشف کرده است که اين برخوردهاي قضايي پايان کار نبوده است 
نمونه خوني   800 اين سازمان حدود   2007 تا   2003 و در فاصله زماني سال هاي 
ناشناس را به البراتوار تعیین هويت DNA تگزاس انتقال داده است تا به اين شكل به 
ساخت بانک ملي میتوکندريال DNA کمكي کرده باشد. اين نمونه ها در واقع بخشي 
از پروژه اي بزرگتر به منظور ساخت بانک DNA ملي يا شايد بین المللي بوده است 
کمک  جنايي  ناتمام  پرونده هاي  يا حل  گم شده  افراد  يافتن  به  آن  کمک  با  بتوان  تا 
اين  علیه  شكايت  گذشته  سال  که  مدني  حقوق  وکیل  هارينگتون  جیم  گفته  به  کرد. 
سازمان را تنظیم کرده بود، سازمان DSHS سال گذشته براي جلوگیري از آشكار 
شدن پرونده اي که مي توانسته راز بانک DNA را آشكار کند با خانواده هاي نوزادان 
سازش مي کرده است. مقامات بهداشت تگزاس در پاسخ به سوال اين روزنامه درباره 
دلیل مخفي نگهداشتن اين بانک DNA، پاسخ دادند حريم ژنتیكي يكي از بزرگترين 
اکثر  در  نمونه ها  از  استفاده  اينكه  با وجود  و  به شمار مي رود  اخالقي  موضوعات 
از هويت صاحبان  براي محافظت  زيادي  بوده و تالش  نیازمند کسب مجوز  مواقع 
نمونه ها بايد انجام گیرد، اعالم اجراي اين پروژه در رسانه ها تنها مي توانست باعث 
قبل  پديده اي  جامعه  منفي  واکنش  از  نگراني  شود.  جامعه  در  منفي  تفكرات  انتشار 
درك است. نگراني ها درباره حريم ژنتیكي رو به افزايش گذاشته است زيرا با توجه 
به نتیجه مطالعات جديدي که نشان مي دهد حتي با استفاده از مجموعه اي ناشناخته 
از DNA نیز مي توان صاحبان نمونه ها را شناسايي کرد. افراد از اينكه قدرتمندترين 
مدرك غیر قابل انكار از خود را در اختیار مقامات دولتي قرار دهند چندان احساس 
امنیت نخواهند داشت. با اين همه سازمان دولتي خدمات بهداشتي تگزاش تنها روي 
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و  مجازي  عرصه  در  تبلیغات 
چالش هاي اقتصادي روزنامه ها 

نیويورك  همچون  رسانه ها  برخي 
مطالب  ديگر  دارند  قصد  تايمز 

رايگان روي اينترنت منتشر نكنند. 
تشنگان خبر تاکنون توانسته اند هر 
چقدر خبر مي خواهند به طور رايگان 

در عرصه مجازي مطالعه کنند. 
پايان  به  است  ممكن  روند  اين  اما 
قصد  روزنامه ها  برخي  برسد. 
رايگان  را  مطالب  ديگر  دارند 
نگذارند.  اشتراك  به  اينترنت  روي 
بسیاري از نشريات جهان، به دنبال 
تبلیغات،  از  ناشي  درآمد  کاهش 
مالي  منابع  يافتن  به دنبال  اکنون 
خود  هزينه هاي  تامین  براي  جديد 
مدير بخش  هیوت،  جاناتان  هستند. 
شهر  دانشگاه  در  روزنامه نگاري 
اخیر  سال هاي  در  مي گويد  لندن 
تغییرات عظیمي در عرصه فناوري 

رخ داده است. 
»با انتقال تبلیغات به عرصه مجازي، 
و  مالي  چالش هاي  با  روزنامه ها 
وي  شده اند.«  مواجه  اقتصادي 
به دنبال  اکنون روزنامه ها  مي افزايد 
حیات  ادامه  براي  راهي  يافتن 
هنوز  هیچ کس  او  گفته  هستند.به 
پاسخ روشني براي اين مساله نیافته 
»شرکت  و  تايمز  است.نیويورك 
مرداك  روپرت  به  متعلق  که  نیوز« 
اينترنتي  خوانندگان  مي گويند  است 
آنها به زودي براي هر مقاله اي بايد 
صاحب  مرداك  آقاي  بدهند.  پول 
بريتانیا  در  سان  و  تايمز  روزنامه 
وال استريت  و  پست  نیويورك  و 
ژورنال در آمريكاست. شرکت نیوز 
در سال منتهي به ژوئن 2009، سه 
میلیارد و 400 میلیون دالر متضرر 

شد. 
روزنامه  سردبیر  روسبريجر،  آلن 
اين  مي گويد  گاردين  بريتانیايي 
تنها موجب مي شود  سیاست جديد 

رايگان  رسانه هاي  به  خوانندگان 
اين  در  مرداك  جیمز  آورند.  روي 

حاضر  حال  »در  مي گويد:  باره 
گاردين با )ماهانه( 36 تا 37 میلیون 
تايمز  نیويورك  از  پس  خواننده 
زبان  انگلیسي  روزنامه  بزرگ ترين 
نیويورك  اگر  است.  اينترنت  روي 
به  ملزم  را  خوانندگانش  تايمز 
که  دارد  احتمال  کند،  پول  پرداخت 
روزنامه  خود  تیراژ  با  که  گاردين 
به  تبديل  بريتانیاست،  در  کوچكي 
زبان  انگلیسي  روزنامه  بزرگ ترين 

جهان روي اينترنت شود.« 
روزنامه ها  که  است  معتقد  او 
را  خود  اينترنتي  مطالب  بهاي 
کرده اند  انتخاب  »حدسي«  به طور 
با  ندارد  را  اين  آمادگي  هنوز  او  و 
خبري«  »پتانسیل  به  ريسكي  چنین 
بزند.جیمز  آسیب  خود  روزنامه 
نیوز«  »شرکت  عامل  مدير  مرداك، 
در اروپا و آسیا در آگوست 2009 
استفاده  با  کرد  متهم  را  بي بي سي 
موسسات  مالیات دهندگان،  پول  از 
رقابت  در  را  خصوصي  تجاري 
بسیاري  مي دهد.  قرار  ناعادالنه اي 
اکنون  روزنامه ها  خريداران  از 
تبديل  آنها  اينترنتي  خوانندگان  به 
گوگل  اين  بر  عالوه  اما  شده اند 
اخبار ساير رسانه ها  انتشار  با  نیز 
آنها  اينترنتي  خوانندگان  از  بخشي 
را به خود جلب کرده و سود زيادي 

از آن کسب مي کند. 
اما گوگل اين اتهام ها را رد مي کند. 
ارتباطات  بخش  رئیس  بارون،  پیتر 
به  »اين  مي گويد:  بريتانیا  در  گوگل 
گفته  که  نیست  صحیح  وجه  هیچ 

را  )نشريات(  مطالب  ما  مي شود 
مي افزايد:  وي  مي بريم.«  سرقت  به 
است  اين  مي کنیم  ما  که  »کاري 
را  روزنامه هايي  سايت هاي  که 

روي  مجاني  را  خود  مطالب  که 
خوانندگان  به  مي گذارند  اينترنت 

کرد  تصديق  او  مي کنیم.«  ارسال 
مالي  شرايط  در  روزنامه ها  که 
کمک  براي  و  دارند  قرار  دشواري 
اعالم آمادگي  آنها  افزايش سود  به 
مطالب روزنامه ها  پولي شدن  کرد. 
به ظهور  است  اينترنت ممكن  روي 
نسل جديدي از سايت هايي بینجامد 
روي  مجاني  را  مشابه  مطالب  که 
به  مي گذارند.  سايت هايشان 
کارآفرينان  روسبريجر  آلن  گفته 
حوزه  به  اکنون  که  هستند  جواني 
در  و  آورده  روي  خبرنگاري 
در  خود  براي  جايي  جست وجوي 

اين عرصه هستند. 
شرکت  ناشر  تامپسون،  جان 
اداره  که  ترپ  ماوس  رسانه اي 
برعهده  را   journalism.co.uk
اين عرصه جديد که  دارد، مي گويد 
شامل حوزه هاي تخصصي متعددي 
هم هست بیش از روزنامه ها حقوق 

مي دهد. 
از شرکت ها و  او مي گويد بسیاري 
نشريات تخصصي نیاز به استخدام 
که  طوري  به  دارند  کارشناس 
انداخت  راه  روزنامه اي  مي توان 
اين  که هزينه هاي خود را از طريق 
پیتر  کند.  تامین  استخدامي  تبلیغات 
پارون، رئیس بخش ارتباطات گوگل 
در بريتانیا مي گويد دلیلي ندارد که 
مجاني  اينترنت  روي  مطالب  همه 
مطالب  برخي  آينده  »در  بماند: 
خواهد  پولي  نیز  برخي  و  رايگان 

بود.«     
       28 فوريه 2010 

اخبار اينترنتي پولي مي شوند
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DNA تمرکز داشته که بر اساس آنها  جمع آوري میتوکندري 
رديابي افراد تقريبا غیر ممكن است. به گفته اين روزنامه مقابله 
با نگراني هاي عمومي در ارتباط با حريم ژنتیكي بسیار مشكل 
است اما مخفي کردن آن راه حل قابل قبولي نبوده و تنها بر اين 

حساسیت هاي عمومي خواهد افزود. 
27 فوريه 2010 

سرباز نابینای بريتانیايی 
با زبانش می بیند

 يک سرباز بريتانیايی که سه سال پیش بر اثر انفجار 
توسط  بود  شده  نابینا  عراق  جنگ  در  نارنجک  يک 
يک تكنولوژی جديد که به او امكان می دهد از طريق 

زبانش ببیند بینايی خود را به دست آورد.
کريگ الندبرگ 24 ساله اولین سرباز بريتانیايی است 
يک  از  آزمايش می کند.اين سیستم  را   BrainPort که سیستم 
عینک تشكیل شده که به دوربین های ويديويی حساس به حرکت 
مجهز است و تصاوير را از طريق پدهايی که روی زبان متصل 
شود  انجام  موفقیت  با  تكنیک  اين  می کند.اگر  منتقل  می شود 
به کار  نابینا  افراد  BrainPort را می توان روی ديگر  سیستم 
گرفت.آقای الندبرگ گفت : اين تكنولوژی تغییرات بسیار زيادی 
در کیفیت زندگی او به وجود آورده است.BrainPort يک عینک 
من  زبان  به  اتصالی  دوربین ها  اين  است.از  دوربین  به  مجهز 
اين ترتیب هرچیزی که دوربین به آن  برقرار شده است و به 
نگاه می کند ، من می توانم تصوير آن را روی زبانم حس کنم. 
انتهای اين اتصال شبیه به يک آب نبات چوبی تخت است و زبان 
را به شكل تصويری که توسط دوربین ديده می شود تحريک 
می کند.اين تكنولوژی حتی می تواند بین سايه های مختلف نوری 

و از طريق ايجاد پالس هايی با قدرت متفاوت تمايز قائل شود.
حباب روی  مانند  می دهد  به شما  تكنولوژی  اين  که  احساسی 

زبان است که توسط مغز به صورت تصاوير تفسیر می شود.
اين وسیله 10 هزار پوندی که با همكاری وزارت دفاع و سازمان 
خیريه St Dunstan's طراحی و ساخته شده است آن قدر خوب 
باالی  بزرگ  حروف  است  قادر  الندبرگ  آقای  که  می کند  کار 

صفحات آزمايش چشم را تشخیص بدهد.

او در اين باره گفت : من می توانم با زبانم حس کنم که اولین 
می روم.من  بعدی  به سراغ حرف  من  و سپس  است   A حرف 
می توانم در يک راهرو راه بروم ، درها و افرادی را که به سمت 

من می آيند را تشخیص دهم.
اين  می توانم  عراق  جنگ  از  بعد  من  که  است  باری  اولین  اين 
کارها را انجام دهم.هنوز هم اين تكنولوژی نیاز به کار زيادی 

دارد اما قابلیت های بالقوه فراوانی در آن نهفته است.

وسیله  اين  که  می دانم  و  هستم  گرا  واقع  :من  گفت  الندبرگ 
بینايی من را بازنمی گردانم اما به هر حال کمک زيادی به من 
خواهد کرد.هرچیزی که من روی زبان خود حس می کنم حاصل 
تصويری است که دوربین روی عینک می بیند.من الزم نیست 
چیزی را لمس کرده يا حس کنم.من می توانم با اين وسیله هر 

چیزی را تصور کنم که امكان بسیار شگفت انگیزی است.
تلگراف ، 2 مارس

دو بار سرقت از يک بانک در 24 ساعت 
يک مرد آلماني که ظرف 24ساعت دو بار از يک بانک سرقت 
کرده بود دستگیر شد. اين سارق 50 ساله که به تازگي از زندان 
آزاد شده بود، وارد يک بانک در شمال برلین شد و ضمن تهديد 
مشتريان و کارمندان با اسلحه گفت: من ديروز هم اينجا بودم 
اما باز هم پول مي خواهم. او پس از سرقت تنها 450 يورو از 
بانک خارج شد اما به لطف تصاوير ضبط شده در دوربین سه 
ساعت بعد دستگیر شد. او در سال هاي 2002 و 2004 هم به 

جرم سرقت از بانک در شهر هامبورگ دستگیر شده بود. 
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دوش در حلقه ما قصه گيسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

فرمان بهبود استاد پیشكسوت پیانو درگذشت 

 مرگ آموزگار ًهمیشه 
 

 فرمان بهبود نوازنده و مدرس شهیر پیانو روز شنبه هشتم اسفندماه 88 در 64 
سالگي بر اثر سكته قلبي درگذشت.محمد رضا درويشي آهنگساز درباره بهبود 

مي گويد؛» او از پیشكسوتان نوازندگي و تدريس پیانو در ايران بود که بیش 
از 45 سال از عمرش را صرف آموزش به نوازندگان دوره معاصر موسیقي 
ياد  زنده  از شاگردان  آهنگساز  و  پیانیست  نسق  کیاوش صاحب  کرد.«  ايران 
بهبود بوده است. او در گفت وگو با »اعتماد« درباره استادش مي گويد؛ »من در 
اوايل دهه 60 در خدمت ايشان بودم. فرمان بهبود موزيسیني بود که هرگز به 
دنبال مطرح شدن نبود. او تمام وقت خود را در زندگي اش براي شاگردان خود 
سپري کرد. درك صحیح او از آموزش موسیقي و احاطه کاملش به همه ابعاد 
فرد  به  منحصر  ايشان  نسل  در  نوازندگي صاحب سبكش،  تكنیک  و  موسیقي 
است.« او اضافه مي کند پیانیست هاي معاصري چون پیمان يزدانیان، هوشیار 
خیام و آزاد حكیم رابط، در کارشان وام گرفته از او هستند. او درباره اينكه چرا 
اجراي صحنه يي از بهبود کمتر ديده شده، مي گويد؛ »متاسفانه در دوره هاي 
مختلف که سیاسي هم نیست، امكان اجراهاي متعدد نیافتند. اما شايد جبر زمانه 
است که نزديک ترين خانه به تاالر وحدت، منزل ايشان است اما اجرايي در تاالر 
نداشتند. ايشان همیشه منبع نور بودند اما خودشان ديده نمي شدند. بیخ چراغ 
هنردوست  و  موسیقیدان  يي  خانواده  در  بهبود  فرمان  است.«  تاريک  همیشه 
پرورش يافته و فارغ التحصیل هنرستان عالي موسیقي و از شاگردان امانوئل 
ملیک اصالنیان و افلیا کمباجیان بوده است. او مدتي طوالني ضمن تدريس پیانو 
موسیقي  کارگاه  و  ملي  موسیقي  عالي  هنرستان  با  همراه  پیانیست  عنوان  به 
اجراي  در  بهبود  فرمان  است.  داشته  همكاري  تلويزيون  نوجوانان  و  کودکان 
چندين کنسرت موسیقي مجلسي براي انجمن فیالرمونیک تهران، انستیتو گوته 
آلمان، انجمن فرهنگي اتريش، انجمن فرهنگي ايتالیا و انجمن فرهنگي ژاپن شرکت 
داشته است. از ديگر فعالیت هاي او همراهي مدام با گروه هاي آواز جمعي )کر( 
چون کر تهران به رهبري باغچه بان، کر کودکان و نوجوانان کارگاه موسیقي 
و اجراي کنسرت هاي متعدد با گروه هاي فوق در تاالر رودکي و تئاتر شهر 
است. او در چند کنسرت ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر مجلسي تلويزيون 
نوازندگي پیانو و کالوسن را بر عهده داشته، همچنین سال ها پیانیست سازمان 

باله ملي ايران در تاالر رودکي )وحدت( بوده است. 

و  چیره دست  نوازنده  چناني زاده،  اگزار  احسان  استاد 
ماه  اسفند   11 شنبه  سه  خوزستان  موسیقي  حماسه خوان 
توانمند  موسیقیدان  دو  هم  گذشته  هفته  در  و  درگذشت 
بدرود   ) هوت  کمال  و  کشكولی  )تهمورث  مقامی  موسیقی 
حیات گفتند و خیلی از اهالی فرهنگ تنها برای اولین بار به 
واسطه انتشار خبر مرگ شان ، با نام های اين هنرمندان آشنا 
شدند. اين مساله يک سوال به وجود می آورد ؛ آيا موسیقی 
مقامی آنقدر به درد نخور و عقب مانده است که تنها با مرگ 
از  نوعی  چنین  وجود  متوجه  فرهنگ  اهالی  موسیقدانانش 

موسیقی در ايران شوند؟ 
بر اساس چه معیاری در اين سال ها موسیقی مقامی بیشتر 
و بیشتر به حاشیه رفته است و ديگر انواع موسیقی در متن 
قرار دارند؟ ا بحث اقبال مردمی به کنار، چطور است هنرمندی 
که افتخارش آوردن ساز مقامي به موسیقی دستگاهی است، 
نگران کنسرت و آلبوم است و درباره فالن آرتیست مرحوم 
شده آمريكايی مديحه می نويسد ولی همینطور موسیقیدانان 
نمی زند؛  حرفی  هم  کسی  و  هستند  مردن  حال  در  مقامی 
تنوع  مقامي  نه هنرمند.موسیقي  و  نه روشنفكر  و  متولي  نه 
گسترده اي دارد ولي در اين سال ها تعداد موسیقداناني مقامي 
نفر هم نمي رسند.   10 به  قربان شناخته شدند  که مثل حاج 
بحث و ضعیت نامناسب اساتید و نوازندگان موسیقی مقامی 
از متولیان فرهنگی  اما کدام يک  مجال مفصل تري می طلبد 
استاد  فالن  از  خبر  گرا  سنت  دانان  موسیقی  خود  حتی  و 

موسیقی مقامی دارند که شغلش چاه کنی است؟ 
دستاني که هنري بي مثال را خلق مي کنند در عمق چند متري 
استاد  داند  می  کسی  چه  هستند.  کندن  به  مشغول  زمین 
و  خرج  تا  فروخته  را  سازش  سالگی   70 سن  در  ديگری 
مخارج زندگی روزمره اش را تامین کند. آيا اين موسیقی که 
تنها بخشی از آن بدل شده است به موسیقی رديف دستگاهی 
که اساتیدش روی چشم مردم و ما جای دارند، ارزش توجه 

بیشتری ندارد؟
آنها  از  يكی  که  دارد  بكر  ايده  که صدها  موسیقی  اين  آيا   
که  »ترانه های جنوب«  پاپ  آلبوم  برای  الهام  منبع  می شود 
علمي  بررسي  نمي تواند حداقل  رفته  فروش  هم  اتفاقا خوب 

آنقدر  مقامي  موسیقي  اهمیت  از  گفتن  سخن  واقعًا  شود؟ 
مساله بديهي است که جاي بحث ندارد. خودش حي و حاضر 
است. حتمًا بايد سال ها بگذرد تا بیايند و به ما بگويند چرا 
فالن بال را سر بناهاي تاريخي آورديد تا ما بفهمیم که يک 
ساختمان وقتي از دل تاريخ عبور مي کند و به امروز مي رسد 
يک  راوي  باشد  شده  ريخته  خون  آن  در  که  هم  چقدر  هر 
فرهنگ کهن است و نبايد ويران شود. حاال موسیقي مقامي 
که کسي را هم نكشته، سینه به سینه نقل شده و صدها سال 
در برابر تعصبات و ناماليمت ها حیات خود را حفظ کرده در 
هزاره سوم رو به نابودي است. چرا که چشم روشنفكر و 
عامي جهان سومي همواره به غرب است و امروز در مثال 
شهرهاي مازندران نواهاي شمالي را بايد با کیبورد بشنوي 
و همینطور در کردستان کنار استاد عثمان هورامي به جاي 
نوازنده سورنا يک کیبورنواز آماتور مي ايستد. و يک کلیپ 
بدقواره از استاد ساخته مي شود. باز خدا پدرش را بیامورزد 
آن دوربین به دستي که رفته و از استاد تصوير گرفته حتي 

اگر خیلي بي سر و ته باشد. 
نمي خواهم پاپیوالر شدن موسیقي را نكته منفي بدانم. 

ادوات موسیقي خودشان در يک سیر  و...  هند  ترکیه و  در 
اينكه  خاطر  به  آمده  کنار  غربي  موسیقي  ادوات  با  تاريخي 
همواره موسیقي هنري محترم بوده و از سنت گراهاي راديكال 
تا پاپ هاي سطحي يک همزيستي مسالمت آمیز داشتند. در 
ايران مبتذل ترين آلبوم هاي موسیقي پاپ مجوز مي گیرند و 
به بازار مي آيند و سر انتشار آنها دعواست. عیبي هم ندارد 
مقامي  موسیقي  طرف  آن  از  اما  است  همین  پاپ  موسیقي 
ندارد. محمدرضا درويش در  اهمیت  بپوسد هم براي کسي 
مراسم خاکسپاري پرويز مشكاتیان با صورتي بر افروخته 
از بیماري و مرگ نوازندگان موسیقي محلي هم ياد کرد. اي 
کاش اتفاق خوشي بیفتد. نه اينكه تنها يک نفر مثل درويشي 
که يک تیم محقق از جانب وزارت ارشاد يا میراث فرهنگي راه 

بیفتد و به اين وضعیت رسیدگي کند. 
زنگ  ما  بعد  و  بیايد  استاد  فالن  مرگ  خبر  نمي شود  اينكه 
بزنیم به اين و آن تا چند کلمه از اين هنرمندان اطالعات کسب 

کنیم. با چنین اوصافي از مردم چه توقعي مي توان داشت؟ 

به بهانه مرگ سه هنرمند موسیقي مقامي 

مرداني كه تنها مانده اند
امیر بهاري 

ساخت سه پیكره جديد توسط بابک صبحي  
 

 بابک صبحي که نقش برجسته بزرگ گیل گمش را پیش از اين ساخته بود، 
سه پیكره از آهن هاي مستعمل به سفارش شهرداري شهر آنتالیا ساخته و در 
مجموعه فرهنگي دولتي اين شهر نصب کرده است. بابک صبحي که از سال 
1369 )1990 میالدي( در ترکیه فعالیت مي کند و تاکنون آثار هنري متعددي 
را براي میادين و پارك هاي شهرهاي مختلف اين کشور ساخته است، درباره 
اين پیكره ها به مهر مي گويد؛ »اين مجموعه از سه پیكره به نام  مشخصات 
هاي انسان، کتاب و پرواز تشكیل شده است و در ورودي سالن اپراي مجموعه 

فرهنگي دولتي آنتالیا نصب شده اند.  

ساخت فیلم كوتاه »ويو« به پايان رسید  
فیلم کوتاه »ويو« به کارگرداني پريسا گرگین آخرين مراحل فني خود را طي 
مي کند. اين فیلم تجربه يي درباره موسیقي بومي و میني مالیستي با فضاي 
بكر جزاير قشم و هرمز است که گذري بر چهار عنصر »باد، آب، خاك و آتش« 

دارد و زمان آن 9 دقیقه است.  
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كتاب پیام آزادی اثر اديب 
برومند شاعر ملی ايران به 28 

زبان ترجمه شد
حسن قديانی)مدير بنیاد جهانی اديب( گفت: مجموعه حاضر، 

طبع  پويائی  از  دستاوردی 
ادای  در  برومند  اديب  استاد 
انگیزه   و  است  جهانی  وظیفه  
اشعار  سرودن  در  نگارنده 
بشر  عواطف  مجموعه،  اين 
دوستانه وعالقه به خوشبختی 
دردهای  از  تأثر  و  ملت ها 
مشترك  و هماهنگی است که بر 
اثر تعديات کشورهای زورمند، 
آسیايی،  ملل  گريبان گیر 

آفريقايی و آمريكای التین شده و هیجان و شوری خشم آلود 
بر  ـ  استعماری  در دل دردمندان و زخم خوردگان سیاست 
ضد اين روش بدفرجام ـ برانگیخته است. مدير بنیاد افزود: 
در اين مجموعه از چند شخصیت بارز که چالشگری و نبرد 
آنان با استعمار، مايه  نجات ملت و رهائی کشورشان از بند 
اسارت بیگانگان شده، ياد شده و پس از مرگ در ماتم گزاری 
اين  او  گفته  به  است.   بزرگداشتی بسزا صورت گرفته  آنان 
آفرين گويی و تحسین از مردانی که در رهگذر تاريخ کشور 
خود، مظهر تحول و تغییر شده اند از اين نظر است که به عقیده  
آمادگی های  و  تاريخی  ضرورت های  چند  هر  برومند،  اديب 
سوی  به  ملت ها  سیر  راهگشای  قومی،  آگاهی های  و  زمانی 
تكامل و يا دگرگونه گشتن آنان از وضعی به وضعی است، اما 
تأثیر انكارناپذيری را که شخصیت های بزرگ در رهبری های 
عوامل و تشخیص مقتضیات و شكل دادن تحوالت به وضعی 
سودمند و رضايت بخش دارا هستند، هرگز نمی توان ناديده 

گرفت. 
قديانی ادامه داد: وظیفه ملی عبارت از اموری است که به حكم 
وامداری در برابر میهن و هم میهنان، بر عهده يک عضو جامعه 
است و او در مرتبه نخستین، موظف به ادای آن است. وظیفه 
يک شخص  که  است  وجدانی  تعهداتی  نیز  انسانی  يا  جهانی 
برای رفاه، سعادت و خیر و صالح همنوعان خود در سطح 
جهانی احساس می کند و تا حدود امكان در ادای آن می کوشد 
و مصلحت  خیر  دربرگیری  لحاظ  از  نیز  وظیفه  اين  ايفای  و 
عمومی بسی مهم و آفرين انگیز است؛ به ويژه که در دوران 
موجب  مسافت ها  بعد  رفتن  بین  از  و  ارتباطات  گسترش  ما 
نزديكی های نوپديد و پیوستگی های مشترك حیاتی بین ملت ها 
و جماعات بشری شده است و امروز افراد جامعه های مختلف 
مخصوصا جوامع ستمديده در خانواده بزرگ انسانی به خاطر 
اشتراك در سرنوشت و همبستگی های مبارزاتی بیش از پیش 
مجموعه  می کنند.  برادری  و  محبت  احساس  هم  به  نسبت 
حاضر، دستاوردی از پويائی طبع استاد اديب برومند در ادای 

وظیفه  جهانی است. 
بر اساس اين گزارش کتاب پیام آزادی در بردارنده  اشعاری 
است که اديب برومند از سال 1329 تا 1356 هجری شمسی، 
به مناسبت رويدادهای مربوط به مبارزه برخی از کشورهای 
آنان  گرفتاری های  و  استعماری  سیاست  با  استعمارزده، 
تعیین سرنوشت خويش  و  استقالل  آوردن  به دست  راه  در 

سروده است. 
ترجمه اين کتاب به همت و همیاری تعدادی از روزنامه نگاران 
و دانشجويان صورت گرفته و اين اثر به زبان های ديگری نیز 

در حال ترجمه است. 
اديب برومند سال گذشته با اهدای نفیس ترين قرآن جهان به 
کتابخانه ملی ايران مانع خروج اين کتاب نفیس از ايران شد و 
تحسین همگان را برانگیخت که در آغاز ماه مبارك رمضان 

توسط کتابخانه ملی ايران رونمايی شد. 
بنیاد و فرهنگسرای اديب برومند در شهرستان گز نیز که چند 
سال گذشته به همت ايشان راه اندازی شد اکنون در زمره يكی 

از فرهنگسرای موفق کشور است. 
بنا به اعالم دايره المعارف ويكی پديا در ارائه لیست شاعران 
نظامی،  حافظ،  فردوسی،  از  پس  برومند  اديب  کشورها  ملی 
ملی  شاعر  عنوان  به  خسرو  ناصر  و  رومی  خیام،  سعدی، 

معرفی شده است. 

 

كوتاه از ادبیات در سالروز درگذشت عالمه علي اکبر دهخدا 

ياد آر 
ز شمع 

مرده
 ياد آر 

مهرداد نصرتي 
شاعر و نويسنده 

هفتم اسفندماه سالروز درگذشت مردي است 
که  دهخدا  عظیم  لغتنامه  با  بیشتر  او  نام  که 
القوامیس  ناسخ  ثالث،  اخوان  مهدي  تعبیر  به 
است براي مخاطب آشناست اما حوزه فعالیت 
مرد  اين  سیاسي  و  اجتماعي  ادبي،  فرهنگي، 

بسیار برتر از اين میزان کار است. 
هجري   1297 سال  حدود  دهخدا  علي اکبر 
قديمي  محله  در  شمسي   1257 برابر  قمري، 
سنگلج تهران به دنیا آمد. پدر وي خان باباخان 
از خاندان  هاي اصیل و مالکین متوسط شهر 
قزوين بود که چند سالي پیش از تولد دهخدا 
به تهران آمد و در اين شهر اقامت گزيد و تا 

9 سالگي دهخدا در قید حیات و زنده بود. 
علي اکبر دهخدا تحصیالت قديمي، زبان عربي 
از  نفر  دو  محضر  در  را  اسالمي  معارف  و 
و  بروجردي  استادان وقت، شیخ غالمحسین 
آيت اهلل حاج شیخ هادي نجم آبادي فرا گرفت و 
با افتتاح مدرسه عالي علوم سیاسي در تهران، 
مباني  و  پرداخت  تحصیل  به  مدرسه  آن  در 
اين  آموخت.  را  فرانسه  زبان  و  جديد  علوم 
حسن  میرزا  فكر  اثر  آن  تاسیس  که  مدرسه 
خان  نصراهلل  میرزا  )پسر  مشیر الملک  خان 
مرکز  و  پايه  حقیقت  در  است  مشیرالدوله( 
دانشكده  باالخره  و  حقوق  مدرسه  اساسي 

حقوق امروز است. 
مدرسه  اين  در  که  درس هايي  حال  هر  به 
تدريس مي شد عبارت بودند از حقوق، تاريخ، 

فقه، زبان فرانسه و جغرافیا. 
الدوله  معاون  قمري،  هجري   1321 سال  در 
نو  موج  ،کارگردان  غفاري  فرخ  )پدر  غفاري 
کشورهاي  در  ايران  مختار  وزير  که  سینما( 
و  برد  اروپا  به  را  دهخدا  بود،  بالكان  حوزه 
وين  در  بیشتر  و  آنجا  در  سال  دو  مدت  او 
اقامت داشت که ضمن تكمیل  اتريش  پايتخت 

جديد  دانش هاي  فراگیري  به  فرانسوي  زبان 
ايران،  به  دهخدا  بازگشت  پرداخت.  هم 
همزمان با آغاز نهضت مشروطه بود که وي 
زندگي اش  صف آزاديخواهان،  به  پیوستن  با 
را به زندگي مردم ايران و انقالب مشروطیت 
گره زد. او در آن سال ها، روزنامه نويسي را 
عنوان  با  نیشدار  طنز آمیز  مقاالت  نوشتن  با 
از  مختلفي  امضاهاي  با  و  پرند«  و  »چرند 
دله«،  حسن  »سگ  »خرمگس«،  »دخو«،  جمله 
آش«  هر  »نخود  »روزنومه  چي«،  »غالم گدا«، 
کرد.  آغاز  صوراسرافیل  روزنامه  در  و... 
و  چرند  نوشتن  با  دهخدا  که  معتقدند  برخي 

پرند، نخستین پايه گذار ساده نويسي در ايران 
به شمار مي رود که کار او را بعدها »يكي بود 
مجموعه  در  هدايت  صادق  و  نبود«  يكي  و 
کوتاهي  تامل  رساندند.  کمال  به  قصه هايش 
از  خالي  چندان  صوراسرافیل  روزنامه  در 
32شماره اش  که  روزنامه  اين  نیست.  لطف 
ايوردن  شهر  در  شماره اش  سه  و  ايران  در 
سوئیس منتشر شد از روزنامه هاي مهم صدر 
مشروطیت است که در بیداري مردم و مبارزه 
ايران نقشي  علیه دشمنان نهضت مشروطیت 
سازنده داشت. آريانپور مي نويسد: »روزنامه 
هفتگي صوراسرافیل، 9 ماه پس از آنكه کشور 
ايران در عداد دول مشروطه قرار گرفت )يعني 
9 ماه پس از امضاي فرمان مشروطیت توسط 
جمادي الثاني   14 تاريخ  به  شاه  مظفرالدين 
شدو  منتشر  تهران  در  قمري(  هجري   1324
شماره يكم آن به تاريخ پنج شنبه 17 ربیع االول 
که آخرين   32 قمري و شماره  1325 هجري 
شماره دوره اول روزنامه بود، روز شنبه 20 
جمادي االول 1326، سه روز پیش از بمباران 
مجلس و چهار روز قبل از اعدام جهانگیرخان 
مظلوم منتشر شد. کیفیت اعدام جهانگیر خان 
محمدعلي  در حضور  و  باغشاه  در  شیرازي 
شاه قاجار نیز دلخراش است: دو دژخیم تناب 
به گردن ايشان )منظور جهانگیر خان و ملک 
المتكلمین است( انداختند و از دو سر کشیدند. 
دژخیم  زمان  اين  و  آمد  دهان شان  از  خون 
سومي، خنجر به دل هاي ايشان فرو کرد. پس 
بسته شدن مجلس توسط محمدعلي شاه،  از 
آزاديخواهان،  از  بسیاري  چون  نیز  دهخدا 
ايران را ترك کرد و به استانبول و سپس به 
اروپا رفت و در سوئیس، همانطور که پیش تر 

گفته شد سه شماره از روزنامه صوراسرافیل 
را منتشر کرد و سپس به استانبول بازگشت و 
در سال 1327 هجري قمري جزو نويسندگان 
روزنامه سروش درآمد. اين روزنامه از طرف 
سعادت  انجمن  به  موسوم  ايراني  انجمني 

منتشر مي شد که عالوه بر دهخدا، 
اين  در  نیز  دولت آبادي  میرزايحیي  حاج 
روزنامه مقاله مي نوشت از اين روزنامه بیش 
از 14 شماره منتشر نشد. وي در دوران جنگ 
ماه   28 حدود   )1914  –  1918( اول  جهاني 
بختیاري  و  چهارمحال  قريه هاي  از  يكي  در 
منزوي بود و پس از پايان جنگ به تهران آمد 

و از آن پس دست از کارهاي سیاسي شست 
فرهنگ،  وزارت  دفتر  رياست  ترتیب  به  و 
رياست  و  دادگستري  وزارت  تفتیش  رياست 
)مدرسه محل تحصیل  مدرسه علوم سیاسي 

دوران جواني دهخدا( را 
به  اين مدرسه  تبديل  از  داشت. پس  به عهده 
عهده  به  آن  رياست  باز  هم،  حقوق  دانشكده 
قاضیاي  از  پس  روز  چند  که  بود  دهخدا 
از  رضا خان  کناره گیري  و   1320 شهريور 
به  آن  از  و  شد  معزول  دانشگاه  آن  رياست 
بعد تا پايان عمر به مطالعه و تحقیق و تالیف 
در  نیز  ديگر  يكبار  دهخدا  البته  بود.  مشغول 
از  دفاع  در  مصدق  دکتر  ملي  دولت  آغاز 
مصدق پیرانه سر به صحنه مبارزات سیاسي 
باز مي گردد ولي پس از کودتاي آمريكايي 28 
جست وجو  در  شمسي  هجري   1332 مرداد 
و  مي ريزند  خانه اش  به  فاطمي  حسین  دکتر 
اذيت  و  آزار  شدن،  محاکمه  حین  در  دهخدا 
ارتش  از دادستان  و توهین هاي بیشماري را 
اغما مي افتد و  به حالت  ستمشاهي مي بیند و 
 25 نیمه شب  را  جانش  نیمه  دژخیمان جسد 
داالن خانه اش رها مي کنند  1332 در  مهرماه 
و مي روند. اين ضربه کاري باعث مي شود که 
دهخدا ديگر نتواند کمر راست کند و کم کم رو 
به خاموشي مي رود. استاد دهخدا در ساعت 
18:45 روز دوشنبه، هفتم اسفندماه 1334 در 
تهران روي در نقاب خاك مي کشد و به ابديت 
مي پیوندد و پیكر نحیف او را خاك ابن بابويه 
در  چهارشنبه  روز  او  و  مي کشد  آغوش  در 
در  دانشجويانش  از  انبوهي  مشايعت  میان 
خاك  به  خانوادگي اش  مقبره  در  ري،  شهر 

سپرده مي شود. 

ثبت آثار ابوريحان و 
نظامی در حافظه جهانی

الوائل  »التفهیم  جهانی  حافظه  ملی  کمیته  جلسه  پنجاهمین  در    
از  5 نسخه مختلف  به همراه  بیرونی  ابوريحان  اثر  صناعه`التنجیم« 
حافظه  در  ثبت  برای  برگزيده  آثار  عنوان  به  گنجوی  نظامی  خمسه 

جهانی ايران انتخاب شدند. 

»پنج گنج« يا »خمسه«، بزرگ ترين اثر ادبی ايران شامل 5 منظومه به 
نظم شامل مخزن االسرار، خسرو و شیرين، لیلی و مجنون، هفت پیكر 

منظومه های  نامدار  سراينده  گنجوی،  نظامی  سروده  اسكندرنامه؛  و 
 599 تمثیلی در زبان فارسی است که در سال های  عاشقانه و شعر 
535 هجری قمری به رشته تحرير درآمده است.به دلیل اين که نسخ 
 5 است،  موجود  جهان  و  ايران  کتابخانه های  در  خمسه  از  متعددی 
نسخه شاخص از اين اثر که از لحاظ قدمت اهمیت دارند، برای ثبت در 

حافظه جهانی ايران برگزيده شده اند. 
اين نسخه ها که از لحاظ قدمت و آرايه های هنری دارای ويژگی های 
بسیار برجسته و متمايز از ساير نسخ شناخته شده در جهان هستند، 
در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه و موزه ملی ملک، موزه 
مطهری  شهید  مدرسه  کتابخانه  و  گلستان  کاخ  کتابخانه  ايران،  ملی 
برنامه  در  ثبت  برای  کشورمان  پیشنهادی  می شوند.آثار  نگهداری 
حافظه جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )يونسكو( از 

بین اين آثار انتخاب خواهند شد.
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اثر جان لوکاره   -   ترجمه منوچهر کیا
 قسمت چهل وسوم
ما شانس آورديم که لیماس با چنین کسی آشنا شد اين اولین 
امپريالیستی بخاطر حماقت مجريش  باری نیست که يک توطئه 
نقش برآب میشود! او سرخود را در مقابل هیئت قضات فرود 
لحظه  درهمان  درست   . نشست  خود  سرجای  دوباره  و  آورد 
را  او  جلو  نگهبانان  ايندفعه  و  برخاست  خود  جای  از  لیماس 
نگرفتند. لیماس پیش خود فكر میكرد حتما مقامات لندن ديوانه 
بكار  کاری  که  بودم  کرده  سفارش  آنها  به  من  خود  اند.  شده 
اينكه  بمحض  که  است  روشن  کامال  اکنون  باشند.  نداشته  لیز 
انگلستان را ترك کرده ام . شخص احمقی حسابهای مرا تصفیه 
کار  واقعا   . است  داده  لیز  به  پول  مبلغی  همه  از  بدتر  و  کرده 
احمقانه ايست . هدف آنها چیست ؟ آيا میخواهند مامور خودشان 
يعنی فیدلر را بقتل برسانند؟ آيا عمدا نقشه خود را نقش برآب 
بود خواستهبود که  ناراحت  اسمايلی که وجدانش  آيا  ساختند؟ 
برای اولین بار عمل خیرخواهانه ای را انجام دهد؟ فقط يک راه 
برايم باقی مانده است . بايد با تمام قواسعی نمايم که لیز فیدلر را 
نجات دهم و خود را مسئول همه کارها معرفی کنم در هر حال 
کار من تمام است . اگر بتوانم فیدلر را نجات دهم لیزهم امیدی به 
نجات خواهد داشت . ولی مامورين موندت از کجا اين اطالعات 
دقیق را بدست آورده بودند؟ من اطمینان دارم که روزيكه بمنزل 
اسمايلی میرفتم کسی مرا تعقیب نمیكرد. جريان دزدی پول را از 
کجا فهیده بودند؟ آخر چطور ممكن بود که .... لیماس در حالیكه 
خشمگین و از همه چیز منزجر شده بود با قدمهای شمرده بطرف 
هیئت قضات حرکت کرد. چهره لیماس مانند سنگی بی حالت و 
خشن بود . او سرخود را کمی عقب راند و بدون حرکت مقابل 
میداد  رانشان  خونسرديش  کامال  او  حرکتی  بی  ايستاد  کاردن 
و بر تسلیم شدنش گواهی نمیكرد چنین بنظر میرسید که تمام 
بدنش تحت کنترل شديد اراده آهنینش میباشد. او مدتی سكوت 
کرد . سپس با صدای بلند گفت : خیلی خوب کارون به لیز اجازه 
دهید که برود. لیز مات و مبهوت به لیماس نگاه میكرد . چهره اش 
خسته و چشمان سیاهش مملو از اشک بود . او بزحمت گفت : نه 
آلک ...نه! درنظر او بجز لیماس کس ديگری دردادگاه نبود. پس 
از لحظه ای افزود: هرکاری که کردی چیزی بآنها نگو. بخاطر من 
چیزی نگو ...ديگر برای من فرقی نمیكند...الک قسم میخورم که 
برايم فرقی ندارد.... لیماس با لحن خشنی گفت : ساکت شود لیز 
ديگر خیلی دير شده است . آنگاه نگاهی به رئیس دادگاه اندات 
و مستقیما باو گفت : او چیزی نمیداند. واقعا هیچ چیز نمیداند. 
بگذاريد به وطنش برگردد تا خودم جريان را برايتان تعريف کنم 
داستش  و  طرف چپ  در  مرديكه  دو  به  نگاهی  دادگاه  رئیس   .
نشسته بودند انداخت و بفكر فرو رفت . باالخره پس از چند لحظه 
گفت : او میتواند دادگاه را ترك کند. ولی فعال اجازه ندارد که به 
وطنش بازگردد.بايد محاکمه تمام شود. لیماس ناگهان فرياد زد 
مگر  است.  باکارون  نمیداند! حق  او چیزی  گفتم  بشما  که  من   :
دقیقا  باال  مقامات  را  نقشه  اين   ! ايد  نفهمیده  را  او  منظور  شما 
طرح کرده بودند در اين صورت اين دختر بیچاره چطور میتواند 
اطالعی داشته باشد ؟ او در يک کتابخانه کار میكرده و بهیچوجه 
را  او  دادگاه حرف  . رئیس  او استفاده کنید  از وجود  نمیتوانید 
قطع کرد و گفت : اين دختر در دادگاه شهادت داده است . شايد 
فیدلر بخواهد از او سئواالتی بكند. رئیس دادگاه کلمه رفیق را از 
جلو اسم فیدلر برداشته بود. فیدلر با شنیدن اسم خود سرش را 
او  تا آن موقع در عالم ديگری سیر میكرد.  بلند کرد. گوئی که 
نگاهی به لیز انداخت و لبخندی باوزد. از لبخند او چنین برمیامد 
گمگشته  فیدلر   . است  شناخته  را  خود  نژادان  هم  از  يكنفر  که 
کامال حفظ کرده  را  بنظر میرسید ولی خونسردی خود  تنها  و 
بود . باالخره با لحن ماليمی گفت : او چیزی نمیداند لیماس حق 
او  از  آمیزی  تعجب  لحن  با  دادگاه  رئیس  برود.  بگذاريد  دارد. 
او  از  سئوالی  واقعا  آيا  ؟  میدانید  کاررا  اين  معنی  آيا   : پرسید 
نداريد ؟ او هر چه را که میدانست تعريف کرد نقشه با کمال دقت 
که  چیزی  درباره  نمیتواند  او   . برود  بگذاريد  بود  شده  کشیده 
نمیداند توضیحی بدهد. من سئوالی از او ندارم . يكی از نگهبانان 
بازکرد و کسی را در راهرو صدا زد صدای زنی  در سالن را 
در راهرو بلند شد و کسی با قدمهای سنگین بطرف سالن براه 
افتاد ناگهان فیدلر از جای خود برخسات بازوان لیز را گرفت و 
برگرداند.  لیماس  بطرف  را  لیزسرخود  دربرد.  نزديک  از  را  او 
ولی لیماس سرخود را پائین انداخته و بآنها نگاه نمیكرد. فیدلر 
بسرعت در گوش لیز گفت : به انگلستان بازگرديد . به انگلستان 
بازگرديد. ناگهان لیز بگريه افتاد زن نگهبان يكی از بازوان خود 
را روی شانه او گذاشت و هر دو ازسالن بیرون رفتند. نگهبان 

دررا دوباره بست . صدای گريه لیز کم کم از میان رفت .
ادامه دارد

جاسوس جنگ سرد
 رابطه سرعت و موفقیت

دنبال موفقیت 
بدويد!

ترجمه سحر حبیبي

چیست؟  موفقیت  پایه  
پشتکار؟  استعداد؟ 
سرمایه؟  خانواده؟ 
اینها  همه  تحصیالت؟ 
مهم است اما در دنیاي 
دیگري  فاکتور  امروز 
است:  تعیین کننده  هم 

سرعت!...
سرعت  امروز،  جهان  بارز  ويژگي هاي  از 
است. دنیا هر چه جلوتر مي رود، چرخ هايش 
با سرعت بیشتري مي چرخد. تصور اينكه در 
وسايل  همان  با  کارها  امروزي،  دنیاي  اين 
انجام بگیرد سخت است؛  کم سرعت ديروز 
بیدار  از خواب  مثال فكر کنید فردا صبح که 
نه  و  اينترنت  نه  باشد،  تلفن  نه  مي شويد، 
پیدا  احساسي  چه  آن وقت  شما  ماشین؛ 

مي کنید؟

فاکتورهاي  تعیین کننده ترين  از  يكي  سرعت 
که  شرکت هايي  است.  کار  در  موفقیت 
فروش،  سرويس دهي،  در  بیشتري  سرعت 
پرداخت، حمل و نقل و ... دارند به هدف شان 
باالتري  موفقیت  درصد  آنها  نزديک ترند. 
دارند. چگونه چنین چیزي امكان پذير است؟ 
مي آيد،  ادامه  در  که  مثال هايي  به  نگاهي 

بیندازيد:

براي  مبلماني  سرويس  مي خواهید  شما 
خانه تان تهیه کنید. يكي از فروشگاه هايي که 
به آنها مراجعه مي کنید دقیقا کاالي موردنظر 
مي شويد،  خريد  بحث  وارد  شما  دارد.  را 
کااليي  خريد  با  موافق  کامال  که  حالي  در 
هستید که آنها دارند. فروشنده مي گويد: »ما 
مي توانیم ظرف دو ماه اين مبلمان را به شما 
تحويل بدهیم.« شما فكر مي کنید دو ماه زمان 
زيادي است و فرصتي مي خواهید براي فكر 
کردن. از فروشگاه  بیرون مي زنید و سرکي 
ديگر  مبلمان  يک  مي کشید.  ديگر  جاهاي  به 
در  آنچه  اما  را جلب مي کند،  توجه شما  هم 
با  مطابق  کامال  بوديد  ديده  اول  فروشگاه 
خواسته شما بود، با اين حال وارد صحبت با 
فروشنده مي شويد و او به شما مي گويد که 
مي تواند تا فردا اين مبلمان را به شما تحويل 
بعدش  مي شويد؛  دو دل  اولش  شما  دهد. 
نگاهي دوباره مي اندازيد، مي بینید قیمت کمي 
باالتراست و حتي جنس هم به پاي آنچه در 
دو  اما  نمي رسد  بوديد  ديده  قبلي  فروشگاه 
احتمال  به  شما  کجا؟  فردا  و  کجا  ديگر  ماه 
زياد، همان جا خريدتان را مي کنید چون زمان 

زيادي نداريد. 
به  سرعت  زندگي،  موارد  از  بسیاري  در 
عنوان فاکتوري مهم تر از مرغوبیت و قیمت 
ساده  خیلي  موارد  در  حتي  مي کند.  عمل 
با  خريد  در  تنها  نه  مي افتد.  اتفاق  اين  هم 
شتاب مواجه مي شويم که در دنیاي امروز، 
که  هستند  مكان هايي  دنبال  به  مردم  بیشتر 
مثال  بدهند؛  ارائه  را  سريعي  سرويس هاي 
شما با شرکتي تماس مي گیريد و مي پرسید: 
تعمیر  براي  را  کسي  مي توانید  »شما 

آسانسور بفرستید؟«

منشي که تلفن شما را جواب داده مي گويد: 
»براي فردا کسي را مي فرستم« و شما تلفن 
را قطع مي کنید و احتماال شماره جاي ديگري 

را مي گیريد که زودتر به تان سرويس بدهد.

گاهي  جواب ها  همین  گونه  خاطر  به  شما 
زمان  چون  کرده ايد؛  عوض  را  پزشک تان 
عمل  سرعت  آنها  و  دارد  اهمیت  شما  براي 

کافي را در ارايه خدمات به شما نداشته اند. 
ارائه کنندگان  سوي  از  نكته  اين  مالحظه 
خدمات گاه شما را به يک مشتري ثابت تبديل 
مي کند. شرکت هايي که وقت زيادي براي اخذ 
يک تصمیم صرف مي کنند معموال به مرور 
براي  که  مديراني  مي شوند.  رکود  دچار 
مي خواهند  زيادي  زمان  مشكالت شان  حل 
دست  از  را  ارزشمند  فرصت هاي  از  خیلي 
مي دهند. کارمنداني که پروژه هاي کاري شان 
را به موقع تحويل نمي دهند به زودي حذف 
مي شوند و جاي شان را به ديگران مي دهند. 
هم  خیلي  روزها  اين  تعدادشان  که  ديگراني 
که  کمپاني هايي  در عوض،  است!  زياد شده 
مي توانند با سرعت بیشتري کاال تولید کنند 
و خدمات ارايه بدهند خیلي موفق تر خواهند 

بود.
در  کتاب  زنجیره اي  فروشگاه هاي  از  خیلي 
عصر جديد با ورشكستگي و سود کم مواجه 
و  شوند  روز  به  نتوانسته اند  چون  شد ه اند 
فروشگاه هاي  و  اينترنتي  کتاب هاي  دنیاي 
در  است؛  داده  شكست  را  آنها  اينترنتي، 
خرج  به  عمل  سرعت  کمي  با  که  صورتي 
و  پست  هزينه  تنها  نه  مي توانستند  دادن 
سود  بلكه  بیاورند؛  پايین  را  کتاب  سفارش 
آنها  ولي  کنند.  عايد خودشان  هم  را  زيادي 
عقب ماندند و دنیا با سرعت به حرکت رو به 

جلوي خودش ادامه داده و مي دهد!

از خودتان سوال كنید

کنید: سرعت شما  فكر  اين سوال ها  به  حاال 
در  است؟  چگونه  شخصي تان  زندگي  در 
وام ها؟  پرداخت  تحصیالت تان؟  روابط تان؟ 
روز  به  روز  و  مي شويد  متوقف  که  وقتي 
بايد  مي شود،  انباشته  هم  روي  کارهاي تان 
چاره  راه  دنبال  بايد  بعدش  البته  و  بترسید 

باشید؛ چون شما در حال کشتن عزيزترين 
کار  اين  با  شما  زمان!  هستید:  دارايي تان 
ترم  دو  مي اندازيد.  عقب  به  را  موفقیت تان 
گذشته  دانشگاه  در  تحصیالت تان  پايان  از 
حالي  در  نداده ايد  هنوز  را  پايان نامه تان  و 
تنها  نه  شما  هم  دوره اي هاي  از  خیلي  که 
در  هم  ترم  يک  که  شده  تمام  درس شان 
مرحله بعدي تحصیل گذرانده اند؟ دست دست 
دست  از  را  عالقه تان  مورد  فرد  و  کرده ايد 
با  و  کرده ايد  پیدا  را  خوبي  خانه  داده ايد؟ 
اينكه امكان خريدش را داشته ايد آن قدر تنبلي 
وامي   رفته؟  فروش  به  خانه  آن  که  کرده ايد 
اقدام  ضامن  کردن  پیدا  براي  و  داشته ايد 
موفقیت  از  داريد  شما  متاسفانه  نكرده ايد؟ 
جا مي مانید؛ در حالي که اگر به سرعت در 
همه اين موارد اقدام مي کرديد و دنبال راه حل 
در  بیشتري  قدرت  مي توانستید  مي گشتید، 
داشته  کارهاي تان  انجام  براي  حال،  زمان 
باشید. درست است که ماهي را هر وقت از 
آب بگیريد تازه است اما گاهي وقت ها تا به 
خودتان بیايید و تورتان را در آب بیندازيد، 
ديگر  و  برده اند  را  ماهي ها  همه  مي بینید 

چیزي براي شما نمانده است!

Successtips :منبع
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web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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بیداري فلسفه 
ايراني از قعر 

قلعه حلب 
محمد خرسندي 

دار  به  با  هجري  ششم  قرن  در  ايراني  فلسفه 
در  سهروردي  شهاب الدين  شیخ  شدن  کشیده 
ايران کهن  از  فلسفه اي ذوق انگیز  بیدار شد.  حلب 

نوراالنوارش  به  آن  بیان  براي  سهروردي  که 
سوگند خورد. نور بر همه جهان تابیدن گرفت و 
جهان  يكديگر،  به  نورها  پي درپي  تابش  از  آنگاه 
آفريده شد. هستي غیر از نور هیچ نیست و هرچه 
در جهان هست و بعد از اين به وجود خواهد آمد 
برخي  و  کم سوتر  نورها  از  بعضي  است.  نور  از 
نورها  برخي  و  پراکنده تر  برخي  يا  پرحرارت تر 
متراکم تر است. اينگونه بود که اساس فلسفه شیخ 

بردار شده، شكل گرفت. 
در جهان  متكاثف.  نوري  اما  است  نور  هم  ظلمت 
يكديگر  به  انسان ها  ندارد،  وجود  نور  جز  چیزي 
ديگران  به  که  انسان هايي  نور  اما  مي تابانند.  نور 
است.  روشن تر  نورها  ساير  از  مي رساند  فايده 
خوش  جا  انساني  ذهن  در  پاك  انديشه  که  وقتي 
شروع  انسان  دروني  روشنايي  و  زيبايي  مي کند 
به تابیدن مي کند و انسان هاي روشن انسان هايي 
عاشق هستند و از عشق، سفر خود را در روشنايي 

آغاز مي کنند. 
زماني که سهروردي سفر خود را آغاز کرد از هر 
بالدي مي رفت  به  از هرکشور  و  به شهري  شهر 
مي کرد  پي ريزي  را  حكمت االشراق  ذهنش  در  و 
عرفاني  ناب  و  بزرگ  انديشه هاي  ماحصل  که 
در  و  مي گیرد  جاي  آن  در  سهروردي  فلسفي  و 
به  سیندخت  به  رسیدن  میعادگاه  طلب  در  نهايت 
و  بیگانه  مردي  شام  در  که  شیخ  مي رسد.  اتمام 
به دلیل ترويج  خاصه آن که مذهب شیعه داشت 
انديشه هاي برگرفته از نور که در حكمت االشراق 
و  مرتد  شام  و  حلب  علماي  سوي  از  است  آمده 

مستوجب قتل اعالم شد. 
القتل  اما داليل علماي دمشق و حلب براي واجب 
اينكه او همه چیز  بودن سهروردي چه بود؟ اول 
را از نور مي دانست و اينكه هر نور به نور ديگري 

مي تابد و از نور ديگر کسب فیض مي کند و دوم 
اينكه حكمت عتیق و حكمت لدني را در خود جمع 
شده مي دانست اما از نظر علماي حلب اين علم فقط 
او هیچ کس علم  بود و جز  پیامبر اسالم جمع  در 
لدني ندارد و نخواهد داشت و هرکس بايد تحصیل 
بدون تحصیل  بیاموزد و  را  تا علم و حكمت  کند 

کسي قادر به اکتساب معرفت نیست. 
قلعه اي  در  سالگي   38 در  ايراني  بزرگ  عارف 
ناب  انديشه هاي  روي  را  خودش  جان  حلب  در 

ايراني اش گذاشت. 
اصطالحاتي  مشرق  و  مغرب  واژه  دو  از  شیخ 
او مشرق جايي  از منظر  به وجود آورد.  عرفاني 
است که نور در آنجا مجرد است و نور هیچ گونه 
با ماده ندارد و مغرب منطقه اي است که  آلودگي 
نور در آن متراکم شده و به ماده تبديل شده است. 

در  کشوري  يمن  و  مغرب  در  شهري  قیروان 
مشرق، حال اگر کسي در چاه قیروان سقوط کند 

در مادي گرايي بشري خود گرفتار شده است. 
بر اساس انديشه هاي فلسفي سهروردي هر چیزي 
نورش بیشتر باشد بهتر به چشم مي آيد و وقتي 
نور زيادتر شد چشم را خیره مي کند و از آن اگر 
پس  مي کند،  کور  را  باشد چشم  نوراني تر  بیشتر 
ذات آفريننده ها يا نوراالنوار انسان را کور مي کند 
و  خداوند  نور  تحمل  به  قادر  بشري  چشم  زيرا 
نیز به واسطه درخشندگي خارق العاده قابل ديدن 
نوراالنوار  همین  از  اشیاي جهان  تمامي  و  نیست 
يا  آن ساطع  از  نور  زيرا  مي کند  روشنايي  کسب 

تابیده مي شود. 
پس براي نوراني تر شدن بايد لطافت داشت و براي 
لطیف شدن بايد کوشید و در اين کوشش بال هاي 
پرواز براي رسیدن به مقصود پر خواهند کشید. 
يک  فقط  سیندخت  به  رسیدن  براي  شیخ االشراق 
به  سال ها  دوم  بال  داشتن  براي  اما  داشت،  بال 
کوه ها، دشت ها، روستاها، شهرها و کشورها سفر 
کرد و با کسب علم، رياضت و عشق بال دومش را 

هم به دست آورد. 
بايد خود را  نوراني تر شدن  براي  امروز  و شايد 
با عشق در رودخانه دايتي شست و شو داد تا به 

خاطره رسید. 

و اما سهروردي که بود؟ 
يحیي پسرحبش  ابوالفتح شهاب الدين  يا  ابوالفتوح 
پسر امیرك سهروردي معروف به شیخ  اشراق يا 
شیخ شهید فیلسوف بزرگ و نامي ايران در قرن 
ششم هجري از عارفان نامي و بزرگ آن زمان به 

شمار مي رفت. 

و  گذراند  مراغه  در  را  مقدماتي  تحصیالت  وي 
را  ابن سینا  فلسفه  و  رفت  اصفهان  به  آن  از  پس 
که در کمال شهرت بود آموخت و در 16 سالگي 
از آموختن بي نیاز شد. سهروردي تمام ايران را به 
جست وجو و سفر گذراند و بسیاري از مشايخ و 
بزرگان آن زمان را ديد و از حضور آنان بهره ها 
جست و در اين دوره راه تامل و اعتكاف را در دل 

کوه ها آموخت. 
بود  کرده  پیدا  وقوف  اشراق  صفت   اصل  به  او 
در  که  مي رفت  شمار  به  الهي  حكمتي  که  اصلي 
حكیمان ايران باستان، تجلي کرده بود؛ سهر وردي 
مي نويسد: »در ايران باستان امتي بود که از طرف 
خداوند اداره مي گرديد، به وسیله خداوند بود که 
حكیمان بلندمرتبه اي که با مجوسان به کلي تفاوت 
داشتند، راهنمايي مي شدند. من اصول عالي عقايد 

و  افالطون  تجربه  و  بود  نور  اصل  که  را  آنان 
اسالفش نیز آن را به مرحله شهود رسانیده بود، 
در کتاب موسوم به )حكمت االشراق( احیا کرده ام 
و در اين کار هیچ کس بر من پیشي نگرفته است.« 
شهید  شیخ  اثر  مهم ترين  »حكمت االشراق«  اما  و 
شاهكار بي نظیر فكري فلسفه پارسیان است که با 

ذکر منابع گردآوري کرده است. 
که  پارسیان  عالي  فلسفه  يعني  شرقیان  حكمت 
فراموشي سوق  بوته  به  اسالم  از  بعد  در دوران 
داده شده بود، در اين کتاب حیاتي دوباره به آن 
بخشید. اين فلسفه که فصلي ورق خورده از تاريخ 
به  روح  نتیجه  است  ايرانیان  ملي  خالص  فرهنگ 
ناب  خرد  از  که  است  شهید  شیخ  درآمده  پرواز 

ايراني ريشه گرفته است. 
از  سخن  وقتي  يونان  مردم  باستان  روزگار  در 
پارسیان  منظورشان  مي آوردند  میان  به  شرقیان 
حكمت  يعني  شرقیان  حكمت  بنابراين  است  بوده 
و  ساخت  را  آن  سهروردي  که  است  پارسیان 
دوباره احیا کرد. فلسفه اشراقي که نخستین روح 
فرهنگ عمومي ملي ايران است براساس روش هاي 
رواني يعني بینش استوار شده است. شايد به همین 
دلیل است که بعضي ها کار بزرگ و فلسفه او را 
با کار ارزشمند و بي نظیر فردوسي و شاهكارش 
زبان  فردوسي  مي کنند.  مقايسه  شاهنامه  يعني 
حكمت  سهروردي  و  داشت  نگه  زنده  را  پارسي 

ايرانیان را. 
به اين دلیل هر دو آنان حس ملیت و شكوه ايراني 
را از دل تاريخ به بیرون کشیدند تا امروز همچنان 

براي ما و با ما باقي بماند. 

فلسفه
فهرست كامل آثار فارسي و عربي 

شهاب الدين يحیي سهروردي 
1 - المشارع و المطارحات، در منطق، طبیعیات، الهیات. 

2 - التلويحات. 
3 - حكمه االشراق، در دو بخش؛ بخش نخست، در سه مقاله در منطق، 
بخش دوم در الهیات در پنج مقاله. ) اين کتاب مهم ترين تألیف سهروردي 

است و مذهب و مسلک فلسفي او را به خوبي روشن مي کند(. 
4 - اللمحات، کتاب مختصر و کوچكي در سه فن از حكمت يعني طبیعیات، 

الهیات و منطق. 
5 - االلواح المعاديه، در دانش هاي حكمت و اصطالحات فلسفه. 

6 - الهیاکل النوريه، يا هیاکل النور. اين کتاب مشتمل بر آرا و نظريه هاي 
فلسفي است، بر مسلک و ذوق اشراقي. سهروردي نخست آن را به زبان 

عربي نگاشته و سپس خود آن را به پارسي ترجمه کرده است. 
7 - المقاومات، رساله مختصري است که سهروردي خود آن را به منزله 

ذيل يا ملحقات التلويحات قرار داده است. 
8 - الرمز المومي)رمز مومي( هیچ يک از نويسندگاني که آثار و تالیف هاي 
سهروردي را ياد کرده اند، از اين کتاب نامي نبرده اند، جز شهروزي که 

آن را در فهرست سهروردي آورده است. 
9 - المبدا والمعاد. اين کتاب به زبان پارسي است و کسي جز شهرزوري 

از آن ياد نكرده است. 
10 - بستان القلوب، کتاب مختصري است در حكمت، سهروردي آن را 
براي گروهي از ياران و پیروان مكتب خود به زبان پارسي در اصفهان 

نگاشته است. 
11 - طوارق االنوار، اين کتاب را شهرزوري ياد کرده، ولي ريتر از آن 

نام نبرده است. 
12 - التنقیحات في االصول، اين کتاب در فهرست شهرزوري آمده ولي 

ريتر از قلم انداخته است. 
13 - کلمه التصوف. شهرزوري اين کتاب را با اين نام در فهرست خود 

آورده، و ريتر آن را به نام )مقامات الصوفیه( ياد کرده است. 
14 - البارقات االلهیه، شهرزوري اين را در فهرست خود آورده و ريتر 

از آن نام نبرده است. 
المساويه، شهرزوري در فهرست خود ياد کرده و ريتر  النفحات   - 15

نام آن را نیاورده. 
16 - لوامع االنوار. 
17 - الرقم القدسي. 
18 - اعتقاد الحكما. 

19 - کتاب الصبر. نام اين چهار کتاب اخیر در فهرست شهرزوري آمده 
و در فهرست ريتر ديده نمي شود. 

20 - رساله العشق، شهرزوري اين کتاب را بدين نام آورده است، ولي 
زبان  به  کتاب  اين  است.  کرده  ياد  العشاق«  »مونس  به نام  آن را  ريتر 

فارسي است. 
است.  فارسي  زبان  به  رساله  اين  طفولیت،  حاله  در  رساله   -  21

شهرزوري آن را ياد کرده و ريتر آن را نیاورده است. 
23 - رساله روزي با جماعت صوفیان، اين رساله نیز به زبان پارسي 

است. در فهرست شهرزوري آمده و از ريتر ديده نمي شود. 
24 - رساله عقل، اين نیز به زبان پارسي است، در فهرست شهرزوري 

آمده  و در فهرست ريتر ديده نمي شود. 
25 - شرح رساله »آواز پر جبرئیل« اين رساله هم به زبان پارسي است. 
است،  پارسي  زبان  به  حكمت  در  مختصري  پرتونامه،  رساله   -  26

سهروردي در آن به شرح بعضي اصطالحات فلسفي پرداخته است. 
27 - رساله لغت موران، داستان هايي است، رمزي که سهروردي آن را 

به زبان پارسي نگاشته است. 
ياد  نام  همین  به  را  رساله  اين  شهرزوري  غربه الغربیه،  رساله   -  28
کرده، اما ريتر آن را به نام )الغربه الغربیه( آورده است. داستاني است که 
سهروردي آن را به رمز به عربي نگاشته و در نگارش آن از رساله )حي 

بن يقظان( ابن سینا مايه گرفته يا بر آن منوال نگاشته است. 
29 - رساله صفیر سیمرغ که به پارسي است. 

30 - رساله الطیر، شهرزوري نام اين رساله را چنین نگاشته، ولي ريتر 
پارسي  ترجمه  اين رساله  است.  نوشته  )ترجمه رساله طیر(  را  آن  نام 

رساله الطیر ابن سینا مي باشد که سهروردي خود نگاشته است. 
31 - رساله تفسیر آيات »من کتاب اهلل و خبر عن رسول اهلل.« اين رساله 

را شهرزوري ياد کرده و ريتر از آن نام نبرده است. 
همین  به  را  کتاب  اين  الكواکب. شهرزوري  دعوات  و  التسبیحات   -  32
نام در فهرست خود آورده، اما در فهرست ريتر کتابي به اين نام نیامده 
است. ريتر مجموعه رساله ها و نوشته هاي سهروردي را که در اين نوع 
بوده، يكجا تحت عنوان )الواردات و التقديسات( در فهرست خود آورده 
نیز جزو مجموعه  التسبیحات....  کتاب  داده مي شود که  احتمال  است و 

مزبور باشد. 
33 - ادعیه متفرقه، در فهرست شهرزوري آمده است. 

34 - الدعوه الشمسیه، شهرزوري از اين کتاب ياد کرده است. 
آورده  فهرست خود  در  را  کتاب  اين  الوهاج، شهرزوري  السراج   -  35
ترديد  سهروردي  به  کتاب  اين  نسبت  صحت  درباره  خودش  اما  است 
کرده است، زيرا مي گويد: )واالظهر انه لیس له( درست تر آن است که اين 

کتاب از او نباشد. 
36 - الواردات االلهیه بتحیرات الكواکب و تسبیحاتها، اين کتاب تنها در 

فهرست شهرزوري آمده است. 
برده  نام  نیز شهرزوري  را  اين  المشايخ،  و  الملوك  الي  مكاتبات   -  37

است. 
38 - کتاب في السیمیاء. اين کتاب ها را شهرزوري نام برده اما نام هاي 
سهروردي  به  کتاب ها  اين  است  نوشته  و  نكرده  تعیین  را  آنها  ويژه 

منسوب است. 
39 - االلواح، اين کتاب را شهرزوري يكبار )شماره 5( در فهرست خود 
ياد کرده که به زبان عربي است و اکنون بار دوم در اينجا آورده که به 
زبان پارسي است. )سهروردي خود اين کتاب را به هر دو زبان نگاشته 

يا به يک زبان نگاشته و سپس به زبان ديگر ترجمه کرده است(. 
40 - تسبیحات العقول و النفوس والعناصر، تنها در فهرست شهرزوري 

آمده است. 
41 - الهیاکل. اين کتاب را شهرزوري در فهرست خود يكبار به نام )هیاکل 
عنوان  به  ديگر  بار  و  است  عربي  زبان  به  مي گويد  و  کرده  ياد  النور( 

الهیاکل آورده است و مي گويد به زبان پارسي است. 
اين را نیز سهروردي خود به هر دو زبان پارسي و عربي نگاشته است. 
آمده  شهرزوري  فهرست  در  تنها  است.  پارسي  االشارات   شرح   -  42

است. 
43 - کشف الغطاء الخوان الصفا، اين کتاب در فهرست ريتر آمده و در 

شهرزوري مذکور است. 
44 - الكلمات الذوقیه و النكات الشوقیه، يا »رساله االبراج« اين کتاب نیز 

تنها در فهرست ريتر آمده است. 
45 - رساله )اين رساله عنوان ندارد( تنها در فهرست ريتر آمده است. 
شده،  بحث  آنها  از  رساله  اين  در  که  موضوع هايي  است:  نوشته  ريتر 

عبارت است از جسم، حرکت، ربوبیه)الهي( معاد، وحي و الهام. 
46 - مختصر کوچكي در حكمت: شهرزوري اين را ياد نكرده، ولي در 
فهرست ريتر آمده است و مي گويد: سهروردي در اين رساله از فنون 

سه گانه حكمت يعني منطق، طبیعیات و الهیات بحث مي کند. 
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مجموعه قوانین حقوقی انگلستان

قاعده سابقه در حقوق انگلیس
Common Law و 

نويسنده : دکتر غالمرضا خواجی - بخش چهارم

»خانم روزا در سوپر مارکت مشغول خريد است که ناگهان متوجه 
می شود کیف پول او نیست. به ياد می آورد در خیابان که به سوی 
سوپر مارکت می آمده با مردی برخورد کرده است. خانم روزا قضیه 
را به پلیس گزارش می دهد و مشخصات مرد مذکور را ارائه می کند. 
روز بعد از سوپر مارکت به خانم روزا تلفن زده می شود که کیف 
پول ايشان در داخل سوپر مارکت پیدا شده است. خانم روزا متاسف 
می شود. اما دادگاه او را به پرداخت 200 دالر محكوم می کند. وی از 
اين حكم تقاضای تجديدنظر می کند. در نگاه اول قضیه زياد مشكل 
خانم  دعوای  در  سابقه  قاعده  براساس  که  چرا  رسد،  نمی  نظر  به 
مارگارت، خانم روزا نیز وقت پلیس را به رسیدگی و بازجويی بیهوده 
صرف نموده و افراد بیگناهی را نیز در معرض تعقیب قضايی قرار 
داده است. بنابراين به نظر می رسد به پیروی از قاعده سابقه، خانم 
روزا نیز محكوم به پرداخت جريمه شود. اما اگر دقت کنیم اين دعوا 
کمی با دعوای خانم مارگارت تفاوت دارد. در حقیقت خانم مارگارت 
عمدا داستان ساختگی را مطرح نموده است ولی خانم روزا مرتكب 

يک اشتباه شده است. « 
به هر صورت درخواست تجديدنظر تقديم دادگاه مربوط که شامل 
سه قاضی می شود،  و هريک از قضات رای خود را اعالم نمودند. 
قاضی اول اعالم می کند که در خواست تجديدنظر پذيرفته نمی شود 
و محكومیت خانم روزا در دادگاه بدوی صحیح است. قاضی اين چنین 
استدالل می کند که ratio decidendi در دعوای خانم مارگارت اين 
بازجويی و رسیدگی  به  پلیس  باعث شود  بوده که هر شخصی که 
نیز  بیگناهی  شخص  نتیجه  در  و  بپردازد  دروغ  اتهام  يک  براساس 
در مخاطره و پیگرد قانونی قرار گیرد، مرتكب مزاحمت عمومی شده 
است و بدين لحاظ مقصر شناخته می شود. گرچه دو عنصر مربوط 
در دعوای خانم مارگارت در اين دعوا نیز تكرار شده است ولی خانم 
روزا در تقاضای تجديدنظر ذکر نموده که در اين قضیه مرتكب دروغ 
عمدی نشده است. حال آنكه خانم مارگارت با دروغ عمدی پلیس را 

به بازجويی کشانده است. 

با اين وجود قاضی اولی به مسئله ی دروغ عمدی يا اتفاقی توجهی 
به  ارجاعی  هیچ  مارگارت  دعوای خانم  در  که  گويد  و می  کند  نمی 
دروغ عمدی يا اتفاقی بودن خانم مارگارت نشده و لذا نتايج رفتار او 
در درگیر نمودن پلیس به يک بازجويی و به مخاطره انداختن افراد 
بیگناه يكی می باشد و قاعده در آن دعوا محدود به گزارش نادرست 
نمی باشد بلكه نتايج اقدام او با طرح دعوا در نظر گرفته شده است. 
قاضی ادامه می دهد که محكومیت خانم روزا در اين دعوا ممكن است 
موجب عدم همكاری افراد با پلیس شود ولی او به اين امر کاری ندارد 
و اين وظیفه ی مردم است که در مراجعه و گزارش به پلیس، نهايت 
دقت را به خرج دهند. نكته ای که قاضی در حكم به آن اشاره می کند 
اينست که به هر صورت وظیفه ی او نیست که متوجه انعكاس صدور 
چنین حكمی در تشويق مردم به همكاری با پلیس يا احتیاط بیشتر 
آنها در اين امر شود بلكه او وظیفه دارد که قاعده ای که در دعوای 
خانم مارگارت بوده را به عنوان يک قاعده ی سابقه اجرا نمايد. گرچه 
همه ی قضات در صدور احكام چنین ديدگاهی ندارند اما ديدگاه قابل 
در  يكسونگری  و  محدودنگری  دچار  انگلیس  قضات  از  ای  مالحظه 
صدور حكم است و همین مسئله از ضعف های نظام حقوقی انگلیس 
 )equity( و کامن لو است که موجب شد باتشكیل دادگاه های انصاف
اين کاستی جبران گردد و در مواردی که دادگاههای کامن لو نتوانند 
رعايت اخالق و نظام عمومی و عدالت را در نظر گیرند، دادگاههای 
دادگاه  ديگر  قاضی  دو  اما  نمايند.  کاستی  جبران  در  انصاف سعی 
تجديدنظر تقاضای خانم روزا را پذيرفته و او را از اتهام مبرا دانستند. 

قاضی دوم و سوم همانند يكديگر استدالل نموده و برخالف قاضی 
اولی معتقدند که حداکثر تخلف خانم روزا اين بوده که از روی بی 
احتیاطی به پلیس در خصوص مظنون به يک جرم گزارش داده است. 
 ratio دعوی  وقايع  بررسی  با  اول  قاضی  برخالف  قاضی  دو  اين 
decidendi های ديگری را در دعوای خانم مارگارت ديده و معتقدند 
که رای آن دعوا به مسئله ی درستی يا نادرستی و عدم صداقت و 
يا اتالف وقت پلیس و يا درگیر نمودن افراد بیگناه به عنوان مظنون 
اشاره ای نشده است. اين دو قاضی استدالل نموده اند که در دعوای 
اين عنصر  به  پلیس گفته که  به  ايشان دروغ عمدی  خانم مارگارت، 
مهم توجهی نشده است. ولی به هر صورت عدم توجه آن دادگاه به 
مسئله ی عمدی بودن يا نبودن دروغ در دعوای خانم مارگارت، نبايد 
موجب اين شود که آن ها )دو قاضی( نیز از اين عنصر غافل شوند. 
ادامه دارد
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دانشمندان فرمول رياضی 
برای زن خوب پیدا كردند

 دانشمندان اعالم کردند عروس بايد 5 سال از داماد جوان تر 
،هر دو پیشینه فرهنگی يكسانی داشته باشند و میزان  باشد 
بهره هوشی زن از مرد بیش تر باشد تا ازدواج بین آن ها با 

موفقیت همراه باشد.

تیم  يكی 
تی  تحقیقا
موسسه  از 
تجارت  آموزشی 
معتقدند   Geneva
اين  به  کردن  عمل 
می تواند  فرمول 
زندگی  يک  شانس 
شاد و موفق را تا يک 

پنجم افزايش دهد.
به چاپ رسیده است  تحقیقات عملكردی  اين تحقیق که در نشريه 
75 سال را بررسی  تا   19 74 زوج بین  دانشمندان زندگی هزار و 
کردند تا مهم ترين فاکتورهای الزم برای داشتن يک زندگی شاد و 

طوالنی را مشخص کنند.
عالوه بر آن که مرد بايد 5 سال از همسر خود بزرگ تر باشد و آن ها 
هر دو دارای پیش زمینه فرهنگی مشابهی باشند ، دانشمندان به اين 
نتیجه رسیدند که زن بايد حداقل 27 درصد از شوهر خود باهوش تر 
باشد.هم چنین زن حتما بايد دارای يک مدرك دانشگاهی باشد ، در 

حالی که اين اجبار برای مرد وجود ندارد.
مطلقه  زن  يک  با  کردن  ازدواج  می دهد  نشان  بررسی ها  هم چنین 
شايد  که  می دهد  کاهش  مشترك  زندگی  در  را  خوشبختی  شانس 

چندان هم عجیب به نظر نمی رسد.
نگاين وی کوآ که اين تحقیقات را انجام داده است قول داد:اگر مردم 

در انتخاب شريک زندگی خود به اين راهنمايی ها توجه داشته باشند 
افزايش  20 درصد  تا  را  ، می توانند شانس زندگی شاد و طوالنی 

بدهند.
تحقیقات  اين  پشت  در  که  معتقدند  خانوادگی  روابط  کارشناسان 

حقايقی نهفته است.
کیت فیگس که برای نوشتن کتاب اخیرش در مورد فهمیدن روابط 
زوج ها با 120 نفر مصاحبه کرده است در اين باره گفت :آيا زنان به 

هر صورت در روابط خود باهوش تر نیستند؟
با توجه به مواردی که من متوجه شدم اين تنها يافته ای است که به 
نظر کامال درست می آيد.زيرا اين زنان هستند که تمايل دارند شكل 
رابطه خود را معین کنند.بنابر اين من از شنیدن اين موضوع که زن 

بايد از شوهرش باهوش تر باشد متعجب نمی شوم.
البته او هشدار داد که مردان هم نبايد از خود بی ارادگی و انفعال 
نشان دهند.مردان باهوش می فهمند که الزمه داشتن يک رابطه شاد 

آن است که همسرشان شاد باشد.
لیندا بلر يک روانشناس و نويسنده کتاب گفتگوی مستقیم فكر می کند 
اين يک دلیل تكاملی است که چرا زنان بايد در يک رابطه طوالنی و 

موفق از همسرشان باهوش تر باشند.

بايد  زنان  که  می شويم  متوجه   ، تاريخ  ماقبل  به  نگاه  با   : گفت  او 
بیش از مردان در يک رابطه سرمايه گذاری کنند.زيرا مردان به طور 
بیولوژيكی خود را وفق داده بودند که روابط متعددی داشته باشند.

بنابراين زنان بايد بیش تر از قابلیت های ذهنی خود استفاده می کردند 
تا بتوانند صمیمیت و رابطه را با همسر خود حفظ کنند.

اگرچه کريستین نورتام يک مشاور در زمینه ازدواج می گويد : اين 
که  کند  موافقت  نمی تواند  هستند.او  آماری  و  دروغ  همگی  مطالب 

زنان بايد از شوهر خود باهوش تر باشند.

خانم نورتام که خودش 41 سال پیش ازدواج کرده است معتقد است 
تاثیرگذار  خود  رابطه  روی  بايد  نفر  دو  هر  مدرن  ازدواج های  در 
باشند.از نظر او ازدواج مانند يک کار گروهی است ، نه اين که يک 

نفر در رابطه برجسته تر و برتر از ديگری باشد.
تلگراف ، 3 مارس
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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 خشكبار 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

مرداني كه آرايش 
مي كنند، بیشتر شده اند

تعداد  مي دهد  نشان  انگلستان  در  تحقیق  يک  نتايج 
مرداني که آرايش مي کنند، افزايش يافته است.....

در اين تحقیق مردان اعالم کردند به طور مخفیانه از 
ظاهر  تا  مي کنند  استفاده  همسرشان  آرايش  لوازم 
مشخص  نظرسنجي  اين  طي  باشند.  داشته  بهتري 
شد موچین بیشترين کااليي است که مردان استفاده 
از مرطوب کننده ها در رده دوم  کرده اند و استفاده 

قرار دارد.
نیز  آرايشي  محصوالت  ديگر  از  استفاده  همچنین 
مانند کرم هاي برنزه کننده، کرم پودر و مانند آن نیز 
در میان مردان انگلیسي در حال افزايش است، البته 
اعتراف کردند که  از مردان هم  به يک سوم  نزديک 
به طور  از سه محصول آرايشي همسرشان  حداقل 
مخفیانه استفاده مي کنند. در اين تحقیق که روي بیش 
از 2000 نفر انجام شده است، مشخص شد استفاده 
محصوالت  ديگر  و  سر  موي  صاف کننده هاي  از 
آرايشي که تا کنون مختص به زنان بوده است نیز 
انگلیسي طرفداران زيادي  به تازگي در میان مردان 
پیدا کرده است. بیش از يک سوم مردان اعالم کردند 
که از اين وسايل به صورت مخفیانه استفاده مي کنند 
ولي 31 درصد از زنان اعالم کردند مچ همسرشان 
را در هنگام استفاده از لوازم آرايشي خود گرفته اند.

بحران اقتصادي با ديابت 
نمي شود.  تمام  زودي ها  اين  به  دنیا  مالي  بحران 
اين  به  هم  را  ديگري  پارامترهاي  بايد  اقتصاددان ها 
آخرين  آنهاست.  از  يكي  ديابت  کنند.  اضافه  بحران 
عوارض  و  ديابت  بیماري  مي دهد،  نشان  گزارش ها 
به زودي  قلبي  بیماري هاي  و  سكته  مانند  آن  همراه 
به خصوص  دنیا  کشورهاي  به  سنگیني  مالي  بار 
دانشگاه  محققان  کرد.  خواهد  وارد  فقیر  کشورهاي 

سیدني به اين نتیجه رسیده اند. 
اين باره  در  دانشگاه سیدني  استاديار  فیلیپ کالرك، 
مي گويد: »ديابت در حال تبديل شدن از يک بیماري 
بیماري  به  توسعه يافته  کشورهاي  به  مختص 
مختص کشورهاي در حال توسعه است و به زودي 
هزينه هاي درماني را در کشورهايي مانند هند و چین 
به طور سرسام آوري افزايش خواهد داد.« کالرك و 
بیمار   140 و  هزار   11 پزشكي  اطالعات  همكارانش 
مبتال به ديابت شديد را در 20 کشور جهان به همراه 
و  بیماري  از  بعد  عوارض  مانند  ديگري  فاکتورهاي 
هزينه هاي درماني بیماران و مانند آن بررسي کردند 
بیماري در  اين  با  و متوجه شدند هزينه هاي مرتبط 
کشورهاي فقیر و جهان سوم به شدت در حال افزايش 
است و به زودي عوارض اين بیماري گريبان بسیاري 
را در اين کشورها خواهد گرفت. اين گزارش نشان 
مي دهد، بیماران کشورهاي آسیايي و اروپاي شرقي 
عوارض  به  توسعه يافته  کشورهاي  ساير  از  بیش 
اين بیماري مانند سكته دچار مي شوند. 20 کشوري 
که در اين تحقیقات شرکت داشتند شامل چین، هند، 
فیلیپین، جمهوري چک، مجارستان، لیتواني، لهستان، 
آلمان،  فرانسه،  کانادا،  استرالیا،  اسلوواکي،  روسیه، 

ايرلند، ايتالیا، هلند، زالند نو و بريتانیا بوده اند. 
براساس اين گزارش، هزينه سالمت سرانه کشوري 
مانند چین 216 دالر در هر سال است اما در صورتي 
که فردي به ديابت دچار شود، هزينه هاي او بیش از 
10 برابر اين مبلغ و حدود دو هزار و 166 دالر خواهد 
اين  هزينه هاي  کم کردن  براي  راه هايي  البته  بود. 
بیماري در کشورها وجود دارد. کالرك در اين باره 
گفت: »اگر بیماران را متقاعد کنید تا فشار خون خود 
را به طور مرتب کنترل کنند، کمتر به سكته دچار شده 
و به اين ترتیب مي توان هزينه هاي درماني را پايین 
آورد.« تخمین زده مي شود بیش از 250 میلیون نفر 
در سراسر جهان به بیماري ديابت مبتال باشند. اين 
تعداد به سرعت در حال افزايش است. هم اکنون بیش 
از سه چهارم بیماران ديابتي در کشورهاي در حال 

توسعه زندگي مي کنند. 

10 روش بین المللي الغر شدن

ديپلماسي 
كاهش وزن

ترجمه: ندا احمدلو 

وزن  اضافه  كه  آنهايي  همه 
خودشان  سالمت  به  و  دارند 
با  احتماال  مي دهند؛  اهميت 
به  دست  پرغصه  قصه  يك 
براي  رژيمي   گريبان اند: 
قصه،  اين  اگر  وزن!  كاهش 
غصه شما هم هست؛ بد نيست 
و  همراه شويد  مطلب،  اين  با 
سري بزنيد به گوشه و كنار 
كشورهاي  در  ببينيد  تا  دنيا 
10گانه اي كه در اين مقاله به 
از  استفاده  شده،  اشاره  آنها 
كاهش  براي  روش هايي  چه 

وزن، شايع تر است....
را  گیاهان  دم کرده  و  چاي  آفريقايي ها   1

مي نوشند

به  فراواني  عالقه  جنوبي  آفريقاي  اهالي 
نوشیدن چاي، چاي سبز، دم کرده انواع گیاهان 
و نوعي چاي به نام روي باس دارند. آنها اين 
شیرين کننده هاي  بدون  معموال  را  نوشیدني ها 
کمترين  کار  اين  با  و  مي نوشند  مصنوعي 
يا  شیرين  قهوه  نوشیدن  به  نسبت  را  کالري 
مي کنند.  دريافت  شكر  و  قند  با  همراه  چاي 
مواجهه  در  که  مي دانند  خوبي  به  آفريقاي ها 
با استرس بايد يک دم کرده گیاهي بخورند، نه 
همچنین  آنها  پرکالري.  خوراکي  زيادي  مقدار 
توجه  مغزشان  گرسنگي  پیام  به  همیشه 
پیام  اوقات  اکثر  که  دارند  اعتقاد  و  نمي کنند 
گرسنگي در اثر کمبود آب بدن از سوي مغز 

صادر مي شود؛ بنابراين به جاي غذا خوردن، 
يک لیوان چاي يا دم کرده گیاهان را مي نوشند.

با  و  مي نشینند  شام  میز  پشت  فرانسوي ها 
بودن  هم  دور  به  مي زنندفرانسوي ها  گپ  هم 
اهمیت  شام،  صرف  براي  خانواده  اعضاي 
خانواده هاي  از  درصد   92 مي دهند.  زيادي 
و  مي خورند  شام  هم  کنار  در  فرانسوي 
خانواده هاي  درصد   28 مقابل  در  آمار،  اين 
جمع  هم  دور  غذا  هنگام صرف  که  آمريكايي 
مي شوند، بسیار چشم گیر است. فرد پسكاتور، 
متخصص تغذيه مي گويد: »دور هم غذا خوردن 
اتفاق هاي روزانه در فرانسه  از مهم ترين  يكي 
صرف  هنگام  افراد  مي شود  سبب  که  است 
رخ  براي شان  روز  طي  که  را  حوادثي  غذا 
داده تعريف کنند و منحرف شدن ذهن از غذا 
خوردن باعث ايجاد وقفه در صرف غذا شده و 
آهسته تر غذا خوردن سبب کاهش حجم غذا و 

زودتر سیر شدن مي شود.«

و  مي خورند  مفصل   عصرانه  يک  مكزيكي ها 
سه  دنیا،  جاي  همه  در  سبكمعموال  شام  يک 
وعده اصلي غذا شامل صبحانه، ناهار و شام 
است اما مكزيكي ها به جاي شام، يک عصرانه 
مي خورند.  بعدازظهر   4 ساعت  حدود  مفصل 
کامل  عصرانه  خوردن  که  دارند  اعتقاد  آنها 
باعث اجتناب آنها از صرف وعده شام مي شود 
يا شام آنها را بسیار سبک مي کند و در نتیجه، 
و  مي آيد  سراغ شان  به  صبح  هنگام  گرسنگي 
کامل  صبحانه  يک  خوردن  به  مجبور  را  آنها 
کالري  مي گويند  مكزيكي ها  مي کند.  مغذي  و 
روزانه کسب شده از طريق صبحانه، ناهار و 
عصرانه تا شب هنگام و وقت خواب مي سوزد 
و  چاقي  مشكالت  با  ديگر  آنها  طوري  اين  و 

اضافه وزن روبه رو نمي شوند.

میوزلي  ظرف  يک  روزانه  سوئیسي ها 

مي خورند 
و يک  بوداده  از جوي دوسر  ترکیبي  میوزلي 
نوع میوه )معموال سیب( است، به عالوه کمي از 
انواع مغزها و کشمش. سويیسي ها يک ظرف 
عنوان صبحانه  به  هر روز  را  اين معجون  از 
کنترل  و  ماندن  سالم تر  به  تا  مي کنند  صرف 
میوزلي  در  فیبر موجود  کنند.  وزن شان کمک 
در  آهستگي  به  غذا  اين  که  مي شود  باعث 
مدت  براي  فرد  نتیجه  در  و  شود  هضم  بدن 
طوالني تري سیر بماند. اگر قصد داريد که شما 
هم اين صبحانه مغذي و خوش مزه را در منزل 
گرم   14 از  بیشتر  هرگز  کنید،  و صرف  تهیه 

شكر به آن اضافه نكنید.

آلماني ها صبحانه را جدي مي گیرند
75 درصد از آلماني ها بدون خوردن صبحانه 
نیست  هم  طور  اين  نمي شوند.  خارج  خانه  از 
که هر روز تخم مرغ سرخ شده بخورند و کلي 
چربي و کالري به درون رگ هاي شان بفرستند. 
يک  برمي خیزند.  خواب  از  زودتر  کمي  آنها 
و  مي گیرند  تازه  و  طبیعي  میوه  آب  لیوان 
میل  را  آن  سبوس دار  نان  مقداري  همراه  به 
مي کنند. شايد تصور خیلي از افراد باشد که با 
حذف يک وعده غذايي مانند صبحانه مي توانند 
اعتقاد  اما  شوند  الغر  راحت تر  و  سريع تر 
نخوردن  که  است  اين  انگلیسي  پژوهشگران 
افراد  تحريک  سبب  ماندن  گرسنه  و  صبحانه 
قبل  پرکالري  خوراکي هاي  خوردن  به  نسبت 
از وعده ناهار مي شود. حذف اين وعده غذايي 
و  مفید  غذايي  مواد  نخوردن  با  است  مساوي 

مصرف خوراکي هاي پرکالري و چاق کننده. 

لهستاني ها غذاهاي خانگي را جايگزين غذاهاي 
رستوراني مي کنندتنها 5 درصد از لهستاني ها 
بیرون  در  خوردن  غذا  صرف  را  خود  وقت 
خوبي  به  لهستان  مردم  مي کنند.  منزل  از 
خانگي  غذاهاي  نكردن  مصرف  که  دريافته اند 
يعني خوردن هر چه کمتر از مواد غذايي سالم 
و  چرب  غذاهاي  از  بیشتر  چه  هر  استفاده  و 
چاقي هاي  نتیجه،  در  و  رستوران ها  پرکالري 
بیش از اندازه. اعتقاد لهستاني ها اين است که با 
تهیه غذاهاي خانگي عالوه بر سالمت، مي توان 

پول بیشتري هم ذخیره کرد.

پرادويه  و  تند  غذاهاي  تايلندي ها 
مي خورندغذاهاي تايلندي مانند غذاهاي هندي 
دنیا  غذاهاي  پرادويه ترين  و  تندترين  جمله  از 
هستند و همین موضوع را مي توان علتي براي 
باعث  فلفل  دانست.  تايلند  مردم  نشدن  چاق 
و  مي شود  بدن  در  ساز  و  سوخت  افزايش 
غذاهاي پرادويه سبب مي شوند تا فرد آهسته تر 
غذا بخورد و در نتیجه زودتر احساس سیري 
پرادويه  غذاهاي  کردن  درست  بنابراين  کند، 
به  شدن  الغر  براي  مناسبي  راهكار  مي تواند 

حساب آيد.
از  مي خورنديكي  حبوبات  و  نان  برزيلي ها 
عادات مردم برزيل اين است که به همراه تمام 
وعده هاي غذايي شان مقداري نان میل کنند. نان 
به  و  بوده  کربوهیدرات ها  غذايي  منابع  جزو 
علت دير هضم شدن سبب مي شود که فرد به 
مدت طوالني تري سیر بماند. همچنین مصرف 
مقدار کمي از اين ماده غذايي سبب زودتر سیر 
هم  جديد  تحقیقات  و  مي شود  هم  افراد  شدن 
ثابت کرده اند که 14 درصد از افرادي که همراه 
غذاي شان مقداري نان يا حبوبات مي خورند در 
مقايسه با سايرين کمتر به چاقي و اضافه وزن 

مبتال مي شوند.

انگلیسي ها ساندويچ هاي کوچک مي خورنديكي 
از رازهاي الغر بودن اغلب انگلیسي ها اين است 
مي روند،  رستوران  به  وقتي  همیشه  آنها  که 
را  ساندويچ  کم کالري ترين  و  کوچک ترين 
به  چنداليه  ساندويچ هاي  مي دهند.  سفارش 
فهرست  در  جايي  اضافه،  و سس  پنیر  همراه 

خوراکي اغلب انگلیسي ها ندارد.

مي کننداين  ورزش  تعطیالت  در  نروژي ها 
بین  در  قديمي  عادت  و  ريشه دار  سنت  يک 
کل  تعطیل  روزهاي  تمام  که  نروژي هاست 
اعضاي خانواده از پیر و جوان در کنار يكديگر 
جمع مي شوند و با هم از خانه بیرون مي زنند و 
تمام روزشان را با فعالیت هاي ورزشي مختلف 
از پیاده روي گرفته تا فوتبال، هاکي و اسكي پر 
مي کنند. درست برعكس آمريكايي ها که ترجیح 
لم  تلويزيون  جلوي  تعطیل  روزهاي  مي دهند 
بدهند و فوتبال تماشا کنند و هله هوله بخورند.

منبع: ريدرزدايجست
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فقط  تاکنون  فرازمینی  هوشمند  موجودات  جستجوی 
بر شنیدن سیگنال های راديويی هدف دار متمرکز شده 
برای جلب  بیگانه تالشی  تمدن های  اگر  اما حتی  بود؛ 
برای شناسايی  باز روش هايی  ندهند،  انجام  ما  توجه 

آنها وجود دارد. 
به گزارش نیوساينتیست، تاکنون شش روش احتمالی 
برای شناسايی هوشمندان فرازمینی مطرح شده است 

که در ادامه می بینید.

روشنايی های شهر
مدار  از  مصنوعی  نورهای  دلیل  به  زمین  شهرهای 
زمین به وضوح ديده می شوند، به همین ترتیب ممكن 
است سیارات میزبان موجودات هوشمند نیز آلودگی 
نوری خود را منتشر کنند؛ اما ممكن است پیدا کردن 
الكتريكی زمین  آن ساده نباشد. حتی اگر همه انرژی 
برای تولید نور استفاده شود، باز هم نور آن هزاران 
برابر ضعیف تر از بازتاب نور خورشید از سطح زمین 

است.

آالينده های شیمیايی
ما هم چنین می توانیم به دنبال شواهدی از آلودگی های 
باشیم.  فراخورشیدی  سیارات  جو  در  شیمیايی 
ترکیبات مصنوعی مانند کلوروفلوروکربن يا سی.اف.

سی ها می توانند اثراتی از خود به جای بگذارند که از 
سی.اف. آن جاکه  از  هستند.  ديدن  قابل  دور  فواصل 

مشخصی  طول موج  در  را  فروسرخ  پرتوهای  سی ها 
جذب می کنند، اين احتمال وجود دارد که بتوان آن ها 
اندك چند ذره در هزار  را حتی در غلظت های بسیار 
میلیارد نیز شناسايی کرد. اما شايد برای اين کار نیاز 
به تلسكوپ بسیار حساسی باشد که بتواند اين ردها 
را شناسايی کند و صدالبته که چنین ابزاری از توانايی 

امروز بشر خارج است.

جستجوی عناصر ناياب
می تواند  ستاره  يک  در  هسته ای  ضايعات  انباشتن 
فراوانی عناصر نايابی مانند تكنتیوم يا نئودايمیوم را 
به شكلی  تولید می شوند،  اثر شكافت هسته ای  در  که 
غیرعادی  فراوانی  اين  ردپای  دهد.  افزايش  غیرعادی 
را می توان در طیف ستاره مشاهده کرد. اما برای باقی 
ماندن يک عالمت قابل تشخیص به مقدار بسیار زيادی 
اين مواد نیاز است. بر اساس تخمینی از گولیرمو  از 
لمارچند، عضو هیات علمی دانشگاه ملی کوئیلمس در 
يک  طیف  در  تكنتیوم  ردپای  حضور  برای  آرژانتین، 
اين  است.  نیاز  ماده  اين  از  تن  يكصدهزار  به  ستاره 
درحالی است که طی قرن گذشته تاکنون، راکتورهای 
هسته ای زمین نزديک به 100 تن تكنتیوم تولید کرده اند.

کره های دايسون
خود  وجود  است  ممكن  هم چنین  فرازمینی  تمدن  يک 
کره های  نام  به  مهندسی  شاهكارهای  طريق  از  را 
به  فرضی  ساختارهايی  اين ها،  دهد.  نشان  دايسون 
آنها  انرژی  از  زيادی  دور ستارگان هستند که بخش 
يا  می تواند کسری  دايسون  کره  يک  می کند.  را جذب 
از  اما  کند،  را سد  يک ستاره  قابل مشاهده  نور  تمام 

گرم  ستاره  انرژی  جذب  اثر  بر  کره ها  اين  آن جاکه 
می شوند، ممكن است پرتوهای فروسرخی منتشر کنند 
که از روی زمین قابل شناسايی باشند. اخترشناسان 
تاکنون هیچ کره دايسونی را به طور قطع پیدا نكرده اند 
و تعدادی از کانديداهای نشانه گذاری شده ممكن است 
فقط سحابی های هیدروژنی، گرد و غبار فرو رفته در 

ستاره های بسیار قديمی و حتی شهاب سنگ ها باشند.

حباب فرمی
تمدن  يک  ستاره،  يک  نور  کردن  بلوکه  جای  به 
فرازمینی بسیار پیشرفته ممكن است کره های دايسون 
تاريک  را در اطراف ستارگان زيادی بسازد و بخش 
اين  کند.  ايجاد  خود  کهكشان  در  را  مشاهده ای  قابل 
منطقه تاريک که حباب فرمی نام گرفته، مانند کره های 
دايسون از خود گرما منتشر می کند و همین، آنها را در 

نورد فروسرخ آشكار می کند. 
باشد.  مشكل  آنها  کردن  پیدا  است  ممكن  هم  باز  اما 
گازهای  و  غبار  و  گرد  از  پر  مارپیچی  کهكشان های 
اما برخی کهكشان ها مانند کهكشان های  تیره هستند؛ 
يكنواخت تری  روشنايی  طبیعی  طور  به  که  بیضوی 
شكار  برای  بهتری  کانديداهای  است  ممكن  دارند، 

موجودات فرازمینی باشند.

تغییر ساختار يک ستاره
يک تمدن فرامدرن ممكن است ستاره خود را طوری 

اصالح کند که سیاره خود را قابل سكونت سازد.
رسیدن  پايان  به  و  ستارگان  شدن  پیر  با  هم زمان 
هلیوم  به سوزاندن  آنها  هسته،  در  موجود  هیدروژن 
مرحله،  اين  در  می پردازند.  هسته  در  ذخیره شده 
قرمزی  غول های  صورت  به  و  می شوند  متورم  آنها 
خود  در  را  اطراف  سیاره های  می تواند  که  درمی آيند 
خطر  به  را  فرازمینی  موجودات  زندگی  و  ببلعند 

بیاندازند.
يک تمدن فرازمینی ممكن است با پیدا کردن روش هايی 
اين  با  مبارزه  به  ستاره اش  عمر  کردن  طوالنی  برای 
مافوق  تالشی  به  نیاز  کار  اين  انجام  بپردازد.  فاجعه 

از  خارج  در  موجود  هیدروژن  تزريق  مانند  تصور 
مواد  از  قسمتی  کردن  خارج  هسته،  درون  به  هسته 
تغییر  برای  ستاره  چرخش  سرعت  تنظیم  يا  ستاره 
ستارگان  به  فعالیت هايی  چنین  باشد.  داخلی  فشار 
خصوصیات غیرطبیعی می دهد که می تواند به عنوان 
قدرتمند  بیگانه  تمدن های  وجود  بر  مبنی  شواهدی 

مورد استفاده قابل شناسايی باشد.

شش روش برای جستجوی 
تمدن های فرازمینی

 

سالمت

برای دوام و استمرار هرچه 
بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به 
صاحبان  مشاغل معرفی نمايید. 

آگهی های شما موجب ارتقاء 
كیفیت اين هفته نامه خواهد شد.   

دانش

طراحی وب سايت

هلیكوپتر بی صدا هم 
اختراع شد

بالگردهای  ساخت  به  که  يوروکوپتر  شرکت 
مقطع  و  شكل  تغییر  با  است،  مشهور  پیشرفته 

ملخ بالگرد موفق شد صدای گوشخراش آنرا در 
حد نجوايی معمولی کاهش دهد و استتار کامل را 

برای پرواز آن ها فراهم آورد. 
آرزوی  در  ديگر  خیلی های  مثل  هم  شما  اگر 
عرض  بايد  هستید،  بی صدا  بالگردی  تصاحب 
کنیم چنین بالگردی هرگز نمی تواند وجود داشته 
باشد، اما می توان بالگردهايی ساخت که صدايی 
بسیار کمتر از هلیكوپترهای امروزی تولید کنند. 
چنین بالگردهايی قطعا برای ماموريت های پنهانی 

مفید خواهند بود.
دستاورد  تازه ترين  در  ساينس،  پاپ  گزارش  به 
شده  موفق  يوروکوپتر  شرکت  هوايی،  صنايع 
است با طراحی جديد ملخ های بالگرد، صدای آن 
بلو-اِج  که  فناوری  اين  دهد.  کاهش  شدت  به  را 
ساخت  برای  را  راه  گرفته،  نام   )Blue Edge(

هلیكوپترهای راهبردی جاسوسی هموار می کند.
صدای بسیار بلندی که توسط ملخ های هلیكوپتر 
به وجود می آيد، به دلیل عبور ملخ ها از جريان های 
است.  جلويی  ملخ  دوران  از  برجامانده  گردابی 
Blade-( تیغه-گرداب  برهمكنش  اين،  علمی  نام 
تغییر  با  يوروکوپتر  شرکت  اما  است.   )Vortex
شكل اين بال های گردان و ايجاد انحنا در انتهای 
با  را  تیغه ها  اين  تماس  موثر  طول  توانست  آن، 
از  ناشی  صدای  و  دهد  کاهش  گردابی  جريان 
دوران آن ها را در حد صدای نجوايی معمولی به 

شدت 3 يا 4 دسی بل کاهش دهد.

تراشه های 
كاغذی، جايگزين 

آزمايشگاه های 
تشخیصی پزشكی

پیشرفت  حال  در  به سرعت  روزها  اين  فناوری 
است.  بشر  زندگی  عرصه های  همه  به  نفوذ  و 
فناوری  از  سالمت  و  پزشكی  حوزه  خصوصا 
حاال  که  جايی  تا  است  برده  فراوانی  بهره 
يک  در  تخصصی  و  پیچیده  آزمايشگاه های 
تراشه به کوچكی ناخن انگشت دست جای گرفته 
نوع  تنها  نه  خون  قطره  يک  با  تنها  می تواند  که 
رنگ های  با  را  آن  وخامت  شدت  بلكه  بیماری،  
تراشه هايی  چنین  که  اين  با  دهد.  نشان  متفاوت 

تراشه  مزيت  اما  داشتند،   هم وجود  اين  از  پیش 
جديد ارزان بودن آن است که باعث می شود در 

کشورهای محروم و فقیر بسیار مفید باشد.
موجود،  امروزه  تراشه ای  آزمايشگاه های 
راحتی  به  را  کوچک  آزمايشگاه  يک  می توانند 
از  جديدی  مدل  اما  بدهند،  جای  دست شما  کف 
ارزان ترين  تنها  نه  تراشه ها در راه است که  اين 
به  نسبت  بلكه  می شود،   محسوب  خود  نوع  در 
در  را  بیشتری  بسیار  رنگ های  قبلی  مدل های 

خود جای داده است. يكی از شیمیدانان دانشگاه 
تازگی  به  وايتسايد،   جورج  نام  به  هاروارد 
نمونه ای از فناوری يک تراشه ساخته است که از 
کاغذ به دست می آيد و به کمک آن می توان ايدز،  
به  را  ديگر  بیماری های  بسیاری  و  سل  ماالريا، 
پرداخت هر بار تنها يک پنی )يعنی يک صدم دالر 

آمريكا(،  تشخیص داد.
بر اساس گزارش پاپ ساينس، چكاندن يک قطره 
از خون روی يک طرف اين تراشه کاغذی، باعث 
آن  روی  مانند  درخت  الگوی  يک  آمدن  پديد 
می شود که به پزشک يا پرستار نشان می دهد که 
فرد چه بیماری خاصی دارد به طوری که اليه های 
متعدد کاغذ نسبت به خون واکنش متفاوتی نشان 

می دهند و به رنگ های متفاوتی در می آيند.
اين رنگ ها تنها وجود يا عدم  به گفته وايتسايد، 
می توانند  حتی  بلكه  نمی دهند،  نشان  را  بیماری 
اين  نمايند.  مشخص  هم  را  فرد  بیماری  شدت 
موجود  تراشه  روی  آزمايشگاه  پیچیده ترين 
تراشه  اين  تنها  جاست،   همین  نكته  اما  نیست،  
ارزان  قیمت می تواند با تعداد باال به عنوان ابزار 
به  توسعه ای  حال  در  کشورهای  در  تشخیصی 
کار رود که اغلب دچار کمبود پزشک و امكانات 

و نیروی متخصص درمانی هستند.
با  آفريقا و آسیا می توانند  ترتیب، ساکنین  بدين 
گوشی های همراه،  که امروزه حتی در فقیرترين 
تراشه  از  است،   شده  رايج  بسیار  هم  کشورها 
آن  برای تشخیص صحیح  و  بگیرند  خود عكس 

را به مراکز پزشكی بفرستند.
گرفته  نظر  در  گیتز  بیل  بنیاد  که  آن جا  از 
با  مبارزه  به  آينده  سال  در  دالر  میلیارد   10
بیماری های کودکان جهان اختصاص دهد،  شايد 
را  باارزش  اما  فناوری ساده  اين  گیتز  نباشد  بد 

در نظر بگیرد.

كشف میلیون ها 
تن آب در ماه

پايیز  در  ناسا  هالیوودی  ماموريت  درحالی که   
در  آب  يخ  کیلوگرم  تنها100  کشف  به  گذشته 
ماه منجر شد، مدارگرد هندی  از حفره های  يكی 
چاندرايان1- موفق شد فقط در قطب شمال ماه، 

600 میلیون تن يخ آب را کشف کند.

به گزارش وايرد، رادارهای موجود بر مدارگرد 
چاندارايان1- توانسته اند 40 حفره برخوردی را 
در سطح ماه با قطر بین 1.5 تا 15 کیلومتر کشف 
کنند که مملو از يخ آب هستند. دانشمندان تخمین 
می زنند که اين حفره ها حداقل میزبان 600میلیون 
تن يخ آب هستند که درون آنها پنهان شده است.

تولید  برای  يخ روزی می تواند  اين ذخیره عظیم 
ايستگاه های  ساکنان  نیاز  مورد  اکسیژن  پايدار 
درحالی  اين  شود.  استفاده  ماه  روی  تحقیقاتی 
ماه  گذشته،  سال  دو  يكی  همین  تا  که  است 
منظومه  اجران  خشک ترين  از  يكی  به عنوان 

شمسی شناخته می شد!

دارد،  نام  مینی.اس.ای.آر  که  چاندرايان1-  رادار 
تا  می کنند  ارسال  چپ  قطبش  با  راديويی  امواج 
اندازه گیری  را  زمین  قمر  تنها  سطح  ناهمواری 
قطبش  با  را  امواج  اين  هموار،  سطوح  کنند. 
با  را  امواج  ناهموار،  و سطوم  )راست(  معكوس 

همان قطبش اولیه )چپ( بازتاب می کنند.
يخ نیز که نسبت به امواج راديويی شفاف است، 
امواجی با قطبش چپ بازتاب می کنند. حسگرهای 
قطبش  نسبت  اندازه گیری  با  مینی.اس.ای.آر 
راست و چپ در امواج رسیده )اين مقدار را نسبت 
تصويری  می توانند  سی.پی.آر(،  مدور،  قطبیدگی 
با نسبت  مناطق  کنند.  ترسیم  ماه  از سطح  دقیق 
باالی سی.پی.آر می تواند نشانه ای از حضور يخ 

باشد.
از گودال های برخوردی  در تصاوير چاندارايان 
قطب شمال ماه مشخص شد مقدار سی.پی.آر در 
درحالی که  است،  باال  بسیار  آنها  داخلی  نواحی 
است.  پايین  بسیار  گودال ها  لبه  در  سی.پی.آر 
نه  اختالف  اين  عامل  می دهد  نشان  اختالف  اين 
ناهمواری سطح، که مواد موجود درون حفره ها 
بايد  يخ  بااليی،  نسبت  چنین  ايجاد  برای  است. 
متری  چند  حداقل  و  باشد  داشته  بااليی  خلوص 

هم ضخامت داشته باشد.
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اگر مي خواهید 
موهايتان را ببافید...

از چهره تان خسته  شده ايد؟ مش و رنگ و هاي اليت را امتحان کرده ايد و همه شما را 
با موهاي کوتاه کوتاه و يا بلند و فر شده ديده اند؟ دنبال يک چهره جديد مي گرديد و 
دوست داريد با يک تیپ ديگر در خانه ظاهر شويد، خوب به شما پیشنهاد مي کنم اين 
بار که به آرايشگاه رفتید، موهايتان را ببافید، البته اگر حوصله اش را داريد که شب 
با همین موهاي بافته شده بخوابید و يا با همین موها به حمام برويد. پیش از اينكه 

تصمیم آخرتان را بگیريد، کمي بیشتر درباره موهاي بافته شده بخوانید:
وقتي حرف از موهاي از ته بافته شده مي آيد، بي اختیار به ياد يک چهره سیاه پوست 
و يا دورگه مي افتید، اشتباه نمي کنید چون اين سبک آرايش مو، از مكزيک و آفريقا 
مي آيد، کشورهايي که آب و هواي گرمسیري دارند و شايد دلیل اينكه اين آرايش 
مو بیشتر در فصل تابستان طرف دار دارد، همین باشد. با اين حال هنوز هم برخي 
از خانم ها براي مهماني هاي زنانه به سراغ بافت مو مي روند. بافت موها تنوع بسیار 
زيادي دارد و موهاي طبیعي شما را به سبک هاي گوناگون به هم مي بافند، نمي توان 
مدل بافت خاصي را توصیه کرد چون هر بافتي به يک چهره مي آيد. شما مي توانید 
موهاي  البه الي  را  شده  بافته  مصنوعي  موهاي  يا  و  ببافید  را  طبیعي تان  موهاي 

طبیعي تان اضافه کنید.

بافت سنتي؛ سالم ترين
مادربزرگ هايشان  و  مادر ها  از  را  خانه  در  موها  بافتن  انواع  خانم  ها،  از  خیلي 
آموخته اند، اين بافت ها، بافت هاي سنتي هستند که اغلب فقط براي مدت کوتاهي روي 
سر مي مانند و به صورت موقتي با کش سر جاي خودشان محكم مي شوند. شايد 
بتوان گفت اين نوع بافت مو، سالم ترين روش بافت مو است چون موها محكم بافته 
نمي شوند و همچنین مي توانید هر زمان که خواستید، بافت  موها يتان را باز کنید ولي 
اگر قصد داريد براي بافت موهايتان به آرايشگاه برويد و به صورت دايمي اين کار 

را انجام دهید بايد يكي از انواع بافت مو را انتخاب کنید.
بافت آفريقايیموهايتان پس از بافت، شكلي شبیه لوله لوله به خود مي گیرند و شبیه 
موي سوخته بافته شده است. اين مدل مو بیشتر در کشورهاي آفريقايي مد است و 

بافت سنتي مردم اين سرزمین است.

بافت مكزيكي
به کساني  بیشتر  اين مدل  اطراف سرتان مي ريزند.  را مي بافند و در  موهاي شما 

مي آيد که صورت بزرگي دارند که اطراف صورت شان را پر کند.

بافت خطي
اين بافت ويژه جلوي سر است و موهاي جلوي سر به صورت خطي محكم و کشیده 

بافته مي شوند و در وسط هر بافت، پوست موي سر نمايان است.

مراقبت از موهاي بافته شده
اگر مي خواهید موهايتان را ببافید، بايد خودتان را براي مراقبت از آنها آماده کنید 
و حال و حوصله رسیدگي روزانه به موهايتان را داشته باشید البته چون جوانان 
بیش از افراد مسن طرف دار بافت مو هستند، به طور مسلم حال و حوصله رسیدگي 

بیشتري را نیز دارند:
براي شستن موهاي بافته شده، آنها را زير فشار زياد آب دوش و يا شیر آب   •
بگیريد. دقت کنید که موها حالت شل داشته باشند و از پوست سر شما کشیده نشوند.
• از شامپوي معمولي براي موي سرتان استفاده کنید. شامپوي ويژه اي براي موهاي 

بافته شده وجود ندارد.

• حاال نوبت خشک کردن موهايتان است. موهاي بافته شده را نبايد به حال خود رها 
کنید تا خشک شوند. اين موها نبايد مرطوب باقي بمانند چون سبب پوسیدگي موها 

مي شود. از سشوار براي خشک کردن موها استفاده کنید.
• ژل و کرم مو را مي توانید براي حالت دادن موهايتان استفاده کنید.

• هرقدر موهاي خود شما ضخیم تر و کلفت تر باشد، بیشتر تحمل وزن موهاي بافته 
شده را خواهند داشت و مدت بیشتري مي توانید موهايتان را به صورت بافته شده 

بدون اينكه به پیاز موهايتان آسیب بیشتري وارد شود، روي سرتان نگه داريد.

شک و بدبینی 
بالی خانمان سوز
عظیمی مروی

ديده  را  بدبین  و  افراد شكاك  اطرافیان خود حتما  میان  در 
همه  به  بینند،  می  را  لیوان  خالی  نیمه  اغلب  که  کسانی  ايد. 
اتفاقات  و  منفی  وقوع رخدادهای  نگران  دائما  و  بدبین  چیز 
ناخوشايند هستند. واقعیت اين است که يكی از شايع ترين 
عارضه  اين  اگر  است.  »بدبینی«  پزشكی  روان  مشكالت 
به يک  تواند  کند می  پیدا  بروز  فرد  از حد معمول در  بیش 

از خطرناك ترين بیماری ها تبديل شود و زندگی فردی و 
اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار دهد. شايد بدبینی و شک 
همیشگی، تفسیر نادرست از رفتار ديگران و محیط پیرامون 
باشد. يعنی حالتی که در آن فرد، همه چیز حتی نكات مثبت و 
خوب را منفی تفسیر می کند و نه تنها برعقیده خود پافشاری 
و  کنند  فكر  او  مثل  خواهد  می  هم  ديگران  از  بلكه  کند  می 
ها  خانم  در  بدبینی  گفت  بتوان  شايد  بپذيرند!  را  او  نظرات 
بیشتر رايج است اما در آقايان می تواند مشكل سازتر شود. 
برای بررسی بیشتر شک و بدبینی به سراغ زهرا نیكخواه، 
درباره  رفتیم.وی  بالینی  شناسی  روان  ارشد  کارشناس 
می  توضیح  نوعی شک  عنوان  به  بدبینی  يا  بدبینی مرضی 
وجود  پارانويا  نام  به  شناختی  روان  اختالل  نوعی  دهد: 
پارانويا  به  مبتال  فرد  است.  مرضی  بدبینی  همان  که  دارد 
به هر چیزی شک می کند، نسبت به همه چیز سوءبرداشت 
و  رود  می  فراتر  دودلی  و  شک  از  افراد  اين  بدبینی  دارد. 
آن ها نسبت به احساس منفی خود درباره محیط پیرامون، 
اطمینان دارند، اين احساس منفی در تمام زندگی فرد مبتال به 
پارانويا جريان دارد و زندگی فردی و اجتماعی او را تحت 
تاثیر قرار می دهد. اين افراد حتی از لطف و محبت ديگران 
سوءبرداشت می کنند و خوبی آن ها را درك نمی کنند. آن 
ها معموال دچار توهم می شوند و صحنه های غیرواقعی و 
صداهايی را می شنوند که ديگران از شنیدن يا ديدن آن ها 
عاجزند. پارانويا در واقع يک اختالل شخصیتی محسوب می 
شود و درصد کمی از افراد جامعه به آن مبتال هستند. اين 
عارضه با درمان دارويی قابل کنترل است و درمان شدنی 
نیست. بیمار مبتال به پارانويا درست مثل فرد مبتال به ديابت 
يا بیماری قلبی همواره بايد دارو بخورد و از آن جا که روان 
درمانی در اين بیماران خوب جواب نمی دهد، بیماری بايد با 

دارو کنترل شود. 
به خرج  لجاجت  به روان شناس  برای مراجعه  ها  اغلب آن 
می دهند زيرا نمی پذيرند که بیمار هستند.نیكخواه می افزايد: 
اعتماد به نفس ضعیف يكی از مهم ترين داليل گرايش به شک 
و بدبینی است. آدم های شكاك همیشه احساس بی کفايتی و 
ناتوانی در مقابل ديگران دارند و اگر به عنوان مثال به همسر 
خود شک دارند، نسبت به توانايی خود در برآوردن نیازهای 
روحی و روانی او شک می کنند و می ترسند همسرشان به 
اين دلیل آن ها را کنار بگذارد. در واقع ضعف خیالی که اين 
افراد در ذهن دارند باعث می شود نسبت به اعمال و رفتار 
اين  کنند.  شک  ها  آن  به  نسبت  و  شوند  حساس  اطرافیان 
افراد هم چنین شخصیت های وابسته ای هستند و اغلب در 
خانواده های آشفته، بزرگ شده اند و تجارب منفی خانواده 
دهند.حس حسادت  می  تعمیم  خود  زندگی  به  را  ديگران  و 
در آن ها بسیار باالست که در واقع ناشی از اعتماد به نفس 
ضعیف آن هاست. خانواده اين افراد معموال از عملكرد افراد 
شكاك ضربه می خورند. به عنوان مثال مردی که مبتال به 

پارانويا است به خودش اجازه می دهد همسرش را محدود 
کند و اجازه ارتباطات معمولی و صحیح روزانه را نیز به او 

نمی دهد. 

در چنین شرايطی قطعا فرزندان خانواده متاثر از رفتارهای 
پدر می شوند، مردان شكاك کنترل گر هستند تا مبادا اتفاقی 
خارج از اختیار آن ها رخ دهد. اين خصوصیات افراد شكاك 
شبیه افراد وسواسی است، کسانی که می خواهند همه چیز 
اين  غیر  در  داد  رخ  ها  آن  نظر  مورد  انضباط  و  نظم  طبق 
زمانی  تا  و  دارند  دلشورگی  و  ناراحتی  احساس  صورت 
نشینند.  نمی  آرام  نكنند،  اعمال  را  خود  نظر  مورد  نظم  که 
افراد  گويد:  می  شكاك  افراد  ذهنی  فضای  درباره  نیكخواه 
شكاك همیشه از ترس وقوع حوادث ناگوار آينده، به پیش 
گیری فكری می کنند و محدوديت هايی را بر خانواده و يا 
همسر خود، بدون دلیل منطقی اعمال می کنند و به اين وسیله 
توجیه می کنند.آن ها اغلب احساس ناامیدی می کنند که باز 

ريشه در کمبود اعتماد به نفس دارد. 
اين افراد تصور می کنند در صورت بروز مشكل نمی توانند 
آن را حل کنند پس تالش می کنند از وقوع مشكل جلوگیری 
کنند. اتفاقات را فاجعه آمیز و بزرگ می بینند و پیامدهای آن 
را بسیار ناگوار و تلخ می شمارند و ابعاد منفی يک حادثه 
را عمق می دهند به اين دلیل همواره فكر می کنند برای واقع 
نشدن حادثه، مدام در آينده زندگی می کنند و از حال لذت 
از احساس نارضايتی مدام و  اغلب  اين ترتیب  برند.به  نمی 
آينده  توانند  نمی  که  جا  آن  از  و  هستند  رنج  در  اضطراب 
ريز  حوادث  وقوع  مانع  و  کنند  بینی  پیش  کامل  طور  به  را 
و درشت شوند هرگز به رضايت از زندگی دست پیدا نمی 
کنند. در واقع آن ها حتی اگر مشكلی نداشته باشند همیشه 
توانند  نمی  و  هستند  آينده  احتمالی  مشكالت  اضطراب  در 
به رضايت خاطر برسند.وی درباره نحوه برخورد با افراد 
شكاك می گويد: همسران نقش مهمی در گرايش يكديگر به 
شک و بدبینی و يا درمان آن دارند، گاهی همسران به شک و 
دودلی يكديگر دامن می زنند و وقتی نقطه ضعف همسرشان 
را می يابند او را از اين طريق تحت فشار قرار می دهند در 
می  منجر  اوضاع  تر شدن  بغرنج  به  رفتارها  اين  که  حالی 

شود. 
بودن  مشكوك  متوجه  همسری  وقتی  که  است  اين  بهتر 
واضحات  توضیح  و  کند  رفتار  عادی  شد،  خود  به  همسر 
ندهد. زيرا گاهی اوقات تالش برای از بین بردن شک همسر 
و توضیح دادن درباره همه تماس ها و کارها و ارتباطات، 
و همسر مشكوك  کند  تقويت می  را  نادرست همسر  رفتار 
او  و  است  صحیح  رفتار  يک  بودن  شكاك  کند  می  تصور 
حق دارد نسبت به همه چیز شک داشته باشد. در صورت 
ادامه رفتارهای ناصحیح بهتر اين است که همسر مشكوك 
شناس  روان  به  مراجعه  ودر  کند  مراجعه  شناس  روان  به 
خطای فكری کنترل گری و ساير خطاهای فكری برايش باز 
شود و از تصور نادرست افكاری که دارد، خارج شود.دقت 
کنید که والدين مشكوك و بدبین، اين دو ويژگی منفی را به 
همراه اضطراب به فرزندان منتقل می کنند و همیشه آن ها 

را کنترل می کنند. 
ندارند  کافی  نفس  به  اعتماد  هايی  خانواده  چنین  فرزندان 
هستند،  مشكوك  کس  همه  و  چیز  همه  به  که  جا  آن  از  و 
سالم  روابط  برقراری  و  يابی  دوست  برای  هايشان  تالش 
با شكست مواجه می شود. معموال خانواده  اغلب  اجتماعی 
های آن ها متشنج است و درگیری های زيادی در آن رخ 
بیش  خانواده  در  گری  کنترل  وقتی  که  کنید  دقت  دهد.  می 
رو  روبه  گری  عصیان  پديده  با  باشد  داشته  وجود  حد  از 
تواند سالمت روحی و روانی خانواده و  می شويم که می 
اعضا را به خطر اندازد.اغلب افراد شكاك دچار »پیش گويی 
آينده  واقع  در  گويی  پیش  اين  شوند  می  بخش«  خودکام 
گرفته  نظر  در  موضوع  يک  برای  شكاك  فرد  که  است  ای 
و براساس آن رفتارهايی انجام داده و پس از وقوع حادثه 
که در نتیجه اعمال و رفتار خودش بوده، ادعا می کند پیش 
گويی اش صحیح بوده و حق همیشه با اوست غافل از اين 
که رفتارهای او باعث به وجود آمدن شرايط ناگوار شده و 

نه پیش گويی صرف. 
مثل همسری که تصور می کند همسرش قصد خیانت به او 
را دارد و آن قدر به رفتارهای نادرست خود ادامه می دهد 
تا واقعا همسرش را از دست می دهد. سپس به قدرت پیش 
گويی خود ايمان می آورد. اين پديده در افراد بدبین بسیار 
شايع است و بهترين درمان برای آن ها مشاوره است زيرا 
سیستم فكری فرد با يک يا چند مشاوره تغییر می کند و فرد 
می تواند با اصالح خطاهای فكری و تفكرات غیرمنطقی به 

زندگی عادی برگردد.
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حقيقی  ماجرايی  اساس  بر  داستان  اين 
بازنويسی  لندن  از  )امير(  زندگی  از 
شده  است و بدليل پرهيز از هر شك و 
شبه ای، تنها نام افراد تغيير يافته است. 
عهده ی  بر  ماجرا ها  درستی  و  صحت 
گوينده آنها می باشد و هفته نامه  پرشين 
درباره  دخالتی  و  مسووليت  هيچگونه 
تنها  و  ندارد  شده  مطرح  ماجراهای 
اگر مايليد  آنها می باشد.  منعكس كننده 
می توانيد داستان يا ماجرای مربوط به 
خود را از طريق ايميل يا ارسال نامه و 
در  ما  با  پرشين  دفتر  با  تماس  يا حتی 
ميان بگذاريد تا نسبت به بازنويسی و 
درج آن اقدام نمائيم. بسياری از ماجراها 
يا داستان های زندگی می توانند نمونه و 
الگويی برای ارائه تجربه و راهنمايی به 
ساير هموطنان ما در اين كشور باشند. 
چه  هر  و  ندهيد  دست  از  را  زمان  لطفا 

زودتر با ما ارتباط بگيريد.

آيد؛  می  میان  به  خیانت  از  که صحبت  زمان  هر 
همیشه ذهن مان به خیانت میان زوجها؛ معطوف 
و  عهد  شكستن  از  ناشی  که  خیانتی  شود.  می 
آنها  از  يكی  گرويدن  و  دلداده  دو  میان  پیمان 
مسائل  خیانت،  همیشه  اما  است.  غیر  سوی  به 
احساسی و شكستن تعهد میان زن و مرد را شامل 
نمی شود. ماجرای اين شماره که به نقل از امیر 
برايمان بازگو شده است؛ در واقع نوعی خیانت در 
تعهدهای کاری و تجاری است که يک نفر، به علت 
طمع ؛ خیانتی می کند که غیر قابل پیش بینی و دور 
از انتظار بوده است. شايد ضربه ای که افراد در 
اين نوع روابط می خوردند زمانی سنگین تر باشد 
و  نزديک  بسیار  آشنای  يک  جانب  از  خیانت  که 

حتی فامیل اتفاق بیفتد.

امیر دانشجويی است که حدود يكسال و نیم پیش 
با ويزای دانشجويی به همراه خواهرش نیلوفر که 
او را دارا می باشد؛ وارد  او نیز شرايط همچون 
لندن شده است. هر دو مشكالت و مسائل خاصی 
را که هر فردی از بدو ورودش به کشور ديگری؛ 
و  گذاشتند  سر  پشت  را  شود  می  مواجه  آن  با 
را  فكری  دغدغه  اين  ديگری  انسان  هر  همچون 
اين  در  آنها  زندگی  نهايت  که  اند  داشته  همیشه 
کشور چه خواهد بود و با يک ويزای موقت تا چه 

زمانی در اين مملكت دوام خواهند آورد. 
اما امیر خواهر ديگری نیز در اين کشور دارد که 
او در شهر ديگری زندگی می کند چون مشغول 
به تحصیل در دانشگاه است. خواهرش ) نسترن( 
سالها پیش ازدواج کرده بود و به همراه همسرش 
که مقیم انگلستان بوده است؛ به اينجا آمده است. 
اما به اين علت که در شهر ديگری درس می خواند، 
از همسرش جدا زندگی می کند. چرا که همسرش 
)سعید( در لندن کار می کند. بنابراين بايد از هم 
جدا زندگی کنند تا دوره تحصیلی اش در دانشگاه 

تمام شود و به لندن باز گردد.
يكديگر  با  صمیمی  و  خوب  رابطه  خانواده  اين 
مشكالت  کلیه  جريان  در  حال  همه  در  و  دارند 
تنها  را  يكديگر  و  اند  بوده  هم  همراه  مسائل  و 
نگذاشته اند. اما يكی از مسائل پیش روی امیر و 
نیلوفر وضعیت اقامتی آنها در آينده بوده است و 
برای  مناسب  حلی  راه  يافتن  سبب  به  باشد.  می 
های  مشاوره  و  نظرات  از  کشور؛  اين  در  ماندن 
به  اينكه  تا  جويند.  می  بهره  گوناگون  های  وکیل 
مناسب  های  راه  از  يكی  که  نتیجه می رسند  اين 
اين است که بتوانند از طريق راه حل های قانونی، 
ويزای خود را تبديل به ويزای کار نمايند. بنابراين 

تمرکز خود را معطوف به اين مساله می سازند.
در يكی از سفرهايی که امیر برای ديدن خانواده 
اش به ايران داشته است؛ اتفاقی به يكی از آشنايان 
از  پس  و  کند  می  برخورد  اش  خانوادگی  قديمی 
اينكه صحبت از مسائل مختلف کاری و مالی می 
شود؛ متوجه می شود که او در يكی از سازمانهای 
سرمايه  دنبال  به  و  کند  می  فعالیت  ايران  مهم 
و  هستند  لندن  در  تجاری  پروژه  يک  در  گذاری 
رابطی را برای اجرای اين طرح در لندن جستجو 

می کنند. پس از جلسات و نشست های مختلف به 
اين نتیجه می رسند که شوهر خواهر امیر همان 
سعید با توجه به تخصصی که در لندن دارد؛ می 
ايران  از  خارج  در  طرح  اين  اجرايی  مدير  تواند 

باشد.
در طول مدتی که امیر در ايران بود و طی تماس 
سعید  موافق  نظر  جلب  و  سعید؛  با  مختلف  های 
که وی نیز کامال از به عهده گرفتن مسوولیت اين 
امور  پیگری  امیر مسوول  کند؛  استقبال می  طرح 
ايران می شود  در  های الزم  هماهنگی  و  ابتدايی 
تا بتواند مقدمات کار را برای اجرای کار در لندن 
فراهم سازد. در آن مدت، وقت زيادی را برای به 
نتیجه رساندن کار، می گذارد و سپس به لندن باز 

می گردد.
يكباره امیر و خواهرش نیلوفر، امید تازه ای يافته 
داده  نويد  آنها  به  هم  سعید  آينده.  برای  بودند 
به  تواند  می  طرح،  اين  گرفتن  برعهده  با  که  بود 
از  پروژه،  اين  اجرايی  مدير  و  عامل  مدير  عنوان 
دارند  که  تخصص هايی  اساس  بر  نیلوفر  و  امیر 
به استخدام خود درآورد.  آنها را  استفاده کند و 
حقوقی برای آنها در نظر گرفته شد و عالوه بر آن 
درصدی از بازاريابی اين پروژه به امیر و نیلوفر 
تعلق می گرفت و بدين طريق راهی قانونی پیدا می 
تبديل ويزاهای آنها به ويزای کار،  امكان  شد که 

قوت بیشتری می گرفت. 
انجام  حال  در  لندن  در  کار  اين  از  ديگری  بخش 
بود و مدام مسووالن از ايران با سعید در ارتباط  
بودند و خود را برای انجام کار آماده می کردند. 
کم کم مراحل مختلف طرح در ايران نیز به امضای 
مسووالن می رسید و مراتب قانونی و اداری آن 
نیز مسیر خودش را طی می کرد. سعید نیز با آنها 
و  شد  می  سپری  خوبی  به  روزها  بود.  هماهنگ 
آينده  و  داشتند  کار  نتیجه  از  اطمینان خاطر  همه 
اتفاق  ناگهان  اما  کردند.  می  بینی  پیش  را  خوبی 
غیرمنتظره ای اين خانواده را مبهوت خود ساخت. 
در يكی از روزها، امیر در خیابان يكی از دوستان 
با  بش  و  به خوش  و  بیند  می  را  سعید  صمیمی 
درازا  به  هايشان  حرف  که  شود  می  مشغول  او 
کشیده می شود و ناگهان دوست سعید می گويد: 
به  ايران  ره  می  يكشنبه  اين  که  هم  سعید  »خب 

سالمتی«
» سعید؟؟!! کجا می ره؟«  -

» مگه نمی دونستی که داره می ره ايران«  -
امیر سعی می کند به خودش مسلط باشد تا سر 
چیست.  رفتن سعید  ايران  داستان  که  بیاورد  در 
با سعید تماس می گیرد و حال و احوال می کند. 
زيادی  چیز  يكشنبه  تا  و  بود  پنجشنبه  روز  آن 
درباره  چیزی  هیچ  سعید  اما  بود.  نمانده  باقی 
امیر موضوع را  امیر نمی گويد.  به  ايران رفتنش 
با نیلوفر در میان می گذارد. او هم تعجب می کند 
خواهر  يعنی  نسترن  با  که  گیرند  می  تصمیم  و 
بزرگترشان تماس بگیرند، شايد او از ايران رفتن 
سعید اطالع داشته باشد. نسترن نیز کامال شوکه 
می شود و باورش نمی شود که شوهرش چیزی 
بنابراين تصمیم  باشد.  نگفته  او  به  رابطه  اين  در 
می گیرند به سعید چیزی نگويند تا از جريان کامال 

آگاه شوند.
ايران  در  اش  خانوادگی  آشنای  به  آن  امیر  اما 
با سفر سعید  رابطه  در  او  از  و  گیرد  می  تماس 
به ايران می پرسد. او سفر سعید به ايران را تايید 
امیر  آيد.  می  قرارداد  امضای  برای  که  کند  می 
نیز به نكات الزم در قرارداد در مورد خودش و 
امیر اطمینان می  او به  تاکید می کند.  خواهرانش 
نظارت  و  کنترل  درستی  به  را  چیز  همه  که  دهد 

خواهد کرد.
يكشنبه فرا می رسید و سعید بدون اينكه به آنها 
بگويد به سوی ايران پرواز می کند. به ايران می 
اما در  قرارداد حاضر می شود.  پای میز  رود و 
قرارداد نه هیچ نشانی از نام امیر، نیلوفر و نسترن 
بود و نه هیچ اثری از حق پورسانت آنها به چشم 
می خورد. مسوول رابط به سرعت با امیر در لندن 
تماس می گیرد و امیر هم می گويد که قرارداد را 
در  خانواده  اين  حق  مورد  در  رابط  نكنند.  امضا 
که  گويد  می  سعید  اما  پرسد.  می  قرارداد سوال 
آنها هیچ حق و حقوقی ندارند و اين فقط من هستم 
که از اين قرارداد سهم قانونی دارم. آنها هم نمی 

کنند  می  خودداری  قرارداد  امضای  از  و  پذيرند 
و بدين ترتیب قرارداد همكاری اين طرح، لغو می 

شود.
سعید که بسیار عصبانی و ناراحت بود متوجه می 
شود که اين ماجرا از کجا آب می خورد. کینه ای 
در دل او شكل می گیرد تا به لندن بازگردد و با 
امیر رو در رو شود. نسترن، همسر سعید بسیار 
ناراحت و دلشكسته و از رفتار نادرست همسرش 
با خواهر و برادرش سرخورده می شود. امیر و 
نیلوفر به سعید بدبین شده و کامال اعتماد خود را 

به او از دست می دهند. 
اينكه  از  عصبانی  بسیار  و  گردد  می  باز  سعید 
نتوانسته بود اين پروژه کاری را در دست بگیرد 
و پول هنگفتی را يک تنه برای خود بدست آورد. 
طريق  از  آمیز  تهديد  های  پیام  ارسال  به  شروع 
موبايل و ايمیل؛ برای امیر می کند. امیر را مسوول 
از  کافی  اندازه  به  نیز  امیر  يابد.  ناکامی خود می 
بود و  ناراحت و دلخور  به خاطر خیانتش  سعید 
کننده،  ايمیل های عصبی  و  ها  پیام  ارسال چنین 
آنها را به دعوا و مشاجرات بی نتیجه ای کشاند. 
از طرفی نسترن متوجه می شود که سعید برای 
کرده  استفاده  او  بانكی  کارت  از  ايران  به  رفتن 
است و سعید بدون اطالع او از حساب بانكی اش 
برای خريد بلیط برداشت کرده بود. مشاجره های 
گیرد. سعید  می  باال  نیز  زوج  اين  بین  خانوادگی 
همه چیز را از چشم امیر می بیند و تهديد می کند 
در  نتوانند  نیلوفر  و  او  که  کرد  خواهد  کاری  که 
اين کشور زندگی کنند و برای ويزای دانشجويی 
آنها؛ دردسر ايجاد خواهد کرد و انتقام خودش را 
پلیس  به  آنها  از  نتیجه  در  گرفت.  خواهد  آنها  از 
شكايت می کند. پلیس نیز ضمن تماس با امیر به 
نداشته  ارتباطی  سعید  با  که  دهد  می  هشدار  او 
باشد و مزاحمتی برای او ايجاد نكند. امیر جريان 
را برای پلیس توضیح می دهد. اما روز بعد پلیس 
از او می خواهد  امیر تماس می گیرد و  با  مجدد 
دزديده  وسائل  درمورد  توضیحاتی  ارائه  برای 
ادعا کرده؛  از سعید که  تاپ و موبايل(  )لپ  شده 
اداره  در  اند  کرده  را  کار  اين  خواهرش  و  امیر 

پلیس حاضر شود. 
را  ماجرا  کل  و  روند  پلیس می  اداره  به  نیز  آنها 
توضیح می دهند  و پلیس را متقاعد می کنند که 
ادعای  و  است  نگرفته  صورت  دزدی  هیچگونه 
سعید کامال دروغ و ناشی از کینه ورزی اوست. 
اينكه  برای  گیرند  می  تصمیم  بازگشت  از  پس 
نكند؛  تهديد  را  آنها  سعید  جانب  از  ديگری  خطر 
را  بروند و شكايتی  پلیس  اداره  به  نیز  خودشان 
از سعید و کارهای او به پلیس ارائه دهند. پلیس 
به  اقدام  داده و  انجام  از شنیدن آنچه سعید  پس 
را  است؛ سعید  کرده   ... و  آنها  به  تهمت  و  تهديد 
بازداشت می کنند و پس از يكروز او را آزاد کرده 

و اخطارهای الزم را به طرفین می دهد.
از طرفی برای  ناراحت و آشفته است  امیر کامال 
زجری که در حال حاضر نسترن در شهر ديگری 
تحمل می کند. از سوی ديگر به علت اينكه سعید 
بوده  فامیل  هم  با  آنها  بلكه  نبوده  غريبه  فردی 
به سوی  با طمعش  را  اينگونه همه چیز  او  و  اند 
کاری،  رابطه  اين  در  برد.  پیش  خرابی  و  تباهی 
از هم پاشیده شد و  نیز  آنها  رابطه خويشاوندی 
باشند.  داشته  اعتماد  يكديگر  به  توانند  نمی  ديگر 
آنها حاکم شده  بر  که  احساس خطری  و  بدبینی 
اشت کامال قابل درك است؛ اما چه می توان گفت؛ 
و  زوايا  تمامی  از  را  انسان  و طمع  گاهی حرص 
خوبی های اخالقی ديگرش به سمت سیاهی سوق 

می دهد.
اين ماجرا مقصر واقعی کیست؟  به نظر شما در 
وعده  تاثیر  تحت  سادگی  به  که  نیلوفر  و  امیر 
اقامتی شان قرار  های سعید برای آينده کاری و 
گرفتند؟ سعید که به آنها خیانت نمود و اين را حق 
خود دانست که تمامی منفعت مالی اين کار بايد به 
او  نسترن چطور.  ديگر؟  هیچ کس  نه  برگردد  او 
از اين پس آيا می تواند با همسری زندگی کند که 
او داشته و  با خانواده  چنین رفتار ناشايستی را 
در رابطه کاری با آنها صداقت نشان نداده؟ شما 
هم نظرتان را با ما در میان بگذاريد. ديدگاه شما 

می تواند الگو و تجربه ای برای ديگران باشد.

ماجراهای واقعی   
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گروه خونی 
وشخصیت افراد

علیرضا گودرزی مقدم

شتاينر  الند  کارل  بنام  اتريشی  فیزيولوژيست  میالدی   1901 سال  در 
)Karl Landsteiner( موفق به کشف سیستم گروه خونی گرديد. اوبه 
نوبل پزشكی  به دريافت جايزه   1930 بزرگ درسال  اين کشف  افتخار 
نايل آمد. الند شتاينر در آن زمان دريافته بود که بعضی از انسان ها 
روی سطح گويچه های قرمز خونشان يک ماده پروئئینی دارند. او نام 
سطح  روی  که  افراد  اين  و  گذاشت   A ژن  آنتی  را  پروئئینی  ماده  اين 
گويچه های قرمزخون خود آنتی ژن A داشتند را در گروه خونی A قرار 
اينكه افرادی را يافت که  داد. الند شتاينر به مطالعات خود ادامه داد تا 
روی سطح گلبولهای قرمزخونشان عامل پروتئینی ديگری وجود داشت. 
او نام اين آنتی ژن را B نهاد. واين گونه نتیجه گرفت افرادی که روی 
سطح گويچه های قرمزخونشان آنتی ژن Bباشد، به گروه خونی B تعلق 
مسیر  اين  در  دهد  می  افزايش  را  مطالعاتش  دامنه  شتاينر  الند  دارند. 
يابد که روی سطح گويچه های قرمز خونشان هر  افرادی کمی را می 

دو عامل آنتی ژنی A و B را يكجا داشتند. او آنها را در گروه 
خونی AB قرار می دهد. باالخره کشف او نتیجه بخش می 
شود چون افرادی يافت می شوند که در سطح گويچه های 
قرمز خونشان هیچیک از عامل های آنتی ژنی A و B را 

نداشتند. اين آدمها در گروه خونیO قرار گرفتند. 

● گروه خون در صد گروه خون درصد
● O + 38 درصدO-7 درصد
● A +34 درصدA-6 درصد
● B + 9 درصدB-2 درصد

● AB+3 درصدAB-1 درصد
O ويژگی های شخصیتی گروه خونی ●

افراد اين گروه دارای ژنی در بدن هستند که به آنها قدرت تحمل مصائب، 
اعتماد به نفس، شهامت و خوش بینی می بخشد. افراد اين گروه خود را 
باور دارند و به خود اهمیت فراوان می دهند. علت اين امر آن است که 
اين گروه  اجداد  افراد جهان است و  ترين گروه خونی  O قديمی  گروه 
به ورزش، شكار، حمله به حیوانات و مقاومت در برابر مشكالت عادت 
داشته اند و اين عادت به افراد بعدی اين گروه منتقل شده است. به هر 
حال افراد اين گروه خونی، افرادی مصمم، کوشا، جدی، قاطع و پابرجا 
هستند و اگر تحقیق کنید خواهید ديد که بسیاری از سیاستمداران فعلی 

جهان در گروه خونی O قرار دارند.

A ويژگی های شخصیتی گروه خونی ●

از خواص مهم افراد گروه خونی A آن است که از خوردن سبزی لذت 
می برند و دارای دستگاه هاضمه بسیار ظريفی می باشند. سیستم دفاعی 
آنان با جايی که در آن زندگی می کنند خوب همسانی پیدا می کند. در 
برابر حوادث روحی مثل استرس ها و ناراحتی های فكری با آرام کردن 
درون خود خوب مقاومت می نمايند و افرادی فعال و سازنده به شمار می 
روند. افراد اين گروه در معرض ابتال به استرس ها قرار دارند و بهترين 
راه درمان استرس در افراد اين گروه استفاده از ورزش يوگا است. به 
طور کلی ورزش های سبک برای افراد اين گروه بسیار مفید است. افراد 
اين گروه به خوبی می توانند در جوامع پر جمعیت و بزرگ زندگی کنند 
و به طور کلی آنها افرادی هستند که تابع قانون، منظم و شايسته هستند. 
احترام ديگران را رعايت می کنند و از خود خاطره خوبی در ساير افراد 
باقی می گذارند. نخستین افراد اين گروه از بدو پیدايش انسان در کره 
زمین افرادی باهوش، حساس و باشوق بودند و قادر بودند با حوادث 
محیط خود مبارزه کنند. اين افراد می توانند در مواقع حساس به خوبی 
تصمیم بگیرند و خوب و صحیح عمل کنند. همچنین آنها قادرند که در 
مواقع سخت، اضطراب و هیجان خود را به خوبی کنترل کنند. اما وقتی 
هیجان و ناراحتی آنها از حدی فراتر رود اين افراد منفجر می شوند. 
افراد اين گروه نمی توانند برای کارهايی که به مديريت دقیق 
نیاز دارد نامزدهای مناسبی باشند در حالی که افراد گروه 

O دارای اين صالحیت می باشند. 

B ويژگی های شخصیتی گروه خونی ●

تغییر  بالفاصله  توانند  می  حوادث  با  برخورد  برابر  در   B گروه  افراد 

وضع داده و خود را با شرايط زمان و مكان هم آهنگ کنند; اين سخن به 
آن معنا نیست که در فكر خود پابرجا نیستند بلكه منظور آن است که می 
توانند با هر تغییری هماهنگ شده و خود را از برخورد با مشكالت در 
امان نگه دارند. افراد گروه B قادرند در مقابل بسیاری از بیماری های 
قلبی و سرطانی  های  بیماری  اگر  کنند. حتی  پايداری  و  مقاومت  شايع 
در  افراد  اين  باشند.  داشته  توانند  می  بیشتری  عمر  هم  باز  بگیرند  هم 
مقابل بیماری ها مقاومت بیشتری نشان می دهند و کمتر از ساير گروه 
ها بیمار می شوند. کارهای روزمره را با نهايت دقت و نظم انجام می 
دهند.. بهره وری از ورزش و خوردن غذای فراوان برايشان مفید است. 
شرايط زندگی برای اين افراد راحت تر است.. کمتر دچار برخوردهای 
ناراحت کننده می شوند; به خوبی می توانند نظرات ديگران را درك کنند. 
30 تا 40 درصد از میلیونرها دارای گروه خونی B هستند. بسیاری از 
مديران و اشخاص سطح باال در جهان گروه خونی B دارند. افراد اين 
گروه دارای تعادل چشمگیر و هماهنگی اعمال بدن هستند. انرژی های 
مختلفی که در بدن آنها وجود دارد موافق و موازی هم می باشند و به 
همین جهت اين افراد کمتر دچار بیماری می شوند. خواص گروه خونی 

B داشتن زندگی منظم و آرام است. 

AB ويژگی های شخصیتی گروه خونی ●

وجه مشخصه اين گروه همراه شدن خواص گروه A وB با هم است. 
قابلیت تغییر شرايط بدنی با تغییر يافتن عوامل خارجی را داشته، دستگاه 
هاضمه حساس و ضعیفی دارند. سیستم دفاعی آنها مقاومت کمی دارد 
و میتوانند با استفاده از ورزش به استرس ها و ناراحتی های محیطی 
پاسخ دهند. خالقیت در اين افراد وجود دارد. آنها در همان مراحل اولیه 
استرس به آن جواب می دهند و آن را از سر می گذرانند. در افراد اين 
گروه عشق به معنای واقعی وجود دارد. اين افراد، مهربان خوش خلق، 
خالق و آرام هستند. میل به نصیحت کردن و راهنمايی مردم در آنها زياد 
است و بسیاری از آنها هر کاری که از دستشان برمی آيد برای کمک 
به ديگران انجام می دهند. سیستم دفاعی آنها ضعیف بوده و در برابر 
میكروب ها و ويروس ها از خود مقاومت زيادی بروز نمی دهند. افراد 
گروه AB به خاطر حسن نیت فراوان و خوش قلبی، همیشه خیر و خوبی 
مردم را می خواهند و همه را به صلح و آرامش دعوت می کنند. بسیاری 
از درمانگرها و کسانی که روی انرژی درمانی کار می کنند دارای گروه 

خونی AB می باشند. 
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مرد افسرده همسر و 
نوزادش را كشت 

21 ساله با به قتل رساندن  آنتوني مارش 
همسر 24 ساله و نوزاد هشت ماهه اش يک 
جنايت غم انگیز را رقم زد. اين در حالي بود 
که  خانواده  اين  پسر  ساله  دو  چارلي  که 
قتل در محل حضور داشته هیچ  در زمان 
آسیبي نديده است. پس از اين جنايت پدر 
در شرايطي  است.  گريخته  از صحنه  قاتل 
که نیروهاي پلیس به دنبال اين مرد هستند 
توصیف  خطرناك  و  مسلح  فردي  را  او 
ابعاد  شرايطي  در  تراژدي  اين  کرده اند. 
شد،  مشخص  که  کرد  پیدا  گسترده تري 
آنتوني مارش از افسردگي شديدي رنج مي برده 
حالي  در  اين  است.  داشته  قرار  درمان  تحت  و 
است که مادر قاتل در يک کنفرانس مطبوعاتي از 
پسرش درخواست کرد هر چه زودتر خودش را 

به پلیس معرفي کند. 

خانم مارش 47 ساله در حالي که نمي توانست در 
بگیرد  را  اشک هايش  جلوي  مطبوعاتي  کنفرانس 
که  نامه اي  پلیس  افسران  از  يكي  و  رفت  از حال 
و  پدر  کرد.  قرائت  را  بود  نوشته  پسرش  به  او 
که  زماني  ساله   24 مقتول  بلینجر  استفاني  مادر 
به  نمي دهد  را  آنها  تلفن  جواب  دخترشان  ديدند 
و  دختر  جسد  و  رفتند  ساتهمپتون  در  او  خانه 
با ضربات متعدد چاقو جان سپرده  نوه شان که 
بودند را پیدا کردند و اين مساله را به اطالع پلیس 
اين  اين در حالي است که همسايه هاي  رساندند. 
خانواده مي گويند در شب قبل اين جنايت، صداي 
يكبار  همسايه ها  شنیده اند.  را  زوج  اين  مشاجره 
هم پس از شنیدن فريادهاي اين زن با پلیس تماس 
گرفتند ولي نیروهاي پلیس پس از رسیدن به خانه 
وضعیت را عادي تشخیص داده و محل را ترك 
از اختالالت رواني  کردند.آقاي مارش از کودکي 
رنج مي برده و با دارو به زندگي عادي خود ادامه 
تمامي مردم  از  او  انتشار عكس  با  پلیس  مي داد. 
انگلستان خواسته  است در صورت ديدن اين فرد 

موضوع را به پلیس اطالع دهند. 
اول مارچ 2010 

دستگیري سارق 18 بانک 
اعالم  آی  اف  بی  فدرال  تحقیقات  دفتر 
گرفته  نام  کوشا  سارق  که  فردی  کرد: 
از  سرقت  مورد  ده ها  ارتكاب  به  متهم  و 
بانک های مختلف آمريكا است، از اين هفته مجددا به 
سرقت هايش ادامه می دهد. دستگاه های امنیتی فقط 
به يک مورد از سرقت های اين سارق که به بانكی 
در ايالت آالباما دستبرد زده، اشاره کردند. مقامات 
آمريكايی معتقدند اين سارق 50 تا 60 ساله است و 
از 18 بانک در آمريكا سرقت کرده است. اين سارق 
معموال وارد بانک شده و به کارمند بانک يک برگه 
می دهد که در آن خواسته شده تمام پول هايی که 
برخی  در  فرد  اين  بدهد.  به سارق  اوست،  نزد  در 
مقامات  می کند.  استفاده  اسلحه  از  سرقت ها  از 
امنیتی تاکنون موفق نشدند که اين سارق کوشا را 
 10 در  او  اينكه مشخصات  رغم  به  کنند  بازداشت 

ايالت آمريكا منتشر شده است. 
مقابله با غارتگران درشیلي 

در پی انتشار گزارش هايی از غارت و آتش سوزی 
سرباز  هزاران  شیلی،  زده  زلزله  منطقه  در  عمدی 
به اين منطقه تخريب شده اعزام شده اند. نظامیان 
شیلي براي مقابله با غارتگري در شهر زلزله زده 

کانسپسیون، مقررات منع آمد و شد وضع کردند. 
اين  که  گفت  شیلی  جمهوری  رئیس  باشله  میشل 
که  شد  خواهد  ملحق  سربازانی  به  تقويتی  نیروی 
مستقر  مائول  و  بیو  بیو  های  استان  در  قبل  از 
هفت  به  سربازان  کل  تعداد  که  طوری  به  بوده اند 
که  مردمی  بین  اين  در  رسید.  خواهد  نفر  هزار 
مغازه ها و سوپرمارکت ها را در جست وجوی مواد 
کانسپسیون  پلیس  با  بودند  کرده  محاصره  غذايی 
خريد  های  چرخ  مردم  از  بعضی  اند.  شده  درگیر 
را از مواد غذايی پر کرده بودند و برخی ديگر هم 
پالسما  های  تلويزيون  همچون  الكترونیكی  وسايل 
که  گفت  دوشنبه  روز  بردند.پلیس  می  تاراج  به  را 
حدود 160 نفر به خاطر غارت و نقض مقررات منع 
با  پلیس  درگیری  جريان  در  شدند.  دستگیر  تردد 
کشته  گلوله  ضرب  به  22ساله  مرد  يک  غارتگران 
شروع  از  پس  دوشنبه  عصر  امنیتی  شد.نیروهای 
در  شده  غارت  سوپرمارکت  يک  در  آتش سوزی 
پلیس  نیروهاي  شدند.  مستقر  شهر  های  خیابان 
در شهر  غارتگران،  يافتن  براي  مسلح  و سربازان 

در  و  کرده  داير  بازرسي  و  ايست  های  ايستگاه 
که  است  حالي  در  اين  زدند.  گشت  مختلف  مناطق 
بیش از 300 جسد فقط در روستای کانستیتوسیون 
در ساحل دريا پیدا شده است. پس از وقوع زمین 
شده اند  ناپديد  بسیاري  افراد  شیلي  در  اخیر  لرزه 
از  بخش هايي  به  دسترسي  نیز  جاده ها  تخريب  و 
اثر  مناطق مرکزي شیلي که بیشترين آسیب را بر 
زمین لرزه ديده اند، محدود کرده است، همین مسئله 
اعالم  شیلي  رئیس جمهور  باشله  میشل  شد  سبب 
کند که آمار تلفات زمین لرزه در اين کشور افزايش 
خواهد يافت. در عین حال، نجات يافتگان زلزله در 
کانسپسیون که در کنار خیابان ها چادر زده بودند 
آتش  به  نسبت  موجود  وضعیت  از  را  خود  خشم 
آنان آسیب  به خودروهاي  و  کردند  ابراز  نشان ها 
رساندند. اين در حالي بود که آتش نشانان سرگرم 
بین  از فالسک در  استفاده  با  اشامیدني  توزيع آب 
مردم بودند. در شرايطي که کمک به مناطق زلزله 
زده همچنان دارد عملیات داخلی برای امدادرسانی 
در پی سقوط يک هواپیمای کوچک حامل شش نفر 
در نزديكی کانسپسیون برای چند ساعت مختل شد. 

رويترز: 2 مارس 2010 
مرد خوش شانس برگه بخت 

آزمايی اش را خورد 
برنده مسابقه بخت  مسافری که در هواپیما 
آزمايی شده بود زمانی که کادر هواپیما از اعطای 
بخت  برگه  کردند،  خودداری  او  به  جايزه  فوری 
آزمايی را خورد. اين هواپیما از لهستان به انگلیس 
از  هواپیما  کادر  که  زمانی  است.  می کرده  پرواز 
اعطای جايزه 10 هزار يورويی به مسافر خودداری 
بخت  برگه  بود  عصبانی  شدت  به  که  او  کردند، 
داخل  ديگر  مسافران  ديدگان  مقابل  در  را  آزمايی 
دهانش قرار داد و آن را خورد. اين فرد برگه بخت 
شرکت  به  متعلق  که  هواپیما  همین  در  را  آزمايی 
سخنگوی  بود.  خريده  بوده،  رايان اير  هواپیمايی 
شرکت هواپیمايی رايان اير در اين باره گفت: زمانی 
که کادر هواپیما از اعطای فوری مبلغ جايزه به اين 
را  آزمايی  بخت  برگه  او  کردند،  خودداری  مسافر 
جايزه،  اعطای  از  قبل  هواپیما  کادر  است.  خورده 
هويت کلیه افراد برنده در مسابقه بخت آزمايی را 
10 هزار يورو  آنان در آن لحظه  بررسی می کنند. 

وجه نقد همراه خود نداشتند تا به اين فرد بدهند. 

جاني خطرناک به جاي 
هم سلولي اش آزاد شد 

جنايتكار  يک  ويرجینیا  غرب  پلیس 
زندان  از  اشتباهي  که  را  خطرناك 
بالتیمور آزاد شده بود، يک روز پس از 

آزادي دوباره دستگیر کردند. 
جا  با  ساله   26 تايلور  توماس  ريموند 
زدن خود به جاي هم سلولي اش که قرار 
مسئوالن  بود،  توانسته  شود  آزاد  بود 
زندان را فريب دهد و جواز آزادي اش را 
دريافت کند. تايلور به خاطر سه فقره اقدام به قتل 
او يک روز پس  ابد محكوم شده است.  به حبس 
از آزادي از زندان توسط پلیس ويرجینیا دستگیر 

شد. 
مايكل استوفر يكي از مقامات زندان مريلند درباره 
براي  زندانبان  که  »زماني  مي گويد:  حادثه  اين 
بردن ويلیام جانسون به سلول آنها مراجعه کرده 
بود، ريموند تايلور با نشان دادن کارت شناسايي 
جانسون خودش را به جاي او جا زده بود و زماني 
هم که زندانبان از او خواست شماره شناسايي اش 
را بگويد او به درستي شماره شناسايي جانسون 
به  به جاي جانسون  تايلور  ترتیب  بدين  گفت.  را 

مرکز کنترل انتقال داده شد.« 
تايلور که ظاهرا شباهت ظاهري با جانسون داشته 
با موفقیت از دو سد امنیتي ديگر مي گذرد و جواز 
آزادي اش را دريافت مي کند. مقامات زندان تا دو 
اشتباه  متوجه  هم  تايلور  آزادي  از  پس  ساعت 
صداي  و  سر  اينكه  تا  نمي شوند  خود  بزرگ 
جانسون در مي آيد که چرا او را آزاد نمي کنند. در 
اين هنگام آنها متوجه اشتباه بزرگ خود مي شوند. 
تايلور در آگوست 2004 به خاطر شلیک گلوله به 
محكوم  ابد  به حبس  او  دختر  دو  و  نامزذ سابق 
شد البته اين سه نفر از اين تیراندازي جان سالم 
به در بردند. او از اينكه نامزدش حاضر به ازدواج 
اين جاني  بود.  اين کار دست زده  به  او نشده  با 
خطرناك فعال در زندان ويرجینیا محبوس است و 
قرار است به زودي به زندان مريلند منتقل شود. 

اول مارچ 2010 

شناسايي مجرمان 
با بینی نگاری 

در  باث  دانشگاه  در  انجام شده  مطالعه  يک 
بريتانیا نشان می دهد اسكن بینی شايد شیوه 
مقايسه  در  مجرمین  شناسايی  برای  بهتری 
)اسكن  نگاری  قرنیه  يا  و  نگاری  انگشت  با 

قرنیه( باشد.پژوهشگران با اسكن سه بعدی، بینی 
را بر اساس نوك، پل و نازيون )تقعر بین پیشانی 
و بینی( تقسیم بندی می کنند.به گفته پژوهشگران 
از آنجا که پنهان کردن بینی کار ساده ای نیست، 
در شناسايی های مخفیانه بهتر است از اين شیوه 
استفاده شود.اين مطالعه نشان می دهد در حوزه 
منحصر  و  ويژه  خصايص  دانش  که  بیومتريک 
بفرد اشخاص است بینی مورد غفلت قرار گرفته 
است.دکتر ادريان اونس از دانشگاه باث می گويد: 
جسته  بر  اعضای  از  يكی  بینی  اينكه  وجود  با 
است. مانده  مغفول  بیومتريک  در  است،  صورت 
بر روی جزئیات گوش مطالعه شده، روی چشم 
و شناسايی از طريق قرنیه مطالعه شده، اما بینی 
مورد بی توجهی قرار گرفته است. پژوهشگران از 
سیستمی به نام PhotoFace استفاده می کنندکه 
در  انگلند  او  وست  دانشگاه  محققان  سوی  از 
تهیه شده است.  بريستول برای اسكن سه بعدی 
دکتر اونس می گويد نتیجه کار در مرحله کنونی به 
هیچ وجه دقت شناسايی قرنیه را ندارد. اما او می 
افزايد بینی نگاری محاسن و معايب خاص خود را 
دارد.به گفته او هیچ شیوه بیومتريكی نیست که به 
طور جادويی همه مسائل را حل کند. قرنیه نگاری 
شیوه بسیار قدرتمندی است اما اسكن دقیق آن به 
ای نیست.  يا عینک کار ساده  پلک و  دلیل وجود 
او مي گويد: گوش هم به راحتی قابل پنهان است 
البته  کرد.  نهان  مو  زير  را  آن  توان  می  مثال  و 
بینی شما ممكن است بشكند و يا بینی مصنوعی 
اما جراحی  بكنید.  يا جراحی پالستیک  و  بگذاريد 

بینی به منظور تغییر هويت کار ساده ای نیست. 
قرينه برای شناسايی بسیار خوب است اما با چند 
قطره از يک مايع می توان شكل قرنیه را به طور 
کامل تغییر داد. هیچ تكنیكی بی نقص نیست. دکتر 
اونس امیدوار است که اين شیوه کارآيی خود را 
در گروه های جمعیتی بزرگتر به اثبات برساند و 
با »بهره گیری از متدهای شناسايی ترکیبی ديگر« 

پتانسیل های خود را نشان دهد. 
2 مارس 2010 

روی بدن يک كودک 14 ماهه 
پولک ماهی رشد می كند

يک کودك 14 ماهه چینی که بدون هیچ منفذی روی 
پوست بدنش به دنیا آمده است با رشد پولک ماهی 
کرد.پزشكان  متعجب  را  پزشكان  پوستش  روی 
از جینهو در شرق چین دچار  معتقدند سونگ شنگ 
يک بیماری ژنتیكی بسیار نادر است که طی آن بدنش 
توسط  که  شن  کند.سونگ  خنک  را  خود  نمی تواند 
محلی ها »بچه ماهی«خوانده می شود چند روز بعد از 
به رشد پولک روی پوست خود کرد  تولدش شروع 
نبود هیچ منفذی روی پوست  که دلیل اصلی آن هم 

بدنش است. 



35 هفته نامه پرشین جمعه 14 اسفند ماه 1388   -  شماره 137

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

www.iranianstudy.com

فال هفته
● متولد فروردین )بره(:

رو  پیش  در  عجیبی  روزهای  هفته  این 
دارید و روز بروز هم عجیب تر می شود. 
را  شادمانی  و  شادی  امواج  است  ممکن 
احساس کنید که به شکل آشنایی با افراد 
اما  بوجود می آیند.  جدید در زندگی شما 
امروز  با همه کلمات زیرکانه در مورد 
ممکن است ناامید شوید اگر نتوانید یک 
داشتن  کنید.  ایجاد  واقعی  قلبی  رابطه 
مکان های زیادی برای رفتن خیلی هیجان 
باعث  که  ندهید  اجازه  اما  است  انگیز 
متقابل  رابطه  یک  داشتن  از  جلوگیری 

مهم شود.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

از  طوفانی  امروز  شما  اینکه  وجود  با 
تا  دو  یکی  دارید  ذهن  در  ایده های جدید 
از بهترین های آن را انتخاب کنید و بعد 
که  نکنید  تالش  اگر  کنید.  عملی  را  آنها 
از  کنید  محدود  را  خود  دید  میدان  عمدا 
جلوگیری  حتمی  برنامه  یک  رفتن  هدر 
و  فکر  یک  از  اینکه  جای  به  می کنید. 
بروید  دیگر  ایده  سمت  به  شتاب  با  ایده 
به  بودید  کرده  شروع  قبال  که  را  کاری 

اتمام برسانید.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

به  می تواند  شما  نشان  به  ماه  بازگشت 
گل  و  کدر  آب های  دهنده  نشان  روشنی 
آلود در تمایالت شما باشد. درک شما از 
امروز  می خواستید  چه  گذشته  ماه  اینکه 
هوشیار تر شده است. بسیار حساس بودن 
تان  عاطفی  واکنش  از  را  شما  می تواند 
آگاه  زا  استرس  موقعیت  یک  به  نسبت 
کرده و از نشان دادن یک برخورد شدید 
چگونه  که  کنید  مشاهده  کند.  جلوگیری 
تا  می شود  باعث  شما  خلقی  تغییرات 
اخیر  موقعیت  به  نسبت  دیگری  دیدگاه 
پیدا کنید پس بیش از توان تان به دیگری 

قول کاری ندهید.

● متولدین تیر )خرچنگ(:

متفکر  بسیار  امروز  می توانید  شما 
رابطه  این  در  زیادی  کار  االن  و  باشید 
با  که  این  از  غیر  دهید  انجام  نمی توانید 
یکی از نزدیک ترین دوستان تان در این 
رابطه بحث کنید. ممکن است کشف کنید 
تا به احساس ناخوشایندی  که نیاز دارید 
بوجود  تغییر  از  ترس  بواسطه  که 
آورده اید غلبه کنید. خوشبختانه می توانید 
یکباره یخ فاصله را بشکنید و داستان تان 
باید  دیگران  کنید؛  تقسیم  دیگری  با  را 
باشند.  سهیم  شما  تجربه  در  که  بتوانند 
زمانیکه گفتگوی شما در جریان است از 
این مطمئن شوید که یک بازخورد معقول 

دریافت خواهید کرد.

● متولدین مرداد )شیر(:

شما امروز وسوسه شده اید که بخشی از 
بیان  متفاوت  ای  به شیوه  تان را  داستان 
پذیر خود را  آسیب  نقاط  نباید  کنید. شما 
این  اگر  اینکه  خاطر  به  بگذارید  پنهان 
کار را بکنید دیگر فضایی برای دیگری 
وجود ندارد که با شما ارتباط برقرار کند. 
غرور بیجای خود را کنار بگذارید و آن 
را در راهی به کار بگیریدتا دیگران را 
صادق  خودتان  با  که  کنید  آگاه  این  از 
هستید و در ارتباط با آنها نیز قابل اعتماد 

هستید.

● متولدین شهریور )سنبله(:

امروز رئیس تان روی شما حساب ویژه 
کارها سربلند  از  دریایی  از  تا  ای کرده 
بسیار  شما  برای  کار  این  و  آیید  بیرون 
تامین  فکر  به  باید  که  چرا  است  سخت 
امروز  ولی  باشید  نیز  خود  نیازهای 
برای  هم  سر  پشت  یکی  که  کاراست 
شما پیش می آید. االن زمان آن نیست با 
افکاری مثل این که چه کاری نمی توانید 
جای  به  کنید.  اذیت  را  خود  دهید  انجام 
تالش  تمام  عملکردتان  درباره  نگرانی 
همین  گیرید.  بکار  کار  برای  را  خود 

برای یک کار و نتیجه مفید کافی است!

● متولدین مهر )ترازو(:

توجه  احتماال  تان  نشان  به  ماه  بازگشت 
شما را از کارهایتان به سمت خود جلب 
می کند و راه های بی شماری را برای تان 
جالب  کافی  اندازه  به  که  می کند  آشکار 
کنید.  کشف  را  آنها  بخواهید  که  هستند 
نمی توانید  لحظه  یک  در  شما  متاسفانه 
روی بیش از یک موضوع تمرکز کنید. 
تان  ذهن  در  که  معقولی  افکار  میان  در 
وجود دارد گردش کنید. یکی از آنها را 
تطابق  تان  احساسات  با  که  کنید  انتخاب 
داشته باشد و بعد در رابطه با آن کاری 

انجام دهید.

● متولدین آبان )عقرب(:

مهمی  بسیار  موقعیت  تان  برای  وقتی 
به نظر می رسد خارج  بوجود می آید که 
سراسیمه  و  دستپاچه  شماست  کنترل  از 
غریب  امروز  شما  نشان  ماه  می شوید. 
دست  از  هم  کاری  و  است  خیالباف  و 
اینکه بنشینید و تماشا  شما برنمی آید جز 
و  کرده  پیدا  افول  احساسات تان  که  کنید 
ماننده یک جریان آب پیش می روند. در 
عمق  به  که  گرفته اید  تصمیم  شما  ضمن 
احساسات خود پی ببرید با این حال راه 
نیست.  همیشه  قدرتمندی  به  شما  حل 
انقدر سخت  به خودتان  نیست که  نیازی 
بگیرید. اجازه دهید که احساسات عجیب 
تان شما را برای یک گردش آماده کند؛ 
فقط از جاییکه شما را می برند لذت ببرید.

● متولدین آذر )کمان(:

شما  از  تان  دوستان  امروز  است  ممکن 
نیازی نیست که اوضاع  اما  ناامید شوند 
را غیر از آن چیزی که هست کنید. در 
نهایت رفتار غیرمعمول آنهاست که شما 
می کند  زده  هیجان  حتی  و  سرگرم  را 
بنابراین نیازی نیست که مانع آنها شوید. 
به طور  که  است  این  امروز شما  سالح 
تا  دهید  اجازه  دارید.  قبول  را  همه  کلی 
تکروی هر کس کاهش یابد و پلکانی شود 

برای تعاون و همکاری همه با هم!

● متولدین دی )بز(:

کارهای  که  است  سخت  بسیار  امروز 
به  سروقت  را  خود  کاری  روزانه 
تمرکز  اینکه  خاطر  به  برسانید  اتمام 
ماه  است.  پراکنده  همیشه  از  بیش  شما 
خودنمای نشان شما در ششمین خانه از 
شما  عملی  رویکرد  به  “جزییات تان” 
این  اما  می شود.  وارد  کارتان  به  نسبت 
از  بیش  های  فعالیت  با  رابطه  در  تنها 
توانایی  درباره  بلکه  نیست؛   شما  اندازه 
منابع  از  همزمان  یادگیری  درباره  شما 
چه  اینکه  از  بودن  آگاه  است.  مختلف 
ساختن  برای  راه  بهترین  می افتد  اتفاقی 

آینده تان است!

● متولدین بهمن )ظرف آب(:

و  خوشی  خلق  و  حالت  در  شما  امروز 
تفریح هستید و خوشبختانه بیش از آنکه 
است.  راحت  کار  این  بکنید  را  فکرش 
را  نکته  این  که  است  وقتی  مشکل  تنها 
انتظار  آنکه  از  بیشتر  می کنید  کشف 
داشته باشیداین کار پیچیده و دشوار است. 
موضوعات  برای  را  خود  قبلی  انرژی 
ساده و بی اهمیت هدر ندهید؛ فقط با نور 
پیش  روز  در  خود  راهنمای  و  درونی 
دشواری ها  این  تا  کنید  صبر  و  بروید 

بگذرند.

● متولدین اسفند )ماهی(:

ممکن است امروز کسی از اطرافیانتان 
انجام  انگیز  شگفت  العاده  فوق  کاری 
دهد که شما را شوکه کند. به جای اینکه 
شان  گفتن  از  بعدها  که  بزنید  حرفی 
پشیمان شوید، بهتر است فعال از واکنش 
نشان دادن درباره اتفاقات اخیر خودداری 
تا  کنید. اجازه بدهید دیگران بفهمند شما 
به زمان  نیاز  و  احتیاط می کردید،  بحال 
دارید که قبل از اینکه بتوانید پاسخ گوی 
بررسی  خوبی  به  را  آن  باشید  مسئله ای 

کنید. 
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اوباما همچنان ناموفق در ترك سیگار 

دردسرهاي آقاي رئیس جمهور 
درباره سیگار و چیزبرگر 

هر  تحت  بود  داده  قول  میشله  به همسرش  اوباما  باراك  هر چند 
به  نتوانسته  که  کنون  تا  اما  کند  ترك  را  شرايطي سیگار کشیدن 
اياالت متحده پس از گذشت  وعده خود عمل کند. رئیس جمهوری 
برای نخستین  قدرت، روز يک شنبه  به دست گرفتن  از  يک سال 
بار مورد معاينه پزشكی کامل قرار گرفت. موضوع سیگار کشیدن 
باراك اوباما از همان نخستین روزهای حضور او در رقابت های 
آقای  حرفه ای  زندگی  جنجال آمیز  حاشیه  به  تبديل  انتخاباتی 
تمامی  به  پاسخ  در  روزها  همان  در  او  بود.  شده  رئیس جمهور 
زودی  به  که  داده  وعده  اوباما  میشله  به  که  کرد  اعالم  انتقادها 
سیگار را ترك کند. با اين وجود هنوز اين وعده آقای رئیس جمهور 
محقق نشده است.اين در حالي است که جواب آزمايش هاي اوباما 
سخنگوي  گیبز  باالست.رابرت  نیز  او  بد  کلسترول  مي دهد  نشان 

رسانه اي کاخ سفید در اين باره گفت: 
» رئیس جمهور بايد بداند که سالمتي اش نه تنها براي خودش و 
انتخابات  خانواده اش اهمیت دارد بلكه براي میلیونها نفري که در 
به او راي دادند هم اهمیت فراواني دارد.« باراك اوباما به شدت به 
موضوع اعتیاد خود به سیگار حساس است و به خبرنگارانی که از 
او در اين خصوص سوال کنند نیز عكس العمل نشان می دهد. اوباما 
روز يكشنبه نود دقیقه را نزد پزشكان گذراند و مورد معاينه کامل 
نتوانسته  رئیس جمهوری  که  کردند  تاکید  او  پزشكان  گرفت.  قرار 

هم  خود  تالش های  به  همچنان  اما  کند  غلبه  خود  اعتیاد  اين  بر 
همچنان  جمهور  مي گويد:»رئیس  باره  اين  در  گیبز  می دهد.  ادامه 
اين  است  تالش  در  روز  هر  او  مي جود.  دار  نیكوتین  آدامس هاي 
عادتش را کنار بگذارد.« باراك در نخستین روزهای حضور در کاخ 
سفید در گفت وگويی دوستانه ادعا کرد که روزی هشت نخ سیگار 
می کشد. سال گذشته رئیس جمهور آمريكا مدعي شد اعتیاد او به 
او هرگز جلوي اعضاي  يافته است و  بهبود  95 درصد  تا  سیگار 
خانواده اش سیگار نمي کشد. او در اين باره گفت:» من در گذشته 
بايد  نیستم.البته  اين گونه  اکنون  اما  بودم  حرفه اي  سیگاري  يک 
هم  سیگار  و  مي افتم  سیگار  کشیدن  فكر  به  اوقات  بعضي  بگويم 
مي کشم.« اما پزشكان کاخ سفید وضعیت سالمتی اوباما را در کل 
خوب توصیف کرده و اعالم کردند که او تا سال 2012 به معاينه 

کلی مجدد نیازی نخواهد داشت. اوباما 
سفید  کاخ  در  او  ورزشی  فعالیت  تنها  و  دارد  سن  سال   48 که 
بیسبال است. به گفته گیبز دلیل باال بودن کلسترول بد باراك اوباما 
هم عالقه فراوان او به چیز برگر و انواع و اقسام دسرهاي رنگیني 

که آشپزان کاخ سفید براي او فراهم مي کنند است. 
آمريكا  در  کشیدن  سیگار  ضد  گروه هاي  که  است  حالي  در  اين 
کند  را ترك  اوباما سیگار کشیدن  باراك  که  معتقدند در صورتي 
میلیونها سیگاري اين کشور را براي ترك اين ماده سرطانزا ترغیب 
خواهد کرد.ماتیو میرز رئیس کمپین ضد سیگاري ها در واشنگتن 
در اين باره مي گويد:»رئیس جمهور اگر سیگار را ترك کند مي تواند 
الگويي براي بسیاري  از سیگاري ها براي ترك سیگار شود. در عین 
حال مشكالت او در ترك سیگار مي تواند درس خوبي براي جوانان 
باشد يا بفهمند که چقدر ترك کردن سیگار سخت است و ديگر به 

سمت سیگار نروند.« 
کريستین ساينس مونیتور/ 2 مارس 2010 
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save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپيد
سوپر سيب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحيد

سوپر سرور
 سوپر فرديس

 سوپرايرانی
كويينزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرين

 سوپر ماركت
 اينتر نشنال
گلدرز گرين

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر كسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
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)كرايدون
 رستوران

ايلينگ كباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشيا

 رستوران
پرشين پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژينو
مدرسه اوستا
Super Dejla
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Way to say

Tur -
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Market,TFC
Turkish S -
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Turkish S -
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ELING

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

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

محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش 
های مقتضی ، اطمینان الزم 

را از صحت ادعای آگهی 
دهندگان به دست آوريد.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزيی

با نازلترين قیمت

7780814374

برق كار
انجام كليه كارهای

 برق ساختمان
تك فاز و سه فاز

07861768682

آپارتمان برای اجاره
يک خوابه و دو خوابه

Kilburn Station نزديک

07980482735

جويای كار
خانمی میانسال جهت نگهداری از سالمندان و 

نظافت منزل آماده بكار می باشد

07909884665

كلیه كارهای ساختمانی
پذيرفته می شود

کلی و جزيی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

سفارش غذا
سفارش انواع غذاهای 

ايرانی خانگی برای 
ميهمانی ها
از 3 پوند

07939262873

حسابداری دانشگر
F.S.P.A)SMAD(
در کلیه امور حسابداری در خدمت همه هموطنان 

ايرانی می باشد
عضو انجمن حسابداران انگلستان

02088300787
07956278408

رفوگری و
 شستشوی فرش

خريد و فروش فرش نو و كهنه

07868669068

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشین

و با همكاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

****************
 در صورت تمايل به توزيع نشريه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشين 02084554203 تماس
 حاصل فرمائيد

فال قهوه
 فقط 10 پوند

بازگويی گذشته و آينده

079 2166 0426
020 7993 4002

 جويای كار

آقايی مسلط به كار كامپیوتر 
جويای كار می باشد

07876 03 56 68

جوياي كار 
 تخصص: جوشكاري برق و گاز

  07531881739 

اطاق برای اجاره
NO DSS - Non Smokers

Brondesbury ناحیه خوب

02032391107 آيا جويای كار هستید؟
 فقط آگهی جویای کار در بخش 

نیازمندیها رایگان است
info@persianweekly.co.uk



كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كینگستون

كار از شما سرمايه از ما
حداقل 450 پوند هفتگی در

انتظار شما می باشد
اگر دارای مهارت كامل در امور پیرايشگری مردانه 

فردی قابل اعتماد و بدون سو پیشینه 

کار تمام وقت
واقع در جنوب شرق لندن

DARTFORD

07782277082
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ورزش ايران
قطبي:

 كريمي خواست برگردد، دعوتش كردم 
كريمي: 

قطبي خواست به تیم ملي برگردم 
دو اظهارنظر کامال متضاد و متفاوت از علي کريمي و افشین قطبي، ماجراي 
مي دهد.  جلوه  ابهام آمیز  را  تیم ملي  اردوي  به  هشت  شماره  بازگشت 
به  پاسخ  در  مطبوعاتي اش  کنفرانس  در  و  گذشته  روز  تیم ملي  سرمربي 
پرسش خبرنگاري که دلیل بازگشت ناگهاني کريمي به تیم ملي را جست وجو 
مي کرد، گفت: »خوشحالم که علي کريمي تصمیم گرفت به تیم ملي برگردد. 
علي مي خواست به تیم ملي برگردد و من هم دعوتش کردم. با مالك هايي 
به  که  10ماهه اي  فرصت  در  دارم،  تیم ملي  بازيكنان  انتخاب  براي  من  که 
جام ملت هاي آسیا باقي مانده هرگز نمي توانستم بازيكني مثل علي کريمي 
بسازم.« لحظاتي بعد علي کريمي که کنار دست قطبي نشسته بود مطابق 
انتظار به رد ادعاي قطبي پرداخت و گفت: »بعد از بازماندن از جام جهاني 
تصمیم گرفتم از بازي هاي ملي کناره گیري کنم تا جا براي جوانان باز شود 
اما قطبي از من خواست که به تیم ملي برگردم. من هم به خاطر مردم به 

درخواست او جواب مثبت دادم.« 
گرفته  فوتبال شكل  جامعه  عموم  ذهن  در  کريمي  علي  از  که  تصويري 
کوتاه  قبلي اش  موضع  از  هرگز  که  است  مغرور  و  مزاج  تند  نابغه  يک 
نمي آيد. با آگاهي از اين موضوع مطرح کردن بحث درخواست او براي 
بازگشت به تیم ملي از همان ابتدا باورپذير نبود. چنا نكه مدير برنامه هاي 
قطبي هم اين ادعا را رد مي کند و مي گويد: »از مدت ها قبل صحبت هايي 
براي بازگشت کريمي به تیم ملي انجام شده بود. افشین قطبي در محافل 
تیم ملي  به  را  کريمي  دارد  دوست  که  بود  کرده  تاکید  بارها  دوستانه 
برگرداند تا در يک تورنمنت بزرگ بین المللي و با جام قهرماني از فوتبال 

ملي خداحافظي کند.« 

حمله هواداران پرسپولیس به حسین هدايتي 

پولدارها به 
بهشت نمي روند 
حبیب  احضار  و  پرسپولیس  از  استیل آذين  باشگاه  شكايت  از  پس 
باشگاهي  با  به شدت  قرمزدوست ها  رابطه  انضباطي  کمیته  به  کاشاني 
که گفته مي شد، تیم دوم پرسپولیس است تیره وتار شده و يادداشت هاي 
رفته  تیم  دو  مي دهد  نشان  باشگاه  اين  سايت  در  پرسپولیس  هواداران 
رفته در حال تبديل شدن به دشمناني جدي هستند. اگر سري به سايت 
اختصاصي باشگاه پرسپولیس بزنید با کامنت هايي مواجه مي شويد که 
هدف  را  آذين  استیل  باشگاه  مالک  هدايتي،  حسین  سیاست هاي  اکثرا 

گرفته اند. برخي از کامنت هاي موجود به اين شرح است: 
آقاي حسین هدايتي شما ديگر شورش رو درآوردي. شكايت از باشگاه 
پرسپولیس به معناي شكايت از مردم است. همه دنیا مي دانند علي کريمي 
صبر  ديگه. بازم  سال  نشه  هستند. حاال  پرسپولیس  مال  مهدوي کیا  و 
به  را  پیراهن شما  باشد علي کريمي  يادآوري. يادت  فقط جهت  مي کنیم. 

زمین کوبید و پیراهن پرسپولیس را رو کرد. 
علي کريمي فقط به فكر خراب کردن علي دايي است وگرنه وقتي دايي 
دعوتش کرد به تیم ملي پاسخ مثبت مي داد. استیل آذين و مديرانش مافیاي 
فوتبال هستند. آقاياني که اسم تیم شان را پرسپولیس 2 گذاشتند بايد به 
دنبال يک اسم ديگر باشند. ما طرفدار تیم پرسپولیسیم نه ستاره هاش. 

بدانید که علي دايي با اين حرف ها خراب نمي شود. 

پولدارها به بهشت نمي روند 
اين آقاي هدايتي يادش رفته که مي گفت کريمي را براي يک فصل امانت 
علي  نتوانست  که  است  انصاري فر  دست  از  مي کشیم  چه  هر  گرفتیم؟ 

کريمي را در پرسپولیس نگه دارد. 
هدايتي قصد از بین بردن پرسپولیس را دارد تا تیم منتخب خودش را به 
مردم قالب کند. ما احتیاجي به پول هدايتي نداريم. اگر کسي پرسپولیسي 
واقعي باشد بدون هیچ بند و ماده اي با اين تیم قرارداد مي بندد و مشكل 
هم  مهدوي کیا  از  هدايتي  آقاي  نمي کند.  بهانه  را  شخص  يک  با  داشتن 
تمام  را  فوتبالش  پرسپولیس  با  گفت   90 برنامه  در  چون  کن  شكايت 
مي کند. از علي کريمي هم همینطور چون پیراهن تیم قالبي را به زمین 

کوبید و با پیراهن پرسپولیس از زمین رفت بیرون.

ورزشی ايران و جهان
استقالل هنوز جام حذفي را تمام شده نمي داند و مي خواهد ماجراي 

مهدوي کیا را به جريان بیندازد 

به دنبال ردپاي 
»هزاردستان« 

شكست استقالل در برابر استیل آذين و حذف آبي ها از جام حذفي 
بي شک کام دست اندرکاران و هواداران اين باشگاه را تلخ کرده 
به  آبي ها نسبت  که  از شكست مشخص شد  است. ساعاتي پس 
نتیجه به دست آمده اعتراض دارند و اينطور نیست که باخت را 
تمام و کمال پذيرفته باشند. هرچند پس از پايان بازي عبدالصمد 
اعتراض  داوري  به  خبري  کنفرانس  در  تیم  سرمربي  مرفاوي، 
نكرد اما تیتر چند روزنامه صبح ديروز حاکي از آغاز انتقادهاي 

استقالل نسبت به ماجراي پیش آمده بود. 
پس از اعتراض هاي دامنه دار نسبت به عملكرد داور، اين بار نوبت 
واکنش  آبي ها  به  نسبت  که  رسید  فدراسیون  دست اندرکاران  به 
نشان دهند. تورج حق وردي داور بازي و متهم رديف اول از نگاه 

را  ديدار  اين  در  عملكرد خود  با رسانه ها  گفت وگو  در  استقالل، 
عادالنه دانست و گفت: »من فیلم بازي را چند بار تماشا کردم و به 
قضاوتم اطمینان دارم. نظر ديگران هم برايم قابل احترام است اما 

فكر مي کنم قضاوتم بد نبوده...« 
باشگاه استقالل صبح دوشنبه بیانیه تازه اي در اين باره منتشر 
کرد و تلويحا اعالم کرد که باز هم فوتبال ناپاك خودش را نشان 
هم  باز  که  نوشت  استقالل  باشگاه  اطالع رساني  پايگاه  داده. 
هزاردستان فوتبال وارد ماجرا شده است و حاال بايد اين سوال 
را پرسید که مسئول اين فوتبال کیست که در مقام اتهام ناپاکي 
پاسخگو نیست؟ در بیانیه باشگاه آمده است: »تا چه زماني بايد 
براي حفظ صندلي هاي مديريت سكوت کرد و غم انگیزترين اتفاق 
اين است که آقايان ديگر به جاي تاکتیک سكوت، مي خندند! آنها 
بعد از مرگ سهراب پاسخ مي دهند که »مگر باشگاه ها بايد داور 
را تعیین کنند؟!« مطمئنا پاسخ اين پرسش منفي است اما وقتي با 
به چه دلیل باشگاه  تغییر مي کند،  اعتراض داور يک مسابقه  يک 
چند  مسابقه  زيباترين  براي  الاقل  که  شود  متوقع  نبايد  استقالل 
باتجربه تر،  شايسته تر،  بهتر،  داور  يک  ايران  فوتبال  اخیر  سال 
شجاع تر و... انتخاب شود! متاسفانه به مانند شهرآورد تهران نامه 
اعتراض باشگاه استقالل نسبت به انتخاب داور مسابقه استقالل 
باشگاه  اکنون هواداران و  البته  ماند  آذين بي پاسخ  استیل  مقابل 
فوتبال  اين  در  اتفاق ها  بعضي  چگونه  که  مي کنند  درك  استقالل 
گفت  خواهند  و  مي گويند  پاسخ  در  برخي ها  است!  ناپذير  پاسخ 
که داوران برجسته به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا آماده 
قضاوت در اين مسابقه نبودند اما به چه دلیل تیم استقالل بعد از 
آن مسابقه سخت و نفسگیر در عربستان بايد به مصاف استیل 
آذين مي رفت اما داوران ما چنین شرايطي را نداشتند؟! وجدان هاي 
را مشاهده  استقالل  تیم  بیدار و منصف، مظلومیت و شايستگي 
کردند و تشويق بازيكنان اين تیم در پايان مسابقه توسط هواداران 
گواه اين موضوع بود. پیشنهاد مي شود که کارشناسان داوري از 

به  بحث برانگیز  و  بررسي صحنه هاي مشكوك  به جاي  اين پس 
جريان و مديريت کلي يک مسابقه توسط برخي داوران بپردازند! 
نشده  گرفته  استقالل  تیم  نفع  به  پنالتي صحیح  يک  که  مي گويند 
شد،  گل  به  منجر  که  آذين  استیل  تیم  پنالتي  که  مي گويند  است. 
پنالتي نبود. همه اين اتفاق هاي مشكوك را به حساب هزينه هايي 
مي گذاريم که فوتبال پاك به آن نیاز دارد. وجدان هاي بیدار فوتبال 
به  هم  باز  که  رسید  خواهد  روزي  و  ايستاده اند  همچنان  ايران 

خاطر برخي خنده ها در صحنه بین المللي اشک بريزيم!« 

پس از اين ماجرا بود که تورج حق وردي در پاسخ گفت: »به اعتقاد 
من استقاللي ها تحمل باخت را نداشتند. باز هم مي گويم قضاوتم 
بد نبوده و حتي يک درصد هم شک نداشتم. آقاي مرفاوي پس 
از بازي نزد من آمد و مودبانه خسته نباشید گفت اما از بیرون 
بیانیه صادر کردند. کمیته داوران قضاوت مرا بررسي مي کند و 

اگر اشكالي باشد ايرادات را به ما مي گويد.« 
کمي بعد کمیته داوران و در راس آن مسعود عنايت اعالم کردند 
که پس از بررسي فیلم بازي به اين نتیجه رسیده اند که قضاوت 
از  مشكوك  موارد  آنها  است.  بوده  صحیح  داور  تصمیم هاي  و 
جمله تكل عمران زاده و اعالم پنالتي به سود استیل آذين در دقیقه 
85، گل آفسايد استقالل در دقیقه 90 و اخراج شكوري و اکبرپور 
را صحیح دانستند. بعد هم نوبت به علي کفاشیان رسید که نظر 
بیانیه استقالل مطرح کند. کفاشیان گفت  فدراسیون را در مورد 

که گزارش داور را مالحظه کرده و مشكل خاصي وجود نداشته 
خواست  استقالل  باشگاه  مسئوالن  از  فدراسیون  رئیس  است. 
اگر اعتراضي دارند مي توانند آن را مطرح کنند تا بررسي شود، 
از  و  بدانند  خود  شكست  مقصر  را  داور  که  نیست  درست  اين 
الفاظ است و  با  فوتبال ناپاك حرف بزنند: »اين صحبت ها بازي 
اگر انتقادي دارند ما با کمال میل آن را قبول مي کنیم و پاسخگو 

هستیم.« 
کفاشیان در پاسخ به اين جمله در بیانیه استقالل که نوشته بود: 
»پاسخ قابل پیش بیني به اعتراض باشگاه خنديدن به فوتبال پاك 
است.« گفت: »حتما استقاللي ها انتظار دارند که من گريه کنم ولي 
واقع بینانه تري  نگاه  بهتر است  انجام دهم.  نمي توانم چنین کاري 
به اين موضوع داشته باشیم. مگر خنده رو بودن اشكالي دارد؟« 

شكايت 
گرچه مجادله لفظي باشگاه استقالل و فدراسیون فوتبال ساعتي 
بعد رو به خاموشي گذاشت اما خبر تازه تر اين است که مسئوالن 
با  قرارداد مهدوي کیا  به ماجراي  دارند نسبت  آبي قصد  باشگاه 
مهدوي کیا  پیوستن  داستان  ببرند.  شكايت  فیفا  به  استیل آذين 
جذاب  سوژه هاي  از  يكي  به  تبديل  قبل  چندي  استیل آذين  به 
روزنامه ها شده بود اما عملیات پلیسي رسانه ها و حتي برنامه 90 

براي کشف حقیقت ماجرا چندان حاصلي در بر نداشت. 
ظاهرا باشگاه پیكان از شكايت صرف نظر کرد تا مهدوي کیا بدون 
مي رسد  نظر  به  چنین  اما  کند  بازي  استیل آذين  در  مانعي  هیچ 
که آبي ها قصد دارند وارد مرحله تازه اي در اين موضوع شوند. 
انتقال مهدوي کیا از آينتراخت فرانكفورت به  به هر حال داستان 
استیل آذين ابهامات قابل توجهي دارد و حاال ممكن است استقالل 
انگیزه قابل توجهي براي پیگیري آن پیدا کرده باشد. از طرف ديگر 
استیل آذين که خود را براي بازي مرحله بعد آماده مي کند حاال 

ممكن است خود را در گیرودار حقوق تازه اي ببیند. 
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چلسي پس از يک سال در استمفوردبريج باخت 

دستت را بكش 
سیامک خاجي 

انگلیس  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت هاي  بیست و هشتم  هفته 
ادامه  در  آغاز شد. شنبه شب  زيادي  و حوادث  با حواشي 
در  چلسي  با  منچسترسیتي  جنجالي  ديدار  مسابقات  اين 
استمفوردبريج با پیروزي شاگردان روبرتو مانچیني همراه 

بود تا آبي هاي لندن شكستي تلخ را در خانه تجربه کنند. 
بي توجهي بريج 

گذشته  ماه  طول  در  که  وين بريج  و  تري  جان  رويارويي 
حواشي زيادي را پشت سر گذاشته بودند مصاف دو تیم را 
نامزد  با  تري  نامشروع  رابطه  بود.  کرده  حساس تر  بسیار 
کاپیتاني  بازوبند  چلسي  مدافع  تا  شد  باعث  بريج  سابق 
از دست بدهد و مدافع چپ سابق آبي ها  انگلیس را  تیم ملي 
هم از تیم ملي خداحافظي کند. در همان مراسم ابتداي مسابقه 

بريج از دست دادن با تري خودداري کرد تا فريادها و هو 
کردن هاي هواداران چلسي آغاز شود. در طول مسابقه هرگاه 
بريج صاحب توپ مي شد، آنها مدافع سیتي را هو مي کردند 
اما در پايان مسابقه اين شاگردان مانچیني بودند که پیروزي 
4 بر 2 را جشن گرفتند و به رکورد شكست  ناپذيري چلسي 
در استمفوردبريج که از نوامبر 2008 آغاز شده بود، پايان 
دادند. پس از ناکامي مقابل اينتر در لیگ قهرمانان اروپا اين 
محسوب  آنچلوتي  کارلو  شاگردان  پیاپي  شكست  دومین 

مي شود. 
فرانک لمپارد)40 و 1 + 90 - پنالتي( براي چلسي و کارلوس 
سیتي  براي   )87 و  بالمي)51  و  پنالتي(   -  76 و  ته وس)45 
گلزني کردند البته چلسي به دلیل اخراج جولیانو بلتي)75( و 
میشائیل باالك)81( 9 نفره بازي را به پايان برد.مانچیني پس 
از پايان مسابقه با تمجید از عملكرد وين بريج که با وجود 
از  ناگهاني  پشت سر گذاشتن روزهايي سخت و خداحافظي 
تیم ملي راهي میدان شده بود، گفت: وين بسیار عالي بازي 
کرد و تاثیرگذار بود. ما در اين ديدار روح تیمي فوق العاده اي 
داشتیم و به لطف اين موضوع توانستیم چنین بردي را کسب 
کنیم. در غیر اين صورت کار براي ما دشوار مي شد. چلسي 
قهرمانان  لیگ  در  که  سال هاست  و  است  خوبي  بسیار  تیم 
اروپا بازي مي کند. غلبه بر آنها براي ما بسیار دشوار بود. 
و ضدحمالت  حمالت  در  و  کرديم  ارائه  را  مطلوبي  نمايش 
بسیار خطرناك ظاهر شديم. مهم ترين نكته کسب سه امتیاز 

براي روحیه، آينده و شرايط بهتر در جدول بود. 
به ثمر رساندن  با  که  نیز  ولزي سیتي  مهاجم  بالمي،  کريک 
دو گل يكي از نفرات تاثیرگذار تیمش بود، جنجال هاي پیش 
آمده قبل از مسابقه را مهم ترين انگیزه براي او و تیمش براي 
اين مسابقه دانسته و گفت: من جان تري  کسب پیروزي در 
به همین  است  آدمي  که چگونه  و مي دانستم  را مي شناختم 
دلیل پس از اعالم اين رسوايي چندان شگفت زده نشدم. فكر 
مي کنم همه در فوتبال با شخصیت او آشنا هستند البته تمام 
اينها مربوط به خارج از زمین مسابقه است. او داخل زمین 

يک بازيكن فوق العاده است. يک کاپیتان بزرگ براي چلسي 
که بازي کردن مقابل او بسیار دشوار است. امروز توانستیم 
برابر او و چلسي نتیجه اي ارزشمند را کسب کنیم. تمام تالش  
ما اين است که در رتبه چهارم جدول قرار بگیريم و از ابتداي 
فصل هدف ما همین بوده است. ما بازيكنان مستعد زيادي در 
ترکیب خود داريم و مي توانیم به اين جايگاه برسیم. در غیر 

اين صورت فصلي ناامیدکننده را خواهیم داشت. 
اما کارلو آنچلوتي، سرمربي چلسي کاپیتان تیمش را مقصر 
اين باره  در  سوالي  به  پاسخ  در  و  ندانسته  شكست  اين 
اين  نتیجه  در  تري  با  بريج  مشكالت  نمي کنم  فكر  مي گويد: 
مسابقه تاثیرگذار بوده باشد. ما بازي بسیار مهمي را واگذار 
کرديم و از اين بابت ناراحتیم. اين نخستین شكست خانگي 
ما در طول فصل جاري بود و پس از مرتكب شدن اشتباهات 
متعدد نتیجه را واگذار کرديم. در صحنه گل نخست ته وس 
کرد.  عبور  به راحتي  و  داشت  قرار  ما  مدافع  دو  میان  در 
نیز در موقعیت دو در مقابل دو به ثمر رسید. فكر  گل دوم 
نمي کنم اشتباه شخصي بوده باشد و در حفظ تعادل تیمي 

اشتباه کرديم. 

به ياد ادواردو 

خانه  در  حالي  در  آرسنال  شنبه شب  ديدار  ديگر  در 
تیم  اين  به  را  جديد  سال  شكست  نخستین  استوك سیتي 
اتفاقي وحشتناك براي آرون رمزي، هافبک  تحمیل کرد که 
جوان توپچي ها رخ داد که کل بازي را تحت الشعاع قرار داد. 
66 تكل شديد رايان شاوکراس، مدافع استوك که  در دقیقه 
به تازگي به تیم ملي هم دعوت شد باعث شد تا رمزي از ناحیه 
مچ پاي راست دچار شكستگي شديد شده و همانند ادواردو 
ديدار  در  پیش  دو سال  که  تیم  اين  کروات  مهاجم  داسیلوا، 
وضعیتي  با  شد  دچار  سرنوشتي  چنین  به  بیرمنگام  مقابل 

دلخراش راهي بیمارستان شود. 
شاورکراس که با چشماني اشكبار و پس از کارت قرمز داور 
از زمین خارج شد با ابراز تاسف شديد از اين اتفاق گفت: در 
اين حادثه هیچ عمدي در کار نبود، هیچ گاه به اين موضوع 
فكر نكرده ام که بازيكن ديگري را مصدوم کنم. از اينكه آرون 
به اين وضعیت گرفتار شد، بسیار ناراحتم و امیدوارم خیلي 

زود به  دنیاي فوتبال برگردد. 
توني پولیس، مربي استوك نیز گفت: اين يک صحنه بسیار 
هدف  تنها  که  مي دانم  و  بوده ام  بازيكن  خودم  من  بود،  بد 
شاوکراس ضربه زدن به توپ بود. از اتفاقي که براي آرون 
دارم،  رايان  از  من  که  با شناختي  اما  ناراحتیم  بسیار  افتاد 

اطمینان مي دهم که قصد او آسیب رساندن نبوده است. 
ديدار  اين  در  يک  بر   3 پیروزي  با  تیمش  که  ونگر  آرسن 
فاصله 12 امتیازي خود با منچستر را همچنان حفظ کرده از 
اتفاقي که براي رمزي افتاده بسیار عصباني به نظر مي رسد. 
»از وضعیت آرون رمزي بسیار ناراحت شدم. او مصدومیت 
انتقال  بیمارستان  به  به سرعت  و  را متحمل شد  وحشتناکي 
تا به وضعیتش رسیدگي شود. نمي دانیم که چه مدت  يافت 
او را از دست داده ايم اما مطمئنا نمي تواند به زودي به زمین 
شديدي  بحران  دچار  را  ما  تكل ها  اينگونه  برگردد.  فوتبال 
ابو  داريم،  شكسته  پاي  با  بازيكن  سه  ما  حاال  است.  کرده 

ديابي، ادواردو و رمزي.« 

 ورزش جهان 

زيدان: بمیرم هم عذرخواهي نمي كنم 
ورزشگاه  در   2006 جوالي   9 روز 
دوره  هجدهمین  فینال  برلین  المپیک شهر 
رقابت هاي جام جهاني بین دو تیم اروپايي 
همان  در  شد.  برگزار  فرانسه  و  ايتالیا 
به ثمر  گل  يک  تیم  هر  نخست  20دقیقه 
کم نظیر  ستاره  زيدان،  زين  الدين  رساند. 
نقطه  روي  از  هفت  دقیقه  در  فرانسوي ها 
پنالتي دروازه حريف را گشود و 12 دقیقه 
ضربه  يک  روي  از  ماتراتزي  مارکو  بعد 

کرنر دروازه خروس ها را باز کرد. 
دو تیم فرصت هاي زيادي را از دست دادند 

با عكس العملي  لوئیجي بوفون، سنگربان آتزوري  به وقت اضافه کشید. جان  تا کار 
فوق العاده ضربه سر زيدان را دفع کرد تا تیمش را از شكست نجات دهد اما سرنوشت 

مسابقه در وقت اضافه دوم و در دقیقه 110 بازي رقم خورد. 
پس از حمله فرانسه روي دروازه ايتالیا و دفع توپ توسط مدافعان آتزوري، زيدان 
و ماتراتزي در حالي که از کنار هم رد مي شدند کلماتي با هم ردوبدل کردند سپس 
ماتراتزي پیراهن زيزو را کشید و ستاره فرانسوي ها با عبور از کنار او چند قدم دور 
شد. چند لحظه بعد ناگهان ايستاد، به سمت مدافع ايتالیايي برگشت و با سر به سینه 
فینال  تماشاگران شد. چنین عكس العملي آن هم در  باعث بهت  اين حرکت  او کوبید. 

جام جهاني دور از انتظار بود البته زيزو سابقه عصبي شدن حین بازي را داشت. 
داور چهارم  به وسیله  بود  نديده  را  اين صحنه  که  داور مسابقه  الیزوندو،  هوراسیو 
از اين حادثه آگاه شد و با کارت قرمز يكي از بهترين بازيكنان جهان را از مسابقه 
به  و جام  ايتالیا شده  مغلوب  پنالتي  فرانسوي ها در ضربات  درنهايت  تا  کرد  اخراج 

الجوردي پوشان برسد. 
پس از اين ديدار سه روزنامه انگلیسي با لب خواني متوجه شدند که ماتراتزي به مادر 
زيدان توهین کرده . مادر زيدان در آن زمان مريض و در بیمارستان بوده و ماتراتزي 
نبايد چنین حرف هايي را بر زبان جاري مي کرده. يک سال بعد ماتراتزي اعتراف کرد 

که به خواهر زيدان توهین کرده است. 

پس از چهار سال 
پس از گذشت حدود چهار سال از اين واقعه، ستاره سابق رئال مادريد در گفت و گويي 
اينكه از ماتراتزي  تازه با روزنامه ال پائیس اسپانیا گفته که ترجیح مي دهد بمیرد تا 
عذرخواهي کند. او معترف است، از اتفاقي که افتاده خجالت زده است اما اين احساس 
را نسبت به ماتراتزي ندارد: پس از مسابقه به رختكن تیم رفتم و از همه عذرخواهي 
در  باشید  مطمئن  کردم.  معذرت خواهي  اما  نمي کرد  را عوض  اين چیزي  البته  کردم 
برابر او، اين کار را انجام نخواهم داد، هرگز. اين کار احساس بسیار بدي به من مي دهد 

و بمیرم هم عذرخواهي نمي کنم. 
اين مسابقه آخرين بازي رسمي زيدان در میادين فوتبال بود و در اوج کفش هايش را 
آويزان کرد. او ادامه مي دهد: من با خودم کنار آمده ام اما اگر عذرخواهي کنم به آن 
معني خواهد بود که حرکت او طبیعي بوده در حالي که براي من اصال اينطور نبوده 
است. اتفاقات زيادي براي من در زمین مسابقه رخ داده و حرف هاي زيادي شنیده ام 
اما همان زمان آنها را فراموش کردم. آن زمان مادرم مريض بود و در بیمارستان 
بستري شده بود. اگرچه آن فرد نمي دانست اما در زمان بسیار بدي به من توهین کرد. 

بیش از يكبار آنها به مادر من توهین کردند و ديگر نمي توانستم تحمل کنم. 
ماتراتزي به تازگي در مصاحبه با روزنامه الرپوبلیكا گفته بود که منتظر عذرخواهي 
زيادي در زندگي  تاثیر  که آن حادثه  بابت حرکتش در آن مسابقه است چرا  زيدان 
ورزشي او داشت و يكي از داليلي بود که او در ترکیب ايتالیا براي جام جهاني پیش رو 

غايب خواهد بود. 

اگر کاکا بود 
زيدان ادامه مي دهد: اگر کسي مثل کاکا که يک بازيكن متعادل و پسر خوبي است، اين 
حرکت را کرده بود من از وي عذرخواهي مي کردم اما اين يكي نه! من فقط از فوتبال، 

هواداران و تیمم معذرت خواهي مي کنم. 
ماتراتزي پس از صحبت هاي زيدان واکنش نشان داده و روي سايت شخصي اش در 
کنار عكسي از زيدان که در حال ترك زمین و عبور از کنار جام جهاني است، نوشته: 

»بدون شرح!« 
زيدان همچنین در ادامه اين گفت  و گو به تمجید از عملكرد کريم بن زما، هموطنش در 
با  و مي  دانستم  نبودم  نگران  او  درباره  هیچ گاه  و مي گويد: من  پرداخته  رئال مادريد 
توانايي هايي که دارد مي تواند به موفقیت برسد. وقتي شما به باشگاه جديدي مي رويد 
بايد  نیست.  کافي  استعداد  فقط  شويد.  آشنا  تازه  شرايط  با  تا  مي کشد  طول  مدتي 
پیدا کنید. خود من چون همسرم  ازساير نفرات و زبان آن کشور هم شناخت کافي 

اسپانیايي االصل بود خیلي زود توانستم در رئال خود را تثبیت کنم. 
زيزو همچنین از تصمیم رئال براي به خدمت گرفتن فرانک ريبه ري طي تابستان آينده 
حمايت کرد. ملي پوش فرانسوي بايرن مونیخ در پايان فصل جاري، قراردادش به پايان 
توافق  به  برنابئو  سانتیاگو  در  براي حضور  رئال  سران  با  مي شود  گفته  و  رسیده 
رسیده است. اگرچه کهكشاني ها براي به خدمت گرفتن داويد ويا از والنسیا و خسوس 
ناواس از سه ويا تالش مي کردند اما شماره پنج سابق اين تیم معتقد است، پرداخت 40 

میلیون پوند براي خريد ريبه ري کامال عاقالنه است. 



SPORT
 Asian youth Boxing

 Championship to
 commence in Tehran

The 19th Asian Youth Boxing Champi-
onship will start in Tehran’s Shahid Shi-
roudi Complex today. 
The event will bring together a total of 
140 boxers from 20 countries in Iran’s 
capital. “The competitions will be held 
in the highest level and top Asian boxers 
will compete in the prestigious event,” 
Ahmad Nateq-Nouri, head of the Iranian 
Boxing Federation, said in a news confer-
ence ahead of the competitions. 
“Iran has a difficult job to get medals in 
the tournament because our rivals have 
come here to go to the podium, but we 
will do our best to take hold of the med-
als,” he added. The winners of the cham-
pionship will qualify to compete in the 
World Championships which will be 
held in Azerbaijan in April this year 

Iran likely to play Turkey and Egypt 

Iran national team will 
probably play Turkey, 
Egypt and Chile in prepa-
ration for the 2011 Asian 
Cup, said the team coach. 
Speaking at a news con-
ference ahead of match 
against Thailand in the 
2011 Asian Cup qualifier, 
Afshin Ghotbi said, “We 

have contacted Turkey, 
Egypt and Chile football 
associations to play against 
their teams in warm-up 
matches. Also, we are go-
ing to hold a two-week 
training camp in Europe 
after the 2010 World Cup.” 
Iran also intends to invite 
Japan and South Korea to 

come to Tehran to play 
friendlies, he added. 

Ghotbi praised Ali Karimi 
for returning to the nation-
al team and said, “I am so 
happy because of Karimi’s 
comeback. He loves the 
Iranian people and has lots 
of experience,” 

Iran is scheduled to play 
Thailand on Wednesday. 
Ghotbi said, “Iran will play 
Thailand with a combina-
tion of young and experi-
enced players. We are go-
ing to build a strong team 
for the Asian Cup.” 
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Iran to play Thai-
land in Asian Cup 
qualifier  
Already-qualified Iran is to play Thailand 
in the 2011 Asian Cup qualifier at the Azadi 
Stadium in Tehran on Wednesday. 
Iran has played with Thailand 11 times 
since 1972, of which Iran has won eight 
matches and three have ended in a draw. 
The Persians have scored 26 goals with 
their biggest win coming in 1984 when 
they hit five goals. 
Thailand’s best result against Iran is the 1-1 
draw during the AFC Asian Cup 2000 in 
Lebanon. 
Iran qualified for the AFC Asian Cup 2011 
finals with 10 points from five matches in 
Group E; however, the remaining berth is 
still up for grabs. 
Thailand and Singapore both have six 
points and bottom team Jordan has five 
points and they all stand a chance to jump 
up to second place  

Teymourian intends to stay in Europe
Iran’s Fulham midfielder Andranik Teymourian wants to continue his 
career in Europe after his current contract with the Premier League 
team expires. 
Teymourian has not been in the starting lineup for a long time and 
intends to leave Fulham in the summer. 
“I wanted to join another team in the winter break but I didn’t receive 

a good offer. I am determined to stay in Europe and I don’t want to 
return to Iran,” Teymourian was quoted as saying by Iranfootball.ir. 
“Gaffer Roy Hodgson prefers to use the other players in Fulham and I 
cannot stay at Craven Cottage. I am sure I am going to have bright days 
in Europe football,” the 27-year-old added. 
Iran will play Thailand on March 3 in the 2011 Asian Cup qualifier in 
Tehran. 
“We have already qualified for the 2011 Asian Cup and will play Thai-
land without any pressure. I believe that Iran is even able to claim the 
title of the 2011 Asian Cup championship,” Teymourian said 

Iran wins 22 medals in Singapore 
Diving Invitational

Iran bagged a total of 22 medals in the 1st 
Singapore Diving Invitational held at the 
Toa Payoh swimming complex. The two-
day event brought together a total of 36 
divers from four countries, namely Singa-
pore (host), Iran, Malaysia and Hong Kong. 
Iranian divers won 10 gold medals, eight sil-
vers and four bronzes. The team will return 
to Iran on Tuesday 

I am back for the 
people, Karimi says

Ali karimi said on Friday that he will come back 
to Iran national football team just on account of 
the people. 
Iran coach Afshin Ghotbi invited Ali Karimi to 
the national team on Thursday while the Wizard 
of Tehran has not played for the team since June 
2009. 

“I had bid farewell to the national team to help the 
Iranian football officials build a new young team. 
On the other hand, being invited to the national 
team is a great honor for any player. Therefore, I 
am obliged to play for my people and my country,” 
Karimi stated in his personal website. 

Iran is scheduled to play Thailand on March 3 in 
the 2011 Asian Cup qualifier in Tehran 



A trip to northern Iran from the capital Tehran 
typically goes along the mountainous Karaj-Chalous 
Road, for it is the shortest road to the north. The 

journey to Chalous--some 200 km (125 miles) north-
west of Tehran--takes about 4 hours. 
If you were to drive westward taking the “seaside 
road” from Chalous, the Alborz Range undeniably 
closes down on Caspian Sea after about 30 minutes 
and you know that you are reaching Ramsar. 
Of course you could alternatively purchase a ticket 
and enjoy a 30-minute flight from Tehran to Ramsar, 
but then you’d be missing out on a lot of fun. 

Bride of Iranian Cities 
Ramsar is the westernmost city of the Mazandaran 
province--one of the three northern provinces of 
Iran--and one of the most famous tourist attractions 
in Iran’s northern Green Strip. 
The magnificent scenery, coupled with ancient ru-
ins and a museum, has turned Ramsar--dubbed “the 
bride of Iranian cities”--into one of the busiest places 
during the holiday season. This season starts from 
the onset of Norouz (Iranian New Year) and spring, 
which starts from March 21. 
Ramsar has a number of reputed restaurants that 
serve northern Iranian cuisine, which includes a va-
riety of seafood and local dishes. 
Among the places to visit, or maybe to stay at, is a 
75-year-old hotel situated at the foot of the moun-
tain. Hotel Ramsar, built in 1934, is a palace with 25 
rooms and five royal suites. 
Your appearance does matter when seeking a suite at 
the old hotel, because if you have an unseemly look 
you will be politely asked to find another place. 
After finding accommodation, you might want to 
visit the Caspian Museum, known by locals as Tama-
shagahe Khazar, which is located next to the hotel. 
The museum, which was a palace used by Iran’s 
former monarchs Reza and Mohammad Reza Pahl-
avi, houses works by famous Iranian sculptors and 

painters. 
Although most of the antiques have been reportedly 
stolen over the years, the few remaining articles, the 

molding, the furniture, the carpets and the wall car-
pets are certainly worth your time. 

Sightseeing Spots 
If you take a side road on the mountainous southeast 
of the city and keep driving for about 20 minutes, 
you will arrive in a village called Javaher Deh--the 
Jewel Village. 
With a famous waterfall at the uppermost part of the 
village, the ever-foggy Javaher Deh is a summer re-
sort, with mountains on three sides and a valley on 
the other. 
The village, situated at an altitude of 2,000 meters 
(6,500 feet) above sea-level, has a spectacular land-
scape. 
The Swan Lake, the Fazl and Fazel shrine, Stone Cra-
dle Mountain and Stone Lion Mountain, along with 
numerous natural springs, are among Javaher Deh’s 
tourist attractions. 
The most historically important site in the village, 
however, is Adineh Mosque or Friday Mosque built 
with wood and clay about 700 years ago. 
Ramsar’s cable car system is the only one of its kind 
in the Middle East to connect the beach to the moun-
tain forest. With 40 cars in service, the 2-kilometer 

(1.2-mile) system is dubbed the biggest in Iran. 
Gor-Gor-Luka, Yaghi-Luka, Bam Bamé and Shab-
paré Chal are among ancient caves situated in the 
heights surrounding Ramsar. 
Gor-Gor-Luka-- in local dialect Luka is used to re-
fer to holes--is a hard-to-reach cave on the Illmilli 
Mountain. 
The rocky cave is believed to have sheltered nu-
merous mountaineers who would climb the Alborz 
Range from Ramsar. 
Yaghi-Luka has a 3-meter-wide (10-meter-wide) 

entrance with a 95-degree steep--hence the name 
Yaghi which means ‘menace’. 
Shabpare Chal, meaning the moth dungeon, is 
known for the bats it hosts. 
The most famous of the four, however, is Bam Bame 
Cave, which is situated on Band Mountain and cov-
ered with old trees. The ‘terrifying’ cave has a trian-
gular entrance and is 40 meters (130 feet) deep. 
Rumor has it that in the distant past, the cave was 
used by bandits to hide their treasures, antiques and 
other stolen valuables. 
There are a number of natural hot springs and hot 
spring spas in downtown Ramsar and on the south-
ern heights of the city--perfect places to relax after a 
hard day of hiking or climbing. 

Beaches 
The most exhilarating thing about Ramsar is its 
beaches of course. Ramsar which means “the tamed 
place” was previously known as Sakhtsar--the diffi-
cult place--because of its raging sea and the waves of 
up to three meters (10 feet). 
In order to ‘tame’ the beaches, huge rocks were de-
livered to some beaches to be used as wave breakers. 
Nowadays, Ramsar has a combination of rocky and 
sandy beaches. 
You will find traditional Iranian ‘teahouses’ on plac-
es where the waves literally break under you. Apart 
from tea and traditional local dishes, the ‘teahouses’ 
serve hookah--the traditional Iranian water pipe, 
which now comes in different fruit flavors apart 
from the original tobacco flavor. 
If you enjoy an all-nighter every now and then, you 
may stay at the teahouses until 2-3 a.m. and enjoy 
the company of locals, who will tell you stories of joy 
and pain, and of the implications of living in their 
part of the world. 
You can also set up a tent and light a fire on the 
shore, where you can enjoy the thrill of the moon 
that rises from the sea and turns it into a bed of thou-
sands of sparkling particles--which fade to light blue 
as the sun rises.
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Tehran shows are  
beginning of a relation-
ship: Japanese musician
Japanese musician Yasukazu Kano said that their Tehran per-
formances are a beginning and an opening up for further friend-
ship. 
“We are talking through our musical instruments and we are 
here to make friends,” he told the Tehran Times on Monday. 
Kano, accompanied by Haruhiko Saga and Ryutaro Kaneko, is 
performing Beat and Wind song from Japanasia in Tehran’s Uni-
versity of Art on Monday and Tuesday. 
Sponsored by the Japan Foundation, the band began touring six 
Middle Eastern and African countries to echo the sound of tra-
ditional Japanese music. “We have previously organized similar 
performances in Europe and now, we think it is time to expose 
these regions to Japanese culture as well,” the Japan Foundation 
official Koji Sato added. 
He went on to say that there is a need to come to these countries 
and they have received urgent requests from local institutions 
and embassies to perform there. 
However, Kano said that they are here in Tehran to make friend 
with the Iranian people and have found commonalities with 
people here. This is the first time they have traveled to Iran and 
find the country totally different from what they have heard 
about it in the Japanese media. 
“It is the country of Persia with very familiar traditions for Japa-
nese and Japan is affected by their culture very much,” Kano 
mentioned. 
Since he believes that music makes people alive, Kaneko said 
that the younger generation in Iran has a strong need of music. 
On the website, they announced two days of performances at 
the University of Art’s Farabi Hall, which accommodates limit-
ed audiences. However, “musical exchange” is a part of the Japan 
Foundation. Kano said that they are in Iran to meet musicians 
here and to find affinities between the two countries’ traditional 
music. “We will be welcoming Iranian music in Japan later on 
and I consider these performances the beginning of a relation-
ship,” he said. The band will have a workshop for enthusiasts 
on Wednesday in which they will introduce Japanese musical 
instruments, hold a live Persian music concert and the co-per-
formance of an Iranian and a Japanese ensemble at Farabi Hall. 
“I express myself through music, so that I believe the essence 
of music is the same all over the world; that it originates from 
people’s hearts,” he said. 
“Music has the power to make people love each other,” Kano 
said. In the end, Saga said that he wished that more people had 
the chance to come to the concert. 
The concert performances were built up with the rhythm of 
Ryutaro Kaneko’s Wadaiko (Japanese drums), the melodies of 
Yasukazu Kano’s Japanese bamboo flutes (Shinobue, Nohkan), 
and were enriched by Haruhiko Saga’s Morin Khuur (Mongo-
lian Horse-head Fiddle) and Tovshuur. 
Their brilliant performances drew the audience’s emotions, 
making them feel as if the Japanese band were speaking person-
ally to them through their musical instruments. 
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Renowned Spanish flamenco guitarist Juan 

Martín honored Tehrani citizens with a com-
position he composed especially for them. 

Martín gave his first performance scheduled for 
the 25th Fajr International Music Festival here 
at Tehran’s National Grand Hall on Saturday 
evening. 

Among his selections, the Spanish guitarist 
played a piece he had composed for the people 
of Tehran, “when I came to Iran five years ago, 
I gave a performance at the Niavaran Palace 
and was highly impressed by the people of Te-
hran. It was so interesting for me that I decided 
to compose a piece of music for them.” 

It was around 9pm when Martin appeared on 
stage and began to play one of his flamenco 
pieces. Before he began to play, he gave some 
details about the piece in English, but there was 
no one to translate his words into Persian for 
the participants. 

He continued with several more selections all 
of which were warmly received by the audi-
ence. 

Juan Martín was later asked to sing a song and 
play guitar but he declined, saying that his 
voice is not good for a solo performance, but 
then he performed and sang one piece. 

Tehrani citizens were expected to flock to Te-
hran’s National Grand Hall to watch their fa-
vorite guitarist’s performance after his first ap-
pearance here five years ago, but the balconies 
on the second floor were mostly empty. 

The high ticket price (300,000 rials about $30) 
could be the main reason, while the organizers 
aimed to provide facilities for everyone, espe-
cially for students and families. 

Deputy Culture Minister for Artistic Affairs 
Mohammad-Hossein Imani-Khoshkhu, and 
head of the Iranian Music Association Babak 
Rezaii were in the audience. 

The Fajr International Music Festival was inau-
gurated in Tehran, Kerman and Shiraz concur-
rently on Friday and will run until March 4. 

Juan Martín’s next performance will be in 
Shiraz on March 10. 

Photo: Spanish flamenco guitarist Juan Martín 
performs concert at the National Grand Hall in 
Tehran on February 26, 2010 during the 25th 
Fajr International Music Festival. (ISNA/Amir 
Purmand) 

Juan Martín plays in honor of 
Tehrani citizens

Iranian children’s books to 
be published in Korean

Four children’s books by the 
Iranian author Mohammad-
reza Yusefi will be published 
in South Korea in the near fu-
ture. Released by the Shabaviz 
Publications, the books were 
translated into Korean by 
Morteza Soltanpur. 
His “Me, Moon and the Star”, 
“Like Thousand Stars”, “The 
Star and the Fish” and “The 
Goat and The Palm Tree” 
were recently translated into 
Korean. 
Yusefi has written about 20 

stories on a character “Star” on 
different themes out of which 
three have been translated 
into Korean. 
His “The Goat and The Palm 
Tree” is based on Iranian folk 
tales that Yusefi has revised. 
His “The Little Star” was re-
cently chosen as one of the 
texts to be included in the lit-
erature curriculum for prima-
ry school fifth grade students 
by the Armenian Ministry of 
Education and Science. 
The story, translated into Ar-
menian by Georg Asaturian, is 
about a lonely star in the sky 
that searches for a friend. 

Amsterdam to 
host Best of Iran 
Film Festival

Several Iranian films will go on screen during the 
one-day Best of Iran Film Festival in Amsterdam, 
the Netherlands. 

The festival has different sections including Short 
films of the Short Film Society, Best Shorts and a 
special section dedicated to the Iranian Cineaste 
Kamran Shirdel. 
Renowned Iranian director Mehrdad Oskuii is 

the event’s guest of honor and will present three 
films created by his students at the Short Films 
section of the festival. 

“Bread, Fire and the Old man” by Shahruz Tava-
kol, “Mobile in Tehran” by Loqman Khaledi and 
“Mission Impossible” by Abbas Amini will go on 
screen at this section. 

The first documentary made in Iran under the 
title of “Golestan” (1900-1902) will also go on 
screen during the event. Created by Mirza Ebra-
him Khan Akkasbashi, the film features the Qajar 
king Mozaffaredin Shah (1853-1907) in his pal-
ace. 

A number of Iranian short films will compete at 
the festival and last edition short film winners 
“Cut” by Parisa Aminelahi and “Countdown” by 
Khatereh Hanachi will go on screen during the 
event. 

Farzad Motamen’s acclaimed film “The voices”, 
“The Newcomers” by Kianush Ayyari and “No 
one knows about Persian cats” by Bahman Qoba-
di will also go on screen at the festival. 

The gala will pay tribute to one of the found-
ers of modern Iranian cinema, Kamran Shirdel 
(1939). His short documentaries “Women’s Pris-
on”, “Women’s Quarter”, “Tehran is Iran’s Capi-
tal” and “The Night it Rained” will screen at the 
event. 
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The director of the Tajikistan Writ-
ers’ Union, Mirza Shakurzadeh, has 
said that Iran should take the lead 
in restoration of the linguistic au-
thenticity of Persian in the region. 
“As the source of the Persian lan-
guage, Iran should lead in restoring 
the linguistic authenticity of the 
Persian language in Central Asia,” 
he told the Persian service of the 
Mehr News Agency on Sunday. 
Scientific terms are translated dif-
ferently in the three Persian-speak-
ing countries of Iran, Afghanistan 
and Tajikistan. These linguistic 
conflicts can be resolved by Iranian 
experts since Persian is the original 
language of this country, he noted. 
“Today, Iran is our cultural center 
and in Tajikistan we are making 
our best efforts to return to the 
Persian alphabet in our schools,” 

he added. 
A nation’s language is the life of 
that country and the fading of the 
language is its fading, he added. 

“I have written about 20 books 
on cultural relations among Iran, 
Tajikistan and Afghanistan and un-
fortunately, these relations are not 
strong,” he said. 
There is no common publication 
facility to release books written 
by authors from three countries 
or even a journal to express their 
hopes and dreams, he said. 
Shakurzadeh also expressed hope 
that a joint TV channel in Kabul, 
Dushanbe, and Tehran would be 
established as a place for open-
minded scholars to strengthen cul-
tural relations. 
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Iranian security forces arrested 
world-renowned Iranian film-
maker Jafar Panahi along with his 
family and a number of friends at 
his home in Tehran on Monday, a 
number of Persian-language web-
sites reported. 
Tehran Prosecutor General Abbas 
Jafari-Dolatabadi said on Tuesday 
that there was no political or pro-
fessional reason for the arrest. 
“He has been suspected of commit-
ting some crimes, which have been 
reported, and he has been arrested 
along with one of his friends,” he 
added. 
Panahi and members of his family 
had previously been arrested dur-
ing an opposition protest that was 
held at a Tehran cemetery on July 
30 in memory of the demonstra-
tors who were killed in the streets 
as a result of the unrest after the 
June 12, 2009 presidential elec-
tion. However, they were quickly 
released. 
In addition, he also presided over 

the competition jury of the 33rd 
Montreal World Film Festival, 
where he was seen wearing a 
green scarf. Green is the color that 
has been adopted as the symbol 
of Iranians protesting against the 
outcome of the 2009 presidential 
election, in which Mahmoud Ah-
madinejad was declared the win-
ner. 
Later, Panahi’s passport was confis-
cated at Tehran’s Imam Khomeini 
Airport when he was trying to 
board a flight to France last Octo-
ber. 
He was thus unable to join the In-
ternational Jury for the First Fea-
ture Film of Directors at the 11th 
Mumbai Film Festival in late Oc-
tober 2009. 
The travel restrictions that the Ira-
nian authorities imposed on Panahi 
also prevented him from attending 
the Berlinale in February, although 
he had been invited by Berlin film 
festival director Dieter Kosslick. 

A special ceremony in honor of leading 
stage director Hamid Samandarian was held 
at the Iranian Artists Forum (IAF) here on 
Saturday. 

Tehran mayor Mohammad-Baqer Qali-
baf along with a group of actors and artists 
among whom were Iraj Rad, Roya Teimu-
rian, Ezzatollah Entezami, Hamed Behdad, 
Behzad Farahani and Davud Rashidi attend-
ed the event. 

Samandarian, born in 1921 in Tehran, is a 
graduate of dramatic arts from Hamburg. 

Qalibaf was delighted to open the ceremony 
in which he announced that Iranshahr Hall 
No.2 was named after Samandarian where 
a full-length statue of the master now is 
standing at its entrance. 

He also promised that the municipality 
would be giving support and help to Saman-
darian to stage a single play. 

An exhibition of graphic designs and car-
toons featuring Samandarian created by 
masters of graphic art Qobad Shiva, Ebra-
him Haqiqi, late Morteza Momayyez and 
several others was inaugurated at the Iran-
shahr hall of the forum. 

Actor Reza Kianian was the host on stage 
and said that the ceremony has been ar-
ranged by the master’s students and fans. 

Afterwards, the statue of the master cre-
ated by Hamid Kangarani was unveiled in 
the presence of Samandarian and his wife 
actress Homa Rusta. 

Samandarian expressed his delight and said, 
“This ceremony came as a complete sur-
prise. I can see masters in this ceremony 
who deserve to be honored before me.” 

He then talked about his German instruc-
tor Edward Max and the interest in theater 
he helped grow inside him. He also referred 
to his Iranian master Abdolhossein Nushin 
and said, “Nushin’s theater was thought-
provocative. He guided me to become a the-
atrical person and make use of thought in 
my work. 

“Master Ebrahim Golestan was also a great 
scholar, a linguist, and a translator and I 
learned translation from him. He thought 
me how an individual can translate a novel 
and a play,” he explained. 

The ceremony continued with a short 
speech his wife Rusta gave about her hus-

band and his great endeavors in promoting 
theater in the country. 

The book “This Is the Stage of My Life” 
written by Afsaneh Mahian featuring works 
and thoughts of the master was also intro-
duced at the ceremony. 

The ceremony was brought to an end by a 
live music performance by Saeid Zehni, a 
student of Samandarian. 

Photo: Hamid Samandarian (R) poses for a 
photograph with his wax figure, which was 
unveiled during a ceremony held on Febru-
ary 28, 2010 at the Iranian Artists Forum to 
pay tribute to the Iranian stage teacher and 
director. (Mehr/Mohsen Rezaii) 

Tribute paid to leading stage 
director Samandarian at IAF
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An old 8-minute cassette featuring 
the voice of Dehkhoda has recently 
been discovered at the Majlis Li-
brary, Museum, and Documentation 
Center. 

“The cassette was found among the 

collection donated by Hassan Raha-
vard, a companion of Dehkhoda,” Ali 
Tatari, director of the center told the 
Persian service of MNA. 

Ali Akbar Dehkhoda (1879–1959) 
was a prominent Iranian linguist, 
and author of the most comprehen-
sive dictionary of the Persian lan-
guage ever published. 

“With a width of 2 or 3 millimeters, 
the cassette seems to be one of the 
primary cassettes imported to Iran 
in those years. It contains an incom-
plete interview of a reporter with 
Dehkhoda. 

“The first part of the voice is unclear, 
it continues with Dehkhoda refer-
ring to the books he has studied and 
then talking about his opinion about 
the education system of Iran. He 
then refers to his book ‘Proverbs and 
Mottos’ where his voice gets cut off,” 
he remarked. 

Dehkhoda was also active in politics, 
and served in the Majlis as a Mem-
ber of Parliament (MP) from Kerman 
and Tehran. “The cassette is of great 
importance to us since we don’t pos-
sess any recordings of the voice of an 
MP from the first session of the Na-

tional Consultative Assembly (Maj-
lis),” he added. 

“Based on the documents, we believe 
the interview took place between the 
years 1947 to 1953 during the time 
Dehkhoda was seriously ill,” he said. 

Iranians listened to Dehkhoda’s voice 
for the first time on the national ra-
dio program “In the Realm of His-
tory” on Friday afternoon. 

A three-minute audio file of the same 
cassette is also available on YouTube. 

Dehkhoda was born in Tehran to 
parents from Qazvin. His father died 
when he was only 10 years old. De-
hkhoda quickly excelled in Persian 
literature, Arabic and French and 
graduated from college after study-
ing political science. 

Dehkhoda translated Montesquieu’s 
De l’esprit des lois (The Spirit of the 
Laws) into Persian. He also wrote the 
four-volume “Proverbs and Mottos”, 
a French-Persian Dictionary, and 
other books. However, his lexico-
graphic masterpiece is the 15-volume 
“Dehkhoda Dictionary”, the largest 
and most comprehensive Persian 
dictionary ever published. 

Mohammad Moin completed De-
hkhoda’s unfinished volumes in 
compliance with Dehkhoda’s re-
quest. The book eventually came out 
after forty five years of great efforts 
by Dehkhoda. 

4 Persian Weekly | Friday 5 March 2010

NEWS Tell us what 
you think

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

Recording of Dehkhoda 
discovered at Majlis library

Iran has recently prepared two books 
for registration on UNESCO’s Memory 
of the World Register list. 

“At-Tafhim” written by Abu Rayhan 
Biruni (973-1048 CE) and “Khamseh” 
composed by Nezami Ganjavi (c. 1141-
1209 CE) will be submitted to UNESCO 
to be inscribed on the list, member of 
the Iranian National Committee for 
Memory of the World, Ali Khakpur, 
told the Persian service of the Mehr 
News Agency on Saturday. 

“Kitab at-Tafhim Li-Awa’ili Sina’at at-
Tanjim” (“Book of Instructions in the 
Elements of the Art of Astrology”) is 
one of the books, which was written in 
1029 by Abu Rayhan Biruni (973-1048 
CE), a Persian scholar and scientist, and 
one of the most learned men of his age 
and an outstanding intellectual figure. 

The book, commonly known as “At-
Tafhim”, is a self-teaching guide for 
astronomy which has been arranged 
in the Q&A style. The oldest version 
of the book, which has been inscribed 
by Mohammad ibn Jurabi in 1143 CE, 
is kept in the Majlis Library, Museum, 
and Documentation Center. 

The other work is “Khamseh” (“The 
Quintuplet”) composed by Nezami 
Ganjavi (c. 1141-1209 CE), the great-
est romantic epic poet in Persian lit-
erature, who brought a colloquial and 
realistic style to the Persian epic. 

Nezami’s reputation rests on his 
“Khamseh” which is a pentalogy of 
poems written in Masnavi verse form 
(rhymed couplets) and totaling 30,000 
couplets. 

These five poems include the didactic 
work Makhzan ol-Asrar (The Treasury 
of Mysteries), three traditional love 
stories of Khosrow and Shirin, Leili 
and Majnun, and Haft Paykar, and the 
Eskandar-nameh, which records the 
adventures of Alexander the Great. 

There are various versions of “Kham-
seh” in Iranian libraries, but the two 
versions kept at the Central Library of 
the University of Tehran and the li-
brary of the Shahid Motahhari School 
and Mosque in Tehran will be intro-
duced for UNESCO. 

The documents compiled for the two 
books are currently being rendered into 
English and they should be submitted 
to UNESCO’s Memory of the World 
Secretariat until March 31, 2010. 

A collection of Iranian documents dat-
ing back to the Safavid era was added to 
UNESCO’s Memory of the World Reg-
ister list in 2009. 

In addition, the Shahnameh of Bay-
sunqur, one of three ancient copies of 
Ferdowsi’s epic masterpiece, and the 
Endowment Deed of Rab-e Rashidi are 
two other Iranian works, which were 
registered on the list in 2007. 

Photo: Khosrow II in front of Shirin’s 
palace in an illustration from a late 
15th century Persian manuscript of the 
Khamseh by Nezami (The Keir Collec-
tion, Ham, Richmond, England) 

Iran prepares two works 
for UNESCO Memory of 
the World Register
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Italy Accuses 7 of 
Arms Sales to Iran
Seven people accused of selling arms 
to Iran via several countries in Europe 
have been arrested in Italy, the police 
in Milan said Wednesday. 

Two are Iranians living in Italy, one of 
them an accredited television journal-
ist, and five are Italians, the authorities 
said. Two more Iranian suspects remain 
at large. The Iranians are suspected of 
being spies. 
Italy’s veteran counterterrorism prose-
cutor, Armando Spataro, said at a news 
conference in Milan on Wednesday that 
a nine-month investigation, including 
intercepted phone conversations and e-
mail messages, indicated that the group 
was trafficking in weapons to Iran de-
spite an arms embargo. 
Mr. Spataro said that the British, Swiss 
and Romanian authorities had joined 
the investigation and that shipments of 
materials had been intercepted, includ-
ing 1,000 rifle scopes. The authorities 
also said the operation stopped explo-
sives from being shipped to Iran, ac-
cording to the Italian media. 

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

Iran will not retreat 
from its nuclear path: 
Rohani
Hassan Rohani, director of the strate-
gic research center at the Expediency 
Council, said on Tuesday Iran will not 
move back from the path it has taken 
with regard to its peaceful nuclear pro-
gram. 
“Islamic Republic of Iran aims to safe-
guard its nuclear achievements and the 
system will not retreat,” Rohani told re-
porters on the sidelines of a conference 
on petroleum and foreign policy. 
The Iranian nuclear activities are based 
on the Non-Proliferation Treaty and 
the West’s pressure on Iran is unjusti-
fied, he asserted. 
The former nuclear negotiator also said 
the doubts expressed about Iran’s nu-
clear program by Yukiya Amano (di-
rector of the International Atomic En-
ergy Agency) are “unfounded”. 
Rohani who was renowned as the cleric 
diplomat under the Khatami adminis-
tration said Amano has repeated claims 
by Western officials though the IAEA 
chief clearly knows that all nuclear ac-
tivities in Iran are under the IAEA in-
spections. Asked on probable new sanc-
tions on Iran, Rohani said great powers 
may pass a new resolution against Iran, 
but all these moves fall within a “psy-
chological war” against Tehran. 
“Despite Americans’ claims, I see it a 
remote possibility that the Security 
Council approves a resolution against 
Iran,” added the member of the Su-
preme National Security Council
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UNITED NATIONS — Key Western 
powers have sent a revised proposal 
for new sanctions against Iran to Rus-
sia and China that would target the 
country’s powerful Revolutionary 
Guard and toughen existing measures 
against its shipping, banking and in-
surance sectors, well-informed U.N. 
diplomats said Wednesday.

Russia has expressed a willingness to 
negotiate on the elements for a new 
U.N. sanctions resolution but China, 
which relies on Iran for much of its 
energy, has not responded, the dip-
lomats said, speaking on condition of 
anonymity because the discussions are 
taking place among capitals.

The United States circulated elements 
for a possible new U.N. sanctions reso-
lution to other veto-wielding U.N. 
Security Council members — Rus-
sia, China, Britain and France — and 
Germany in January. The six countries 
have been trying, to no avail, to get 
Iran to suspend its uranium enrich-
ment program and return to negotia-
tions on its nuclear program.

The revised proposal, sent by the 
Western nations in the past few days, 
builds on the three previous sanc-
tions resolutions against Iran, aimed at 
pressuring the government, which has 
stepped up its enrichment program 
while insisting its goal is the peaceful 
production of nuclear energy.

Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali 
Khamenei, charged Sunday that the 
U.S. and its allies are behind the U.N. 
nuclear watchdog agency’s claim that 
Iran may be making nuclear bombs, 
despite its repeated denials. His com-
ments, on state television Sunday, 
came 10 days after the International 
Atomic Energy Agency said it was 
concerned Iran may be working on 
nuclear weapons, echoing conclusions 
reached by the U.S. and several of its 
allies.

The initial U.N. sanctions resolutions 
focused on Iran’s nuclear and missile 
programs and the people and financ-
ing behind them.

Diplomats said the new proposal 
would target the Revolutionary Guard 
and companies and organizations con-
trolled by the elite corps that have 
links to weapons proliferation.

The last sanctions resolution adopted 
in March 2008 authorized inspec-
tion of cargo shipments by two Ira-
nian companies that are suspected 
of containing banned items. It also 
introduced financial monitoring of 

two banks with suspected links to 
proliferation activities and called on 
all countries “to exercise vigilance” in 
entering into new trade commitments 
with Iran, including granting export 
credits, guarantees or insurance.

U.N. diplomats said the new proposal 
would toughen the shipping, banking 
and insurance measures.

The list of individuals and companies 
with links to weapons programs is also 
likely to be expanded in a new reso-
lution. All countries are required to 
freeze the assets of those on the list 
and ban travel for the individuals.

While the four Western powers have 
been pushing for a fourth round of 
U.N. sanctions, China has been skepti-
cal, saying repeatedly that it believes 
there is more room for diplomacy.

The Western powers want a new 
sanctions resolution approved before 
the five-year review of the Nuclear 
Nonproliferation Treaty starts at U.N. 
headquarters in May. The 1968 accord 
is considered the cornerstone of global 
efforts to prevent the spread of atomic 
arms.

The six countries have backed the 
three previous sanctions resolutions, 
and Russia’s U.N. Ambassador Vitaly 
Churkin said that unity should be 
maintained.

“The value of the `six’ is obvious, and 
we have been working as the `six’ on 
this matter since May of 2006 and we 
have every intention to continue do-
ing so as the `six’,” Churkin told re-
porters Tuesday.

“There are variables sometimes in 
interpretation on what would be the 
proper thing to do but I see no rea-
son why the six could not continue 
working effectively and hammering 
out joint positions on the issues of our 
dealings with Iran,” he said.

Churkin stressed that the goal remains 
negotiations with Iran.

“Another resolution may happen ... 
but the key thing is not to have sanc-
tions, the key thing is to have this mat-
ter resolved peacefully,” he said. “And 
that is why it is more complicated than 
just what element, or elements one is 
going to have in a hypothetical Secu-
rity Council resolution. This is where 
most of our concerns, our efforts, our 
work lie.”

(Source : AP)

New Iran sanctions propos-
al sent to Russia, China





Renowned Spanish flamenco guitarist Juan 
Martín honored Tehrani citizens with a 
composition he composed especially for 
them. 
Martín gave his first performance sched-
uled for the 25th Fajr International Music 
Festival here at Tehran’s National Grand 

Hall on Saturday evening. 
Among his selections, the Spanish guitar-
ist played a piece he had composed for the 
people of Tehran, “when I came to Iran 
five years ago, I gave a performance at the 
Niavaran Palace and was highly impressed 
by the people of Tehran. 

Juan Martín plays in honor 
of Tehrani citizens
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UNITED NATIONS — Key 
Western powers have sent a re-
vised proposal for new sanctions 
against Iran to Russia and China 
that would target the country’s 
powerful Revolutionary Guard 
and toughen existing measures 
against its shipping, banking and 
insurance sectors, well-informed 
U.N. diplomats said Wednesday.
Russia has expressed a willing-
ness to negotiate on the elements 
for a new U.N. sanctions resolu-
tion but China, which relies on 
Iran for much of its energy, has 
not responded, the diplomats 
said, speaking on condition of 
anonymity because the discus-

sions are taking place among 
capitals.
The United States circulated el-
ements for a possible new U.N. 
sanctions resolution to other 
veto-wielding U.N. Security 
Council members — Russia, 
China, Britain and France — and 
Germany in January. The six 
countries have been trying, to 
no avail, to get Iran to suspend 
its uranium enrichment program 
and return to negotiations on its 
nuclear program.
The revised proposal, sent by the 
Western nations in the past few 
days, builds on the  >> Page 3

Iranian security forces arrested 
world-renowned Iranian film-
maker Jafar Panahi along with 
his family and a number of 
friends at his home in Tehran on 
Monday, a number of Persian-
language websites reported. 
Tehran Prosecutor General Ab-
bas Jafari-Dolatabadi said on 
Tuesday that there was no po-
litical or professional reason for 
the arrest. 

“He has been suspected of com-
mitting some crimes, which 
have been reported, and he has 
been arrested along with one of 
his friends,” he added. 
Panahi and members of his fam-
ily had previously been arrested 
during an opposition protest 
that was held at a Tehran ceme-
tery on July 30 in memory of the 
demonstrators who were killed 
in the streets as a result of the 
unrest after the >> Page 6

Iranian filmmaker 
Jafar Panahi detained 


