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چین در پرونده هسته اي ايران در چه جناحي قرار مي گیرد؟به نظر مي رسد 
دولت اوباما بعد از يك سال موضع سرسختانه اي اتخاذ كرده است.بعد از 
تحريم هاي مارس 2008 اكنون اياالت متحده پیش نويس قطعنامه تحريم علیه 
ايران را تهیه كرده است. اما چین در مقابل طرح آمريكا ايستادگي مي كند.
جمهوري خلق چین تنها عضو دايم شوراي امنیت است كه با اصل اقدامات 
تنبیهي جديد مخالفت كرده است.يانگ جیه شي وزير امور خارجه چین روز 
هفتم مارس اعالم كرد:»فشارها و مجازات ها نمي توانند مساله هسته اي ايران 
را به طور ريشه اي حل و فصل كنند.« برخي از نشانه هاي ديگر هم وجود 
دارند كه نشان مي دهند چین در مورد تحريم ايران انعطاف پذيري هايي نیز 
دارد. بعد از ديدار جیمز اشتاين برگ معاون وزير امور خارجه آمريكا از 
چین كه هفته پیش انجام شد پكن ابراز امیدواري كرد كه پرونده هسته اي 

ايران از مسیر ديپلماتیك حل و فصل شود و در عین حال از ايران ....
صفحه 8

صفحه 4

صفحه 6 ایران

گزارش اختصاصی هفته نامه پرشین از مراسم روز زن در لندن

مبارزه علیه ستم جنسیتی بر زن

جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک 
جمهوری  رياست  فرمان  آمريكا، 
مورخ 15 مارس سال 1995 داير بر 
میان  اضطراری"  "وضعیت  وجود 
های  تحريم  و  ايران  و  كشورش 
يك  برای  را  آن  با  مرتبط  گسترده 

سال ديگر تمديد كرده است.

صفحه 10 اقتصاد

كاهش ارزش يورو، رونق 
صادرات شركت هاي اروپايي 

شركت هاي  اخیر  سال هاي  طي 
مداوم  رشد  شاهد  اروپايي 
دالر  برابر  در  يورو  ارزش 
بین المللي  ارزي هاي  ديگر  و 
گذشته  هفته هاي  طي  اما  بودند 
و  است  اين روند معكوس شده 

شركت هاي ياد شده ...

جنجال برای مخفی نگه 
داشتن هويت قاتل 

سال   17 از  بعد  مجرم 
به  جنسی  آزار  اتهام  به 
قاتل  شد  احضار  دادگاه 
جرم  به  كه  ای  ساله   27
در  نوپا  كودک  يك  كشتن 
سال 1993 به مدت هشت 
بود  بازداشت  تحت  سال 

صفحه14 گوناکون

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

صفحه12

اوباما فرمان وضعیت اضطراری 
مقابل ايران را تمديد كرد

بازي چیني در پرونده هسته اي 

کاترین بيگلو مردان 
اسکار را کيش و مات کرد



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

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

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

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت كنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت كنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

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

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

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

نشريه ارسال نمايند:

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

و عناوين آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشین خواهد بود.

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

به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشريه ارسال نمايند.

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

را ذكر كنید.

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

كرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبلیغات
 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

حضور سردبیر محترم هفته نامه پرشین
جناب آقای نجفی / با سالم و عرض ادب

اينجانب يكی از اعضای كوچك جامعه قلم به دستان عرصه مطبوعات هستم كه سالهای درازی از عمرم را در 
زمینه روزنامه نگاری و انتشار مطبوعات چه در داخل ايران و چه در طی سالهای تبعید خود خواسته، گذرانده 
ام. غرض حقیر از مرقوم اين سطورصرفًا قدردانی از زحمات شما برای ايجاد و حفظ يك نشريه پويا برای 
ايران خارج از كشور است اما برای نشان دادن عمق ارادت خود در مقابل مجاهدت گرانبار شما می خواستم 
اتفاق جالبی كه همین هفته گذشته برايم افتاد و منجر به ياد آوری خاطرات مشتركی شد، با شما در میان بگذارم.

  )CHISWICK(چند روز پیش كه برای انجام كاری به داخل شهر رفته بودم، نیمه های روز از ايستگاه چیزيك
به سمت وستمینیستر )Westminster( روی خط District Line در حركت بودم؛ گمان می كنم در ايستگاه 
ساوت كنزينگتن بود كه خانمی میانسال با چهره و وقاری ايرانی وارد قطار شد، رو يك صندلی خالی در نزديكی 
من اما رديف مقابل نشست و سرگرم روزنامه خواندن شد. در آن شلوغی قطار اكثر مردم روزنامه مترو می 
خواندند و نیز به ندرت يك غیر انگلیسی را می شد از نوع روزنامه ای كه در دست داشت، تشخیص داد. با 
احساسی مركب از تعجب و غرور می ديدم كه بر باالی هر دوصفحه روزنامه دو زبانه كه در دست آن خانم 

بود، اسم و لوگوی پرشین ويكلی با طراحی زيبايش خود نمايی می كرد.

بی اختیار ياد زمانی افتادم كه شما جمعی از نويسندگان و اصحاب قلم را دعوت كرديد و در آن محفل بحث 
انتشار يك روزنامه رايگان را مطرح كرديد و دست ياری دوستان را طلبیديد اما با مخالفت حضار مواجه شديد! 
برای مثال خود بنده معتقد بودم انتشار رايگان يك نشريه در واقع بهايی قايل نشدن برای قلم يك نويسنده است 
اگر چه شما معتقد بوديد ارزش واقعی يك نشريه به مقبولیت عامه آن و توجه ای است كه مردم به آن می كنند. 
باز دوست ديگری عارض شد مردم ما زياد اهل روزنامه و مطالعه نیستند ولی شما معتقد بوديد مردم روزنامه 
خودشان را می خوانند؛ اگر روزنامه ای كه برای مردم نباشد با استقبال مردم نیز مواجه نمی شود. آن روز و 
هر روز بعد از آن كه روزنامه شما را در هر فروشگاه – متأسفانه – زير دست و پا و ظرف و كیسه های اجناس 
می ديديم، شكست و توقف انتشار آن را پیش بینی می كرديم و البته آن چیزی كه خصوصًا برای كمترين، قابل 
حدس و پیش بینی نبود، ديدن روزنامه شما در میان روزنامه هايی كه مردم در حین آمد و شد های روزانه شان 
با وسايط نقلیه عمومی، می خوانند. اينجا بود كه ارزش مقاومتها و مجاهدت های شما را در راه پر پیچ و خم 
طبع مطبوعات كه خود به خوبی به آن واقفم، دانستم. و حقیقتًا رشك بردم به چنان موفقیت ارزشمندی كه فقط 
با همت و اراده استوار مردی عاشق قابل دست يابی است. شخصًا شرمسارم از اينكه با اين همه سابقه روزنامه 
نگاری هنوز نتوانسته ام كمر به خدمتی اين چنین واال به فرهنگ و ادب كشورم ببندم و كسی را هم كه مرد اين 
میدان بود تنها گذاشتم! هفته نامه پرشین ديگر حقیقتًا يك روزنامه حرفه ای تمام عیار و باعث افتخار هر ايرانی 
مقیم انگلستان است. امید وارم جامعه نويسندگان ما ديگر تغییرات زمانه را لمس و وجود آن را پذيرفته باشد. 
هفته نامه شما دست كم ثابت كرد كه معیار ارزش گذاری يك نشريه تغییر كرده است و ديگر نمی توان مدعی 

شد كه صرف رايگان بودن يك نشريه دلیل بر تبلیغاتی و بودن آن است. 
در انتها ضمن تبريك پیشاپیش سال نو و خسته نباشید به شما وهمكارنتان آرزوی موفقیت و پیشرفت روز 

افزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
 امضا محفوظ

نامه وارده

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

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

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

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

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

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

استفاده از هرگونه طرح های  تبلیغاتی 
هفته نامه پرشین منوط به اجازه كتبی می باشد.
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ساعات تحويل سال نو در سراسر دنیا
Iran time: Saturday March 20, 2010, 21:02:13 PM
ايران: ساعت 21:02:13 شب - شنبه 29 اسفند 1388

Los Angeles time: Saturday March 20, 2010, 10:32:13 
AM

لس آنجلس: ساعت 10:32:13 صبح - شنبه 20 مارس 2010 

New York: Saturday.March 20, 2010, 13:32:13 PM 
Paris: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM
Toronto: Saturday.March 20, 2010, 13:32:13 PM 
San Francisco: Saturday.March 20, 2010, 10:32:13 AM 
London: Saturday.March 20, 2010, 17:32:13 PM
Vancouver: Saturday.March 20, 2010, 10:32:13 AM 
Huston: Saturday.March 20, 2010, 12:32:13 AM 
Stockholm: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM
Abu Dhabi: Saturday.March 20, 2010, 20:32:13 PM 
Jakarta: Sunday.March 21, 2010, 02:32:13 AM
Amsterdam: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM 
Jerusalem: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM
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به بهانه ی 8 مارس »روز جهانی زن«
روز جهانی زن در سال 2010 

مبارزه علیه ستم 
جنسیتی بر زن

فرشته كديور
عكس : آبید

به جرات می توان گفت كه از همان ابتدای آفرينش كه حوا میوه  ی 
ممنوعه را به دهانش فرو برد و لذت چشیدنش را از آدم نیز دريغ 
نكرد؛ به عنوان خطاكاری شناخته شد كه آدم نیز شريك خطايش شد. 

از همان پیدايش، انگشت اتهام به سوی حوا )بهتر بگويم، زن( نشانه 
گرفته شد. اما خداوند به خاطر اين سرپیچی، هر دوی آنان را يكسان 
تنبیه نمود و نه فقط حوا، بلكه هر دويشان را از بهشت راند. از آن 
پس، آنچه در دل دوران ها و سالیان پس از آن تا به امروز رخ داد؛ 
نشانگر نقش بارز زن در هر رويدادی بوده و هست. در هیچ گوشه 
اهمیت  با  در رويدادهای  نقش زن،  و  ماهیت  از  توان  نمی  تاريخ،  ی 
زن  جرم  به  زنان  همیشه  اما  كرد.  پوشی  چشم  ساز،  سرنوشت  و 

بودنشان، بیشتر مورد محكومیت و ناعدالتی قرار گرفتند.
با مراجعه به تقويم ها و بازگشت به قرن نوزده، می بینیم كه حركتی 
اعتراضی توسط زنان كارگر، چگونه از يك كارخانه پارچه بافی در 
امريكا، آغاز شد و به سیر جهانشمول خود تا امروز، منتهی شد. اين 
واكنش اعتراضی آنان كه در واقع نسبت به شرايط نامناسب كاری، 
استثمار، ساعات طوالنی كار، پرداخت دستمزدهای ناچیز و ... بود؛ 
در سال های پس از آن به نقطه ی عطف مبارزاتی تبديل شد كه بنیان 
اجتماعی،  های  برابری  به  دستیابی  برای  زنان،  آرمانهای  محور  و 
و  جريان  اين  گیری  شكل  با  گرفت.  بر  در  را  اقتصادی  و  سیاسی 
و  متمادی  سالیان  آن، طی  اعتراضی  و  مبارزاتی  دامنه ی  گسترش 
تالش های مستمر فعاالن زن و با پیمودن فراز و نشیب های تاريخی، 
سرانجام در سال 1975توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته 
شد و دو سال پس از آن يعنی در سال 1977، هشتم مارس رسما به 

عنوان »روز جهانی زن« نام گرفت.
حافظه ی تاريخ نشان داده است؛ هنگامی كه رويدادهای مبارزاتی اين 
چنینی به وقوع می پیوندد؛ خود تبديل به فريادی برای رساندن پیام 
اينگونه  آنچه  به گوش جهانیان می شود. مسلما  مبارزه  و  اعتراض 
به ثمر رسید، سهل و آسان نبود و زنان، تاوان و بهای زيادی برای 

دست يابی اش پرداخته و راه طوالنی در پیش رو دارند.
به دنیای امروز باز گرديم. با وجود صنعتی و مكانیزه شدن جوامع، 
آگاهی  افزايش  مختلف،  های  عرصه  در  تكنولوژی  و  علم  پیشرفت 
های اجتماعی و فرهنگی به مدد رسانه های ارتباط جمعی و فراگیری 
اينترنت، همچنان در دهكده ی جهانی، نشانی از استثمار زنان، تبعیض 
جنسی، تجاوز، سنگسار، آزار و اذيت های جسمی و جنسی، قتل های 

ناموسی، ختنه كردن دختران، ازدواج های اجباری و ... به چشم می 
خورد؟ البته كه در كشورهای گوناگون فراخور ارزش های فرهنگی، 
و  شاهد  مختلف؛  های  شیوه  و  شكل  به  عرفی  يا  و  سنتی  مذهبی، 
ناظرش هستیم و همواره فعاالن حقوق بشر و زنان كوشیده اند كه 
موارد اينچنینی را به سازمانهای مربوطه گزارش كرده و يا حمايت 

های بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر را جلب نمايند.
مقايسه  در  را  امسال  مارس  آنچه هشت  كه  اين  توجه  قابل  نكته ی 
گرايش  و  توجه  است؛  ساخته  متفاوت  كامال  گذشته،  های  سال  با 
گسترده ی سازمانهای معتبر بین المللی در حمايت و اعالم همبستگی 
با مبارزات زنان علیه تبعیض جنسی و جنبش برابری طلبانه  آنان در 
ايران است. علت را بايد در نقش كارآمد زنان خصوصا در مبارزات 
پس از انتخابات اخیر ايران يافت كه بر همگان روشن و شفاف است 
و نیاز به بازگويی نقش و حضور پررنگ آنها در جريان اعتراضات 
چندين ماه گذشته نیست و بازتاب اين مبارزات را می توان در كشته 
و  نگاران  ای روزنامه  فله  های  بازداشت  اخیر،  های  شدگان جريان 
فعاالن حقوق زنان و معترضان خیابانی يافت. چنان كه هر روزه در 
اخبار و منابع گوناگون اطالع رسانی در جريان چند و چون آنها قرار 
گرفته ايم و ديگر نیاز به تكرار مكررات نیست. بنابراين، نگاه تیزبین 
فعاالن در اين عرصه نسبت به بیداری و نقش مبارزاتی زنان برای 
بیشتری  دقت  با  و  تر شده  جدی  و  بینانه  واقع  شان،  حقوق  احقاق 

فعالیت های جنبش زنان در ايران را دنبال می كنند. 
همان گونه كه می دانیم در گوشه و كنار دنیا اين روزها، به مناسبت 
روز جهانی زن، نشست ها، تظاهرات و تجمعات گوناگونی برپاست 
و بخش عمده ای از آنها مربوط به اعالم حمايت و همبستگی با زنان 
ايرانی است كه برای احقاق حقوق مدنی و انسانی شان مبارزه می 
كنند. در لندن نیز برنامه های متعددی برگزار شد از جمله می توان 
به برنامه روز شنبه ششم مارس اشاره كرد كه تجمعی با حضور 
برخی از جمله طرفداران جنبش سبز و زنان و ساير گروه های فعال 
سیاسی  برگزار شد كه در واقع پیوستن آنها به مراسم عمومی بود 
جهانی  روز  مناسبت  به   »Million women rise« عنوان  تحت  كه 
با در  ايرانی  لندن برگزار می شد. حاضران  ترافالگار  زن در میدان 
حكم  توقف  بر  مبنی  هايی  نوشت  دست  و  پالكاردها  داشتن  دست 
اعدام و سنگسار در ايران، مبارزه با تبعیض جنسی، آزادی زندانیان 
در بند، حقوق برابر زنان و... در اين مراسم شركت داشتند. همچنین 
تصاويری از زندانیان مبارز، روزنامه نگاران دربند و كشته شدگان 
ماه های اخیر در جريان اعتراضات خیابانی به چشم می خورد. در 
و  ها  خواسته  بیان  به  مختلف  كشورهای  از  نمايندگانی  مراسم  اين 
ديدگاه های خود در مورد حقوق زنان پرداختند كه نماينده ای از زنان 

ايرانی نیز وضعیت و فعالیت جنبش زنان در ايران را تشريح نمود.
عالوه بر آن روز يكشنبه هفتم مارس نیز تظاهراتی توسط سازمان 
زنان هشت مارس لندن برگزار شد كه آنان نیز با تجمع اولیه مقابل 
سفارت جمهوری اسالمی و سر دادن شعارهايی راهی میدان ترافالگار 
شدند تا با طی كردن اين مسیر و در دست داشتن پارچه نوشت ها و 
سر دادن شعارهايی خواسته ها و مطالبات خود را به مناسبت روز 
اين  با  نیز همراه  برنامه های جانبی ديگری  دارند.  اعالم  جهانی زن 
آواز  و  به شعر  توان  می  جمله  از  كه  بودند  ديده  تدارک  راهپیمايی 

خوانی، اجرای موسیقی رپ اعتراضی و اجرای نمايش اشاره نمود.
برنامه ديگری كه بايد از آن ياد كرد در روز دوشنبه هشتم مارس 
بود كه مراسم بزرگداشت روز زن با موضوع »زنان و جنبش سبز« 
در دانشگاه سوآس )SOAS( لندن توسط گروهی از بانوان حامیان 
جنبش سبز برگزار شد. در اين مراسم خانم ناهید حسینی روزنامه 
نگار، فعال سیاسی و حقوق زنان ضمن تبريك اين روز به همه زنان، 
ستم  علیه  »مبارزه   2010 سال  در  زن  جهانی  روز  كه  داشت  بیان 
تاريخچه ی  بیان  به  نهاده شده است و سپس  نام  بر زن«  جنسیتی 
ايران  و  اروپايی  كشورهای  در  آن  اهداف  و  گیری  شكل  پیدايش، 
پرداخت و نقش زنان در جريان جنبش سبز را مورد كاووش قرار 
داد. او جنبش زنان در طی ماه های اخیر را پیشتاز و پیشرو مبارزات 
اعتراضی دانست و فعالیت و نقش زنان را از شاخصه های جامعه 
ی دموكراتیك برشمرد كه بدون حمايت آنها، دستیابی به چنین مهمی 
محقق نخواهد شد. اين فعال حقوق زنان، اتحاد و يكی شدن همه گروه 
يك  حول  را  سیاسی  فعال  های  گروه  ساير  و  كارگران  زنان،  های 
محور مشخص ضروری دانست  و بر لزوم پرهیز از جداسازی و 

اتحاد عمل فعاالن در جبهه جنبش سبز تاكید نمود.
 در خالل اين مراسم نیز ويدئو كلیپ هايی از تصاوير حماسی زنان 
در جريان مبارزات چند ماه اخیر به نمايش گذاشته شد. عالوه بر آن 
به ارائه گزارشی در مورد كمپین يك میلیون امضا، ماهیت و نحوه 
شكل گیری آن نیز پرداخته شد. اين مراسم با اجرای موسیقی زنده 

گروه ) Noname ( به پايان رسید.
در خاتمه ضمن تبريك اين روز به همه زنان آزاد انديش وطنم، كالمم 

را با بخشی از شعر فروغ فرخزاد به پايان می رسانم:
/ با دو چشم شیشه ای  می توان همچون عروسك های كوكی بود 

دنیای خود را ديد
می توان در جعبه ای ماهوت / با تنی انباشته از كاه / سالها در البالی 

تور و پولك خفت
می توان با هر فشار هرزه ی دستی / بی سبب فرياد كرد و گفت: آه 

من بسیار خوشبختم!

تلويزيون پارس شعبه لندن آغاز
 به كار كرد

به  گذشته  هفته  از  پارس  تلويزيون  پرشین  خبرنگار  گزارش  به 
همت آقای آرشید مطیع قوانین در لندن آغاز به كار نموده است 

. آقای آرشید چندی پیش نیز نیز به اتفاق يكی از دوستان خود 
با هواپیمای يك موتوره دور دنیا با نام پرواز آزادی پرواز نمود

ايشان طی تماس تلفنی با دفتر نشريه اظهار داشتند كه اين كانال 
اجتماعی  و  تاريخی  مشكالت  و  روز  اخبار  به  بیشتر  تلويزيونی 

ايرانیان لندن خواهد پرداخت.

الزم به يلد آوريست كه اين كانال بر روی ماهواره های W3A و 
تله استار قابل دريافت می باشد
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info@persianweekly.co.uk هفته ای كه گذشت
اوباما فرمان وضعیت 

اضطراری مقابل ايران را 
تمديد كرد

فرمان  آمريكا،  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک 
رياست جمهوری مورخ 15 مارس سال 1995 داير 
میان كشورش و  بر وجود "وضعیت اضطراری" 
ايران و تحريم های گسترده مرتبط با آن را برای 

يك سال ديگر تمديد كرده است.
 10 روز  سفید  كاخ  كه  ای  بیانیه  در  اوباما  آقای 
"تهديدی غیرعادی و  مارس منتشر كرد گفت كه 
و  خارجی،  سیاست  ملی،  امنیت  علیه  العاده  فوق 
سیاست  و  اقدامات  از  ناشی  كه  آمريكا  اقتصاد 
ادامه دارد و بنابراين آن  های دولت ايران است" 

شرايط بايد برای يك سال ديگر تمديد شود.
جمهوری  رياست  فرمان  صدور  از  اولیه  انگیزه 
كلینتون،  بیل  توسط   1995 مارس   15 مورخ 
در  ايران  نفتی  میدان  يك  توسعه  از  جلوگیری 
قراردادی به ارزش يك میلیارد دالر توسط شركت 

آمريكايی كونوكو بود.
ايران  كردن  متهم  با  زمان  آن  در  كلینتون  آقای 
صلح  فرآيند  تضعیف  تروريسم،  از  حمايت  به 
خاورمیانه و تالش برای دستیابی به سالح های 
نفتی  میدان  اين  توسعه  كه  گفت  جمعی  كشتار 
آن  از  تواند  ايران می  دولت  كه  را  مالی  "منابعی 
ادامه سیاست های جاری اش استفاده كند  برای 

تامین خواهد كرد."
در  بعد  ماه  دو  از  كمتر  آمريكا  جمهور  رئیس 
روز 6 مه 1995 فرمان رياست جمهوری ديگری 
را  ها  تحريم  كه  كرد  صادر  ايران  با  ارتباط  در 

گسترش می داد.
براساس آن دستور شهروندان آمريكا از صدور 
تامین مالی  يا  ايران  به  كاالها، فناوری و خدمات 

اينگونه معامالت منع می شدند.
تازه  آن دستور همچنین هرگونه سرمايه گذاری 
توسط افراد يا شركت های آمريكايی در ايران را 

ممنوع می كرد.
كلینتون  آقای  كه  گفت  زمان  آن  در  سفید  كاخ 
شرايط  در  اقتصادی  اختیارات  "قانون  براساس 
مسدود  امكان  او  به  كه  المللی"  بین  اضطراری 
آن  داد  را می  ملی  امنیت  داليل  به  تجارت  كردن 

دستورات را صادر كرده است.
از  نويسد  می  خود  بیانیه  در  اوباما  آقای  اكنون 
آنجا كه به عقیده او اقدامات و سیاست های دولت 
العاده"  فوق  و  "غیرعادی  تهديدی  همچنان  ايران 
اقتصاد  و  خارجی  سیاست  ملی،  امنیت  متوجه 
آمريكا می كند، وضعیت اضطراری همچنان ادامه 

دارد و دستور يك سال ديگر تمديد خواهد شد.
او در بیانیه خود به فرمان های مورخ 15 مارس 
1995 اشاره كرد و همزمان در نامه ای  6 مه  و 

به كنگره نوشت كه "من نتیجه گیری كرده ام كه 
الزم است وضعیت اضطراری ملی اعالم شده در 
ارتباط با ايران ادامه يابد و تحريم های جامع علیه 
ايران در واكنش به اين تهديد به قوت خود باقی 

بماند."
البته بیل كلینتون رئیس جمهوری وقت آمريكا بعدا 
تحريم ها را به شركت های خارجی نیز گسترش 
داد كه مشمول دستور تمديد روز چهارشنبه نمی 

شود.
تحريم های ايران و لیبی

های  تحريم  قانون   1996 اوت  در  كلینتون  آقای 
ايران و لیبی را امضا كرد كه شركت های خارجی 
نفت  های  بخش  در  دالر  میلیون   40 از  بیش  كه 
و گاز ايران و لیبی سرمايه گذاری می كردند را 

تحريم می كرد.
اما برخی ناظران می گويند كه آن قانون منفذهای 
آمريكا  جمهوری  رؤسای  به  كه  داشت  زيادی 

اجازه می داد آن را ناديده بگیرند.
تاكنون  ايران  قرارداد  هیچ شركت خارجی طرف 
بر اساس آن قانون، توسط دولت آمريكا مجازات 
نشده است.ناظران معتقدند كه كاخ سفید همواره 
نگران بوده كه چنین كاری اثری منفی بر روابطش 
با كشورهای متحد اروپايی يا آسیايی بگذارد و به 
همین دلیل، از طريق مذاكره شركت های سرمايه 
گذار در ايران را به خروج از ايران ترغیب می كند.

روزنامه نیويورک تايمز روز يكشنبه در گزارشی 
دولت  گذشته  دهه  يك  در  كه  نوشت  اختصاصی 
ايران  با  كه  هايی  از شركت  آمريكا  مختلف  های 
مراوده كاری داشته اند، بیش از صد میلیارد دالر 
اند و اين در حالی بوده كه  پشتیبانی مالی كرده 
سیاست رسمی اين كشور مخالف سرمايه گذاری 

در ايران بوده است.
 107 از  بر اساس تحقیقات نیويورک تايمز، بیش 
میلیارد دالری كه دولت های جورج بوش و باراک 
بابت مراوده كاری و تجاری شركت های  اوباما 
مختلف هزينه كرده اند، حدود 15 میلیارد دالر به 
از  سرپیچی  با  كه  است  شده  اعطا  هايی  شركت 
تحريم های آمريكا، در ايران سرمايه گذاری های 
كالنی داشته و به ايران كمك كرده اند حوزه نفت 

و گاز خود را توسعه دهد.
تايمز همچنین فهرستی از شركت های  نیويورک 
"ناقض" تحريم های اياالت متحده منتشر كرده كه 
در آن اسامی ده ها كمپانی بزرگ از جمله شركت 
خودروسازی  شركت  پی،  بی  بريتانیايی  نفتی 
ژاپنی هوندا و واحد مشترک نوكیا-زيمنس ديده 

می شود.
نمايندگان  از  تعدادی  گزارش  آن  انتشار  پی  در 
طرحی  دارند  قصد  كردند  اعالم  آمريكا  كنگره 
كند  را موظف می  آمريكا  كنند كه دولت  ارائه  را 
اياالت  های  تحريم  'ناقض'  های  شركت  اسامی 
سی  بی  )بی  سازد.  منتشر  را  ايران  علیه  متحده 

فارسی(

استقبال كاخ سفید از 
توقف فروش

 بنزين به ايران
از  بنزين  به دنبال اعالم خبر توقف صادرات 
سوی كمپانی شل به ايران، سخنگوی وزارت 
خارجۀ آمريكا از اين اقدام شركت شل استقبال 
كراولی  فیلیپ  سی  بی  بی  گزارش  كرد.به 
سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمريكا انتشار 
خبر قطع صادرات بنزين به ايران توسط چهار 
شركت بزرگ نفتی و از آن جمله شركت نفتی 
رويال داچ شل، را مهم توصیف كرد و افزود 
:  شركت هايی كه به روابط بازرگانی با ايران 
پذيرا  نیز  را  آن  پیآمدهای  بايد  دهند،  ادامه 

باشند.
افزود  آمريكا  خارجۀ  امور  وزارت  سخنگوی 
بر  متحده،  اياالت  ها،  تحريم  مسئلۀ  در  كه 
صنايع متعدد تمركز داشته و كوشیده تا توجه 

كمپانی های مربوط به بخش های انرژی، امور 
مالی و ساير عرصه ها را به اين نكته جلب كند 
كه اگر آنها به داد وستد با ايران ادامه دهند، 

بايد پیآمدهای آن را نیز پذيرا باشند.
شركت نفتی رويال داچ شل چهار شنبه گذشته 
اعالم كرد كه فروش بنزين به ايران را متوقف 
در  خبری  های  رسانه  چنین  است.هم  كرده 
شركت  سه  كه  دادند  گزارش  جاری  هفته 
در  كه  ترافیگورا  و  گلنكور  ويتول،  بزرگ 
تامین  را  ايران  وارداتی  بنزين  نصف  مجموع 
می كردند، به علت افزايش ريسك سیاسی، از 

فروش بنزين به ايران خودداری كرده اند.
 هرچند ايران يكی از تولیدكنندگان بزرگ نفت 
در جهان است اما حدود 40درصد از نیاز خود 
فروش  كند.البته  تامین  واردات  طريق  از  را 
بنزين به ايران تاكنون در فهرست تحريم های 
اين  علیه  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
كشور قرار نگرفته است اما مجلس نمايندگان 
خواستار  طرحی  تصويب  با  آمريكا  سنای  و 
و  بنزين  كننده  تامین  های  شركت  تحريم 

فراورده های نفتی برای ايران شده اند.

مناظره داغ تلويزيونی
 بر سر رضاخان

متدين  و  ترين  ملی  ترين،  شريف  را  مصدق  زيباكالم 
كه  برشمرد  ايران  اخیر  سال   200 سیاسی  رجال  ترين 
به  خطاب  كه  شد  همراه  مجری  واكنش  با  صحبت  اين 
تعريفی  چنین  مصدق  از  حالی  در  شما  كرد  اعالم  وی 
می كنید كه قباًل وی را به تعلل و كوتاهی و در شكست 
زنی  گمانه  بر خالف  بود.   كرده  متهم  نفت  ملی  نهضت 
ايرانی  برنامه سیاست  بینی می شد  پیش  كه  اولیه  های 
جنجالی  مناظره  ای  رسانه  گسترده  بازتابهای  جهت  به 
سلیمی نمین و زيباكالم، به سرنوشت برنامه رو به فردا 
عواقب  كاهش  برای  آن  اندركاران  دست  و  شود  دچار 
احتمالی دست به سانسور و تعديل هايی در برنامه بزنند، 
و  دلنشین  ای  مناظره  شاهد  امشب  ديگر  بار  تلويزيون 
جذاب میان چند چهره سیاسی و دانشگاهی بود. اگر چه 
سابق  بحث  ايرانی  سیاست  برنامه  موضوعی  جهت  به 
در خصوص ملی كردن صنعت نفت را ادامه داد، اما به 
جهت اصرار طرفین بر مواضع قبلی خود و بیان نكات و 
نظريات جديد در خور توجه و مؤثر بود. در اين برنامه 
و  بر سر خدمت  باز  مناظره،  دو طرف  اصلی  كمشكش 
خیانت رضاخان بود. اين برنامه يك تغییر شكلی داشت 
مهمان  به  تلفنی  مهمان  از  زيباكالم  صادق  اينكه  آن  و 
حضوری تغییر موقعیت داد و عباس سلیمی نمین جايش 
را به عنوان مهمان تلفنی گرفت و تقريبا همان باليی بر 
شده  دچار  آن  به  زيباكالم  گذشته  شب  كه  آمد  سرش 
اين مناظره مواضع خود به هیچ وجه  بود. زيباكالم در 
عقب نشینی نكرد و معتقد بود رضاخان به ايران خدمت 
كرد. وی با تأكید بر اينكه شعار نمی دهد، داليل خاص 
چنین  را  رضاخان  اقدامات  خواندن  خدمت  برای  خود 
در جنوب  فارس  از خلیج  فعلی  ايران  از  آنچه  برشمرد: 
تا دريای خزر در شمال باقی مانده، مديون دو نفر است، 
يكی مديون ضرب شمشیر آقا محمدخان و ديگری چكمه 
ايران  از  هايی  بخش  نبودند،  دو  اين  اگر  كه  رضاخان 

وجود خارجی نداشت. اگر چه هر دوی اين شخصیت در 
تاريخ ايران منفورند. 

وی تالش رضاخان برای وحدت و حفظ استقالل ايران 
را شاخص اصلی خود در ارزيابی اقدامات رضاخان بر 
شمرد. اين سخنان وی بار ديگر همانند گذشته با واكنش 
سلیمی نمین مواجه شد و خطاب به وی عنوان كرد: به 
استفاده  رضاخان  تبلیغ  برای  فرصتی  هر  از  دلیل  چه 
تاريخ  اهمیتی در  نه  نه سوادی داشته و  می كنید؟! وی 

معاصر ايران. تبرئه رضاخان يعنی تبرئه انگلیس ها. 
در اين مناظره موسی نجفی از دوستان غالمحسین الهام 
در دانشكده حقوق دانشگاه تهران به كمك سلیمی نمین 
را  نگاه صرف جغرافیايی  نبايد  اينكه  بر  تأكید  با  و  آمد 
در  چه  اگر  نمود:  تأكید  داد،  قرار  فرد  يك  خدمت  مالک 
اما در دوره  تبديل شد  به گربه  ايران  دوره قاجار شیر 
پهلوی اين اتفاق نیفتاد، اما هويت ايرانی را رضاخان به 
چالش كشید و همین امر بحران جدی در ايران پديد آورد. 
به  را  رضاخان  زيباكالم  نظر  برخالف  نمین  سلیمی 
واگذاری خاک مملكت از جمله بحرين و مناطقی در شمال 
نبايد تنفر  غرب كشور به بیگانه متهم كرد و گفت: شما 
مردم از انگلیس و رضا خان را ناديده بگیريد. زيبا كالم 
و  توطئه  توهم  به  نمین  متهم كردن سلیمی  با  پاسخ  در 
تاريخی كرد و گفت:  به مسائل  ناپلئونی  دايی جان  نگاه 
شما زمین و زمان را بهم می دوزيد كه رضاخان را خائن 
معرفی كنید. با اين بحث مجری تالش كرد فضا را عوض 
كند و از مهمانان خواست با توجه به بحث مطرح شده از 
سوی نجفی مبنی بر بی توجهی رضاخان به هويت ملی 
از اين منظر وارد بحث شوند. ولی زيباكالم اين سخنان 
نجفی را نقد كرد و تاكید كرد: اتفاقًا رضاخان بسیار در 
بحث هويت ايرانی موثر بود و پرچم سه رنگ ايران نیز 
ابتكار وی بود. برخالف احساسات و هیجانات دو طرف 
به  زدنی  مثال  آرامش  با  كاشانی  محمود  مناظره  اصلی 
تبیین مسئله ملی شدن صنعت نفت پرداخت و بحث های 
بی سند را جنگ های حیدری و نعمتی برشمرد كه فايده 

ای برای مردم نخواهد داشت. 



7 هفته نامه پرشين جمعه 21 اسفند ماه 1388   -  شماره 138

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

www.iranianstudy.com

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش هجدهم

ولی وقتی مدتی می گذرد اين آتش زير خاكستر به هر دلیلی 
در گوشه ای فوران می كند آن چنان كه باورتان نمی شود 
ولی تا به كی می توانیم حقايق را نديده بگیريم؟ اين مساله 
باالخره  ندارد  سوز  و  سوخت  مطمئنا  ولی  دارد  زود  ديرو 
يك وقت متوجه می شويم . روزنامه صبح امروز در شماره 
روز 19  مهر سال 78 خود تیتر می كند: 2700 قتل و جنايت 
3000 خودكشی و دو و نیم میلیون نفر نیازمند روان درمانی 
بیالن ساالنه همین جامعه ای است كه تا به حال كسی جرات 
به  كند.  اش صحبت  كاستی  ترين  كوچك  درباره ی  نداشت 
ايران  در  ساالنه  كه  نفری  میلیون   5/2 ناراحتی  ديگر  زبان 
ناديده  فشارهای  نتیجه  كنند  می  مراجعه  اعصاب  پزشك  به 
اند و  انباشته شده  انگاشته ای است كه طی سالهای بسیار 
قرار  اجتماعی  و  روانی  جدی  های  آسیب  معرض  در  حاال 
كشور  خبری  واحدهای  كه  است  حالی  در  اين  و  اند  گرفته 
مداوم از افزايش آمار قتل و جنايت در ساير كشورها خبر می 
دهند اما از انتشار خبر همین جرايم در كشورمان طفره می 
روند. اين روزنامه از قول مشاور وزير آموزش و پرورش و 
در همین مقاله می آورد: میل به خودكشی در تهران به طور 
متوسط روزانه در20 نفر پديد می آيد كه در مورد 8 نفر به 
به بطالت می  از دختران كشور   73% اوقات  پیوند  وقوع می 
موجود  شرايط  كه  بپذيريم  بايد  چگونه  وضع  اين  با  گذرد. 

حافظ ارزش ها در جامعه است؟
عنوان خشونت  تحت  خود   1236 در شماره  ايران  روزنامه 
های خیابانی می نويسد آمار سازمان پزشكی قانونی نشان 
حدود  در   74 نسبت   75 سال  در  خیابانی  نزاع  كه  دهد  می 
به  رو  روندی  نیز  بعد  های  سال  در  و  يافته  افزايش   45%
افزايش داشته است. رئیس قوه قضائیه ی كشور در مصاحبه 
از  حجمی  ارائه  در   77 اسفندماه  دوازدهم  روز  مطبوعاتی 
عملكرد قوه تحت نظارت خود می گويد: كل پرونده هايی كه 
در سال 76 مختومه شده سه میلیون و 145 هزار و 850 فقره 
است كه در سال جاری اين آمار به سه میلیون و 347 هزار  

و 619 فقره رسیده است.مالحظه می فرمايید؟
از جمعیت حدود 60 میلیونی كشور كه حدود بیش از نیمش 
قاعدتا نبايد كاری با دادگستری داشته باشند فقط در يكسال 
كه  هم  را  مختومه  غیر  اگر  مختومه شده  پرونده  مقدار  اين 
به  باشد  ها  از مختومه  بیش  به مراتب  مقاديری  بايد  قاعدتا 
اين رقم اضافه كنیم خواهیم ديد كه زد و خورد وحشتناكی 
بین ملتی برقرار است كه  روزگازی سعی می كردند همديگر 
را كمتر از برادر خطاب نكنند. و شما مطمئن باشید اين همه 
برخورد يكشبه به وجود نیامده اين ها به تدريج و طی سالها 
شكل گرفته ... و پنها نكاری كه عالقمندم روی آن تاكید كنم 
باشد خود  دولت  به  مربوط  كه  فقط  نه  اين  و  همین جاست 
مردم هم بی عالقه به اين پرده پوشی نیستند. وقتی از تعداد 
نسبتا زياد معتادان كشور صحبت می شود ناخودآگاه با اين 
كه خودمان هم فرزندی در سنین خطر داريم عالقه ی چندانی 

به پیگیری  موضوع  نشان نمی دهیم.
دقت كنید! ارقامی كه ارائه می دهم حاصل جمع همین پنهان 
كاری مردم و دست اندركاران است كه اگر از ابراز آن در 
سالهای گذشته ترسی به خود راه نمی داديم مطمئنا امروز 
وضعمان به اين بدی نبود و اگر از بروز همین چند جمله هم 
جلوگیری می كردند خدا می داند كه فردا با چه انفجاراتی بايد 

روبرو می شديم.
توجهتان را به خالصه ای از گزارشروزنامه همشهری شماره 
1849 تحت عنوان مشكل اعتیاد در بین دانش آموزان جلب 
تربیتی وزارت  امور  برنامه ريزی  دفتر مشاوره و  كنم:  می 
آموزش و پرورش درسال تحصیلی 76-77 توانسته است با 
كمك عوامل اجرائی خود در سطح كشور 78480 دانش آموز 
را در مقاطع گوناگون تحصیلی شناسای نمايد كه در معرض 
خطر اعتیاد يا قاچاق مواد مخدر و سو استفاده های جنسی 
در  آنان  درصد   47 مذكور  آمار  اساس  بر  دارند.  قرار  و... 
مقطع ابتدايی 22 درصد در مقطع راهنمايی و 21 درصد مقطع 
متوسطه مشغول تحصیل هستند. توضیح اين كه اين رقم با 
مقايسه ارقام سال گذشته بیانگر رشدی معادل 112 درصد 
می باشد كه بالفاصله تنظیم كننده مقاله خود يار آور اين نكته 
ی ظريف می شود كه چرا با باال رفتن مقاطع تحصیلی آمارها 
كاهش می يابند. آيا اين به معنی اين است كه محصلین ابتدايی 
به علت صداقتشان با سهولت بیشتری در معرض شناسايی 

مشاورين قرار می گیرند تا...
ادامه دارد

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

به آگاهی دوستداران فرهنگ ايران زمین میرسانیم كه بنیاد فرايران در راستای پاسداری و 
گسترش هرچه بیشتر فرهنگ كهن 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 كهن 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 موزيك ژيرار و هنرنمايی سیدكريم، اين شب 

فرخنده را جشن می گیريم.
 Haverstock School, Haverstock hill, chalk 24 :آدرس
          farm, Hampstead, London  NW3 2BQ

وروديه: 18 پوندو برای خردساالن زير 7 سال 5 پوند می باشد. وروديه در شب
 برنامه 20 پوند می باشد

برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیت با شماره 07956913307 
info@fariran.org كدبان نادر ويا با ايمیل

 و يا تارنمای فرايران
  www.fariran.org پیوند بگیريد

همچنین بلیت خود را می توانید از سوپر بیژن و فرهنگسرای لندن تهیه نمايید

ايران بايد 
خواسته های 

جامعه جهانی را 
بپذيرد 

 رئیس جمهور گابن در واشنگتن 
همكاری  كشورش  شد:  مدعي 
ديگر كشورها  و  آمريكا  با  جدی 
های  فعالیت  توقف  ايران  تا  دارد 

هسته ای خود را بپذيرد. 
به گزارش عصر ايران به نقل از 
بونگو  علی  فرانسه،  خبرگزاری 
برد،  می  به سر  واشنگتن  در  كه 
اين  ما  احساس  كرد:  اضافه 
در  بايد  ايرانی  مقامات  كه  است 
آماده  كه  دهند  نشان  مرحله  اين 
جامعه  های  خواسته  پذيرش 

جهانی هستند. 
جمله  از  گابن  آفريقايی  كشور 
امنیت  شورای  غیردائم  اعضای 
كه  است  متحد  ملل  سازمان 
رياست دوره ای اين شورا را در 

ماه جاری میالدی برعهده دارد. 
در  كه  گابن  جمهور  رئیس 
مشترک  مطبوعاتی  كنفرانس 
امور  وزير  كلینتون  هیالری  با 
گفت،  می  سخن  آمريكا  خارجه 
تضمین  نبايد  كه  ما  داد:  ادامه 
همه  به  بايد  )ايران(  آنها  بدهیم. 
جهان و به ويژه همسايگان ايران 

تضمین بدهند. 
مداخله  سخنان  ادامه  در  وی 
جويانه خود مدعی شد: همسايگان 
دارند در صلح زندگی  ايران حق 
آمريكا  با  جدی  به صورت  كنند. 
امنیت  شورای  دائم  اعضای  و 
زيرا  كنیم  می  فعالیت  و  همكاری 
هدف ما تنها مجازات نیست بلكه 
به ذكر  مشاركت هم هست. الزم 
وزير  نخست  معاون  كه  است 
ماه  ارديبهشت  اوايل  كه  گابن 
در   ، بود  كرده  سفر  تهران  به 
مباهات  مايه  را  »ايران  اظهاراتی 

مردم آفريقا« دانسته بود. 

تاج زاده بدون 
سپردن وثیقه 

آزاد شده است
مشارکت  حزب  ارشد  عضو 
انقالب  مجاهدین  سازمان  و 
بدون  گذشته  شب  اسالمی 
از  وثیقه ای  هیچگونه  تودیع 
ایلنا  گزارش  شد.به  آزاد  زندان 
تاج  وکیل  پوربابایی  هوشنگ 
افزود  مطلب  این  اعالم  با  زاده 
شب   23:30 زاده  ساعت  تاج   :
هیچگونه  سپردن  بدون  گذشته 
به  تعطیالت  آخر  تا  وثیقه ای 
آمد.مصطفی  زندان  از  مرخصی 
سیاسی،  فعاالن  از  تاج زاده 
در23 خردادماه بازداشت شد که 
اتهامات  به  رسیدگی  جریان  در 
بازداشت شدگان حوادث بعد از 
تبلیغ  چون  اتهاماتی  انتخابات 
امنیت  علیه  ،اقدام  نظام  علیه 
نظام  مسووالن  به  ،توهین  ملی 
به  محرمانه  اسناد  نگهداری  و 

وی تفهیم شد.

محکومیت قطعی سعید لیالز 
به 6 سال حبس تعزيری

وكیل مدافع سعید لیالز از محكومیت قطعی موكل 
شعبه  سوی  از  تعزيری  حبس  سال   6 به  خود 

54دادگاه تجديد نظر خبر داد. 
با  گفت و گو  در  طباطبايی  علیزاده  محمود  سید 
خبرنگار ايلنا با اعالم اين مطلب اظهار داشت: سعید 
لیالز استاد دانشگاه شهید بهشتی و روزنامه نگار 
كه در دادگاه بدوی به اتهام های تبلیغ علیه نظام به 
يك سال حبس،توهین به مقام معظم رهبری به دو 
سال حبس، اخالل در نظم عمومی يك سال حبس 
و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت 
كشور به 5 سال حبس محكوم شده بود در شعبه 
54 دادگاه تجديد نظر محكومیت ايشان از 9 سال 

به 6 سال حبس كاهش يافت. 

وكیل لیالز با بیان اينكه موكلش از 26 خردادماه 
در بازداشت بوده و تاكنون برای وی تبديل قرار 
اينكه  به  توجه  با  داد:  ادامه  بود  نگرفته  صورت 
ديگر صدور  لیالز قطعی شده است  پرونده  حكم 
اينكه  دلیل  به  و  نیست  امكانپذير  وی  برای  قرار 
پروده وی به اجرای احكام ارسال می شود لیالز 

می تواند از مرخصی استعفا كند.

الوروف: ۵+۱ ايده محتوای 
قطعنامه مربوط به ايران را 

بررسی می كند
امور  وزير 
روسیه  خارجه 
شنبه  سه  روز 
كه  كرد  اعالم 
گروه 5+1 هنوز 
نويس  پیش 
علیه  قطعنامه 

ايده های مربوط  اما  نكرده است،  آماده  را  ايران 
به اين مساله را بررسی می كند. 

نووستی،  خبرگزاری  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به 
سرگئی الوروف، گفت: مساله در چارچوب گروه 
3+3 بررسی می شود. چیزی به عنوان پیشنويس 
قطعنامه وجود ندارد، شركای غربی ما ايده هايی 
كه به عقیده آن ها می توانند محتوای چنین قطعنامه 
ای را تشكیل دهند را بررسی می كنند. الوروف 
بر اين موضع روسیه تاكید كرد كه بايد به روش 
ديپلماتیك به حل اوضاع پیرامون برنامه هسته ای 
غیر  را  اين  وی  حال  عین  در  يافت.  دست  ايران 
ممكن ندانست كه اگر طرف ايرانی به پیشنهادهای 
“پاسخی سازنده”  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
شورای  به  بررسی  برای  ايران  موضوع  ندهد، 
امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. گروه 3+3 كه 
5+1 و يا گروه شش نیز خوانده می شود، متشكل 
از انگلیس، فرانسه، آلمان، آمريكا، چین و روسیه 
“ما  كرد:  خاطرنشان  روسیه  خارجه  وزير  است. 
يقین داريم كه اين گروه بايد همان هسته ای باشد 
كه در آن پیشنهادهايی برای گام های آتی تدوين 
خواهند شد. بدين منظور، مسلما نیاز است كه در 
اين گروه جست وجوی ابتكاراتی مورد قبول همه 

ادامه پیدا كند”.
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اردوغان: فعال سفیري به 
واشنگتن نمي فرستیم 

اعالم  مي برد  به سر  عربستان  در  كه  تركیه  وزير  نخست   
را  واشنگتن  به  خود  سفیر  تا  نداريم  قصد  فعال  كه  داشت 
در  ارامنه  كشي«  »نسل  قطعنامه  تصويب  از  پس  بفرستیم. 
كمیته روابط خارجي كنگره اياالت متحده، تركیه سفیر خود 
نقل  به  و  ايلنا  گزارش  به  فراخواند.  آنكارا  به  پیش  هفته  را 
از روزنامه تركي »زمان«، اردوغان كه براي دريافت جايزه 
بین المللي بنیاد »ملك فیصل« به رياض سفر كرده است، در 
روابط  كمیته  اخیر  »تصمیم  گفت:  خبرنگاران  با  گفت وگو 
خارجي مجلس نمايندگان آمريكا موجب ناراحتي تركیه شده 
تان«،  »نامیك  كه  كرد  تاكید  بیشتر  توضیح  در  وي  است.« 
پیشنهادي  طرح  تصويب  پي  در  كه  آمريكا  در  تركیه  سفیر 
البي ارامنه در كمیته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا 
دولت  آنكه موضع  از  پیش  است،  فراخوانده شده  تركیه  به 
واشنگتن  به  شود  مشخص  مصوبه  اين  درباره  آمريكا 
بر حساسیت  تاكید  با  تركیه  نخست وزير  گشت.  بازنخواهد 
جدي تركیه درباره اين مساله، گفت:  »تصور نمي كنم آمريكا 
مشاركت  اهمیت،  كم  سیاسي  محاسبات  برخي  به خاطر 
رابطه،  همین  در  كند.«  قرباني  را  تركیه  و  آمريكا  راهبردي 
احمد داوود اوغلو، وزير خارجه تركیه در يك كنفرانس خبري 
افزود: مذاكرات ما با نامیك تان، سفیر تركیه در آمريكا ادامه 
دارد و به زودي پس از بررسي دقیق اين مسائل، تركیه طرح 
فعالیت خود در اين قبال را اعالم خواهد كرد. به گفته وي، در 

هر حال تركیه در قبال اين مساله گذشت نخواهد كرد. 

پوتین براي امضاي قرارداد هاي 
نظامي به دهلي مي رود 

همكاري  قراردادهاي  امضاي  به منظور  روسیه  نخست وزير 
دفاعي با مقام هاي هند، عازم دهلي مي شود. به گزارش ايلنا 
به نوشته روزنامه »هیندو«، »والديمیر پوتین«، نخست وزير 
روسیه اواخر هفته جاري در سفري دو روزه با هدف امضاي 
چند قرارداد از جمله قرارداد فروش ناو هواپیمابر »آدمیرال 
میلیارد  چهار  ارزش  با  دفاعي  قرارداد هاي  و  گرشكوف« 
دالر با مقام هاي هند، عازم دهلي مي شود. طبق اين گزارش، 
سینگ«،  موهان  »مان  سفر  آخرين  از  ماه  سه  حالي كه  در 
نخست وزير هند از روسیه مي گذرد، پوتین به منظور گفت و گو 
در مورد طیف گسترده اي از مسائل از جمله فناوری و انرژی 
ساخت  نیز  و  كشاورزي  بخش هاي  در  توافق نامه هايي  و 
همچنین،  مي شود.  دهلي  عازم  جديد  هسته اي  رآكتورهاي 
منابع ديپلماتیك معتقد هستند كه در حالي كه روسیه به طرح 
زده، مسكو  ابتكارات خود دست  كردن  مدرن  براي  بزرگي 
تكنولوژي  زمینه  در  دوجانبه  تعامالت  بر گسترش  دهلي  و 
تمايل دارند. طبق گزارش رسانه هاي محلي، دو طرف عالوه 
توافق نامه  دالري،  میلیارد  چهار  دفاعي  قرارداد  امضاي   بر 
امضا  پنجم  نسل  جنگنده  مشترک  تولید  براي  را  نهايي 
مي كنند. گفته شده كه پوتین در اين سفر عالوه بر مذاكرات 
پاتیل«، رئیس جمهوري هند  با »پراتیبها  سطح باال با سینگ، 
درصدد  روسیه  گزارش،  اين  بر  بنا  كرد.  خواهد  ديدار  نیز 
است مناسبات تجاري خود را با هند تا سال 2015میالدي از 

هشت میلیارد دالر به 20 میلیارد دالر افزايش دهد. 

میلیبند: جنگ عراق موجب 
افزايش احترام انگلیس شد 

گفت:  توجه  جالب  اظهارتی  در  انگلیس  خارجه  امور  وزير 
حضور انگلیس در جنگ عراق موجب افزايش احترام ما در 
میان كشورهای عربی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر 
برای  كه  میلیبند«  »ديويد  تلگراف،  ديلی  روزنامه  از  نقل  به 
ادای توضیحاتی در كمیته رسیدگی به داليل حضور انگلیس 
در جنگ عراق )چیلكات( حاضر شده بود، گفت: حضور ما در 
اين جنگ باعث شده تا تمايل كشورهای عربی برای گسترش 
يابد.میلیبند  افزايش  اقتصادی  بخش  در  بويژه  ما  با  روابط 
مردم  از  بسیاری  كه  پذيرفت  را  نكته  اين  چند  هر  ادامه  در 
با حمله به عراق در سال 2003 مخالف بودند افزود با اين 
وجود حمله به عراق موجب افزايش اعتبار و احترام انگلیس 
اين  در  انگلیس  شركت  كنم  نمی  فكر  گفت:  وی  است.  شده 
بويژه  كشورها  ديگر  و  لندن  میان  تنش  بروز  موجب  جنگ 
كشورهای عربی شده باشد زيرا حكومت صدام در آن زمان 

تهديدی علیه كشورهای منطقه به حساب می آمد. 

چین به طور سنتي با تحمیل مجازات ها مخالف است و سیاست عدم 
مداخله را ترجیح مي دهد

بازي چیني 
در پرونده 

هسته اي ايران 
برونو فیلیپ/ لوموند 
ترجمه:روزبه راستگو 

نظر  مي گیرد؟به  قرار  جناحي  چه  در  ايران  هسته اي  پرونده  در  چین 
مي رسد دولت اوباما بعد از يك سال موضع سرسختانه اي اتخاذ كرده 
است.بعد از تحريم هاي مارس 2008 اكنون اياالت متحده پیش نويس 
قطعنامه تحريم علیه ايران را تهیه كرده است. اما چین در مقابل طرح 
تنها عضو دايم شوراي  ايستادگي مي كند.جمهوري خلق چین  آمريكا 
امنیت است كه با اصل اقدامات تنبیهي جديد مخالفت كرده است.يانگ 
جیه شي وزير امور خارجه چین روز هفتم مارس اعالم كرد:»فشارها 
و مجازات ها نمي توانند مساله هسته اي ايران را به طور ريشه اي حل 
نشان  كه  دارند  وجود  هم  ديگر  نشانه هاي  از  برخي  كنند.«  فصل  و 
مي دهند چین در مورد تحريم ايران انعطاف پذيري هايي نیز دارد. بعد 
از ديدار جیمز اشتاين برگ معاون وزير امور خارجه آمريكا از چین 
كه هفته پیش انجام شد پكن ابراز امیدواري كرد كه پرونده هسته اي 
ايران  از  ديپلماتیك حل و فصل شود و در عین حال  از مسیر  ايران 
خواست همكاري خود را با آژانس بین المللي انرژي اتمي را براي رفع 
از  كه  كند.ترديدهايي  تقويت  خود  هسته اي  برنامه  مورد  در  ترديد ها 
نظر غربي ها در گزارش اخیر يوكیا آمانو افزايش يافته اما ايران آنها 

را رد كرده است. 

تشكیل شده  بخش  چندين  از  ايران  پرونده هسته اي  در  راهبرد چین 
مساله  در  شدن  منزوي  از  مي كنند  تالش  سويي  از  چیني ها  است. 
هسته اي ايران اجتناب كنند و از سوي ديگر قصد دارند تحريم ها علیه 
ايران را تا حد امكان در روند تاخیري قرار دهند. بر همین اساس راي 
سريع چین به تحريم هاي جديد علیه ايران منتفي است.در همین راستا 
هیالري كلینتون وزير امور خارجه امريكا ابراز امیدواري كرده تحريم 
ايران تا چندين ماه آينده تصويب شود. به نظر مي رسد اين تحريم ها با 
كنفرانس بررسي معاهده عدم اشاعه تسلیحات اتمي همزمان شود. اين 

كنفرانس قرار است در ماه مي )ارديبهشت( برگزار شود. 
به اين سد چیني احتیاط هاي برزيل نیز اضافه مي شود. هیالري كلینتون 
هفته گذشته موفق نشد در برازيلیا مواقفت اين كشور را در همراهي 
با تحريم هاي جديد علیه ايران جلب كند.اين موضع برزيل مي تواند به 
كشورهايي كه كمتر علیه ايران سختگیري مي كنند جرات بیشتري در 

رويكرد خود بدهد. 
چین در مساله ايران منافع نزديك به هم و در برخي مواقع متضاد با 
يكديگر دارد.اين كشور همزمان براي اهمیت روابط با ايران به عنوان 
با  گفت وگو  البته ضرورت  و  در خاورمیانه  نقش خود  نقطه محوري 
مساله  با  اخیرا  كه  روابطي  است.  قائل  فراواني  اهمیت  متحده  اياالت 
تايوان و ديدار باراک اوباما و دااليي الما با تكان هاي شديدي مواجه 
شد.چین به طور سنتي با تحمیل مجازات ها مخالف است و سیاست عدم 
مداخله را ترجیح مي دهد.اين كشور از عدم اشاعه تسلیحات اتمي دفاع 
مي كند و در مورد ايران نیز تاكید مي كند كه هیچ مدركي اراده ايران 
را براي مجهز شدن به تسلیحات اتمي ثابت نمي كند و هیچ استداللي 
نیز نشان نمي دهد كه ايران در كوتاه مدت مي تواند به تسلیحات اتمي 
دست يابد.همچنین در نظر چین مساله اي مانند ايران اين چنین تحرک 

بین المللي را توجیه نمي كند. 
با اين وجود ديپلمات هاي غربي اعتقاد دارند كه پكن از سال هاي 2006 
تا 2008 سه بار با تحريم ها علیه ايران موافقت كرده و بويژه پس از 
اينكه روسیه حاضر شده با تحريم هاي جديد همراهي كند پكن جرات 
نمي كند قطعنامه آتي شوراي امنیت را وتو كند.اين احتمال هم وجود 

دارد چین راي ممتنع بدهد. 
ايران بعد از عربستان سعودي و آنگوال سومین تهیه كننده نفت چین 
است. در طول 5 سال گذشته شركت هاي نفتي چیني 120 میلیارد دالر 
دو  كشور  دو  اين   2009 سال  در  كرده اند.  سرمايه گذاري  ايران  در 
قرارداد مهم براي توسعه میدان هاي نفتي يكي در پارس و ديگري در 
آزادگان را امضا كرده اند.ايران همچنان امكانات الزم را براي تصفیه 
است چین  داده  فايننشال تايمز خبر  آنچنانكه  و  ندارد  اختیار  در  نفت 
تهیه  ايران  براي  تصفیه شده  نفت  بشكه  هزار   40 تا   30 بین  روزانه 
در  غربي  عدم حضور شركت هاي  از  اخیر  سال هاي  در  مي كند.چین 
ايران به دلیل تحريم ها و فشارهاي آمريكا نهايت استفاده را برده است. 
نزديكي جغرافیايي و فرهنگي ايران با استان سین كیانگ، منطقه اي كه 
در آن مردم مسلمان اويغور گرايش هاي جدايي طلبانه دارند پكن را 
وادار مي كند از كمك هاي تهران در اين زمینه بهره ببرد.مركز پژوهشي 
ايران  پرونده هسته اي  برابر  را در  كرايزيس گروپ كه رويكرد چین 
ديپلماتیك  تمام بررسي كرده است مي نويسد:»تداوم رويكرد  با دقت 
اقدامات تنبیهي علیه ايران را به تاخیر مي اندازد و اين امكان را براي 
چین فراهم مي كند تا حد امكان توانايي هاي چانه زني خود را با ايران 
و كشورهاي غربي افزايش دهد.« برخي از تحلیلگران همچنین اعتقاد 
و  پكن  همكاري  به  تايوان  به  آمريكايي  تسلیحات  فروش  كه  دارند 

واشنگتن در پرونده هاي مهم بین المللي آسیب وارد كرده است. 
»يك  مي كند:  تاكید  بريتانیايي  شناس  چین  رن  سارا  وجود  اين  با 
اين  متحد  ملل  امنیت سازمان  از سوي شوراي  تعديل شده  قطعنامه 
امكان را فراهم مي كند تا چین در برابر اياالت متحده و اروپا شركاي 
عمده تجاري اش قافیه را نبازد.« به همین دلیل است كه اياالت متحده 
براي  چین  به  را  خود  وارداتي  نفت  خواسته  سعودي  عربستان  از 
جبران نفت ايران افزايش دهد.پكن در رقابت تسلیحاتي يا بي ثباتي در 
خلیج فارس به عنوان تحوالتي كه در صورت عدم توقف فعالیت هاي 

هسته اي ايران اجتناب ناپذير هستند هیچ منفعتي ندارد. 

ترور المبحوح به 
استرالیا هم رسید

گذرنامه  یک  صدور  از  استرالیایی  مقامات 
ترور  برای  کشور  این  تابعیت  با  دیگر 
عنوان  جعلی  را  آن  و  داده  خبر  المبحوح 

کردند.
نقل  به  فارس  مانیتورینگ  گزارش  به 
مقامات  بی بی سی،  تلویزیونی  شبکه  از 
استرالیایی اعالم کردند که ماموران موساد 
عالوه بر 3 گذرنامه استرالیایی، یک گذرنامه 
دیگر را نیز با تابعیت این کشور برای یکی 

از مظنونان ترور المبحوح صادر کرده اند.

به  متعلق  گذرنامه  این  گزارش،  این  بر  بنا 
است که در   " "جاشوا کریسر  نام  فردی به 
مسئولیت نظارت   " "المبحوح  جریان ترور 
عهده  بر  را  ترور  گروه  اعضای  وظایف  بر 

داشته است.
تاکید  استرالیا  دولت  که  افزود  گزارش  این 
عنوان  هیچ  به  مظنون  فرد  که  است  کرده 
تابعیت استرالیایی نداشته است و گذرنامه 
است  جعلی  دیگر  مظنون   3 همانند  وی 
گذرنامه  با  مظنون  فرد  دیگر  سوی  از  و 
استرالیایی در بیمارستانی در قدس اشغالی 

مشغول به کار است.

اسمیت  استفان  است،  حاکی  گزارش  این 
صدور  درباره  استرالیا  خارجه  امور  وزیر 
اعضای  از  یکی  برای  استرالیایی  گذرنامه 

مقاومت  رهبران  از  المبحوح  ترور  جوخه 
هیچ  گفت:  )حماس(  فلسطین  اسالمی 
اطالعاتی مبنی بر صدور این گذرنامه جعلی 
تبعه   3 همانند  احتماال  و  نیست  اختیار  در 
قربانی سوء  نیز  فرد  این  دیگر  استرالیایی 

استفاده هویتی قرار گرفته است.
16 نفر دیگر به لیستی  با افزوده شدن نام 
که ماه پیش از سوی پلیس دبی اعالم شده 
بود، شمار افرادی که از سوی اینترپل تحت 

تعقیب قرار گرفته اند به 27 نفر رسید. 
پیش از این "ضاحی خلفان " فرمانده پلیس 
قضایی  دستگاه  که  بود  کرده  تاکید  دبی 
در  داشتن  دست  دلیل  به  را  موساد  امارات 
تحت  المبحوح  محمود  شهید  ترور  حادثه 

تعقیب قرار خواهد داد.
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آذربايجان عضو ناتو می شود
 نماينده آمريكا در سازمان پیمان آتالنتیك شمالی)ناتو( 
در  به عضويت  مند  عالقه  آذربايجان  اگر  كه  كرد  اعالم 

ناتو باشد، واشنگتن اين مسئله را بررسی خواهد كرد.
آذربايجان  عضويت  امكان  با  رابطه  در  دويس  جنیفر   
آماده  ما  "البته  گفت:  نیوز"  "ترند  به خبرگزاری  ناتو  در 
زيرا  آشنا شويم،  آذربايجان  های  خواسته  با  تا  هستیم 

كه همكاری ما بستگی به خواستهای همپیمان ما دارد".
منطقه،  كشورهای  با  يكسان  طور  به  ناتو  كه  گفت  وی 

ارمنستان، گرجستان و آذربايجان همكاری می كند.
طريق  از  كه  خواهیم  می  "ما  افزود:  آمريكايی  مقام  اين 
انجام شود  مشاركت ما اصالحات دموكراتیك و دفاعی 
و تالشهايی كه آذربايجان در اين زمینه انجام می دهد به 
اين معنا است كه اين كشور در ايجاد صلح در اين منطقه 

تالش خود را انجام می دهد". 
استراتژيك  همكاران  از  يكی  "آذربايجان  افزود:  دويس 
و  همكاری  برای  كس  هر  به  سازمان  اين  و  است  ناتو 
برای  ما  درهای  و  كند  می  ارائه  را  خود  كمك  عضويت 

عضويت باز است".
اين مقام آمريكايی افزود: يك دولت پايدار و دموكراتیك 
دولتی است كه خواهان صلح باشد. من می خواهم اضافه 
كنم كه برنامه "همگرايی كلی يورو آتالنتیك" برای قفقاز 
جنوبی مناسب است، به اين دلیل ما بر آن هستیم به طور 
نظامی  همكاری  زمینه  در  تمام شركای خود  با  تنگاتنگ 
در افغانستان همكاری كنیم. به نظر ما  اين همكاری برای 

مذاكرات سیاسی مفید است.
1994 با  4 مه  همكاری جمهوری آذربايجان و ناتو در  
امضای سندی در چارچوب طرح همكاری به خاطر صلح 
آغاز شد. آذربايجان يكی از نخستین كشور از 27 كشور 
عضو در اين برنامه است. در آوريل 1996 سند رسمی 
تعیین كننده چارچوب برنامه همكاری صلح و جنبه های 

مختلف فعالیت های مشترک امضا شد.
الهام  گفتنی است كه پیش از اين و در سوم اوت 2005 
علی اف رئیس جمهوری اين كشور نیز فرمانی در باره 
برنامه همكاری دوجانبه آذربايجان با ناتو را امضا كرد.

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

حزب حاكم مصر: 

احتمال نامزدي جمال مبارک 
بعید نیست 

 حزب حاكم مصر اخبار مربوط به ابتالي مبارک به يك بیماري 
مزمن و خطرناک را رد كرد. 

به گزارش ايسنا، جهاد عوده، از رهبران حزب حاكم مصر تاكید 
كرد كه اخبار منتشر شده مبني بر ابتالي حسني مبارک، رئیس 
جمهور مصر به يك بیماري خطرناک مطلقا صحت ندارد. وي به 
روزنامه فرامنطقه اي القدس العربي اظهار داشت: در خصوص 
پنهان كردن وجود  وضعیت جسمي رئیس جمهور چیزي براي 
ندارد و ديدار اخیر وي با آنگال مركل، صدراعظم آلمان شكي به 
جاي نگذاشته كه وضعیت جسمي اش در بهترين شرايط است. 

شده  بیان  اظهارات  از  انتقاد  با  مصر  حاكم  حزب  رهبر  اين 
اين  از  هدف  مخالف  گروه هاي  به  وابستگان  برخي  سوي  از 
اظهارات را ايجاد ترس و نگراني بین شهروندان مصري دانست 
كه به گفته وي منتظر بازگشت حسني مبارک از آلمان پس از 

عمل جراحي موفقیت آمیزش هستند. 
در  بگیرد  تصمیم  مبارک  حسني  كه  صورتي  در  افزود:  وي 
مبارک  جمال  نكند،  شركت  آتي  جمهوري  رياست  انتخابات 
مقام مصري  اين  بود.  حاكم خواهد  نامزد حزب  برجسته ترين 
حاكم  حزب  سازي  زمینه  بر  مبني  شده  منتشر  اخبار  درباره 
جهت آماده ساختن افكار عمومي براي جانشیني جمال مبارک 
گفت: مصر كشوري قانونمند است و همه چیز در آن در كمال 

شفافیت انجام مي شود. 

اين در حالي است كه به دنبال اظهارات حسني مبارک و جمال 
قانون  در  تغییر  هیچ گونه  قصد  اينكه  مبني بر  پسرش  مبارک، 
اساسي به ويژه در ماده بسیار جنجال برانگیز »76« را ندارند، 
فرصت دستیابي محمد البرادعي، مديركل سابق آژانس بین المللي 
شده  ضعیف  رياست جمهوري  پست  احراز  براي  اتمي  انرژي 
رياست جمهوري  براي  البرادعي  نامزدي  شرط  مبارک  است. 
در  است؛  كرده  عنوان  اساسي  قانون  به  وي  بودن  ملزم  را 
انتخابات  در  نامزدي مستقل  بود  گفته  مبارک،  كه جمال  حالي 
رياست جمهوري به منزله يك استثنا در اصل نامزدي نمايندگان 

احزاب مختلف براي احراز پست مهم رياست جمهوري است.

آيا اين دموكراسی 
ارزشش را داشت؟

رابرت فیسك
اينديپندنت 9 مارس 2010/ ترجمه : سارا معصومی

میانه  در  و  طويل  صف های  در  عراقی ها  میالدی   2005 سال  در 
دستور  به  شیعیان  دادند.  رای  و  آمدند  انتحاری  بمب گذاری های 
تسنن  اهل  و  شدند  حاضر  رای  صندوق های  پای  عالی قدر  روحانیون 
تا نشان دهند كه عراق  انتخابات را تحريم كردند. عراقی ها رای دادند 
ديگر كشوری دموكرات است . پس از اين انتخابات ،عراق خونین ترين 
روزهای خود را تجربه كرد. چهل و هشت ساعت پیش باز عراقی ها در 
صف های طويل و در میانه بمب گذاری ها ايستادند و رای دادند. حداقل 
بیست و چهار نفر تا پیش از بسته شدن حوزه های اخذ رای جان خود 
را از دست دادند. عراقی ها رای دادند تا نشان دهند كه عراق كشوری 

دموكرات است .
اين بار اهل تسنن هم در انتخابات شركت كردند و ما در جامه غربی ها 
تالش كرديم گذشته حتی گذشته ای را كه تازه گی ها بر ما رفته است را 
اين حقیقت ارجاع داده شد كه  فراموش كنیم. تنها در برخی خبرها به 
تنها چند هفته پیش تعدادی از همین اهل تسنن تحت عنوان " بعثی زدايی 
" از حضور در انتخابات محروم شدند. همه چیز گويای بازگشتی واضح 
به سیاست قومی و فرقه ای است . شیعیانی كه به صدام حسین نزديك 
بودند همچنان مسندهای دولتی خود را در كشوری حفظ كرده اند كه 
دموكراتیك است و مردمانش چند ساعت پیش در پای صندوق های رای 

حاضر شدند . 

تنظیم  گونه ای  به  انتخاباتی  سیستم  عراق؛  جديد  قانون  اساس  بر 
 . شده است كه هیچ حزبی نمی تواند به تنهائی قدرت را در دست بگیرد 
بايد ائتالفی در كار باشد يا اتحادی. اتحادی از همان جنس اتحادهای 
فراگیر كه در رسانه های بسیار می شنويم. اتحادی در میان هركدام از 
6 هزار كانديدايی كه در قالب 86 حزب رقابت كردند و بتوانند به كرسی 
بدين  تفصیل ها  و  اين سخنان  همه  اما  بزنند.  تكیه  عراق  پارلمان  های 
تقسیم بندی های  اساس  همان  بر  بعدی  قومیت گرای  دولت  كه  معناست 

سنی،كرد و شیعه قدرت را در دست خواهد گفت .
غرب همواره اين سیستم را در خاورمیانه پسنديده است . غربی ها اعتقاد 
دارند كه اين سبك از دموكراسی می تواند دولتی مطابق با قومیت های 
موجود در كشور ايجاد كند . ما اين را در مورد ايرلند شمالی هم تجربه 
كرديم. در قبرس هم نسخه ای مشابه پیچیده شد . در افغانستان هم از 
اجازه  او  به  و  متعدد حمايت كرديم  فساد  اتهام های  با  رئیس جمهوری 
داديم با ارتشی به نبرد ادامه دهد كه بخش اعظم آن را طرفداران قبايل 
تامین اعتبار می كنند. اين شكل و شمايل از دموكراسی شايد دموكراسی 
تعريف شده مد نظر جفرسون نباشد اما بهترين چیزی است كه در اين 

مناطق می توانیم به تحقق آن امیدوار باشیم .
سیاستمداران اهل تسنن ، ايران را به دخالت نظامی و سیاسی در عراق 
متهم می كنند. اما از آنجا كه اكثريت چهره های احزاب مطرح در عرصه 
داخلی عراق در ايران بزرگ شده اند ، تهران نیازی به دخالت در عراق 
ندارد . حزب الدعوه كه ما در برابرش به احترام زانو هم می زنیم، بیست 
سال پیش خارجی ها را در بیروت دزديد و سفارتخانه  های اياالت متحده 
در  حتی  ما   . داد  قرار  خود  بمب گذاری  هدف  را  كويت  در  فرانسه  و 
خصوص موصل و ديگر شهرهای مستقر در شمال عراق هم صحبت 
تنها  كه  نبود  دموكراسی  برقراری  برای  آن  در  انتخابات  كه  نمی كنیم 
هدف آن تعیین كسانی بود كه قرار است بر مناطق نفت خیز عراق سیطره 

پیدا كنند.
انگلیسی  چند  هستند.  شجاعی  مردمان  عراقی ها  كه  نیست  شكی  بله، 
حاضرند در میان باران بمب و عملیاتهای انتحاری در پای صندوق های 
رای حاضر شوند؟ چند آمريكايی حاضر هستند دست به چنین ريسكی 
بزنند؟مساله اين نیست كه مسلمانان آزادی و دموكراسی را نمی خواهند. 
مساله اين است كه دموكراسی در كشوری كه سربازان خارجی آن را 
اشغال كرده اند،معنايی ندارد . اين نسخه در افغانستان هم دردی را دوا 
نكرد . خروج سربازان امريكايی از عراق بدين معنا نیست كه آمريكا در 

اين كشور حضوری فعال نخواهد داشت .
از حمايت بی قید و شرط ما  تا زمانی كه حسنی مبارک و ملك عبداهلل 
قرار  آزادی  مسیر  در  كشور  دو  اين  از  ،هیچ كدام  هستند  برخوردار 
نخواهند گرفت . انتخاباتی كه چهل و هست ساعت پیش در عراق برگزار 
شد نتوانست اثبات كننده تحقق ارزش های ما در قالب دموكراسی غربی 
انتخابات بدين معنا بود كه عراقی های شجاع  در اين كشور باشد. اين 
هنوز اعتقاد دارند كه سیستم حكومتی در كشورشان می تواند آرزوهای 
آنها را برآورده سازد . درست مانند گذشته، انتخابات در عراق برگزار 
شد تا همان قومیت گرايی را حفظ كند كه صدام حسین سالهای سال با 

تمسك به آن ؛مردمانش را به برده گی گرفته بود . 

تازه ترين گمانه زني ها درباره تالش 
غرب علیه ايران 

براساس اخبار تائید نشده روسیه و چین براي موافقت با قطعنامه چهارم 
كشورهاي  براي  را  شرط هايي  متحد،  ملل  امنیت  شوراي  در  ايران  تحريم 
غربي تعیین كرده اند. به گزارش عصر ايران راديو رژيم صهیونیستي جمعه 
شب به نقل از برخي ديپلمات هاي غربي در شوراي امنیت در گزارشي به 
اعالم كرد كه  و  اشاره  ايران  علیه  قطعنامه اي جديد  موانع سرراه تصويب 
تحريم هاي جديد ايران با فشار دو كشور روسیه و چین تعديل شده است 
شروط  اين  با  نیز  آلمان  و  فرانسه  بريتانیا،  آمريكا،  كشورهاي  ظاهرا  و 
با تحريم  را  اين گزارش، روسیه مخالفت خود  بر اساس  موافقت كرده اند. 
اعالم كرده  ايران  بانك مركزي  ايران و تحريم همه جانبه  كامل تسلیحاتي 
كه  داد  خواهد  مثبت  راي  جديد  قطعنامه  به  صورتي  در  كه  است  گفته  و 
و  نشود  ما سبق«  به  »عطف  ايران  بانك هاي  با  بانكي  همكاري هاي  تحريم 
صرفا شامل همكاري هاي جديد باشد. همچنین گزارش مواضع چین نیز در 
اين زمینه با روسیه يكسان است و ديپلمات هاي روسي در شوراي امنیت 
باشد  گونه اي  به  نبايد  تحريم ها  كه  كرده اند  اعالم  خود  غربي  همتايان  به 
گزارش،  اين  اساس  بر  گیرد.  قرار  همه جانبه  و  كامل  انزواي  در  تهران  كه 
قطعنامه جديد تحريمي ايران احتماال راه را براي تجارت هاي كوچك با ايران 
بازخواهد گذاشت، اما اين امكان را به تك تك كشورهاي غربي خواهد داد 
تا تحريم هاي يك جانبه يا چندجانبه خود را علیه ايران اعمال كنند. در پیش 
بیمه اشاره  بانكداري،كشتیراني و  به تحريم صنايع  نويس قطعنامه چهارم 
شده است.همچنین تعداد افرادي كه در قطعنامه هاي پیشین ممنوع السفر شده 
يافته است. معاون وزير خارجه آمريكا: نقش ژاپن در حل  افزايش  بودند، 
مساله هسته اي ايران كلیدي است معاون وزير امور خارجه بر نقش كلیدي 
برنامه  مورد  در  »ژاپن  گفت:  و  كرد  تاكید  ايران  هسته اي  برنامه  در  ژاپن 
هسته اي ايران نقش كلیدي و مهمي بازي مي كند.« به گزارش ايلنا به نقل از 

رويترز، »جیم اشتاين برگ«، معاون وزير خارجه آمريكا بعد از ديدار خود 
و  ژاپن  »رهبري  افزود:  توكیو  در  ژاپن  وزير خارجه  اوكادا«،  »كاتسويا  با 
پشتیباني اين كشور از منع گسترش سالح هاي هسته اي، آن هم با تعهدات 
محكم خود در برخورد با چالش سالح هسته اي از اهمیت ويژه اي برخوردار 
است.« اين مقام آمريكايي ادامه داد: »ژاپن كشور با نفوذي است و مي تواند 
كه  ژاپن  باشد.«  داشته  ايران  هسته اي  مساله  فصل  و  حل  در  مهمي  تاثیر 
روابط دوستانه اي با ايران دارد از ماه آوريل رياست دوره اي شوراي امنیت 

سازمان ملل متحد را به دست خواهد گرفت. 
راه ناهموار آمريكا در شوراي امنیت 

و  اروپايي  مقام هاي  قول  از  ژورنال«  استريت   »وال  آمريكايي  روزنامه 
اعمال  با  چین  موافقت  جلب  براي  هنوز  واشنگتن  كه  نوشت  آمريكايي 
تحريم هاي بیشتر علیه ايران با مشكالتي روبه روست و در عین حال به نظر 
مي رسد كه آمريكا در مورد جلب همكاري ساير اعضاي شوراي امنیت از 
جمله برزيل، تركیه و لبنان نیز نگران است. به گزارش ايلنا به نقل از روزنامه 
وال استريت ژورنال، ديپلمات هاي غربي حاضر در مذاكرات هسته اي ايران 
نگرانند كه مخالفت آشكار چین با تحريم هاي جديد ايران اگر توسط اعضاي 
ديگر شوراي امنیت هم تايید شود، اجراي بندهاي سازمان ملل متحد علیه 
ايران را تضعیف خواهد كرد. به رغم اينكه برزيل، تركیه و لبنان عضو غیر 
مي تواند  آنها  مخالفت  ولي  ندارند  وتو  حق  و  هستند  امنیت  دائمي شوراي 
از  نقل  به  ژورنال  وال استريت  كند.  دشوار  شورا  اين  در  را  آمريكا  كار 
ديپلمات هاي غربي نوشت كه به دلیل كشمكش هاي اخیر بین آمريكا و چین 
سیاست واشنگتن در قبال ايران نیز از اين بستر با مشكالتي روبه رو شده 
است. دولت آمريكا در هفته اخیر دو نفر از بلندپايه ترين ديپلمات هاي خود 
در امور چین را براي مذاكره بیشتر با مقام هاي اين كشور به پكن فرستاد. 
هیالري كلینتون براي اطمینان از راي ضد ايراني روسیه در شوراي امنیت 
قرار است 21 اسفند ماه با سرگئي الوروف ديدار كند.به گزارش ريانووستي 
دو طرف در گفت وگوي تلفني خود بر انجام گفت وگوها جهت بررسي مسائل 

خاورمیانه،برنامه هسته اي ايران و پیمان استارت - 2 تاكید كردند. 
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كاهش صادرات و ريسک 
كاهش رشد اقتصادی 

بريتانیا 
تحلیل های  در  بريتانیا  فیچ  رتبه بندی  موسسه 
برنامه های  كه  است  رسیده  نتیجه  اين  به  خود 
نمی تواند  كشور  اين  بودجه  در  شده  مطرح 
اوضاع اقتصادی را به میزان كافی بهبود بخشد. 
بريتانیا  است  آمده  فیچ  موسسه  گزارش  در 
سرمايه گذاران  اعتماد  رفتن  میان  از  خطر  با 
روبه روست و اگر بدهی های دولت افزايش يابد 
از  اعتباری  لحاظ  از  كشور  اين  مناسب  رتبه 
میان خواهد رفت. اين بدهی ها باعث شده دولت 
نتواند در حوزه های ضروری برای رشد و رونق 
اقتصادی و نیز ايجاد اشتغال سرمايه گذاری كند. 
تولید  درصد   12 بريتانیا  بودجه  كسری  امسال 
ناخالص داخلی اين كشور است كه باالترين میزان 
در میان 10 كشور بزرگ توسعه يافته محسوب 
می شود. بدين ترتیب بريتانیا با چیزی شبیه دهه 
از دست رفته كه در ژاپن رخ داد مواجه است. 
كاهش  درباره  ديگری  گزارش های  گذشته  روز 
روند  اين  اگر  شد.  منتشر  انگلستان  صادرات 
قرار  در خطر جدی  اقتصادی  رونق  يابد،  ادامه 
خواهد گرفت زيرا اقتصاد بريتانیا برای رشد و 
رونق بايد به صادرات تكیه كند زيرا نمی تواند بر 
مصرف داخلی تكیه كند. در ماه ژانويه صادرات 
بريتانیا بیشترين كاهش يك ماهه طی سه سال 
پوند  میلیارد   19  .6 به  و  كرد  تجربه  را  گذشته 
شدت  به  را  تجاری  كسری  امر  همین  و  رسید 
افزايش داد. پیش بینی می شود در ماه های فوريه 

و مارس نیز وضعیت صادرات بد خواهد بود. 

آيا صندوق اروپايی پول 
تشکیل خواهد شد؟ 

ی  ها ر كشو
بلوک  عضو 
برای  يورو 
از  جلوگیری 
رخداد وضعیتی 
در  آنچه  مشابه 
مشاهده  يونان 
پی  در  شده 
نهادی  تشكیل 

شبیه صندوق بین المللی پول هستند. در حالی كه 
بهبود  روند  وارد  يافته  توسعه  كشورهای  اكثر 
اقتصادی شده اند هنوز اين روند استحكام الزم را 
پیدا نكرده است. از سوی ديگر ركود اقتصادی و 
بحران مالی، ضعف های ساختاری را در اقتصاد 
كشورهای مختلف نشان داده است. يونان يكی 
بدهی های  شديد  رشد  است.  موارد  همین  از 
باعث شده  آن  نزديك شدن سررسید  و  دولتی 
ديگر اعضاي بلوک يورو به فكر تشكیل نهادی 
به نام صندوق اروپايی پول )EMF( باشند. اين 
بین المللی  نهاد كاركردی شبیه كاركرد صندوق 
يونان،  بدهی های  بحران  داشت.  خواهد  پول 
بزرگ ترين آزمون منطقه يورو از ابتدای تاسیس 
آن است. طی سال جاری ارزش يورو در برابر 
دالر 5 درصد كاهش يافته است زيرا اين نگرانی 
وجود دارد كه مشكل بدهی های دولت يونان به 
سرايت  نیز  يورو  بلوک  عضو  كشورهای  ديگر 
يونان،  بحران  معتقدند  كارشناسان  اكثر  كند. 
نقاط ضعف جاری را در ساختار اتحاديه پولی 
آلمان  اروپا آشكار كرده است. در حال حاضر 
دارند  يونان  نجات  برای  برنامه هايی  فرانسه  و 
يونان  دولت  اقدامات جدی  به  را  آن  اجرای  اما 
كرده اند.  منوط  خود  بدهی های  از  كاستن  برای 
اروپايی  نام صندوق  ايده تشكیل  اكنون درباره 

پول حدس ها و گمان های زيادی مطرح است. 

ساختاري  و  عمیق  مشكالت  حل  به  اروپا  اقتصاد 
نیازمند است 

كاهش ارزش يورو، 
رونق صادرات 

شركت هاي اروپايي 
اروپايي شاهد رشد  اخیر شركت هاي  طي سال هاي 
مداوم ارزش يورو در برابر دالر و ديگر ارزي هاي 

روند  اين  گذشته  هفته هاي  طي  اما  بودند  بین المللي 
معكوس شده است و شركت هاي ياد شده امیدوارند 

با تداوم اين روند توان صادراتي شان افزايش يابد. 
طي اين هفته ها ارزش يورو 10درصد در برابر دالر 
پايین آمده و به نظر مي رسد اين روند ادامه پیدا كند. 
وزير اقتصاد فرانسه معتقد است بحران مالي برخي 
كشور هاي اروپايي در كنار تبعات منفي خود، نتايج 

كاال  صادركننده  شركت هاي  صاحبان  براي  مثبتي 
داشته است. 

منطقه  اقتصادي  است رشد  آمارها حاكي  تازه ترين 
درصد   0.1 گذشته  سال  پاياني  سه ماهه  در  يورو 
بوده است اما اگر صادرات اين 16كشور 1.7 درصد 
بسیار  يادشده  اقتصادي  رشد  بود،  نكرده  رشد 
میزان  قبل  سال  پاياني  سه ماه  طي  بود.  پايین تر 
مصرف مردم تقريبا هیچ تغییري نسبت به سه ماهه 
است كه مصرف مردم  اين  واقعیت  و  نداشت  سوم 
بدين  است.  اقتصادي  عوامل رشد  مهم ترين  از  يكي 
ترتیب تنها عامل رشد اقتصادي، صادرات بوده است 
نیز در فصل  زيرا میزان سرمايه گذاري هاي تجاري 

آخر سال 2009، 0.8 درصد كاهش يافته است. 
از  قبل  دوره  به  مربوط  ذكر شده  اكنون  كه  آماري 

آغاز كاهش ارزش يورو در برابر دالر بود. اكنون كه 
اين كاهش رخ داده است انتظار مي رود در ماه هاي 
آينده، ارقام مربوط به رشد صادرات و اقتصاد در 
سه  به  مربوط  ارقام  از  باالتر  بسیار  يورو  منطقه 
براي  كنوني  باشد. وضعیت  پیش  پاياني سال  ماهه 
بخش  است.  مفید  بسیار  اروپايي  صادركنندگان 
كاالهايي  شامل  يورو  منطقه  صادرات  از  بزرگي 

است كه توسط شركت هاي كوچك و متوسط تولید 
مي شوند و همین شركت ها هستند كه بخش بزرگي 
دارند. در  استخدام خود  را در  اروپا  كار  نیروي  از 
اين میان آلمان كه بزرگ ترين اقتصاد اروپاست و در 
سال 2009 معادل چین صادرات داشته  از وضعیت 

كنوني بسیار سود خواهد برد. 
يك  كه طي  اروپايي  مديران شركت هاي  اكثر  اكنون 
سال گذشته براي صادرات با مشكل روبه رو بوده اند 
و  هستند  تولید  افزايش  براي  برنامه ريزي  مشغول 
فرصت هاي  افزايش  عامل  بیشتر  صادرات  تحقق 

شغلي و رونق مصرف و اقتصاد است. 
تحت  يورو  ارزش  كاهش  معتقدند  كارشناسان  اما 
تاثیر بحران مالي كنوني، راه حلي معجزه آسا براي 
يورو  منطقه  تمام صادركنندگان  اقتصادي  مشكالت 
اگر  كرده  اعالم  الفور  شركت  مثال  براي  نیست. 
چه هزينه تحقیق و توسعه آن كه به يورو است بر 
از  برخي  اما  مي گذارد  تاثیر  كاالهايش  نهايي  قیمت 
واحدهاي تولیدي اين شركت در آسیا و كشورهايي 

قرار دارند كه ارز آنها دالر است. 
در كشورهاي  واحدهايي  كه  ملیتي  شركت هاي چند 
دالر محور دارند از كاهش ارزش دالر طي چند سال 
اخیر سود برده اند. براي مثال شركت زيمنس آلمان 
در سال 2009 حدود 45 درصد از سود خود را از 
فروش محصوالت در كشورهايي كسب كرد كه دالر 
واحد پول آنها بود. هر چه يك شركت بزرگ تر باشد، 
تاثیر  و  است  سنتي  كمتر  آن  صادراتي  فعالیت هاي 
مي پذيرد.  برابري  نرخ هاي  افت وخیزهاي  از  كمتري 
اما كاهش ارزش يورو براي كشوري همچون آلمان 
كه اقتصادي صادرات محور دارد، اثري بسیار مفید 

خواهد داشت. 
تا   1.45 بین  يورو  هر  ارزش  گذشه  سال  پنج  طي 
آمريكا  دولت  زيرا  است  كرده  نوسان  دالر   1.55
را  دالر  ارزش  خود  از صادركنندگان  حمايت  براي 
معكوس  وضعیت  اين  حال  است.  داشته  نگه  پايین 
شده است و پیش بیني مي شود در پايان سال جاري 
اما  مبادله شود.  دالر   1.20 تا   1.15 برابر  در  يورو 
كارشناسان معتقدند اعضاي بلوک يورو بايد به حل 
اصولي مشكالت و نقايص اقتصاد خود بپردازند تا 
صرف نظر از ارزش يورو، محصوالت صادراتي شان 

رقابتي تر باشند. 
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ريسك وام هاي غیرقابل بازپرداخت بانك هاي چین را تهديد مي كند 

اعمال محدوديت هاي 
جديد دولت چین در 

حوزه وام دهي بانک ها 

طي روزهاي گذشته مقامات بلندپايه چین نگراني خود را از ريسك حاصل 
از بدهي هاي دولت هاي محلي اين كشور ابراز كرده اند. دولت هاي محلي با 
هدف افزايش فعالیت هاي اقتصادي، پروژه هايي را با دريافت وام از دولت 
مركزي چین آغاز كرده اند و اكنون اين نگراني وجود دارد كه آنها نتوانند 

وام هاي يادشده را بازپرداخت كنند. 

و  وام ها  میزان  خواسته اند  وام دهنده  بانك هاي  از  مركزي  بانك  مقامات 
درصد بازپرداخت وام گیرندگان را ارزيابي كنند. تعدادي از پروژه هايي كه 
دولت هاي محلي آغاز كرده اند در حوزه توسعه زيرساخت ها بوده و لزوما 
سودده نخواهند بود و به همین دلیل بازپرداخت وام هايي كه براي اجراي 

آنها گرفته شده، دشوار است. 
دولت چین سال گذشته با هدف مقابله با تبعات ركود اقتصادي و بحران 
مالي جهان 570 میلیارد دالر به اقتصاد اين كشور تزريق كرد و بانك ها را 

نیز ملزم كرد وام به متقاضیان اعطا كنند.
 

درباره  نگراني  هم  اكنون  است.  هزار میلیارد دالر  از  بیش  وام ها  اين  حجم 
وام هاي گرفته شده توسط دولت هاي محلي چین شدت يافته و هم دولت از 
اين نگران است كه مردم و شركت هايي كه طي سال گذشته وام گرفته اند 
نتوانند اقساط خود را بازپرداخت كنند. طبق قانون دولت هاي محلي اجازه 
ندارند كسري بودجه داشته باشند، اوراق قرضه منتشر كنند يا بدهي ها را 

تضمین كنند اما بانك ها طي سال هاي گذشته اين قانون را ناديده گرفته اند

تاسیس  اجتماعي  سرمايه گذاري  نهادهاي  محلي،  دولت هاي  از  بسیاري   .
وام  بانك ها  از  زيرساختي  پروژه هاي  تامین  براي  نهادها  اين  و  كرده اند 
گرفته اند. اجراي اين پروژه ها به چین كمك كرد طي ركود اقتصادي سال 
پديد  را  ريسك هايي  اكنون  اما  كند  حفظ  را  خود  اقتصادي  رشد  گذشته، 
آورده است. اين وام ها در دفاتر مالي دولت ذكر نمي شود اما اگر بازپرداخت 
نشوند به بانك ها و ساختار مالي دولت لطمه وارد خواهند كرد. بخش اعظم 
1400 میلیارد دالر وامي كه سال گذشته بانك ها به متقاضیان دادند، همین 
وام هايي است كه نهادهاي سرمايه گذاري اجتماعي دريافت كرده اند. دولت 
چین امسال براي كاستن از میزان باالي رشد اقتصادي اين كشور و نیز 
جلوگیري از تشكیل حباب هاي قیمت در اقتصاد تدابیري را انديشیده است. 

وام دهي  كاهش  و  بانك مركزي  نزد  بانك ها  قانوني  افزايش سقف سپرده 
بانك ها جزو همین تدابیر هستند. همزمان دولت در جهت افزايش مصرف 
داخلي حركت مي كند تا وابستگي اقتصاد به صادرات كاسته شود. از ديد 
بسیاري از كارشناسان چین اكنون در وضعیت گذار قرار دارد. سال قبل 
سال ايجاد تحرک در اقتصاد بود و امسال اثرات رشد نقدينگي در اقتصاد 
بايد خنثي شود و ريسك هايي نظیر رشد بدهي هاي غیرقابل بازپرداخت به 

بانك ها كاهش پیدا كند. 

اقتصاد چین سال گذشته حدود 9 درصد رشد كرده و امسال هدف مقامات 
چیني كاهش نرخ رشد اقتصادي است. امسال دولت چین با مجموعه اي از 
ايجاد توازن در  اقتصادي روبه رو است كه كاهش ارزش  يوآن و  مسائل 
مبادالت تجاري با ديگر كشورها به ويژه اياالت متحده جزو بزرگ ترين اين 

مسائل است. 

ضرورت سرمايه گذاري 
دويست میلیارد دالري در 

حوزه آب 
طبق گزارش هاي جديد از مصرف آب در منطقه 
خاورمیانه، كشورهاي اين منطقه براي تامین نیاز 
خود به آب و نیز امور مربوط به فاضالب ها بايد 
طي 15 سال آينده بیش از دويست میلیارد دالر 
سرمايه گذاري كنند. طي سال آينده به سبب رشد 
يافت  خواهد  افزايش  آب  براي  تقاضا  جمعیت 
باالي  اولويت هاي  جزو  بايد  نیاز  اين  تامین  و 

دولت  هاي منطقه خاورمیانه باشد. 
خشك ترين  از  يكي  خاورمیانه  ديگر  سوي  از 
مناطق جهان محسوب مي شود و آب صرف نظر 
محصوالت  تولید  براي  آشامیدن  مصرف  از 
است. كارشناسان  ضروري  نیز  كشاورزي 

معتقدند دولت ها 
به تنهايي قادر به انجام اين میزان سرمايه گذاري 
گرفته  كمك  خصوصي  بخش  از  بايد  و  نیستند 
شود. همچنین رسیدگي به فاضالب ها براي حفظ 

محیط زيست از اهمیت خاصي برخوردار است. 
اين  انجام  به  منطقه  دولت هاي  پايبندي  درباره 
به  دارد  وجود  ترديدهايي  عظیم  سرمايه گذاري 
بین المللي  نهادهاي  است  ضروري  دلیل  همین 
ضرورت  كردن  روشن  با  زيست  محیط  حامي 
حل مشكالت حوزه آب، كشورهاي خاورمیانه را 

به سرمايه گذاري در اين زمینه تشويق كنند. 

تركیه و كره جنوبي 
توافقنامه همکاري انرژي 

امضا مي كنند 
شركت دولتي برق تركیه با يك شركت كره جنوبي 
توافقنامه همكاري در زمینه انرژي هسته اي امضا 
روز  تركیه  انرژي  وزارت  منابع  از  يكي  مي كند. 
چهارشنبه اعالم كرد: شركت برق تركیه موسوم 
شركت  با  به زودي  يورتیم  اي اس ،  »الكتريك  به 
هسته اي  همكاري  توافقنامه  كره جنوبي  كپكوي 

امضا خواهد كرد. 
در پي تصمیم دادگاه تركیه براي فسخ مناقصه اي 
كه در سال 2008 برگزار و كنسرسیومي متشكل 
تركیه اي  شركت  يك  و  روسي  شركت  دو  از 
برنده آن شد، برنامه هاي تركیه در زمینه انرژي 
هسته اي پارسال با مشكل روبه رو شد. به گزارش 
اكسپورت« و  استروي  »اتم  رويترز، شركت هاي 
»اينتر رائوي« روسیه و شركت تركیه اي »پارک 

تكنیك« در اين مناقصه برنده شدند. 

چین و عراق قرارداد 
همکاري هاي نفتي

 امضا مي كنند 
احتمال  از  چهارشنبه  روز  چیني  نشريه  يك 
انعقاد قرارداد جديد نفتي چین و عراق خبر داد. 
نوشت:  چین  حاكم  حزب  ارگان  مردم  روزنامه 
قاره  فالت  نفت  رياست شركت  به  كنسرسیومي 
توسعه  طرح  برنده  احتماال  كه  شده  ايجاد  چین 
نفتي میادين میسان در جنوب عراق خواهد بود. 
عراق  دولت  پیشنهادي  بهاي  كنسرسیوم  اين 
دو  به  نزديك  يادشده  نفتي  میدان  و  پذيرفته  را 

میلیارد و500 میلیون بشكه نفت ذخیره دارد. 
روزنامه از قول مقام هاي عراقي و بدون ذكر نام 
با  مذاكره  عراق  نفت  وزارت  است:  آورده  آنها 
شركت چیني را كه يكي از شركاي آن ساينوچم 
در  قرارداد  پیش نويس  و  پايان رسانده  به  است 
كابینه عراق در حال بررسي است. در همین حال 
يك سخنگوي وزارت نفت عراق تايید كرد كه دو 

شركت چیني بهاي پیشنهادي را پذيرفته اند. 
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كاترين بیگلو 
مردان اسکار را 
كیش و مات كرد

يكشنبه شب، هشتاد ودومین مراسم  اسكار در سالن  كراک تئاتر 
برگزار شد. مراسمي كه اين بار به رغم آنكه نامزدهاي بهترين فیلم 
سال از پنج فیلم به تعداد ده تا رسیده بود اما پیش بیني مي شد كه 
فیلم  براي  كامرون  هالیوودي جمیز  بین زوج سابق   اصلي  رقابت 
»آواتار« و كاترين بیگلو براي »قفس درد« باشد. از ويژگي هاي اين 
دو كارگردان اين است كه جمیزكامرون مردي است كه داستان هاي 
البته با هزينه  لطیف  و دراماتیك را دوست دارد و در ساخت آن 
هاي باال  همیشه موفق بوده  و فیلم  »تايتانیك« اويكي از ده فیلم 
داستان  به  بیگلو  كاترين  مقابل همسر سابقش  در  و  دنیاست  برتر 
هاي خشن، اكشن و تكان دهنده عال قمند است و او نیز در اين زمینه 
كارهاي قابل اعتنايي دارد كه مي توان »قفس درد« را شاخص ترين  

آنها نامید.
در اسكار 2010 اين دو به گونه اي در مقابل هم قرار گرفته بودند 
كه در نظر سنجي ها شانس بیشتري براي آواتار پیش بیني مي شد 
و كمتر منتقدي باور مي كرد كه فیلم كم هزينه قفس درد بتواند بدين 
گونه آواتار 300 میلیون دال ري را كه میلیاردها دال ر فروش كرد 
و به عنوان پرفروش ترين فیلم سینما لقب گرفته كیش و مات كند. 
بزرگ  هاي  جايزه  بود  گفته  اي  در مصاحبه   جیمزكامرون  گرچه 
اينك  كه  سابقش  همسر   براي  و  داند  مي  درد  قفس  راحق  اسكار 
او نیز يكي  اما مسلما  57  سال سن دارد آرزوي موفقیت مي كند 
از غافلگیر شده هاي اسكار امسال است. با نگاهي گذرا به مضمون 
اين واقعیت رسید كه  به  توان  اسكار مي  نامزدي  برگزيده  فیلم  ده 
دغدغه كنوني ذهن ها مسائلي چون جنگ، زياده خواهي ها، تبعیض 
و از طرفي تنهايي و سرخوردگي انسان ها به خصوص در عصر 

تكنولوژي كشورهاي پیشرفته است. 
كه،   » »باال  يعني  سال  برگزيده  انیمیشن  فیلم  حتي  كه  اي  گونه  به 
و  بوده  كانديدا  فیلم  بهترين  انیمیشن و هم در بخش  هم در بخش 
جايزه بهترين انیمیشن را نیز از آن خود كرد هم از داستاني متفاوت 
برخوردار است و به طور كل مي توان قصه همه فیلم ها را »ضد 
كه  است  بزرگي  نامهاي   82 اسكار  ديگر  ويژگي   دانست.  قدرت« 
امسال در كنار هم قرار گرفتند كه اين ويژگي اعتبار كسب بهترين و 
مهمترين جوايز اسكار كه هريك با چند مجسمه برابري مي كند  را 

براي كارگردان زن  هالیوود چند برابر مي كند.
قصه ده فیلم برگزيده هر يك به اجمال چنین است:

از  را  پاهايش  كه  نیروي دريايي است  افسر  داستان يك  -1آواتار: 
براي  هوشي  و  ژنتیكي  خصوصیات  دلیل  به  حاال   و  داده  دست 
رفتن به سرزمین »پاندورا« و نفوذ در آن كه بي شباهت به تصاحب 

سرزمین سرخپوستان آمريكا نیست يك فیلم تخیلي و بسیار خوش 
ساخت است كه آخرين فنآوري هاي صنعت سینما را به خوبي به 
تصوير مي كشد. فیلمي كه بسیار مورد توجه كشورهاي خاورمیانه 

است.
-2قفس درد: داستان يك گروه خنثي كننده بمب در بغداد است كه با 
شرايطي رنج آور روبه رو شده اند. فیلمي كه سواي نگرش سیاسي 

بسیار خوش ساخت است.
پدرو  ظلم  مورد  كه  پوستي  سیاه  چاق  بسیار  دختر  بها:  -3گران 
اوج  در  و  شده  خشونت  او  به  پدر  سوي  از  گرفته  قرار  مادرش 

افسردگي پناهي مي يابد تا خود را پیدا كند.
-4نقطه كور: زندگي يك پسر بي خانمان سیاه پوست است كه يك 
اند و در آينده به يك قهرمان  او را پذيرفته  زوج سفید سرپرستي 

فوتبال بدل مي شود.
-5تحصیل: يك دختر نوجوان كه عاشق مردي میانسال و فرصت 

طلب مي شود.
-6مرد جدي: زندگي خانواده هاي يهودي و مردي است كه رنج ها 

را مشیت الهي مي داند.
-7بر فراز آسمان: داستان مردي فعال و پرجنب و جوش كه همیشه 
مي شود  آشنا  آرزوهايش  زن  با  كه  هنگامي  در  و  است  سفر  در 

زندگي اش به خطر مي افتد.
-8حرامزاده هاي عوضي: يك يهودي آمريكايي براي كشتن هیتلر 

نقشه مي كشد.
-9باال :داستان روياي پروازي كه به حقیقت مي پیوندد.

-10ديستراكت9:قصه يك فضايي كه سي سال است در كره زمین 
است.

مراسم اسكار امسال بر خال ف سال هاي گذشته از دو مجري وام 
گرفته بود و گرچه بعد از انصراف مجري سال گذشته، اولین گزينه 
اجرا به نام »كوين اسپسي« بازيگر اسكاري افتاده بود اما زوج »الك 

بالدوين« و »استیومارتین« براي اين پست انتخاب شدند.
دو بازيگري كه گرچه هر دو از بازيگران سینما و هالیوود محسوب 
مي شوند اما عمده شهرت و محبوبیت خود را مديون برنامه هاي 
تلويزيوني هستند و دراين مراسم هم از اجراي قابل قبولي برخوردار 
بودند و در كل مشخص بود كه تهیه كنندگان اين مراسم سعي كرده 
داشته  گذشته  از سال  تر  مناسبت  و  تر  مراسمي سنگین  تا  بودند 

باشند تارخوت و بي  حالي مراسم قبلي تكرار نشود.

بهترين  نامزد  بار  براي هفدهمین  بارديگر »مريل استريب«   امسال 
كه  كنیم   مي  فكر  بار  هر  كه  استريب  مريل  بود.  شده  زن  بازيگر 
اما بازهم در كاراكتري  شايد دوره بازي او به پايان رسیده است 
جديد ما را شگفت زده مي كند. او امسال نیز براي نقش متفاوتش 
همسر  نقش  كه  میرن«  »هامن  كنار  در  وجولیا«  »جولي  فیلم  در 
لئوتولستوي را در ايستگاه آخر بازي مي كرد، ساندرا بوال ک )نقطه 

كور( »گابوري سايوب«،»گران بها« و »كري مولیگان«)آموزش( قرار 
داشت كه همانطور كه پیش بیني مي شد و رسانه ها هم خیلي به آن 

پرداخته بودند اين جايزه به خانه »ساند بوال ک« رفت.
»شكست  در  ماندال  نلسون  نقش  در  بازي  براي  فريمن«  »مورگان 
براي  بريجز«  آسمان«، »جف  »برفراز  براي  كلوني«  »جرج  ناپذير«، 

بازي در نقش يك خواننده سبك كانتري كه به انتهاي خط رسیده در 
فیلم »دل ديوانه«، »كارل فارث« براي بازي در »مرد تنها« و »جرمي 
رنو« براي ايفاي نقش يك سرباز آمريكايي در عراق نامزد بهترين 

بازيگر مرد اسكار بودند كه اين جايزه نصیب »جف بريجز« شد. 
نامزدهاي بخش بازيگر مكمل زن استرس چنداني نداشتند چرا كه 
هم خود آنها و هم همه منتقدين مي دانستند كه اين جايزه به حق 
و بي ترديد نصیب »مونیك« بازيگر نقش مادر در فیلم »گران بها« 
خواهد شد. غیبت اصلي مونیك در اين شاخه »پنه لوپه كروز« براي 

بازي در فیلم »نه«، كه بازسازي از فیلم فدريكو فلیني است بود. 
بازيگران مكمل مرد از رقابت تنگاتنگ تري برخوردار بودند. حضور 
مرد قديمي هالیوود »كريستوفر پالمر« كه نقش »تولستوي« را در 
»آخرين ايستگاه« بازي مي كند كمي قضاوت ها را سخت كرده بود 
و از طرفي بازي »مت ديمون« در فیلم »شكست ناپذير« مورد توجه 
قرار گرفته بود كه البته اين جايزه به »كريستف والتر« براي بازي 
در فیلم »حرامزاده هاي عوضي« تعلق گرفت. در اين فیلم »براد پیت« 

نقش اصلي را بازي مي كند. 

بهترين  جايزه  كه  داد  مي  نشان  چنین  اسكار  هاي  سیاست  گرچه 
تقسیم  بیگلو  و  كامرون  بین  سال  فیلم«  »بهترين  و  »كارگرداني« 
خواهد شد و برخالف اينكه در نظرسنجي ها 52درصد به پیروزي 
»آواتار« راي داده بودند اما هر دوي اين جايزه هاي مهم در دستان 
»كاترين بیگلو« قرارگرفت و عالوه بر اين دو اسكار جايزه بهترين 
»فیلمنامه« ارژينال نیز به نويسنده جوان همین فیلم يعني »قفس درد« 

كه خود از خبرنگاران عقیم عراق بوده است تعلق گرفت. 

جايزه هاي بخش تكنولوژي و فني سینما هم همانگونه كه مسلم بود 
نصیب آواتار شد: جايزه بهترين »جلوه هاي ويژه«، بهترين »سینما 
درد  قفس  و  آواتار  میكس صدا.  بهترين  و  )فیلمبرداري(  توگرافي« 
يك  هر  گرچه  و  بودند  اسكار  كانديداي  رشته   9 در  دو  هر  گرچه 
اما سنگیني مجسمه  دادند  اختصاص  به خود  را  اسكار  سه جايزه 
هاي كاترين بیگلو با جیمز كامرون به هیچ وجه برابري نمي كند و 
برخالف تصوري كه شايد آواتار براي كامرون »تايتانیك« ديگري 
شايد  كه  كشاند  سمت  اين  به  را  ها  ذهن  و  نشد  اينگونه  و  باشد 
داشته،  بیننده  براي  آواتار  كه  اي  ويژه  بصري  هاي  جلوه  جز  به 
يكي از داليل فروش فوق العاده اش اعتباري بود كه فیلم تايتانیك 
براي جیمز كامرون تثبیت كرده است. جالب توجه اينكه سناريو فیلم 

آواتار قبل از تايتانیك يعني حدود ده سال پیش نوشته شده بود. 
و در آخر، گرچه همه ما مشتاق بوديم تا نام »درباره الي« را در بین 
كارهاي بخش خارجي اسكار ببینیم اما در اين بخش فیلم هاي بسیار 
اعتراض  براي  را  ما  پذيرفته شده بود كه صداي  متفاوت و خوبي 
بهترين  ها، »روبان سفید« جايزه  فیلم  میان  از  و  خاموش مي كرد 

فیلم خارجي را گرفت. 



۱3 هفته نامه پرشين جمعه 21 اسفند ماه 1388   -  شماره 138

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

www.iranianstudy.com
30نما

بهترين مجموعه های تلويزيونی 
بريتانیا به انتخاب بريتانیايی ها

تلگراف / 10 مارس-  موسسه فیلم بريتانیا براساس نظرسنجی گسترده 15 
بريتانیا  فیلم  پرشین موسسه  كرد.به گزارش  را معرفی  بريتانیا  برتر  سريال 
پرسشنامه ای را برای تعداد كثیری از اهالی تلويزيون فرستاده تا براساس آن 
بهترين سريال های بريتانیايی را انتخاب كند. در اين پرسشنامه نام 650 سريال 
برد و سريال ها در 6 ژانر طبقه بندی شدند. هر شخص نیز امكان رای داده به 
30 گزينه داشت.پس از جمع آوری آرا موسسه فیلم بريتانیا فهرست 15 سريال 

برتر را به ترتیب زير اعالم كرد:
»كارمند   .4 هو«،  »دكتر   .3 می آيد«،  خانه  به  »كتی   .2 فالتی«،  »برج های   .1
»پسران   .Blue Peter، 7  .6 پاتون«،  مانتی  پرنده  »سیرک   .5 دولت«،  علنی 
 .10 »بله جناب وزير«،   .9 پاركینسون«،  مايكل  »برنامه زنده   .8 استاف«،  بلك 
12. »من كالديوس هستم«،  ابیگیل«،  Brideshead Revisited  11. »مهمانی 

13. »ارتش بابايی«، 14. »برنامه موركامب و وايز« و 15. »لبه تاريكی«

»آلیس« جانی دپ در آستانه ثبت 
يک ركورد تازه 

فیلم فانتزی »آلیس در سرزمین عجايب« به كارگردانی تیم برتن 
جمعه در اولین روز اكران در آمريكای شمالی 41 میلیون دالر به 

دست آورد.
، فیلم جديد برتن با بازی جانی دپ در 3728 سینما روی پرده 
رفته و انتظار می رود ركورد بهترين فروش افتتاحیه ماه ژانويه-

 مارس همین طور بهترين فروش هفته اول سال 2010 را جابجا 
كند.

نو  نگاهی  ديسنی  استوديو  تولید  عجايب«  سرزمین  در  »آلیس 
به كتاب كودكانه و كالسیك لوئیس كارول دارد. اين بار آلیس، 
دوران  پرماجرای  دنیای  به  دهه  يك  از  پس  داستان  قهرمان 
كودكی اش بازمی گردد و بار ديگر در كنار دوستان قديمی  خود 

قرار می گیرد.

میا واسیكوسكا بازيگر جوان استرالیايی نقش شخصیت آلیس را 
بازی می كند و جانی دپ به نقش كاله دوز ديوانه ظاهر می شود.

و  شین  مايكل  لی،  كريستوفر  كارتر،  بونهام  هلنا  هاتاوی،  آن 
كه  هستند  دقیقه ای   108 فیلم  اين  بازيگران  ديگر  اسپال  تیموتی 

اولین بار در دنیا 25 فوريه در لندن نمايش داده شد. 

استوديو  اختالف  خاطر  به  اخیر  هفته های  در  برتن  جديد  فیلم 
موعد  از  پیش  توزيع  مورد  در  اروپايی  سینماداران  و  ديسنی 

نسخه دی وی دی در صدر اخبار بود. 

ديسنی قصد دارد دی وی دی »آلیس در سرزمین عجايب« را 12 
هفته پس از اكران توزيع  كند. اين در حالی است كه استوديوها 
بازار  روانه  نمايش  از  پس  هفته   17 را  فیلم ها  دی وی دی  عموما 

می كنند.

قیچی«،  دست  »ادوارد  چون  فیلم هايی  كارگردان  ساله   51 برتن 
تاد:  »سوئینی  و  شكالت سازی«  كارخانه  و  »چارلی  »ادوود»، 
هیئت  رياست  او  است.  فلیت«  خیابان  شیطان صفت  آرايشگر 

داوران جشنواره فیلم كن سال 2010 را بر عهده دارد.

ديگر  فوكوا  آنتوان  ساخته  بروكلین«  »بهترين های  جنايی  درام 
آمريكای  بازار  در  گسترده  طور  به  هفته  اين  از  كه  است  فیلمی 
شمالی اكران شده است. اين فیلم روز جمعه در 1936 سینما 2/5 

میلیون دالر فروخت و فیلم دوم شد.

وينسنت  و  اسنايپس  هاوک، وسلی  ايتن  دان چیدل،  گر،  ريچارد 
داستان  و  می كنند  بازی  بروكلین«  »بهترين های  در  دونافريو 
اهل بروكلین است كه در يك  با هم  پلیس بی ارتباط  درباره سه 

مكان مرگبار به هم می رسند. 

 تريلر »شاتر آيلند« ساخته مارتین اسكورسیزی در سومین جمعه 
فیلم سوم  3178 سینما چهار میلیون دالر فروخت و  نمايش در 
شد. كمدی پلیسی »رفع تكلیف« با بازی بروس ويلیس و تريسی 
مورگان هم در جمعه دوم اكران در 3150 سینما سه میلیون دالر 

به دست آورد و در رده چهارم قرار گرفت.

در  هم  آيزنر  برک  كارگردانی  به  »ديوانه ها«  ترسناک  تريلر 
2479 سینما 5/2 میلیون دالر فروش داشت كه 60 درصد كمتر 
از فروش جمعه پیش اين فیلم بود. آمار فروش اين هفته فیلم ها 

دوشنبه صبح اعالم می شود.

ورايتی / 6 مارس

كوئنتین تارانتینو به سرقت ادبی متهم شد
شد  متهم  امريكايی  برجسته  فیلمنامه نويس  و  فیلمساز  تارانتینو  كوئنتین 
تارانتینو  ادبی كرده است. مردی  به سرقت  اقدام  "بیل را بكش"  فیلم  در 
را متهم كرده كه ايده پردازش يك شخصیت را از او دزديده و در فیلم 
دانز  كه  اين مرد  است.  داده  قرار  استفاده  مورد  را بكش"  بیل   " مشهور 
هانتر نام دارد روز دوشنبه دستنويس طرح اولیه ای را به دادگاه عالی 
لس آنجلس ارائه كرد و مدعی شد كه تارانتینو بخشی از شخصیت پردازی 
فیلمنامه "بیل را بكش"ساخته سال 2003 را از روی اين طرح اولیه كه در 
سال 1999 نوشته شده ،سرقت كرده است. بنا به ادعای هانتر شخصیت 
اورن ايشی در فیلم "بیل را بكش " كه لوسی لیو نقش او را بر عهده دارد 
نگارش  اوست.  طرح  به  متعلق   ، بوده  والدينش  قتل  شاهد  كودكی  در  و 
فیلمنامه هايی اصیل و شخصیت پردازی منحصر به فرد از ويژگی های 
كار تارانتینو است.او امسال برای فیلم "لعنتی های بی آبرو" در دو رشته 
بهترين كارگردانی و بهترين فیلمنامه غیر اقتباسی نامزد جايزه اسكار بود 
كه البته دست خالی ماند.تارانتینو اسكار بهترين فیلمنامه را در سال 1994 

برای فیلم " پالپ فیكشن" به دست آورد.
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مرد انگلیسي به خاطر بي آبي در بیمارستان مرد 

يك مرد 22 ساله در يكي از بیمارستان هاي انگلیس بر 
اثر دي هیدراته شدن بدنش جان خود را از دست داد.

از پرستارها درخواست كرده  كین گورني كه بارها 
بودند به او آب بدهند وقتي از كمك پرستارها ناامید 
شد با پلیس تماس گرفت و از آنها كمك خواست. پس 
از تماس اين بیمار نگون بخت پلیس روانه بیمارستان 
شد اما در آنجا پزشكان كین به آنها گفتند همه چیز 

تحت كنترل است و هیچ مشكلي وجود ندارد. روز بعد كه مادر كین به ديدارش 
رفت او را در حالي كه بیهوش روي تختش افتاده بود يافت و چند ساعت بعد هم كین 

به دلیل دي هیدراته شدن بدنش مرد. 
به گفته ريتا كرونین، مادر كین پرستاران اين بیمارستان از رساندن داروهاي حیاتي 
به پسرش كه میزان مايعات بدن او را كنترل مي كرده غفلت كرده اند.او مي گويد: » او 
خودش نمي توانست كارهايش را انجام دهد و كامال به كمك پرستارانش نیاز داشت 
اما آنها با غفلت شان مرگ پسرم را رقم زدند.« اين درحالي است كه مقامات پلیس 
در حال بررسي اين مساله هستند و دست اندركاران اين بیمارستان احتماال به دلیل 
تومور  درمان  دلیل  به  گروني  كین  گرفت.  قرار خواهند  محاكمه  مورد  غیرعمد  قتل 

مغزي اش در اين بیمارستان بستري بود. به گفته مادر او پزشكان 
سه نوبت دارو براي او تجويز كرده بودند كه مصرف اين داروها براي زنده ماندن 
كین ضروري بوده است.او مي گويد: » پرستاران بخشي كه پسرم در آن بستري بود 
مي دانستند داروهايي كه پزشك براي او تجويز كرده براي زنده ماندنش حیاتي است 
اما آنها به خاطر تنبلي و بي مالحظگي داروهاي پسرم را به او ندادند.« اين در حالي 
است كه يكي از مقامات پلیس هم تلفني كه كین به آنها كرده و در آن از پلیس كمك 
خواسته را تايید كرده است.خانواده گروني قصد دارند از اين بیمارستان و كاركنانش 

به خاطر مرگ پسرشان شكايت كنند. 
خبر مرگ كین گروني درست يك هفته پس از انتشار خبري مبني برمرگ صدها نفر 

در يكي از بیمارستان هاي انگلیس به خاطر غفلت پرستاران منتشر شده است. 
7 مارس 2010 

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

جايی برای پیرمردها 

رئیس جمهوران مسن آفريقايی همچنان در 
عرصه سیاست مي تازند 

رابرت موگابه رئیس جمهور زيمبابوه به تازگي تولد 86 سالگي اش را با يك 
جشن با شكوه جشن گرفت. او كه در حال حاضر مسن ترين سیاستمدار قاره 
افريقاست آنطور كه به نظر مي رسد به اين زودي ها قصد كناره گیري از قدرت 

را ندارد. 
البته حضور سیاستمداران مسن در مسند قدرت در آفريقا امري متداول است 
و سن باال مانعي براي سیاستمداران در آفريقا براي حضور در صحنه هاي 
سیاسي محسوب نمي شود. در شرايطی كه كشور زيمبابوه در فقر و بحران 
دست و پا می زند ريخت و پاش در مهمانی های متعدد موگابه كامال بی معنا 

جلوه می كند. 
درزيمبابوه كه امید به زندگي در مردم تنها 45 سال است رئیس جمهور اين 
اين  86سالگي اش آن قدر ريخت و پاش كرد كه رسانه هاي  تولد  كشور براي جشن 
كشور آن را اقدامي نادرست توصیف كردند و زبان به انتقاد از رئیس جمهور خود 

گشودند. 
البته با توجه به اتفاقاتي كه اخیرا در نیجريه و نیجر افتاد زنگ خطر براي سیاستمداران 
مسن قاره سیاه به صدا در آمد. با اين اتفاقات آنها مطمئنا براي رسیدن به قدرت يا 
حفظ مسند كار چندان آساني در پیش نخواهند داشت. ممدو تاندجا رئیس جمهور 
نیجر درعوض آنكه در پايان دوران رياستش مسند قدرت را به فرد ديگري تحويل 
دهد با تغییر قانون اساسي همچنان در سمتش باقي ماند اما تاوان سختي براي آن 
پرداخت.سربازان نیجري با كودتاي نظامي او را از مسند قدرت پايین كشیدند. پس از 
اين اتفاق سیاستمداران نیجر مانده بودند اين عمل را تقبیح كنند ويا ستايش كند.در 
نیجريه هم عمرو يارعدوا رئیس جمهور اين كشوركه خال قدرت ايجاد كرده در ماه 
نوامبر به يك باره ناپديد شد. او براي معالجاتش راهي عربستان شده بود اما زمانیكه 
به نیجريه بازگشت همگان از سیاستمداران، وكال، رسانه ها تا مردم عادي خواهان 
شفاف سازي در سیاست هايش بودند و در حال حاضر هم گودالک جاناتان معاون 
يارعدوا به عنوان رئیس جمهور موقت امور نیجريه را در دست دارد.در چند وقت 
اخیر هم اعتراضات در بريتانیا و آمريكا در مورد كانديداتوري منزيس كمپل 68 ساله 

و جان مك كین 73 ساله بیش از قبل شده است. 
باشگاه پیرمردهاي سیاستمدار آفريقا شامل حسني مبارک 81 ساله رئیس جمهور 
مصر،پل بیا 77 ساله رئیس جمهور كامرون، زين العابدين بن علی 73 ساله رئیس 
جمهور تونس، معمر قذافی كه ظاهرا 67 سال دارد رئیس جمهور لیبی، ادواردو دوس 
سانتوس 67ساله رئیس جمهور آنگوال، دنیس ساسو انگوسئو 66ساله رئیس جمهور 

كنگو برازاويل و يووری موسونی 65ساله رئیس جمهور اوگاندا می شود. 
همه اين مردان روی هم نزديك به 250 سال بر مسند قدرت بوده اند و آنطور كه به 
نظر می رسد فعال هم قصد ندارند پست خود را تحويل دهند. در تاريخ آفريقا عمر 
او سال  لحاظ ركوردار است  اين  از  41 سال رياست  با  بونگو رئیس جمهور گابن 

جهت تبلیغات در هفته نامه پرشین با شماره تلفن
02084554203 تماس حاصل فرمائید

نگه  مخفی  برای  جنجال 
داشتن هويت قاتل 

به  سال   17 از  بعد  مجرم 
دادگاه  به  جنسی  آزار  اتهام 

احضار شد 

قاتل 27 ساله ای كه به جرم كشتن 
به   1993 سال  در  نوپا  كودک  يك 
مدت هشت سال تحت بازداشت بود 
ديگر  بار  عدالت  كامل  اجرای  برای 
پشت میله های زندان برگشت. جك 
بريتانیا  دادگستری  وزير  استرا، 
بازداشت  برای  كه  دادخواستی  در 
مجدد متهم صادر كرد اتهام وی را 

بسیار جدی و مهم خواند. 
كودک  به  قتل،  به جز  ونبلز  جان 
آزاری نیزمتهم شده است. پیش تر 
دلیل بازگرداندن دوباره او به زندان 
بود  اعالم نشده  به صورت رسمی 
به همین دلیل مادر او جار و جنجال 
انداخت.  راه  به  زيادی در رسانه ها 
همین مساله باعث شد رئیس پلیس 
به دستور مقام ارشد قضايی كشور 
به  را  ونبلز  اتهام  موارد  انگلیس 

شكل رسمی اعالم كند. 
 10 كه  زمانی  تامپسون  و  ونبلز 

را  نوپا  بالگر  جیمز  بودند  ساله 
سايد  مرسی  در  فروشگاهی  از 
راه  خطوط  روی  را  او  و  دزديدند 

آهن به قتل رساندند. 

جسد اين كودک چند كیلومتر دورتر 
از جايی كه ربوده شده بود توسط 

بچه هايی كه در آن اطراف بازی 
می كردند پیدا شد. 

تامپسون  و  ونبلز  بعد  روز  چند 
دستگیر  لیورپول  پلیس  توسط 
در  كردند.  اعتراف  قتل  به  و  شدند 
آن زمان اين دو نفر كوچك تر از آن 
اعدام  مجازات  قتل  برای  كه  بودند 
هر  شود.  گرفته  نظر  در  برايشان 
محكوم  مدت  بلند  حبس  به  نفر  دو 
قانون  با   2001 سال  در  اما  شدند 
عفو مشروط دوران حبس شان به 
پايان رسید. آنها با هويت جديد و به 
با متعهد شدن شرط های سنگین و 
قبول اين مساله كه هرگز با يكديگر 
تماس نگیرند يا به شهری كه جیمز 
را كشته اند بازنگردند، از زندان آزاد 

شدند. 
در  جنسی  آزار  از  موردی  هیچ 
پرونده اين دو نوجوان مطرح نشد. 
پرونده  دوباره  بررسی  حقیقت  در 
نشان داد از هیچ يك از اين دو قاتل 
در مورد اين مساله بازجويی نشده 
بود. اما تحقیقات مجدد احتمال آزار 

و 
می  نشان  را  جنسی  استفاده  سوء 
استرا  جك  دلیل  همین  به  و  دهد 
را  متهم  مجدد  بازداشت  دستور 

صادر كرد. 
از  بعد  جیمز  مادر  فرگوس،  دنیس 
رسانه  جنجال  پسرش  بازداشت 
ای بزرگی به راه انداخت. او عقیده 
دارد اگر پسرش را به جرم جديدی 
هويت  بايد  كرده اند  بازداشت 
می  او  بازگردانند.  او  به  را  سابق 
گويد:»اگر اتهام جديد او مربوط به 
با  بنابراين  است  قبل  پرونده  همان 
همان هويت سابق مرتكب اين جرم 

شده و بايد با همان اسم در دادگاه 
شركت كند. قرار نیست هر بار يك 
مجرم  يك  برای  جديد  نشان  و  نام 
در نظر گرفته شود. اگر عدالت قرار 

جديد  هويت  بايد  شود  اجرا  است 
اگر  بماند.«  دادگاه مخفی  در  پسرم 

ونبلز دوباره به دادگاه احضار شود 
مسئوالن بريتانیا با دردسر بزرگی 
تمام  آنها  مواجه می شوند چرا كه 
آزادی  طبق  بودند  تالش  در  مدت 
مخفی  را  او  جديد  هويت  مشروط، 

نگه دارند. 
و  پلیس  استرا،  ديگر جك  از طرف 
همگی  قانونی  پیگردهای  سازمان 
هويت  نكردن  فاش  دارند  عقیده 
جديد ونبلز به معنای زيرپا گذاشتن 

عدالت است. 
كلوپ  در  اين  از  پیش  ونبلز  جان 
شبانه ای در شهر لیورپول به عنوان 
محافظ مشغول به كار بود و از اين 
كند  صحبت  گذشته اش  درباره  كه 
ابايی نداشت. به گفته آشنايان او به 
راحتی در اماكن عمومی حاضر می 
مسابقات  استاديوم  در  حتی  و  شد 
تیم فوتبال اورتون را هم از نزديك 

تماشا می كرد. 

7 مارس 2010خبر 

جنجال برای مخفی نگه داشتن هويت قاتل 

ادامه جنجال ها بر سر عکس »چه« 
اكنون 50 سال از زماني كه آلبرتو دياز كوردا گوتیرس عكاس كوبايي آن عكس 
به ياد ماندني را از چه گوارا انداخت مي گذرد اما جنجال ها بر سر اين عكس كه 
محبوبیت فراواني در سراسر جهان دارد همچنان به قوت خود باقي است. پس از 
مرگ كوردا در سال 2001 دختر او ديانا دياز شركت هايي كه عكس معروف پدرش 
را بدون پرداخت حق كپي رايت چاپ كرده بودند را بارها تحت پیگیرد قانوني قرار 
داد. البته آلبرتو دياز هم در زمان حیاتش از يك شركت معروف به خاطر پرداخت 
اين  در  دياز  قانوني خانواده  كرد.پیگردهاي  او شكايت  به  رايت  كپي  نكردن حق 
رابطه همواره با جنجال هايي هم همراه بوده است. كوبا پس از فروپاشي اتحاديه 
اين كشور  در  رايت  پیوست و كپي  تجارت جهاني  به سازمان  جماهیر شوروي 
براي  بودجه الزم  تامین  كه در كوبا زندگي مي كند جهت  دياز  ديانا  قانوني شد. 
مبارزه با شركت هايي كه حق كپي رايت عكس پدرش را رعايت نمي كنند مجبور به فروش 
اين مساله باعث بروز اختالفات  اين عكس به شركت هاي تولید برند »چه« است.  پروانه 
خانوادگي در خانواده كوردا هم شده است. عكس معروف كوردا در گذشته به نوعي الهام 

بخش انقالبیون بود اما استفاده از اين عكس اين روزها بیشترجنبه تجاري پیدا كرده است و سود فراواني را به جیب 
شركت هايي كه از عكس اين اسطوره مي كنند روان مي سازد. ديانا دياز به خوبي مي داند براي مبارزه با شركتهايي كه به 
صورت غیر قانوني از عكس پدرش استفاده مي كنند كار سختي در پیش دارد اما اوبراي ادامه اين كار كامال مصمم است. 
7 مارس 2010 
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گذشته در 73 سالگی قدرت را به شخص ديگری تحويل داد. در 
حال حاضر اين امیدواری وجود دارد كه با گسترش سازمان 
های مدنی در سراسر آفريقا خصوصا در اينترنت چهره های 
قدرت  از  نیستند  حاضر  كه  مسنی  رهبران  جايگزين  شايسته 

كناره بگیرند بشوند. 
ابراهیم« كه ساالنه به بهترين رهبری  سال گذشته جايزه »مو 
در آفريقا تعلق می گیرد به كشوری اهدا نشد. سازمان دهندگان 
اين جايزه دلیل اين مساله را نبودن يك كانديدای شايسته عنوان 
كردند. موگابه يكی از اين رهبرانی است كه احتماال بدون سر و 
صدا از قدرت كناره گیری نخواهد كرد. در آوريل موگابه سی 
امین سالگرد رياست جمهوری اش را پس از استقالل از بريتانیا 
جشن خواهد گرفت و به يكی از معدود رهبرانی تبديل خواهد 
شد كه اين زمان طوالنی بر مسند قدرت بوده اين در حالی است 
كه بسیاری از مردم زيمبابوه امیدوارند او هرچه زودتر قدرت 

را كنار بگذارد و جای خود را به فردی ديگر بدهد. 
7 مارس 2010 

لیست سیاه مرگ و انتظار بی پايان محكومان 

محکومان به اعدام در ژاپن 
سال ها منتظر می مانند 

شديدی  انتقادات  با  كه  مدتهاست  ژاپن  قضايی  سیستم 
مواجه شده است. از كمپین های مبارزه با مجازات اعدام 
گرفته تا سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هر 
از چندگاهی با بیانیه های تند عملكرد قضايی اين كشور 
را مورد انتقاد قرار می دهند. در حالی كه سازمان حقوق 
را  اعدام  مجازات  خواهد  می  تابان  آفتاب  كشور  از  بشر 
از قوانین جزايی اش حذف كند كمپین های انسانی داخای 
در  كه  افرادی  هستند.  اعدامی ها  وضعیت  به  رسیدگی  خواهان 
ژاپن به مرگ محكوم می شوند بايد سال ها منتظر بمانند تا روزی 
كه از قبل مشخص نیست نامشان در لیست اعدامی ها خط زده 
شود. زندانی های ژاپنی كه در انتظار اعدام هستند هر روزشان 
را با اين ترس كه آن روز آخرين روز زندگی شان خواهد بود 
آغاز می كنند. آنها كه نمی دانند چه زمانی اعدام خواهند شد تنها 
چند دقیقه فرصت دارند كه خود را برای مرگ آماده كنند. پس 

از چاپ گزارش اخیرسازمان عفوبین الملل در خصوص شرايط 
اعدامی های ژاپنی باز هم سیستم قضايی اين كشور زير سؤال 
رفته است. طبق قانون اساسی ژاپن مجازات مرگ بايد شش ماه 
بعد از تايید حكم نهايی دادگاه در مورد زندانی، به اجرا دربیايد. 
با اين حال، دوره برگزاری محاكمه مجدد يا رسیدگی به فرجام 
خواهی جدا از اين ماده قانونی است. در عمل، به دلیل بررسی 
سوی  از  اعدام  حكم  تايید  لزوم  و  كل  دادستان  توسط  پرونده 
ماهه  شش  االجل  ضرب  اين  موارد  اكثر  در  دادگستری،  وزير 
ناديده گرفته می شود. به اين ترتیب ماندن در صف اعدامی ها به 
طور متوسط پنج تا هفت سال طول می كشد و بر اساس آمار يك 
چهارم از زندانیان حتی 10 سال در لیست انتظار برای مرگ باقی 
می مانند. به گفته يكی از فعاالن حقوق بشر بسیاری از محكوم  
های به اعدام در شرايطی كه هر روز در انتظار مرگ خود هستند 
به  مبتال  محكوم  های  زندانی  اين  از  بسیاری  می شوند.  ديوانه 
جنون و بیماريهای روانی هستند. حتی پیش آمده افراد دربندی 
كه منتظر ابالغ يا ملغی شدن حكم مرگ شان بوده اند پشت میله ها 

به مرگ طبیعی مرده اند.البته با توجه به 
در  اطالعات  به  دستیابی  در  ژاپن  دولت  شديد  های  سختگیری 
خصوص اعدامی ها آمار دقیقی در اين زمینه در دسترس نیست.

در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است: » دولت سیاستی 
دارد كه اجازه تماس با زنداني های محكوم به اعدام را به كسی 
رد  را  زمینه  اين  در  ما  های  درخواست  تمامی  دهد.آنها  نمی 
كرده اند كه واقعا جای تاسف دارد.« در ژاپن 99 درصد مظنونان 
يك پرونده در نهايت محكوم می شوند و به گفته فعاالن حقوق 
بشر اين مسئله بدين معناست كه افراد زيادی در زندان های ژاپن 
با جهان  توانند  اعدامی ژاپنی نمی  محبوس هستند. زندانی های 
در  سال  هفت  بايد  میانگین  طور  به  و  باشند  تماس  در  بیرون 
انتظار اجرای خود بنشینند كه اين زمان در بعضی از موارد حتی 
10 سال طول می كشد. آنها تمامی اين سالها را بايد در سلولی 
كه مساحت آن اندازه يك دستشويی است سپری كنند و زمانی 
هم كه وقت اجرای حكم شان فرا می رسد تنها چند دقیقه برای 

خداحافظی از زندگی خود فرصت دارند. 
ژاپن از معدود كشورهای پیشرفته جهان است كه هنوز مجازات 
برای كسانی  اين حكم  است هرچند معموال  نكرده  لغو  را  اعدام 
صادر می شود كه مرتكب چندين مورد قتل عمد، قتل همراه با 

تجاوز و قتل عمد در جريان سرقت مسلحانه شده باشند. 
10 مارس 2010 
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info@persianweekly.co.uk فرهنگی
گاليه های كیارستمی 
درباره ماجراي پناهي 

دستگیری  درباره  محال«،  »آرزوی  عنوان  با  نامه  اي  كیارستمي«  عـــباس   «   
»جعفر پناهي«  نوشته كه متن كامل آن در نشريه نیويورک تايمز منتشر شده 

است و همچنین خبرگزاري فارس اين نامه را روي خروجي خود قرار داد. 

عباس كیارستمی در نامه  خود سینمای مستقل ايران را مهمترين عامل فرهنگی 
برای پرآوازه كردن نام ايران در سال های اخیر می نامد و می نويسد كه جعفر 
پناهی و محمد رسول اف متعلق به اين سینمای مستقل هستند. كیارستمی در اين 
نامه با گاليه از اوضاع و احوال حاكم بر سینمای ايران می نويسد: » به عنوان 
يك فیلمساز، از همین جريان سینمای مستقل، سال هاست كه با ساختن فیلم های 
شخصی و كم هزينه، به كمك و همراهی وزارت ارشاد به سینمای ايران چشم 
امید ندارم... اين گناه ما نیست كه فیلمسازيم و تنها از طريق فیلمسازي است 
كه مي توانیم زندگي كنیم. من براي حل اين مشكل راه حل هاي خود را يافته ام. 
بهره مند  آن  از  ايران  در  سینما  اهل  غالب  كه  رايج  و  مرسوم  بي حمايت هاي 
هستند، فیلم هاي مستقل و كوچك خود را مي سازم و به اين دلخوشم كه نام 
تنها  و  مي كنم  كسب  دارم  دوستشان  كه  مردمي  و  كشورم  براي  اعتباري  و 
ضرورت كار كردن است كه فیلمي در خارج از كشورم مي سازم كه در نهايت 
سلیقه يا انتخاب من نیست. اما جعفر پناهي سال هاست به امید نمايش عمومي 
فیلم  هايش و به امید همراهي و مساعدت قانوني نهادهاي مسئول سینما در ايران 

به دنبال يافتن راه حل هايي است. 

سیاست  و  مديريت  متوجه  آن  زده  مسئولیت  سر  او  از  خطايی  و  خبط  اگر 
اين  ديگر جز  راهی  كه  بسته اند  را  راه ها  آن چنان  كه  است   مسئوالن سینمايی 
بیندازد.  مخاطره  به  را  خود  اينچنین  فیلم  ساخت  برای  كه  است  نمانده  باقی 
جنجالی  و  تند  شیوه های  مدافع  شايد  می كند.  زندگی  سینما  طريق  از  هم  او 
جعفر پناهی نباشم، اما می دانم آنچه او را به اين بند انداخته نه يك انتخاب كه 
اين  يك اجبار ناگزير بوده است. او چوب  مسئوالنی را می خورد كه طی همه 
سال ها راه را بر او بسته اند و تنها كوره راه ها و راه حل های انحرافی و گاه حتی 
بیراهه ها را بازگذاشته اند. مشكل جعفر پناهی سرانجام حل خواهد شد، اما كم 
نیستند جوانانی كه اكنون هنر سینما را به عنوان شیوه  بیان و راه زندگی خود 
برگزيده اند. اينجاست كه وظیفه  دولت و وزارت ارشاد به عنوان بازوی اجرايی 

و فرهنگی دولت خطیرتر می شود.« 

دچار  ناخواسته  امسال  اوايل  از  ايراني  برجسته  فیلمساز  كیارستمي  عباس 
حواشي بسیاري بود از جمله نامه هاي بهمن قبادي كه او را متهم به محافظه 
با  كیارستمي  بود.  هنري كرده  اجتماعي و حتي  به مسايل  بي تفاوتي  و  كاري 
نگارش چنین نامه اي و اعالم موا مواضع فرهنگي خود خواسته يا ناخواسته در 
پي رد اتهامي است كه از جانب قبادي و ديگران در مورد او مطرح شده بود. 
در حال حاضر جعفر پناهي كه روزگاري دستیار عباس كیارستمي بود به اتهام 
ساخت فیلم غیر قانوني در بند به سر مي برد و شايد خیلي از عالقمندان سینما 
در انتظار واكنش كیارستمي بودند. عباس كیارستمي فیلمساز صلح طلب ايراني 
هیچ گاه از ادبیات خاص خود عدول نكرد و در همین نامه هم با ادبیات ساده و 

زيبايي خود از آنچه كه در درونش جريان دارد سخن مي گويد

 سايت نزديك به اسفنديار رحیم مشايی در خبری به نقل از 
يك پايگاه خبری مدعی كوچ قريب الوقوع علیرضا افتخاری 

از ايران شد.
حقیقت نیوز نوشت: استاد علیرضا افتخاری خواننده شهیر 
برای  و  كرده  ترک  را  ايران  بزودی،  ايران  سنتی  موسیقی 
ادامه زندگی به كشور فرانسه خواهد رفت. افتخاری تصمیم 
گرفته است فعالیت های گسترده و پر مشغله موسیقی را كنار 
ظاهر  موسیقی  عرصه  در  سابق  همچون  ديگر  و  گذاشته 

نشود.
 1337 افتخاری مهیاری دهم فروردين  گفتنی است علیرضا 
در اصفهان به دنیا آمد. نخستین استاد موسیقی وی، استاد 
پیشرفت  به  كه  بود  ويولون  روشندل  نوازنده  طباطبايی 
استاد  نزد  سالگی   14 در  كرد.  شايانی  كمك های  افتخاری 
در  اصفهانی  تاج  استاد  پرداخت.  به شاگردی  اصفهانی  تاج 
دارای منش های  ايرانی  منابع غنی موسیقی  بر  كنار تسلط 
اخالقی نیكويی هم بود و يكی از آموخته های وی به تمامی 

شاگردانش منش های اخالقی بود.
دكتر  همچون  بزرگانی  حضور  با   1357 سال  در  افتخاری 
صفوت، دكتر فروغ، استاد شهنازی، استاد تجويدی و ... در 
آزمون باربد موفق به كسب رتبه نخست شد. در سال 1360 
دادبه رفت؛  استاد  نزد  به  افتخاری  تاج درگذشت،  استاد  كه 
دشتستانی  موسیقی  احیای  در  به سزايی  كه سهم  استادی 

داشت.

و  ساز  و  ساخت  افتخاری  علیرضا  اصلی  شغل  كه  اين  با 
كارهای ساختمانی است، اما وی در همین سالها نزد بزرگانی 

چون كسايی، شهناز و شجريان كسب علم می كرد.

آلبوم های زيادی منتشر  پر طرفدار موسیقی  استاد  اين  از 
شده است كه عبارتند از: به دنبال دل، بردی از يادم، شكوه 
عشق، ياد استاد، غم زمانه، خاطرات جوانی، عشق گمشده، 
قصه شمع، شب عاشقان، عطر سوسن، گل میخك، نیلوفرانه، 
مهمان تو، هنگامه، كاروان، آتش دل، راز و نیاز، بابا طاهر، 
سرمستان، مستانه، مهر ورزان، شور عشق،سروسیمین، راز 
گل، امان از جدايی، خنده بارون، خوش آمدی، پايیز، تازه به 
تازه، غريبستان، زيباترين، نازه نگاه، افسانه، گل هزار بهار، 
شبان عاشق، نسیما، صدايم كن، ماه پنهان، همسايه، كنسرت 
لندن، صیاد ،ماه خراسان، تو می آيی، سفر، قلندروار، هوای 
تو، عطر مهر و رازگشا كه در میان مخاطبان ايرانی طرفداران 

زيادی نیز دارد.
آلبوم نیلوفرانه وی نزديك به 3 میلیون نسخه فروش داشته 
شهیر  خواننده  اين  كارهای  ماندگارترين  از  يكی  بی شك  و 

ايرانی است.

علیرضا افتخاری برای همیشه از ايران می رود؟

بريتانیايی ها »هری پاتر« را به 
نسل های بعدی معرفی می كنند

مجموعه  دارند  دوست  بريتانیايی ها  نظرسنجی  يك  با  برابر   
در  معرفی  كنند.  بعد  نسل  به  را  پاتر«  »هری  كتاب های 
نظرسنجی كه »ورلد بوک دی« انجام داده مجموعه كتاب »هری 
پاتر« كتاب  »رمز داوينچی« را مغلوب كرده و به عنوان كتابی 
كه بريتانیايی ها دوست دارند به نسل بعد معرفی كنند انتخاب 

شده است.
از هر پنج نفر يك نفر مجموعه كتاب های »هری پاتر« نوشته 
جی.كی. رولینگ را انتخاب كرده و اين سبب شد كتاب تريلر 
افتخار  اين  از  براون  دن  نوشته  داوينچی«  »رمز  مذهبی 
هديه ی  كتاب همچنان  داد  نشان  نظرسنجی  بماند.اين  بی بهره 

پرطرفداری است و در سال گذشته از هر چهار فرد بزرگسال 
انتخاب  را  كتاب  نزديكانشان  به  دادن  هديه  برای  نفر  سه 
كرده اند. در اين بین اسكاتلندی ها بیش از هر چیز ديگری كتاب 

را بهترين هديه می دانند.

پیش رو  تابستان  در  فوتبال  جام جهانی  برگزاری  به  توجه  با 
كتاب  اين نظرسنجی شركت كردند  در  افرادی كه  29 درصد 
را   »1966 جهانی  جام  در  انگلستان  پیروزی  واقعی  »داستان 
انگلستان  تیم ملی  سرمربی  كاپلو،  فابیو  برای  هديه  به عنوان 
انتخاب كردند. اين كتاب شرح چگونه رسیدن تیم ملی انگلستان 

به تنها افتخارش در جام جهانی فوتبال است.
پیشنهاد  درمورد  نظرسنجی  در  شركت كنندگان  درصد   27
كتاب به افرادی كه تازه به خانه جديد نقل مكان كرده اند كتاب 
»چگونه در آشپزی تقلب كنیم« نوشته سرآشپز دلیا اسمیت را 

رویترز / 4 مارس انتخاب كردند.   
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سیمین بهبهانی ممنوع الخروج شد

سیمین بهبهانی كه قصد خروج از كشور را داشت در فرودگاه 
امام خمینی متوقف شد.

با  تلفنی  و گوی  گفت  در  بهبهانی  پرشین سیمین  گزارش  به 
تلويزيون بی بی سی فارسی خبر از ممنوع الخروج شدن خود 

داد.
برای  كه  زمانی  امروز  بامداد  اينكه  به  اشاره  با  بهبهانی 
مناسبت  به  پاريس  به دعوت شهرداری  مراسمی  در  شركت 
روز جهانی زن قصد خروج از ايران را داشته است، ماموران 
گذرنامه او را گرفتند و به او اعالم كردند كه او ممنوع الخروج 

است.
وی ادامه داد: پس از گرفتن گذرنامه اش، به او نامه ای می 
دادگاه  های  شعبه  از  يكی  به  گذرنامه  گرفتن  برای  كه  دهند 

انقالب مراجعه كند.
وی تصريح كرد كه هیچ دلیلی برای اين اقدام اعالم نشده و 
اينكه اجازه خروج از  پیش از اين هم هیچ هشداری مبنی بر 

كشور را ندارد دريافت نكرده بود.

منتخب نامه های تسلیت پس از 
ترور كندی منتشر شد

است  نامه ای  میلیون ها  از  كتاب »جكی عزيز« شامل بخشی   
كه پس از ترور جان اف.كندی برای همسر او فرستاده شد.

اف.  جان  ترور  خبر  انتشار  از  پس  پرشین   گزارش  به 
كنديرئیس جمهور آمريكا نامه های تسلیت و دلداری از گوشه 
و كنار آمريكا به دست جكی كندی همسر رئیس جمهور رسید. 
زن ومرد پیر و جوان سیاه و سفید فقیر و پولدار اين نامه ها 
را برای همسر رئس جمهور فرستادند تا غم و اندوه خود را 

نشان دهند.

»الن  را  است  شده  چاپ  تازگی  به  كه  عزيز«  »جكی  كتاب 
فیتزپاتريك« تاريخدان معاصر جمع آوری كرده است و شامل 
بخش اندكی از موج نامه های غم و همذات پنداری است كه به 

دست بیوه رئیس جمهور رسید.

نامه ها  اين  از  يكی  در  نیويورک  از  دونپورت  مرلین 
تا  اما  هستم.  متوسط  طبقه  از  آمريكايی  يك  می نويسد:»من 
اين  بر  داريد.« عالوه  قلبم جای  در  نفر  دو  زنده هستم شما 
هركدام  و  آمده اند  هم  كنار  كتاب  در  ديگر  نامه   250 نامه 
جوانی  مرد  می كنند.  توصیف  را  تاريخ  لحظه  اين  به شكلی 
چنین می نويسد:»فقط يك لحظه و ورق تاريخ برگشت. هیچگاه 
از  غم  در  شد.  نخواهیم  مواجه  زندگی  بی منطقی  با  اينچنین 

دست دادن جان فیتزجرالد كندی اندوهگینم.«

ترور   1963 سال  نوامبر   22 جمعه  روز  در  كندی  اف.  جان 
شد. روز دوشنبه 45 هزار نامه به كاخ سفید رسیده بود. پس 
ماساچوست  در  كندی  خانه  به  نامه  هزار   250 هفته  يك  از 

رسیده بود.

تلويزيونی  ای  برنامه  در  كندی  جكی   1964 سال  ژانويه  در 
آن  در  كند  تشكر  مردم  همدردی  از  تا  كرد  پیدا  حضور 
زمان او 800 هزار نامه دريافت كرده بود. او در اين برنامه 
گفت:»هروقت توانش را داشته باشم نامه ها را می خوانم.« پس 
از دوسال تعداد نامه های رسیده بالغ بر 1 میلیون و 500 هزار 

عدد بود.

 

كوتاه از ادبیات جلوه های 
نوروز و 

بهار در شعر 
فارسی )۱(

حجت اهلل مهرياری

نوروز و آمدن بهار و طراوت 
توجه  مورد  طبیعت  دوباره 
زبان  فارسی  شعرای  همه 
توجه  با  یکی  هر  و  بوده 
زمینه فکری خود به نوعی به 
های  جلوه  و  نوروز  وصف 

زیبای طبیعت پرداخته اند.

 پايه گذاری نوروز 
نام  جمشید   ، فردوسی  شاهنامه  روايت  به 
پادشاهی است از پادشاهان قديم ايران زمین 
و چهارمین پادشاه ، بعد از پايه گذاری سلسله 
از  پس  كه  بود  كیومرث  توسط  پادشاهی 
پدرش تهمورث ، به پادشاهی رسید . وی در 
اول »جم« يعنی سلطان و پادشاه بزرگ ، نام 
داشت . سبب » جمشید « نامیدن آن شد كه او 
سیر عالم می كرد و چون به آذربايجان رسید 
روزی بود كه آفتاب به نقطه حمل آمده و بهار 
آغاز شده بود ، دستور داد كه تخت مرصعی 
را در جای بلند گذاشتند و تاج جواهر نشان بر 
سر نهاد و بر آن تخت نشسته و چون آفتاب 
طلوع كرد و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد 
، شعاعی در نهايت روشنی پديد آمد و چون 
به زبان پهلوی شعاع و انوار نور را » شید « 
میگويند ، اين لفظ را بر جم افزودند و وی را » 
جمشید « گفتند يعنی پادشاه روشن و در آن 
روز جشنی عظیم برپا كردند و آن را روز را 

» نوروز « نام نهادند . 
- جهان انجمن شد بر تخت اوی 

فرومانده از فره بخت اوی 
- به جمشید بر گوهر افشاندند 
مر آن روز را روز نو خواندند 

با  همزمان  نوروز  جشن  چون   ، پس  آن  از 
نو شدن سال و تحول در طبعیت بوده است 
تقريبا همه سرايندگان و شاعران به اين تغییر 
يك  هر  و  اند  نموه  ويژه  توجه  دگرگونی  و 
مطابق با زمینه فكری خود در وصف نوروز 
، بهار ، چمن ، گلستان و شكوفه ، استادانه و 
با نازک خیالی ، شعر سروده اند . گويندگان 
توانای شعر فارسی ، با زبردستی تمام ديبائی 
نگارين در كارگاه ذوق و انديشه می بافند كه 
تار و پود آن الفاظ منسجم ، روان و نقش و 
نگار دلفريب آن ، آفريده طبع لطیف و قدرت 

ابداع آنها در تصوير جمال هستی است . 
از شاعران پارسی  به تعدادی  اين نوشته  در 
شعر  مضمون  را  بهار  و  نوروز  كه  گوی 
تا  میشود  ذكر  هايی  نمونه   ، اند  كرده  خود 
خوانندگان  كام   ، بهار  و  نوروز  استقبال  در 

شیرين و روزگارشان شادان باد . 

 رودكی 
فارسی  شاعران  بزرگترين  از  يكی  رودكی 
قصائد   ، قطعات   ، ابیات  از  است  ايران  دری 
و غزلهای معدودی كه از رودكی باقی مانده 
است ، می توان به نیكی دريافت كه اين شاعر 
در فنون تصنیف شعر ، استاد و ماهر بود و 

سخنان وی در قوت تشبیه و نزديكی معانی به 
طبیعت و وصف آن ، كم نظیر است و لطافت ، 
متانت و انسجام خاصی در آنها مشاهده می 

شود . 
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب 
با صد هزار زينت و آرايش عجیب 

الله میان كشت ، درخشد همی ز دور 
چون پنجه عروس به حنا شده خضیب 

بلیل همی بخواند اندر شاخسار بید 
سار از درخت سرو ، مر او را شده مجیب 

 فرخی سیستانی 
قرن  اواخر  بزرگ  شاعر  سیستانی  فرخی 
چهارم و اوايل قرن پنجم و از جمله سرآمدان 
سخن در عهد خويش و در همه ادوار تاريخ 
ادبی ايران است . اين شاعر يك ترجیع بند بلند 
در باره نوروز دارد كه بخش اول آن در اينجا 

آورده می شود : 
ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آيد 

كلید باغ ما را ده كه فردامان بكار آيد 
كلید باغ را فردا هزاران خواستار آيد 

تو لختی صبر كن چندانكه قمری بر چنار آيد 
چو اندر با غ تو بلبل بديدار بهار آيد 

ترا مهمان ناخوانده بروزی صد هزار آيد 
كنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آيد 

چنان دانی كه هر كس را همی زو بوی يار آيد 
بهر امسال پنداری همی خوشتر ز يار آيد 

از اين خوشتر شود فردا كه خسرو از شكار 
آيد 

بدين شايستگی جشنی بدين بايستگی روزی 
ملك را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی 

 منوچهری 
منوچهری دامغانی از جمله شعرای طراز اول 
 . است  هجری  پنجم  قرن  اول  نیمه  در  ايران 
و  موسیقی  نوعی  استاد،  اين شاعر  در شعر 
خواندن  با  چنانكه  دارد  وجود  خاص  آهنگی 
اشعار او گويی خواننده با آهنگی سرگرمست 
سادگی   ، روانی   ، آيند  موسیقی خوش  اين   .
فكر و صراحت منوچهری در سخن و شادابی 
روح شاعر ، اشعار او را بی اندازه طربناک و 

دل انگیز ساخته است . 
بر لشكر زمستان نوروز نامدار 

كردست رای تاختن و قصد كار زار 
وينك بیامدست پنجاه روز پیش 
جشن سده طاليه نوروز نامدار 

آری هر آنگهی كه سپاهی شود برزم 
ز اول بچند روز بیايد طاليه دار 

اين باغ و راغ ملكت نوروز ماه بود 
اين كو و كوهپايه و اين جوی و جويبار 

جويش پر از صنوبر و كوهش پر از سمن 
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار 

بر سبزه بهار نشینی و مطربت 
بر سبزه بهار زند سبزه بهار 
) سبزه بهار نام آهنگ است ( 

آمد نوروز و هم از بامداد 
آمدنش فرخ و فرخنده باد 

باز جهان خرم و خوب ايستاد 
مرد زمستان و بهاران بزاد 

روی گل سرخ بیاراستند 
زلفك شمشاد بپیراستند 

كبكان بركوه بتك خاستند 
بلبلكان زير و ستا خواستند 

آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز 
كامگارا گیتی ، تازه از سر گیر باز 

 حکیم عمر خیام نیشابوری 
و  زيسته  می  پنجم  قرن  در  خیا  عمر  حكیم 
يكی از آثار مهم وی رباعیات است كه شهرت 
از  مملو  كالمش  خیام  حكیم   . دارد  عالمگیر 
استدالل و آگاهی دادن است و هر خواننده ای 
را وادار به تفكر می كند . در اينجا سه رباعی 
كه بیشتر در باره نوروز ، گل ، طربناكی بلبل 
و ناپايداری گل و سبزه است ، آورده می شود 

 :

برچهره گل شبنم نوروز خوش است 
در صحن چمن روی دل افروز خوش است 
از دی كه گذشت هر چه گويی خوش نیست 

خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است 
چون ابر به نوروز رخ الله بشست 

برخیز و بجام باده كن عزم درست 
كاين سبزه كه امروز تماشاگه تست 
فردا همه از خاک تو برخواهد رست 

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده 
بلبل ز جمال گل طربناک شده 

در سايه گل نشین كه بسیار اين گل 
از خاک برآمده است و در خاک شده 

 بابا طاهر 
پنجم و در همدان می  نیز در قرن  بابا طاهر 
نامی  شعرای  از  طاهر  بابا   . است  زيسته 
وعارف بزرگ ، ساده و بی پیرايه است . بابا 
ای سروده  لهجه  به  را  هايش  بیتی  دو  طاهر 
بیگمان  و  است  پهلوی  زبان  دهنده  نشان  كه 
توجهی  مرهون  باباطاهر  محبوبیت و شهرت 
داشته  خود  كشور  و  زبان  اين  به  كه  است 
 ، دلنشین  آهنگ  با  نهايت سادگی  در  و  است 
بابا  از   . است  بخشیده  تسلی  را  ايرانی  روح 

طاهر نیز سه دو بیتی بهاريه نقل می شود : 
عزيزان موسم جوش بهاره 

چمن پر سبزه و صحرا الله زاره 
دمی فرصت غنیمت دان در اين فصل 

كه دنیای دنی بی اعتباره 
بمو واجی چرا ته بی قراری 

چو گل پرورده باد بهاری 
چرا گردی بكوه و دشت و صحرا 

بجان او ندارم اختیاری 
گالن فصل بهاران هفته بی 
زمان وصل ياران هفته بی 

غنیمت دان وصال الله رويان 
كه گل در الله زاران هفته بی 

 عطار نیشابوری 
در  كه  است  نامداری  و  عارف  شاعر  عطار 
بیشتر  و  زيسته  می  نیشابور  در  ششم  قرن 
اشعارش حال و هوای عرفانی دارد و شاعران 
عارف بعد از وی از اشعار عطار الهام گرفته 

اند . 
جهان از باد نوروزی جوان شد 

زهی زيبا كه اين ساعت جهان شد 
شمال صبحدم مشكین نفس گشت 

صبای گرم رو عنبر فشان شد 
تو گويی آب خضر و آب كوثر 

ز هر سوی چمن جويی روان شد 

 حافظ شیرازی 
حافظ شاعر عارف و رندی است كه اشعارش 
در نهايت لطافت ، همراه با ايجاز و موسیقی 
ازغزلیات شیوا   . است  تمام  و فصاحت  كالم 
سخن  خوش  حافظ  نواز  جان  و  زنگار  بی   ،
گلزار و صحرا   ، نوروزی  باد  نسیم  باره  در 
و چمن و غنچه و گل ، چند بیت در اينجا نقل 

می گردد : 
ز كوی يار می آيد نسیم باد نوروزی 

از اين باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 
ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعلست 
كه زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی 

بصحرا رو كه از دامن غبار غم بیفشانی 
بگلزار آی كز بلبل غزل گفتن بیاموزی 

غنچه  از  گل  چو  گويم  می  پرده  در  سخن 
بیرون آی 

كه بیش از پنج روزی نیست حكم میر نوروزی 
ساقیا سايه ابرست و بهار و لب جوی 

من نگويم چه كن ار اهل دلی خود بگوی 
دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشیم 

سخن اهل دلست اين و بجان بنیوشیم 
افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن 
مقدمش يارب مبارک باد بر سرو چمن 

ادامه دارد
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۱0 كلید برای 
تقويت روحیه

هداف احساسات و محدوديت های خويش را بشناسید و با آرامش با 
آنها برخورد نمايید. خواه از طريق مطالعه , خواه از طريق انديشیدن 
و تفكر, سعی منید بعضی راه های كه باعث شناخت شما از خودتان 

و اينكه چه چیزهايی شما را خوشحال می كند پیدا كنید. 
1( خود را بشناسید 

امروزه پیشنهاد سقراط كه در قر ن پنجم قبل از میالد كه در آن متنی 
بر خودشناسی ارايه شد به قوت خود پا برجاست. 

اهداف احساسات و محدوديت های خويش را بشناسید و با آرامش با 

آنها برخورد نمايید. خواه از طريق مطالعه , خواه از طريق انديشیدن 
و تفكر, سعی منید بعضی راه های كه باعث شناخت شما از خودتان 

و اينكه چه چیزهايی شما را خوشحال می كند پیدا كنید. 
و  زندگی  كنترل  به  قادر  بهتر   , كنید  عمل  توصیه  اين  به  چنانچه 

مشكالت پیش روی خود خواهید بود. 
2( به خودتان ارزش بدهید و به خود اعتماد داشته باشید. 

ممكن است سخت به نظر برسد اما سعی كیند رفتارتان گويای اين 
باشد كه از خودتان مواظبت می كنید. 

رفتار  و  برخورد   , كنید  می  اطمینان  عدم  احساس  همیشه  اگر  حتی 
مثبت را به دنیای اطراف هديه دهید. برخورد مردم با شما متاثر از 

رفتار و پوشش شماست. 
بنابراين خود ارزشی و خود اعتمادی را به نمايش بگذاريد تا احترام 

را برای شما به ارمغان آورد. 
3( بیش از حد توانتان كار نكنید 

همه ما با سخت كوشی , خواهان تامین امنیت و رفاه خانواده مان 
هستیم. اما مهم اين است كه تعدل را در زندگی حفظ كنیم. 

معموال آن چه از نظر مالی دنبال می كنیم با آن چه كه تحقق می يابد 
با  تامین معاش مهمتر از صرف وقت  اگر برای شما  يكسان نیست. 
عزيزان يا لذت بردن از زندگی است, بهتر است در تعیین اولويت ها 
بازنگری است, بهتر است در تعیین اولويت ها بازنگری كنید. سعی 
كنید برقراری تعادل را از كسی كه بین زندگی شغلی و خانوادگی اش 

اين توازن را ايجاد كرده بیاموزيد يا اينكه با خانواده يا دوستانتان 
راج به تاثیرات شغلی تان بر روی آن ها صحبت كنید. 

4( از افراد منفی دوری كنید 
از ارتباط مسموم كه در شما احساس ناراحتی , عصبانیت يا نا امنی 
می كند اجتناب كنید. ممكن است سخت به نظر آيد اما ارتباط خويش 
به حداقل  اركغان می آورند  به  افسردگی  برای شما  باكسانی مه  را 
برسانید, كسانی كه اكثرا محبتهای دريافتیرا بدون پاسخ می گذارند و 

يا كسانی كه دائما از شما انتقاد می كنند. 
صداقت سخنان چنین افرادی را مورد ارزيابی قرار دهید تا ببینید كه 
میزان حقايق موجود در سخنانشان تا چه حد بر اساس ارتباطی مثبت 
و خوش بینانه است. اگر كسانی شما را تحت فشار روانی قرار می 

دهند صريحا از آنها بخواهید شما را رها نمايند. 
5( مثبت فكر كنید 

سعی كنید از حداكثر توانايی هايتان استفاده كنید و به قدرت خويش 
اتكا كنید. عاليق شخصی تان را با مطالعه و گذراندن كالسها توسعه 

دهید. 
عاليق جديد را امتحان كنید و شكست هايتان را به كار گیريد. همه 
ما بخشی از اوقاتمان را از دست داده ايم اما افراد موفق از شكست 

هايشان درس آموخته اند و مغلوب شكست شان نشده اند. 
اگر شما توانايی هايتان را به خوبی توسعه دهید و نقش مثبتی داشته 
باشید واقعا قادر به تغییر موقعیت های منفی به موقعیت های مثبت 

خواهید بود. 
6( ورزش ورزش ورزش 

اينكه  , اعم از  يك رژيم غذايی مناسب و قدری فعالیت بدنی روزانه 
پیاده روی آرام باشد يا كار بیرون, فشار و اضطراب را تخفیف می 

دهد و روحیه را شاداب نگه می دارد. 
از احساس برتری طلبی رهايی و  افراد را  ورزش و تمرينات بدنی, 
توانايی های سركوب شده ذهن را ترقی می دهد. همین امر منجر به 
متفاوت ورزشهای  برای اشخاص  افسردگی می شود.  از  جلوگیری 

مناسب آنها وجود دارد. 
مناسبند. بعضی  بسیار  تخفیف فشار  برای  يوگا  و  تمرينات كششی 
بیرون  ورزش  البته  كنند.  كمك  رفع عصبانیت  به  تواند  نی  تمرينات 
از منزل فوايد مضاعفی دارد, نور آفتاب در بهبود روحیه و تخفیف 

افسردگی كمك موثری محسوب می شود. 
7( بخشی از اوقاتتان را تنها بگذاريد. 

لذت از جمع دوستان و تنهايی دو بخش از زندگی اند كه برای تقويت 
روحیه بسیار مهم اند. برای معنا بخشیدن و ايجاد شور در زندگی به 
ديگران كامال مشروط به وجود ديگران باشد. عالوه بر گذراندن ?? 
دقیقه در حمام , گوش دادن به موسیقی يا خروج از منزل به قصد لذت 
بردن از طبیعت , زمانی برای لذت بردن از تنهايی خويش صرف كنید. 
از  اجتماع  به  توسل  با  است  ممكن  يافتید  را سخت  امر  اين  چنانچه 

مشاركت در موضوعات مهم دوری كنید. 
8( به ديگران كمك كنید و اجازه دهید ديگران به شما كمك كنند. 

به نظر می رسد نشان دهید كه كمك  وقتی مشكالتتان طاقت فرسا 
ديگران می تواند اضطراب و دلواپسی شما را بر طرف كند, بنابر اين 
مشكالتتان را كامال در منظر ديگران قرار دهید. كمك بال عوض در 
مسائل اجتماعی يا كمك به دوستان نیز می تواند به سود شما تمام 

شود. 
ايد به همان میزان به ديگران  اگر در مقابل كمكی كخ دريافت كرده 
مساعدت نمايید دامنه مناسبی از دوستان و اقوامی را بسط داده ايد 
كه شريك اوقات خوش شمايند و مدد كاران زمان تنگی و سختی تان. 

9( ارتباط و مراودات 
با روشی روشن و در عین حال همراه با آرامش و متانت , احساساتتان 
را به خانواده , دوستان و مدرسه تان بیان كنید و با دقت كامل به 
جواب آن ها گوش فرا دهید. هرگز خود را تحت فشاری كه ناشی از 
انفجار   , اين فشار  ندهید. چرا كه  قرار  بیان احساساتتان است  عدم 
ناگهانی در پی خواهد داشت و ديگران بدون كوشش و تالشی شمارا 

خواهند شناخت. 
عصبانیتی را كه باعث پريشانی و دانستن نقاط ضعف شما می شود 

كنترل كنید. هرگز اجازه ندهید ديگران ذهن شما را بخوانند. 
10( موقع احتیاج , كمك بطلبید 

كنید  آنها مشورت  با  بتوانند  كنید كه هنگام مشكالت  پیدا  را  افرادی 
مشكالتتتان   , خانواده  و  دوستانتان  با  مشورت  از  پس  .چنانچه 
همچنان طاقت فرسا جلوه می نمايد و احساس عدم آرامش می كنید , 

با مشاورينی صحبت كنید 
كه خواهان كمك و ياری به شمايند. اگر احساس عدم امنیت , نگرانی 
يا ناراحتی و پريشانی می كنید فورا از يك مشاور متخصص كمك 

بطلبید.

اثر جان لوكاره   -   ترجمه منوچهر كیا
 قسمت چهل چهارم

 لیماس با لحن آرامی گفت : گمان نمیكنم كه توضیح بیشتری الزم 
باشد حق با كارون است اين نقشه را ما طرح كرده بوديم . با 
مرگ كارل ريمك ما تنها مامور با ارزش خود را در اين ناحیه از 
دست داديم. تمام مامورين ما يكی پس از ديگری مفقود میشدند 
و ما بهیچوجه از اين كارسردرنمیاورديم . چنین بنظر میرسید 
كه بمحض اينكه ماموری فعالیت خود را آغاز میكند موندت او را 
از پای در میاورد. من برای ديدن كنترل به لندن رفتم. پیش گیالم 
وجورج اسمايلی هم در آنجا بودند. در حقیقت اسمايلی خود را 
زبانشناسی  درباره  مطالعه  با  را  دقت خود  و  كرده  بازنشسته 
میگذارند. در هر حال آنها بفكر اين نقشه افتاده بودند. با صطالح 
كنترول میخواستند كه مردی را دردام خودش بیاندازاد . ما تمام 
جزئیات كاررا در نظر گرفتیم و ابتدا بخود گفتیم كه اگر موندت 
مامور ما بوده چطور پول باو میپرداختیم ؟ از طرف ديگر چطور 
میتوانستیم ثابت كنیم كه واقعا كارمند عالیرتبه ای درآبتیلونگ 
برای ما جاسوسی میكند؟ اتفاقا پیترگیالم بخاطر اورد كه يكی دو 
سال پیش يكنفر عرب میخواسته اطالعاتی درباره ابتیلونگ بما 
بفروشد وما تقاضای او را قبول نكردم پیتر از اين حادثه استفاده 
كرد و باين فكر افتاد كه وانمود كنیم كه اين اطالعات را خودمان 
قبال كسب كرده ايم . فكر بسیار خوبی بود . خودتان میتوانید بقیه 
ماجرا را حدس بزنید. ابتدا خود را مرددائم الخمری جلوه دادم 
ووانمود كردم كه وضعم از هر لحاظ اسفناک است . سپس السی 
كه در قسمت كارگزينی كار میكرد شايع كرد كه مقداری پول از 
از روزهای شنبه كه میدانستم  باالخره يكی   . ام  بوده  صندوق 
مغازه ها شلوغ است آن خواروبار فروش را مضروب كرده و 
جنجالی بیا كردم . نقشه ما بقدری دقیق بود كه حتی روزنامه 
شما در لندن وركر درباره اين موضوع مقاله ای نوشت از آن 
لحظه ببعد شما بتدريج قبر خود را حفر كرديد ؟ موندت نگاهی 
به او انداخت و بالحن بی تفاوتی گفت: بهتر است بگوئید كه قبر 
شما و شايد قبر رفیق فیدلر را كنديم. لیماس با خونسردی جواب 
داد شما نمیتوانید فیدلر را مقصر بدانید تصادفا ما از وجود او 
. او در آبتیلونگ تنها كسی نیست مه بخون تو  استفاده كرديم 
تشنه است موندت. موندت با لحن مطمئنی گفت : در هر حال شما 
را اعدام خواهیم كرد . شما يك نگهبان را كشته و سعی كرده 
: موندت  لبخندی زد و گفت  لیماس   . نابود كنید  ايم كه مرا هم 
در شب تمام گربه ها خاكستری هستند اسمايلی همیشه میگفت 
كه اين نقشه ممكن است با موفقیت روبرو نگردد. خود او همه 
كارها را خراب كرد . پس از جريان او ديگر بر اعصابش مسلط 
نبود و بدين دلیل سازمان را ترک كرده بود. چیزی را كه نمی 
فهمم اينست كه چرابه آن دختر پول داده و قرضهای مرا تصفیه 
كرده اند. حتما اسمايلی عمدا تمام كارها را خراب كرده است . 
واقعا احمقانه است كه پس از تهیه چنین مقدماتی مرتكب چنین 
اشتباهی گردد واقعا از اين كار او سردر نمیاورم. ولی اسمايلی 
هم از تو متنفر بود موندت ما با اشتیاق زيادی اين نقشه را طرح 
كرديم بله ما به موندت برخورد كرده بوديم و بايد بهر ترتیبی 
كه شده او را حذف میكرديم . او سپس سرخود را به طرف هیئت 
قضات گرداند و افزود:اما در مورد فیدلر همه شما اشتباه میكنید 
هیچگاه  لندن  میكرد  فعالیت  ما  برای  اگر   . نیست  ما  مامور  او 
چنین ريسیك را نمیكرد . زيرا موقعیت او واقعا عالی بود و ديگر 
احتیاجی به از بین بردن موندت نداشتیم . البته ما میدانستیم كه 
فیدلر از موندت متنفر است و از همین موضوع استفاده كرديم 
. در واقع چرا فیدلر از موندت متنفر نباشد؟ فیدلر يهودی است 
وهمه شما بخوبی میدانید كه موندت درباره يهوديها چگونه فكر 
میكند. بله همه شما اين موضوع را بخوبی میدانید ولی هیچكس 
بیشتری  توضیح  خودم  پس  بگويد.  را  خود  نداردعقیده  جرات 
میدهم موندت الينقطع فیدلر را آزاد میداد و او را جهود كثیف 
صدا میزد. چرا همه شما ساكت مانده ايد ؟ چرا هیچكس جرات 
نمیكند چیزی بگويد؟ فیدلر مرد بسیار پاک و شريفی است . كه 
هیچگاه به وطنش خیانت نكرده . هیئت قضات با كنجكاوی تمام 
بود  برگشته  خود  دوباره سرجای  كه  فیدلر  میكردند.  نگاه  باو 
نگاهی به لیماس انداخت و گفت : بدين ترتیب شما همه كارها را 
خراب كرديد لیماس اينطور نیست ؟ يك روباره پیر مانند لیماس 
بخاطر يك دختر احمق بهترين موقعیت زندگی خود را از دست 
بتنهائی  نداردكه اسمايلی  امكان  بود.  لندن در جريان  داد. حتما 
دست بچنین كارهائی زده باشد. فیدلر سرخود را بطرف موندت 
گرداند و افزود فقط از يكی جزئیات سردرنیماورم موندت لندن 
و  زده  بتحقیقات وسیعی  كه شما دست  میدانست  بخوبی  حتما 
تمام نكات را بررسی خواهید كرد بهمین دلیل كه لیماس تمام اين 
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اقتصاد  دانشکده   ریاست   2001
دانشگاه جورج میسون در فیرفا کس 

ویرجینیا را به عهده داشته است. 
وی قبال در سمت هایی چون ریاست 
بنیاد آموزش اقتصاد )۱۹۹۷-200۱(، 
۱۹۹2-( کلمسون  دانشگاه  دانشیار 
اقتصاد  دانشکده  استادیار  و   )1۹۹7
۱۹۸۵-( میسون  جورج  دانشگاه 
1۹8۹( مشغول به کار بوده است. او 
از  اقتصاد  رشته   در  را  خود  دکترای 
مدرک  )Auburn ،۱۹۸۶(و  دانشگاه 
ویرجینیا  دانشگاه  از  را  خود  حقوق 

)1۹۹2( دریافت کرده است. 
در  بسیاری  سخنرانی های  او 
موضوع های مختلف از جمله طبیعت 
حقوق، قانون ضد تراست، اقتصاد و 
تجارت بین الملل در آمریکا، آمریکای 
التین و اروپا انجام داده است. مقاالت 
استریت  وال  چون  نشریاتی  در  او 
 Investor’s Business جورنال، 
 Daily، Regulation، Ideas of
 liberty، Washington Times،
 The journal of Commerce، The
Cato Journal و بسیاری نشریات 
 Supreme Court چون  پژوهشی 
 Economic Review، Southern
 Economic Journal، Antitrust
 Journal of Money, و   Bulletin
چاپ  به   Credit, and Banking

رسیده است. 

جهانی  شدن، به معنای گسترش همكاری انسان ها 
اگر محدوديت های دولتی  در گستره  جهان است. 
طبیعی  طور  به  همكاری  اين  باشد  نداشته  وجود 
می يابد.  گسترش  سیاسی  مرزهای  از  مستقل  و 
تفاوت  كنار  در  فرهنگی،  و  تفاوت های جغرافیايی 
گاهی  اجتماعی،  نهادهای  ديگر  و  رايج  ارز  در 
ولی  می گردند.  گسترش  اين  شدن  كند  باعث 
تنها سیاست  راه  اين  بر  موجود  مانع  بزرگ ترين 
است به خصوص فشار بی حدی كه برای حمايت 
از تولید كنندگان داخلی روی دولت ها وجود دارد. 

معموال تصوری كه از همكاری در ذهن ما وجود 
میان  در  رو  در  رو  و  آگاهانه  رفتار  نوعی  دارد، 
افرادی است كه همديگر را می شناسند. بنا به اين 
گسترش  عنوان  به  جهانی  شدن  انگاشت  تصور، 
نظر می رسد.  به  انسان ها، چیزی عجیب  همكاری 
در  انسان  میلیون ها  شده  هماهنگ  كنش های  ولی 
سرتاسر دنیا را - كه هر يك از آنها تالشی را كه 
شايد قسمتی از فرآيند تولید يك كاال است و قسمتی 
از دانش خود را به بازارعرضه می كند - غیر از 
همكاری چه می توان نامید؟ اينكه ماشین های تولید 
شده در آلمان در مالزی به كار گرفته می شوند تا 
كتان آمده از هند، آستر يقه از برزيل و دكمه های 
تولید شده در پرتغال تبديل به پیراهن شده و در 

فروش  به  ديگری  شهر  هر  يا  مونترال  سیدنی، 
افراد  از  تعداد زيادی  رسند، نشان دهنده  همكاری 
برای تولید يك كاال است و نكته  جالب اين جا است 
كه هزينه  تولید يك پیراهن برابر با تنها حقوق چند 
ساعت كار يك فرد عادی در دنیای صنعتی است. 
برای  شد،  گفته  پیراهن ها  اين  برای  آنچه  البته، 
در  موجود  كاالهای  ديگر  از  زيادی  بسیار  تعداد 

كشورهای سرمايه داری مدرن تحقق دارد. 

چگونه است كه يك كارگر ساده می تواند به راحتی 
برای  كه  متنوعی  خدمات  و  كاالها  هزينه   پس  از 
كرده اند  همكاری  هم  با  نفر  میلیون ها  آنها  تولید 
برآيد؟ جواب اين سوال در اين است كه هر يك از 
اين كارگران، عضوی از يك بازار چنان گسترده 
بسیار  تولید  فرآيندهای  ارزش  كه  هستند  ای 
و  كارآفرين ها  بسیاری  برای  را  شده  تخصصی 
سرمايه گذارها داشته و تنها به اين دلیل سود ده 
اين  است.  بزرگ  آنها  محصوالت  بازار  كه  است 
تخصصی شدن كارو تولید در میان صنايع متنوع 

در گستره  جهان همان پديده  جهانی شدن است. 
فرض كنید، برای مثال، يك پیراهن را می توان به 
دو روش تولید كرد. روش اول با دست كه برای 
تولید  كه  پیراهنی  تعداد  از  مستقل   – تولید كننده 
می كند – به ازای هر پیراهن 250 دالر هزينه دارد. 
اگر خیاط به صورت تمام وقت كار كند، می تواند 
پیراهن در ماه بدوزد. روش دوم برای تولید   10
پیراهن تولید در يك كارخانه  مجهز و مكانیزه شده 
میلیون  يك  باالی  ظرفیت  در  كارخانه  اگر  است. 
5 دالر  پیراهن  پیراهن در ماه كار كند، هزينه  هر 
خواهد بود. ولی چون ساخت و تجهیز كارخانه به 
سرمايه  اولیه  زيادی نیاز دارد، راه اندازی كارخانه 
هر  تولید  هزينه   كامل  ظرفیت  از  كمتر  ظرفیتی  با 
پیراهن را باالتر می برد. دلیل اين افزايش اين است 
كه تولید پیراهن كمتر امكان سرمايه گذار را برای 
سلب  تولید  كردن  بیشینه  جهت  سرمايه گذاری 
هزينه   باشد،  كمتر  كارخانه  تولید  چه  هر  می كند. 

تولید هر پیراهن بیشتر خواهد بود. 
تولید  برای  روشی  چه  از  پیراهن  تولیدكننده   يك 
استفاده خواهد كرد؟ پاسخ به اندازه  بازار وی باز 
بیش  با  بازاری  با  تولید كننده  يك  اگر  می گردد. 
كارخانه  روش  باشد،  مواجه  نفر  میلیون ها  از 
بازاری  وی،  بازار  اگر  ولی  گزيد.  خواهد  بر  را 
روش  او  باشد،  احتمالی  مشتری  نفر  ده  چند  با 
از  يك  اگر هر  كرد. حال  انتخاب خواهد  را  دست 
مواجه  بازارهای كوچكی  با  پیراهن  تولیدكنندگان 

بودند، قیمت پیراهن بسیار بیشتر از حالتی می بود 
بودند.  مواجه  ای  گسترده  بازارهای  با  آنها  كه 
آزاد:  تجارت  برای  است  مهمی  تصديق  مثال  اين 
سیاسی،  مرزهای  ورای  به  بازارها  گسترش  با 
بنگاه ها می توانند از منافع چیزی كه اقتصاددان ها 
آن را »صرفه های مقیاس« می نامند، استفاده كنند 
مصرف كنندگان  برای  كمتر  قیمت  آن  نتیجه   كه 

خواهد بود. 
اين  كه  است  اين  شدن  تخصصی  ديگر  مزيت 
امكان را برای مصرف كنندگان به وجود می آورد 
و  ديگر  كشورهای  استعدادهای  و  منابع  از  تا 
مناطق دور بهره برند. اگرچه عوامل بسیاری در 
عمدتا  ولی  دارد  تاثیر  منطقه  يك  در  كاالها  تولید 
هوا،  و  آب  مانند   – آن  جغرافیايی  مشخصه های 
نیروی  و مهارت های   – توپولوژی، ذخاير معدنی 
كار آن تعیین كننده  آنند كه چه كاالهايی را می توان 
كه  همانگونه  )يا  هزينه  كمترين  با  منطقه  آن  در 
تولید  نسبی(  مزيت  با  می گويند  اقتصاددانان 

كرد. هر چه تجارت آزادتر باشد، افراد در مناطق 
مختلف بهتر می توانند در تولید كاالهايی كه تولید 
آنها مزيت نسبی بیشتری دارد، تخصصی تر شوند 
مزيت  با  ديگر  مناطق  در  افراد  كه  را  كاالهايی  و 

نسبی بیشتری تولید كرده اند وارد كنند. 
مصرف كنندگان  برای  را  امكان  اين  آزاد  تجارت 
بهترين  از  را  كااليی  هر  تا  می آورد  فراهم 
اگر  كنند.  تهیه  جهان  سراسر  در  آن  تولید كننده  
بیشتری  نسبی  مزيت  داخل  در  پیراهن  تولید 
داشته باشد آنگاه تجارت آزاد باعث سود بیشتر 
كمتر  قیمت  و  داخل  در  پیراهن  تولیدكنندگان 
در  پیراهن  اگر  يا  می شود.  برای مصرف كنندگان 
شود،  تولید  بیشتری  بهره وری  با  ديگری  جای 
مصرف كنندگان داخلی تنها از طريق تجارت آزاد 

می توانند به آنها دست پیدا كنند. 
كه  می شود  اين  باعث  آزاد  تجارت  همچنین 
بهره وری  كه  پیراهن  داخلی  تولیدكنندگان 
پیدا  كاالهايی  تولید  برای  انگیزه  ندارند  مناسبی 
تجارت  باشند.  بهترين  آن  در  می توانند  كه  كنند 
سمت  به  دنیا  سرتاسر  در  منابع  هدايت  با  آزاد، 
آنها  از  را  استفاده  بهترين  كه  تولیدكنندگانی 
می كنند، بیشترين تولید را با آن منابع امكان پذير 
می سازد در حالی كه اين با كاهش قیمت كاالها به 

نفع مصرف كنندگان نیز خواهد بود. 
يك تصديق بنیادی تر برای بازارهای آزاد و جهانی 
اين است كه آنها تعداد كارگران الزم برای تولید 
بنابراين  و  می دهد  كاهش  را  مختلف  كاالهای 
نیروی كار را به سمت تولید كاالها يا خدماتی كه 
ندارد سوق می دهد  اقتصادی  نبود آنها صرفه   با 
بازارهای  می آورد.  فراهم  را  آنها  تولید  امكان  و 
جهانی همچنین با فراهم آوردن امكان اشتغال در 
شغل های بهتر برای كارگران معمولی كارخانه ها و 
كاهش قیمت كاالها و خدمات كاربر باعث افزايش 

سطح رفاه می گردند. 
اگر هر دولتی واردات پیراهن را ممنوع كند، آنگاه 
به  نسبت  آن  از  بیشتری  شهروندان  تعداد  بايد 

شرايط تجارت آزاد در صنعت تولید پیراهن فعالیت 
را  بازارداخلی  بايد  فقط  تولیدكنندگان  وقتی  كنند. 
تامین كنند )كه در هر صورتی كوچك تر از بازار 
جهانی است( آنگاه آنها هیچ گاه قادر به استفاده  
بدون  بود.  نخواهند  مقیاس  صرفه های  از  بهینه 
و  شد  خواهند  گران تر  پیراهن ها  آزاد،  تجارت 
مصرف كنندگان قادر به تهیه  پیراهن با بهینه ترين 

قیمت نخواهند بود. 
رقابت  بیشترين  ايجاد  با  همچنین  آزاد  تجارت 
بر  را  خوبی  ديسیپلین  تولیدكنندگان  بین  ممكن 
دولت ها  اگر  كرد.  خواهد  حاكم  كاال  تولید  فرآيند 
اين صورت  در  كنند،  حمايت  داخلی  بنگاه های  از 
بنگاه های  با  رقابت  به  مجبور  ديگر  تولیدكنندگان 
خارجی نخواهند بود و اين با پايین آوردن انگیزه  
ضرر  به  بهره وری،  افزايش  برای  بنگاه ها  اين 

مصرف كنندگان تمام خواهد شد. 
تمام  سود  به  آزاد  تجارت  كه  است  بديهی  اين 
افرادی است كه درگیر آنند، ولی چه اتفاقی خواهد 
حمايت  حذف  به  مايل  كشورها  بعضی  اگر  افتاد 
مثال،  برای  نباشند؟  داخلی  بنگاه های  از  خود 
تولیدكنندگان  از  حمايت  به  كشورها  برخی  اگر 
باز  آيا  دهند،  سوبسید  آنها  به  يا  بپردازند  خود 
تجارت  از  كه  كرد  كانادا صرف خواهد  برای  هم 
آزاد تبعیت كند؟ پاسخ مثبت است. همیشه به نفع 
به  بدون توجه  را  كشورها است كه تجارت خود 
دارند.  نگاه  آزاد  ديگر،  كشور های  سیاست های 
»مقابله به مثل« كردن در برابر كشورهايی كه از 
يا  گرايی  با حمايت  نمی كنند،  پیروی  آزاد  تجارت 
اعطای يارانه، باعث فقیرتر شدن تبعه  كانادا خواهد 

شد. 
از  را  ضربه  بیشترين  كه  گروهی  قطعا، 
حمايت گرايی دولت ها می بینند، تبعه  خود آن كشور 
هستند  كاالهايی  خريد  به  مجبور  كه  چرا  هستند. 
كه به بهینه ترين روش تولید نشده اند. شهروندان 
كاالهای  خريد  از  بايد  كه  حالی  در  كشورها  اين 
تولید شده به روشی غیربهینه رنج ببرند، مجبور 
به پرداخت مالیات های بیشتر نیز هستند. به همین 
دلیل است كه حمايت گرايی به خاطر حمايت گرا 

بودن ديگران، سیاست نادرستی است. 
از  تئوريك در حمايت  استدالل های  به  كه  كسانی 
تجارت آزاد شك دارند بايد به اين نكته نیز توجه 
امر  اين  تصديق كننده   نیز  تجربی  كه شواهد  كنند 
هستند. هیچ شاهد تجربی وجود ندارد كه تمسك 
شهروندان  رفاه  افزايش  باعث  حمايت گرايی  به 
بر  هستند  تايیدی  شواهد  تمامی  بلكه  می شود، 

منافع تجارت آزاد.
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مجموعه قوانین حقوقی انگلستان

قاعده سابقه در حقوق انگلیس
Common Law و 

نويسنده : دكتر غالمرضا خواجی - بخش پنجم

بودن  عمدی  عنصر  به  اول  قاضی  برخالف  تجديدنظر  قاضی  دو  بنابراين 
دروغ و يا اتفاقی بودن آن توجه نموده و اين عنصر برای آن ها از عناصر 
ratio decidendi بوده است كه اين دو با بررسی و استنباط و تفكیك به 
نتیجه ی ديگری می رسند. نكته ی ديگر اينكه برخالف قضات كامن لو كه 
مسئله  به  قاضی  دو  اين  ندارند،  توجهی  حكم  صدور  اجتماعی  تاثیرات  به 
صدور  كه  دارند  می  اعالم  و  كرده  توجه  اجتماع  در  حكم  صدور  انعكاس 
حكم محكومیت افراد به خاطر ارائه گزارش غیر عمدی به پلیس موجب عدم 
اين دو قاضی وظیفه ی خود را صرفا  با پلیس خواهد شد.  همكاری مردم 
اعمال قوانین دعوای قبلی ندانسته و به انعكاس و اثرات حكم خود نیز اشاره 
می كنند و می گويند حقوق جزا نبايد تا آن حد پیش رود كه عملی كه برای 
اكثر مردم جرم نمی شود را دادگاه جرم به حساب آورد. اگرهم قرار است 
جرم تلقی شود وظیفه ی مجلس قانونگذاری است نه احكام قضات كامن لو. 
توجه  نیز  نكته  اين  به  بايد   ratio decidendi حقوقی  اصل  خصوص  در 
داشت كه كشف ratio نتیجه ی يك تجزيه و تحلیل دقیق factهاست. قاضی 
fact اثبات شده است ياخیر و سپس براساس factبايد استنباط كند كه آيا يك

های اثبات شده، رای صادر نمايد. 
به  كامال  كه  هستند   Material fact برخی  شده  اثبات  factهای  میان  در 
موضوع دعوا مربوطند. با شناسايی Material factها بهتر مورد شناسايی 

قرار گیرند. 
Ratio decidendiهای دقیق تری توسط قاضی ارائه می شد اگر در دعوايی 
چهار fact به ترتیب A, B, C, D داشته باشیم، پس از مطالعه و بررسی دعوا 
مشخص می شود كه فقطMaterial, fact A, C به حساب می آيند، فقط آن 
ها در دعاوی آينده الزم االجرا برای دعاوی مشابه خواهد بود. به طور مثال 

در دعوای مشهور ريلندز و فلچر، سه fact زير پذيرفته شده است: 
 The defendant had a reservoir built in his hand )الف

 The contractor who built the reservoir was negligent )ب
 Water escape and flooded the mines of his neighbors the ج( 

 claim
 Material, را شناخت و Material, fact A, C باال فقط دو fact دادگاه از سه
fact B را نشناخت و به صرف اينكه خوانده مخزن آبی در ملك خود ساخته 
بود و با سرريز شدن آب به معدن همسايه و ورود خسارت به او، خوانده را 
مسئول پرداخت خسارت به خواهان شناخت و به fact B و تقصیر مقاطعه 
كار كه مخزن را برای خوانده ساخته بود توجهی نكرد. در دعوای ريلندز و 

فلچر با شناسايی و پذيرش دوfact A, C قاضی Ratio زير را مطرح كرد. 
 a person who for his own purposes brings in his land and  “
 collects and keeps there anything likely to do mischief if it at
 his peril and, if he does not do so, is prima facie answerable for
 ”.all the damage which is the natural consequence of its escape

 نقد قاعده سابقه در حال حاضر 
پیدا  برای  قاضی  وقت  در  جويی  سابقه، صرفه  قاعده  كاربرد  مزيت  اولین 
باشد،  شده  صادر  حكمی  گذشته  دعوای  در  وقتی  دعواست.  حكم  كردن 
صدور رای بعدی در دعوا با كشف واقعیات مشابه راحت تر انجام می گیرد. 
اين امر هماهنگی در نظام حقوقی سیستم كامن لو و برقراری عدالت میان 

مردم می شود. 
از طرفی وكیل می تواند با اطمینان بیشتر و اطالعات حقوقی مشخص، موكل 
خود را راهنمايی كند كه اين امر در نظام حقوقی فرانسه و نوشته به سادگی 
تحقق نمی يابد چرا كه قاضی حقوق فرانسه و نوشته ممكن است با در نظر 
پرونده،  مسائل  مضیق  و  موسع  تفسیر  با  و  پرونده  خاص  شرايط  گرفتن 
حكمی را صادر نمايد كه چندان قابل پیش بینی نباشد حال اينكه پیش بینی 
چگونگی صدور حكم قاضی نظام حقوقی انگلیس و كامن لو با میزان خطای 

كمتری قابل پیش بینی است. 

توسعه  عدم  و  ركود  موجب  قاعده سابقه  كه  آيد  می  نظر  به  اينكه  علیرغم 
انگلیس و كامن لو است ولی راه های مختلفی وجود دارد كه  نظام حقوقی 
قاضی كامن لو از قاعده سابقه عدول نموده تا در شرايط خاص و با توجه 
به اوضاع و احوال جامعه، احكام متناسب صادر نمايد. يكی اينكه دادگاههای 
تجديدنظر، احكام دادگاههای مادون را می توانند رد كنند و با ارائه استدالل 
منطقی جديد خود و استنباط ratio decidendiهای جديد از دعوا، به نحو 

ديگری حكم صادر نمايند. 

 ratio decidendi اين تشخیص را بدهد كه  اينكه قاضی ممكن است  ديگر 
درستی  استنباط  و  است  نشده  شناخته  كامال  سابقه،  و  گذشته  دعاوی  در 
در فهم آن صورت نگرفته و يا اساسا اشتباه شده باشد و لذا قاضی ضمن 
 ratio decidendi احترام به قاعده سابقه، استنباط مشخص و دقیق تری از
نیست  گذشته  حكم  مشابه  كه  اساس  آن  بر  جديدی  حكم  و  كند  می  ارائه 
صادر می نمايد. شیوه ی ديگری كه قاضی از قاعده سابقه عدول می 
نمايد، تصمیم مجس اعیان انگلیس در سال 1996 است كه اعالم نمود 
چنانچه صدور حكم با محدوديت عقلی و توسعه دانش حقوقی و يا 
خالف عدالت مواجه باشد قاضی خود را ملزم به رعايت تصمیم های 
قبلی نمی داند. گرچه سنت انگلیس هنوز مانع از اين است كه قضات 

انگلیس به يكباره دست از تبعیت از دعاوی قبلی بردارند. 
ادامه دارد
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نکته های كوچک زندگی
منبع: کتاب نکته های کوچک زندگی. اچ جکسون براون.
ترجمه: زهره زاهدی

* وقتی به شدت عصبانی شدی دستهايت را در جیبهايت بگذار.    
يادت باشد بهترين رابطه میان تو و همسرت زمانی است كه    *
میزان عشق و عالقه تان به هم بیش از میزان نیازتان به يكديگر 

باشد.   
در  را  مادرت  كردن  سالم  هنگام  داری  سنی  چه  نیست  مهم   *

آغوش بگیر.  
* اگر كسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن ديگری پاسخ دهد 

تلفن را قطع كن.   
* هیچوقت به كسی كه غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی 

داری " چون در واقع نمی دانی .   
* يادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی 

شانس و اقبال است.  
* هیچوقت به يك مرد نگو موهايش در حال ريختن است. خودش 

اين را می داند.  
* از صمیم قلب عشق بورز. ممكن است كمی لطمه ببینی، اما تنها 

راه استفاده بهینه از حیات همین است.  
* در مورد موضوعی كه درست متوجه نشده ای درست قضاوت 

نكن.   
* وقتی از تو سوالی را پرسیدند كه نمی خواستی جوابش را بدهی، 

لبخند بزن و بگو:  "برای چه می خواهید بدانید؟"  
* هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نكن.  

* هیچوقت پايان فیلم ها و كتابهای خوب را برای ديگران تعريف 
نكن.   

* با زنی كه با بی میلی غذا می خورد ازدواج نكن.  
ادامه  به كارت  ناچاری كه  اما  * وقتی احساس خستگی می كنی 
بدهی، دست و صورتت را بشوی و يك جفت جوراب و يك پیراهن 
تمیز بپوش. آن وقت خواهی ديد كه نیروی دوباره بدست آورده 

ای.   

* هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.   
* راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نكن.   

* هیچوقت از بازار كهنه فروشها وسیله برقی نخر.   
* شغلی را انتخاب كن كه روحت را هم به اندازه حساب بانكی ات 

غنی سازد.    
هدف،  آماده،   "  : گويند  می  كه  نباشی  افرادی  آن  از  كن  * سعی 

آتش "    
به  بگیر.  دست  در  را  فرزندانت  دست  كردی  فرصت  وقت  هر   *
زودی زمانی خواهد رسید كه او اجازه اين كار را به تو نخواهد داد.   
* چتری با رنگ روشن بخر. پیدا كردنش در میان چتر های مشكی 
آسان است و به روزهای غمگین بارانی شادی و نشاط می بخشد.    

* وقتی كت و شلوار تیره به تن داری شیرينی شكری نخور.    
* هیچوقت در محل كار درمورد مشكالت خانوادگی ات صحبت 

نكن.   
* وقتی در راه مسافرت، هنگام ناهار به شهری می رسی رستورانی 

را كه در میدان شهر است انتخاب كن.    
  

* در حمام آواز بخوان.   
* در روز تولدت درختی بكار.  

و  مهربانی  خوبی،  فرزندانت  وقت  هر  كه  كن  زندگی  طوری   *
بزرگواری ديدند، به ياد تو بیفتند.   

* بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر. 
* فقط آن كتابهايی را امانت بده كه از نداشتن شان ناراحت نمی 

شوی.   
* ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم كن.   

* هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها برنده شوند.   
* شیر كم چرب بنوش.  

بر  اضافه  نرو.  غذايی  مواد  به خريد  هنگام گرسنگی  در  هرگز   *
احتیاج خريد خواهی كرد.   

* فروتن باش، پیش از آنكه تو به دنیا بیايی خیلی از كارها انجام 
شده بود.    

* از كسی كه چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.  
* فراموش نكن كه خوشبختی به سراغ كسانی می رود كه برای 

رسیدن به آن تالش می كنند. 
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سفارشات کيک و شيرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غيره پذیرفته می شود.

کافيست یکبار امتحان کنيد 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شيرینی جات خشک و تر  ایرانی 

شيرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 
کليه آجيل و ميوه جات خشک درجه یک از ایران ،

 ماهی دودی و دیگر مایحتاج خود را می توانيد
 در تواضع بيابيد

بستنی سنتی ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاويار ايرانی در تواضع موجود است
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به زودی از طريق آزمايش 
خون می توان سرطان سینه 

را تشخیص داد
 

روش  يك  كردند  اعالم  آمريكايی  دانشمندان 
يا  از سلول های مرده  را  آزمايشگاهی كه دی.ان.ای 
در حال مرگ بررسی می كند به زودی به دانشمندان 
به  خون  آزمايش  طريق  از  تا  می دهد  را  امكان  اين 

وجود سرطان سینه در زنان پی ببرند.

روش  يك  كردند  اعالم  آمريكايی  دانشمندان 
يا  از سلول های مرده  را  آزمايشگاهی كه دی.ان.ای 
در حال مرگ بررسی می كند به زودی به دانشمندان 
به  خون  آزمايش  طريق  از  تا  می دهد  را  امكان  اين 

وجود سرطان سینه در زنان پی ببرند.
مطالعات اولیه نشان داد با اين روش می توان در 70 
درصد موارد زنانی كه مبتال به سرطان سینه هستند 
بیماری  اين  به  كه  زنانی  موارد  درصد   100 در  و 

دچار نیستند را به درستی تشخیص داد.
اين آزمايشات توسط  يك شركت خصوصی به نام 

كرونیكس بیومديكال در كالیفرنیا انجام شده است.
مولكولی  سرطان  تحقیقات  نشريه  در  محققان  اين 
برای  اين مطالعات هنوز   : اعالم كردند  باره  اين  در 
استفاده كامل نشده اند ، اما می توانند به عنوان پايه 

ای برای تحقیقات آينده به كار بیايند.
گفتگوی  يك  در  شركت  اين  مدير  اورنويتز  هوارد 
تلفنی اعالم كرد : اين روش بر اساس بررسی  كردن 
دی.ان .ای ها در سلول های مرده و در حال مرگ بنیان 

نهاده شده است.
صورت  پیشرفت های   : گفت  باره  اين  در  اورنويتز 
كرده  فراهم  را  امكان  اين  دی.ان.ای  علم  در  گرفته 
در  سینه  سرطان  بیماری  وجود  به  بتوان  كه  است 
اين  تحقیقاتی  برد.تیم  پی  روش  اين  طريق  از  زنان 
شركت ژنوم 26 زن مبتال به سرطان و 67 زن سالم 

را به طور كامل بررسی كردند.
اين دانشمندان به دنبال دی.ان.ای اضافی هستند كه 
در خون زنان مبتال به سرطان سینه به وجود می آيد 
و احتماال از سلول های در حال مرگ بر اثر سرطان 

نشئت می گیرند.
اورنوتیز در اين باره گفت : اگر يك سلول سینه آسیب 
ببیند ، تغییراتی در ژن ها به وجود می آيد.به صورت 
تئوری اگر يك بیمار دی.ان.ای اضافی از سلول های 
سرطانی در حال مرگ داشته باشد ، احتماال موردی 
وجود دارد كه در حال نابودی سلول های سینه است.

ساده  موضوع  اين  تشخیص  برای  جستجو  البته 
انسان  بدن  در  سلول  میلیاردها  روز  نیست.هر 
يافت  او  خون  در  نیز  انسان  ژنوم  كل  و  می میرند 
به  توانستند  كرونیكس  تیم  نهايت  در  می شود.اما 
به  سینه  مرگ  حال  در  سلول های  از  كه  دی.ان.ای 

وجود می آيد دست پیدا كنند.
دكتر ويلیامز از دانشگاه واندربیت در اين باره گفت 
: اين تحقیقات به زودی اين امكان را فراهم می كند تا 
از طريق يك روش كامال جديد سرطان سینه را در 
مراحل  همان  در  و  كنیم  شناسايی  آن  اولیه  مراحل 

اولیه برای درمان آن اقدام كنیم.

رويترز ، 10 مارس

در استفاده از لنز احتیاط كنید 

لنز شما 
روشن!

 محمدمهدي فخاري

لنزهاي تماسي يك ابزار پزشكي هستند كه بايد 
توسط چشم پزشك تجويز شوند. چشم پزشك 
مي شود  مطمئن  و  كرده  معاينه  را  چشم شما 
نداريد و  تماسي مشكلي  لنز  از  استفاده  براي 

سپس لنز را براي شما نسخه مي كند...

پالستیك  مختلف  انواع  از  تماسي  لنزهاي 
و  نرم  اصلي  گروه  دو  به  كه  شده اند  ساخته 
سخت تقسیم مي شوند. لنزهاي نرم 25 تا 79 
درصد آب دارند، كاماًل راحت هستند و استفاده 
كننده خیلي سريع به آنها عادت مي كند. لنزها بر 
حسب جنس، فاصله زماني كه قابل استفاده اند 
تقسیم بندي  در شب  لنز  با  خوابیدن  قابلیت  و 

مي شوند.

انواع جديد لنزهاي تماسي
روز   30 مدت  به  مداوم  به طور  كه  لنزهايي 
استفاده مي شوند يك نوع جديد از لنزهاي نرم 
چشم  به  را  اكسیژن  زيادي  میزان  كه  هستند 

رسانده و بسیار راحت و ايمن هستند.

لنزهاي شارژي
داده  تغییر  را  قرنیه  شكل  كه  هستند  لنزهايي 
و ديد شما را بدون استفاده از لنز يا جراحي 
يا  اورتوكراتولوژي  نام  به  كه  مي كنند  كامل 
CRT خوانده مي شوند. اين لنزها در طول شب 
قرنیه  شكل  مدت  اين  در  و  مي شوند  استفاده 
لنز  از  اينكه  با  روز  طول  در  و  داده  تغییر  را 
تماسي استفاده نمي كنید ديدتان بهتر مي شود.

لنزهاي تماسي قابل تعويض
زمان  مدت  براي  تعويض  قابل  لنزهاي 
مشخصي قابل استفاده اند و سپس دور ريخته 
آنها  جايگزين  جديد  لنز  جفت  يك  و  مي شوند 
معرفي   1987 سال  در  لنزها  اين  مي شود. 
شدند و امروزه بیشترين نوع لنز تماسي قابل 
استفاده اند. لنزهاي قابل تعويض به سه دسته 

كلي تقسیم مي شوند. لنزهاي قابل تعويض كه 
هر دو هفته يك بار دور ريخته شده و به جاي 
قابل  لنزهاي  مي شود.  استفاده  نو  لنز  از  آنها 
تعويض مكرر كه هر ماه يا هر سه ما ه يك بار 
روش  با  تماسي  لنزهاي  و  مي شوند  تعويض 
سنتي كه هر 6 ماه يا يك سال يك بار تعويض 

مي شوند.
ممتد  يا  و  روزانه اند  يا  تعويض  قابل  لنزهاي 
استفاده مي شوند. فرم روزانه فقط طي روز زده 
مي شود و در هنگام خواب درآورده مي شود 
استفاده  نیز  خواب  هنگام  در  ممتد  فرم  ولي 
مي شود. لنزهايي كه در شب استفاده مي شوند 
لنزهاي  به  نسبت  بیشتري  عفونت  ريسك 
روزانه دارند چون ارگانیسم هاي خطرناكي كه 
از طريق انگشتان، پلك يا محلول هاي لنز وارد 
و  يافته  تجمع  تماسي  لنز  زير  چشم مي شوند 
در شب بهتر رشد كرده و شانس عفونت قرنیه 

زياد مي شود.

چرا لنز ها را دور مي اندازيم؟
بايد بدانید هرچه زودتر لنزهاي تماسي تان را 
عوض كنید، چشم هاي شما سالم تر و راحت تر 
خواهد بود زيرا موادي مانند پروتئین، كلسیم و 
چربي ها در اشك به طور طبیعي يافت مي شود 
اين امر هم  لنز رسوب كند.  كه مي تواند روي 
موجب احساس ناراحتي در چشم شده و هم 

چشم را مستعد عفونت مي كند.

كدام نوع لنز قابل تعويض براي شما مناسب تر 
است؟

چشم  به  بستگي  فرد  هر  لنز  تعويض  برنامه 
چربي  و  پروتئین  چشم ها  از  بعضي  دارد.  او 
زودتر  بايد  لنز  پس  مي كنند  تولید  بیشتري 
جايگزين شود. همچنین اگر فرد آلرژي داشته 
كند.  عوض  را  لنزش  زود  به  زود  بايد  باشد 
به هرحال ارزيابي دقیق و كامل توسط چشم 
پزشك مي تواند بهترين برنامه جايگزيني لنز را 

به شما پیشنهاد كند.

چگونه لنزمان را پشت و رو در چشم نگذاريم؟
براي اينكه مطمئن شويد لنزتان را پشت و رو 
در  انگشت  روي  را  آن   نمي گذاريد  چشم  در 
 U مقابل چشمان تان قرار دهید. اگر لنز شكل 
داشته باشد پشت و رو نیست اما اگر لبه هاي 
U به خارج كشیده شده باشد لنزتان پشت و 

رو است.
لنز  از  نرم: در هنگام استفاده  لنز  مراقبت هاي 
است  مهم  بسیار  آن  مراقبت هاي  دانستن  نرم 
چون عدم مراقبت كافي سبب عفونت مي شود 
شود.  منجر  كوري  به  است  ممكن  حتي  كه 
منظوره  چند  محلول هاي  از  استفاده  امروزه 
و لنزهاي قابل تعويض روزانه كار مراقبت را 
آسان كرده است. قبل از تغییر روش مراقبت از 

لنز با چشم پزشك تان مشورت كنید.

مراحل تمیز كردن لنز نرم
و  كثیفي  تا  بشويید  كامال  را  دست هايتان   )1
نكنید.  وارد  به چشمان تان  را  آلوده  جرم هاي 
دست هايتان را با حوله اي خشك كنید كه پرز 

نداشته باشد.
لنز يك چشم را خارج كرده و سپس  ابتدا   )2
با محلول مخصوص تمیز كنید تا مواد آرايشي 
شسته شود. بعضي محلول ها نیاز به سايیدن 
ريختن  با  فقط  ديگر  بعضي  ولي  دارند  لنز 
محلول روي لنز تمام رسوبات را پاک مي كنند.

3( دوباره لنز را بشويید.
را  آن  و  بگذاريد  تمیز  لنزي  جا  در  را  لنز   )4
كننده  ضدعفوني  محلول  و  مناسب  محلول  با 

پر كنید.
5( تمام اين مراحل را براي لنز چشم ديگر هم 

انجام دهید.

3 نكته مراقبتي
و  مي كنید  استفاده  كه  لنزي  نوع  به  بسته   )1

رسوب  شما  لنز  روي  كه  پروتئیني  میزان 
مي كند پزشك ممكن است محلول هايي را براي 
هرچه  كند.  پیشنهاد  پروتئین ها  بردن  بین  از 
محلول ها  اين  به  نیاز  باشد  بیشتر  لنز  عمر 
تعويض  قابل  لنزهاي  ولي  مي شود  بیشتر 

معمواًل نیاز به اين محلول ها پیدا نمي كنند.
2( براي از بین بردن خشكي و تحريك چشم ها 

از قطره هاي چشمي  لنز تماسي استفاده كنید.
در  موجود  شیمیايي  مواد  به  نسبت  اگر   )3
محلول هاي لنز تماسي آلرژي پیدا كرديد، بهتر 
استفاده  نگه دارنده  بدون  محلول هاي  از  است 

كنید.

چه  نمي كنید،  راحتي  احساس  خود  لنز  با  اگر 
كنید؟

خیلي از افراد با لنز احساس راحتي نمي كنند. 
اگر چشم شما قرمز، دردناک يا متورم است يا 
ترشحات دارد سريعًا لنزتان را برداريد و ديگر 
از آن استفاده نكنید و به پزشك مراجعه نمايید. 
بسیار مهم است كه چشم و لنز تماسي با هم 
جاي  خوب  كه  لنزي  يعني  كنند  كار  درست 
باشد در يك محیط سالم، درست عمل  گرفته 
بیماري هايي  و  آلرژي  مانند  مسايلي  مي كند. 
تغییرات  يا  تیرويید  مشكالت  شوگرن،  مثل 
هورموني هنگام يائسگي موجب بروز مشكالت 

چشمي  مانند سوزش چشم مي شوند.
تماسي  لنز  از  بیماران  ناراحتي  احساس 
يا  لنز  نكردن  پاک  درست  از  ناشي  مي تواند 
همچنین  باشد.  آن  نكردن  ضدعفوني  درست 
از  بعضي  چون  است  مهم  هم  محلول  نوع 
نخواهند  تمیز  خوبي  به  را  شما  لنز  محلول ها 
كرد و باعث تغییر كیفیت آن هم مي شوند پس 
پزشك مشورت  با  لنز  محلول  تغییر  در  حتمًا 
نگه دارنده هستند  كه حاوي  كنید. محلول هايي 
به  نگه دارنده  به  نسبت  است حساسیت  ممكن 
مرور پیدا شود. اگر شما در محیط آلوده كار 
لنز و چشم  بین  به راحتي  زايد  مي كنید، مواد 
قرار مي گیرد و باعث ناراحتي مي شود. سیگار 
كشیدن نیز احتمال خشكي چشم را زياد مي كند 
پلك  كم  به خاطر  كامپیوتر  از  زياد  استفاده  و 
مي شود.  چشم  خشكي  احساس  موجب  زدن، 
نوع  هر  وجود  صورت  در  مي شود  توصیه 
ناراحتي به چشم پزشك مراجعه كنید تا علت 

دقیق آن مشخص شود.

۵ هشدار لنزي

ظرف  نوک  به  هرگز   )1
را  آن  نزنید و  محلول تان دست 
یا  دست  مثل  سطحي  هیچ  با 

صورت تماس ندهید.
2( هرگز لنزتان را زیر شیر آب 
آلوده  است  ممکن  زیرا  نشویید 

شود.
3( وسایل لنز تماسي تان را تمیز 
کنید به خصوص جا لنزي تان را 
حتماً با آب گرم تمیز بشویید و 

در معرض هوا خشک کنید.
یک  ماه  هر  را  لنزي تان  جا   )4
جا  از  و  بیندازید  دور  مرتبه 
تا  کنید  استفاده  جدید  لنزي 

خطر عفونت کاهش یابد.
روز  در  بار  یک  را  لنزتان   )5
تمیز کرده و ضدعفوني کنید تا 
هم چشم تان سالم تر باشد و هم 

با لنز راحت تر باشید.
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هفت ابزار كه نمی 
توانید بدون آنها 

زندگی كنید!
تجهیزات  تمامی  به  اشاره  با 
به  تازگی  به  که  الکترونیکی 
ویژه  به  اند  شده  معرفی  جهان 
iPad اپل، هفت ابزار بنیادین که 
به اندازه ای با روزمرگی انسانها 
زندگی  ادامه  و  اند  خورده  گره 
بود  خواهد  غیرممکن  آنها  بدون 

معرفی شدند. 
ها  نوآوری  از  انبوهی  میان  از  تواند  می  زمان  تنها 
اند،  شده  انسان  زندگی  وارد  كه  جديدی  تجهیزات  و 
انواع گوشی های هوشمند، سیستمهای موقعیت ياب، 
فناوری های ارتباطاتی و تصويری و ... تاثیرگذارترين 
به  كه  هايی  نوآوری  اصل  در  اما  كند،  انتخاب  را  ها 
صورت بنیادين شیوه زندگی، شیوه كار و بازی بشر 
و  تجهیزات  اين  ترين  اساسی  اند  ساخته  متحول  را 

نوآوری ها به شمار می روند. 

با در نظر گرفتن تمامی ابداعات جديد عصر حاضر كه 
جديدترين و جنجالی ترين آنها تبلت iPad شركت اپل 
ابداع تحولی  از  ابزار مهم كه پس  به هفت  بوده است 
عظیم را در زندگی انسان به وجود آورده اند به شكلی 
بود،  نخواهد  پذير  امكان  آنها  بدون  زندگی  اكنون  كه 

اشاره خواهد شد. 

آغازين  نسخه  چاپ:   ▪
عظیم  بسیار  چاپ  دستگاه 
تحولی  توانست  اما  بود 
تكنیكهای  در  را  تر  عظیم 
به  تحصیلی  و  آموزشی 

وجود آورد. 

در حدود سال 1450 يوهانس گوتنبرگ طالساز آلمانی 
با كمك دستهای خود  با وارد آوردن فشار به سطح 

توانست صنعت چاپ را متحول سازد. 

وی با الهام از دستگاهی كه در آن زمان برای گرفتن 
در  ماشینی  گرفت،  قرار می  استفاده  مورد  انگور  آب 

ساخت  بزرگ  میز  يك  ابعاد 
كه به هزاران حروف متحرک 
با  بتوان  تا  بود  مجهز  فلزی 
كم  ای  هزينه  و  باال  سرعتی 

متنهای مختلف را كپی كرد. 

"جورج  عكاسی:  دوربین   ▪
با   1888 سال  در  ايستمن" 

ساختن دوربینهای كداک عكاسی را در اختیار عموم 
افراد  دوربینها  اين  از  استفاده  با  ابتدا  در  داد.  قرار 
می توانستند واقعیت را در قاب عكسها ثابت كنند اما 
100 سال بعد با پیشرفت دوربینهای ديجیتال عكاسی 

بیشتر از همیشه در دسترس همه قرار گرفت. 

دوربین  يك  به  همراه  تلفنهای  تمامی  تقريبا  اكنون 
امكان  فیلمبرداری  قیمت  ارزان  دوربینهای  و  مجهزند 
آورده  فراهم  همه  برای  نیز  را  متحرک  تصاوير  ثبت 

است. 

▪ راديو: زمانی كه "گوگلیلمو ماركونی" در سال 1901 
سیستم راديو تلگراف خود را به ثبت رساند، امیدوار 
بود روزی بتواند از آن در ارائه سیستم وايرلسی برای 
ارتباطات استفاده كند اما در دهه 1920 پخش راديويی 
موسیقی و اخبار عصر جديدی را زمینه رسانه های 
كه  صورتی  به  كرد  معرفی  جهان  به  جمعی  ارتباط 
بشر  زندگی  تواند  می  آن  امواج  و  راديو  نبود  اكنون 

را فلج سازد. 

تقريبا  تلويزيون:   ▪
راديو،  از  پس  سال   20
 1930 دهه  در  تلويزيون 
در  را  ديگر  تحولی   40 و 
و  كرد  القا  بشر  زندگی 
های  جنبه  تمامی  توانست 

بی  برای  كه  انتقاداتی  وجود  با  دهد.  تغییر  را  زندگی 
ابزار وارد  اين  القای خشونت به زندگی به  تحركی و 
هیچ  انسانها  زندگی  در  تلويزيون  جايگاه  است،  شده 

تغییری نكرده و مستحكم تر نیز شده است. 

يك  ابعاد  در  ها  رايانه  قديم،  روزگاران  در  رايانه:   ▪
در  خانگی  رايانه  اولین  واقع  در  و  بودند  بزرگ  اتاق 
600 دالر توسط آی بی  با قیمت هزار و   1981 سال 

ام ارائه شد. 

از آن زمان به بعد فرايند كوچكتر شدن و قدرتمندتر 
شدن رايانه ها آغاز و منجر به تولید لپ تاپها، تبلتها، 
لوحها و تلفنهای هوشمند شد. آمارها نشان می دهند 
رايانه  میلیون   230 در سرتاسر جهان   2007 تا سال 

خانگی مورد استفاده قرار می گرفته است. 

قابل  و  تر  ادامه روند كوچك  در  تلفنهای هوشمند:   ▪
حمل تر ساختن ريانه ها و تلفنهای همراه، آی بی ام 
نام  با  را  جهان  هوشمند  تلفن  اولین   1993 سال  در 
و  لمسی  كلیدی  صفحه  از  كه  كرد  ارائه  "سیمون" 
توانايی ارسال و دريافت فكس و نامه های الكترونیك 

برخوردار بود. 

پس از آن در دهه اول قرن 21 نامهايی مانند بلك بری 
و آی فن ظهور كردند و به تدريج وارد شدن امكاناتی 
اينترنت، سايتهای اجتماعی،  مانند دسترسی آسان به 
ارسال و دريافت پیامهای الكترونیكی و ديگر كاربردها 
باعث شد تلفنهای همراه عادی به آرامی به تجهیزاتی 
قديمی تبديل شده و به دست فراموشی سپرده شوند. 

ظهور  نو  تجهیزات  اين  الكترونیكی:  كتابخوانهای   ▪
به  را  افراد  از  بسیاری  توجه  ديگر  بار  اند  توانسته 

زيرا  كنند  متمركز  مطالعه 
دهد  می  نشان  آمارها 
اينترنت  به  اتصال  امكانات 
شده  باعث  تجهیزات  اين 
كاربران  از  نیمی  است 
الكترونیكی  كتابخوانهای 
روزنامه،  مطالعه  به  بیشتر 
كتاب و مجالت بپردازند. در 

از  در جهان  افراد  از  10 درصد  از  بیش  حال حاضر 
تجهیزاتی  كنند،  می  استفاده  الكترونیكی  كتابخوانهای 
ها  رسانه  از  استفاده  به  نسبت  را  انسان  ديدگاه  كه 

متحول ساخته اند.

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

بشر از 60هزار سال 
پیش می نوشت

 

پوست  روی  شده  حك  الگوهای  كشف  با 
آب  قمقمه  به عنوان  كه  شترمرغ هايی  تخم 
شكل  قديمی ترين  قدمت  می شد،  استفاده 
35هزار  به  اين  ارتباط نوشتاری كه پیش از 
به  و  شد  برابر  دو  برمی گشت،  پیش  سال 

60هزار سال پیش رسید. 
دانشگاه  پژوهشگران  جديد،  تحقیقی  در   
حك شده  الگوهای  كه  كرده اند  ادعا  بوردو 
نظر  از  كه  شترمرغ  تخم  پوست  روی 
قدمت به دوران عصر سنگی باز می گردند، 
مكتوبی  ارتباط  شكل  قديمی ترين  می توانند 

باشند كه بشر تاكنون شناخته است.
به گزارش تلگراف، اين حكاكی ها كه 60هزار 
عالمت گذاری  برای  دارند،  قدمت  سال 
شكارچیان  كه  می شد  استفاده  تخم هايی 
آب  قمقمه های  به عنوان  آن ها  از  آفريقايی 
استفاده می كردند. قدمت اين آثار به پیش از 
زمانی می رسد كه انسان ها، آفريقا را برای 
ساكن شدن در ديگر نقاط زمین ترک كردند.

در اين آثار، 4 الگو و عالمت گذاری متفاوت 
يا  مالكیت  می رسد  به نظر  كه  شده  تكرار 
را منتقل می كرده و هم چنین،  هدف خاصی 
استفاده  يكديگر  از  تخم ها  تمايز  برای 

می شده است.

نشانه های  اولین  می شد  تصور  اين  از  قبل 
عصر  اواخر  در  فرهنگ  يا  نوشتار  هنر، 
پديد  سال  10هزار  تا  35هزار  بین  سنگی 
نقاشی هايی  شامل  نشانه ها  اين  است.  آمده 
مسیح  میالد  از  قبل  سال  30هزار  قدمت  با 
است كه تصور می شد جرو اولین نمونه های 
اما  است.  نوشتاری  ارتباط  يا  تزئینی  هنر 
كشف جديد كه بسیار قديمی تر است، نشان 
از هويت های جمعی و حالت هايی فردی دارد 
را  امروزی  مدرن  تمدن های  رفتار  آغاز  كه 

رقم زده است.
اين  راز  كردن  آشكار  برای  پژوهشگران 
در  كه  را  تخم ها  اين  تكه های  حكاكی ها، 
پناهگاه سنگی Diepkloof در وسترن كیپ 
در جنوب آفريقا يافت شده بود، كنار هم قرار 
دادند و با بررسی اين رديف 7متری، چهار 
الگوی متفاوت شامل هاشورهای متقاطع و 
سطح  روی  كه  كردند  پیدا  موازی  خطوط 
الگوهای  اين  بودند.  شده  حك  تخم ها  اين 
تجريدی حك شده به عنوان شواهدی مبنی 
بر وجود تفكرات سمبلیك مورد پذيرش قرار 
نه  فرد  به  منحصر  مجموعه  اين  گرفته اند. 
هندسی  الگوهای  كردن  حك  نمايانگر  فقط 
است، كه نمايانگر توسعه رسوم تصويری و 
استفاده پیچیده از سمبل هايی است كه برای 

انتقال ارتباطات اجتماعی استفاده می شد.
قوانینی  می رسد  نظر  به  ديگر،  سوی  از 
كه  دارد  الگوها وجود  اين  از  استفاده  برای 
نشان  آن را  مالكیت  يا  تخم ها  اين  كاربری 
استفاده  روزانه  طور  به  اشیا  اين  می دهد. 
پیچیده  زندگی  يك  از  عناصری  و  می شده 
دلیل،  همین  به  می داده؛  تشكیل  را  اجتماعی 
برای  مناسبی  سطح  شترمرغ  تخم  پوست 
هويت  مانند  دهنده  اطالع  عالمت گذاری های 

فردی يا گروهی بوده است.

شونده  تكرار  الگوهای  اين  استاندارد  تولید 
شامل نقش و نگارهای نواری شكل، سیستمی 
از بازنمايی های سمبلیك را نشان می دهد كه 
فردی  حاالت  و  جمعی  هويت های  آن  در 
نشان دهنده  و  شده  منتقل  وضوح  طور  به 
زيربنای اجتماعی، فرهنگی و شناختی است 
كه با انسان های مدرن اشتراک داشته است.

هنر، رنگ، زمان، 
جی شاک 

ساعت  مدل  تازه ترين  ارايه  با  كاسیو 
من باكس  جی شاک  عنوان  با  خود  ديجیتال 
طرفداران  تمام   )G-Shock Man-Box(
زشت ترين  اين  آيا  كرد.  را شگفت زده  خود 

ساعتی است كه به عمر خود ديده ايد؟

 اين هیوالی رنگ رنگ، تازه ترين مدل ساعت 
جی شاک ساخت كاسیو و احتماال زشت ترين 
خود  عمر  آخر  تا  شما  كه  است  ساعتی 

خواهید ديد.

آن قدر  ساعت  اين  ظاهر  وايرد،  گزارش  به 
آن،  طراح  گويا  كه  است  رنگارنگ  و  عجیب 
طرح خود را به همراه يك جعبه مدادرنگی به 
دست كودكش داده و از او خواسته نقاشی 
اين ساعت عجیب ضد  اما به هر حال،  كند! 
ضربه است، تا عمق 20 متر كامال ضد آب 
بوده و در برابر میدان مغناطیسی نیز مقاوم 
آنقدر  ساعت  اين  ديگر،  عبارت  به  است. 
محكم است كه اگر به ناچار خواستید آن را 
به ذرات رنگی بسیار كوچك خرد كنید، راه 

به جايی نخواهید برد.

داد،  هديه  شما  به  را  ساعت  اين  كسی  اگر 
حداقل به مدت دو سال و تا زمان تمام شدن 
باتری بايد آن را  به مچ دستان خود ببنديد. 
از اين مدت شايد بتوانید به بهانه تمام  بعد 
بیاندازيد؛  دور  را  ساعت  اين  باتری،  شدن 

چون اين ساعت خراب نخواهد شد.
البته اين ساعت قابلیت های داخلی ديگری نیز 
دارد. من باكس عالوه بر آن كه ظاهرا زمان 
زنگ  نوع  چندين  می دهد،  نشان  شما  به  را 
البته  است.  مجهز  هم  كرونومتر  به  و  دارد 
اين ساعت آن قدر درهم و برهم و  صفحه 
اين  نمی فهمید  احتماال شما  كه  است  پیچیده 

قابلیت ها در كجای آن تعبیه شده است.

در  اضافه   MAN BOX عبارت  اين  اما 
شايد  آمده؟  كجا  از  ساعت  اين  معرفی 
باورتان نشود، اما يك روبات ساعتی شكل 
داخل  در  با ساعت  دقیقا هم شكل  و  كوچك 
نام گذاری  دلیل  همین،  و  دارد  وجود  جعبه 
اين ساعت است. و آخرين نكته در مورد اين 
230هزار  )تقريبا  دالری   210 قیمت  ساعت، 
تومانی( آن است كه بی شك سبب می شود 

چشمانتان از حدقه بیرون بزند. 
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متخصص پوست و مو رئیس مركز تحقیقات 
پوست و سالك

موي شما 
محکم است
 يا شکننده؟

تشكیل  مرده  سلول هاي  از  ما  موي  اگرچه 
شده، ولي مي تواند از وضع دروني ما حكايت 

 كند.....

 در واقع، مو كه متشكل از سلول هاي بي جان 
نظر  چند  از  مو  مي بخشد.  جان  ما  به  است، 
مو  مدل  و  رنگ  از  جدا  است.  اهمیت  قابل 
به  مو  وجود  دارد،  چهره  بر  زيادي  تاثیر  كه 
تا  آيا  است.  توجه  قابل  نیز  بیولوژيك  داليل 
شما  موهاي  كه  كرده ايد  فكر  اين  به  حال  به 
دارد  كیفیت خوبي  استحكام،  و  نظر جنس  از 
در  شما  به  ساده  آزمايش  چند  انجام  نه؟  يا 
مي كند.  كمك  موي تان  و جنس  نوع  تشخیص 
مو  تار  چند  مي توانید  مو  ساقه  آزمايش  در 
را در  آن  كنید و  نقاط مختلف سر جدا  از  را 
يك كاغذ سفید با كمك ذره بین مشاهده كنید. 
سقف  شبیه  بايد  سالم  موي  ظاهري  شكل 
مو  ريشه  بررسي  در  باشد.  مرتب  شیرواني 
در  كه  دارد  وجود  تريكوگرام  آزمايش  يك 
مي شود.  ديده  خاص  آزمايشگاه هاي  بعضي 
جدا  مو  تار  چند  بررسي  با  آزمايش  اين  در 
كه چند  از پوست سر مشخص مي كنند  شده 
در  درصد  چند  و  رشد  فاز  در  موها  درصد 
اين  ترتیب  اين  به  و  هستند  استراحت  مرحله 
نسبت را بررسي مي كنند. تعداد ريشه هايي كه 
در فاز رشد )آناژن( هستند نسبت به موهايي 
كه در فاز استراحت )تلوژن( هستند، در افراد 

بالغ 80 تا 90 درصد است.

مويي كه استحكام خوبي دارد در صورتي كه 
بین دو دست گرفته و كشیده شود قبل از پاره 
شدن تا حدود يك پنجم طول خود كش مي آيد 
و براي پاره شدن به نیرويي حدود 100 گرم 
شما  موهاي  كه  صورتي  در  است.  نیازمند 
زودتر و با نیروي كمتري شكسته شود، نشانه 
مي تواند  علت  كه  آنهاست  استحكام  كاهش 
دستكاري زياد و يا برخي بیماري هاي مربوط 

به ساقه مو باشد.

شانه  سفید  پارچه  يك  روي  را  خود  موهاي 
كنید و موهاي ريخته شده را جمع آوري كنید. 
وجود  برجستگي  آن  در سر  كه  در صورتي 
داشته باشد، در واقع ريشه مو است ولي اگر 
ريشه مو وجود نداشت، موهاي شما از ساقه 
شكسته شده است و اين عالمت شكننده بودن 

موهاي شما مي باشد.

به  منحصر  پوست سر شما هم خصوصیات 
مي توانید  ساده  آزمايش  دو  با  دارد.  فردي 

پوست سر خود را آزمايش كنید:

يك  با  و  بزنید  كنار  دست  با  را  سر  موهاي 
حالت  در  كنید.  نگاه  سر  پوست  به  ذره بین 
طبیعي نبايد قرمزي، جوش و يا شوره شديد 
روي آن وجود داشته باشد. در آزمايش دوم 
سر،  شستشوي  از  پس  روز  دو  حدودا  بايد 
موها را با دست كنار زده و يك تكه كاغذ نازک 
را روي پوست سر بگذاريد و آن را حدود دو 
دقیقه نگاه داريد، سپس كاغذ را برداشته و با 
دقت به آن نگاه كنید. در صورتي كه هیچ اثر 
سر  پوست  نشد،  مشاهده  كاغذ  روي  چربي 
اندكي  فقط  كه  شما خشك است. در صورتي 
و  معمولي  سر  پوست  شد،  مشاهده  آلودگي 
در صورتي كه كاغذ خیلي چرب شد، دلیل بر 

چرب بودن پوست سر مي باشد.

ازدواج 
در جامعه 

ايرانی
ندا مهاجرانی

ازدواج به عنوان مبنای شكل گیری نهاد خانواده، 
و  بزرگسالی  به  جوانی  از  افراد  گذار  مناسك 
مهمترين واقعه در زندگی فردی، همواره در افكار 
دانشگاهی  و  علمی  تحقیقات  در  و  جامعه  عمومی 
نهاد  يك  ازدواج،  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
فراهم  طريق  از  كه  است  مهم  حقوقی  و  اجتماعی 
امتیازات،  حقوق،  از  خاصی  مجموعه  كردن 
از  جديد  نقشی  انتظارات  ها،  مسوولیت  تعهدات، 
موجب  و  كند  می  حمايت  پايدار  زناشويی  روابط 
اجتماعی می  نهاد خانواده و ساختار  تداوم  بقا و 
شود. ازدواج به همراه ساز و كارهای تحقق و نظم 
وترتیبات مرتبط با آن، يكی از مهمترين پديده های 
اجتماعی، فرهنگی و زيستی است كه هم متاثر از 
تحوالت جامعه و هم تاثیرگذار بر آن محسوب می 

شود. 
از اين رو نهاد ازدواج تحت تاثیر تغییرات اجتماعی 
از جايگاه جوامع  متاثر  كلی  به طور  و  فرهنگی  و 
در گذار از نظم سنتی به نظم مدرن دچار تغییرات 

چشمگیری شده است. 
است  اجتماعی  مبادله  يك  ازدواج  حقیقت  در 
اصل  مبنای  بر  را  اجتماعی  حیات  تداوم  كه 
گفت  توان  می  كند.  می  تضمین  "دگردوستی" 
ازدواج دارای منشا زيستی و جسمی است كه بر 
تا ساخت  افزوده می شود  نیز  فرهنگی  آن حیات 
های اساسی خويشاوندی موجبات دگرگونی حیات 
اين  از  ناشی  فرآيند  اين  آورد.  فراهم  را  طبیعی 
واقعیت است كه انسان هم موجودی برخوردار از 
نیازهای طبیعی، هم موجودی اجتماعی است. بدين 
اقتصادی،  زيستی،  ابعاد  دارای  نیز  ازدواج  لحاظ، 
عاطفی -- روانی و نیز اجتماعی است. بر اين مبنا 
همزيستی زن و شوهر در درون خانواده آنان را 
در چنان گردونه ای از تعاملهای مختلف قرار می 
دهد كه بی هیچ شبهه ای قابل مقايسه با هیچ يك از 
نیست. روانشناسان  انسانی ديگر  الگوهای روابط 
 )1979 ديگران  و  )برگس  خانواده  متخصصان  و 
ازدواج  از  قبل  مرد  و  زن  اندازه  هر  كه  معتقدند 
اطالعات صحیح تر و دقیق تری نسبت به يكديگر 
شكست  يا  موفقیت  توانند  می  بهتر  باشند،  داشته 
بینی كنند. مطالعات نشان  زناشويی خود را پیش 
می دهد كه افراد تمايل دارند همسرانی مشابه خود 
اعتقادات  عمدتا  تشابه  اين  شاخصهای  برگزينند. 
اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  تحصیلی،  مذهبی، 
هم  مشابه  تقريبا  را  زندگی  افراد  اينگونه  است. 
نیز به  تعريف می كنند و اهداف و روياهای آنان 

يكديگر نزديك است. 
عوامل فرهنگی يكی از شاخصهای مهمی است كه 
زمینههای  كند;  می  نزديك  يكديگر  به  را  زوج  يك 
و  جالب  خالق،  را  دو  آن  بین  روابط  فرهنگی 
اندازه  هر  تحقیقات،  براساس  سازد.  می  پوياتر 
فرد با همسر خود وجوه اشتراک فرهنگی بیشتری 
داشته باشد، برای سازگاری با او آماده تر است 
هماهنگی  شود.  می  مواجه  كمتری  اختالفات  با  و 
قومیت و فرهنگ دختر و پسر نیز از عوامل موثر 
در موفقیت ازدواج است. تفاوت قومیت ممكن است 
از سوی  اما  بیافريند،  را  تواناتری  بتواند خانواده 
ديگر می تواند ايجاد درگیريهای بیشتری كند. پس 
مهمترين موضوع نگرش دختر و پسر و خانواده 
آنان به تفاوت قومیت است. مطالعات نشان می دهد 
كه تفاوت قومیت می تواند يكی از تهديدهای جدی 
در ازدواج باشد. هر قوم آداب و رسوم خاص خود 
را دارد. فرد با كدهای فرهنگ خود بزرگ می شود. 

فرهنگ مانند پوست بدن او شده و از آن گريزی 
ندارد. 

با  آنان  فرزند  كه  هستند  عالقمند  نیز  خانوادهها 
فردی ازدواج كند كه با آداب و رسوم آنان آشنا 
تفاوت  به  آنان  خانواده  و  زوج  نگرش  اگر  باشد. 
قومی يا فرهنگی همراه با توهین و تحقیر باشد، می 
تواند شعله بسیاری از درگیريها را مشتعل كند. بر 
عكس اگر زوج به اين تفاوت به ديده احترام و تنوع 

بنگرند، عامل تقويت در روابط آنان می شود. 
و  فرهنگی  موقعیت  نظر  از  خانوادهها  هماهنگی 
اقتصادی نیز مهم است. فرزندان درون خانواده به 
دنیا می آيند و فرايند اجتماعی شدن نیز در خانواده 
شكل می گیرد. خانواده تعیین می كند در چه محلی 
از  بروند و  به كدام مدرسه  كنند، فرزندان  زندگی 
خانوادهها  هماهنگی  كنند.  استفاده  تفريحاتی  چه 
بیشتر زوج  همدلی  و  به درک  آينده  در  تواند  می 
ازدواج  از  قبل  روابط  بر  حاكم  قواعد  كند.  كمك 
دختر و پسر در ايران در شهرهای بزرگ و بقیه 
وسیعی  طیف  واقع  در  است.  متفاوت  ايران  نقاط 
از قواعد وجود دارد. در برخی از روستاها بدون 
مشورت با زوج برای آنان همسر انتخاب می كنند. 

در برخی مناطق دختران با سن كم به عقد و ازدواج 
خواستگار در می آيند. در پايتخت در طبقات باال 
انتخاب  كامل  ممكن است دختر و پسر مسوولیت 

همسر را عهده دار باشند. 
هنوز در فرهنگ ما خواستگاری رواج دارد و رسم 
فردی خانواده دختر  كه  منوال است  بدين  معمول 
را به خانواده پسر معرفی می كند. اين انتخاب بر 
خانوادگی  شرايط  و  دختر  فیزيكی  جاذبه  اساس 
قومی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  مسائل  و 
بر  مناسب  زوج  يافتن  وظیفه  گاهی  است.  استوار 
دوش مادر و خواهر داماد قرار می گیرد تا برای 
وی زن مناسبی انتخاب كنند. اين رسم در شهرهای 
كوچك و روستاها با قوت بیشتری ادامه دارد. بعد 
از مراسم خواستگاری در برخی خانوادهها رسم 
است كه دختر وپسر را برای مدتی با يكديگر نامزد 
می كنند تا با هم آشنا شوند و ازطرف ديگر زمان 

الزم برای تهیه مقدمات ازدواج فراهم شود. 
پديده ای كه به تدريج وارد فرهنگ ايران می شود 
طريق  از  و  وپسر  دختر  توسط  همسر  انتخاب 
روش  اين  هنوز  است.  يكديگر  با  آنان  آشنايی 
مورد تايید همه خانوادهها نیست و معموال مردان 
در جوامع  نیستند.  روابط  اين  در جريان  خانواده 
پیشرفته وقتی نهادهای جديد به وجود می آيد، اين 
در  ولی  می شود،  قبلی  نهادهای  جايگزين  نهادها 
ايران نهادهای جديد يعنی مالكها و ارزشهای جديد 
با  ازدواج  قديمی و سنتی  نهادهای  همان  كنار  در 
همان نیازها باقی مانده اند. به همین دلیل دختران و 
پسران نمی دانند چه مالكی را برای انتخاب همسر 
به  دختران  برای  موضوع  اين  و  بگیرند  نظر  در 
مراتب دشوارتر و سنگینتر است چرا كه دختران با 

وظايف مختلف و متعددی رو به رو هستند. 
فرهنگ  انتخاب  اجازه  فرهنگی  چند  رسانههای 
منحصر به فرد را از جوانان گرفته است و فرهنگ 
و  ارزشها  انتقال  با  تنها  و  الزاما  جديد  نسلهای 
تجارب  بلكه  گیرد،  نمی  شكل  باورها  و  اعتقادات 

كلی نسل جديد در زندگی در رويارويی با مسائل 
و مشكالت آنان نیز موثر است. 

در واقع سالمت خانواده و جامعه در گرو ازدواج 
سالم است. ازدواج سالم خانواده را سالم می سازد 
و خانواده سالم جامعه ای سالم به وجود می آورد. 
مجموعه  فرهنگی   - اجتماعی  های  آگاهی 
مراحل  در  را  ما  اجتماعی  شناخت  از  گستردهای 
اين  گیرد.  می  بر  در  شدن  اجتماعی  گوناگون 
آگاهی اطالعات جمع آوری شده توسط حواس را 
سازماندهی، تعبیر و تفسیر می كند. آگاهیها طیف 
وسیعی از اطالعات از خرافات و روشهای سنتی و 
قومی تا الگوهای علمی را در بر می گیرد. عوامل 
متعددی مانند خانواده، فامیل، دوستان، سازمانهای 
آموزشی و علمی و وسايل ارتباط جمعی در شكل 
آگاهیهای  دارند.  دخالت  شناخت  و  آگاهی  دهی 
اجتماعی - فرهنگی بر نگرش و رفتار فرد تاثیر می 
گذارد. در حقیقت ازدواج يك مبادله اجتماعی است 
دارد.  قرار  اجتماعی  دگرگونیهای  تاثیر  تحت  كه 
ازدواج پديده ای است كه تحت نظارت دقیق جامعه 
قرار می گیرد. وجود قواعد سخت و دقیق ناظر بر 
ازدواج در طول تاريخ همیشه گواه همین مدعاست. 

عوامل اجتماعی و فرهنگی هم از شاخصهای مهم 
كند.  می  نزديك  يكديگر  به  را  زوج  يك  كه  است 
خالق،  را  دو  آن  بین  روابط  فرهنگی،  زمینههای 
هر  تحقیقات،  اساس  بر  كند.  می  پوياتر  و  جالب 
فرهنگی  اشتراک  وجوه  همسر خود  با  فرد  اندازه 
بیشتری داشته باشد، برای سازگاری با او آماده 

تر است و با اختالفات كمتری مواجه می شود. 
در واقع عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی باعث می 
شود كه جوانها نگرش شان نسبت به امر ازدواج 
ازدواج،  سنتی  الگوهای  به  نسبت  آنها  نگرش  و 
مناسب،  سنی  فاصله  ازدواج،  سن  مناسبترين 
روانی-  خصوصیات  خويشاوندان،  با  ازدواج 
مهريه،  جهیزيه-  درباره  آل،  ايده  همسر  اجتماعی 
از ازدواج، ضرورت خواستگاری و  معاشرت قبل 

ضرورت عروسی تغییر كند. 
در يك تحقیق در سال 82 كه دكتر منوچهر محسنی 
در  خانواده  و  ازدواج  مورد  در  است  داده  انجام 
ايران در مورد نیمرخ روانی - اجتماعی همسر ايده 
از آن  برآمده  آل سوال شده است كه موارد زير 

می باشد: 

زن  برای  نجابت  و  مرد  برای  اخالقی  خوش   )1
مهمترين صفت انتخاب شده هستند. 

2( از میان همه خصوصیات مورد سوال )نجابت، 
خانوادگی،  اصالت  باال،  تحصیالت  اخالقی،  خوش 
خوش قیافه بودن، پولدار بودن، خانه دار بودن و...( 
نجابت، خوش اخالقی و اصالت خانوادگی برای زن 
و خوش اخالقی، نجابت و اصالت خانوادگی برای 

مرد به ترتیب صفات با اهمیت شناخته شده اند. 
از  بیش  هم  ازدواج  از  قبل  معاشرت  مورد  در 
70درصد دختران و پسران جوان در سنین 24 - 
ازدواج  از  قبل  معاشرت  با  ساله   25  -  34 و   16
موافق هستند. مردان در گروه سنی 44 - 35 ساله 
و زنان در گروه سنی 55 سال و بیشتر، بیشترين 

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

زودتر با ما ارتباط بگیرید.

با هم آمديم. هر دو با هم. تمام راه و سختی هايش 
اين  طوالنی  مسیر  و  كرديم  تحمل  يكديگر  با  را 
ديروز  همین  انگار  پیموديم.  هم  كنار  در  را  سفر 

بود خیلی زود به سرعت باد اين هفت سال زندگی 
مشتركمان سپری شد. هفت سال پیش كه دل در 
ها و  با وجود مخالفت  و  گرو عشق هم سپرديم 
مشكالت پیش رو سرانجام ازدواج كرديم. در همه 
نشیب  و  فراز  كرديم.  زندگی  عاشقانه  سالها  اين 
اما  گذاشتیم  سر  پشت  هم  با  را  فراوانی  های 
سرانجام توانستیم زندگی خوب و پر از آرامش و 

دوستی را در كنار هم سر و سامان دهیم. 
)پرند( همسرم هرگز  از كمبودها  با وجود برخی 
شكايتی نداشت چرا كه او هم واقعا به من عالقمند 
نمی  ابرو  به  خم  ها،  بحران  در  بود.  وابسته  و 
آورد تا كوچكترين احساس ناراحتی به من دست 
اما من هر روز خودم را بیش از روز قبل  ندهد. 
عالقمندتر به او می يافتم. پرند فرشته ای بود از 

آسمان خدا برای من در روی اين زمین خاكی.
مشكالت واقعی ام از روزی آغاز شد كه ناخواسته 
وارد يك پروژه كاری شدم كه من به دنبال كسب 
درآمد بیشتر برای بهبود شرايط زندگی ام بودم. 
در ابتدا همه چیز به خوبی پیش می رفت و احساس 
می كردم جهشی در زندگی ام در حال وقوع است. 

من  متوجه شدم  زمانی؛  اندک  گذشت  از  پس  اما 
جريان اقتصادی را دنبال كردم كه هیچگونه وجهه 
ام  باندهايی كرده  ندارد و خودم را اسیر  قانونی 
كه كارشان خالف و نوعی كالهبرداری است. نمی 
آخر  بگذارم.  میان  در  پرند  با  را  توانستم جريان 
پیدا  مان  زندگی  آينده  و  كار  به  ای  تازه  امید  او 

كرده بود.
دنبال  به  و  بودم  پريشان  و  آشفته  درون  از 
خالصی از اين پروژه كاری. اما رهايی از آن هم 
به سادگی امكان پذير و میسر نبود. هر شب در 
حال نقشه كشیدن بودن تا بتوانم به نوعی از اين 

اما مخاطرات و ريسك هايی  جريان خارج شوم. 
بود كه بايد به جان می خريدم. كم كم تالش كردم 
تا فعالیت هايم را محدودتر كنم. اما آن كارفرمايان 
حدس می زدنند كه من چه نقشه ای را در سر می 
پرورانم؛ بنابراين رفتارها و فعالیت هايم به شدت 
تبديل به  تا جايی كه شك شان  تحت كنترل بود. 
شوم  های  روش  از  نیز  آنها  نتیجه  در  شد  يقین 
و كثیف خود برای ترساندنم سود جستند. روش 
هايی از قبیل ارعاب و تهديد كردن. آنها حتی مرا 
تهديد كردند كه همسرم را نیز مورد آزار و اذيت 

قرار خواهند داد.
ای  چاره  بیافتد.  پرند  برای  اتفاقی  خواستم  نمی 
به آنها نشان دهم كه  اينكه به ظاهر  نداشتم. جز 
را  آنها  كارهای خالف  و  رامشان هستم  و  مطیع 
تنها يك چیز در ذهنم چرخ  اما  پوشش می دهم. 
می زد و آن اينكه، واقعیت را به پرند بگويم و از 
او بخواهم تا او نیز همراهی يا كمكی به من كند. 
پرند مدتها بود كه متوجه تشويش ها و بی قراری 
و  آورد  نمی  روی خودش  به  اما  بود  هايم شده 
منتظر بود تا خودم بخواهم همه چیز را با او در 

میان بگذارم. همه چیز را برايش تعريف كردم و 
او هم به من اطمینان داد كه تا انتهای راه همراهم 
هست به هر قیمتی. فقط از اين ماجرا تاجايی كه 
می توانم فاصله بگیرم. او دلش نمی خواست هیچ 
رزق و روزی ناپاكی وارد زندگی مان شود. من 
اين كار  از  دادم كه هر چه زودتر  او قول  به  هم 

فاصله خواهم گرفت.
صحبت  مربوطه  مسووالن  با  بعد  روزهای  طی 
هیچگونه  ديگر  كه  گفتم  قاطعانه  آنها  به  و  كردم 
با آنها نخواهم كرد. آنها هم هشدارهای  همراهی 
الزم را به من دادند و من به صحت سخنانم تاكید 
تصمیم  اين  عواقب  نخستین  همان شب  از  كردم. 
تهديد  مشكوک،  های  تلفن  شد.  آشكار  برايمان 
شدن  نابود  تا  كشیدن  نشان  و  خط  پرند،  و  من 
ماشینم و ساير اتفاقاتی كه در روزهای پس از آن 
به وقوع پیوست ما را بر آن داشت كه جان خود 

را برداشته و از آن مهلكه بگريزيم.
ديگر  بیگانه كه  به كشوری  اجباری و رفتن  كوچ 
نمی شوم چرا  های سفر  وارد مشقات و سختی 
از  نیست،  پوشیده  عنوان  هیچ  به  بسیاری  بر  كه 
سرانجام  كه  آينده  از  بیم  و  نگرانی  و  طرف  يك 
انتظارمان  در  آن كشورغريبه  در  چه سرنوشتی 
يكديگر  به  كه  خاطر عشقی  به  همه  و  همه  است. 
داشتیم؛ بی اهمیت جلوه می كرد و ما سرانجام به 
روش های غیر قانونی پس از ماه ها سفر ؛ وارد 

انگلستان شديم و اعالم پناهندگی نموديم. 
طوالنی  طوالنی  جواب،  دريافت  برای  انتظار  اما 
اينجا  به  از ورودمان  دو سال  تر شد.  و طوالنی 
گذشت اما همچنان بال تكلیف و سرگردان بوديم. 
من مشغول به كار شدم و پرند روزها را در خانه 
سپری می كرد و گاهی هم كار می كرد. امیدمان 

بازگشت  به  روشن.  روزهای  به  بود.  آينده  به 
به خوشبختی  به رسیدن  مان.  زندگی  به  آرامش 
تهديدی.  يا  مزاحمت  گونه  هر  از  دور  به  واقعی 
دلمان به يكديگر خوش بود و امیدمان به خداوند.

روزها می گذشت و می گذشت و من بی حوصلگی 
و دلخوری هايی را در پرند می ديدم. اما دلش نمی 
كردم شايد  فكر می  كند.  دل  درد  با من  خواست 
دلتنگ خانواده اش در ايران است. اما هر بار كه 
سوال می پرسیدم می گفت خوب است و فقط كمی 
دلش گرفته است. خوب به او حق می دادم. من با 
و  آينده  كه  بودم  شده  باعث  زندگی  در  اشتباهم 
سرنوشت او هم به واسطه من اينگونه رقم بخورد 
و ساير  مادر  و  پدر  از  خانواده  دختر  تك  اين  و 
آمده  كشور  اين  به  كه  حاال  بیافتد.  دور  اقوامش 
بوديم اينجا هم به نوعی گرفتار ناماليمات جديدی 
شده بوديم. احساس می كردم در حقش بد كردم 

و او شايسته چنین آوارگی نبود.
سرانجام بدترين روز زندگی ام فرا رسید. عصر 
بود كه از كار برگشته بودم. پرند با چشمانی اشك 
آلود مقابلم زانو زد. هنوز جمالتش به وضوح در 

خاطرم است و لحظه ای فراموش نخواهم كرد: 
فريبرز! هر انسانی در زندگی سرنوشتی   -
دارد. سرنوشت من و تو هم از امشب شكل و رنگ 

ديگری خواهد گرفت.
بیشتر  كه  خواستم  شدم.  نمی  منظورش  متوجه 

برايم توضیح دهد و او ادامه داد:
می خواهم به دنبال سرنوشتم بروم. ديگر   -
نمی خواهم با تو ادامه مسیر بدهم. راه من و تو 
برای همیشه از هم جدا می شود. فقط می خواهم 
داشتیم؛  هم  به  كه  ای  عالقه  و  عشق  حرمت  به 
هم  تو  و  نكنی  جدايی  اين  با  مخالفتی  هیچگونه 

خواسته مرا قبول كنی.
چه می شنیدم. گويی پرند ديوانه شده بود. عقلش 
را از دست داده بود. من و او كه هیچ مشكلی با 
هم نداشتیم. همیشه در كنار هم بوديم. حاال چرا 
می  چگونه  خواهد.  می  من  از  را  چیزی  چنین  او 
او  ام  تمام زندگی  پرند كه عشقم بود و  توانستم 
را رها كنم و بگذارم كه برود. التماسش كردم كه 
بگويد چه شده و چرا می خواهد از من جدا شود. 

اما او در پاسخ به اصرارهايم فقط گفت:
مخالفت  من  با  كنم  می  خواهش  فريبرز.   -
نكن و فقط رهايم كن تا بروم. اصرارهای تو هیچ 
تاثیری ندارد. من تصمیم خودم را گرفته ام و بايد 
به دنبال سرنوشت خودم بروم. پس زودتر كار را 

تمام كن.
نبود.  آوردن  در  ادا  يا  و  كردن  ناز  اهل  پرند 
هیچ  اصرار  بود.  معین  و  مشخص  اش  خواسته 
نتیجه ای نداشت و بايد می پذيرفتم. پذيرفتم چون 
او می خواست. چون خواسته دلش اين بود. چون 
كه  می خواست  رها شود. چون  كه  می خواست 
راه خودش را بپیمايد. سرانجام پذيرفتم و او مرا 
ترک كرد. دلم شكست. وجودم سوخت. خاطرات 
او آزارم می داد. يادش لحظه ای تنهايم نگذاشته 

حتی تا حاال كه با شما می گويم. 
بعدها فهمیدم كه با شخص ديگری رفته است. اما 
رفتنش  دلیل  نفهمیدم.  هرگز  را  كارش  اين  دلیل 
برايم مرموز و مسكوت بود و هست. چه زمانی 
سوی  زمانی  چه  يافت.  خود  برای  ديگری  مرد 
به  عالقه  و  عشق  اينهمه  با  چرا  شتافت.  ديگری 
آغازمان پايان داد. هنوز هم در شوک هستم و در 
آتشی شعله ور از دوری اش می سوزم و زجر می 
كشم. شايد اگر علت رفتنش را می دانستم اينگونه 
بی تابی نمی كردم. هر جا هست خوشبخت باشد 
مورد  در  اشتباهش  متوجه  روزی  شايد  شاد.  و 
جدايی اش بشود. اما تا آن روز بر من چه خواهد 

گذشت نمی دانم.
چه  شما  چیست؟  فريبرز  ماجرای  از  شما  تحلیل 
علت  راستی  به  داريد؟   داستان  اين  از  برداشتی 
واقعا  آيا  بود؟  چه  فريبرز  از  پرند  جدايی  اصلی 
با اين همه عالقه به او خیانت كرده بود؟ فريبرز 
روحی  فشارهای  دانید؟  می  مقصر  میزان  چه  را 
ناشی از سختی های زندگی اين دو زوج عاشق را 
چرا اينگونه از هم جدا ساخت؟ شما هم نظرتان را 
با ما در میان بگذاريد. ديدگاه شما می تواند الگو و 

تجربه ای برای ديگران باشد.

ماجراهای واقعی   

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

تخفیف ويژه برای ساكنین منطقه يوركشاير و شمال انگلیس
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وارونهء وارونه

ای كه به من گفتی دو چشم باش و گوش 
خنده بكن گوشه نشین بی خروش  

من كه دو گوشم شده كر چشم كور 
هیچ نبینم به كسی حرف زور  

خدعه نشد رايج اين سرزمین  
رخته نشد خون كسی بر زمین  

هرزه زنك نیست درون مسیر 
دختر ولگرد نگشته چو شیر   

سر به خیابان نزده هرزه پا  
درد مسلح نبرد پول ما  

امن شده كوی و خیابان ما 
كف زن و اوباش نبینی شما   

ريشه مزد حقه بر اين كشورم 
سر ندهم شعر كه تاج سرم   

مدح و ثنا نیست برای رجال 
هست تملق عمل ال محال   

مشكل ما نیست گرانی عزيز 
پول زيادی به خريدت نريز   

كار فراوان شده در شهر ما  
آدم بیكار نبینی شما  

رشوه گرفتن شده از ريشه قطع 
پول بیايد زهوا و زسطح  

چون پدر آمد بشنید شعر من  
گشت غضبناک و گرفت گوش من  

گفت خفه كم تو بنال از زمان  
قورت بده حرف ز راه دهان  

خودعه نبینی تو به راه كسان 
چشم ببند، گوش نگیر، بی زبان   

تلنگر
صمد شکارچی 

همراه با شما
چرا مام وطن ، ماوای ما نیست

چرا مام وطن ، ماوای ما نیست
عزیزانند اما جای ما نیست

دگر روشنگرو هم رای ما نیست
شبی هم بدتر از شبهای ما نیست

کسی هم در عوض لیالی ما نیست
صبوری، حاکی غوغای ما نیست

امیدی در سر و سودای ما نیست
خودی شد دشمن و همپای ما نیست

خدا هم گوش برآوای ما نیست
کسی هم ضامن فردای ما نیست

چرا در خانه ما، جای ما نیست
فلسطینی و لبنانی و سوری

چرا دین گشته ابزار خشونت
نه روزی روشن از خورشید اقبال

شده حیران و سرگردان چو مجنون
دل اندر سینه همچون می بجوش است

جوانی طی شد اندر یاس و حرمان
من از بیگانگان هرگز ننالم

دگر سرریز شد پیمانه صبر
به غربت تا به کی آواره باشیم

                                                             
                           الهام سیدین

تغییرات كوچکی در زندگی خود ايجاد كنید تا 
بیش تر عمر كنید

اگر تغییرات بسیار كوچكی در عادات غذا خوردن انسان ها به وجود بیايد، می توان ساالنه 
زندگی نزديك به 20 هزار نفر را در بريتانیا نجات داد.

بسیار  تغییرات  اگر  می دهد  نشان  جديد  تحقیقات 
كوچكی در عادات غذا خوردن انسان ها به وجود بیايد 
، می توان ساالنه زندگی نزديك به 20 هزار نفر را در 

بريتانیا نجات داد.
مصرف  كه  صورتی  در  می زنند  تخمین  كارشناسان 
رژيم  در  نمك  كم تر  گرم  يك  فقط  روز  هر  كنندگان 
غذايی خود داشته باشند ، فقط مقدار بیش تری میوه و 
سبزی بخورند و فقط يك درصد بیش تر از چربی های 

غیر اشباع شده به جای چربی های اشباع شده و ترنس استفاده كنند تعداد بیماران مرگ و 
میر بر اثر بیماری های قلبی به طور قابل توجهی كاهش پیدا می كند.در نتیجه اين اقدامات 
میزان كلسترول و فشار خون انسان ها پايین می آيد و ساالنه 19 هزار و 445 نفر كم تر در 

بريتانیا می میرند.
آخرين تحقیقات در اين زمینه توسط دانشگاه های آكسفورد و لیورپول انجام شده است.در 
اين تحقیقات الگوهای غذايی بريتانیايی ها و میزان مرگ و میر در اثر بیماری های قلبی در 

افراد بین 25 تا 84 سال بررسی شده است.
محققان بعد از اين بررسی ها به اين نتیجه رسیدند كه بعد از اين اقدامات تعداد مرگ و میر 
بر اثر بیماری های قلبی عروقی 8 هزار و 335 مورد در بین مردان و 6 هزار و 480 مورد 
در بین زنان كاهش پیدا خواهد كرد.هم چنین تعداد مرگ ومیر بر اثر سكته در بین مردان 2 

هزار 535 مورد و در بین زنان 4 هزار و 10 مورد كم تر رخ خواهد داد.
اين تحقیقات كه نتايج آن در كنفرانس بیماری های قلبی در كنفرانس سان فرانسیسكو ارائه 
شده است اضافه كرده كه بیش از نیمی از كاهشی كه در تعداد مرگ و میرها رخ خواهد 

داد در نتیجه مصرف كم تر چربی های ترنس خواهد بود.
قلبی  بیماری های  و  قلبی می شوند  بريتانیا دچار حمله  نفر در  270 هزار  از  بیش  ساالنه 
بزرگ ترين قاتل مردم اين كشور است.تحقیقی كه در سال گذشته انجام شده بود نشان داد 

بريتانیا بیش ترين آمار مرگ و میر بر اثر حمالت قلبی در جهان را داراست.
تلگراف ، 10 مارس
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فروش اينترنتي دو روح 
سرگردان در بطري! 

گرفتار شده  بطري  دو  در  كه  دو روحي 
حراج  يك  در  بودند 
در  اينترنتي  آنالين 
 1305 قیمت  به  نیوزلند 
پوند به فروش رسیدند.

كه  زني  بري  وود  آوي 
ادعا مي كند اين دو روح 
روح  احضار  يك  در  را 
دو  در  خانه اش  در  كه 
بطري اسیر كرده اكنون 

موفق شده اين دو بطري خالي را به قیمت گزافي 
از  اين زن مي گويد:» من پس  به فروش برساند! 
احضار ارواح توانستم دو روحي را كه در خانه 
ام حضور داشتند را در دو بطري گیر بیندازم. در 
نهايت در دو بطري را بستم و دو بطري را در آب 

مقدس قرار دادم.« 
به  متعلق  ارواح  اين  از  يكي  است  مدعي  او 
پیرمردي است كه در دهه 20 قرن بیستم در اين 

يك  به  متعلق  ديگر  زندگي مي كرده و روح  خانه 
اين  در  آوي وودبري  است.  دختربچه سرگردان 
باره مي گويد: » از اواخر ژوئیه گذشته من در خانه 
ام احضار روح مي كردم. پس از گرفتار كردن اين 
صداهاي  ام  خانه  در  ديگر  سرگردان  روح  دو 
عجیب و غريبي كه قبال به گوش مي رسید شنیده 
نمي شود.« پس از اين خانم وودبري به فكر فروش 
اين دو روح سرگردان افتاد كه يك 
فروش  مسئولیت  اينترنتي  سايت 
روح  حاوي  بطري  دو  اين  آنالين 
را بر عهده گرفت. به گفته پل فورد 
به حراج  از  اين سايت پس  رئیس 
 214 بطري  دو  اين  شدن  گذاشته 
هزار نفر از اين سايت ديدن كرده 
اندو افراد بسیاري سواالتي در اين 
خريدار  نام  اند.  كرده  مطرح  باره 
است.وودبري  نشده  فاش  هنوز  روح  دو  اين 
مي گويد پول فروش اين دو بطري را به يك گروه 
حمايت از حقوق حیوانات خواهد داد. پس از اينكه 
آوي وودبري موفق شد دو بطري حاوي دو روح 
بسیاري  افراد  برساند  فروش  به  را  سرگردانش 
آنها  كه  شده اند  مدعي  سايت  اين  به  مراجعه  با 
هم روح هايي را اسیر كرده و قصد فروش آن را 

دارند.       9 مارس 2010

جسد رئیس جمهور سابق 
قبرس پیدا شد 

مقام هاي  دادند،  گزارش  قبرس  دولتي  رسانه هاي 
قبرسي جسد تاسوس پاپادوپولوس،  رئیس جمهور 
متوفي اين كشور را كه سه ماه قبل نبش قبر شده 
و ربوده شده بود، پیدا كردند. پلیس قبرس اعالم 
كرد كه جسدي در يك گورستان در نیكوزيا پیدا 
شده كه احتماال جسد پاپادوپولوس است.میكالیس 
داد:  گزارش  پلیس  كاتسونوتوس،  سخنگوي 
 براساس اطالعاتي كه دريافت كرديم اقدام كرديم؛ 
يك جسد در قبرستاني در نیكوزيا پیدا شد، شواهد 
اولیه نشان مي دهد كه اين جسد احتماال متعلق به 
تاسوس پاپادوپولوس،  رئیس جمهور سابق است.

به  اين جسد مطمئنا متعلق  اينكه  از  اطمینان  براي 
انجام   DNA آزمايش هاي  است  پاپادوپولوس 
دسامبر سال   11 در  اين جسد  خواهد شد.دزدان 
گذشته میالدی جسد تاسوس پاپادوپولوس، رئیس 
روز  يك  يوناني نشین  قبرس  از  را  سابق  جمهور 
درگذشت  سالگرد  اولین  مراسم  برگزاري  از  قبل 

وي ربودند. 

راننده تاكسی های پرحرف 
مي زنند،  حرف  زياد  لندن  تاكسي هاي  رانندگان 
از وضعیت آب و هوا گرفته تا مسائل سیاسي.

با شركت در دوره هاي آموزشي  به زودي  اما 
ياد خواهند گرفت كه كمتر صحبت كنند. سازمان 
صدور  مسئولیت  كه  لندن  عمومي  نقل  و  حمل 
برگزاري  به  دارد  برعهده  را  تاكسیراني  مجوز 
مي انديشد. رانندگان  براي  آموزشي  كالس هاي 

باعث  رانندگان  رفتار  است  معتقد  سازمان  اين 
ارائه  باال  كیفیت  با  خدماتي  نتوان  مي شود 
مي گويد:  سازمان  اين  مسئوالن  از  يكي  داد. 
ممكن  زيرا  بود  ساكت  است  الزم  اوقات  گاهي 
باشد.  كرده  سپري  را  بدي  روز  مسافر  است 
در  اينكه  بر  عالوه  لندن  تاكسي  راننده هاي 
از  كنند،  شركت  بايد  آدرس  شناخت  آزمون 
اين پس ياد مي گیرند در حضور مسافر ساكت 
باشند و بتوانند وضعیت هاي پرتنش را اداره و 

از  و  باشند  داشته  مسافران  با  خوبي  برخورد 
معلوالن مراقبت كنند. تاكسي هاي لندن در برابر 
تاكسي هاي خصوصي مجبورند  فزاينده  رقابت 

اصالحاتي در كار خود ايجاد كنند. 

پیرزن ۱00 ساله
 شاخ درآورد 

دارد  شاخ  پیشانی اش  روی  كه  كهنسال  زن  يك 
پزشكان چینی را شگفت زده كرده است. ژانگ روی 
زنان  مشهورترين  از  يكی  بايد  را  ساله   100 فانگ 
يك  كه  بود  گذشته  سال  دانست.  چین  هنان  استان 
شاخ، روی پیشانی اين مادربزرگ رويید و نام او را 
بزرگ  هفته  به  هفته  انداخت.اين شاخ،  زبانها  بر سر 
تر شد بی اين كه برای ژانگ مشكل خاص جسمی به 
وجود بیايد.وی می گويد هرچند از رويیدن شاخ به 
روی پیشانی اش رنج می كشد اما همچنان با امید به 

زندگی خود ادامه می دهد. 

وضع حمل سه ساعت بعد 
از تشخیص بارداری 

پزشكان بريتانیايی با تشخیص اشتباه خود جان 
يك مادر جوان و فرزندش را به خطر انداختند. 
بلیندا ويت مدت ها از درد شكم شكايت می كرد 
با  پزشكان  رفت  می  بیمارستان  كه  بار  هر  اما 
تحريك  نوعی سندرم  از  او  كه  مطلب  اين  بیان 
پذيری روده به نام IBS رنج می برد با چندين 
قرص و دارو او را مرخص می كردند. به اين زن 
غذاهای  خوردن  از  بود  شده  توصیه  ساله   21
سیستم  تحريك  باعث  كه  ادويه  پر  يا  چرب 
گوارش می شود دوری كند. اما با وجود پرهیز 
حال  در  تغییری  هیچ  دارو  مداوم  مصرف  و 
بلیندا مشاهده نمی شد. تا اين كه بعد از 9 ماه 
او با درد شديد به بخش اورژانس منتقل شد و 
نتايج سونوگرافی باردار بودن وی را تايید كرد. 
اما بارداری او مدت كمی دوام آورد چرا كه تنها 
سه ساعت بعد اين زن وضع حمل كرد. نوزاد او 
دختر است و به گفته پزشك در سالمت كامل به 

سر می برد.

رسوايي اخالقي تازه  در كلیساي كاتولیك 

اعتراف برادر پاپ بنديکت 
شانزدهم به كتک زدن 

دانش آموزان 
كاتولیك  كلیساهاي  اخالقي  رسوايي هاي 
پیدا مي كند.در  تازه تري  ابعاد  به روز  روز 
تازه ترين اتفاق در اين رابطه برادر بزرگتر 
كاتولیك هاي  رهبر  شانزدهم  بنديكت  پاپ 
كاتولیكي  مدرسه  در  كرده  اعتراف  جهان 
در آن كار مي كرده كودكان را كتك مي زده 

است. 
اين مسئله كه خشونت هايي  از  او همچنین 
در اين مدرسه علیه كودكان اعمال مي شده 
خشونت ها  اين  نمي دانسته  ولي  بوده  آگاه 
چه ابعاد گسترده اي داشته است. او اكنون 
از قربانیان طلب بخشش كرده و از آنها خواسته 

او را به خاطر سكوتش در قبال اين فجايع ببخشند. 
گئور راتزينگر برادر پاپ از سال 1964 تا 1994 
روزنبرگ  كاتولیك  مدرسه  در  ُكر  گروه  مدير 

دامسپاتزن بوده است. 
اين مدرسه را معموال كتك  او مي گويد پسرهاي 
در  متداول  كامال  امري  زمان  آن  در  كه  مي زده 
به  مي گويد  او  اما  است.  بوده  مدارس  تمامي 
از  كاتولیك  مدارس  در  نمي دانسته  وجه  هیچ 
است. مي شده  دانش آموزان سوءاستفاده جنسي 

هیچگاه  زمان  آن  در  مي گويد: »  باره  اين  در  او 
حرفي از سوء استفاده ها از دانش آموزان به میان 
در  غیراخالقي  استفاده هاي  سوء  ابعاد  نیامد. 
كلیساي كاتولیك مسئله اي است كه به تازگي در 

رسانه ها مطرح شده است.« 
قدري  به  كاتولیك  مدارس  در  خشونت ها  میزان 
و  سیاه  كتك  اثر  بر  بچه ها  از  بسیاري  كه  بوده 
در  هیچوقت  گفته  راتزينگر  اما  مي شده اند  كبود 

زدن  به  او  تنبیه  تنها  و  نمي زده  را  بچه  حد  اين 
يك سیلي به صورت كودكان ختم مي شده است. 
اعالم كرده حاضر است در هر  او در عین حال 
كند.  صحبت  مسئله  اين  خصوص  در  دادگاهي 
بنديكت  پاپ  از  است  قرار  حتي  مي شود  گفته 
شانزدهم هم درباره خشونت هايي كه در مدارس 

كاتولیك اعمال مي شده سواالتي پرسیده شود. 
از  ابتدا  گرچه  جنسي  سوءاستفاده  رسوايي 
در  زيوس«  »كاني  كاتولیك  كالج  دانش آموزان 
عمومي  پديده اي  به  اينك  اما  شد،  شروع  برلین 
انجام  از  پس  نشريه»اشپیگل«  است.  شده  بدل 
يك نظرخواهي در اين باره نوشت: به اين نتیجه 
رسیده ايم كه پديده سوء استفاده ازشاگردان در 
» تمام مدارس وابسته به كلیساي كاتولیك« رواج 

دارد. 
بیش  تاكنون  سال1996  از  اشپیگل  نوشته  به 
به  مظنون  داوطلب،  يا  حرفه اي  90كشیش  از 
نفر   30 فقط  اما  بودند،  كودكان  از  سوءاستفاده 
نیز  شكايت ها  از  اند.بسیاري  شده  محاكمه  آنان 
شدند. هانس  زمان  مرور  مشمول  بعد  سالها 
به  آلمان«  اسقف هاي  »كنفرانس  النگدورفر، دبیر 
اشپیگل گفت: » اين افشاگري ها چهره  سیاه كلیسا 
مي كند.  متأثر  سخت  را  ما  و  مي دهد  نشان  را 
شفاف  و  باز  ماجرا  تمامي  با  داريم  تصمیم  ما 

برخورد كنیم.« 
اروپا  كاتولیك  كلیساهای  كه  است  حالي  در  اين 
ای در چند كشور مختلف  با رسوايی بی سابقه 

مواجه شده است. 
كلیسای سن  اسقف  اتريش  سالزبورگ  در شهر 
پی ير به علت ضرب و شتم نوجوانی در 40 سال 
بكر  برونو  پدر  كرد.  استعفا  خود  از سمت  پیش 
سال گذشته به اين مرد كه امروزه 53 ساله است، 
تالش  و  داد  يورويی  هزار  پنج  رشوه  پیشنهاد 
را  رشوه  مرد  اين  اما  بخرد  را  او  سكوت  كرد 
نپذيرفت. اين مرد می گويد عالوه بر اين اسقف، 
از  نوجوانی  در  نیز  او  كلیسای  ديگر  دو كشیش 
تنها  اتريش  اند.  كرده  جنسی  استفاده  سوء  وی 
كشور اروپايی نیست كه با چنین رسوايی هايی 

مواجه می شود. 
در هلند تحقیقی درباره 200 مورد سوء استفاده 
جنسی از كودكان در دهه 1950 آغاز شده است. 
دخالت  رسوايی ها  اين  در  كشیش  سه  كم  دست 

داشته اند. 
كلیسای هلند ابراز تمايل كرده است برای شفافیت 
كورت  دی  گرارد  كند.  مستقل  تحقیقی  بیشتر 
كشیش اعظم هلندی می گويد ما به دنبال فردی 
بتوانیم  تا  گرديم  می  كاتولیك  كلیسای  از  خارج 

تحقیقی مستقل و بی طرفانه انجام دهیم. 
10 مارس 2010 
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فال هفته
● متولد فروردین )بره(:

اید  کرده  شروع  را  کارتان  سختی  به  شما 
خستگی  احساس  هم  آن  از  قبل  وحتی 
نیست  این  مسئله  واقعا  متاسفانه  می کردید. 
می یابند؛   واقعیت  چگونه  شما  رویاهای  که 
مسئله این است که االن زمان مناسبی برای 
ترک کار و رویاپردازی نیست. اما برای آن 
چیزهایی که می خواهید تالش کنید و تسلیم 
نشوید. فقط رویاها و تصورات تان را برای 
تعهدات  تمام  زمانیکه  بگذارید.  کنار  مدتی 
را  آن  زمان  دادید  انجام  را  تان  وظایف  و 
دارید که کمی هم به فکر استراحت و خیال 

پردازی بیفتید.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

عشق  درباره  همیشه  از  بیشتر  امروز  شما 
بدنبال  است  و ممکن  افسانه جدی هستید  و 
مسیر  در  را  تان  عالقه  که  باشید  راه هایی 
یا  کنید  امتحان  انگیز  هیجان  رابطه  یک 
اینکه بدنبال ایجاد رابطه ای جدید با شخص 
و  غمگین  وضعیت  اما  باشید.  دیگری 
محزون شما می تواند در سر راه شما برای 
با  کند.  ایجاد  مانع  هایتان  هدف  به  رسیدن 
می تواند  ناگهانی  هوشیاری  یک  حال  این 
همه چیز را در یک لحظه تغییر دهد. اگر 
آن  با  نکنید  برخورد کردید سعی  با حقیقت 

بجنگید.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

تعهدی  تان  شخصی  زندگی  در  شما  اگر 
دیگری  چیز  هر  به  را  آن  معموال  دارید 
غیر  کامال  اتفاق  اگر  اما  می دهید.  ترجیح 
است  ممکن  افتاد  کارتان  محل  در  منتظره 
دلیلی برای توجیه آن داشته باشید اما باز هم 
مجبورید که به قول و قرار خود بازگردید. 
اتفاق  دلیلی  برای  مشکالت  اوقات  بعضی 
می افتند حتی اگر ما نتوانیم بفهمیم چرا! به 
جای تالش برای جنگیدن با آن سعی کنید به 
شرایط  این  برابر  در  مفیدی  و  موثر  طرز 
واکنش نشان دهید. امروز اتخاذ یک مسیر 
پر پیچ و خم فلسفی بی فایده است؛ فقط کافی 

است اهل عمل باشید.

● متولدین تیر )خرچنگ(:

اگر تمام اهداف امروز شما تغییر کرد ممکن 
قرار  فهرست  که  نباشید  قادر  هم  باز  است 
اما  دهید.  تغییر  را  خود  سابق  مالقات های 
ندارد؛  را  وعصبانیت  استرس  ارزش  این 
گذاشته اید  قرار  که  آنچه  طبق  دقیقا  فقط 
مطابق وظایف تان پیش بروید. نیازی نیست 
حتی  می کنید؛   فکر  چه  شما  بداند  کسی  که 
می کنید  دارید  که  کاری  با  شما  قلب  اگر 
برای مدت  کنید  اما سعی  است.  ارتباط  در 
زیادی افکار خود را در قلب تان نگاه ندارید 
برای اینکه زمانیکه آنها را بیرون می ریزید 
خواهید  بیشتری  آزادی  و  راحتی  احساس 

کرد.

● متولدین مرداد )شیر(:

ممکن است امروز زیادی به خودتان سخت 
دیگران  می رسد  نظر  به  اگر  حتی  بگیرید 
شما  خود  کننده  دلگر  کارهای  و  حرفها  با 
تالش  شما  است  ممکن  می کنند.  تشویق  را 
تان  دوستان  بینانه  خوش  کلمات  تا  کنید 
و  صداقت  بدتر  حتی  یا  بگیرید  نادیده  را 
تفاوت  ببرید.  سئوال  زیر  را  شان  وفاداری 
یک  ایجاد  است  ممکن  نظرات  و  دیدگاه ها 
بحران را شتاب ببخشد و باعث می شود شما 
به قضاوت خود شک کنید. بهترین سیاستی 
این است که  اتخاذ کنید  اکنون  که می توانید 
اجازه دهید تا اختالف آرا و نظرات آشکار 

شوند.

● متولدین شهریور )سنبله(:

ماه کامل در نخستین خانه از “ویژگی های 
بدن  در  را  استرس  احتماال  شما  فیزیکی” 
چگونه  شما  اینکه  می دهد.  افزایش  شما 
در  خود  مشتاقانه  انرژی  این  با  که  قادرید 
امیدواری  اما  باشید یک معما است  حرکت 
شما بستگی به این دارد که یک مسئله حیاتی 
و مهم را چگونه حل می کنید. سعی نکنید تا 
این موضوع را به زور حل کنید. زمانیکه 
تحت  شما  شانس  و  اقبال  می بینند  دیگران 
به  پیروی خواهند کرد.  از شما  فشار است 
هر حال شما تصمیم دارید که نقش رهبر را 

برای آنها ایفا کنید.

● متولدین مهر )ترازو(:

مالل  و  خستگی  امروز  است  ممکن  شما 
خاصی را تجربه کنید و دشوار است که این 
ممکن  کنید.  دور  خود  از  را  منفی  انرژی 
است تصمیم داشته باشید که مسائل شخصی 
خود را با شخص دیگری در میان بگذارید 
با این حال هر چه بیشتر صحبت کنید باز هم 
نمی توانید به یاد بیاورید که منبع این مشکل 
روحی تان از کجا بوده است. هر چه سخت 
تر تالش کنید تا احساسات مدفون شده خود 
را احیا کنید آنها بیشتر از شما فرار می کنند. 
را  چیزی  تا  نکنید  سعی  و  باشید  آرام  فقط 
تغییر دهید. موفقیت شما ممکن است همین 

حوالی کمین کرده باشد.

● متولدین آبان )عقرب(:

از  خانه  یازدهمین  در  امروز  کامل  ماه 
شما  رویاهای  شما  مدت”  بلند  “اهداف 
شما  روان  و  روح  وبه  می کند  تحریک  را 
آن  همچنین  اما  می بخشند.  دوباره  نیرویی 
شما را از ریسک کردن باز می دارد چرا که 
اتصال ماه با عطارد به شما یادآوری می کند 
میانبر  راه  یک  کردن  ریسک  و  قمار  که 
به  رسیدن  راه  تنها  کوشی  سخت  و  است 
آن چیزهایی است که می خواهید. در ضمن 
اتصال خورشید – اورانوس ادامه می یابد تا 
شما را با خوش بینی غیر منتظره ای وسوسه 
کند. به جای اینکه سعی کنید اول راه جدیدی 
کنید  امتحان  را  آن  بعد  و  کنید  انتخاب  را 
اکنون یک راه آزموده شده را انتخاب کنید.

● متولدین آذر )کمان(:

دیگران  از  جدا  کارمند  تنها  شما  اگر  حتی 
در یک سازمان بزرگ هستید باز هم قدرت 
و استعداد آن را دارید که روی پاهای خود 
بایستید و با سخت کوشی خود یک سیاست 
است  ممکن  بگیرید.  پیش  در  را  عالی 
ببینید  افراطی  مانند یک مزاحم  را  خودتان 
می کنید  جستجو  را  جایگزین  های  راه  اما 
اعمال  اکنون  دهید.  انجام  را  کار  همان  تا 
شما ممکن است به طور معکوس در چشم 
دیگران محتاطانه و محافظه کارانه به نظر 
های  ایده  شما  که  می کنند  فکر  آنها  بیاید. 
معقولی دارید اما بعضی چیزها ممکن است 
این  به  شمانیازی  دهد.  تغییر  را  آنها  نظر 
ندارید که روش و شیوه خودتان را امروز 
تغییر دهید؛ فقط از هر دو طرف قضیه آگاه 
باشید و نقطه وسط و میانی را هدف بگیرید.

● متولدین دی )بز(:

اتصال ماه کامل با سیاره حاکم شما “کیوان” 
روی  منحصرا  باید  شما  که  می کند  تاکید 
کارتان تمرکز کنید. اما شما همچنین مخفیانه 
انگیز  هیجان  ماجراجویی  یک  درباره 
ایده های  اکنون  اما  می کنید.  پردازی  خیال 
رمانتیک خود را درباره سفر دور دنیا کنار 
یک  خیال  امروز  اینکه  جای  به  بگذارید. 
سرزمین بیگانه را به خاطر دوراز دسترس 
بودن آن کنار بگذارید سعی کنید تا فرهنگ  
آن را یاد بگیرید؛ غذاهای آنهارا امتحان کنید 
و زبان آنها را نیز یاد بگیرید. این تنها راهی 
است که می توانید حس سفر دوستی خود را 

ارضا کنید.

● متولدین بهمن )ظرف آب(:

رابطه متقابل شما با دیگران ممکن است به 
خاطر ترس غیر منصفانه باشد. اگر شما از 
تا شما  این می ترسید که شخصی سعی کند 
ممکن  بعد  باشد  خودداشته  کنترل  تحت  را 
را  او  درست  انگیزه  روشنی  به  شما  است 
نگرانی های  اینکه  وجود  با  نشوید.  متوجه 
بهتر  هنوز  داشت  نخواهد  ادامه  شما  اخیر 
است که سئوال های ضروری را بپرسید تا 
ببرید.  بین  از  هر گونه شک و شبهه ای را 
محتاط بودن در مذاکرات تان اکنون می تواند 
نیازی  دیگر  و  باشد  عاقالنه ای  سیاست 
نیست تا خود را برای یک مدت طوالنی از 

پیشرفت عقب بیندازید.

● متولدین اسفند )ماهی(:

نشان  در  کاملی  تضاد  امروز  کامل  ماه 
بیکران شما ایجاد می کنند. حتی اگر شما باید 
مجبور  باشید  “گروه”  از  بخشی  عنوان  به 
هستید که برای آنکه واقعاهستید بایستید. اما 
در این کار افراط نکنید؛ با خودتان صادق 
اینکه الزم باشد که بعدا ساکت  باشید بدون 
باشید  منعطف  اینکه  بین  االن  شما  شوید. 
میانه  کردن  تمرین  هستید.  تردید  در  نه  یا 
رو بودن تاثیر مثبت و مهمی بر روز شما 

خواهد داشت. 

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

هراس از قتل های آنالين 
قاتل در فیس بوک خود را نوجوانی خوش صورت جا زده بود 

اينترنت هر روز راه خود را بیش از پیش در زندگی بشر باز می 
كند. در چند سال اخیر هم با گسترش نفوذ سايت های اجتماعی 
بر روابط خصوصی افراد به خصوص نوجوانان و جوانان ترس 
از آسیب های آنالين رو به افزايش گذاشته است. چندی پیش خبر 
را  نوجوانی  دختر  بوک  فیس  اجتماعی  طريق سايت  از  كه  قاتلی 
كشته بود جامعه بريتانیا را شوكه كرد. پیتر چپمن در فیس بوک 
خود را با ترفند يك نوجوان معرفی كرد و موفق شد دختر 17 ساله 
ای به نام اشلی هال را فريب دهد و او را به قتلگاه بكشاند. پلیس 
بعد از اين حادثه ناگوار مديران سايت را چندين بار بازجويی و 
مواخذه كرد. مسئوالن نگران اين مسئله هستند كه جرم و جنايت 
و آزارجنسی نوجوانان از طريق اين سايت و سايت های مشابه 
ازكنترل خارج شود. به گفته پلیس با نظارت دقیق می توان از بسیاری 

از آسیب های اجتماعی يا خرابكاری های آنالين پیشگیری كرد. 
چپمن 33 ساله كه پیش از اين حادثه به دلیل اذيت و آزار دو زن، هفت 
سال در زندان بود در فیس بوک خود را يك نوجوان 19 ساله جا زد 
تا بتواند در لیست دوستان اشلی هال قرار بگیرد. او عكس يك جوان 
خوش صورت را در پروفايل فیس بوک خود گذاشته بود تا بتواند با 

اين روش در گام اول نظر قربانی اش را جلب كند. 
چپمن بعد از آن كه اشلی را به مالقات قانع كرد با ماشین به خانه آنها 
رفت. او دختر دانش آموز را سوار اتومبیل كرد و در يك محل خلوت 
بعد از آزار جنسی آن قدر گلويش را فشار داد تا خفه شد. روز گذشته 
دادگاه چپمن را به حبس ابد محكوم كرد در حالی كه وكیلش اصرار 
داشت برای اين جرم بايد كمترين مجازات يعنی35 سال زندان، در نظر 

گرفته شود. 

اما نكته جنجال آفرين دادگاه چپمن اين بود كه مشخص شد قاتل در 
زمان حادثه در لیست افراد متجاوز و آزارگر جنسی پلیس قرار داشت. 
از  را  پلیس  تمام  ماه   13 بود  موفق شده  آدرس خود  تغییر  با  چپمن 
سر باز كند چرا كه طبق قوانین انگلیس افرادی كه در لیست آزارگران 
جنسی قرار دارند موظف هستند هر گونه تغییر مكان را به مسئوالن 

اطالع بدهند. 
بعد از فاش شدن اين اطالعات اين پرسش مطرح شد كه چه طور فردی 
كه تحت نظر پلیس بوده به راحتی عضو يك سايت اجتماعی شده و از 
طريق اينترنت قربانی خود را انتخاب كرده و حتی جرمی سنگین تر را 

مرتكب شده است. 
مادر قربانی در دادگاه گفت:» پلیس كارش را به خوبی انجام نداد. آنها 
به  بود  به دو دختر نوجوان تجاوز كرده  اين كه  از  بعد  را  بیمار  يك 
حال خود رها كردند. او از سال 1996 كه از زندان بیرون آمده به حال 

خودش رها شده بود.« 
و  عمل  قدرت  بريتانیا خواستار  قضايی  ارشد  مقامات  ديگر  از طرف 
نظارت بیشتر پلیس در مورد خطرات احتمالی سايت های اجتماعی از 
قبیل فیس بوک شدند. به خصوص كه اولین هدف افراد بیمار و متخلف، 
نوجوانان كم سن و سالی هستند كه برای آشنايی و برقراری ارتباط 
در دنیای مجازی وارد چنین سايت هايی می شوند. ساير سايت های 
اجتماعی از قبیل Bebo و MSN قابلیتی دارند به نام دكمه Ceop كه به 
معنای »حفاظت آنالين از استثمار كودكان« است. اين دكمه به كاربران 
اجازه می دهد از خطرات احتمالی يا گزارش در مورد افراد مشكوک 
در صفحه شان مطلع بشوند. اما فیس بوک تا به امروز از اضافه كردن 
چنین قابلیتی به سايتش خودداری كرده است. بايد ديد با افزايش فشار 
بخش های مختلف جامعه مسئوالن اين سايت اجتماعی چه تصمیمی 

می گیرند. 
9 مارس 2010 
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آقايی مسلط به امور كامپیوتر و 
كارهای آفیس جويای كار میباشد

تلفن : 07۵4۵4۵۱8۱3 

حوادث
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 كانون ايرانیان                                   02077007174

كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانیان                                         02087486682  

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

رستوران ها
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

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

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        02074314546     

رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

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

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتالیايی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

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

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

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

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

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

هفته نامه پرشین در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزيع نمی شود

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین

 سوپر مارکت
 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

)کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Tur -
ish Super 

Market,TFC
Turkish S -
per Market, 

CODI
Turkish S -
per Market, 

ELING

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

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

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 كلی و جزيی

با نازلترين قیمت

77808۱4374

برق كار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

جويای كار
خانمی میانسال جهت نگهداری از سالمندان و نظافت منزل 

آماده به كار می باشد

07909884665

كلیه كارهای ساختمانی
پذيرفته می شود

كلی و جزيی
با هر بودجه و سلیقه

078۵367980۱

سفارش غذا
سفارش انواع غذاهای 

ایرانی خانگی برای 
میهمانی ها
از 3 پوند

07939262873

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

هموطنان ايرانی می باشد
عضو انجمن حسابداران انگلستان

02088300787
07956278408

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

 جويای كار

آقايی مسلط به كار كامپیوتر 
جويای كار می باشد

07876 03 56 68

جوياي كار 
 تخصص: جوشکاري برق و گاز

  07۵3۱88۱739 

اطاق برای اجاره
 NO DSS - Non
Smokersناحیه خوب 

Brondesbury

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

نيازمندیها رایگان است
info@persianweekly.co.uk

جويای كار
دانشجوی زبان آشنا به کارهای فنی .و 

الکتریکی لوله کشی و نصب ماهواره

07879380723

يک اطاق از يک فلت  در منطقه
Golders Green نزديک مترو

 با تمامی امکانات
 برای دانشجو اجاره

 داده می شود 
07811000455

آيا جويای كار هستید؟
 فقط آگهی جویای کار در بخش 

نيازمندیها رایگان است
info@persianweekly.co.uk



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كینگستون

كار از شما سرمايه از ما
حداقل 4۵0 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
براي نخستین بار در تاريخ 

نوجوانان ايران قهرمان تکواندوی 
جهان شدند 

نوجوانان  رقابتهای  فاتح  بار  نخستین  برای  ايران  نوجوانان  تكواندو  تیم 
المپیك  انتخابی  رقابتهای  دوره  هشتمین  شد.  مكزيك  تیخوانا  در  جهان 
شهر  در  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  از  كه  جهان  نوجوانان  قهرمانی  و 
تیم نوجوانان  با قهرمانی  بامداد ديروز  بود،  تیخوانای مكزيك آغاز شده 
مدال  با كسب سه  ايران  تیم  مسابقات  اين  پايان  پايان رسید.در  به  ايران 
طال، يك نقره و يك برنز به عنوان قهرمانی رقابت های تكواندو نوجوانان 
جهان دست پیدا كرد. كره جنوبی با سه مدال طال و يك برنز نايب قهرمان 
شد و تیم های تركیه، روسیه و مكزيك به ترتیب عناوين بعدی را به خود 
اختصاص دادند. در عمر 16 ساله برگزاری اين رقابت ها، برای نخستین بار 
است كه ايران عنوان قهرمانی اين رقابت ها را به خود اختصاص می دهد 
اند. بوده  رقابت ها  اين  بالمنازع  قهرمان  ای ها همواره  امروز كره  به  تا  و 

دربخش بانوان نیز كره ای ها با كسب چهار مدال طال، دو نقره و يك برنز از 
عنوان قهرمانی خود دفاع كردند. چین با سه طال دوم شد و تركیه و آمريكا 
و كرواسی در رده های بعدی قرار گرفتند. رقابت های چهار روزه تكواندو 
قهرمانی نوجوانان جهان با حضور 696 ورزشكار از 97 كشور جهان در 
سالن چندمنظوره »های پرفورمنس اسپورتس سنتر« شهر تیخوانا مكزيك 

برگزار شد. 

تهديد به شكايت از فدراسیون فوتبال به فیفا 

دايي: دو سال از قراردادم را طلبکارم 
در  وي    ژه اي  نفس  به  اعتماد  باعث  دايي  علي  با  پرسپولیس  موفقیت هاي 

ملي  تیم  سابق  سرمربي 
دايي  علي  حاال  و  شده 
از  را  خود  طلب  مي خواهد 
اين  با  و  بگیرد  فدراسیون 
شیوه مديران فوتبال كه او 
را بركنار كردند، تحت فشار 
قرار دهد. علي دايي همچنان 
فدراسیون  كه  است  معتقد 
به خاطر قرارداد با تیم ملي 
» وكیلم  است:  بدهكار  او  به 

است.  فدراسیون  با  مربیگري سه ساله ام  قرارداد  پیگیر  در حال حاضر 
مسئوالن فدراسیون پس از يك سال و هشت روز من را از كادر فني تیم 
ملي اخراج كردند و طبیعتا من هم بايد حق و حقوقم را بگیرم. اين قرارداد 
تاكنون  فدراسیون  متاسفانه مسئوالن  اما  است  موجود  و  كامال شفاف 
هیچ اقدامي در اين باره نكرده اند.« دايي مي گويد دوست نداشته موضوع 
اما مسئو الن  از در دوستي وارد شدم  »ابتدا  به رسانه ها كشیده شود: 
فیفا شكايت  به  آنكه  از  پیش  و مجبور شدم  نكردند  توجهي  فدراسیون 
پیگیري  فوتبال  فدراسیون  انضباطي  كمیته  طريق  از  را  موضوع  ببرم، 
كنم و اگر نتیجه نداد سپس وارد مرحله بعدي و شكايت به فیفا شوم. 
ان شاءاهلل كمیته انضباطي راي درستي را در اين باره صادر كند.« شكايت 
دايي البته صرفا معطوف به قرارداد خودش نیست، پاي لباس  ورزشي 
از  ورزشي  البسه  خريد  براي  »فدراسیون  است:  میان  در  هم  ملي  تیم 
و  نامه نگاري   آن هستیم،  نفر سهامداران  و چند  كه من  تولیدي  شركت 
خريد   كردند. آنها گفتند در اولین فرصت اين پول را پرداخت مي كنند، البته 
هنوز آن را به طور كامل پرداخت نكرده اند. از اين بابت هم از فدراسیون 
طلب داريم.« حاال طلب دايي هم به گرفتاري ها و سیاهه بدهي هاي بسیار 
فدراسیون اضافه خواهد شد. هنوز از ناحیه مديران فدراسیون واكنشي 

بروز نكرده  است. 

ورزشی ايران و جهان
مروري بر اتفاقات فوتبالي شوک آور در سالي كه گذشت 

88؛ سال 
سیاه فوتبال 

هشت فروردين اولین روز فوتبالي سال 1388 بود. روزي كه دو 
بر يك به عربستان باختیم و رئیس جمهور با ناراحتي ورزشگاه 
در  عرب ها  پايكوبي  و  شادماني  با  سال  كرد.  ترک  را  آزادي 
چرتكه  بايد  هم  باز  حاال  و  شد  آغاز  يكصدهزارنفري  استاديوم 
مي انداختیم كه اگر فالني مساوي كند، بهماني ببازد و با اختالف 

باال همه بازي هايمان را ببريم شايد به جام جهاني صعود كنیم. 
48 ساعت پس از شكست مقابل عربستان خبر رسید كه علي دايي 
معرفي  زودي  به  تیم ملي  جديد  سرمربي  و  شده  بركنار  كار  از 
برعهده  را  اتفاق  اين  مسئولیت  نبود  حاضر  كسي  شد.  خواهد 
بگیرد. فدراسیون مدام فرياد مي زد خودمان راسا اين تصمیم را 
گرفتیم اما كسي نمي توانست باور كند علي كفاشیان با آن روحیات 
لطیفش بدون اذن باالدستي ها چنین ريسكي را مرتكب شده باشد. 
محمد مايلي كهن كه نقطه روشني در كارنامه مربیگري دهه اخیرش 
ديده نمي شد ماموريت ناممكن هدايت تیم ملي به جام جهاني فوتبال 
را برعهده گرفت. او ساعاتي پس از اين انتخاب وارد رينگ برنامه 
پذيرفت.  را  شكست  خونین  مبارزه اي  در  سرانجام  و  شد   90
مايلي كهن در مدت كوتاه سرمربیگري اش در تیم ملي در انواع و 
اقسام برنامه هاي تلويزيوني به صورت حضوري يا تلفني ظاهر 
شد و حتي برنامه هاي آشپزي هم به حضور سرمربي تیم ملي در 

استوديوهايشان عالقه نشان مي دادند. 
محمد مايلي كهن بدون حتي يك جلسه حضور در تمرينات تیم ملي 
از كار بركنار شد. پس از شعارهايي كه هواداران استقالل در بازي 
اين تیم مقابل سايپا سردادند، مايلي كهن در بیانیه اي قلعه نويي و 
اطرافیانش را گروهبان قندلي و گنده باقالي خطاب كرد و به رغم 
اين بیانیه را پس بگیرد. او رفت،  اصرار فدراسیون حاضر نشد 

قبل از آنكه بیايد. 
از  فرار  براي  را  پرسپولیس  قبل  چندي  كه  مردي  قطبي،  افشین 
اتهام داللي ترک كرده بود، به عنوان سرمربي جديد تیم ملي معرفي 
و  شد  خمیني  امام  فرودگاه  وارد  قهرمان  يك  قامت  در  او  شد. 
قطبي  افشین  آورد.  زبان  به  را  امیدواركننده  جمالت  از  تركیبي 
و  كه كره شمالي  ببرد. مردي  به جام جهاني  را  ايران  تا  بود  آمده 

كره جنوبي را مثل كف دستش مي شناخت. 
تساوي  و  سئول  در  كره جنوبي  مقابل  تیم ملي  تساوي  از  پس 
براي  ايران  تیم ملي  شانس  رياض،  در  عربستان  و  كره شمالي 
از  ساده تر  عبارت  به  و  رفت  بین  از  پلي آف  مرحله  در  حضور 
از  بازي  ايراني  گزارشگر  اينكه  جالب  شديم.  حذف  جام جهاني 
عربستان و كره شمالي تا سوت پايان اين بازي از ناكامي ايران از 
راهیابي به جام جهاني حرفي نزد و مسئوالن گمان مي كردند اگر 
گزارشگر چیزي نگويد، مردم هم چیزي نمي فهمند و با حضور در 

خیابان ها جشن صعود مي گیرند. 
كلكسیون  جام جهاني،  مقدماتي  در  شیرين كاري  موازات  به 
حال  در  هم  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ايراني  تیم هاي  شكست هاي 
صعود  مقدماتي  گروه  از  صبا  و  سپاهان  استقالل،  بود.  تكمیل 
ورزشگاه  در  نهايي  يك هشتم  مرحله  در  پرسپولیس  و  نكردند 
خانگي مغلوب بنیادكار ازبكستان شد. در پايان بهار تقريبا از تمام 
به  بايد  تنها  بقیه سال  و  بوديم  بین المللي حذف شده  رقابت هاي 

رقابت هاي داخلي دلخوش مي بوديم. 
يك  به  تنها  برتر  لیگ  در  قهرماني  براي  ذوب آهن  كه  روزي  در 
تساوي مقابل فوالد خوزستان احتیاج داشت شكست سنگیني را 
مقابل اين تیم متحمل شد تا استقالل جام قهرماني را باالي سر 
قلعه نويي  امیر  بركناري  براي  را  آشتیاني  واعظ  كار  آنچه  ببرد 

دشوار كرد. 
وينگادا روي  نلو  انتخاب جانشین  براي  دالل ها  دنیاي  دور  سفر 
مدت  به  انصاري فرد  عباس  بود.  شده  آغاز  پرسپولیس  نیمكت 
يك ماه قول داد طي 48 ساعت آينده سرمربي جديد را معرفي كند 
و در نهايت قرعه به نام زالتكو كرانچار افتاد. كرانچار زماني به 
ايران آمد كه تیم كامال بسته شده بود و برآمدگي جیب بسیاري 

از اطرافیان باشگاه جلب نظر مي كرد. 
علي كريمي قید پرسپولیس را زد و با استیل آذين قرارداد بست. به 
اين ترتیب عباس انصاري فرد به چهره اي منفور در میان هواداران 
هزار   50،  60 بود  معتقد  او  كه  چند  هر  شد.  تبديل  پرسپولیس 
واقعي  هواداران  مي دهند  شعار  علیه اش  ورزشگاه  در  كه  نفري 

پرسپولیس نیستند. 

از  تهران  در  عربستان  االتحاد  با  تساوي  از  پس  قلعه نويي  امیر 
مي تواند  كماكان  شد  مدعي  و  داد  استعفا  استقالل  در  مربیگري 
كنار  آنكه  از  قبل  او  باشد.  واعظ آشتیاني  براي  خوبي  دوست 
گذاشته شود، كنار رفت و آينده نشان داد كه قلعه نويي و آشتیاني 
در فاصله 400 كیلومتري تهران و اصفهان هم نمي توانند دوستان 

خوبي براي يكديگر باشند. 
1388 بود كه در حداقل  از متولدين سال  »منشور اخالقي« يكي 
زمان به شهرت عجیبي رسید. تعدادي بازيكن و مربي بي تربیت)!( 
پیدا  اما وقتي كار بیخ  تبعید شدند  يا  اين منشور محروم  توسط 
كمي  مسئوالن  بردند،  قضايي  مراجع  به  شكايت  متهمان  و  كرد 

افسار منشور را شل كردند و تقريبا بي خیال ماجرا شدند. 
زور صداوسیما به افكار عمومي نرسید و برنامه 90 پس از چند 
مديران صداوسیما  هرچند  رفت.  آنتن  مجددا روي  تعطیلي  هفته  
اما  كردند  اعالم  برنامه  عدم پخش  بهانه  را  جديد  دكور  ساخت 
بهانه واهي  اين  حداقل سن الزم براي تشخیص ماهیت دروغین 

بیش از شش سال نبود. 
حبیب كاشاني از هفته دهم لیگ برتر تحت عنوان سرپرست موقت 

به پرسپولیس بازگشت و سرپرستي موقت او تا پايان سال ادامه 
پیدا كرد. 

جدول  سوم  پله  روي  پرسپولیس  كه  حالي  در  كرانچار  زالتكو 
رده بندي حضور داشت از كار بركنار شد و جايش را به علي دايي 
جنبه هاي  عده اي  كه  بود  بزرگي  خبري  بمب  دايي  بازگشت  داد. 

سیاسي آن را برتر از جنبه هاي ورزشي اش دانستند. 
واعظ آشتیاني و امیر قلعه نويي به اندازه يك عمر علیه هم بیانیه 
صادر كردند و به يكديگر بدوبیراه گفتند. آنها قبل از سفر واعظ 
به مكه با هم آشتي كردند اما پس از بازگشت آقاي مديرعامل از 

سفر حج دوباره همه چیز از نو آغاز شد. 
سقوط  و   90 برنامه  نظرسنجي  از  پس  تراكتورسازي  هواداران 
فردوسي پور  عادل  ايران،   تیم هاي  پرطرفدارترين  سوم  رده  به 
را هدف گرفتند و صدهزارنفر در ورزشگاه يادگار امام علیه او 
و  بودند  معتقد  فرمول هاي رياضي  تمام  با رد  آنها  دادند.  شعار 

هستند كه تراكتور پرطرفدارترين تیم ايران است. 
بازيكنان خارجي ابومسلم كه از ابتداي فصل ريالي از اين تیم پول 
ابومسلم حبس شدند و نصف  نگرفته بودند در خوابگاه باشگاه 
روز در بالتكلیفي به سر بردند. جريان از اين قرار بود كه به دلیل 
پرداخت نشدن اجاره ساختماني كه متعلق به نیروي انتظامي بود، 
ساختمان پلمب شد و تعدادي از هواداران ابومسلم از پنجره به 

بازيكنان خارجي آب و غذا مي دادند. 
منصوب  تربیت بدني  سازمان  مقام  قائم  سمت  به  واعظ آشتیاني 
از  بودند  منتظر  همه  حالي كه  در  اندي  و  ماه  يك  از  پس  و  شد 
استعفا  سازمان  مقامي  قائم  از  برود  كنار  استقالل  مديرعاملي 
رفیق  انصاري   علي  بركناري  از  پس  ساعاتي  او  استعفاي  داد. 

همیشگي اش– از رياست فدراسیون دوچرخه سواري رخ داد. 
باالخره پس از سه سال و اندي داربي پايتخت با پیروزي يكي از 
دو تیم به پايان رسید. شوت از راه دور دقیقه 86 كريم باقري تمام 

برنامه هاي از قبل پیش بیني شده را به هم ريخت. 
پايان  به  خونريزي  و  چاقوكشي  با  دوم  دسته  لیگ  بازي هاي 
مي رسد و بازيكنان در حالي كه از درد عربده مي كشند و به خود 

مي پیچند، راهي رختكن مي شوند. 
سال در حالي به پايان مي رسد كه هنوز شايعاتي درباره بركناري 
افشین قطبي، دستیار وي كه دالل است، رئیس فدراسیوني كه در 
اوج  در  پرده  پشت  رقصنده  و دست هاي  است  بركناري  آستانه 

شنیده مي شود. 
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خدمات تحصيلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگليس، 
کانادا، آمریکا، استراليا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com ورزشی ايران و جهان
بايرن به فیورنتینا باخت و صعود كرد 

مرگ پورتو زير 
كفش هاي آرسنال 

سیامك خاجي 

سه شنبه شب با انجام دو مسابقه دور برگشت مرحله 
یک هشتم نهایي رقابت هاي لیگ قهرمانان اروپا آغاز 
در  شکست  وجود  با  مونیخ  بایرن  آن  طی  که  شد 
کرد و  دریافت  را  بعد  دور  به  فلورانس جواز صعود 
آرسنال نیز انتقام شکست دیدار رفت را به سختی از 
پورتو گرفت و با یک پیروزی قاطع در امارات به یک 

چهارم نهایی رفت. 

در غیاب فابرگاس 
آرسنال پس از شكست 2 بر يك در خانه پورتو در غیاب سسك فابرگاس، 
كاپیتان بازيساز خود در ورزشگاه امارات به مصاف حريف پرتغالی خود 
اروپا راهي دور يك   2004 5 بر صفر، قهرمان سال  با شكست  رفت و 
چهارم نهايي شد. در اين مسابقه نیكوالس بندتنر )10،25 و 90 - پنالتي(، 
گلزني  لندن  توپچي هاي  براي   )66( ابوئه  امانوئل  و   )63( نصري  سمیر 

كردند. 
در  مردانش  بازي  پايان  در  آرسنال  فرانسوي  سرمربي  ونگر،  آرسن 
مي كند،  تغییر  چیز  همه  سريع  چقدر  فوتبال  در  گفت:  امارات  ورزشگاه 
ولي  نشود  اندازه  از  بیش  نفس  به  اعتماد  دچار  اكنون  بندتنر  امیدوارم 
برايش خوشحال هستم. او در بازي شنبه )در لیگ برتر( به خوبي بازي 
كرد اما فرصت هاي زيادي را از دست داد. او سه روز بعد فرصت هاي 

كمتري داشت ولي سه گل به ثمر رساند. 
ونگر در باره سمیرنصري هافبك نفوذي فرانسوي آرسنال كه جايگزين 
سسك فابرگاس آسیب ديده شده بود هم گفت: نصري بازيكني بود كه 
تفاوت را رقم زد. اما روي هم رفته ما تیمي با ثبات را در اختیار داشتیم. 
وی درباره احتمال رويايي آرسنال با حريفي انگلیسي در دور يك چهارم 
برابر  بازي  اروپا گفت: احساس خوبي دارم. شايد  لیگ قهرمانان  نهايي 
تیمي انگلیس برايمان خوب باشد. ما در اين فصل برابر چلسي و منچستر 

به خوبي بازي نكرديم و اين مي تواند فرصتي خوب براي انتقام باشد. 
خوبی  گفت: شروع  يوفا  سايت  به  هم  پورتو  فريرا، سرمربی  خسوالدو 
نتیجه  اين  كرد.  استفاده  ما  اشتباهات  از  خوبی  به  آرسنال  اما  داشتیم 
نشان می دهد كه ما در زمین چگونه بوديم. آنها از تمام موقعیت های 
خود استفاده كردند و ما برخالف آنها ناكام بوديم. بايد تمام تالش خود 
را انجام می داديم چرا كه در اين مرحله گلزنی مهم است نه كسب امتیاز. 

حمالت زيادی برای جبران عقب ماندگی انجام داديم و اين به آنها فرصت 
داد تا در ضد حمالت دروازه ما را باز كنند.بايد فضاها را می بستیم و 

مدافعانمان بهتر كار می كردند. 

به لطف هلندی ها 
در فلورانس، فیورنتینا میزبان بايرن مونیخ بود و اگرچه موفق شد اين 
تیم را با نتیجه 3 بر 2 شكست دهد اما با توجه به شكست 2 بر يك در 
ديدار رفت در مجموع اين تیم آلماني بود كه به خاطر گل زده بیشتر در 
خانه حريف به دور بعد راه پیدا كرد. در اين مسابقه ابتدا وارگاس )28( 
و يووتیچ )54( بنفش هاي فوتبال ايتالیا را از مهمان پیش انداختند اما در 
ادامه مارک فان بومل، هافبك هلندي بايرن در دقیقه 60 يكي از گل هاي 
خورده را جبران كرد. يووتیچ چهار دقیقه پس از گل فان بومل سومین 
گل فیورنتینا را وارد دروازه بايرن كرد اما يك دقیقه بعد آرين روبن گل 
دوم بايرن را به ثمر رساند تا در پايان اين ديدار پرگل و پرهیجان بايرن 

مونیخ جواز حضور در دور بعد را بیابد. 
هواداران بنفش ها كه از اشتباهات داوری در ديدار رفت عصبانی بودند 
در پايان مسابقه مونیخی ها را دزد خطاب كرده و تیم خود را مستحق 
صعود به دور بعد می دانستند. لويیس فن گال، مربی بايرن، در پايان اين 
ديدار گفت: ما اشتباهات فراوانی در خط دفاعی داشتیم كه كار را برايمان 
پیچیده كرد. بازی با فیورنتینا يك بازی ساده نبود اما در نیمه دوم توپ 

و میدان را در اختیار گرفتیم و دو گل زيبا به ثمر رسانديم. 
فرانك ريبه ري، هافبك فرانسوي بايرن در پايان اين مسابقه صعود هم 
تیمي هايش را حاصل عملكرد خوب تیمي دانست. ريبه ري گفت: اين برد 
عملكرد برجسته تیمي بود. بردي با اهمیت براي باشگاه و همچنین براي 
هواداران. مهم صعود به جمع 8 تیم پايانی بود و از اين شكست چندان 

ناراحت نیستیم. 

حفظ خونسردی 
هم  تیم  اين  نخست  گل  زننده  و  بايرن  هلندي  كاپیتان  بومل  فان  مارک 
درباره اين مسابقه گفت: هرگز اين حس را نداشتم كه ما حذف مي شويم. 
چرا كه بازي را در كنترل داشتیم، آن هم بدون آن كه در حمله خطرناک 

باشیم. با همه اينها ما همواره خونسرد بوديم. 
يك  با  ما  گفت:  بازي  از  تحلیل خود  در  هم  بايرن  مدافع چپ  الم  فیلیپ 
گل خورده نیمه دوم را شروع كرديم اما به خاطر نتیجه بازي رفت كمي 
بزرگ مان  هدف  به  اكنون  بدهیم.  ادامه  مي خواستیم  بوديم.  خونسرد 
رسیده ايم. مي توان تا اندازه اي خوشحال بود و جشن گرفت چرا كه در 

بوندس لیگا هم تا حدودي عقب افتادگي مان را جبران كرديم. 
دو  هر  در  تیمش  كه  فیورنتینا  پراندلی، سرمربی  ديگر چزاره  در سوی 
بازی شايستگی خود برای صعود را نشان داده بود در كنفرانس خبری 
را  رفت  بازی  دوم  گل  كه  شديم  حذف  زمانی  ما  گفت:  مسابقه  از  بعد 
خوبی  روحیه  حال  اين  با  كرديم.  دريافت  متری   2 آفسايد  موقعیت  در 
برابر تیم های بزرگ اروپا داشتیم و با سربلندی از مسابقات كنار رفتیم. 
وقتی تیم شما با اين وضعیت حذف می شود بايد احساس غرور كنید از 
عملكردی كه داشته ايد. پیروزی در 6 مسابقه از 8 بازی فوق العاده از و 

هر تیمی قادر به انجام آن نیست. 

 ورزش جهان 
سیسینیو افشاگري مي كند 

رائول جاسوس رئال 
از  صحبتهايی  در  مادريد  رئال  سابق  برزيلی  ستاره 
رفتارهای رائول در تیم كهكشانی انتقاد كرده و اعالم كرده 
كه كاپیتان رئال هر آنچه كه در رختكن اين تیم می گذرد 
را به خبرنگاران می گويد. سیسینیو كه در حال حاضر در 
سائوپائولو توپ می زند، در مورد مدتی كه بین سالهای 
به  بود،  حاضر  كهكشانی  تیم  رختكن  در   2007 تا   2005
است  معتقد  برزيلی  ستاره  اين  است.  پرداخته  صحبت 
به  و  است  زيركاهانه  آب  و  بیخود  رئال،  رختكن  جو  كه 
ويژه به گروه های كوچكی كه از سوی بازيكنان اسپانیايی 
است. كرده  اشاره  شود،  می  تشكیل  تیم  اين  رختكن  در 
كرده  اشاره  نكته  اين  به  صحبتهايش  ادامه  در  سیسینیو 
برای  را  رختكن  داخل  شخصی  مسائل  تمام  رائول  كه 

خبرنگاران بازگو می كرد. 
به  من  كه  زمانی  گفت:»  رابطه  اين  در  برزيلی  اين ستاره 
ام،  كرده  كه  كاری  كه  گفتند  من  به  رفتم،  مادريد  رئال 
ديوانگی است. ولی من می دانستم كه در رختكن آن تیم 
آنچه  نیستند و مشكل  رئال  چه می گذرد.هواداران مشكل 
كه در رختكن اين تیم در جريان است می باشد. رئال پس 
از جدايی روبرتو كارلوس و رونالدو، قدرت همیشگی اش 
را از دست داد.سیسینیو در ادامه صحبتهايش به اين نكته 
اشاره كرده كه رفتار ديگری با بازيكنان غیراسپانیايی می 
اين  بین قراردادن  تعقیب و زير ذره  تمايلی برای  شود و 

بازيكنان وجود دارد. 

در  او  حضور  زمان  در  شرايط  اين  كه  است  معتقد  او 
همان  اين   « داد:  ادامه  نیز  همچنان  و  بوده  رئال  رختكن 
كاكا،برترين  مورد  در  حاضر  حال  در  كه  است  چیزی 
كنید  درک  بتوانید  شايد  دهد  می  رخ  دنیا  فوتبال  بازيكن 
كه شرايط كار كردن در رختكن رئال چقدر سخت است.« 
اين نكته اشاره كرده كه رائول به  اين ستاره همچنین به 
منزله پلی میان رختكن تیم و سران مطبوعات است گفت:» 
و  است  برخوردار  باشگاه  در  ای  ويژه  مزايای  از  رائول 
درون  اخبار  او  كه  است  اين  دارد  كه وجود  تنها مشكلی 
من  دهد.  می  قرار  مطبوعات  سران  اختیار  در  را  رختكن 
نمی توانم قضاوت كنم ولی همیشه چنین اتفاقاتی رخ می 
داد. اگر رونالدو هر كاری انجام می داد، رائول آنجا حاضر 
بود و می گفت:»رونالدو نمی تواند بازی كند، چون چاق 
نكته  اين  به  صحبتهايش  پايان  در  سیسینیو  است.«  شده 
اشاره كرد كه از اينكه رختكن رئال را ترک كرده احساس 
خوشبختی می كند، گفت: » در رئال مادريد، من جزئی از 

تیم نبودم و به خاطر جدايی از رئال ناراحت نیستم.« 

جرارد در آستانه محرومیت 
اتحاديه  سوي  از  محرومیت  آستانه  در  لیورپول  كاپیتان 
با رخداد  آنفیلدي ها هر روز  انگلیس روبه روست.  فوتبال 
اندازه كافي  تلخي روبه رو مي شوند، گويا سرخ پوشان به 
در  شب  دوشنبه  بنیتس  رافائل  مردان  نداشته اند.  نگراني 
رقابت هاي لیگ برتر برابر ويگاني تن به شكست دادند كه 
برتر  لیگ  در  ويگان  به  باشگاه  اين  تاريخ  باخت  نخستین 
لیورپول به سهمیه  اين باخت دست يابي  به شمار مي آيد. 
حضور در لیگ قهرمانان اروپا را تا اندازه زيادي به خطر 

انداخت. 

اكنون لیورپول نگران محرومیت سنگین كاپیتان خود نیز 
هست. استیون جرارد 29 ساله در دقیقه 81 بازي ويگان ـ 
لیورپول با كارت زرد داور روبه رو شد. واكنش او به داور 
بازي اگرچه از نظر مارينر، قاضي مسابقه ناديده ماند، اما 

تصاوير تلويزيوني واكنش جرارد را ثبت كردند. 
Sky Sport گزارش داد، كاپیتان ارزشمند لیورپول بايد به 
فوتبال  اتحاديه  در  بازي  آن  در  خاطر ژست عجیب خود 
آنها توضیح  به  به خاطر رفتارش  انگلیس حاضر شده و 
بدهد. سرمربي اسپانیايي لیورپول در پايان بازي از سوي 
خبرنگاران مورد بازخواست قرار گرفت اما از آن صحنه 
ابراز بي اطالعي كرد: از صحنه بسیار دور بودم و چیزي 

را نديدم.



SPORT
Bagheri chosen as 
Iran’s “Footballer of 
the Year” 

Persepolis captain Karim Bagheri has been 
named Iran’s “Footballer of the Year”, ac-
cording to a poll taken by the popular Mon-
day night Iranian channel-3 TV program 
“90”. 
Bagheri won 59 percent of the votes in the 
seven-candidate race. Osasuna midfielder 
Javad Nekounam was selected for second 
place with 18 percent, Esteghlal striker 
Farhad Majidi became third scoring 11 per-
cent, Ali Karimi of Steel Azin came fourth 
with 8 percent, Sepahan keeper Mehdi 
Rahmati won two percent of the votes and 
Zob Ahan’s Mohammad-Reza Khalatbari 
and Osasuna’s Masoud Shojaei came sev-
enth and eighth respectively, both with 
one percent. 
The 36-year-old midfielder has played for 
Germany’s Arminia Bielefeld and al-Sadd 
of Qatar as well as Persepolis. Bagheri 
played 80 times for Iran national football 
team and scored 50 goals 

Esteqlal in Slumbering Stalemate

On Match Day 2 of Asian 
Football Confederation 
Champions League Este-
qlal held to a goalless draw 
against Al-Jazira at Tehran’s 
Azadi Stadium on Tuesday. 
The two sides had many good 
scoring chances in the two 
halves to net a goal but their 
strikers were unable to net a 
goal. 
In another game of Match 
Day 2 of AFC Champions 
League, Sepahan will host 
Al-Ain. 
In Group C of the tourna-
ment Pakhtakor of Uz-
bekistan is on top of the table 
with 3 points and is followed 
by Al-Shabab of Saudi Arabia 
and Sephan. Al-Ain with no 
point is at the bottom of the 
table. 
Sepahan, the runner-up in 
2007, will try to claim their 
first win when they host 
United Arab Emirates club at 
Isfahan’s Foulad Shahr Sta-
dium. 
The two sides will be meet-
ing for the fifth time in the 

AFC Champions League af-
ter clashing during the group 
stage in 2005 and 2007. Both 
teams are taking part in the 
competition for the sixth 
time. 
Sepahan’s coach Amir 
Qal’enoei in an interview 
with ISNA said his side was 
unlucky to register a win in 
the first game of the tourna-
ment. 
“We have a good preparation 
for the game. We have also 
analyzed them meticulously 
and I think gaining the victo-
ry at home is not impossible.” 
Sepahan has failed to regis-
ter any wins against Al-Ain 
in their previous four meet-
ings. Both matches in Isfahan 
have finished in 1-1 draws 
while the two games in the 
UAE have seen Al-Ain win-
ning 3-2. Despite failing to 
beat Al-Ain in 2007, Sepahan 
topped their group and made 
it all the way to the final be-
fore losing 1-3 on aggregate 
to Japan’s Urawa Reds. 
Sepahan has met two other 

teams from the UAE in the 
AFC Champions League. 
They beat Al-Wahda 3-1 on 
aggregate in the semifinals 
in 2007 and met Al-Shabab 
in the group stage last year, 
winning 2-0 at home and los-
ing 1-2 in Dubai. 
In Iran’s Premiere League 
Sepahan dropped two points 
in their last league match on 
Saturday against Teraktor in 
a 1-1 draw. 
However, they remained at 
the top of the IPL standings, 
four points ahead of second-
placed city rivals Zob-e 
Ahan. 
Al-Ain has the upper hand 
in their clashes with Sepahan 
after two wins and two draws 
in their previous meetings in 
2005 and 2007. 
Al-Ain’s 3-2 victory against 
Sepahan in their final group 
game in 2005 saw them leap-
frog the Iranian side to fin-
ish first and qualify for the 
quarterfinals. They eventu-
ally reached the final before 
losing 3-5 on aggregate to Al-

Ittihad of Saudi Arabia. 
Al-Ain has met only one 
team from Iran other than 
Sepahan. They defeated 
Esteqlal 3-1 during their only 
group stage meeting in 2003 
on the way to winning the 
inaugural competition. 
Brazilian striker Emerson is 
available again after recover-
ing from a shoulder injury. 
However, goalkeeper 
Waleed Salem, midfielder 
Salem Abdulla and defender 
Ismail Ahmed are doubtful as 
they are still recovering from 
injuries. 
Meanwhile, Al-Ain’s Brazil-
ian coach Toninho Cerezo 
said his side will have a hard 
task again Sepahan. 
He added, “Sepahan has 
signed good players and they 
are very dangerous in attacks 
and free kicks.” 
He believes it is hard to pre-
dict which teams will qualify 
for the next round of the 
competition. 
Also on Wednesday Mes of 
Kerman will play against Al-

9Persian Weekly | Friday 12 March 2010Persian Weekly |Friday 5 March 2010

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

Tell us what 
you think

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

Ardalani Sees Promis-
ing Future For Women 
Football 
Former captain of Iran’s women football Nil-
oufar Ardalani said she has big plans for the 
future of the national team. 
One of the Asian Football Confederation ‘C’ 
Certificate Coaching courses participants in 
the AFC U-13 Girls Festival of Football for 
West and Central Asia, Ardalani has har-
bored ambitions of leading her country in 
women’s football. According to Afc.com she 
wants to become the head of women’s foot-
ball in the Football Federation Islamic Re-
public of Iran (IRIFF) in the future and dis-
cover the hidden talent in the country. The 
first target for former Iranian women’s foot-
ball team captain is to gain her AFC ‘C’ Cer-
tificate for coaching, and eventually move up 
to ‘A’ in order to make her goals a reality. 
The head of women’s Football at the IRIFF 
currently is Farideh Shojaei. 
“I wish to lead the country’s women’s foot-
ball. This is my goal,” said Ardalani. “I would 
like to set up a women’s football academy in 
Iran and develop fresh and young talent from 
the age of 6 to 17. “I believe Iran women’s 
football can blossom with a strong founda-
tion and grassroots and youth development 
program.” The AFC Festivals provide coach-
es like Ardalani the chance to shine in an 
international environment. She is hoping to 
be considered for future development under 
AFC’s Project Future program. Ardalani un-
derstands, however, that Rome was not built 
in a day. “As former national team captain 
myself, I believe that I understand women’s 
football better than many people,” she said. 
“There are not many female coaches in Iran. 
This is also one of my reasons to participate 
in the Festival’s coaching course. I would 
like to become a qualified coach.” 

Foulad Secure 
1st Place 
Foulad Mahan Sepahan secured 
first place in Group A of the 
Asian Football Confederation 
Futsal Club Championship with 
a battling 6-2 win over Nagoya 
Oceans at packed Pirouzi Sta-
dium in Isfahan on Tuesday. 
With the two sides having al-
ready booked their place in the 
last four of the tournament this 
match was simply to decide who 
would finish first. 
According to Afc.com, Fou-
lad had little trouble claiming 
victories in their previous two 
matches but were made to work 
hard by a determined Nagoya 

side. 
The victory means the Iranians 
will play Port Authority of Thai-
land in the semifinals on Thurs-
day with Nagoya taking on Al-
Sadd of Qatar. 
From the outset Nagoya pres-
sured Foulad but it was the host 
who took the lead in the sixth 
minute with a well-worked 
free-kick as Vahid Shamsaei 
shaped to shoot only to instead 
pass to Mohammad Taheri, who 
drove an unstoppable effort 
from a tight angle into the back 
of the net. 
Nagoya showed they were going 
to give Foulad a fight and they 
leveled less than a minute later 
through Kiyohiro Hirabayashi. 
The Japanese side then stunned 

their opponents when skipper 
Wataru Kitahara broke down 
the right before firing a shot that 
keeper Mostafa Nazari could 
only help into the net. 
Shamsaei leveled with a well-
placed strike with four minutes 
of the half remaining before 
Nagoya had Hisao Sadanaga sent 
off early in the second half after 
he picked up two yellow cards 
in quick succession. 
Despite having competed well 
with Foulad, Nagoya fell behind 
when Javad Asghari glanced a 
header into the back of the net 
in the 28th minute. 
Asghari turned provider soon 
after when his pass was turned 
home by Mohammad Ghasemi 
before late strikes from Majid 

Raeisi and Shamsaei completed 
the victory. 
“We had two different halves in 
this game,” said Hossein Afzali. 
“The first half was very tough. 
We were not good and the score 
was 2-2 at half time. 
“But the good thing was we 
could use the first half to under-
stand our opponents and then 
we took that knowledge into 
the second half to be able to beat 
them.” 
“In futsal the important things 
are in the small details,” said 
Nagoya Oceans coach Adil Am-
arante. 
“We needed to concentrate and 
then we would have a good 
game but in this match we lost 
concentration and in futsal a 



Funds have been allocated for rehabilitating the famous 
Behelgerd historic garden, manager of the Research Center 
for South Khorasan Historical Gardens said. 
The garden has a promising future, Aqdas Karampour add-
ed, CHTN reported. 
She said 400 million rials in credits has been allocated for 
studying Behelgerd garden in the current Iranian year 
(ends March 20). 
Another 100 million rials has been earmarked from the 
annual provincial budget for the same purpose. 
Despite the neglect and disrepair in the past, the garden 
that dates back to Qajar era, has retained its charm and 
original texture.The historic site includes two gardens, 
two buildings, horse stable and a natural icehouse. 
There is a pool in the middle of the inner courtyard along 
with an icehouse that produces ice in winter and preserves 
it until summer. 
Karampour referred to renovation of the southern wing 
of the building and its inner areas, clearing debris and 
plant breeding as other measures taken to give the garden 
a facelift. 

UNESCO Delegation Due 
A delegation from UNESCO will travel to South Khorasan 
province to see the garden’s nomination for registration on 
the UNESCO world heritage list. 
“Some gardens in Amirabad, Rahimabad, Shokatabad, and 
Behelgerd are potential candidate s for the UNESCO world 
heritage list,’’ she said. 
The dossier of South Khorasan gardens will be submitted 
to UNESCO. 
In another development, IDs have been prepared for the 
trees in Behelgerd garden, which takes pride in its 252 
trees including pine, cypress, aspen and plane. 
Behelgerd is located 15 km off Birjand in South Khorasan 
province. It is a mountainous region with a temperate cli-
mate. 

9 Gardens for UNESCO List 
Files of nine Iranian gardens have been sent to the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) for registration on its World Heritage List. 
Deputy head of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHHTO) for renovation and reg-
istration affairs, Massoud Alavian made the comment, 
CHTN reported. 
The gardens include Mahan in Kerman, Kashan’s Fin , 
Chehelsotoun in Isfahan, Akbarieh in South Khorasan, 
Eram and Passargad in Fars, Abbasabad in Mazandaran and 
Dolatabad and Pahlevanpour in Yazd. 
Alavian said the nine present a general view of the process 
of artistic expansion of Iranian gardens in the inhospitable 
and arid climatic conditions. 
“Iranian gardens are indeed an epitome of the great inter-
action between man and Mother Nature,” he stressed. 
The official recalled that the gardens demonstrate the role 
and influence of gardens in cultural and sociopolitical de-
velopments from the Achaemenid era up to contemporary 

times. 
“Gardens are among the most authentic scientific and artis-
tic manifestations of Iranians formed over 2,500 years and 
have been perfected with the passage of time.” 
Tradition, style and designs of Persian gardens influenced 
gardens from Andalusia to India. The Taj Mahal in Agra 
is considered as one of the largest Persian gardens in the 
world. The gardens in Alhambra equally show the influ-
ence of Persian garden style on a more intimate scale. 

History 
From the time of the Achaemenid dynasty the idea of an 
earthly paradise spread through Persian literature and oth-
er cultures. The Hellenistic gardens of the Seleucids and 
the Ptolemies in Alexandria are two examples. 
The Avestan word pairidaêza-, Old Persian *paridaida-, 
Median *paridaiza- (walled-around, i.e., a walled garden), 
was transliterated into Greek paradeisoi, then rendered 
into the Latin paradisus, and from there entered into Eu-
ropean languages, e.g., French paradis, German Paradies, 
and English paradise. The word entered Semitic languages 
as well: Akkadian pardesu, Hebrew pardes, and Arabic 
firdaws. 

As the word expresses, such gardens would have been en-
closed. The garden’s purpose was, and is, to provide a place 
for protected relaxation in a variety of manners: spiritual 
and leisurely (such as meeting friends), essentially a para-
dise on earth. The Persian word for “enclosed space” was 
pairi-daeza, a term that was adopted in Christian mythol-
ogy to describe the garden of Eden or Paradise on Earth. 
The manner in which the garden is constructed may be 
formal (with emphasis on structure) or casual (emphasis 
on nature), following several simple rules governing the 
design. This is said to allow a maximization, in terms of 
function and emotion, of what can be done in a garden. 

Origins 
Origins of Persian gardens may date back to 4000 BCE; 
decorated pottery of the time displays typical cross plan of 
the Persian garden. The outline of Cyrus the Great’s gar-
den, built around 500 BCE, is still viewable. 
During the reign of the Sassanids (third to seventh cen-
tury CE), and under the influence of Zoroastrianism, the 
role and influence of water in art grew exponentially. The 
trend manifested itself in garden design with greater em-
phasis on fountains and ponds. 
During the Arab occupation the aesthetic aspect of the gar-
den increased in importance, overtaking its utility. During 
the time aesthetic rules by which gardens were governed 
gained added importance. An example is Chahar Bagh, a 
form of garden which attempts to emulate Eden, having 
four rivers and four quadrants, representing the world. 
The design sometimes extends one axis longer than the 
cross-axis and creates water channels running through 
each of the four gardens to connect to a central pool. 
The invasion of Persia by the Mongols in the thirteenth 
century ushered in new emphasis on highly ornate struc-

tures within gardens, examples of which include tree peo-
nies and chrysanthemums. The Mongol empire then took 
Persian garden tradition to other parts of their expanding 
empire (notably India). 
Babur introduced the Persian garden to India; the now un-
kempt Aram Bāgh garden in Agra was the first of many 
Persian gardens he created. The Persian concept of an 
ideal, paradise-like garden is perfectly embodied in the Taj 
Mahal. 
The Safavid Dynasty (seventeenth to eighteenth century) 
built and developed grand and epic layouts that went be-
yond being a simple extension to a palace and became an 
integral aesthetic and functional part of it. 

Other Features 
Sunlight and its effects were an important factor in the 
structural designing of Persian gardens. Textures and 
shapes were specifically chosen by architects to harness 
the light. 
Due to the heat and dry climate in Iran, shade is immense-
ly important in a garden, without which it could not be 
usable. Trees and trellises largely feature as biotic shade; 
pavilions and walls are structurally prominent in blocking 
the sun. 
Also related to the heat is the importance of water in the 
gardens. A form of underground tunnel, below the water 
table, called Qanat is used to water the gardens and its en-
virons. Well-like structures then connect to the Qanat, 
enabling the drawing of water for daily consumption. 

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

Lichens Invade 
Persepolis 
Bas-reliefs and surfaces of stones at Persepolis are increas-
ingly being damaged by the growth of lichens. 
The bas-reliefs of lotuses and Achaemenid soldiers are the 
main targets of the multinucleate organisms, the Persian 
service of Mehr News Agency reported on Monday. 
Lichens grow slowly on bas-reliefs, but can cause a catas-
trophe at Persepolis. 
“The lichens damage the stone structures physically and 
chemically,” a microbiologist of Tehran’s Al-Zahra Uni-
versity, Parisa Mohammadi, said. 
“In the physical form, the lichen’s root penetrates into a 
stone structure and breaks up the surface by the mechani-
cal pressure it applies. The chemical destruction of stones 
by lichens is more complicated. They exude acidic synthet-
ics, which decay the surface of the stones.” 
The Winged Man of Pasargadae stone bas-relief is current-
ly suffering from damage caused by lichens and funguses. 
In 2005, experts had said the Winged Man should be trans-
ferred to a museum to protect it from damaged. However, 
nothing has been done to save this valuable relic. 
A report published in late February said the wooden covers 
made in 2006 to protect the stone stairways of Persepolis 
have also damaged the Achaemenid site. 
The wooden covers trap moisture underneath, creating 
ideal conditions for the growth of various types of fungus, 
lichens and plants. 
Lack of planning for the removal of garbage dumped by 
visitors at the site has also accelerated the growth of such 
organisms. 
Researchers say they can only stunt lichen’s growth, as 
there is no way to completely remove it from stone sur-
faces. 
Once known as the richest city under the sun, Persepolis 
was the ceremonial capital of the Persian Empire, which 
was the greatest power in ancient times. It was established 
as the most magnificent of the four Achaemenid capitals-
-Susa, Ecbatana, Persepolis and Babylon--which were 
founded to help Achaemenid kings efficiently administer 
their vast empire. 
Persepolis was registered as a UNESCO World Heritage 
Site in 1979. It was also one of the 80 treasures featured in 
a 2005 BBC series. 

SPORTIRANICA
8 Persian Weekly |Friday 5 March 2010

Tell us what 
you think

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

A Promising Future 
Behelgerd Garden



Culture
7Persian Weekly | Friday12 March 2010

Tell us what 
you think

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

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

Persian Weekly | Friday 12 March 2010

We need your input if 
you have a story to tell

Contact:

Persian Weekly

02084554203
news@persianweekly.co.uk

The UNESCO will announce its decision on 
the fate of Naqsh-e Jahan Square in few weeks, 
program specialist of UNESCO Tehran Cluster 
Office Junko Taniguchi said on Wednesday. 
Taniguchi, who led a UNESCO delegation 
comprised of World Heritage Center program 
specialist Feng Jing, and Managing Director of 
the Geo-Research Institute in Osaka Yoshinori 
Iwasaki, in a visit to the Jahan-Nama Tower 
last week, held a press conference in Isfahan, 
detailing the outcome of their mission. 
The delegation has been commissioned to study 
the general status of safeguards for the cultural 
heritage of Isfahan, the activities carried out in 
the modifying the Jahan-Nama Tower, and the 
level of Iranian government’s cooperation in 
this issue, Taniguchi said. 
He said that they have not completed their 
mission yet and refused to make any comment 
about the modification of the Jahan-Nama 
Tower. 
The delegation will return to Tehran on March 
7 to scrutinize the information gathered during 
their mission, and then UNESCO will decide 
on the fate of Naqsh-e Jahan Square within a 
month, he added. 
The Jahan-Nama Tower spoils the horizontal 
panorama of the Naqsh-e Jahan Square, a com-
plex of Safavid-era monuments registered on 
UNESCO’s World Heritage List in 1979. 
UNESCO’s World Heritage Committee’s called 
for modification of the Jahan-Nama Tower 
during its 28th session on July 1, 2004. 
The organization later threatened to place the 

site on the List of World Heritage in Danger 
if Iran failed to fulfill its obligation to modify 
the tower. However, no modification has been 
completed. 
Delegation member Iwasaki has also been as-
signed to study the threats posed by the con-
struction of Isfahan’s new metro to the city’s 
the historical sites, which are located within 
the perimeter of the Naqsh-e Jahan Square. 
Metro lines under construction are threatening 
monuments located on Chahar-Bagh Street and 
the Naqsh-e Jahan Square. 
Experts believe that vibration caused by future 
passing trains would result in the destruction of 
the monuments. 
A tunnel boring project for the Isfahan Metro 
deviated from its intended route in November 
2009 and bumped into a ramp and a lower part 
of the historical bridge of Si-o-Se Pol. 
According to the information the delegation 
received, it seems that the foundations of the 
400-year-old bridge have not been damaged, 
Taniguchi said. 

However, he added that the outcome would be 
announced after Iwasaki completes his investi-
gation concerning the issue. 

Photo: The Jahan-Nama Tower is seen at the 
right side of the Aali-Qapu Palace on the hori-
zon from the Naqsh-e Jahan Square in a photo 
taken on January 24, 2010. (Mehr/Ehsan Khos-
ravi) 

UNESCO to decide the fate of 
Naqsh-e Jahan Square in late March

Swedish children 
to become famil-
iar with Iranian 
national dolls
Iran’s national dolls Dara and 
Sara will be introduced to 

Swedish children during Iran 
Sweden Children Friendship 
Week. 
The week, held by the Insti-
tute for Intellectual Develop-
ment of Children and Young 
Adults (IIDCYA), will begin 
March 8 in Stockholm with 
Iranian experts introducing 
a part of Iranian culture to 
Swedish children. 
233 books in Persian and 
English, as well as books and 
films on the subject of learn-

ing Persian and textbooks used 
in the Iran Language Institutes 
will be introduced during the 
week. 

Some forty games for children 
created by the IIDCYA will be 
on display during the event. 

Several workshops are sched-
uled for the week to introduce 
different areas of Iranian art, 
including painting, pottery 
and collage. In addition, edu-
cational entertainment will 
also be held to introduce tra-
ditional Iranian architecture. 
IIDCYA Films and short ani-
mations as well as a documen-
tary on Persepolis with Eng-
lish subtitles will go on screen 
at the event 

Iranian paintings 
adorn Italy’s Pal-
azzo di Venezia
Rome’s Palazzo di Venezia is playing host to 
an exhibition of paintings and calligraphy by 
Iranian artists under the title “Manifestation of 
Feeling”. 
A collection of 70 artworks by 50 Iranian artists 
in painting, calligraphy, and calligraphy-paint-
ing were put on display on February 20 and will 

be on show until March 14. 
Several teahouse paintings and intarsia works 
are also spotted among the artwork on display. 
Artwork by masters Khosro Roshan, Ali Shirazi, 
Ali-Akbar Kermani, Mohammad Movahhedian, 
Ali Jamshidi, and Ahmad Aryamanesh are ex-
hibiting in the show where about 100 visitors 
are attending daily. 
Iranian students residing in Rome accompanied 
by their foreign friends come to visit the show 
every day, Akbar Qoli, an official from the Ira-
nian embassy in Rome told the Persian service 
of IRNA. 
The exhibit is also being warmly received by 
Iranian and Italian artists, private collectors and 
tourists, he remarked. 

Swedish festival spotlights films on 
Iranian, Afghan women
Swedish “Women in Focus”, the 8th Women’s Film Festival will 
open March 6 with films from Iran and Afghanistan. 
Iran’s “Memory of Niavaran” by Hadi Afarideh will open the 
8th Women’s Film Festival organized by the Swedish Uppsala 
University on Saturday. 
Afarideh is also scheduled to speak after his film screening. 
“Three-Day Life” by Kaveh Mazaheri, “Rough Cut” by Firuzeh 
Khosravani, “Second Home” by Mahvash Sheikholeslami, “Wa-
ter, Wind, Fire” by Yaseman Turang and “The Lover” by Yalda 
Qashqaii are among the Iranian productions to go on screen dur-
ing the two-day event. 
“Twenty-Five Percent” by Diana Saqebnistan, “Shelter” by 
Mohsen Hossaini, and “Run Roobina, Run” by Diana Saqeb are 
among the entries from Afghanistan. 
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Iranian filmmaker Rakhshan Bani-
Etemad was selected for the Inter-
national Jury at the 24th Fribourg 
International Film Festival (FIFF) 
that is running from March 13 to 
20 in Switzerland. 
Bani-Etemad’s “We are Half of 
Iran’s Population” will also go on 
screen in a special screening ses-
sion during the event. The film 
deals with the role of women in 
Iranian society. 
Also included in the festival is “Te-
hroun”, an Iran-France co-produc-
tion directed by Nader Homayun. 
The movie takes its title from Te-
hran’s inner-city slang pronuncia-
tion of the city’s name. 
The Colombian road movie “Los 
Viajes del Viento” by Ciro Guerra 

will open the festival this year. 

The Argentinean thriller “El secre-
to de sus Ojos” by Juan José Cam-
panella will close the festival on a 
celebratory note. The movie just 
won an Academy Award for Best 
Foreign Language Film this year. 
“Canary Yellow”, “Foreign Curren-
cy”, “Nargess”, “The Blue-Veiled”, 
“The May Lady”, “Under the Skin 
of the City” and “Mainline” are 
among Bani-Etemad’s other cred-
its. Bani-Etemad was awarded an 
honorary doctorate by the Uni-
versity of London in July 2009. 
She also received the Prix Henri 
Langlois at the French festival for 
her collection of cinematic produc-
tions last month. 

Iranian photographer Kurosh Seyyed-
Abutaleb Emam, who was mostly 
known for his photos taken at the 
warfronts of the 1980-1988 Iran-Iraq 
war, passed away at Tehran’s Naft 
Hospital on Tuesday. He was 55 years 
old. 
Seyyed-Abutaleb Emam, who was 
known as Abutaleb-e Emam, was 
suffering from multiple sclerosis for 

years. 

“I don’t consider myself a photogra-
pher, but I’m obsessed with photog-
raphy,” he had said in his biography 
published on the website of Chilick, 
an Iranian photographers’ database. 

“God bless my father, who was my 
first photography teacher. For my 
photos, I would immediately stand on 
the exact same spot where he had just 
stood and then, I would take my pic-
ture,” he explained. 

“Growth in the Dawn”, “White 
Alone, Lone White”, “The Sketches” 
and “The Memorabilia of Khorram-
shahr” are among the titles of the nu-
merous showcases he held in various 
art galleries and prestigious museums 
in Iran. 

“When I was taking photos during 
the war, I thought that when the war 
would finally come to an end, only the 
pictures would remain to recall the 
memories of those years,” Abutaleb-e 
Emam once said in an interview. 

Tribute paid to leading stage 
director Samandarian at IAF

Remains of City Near 
Choghazanbil 
Recent archeological excavations in the 
perimeter of the ancient site of Choghaz-
anbil Ziggurat in Khuzestan province led 
to the discovery of the remains of a resi-
dential city with industrial sections. 
Announcing the above, director of Chog-
hazanbil cultural heritage site, Moham-
mad Hassan Talebian, told CHTN that ar-
cheologists have found a residential city 
in the southern part of Choghazanbil Zig-
gurat, which refute the claims of Roman 
Girshman, a French archeologist. 
With 300 papers and 20 books to his cred-
it, Girshman (1895–1979) was one of the 
most prolific and respected experts on an-

cient Iran. However, he never talked of a 
city in his writings. 
“The recent excavation was launched in 
the area with the aim of designing and 
organizing a discharge system for surface 
waters,” Talebian said. 
“We needed to study the old water sys-
tem before designing the new ones since 
excavating ancient sites without adequate 
information is very harmful and may 
cause damage.” Talebian pointed out that 
Choghazanbil Ziggurat was located with-
in an ancient city called ‘Doraventash’. 
“Doraventash dates back to the mid-Il-
amid era and was established by Ontash 
Napirisha, an Ilamid king who favored 
the construction of ziggurats,” he said. 
Choghazanbil Ziggurat dates back to over 
3,400 years. 

Distinguished Artists to 
Attend Foreign Expos 

Traditional Arts and Handicrafts 
Department of Iran’s Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tour-
ism Organization plans to send 
distinguished handicraft artists 
and exporters overseas for at-
tending exhibitions in the next 
Iranian year (starting March 21). 
Announcing this, Ahmad Balan, 
director general of the Commer-
cial Department, said the depart-
ment has four strategies for the 
next year, CHTN wrote. 
“They include supporting do-
mestic trade, foreign commerce, 
empowering non-governmental 
organizations and supporting 

those involved in the handicraft 
industry,” he said. 
The official noted that the de-
partment will implement the fol-
lowing plans in line with these 
strategies: holding domestic fairs, 
preparing the infrastructures re-
quired for handicraft markets, 
holding overseas fairs, support-
ing the export of handicrafts and 
adopting plans for promoting 
non-governmental organizations. 
“The venue for holding overseas 
expos through governmental and 
non-governmental organizations 
and the compilation of exhibition 
chart would be undertaken,” he 
said. Balan noted that identifying 
and introducing export-oriented 
handicraft fields are of high im-
portance. 
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An Iranian appeals court sentenced 
a university professor to six years in 
prison for suspected involvement in 
the country’s postelection turmoil, 
local media reported Thursday.
Several pro-reform newspapers, 
including the Bahar daily, quoted 
Mahmoud Alizadeh Tabatabaei, a 
lawyer for Saeed Leilaz, as saying the 
appeals court sentenced his client to 
a six-year jail term. He did not say 
when the court ruling took place.
Leilaz, an economics professor at 
Shahid Beheshti University, was 
convicted of insulting the country’s 
supreme leader, violating public or-
der and participating in a plan to dis-
turb the country’s security, Tabata-
baei said.
Leilaz has been a sharp critic of 
Iran’s economic policies. He also has 
worked as a journalist and analyst for 
local newspapers.
The reports of Leilaz’s sentencing 

come a day after the pro-reform 
Web site Parlemannews reported the 
release of the prominent reform poli-
tician Mostafa Tajzadeh.
Tajzadeh, who served as deputy in-
terior minister from 1997-2005, was 
arrested June 13, a day after the 
country’s disputed election that won 
President Mahmoud Ahmadinejad a 
second four-year term.
Both Leilaz and Tajzadeh were 
among more than 100 political fig-
ures and activists that Iran put on a 
mass trial following a crackdown on 
opposition supporters who claim Ah-
madinejad won by fraud.
Tajzadeh’s release comes ahead of the 
Iranian New Year later this month, 
when authorities traditionally re-
lease some prisoners in symbolic acts.
Earlier this month, Iran freed six 
journalists and opposition activists 
on bail. (AP)
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A team of Iranian and Italian experts 

attended a conference last week to dis-
cuss methods to restore Pasargadae in 
Iran’s southern province of Fars. 

Experts from the Italian Ministry for 
Cultural Heritage and Activities partic-
ipated in the conference, which was or-
ganized by Iran’s Parsa and Pasargadae 
Research Center, the Persian service of 
CHN reported on Tuesday. 

Italian experts are old hands at the 
restoration of ancient sites built from 
stone. 

Istituto Italiano per il Medio ed Estre-
mo Oriente -- IsMEO conducted many 
restoration and excavation projects at 
Pasargadae and Persepolis prior to the 
victory of the Islamic Revolution. 

Although the IsMEO has been criti-
cized for the methods it used in the res-
toration of Pasargadae, those methods 
were the best available at that time. 

The Italian Institute for Africa and Ori-
ent (IsIAO), established in 1995 by the 
merger of the IsMEO and the Italo-
African Institute -- IIA, is currently 
carrying out a series of comprehensive 
studies to find new methods for resto-

ration projects at Iran’s most important 

ancient historical site, Persepolis. 

In November 2008, a team of Iranian 
experts completed a series of restora-
tions on the Cyrus Tomb, which is lo-
cated at the Pasargadae site. 

A number of experts censured the res-
torations, describing them as inept, and 
saying that the authentic character of 
the tomb of Cyrus the Great has been 
seriously compromised by the project. 

A team of Italian experts was scheduled 
to carried out the restoration project 
according to an agreement signed dur-
ing the administration of former presi-
dent Seyyed Mohammad Khatami. 

However, an Iranian group was substi-
tuted for the Italian team after a new 
administration came to the CHTHO 
under President Mahmud Ahmadine-
jad. 

Photo: The tomb of Cyrus the Great is 
seen scaffolded for a restoration project 
in photos taken on November 15, 2008. 
(Mehr/Mohammad-Hossein Nikupur). 
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An Iranian pro-reform Web site says 
authorities have released a former 
senior official detained for suspected 
involvement in the country's postelec-
tion turmoil.
Parlemannews says former deputy in-
terior minister Mostafa Tajzadeh was 
freed late Wednesday.
Tajzadeh was arrested June 13, a day 
after the country's disputed election 
that won President Mahmoud Ah-

madinejad a second 4-year term.

He was among more than 100 political 
figures and activists who were put on a 
mass trial following the crackdown on 
opposition supporters who claim Ah-
madinejad won by fraud.
The release comes ahead of the Ira-
nian New Year later in March, when 
authorities traditionally release some 
prisoners in a symbolic act.

Report: Iran releases former 
senior official
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Shell stops selling 
gasoline to Iran

AMSTERDAM — Royal Dutch Shell 
Plc said Wednesday it has stopped 
selling gasoline to Iran, the latest 
company to cease business with a 
country that is increasingly targeted 
by U.S.-encouraged sanctions.
“We do not currently sell any gasoline 
to Iran,” said Rayiner Winzenried, a 
Shell spokesman in The Hague.
He declined to say when the sales to 
Tehran were halted or to relate the 
move to the call for tighter sanctions.
Reports say the Dutch-Swiss traders 
Vitol Holding BV and Trafigura also 
have halted sales to Iran, as has Glen-
core International AG, another Swiss-
based commodities trader.
The United States and its Western 
allies have been pushing for another 
round of U.N. sanctions to punish 
Iran for its refusal to freeze its ura-
nium enrichment program.
Iran also angered the West when it 
delayed revelations that it was build-
ing a secret fortified plant as part of its 
nuclear program, which Tehran says 
is designed for peaceful purposes.
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RIYADH, Saudi Arabia — U.S. Defense 
Secretary Robert Gates was keeping up 
the pressure on Iran on Wednesday, 
consulting with the United States’ 
closest and most influential ally in the 
Persian Gulf about how to respond to 
Iran’s disputed nuclear program.

U.S. officials said Gates would discuss 
shared concerns over Iran’s nuclear in-
tentions and ballistic missile program 
during meetings with Saudi King Ab-
dullah and senior leaders.

Gates arrived in the Saudi capital after 
three days in Afghanistan. He nearly 
crossed paths with Iranian President 
Mahmoud Ahmadinejad, who was in 
Kabul on Wednesday for meetings 
with many of the same leaders Gates 
had just seen.

Gates accused Iran of “playing a double 
game” in Afghanistan, and working to 
undermine the security U.S. forces are 
trying to help build.

Afghanistan is just one of the places 
where the United States has a proxy 
fight with Iran, and the confronta-
tion appears to be getting nastier. The 
Obama administration has all but writ-
ten off hopes for a diplomatic opening 
with Iran after three decades of enmity.

Last week, the top American com-
mander in the Middle East, Gen. David 
Petraeus, said Iran had gone from be-
ing a “theocracy to a thugocracy” in its 
crackdown on a reform movement fol-
lowing last year’s elections.

The predominantly Sunni Arab Middle 
East — and Gulf nations in particular 
— have been wary of the growing in-
fluence of Shiite Iran, and Saudi Arabia 
has long warned of the potential for a 
nuclear arms race in the Gulf region if 
Iran gained the bomb. Saudi Arabia and 
other Sunni states see Iran’s expanding 
missile capability as an even more im-
mediate threat.

The U.S. military is trying to reassure 

Gulf allies by buttressing its defense 
systems with upgraded Patriot missiles 
on land and more U.S. Navy ships capa-
ble of destroying missiles in flight.

The Patriot missile systems, which 
originally were deployed in the region 
to shoot down aircraft, have now been 
upgraded to hit missiles in flight.

Petraeus revealed in January that the 
U.S. now has eight Patriot missile bat-
teries stationed in the Gulf region — 
two each in four countries. He did not 
name the countries, but a military offi-
cial told The Associated Press that they 
are Kuwait, the United Arab Emirates, 
Bahrain and Qatar. The official spoke 
on condition of anonymity because 
some aspects of the defensive strategy 
are classified.

Iran has missiles with ranges of more 
than 1,250 miles, capable of striking Is-
rael or U.S. bases in the region. Iranian 
missiles could also hit near neighbors 
such as Saudi Arabia, although Iran de-
nies any such intent.

The United States and its Western al-
lies have been pushing for a fourth 
round of U.N. sanctions against Iran 
over its nuclear program, especially 
because it refuses to freeze its uranium 
enrichment program and due to be-
lated revelations that it was building a 
secret, fortified plant.

But Russia and China are skeptical 
about any new U.N. penalties. Recent 
meetings have not resulted in any 
agreements on sanctions.

China, which has extensive trade ties 
with oil giant Iran, traditionally oppos-
es sanctions but went along with three 
earlier rounds of limited sanctions.

On Tuesday, Iran urged China to resist 
pressure to vote for sanctions.

AP National Security Writer Robert 
Burns contributed to this report.

( Source Associated Press)

Gates keeps up pressure on 
Iran with Gulf visit

European firm to invest 
$3.6b in Iran gas field
 Iran has finalized technical and financial 
terms with an Eastern European company 
on a contract worth $3.6 billion to devel-
op Lavan gas field, southern Iran, the head 
of Iranian Offshore Oil Company stated, 
without giving further detail on the com-
pany. The Mehr News Agency quoted 
Mahmoud Zirakchianzadeh as saying that 
IOOC has reached an agreement with a 
European firm which has prepared the 
Master Development Plan of the Lavan 
gas field. 
The Lavan gas field aims at producing 4 
million tons of liquefied natural gas (LNG) 
and 600 million cubic feet of gas per year. 
""The European company has received a 
state permit to participate in the project in 
Iran,"" he said. The Lavan gas field, which 
was discovered in 2003, has in-place gas 
reserves of around 12 trillion cubic feet. 
Turning gas into LNG for export purposes 
was the main objective in developing the 
Lavan gas field. 
Iran has the world's second-largest re-
serves of natural gas (roughly 15 percent 
of the world's total) next to Russia. It 
contains an estimated 974 trillion cubic 
feet (Tcf) in proven natural gas reserves. 
About 62 percent of these reserves are lo-
cated in non-associated fields 





On Match Day 2 of Asian Football Con-
federation Champions League Esteqlal 
held to a goalless draw against Al-Jazira 
at Tehran’s Azadi Stadium on Tuesday. 
The two sides had many good scoring 
chances in the two halves to net a goal 
but their strikers were unable to net a 
goal. 
In another game of Match Day 2 of AFC 
Champions League, Sepahan will host Al-
Ain. 

In Group C of the tournament Pakhtakor 
of Uzbekistan is on top of the table with 
3 points and is followed by Al-Shabab of 
Saudi Arabia and Sephan. Al-Ain with no 
point is at the bottom of the table. 
Sepahan, the runner-up in 2007, will try 
to claim their first win when they host 
United Arab Emirates club at Isfahan’s 
Foulad Shahr Stadium. 
The two sides will be meeting for the fifth 
time in the AFC Champions...

Esteqlal in Slumbering Stalemate
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Gates keeps up pressure on 
Iran with Persian Gulf visit
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RIYADH, Saudi Arabia — U.S. 
Defense Secretary Robert Gates 
was keeping up the pressure on 
Iran on Wednesday, consulting 
with the United States’ closest 
and most influential ally in the 
Persian Gulf about how to re-
spond to Iran’s disputed nuclear 
program.
U.S. officials said Gates would dis-
cuss shared concerns over Iran’s 
nuclear intentions and ballistic 
missile program during meetings 
with Saudi King Abdullah and 
senior leaders.

Gates arrived in the Saudi capital 
after three days in Afghanistan. 
He nearly crossed paths with 
Iranian President Mahmoud Ah-

madinejad, who was in Kabul on 
Wednesday for meetings with 
many of the same leaders Gates 
had just seen.

Gates accused Iran of “playing a 
double game” in Afghanistan, and 
working to undermine the secu-
rity U.S. forces are trying to help 
build.

Afghanistan is just one of the 
places where the United States 
has a proxy fight with Iran, and 
the confrontation appears to be 
getting nastier. The Obama ad-
ministration has all but written 
off hopes for a diplomatic open-
ing with Iran after three decades 
of enmity.  >> Page 3

 A team of Iranian and Italian 
experts attended a conference 
last week to discuss methods 
to restore Pasargadae in Iran’s 
southern province of Fars. 

Experts from the Italian Min-
istry for Cultural Heritage 
and Activities participated in 
the conference, which was 
organized by Iran’s Parsa and 
Pasargadae Research Center, 

the Persian service of CHN re-
ported on Tuesday. 

Italian experts are old hands at 
the restoration of ancient sites 
built from stone. 

Istituto Italiano per il Medio 
ed Estremo Oriente -- IsMEO 
conducted many restoration 
and excavation projects at 
Pasargadae and  >> Page 4

Iranian, Italian scholars discuss 
methods to restore Pasargadae


