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دل  در  كه  آبی رنگ  پهنه ای  است،  فارس  خلیج  ملی  روز  اردیبهشت   10 جمعه 
تقویم  در  كه چرا  این  می كنند.  یاد  قدیم  دنیای  مركز  نام  به  آن  از  خاورمیانه 
كه  است  جایگاهی  و  امنیت  خاطر  به  هم  شد  اضافه  روزی  چنین  كشورمان 
موقعیت جغرافیایی خلیج فارس در تعامالت منطقه ای و جهانی داراست و هم 

پاسخ قاطعی است به جریانی كه سعی در تحریف نام خلیج فارس دارد. 

طی 500 سالی كه خلیج فارس در تسلط كشورهای اروپایی بود و در آخرین 
مرحله، انگلیس در خط مقدم این استعمار ایستاد خلیج فارس همواره به همین 
نام مطرح بود و هیچ مناقشه ای در این باره وجود نداشت. حركت سازمان یافته 
اول تحریف  فارس در دو دوره مجزا آغاز شد. موج  نام خلیج  برای تحریف 
افراطی عرب آغاز كردند كه همزمان با  نام خلیج فارس را ناسیونالیست های 
اوجگیری پان عربیسم در كشورهای عربی در دهه  ۶0 نام جعلی خلیج عرب را 
برای خلیج فارس مطرح كردند. موج دوم این حركت از دهه 90 به راه افتاد. این 
موج جدید را دو جریان تقویت كرده و می كنند یكی افزایش عایدات اعراب از 
نفت و انرژی كه موجب شد شاهزادگان عرب بخشی از سرمایه خود را وارد 
حوزه تبلیغات آن هم تبلیغ ضد ایرانی كنند و دیگر پدیده ای است كه ناظران از 

آن به بحران هویت در جهان عرب یاد می كنند. 
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 گاف بی سابقه 
نخست وزیر بریتانیا 

صفحه 10 اقتصاد

بازهم ایران به پولشویي 
متهم شد

اسالمی  جمهوری  مركزی  بانک 
داده است: محمود  ایران گزارش 
مركزی  بانک  كل  رئیس  بهمنی 
ج.ا.ا و شمس الدین حسینی وزیر 
برای  دارایی  و  اقتصادی  امور 

شركت در اجالس بهاره ...

بي زحمت وزن کم کنید
برخي  در  جزیي  تغییر  با  مي دانستید  آیا 
بدون  حتي  مي توانید  خود  روزانه  عادات 
رژیم به كاهش وزن و تناسب اندام برسید؟ 
براي از دست دادن نیم كیلو از وزن تان باید 
هر  اگر  بسوزانید.  كیلوكالري   3500 حدود 
500 كیلوكالري كمتر مصرف كنید یا  روز 

بسوزانید، در عرض یک هفته...

صفحه 30خانواده

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

نام خلیج فارس جعل شدنی نیست



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061

    Italian Album 
          A3&A4www.dramstudio.com

Tel: 0208 993 5113 
       0797 200 7979
info@dramstudio.com
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هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
 - كیمیاچی  بیژن  دكتر   - آرا  دكتر  همکاران: 

احسان صادقیان- سبا ایرانی 
 

امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ایرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نویسندگان اینترنتي و غیر اینترنتي! در هركجاي دنیا 
مي  دوستان  نماید.  مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، كاریكاتور و 
دیگر آثار خود را با رعایت نكات زیر، براي انتشار در 

این نشریه ارسال نمایند:

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

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذكر كنید.

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

Arabic تایپ كرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

پس از سال 57 دشمنان قسم خورده تاریخی ایران برای زیر فشار قرار دادن كشورما، از تمام اهرم  های 
خود استفاده كردند تا بحران  های مختلفی را برای جلوگیری از حركت رو به رشداین سرزمین به وجود 
آورند. به وجود آوردن درگیری  سیاسی و جنگ  های متمادی به خصوص حمله عراق به ایران از جمله 

حوادث این سال  ها بوده است.
مطرح شدن ادعاهای واهی از جانب كشور امارات متحده عربی بر سر حاكمیت جزایر سه  گانه )ابوموسی، 
تنب بزرگ و تنب كوچک( پس از سال  ها تحریک قدرت  های جهانی در دهه اخیر در ادامه فشارهای سیاسی 
به كشور ایران در دستور كار آنان قرار گرفت، كه این ادعا ها تا تغییر نام خلیج فارس به نام خلیج ع. 

ر.ب.ی پیش رفت .
اما با تالش ستودنی و بی وقفه هموطنان در مقاطع مختلف علمی و فرهنگی و سیاسی تاكنون همسایگان 

نتوانستند  میراث  تاریخی و فرهنگی دست یازند .

بهر شكل در پی تالشهای بی تدبیر و مغرضانه   برای تحریف  نام  تاریخی خلیج  فارس، به  پیشنهاد شورای  
فرهنگ  عمومی و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی روز اخراج  پرتغالیها از تنگه  هرمز، در تقویم ایران 

به  عنوان  روز ملی خلیج  فارس  نامگذاری شد . 
خلیج فارس، نام تاریخی آبهایی است كه از زمان باستان تا به حال به كار برده شده است و بنا بر مدارك 
محكم نه فقط یونانیان و رومیان، بلكه حتی عربها نیز قرنها آن را خلیج فارس یا بحر فارس مي نامیدند. آغاز 
حذف نام فارس از این خلیج نیلگون نوعی عملكرد نژاد پرستانه است كه دنیای مدعی برابری و مساوات 
اسالمی به آن دامن زد و واكنشهای متقابلی را هم از سوی ایرانیان بر انگیخته است. در این خصوص البته 

نقش كشورهای غربی را هم نباید نادیده گرفت ولی قطعًا اشكال اصلی ضعف عملكرد ایران است.

درست در زمانی كه دنیای غرب برای تحت فشار گذاشتن ایران در راستای منافعش از هیچ كاری فروگذار 
نبود و حتی از اختالفات بین كشورهای همسایه با ایران هم سود می برد، دولتمردان ایران در پی ارزشهای 
ماورایی شان، میراث ملی و تاریخی را نمادهای پوچ كفر و طاغوت می دانستند كه اگر به خاطر تعلق مردم 
به تاریخشان، به راحتی قابل از بین بردن نبود، دست كم سعی می كردند آنها را زیر خاك زمان در قبر 
فراموشی دفن كند. اما اكنون كه ارزش این شناسنامه های تاریخی بیشتر عیان شده است، تالش برای 
حفظ آن را باید با جدیدت بیشتر از سر گرفت. قطعًا مهمترین راه حفظ هویت ملی انتقال درك ارزش آن 

به نسلهای آینده است. 

چنانكه نسل های جدید آمریكایی از همان دوران طفولیت در مدارس می آموزند كه كشورشان با چه جان 
فشانیهایی به استقالل رسیده و تعلیم می یابند كه چگونه به آن عشق بورزند، فرزندان ایران هم بد نیست 

اگر بیاموزند كه چه انسانهایی پیشتر برای این آب و خاك چه كرده اند و اكنون برای آن چه باید كرد!

هفته نامه پرشین

یادداشت هفته

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



جمعه 10 اردیبهشت ماه 1389   -  شماره 145هفته نامه پرشین4

info@persianweekly.co.uk

فخر آثار ایرانی در كریستی 

پرویز تناولي و افشین پیرهاشمي 
رکورددار شدند 

27 آوریل 2010، روز حراج، سالن كریستی مملو از جمعیت بود. خیلی زود صندلی های 
تاالر پرشد و راس ساعت 7، بی هیچ تاخیری، مراسم حراج با حضور یوسي پیلكانن)مدیر 
ارو پا و خاورمیانه موسسه حراج كریستي(، مایكل جها)مدیر خاورمیانه حراج( و ویلیام 
ورودی  از  كریستي  حراج  شد.بازدیدكنندگان  آغاز  حراج(  خاورمیانه  الوری)كارشناس 
بیش  مي گذاشتند،  پا  طبقه   70 برج  این  البی  به  و  مي گذشتند  كه  دبي  دوقلوی  برج های 
سالن  در  كه  می شدند  سانتیمتري   300 در   200 لته ای  سه  نقاشي  مجذوب  هرچیز  از 
اختصاصی حراج كریستی روی دیوار قرار داشت و نام افشین پیرهاشمي)هنرمند جوان 
ایراني( به عنوان خالق اثر روي آن درج شده بود. تابلو، » شعف « نام داشت و مربوط به 
سال 2009 بود. مجسمه ای برنزی هم در راهروي اصلي دیده مي شد كه كنارش نوشته 
شده بود: شاعر و قفس ساخته پرویز تناولی.حراج گذار انگلیسی لبخندزنان پشت تریبون 
موسسه  ومعاصر  مدرن  هنر  حراج  هشتمین  رسما  و  گرفت  دست  در  را  چكش  رفت، 
دست  میلیوني  ركورد  به  دیگر  یكبار  ایرانی ها  درحالیكه  كرد.  آغاز  را  كریستي  حراج 
ثبت  میلیون دالري   15 كلي  تا رقم  آثار  دراین حراج فروش9۶ درصد  نكته مهم  یافتند. 
شود. حضور سرمایه داران و مجموعه داران عرب در سالن كامال مشهود بود. آنها آمده 
بودند تا رقابت با هنر ایران را ازسربگیرند. ازهمین رو محمود سعید)هنرمند مصري( با 
پشتیباني گسترده سرمایه داران و بانكداران عرب به ركورد 4. 2 میلیون دالري رسید. اما 
پرویز تناولي و افشین پیرهاشمي بدون چنین حمایت هایي، به ترتیب با ثبت ركوردهاي 
یک میلیون دالري و 550 هزار دالري جان تازه اي به هنر ایران بخشیدند، مساله اي كه از 
حراج 28 أوریل 2008 به بعد، درمورد هنر ایران دیده نشده بود. نكته مهم در این میان، 
ثبت ركورد 550 هزار دالري ازسوي افشین پیرهاشمي)هنرمند جوان ایراني برنده بي ینال 
چین( بود. به گزارش ایلنا در اطالعیه اي كه مسووالن حراج؛ ساعاتي بعداز بایان یافتن این 
حراج منتشر كردند، فروش اثر پیرهاشمي،» ركوردي جهاني براي این هنرمند « محسوب 
شد تا جایي كه یوسي پیلكانن)مدیر ارو پا و خاورمیانه موسسه حراج كریستي( در این 
باره مي گوید:» من باجرات مي گویم كه پیرهاشمي پدیده حراج امسال بود. اثر او؛ هشت 
برابر بیش از برآورد اولیه)یعني50 تا 70 هزار دالر( فروش رفت. خرسندم كه خاورمیانه 

چنین هنرمندان جواني دارد.« 

اطالعیه
بدینوسیله به اطالع هموطنان عزیز ایرانی 

می رساند رستوران Persian Palace واقع در 
ایلینگ هیچ شعبه ای نداشته و با هیچ یک از 

رستوران های ایرانی همکاری نمی نماید
با تشکر محمد مدیریت رستوران

 

نام خلیج 
فارس 

هیچ گاه 
جعل شدنی 

نیست
پهنه ای  است،  فارس  خلیج  ملی  روز  اردیبهشت   10 جمعه 
آبی رنگ كه در دل خاورمیانه از آن به نام مركز دنیای قدیم یاد 
می كنند. این كه چرا در تقویم كشورمان چنین روزی اضافه 
شد هم به خاطر امنیت و جایگاهی است كه موقعیت جغرافیایی 
خلیج فارس در تعامالت منطقه ای و جهانی داراست و هم پاسخ 
قاطعی است به جریانی كه سعی در تحریف نام خلیج فارس 
كشورهای  تسلط  در  فارس  خلیج  كه  سالی   500 طی  دارد. 
این  مقدم  خط  در  انگلیس  مرحله،  آخرین  در  و  بود  اروپایی 
استعمار ایستاد خلیج فارس همواره به همین نام مطرح بود و 
هیچ مناقشه ای در این باره وجود نداشت. حركت سازمان یافته 
برای تحریف نام خلیج فارس در دو دوره مجزا آغاز شد. موج 
اول تحریف نام خلیج فارس را ناسیونالیست های افراطی عرب 
آغاز كردند كه همزمان با اوجگیری پان عربیسم در كشورهای 
۶0 نام جعلی خلیج عرب را برای خلیج فارس  عربی در دهه  
مطرح كردند. موج دوم این حركت از دهه 90 به راه افتاد. این 
افزایش  یكی  تقویت كرده و می كنند  را دو جریان  موج جدید 
عایدات اعراب از نفت و انرژی كه موجب شد شاهزادگان عرب 
بخشی از سرمایه خود را وارد حوزه تبلیغات آن هم تبلیغ ضد 
ایرانی كنند و دیگر پدیده ای است كه ناظران از آن به بحران 

هویت در جهان عرب یاد می كنند. 
دولتمردان  برخی  كه  این  از  عرب  متفكران  از  بسیاری  البته 
را  هویت  بحران  این  درمان  راه  كشورها  این  شاهزادگان  و 
احتراز  كنند،  جستجو  خارجی  ماجراجویانه  سناریوهای  در 
در  مصر  سرشناس  چهره های  از  عمر  مجدی  مثال  می كنند. 
در  ما  كه  دارد  به خاطر  من  »نسل  االهرام می نویسد:  نشریه 
ایام مدرسه در همه كتب و نقشه ها با لفظ خلیج فارس سروكار 
داشتیم، ولی بعد از مدتی به آن خلیج عربی اطالق كردیم، این 
غیرمنطقی است، این كه چند كشور عربی در اطراف آن باشند 
دلیل نمی شود كه نامی تاریخی را تغییر دهیم، حال برای این كه 
خود را از این مخمصه نجات دهیم فقط آن را خلیج می نامیم، 

كدام خلیج! مگر خلیج بدون نام هم می شود.« 
عالو براین دو موج، موج دیگری تالش برخی اعراب ماجراجو 
را برای تحریم نام خلیج فارس تقویت می كند و آن قدرت های 
غربی بخصوص آمریكا و انگلیس است كه نفع خود را در ایجاد 
تنش در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه و بویژه حوزه 
خلیج فارس می بینند. در همین راستا بود كه موسسه آمریكایی 

»نشنال جئوگرافی« در تالش شكست خورده نام خلیج فارس 
را جعل كرد و نه تنها واكنش همه ایرانیان كه واكنش مورخان 
بین المللی را در پی داشت. آمریكا در سال های گذشته همواره 
حیاتی  اهمیت  كشور  این  برای  فارس  خلیج  كه  كرده  اعالم 
دارد، لشكركشی های چند سال اخیر این كشور به منطقه تحت 
عناوین مختلف نیز حاكی از میزان اهمیت خلیج فارس برای آن 
نیازهای نفت و گاز جهان منطقه دیگری  تامین  افق  است. در 
به غنای خلیج فارس وجود ندارد تا بتواند انرژی كشورهای 
كند.  تامین  جدید  قرن  در  را  قدرت های صنعتی  بویژه  جهان 
این موضوع به اندازه ای مهم است كه اگر براثر حوادثی نظیر 
جنگ، انقالب و شورش این منطقه نتواند به صدور نفت و گاز 
خود ادامه دهد فشار كشورهای مصرف كننده انرژی در سطح 
به  گونه ای  بین المللی باعث می شود تا صحنه خلیج فارس را 
جریان  به  كه  درآورند  موردنظر  چارچوب های  در  و  تنظیم 
اجرای  این  بنابر  نكند  انرژی اخالل جدی وارد  تولید و عبور 
سناریوهای مختلف برای حفظ تسلط برمنابع سرشار انرژی 

در خلیج فارس از سوی آمریكا همواره متصور است. 
با وجود همه اینها نام خلیج فارس هیچ گاه جعل شدنی نیست 
جغرافی  و  شد  مكتوب  بشر  تاریخ  كه  هنگام  آن  از  چراكه 
فارس  خلیج  نام  گرفت  قرار  بررسی  مورد  علمی  به گونه ای 
یونانیان كهن،  اعتقاد  به  كه  بود  4 دریای شناخته شده  جزو 
آب های  همه  معادل  وسعتی  به  عظیم  اقیانوس  یک  از  همگی 
جهان سرچشمه می گرفتند و بسیاری پیش از آن كه داریوش 
هخامنشی امپراتور ایران در كتیبه های خود از دریای پارس 
سخن براند حتی غیرایرانیان هم این پهنه آبی را به نام پارس 

می شناختند. 

آموزش آواز
یادگیری سلفژ و صداسازی برای آواز
 فقط در ۱۰جلسه - جلسه ای ۱۵ پوند

) برای نوجوانان و بزرگساالن در بیرمنگهام (

تلفن: 075013۹۶012
www.belogfa.beyadeostad.com

سمینار پیشگیری از اعتیاد در لندن

به گزارش پرشین، روز شنبه گذشته در كالج بارنت نشستی با همكاری  موسسه 
خیریه »راه زندگی« و مدیریت گلریا شهامتی درباره مواد مخدر و معضل اعتیاد 
بسیار  اطالعات  جلسه  این  در  شد.  برگزار  متخصصان  از  چند  تنی  با حضور 
مفیدی درباره مواد مخدر ارایه  و خانواده ها نیز فرصت یافتند تا مشكالت خود 
را در طی پرسش و پاسخ انتهای جلسه مطرح كنند. از سخنرانان این نشست، 
آقایان دكتر خاكی و دكتر ثمری و خانمها دكتر شاهین وشهین ایران نژاد بودند. 
دالیل عمده  توأمان،  اجتماعی  و  بیالوژیک، روانی  كلی  عامل  این جلسه سه  در 
هیچگونه  كه  شد  برشمرده  ذهنی  عادت  یک  عنوان  به  اعتیاد  و  عنوان  اعتیاد 
تأثیر مثبتی بر اعصاب و روان ندارد بلكه تنها عادت استعمال مواد مخدر باعث 
فراموشی موقت مشكالت می شود. همچنین اشاره شد به اینكه اعتیاد می تواند 
به هر چیزی غیر از مواد مخدر، حتی تكرار مداوم یک عادت ساده در زندگی هم 
ایجاد شود.فیلم كوتاهی نیز با عنوان »نیاز« ساخته سعید فاطمی به نمایش درآمد 

كه به احتیاجات روحی معتادین می پرداخت.
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 تشدید تحریم 
ایران 

به گزارش پرشین به نقل از بی بی سی فارسی 
مقام های ارشد كنگره آمریكا روند نهایی كردن 
صنایع  و  مركزی  بانک  وارداتی،  بنزین  تحریم 

پتروشیمی ایران را آغاز كرده اند.

سیاستمداران  از  متشكل  ویژه،  كمیته  یک 
سناتورهای  جمله  از  جمهوریخواه  و  دموكرات 
كنار  در  لیبرمن  جو  كری،  جان  دموكرات، 
االصل  كوبایی  نماینده  لهیتنن،  راس-  ایلیانا 
برمن،  هاورد  و  فلوریدا  ایالت  از  جمهوریخواه 
مجلس  خارجی  روابط  كمیته  دموكرات  رئیس 
نمایندگان، تدوین جزئیات مجازات های جدید را 

آغاز كرده اند.
آن ها چهارشنبه، هشتم اردیبهشت )28 آوریل( 
مجالس  تحریمی  طرح  دو  تا  كردند  دیدار 
نمایندگان و سنا كه چند ماه پیش تصویب شد 
را در قالب یک مصوبه ادغام و آن را آماده ارائه 

به كاخ سفید كنند.
سنا  دموكرات  اكثریت  رهبر  رید،  هری  سناتور 
پیش بینی كرده است كه ارائه مصوبه نهایی به 
باراك اوباما، رئیس جمهوری آمریكا، حداقل چند 

هفته طول بكشد.
كننده  تامین  خارجی  های  شركت  مصوبه  این 
بنزین ایران را از فعالیت در آمریكا منع خواهد 
كرد و محدودیت های مالی گسترده علیه آن ها 

در نظر خواهد گرفت.
هاورد برمن، رئیس كمیته روابط خارجی مجلس 
نمی  دیگر  كنگره  گفت،  چهارشنبه  نمایندگان 
تواند برای تحریم ایران منتظر تصویب قطعنامه 

شورای امنیت سازمان ملل متحد بماند.
حال  در  های  سانترفیوژی  و  "ایران  گفت:  او 

چرخش این كشور، صبر نكرده اند."
پیش نویس چهارمین قطعنامه تحریمی شورای 
و  است  نشده  آماده  هنوز  ایران  علیه  امنیت 
از  چهارشنبه  رویتر  خبرگزاری  كه  طور  آن 
هنوز  بزرگ  های  قدرت  داد،  گزارش  نیویورك 
درباره چگونگی تحریم یا جزئیات مجازات های 

احتمالی اختالف نظر دارند.

'تحریم حقوق بشری'
هایی  شركت  تحریم  آمریكایی  قانونگذاران 
می  گفته  كه  نوكیا-زیمنس  مشترك  واحد  مانند 
كنترل  و  تلفنی  مكالمات  شنود  تجهیزات  شود 

در  را  است  داده  قرار  ایران  اختیار  در  اینترنت 
گویند  می  ایران  ارشد  های  دارند.مقام  نظر  مد 
تحریم های یكجانبه آمریكا بر خط مشی اتمی و 

سیاست خارجی این كشور تاثیری ندارد.
تحریم بانک مركزی ایران نیز در مصوبه كنگره 
مندرج است.كنگره همچنین در نظر دارد شركت 
هایی كه با صنعت پتروشیمی و پاالیشگاه های 
ایران رابطه دارند و از آن حمایت های مالی یا 

فنی می كنند را هدف تحریم ها قرار دهد.
در  حضور  از  هایی  شركت  چنین  ترتیب،  بدین 
بانک  از  وام  اخذ  یا  آمریكا  بورس  بازارهای 
دریافت  نیز  و  كشور  این  صادرات-واردات 
قراردهای كالن از دولت فدرال منع خواهند شد.

كنگره در نظر دارد دولت آمریكا را موظف كند 
به  كه  اسالمی  جمهوری  های  مقام  اسامی  كه 
تشخیص داده  باور آمریكا "ناقض حقوق بشر" 

شوند را منتشر كند.
این مورد توسط سناتور جمهوریخواه جان مک 
سناتور  و  اوباما  باراك  انتخاباتی  رقیب  كین، 
"دموكرات مستقل"، جو لیبرمن پیشنهاد شده و 
هاورد برمن نیز در سخنان چهارشنبه خود بر 
آن تاكید كرد.ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد 
می كند و می گوید پس از وقایع خرداد گذشته با 

"اغتشاشگران" برخورد قانونی كرده است.

نگرانی كاخ سفید
تایمز،  نیویورك  روزنامه  تحقیقات  اساس  بر 
اوباما  باراك  و  بوش  جورج  های  دولت 
دالر  میلیارد   15 تقریبی  ارزش  با  قراردادهایی 
به شركت هایی اعطا كرده اند كه با حضور در 
صنایع نفت و گاز ایران، تحریم آمریكا را احتماال 

نقض كرده اند.
شركت  پی،  بی  بریتانیایی  نفتی  شركت 
مشترك  واحد  و  هوندا  ژاپنی  خودروسازی 
كه  هستند  های  شركت  جمله  از  نوكیا-زیمنس 
در گزارش ماه مارس نیویورك تایمز به آن ها 

اشاره شد.
هاورد برمن چهارشنبه تاكید كرد كه این وضع 

باید تغییر كند.
كه  شود  موظف  باید  آمریكا  دولت  او،  گفته  به 
درباره موارد احتمالی نقض تحریم ها تحقیق كند 

و نتیجه را به كنگره اطالع دهد.
محدود  بطور  باید  دولت  گفت  حال  عین  در  او 
را  هایی  شركت  كه  باشد  داشته  را  اختیار  این 
در صورت صالحدید از تحریم ها مستثنی اعالم 
كند.كاخ سفید می گوید كشورهایی كه در مورد 
تحت فشار قرار دادن ایران با آمریكا "همكاری" 
تحریم  مشمول  نباید  هایشان  شركت  كنند  می 

های كنگره قرار بگیرند.
دولت باراك اوباما نگران است كه اقدام یكجانبه 
طرف  های  شركت  گسترده  تحریم  در  كنگره 
قرارداد ایران، اثر منفی بر روابط ایاالت متحده 
با كشورهایی داشته باشد كه برای كسب حمایت 

آن ها علیه تهران تالش می كند.
مهم  از  یكی  ایران"  و  لیبی  های  تحریم  "قانون 
سال  در  كه  آمریكاست  تحریمی  قوانین  ترین 

199۶ میالدی توسط كنگره تصویب شد.
جورج  زمان  در  لیبی  های  تحریم  رفع  پی  در 
بوش، رئیس جمهوری سابق آمریكا، قانون یاد 

شده "قانون تحریم های ایران" نام گرفت.
دولت آمریكا تا كنون هیچ شركت خارجی طرف 
مجازات  قانون  این  اساس  بر  را  ایران  قرارداد 

نكرده است.

انگلیسی را در 6 ماه بیاموزید
روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

کالس های آموزش انگلیسی برای بزرگساالن در کانون ایرانیان لندن

در این کالس ها به شما موارد زیر آموزش داده می شود: 

-1از زبان، دهان و دندان  صداهای کلمات را بطور صحیح تلفظ کنید
-2 جمالت مورد استفاده در مکالمات روزانه 

-3 یادگیری لغات مورد نیاز
-4 استفاده از لغت نامه انگلیسی به انگلیسی

هر جلسه آموزش به ترتیب زیر خواهد بود
5 دقیقه تكنیک تنفس، 20 دقیقه  صدا و طرز استفاده از لبها، 20 دقیقه یادگیری صداها، 20 دقیقه تكرار 

مطالب، 10 دقیقه استراحت ، 45 دقیقه صحبت كردن و یادگیری لغت.
از افراد خواسته می شود تا در تمام این مراحل شركت فعال داشته باشند. 

برای استفاده كامل از این كالس و مفید بودن آن شركت كنندگان باید خود را متعهد كنند كه حد اقل ۶ ماه 
در این كالس ها شركت كنند. 

برای ثبت نام ، اطالعات بیشتر و هزینه با کانون ایرانیان لندن با شماره
02077000477    تماس بگیرید. 

ترجمه مدارک
کانون ایرانیان لندن کلیه مدارک شما را در اسرع وقت و با 

حد اقل هزینه ترجمه می کند.
برای اطالعات بیشتر با کانون ایرانیان لندن با 

شماره: 02077000477 تماس بگیرید 

نیکال سارکوزی:
 پکن همچنان خواستار 

مذاکره برای حل مسئله 
هسته ای ایران است

رئیس جمهوری فرانسه گفت كه پاریس موضع پكن 
در قبال مسئله هسته ای ایران را درك می كند. 

به نقل از رویترز، »نیكال ساركوزی« در كنفرانس 
چینی  همتای  جین تائو«،  »هو  با  مشترك  خبری 
خود گفت: »پكن امیدوار است كه برای حل و فصل 
مسئله هسته ای ایران فرصت مذاكره داده شود و 

فرانسه این مسئله را درك می كند.« 
فرصت  در  كه  هستیم  آن  »خواستار  افزود:  وی 
مسئله  این  درباره  یكدیگر  با  همراه  و  مناسب 

گفت وگو كنیم.« 
مقام های پاریس اعالم كرده اند كه گفت وگو درباره 
حمایت  جلب  و  ایران  هسته ای  برنامه  تحوالت 

از  كشور  این  قبال  در  غرب  رویكردهای  به  پكن 
مهمترین محورهای سفر نیكال ساركوزی به چین 

است. 
تحریم  از  چین  حمایت  جلب  به  ساركوزی  تالش 
خارجه  وزارت  كه  می شود  انجام  حالی  در  ایران 
چین اخیرا اعالم كرد كه همچنان برای حل مسئله 
هسته ای ایران از طریق گفت وگو و دیپلماسی زمان 

باقی است. 
گفت  وزارت خارجه چین  یو«، سخنگوی  »جیانگ 
رویكرد  درباره   1+5 گروه  عضو  كشورهای   كه 
جدید در قبال ایران كه توسط آمریكا پیشنهاد شده 
است، گفت وگو كردند ولی پكن همواره بر موضع 
دیپلماتیک  راهكارهای  از  استفاده  بر  مبنی  خود 

تاكید دارد. 

وی ادامه داد: »بارها تاكید كرده ایم كه گفت وگوهای 
گروه 5+1 در نیویورك به معنای بسته شدن مسیر 

گفت وگو و مذاكره نیست.« 
كه  داشته ایم  اعتقاد  »همواره  داد:  ادامه  جیانگ 
هسته ای  مسئله  حل  برای  راه  بهترین  گفت وگو 

ایران است.« 
»امیدواریم  بود:  گفته  نیز  این  از  پیش  وی 
ایران  هسته ای  مسئله  بررسی  در  كه  كشورهایی 
متوقف  را  دیپلماتیک  تالش های  دارند،  مشاركت 
را  منعطف تری  سیاست های  عوض  در  و  نكنند 

برای حل مناسب این مسئله در پیش بگیرند.« 
نماینده چین در سازمان ملل متحد نیز گفته است 
علیه  تحریم  اعمال  برای  مناسب  زمان  اكنون  كه 
ایران نیست چرا كه تالش های دیپلماتیک برای حل 

مسئله هسته ای این كشور همچنان ادامه دارد. 
وی همچنین خواستار »زمان و صبر بیشتر« برای 
رفع اختالف ها در مورد برنامه هسته ای ایران شد. 
چین به عنوان یكی از اعضای دائم شورای امنیت 
سازمان ملل متحد همواره بر بی نتیجه بودن اعمال 

تحریم علیه ایران تاكید كرده است.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به 
مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی 
آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی

  تامین می شود .
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش بیست و چهارم
 

سر خیابانی با حالت یک كم سرگردان بایستید و از ده نفر 
رهگذر نشانی كوچه ای را كه در آن محل اصال وجود ندارد و 
خودتان اسم خلق الساعه ای برای آن فرض كرده اید سوآل 
كنید. نتیجه اش را همان بهتر است برای خودتان نگاه دارید... 
از این ده نفر به ندرت دو یا سه نفر با استحكام می گوید نمی 
دانم. بقیه هر طور هست سعی خواهند كرد یک جوری كمک 
كنند. ممكن است به من ایراد بگیرند كه این از سر مهربانی 
خلق ا... است و نه احساس ارضا كردن خودشان. پاسخشان 
را در همان فرض طرح اولیه یعنی بر واهی بودن نام كوچه 
داده ام. من بارها تجربه كرده ام درب ماشین را كامال نبندید 
بگذارید به اصطالح یک كم هوا خور داشته باشد. ببنیید چند 
نفر با چراغ بوق و حتی جلو پیچیدن به شما اعالم می كنند 
درب ماشینتان باز است و یا چراغتان روشن مانده. البد می 
گویید این از حس فداكاری شان سرچشمه می گیرد. بسیار 
خوب می گذارم جوابتان را آن وقتی بدهم كه می خواهید از 
یک خیابان فرعی وارد اصلی بشوید. دریغ از یكی از همین 
خیل فداكارها كه با اندكی گذشت بگذارد شما هم به كارتان 
برسید. دریغ.شما در جامعه ای زندگی می كنید كه كلمه ی 
نمی دانم و بلد نیستم كمتر از هر كلمه ی دیگری به گوشتان 
می خورد. چطور جماعتی تا قبل از این كه بدانند كه نمی دانند 

به دنبال دانستن خواهند رفت... مگر ممكن است؟
از آدم های  از بسیاری  تعریف می كرد  از دوستان  ظریفی 
النگرهانس  جزایر  كه  پرسیدم  برم  و  دور  كرده  تحصیل 
كجاست؟ گفت باور كردنی نبود آنهایی كه می دانستند كه می 
گفتند ولی باقی به جز یكی دونفر كه گفتند نمی دانیم همه سعی 
كردند از اقیانوس اطلس گرفته تا مدیترانه و دریای مانش این 
جزایر را یک جایی بگنجانند.باور كردنی نیست كه ما ایرانی 
ها تا این درجه در هر امری اعم از كشاورزی صنعت سیاست 
تا سیستم های پیچیده مالی بانكی خودمان را مطلع می دانیم. 
دو ماشین در خیابانها تصادف می كنند ببینید چقدر آدم با 
چقدر اظهار نظر دورش جمع می شوند!! همه مطلع اند و همه 
كارشناس. خود محوری و برتری جویی ما باعث شده حتی 
وقتی در موضع نیاز مشاوری را برای خود انتخاب می كنیم 
به جدل  با مشاور  این كه خودمان بخواهمیم كارمان  بدون 
می كشد و چه در حقیقت مشاور می گیریم كه تاییدمان كند 
نه راهنمایی آقاجان وقتی كه پیش دكتر می روی پیش وكیل 
دعاوی می روی پیش مكانیک می روی معنی اش این است 
كه جنابعالی با تمامی علو درجات در آن قسمت محدود كمیت 
تان لنگ است و به مشاوری نیاز داری كه |آن خال را جبران 
كند. ولی ما پیش دكتر كه می رویم سعی می كنیم پیشا پیش 
خودمان عالجمان را هم برایش بگوییم و هكذا بقیه مشاورین.
خنده دار تر از همه رین كه دوروبر هر مدیری رئیسی یک 
عده مشاور بیكار نشسته اند كه عنداالقتضا حضرت را فقط 
تایید كنند. چه اگر خدای ناكرده به طرف مربوطه بگوید آقای 
عزیز خانم محترم این جا را درك نمی كنی و باید این جوری 
عمل كنی آن وقت بدون شک از همین حقوق مشاوره سر برج  
این جور نیست كه همیشه هم  افتد.این قدرت جویی  هم می 
به خیر بگذرد. یادم هست همكاری داشتیم كه تصادفا همنام 
یكی از رجال ساواك دوره ی قبل بود. تا آن جا كه یاد دارم 
در قبل از انقالب بیشتر وقت این مرد صرف این می شد كه 
ثابت كند با فالنی نسبت نزدیكی دارد ولی وقنی انقالب شد و 
كارش واقعا بیخ پیدا كرد مدتی زمان برد و رنج تا آن چیزی 
را كه از اول صحت نداشت و فقط ساخته و پرداخته خودش 
بود پاك كند.ازآن طرف عیب دیگر این برتری جویی ترسی 
است كه در اثر نگرانی ی از دست دادن همین برتری مجازی 
كه در اكثر اوقات اصال وجود خارجی ندارد به وجود می آید. 
ما ایرانی ها با تمامی ابراز قدرتمان ترسو هستیم و شجاعت 
ابراز شجاعتمان  دانیم.   نمی  اخالق خیلی الزم  را در مورد 
یا ریسک های  هم در حدود گاز دادن بی حساب ماشین و 
بدون حساب است. حاال شاید رسشه اش این باشد كه ایرانی 
جماعت معموال از امنیت بی بهره بوده امنیت اجتماعی امنیت 
یک   . معیشتی  امنیت  زهمه  ا  باالتر  و  خانوادگی  و  شغلی 
زلزله متوسط می تواند شخص را از هستی چندین ده ساله 
اگر  این وضع  با  ندارد  كه  هم  بیمه  كند  اش ساقط  اندوخته 
یک كمی سنش باال رفت حتی قدرت پیدا كردن یک تاكسی را 
هم از دست می دهد )راننده تاكسی ها مسافر فرز و جوان 
دوست دارند.( این ترس می شود یک مالیخولیا و همیشه به 
فكر آینده كه چه خواهد شد؟ ترس بی بضاعتی ی ثلث آخر 
عمر واقعا خیلی ها را زودتر از موعد طبیعی به زمین می زند.

سطح تصمیم گیري فراتر از 
وزراست! 

نظر  اظهار  واسطه  به  روزها  این  كه  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  نادران  الیاس 
با  الف  یادداشتی در سایت  جنجالی خود در زیر ذره بین رسانه ها قرار دارد در 
نهادهای دولتی بخصوص حضور  به عزل و نصب های صورت گرفته در  اشاره 
كه سطح  است  امروز محرز شده   « است:  نوشته  نفت،  در وزارت  بانی  قلعه  احمد 
انتخابات هاي  تصمیم گیري فراتر از وزراست. این عزل و نصب ها شائبه هدفگیري 

آتي كشور را تقویت مي كند«. 
انتصاب بعضي مدیران دولتي موثر، آن هم  انتشار خبر  نادران آمده؛  یادداشت  در 
در هفته اي كه مجلس شوراي اسالمي جلسه علني ندارد، مرا واداشت كه مطالبي را 

متذكر شوم: 
از آقاي احمدي نژاد انتظار مي رفت كه براساس تجارب دولت نهم و شعارهایي كه در 
مبارزه با مفسدین اقتصادي و پاكدستي مسئولین داده است، در حلقه اول مدیریتي 
هاي  دغدغه  و  مرتفع  را  نهم  دولت  كاستي هاي  و  نقائص  و  نماید  تجدیدنظر  خود 
مدافعان خود- بخصوص حزب اللهي ها- را بر طرف نماید. متاسفانه این اتفاق نیافتاد 
بلكه جهت گیري ها عكس مطالبات اجتماعي و توقعات عمومي شكل گرفت: از یک سو 
حذف عناصر خدومي چون لنكراني، فتاح، محسني اژه اي، صفار هرندي، جهرمي ... 
و از سوي دیگر اضافه كردن افرادي كه شخصیت نامناسب و منفي آنان بین اكثریت 

مردم بویژه نخبگان كشور شهره شهر شده است. 
نفت  ملی  شركت  رئیس  سمت  به  بانی  قلعه  انتصاب  به  اشاره  با  ادامه  در  نادران 
و  كمیسیون صنایع  در  نیز  است:»بنده  نوشته  تصمیم  این  از  انتقاد شدید  و  ایران 
معادن مجلس هفتم به وزیر محترم صنایع و معادن گفتم اگر مي خواهید از حزب... 
عنصري را بكار بگیرید چرا سراغ افراد دست سوم مي روید؟ چرا همان آقاي... را 
نگه نمي دارید؟ شاید راز این قصه كه تاكنون از افكار عمومي مخفي مانده است از 
مصاحبه با فعاالن اقتصادي و صنعتي مرتبط با حوزه خودروسازي كشور و نقش 
آقاي قلعه باني در آرایش سیاسي كشور آشكار شود. آن روز تصور من این بود 
كه آقاي وزیر صنایع براساس استراتژي موازنه مثبت و براي تداوم مدیریت خود 
دست به چنین اقدامي زده است. امروز محرز شده است كه سطح تصمیم گیري فراتر 
از وزراست. بد نیست بدانیم كه اختیارات مالي مدیر عامل شركت ملي نفت ایران با 

هیچ شركت دولتي و غیر دولتي در كشور قابل مقایسه نیست. 
نماینده تهران در نهایت موضوع را در پرتو بحث انتخابات آینده ریاست جمهوری 
انتخابات هاي  هدفگیري  شائبه  نصب ها  و  عزل  این  است:  گفته  و  كرده  بندی  جمع 
آتي كشور را تقویت مي كند، خصوصًا اینكه خبر مي رسد آقاي مشایي در نشست 
ستادهاي امتداد مهر )حامي آقاي احمدي نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوري( 
در سالن اجتماعات وزارت كشور رهنمودهایي داده اند، از جمله اینكه در انتخابات 
ائتالف با هیچكس نداریم. دقت داشته  شوراي هاي شهر و روستاي پیش رو بناي 
باشید این فرمایش معاون اول معزولي است كه عالوه بر ریاست دفتر رئیس جمهور 
تعداد كثیري مسئولیتهاي اجرایي و فرهنگي دیگر در دولت دارد و بنا نیست مدیران 

دولتي در انتخابات دخالت و اعمال نظر نمایند. 
بر  است:  گفته  و  برگردانده  رئیس جمهور  به  را  نهایت روی سخن خود  در  نادران 
این اساس بر خود واجب دیدم دلمشغولي و نگراني هاي عمیق خود را از این عزل و 
نصب ها ابراز و به آقاي احمدي نژاد عرض كنم: وقتي شما از لنكراني و فتاح و اژه اي 
و... به افرادي چون مشایي، رحیمي، مرتضوي، قلعه باني و... مي  رسید در تغییرات 
مدیریتي آینده )كه براساس پیشینه به زودي به وقوع خواهد پیوست( به كجا خواهید 

رسید؟ و ناچارم از سر درد بگوییم: آقاي احمدي نژاد به كجا چنین شتابان؟! 

ادعای سی.ان.ان درباره 
پرواز جنگنده ایرانی بر 

فراز ناو آمریکایی
نظامی  مقام  یک  از  نقل  به  سی.ان.ان،  شبكه  اطالع رسانی  پایگاه 
آمریكایی مدعی شد؛ یک فروند جنگنده ایرانی بر فراز ناو هواپیمابر 
اقیانوس هند قرار گرفت و لحظاتی وحشت زا را در  آیزنهاور در 

اقیانوس به وجود آورد. 
این خبر هنوز از سوی مقامات رسمی آمریكا یا جمهوری اسالمی 
و  روانی  جنگ  راستای  در  می رسد  نظر  به  و  نشده  تایید  ایران 

جوسازی علیه ایران صورت گرفته است. 
سایت تابناك به نقل از سی.ان.ان گزارش داد؛ این ناو كه به سوی 
عراق حركت می كرد، نیروی های نظامی پشتیبانی را در خود جای 
نامش  نخواست  یادشده  مقام  است  مدعی  كه  بود.سی.ان.ان  داده 
فاش شود، به نقل از وی افزود: این حادثه در 50 مایلی سواحل 

ایران رخ داده است. 
ماموریت  تنگه هرمز،  در  ایران  اخیر  مانور  دلیل  به  آمریكایی ها 
این جنگنده را مهم دانسته و احتمال این كه از عرشه ناو آیزنهاور 
فیلمبرداری شده است را مطرح كرده اند.  سابقه چنین اقدامی هرچند 

محدود است؛ اما دراین باره 2 مورد قبلی نیز وجود دارد. 
در  پاسداران  سپاه  وقت  فرمانده  صفوی،  رحیم   1385 سال  در 
سخنانی در مراسم صبحگاه مشترك سپاه گفت: »هنگامی كه یكی 
ماموریت   جریان  در  ما  بدون سرنشین  شناسایی  هواپیماهای  از 
شناسایی خود بر فراز ناو هواپیمابر رونالد ریگان رسید، این ناو 
97 فروند  ناوچه، اسكورت می شد و  كه توسط چندین رزمناو و 
هواپیمای جنگی را نیز حمل می كرد تا 25 دقیقه متوجه حضور این 
هواپیما نشده بود. سیستم های هشداردهنده نتوانستند واكنشی در 
4 فروند  قبال این هواپیما نشان دهند؛ ولی پس از زمان یادشده، 
هواپیمای جنگی و 2 فروند بالگرد برای سرنگون كردن آن به پرواز 
درآمدند؛ اما هواپیمای بدون سرنشین ما به سالمت به پایگاه خود 

برگشت.« 
همچنین در سال 2008 در سطح دریا، تنش دریایی بین نیروهای 
ایرانی و آمریكایی در تنگه هرمز صورت گرفت كه در آن 3 فروند 
قایق تندروی ایرانی با نزدیک شدن به ناوهای آمریكایی، موجب 

شدند كه تبادل آتش در تنگه هرمز صورت گیرد. 

بود  گفته  سال  آن  در  تایفون  یو.اس.اس  هواپیمابر  ناو  فرمانده 
كه قایق های ایرانی تالش داشتند، از فاصله 180 متری، نیروهای 
شدند. دور  محل  از  توپخانه  شلیک  با  كه  دهند  قرار  هدف  را  ما 

یا  آمریكا  از سوی  تاكنون هیچ موضع رسمی  این كه  به  توجه  با 
ایران دراین باره در پیش گرفته نشده است، این احتمال می رود كه 
سی.ان.ان با انتشار چنین خبری، قصد جوسازی روانی برای دامن 

زدن به تنش ها در منطقه را داشته باشد!
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 گاف بی سابقه 

نخست وزیر بریتانیا 
 

گوردون براوون با این گاف اخالقی شانس پیروزی در انتخابات 
را تا حد زیادی از دست داد 

: گوردون براوون نخست وزیری بریتانیا درست در بحرانی ترین 
 . كرد  ثبت  نام خود  به  را  اخالقی عجیبی  گاف   ، رقابت  روزهای 
براوون كه رهبری حزب كارگر را در روزهایی عهده دار است كه 
بعد  به  امروز  از   ، ندارند  اعتماد  حزب  این  به  چندان  انگلیسی ها 
كرد  برابر  دو  را  رای دهندگان  اعتماد  برای جلب  باید تالش خود 
. داستان مانند همیشه از خاموش نشدن میكروفون آقای نخست 
وزیر آغاز شد. براوون پس از كمپین انتخاباتی و حضور در میان 
طرفداران حزب خود، فراموش كرد میكروفون را خاموش كند و 
 . كرد  بازی  را  او  دار سیاسی  طناب  حكم  فراموشی  همین  دقیقا 
براوون خانم مسن ۶۶ ساله ای را كه همواره در انتخابات به حزب 
متعصب خواند!  و  دهنده ای خرافاتی  رای   ، بود  داده  رای  كارگر 
البته پس از پخش صدای او از تلویزیون و رادیو بریتانیا ، آقای 
نخست وزیر دوان دوان خود را به منزل خانم مد نظر رساندند 
و از او دلجوئی كردند . رسانه های انگلیسی اما از نخستین لحظه 
وقوع این حادثه ، هر چند دقیقه یک بار صدا و تصویر براوون را 

نشان دادند .
گیالن دوفی ۶۶ ساله در جریان كمپین انتخاباتی براوون خارج از 
لندن با او دیدار كرده و از وی در خصوص موج ورود مهاجران 
از اروپا شرقی به بریتانیا سوال كرد . بسیاری از انگلیسی ها از 
این موج مهاجرت برای كار در حالی كه خود بیكار هستند، ناراضی 
هستند . براوون پس از گفتگو با دوفی به سمت ماشین خود حركت 
كرده و فراموش كرد میكروفونش را خاموش كند . وی در حال 
قدم زدن با عجله به سمت ماشین خود بود كه به مشاورش گفت: 
خانم  این  با  را  من  نباید  وقت  هیچ   . بود  مصیبتی  چه  دیگر  این 
. او  . این رویارویی نظر كدام یک از شما بود  روبه رو می كردید 

زنی متعصب و خرافاتی است . 
خانم دوفی اما در واكش به این سخنان گفت: براوون سیاستمداری 
قرار  استفاده  مورد  چگونه  را  واژه ها  این  او   . است  تحصیلكرده 

می دهد؟
ادامه سخنانش تصریح كرد كه وی و فرزندانش قصد  دوفی در 
داشتند این بار هم به حزب كارگر رای بدهند اما با اتفاقی كه رخ داد 
بی شک از این تصمیم منصرف خواهند شد . گوردون براوون پس 
از این گاف بزرگ به دوفی زنگ زد تا از او عذرخواهی كند اما گویا 
این عذرخواهی تلفنی هم آقای نخست وزیر را آرام نكرد و به همین 
دلیل او به یكباره مقابل درب منزل دوفی ظاهر شد . براوون 40 
دقیقه تمام در منزل دوفی بود و پس از ترك منزلش به خبرنگاران 
گفت: دوفی به من اطمینان داد كه عذرخواهی من را پذیرفته است 

. حقیقت این است كه من اكنون گناهكاری هستم كه توبه كرده ام.
قربانی  كه  نیست  سیاستمداری  نخستین  براوون  گوردون 
1984 رونالد ریگان رئیس  . در سال  میكروفون روشن می شود 
میكروفن  كه  حالی  در  شوخی  به  متحده  ایاالت  وقت  جمهوری 
روشن بود در خصوص جنگ با روسیه سخن گفت . جورج بوش 
هم  مورد  آخرین   . است  داده  زیاد  سیاسی  گاف های  این  از  هم 
مربوط به جوبایدن معاون رئیس جمهوری ایاالت متحده است كه 
هنگام امضای قانون اصالحات بهداشتی توسط باراك اوباما در 
گوش رئیس جمهور به آرامی زمزمه كرد: معامله دندان گیری ست و 

البته میكروفون روشن آقای اوباما كار دست معاونش داد .

روس ها برپا، 
آمریکایی ها درجا 
تایم 23 آوریل / ترجمه: سارا معصومی 

 روسیه اندك اندك در جامه شوروی سابق فرو می رود و امریكا در قامت 
قدرتی كم رنگ شده. 

پنج سال پیش در كشورهای متولد شده از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی 

سابق، هر شش ماه یک بار یک كدام از دولت های وفادار به روسیه سقوط را 
تجربه می كردند. روزهای درخشان " انقالب های رنگی " كه رهبران جدیدی 
را به گرجستان، اوكراین و قرقیزستان در فاسله سال های 2003 تا 2005 

آورد . تمامی این سلسله اتفاق ها هم با حمایت ایاالت متحده انجام شد. 
در همان زمان هم جاذبه زمین در كشورهایی كه با زایش اتحاد جماهیر 
شوروی سابق به دنیا آمده بودند به سمت غرب بود. اكنون اما باز جاذبه 
زمین این كشورها را به جهت مخالف كشانده است. در سه ماه گذشته ، 
دو دولت از مجموع سه دولت فوق سقوط كرده اند. رهبرانی كه بی شک به 
اختیار  را در  امور  قرقیزستان زمام  اوكراین و  نزدیک هستند در  روسیه 
تنها  میان  این  در  رفته اند.  میان  از  نارنجی  و  انقالب های سرح   . گرفته اند 
سحر  را  شام  جمهوری  ریاست  كاخ  در  هنوز  كه  نارنجی  انقالب  رهبر 
احساس  پیش  از  بیش  روزها  این  كه  است  ساكاشویلی  میخائیل  می كند، 
تنهائی می كند. ساكاشویلی درست مانند یک عالمت خطر برای باراك اوباما 
رئیس جمهوری ایاالت متحده می ماند. زنگ خطری كه شاید آرام در گوش 
آقای باراك این حقیقت را زمزمه می كند: دستان روسیه را در كشورهای 
منفک شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق باز نگذارید .ساكاشویلی پیش 
كرده  بیان  را  از موضوع  تحلیل خود   ، تایم  با  در مصاحبه ای  نیز  این  از 
بیداری نسبت به جایگاه روسیه در منطقه  اوباما در موضع  باراك  است: 
قرار گرفته و برای فاصله گرفتن از استراتژی جورج بوش كه تماما تخاصم 
در  بوش  آمد. جورج  در  با روس ها  دوستی صرف  در  از  بود،  با مسكو 
شوروی  جماهیر  اتحاد  كشورهای  در  روسیه  با  مقابله  برای  زمان  آن 
انقالب های رنگین را یاری داد . اكنون اما روس ها از آقای اوباما می خواهند 
كه به این دخالت در حیاط خلوت آنها پایان دهد . در حال حاضر مساله 
صرفا تنها رها كردن رهبران در گرجستان و اوكراین یا قرقیزستان نیست. 

بلكه بازگشت سلطه یک قدرت بر سایرین در منطقه است .
روسیه با زبان بی زبانی از همراهان خود سه چیز را می خواهد: 

به  سابق  شوروری  جماهیر  اتحاد  از  بیشتری  كشورهای  الحاق  برای   .1
ناتو تالش نكنید

2. به حمایت از اپوزیسیون هایی در این كشورها كه مخالف منافع روسیه 
هستند، پایان دهید

3. با روسیه در مورد هر حركتی كه قرار است در حیاط خلوتش اتفاق بیفتد 
بخصوص اگر از جنس نظامی باشد، مشورت كنید.

در زمان جورج بوش هر سه این مولفه ها به فراموشی سپرده شد و در 
بوش  مقابل  جبهه  در  درست  اوباما  باراك  بود.  آن  ماحصل  جنگ  نتیجه 
حتی  میان  این  در   . است  شده  قائل  روسیه  برای  زیادی  بسیار  حق های 
دیدگاه ناتو نیز تغییر كرده است . در بیانیه چهاردهم آوریل، دبیر كل ناتو 
آندرس راسموسن از كشورهای عضو ناتو خواست تا به جای آنكه روسیه 

را قدرتی مقابل خود بدانند، این كشور را هم بخشی از ساختار دفاعی خود 
تلقی كنند. راسموسن در این خصوص گفت: روسیه و ایاالت متحده در حال 
آغاز دور جدیدی از همكاری های امنیتی هستند و ما نیز باید به تعامل با 

روس ها به جای تقابل رو آوریم.
در حال حاضر تالش ها برای عضویت سریع و بی قید و شرط گرجستان 
و اوكراین به ناتو متوقف شده و در مقابل هم روسیه به ناتو برای انتقال 
تجهیزات به افغانستان كمک می كند . دیدگاه امریكا برای استقرار سامانه 
به  . در حالی كه بوش  تغییر كرده است  اروپای شرقی  دفاع موشكی در 
، اوباما  راحتی برنامه تسلیحاتی خود را در چک و لهستان پیاده می كرد 
از همتای خود در روسیه خواسته است تا هنگم صرف یک شام با هم در 

مورد این موضوع هم گپی بزنند.
عدم دخالت امریكا در انتخابات اخیر در اوكراین كه منجر به سقوط رهبران 
انقالب نارنجی شد ، برای روس ها بسیار تشویق كننده بود . در گرجستان 
هم عمال امریكایی ها دست از حمایت از ساكاشویلی برداشته اند و مصداق 
آن هم عدم كمک نظامی به این كشور برای تجهیز در برابر امریكا است . در 
مقابل دوربین های خبرنگاران ، امریكایی ها اصرار دارند كه دست متحدان 
خود را برای خوشامد روس ها در حنا نگذاشته اند . ساكاشویلی هم ادعا 

تغییر در روابطی كه هر بیست و چهار ساعت  برای  نمی تواند  می كند كه 
یک بار متحول می شود ، شكایتی داشته باشد . امریكا همچنان روس ها را 
به واسطه اشغال آبخازیا و اوستیا جنوبی مورد مالمت قرار می دهد . جنگ 
گرجستان نشان داد كه روس ها برای احیای حق خود در منطقه می توانند 
به زور متوسل شوند و اگر امریكا برای بازپس گیری منافع خود در حیاط 
شود  عیار  تمام  جنگی  وارد  باید   ، باشد  داشته  اصراری  روس ها  خلوت 
.رئیس سابق پارلمان گرجستان كه اكنون رهبری اپوزیسیون در این كشور 
را عهده دار است در این خصوص می گوید : حتی دولت جورج بوش هم 
در قبال روس ها حاضر به ریسک نبود . كاندولیزا رایس وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده در زمان بوش بارها به من تذكر داده بود كه ما باید از تقابل 
از  با روسیه حذر كنیم چرا كه واشنگتن حاضر نیست برای دفاع  نظامی 
گرجستان با روس ها وارد مناقشه شود . در دوران باراك اوباما اما این 

باور شدت بیشتری گرفته است . 
واشنگتن این روزها ، روس ها را مانند شریكی در حوزه امنیت بین  الملل 
در آغوش گرفته است . توافقنامه های چشمگیری میان دو طرف به امضا 
رسیده است . اما اكنون پرسش اصلی  اینجاست كه جایگاه كشورهایی مانند 
گرجستان در نهایت چه می شود؟ تاكنون كه باراك اوباما برای حمایت از 
 . است  نداده  نشان  از خود  و شخص ساكاشویلی حركت خاصی  تفلیس 
در حالی كه روسیه تمام تالش خود را برای حذف ساكاشویلی هم به كار 
گرفته است ، اوباما هم چندان در مسیر حفظ او گام بر نمی دارد . در نشست 
امنیتی واشنگتن كه ماه جاری برگزار شد ، اوباما پیشنها ساكاشویلی برای 
اوكراین  را رد كرده و در عوض دوشادوش رئیس جمهوری جدید  دیدار 
صحنه  در  حضور  نخستین  در  البته  و  است  روس ها  همراه  كه  نشست 
بین المللی موافقت خود را با كنار گذاشتن برنامه هسته ایش اعالم كرده بود .

به  با حسرت  و  می نشیند  كارش  دفتر  در  غمگین  روزها  این  ساكاشویلی 
به  تفلیس  را در  او خیابانی   . روزهای حضور بوش در قدرت می اندیشد 
نام بوش نام گذاری كرده و اعتقاد دارد كه باید از شیوه تالش بوش برای 
روسیه  توسط  من  تهدید   : اموخت  درس  شوروی  سلطه  زیر  از  رهایی 
جدی تر از پیش شده و نرم گویی غرب با مسكو هم ره به جایی نخواهد برد . 

 . می شود  تعبیر  به ضعف  گویی  نرم  هرگونه  روس ها  سیاسی  مكتب  در 
اوكراین و  در  آوردن رهبران مطلوب  كار  با روی  را  قدرت خود  روسیه 
گرجستان به تصویر كشید و به نظر می رسد كه واشنگتن نیز از این تبادل 
. در این  قدرت به قیمت به دست آوردن دوستی با روس ها راضی است 

میان این انقالب های رنگین هستند كه در تاریخ كم رنگ می شوند . 
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

شما كه هفته نامه پرشین را می خوانید، هیچ وقت به نظرتان رسیده كه چه 
چیزهایی در آن باید كم یا زیاد شود؟ به هر حال این حق شما و وظیفه ی 
ماست كه هفته نامه ی بهتری داشته باشیم. ما را در انجام وظیفه برای ادای 

حق شما با شركت در این نظر سنجی همراهی فرمایید.
با تشكر
هفته نامه پرشین

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصیالت: ................................................................................

آدرس الكترونیكی: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.

1( لوگو.......................................................................................................................... 
2( روی جلد .................................................................................................................
3( صفحه آرایی ..........................................................................................................
4( اخبار و گزارش ......................................................................................................
5( مطالب تحلیلی .........................................................................................................
۶( ادبیات ......................................................................................................................
7( اندیشه .....................................................................................................................
8( هنر و سینما.............................................................................................................
9( پزشكی.....................................................................................................................
10( اقتصاد ..................................................................................................................
11( سیاست .................................................................................................................
12( گردشگری ............................................................................................................
13( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
14( ورزشی ................................................................................................................
15(  حوادث .................................................................................................................
1۶( خانه داری ............................................................................................................
17( سرگرمی ..............................................................................................................
18( آذری ....................................................................................................................
19( دیار آشنا ..............................................................................................................
20( انگلیسی .................................................................................................................
21( آگهی .....................................................................................................................
22( توزیع ....................................................................................................................
23( روابط عمومی ......................................................................................................

ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طریق پست به آدرس : 

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX

Tel/Fax: 020 8455 4203 
ارسال نمائید

و یا از طریق تلفن : 02084554203  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تكمیل نمائید.

با مراجعه به وب سایت هفته نامه پرشین میتوانید فرم را بصورت آنالین تكمیل نمائید.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

بدون اقدامات براون باجه های 
خودپرداز پولی در صندوق نداشتند!

ترجمه: زهرا خدایی 
از  براون  از  آتشین  دفاع  با  انگلستان  خارجه  وزیر 
انتخابات  اهداف و برنامه های حزب كارگر در آستانه 

پارلمانی این كشور می  گوید
انگلستان  در  انتخابات  برگزاری  تا  زیادی  زمان  مدت 
طرز  به  جناح ها  میان  رقابت  شدت  و  نمانده  باقی 
چشمگیری افزایش می یابد.شاید بتوان گفت كه انگلستان 
طی چند دهه اخیر هیچگاه چنین حساسیتی در انتخابات 
كه  می دهد  نشان  است.نظرسنجی ها  نكرده  تجربه  را 
حزب كارگر)حزب حاكم( و همچنین محافظه كاران در 
انتخابات حد نصاب الزم را بدست نخواهند آورد و در 

نتیجه محبور به ائتالف با حزب دیگری خواهند بود.
انتخاب مجدد دارد؟ بر  آیا حزب كارگر شانسی برای 
طی  لندن  به  یورونیوز  اعزامی  خبرنگار  اساس  همین 
انگلستان  خارجه  وزیر  میلیبند  دیوید  با  مصاحبه ای 
انتخابات سرنوشت ساز  در خصوص  وی  دیدگاههای 

این دوره را مورد ارزیابی قرار داده است. 

انتخابات  از  دوره  این  در  كارگر  حزب  استراتژی 
چیست؟

دولت  تشكیل  ابتدای  در  كه  است  همانی  ما  استراتژی 
دو  مبنای  بر  عبارتی  به  بودیم،  كرده  اعالم  را  آن 
و  تدابیر  اتخاذ  بریتانیا:اول  آینده  برای  مهم  اولویت 
بحران  منفی  پیامدهای  با  مقابله  برای  مهم  تصمیمات 
در  نیز  اخیر  سال  دو  طی  كه  اقتصادی)همانگونه 
نمودن  پویا  دوم  و  بوده ایم(  فعال  بسیار  زمینه  این 
عمومی،  بخش  در  سرمایه گذاری  كشور،گسترش 
با  دادن ضمانت  نهایت  در  و  مناسب  اصالحات  ایجاد 
این عنوان كه بریتانیا وزنه ای مهم در عرصه بین الملل 
است.همه اینها سیاست حزب كارگر است و من بر این 

باورم كه می تواند تحرك الزم را به كشور بازگرداند.

اما در حال حاضر نظرسنجی ها چیز دیگری می گوید......
همان  مهم  و  واقعی  نظرسنجی  تنها  من  اعتقاد  به 
انتخابات است.تبلیغات انتخاباتی به تازگی آغاز شد و 
كه  می كنم  فكر  كرد.من  قضاوت  هم اكنون  از  نمی توان 
استراتژی  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  كارگر  حزب 
و  روشن  ما  كارنامه  و  است.سابقه  نزدیک شده  خود 
مشخص است و از همه مهمتر آنكه ما می دانیم كشور 
را به كدام سمت هدایت كنیم و به اعتقاد من مشخصه 
بارزی كه ما را از دیگران متفاوت می سازد ،دقیقا همین 

مسئله است.

اما طبق آخرین گزارش منتشر شده، بحران اقتصادی 
این  دالیل  از  یكی  و  بوده  عمیق  بسیار  انگلستان  در 
 2007 سال  از  قبل  تا  براون  گوردون  كه  آنست  امر 

هزینه های هنگفتی را كرده بود......
اینطور نیست. گزارش چنین چیزی را نمی گوید.  خیر. 
مسئله ای كه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد،آنست 
را  قوانین  از  بسیاری  ،كارآمدی  نخست وزیر  كه 
زیرسوال برد و با نادیده گرفتن آنها و اتخاذ راهكارهای 
مهم و مؤثردر سپتامبر و اكتبر 2008 اقتصاد انگلستان 
از  هیچیک  قطعا  براون  تصمیمات  داد.بدون  نجات  را 

دستگاههای خودپرداز پولی در صندوق نداشتند.

را  اقتصادی  بحران  می تواند  انگلستان  بدهی  اما 
طوالنی تر كند،اینطور نیست؟

بدهی  ندارد.میزان  چندانی  بدهی  انگلستان  نه،نه 
از  بسیاری  و  جی7  كشورهای  همه  از  انگلستان 

كشورهای اروپایی پایین تر است.

كارگر  حزب  به  می توانند  انگلیسی  شهروندان 
دارید،به  دست  را  قدرت  كه  است  سال  بگویند:"13 
اندازه كافی برای ایجاد اصالحات در حوزه های مختلف 
سیاسی،اقتصادی،اجتماعی زمان در اختیار داشتید،اما 

اقدام چندانی صورت ندادید.....
حال  در  انگلستان  اقتصاد  كه  می كنم  تصور  من  خیر. 

1997 است.خدمات عمومی  حاضر ثروتمندتر از سال 
دولت نسبت به آن سال در وضعیت بسیار بهتری قرار 
دارد.زمانی كه انگلستان امروز را با سال 1997 مقایسه 
می كنیم،در می یابیم كه آمار جرم و جنایت در كشور 
كشورمان  حاشیه ای  نقش  برخالف  و  یافته  كاهش 
قدرتهای  مهمتریمن  از  یكی  انگلستان  اروپا،امروز  در 
اروپاست.ما هنوز راه زیادی در پیش داریم،لذا می توانم 
به همه شهروندان بگویم كه حزب كارگر آینده بسیار 

درخشان تری را برای آنها فراهم می آورد.

حزب  رهبران  میان  زیادی  اختالفات  حاضر  حال  در 
كارگر و همچنین شخص براون با آنها وجود دارد،آیا 
تصور می كنید حزب كارگر بتواند بر این اختالفات فائق 

آمده و كشور را به خوبی اداره كند؟
لحاظ  احزاب،به  سایر  با  مقایسه  در  كارگر  حزب 
ایدئولوژیک از اختالفات و تضاد آراء كمتری برخوردار 
اتحاد  از  او  برنامه های  و  رهبر  پشت  حزب  است.این 

قابل توجهی برخوردار است.

اما در داخل حزب بسیاری خواهان بركناری و جایگزین 
كردن فرد دیگری به جای گوردون براون هستند...

سه  طی  نمی پذیرم.براون  را  نظر  این  اصال  من   . خیر 
ثابت  او به خوبی  اداره كرد.  سال كشور را به خوبی 
به  سخت  شرایط  و  مشكالت  وجود  علیرغم  كه  كرد 

خوبی از عهده آن برآمد.

اما پیشتر برنامه ای برای بركناری براون در دست تهیه 
بود ...

اینطور  می خواهم،اصال  معذرت  خیر  خیر 
نیست،برنامه های ما همگی مشخص و روشن است.

میزان محبوبیت براون طی ماههای اخیر به پایین ترین 
سطح خود رسیده است،آیا تصور نمی كنید اگر فردی 
انتخاب می كردید،وضعیت شما  برای جانشینی وی  را 

بهتر بود؟
خیر من این مسئله را نمی پذیرم.انتخابات پیش رو،آینده 
كشور را رقم خواهد زد.حزب كارگر در حوزه مسائلی 
همچون رهبری بسیار شفاف،واضح عمل كرده است و 
از برنامه های نخست وزیر حمایت كرده است و مردم 
گزینه بسیار روشن و بدون ابهامی را پیش روی خود 

دارند.

آینده  در  لیبرال-دمكرات ها  به  كه  نمی كنید  تصور  آیا 
نیاز خواهید داشت؟

اكثریت  برای كسب  مبارزه  ما  برنامه  حال حاضر  در 
اتفاقی  چه  بعدها  اینكه  است.لذا  پارلمان  در  كرسی ها 
در  بحث  برای  ضرورتی  حاضر  حال  افتاد،در  خواهد 

این باره وجود ندارد.

آیا می توانید با حزب لیبرال-دمكرات كار كنید؟
كارگر  حزب  لوای  تحت  اكثریت  دولت  ایجاد  ما  هدف 

است.
یورونیوز/24 آوریل 2010



جمعه 10 اردیبهشت ماه 1389   -  شماره 145هفته نامه پرشین۱۰

info@persianweekly.co.uk

بی ثباتی در بازار جهانی نفت آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی
برای سومین روز پی در پی 

یافته  كاهش  درصد  سه  از  بیش  نفت  بهای  هفته  این 
آمریكا  نفت  استراتژیک  افزایش ذخایر  و كارشناسان، 
پرتغال  و  یونان  مالی  بازار  اعتباری  رتبه  افول  نیز  و 
اصلی  عوامل  را  استاندارد  اندپورز  موسسه  از سوی 
این امر می دانند. این موسسه رتبه اعتباری بازار مالی 
یونان را كاهش داده و دو نمره از رتبه پرتغال كاسته 
است. این اقدام باعث شده سرمایه گذاران، پول خود را 
از بازارهای انرژی خارج كنند زیرا این احتمال مطرح 
پیشتر  كه  آن قدر  انرژی  برای  تقاضا  رشد  كه  شده 
بانک  كارشناسان  از  یكی  بود.  نخواهد  می شد  گفته 
مركزی استرالیا می گوید رونق در بازارهای مالی و نیز 
بازار نفت تا اندازه ای كاهش یافته و اگر انتشار اخبار 
نگران كننده ادامه یابد شاهد كاهش بیش از پیش قیمت 

نفت در بازارهای جهانی خواهیم بود. 
چندان  انرژی  برای  آمریكا  تقاضای  حاضر  حال  در 
ذخایر  حجم  از  جاری  سال  در  است.  نكرده  رشد 
كاسته خواهد شد  اندازه ای  تا  آمریكا  نفت  استراتژیک 
مالحظه  قابل  چندان  كشور  این  در  تقاضا  رشد  اما 
هفته  در  كرد  اعالم  آمریكا  نفت  بود. موسسه  نخواهد 
جاری 5 میلیون بشكه بر ذخایر نفت این كشور افزوده 
شده است. آمارهای جدید نشان می دهد شاخص اعتماد 
مصرف كنندگان در ایاالت متحده به باالترین میزان طی 
18 ماه گذشته رسیده و خرده فروشی نیز افزایش یافته 
اما این اخبار نتوانست تاثیر وخیم  شدن بحران یونان و 
نیز رشد ذخایر استراتژیک نفت آمریكا را خنثی كند در 
نتیجه شاهد كاهش بهای نفت هستیم. در حال حاضر 
بهبود  نفت، چشم انداز  قیمت  تعیین  در  عامل  مهمترین 
شرایط اقتصاد جهان است و همین تمركز باعث شده 
قیمت نفت به شدت افول نكند زیرا روند بهبود همچنان 
تاثیر  تحت  قیمت ها  معتقدند  كارشناسان  دارد.  ادامه 
وضعیت اقتصاد جهان كه به كندی در حال بهبود است 
قرار خواهد داشت و افت وخیزهای زودگذر در قیمت ها 
سبب نخواهد شد قیمت ها به حد ۶0 تا ۶5 دالر در هر 

بشكه سقوط كند. 

 در حاشیه اجالس واشنگتن 

بازهم ایران به 
پولشویي متهم شد

محمود  است:  داده  گزارش  ایران  اسالمی  جمهوری  مركزی  بانک 
بهمنی رئیس كل بانک مركزی ج.ا.ا و شمس الدین حسینی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی برای شركت در اجالس بهاره صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی در واشنگتن به سر می برند. مقامات مزبور در 
و  مهم  جلسات  از  یكی  كه  المللی  بین  مالی  و  پولی  كمیته  نشست 
بانک های  و  اقتصاد  وزرای  از  زیادی  تعداد  و  بوده  اجالس  اصلی 
مركزی دنیا در آن حضور دارند، شركت كردند. این كمیته مسئولیت 
مشاوره ای و بررسی تحوالت پولی و مالی بین المللی و نیز وظایف 
عموما  نشست  این  در  شركت كنندگان  دارد.  عهده  بر  را  نظارتی 
تحوالت اقتصادی كشورهای متبوع خود را بیان كرده و درخصوص 
تحوالت اقتصادی آتی بین المللی و منطقه ای به تبادل نظر پرداختند. 

شركت كنندگان عالئم مثبت بهبود اقتصاد جهانی و پیشی گرفتن آن 
نسبت به پیش بینی های قبلی را مورد تایید قرار دادند، ضمن آنكه 
سیاست های آسان گرایانه برای رفع بحران و تداوم ثبات اقتصادی را 
مهم ارزیابی كرده، بر این عقیده بودند كه هر كشوری باید متناسب 
ببیند و  تدارك  از بحران  استراتژی خروج  با وضعیت خاص خود، 
آمادگی آن را داشته باشد كه سیاست های انبساطی متخذه در جهت 
تقویت تقاضای كل و ارتقای رشد اقتصادی، به فشارهای تورمی آتی 
منجر نشود. پیش بینی ها حكایت از آن دارد كه رشد اقتصاد جهانی 
كه در سال 2009 در حد منفی 0.6 درصد بود در سال 2010 و 2011 

به ترتیب به 4.2 و 4.3 درصد افزایش یابد. 

نرخ رشد اقتصادی كشورهای پیشرفته در سال 2009 در حد منفی 
3.2 درصد تحقق یافت و پیش بینی می شود در دو سال بعدی به 
میان در حالی كه رشد  این  در  به 2.3 و 2.4 درصد برسد.  ترتیب 
اقتصادی آمریكا، در سال 2009 منفی 2.4 درصد بود، پیش بینی می 
شود این رقم در دو سال بعد به ترتیب به 3.1 و 2.6 برسد. حوزه 
یورو نیز در سال 2009 رشد اقتصادی منفی 4.1 درصد را تجربه 
كرد اما به نظر می رسد در سالهای 2010 و 2011 به 1 و 1.5 درصد 
 2009 رشد اقتصادی دست پیدا كند. رشد اقتصادی ژاپن در سال 
سالجاری  در  می شود  بینی  پیش  و  بود  درصد   3.6 منفی  بر  بالغ 
میالدی به منفی 0.4 درصد و در سال 2011 به 0.9 درصد بالغ گردد. 
رشد اقتصادی بازارهای نوظهور در سال 2009 ، 2.4 درصد بود و 
پیش بینی می شود در سالجاری میالدی به 6.3 و در سال 2011 به 
6.5 درصد برسد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه كه در سال 2009 
بالغ بر 2.4 درصد بوده است، در سال 2010 به 4.5 و در سال 2011 
به 4.8 درصد بالغ خواهد شد. حجم تجارت جهانی كه در سال 2009 
با منفی 10.7 درصد رشد مواجه بوده است، پیش بینی می شود در 
سال جاری میالدی 7 درصد و در سال 2011 ، 6.1 درصد رشد كند. 
قیمت نفت در حالی كه در سال 2009، 36.3 درصد افت داشت اما در 
سال 2010 با 29.5 درصد رشد همراه خواهد شد. قیمت كاالهای غیر 
نفتی در سطح جهانی در سال 2009 ، 18.7 درصد افت داشته است 

اما برآورد می شود در سالجاری میالدی 13.9 درصد رشد كند. 
حد  در   2009 در سال  پیشرفته  تورم كشورهای  نرخ  كه  حالی  در 
اما به نظر می رسد در سال جاری میالدی  0.1 درصد بوده است 
به 1.5 درصد بالغ شود. نرخ تورم اقتصادهای در حال توسعه در 
سال 2009 ، 5.2 درصد بوده و به نظر می رسد در سال 2010 به 
6.2 درصد بالغ گردد. برآوردها حكایت از آن دارد كه نرخ بهره بین 
بانكی نیز در بازارهای بین المللی با كاهش همراه شود. در حالی كه 
نرخ بهره بین بانكی دالر در سال گذشته میالدی بالغ بر 1.1 درصد 

بوده اما به نظر می رسد در سالجاری میالدی به 0.5 درصد برسد. 
این ارقام برای یورو به ترتیب 1.2 و 0.9 درصد می باشد. كشورهای 
شركت كننده در این نشست، مشكالت ناشی از كسری بودجه برخی 
دولتها و افزایش شدید بدهیهای دولتی به تولید ناخالص داخلی را 
تقویت  بر  مضافا  كردند.  قلمداد  كننده  نگران  محدودیتهای  جمله  از 

مقررات مالی و جوانب نظارتی در بازارهای مالی تاكید كردند.

نحوه  در خصوص  را  خود  نظرات  نقطه  كننده  كشورهای شركت   
بین  صندوق  و  جهانی  بانک  مالی  منابع  سایر  و  سرمایه  افزایش 
خود  كشوری  منافع  با  متناسب  یک  هر  و  كرده  مطرح  پول  المللی 
توسعه  در حال  افزایش سهمیه كشورهای  پیرامون  را  دیدگاهشان 
از سهام این دو نهاد و نیز دادن صندلیهای بیشتری از هیات عامل 
ای  نكته  نمودند.  ارائه  توسعه  حال  در  كشورهای  به  نهاد  دو  این 
مطروحه،  سناریوهای  از  بسیاری  در  كه  است  این  دارد  وجود  كه 
توسعه  نفع كشورهای در حال  به  نهاد  دو  این  حتی چنانچه سهام 
مورد تجدید نظر قرار گیرد، اما این نگرانی پابرجاست كه قدرت رای 
برخی دیگر از كشورهای در حال توسعه كه اصطالحا تحت عنوان 
»Under represented« از آنها یاد می شود، تضعیف شود. بهرحال 
اخیر  نشست های  در  كه  است  بحث های جدی  از  یكی  این موضوع 
این دو نهاد، محور اصلی گفتگوها بوده است. گایتنر نماینده خزانه 
داری آمریكا، به مناسبت این نشست، بیانیه ای صادر كرد. وی ضمن 
اشاره به موضوعات چشم انداز اقتصاد جهانی و چالش های پیش 
رو، رشد متوازن و پایدار و اصالحات مالی مورد نظر، در بخشی 
با اشاره به موضوع مبارزه با پولشویی و تروریسم  بیانیه  این  از 
 FATF = پولشویی  با  مبارزه  ویژه  گروه  فعالیتهای  به  المللی  بین 
كرده  اشاره  اخیر  در سال های   Financial Action Task Force
هیات  كرد.  یاد  ایران  به  اشاره  با  مسیر  این  در  تهدیدهایی  از  و 
ایران نیز به طور همزمان در پاسخی كه توسط  جمهوری اسالمی 
نماینده كشوری گروه در جلسه مذكور قرائت شد به این ادعا پاسخ 
این  تاكید كرد كه مقامات مسئول مربوطه در  داده و ضمن رد آن 
زمینه در كشور به خصوص در سالهای اخیر همكاریهای نزدیک و 
مذاكرات متعددی با FATF و صندوق بین المللی پول به عمل آورده 
است. مضافا آنكه نه تنها مبارزه با پولشویی به شكلی قانون مند و 
سازماندهی شده در ایران در دست اقدام می باشد بلكه الیحه مبارزه 

با تامین مالی تروریسم نیز در دولت تصویب گردیده است. 
متعدد  جلسات  در  مركزی  بانک  اقتصادی  معاون  همراه  به  بهمنی 
برگزار شده در حاشیه اجالس فوق با روسای كل بانكهای مركزی 
الجزایر، پاكستان، هند، برزیل، تركیه دیدار و در خصوص موضوعات 

مورد عالقه دو طرف گفتگو كردند.
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بحران مالی 
اروپا در 

آستانه خارج 
شدن از کنترل

بحران مالي یونان به سرعت در حال گسترش به 
به  بار  این  و  است  یورو  منطقه  كشورهاي  سایر 
نظر مي رسد پرتغال قرباني بعدي این بحران باشد.

موسسه  پرس،  آسوشیتد  خبرگزاري  گزارش  به 
رتبه بندي استاندارد  اند پورز )S&P( در تازه ترین 
را  پرتغال  و  یونان  اعتباري  رتبه  خود  گزارش 
كاهش داد و این امر باعث تشدید نگراني سرمایه 
و  اقتصادي  وضعیت  به  نسبت  بین المللي  گذاران 

مالي اروپا شد.

 اكثر بازارهاي بورس اروپا با كاهش بیش از دو 
و  شدند  روبه رو  سهام  شاخص  درصدي  نیم  و 
200 واحد  نیز  امریكا  داو جونز  شاخص صنعتي 
كاهش یافت. ارزش یورو نیز با یک درصد كاهش 
رسیده  اخیر  ماه  هشت  طي  خود  حد  كمترین  به 
دریافت  با  را  خود  موافقت  یونان  گرچه  است. 
كمک مالي 45 میلیارد یورویي صندوق بین المللي 
اعتقاد  به  ولي  كرده  اعالم  اروپا  اتحادیه  و  پول 
كارشناسان اقتصادي، این كمک مالي به هیچ وجه 
نیست.  كافي  مالي  بحران  از  یونان  نجات  براي 
موسسه استاندارد  اند پورز در این گزارش نسبت 

به تشدید بحران بدهي در یونان و گسترش آن به 
به  پرتغال  جمله  از  یورو  عضو  كشورهاي  سایر 

سرمایه گذاران بین المللي هشدار داده است. 
بحران  تشدید  اقتصادي  كارشناسان  اعتقاد  به 
را  یورو  ارزش  و  اعتبار  مي تواند  اروپا  در  مالي 
زیر سوال برد. گرچه بحران مالي یونان هر روز 
نیز  یورو  ارزش  و  مي شود  قبل  روز  از  شدیدتر 
در سراشیبي سقوط قرار گرفته ولي دولت آلمان 
آتن مخالفت  به  مالي  اعطاي كمک هاي  با  همچنان 
از  مي بیش  ماه   19 تا  باید  یونان  مي كند.دولت 
را  خود  بدهي هاي  از  یورو  میلیارد  نیم  و  هشت 
كرد  اعالم  یونان  دارایي  وزارت  كند.  بازپرداخت 
این  پرداخت  براي  كافي  مالي  منابع  كشور  این 

این  از  غیر  واقعیت  اما  دارد.  اختیار  در  را  بدهي 
است. كاهش رتبه اعتباري یونان و پرتغال موجب 
افت سرمایه گذاري خارجي در این كشورها خواهد 
بر  همچنان  آلمان  اعظم  صدر  مركل  آنگال  شد. 
كمک هاي  اعطاي  براي  این كشور  مخالف  موضع 
در  مركل  مي كند.  پافشاري  یونان  به  جدید  مالي 
نطق انتخاباتي خود خطاب به مقامهاي یونان گفت 
شما باید در رفتارهاي خود صادق و شفاف باشید 
در غیر این صورت هیچكس به شما كمک نخواهد 
استاندارد  موسسه  گزارش  انتشار  از  پس  كرد. 
و  یونان  بازارهاي  در  سهام  شاخص   اند پورز 

درصد   5.4 و  دهم   ۶.  7 از  بیش  به ترتیب  پرتغال 
آلمان  در  انتخابات عمومی  آینده  یافت.ماه  كاهش 
برگزار می شود. دولت مركل، صدر اعظم آلمان كه 
كاهش  مردم  بین  حزب اش  محبوبیت  نیست  مایل 
و  انداخته  تعویق  به  را  یونان  به  كمک  ارائه  یابد، 
بحران  تشدید  تداوم  عوامل  مهمترین  از  یكی  این 
بدهی های یونان است. آلمان قرار است بیش از 8 
میلیارد یورو از كمک 30 میلیارد یورویی اتحادیه 
اروپا به یونان را تقبل كند اما رای دهندگان آلمانی 
و حتی برخی سیاستمداران در جناح راست میانه 

آنگال مركل با این طرح كمک مخالف هستند. 

کاهش صادرات ژاپن 
روز گذشته ارزش ین در برابر یورو افزایش یافت 
و این امر تاثیری منفی بر صادرات ژاپن و نیز سهام 
شركت های صادر كننده كاال در این كشور بر جا 
می گذارد. ارزش ین همچنین در برابر دالر افزایش 
یافت و این امر نیز رقابت پذیری كاالهای ژاپنی را 
كاهش می دهد. اقتصاد ژاپن از سال ها پیش دچار 
ركود شدید است و برای رونق و كاهش بدهی های 
آن  برای  صادرات  رشد  بودجه  كسری  و  دولتی 
نیز  آسیا  مالی  بازارهای  دیگر  در  است.  حیاتی 
ریسک اوراق قرضه افزایش یافت. مشاهده می شود 
بن بست در بحران بدهی های دولتی یونان تاثیری 
معتقدند  كارشناسان  چه  اگر  است.  داشته  جهانی 
اما  یافت  خواهد  سامان  یونان  بحران  نهایت  در 
اقتصادی و  ناامیدكننده درباره وضعیت  خبرهای 
مالی اقتصادهای ضعیف اروپایی روند از پیش كند 

رونق اقتصاد جهان را كندتر خواهد كرد. 

فشار بر اتحادیه اروپا 
بحران مالی در اقتصادهای ضعیف اروپایی مقامات 
اتحادیه اروپا را به گسترش طرح نجات مالی یونان 
وادار خواهد كرد و فشارها را بر مقامات اتحادیه 
سرایت  گذشته  روز  داد.  خواهد  افزایش  اروپا 
بحران از یونان به پرتغال در رسانه ها منتشر شد 
و پیش بینی می شود طی روزهای آینده یک یا دو 
كشور دیگر نیز در اتحادیه پولی اروپا دچار تبعات 

اكنون خطر  دولتی شوند.  بدهی های عظیم  سخت 
اصلی، از كنترل خارج شدن بحران مالی است كه 
دولت  مالی  گزارش های  انتشار  با  پیش  ماه  شش 
یونان اّغاز شد. در حال حاضر اتحادیه اروپا در 
در  تا  است  كمک  اضطراری  برنامه  تدوین  حال 
كمک،  به  قاره  این  كشورهای  دیگر  نیاز  صورت 

زمینه ها آماده باشد.

عضو  كشورهای  از  تعدادی  پیش  روز  چند  از   
سود  شدند  مجبور  ایتالیا  جمله  از  یورو  بلوك 
نیز  ایتالیا  دهند.  افزایش  را  خود  اوراق قرضه 
جزء كشورهای دچار بدهی دولتی است اما حجم 
پرتغال  و  یونان  از  كمتر  بسیار  آن  بدهی های 
است. روز گذشته پس از انتشار گزارش موسسه 
رتبه بندی استاندارد  اندپورز و افول شاخص ها در 
اعالم  صندوق بین المللی  مقامات  مالی،  بازارهای 
كردند در صورت لزوم سهم باالتری در كمک به 
یونان بر عهده خواهند گرفت. در برنامه پیش قرار 
میلیارد   40 از  دالر  میلیارد   15 صندوق  این  بود 
دالر بسته كمک مالی به یونان را تامین كند، اكنون 
این صندوق آماده است 25 میلیارد دالر پرداخت 

كند. 

آزمون یورو 
مقامات  بین  در  را  نگرانی هایی  كه  دیگری  نكته 
به  یورو  پیشتر  كه  است  این  آورده  پدید  اروپا 
در  را  دالر  جای  می توانست  كه  ارزی  عنوان 
مبادالت جهانی بگیرد مطرح بود اما اخیرا در این 
بحرانی  اگر  است.  آمده  بوجود  تردیدهایی  زمینه 
كه بوجود آمده بحرانی زودگذر بود تا این اندازه 
نگرانی بوجود نمی آمد اما بنیان ضعیف اقتصادی 
مدت  بلند  در  یورو  بلوك  كشورهای  از  تعدادی 
رفع  برای  دهه  یک  شاید  و  شد  نخواهد  تقویت 
مشكالت كنونی زمان الزم باشد. یونان و پرتغال 
باشد  الزم  اگر  و  هستند  كوچكی  اقتصادهای 
اتحادیه اروپا می تواند هر دو كشور را از بحران 
مالی برهاند اما اگر اسپانیا نیز دچار بحران شود، 

بحران از كنترل خارج خواهد شد. 
اقتصاد غرب افول 

خواهد کرد 
هفته نامه آمریكایي نیوزویک در تحلیلي از اوضاع 
اقتصاد جهان پیش بیني كرد كه همزمان با قدرت 
خواهد  افول  غرب  اقتصاد  شرق،  اقتصاد  گرفتن 
كرد. نیوزویک با اشاره به افول قدرت اقتصادي 
كمي  دست  هم  ایتالیا  كشور  مي نویسد:  یونان 
هم  ایتالیا  بدهي هاي  حجم  زیرا  ندارد  یونان  از 
باالست و در واقع در لبه پرتگاه ورشكستگي قرار 
دارد. كار ایتالیا به جایي رسیده كه وزیر دارایي 
این كشور به عنوان یكي از راهكارهاي اقتصادي 
كه  ایتالیایي  شهروندان  كه  مي كند  پیشنهاد  خود 
كه  درصورتي  كرده اند،  كسب  نامشروع  اموال 
مورد  بیاورند،  كشور  به  را  خود  اموال  بخواهند 
موسسه اي  كه  ندارد  تعجبي  بگیرند.  قرار  عفو 
چون بانک مورگان استانلي خروج احتمالي آلمان 
كمک  از  خودداري  هدف  با  را  یورو  حوزه  از 
مالي به همسایگان خود پیش بیني می كند. بحران 
اقتصادي و اعتباري بر كشورهایي چون برزیل، 
داشته  اندكي  بسیار  تاثیر  جنوبي  كره  و  شیلي، 
خود  گذشته  متعادل  به وضعیت  كشورها  این  و 
یک  از  پایان مي نویسد  در  نیوزویک  بازگشته اند. 
بلكه  نظر، جهان در حال زیر و رو شدن نیست، 
در حال بازگشت به وضعیت سابق خود است. تا 
پیش از قرن شانزدهم، درآمد سرانه چین و هند از 
اروپا بیشتر بود و با وجود پیشرفت هاي شگرف 
غرب در دو قرن پس از آن، اقتصاد چین و هند 
تا قرن نوزدهم قوي تر باقي ماند.اكنون اوضاع در 
حال بازگشت به گذشته است. تا سال 2050 چین، 
هند و چند كشور در حال توسعه دیگر، در مجموع 
۶0درصد از اقتصاد جهان را تشكیل خواهند داد. 
و  آمریكایي  بزرگ  شركت هاي  كه  ندارد  تعجبي 
جدید  قطب هاي  به سوي  را  خود  دفاتر  اروپایي، 
بمبئي  و  شانگهاي  همچون،  آسیا  در  اقتصادي 
منتقل مي كنند و به آتن )نماد تمدن غرب( توجهي 

نمي كنند. 
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گفت و گوی اختصاصی  با امید جلیلی كمدین ایرانی- بریتانیایی

نگاه افراطیون 
به مقوله ی دین 
خنده دار است

رهیار شریف

که  است  بریتانیایی  ایرانی-  مشهور  کمدین  جلیلی،  امید 
خوش  بریتانیا  های  کمدین  ی  حلقه  در  است  سالی  چند 
و  بریتانیا  سراسر  در  او  آپ  استند  تورهای  درخشیده. 
شوهای تلویزیونی او که از کانال یک تلویزیون انگلستان 
به  االصل  ایرانی  هنرمند  این  تا  شد  باعث  شد،  می  پخش 
چهره ای آشنا برای مردم انگلستان بدل شود و محبوبیت و 
مقبولیت مردمی به دست آورد. این کمدین 42 ساله، در ادامه 
 The   - " ی روند موفقیت هایش به تازگی در فیلم " کافر
infidel-  به ایفای نقش پرداخته است. فیلمی که از اساس 
بر روی توانایی های او پی ریزی شده و در ادامه ی نگاه او 
به مسائل دنیا، سر و شکل گرفته است... با او که این روزها 
به  دارد،  حضور  نیویورک  در  اش  تازه  فیلم  معرفی  برای 
گفت و گو نشسته ایم تا بیشتر از چند و چون کار بدانیم... 

این گفت و گو را در ادامه از پی بگیرید...

اینکه دعوت پرشین ویکلی  از  از هر چیز، ممنون  قبل  امید جان، 
رو پذیرفتی و توی شلوغی سفر و برنامه های فیلمت به من و 
خواننده های ما وقت دادی... اما برای شروع، فکر کنم بد نباشه 
طنز  میان  نطرت  به  بگیم.  تلویزیون  و  سینما  میان  فرق  از  اگه 
تلویزیونی و طنز سینمایی چه شباهت ها و تفاوت هایی هست؟

خب، من فكر می كنم در هر دو كار، بخش اول و مهم و تاثیر گذار، 
سرگرم كردن مردم باشه. یعنی اینكه بتونی برای یه مدت مشخصی 
مردم رو مشغول كنی و اونها رو بخندونی. بعد حاال مباحث بعدی 
هم پیش می آد كه رسوندن یک پیام مشخص یا اجرای یک برنامه 
ی هدفمند فرهنگی از جمله ی اون مباحث هستند. اما همون طور كه 
گفتم در زمینه ی كاری من كار اصلی هر دو رسانه خندوندن مردم 

هست و سرگرم كردنشون...

و در مورد تفاوت هاش؟

مهمترین تفاوت بین این دو، فكر كنم همون بحث گستردگی مخاطب 
یک  مردم  تلویزیونی  شوهای  در  كه  گفت  طور  این  شه  می  باشه. 
كشور خاص) Nation( رو می خندونی و در سینما همه ی مردم 

دنیا ) World( رو...

در مورد موضوع بحث هم کمی صحبت کن لطفاً، به نظرت دامنه 
از  تر  محدود  کمی  شه،  می  مطرح  تلویزیون  در  که  مباحثی  ی 

سینما نیست؟

نمی شه به راحتی این طور گفت. من در شوهای تلویزیونیم هم همین 
مسائل رو مطرح می كردم و می كنم. بحث مسلمون ها و یهودی 
های افراطی، موضوع استندآپ ها و شوهای تلویزیونی من هم بوده 
و اصاًل موضوع تازه ای نیست. اما خب برنامه های تلویزیونی تنها 
برای مردم سی كشور پخش می شه ولی سینما نه، مثاًل همین فیلم 
" كافر " تو شصت كشور دنیا روی پرده رفت و نمایش داده شد. 

همین یعنی اینكه من با این كار مخاطبم رو دو برابر كردم.

می دونی، یه قولی هست كه می گه، طنز پرداز، نمی گه كه بخندونه، 
می گه چون خودش خنده اش گرفته... سوال من هم دقیقًا همینه، 
می خوام بدونم به نظرت این مسائل مذهبی كه دستمایه ی شوهای 
تلویزیونی تو شده اند، خودشون در ذات خنده دارند یا نگاه تو به 

عنوان یک هنرمند به این مسائل، اونها رو خنده دار می كنه؟

بگم كه من  نكته رو  این  بدم،  تو جواب  به سوال  اینكه  از  قبل  من 
هیچوقت خود مذاهب رو دستمایه ی كارهام نمی كنم و دیگه اینكه 
من هیچوقت یک پیامبر كه برای خیلی از آدم ها مقدس هست رو 
پیروان  از  تنها  واقع من  در  دم.  نمی  قرار  كمدیم  و  سوژه ی طنز 
افراطی مذاهب، موضوع طنز می سازم. همین. در ادامه ی سوال تو 
هم باید بگم كه آره باهات موافقم، از نظر خود من نگاه  افراطی های 
مذهبی به زدندگی خیلی خنده داره. اساسًا هر آدمی كه یكسویه به 
زندگی كنه و فكر كنه برای زندگی كردن تنها همین راهی وجود داره 
كه اون می گه و همه ی آدم های دیگه هم در اشتباه اند و باید مث 
اون زندگی كنن؛ آدم خنده داریه. من از نگاه كردن به این آدم ها 

خنده ام می گیره و ازشون سوژه طنز درست می كنم.    

اما مسلمونها و یهودی های افراطی، دیگه واقعاً " افراطی " اند و 
اساساً طاقت شوخی و طنز رو ندارند، این طور نیست؟

نه، حرف من اساسًا درباره ی نگرش افراطیه، من كاری به مسلمون 
و یهودی و مسیحی ندارم. هر كسی كه افراطی عمل می كنه و از 
نظرش صاحب بهترین و معتبرترین عقیده ی عالمه می شه موضوع 
بحث من. مثاًل من خودم یک بهایی ام. اما با بهایی های افراطی هم 

مشكل دارم... از نظرم اونها هم خنده دارند. 

حاال کمی هم از کافر بگیم؛ به نظر من کارکتر " محمود " تو فیلم " 
کافر " اصاًل یک بنیادگرای مسلمون نبود، درسته؟

از مسلمون های مهاجری  نمونه ی ساده  آره. درسته. محمود یک 
باورهای  ای كه  بریتانیا زندگی می كنن. یک آدم ساده  بود كه در 
معمولی مذهبی داشت نه چیزی بیشتر اما بعداً همین آدم متوجه می 
شه كه در یک خانواده ی یهودی دنیا اومده، پس فكر می كنه كه باید 
بره و آداب و رسوم دین یهود رو یاد بگیره. این دقیقًا همون چیزیه 

كه برای من خنده داره. از نظرم بی معناست كه آدم به تبعیت از دنیا 
اومدن در یک خانواده ی مذهبی، عقاید و باورهای دینی بگیره. یعنی 
مثاًل فكر كنه حاال كه توی یک خانواده ی بودایی دنیا اومده باید حتمًا 
یک بودایی باشه و یا اگر پدر مادرش یهودی اند این هم باید حتمًا یک 
یهودی مرتب و دو آتیشه از آب در بیاد. اینها برای من خنده داره و 

اساسًا بی معنا و ابسورد.

روی  از  رو  نقش  این  اساساً  که  بود  گفته  فیلمنامه  ی  نویسنده 
کاراکتر شوهای تلویزیونی تو نوشته... با این حساب تو با یک 
کاراکتر از قبل آماه روبه رو بودی، می خوام بدونم برای شناختن 
نشدی؟  متحمل  رو  خاصی  زحمت  هیچ  کردنش،  بازی  و  محمود 

یعنی بازی راحتی بود برات؟
باید كاراكتر محمود رو در می  به هر حال  اون قدر ها هم. من  نه 
آوردم و بازی می كردم. كاراكتر محمود همچین كاراكتر ساده ای 
هم نبود. یه آدمی كه هم مذهبیه، هم فرامین مذهبی رو اجرا نمی كنه. 
یه آدمی كه خودش هم با بنیادگرایی دینی مشكل داره و ازش فرار 
می كنه. از اینها گذشته موقعیتی كه محمود درش گیر كرده بود هم 
موقعیت جالب و غیر معمولی بود. یه مسلمون ساده كه متوجه می 
شه، اصل و ریشه ی یهودی داره. بعدهم درست وقتی این موضوع 
بچه ی  با  می خواد  كه  گه  می  و  اد  می  اش  بچه  متوجه شده،  رو 
یک مسلمون افراطی ازدواج كنه... خب اینه هیچ كدوم موقعیت های 

طبیعی و معمولی زندگی نیستند.

و سوال آخر اینکه؛ خودت هم  از بازی کردن کاراکتر محمود لذت 
بردی؟

این فیلم راحت بودم. هیچ  بله. خیلی زیاد. من خیلی برای بازی تو 
حركت و صدای اضافه ای به من تحمیل نشده بود. من همونجوری 
بودم كه تو شوهای تلویزیونیم هستم. خیلی راحت و همراه آرامش... 
انصافًا كارگردان هم همین رو می خواست. من نباید كار ویژه ای 
انجام می دادم. همین هم كار رو لذت بخش می كرد. من احساس می 

كردم روی صحنه ی كمدی ام و خودم ام...
به من و خواننده های پرشین  اینكه وقتت رو  از  امید جان، ممنون 
به  ما  های  خواننده  و  من  مونده،  خاصی  حرف  اگه  دادی،  ویكلی 

گوشیم...
من  فیلم  و  رفتید  كه  شما  از  ممنونم  نیست.  كه  خاصی  حرف  نه، 
رو دیدید. امیدوارم هر كی كه وقت گذاشت و رفت سینما، از فیلمم 
خوشش اومده باشه. امیدوارم كه تونسته باشم مردم رو بخندونم و 

تو كارم موفق بوده باشم...
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گلشیفته فراهانی داور 
جشنواره فیلم لوکارنو شد 

بازیگر فیلم های »سنتوری« و »درباره الی« یكی از اعضای هیئت 
داوران اصلی شصت و سومین جشنواره بین المللی فیلم لوكارنو 

است. 
اعضای  اسامی  دوشنبه  روز  لوكارنو  جشنواره  برگزاركنندگان 
هیئت داوران بخش مسابقه بین الملل این دوره جشنواره را معرفی 

كردند كه گلشیفته فراهانی یكی از آنهاست. 
فراهانی 27 ساله فیلم There Be Dragons به كارگردانی رولند 
تولید  از  پس  مرحله  در  را  بریتانیایی  فیلمساز سرشناس  جافی 
دارد. او سال 2008 نیز در فیلم »مجموعه دروغ ها« ساخته ریدلی 

اسكات نقش آفرینی كرد. 
ریاست هیئت داوران اصلی این دوره جشنواره لوكارنو را اریک 
كو كارگردان سنگاپوری به عهده دارد. او از اواسط دهه 1990 
با فیلم های تحسین شده ای چون Me Pok Man و »12 طبقه« نام 
خود را به عنوان یک فیلمساز مولف آسیایی مطرح كرد. كو سال 
2008 با فیلم »جادوی من«  در بخش مسابقه جشنواره كن حضور 
داشت. دیگر اعضای داوران عبارتند از جاشوا سافدی فیلمساز 
فیلمساز  بئه  الیونل  و  فرانسوی  بازیگر  پوپو  ملوی  آمریكایی، 
كو  اریک  حالی  در  لوكارنو  جشنواره  برگزاركنندگان  سوییسی. 
در  كه  كردند  انتخاب  اصلی  داوران  هیئت  رئیس  عنوان  به  را 
دوره های قبلی خود اعضاء داوری در اولین روز جشنواره رئیس 
جشنواره  اندركاران  دست  می كردند.  انتخاب  را  داوران  هیئت 
همچنین داوران دومین بخش مسابقه جشنواره لوكارنو موسوم 
به فیلمسازان فعلی را معرفی كردند. امسال اولین دوره حضور 
كه  او  است.  لوكارنو  جشنواره  هنری  مدیر  عنوان  به  پر  الیور 
جایگزین فردریک مایر شده، در شش سال اخیر مدیر هنری بخش 
و سومین  است. شصت  بوده  كن  كارگردانان جشنواره  دو هفته 
 23 تا   13( اوت   14 تا  چهارم  لوكارنو  فیلم  بین المللی  جشنواره 

مرداد( در سوییس برگزار می شود.

سینماهای جهان در انتظار 
هالیوود داغ تابستانی

اكران  برای  جامعی  و  دقیق  برنامه ریزی  هالیوود 
و  داده  انجام  میالدی   2010 سال  در  تابستانی اش 
كلی  قالب  در  عموما  كه  را  خود  محصوالت  آخرین 
»بالك باسترها« و گونه آثار اكشن و مهیج به تهیه و 

تولید رسیده اند، آماده نمایش كرده است. 
از مطرح ترین آثار كمپانی های آمریكایی برای تابستان 
اسباب بازی3«  »داستان  آثاری چون  به  آینده می توان 
نوشیدنی  »آخرین   ، روز«  و  »شوالیه   ، »بچه كاراته«   ،
و  شهر2«  و  »جنسیت  »آغاز«،  »سالت«،   ، هوایی« 

»غارتگران« اشاره كرد. 
»بچه كاراته« با حضور بازیگرانی چون جكی چان، از 11 
ژوئن )21 خرداد( نخستین اكران خود را تجربه خواهد 
كرد. این فیلم توسط شركت فیلم سازی »كلمبیا پیكچر« 

و »چاینا فیلم گروپ« مورد  بازسازی قرار می گیرد. بنا 
به اعالم ورایتی، »هارولد زوارت« كارگردانی فیلم »بچه 

كاراته« را برعهده داشته است. 
فیلم  اصلی  عناصر  براساس  سینمایی  پروژه  این 
قبلی، داستان زندگی یک جوان )اسمیت( را به تصویر 
می كشد كه در صدد است به یک معلم، با شیوه آموزش 

غیرعادی كمک كند. 
تصویربرداری بچه كاراته از اوخر تابستان گذشته در 

پكن آغاز شد. 
توسط  میالدی،   1984 در سال  فیلم  این  اصلی  نسخه 

»جری وینتراوب« كارگردانی شد. 
این فیلم با حضور بازیگرانی چون »ویل  نسخه جدید 
اسمیت« و »كن استوویچ« به روی پرده سینما ها خواهد 
رفت. »آخرین نوشیدنی هوایی« از دیگر آثار تابستانی 
)11تیر(  جوالی   2 در  نمایش  برای  كه  است  هالیوود 

آماده شده است. 
تویب«،  »شانون  چون  بازیگرانی  حضور  از  فیلم  این 

كلیف  «

كورتیس« و »كیونگ سیم« بهره می برد. 
بازیگر  »دوپاتل«  و  رابتون«  »جكسون  رینگر«،  »نواه 
فیلم »میلیونر زاغه نشین« نیز، در فیلم اخیر »شیاماالن« 
»پارامونت  فیلمسازی  شركت  داشته اند.  آفرینی  نقش 
تولید  و  تهیه  موویز«  »نیكلودئون  همكاری  با  پیكچر« 

»آخرین نوشیدنی هوایی« را برعهد داشته اند. 
اصلی  عنصر   4 به  نمادین  نگاهی  با  »شیاماالن«  فیلم 
این  از  هركدام  آتش  و  خاك  آب،  هوا،  شامل  حیات 
به تصویر  قالب یک شخصیت داستانی  را در  عناصر 
كشیده است. »شیاماالن« مضمون فیلم اخیر را اكشن 
در مدت  فیلم  ماجرای  كل  افزود:  و  و حادثه ای خواند 
زمان دو ساعت رخ خواهد داد. »داستان اسباب بازی 
میالدی   2010 سال  تابستان(  اوایل   ( جوالی   23  »3
  ،»3 بازی  اسباب  »داستان  می رسد.  سینماها  پرده  به 
فیلم نامه ای  براساس  اونكریچ«  »لی  كارگردانی  به 
انیمیشن  است.  رسیده  تولید  به  آرنت«  »مایكل  از 
ماجراجویانه »اسباب بازی 3« براساس ماجراهای دو 

شخصیت اصلی خود با عناوین »وودی « و » بوز« و 
كشیده  تصویر  به  آن ها  اسباب بازی ها  جعبه  دوستان 
می شود. كاراكتر »تریكسی« در این نسخه به مجموعه 
اضافه شده است، تریكسی قرار است توسط »كریستین 
كریستین  شود.  نقش  ایفای  و  صداگذاری  اسكال« 
اسكال پیش از این فیلم در فیلم جنگ كنكوردها بازی 
كرده و با این فیلم مطرح شده است. كاراكتر تریكسی، 
كاراكتر مناسبی برای حضور در دوران بازی های ما 
بر  دایناسورها  كه   زمانی  می شود،  تلقی  تاریخی  قبل 
زمین حاكم بودند و تریكسی با ایفای این نقش كه ظاهر 
 3 عجیب و غریبی نیز دارد به » داستان اسباب بازی 
گفته ی  به  فیلم  این  است.  اضافه كرده  دیگر  « جذابیت 
مسووالن دیسنی، توقع همه كودكان را از یک كارتون 

برآورده می كند. 
جزو  بازی  اسباب  داستان  كارتون های  سری 
محبوب ترین كارتون های هالیوودی است كه در سر تا 

سر جهان مخاطب دارد. 
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تنش میان مکزیک و آمریکا به 
خاطر مهاجران غیرقانوني 

ایالت آریزونا با اجراي قوانین سخت براي مهاجران 
به ویژه افرادي كه غیر قانوني وارد این ایالت شده اند، 
خشم مهاجران مكزیكي را برانگیخته است. بر اساس 
قانون جدید كه توسط ایالت آریزونا به اجرا در آمده 
ویژه  به  مهاجران  تمامي  از  دارد  حق  پلیس  است، 
ایالت  این  وارد  غیر قانوني  صورت  به  كه  آن هایي 
نكردن  رعایت  در صورت  و  كند  اخذ  مالیات  شدند 
و ممانعت مهاجران از پرداخت مالیات پلیس مي تواند 

این افراد را دستگیر كند. 
یان بروئر فرماندار ایالتي آریزونا در این باره گفت:» تنها 
مهاجراني كه داراي كارت سبز، پاسپورت و یا گواهینامه 
رانندگي  و  راهنمایي  اداره  توسط  شده  صادر  رانندگي 
این ایالت هستند، مي توانند با آرامش خیال در این منطقه 
زندگي كنند،  اما مهاجران غیر قانوني حاضر در این ایالت 
غیر قانوني  مهاجران  اكثر  مي شوند.  مجازات  شدت  به 
حاضر در این ایالت مهاجران مكزیكي هستند كه با كمک 
قاچاقچیان انسان و یا به صورت فردي از مرز گذشته 
ایالت ساكن هستند. «سابق بر این،  و هم اكنون در این 
اكثر مهاجران غیر قانوني به راحتي در این ایالت زندگي 
ایاالت  به  بهتر  زندگي  و  كار  یافتن  براي  حتي  و  كرده 
دولت  نفوذ  اعمال  اما  مي كردند،  مكان  نقل  آمریكا  دیگر 
مكزیک و افزایش خشونت هاي ناشي از فعالیت باندهاي 
مخوف مافیایي در آریزونا و سایر ایاالت متحده آمریكا 
سخت گیرانه  قانون  اجراي  به  ایالت  ین  ا  تا  شده  باعث 
كه  حالیست  در  این  بپردازد.  غیر قانوني  مهاجران  علیه 
باراك اوباما طي بیانیه اي اعالم كرده بود كه اعمال فشار 
علیه مهاجران غیر قانوني در این ایالت كه در جنوب غرب 
آمریكا واقع شده است، همكاري هاي این كشور با مكزیک 
را دچار مشكل مي كند و بهتر آن است كه فرماندار این 
ایالت منتظر دستورالعمل  كاخ سفید باشد، اما شهروندان 
این ایالت یادآور شدند كه نمي توانند بیش از این نسبت 
به وجود این غریبه هاي غیر قانوني صبر كنند. این افراد 
ساكنان  امنیت  و  مال  و  جان  براي  بالقوه  خطر  نوعي 
ایالت آریزونا محسوب مي شوند. این در حالي است كه 
جمعي از مهاجران در فونیكس مركز ایالت آریزونا گرد 
هم جمع شدند تا نسبت به اخذ مالیات توسط فرمانداري 
این ایالت اعتراض كنند. فیل گوردرون شهردار فونیكس 
هم در میان معترضان بوده و علیه این اقدام تبعیض آمیز 
این  در  او  است.  كرده  ایراد  را  سخناني  آریزونا  ایالت 
موضوع  این  به  باید  آریزونا  ایالت  فرماندار  گفت:  باره 
واقف باشد كه اخذ مالیات از مهاجران و مجبور كردن 
از  خروج  براي  غیر قانوني  مهاجران  ویژه  به  افراد  این 
این ایالت نه تنها باعث ایجاد امنیت ساكن نمي شود، بلكه 
را  این كشور  پایه هاي  كه  اقتصادي  بحران  بحبوحه  در 
متزلزل كرده است، باعث ركود اقتصادي و كسب و كار 
در این ایالت مي شود، چرا كه این مهاجران هستند كه به 
عنوان نیروي كار مناسب و حتي ارزان و سختكوش در 
اختیار كارخانجات، صنایع و ادارات این ایالت قرار دارند 
و با اخراج آن ها، اوضاع مالي و اعتباري این ایالت جنوب 

غربي آمریكا به طور كامل راكد مي شود. 
این در حالي است كه یان بروئر فرماندار ایالت آریزونا 
هم اكنون  كه  كرد  تاكید  مطبوعاتي  مصاحبه اي  در  نیز 
باشند،  ما  طرح  شاهد شكست  مي خواهد  آمریكا  تمامي 
اما ما به اجراي این طرح پافشاري مي كنیم و موفق هم 
پلیس  نیروهاي  به  است  قرار  داد:  ادامه  وي  مي شویم. 
آموزش الزم براي مقابله با هر گونه اعتراض غیر اصولي 
و شناسایي و دریافت مالیات از مهاجران غیر قانوني داده 

شود. 
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فعالیت هاي 
بشردوستانه مشاهیر 

درست است كه تصویر مشاهیر و ستاره هاي 
دنیاي هنر با لباس ها و جواهرات گران قیمت در 
مراسم و مهمانی های مختلف، بخشی ثابت در بسیاری 
افراد  همین  اما  است،  اینترنتی  سایت های  و  مجالت  از 
همواره با ایده های نوآورانه و برخی از آنها با سابقه ای 
فعال هستند.  به همنوعان خود  در زمینه كمک  طوالنی، 
ایرلندی است  این ستارگان باب گلداف خواننده  از  یكی 
كه با دیدن گزارشی تلویزیونی درباره فقر و گرسنگی در 
اتیوپی، تصمیم می گیرد در جهت مبارزه با فقر اقدام كند. 
با مایج یور آهنگساز و گیتاریست بریتانیایی  او همراه 
پروژه »بند اید« را تأسیس كرد تا برای قحطی زدگان در 
اتیوپی كمک مالی جمع كند. باب گلداف در راستای این 
كمک  برای  عظیمی  راك  كنسرت   1985 در سال  پروژه 
بزرگ ترین  كنسرت  این  كرد.  سازمان دهی  آفریقا  به 
او  است.  شده  برگزار  كنون  تا  كه  است  راكی  كنسرت 
استینگ  كالینز،  فیل  با خوانندگانی چون  همچنین همراه 
همكاری  بین الملل  عفو  سازمان  با  كلپتون  اریک  و 
هم  هالیوود  سینماي  وبرق  زرق  پر  صنعت  در  داشته. 
كه  او  مي شود.  محسوب  پیشگامان  جزو  جولی  آنجلینا 
امور  در  متحد  ملل  ویژه سازمان  2001 سفیر  از سال 
پناهندگان است، در این مدت با سفر به نقاط دورافتاده 
و محروم جهان به فعالیت در زمینه حفظ حقوق آوارگان 
 35 آمریكایی  هنرپیشه  این  است.  پرداخته  پناهندگان  و 
كه   Tomb Raider فیلم  فیلم برداری  جریان  در  ساله 
در كشور كامبوج انجام شده بود، برای نخستین بار از 
نزدیک مشكالت مردم فقیر و شرایط سخت زندگی آنان 
را دید. او نخستین ماموریت خود را با سفر به كشورهای 
سفرهای  جریان  در  او  كرد.  آغاز  تانزانیا  و  سیرالئون 
هزینه های  تمام  كه  داشته  اصرار  همیشه  خود  مختلف 
سفر را خود به عهده بگیرد. انگیزه های مختلفی ستارگان 
می دهد.  سوق  خیرخواهانه  فعالیت های  سمت  به  را 
برای التون جان، خواننده مشهور انگلیسی دیدن این كه 
از  را  خود  جان  ایدز  بیماری  اثر  بر  نزدیكش  دوستان 
موسسه ای  تأسیس  برای  بود  انگیزه ای  می دهند،  دست 
برای مبارزه با بیماری ایدز. او همچنین هر سال بسیاری 
از افراد مشهور در عرصه موسیقی و سینما را به خانه 
برای موسسه خود كمک  آنها  از  تا  خود دعوت می كند 
مالی جمع آوری كند. این موسسه از زمان تأسیس خود 
توانسته برای پروژه های مربوط به پیشگیری و درمان 
بیماری ایدز در نقاط مختلف جهان بیش از 125 میلیون 
موسسه  این  خدمات  از  دیگر  یكی  كند.  گردآوری  دالر 
با  زندگی  ادامه  به  محكوم  كه  است  افرادی  به  كمک 

بیماری ایدز هستند. 
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ضبط اموال فاش کننده اسرار آي -فون جدید 
اپل كه هفته  پرونده جنجالی آي -فون نسل چهارم شركت  ادامه  كالیفرنیا در  پلیس 
گذشته در تصاویری ویدئویی در دستان دبیر سایت علمی گیزمودو دیده شده بود، 
خانه او را بازرسی و برخی از وسایل وی را ضبط كرد. پلیس كالیفرنیا شش 
دستگاه رایانه و دیگر تجهیزات شخصی جیسون چن دبیر سایت انفورماتیكی 
نسل  شده  گم  گوشی  آزمایشی  نمونه  ویدئویی  فیلمی  در  كه  را  گیزمودو 

چهارمی آی- فن اپل كه با قیمت 
كرده  خریداری  دالر  هزار  پنج 
در  و  بود  گذاشته  نمایش  به  و 
محصوالت  از  یكی  اسرار  واقع 
كرده  فاش  را  اپل  جدید شركت 
بود، ضبط كرد. تفتیش خانه چن 
انجام  گذشته  هفته  جمعه  روز 
گرفته بود اما گیزمودو اخبار آن را چند 
كه  كرد  منتشر  ای  گونه  به  و  بعد  روز 
دوشنبه  روز  پلیس  آید  نظر  به  اینگونه 
به خانه چن رفته است. چن در هنگامی 
خانه  به  وسایلش  برای ضبط  پلیس  كه 
است. نداشته  حضور  بود  رفته  وی 

براساس  تصمیمی  كه  پلیس  این حركت 
بازپرس  رای  و  كالیفرنیا  جرائم  قوانین 

بخش قضایی سن متئو و نه درخواست شركت اپل بوده است، می تواند به آزمایشی 
خبرنگاران  آن  طبق  كه  تبدیل شود  خبرنگاران  برای  محافظتی  قوانین  اجرای  برای 
اجازه دارند از منبعی كه خبر را برای آنها تهیه كرده است، محافظت كنند. آي -فون 
گم شده نمونه ای آزمایشی از مدل جدیدی بوده است كه استیو جابز قصد دارد آن 
را در ژوئن سال جاری معرفی كند، این گوشی هوشمند از نمایشگری با وضوح باالتر 
تصویر و پوشش سرامیكی برخوردار است.چن هفته گذشته در یک فیلم ویدئویی در 
حالی حاضر شد كه آي -فون نسل چهارم شركت اپل را كه توسط یكی از كارمندان 
این شركت به نام گری پاول در تاریخ 18 مارس 2010 گم شده بود، در دست داشت 
و آن را به نمایش گذاشت. در عین حال سهام دار اصلی سایت گیزمودو اعالم كرد 
این گوشی را در ازای پرداخت پنج هزار دالر از مردی كه یابنده یا رباینده آي -فون 
بوده، به دست آورده است. با این حال این رفتار گیزمودو كه برای به دست آوردن 
گوشی گم شده پول پرداخت كرده و هیچ تالشی برای بازگرداندن آن به شركت اپل 
نكرده است می تواند ناقض قانون مدنی و جنایی كالیفرنیا به شمار رفته و این سایت 
را به دریافت جنس دزدی متهم سازد. مجوز تفتیش خانه چن بر این اساس صادر 

شده بود كه وی از خانه خود برای ارتكاب جرم استفاده كرده بود. 
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کنگو پایتخت سوء استفاده از زنان 
در  جنگي  مناطق  در  با خشونت جنسي  رابطه  در  متحد  ملل  ویژه سازمان  نماینده 
بیانیه اي اعالم كرد كه میزان خشونت و تجاوز علیه زنان در كنگو به شدت در 
حال افزایش است و شوراي امنیت سازمان ملل متحد باید براي این موضوع 

چاره اي بیاندیشد. 
خشونت  با  رابطه  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  والستروم  مارگوت 
جنسي در مناطق جنگي پس از بازگشت از سفرش به جمهوري دموكراتیک 
كنگو این منطقه را »پایتخت تجاوز علیه زنان« در جهان نامید و با تاكید بر اوضاع 
اسفبار زنان و دختران جوان از شوراي امنیت سازمان ملل متحد درخواست كرد تا 
هر چه سریع تر نسبت به این موضوع چاره اي بیندیشد. او در این باره گفت:»موضوع 
افریقایي درگیر در جنگ یک مساله حائز اهمیت و  این كشور  تجاوز علیه زنان در 
فوق العاده مهم است و نباید به افراد این اجازه را داد كه از اوضاع نابسامان داخلي 
این كشور استفاده كرد و هر كاري كه مي خواهند انجام دهند. باید بخشودگي مجازات 
شالق براي متجاوزان به عنف پایان یابد، چرا كه زنان باید به گونه اي مورد حمایت 
قرار گیرند و اگر مجازاتي براي افراد خالفكار وجود نداشته باشد، این امنیت تامین 

نخواهد شد.
 «»مارگوت والستروم« ـ نماینده ویژه دبیر كل سازمان ملل متحد در رابطه با خشونت 
در  زنان  كرد:  اظهار  امنیت،  شوراي  عضو   15 جمع  در  ـ  جنگي  مناطق  در  جنسي 
صورت  آنان  علیه  جرمي  هم  اگر  ندارند.  حقوقي  و  حق  اصال  افریقایي  كشور  این 
شالق  مجازات  بخشودگي  به  دادن  پایان  البته  مي ماند.  باقي  مجازات  بدون  گرفت، 
براي متجاوزان در اولویت براي شوراي امنیت قرار دارد و مساله اي است كه باید به 
آن رسیدگي شود. اگر روند تجاوز علیه زنان و دختران به همین منوال ادامه یابد، به 
دلیل ناكافي بودن فعالیت هاي حمایتي نیست، بلكه به دلیل اجراي قوانین به صورت 
ناقص است. گزارشات نمایندگان حقوق بشر نشان مي دهد كه این قشر از جامعه در 
كنگو حتي در منازل خود هم امنیت ندارند و هر لحظه باید منتظر هجوم متجاوزان 

به عنف باشند.

 بر اساس گزارش فرستادگان و نمایندگان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بیش از 
هشت هزار زن طي جنگ هاي داخلي سال گذشته میالدي در این كشور مورد آزار و 
اذیت قرار گرفتند. به همین دلیل نمایندگان سازمان ملل متحد در جمهوري دموكراتیک 

كنگو براي زنان و دختران تا حدودي امنیت ایجاد كرده است. 
28 آوریل 2010 
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آی پد بی خوابي مي آورد 
از  كه  درخشانی  نور  كردند  اعالم  كالیفرنیا  دانشگاه  محققان 
قبل  كه  افردی  در  تواند  می  تابد  می  آیپد  نمایشگر 
)را  خوابی  بی  اختالل  كنند،  می  مطالعه  خواب  از 
از  آی-پد  الكترونیكی  كتابخوان  آورد.  وجود  به 
كه  كند  می  استفاده  زمینه  پس  نور  با  نمایشگری 
دیگر  در  الكترونیكی  های  روزنامه  با  نمایشگر  این 
كتابخوانهای مشهور مانند كیندل كه نور را به شكل 

بازتابی نمایش می دهد، بسیار متفاوت است. 
از  مانع  نور،  كه  دانستند  می  گذشته  از  محققان 
همان  مالتونین  مي شود.  مالتونین  آزادسازی 
هورمونی است كه منجر به خواب رفتن فرد می شود. 
هر نوع منبع نور مصنوعی چه از یک تلویزیون به وجود آید 
مختل  را  بدن  مالتونین  تولید  می تواند  چراغ خواب  یک  از  یا 
این  كاربر  كه  است  این  آی پد  درباره  نگران كننده  نكته  كند. 
دستگاه را بسیار نزدیک به صورت نگاه می دارد. در تئوری 
ای  فاصله  تلویزیونی كه در  به  یعني آی پد نسبت  این مسئله 
دور در بخشی از اتاق قرار دارد بر روی چرخه مالتونین بدن 

تاثیر بیشتری خواهد داشت. 
در عین حال داشتن نمایشگر رنگی آي پد به ویژه رنگ آبی در 
این نمایشگر باعث هوشیاری كاربر شده و از وی دعوت می 
كند تا زمان خود را با جست وجو در صفحات مختلف سایت ها 
كتابخوان های  دیگر  خالف  بر  آي پد  واقع  در  كند.  سپری 
خوشی  خواب  كاربر  كه  شد  خواهد  این  از  مانع  الكترونیكی 
را در شب هنگام تجربه كند. محققان دانشگاه كالیفرنیا اعالم 
كردند تا به حال بیماری با مشكل بی خوابی ناشی از استفاده 
بسیار  ابزار  این  زیرا  است  نكرده  مراجعه  آن ها  به  آي پد  از 
جدید است اما در هر حال محققان پیشنهاد می دهند از آی پد 
بروز  احتمال  تا  استفاده نشود  الكترونیک  كتابخوان  به عنوان 

بی خوابی در افراد كاهش پیدا كند. 
تازگی  به  رفتن  خواب  به  از  قبل  كتاب  خواندن  قدیمی  عادت 
به  الكترونیكی  های  كتابخوان  امروزه  و  است  شده  دیجیتال 
این  اكثر  در  اند.  گرفته  قرار  كاربران  استقبال  مورد  شدت 
ابزار، نور به گونه ای تنظیم و تابش داده می شود تا كاربر 

احساس مطالعه یک كتاب واقعی را داشته باشد. اما در آي پد از 
نمایشگری 2۶2 هزار رنگی كریستال مایع برخوردار است كه 
نیازمند نور پس زمینه هستند زیرا این كریستال های مایع به 
خودی خود توانایی درخشیدن ندارند. از این رو نور مستقیما 
به چشم كاربر تابیده شده و می تواند با اختالل در آزادسازی 

هورمون خواب در استراحت فرد نیز اختالل وارد كند. 
28 آوریل 2010 

پرخطرترین شهرهاي دنیا 
نام  شد.  منتشر  جهان  شهرهاي  ترین  خطرناك  فهرست 
نقاط كره زمین براساس آخرین گزارش جهاني  پرخطرترین 
مرسر درباره امنیت فردي و كیفیت زندگي، گزارش 
و  قتل  نرخ  درباره  خارجي  سیاست  مجله  اخیر 
امنیت  بین المللي  دیدبان  و  فوربس  گزارش هاي 
قتل  میزان  باالترین  اساس  این  بر  است.  شده  ارائه 
در جهان به شهر كاراكاس، پایتخت ونزوئال اختصاص دارد. 
سال گذشته در شهر خوارز مكزیک دو هزار و ۶00 نفر در 
درگیري هاي مسلحانه میان كارتل هاي موادمخدر كشته شدند. 
در شهر جنگ زده بغداد، همچنان جان بسیاري از افراد توسط 
این  دیگر  هفت شهر  گرفته مي شود.  بمب گذار  تروریست هاي 

فهرست 10 تایي عبارتند 
از شهرهاي دیترویت و نیو اورلئان در امریكا، كراچي پاكستان، 
كیپ تاون در آفریقاي جنوبي، مسكو در روسیه، بیروت لبنان 
به دلیل  كاراكاس  كنگو.  دموكراتیک  جمهوري  در  كینشاسا  و 
نرخ باالي قتل ساالنه) 130 نفر از هر 100 هزار نفر( به عنوان 
پایتخت قتل در جهان نام گرفته است. در امریكا نیز براساس 
 100 هر  از  نفر   ۶4 قتل  نرخ  با  نیواورلئان  شهر   ،FBI آمار 
اینكه  قابل توجه  نكته  دارد.  را  قتل  میزان  باالترین  نفر  هزار 
شهر كیپ تاون در افریقاي جنوبي كه میزبان جام جهاني فوتبال 
خواهد بود نیز با متوسط قتل روزانه هشت نفر به خصوص 
دارد.  قرار  فهرست  این  در  موادمخدر  و  كاال  قاچاق  به دالیل 
در  كراچي  و  بیروت  بغداد،  10 شهر شامل  این  از  سه شهر 
خاورمیانه هستند و جالب آن كه هیچ یک از شهرهاي اروپا 
در این فهرست قرار ندارند. همچنین عنوان قدرتمندترین شهر 

جهان از لندن به نیویورك منتقل شد. 2۶ آوریل 2010 
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داستان هاي دیجیتال 
بلندي  فهرست   2010 لندن  كتاب  نمایشگاه  در  انگلستان  اتر  نشر 
بر  استفاده  جهت  دیجیتال،  شعر  و  مقاالت  كوتاه،  داستان  از 
روي گوشي هاي آیفون و آي پاد اپل عرضه كرده است. در سال 
2010عرضه بیش از یک میلیون گوشي آیفون اپل در سطح جهان 
پیش بیني شده است. هدف نشر اتر از اقدام تازه اش عرضه منابعي 
است كه تنها به وسیله كتابخوان هایي چون سوني یا كیندل آمازون 
خوانده مي شوند. »اتر« صرف نظر از رونمایي اخیر استیو جابز 
)مدیر اپل( از صفحه الكترونیكي اي پد، تنها با توجه به 85 میلیون 
گوشي به  اي پاد و آیفون در دست مردم جهان، هدف پر رونقي را 

در بازار سال جدید میالدي نشانه رفته است. 
 « گفت:  اتر  دیجیتال  كتاب هاي  بخش  مدیر  اسكات«  مورین   «
روزنامه ها و مجله هاي فناوري هاي نو شیفته عرضه ابزاري چون 
آي پد، كیندل و كتابخوان سوني شده اند، در حالي كه ناشران سنتي 
كتاب فقط در صدد توسعه میزان ارائه كتاب هاي دیجیتال هستند. 
در نشر اتر نیز تصمیم ما به حركت مستقیم به سوي عرضه آثار 
ادبي كوتاه قابل خواندن بر روي گوشي هاي آیفون و ابزار آي پاد 

است«. 

10 اثر آبزورد كالسیک برتر به انتخاب مایكل فولي 

زندگي مدرن شاد 
بودن را دشوار کرده 
از بكت تا كتاب جامعه، از فلن اوبرین تا فلوبر، مایكل فولي، نویسنده 
و شاعر انگلیسي، به انتخاب كتاب هایي پرداخته كه در نهایت مهارت 
و استادي سیماي آبزورد وضعیت انساني را ترسیم كرده اند. مایكل 
فولي چهار رمان منتشر كرده )آخرین آن ها »آنسو« نام دارد كه در 
نیز  او  كتاب  دیوان شعر و آخرین  2002 منتشر شد( و چهار  سال 
دیوان شعري خواهد بود كه در سال 2011 منتشر خواهد شد. »عصر 
است؟«  كرده  دشوار  را  بودن  شاد  مدرن  زندگي  چرا  معناباختگي: 
توسط  تازگي  به  كه  است  فولي  داستاني  غیر  كتاب  نخستین  عنوان 
انتشارات سایمون اند شوستر منتشر شده است. فولي لیست زیر را 
مشخصا براي روزنامه گاردین نوشته و در مقدمه اش بر این لیست 
از رحم مادر زاده شدم كه وضعیت  اعتقاد  این  با  آورده »ظاهرا من 
انساني اساسا آبزورد است و این اعتقاد به واسطه ادبیات و فلسفه و 
پیشرفت هاي جهان امروز تقویت شده است. منابع ادبي و فلسفي ذهن 
تا من هم  من را به شدت درگیركردند و سبب شدند تصمیم بگیرم 
سهم آبزورد خودم را ادا كنم كه نتیجه آن شد »عصر معنا باختگي«. 
آثار كالسیكي كه در پي مي آید به لحاظ زماني مرتب و چیده شده اند، 
از جدیدترین تاكهن ترین؛ این آثار كالسیک بیشترین سهم را در تبیین 

ایده آبزوردیسم داشته اند.« 
1( چگونه مامبو- جامبو جهان را فتح كرد، فرانسیس وین: این جستار 
كه كتابي است درباره آبزوردیسم عصر كنوني، نشان مي دهد دولت 
فنگ شویي  هنر  كه متخصص  استخدام مشاوري  با  بریتانیا چگونه 
دگرگون  را  شهرها  داخلي  وضعیت  تا  است  راه هایي  دنبال  است، 
بود  گفته  زماني  دارد،  نام  ویكماراتنه  رنوكا  كه  متخصص  این  كند. 
و جنایت مي شود  آمار جرم  كاهش  باعث  نارنجي  و  قرمز  »گل هاي 
و كار گذاشتن فواره هاي آب باعث كاهش فقر وبدبختي خواهد شد. 
غریب  و  عجیب  نكات  كنار  در  بزرگ شده ام.«  كهن  تفكر  این  با  من 
دیگر در این كتاب آمده كه »پیمان منع موشک هاي هسته اي میان برد« 
كه توسط رونالد ریگان امضا شد، اول از همه و پیش از گرفتن هر 
گونه تصمیمي با یک ستاره شناسان سان فرانسیسكویي به نام جوآن 
كوئیگلي هماهنگ شده بود. آماري كه در این كتاب ذكر شده بسیار 
نامشخص  اجسام  وجود  به  آمریكایي ها  از  درصد   48 است:  جالب 
پرنده در آسمان زمین اعتقاد دارند، 27 درصد معتقدند كه بیگانگان از 
سیارات دیگر پایشان را روي زمین گذاشته اند و این در حالي است كه 
دو درصد )یعني 3.7 میلیون آمریكایي( معتقدند كه در كودكي توسط 

بیگانگان فضایي دزدیده شده اند! 
انجامش نخواهم داد، دیوید فاستر  بامزه اي كه دیگر  2( كار احتماال 
واالس: داستاني درباره یک كشتي بسیار مجلل و اتفاقاتي كه در ان 

مي افتد. 
كه  درباره مردي  داستاني جالب  تري ساترن:  3( مسیحِي جادویي، 

تصمیم مي گیرد شامپویي بفروشد كه در ساخت ان از »راز كلئوپاترا« 
موهاي  ریختم  باعث  تنها  حقیقت  در  كه  شامپویي  شده،  استفاده 

مي شود. كتاب داستان زندگي این آدم و بازاریابي اش است. 
4( در انتظار گودو، ساموئل بكت: كافكا با وارد كردن شخصیت هایي 
در  نمي رسند،  آن  به  و  هستند  چیزي  پي  در  مدام  داستان  در  كه 
نه  كه  نوشت  داستاني  كرد.  ایجاد  تغییراتي  مدرن  داستان سرایي 
گذاشت.  فراتر  نیز  این  از  را  پا  بكت  اما  پایان؛  نه  و  داشت  قهرمان 
مشخص  كه  بي آن  مي پردازد،  جست وجو  به  كه  اثري ایست  گودو 
باشد در جست وجوي چه چیزي است. دو شخصیت نمایشنامه، كه 
مشخصا انسان هایي مدرن اند در جست وجوي چیزي هستند اما حتي 
خودشان را خسته نمي كنند كه براي پیدا كردن اش كاري كنند، آن ها 
تنها ایستاده اند و منتظرند معنا خود با پاي خود به سراغ آن ها بیاید. 
به  تئوریک راجع  بهترین كار  اثر  این  آلبر كامو:  افسانه سیزیف،   )5
آبزوردیسم است. كامو وضعیت انساني را با افسانه سیزیف قیاس 
تپه  یک  باالي  به  را  ابد سنگي  براي  تا  بود  مي كند. سیزیف محكوم 
براند. او بهترین استعاره براي نمایش بشر مدرن است كه براي بقا 
مجبور به كاري اجباري است. اما كامو در این كتاب بحث مي كند كه 
سیزیف مي تواند با همین سنگ خوش باشد. كتاب كوتاه است و خیلي 
خوب نوشته شده و پر از جمالتي است كه مي تواند این سو و آن سو، 

روي لیوان ها یا تي شرت ها چاپ شود. 
بي معنایي  نمایش دهنده  نیز  كتاب  این  اوبرین:  فلن  سوم،  پلیس   )۶
زندگي بشري است، اما بسیار كتابي سیاه و كابوس وارانه است. در 
راوي  پلیس مكروئیزكین  و  كتاب، سروان پالك  از  كلیدي  صحنه اي 
و  ایرلند  خاك  وسیع  كشتزارهاي  )در  مي برند  ابدیت  دیدار  به  را 
مي تواند سفارش  بخواهد  چه  هر  كه  مي گویند  او  به  و  زیر زمین ها( 
 200 50 تكه شمش طال، چند تكه سنگ قیمتي به ارزش  دهد، راوي 
هزار پوند و چندین چیز دیگر مي گیرد، اما هنگامي كه مي خواهد ابدیت 
را ترك كند، به او مي گویند باید با همان وزني كه امده، برود. او به 
تلخي مي نشیند و گریه مي كند، تصویري كه هم بسیار خنده دار است 

و هم تكان دهنده. 
7( مسخ، فرانتس كافكا: داستاني عجیب و نبوغ آمیز، زماني كه گرگور 
از خوب بیدار شده و مي بیند كه بدل به سوسكي بزرگ شده است، 
بیش از هر كسي خانواده اش هستند كه از دیدن او در این وضعیت 

ناراحتند. 
8( مردي كه هایدل برگ را خراب كرد، مارك تواین: اساسا تواین را 
غالبا  او  متاخر  آثار  اما  مي شناسند،  نویسنده اي شوخ طبع  عنوان  به 
تیره و تاریک هستند. در بهترین داستاني كه در اواخر عمر نوشت، 
غریبه اي را وارد شهر هایدل برگ كرد تا این شسهر و تمامي ساكنین 

متظاهرش را نابود كند. 
9( بووار و پكوشه، گوستاو فلوبر: بووار و پكوشه دو دوست عادي 
و ساده اند تا آن كه بووار ارث عظیمي مي برد، این دو دوست كار را 
بروند. در رشته هاي  دانش  دنبال كسب علم و  به  تا  كنار مي گذارند 
اما همه چیز، هر كاري كه  گوناگون شانس خود را امتحان مي كنند 

دست به انجامش مي زنند در نهایت به فاجعه ختم مي شود. 
10( كتاب جامعه: این كتاب به زیباترین زبان هر چیز مهمي درباره 

وضعیت آبزورد انساني را توضیح مي دهد. 

پاموک و دست رد به سینه اردوغان 
این  ادبي  نوبل  برنده  تنها  و  تركیه  رمان نویس  پاموك  اورهان 
باز  ترك سر  نویسندگان  از  تقدیر  مراسم  در  از حضور  كشور، 
كه  را  مراسم  این  در  كمال شركت  یاشار  و  پاموك  اورهان  زد. 
بود،  داده شده  ترتیب  این كشور  وزیر  نخست  اردوغان،  توسط 
وزیر،  نخست  دعوت  به  دادن  رد  پاسخ  بدون  پاموك  كردند.  رد 
نویسنده  دیگر  كمال  یاشار  بازگرداند.  كننده  ارسال  براي  را  آن 
تركیه نیز از شركت در این میهماني شام كه بیش از ادبي بودن، 
جنبه سیاسي داشت، سرباز زد. این برنامه توسط نهادي با عنوان 
»مبتكران دموكرات« ترتیب داده شده بود. به گزارش تودي زمان، 
این نشست كه روز شنبه در قصر دولماباچي برگزار شد، با هدف 
براي جست وجوي  و  دموكرات  مبتكران  برنامه  درباره  گفت وگو 
راه هاي گسترش حقوق فرهنگي اقلیت ها و به ویژه كردها در تركیه 
53 نویسنده  این نشست كه با حضور  ترتیب داده شده بود. در 
برگزار شد، اردوغان از نویسندگاني كه به خاطر عقایدشان جان 
باختند و هدف حمالت تروریستي قرار گرفتند مثل اوغور مومكو، 
پاموك  كرد.  یاد  دینک  هرانت  و  ایپكچي  عبدي  اوئچوك،  بحریه 
به خاطر دفاع از حقوق اقلیت ها به ویژه دفاع از نظریه نسل كشي 
دادگاه  به  حتي  و  رو  روبه  مشكل  با  بارها  تركیه  توسط  ارامنه 

فراخوانده شده است. 

نمایشگاه کتاب در لندن
به گزارش پرشین در تاریخ 2 تا 9 می سال جاری میالدی، رایزنی 
ایران،  آموزشی  مجتمع  همكاری  با  بریتانیا  در  ایران  فرهنگی 
به مناسبت روز معلم در محل مجتمع آموزشی  نمایشگاه كتابی 
برپا می دارد. عالقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند 

به آدرس زیر مراجعه نمایند. 
100 Carlton Vale London NW6 5HE

بزرگداشت روز سعدی در لندن 
روز  مناسبت   به  بریتانیا  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزنی 
ایرانی   پرداز  نكته  و  سخن  شیرین  شاعر  و  حكیم  سعدی  بزرگداشت 
نشستی با عنوان »میراث سعدی در گنجینه ادب پارسی« در لندن برگزار 

می كند.
در این نشست كه در تاریخ  جمعه7 می 2010  مطابق با  17 اردیبهشت 
ماه 1389 درمحل تاالر فردوسی رایزنی فرهنگی ایران در لندن برگزار 
خواهد شد دو سخنران به  تشریح دیدگاه های خود در مورد ویژگی ها و 
خصوصیات شعر سعدی به عنوان یكی از قله های برجسته شعر و ادب 

فارسی خواهند پرداخت.
 در این مراسم كه از ساعت 7  تا 8:30  بعد از ظهر ادامه خواهد داشت 
دانشگاه سخنرانی خود  استاد  و  محقق   ، مخبر  دكتر  خانم  ابتدا سركار 
و سپس  داد  خواهد  ارائه  غرب«  در  »تاثیر شعر سعدی  عنوان  راتحت  
سركار خانم دكتر رسولی پژوهشگر ایرانی مقیم لندن به ارائه مقاله خود 

با  موضوع »سعدی شاعر حكمت و خرد« خواهد پرداخت. 
پست  طریق  از  توانند  می  ،عالقمندان  نشست  این  در  حضور  برای 
تلفن  شماره  با  تماس  یا  و   info@icrolondon.com الكترونیكی 

0207۶080707 ثبت نام نمایند.
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

دن کیشوت خواني در روز 
جهاني کتاب 

پاچكو  امیلیو  خوزه 
و  مكزیكي  نویسنده 
سروانتس  جایزه  برنده 
»دن  ماراتون   2009
را   2010 كیشوت« 
كلید  پنج شنبه  دیروز 
هرالد  گزارش  به  زد. 
مراسم  این  تریبیون 

كتاب  جهاني  روز  اردیبهشت(   3( آوریل   23 از  تقدیر  براي 
دو  میگوئل  درگذشت  سالگرد  در  سال  هر  مولف،  حقوق  و 
سروانتس و ویلیام شكسپیر دو چهره برجسته ادبیات جهان، 

در مركز فرهنگي هنرهاي مادرید برپا مي شود. 
این مارتون 48 ساعته با روخواني پاچكو از رمان مشهور دن 
كیشوت آغاز شد: »در دهكده المانچا، كه نامش را نمي توانم 
دوباره به خاطر بیاورم...« پس از آن از رمان »دن كیشوت« 
به خاطر ظرفیت هاي جهاني بودن و تفسیرپذیري عمومي آن 
و استعارهاي گسترده به كار رفته انساني، تقدیر شد. برمبناي 
فاصله  در  و  جلد  دو  در  كه  كیشوت«  »دن  پاچكو  سخنان 
1۶15 منتشر شد، تصویرپردازي  1۶05 و  یک دهه در سال 
معاني  و  نیست  معنا  یک  كننده  ارائه  تنها  كه  است  عظیمي 

مختلفي توسط خوانندگان از آن برداشت مي شود. 
به عنوان برنامه اي كه دیگر به یک سنت بدل شده و امسال 
برجسته  چهره هاي  بود،  آن  برگزاري  دوره  چهاردهمین 
این  از  پاراگراف هایي  روخواني  به  فرهنگ  و  سیاست  جهان 
شاهكار جهاني پرداختند. »ماریا ترزا فرناندز دال وگا« معاون 
رئیس جمهور، »میگوئل آنگل ماراتونز« وزیر امور خارجه و 
بودند  از چهره هایي  فرهنگ  »آنگلس خونزالس سینده« وزیر 

كه بخش هایي از این كتاب را روخواني كردند. 
در پایان این مراسم وزیر فرهنگ از دون كیشوت به عنوان 
اثري یاد كرد كه همه اسپانیایي زبانان را با هم سهیم مي كند 
قرار  400 ساله اش مورد توجه همه نسل ها  با وجود عمر  و 

داشته است. 
پاچكو روز جمعه جایزه سروانتس را از دستان خوان كارلوس 
پادشاه اسپانیا در مراسمي كه در دانشگاه »آلكاال د هرناندز« 

خارج از مادرید برگزار مي شد، دریافت كرد. 
در  ویدئوكنفرانس  صورت  به  امسال  كیشوت خواني«  »دن 
سائوپائولو،  سیدني،  نیویورك،  جمله  از  مختلف  شهرهاي 
عمان، صوفیا، فرانكفورت، قاهره و بیروت اجرا مي شود و در 
شهرهاي بزرگ دیگري نیز این برنامه در موسسه سروانتس 

برپا مي شود. 
23 آوریل )3 اردیبهشت( به عنوان »روز جهاني كتاب و حق 

مولف« شناخته مي شود.

 چاپ هفتم 
»شادکامان دره قره سو« 

»شادكامان دره قره سو«، رماني از علي محمد افغاني است كه 
نمایشگاه  را پشت سر گذاشته و در  امسال چاپ هفتم خود 
سال هاي  در  كه  كتاب  این  در  نویسنده  مي شود.  ارائه  كتاب 
دهه 1340 نوشته شده، به مناسبات خانوادگی و اجتماعي  آن 

سال ها در ایران پرداخته است. 
انتشارات  سوي  از   1345 سال  در  بار  نخستین  كتاب  این 
»امیركبیر« منتشر شد. »قره سو« نام رودخانه اي در كرمانشاه 
است و افغاني، نویسنده اي است كه به شیوه رئالیسم اجتماعي 
مي نویسد. او این كتاب را در سال 1344 با بهره گیري از شیوه 
به زعم  است.  كرده  خلق  بازار  و  كوچه  مردم  عادي  زندگي 
برخي منتقدان، توصیفات زیبا و شخصیت پردازی هاي دقیق، 
از ویژگي هاي این كتاب به شمار مي آیند كه اخیرا تجدید چاپ 
شده و با قیمت 14 هزار تومان به فروش مي رسد. علي محمد 

 افغاني، داستان نویس ایراني متولد 1303 كرمانشاه است. 
شادكامان دره قره سو، سیندخت، شلغم میوه بهشته، بافته های 
همسفرها،  بكتاش،  دكتر  اعدام،  به  محكوم  زار،  بوته  رنج، 
پدران  دنیای  كنگاور،  دزد  پروین، صوفی صحنه،  دختردایی 
و دنیای فرزندان و خداحاف ظ دخ ت رم، از آثار ااین نویسنده به 

شمار مي آیند

 

کوتاه از ادبیات

آب  دوش  زیر  كه  سرعتي  همان  با  خواننده 
داستان  وارد  مي شود،  خارج  و  رفته  سرد 
)رمانها  مي شود.  خارج  آن  از  و  شده  كوتاه 
در  قدمي  ثابت  و  وفاداري  نیستند،  گونه  این 
خواندن رمان از ملزومات است.( كوتاهي این 
فرم داستاني باعث مي شود افراد اوقاتي را با 
عالقه اي  عموما  كه  بگذرانند  شخصیت هایي 
به  خواننده   – ندارند  آن ها  با  وقت گذراني  به 
به  حاضر  ساده  ادبي  كنجكاوي  یک  خاطر 
بود.  نخواهد  طوالني مدت  پیوندي  برقراري 
مي نویسد،  داستان هایي  چنین  كه  نویسنده اي 
نمي گیرد،  قرار  چنیني  این  موقعیتي  در  دقیقا 
اما شرایط تا حدي مشابه است. داستان هاي 
زیادي هستند كه بعد از نوشتن شان با خودم 
نمي خواد  دلم  دیگه  شد.  »تموم  كرده ام  فكر 

چیزي راجع به اون شخصیت بشنوم« 
به همین خاطر است كه قرار دادن تمامي این 
آثار،  مجموعه  یک  در  هم  كنار  شخصیت ها 
كه  است  كساني  با  دوباره  آشنایي  مانند 
نویسنده  این  ندارید.  دیدن شان  به  عالقه اي 
مانند  احساسي  تا  مي كند  سعي  احتماال 
»هري  فیلم  در  وودي آلن  شخصیت  احساس 
انتهاي  در  آلن  باشد،  نداشته  ساختارشكن« 
فیلم در اتاقي بزرگ، تنها و بدون هیچ دوستي 
داستان هایش  شخصیت هاي  و  ایستاده 
مقابلش بلند شده و تشویقش مي كنند: تشویقي 
جانانه از سوي تمامي شخصیت هاي داستان، 
كساني كه حیات شان را مدیون تو هستند. و 
مدیون قهوه و زبان انگلیسي و چیزهاي متنوع 

دیگري كه تو از جهان حقیقي كش رفته اي. 
از  شكلي خالصه  به  تا  شده  خواسته  من  از 
با  بگویم،  داستان هایم  مجموعه  محتویات 
تمركز بر یكي از آن ها. به یاد آوردن آخرین 
كوتاه  تازه ام  نوشته هاي  )باقي  بلندم  داستان 
خاطر  به  نه  است،  راحت تر  باقي  از  هستند( 
اخیر بودنش، بلكه به خاطر بلندي اش: من در 
بیشتري  زمان  داستان هایم،  بیشتر  با  قیاس 
و  كردم  داستان  این  شخصیت هاي  صرف 

زنده ماندم، اگر چه خسته شدم. 
در »Debarking« )عنوان این داستان( دوست 
داشتم دو چیز نامربوط را به هم متصل كنم، 
یا حداقل مي خواستم آن ها را كنار هم بنشانم: 
طالق  و  سال  میان  افراد  عاطفي  روابط  یكي 
در  تكان دهنده  جنگي  آغاز  دیگري  و  گرفته 

دو  این  كه  چیزي  تنها  زمین.  كره  سوي  آن 
كه  است  این  مي كند  مرتبط  هم  به  را  سوژه 
هر دو سوژه هایي آمریكائي اند و براي قهرمان 
داستان بسیار اهمیت دارند. كنار هم قرار دادن 
و  خودآگاه  در  و خصوصي  عمومي  اتفاقات 
كه  نیست  چیزي  داستاني  شخصیت  ذهنیت 
نه  ویراستاران،  )نه  كند  توصیه  را  آن  كسي 
اساتید، نه دیگر نویسندگان ونه حتي خود من( 
كه  یا سوژه هایي  هم  به  نامربوط  سوژه هاي 
تناسبي با هم ندارند، اغلب با هم رقابت كرده 
داشتم  انتظار   – مي كنند  خنثي  را  یكدیگر  و 
ویراستارم  از  همین مضمون  با  توصیه هایي 
دریافت كنم كه در عمل هم كردم. »جنگ عراق 
مي كند؟« خالصه حرفش  داستان چه  این  در 
همین سوال بود. فكر كردم »خب جنگ عراق 

در دنیا چه مي كند؟« 
در  جنگ  این  حضور  بودم  كرده  احساس 
به  شده  اگر  حتي  است،  ضروري  داستان 
عنوان پس زمینه اي در زندگي ایرا، شخصیت 
پس  این جنگ  زمان  آن  در  كه  چرا  داستانم، 
) پس  بود  آمریكا  در  ما  زندگي همگي  زمینه 
نوشته  این  به  و  كرد  پیدا  ادامه  كه  زمینه اي 
وضعیت  آن  مي خواستم  من  و  رسید(  نیز 
معناباختگي  و  ناراحتي  تمام  با  شود،  ثبت 
مي كنیم،  زندگي  گونه  این  ما  وحشتناكش. 
اگر  دهد.  نشان  را  این  مي خواهد  داستان 
یک  در  داستان،  سیاسي  و  شخصي  اجزاي 
در  و  نمي شوند  و جور  جفت  درست  صفحه 
كنار هم تناسبي ندارند، این عدم تناسب عمدي 
است تا همان عدم تناسبي را نشان دهد كه در 
حال حاضر در زندگي همگي ما وجود دارد. 
در  موجود  عصبي  و  جعلي  پویایي  بوده  بنا 
داستان، رئالیستي باشد. البته رئالیسم برخي 
مي گیرد.  دربر  نیز  را  سوررئالیسم  اوقات 
جمعي  عقاید  اندكي  داستان  در  نتیجه  در 
تا  بوده ام  امیدوار  من  و  شده  گنجانده  غلط 
كند  منتقل  خواننده  به  را  آن  داستان  راوي 
لحاظ هنري شكست  به  فرد  كه  )اغلب زماني 
حمله  مورد  نیز  سیاسي  لحاظ  به  مي خورد، 
منحصرا  چون  تاریخ-  اغلب  مي گیرد.(  قرار 
را  خود  تلخ  حقایق  دارد-  تعلق  گذشته  به 
مي دهد.  نشان  منتظره  غیر  شیوه هاي  به 
دنیاي  كه  نوشته ام  كوتاهي  داستان هاي  من 
میان  به  را  جنگ  دوردست  اما  هراس انگیز 
داستاني عاشقانه مي آورند كه در مكاني آرام 

 Beautiful«( مي گذرد. در یكي از داستان هایم
برلین  بلگراد،  بمباران  كله  و  سر   )»Grade
آرام  شام  مهماني  یک  میان  در  هیروشیما  و 
 The Jewish( پیدا مي شود. در داستاني دیگر
در  ناگهان  هولوكاست  انداز  Hunter( چشم 
میان داستاني عاشقانه كه در آمریكاي معاصر 
در  مي آورد.  بر  سر  مي گذرد،  میانه  غرب  و 
 What You Want to Do«( داستاني دیگر
Fine«( تالش كرده ام، نه براي آخرین بار، تا 
درباره دو انسان تنها و مساله دار بنویسم كه 
درگیر  میانه  خاور  در  آغاز جنگ  آستانه  در 
نگارش  حین  در  بارها  مي شوند.  رابطه  یک 
این  »آیا  كردم  فكر  خودم  با   »Debarking«
رئیس جمهور  ننوشته ام؟«  قبال  را  داستان 
جنگ هاي  متفاوت،  عشاق  متفاوت،  بوش هاي 
یكسان.  عراقي  در  همگي  اما  متفاوت  اندكي 
داستان نویسي خود را تكرار مي كند، چرا كه 
جهان خود را تكرار مي كند. به هر جهت هنر 

نیز از جهان ساخته مي شود. 

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

محمد علي علومي و 
رمان تازه اش 

طنزپرداز  و  نویسنده  علومي،  محمدعلي 
این رمان كه  تازه اش گفت: وقایع  اثر  درباره 
مي گذرد  بم  در  تماما  دارد  تراژیک  مضموني 
كه نصیب  است  دردناكي  راوي سرنوشت  و 
انسان هاي پاكدامن و نیک سرشتي مي شود كه 
هیچ گناهي ندارند. شخصیت اصلي این رمان 
وقایع  سنگیني  سبب  به  دارد  نام  »ماني«  كه 
گذشته  رژیم  اواخر  در  سیاسي  و  اجتماعي 
آزادیخواهي  و  عدالت  جز  گناهي  بي آنكه 
كه  مي شود  عقوبت هایي  دچار  باشد،  داشته 
برایش رقم مي خورد. در  تلخ ترین سرنوشت 
حال حاضر كار نگارش اثر به پایان رسیده و 
من آن را در اختیار بعضي دوستان نویسنده 
با  تا  داده ام  قرار  سلیماني  بلقیس  خانم  نظیر 
اعمال نظریات آنها كار با خطاي كمتري منتشر 
شود. به توصیه همین دوستان تصمیم گرفتم 
با ناشري كه توزیع مناسبي دارد كار كنم تا 
این كتاب هم به سرنوشت آثار گذشته ام دچار 

نشود. 

 یادداشت لوري مور به مناسبت انتشار مجموعه كامل داستان هایش

داستان هاي تکراري، جهان تکراري 
لوري مور/ سمیرا قرایي 
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از موجودات 
فضایي دوري کنید 
اسرار جهان  بزرگ ترین  درباره  هاوکینگ  استفان  نظریات  آخرین 

هستی 

دوري  براي  كاري  هر  باید  و  دارند  وجود  فضایي  »موجودات 
از  یكی  هاوكینگ  استفان  سخنان  اینها  داد.«  انجام  آنها  از 
مشهورترین فیزیكدانان جهان در مورد موجودات فضایي است.

به گفته استفان هاوكینگ فیزیكدان ۶8 ساله كه از بیماری اختالل 
نرونی رنج می برد، وجود موجودات فرازمینی تقریبا امری ثابت 
آنها  پیدا كردن  دنبال  به  اینكه  به جای  انسان ها  اما  است  شده 
باشند باید تمامی تالش خود را برای پرهیز از مواجهه با این 
موجودات به كار گیرند. این پیشنهادها و راهكارها در سریال 
مستند جدیدی ارائه می شوند كه هاوكینگ در آن آخرین ذهنیات 
خود را درباره بزرگترین اسرار جهان هستی نمایش می دهد. به 
گفته او حیات موجودات فضایی در بسیاری از بخش های جهان 
بلكه  تنها بر روی سیاره ها  نه  این موجودات  امری ثابت شده است. 

حتی در مركز ستاره ها ساكن بوده و یا در فضای میان 
فضایی  موجودات  درباره  هاوكینگ  منطق  هستند.  شناور  ستاره ای 
میلیارد   100 از  گیتی  وی  گفته  به  است.  ساده  غیرطبیعی  شكلی  به 
ستاره  میلیون  صدها  شامل  یک  هر  كه  است  شده  تشكیل  كهكشان 
اینكه زمین تنها سیاره ای  مي شود. در چنین فضای وسیعی تصور 
باشد كه حیات در آن جاری شده است كمی ساده انگارانه به نظر می 
آید. او می گوید: »در مغز مملو از ریاضی من، تنها اعداد می توانند 
تفكر درباره موجودات فضایی را به خوبی عقالنی و مستدل سازند 
چالش اصلی مطالعه، این نكته است كه این موجودات چه شكلی دارند.« 
پاسخ هاوكینگ به سوال خودش این است كه اكثر این موجودات با 
میكروب ها و حیوانات ساده، گونه ای از حیات كه در بیشترین بخش 
تاریخ حیات در زمین بر روی این سیاره حكمفرما بوده است، برابری 
می كنند. تصور هاوكینگ از این جانداران در سریال مستند جدیدش 
یا  برخوردارند  مسطح  صورتی  از  كه  پا  دو  گیاهخوارانی  شكل  به 
شكارچیان مارمولک مانند و زرد رنگ یا آبزیانی فلورسانت مصور 
برای  آنها  از  هاوكینگ  اما  هستند  تخیلی  كامال  اشكال  این  اند.  شده 
رساندن این پیام استفاده می كند كه احتمال هوشمند بودن تعدادی از 
این گونه ها وجود دارد. او معتقد است برقراری ارتباط با چنین گونه 
های هوشمندی می تواند برای بشریت نابود كننده باشد. هاوكینگ بر 
این باور است كه این موجودات فضایی می توانند به راحتی به زمین 
نتیجه  وی  كنند.  استفاده  انرژی  منبع  عنوان  به  آن  از  و  كرده  نفوذ 
می گیرد تالش برای برقراری ارتباط با موجودات فضایی می تواند 
اعتقاد  »به  گوید:  هاوكینگ می  اندازه خطرساز«باشد.  از  بیش  »كمی 
من موجودات فضایي بسیار هوشمند هستند، به تصور من آنها در 
كشتي هاي عظیمي زندگي مي كنند و از تمام انرژي هاي محل زندگي 
شان براي رویارویي با زمینیان استفاده خواهند كرد. اگر موجودات 
بسیار  مالقاتی  چنین  نتیجه  من  گمان  به  كنند  مالقات  را  ما  فضایی 
مشابه اولین سفر كریستف كلمب به آمریكا خواهد بود. نتیجه ای كه 

چندان به نفع بومی های آمریكا تمام نشد.« 
هاوكینگ امكان وجود موجودات فضایی را در گذشته نیز بازگو كرده 
اكتشافات علمی شفاف تر  از  اما دیدگاه وی به واسطه یكسری  بود 
شد. كشف 450 سیاره جدید از سال 1995 تا كنون و اثبات رایج بودن 
وجود سیاره ها در تمامی نقاط گیتی از جمله این كشفیات بوده است. 
تكمیل این پروژه براي هاوكینگ ۶8 ساله وتیمش كه سه سال بر روي 
آن كار كرده اند موفقیت بزرگي محسوب مي شود. این دانشمند بزرگ 
قسمت هاي زیادي از مستندش را خود بازنویسي كرده و بر مراحل 

ساخت فیلم حضور داشته است. 
25 آوریل 2010 

بریتانیایي ها بیشتر از 
گذشته شبح مي بینند 

گزارش های جدید در بریتانیا نشان می دهد تعداد گزارشهای 
حاكی از دیدن ارواح، اشباح و موجودات شیطانی به باالترین 

حد در طول 25 سال گذشته رسیده است. 
فعالیت های  مورد   1000 گذشته،  سال   25 طول  در  تقریبا 
این  در  كه  است  شده  گزارش  بریتانیا  در  شیطان  با  مرتبط 
اختصاص  خود  به  را  منطقه  ترین  روح زده  یوركشایر  میان 
داده است. محققان ادعا كرده اند رویارویی با شیاطین، ارواح 

و اشباح در دوران حاضر شایع تر از قرون وسطی است. 
صورت  پیشرفت های  وجود  با  می دهد  نشان  تحقیقات  این 
خود  باورهای  بریتانیایی ها  هم  هنوز  یكم،  و  بیست  قرن  در  گرفته 
از  را  آن ها  مانند  و  نفرین های شیطانی  ارواح،  جادوگران،  مورد  در 
نسل های گذشته به ارث برده اند. هنوز هم در این كشور گزارش هایی 
از دیدن ارواح خبیثه كه قربانیان خود در هنگام خواب حمله می كنند 
و حتی آن ها را آزار جنسی می دهند، اشباحی با تصاویر ترسناك و 

مانند آن مطرح می شود. 
و  دارند  ارواح  با  مرتبط  داستان های  به  بسیاری  بریتانیایی ها عالقه 
با  كه  كرده اند  توصیف  را  و شیاطین  روح ها  از  مختلف  نمونه  ده ها 

آن ها برخورد داشته اند. 
داشته اند  را  آن  دیدن  ادعای  بریتانیایی ها  كه  ارواح  مختلف  انواع  از 
می تواند به شكل شیطانی فردی به نام استفان كه خودكشی كرده است، 
شبح های سگ ها، سگ های جهنمی، ارواح شیطانی كه در آب زندگی 
كرده و قربانیان خود را به درون آب كشیده و آن ها را غرق می كنند و 
مانند آن اشاره كرد. كارشناسان معتقدند جمعیت بریتانیایی ها نسبت 
از  حاكی  گزارش های  ترتیب  این  به  و  است  شده  بیش تر  گذشته  به 

برخورد با ارواح شیطانی نیز بیش تر از گذشته خواهد بود. 
مي دهد  نشان  خوبي  به  گزارش  این  تحقیق،  گروه  رهبر  گفته  به 
گزارش  و  دیدن  در  دور  گذشته هاي  مانند  همچنان  بریتانیایي ها 
چندبرابر  فعلي  انساني  جمعیت  هستند:»  قوي  شبه  و  پلید  روح هاي 
گذشته است. بنابراین با افزایش جمعیت خود به خود پتانسیل توهم 

زایي و دیدن اشباح بیشتر از قبل مطرح مي شود.« 
2۶ آوریل 2010 

جسدي که ۱۰ سال در یک 
مبل مخفي بود 

رسانه هاي دولتي انگلستان از كشف یک جسد متالشي شده از داخل 
10 سال درون  یک مبل خبر داده و اعالم كردند: این جسد به مدت 
این مبل مدفون بوده است. رسانه هاي دولتي انگلستان از قول 
پلیس این كشور اعالم كردند: پلیس منطقه بریستول در این 
كشور با تالش ماموران و پیگیري هاي همسایه ها موفق شد 
باخته  پیش جان  10 سال  از  كه  را  73 ساله  مرد  یک  جسد 
پیدا كرده و  بود،  این یک دهه درون یک مبل مدفون  و طي 

مراسم تدفین وي را به جاي آورند. 
آلن دریک دوست و هم خانه این مرد در مصاحبه اي با شبكه 
خبري بي بي سي اضافه كرد: در سال 1998 میالدي پس از 
بازگشت به منزل متوجه شدم دوستم دنیس پرینگ بر روي مبل جان 
باخته است، او را در همان مبل مدفون كردم و طي این 10 سال هم 

اصال به فكر بیرون آوردن جسد و دفن رسمي آن نبودم. 

اوگفت: دنیس یک مستاجر غیرقانوني بود و من براي آن كه دولت او 
را دستگیر نكند،به او گفتم در منزلم اقامت كند. پس از اینكه او جان 
باخت، باز هم از ترس این كه پلیس از این موضوع آگاه شود، مرگ 

او را گزارش ندادم. 
این در حالیست كه پلیس این مرد را كه صندوق دار بازنشسته دولت 
و مشاور امالك شهري است، پس از یافتن جسد دوست و هم خانه اش 
قانوني مشخص شد كه وي  انجام مراحل  از  اما پس   ، دستگیر كرد 
نقشي در مرگ او نداشته و پیرمرد 73 ساله به مرگ طبیعي جان خود 

را از دست داده است. 
این مرد اعالم كردند كه  از قول همسایه هاي  نیز  انگلیس  رسانه هاي 
طي این 10 سال همیشه به دلیل بوي تعفني كه از منزل این پیرمرد 
منتشر مي شده، شكایت داشتند، اما هر بار كه پلیس مراجعه مي كرد به 

دلیل شلوغي و كثیف بودن منزل چیز مشكوكي را نمي یافت. 
همچنین پلیس پس از كشف جسد 10 ساله عنوان كرد كه دولت، برق، 

آب و گاز این منزل را به دلیل بدهي هاي زیاد قطع كرده است. 
25 آوریل 2010 

اثر جان لوكاره   -   ترجمه منوچهر كیا
 قسمت پنجاهم

و  خاموش  انرا  و  داشت  دردست  كوچكی  قوه  چراغ  مزبور  مرد 
روشن میكرد . لیماس زمزمه كنان گفت :خودش است. او چراغهای 
نمودسپس  توقف  مرد  آن  مقابل  ودرست  كرد  خاموش  را  اتومبیل 
بدون اینكه حرفی بزند در عقب را بازكرد .آن مرد سوار اتومبیل شد 
و لیز برای دیدن او حتی سرخود را برنگرداند. مرد تازه با صدای 
مضطربی گفت با سرعت 30كیلومتر حركت كنید راه را بشما نشان 
پیاده شوید  اتومبیل  از  باید  رسیدیم  آنجا  به  هنگامیكه  داد.  خواهم 
وبسرعت بطرف دیوار بدوید . بمحض اینكه اشعه نورافكنها از نقطه 
ثانیه فرصت   90 باال بروید. فقط  از دیوار  باید  مورد نظر دورشدد 
دارید. آنها لیماس شما اول از دیوار باال خواهید رفت و بعد نوبت 
دختر خواهد بود. دیوار از سیم خاردارپوشانده شده و خودتان باید 
چاره آنرا بیابید. هنگامیكه شام باالی دیوار رسیدید دستهای دختر 
را گرفته و او را باال خواهید كشید . ایا همه چیز را خوب فهمیدید؟ 
لیماس جواب داد بله چقدر وقت در پیش داریم ؟ اگر با سرعت 30 
كیلومتر در ساعت حركت كنیم 9دقیقه دیگر بانجا میرسیم نورافكنها 
سرساعت یک و پنج دقیقه دیوار را روشن خواهند كرد شما 90 ثانیه 
فرصت خواهید داشت و اگر یک ثانیه بیشتر طول بكشد و دیگر كاری 
از دست ما ساخته نخواهد بود . لیماس پرسید : اگر بیش از 90 ثانیه 
طول بكشد چه خواهد شد؟ما نمیتوانیم بیش از 90 ثانیه بشما فرصت 
بدهیم . درغیر اینصورت ممكن است بما مشكوك شوند . در هر حال 
گمان میكنم كه 90 ثانیه از هر لحاظ كافی باشد. لیماس گفت: خداكند! 
لطفا ساعت چند است ؟ مرد تازه وارد جواب داد : من ساعتم را با 
. اكنون  ام  ساعت گروهبانی كه مسئول آن نقطه است میزان كرده 
ساعت 12 و چهل و هشت دقیقه است . ما باید ساعت یک و پنچ دقیقه 
عمیقی حكمفرما  . سكوت  داریم  فرصت  70دقیقه   . كنیم  كم حركت 
شد پس از لحظه ای مردناشناس گفت : حتما بشما گفته اند كه بهیج 
شده  داده  بشما  شانس  یک  فقط  برگردید  عقب  به  نمیتوانید  عنوان 
است . لیماس جواب داد : بله میدانم . اگر اتفاقی بیافتد اگر از دیوار 
پائین افتادید و مجروح شدید بعقب بازنگردید ما بدون نشانه گیری 
دقیق تیراندازی خواهیم كرد . باید بهر قیمتی كه شده از دیوار بگذرید 
. لیماس دوباره گفت : بله میدانم او خودش این چیزها را بمن گفته 
است . بمحض اینكه از اتومبیل پیاده شوید وارد منطقه خطر میشوید 
. لیماس با لحن خشنی گفت : بله میدانم دیگر ساكت شوید . سپس 
پرسید آیا شما اتومبیل را برخواهید گرداند ؟ بمحض اینكه از اتومبیل 
پیاده شوید من آن ناحیه را ترك میكنم اینكار برای من هم خطرناك 
: متاسفم سكوت دوباره  . لیماس با لحن تمسخر امیزی گفت  است 
برقرارشد. پس از چند لحظه لیماس پرسید آیا شما اسلحه دارید ؟ 
بله ولی بمن دستور داده اند كه آنرا بشما ندهم خود اوبمن گفت كه 
شما این سوال را از من خواهید كرد و خواهش خواهید نمود كه آنرا 
بشما قرض دهم. لیماس لبخندی زد و گفت : از هوشمندی او تعجب 
نمیكنم لیماس اتومبیل را بارامی بجلو راند. تقریبا 30متر را طی كرده 
بودند كه مردناشناس با لحن مضطربی گفت : بطرف راست بپیچید 
و سپس بطرف چپ بروید . اتومبیل وارد خیابان باریكی شد. بطرف 
خیابان  طرف  دردو  شدند.  جدیدی  خیابان  وارد  آنها  بپیچید!  چپ 
بست  بن  خیابان  كه  میرسید  بنظر  میخورد  بچشم  بلند  عمارتهای 
باشد. ولی هنگامیكه بانتهای آن رسیدند مرد تازه وارد گفت : بازهم 
به  از چند لحظه  پهنی شدند و پس  آنها وارد جاده  بپیچید.  به چپ 
شاهراهی رسیدند. لیماس پرسید :به كدام طرف باید رفت ؟ مستقیم 
...همین جا!  ...میان داروخانه و پست  از داروخانه بگذرید   ... بروید 
لیماس اتومبیل را بجلو راند و پس از چند لحظه در 300متری جلو 
اتومبیل دوازه عظیم براند نبورگ را دید . ناگهان با لحن خنثی پرسید 
: كجا میرویم ؟ تقریبا رسیده ایم حاال آهسته به چپ بپیچید آنها از 
در  حیاط  انتهای  در  شدند.  حیاطی  ووارد  گذشته  كوچیک  دروازه 
دیگری قرارداشت . مردناشناس گفت از آن دربگذرید وپس از چند 
در  از  بارامی  لیماس   . كنید  توقف  نشانی  آتش  پست  درمقابل  متر 
را خاموش كرد. سپس  اتومبیل  نشانی  آتش  مقابل پست  و  گذشت 
پرسید : ما كجا هستیم از لنین آلی گذاشته ایم . اینطور نیست ؟ از 
درشمال  اكنون  رفتیم  بطرف شمال  و  گذشتیم  گریفزوالدراشتراس 
را  باریک  جاده  واردیک  تازه  مردا  تقریبا  پانک.؟  هستیم  اشتراس 
درطرف چپ نشان داد و گفت : نگاه كنید ! در انتهای آن جاده قستمی 
. سه  میشد  دیده  بود  افكنها روشن شده  بانور  كه  دیوار مرزی  از 
ردیف سیم خاردار در جلو آن قرارداشت . لیماس پرسید : این دختر 
چطور میتوانداز سیم خاردار بگذرد؟ ما در آن نقطه سیم خاردارها 
را بریده ایم . شما یكدقیقه وقت دارید كه خود را به دیوار برسانید . 
خداحافظ هر سه نفراز اتومبیل پیاده شدند لیماس دست لیز را گرفت 
و به مردناشناس گفت قبل از اینكه بانطرف دیوار برسیم اتومبیل را 
روشن نكن. لیز دست خود را از دست لیماس بیرون آورد و بدنبال 
او در جاده ای كه بدیوار منتهی میشد براه افتاد . درست در آن لحظه 
صدای موتر اتومبیل بگوش آنها رسید و اتومبیل در جهت مخالف 
بحركت در آمد لیماس زمزمه كنان گفت : ای بیشرف! نردبان را از 

زیرپای ما برداشتی ! 
ادامه دارد

جاسوس جنگ سرد
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رابرت مرداك؛ پیوند تجارت، سیاست و ایدئولوژي 

امپراتور 
رسانه ها 

مجتبي نجفي 

از انسان مدرنی  برخی از روشنفكران منتقد غرب در چند دهه پیش 
كه تحت تسلط رسانه ها رشد كرده و اراده و اختیار او با جهت دهی 
همین رسانه ها تغییر می یابد انتقاد می كردند. به اعتقاد آنها رسانه ها 
و  دارند  محوری  نقش  امروزی  انسان های  شخصیت  دهی  شكل  در 
اندیشیدن  یا كوتوله هایی كه كمتر فرصت تفكر و  انسان تک ساحتی 
روشنفكران  این  نظر  در  می دهند.  تحویل  اجتماع  به  یابند  می  را 
عادی  مردم  غربی  بزرگ  داران  سرمایه  تسلط  تحت  كه  رسانه هایی 
به  تبلیغاتی می كنند آنچه را كه صاحبانشان می پسندند  بمباران  را 
خورد جامعه می دهند و چگونه فكر كردن، چگونه پوشیدن و چگونه 
رفتار كردن را به مخاطبان خود تحمیل می كنند. اینكه نقد این منتقدان 
تا چه اندازه وارد است موضوع این نوشتار نیست بلكه معرفی فردی 
است كه خود یكی از اربابان بزرگ رسانه در جهان است. فردی كه 
كمتر در انظار عمومی حاضر می شود و میان تجارت و سیاست و 
است.دیدارهای خصوصی  كرده  برقرار  ناگسستنی  پیوند  ایدئولوژی 
این فرد با سیاستمداران بزرگ و روسای جمهور و نخست وزیران 
رقم زننده تحوالتی است كه كه در روند رویدادهای بین المللی تاثیر به 
سزایی دارند. این فرد كیت روبرت مرداك است كه در 11 مارس 1931 
بزرگترین  از  یكی  اكنون صاحب  و  آمد  دنیا  به  استرالیا  ملبورن  در 
او  پدر  است.  كورپوریشن  نیوز  نام  به  جهان  ای  رسانه  شركت های 
در كارهای مطبوعاتی ملبورن فعال بود و این خود زمینه ای شد تا 
كه  درحالی  بگیرد.  قرار  رسانه ای  فضای  در  جوانی  اوان  از  مرداك 
در آكسفورد فلسفه و سیاست می آموخت مرگ پدرش باعث شد در 
22 سالگی به زادگاهش بازگردد تا مدیریت شركت خانوادگی خود را 
برعهده بگیرد. از این زمان بود كه فعالیت های مطبوعاتی او اوج گرفت 
از نشریات  تا بتواند بسیاری  و نبوغ وی در در آمد زایی باعث شد 
استرالیا را خریداری كند. او در سال 19۶4 روزنامه استرالین را به 
عنوان نخستین روزنامه ملی استرالیا راه اندازی كرد تا از این طریق 
كند،  معرفی  ای  حرفه  مطبوعاتی  یک  عنوان  به  را  خود  اینكه  ضمن 
نفوذ سیاسی اش را افزایش دهد. این نفوذ سیاسی آنچنان بود كه در 
فاصله چند سال دو موضع متفاوت علیه نخست وزیر وقت استرالیا 
به  كارگر  حزب  از  او   1972 سال  در  كرد.  اتخاذ  ویتالم  گوگ  یعنی 
و  گرفت  موضع  او  علیه   1974 سال  در  و  كرد  دفاع  ویتالم  رهبری 
رسانه های بی شمارش را در استرالیا جهت تخریب ویتالم بسیج كرد. 
در همین سال ها بود كه مرداك فعالیت خود را در انگلیس آغاز كرد. 
موفقیت تجاری و اعتبار سیاسی بستری برای دریافت وام های كالن 
شد. نخستین ریسک بزرگش در بریتانیا خرید شركت نیوز آو ورلد 
و پرتیراژترین روزنامه انگلیس یعنی ساندی بود. خرید روزنامه زرد 
سان در سال 19۶9 و پس از آن تایم و ساندی تایم مسیر موفقیت های 
سه  روزانه  سان  كرد.روزنامه  هموارتر  رسانه  جهان  در  را  مرداك 

میلیون تیراژ دارد. 
او در سال 198۶ انتشار الكترونیكی روزنامه های خود را در انگلیس، 
آمریكا و استرالیا آغاز كرد. این اقدام در انگلیس باعث شد تا ۶000 
كارمند رسانه های انگلیسی از كار اخراج شوند و این موضوع بهانه 
ای برای شورش سندیكاها بود كه تا مدتی لندن را با بحران سیاسی 
مواجه كرد و به طور جدی محبوبیت مارگات تاچر نخست وزیر وقت 
شورش  است.  معروف  وایپنگ  پرونده  به  ماجرا  این  داد.  كاهش  را 
سندیكاها به استرالیا نیز سرایت كرد و رسانه های این كشور نیز علیه 
ارباب خود اعتصاب كردند. مرداك با تاسیس شبكه تلویزیونی اسكای 
تلویزیون به شبكه های ماهواره ای نیز نفوذ یافت. هر چند ابتدا در این 
ساتولیت  بریتیش  یعنی  خود  رقیب  اما سرانجام  می داد  حوزه ضرر 
برادكاستینگ را به مشاركت در شبكه اي واحد راضی كرد و شركت 
پولی  تلویزیون  اكنون  كه هم  تاسیس كرد  را  بی«  اسكای  مختلط»بی 
ایاالت  در   1973 در سال  مرداك  دارد.  تملک خود  تحت  را  انگلستان 
بعد روزنامه  مدتی  و  را خرید  اكسپرس  آنتونیو  آمریكا سان  متحده 
نیویورك   198۶ سال  در  سپس  و  كرد  بنیانگذاری  را  استار  تجاری 
پست را خریداری كرد. روزنامه ای كه با حرارت تمام از نئومحافظه 
كاران آمریكایی دفاع می كند و در دوره بوش یكی از حامیان اصلی 
جنگ عراق و افغانستان بود. او در سال 1985 شهروند آمریكا شد تا 
موانع قانونی را برای خرید شبكه های تلویزیونی برطرف كند. او در 
199۶ فاكس نیوز را هم خریداری كرد تا رسما در شبكه های  سال 
خبری نیز حضور خود را اعالم كند.مرداك با خرید استار تی وی شبكه 
هنگ كنگی در سال 1993 پای خود را به آسیا نیز باز كرد. این شبكه 

در بسیاری از كشورهای آسیایی دفتر دارد اما سود آوری آن مطابق 
میل مرداك نبود زیرا دولت چین با اعمال برخی محدودیت ها مانع از 
دیدن این شبكه از سوی چینی ها شده است. مرداك در سال 2004 مقر 
آمریكا  به  استرالیا  از  را  نیوز كورپوریشن  یعنی  شركت اصلی خود 

این طریق سرمایه داران آمریكایی محصوالت آن را  از  تا  تغییر داد 
بخرند زیرا طبق قوانین آمریكا این سرمایه داران حق دارند از شركت 
غیر آمریكایی خریداری كنند. او همچنین با خرید وال استریت ژورنال 
جای پای خود را در مطبوعات آمریكایی محكم تر كرد.مرداك نزدیک 
به 175 روزنامه در سراسر جهان در اختیار دارد۶0 شبكه تلویزیونی 
را  مرداك  حاضر  حال  در  اوست.  مالكیت  تحت  مختلف  زبان   13 با 
جزو 32 مرد ثروتمند جهان معرفی كرده اند.شبكه های تلویزیونی بی 
شمار او و روزنامه هایش هدف اصلی خود را جوانان قرار داده اند و 
به همین دلیل روی مسائل جنسیتی،روابط آزاد اجتماعی، سرگرمی و 

ورزش تاكید ویژه ای دارند. 

دیدارهای خصوصی سرنوشت ساز 
اما دیدارهای خصوصی مرداك كامال سرنوشت ساز هستند. در هر 
دیدار امكان دارد سرنوشت مردم یک كشور تغییر یابد. كافی است 
مرداك با یک موضع سیاسی موافق باشد تا 175 روزنامه در سراسر 
جهان در مدح آن موضع قلم بزنند. جنگ عراق در سال 2003 نمونه 
واضحي بود. دیدارهای ویژه مرداك همراه با ضیافت شام در تاریخ 
سیاسی انگلستان،استرالیا و آمریكا تاثیرات شگرفی داشته است. در 
چند  تا  كه  كار  محافظه  حزب  نامزد  كامرون  دیوید   2008 آگوست 
رقبای خود  برابر  در  پارلمانی  انتخابات حساس  یک  در  دیگر  هفته 
انگلیس صف  فعلی  براون نخست وزیر  كارگر و گوردون  از حزب 
امپراتور رسانه ها شتافت. دیدار  به  رایگان  پرواز  با  كند  می  آرایی 

استرالیا  دیدار در  این  داند كه چگونه مشابه  به خوبی می  كامرون 
میان مرداك و بلر رخ داد و چنین دیداری بود كه محافظه كاران را 
تا سالیان متمادی در كما فرو برد. نامزد حزب محافظه كار خوش 
شانس بوده كه روابط تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس با مرداك 
از سال 2003 رو به سردی نهاد. اكنون او در نظرسنجی ها 10 درصد 
آوریل  در  است.  گرفته  پیشی  براون  گوردون  یعنی  خود  رقیب  از 
2007 كوین رود نخست وزیر استرالیا با رابرت مرداك بعد از مالقات 
یک ساعته در نیوز كورپوریشن شام خورد.آنها این موضوع را كه 
گفت وگوی آنها در مورد انتخابات آتی استرالیا بوده است رد كردند. 
اما این واقعیت است كه مرداك بی جهت با كسی شام نمی خورد و 
هر چند در رسانه ها و انظار عمومی كمتر از سیاست سخن می گوید 
اما در پشت پرده خواسته هایی دارد كه پاسخ مثبت به آنها به معنای 
كسب حمایت ده ها نشریه و شبكه تلویزیونی است.در اوایل تابستان 
2008 جلسه ای مخفی میان باراك اوباما رئیس جمهور فعلی آمریكا 
آستوریا  والدورف  هتل  در  نیوز  فاكس  مدیر  و  مرداك  رابرت  و 
نیویورك برگزار می شود. اوباما در آن دیدار در برابر پیشنهادهای 
را  او  كه  دلیل  این  به  فاكس نیوز  مدیر  از  و  می كند  مقاومت  مرداك 

تروریست و مظنون توصیف كرده، گالیه می كند. 

سه ازدواج و دو طالق 
نخستین ازدواج مرداك با پاتریسیا بوكر است.بوكر مهماندار هواپیما 

كه در سال  است  پرودانس  نام  به  ازدواج دختری  این  بود. حاصل 
1958 متولد شد. مرداك و پاتریسیا در سال 19۶7 از یكدیگر طالق 
ساندی  روزنامه نگاران  از  یكی  با  مرداك  ازدواج  گرفتند.دومین 
به  فرزند  سه  ازدواج  این  حاصل  كه  بود   19۶7 سال  در  تلگراف 
نام های الیزابت،الشالن و جیمز بود. زن دوم مرداك در سال 1999 
از او طالق گرفت. 17 روز بعد از این طالق مرداك با یک زن 30 ساله 
چینی كه معاون مدیر استار تی وی بود ازدواج كرد.هلن، گراس و 

شلوئه فرزندان مرداك و همسر چینی اش هستند. 

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

رویارویي بزرگ 
مدت زماني است مرداك علیه غول جست و جوي گوگل شورش كرده 
مرداك  است.  مشاغل  بردن  بین  از  به  متهم  او  نظر  از  گوگل  است. 
استدالل مي كند كه گوگل با كار دیگران درآمدزایي مي كند بدون اینكه 
خود متحمل هیچ هزینه اي شود. هفته پیش او در سخنراني خود در 
باشگاه مطبوعات ملي واشنگتن این پرسش را مطرح كرد كه چگونه 
مي شود غول جست و جوگر با كار دیگران درآمدزایي كند بدون اینكه 
از  آن  محتواي  كه  حالي  در  درمي آورد  پول  گوگل  بكشد.  زحمتي 
هرچه  كرد  توصیه  گوگل  مسئوالن  به  او سپس  مي آید.  روزنامه ها 
زودتر به این روند خاتمه دهند. مرداك در اندیشه رویارویي با گوگل 
است. او از مطبوعات آمریكا خواسته علیه یک نفر جبهه متحد تشكیل 
دهند. منظور او از این یک نفر رئیس گوگل است. مرداك براي رفع 
این مشكل راه حلي هم ارائه كرده است. او اعتقاد دارد روزنامه ها باید 
اختیار  در  را  مقاالت  از  برخي  و  پاراگراف هاي نخست  تیترها،  فقط 
كاربران اینترنت قرار دهند و باقي مطالب را پولي ارائه دهند. منتقدان 
این راه  حل بر این عقیده هستند كه اعمال محدودیت تعداد خواننده ها و 
بازدیدكنندگان را كاهش مي دهد اما مرداك در پاسخ مي گوید: وقتي كه 
كاربران اینترنت هیچ جایي براي رفتن نداشته باشند مجبور خواهند 
شد كه هزینه مطالب را بپردازند. این مدل اقتصادي در روزنامه هاي 
شده  اجرا  تایمز  فایننشال  و  تایم  ساندي  تایم،  یعني  وي  تحت نظر 
است. این نشریه ها بدون توجه به كاهش بازدیدكننده مطلب خود را 
در ازاي دریافت پول ارائه مي دهند. مرداك این راه حل را براي بقاي 
روزنامه ها ضروري مي داند اما این نخستین بار نیست كه او فضاي 

مجازي را مورد انتقاد قرار مي دهد. 
پیش تر نیز از دزدي هاي گوگل به شدت انتقاد كرده بود. او از روند 
2007 در  ناراضي است. در سال  آمده در فضاي مجازي  به وجود 
تبلیغات هزینه هاي آن جبران  با  از مدل رایگان كه  تایم  با  گفت و گو 
مي شود انتقاد كرده بود: وي در این گفت و گو عنوان كرد: »اینترنت 
به مردم آموخته است كه هر روز درانتظار دریافت هر چیز رایگان 
اما  شود.«  مالي  تامین  تبلیغات  راه  از  همه چیز  باید  بنابراین  باشند 
او در حالي گوگل و موتورهاي جست و جو را در اینترنت به چالش 
كشیده كه تحقیقات صورت گرفته در اوایل سال جاري میالدي نشان 
مي دهند كه 44 درصد از كاربران اینترنت فقط تیترهاي روزنامه ها 
را مشاهده مي كنند و براي خواندن كل مطلب كلیک نمي كنند، درست 
یا  روزنامه   اینكه  بدون  روزنامه ها  كیوسک  در  كه  افرادي  مانند 

نشریه اي بخرند، تیترها را نگاه مي كنند. 
در ضمن این پرسش همچنان باقي است كه با توجه به كثرت منابع 
اطالعاتي آیا كاربران اینترنت حاضر هستند در ازاي دریافت مطالب 
پول بپردازند اما در مورد اینكه سلطان رسانه به وعده خود مبني بر 
پولي كردن سایت هاي روزنامه هاي تحت اختیارش عمل كند تردیدها 
و ابهام هاي فراواني وجود دارد. در انگلستان و آمریكا ضرب المثلي 
نشان  را  مرداك  سخنان  اعتبار  و  صحت  به نوعي  كه  دارد  وجود 
زبان  بر  را  جمله  مرداك  »اگر  مي گوید:  ضرب المثل  این  مي دهد. 
مي آورد اینكه آن جمله دروغ باشد 50 - 50 است.« منتقدان مرداك 
این  در  آنها  است.  خطرناك تر  سخنانش  از  او  سكوت  دارند  اعتقاد 
عملي  تاكنون  كه  مي كنند  اشاره  گوگل  علیه  او  تهدیدهاي  به  مورد 
نشده اند. او چند سالي است كه گوگل را دزد نامیده و وعده برخورد 
داده است اما تنها در تعداد اندكي از روزنامه هاي او سیستم پرداخت 

هزینه  مطالب در نظر گرفته شده است. 
‘

اما اینكه تهدیدهاي مرداك علیه گوگل تاكنون عملي نشده اند، بي دلیل 
را  فضا  تا  است  ابهام  و  تردید  بذر  پاشیدن  استاد  او  نیست.  هم 
به خوبي ارزیابي كند. او تمایل دارد رقبایش نیز در حركتي هماهنگ 
سنگین  هزینه  نیست  حاضر  به تنهایي  و  بپیوندند  او  به  گوگل  علیه 
رقابت با گوگل و مایكروسافت را بپردازد اما باید به انتظار نشست تا 
نتیجه رویارویي بزرگ مرداك و گوگل را مشاهده كرد. تجربه ثابت 
كرده كه مرداك نیز به راحتي از منافع خود نمي گذرد. او در آینده از 
تمامي ابزارهاي خود علیه گوگل استفاده خواهد كرد و این در حالي 
است كه گوگل نیز روز به روز بر قدرت خود مي افزاید و این افزایش 

قدرت رویارویي بزرگي را رقم خواهد زد. 
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معیارهاي زیبایي 
زنانه و مردانه

فرحناز لطیفیان

اگر روزي احیانا به ژاپن سفر كنید و بخواهید از میان چهره هایي با 
چشمان بادامي بگویید كدام ها زیباتر ند، به احتمال زیاد روي همان 
و  اروپایي ها  حتي  و  ژاپني ها  خود  كه  دست  مي گذارید  چهره هایي 

آمریكایي ها نیز آنها را زیبا مي دانند.... 
این را محققاني مي گویند كه اعتقاد دارند زیبایي و جذابیت، معیارهایي 

به  و  ناخودآگاه  به طور  مردم  همه  كه  دارد  شناخته شده  و  قطعي 
صورت جمعي، آنها را مي شناسند و بر مبناي آنها قضاوت مي كنند. 
زیبایي  براي تشخیص جذابیت و  پیچیده اي  فرآیند  نظر مي رسد  به 
در ذهن ما وجود دارد كه در كسري از ثانیه با ارزیابي نسبت هاي 
یا  زیبایي  به  صورت،  اجزاي  تناسب  و  رنگ ها  تركیب  و  صورت 
اعتقاد دارند بخشي از مغز ما  نازیبایي كسي راي مي دهد. محققان 

كه در پشت سر و درست باالي نخاع واقع شده، محل قضاوت مغز 
ما درباره زیبایي چهره افراد است. این منطقه از مغز كه »فوزیفرم« 
نامیده مي شود، همان منطقه اي است كه ما تصاویر اعضاي خانواده، 
دوستان و سایرین را در آن ذخیره مي كنیم و هنگام دیدن شان آنها 

را مي شناسیم.
چهره هایي كه میان اجزاي آن، قرینگي وجود دارد از نظر ما زیباترند. 
قرینگي صورت هر كسي به ژنتیک او و رشد مناسب و سالم فک و 
صورت وي بستگي دارد. ولي در صورت همه كساني كه هر روز 
كه  آنهایي  حتي  مي بینیم،  كار  محل  و  خیابان  و  كوچه  در  را  آنها 
یک  از  اگر  دارد.  ناقرینگي وجود  اندكي  بسیار جذاب اند،  ما  نظر  از 
صورت عكسي تهیه كنید و به وسیله فتوشاپ، آن عكس را نصف 
كنید و تالش كنید با استفاده از عكس یک نیمه صورت، نیمه دیگر را 
ترسیم كنید، مشاهده خواهید كرد كه عكس حاضر با صورت طبیعي 
تفاوت دارد و این نشان مي دهد كه صورت هیچ انساني به طور دقیق 

قرینه نیست.

کدام مردان زیباترند؟
انتخاب كردند كه  را  در یک مطالعه، دانشمندان عكس چهره مردي 
و  ظریف  فک  كوچک،  بیني  مانند  زنانه،  خصوصیات  با  صورتي 
چشمان درشت داشت. سپس با برنامه فتوشاپ چهره او را مردانه تر 
كردند؛ یعني آرواره هایش را قوي و مربعي شكل، بیني اش را بزرگ تر 
و چشمانش را كوچک تر كردند. این تصاویر را به گروهي از بانوان 
براي ارزیابي آن چهره نشان دادند. از سوي دیگر، محققان از این 
باروري شان  سیكل  درباره  تصویر  دو  این  دیدن  هنگام  در  بانوان 
پرسش كردند تا سطح استروژن خون شان را ارزیابي كنند. نتایج این 
مطالعه نشان داد كه بانوان كه در دوران بارداري و سیكل قاعدگي 
خود، چهره اي را كه مردانه تر بود جذاب تر دانسته بودند و پس از 
گذشتن از این زمان ها، چهره ظریف تر و با خصوصیات زنانه تر را 
زیباتر ارزیابي كردند. میزان هورمون هاي بدن در ارزیابي ما درباره 

زیبایي افراد موثر است.
درباره  دیگران  نظر  كه  شده اند  متوجه  محققان  دیگر  مطالعه اي  در 
اثر  فرد،  آن  زیبایي  درباره  ما  قضاوت  بر  افراد  ظاهري  زیبایي 
داد.  خواهیم  نظر  هم سو  دیگران  با  معمول  طور  به  ما  و  مي گذارد 
در این مطالعه چند ویدئو از یک مرد كه در آنها گاهي لبخند مي زد 
گاهي  و  عبوس  چهره  گاهي  و 
به  بود،  گرفته  خود  به  خنثي 
خانم ها نشان داده شد. همه این 
خانم ها اعتقاد داشتند كه این مرد 
در ویدئویي كه در كنار همسرش 
به دوربین لبخند مي زد، زیباتر و 
جذاب تر به نظر مي آمد. بنابراین 
جذابیت  در  هم  چهره   حالت هاي 
دخیل اند. مطالعات نشان مي دهد 
جذابیت  به  جوان تر  بانوان  كه 
اهمیت  خود  همسر  ظاهري 
خانم ها  و  مي دهند  بیشتري 

معیارهاي جذابیت  را  ثروت  و  ثبات شخصیت  و  وفاداري  مسن تر، 
همسر خود مي دانند.

کدام زنان  جذاب ترند؟
چهره زیبا و جذاب براي خانم ها داراي خصوصیات مشتركي است 
و  ظریف  فک  درشت،  چشمان  برجسته،  گونه  استخوان  شامل  كه 
باریک است. نسبت هاي میان اعضاي صورت بانوان عامل دیگري در 
زیبایي صورت است كه طي رشد و بلوغ براساس ترشح هورمون ها 
تغییر مي كند. در مطالعه اي دانشمندان نشان  داده اند كه فاصله چشم 
شمار  به  آنها  صورت  جذابیت  معیارهاي  از  یكي  بانوان  چانه  تا 
مي آید. اندازه طبیعي این فاصله در چهره دختربچه  هاي 5/11 ساله، 
اندازه گیري مي شود و اگر این فاصله در چهره خانمي اندكي كمتر از 

این میزان طبیعي باشد، چهره اش به نظر جذاب تر مي آید.

نرم افزاري براي جذابیت
در دوران بلوغ، منطقه اي از صورت كه بین دهان و بیني قرار دارد، 
در خانم ها و آقایان متفاوت از یكدیگر رشد مي كند. این بخش »ارتفاع 
با اسكن صورت خانم ها و  نامیده مي شود.  بخش فوقاني« صورت 
دو جنس  هر  فوقاني صورت  بخش  كه  است  آقایان مشخص شده 
ارتفاع یكساني دارد ولي پهناي آن متفاوت است. جالب است بدانید كه 
محققان به تازگي برنامه نرم افزاري را طراحي كرده اند كه براساس 
اندازه گیري نسبت هاي اجزاي صورت مي تواند به شما بگوید جذاب 

هستید یا خیر؟

نسبت طالیي بین اجزاي صورت
جالب است بدانید در صورت هاي زیبا، یک نسبت طالیي بین اجزاي 
این نسبت  دانشمندان  از  بسیاري  كه  دارد  آن چهره وجود  مختلف 
را در بسیاري از اجزاي زیباي طبیعت مانند گلبرگ هاي گل ها، بدن 
پرندگان، اجزاي بدن حشرات و حتي استخوان بندي انگشتان دست 
كشف كرده اند. بر این اساس در چهره هاي زیبا وایده آل این نسبت 
طالیي در بین خطوط طولي، عرضي و عمودي صورت وجود دارد. 
به  بیني  قاعده  تا  موها  رویش  خط  فاصله  عمودي،  نسبت هاي  در 
قاعده بیني تا زیر چانه است و همچنین فاصله خطي كه دو مردمک را 
به هم وصل مي كند تا خط بین دو لب به خط بین دو لب تا زیر چانه 
است. در اجزاي افقي صورت هاي متناسب هم این نسبت مي درخشد.

این ماسک به صورت شما مي نشیند؟
زیبایي  به  صورت اش  كه  است  باستان  مصریان  از  یكي  نفرتیتي 
میالد  از  قبل   1370 تا   1350 بین سال هاي  او  است.  داشته  شهرت 
در مصر زندگي مي كرد. جالب است بدانید كه چهره او پس از 3200 
متخصصان  مي رود.  شمار  به  زیبا  چهره هاي  جزو  هم  هنوز  سال 
تناسب  آن  در  كه  كرده اند  طراحي  را  ماسک  یک  پالستیک  جراحي 
این  اگر  اجزاي صورت كامال طراحي شده است. محققان مي گویند 
ماسک بر صورت كسي تطابق كامل پیدا كند، آن صورت چهره اي 

متناسب و زیبا به شمار مي رود.

خواننده عزیز هفته نامه پرشین!
نقد  مورد  را  این نشریه  که  است  این حق شما   
و بررسی قرار دهید و ما را در هر چه مطلوب 
یاری  نامه  هفته  محتویات  کیفی  سطح  ساختن 
رسانید. برای دسترسی به این هدف، سریع ترین 
راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس نظریات و 
با برقراری  لذا  انتقادات سازنده شما می باشد. 
های  دیدگاه  و  نظرات  اینترنتی  و  تلفنی  تماس 
با یک  بتوانیم  تا  بگذارید  ما در میان  با  را  خود 
ارتباط دو سویه و به عنوان یک رسانه ارتباط 

جمعی بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.
02084554203 -07811000455
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک و تر  ایرانی 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاویار ایرانی در تواضع موجود است
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk سالمت

سندروم ویلیامز وعدم
 ترس در کودکان 

افراطی  تمایل  با  دیلی كودكان  از ساینس  اساس گزارشی  بر 
»ویلیامز«  بنام  ژنتیكی  سندروم  دارای  اجتماعی  ارتباطات  به 
افراد می شود  هستند.این سندروم باعث فقدان حس ترس در 
و از این روست كه چنین كودكانی در موقعیت های خطرناك 
همچنان دوستانه رفتار می كنند و رفتاری كلیشه ای و یكسان 
باورند  این  بر  دانشمندان  می دهند.  بروز  موقعیت ها  تمام  در 
كه این مسئله ریشه در نژاد دارد و با قوم شناسی در ارتباط 
اجتماعی  روابط  در  برخی  كه  این روست  از  است.  مستقیم 

همواره 
تحقیقات  این  براساس  می شوند.  دیده  حساس  و  آسیب پذیر 
عوامل  گوناگون  نژادهای  شناختی  عصب  و  شناختی  روان 
تبعیض نژادی از دیدگاه های زیست شناختی نیز قابل مطالعه 
خواهد بود. مطالعات نشان می دهد كه این گونه رفتارهای قالبی 
معموال در كودكان زیر سه سال قابل مشاهده است. حتی در 
كودكان خودگرا و منزوی با وجودمشكالت ارتباطی شان غلبه 
این سندروم نژادی نیزبه وضوح قابل مشاهده است.تحقیقات 
دانشمندان نشان داده است كه این كودكان فرا اجتماعی قادر 
به تشخیص و كنار گذاشتن ویژگی های منفی افراد نیستند. بنا 
بر این همه افراد جامعه و جهان را دوست خود می دانند. این 
كودكان كامال همانند سایرین هستند اما مكانیسم مغزی شان 
متفاوت  خاص  ژنتیكی  عامل  تاثیر  تحت  دیگران  با  رفتار  در 
است.این اختالل رفتاری به علت فقدان ژن 2۶در كروموزم 7 

ایجاد می شود. 

کاهش قدرت باروری در 
فرزندان پسر 

پروفسور  لنتا  روسی  اینترنتی  روزنامه  از  برگزارشی  بنا 
ریچار شارپ یكی از برجسته ترین كارشناسان زاد و ولد در 
انگلیس و استاد دانشگاه ادینبورگ، با تجزیه و تحلیل مطالب 
مربوط به تاثیر عوامل مختلف روی توانایی تولید مثل مردان، 
متوجه شده است، اثر رفتار مادر در دوران بارداری بر قدرت 
بیشتر  مردان  خود  زندگی  نحوه  از  پسر،  فرزندان  باروری 
بر  موثر  اصلی  عوامل  از  یكی  گزارش،  این  براساس  است. 
توانایی زاد و ولد مردان، مجموعه مواردی است كه در دوران 
جنینی بر آنان اثر گذاشته است. به گفته پروفسور شارپ در 
این عواملي مانند كشیدن سیگار و اضافه وزن مادر و  میان 
نیز قرار گرفتن در معرض آفت كش ها و دود خودروها از دیگر 
به  عوامل موثرترند و در بیشتر موارد آسیب جبران ناپذیری 
قابلیت زاد و لد مردان وارد می كنند و این در حالی است كه 
اگر مردان در بزرگسالی تحت تاثیر چنین عواملی قرار گیرند، 
اثر آنان غیر قابل جبران نخواهد بود. بر اساس این گزارش، 
40 درصدی مقدار اسپرم های  كشیدن سیگار موجب كاهش 
فرزند پسر می شود در حالی كه اگر خود مردان سیگار بكشند، 

این تاثیر از 10درصد فراتر نمی رود. 

بي خوابي زودتر از مرگ 
مي کشد 

بدن انسان نیازهای فراوانی دارد كه عدم تامین آنها به مرگ 
منجر می شود. یكی از آنها خوابیدن است كه برای زنده ماندن 
باعث  غذا  كمبود  از  زودتر  خواب  كمبود  اما  است،  ضروری 
سن  اهل  ساله   17 پسر  گاردنر،  رندی  می شود.  انسان  مرگ 
دیه گو، در روز 28 دسامبر 19۶3 ساعت ۶ صبح از خواب بیدار 
شده و تا صبح روز 8 ژانویه 19۶4 نخوابیده است، یعنی 11 
روز كامل بیداری!2۶4 ساعت بیداری گاردنر هنوز هم ركورد 
علمی نخوابیدن حساب می شود كه ركورد 2۶0 ساعتی قبل از 
خود را شكست. گزارش بیداری گاردنر را پژوهشگری به نام 
است  جالب  است.  نوشته  استنفورد  دانشگاه  از  دمنت  ویلیام 
بدانید كه این پژوهشگر سه روز آخر را پا به پای گاردنر بیدار 
ماند. طبق مشاهدات ثبت شده دمنت، این نوجوان در آن زمان 
مشكل  توجه  و  حافظه  در  می كرد،  تجربه  را  خلقی  نوسانات 
داشت،  هماهنگی عملكردی نداشت، گفتارش با خطا همراه بود 
بیداری،  14  11 روز  از  بعد  او  بود.  توهم شده  و حتی دچار 
بر اساس گزارش دمنت، گاردنر هیچ دارویی  ساعت خوابید. 
را  او  كه  بوده اند  اطرافش  افرادی  اما  بود،  نكرده  مصرف 
3۶ ساعت  از  بعد  این صورت،  غیر  در  می داشتند.  نگه  بیدار 
تقریبا  48 ساعت  از  بعد  و  نخوابیدن،  بیداری سخت می شود 
دیگر نمی توان بیدار ماند. حتی در شرایط بي خوابي كامل هم، 
احتمال زیادی دارد كه انسان برای چند ثانیه  بدون این كه آگاه 
باشد یا حتی چشم ها روي هم بیاید، به خواب برود كه به این 
پدیده میكروخواب می گویند. كسی نمی داند كه گاردنر چه قدر 
میكروخواب داشته ، اما مشخص است كه بی خوابی می تواند 
منجر به مرگ شود. موش هایی كه بیدار نگه داشته شدند،  بعد 
از 2 هفته مردند، در حالی كه موش هایی كه گرسنه نگه داشته 

شدند، بیشتر از این زنده ماندند! 

پاکسازی 
درون  

 
 

 آشنایی با فنون سم 
زدایی از بدن  

 
      ترجمه آزاده قشونی-

ما 

پاكسازی  را  خود  ظاهر  مختلف  طرق  به  روز  هر 
كاری  خود  درون  پاكسازی  برای  آیا  اما  می كنیم، 
كرده ایم تا سموم تشكیل شده در داخل بدن را بیرون 

بریزیم؟ 
آیا بهتر نیست در یک محیط عاری از آلودگی زندگی 
كنیم. جایی كه فقط آب سالم و غذاهای طبیعی بدون 
اثرات سوء، وجود داشته باشد؟ در جایی باشیم كه 
اقالم خوراكی بدون مواد شیمیایی تهیه شده باشند و 
هوایی كه تنفس می كنیم، تمیز باشد یا لباس هایی كه 

می پوشیم عاری از مواد مصنوعی باشد؟ 
ایده  چنین  با  امروزی  زندگی  می دانیم  همه  البته 
اولین  خاطر،  همین  به  نمی آید.  در  جور  آل هایی 
دهیم،  انجام  خود  برای سالمتی  می توانیم  كه  كاری 
از  و  معین  فواصل  در  سموم  این  از  بدن  پاكسازی 
طریق روش های سم زدایی است. سم زدایی به حذف 

سموم و آلودگی ها گفته می شود. 
از آنجا كه در دنیای امروز آلودگی های زیست محیطی 
بسیار زیاد است، بدن ما نیاز جدی به پاكسازی منظم 
دارد تا اثرات سوء این سموم بر دستگاه ایمنی بدن و 

سوخت و ساز بدن، كاهش یابد. 
و  بدن  انرژی  رساندن  حداكثر  به  برای  زدایی،  سم 
جلوگیری از بیماری های مزمن، امری بس مهم است. 
از دیرباز مردم به فكر راه هایی بوده اند كه باعث شود 
مزاج آنها به طور منظم كار كند، فشار خون شان در 
و عصبی  روحی  فشار های  و  باشد  شده  كنترل  حد 
حفظ  باعث  هم  زدایی  سم  برسانند.  حداقل  به  را 
سالمتی می شود و هم شفا بخشی را ضد بیماری ها 
از  مجموعه ای  معرفی  به  مطلب  این  در  می برد.  باال 
از  بعضی  می پردازیم.  زدایی  سم  متداول  روش های 
به  كه  فیزیكی است  این روش ها، شامل رویكردهای 
و  می بخشد  بدن سرعت  بافت های  از  زدایش سموم 

بدین ترتیب آنها می توانند این مواد را دفع كنند. 
روش های دیگر بر مبنای گیاهان یا غذاها هستند كه 
بر  كه  می شود  موادی  افزایش  باعث  آنها  مصرف 
دستگاه ایمنی اثر مثبت دارند و ضمن خنثی ساختن 

سموم، دفع آنها را نیز تسریع می كنند. 

● ماساژ 
روی  ورزی  دست  از  است  عبارت  درمانی  ماساژ 
زدایی  سم  بر  عالوه  درمان  این  بدن.  نرم  بافت های 
به رهایی از استرس و فشار عضالنی و درد ناشی 
از صدمات و سرعت بهبود ناراحتی های حاد و مزمن 

كمک می كند. 
امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان از این روش 
مراقبت  در  موثر  زدایی  سم  روش  یک  عنوان  به 
به  ماساژ  می كنند.تاریخچه  استفاده  خود  بهداشتی 

زمان رم باستان و یونان باستان بر می گردد. 
ماساژ یک روش بسیار عالی برای تحریک لنف ها و 
نوبه خود  به  این عمل  است.  بردن جریان خون  باال 
و  از سلول ها زدوده شده  زائد  تا مواد  كمک می كند 

سموم تجمع یافته به خارج از بافت ها منتقل می شوند. 

● حرارت درمانی 
روش های باال بردن حرارت بدن به صورت مصنوعی 
باال  اندكی  سموم  دفع  برای  بدن  حرارت  آن  در  كه 
قرار  استفاده  مورد  تاریخ  طول  در  می شود  برده 
گرفته است. مثاًل پزشكان یونان باستان در حمام های 
معروف رومی از اتاق های عرق كردن یا به اصطالح 
این  و  می كردند  استفاده  سونا  حمام های  امروزی 
اهالی  همچنین  و  آمریكایی  سرخپوستان  میان  كار 

اسكاندیناوی نیز مرسوم بوده است. 
دارد.  زیادی  طرفداران  روش ها،  این  هم  امروزه 
روشهای  جزو  جكوزی  و  سونا  بخار،  حمام های 
باال  و  قلب  افزایش ضربان  باعث  كه  هستند  خاصی 
رفتن گردش خون می شوند، بدین ترتیب انتقال سموم 
از بافت ها بیشتر شده و از طریق ادرار دفع می شوند. 
آن  در طی  درمانی،  انجام حرارت  از  قبل  البته حتمًا 
بنوشید. حمام بخار  به مقدار كافی آب  از آن  بعد  و 
 15 تا   10 مدت  در  و  می كند  عمل  سونا  از  سریع تر 

دقیقه بدن را از سموم و آفات پاك می كند. 
دقت كنید كه ضربان قلب افراد تحت این شرایط نباید 
پزشک  با  برود.  باالتر  دقیقه  در  بار   140 تا   130 از 
خود مشورت كنید كه آیا این روش برای شما مناسب 

است یا نه. 

● لیف زدن 
طی  كه  پوست  پاكسازی  روش های  از  دیگر  یكی 
است.  لیف زدن  قرار می گیرد،  استفاده  قرن ها مورد 
این عمل نه فقط باعث زدایش سلول های مرده پوست 

می شود، بلكه جریان خون را نیز افزایش می دهد. 
هیچ صابونی نمی تواند پوست شما را چنان تمیز كند 
بیاید.  بیرون  از زیر پوست های مرده،  نو  كه پوست 
لیف زدن باعث می شود كه الیه اولی زدوده شود و 

جای خود را به الیه جدید و تازه پوست بدهد. 

● غذاها و نوشیدنی ها 
بعضی از غذاها و نوشیدنی های خاص در غیر فعال 
جمله  از  دارند.  تاثیر  آنها،  زدایش  یا  سموم  سازی 
می توان به میوه ها وسبزیجات تازه، غذاهای كلروفیل 
كرد.  اشاره  دریایی  گیاهان  و  گیاهی  چای های  دار، 
این  نوشیدن  و  خوردن  از  بهتری  نتیجه  اینكه  برای 
مواد بگیرید باید میوه های مورد عالقه خود را انتخاب 

كنید. 
شود،  زدایی  سم  شما  صبحانه  اینكه  برای  صبح ها 
آبمیوه ها،  بخورید.  آن  همراه  آبمیوه  یا  میوه  حتماً  
مواد  و  می شوند  بدن  ساز  و  افزایش سوخت  باعث 
تاثیر  دارای  همچنین  می رانند،  بیرون  زودتر  را  زائد 

قلیایی )یا خنثی كننده اسید( در خون هستند. 
مركبات به خصوص آب آنها، دارای نمک های قلیایی 
زیادی  فیبر  كه  میوه هایی  هستند.  پتاسیم  ویژه  به 
تنظیم عمل هضم غذا كمک می كند و سطح  به  دارند 
خواص  این  می دارد.  نگه  ثابت  بدن  در  را  انسولین 
بدن،  در  چربی  ذخایر  كاهش  باعث  توامًا،  میوه ها، 
كاهش  و  بدن  ساز  و  سوخت  یا  متابولیسم  افزایش 

قند خون می شود. 
به صورت خالص و طبیعی مصرف  باید  را  میوه ها 
كرد و الزم نیست به آنها پــــروتئین یا كمپلكس های 
سم  خواص  اینـــكه  برای  كرد.  اضافه  كربوهیدرات 
زدایی میوه ها بیشتر باشد و انرژی بیشتری به بدن 
برسانند، بهتر است آنها را قبل از ظهر مصرف كرد. 

بدین ترتیب بدن می تواند نیروی الزم برای فعالیت های 
به  آورد.  دست  به  را  سلول ها  از  زدایی  طبیعی سم 
چهار  هویج،  عدد  سه  آب  از  مخلوطی  مثال  عنوان 
ساقه  عدد  سه  و  جعفری  فنجان  یک  اسفناج،  فنجان 
كرفس، سرشار از پتاسیم است و یكی از عصاره های 
بدن  بافت های  و  خون  تصفیه  در  بخش  اثر  بسیار 
خنثی  باعث  عصاره  این  همچنین  می شود.  محسوب 

سازی اسیدها و بازسازی سلول ها می شود. 

● ردپای جلبک های سبز 
هستند.  كلروفیل  دارای  سبز  برگ های  با  سبزی ها 
كلروفیل ماده ای سم زداست كه كلیه ها را پاك و خون 
حاوی  غذای  هرگونه  خوردن  با  می كند.  تصفیه  را 
بیماری ها  شده،  تقویت  بدن  ایمنی  سیستم  كلروفیل،  
درمان می شود و بدن از شر عناصر و مواد ناخواسته 
به  است  سبزرنگ  جلبكی  كه  كلرال  می شود.  خالص 
خاطر اینكه حاوی مقدار زیادی كلروفیل هستند، اخیراً 
به عنوان مكمل های غذایی به شدت محبوبیت یافته اند. 
فلزات  تبدیل  طریق  از  كلرال  قبیل  از  دریایی  گیاهان 
سمی به نمک هایی كه بدن قادر است آنها را دفع كند، 

به عمل سم زدایی كمک می كنند. 
مواد  ویتامین ها،  غنی  منابع  دریایی  گیاهان  همچنین 
معدنی،  كمپلكس كربوهیدرات ها و پروتئین ها هستند. 

در  كه  دارد  فردی  به  منحصر  سلولی  دیواره  كلرال 

پلی  كمپلكس های  جنس  از  تركیباتی  آن  ساختمان 
ساكاریدی وجود دارد كه بر اساس آخرین تحقیقات 
دارای اثر افزایش سطح ایمنی هستند. این مواد دارای 

وزن مولكولی باال هستند. 
سیستم  فعالیت  در  توازن  ایجاد  با  همچنین  كلرال 
واكنش های  از  جلوگیری  در  مهمی  نقش  ایمنی، 
به  تنها  نه  جلبک ها  از  استفاده  می كند.  ایفا  آلرژیک 
پروتئین ها،  نظیر  مغذی  مواد  از  بهره مندی  منظور 
دیگر،  سودمند  مواد  بسیاری  و  امالح  ویتامین ها، 
بسیار  بیولوژیک  اثرات  از  جستن  سود  برای  بلكه 
از  سموم  كردن  خارج  در  آنان  توانایی  نظیر  جالب 
تعادل در عملكرد  ایجاد  بهبود سوخت و ساز،  بدن، 
در سالمت  و چشمگیری  مثبت  اثر  گوارش،  دستگاه 
تقویت سیستم  دیابت،  در  مثبت  تأثیر  و عروق،  قلب 
ایمنی وتأثیرات مفید دیگر صورت می گیرد. استفاده 
از فرآورده های طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی یک 

نقطه عطف به شمار می آید. 
تقویت  هدف  تأمین  بر  عالوه  رویكردی  درچنین 
بیولوژیک  اثرات  از  گسترده ای  طیف  ایمنی،  سیستم 
قرار  بیمار  و  پزشک  اختیار  در  نیز  دیگر  سودمند 

می گیرد. 

● ارزش تغذیه ای جلبک ها 
جلبک ها ارزش تغذیه ای به شرح زیر دارند: 

كالری  كم  و  اندك  بسیار  جلبک ها  اشباع  چربی   )1
است. 

2( غنی از فیبر است. 
3( غنی از مواد معدنی از جمله كلسیم، آهن، منیزیوم، 

سلنیوم، روی، مس، پتاسیم، سدیم، و كروم است. 
 ،C B1,B12,B2,B9، ویتامین  4( حاوی ویتامین های 

ویتامین E و ویتامین A به شكل بتاكاروتن است. 
5( منبع پروتئین است. 

رشد  از  می تواند  كلروفیل  است.  كلروفیل  حاوی   )۶
تومورهای سرطانی جلوگیری كند. 

7( غنی از اسیدهای نوكلئیک DNA و RNA است. 
8( حاوی اسید های چرب غیر اشباع امگا 3 و ۶ است. 

● چای سبز 
چای سبز حاوی خواص آنتی بیوتیكی، ضدویروسی 
آن  سرطانی  ضد  ارزش  و  است  باكتریایی  ضد  و 
بسیار باالست. مخلوطی از آن به همراه گیاهان شفا 
بسته  در  دارند،  سمی  ضد  خواص  كه  دیگر  بخش 
چای های  است  شده  نوشته  آن  روی  كه  بندی هایی 

ضد سمی، در فروشگاه ها قابل تهیه هستند. 

● طب گیاهی)هومیوپاتی( 
گیاهان اثر بخشی دیگری وجود دارند كه كل بدن را 
از سمومی همچون جیوه پاكسازی می كنند و اثرات 
گیاهی  درمان های  می سازند.  خنثی  را  آن  مخرب 
توصیه  فرد،  هر  در  بیماری  عالئم  طبق  بر  معمواًل 
می شود كه باید بر اساس توصیه پزشک انجام پذیرد. 

● ورزش و تنفس 
یكی از بهترین روش های پاكسازی درونی بدن، انجام 
ورزشی  تمرین های  است.  منظم  ورزشی  تمرین های 
دفع سموم را از طریق بزرگترین ارگان دفع در بدن، 
یعنی پوست، بیرون می راند و وقتی ما عرق می كنیم 

به این عمل سرعت می بخشیم. 
جریان  تحریک  باعث  ورزشی  تمرین های  همچنین 
ترشح لنف )یا بلغم( می شود كه منحصراً بستگی به 

حركات عضالنی )یا ماساژ( دارد. 
عملكرد غدد لنفاوی توانایی بدن را افزایش می دهد و 
جریان خون را تسریع می كند. تقریبًا هرگونه حركت 
جسمانی از دوچرخه سواری گرفته تا كاشتن گل در 
باغچه، باعث تسریع جریان خون می شود و اكسیژن 
و مواد مغذی بیشتری به بدن و سلول ها می رساند؛ 
به  بافت ها  از  را  زائد  مواد  و  سموم  حال  عین  در 

اندام های بیرونی مثل پوست انتقال می دهد. 
به عالوه تمرین ها خطر ابتال به بعضی از بیماری ها، 
مثل بیماری های قلبی را كه با زندگی ماشینی ارتباط 

تنگاتنگ دارد، كاهش می دهد. 
یوگا نیز نوعی ورزش بسیار جالب است، زیرا جریان 
خون را به طریقی تاكتیكی به بعضی از جاهای خاص 
بدن هدایت می كند. اگر بتوانید روزی 20 دقیقه یوگا 
انجام دهید، هم به جسم خود كمک كرده اید و هم به 
روح خود. تكنیک ها یا روش های خاص نفس كشیدن، 
توانایی بدن شما را برای دفع سموم باال می برد، زیرا 
به  اكسیژن  رساندن  با  مستقیم  ارتباط  زدایی  سم 

سلول ها و دفع دی اكسید كربن دارد. 
مستقل  عملكرد  ارتقاء  باعث  یوگا  تنفسی  روش های 
تمرین  نیز  را  از شكم  آرام  تنفس  عصب ها می شود. 
كنید دراین نوع تنفس،  نفس تان را به مركز ثقل بدن 
بدهید تا از میزان تنش و اضطراب شما كاسته شود.
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فن آوري كه دنیا را متحول مي كند 

جستاري 
درجهان نانو 

تکنولوژی 
جهان امروز بر خالف دنیاي دیروز كه تمام توجهش 
به صنایعي چون نفت و انرژي بود، به سمت فن آوري 
اطالعات، مواد جدید، بیوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و 
الكترونیک گرایش پیدا كرده است. با توجه به اینكه 
مي رسد  پایان  به  روزي  نفت  چون  صنایعي  عمر 
سرمایه گذاري در بخش علم و فن آوري توجیه قانع 

كننده اي پیدا مي كند. 
و  شیمي  فیزیک،  علوم  هم پوشی  از  نانو  فن آوري 
زیست شناسي بوجود آمده است.این فن آوري مانند 
بشر  زندگي  در  شگرفي  تغییرات  می تواند  فن  هر 
او.تاثیرات  محیط زیست  در  جمله  از  آورد  به وجود 
مستقیم و غیر مستقیم فن آوري نانو بر محیط زیست 
از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است.در حال حاضر 
مي توان موارد متعددي از كاربرد موادنانوساختاري 
)براي  فیلترها  نانو  قبیل  از  محیط زیست  حفظ  در 
تصفیه  نانوپودرها)براي  صنعتي(،  پسابهاي  تصفیه 
واحدهاي  و  خودروها  از  خروجي  آالینده  گازهاي 
صنعتي( و نانو تیوب ها )براي ذخیره سازي سوخت 

كامال تمیز هیدروژن ( را برشمرد. 
این  قابلیت هاي عظیم  نانوتكنولوژي و درك  امروزه 
فن آوري متحول كننده، موجب سازماندهي و تدوین 
كشورهاي  از  بسیاري  در  فراواني  ملي  برنامه هاي 
جهان شده است. تدوین این برنامه ها عمدتا به منظور 
بهره گیري هر چه بیشتر از قابلیت هاي نانوتكنولوژي 
و  سریع  تحوالت  مسیر  از  كشورها  نماندن  عقب  و 
صورت  فن آوري  این  رشد  به  رو  دستاوردهاي 

پذیرفته است. 
این علم با كنترل مواد در مقیاس مولكولي، گشایش 
تا  مهندسي  از  عرصه ها  تمام  در  طبیعت  اسرار 
جهاني  در  تكنولوژي  نانو  مي دهد.  نوید  را  پزشكي 
ساخت  آن  هدف  و  مي شود  كنترل  كوچک  بسیار 
اشیاي اتم به اتم، مولكول به مولكول و با یک رویكرد 
میلیونها سال  كه طبیعت  راهي  باالست،  به  پایین  از 
از  انجام مي دهد. بسیاري از خواص یک ماده  است 
قبیل رنگ، استحكام و شكنندگي قابل كنترل مي  شود. 
مورد  ویژگي هاي  با  و  مناسب  مصالح  تهیه  امكان 
و  تاسیسات  و  نظر در بخش هاي مختلف ساختمان 
تجهیزات سرمایي و گرمایي وابسته به آن با توجه 
به نیازها و خواسته هاي ما در جلوگیری از هدر رفتن 
انرژی و كاهش مصرف انرژي )بصورت مستقیم و 

غیر مستقیم( نقش بسزایي خواهد داشت. 

آشنایي با فن آوري نانوتكنولوژي 

اتمي  مقیاس  در  مواد  ذرات  مطالعه  نانوتكنولوژي 
تحقیقات  اكثر  اصلي  هدف  آنهاست.  كنترل  براي 
ایجاد  یا  جدید  تركیبات  شكل دهي  نانوتكنولوژي 
در  نانوتكنولوژي  است.  موجود  مواد  در  تغییراتي 
الكترونیک، زیست شناسي، ژنتیک، هوانوردي و حتي 

در مطالعات انرژي بكار برده مي شود. 
براي  و  است  كوچک  معني  به  یوناني  نانوكلمه اي 
كمیت  یک   10  -  9 یا  میلیاردیم  یک  مقدار  تعیین 
نانومتر  تقریبا10  اتم  یک  چون  مي شود.  استفاده 
ذرات  روي  عمومي  مطالعه  براي  اصالح  این  است، 

اتمي و مولكولي بكاربرده مي شود. 
تكنولوژی(  نانو  و  علم  نانو   ( نانو  فناوری  و  علم 
توانایی به دست گرفتن كنترل ماده در ابعاد نانومتری 
)ملكولی( و بهره برداری از خواص و پدیده های این 
بعد در مواد، ابزارها و سیستم های نوین است. این 
تعریف ساده خود دربرگیرنده معانی زیادی است. به 
عنوان مثال فناوری نانو با طبیعت فرا رشته ای خود، 
امروزین  فناوریهای  ی  همه  برگیرنده  در  آینده  در 
های  آوری  فن  با  رقابت  جای  به  و  بود  خواهد 
موجود، مسیر رشد آنها را در دست گرفته و آنها را 

به صورت » یک حرف از علم« یكپارچه خواهد كرد.. 
میلیونها سال است كه در طبیعت ساختارهای بسیار 
یک  مثل   –  ) ملكولی   ( نانومتری  ظرافت  با  پیچیده 
درخت یا یک میكروب – ساخته می شود. علم بشری 
است،  عرصه  این  به  اندازی  چنگ  آستانه  امروزدر 
نیز  طبیعت  در  كه  بسازد  نظیر  بی  ساختارهایی  تا 
یافت نمی شوند. فناوری نانو كاربردهای را به منصه 
ظهور می رساند كه بشر از انجام آن به كلی عاجز 
بوده است و پیامدهایی را در جامعه برجا می گذارد 

كه بشر تصور آنها را هم نكرده است. 

نانوتكنولوژی و محیط زیست 
از دیر باز آلودگی های مختلف، تهدیدی جدی برای 
محیط زیست جهانی و زندگی انسان بوده است. در 
كه  جدیدی  فناوری های  توسعه  یكم  و  بیست  قرن 
اقتصاد صنعتی را بدون آسیب رساندن به سالمت 
انسان و محیط زیست شكوفا نماید، از اهمیت بسیار 
جدید  های  فناوری  توسعه  است.  برخوردار  زیادی 
ساخت و انتقال و سایر فعالیت های كاهش یا حذف 
محصوالت زیان آور در حین تولید، تصفیه و اصالح 
مواد سمی موجود در محیط زیست، مهمترین چالش 

كنونی جوامع ماست. 
طرز  به  می تواند  نانو  مقیاس  مهندسی  و  علم 
چشم گیری شناخت ما را از فرآیندهای مولكولی كه 
توسعه  بخشد.  بهبود  می دهد  رخ  زیست  محیط  در 
انتقال  و  تولید  استفاده،  كه  »سبز«  فناوری های 
حداقل  به  را  مواد سمی  زاید، خصوصا  محصوالت 
پاك سازی  كند.  آلودگی كمک  كاهش  به  می رسانند 
و  هوا  از  آلودگی  زدودن  وسیله  به  زیست  محیط 
حاضر  حال  در  كه  سطحی  به  آنها  رساندن  تا  آب 
به  و  پیوسته  اندازه گیری  با  است،  غیرقابل حصول 
موقع آلودگیها میسر خواهد شد. از این رو افزایش 
شناخت اثرات نانو تكنولوژی برروی محیط زیست، 

اجتماع و سالمتی انسان یک امر حیاتی است. 
تضمین  را  طبیعی  منابع  دوام پذیری  نانوتكنولوژی 
در  شگرف  تغییراتی  به  منجر  فناوری  این  كند.  می 
شد  خواهد  آب  و  انرژی  طبیعی،  منابع  از  استفاده 

همچنین  خواهدداد.  كاهش  را  آلودگی  و  پساب  و 
فناوری های جدید، امكان بازیافت و استفاده مجدد از 

مواد، انرژی و آب را فراهم خواهند كرد. 
نانو،  مهندسی  و  علوم  زیست،  محیط  زمینه  در 
مولكولی  درك  در:  مالحظه ا ی  قابل  تأثیر  می تواند 
فرآیندهای مقیاس نانو كه در طبیعت رخ می دهد؛ در 
درمان مسائل زیست محیطی از طریق كنترل انتشار 
آالینده ها داشته باشد. الزم به ذكراست، نانوتكنولوژی 
توان حذف آلودگی های كوچک از منابع آبی )كمتر از 
200 نانومتر( و هوا )زیر 20 نانومتر( و اندازه گیری 

و كاهش مداوم آلودگی در مناطق بزرگتر را دارد. 

نانوتكنولوژی و انرژی 
نانوتكنولوژی، منجر به تغییراتی شگرف در استفاده 
پساب  و  شد  خواهد  آب  و  انرژی  طبیعی،  منابع  از 
و آلودگی را كاهش خواهدداد. همچنین فّناوری های 
جدید، امكان بازیافت و استفادة مجدد از مواد، انرژی 

و آب را فراهم خواهند كرد.. 
در زمینه انرژی، نانوتكنولوژی می تواند به طور قابل 
انرژی  تولید  و  ذخیره سازی  كارآیی،  مالحظه ا ی 
پایین  را  انرژی  و مصرف  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
بیاورد. به عنوان مثال، شركت های تولیدكننده مواد 
را  نانوذرات  با  تقویت شده  پلیمری  مواد  شیمیایی، 
بدنه  فلزی  اجزای  جایگزین  می تواند  كه  ساخته اند 
اتومبیل ها شود. استفاده گسترده از این مواد می تواند 
ساالنه 5/1 میلیارد لیتر صرفه جویی مصرف بنزین 

به  همراه داشته باشد. 

حاصل  نانو  فناوری  با  كه  موادی  حرارتی  هدایت 
شده، كاربردهای دیگری نیز ارائه می دهد. ازآنجایی 
به  قادر  توانند  می  مواد  این  از  مناسب  دانسیته  كه 
های  به حفره  تماس  از سطح  هدایت سریع حرارت 
حرارتی )Heat sinks( باشند، امكان تحقق این مواد 
اصالح شده از نظر مقاومت حرارتی مطرح می شود 
عایق كننده  مواد  توسعه  است  ممكن  بعدها  همچنین 
هدایت  اختالف  از  بهره مندی  حرارتی،  های  لوله  و 
بخشد.  تحقق  را  لوله ها  عرض  و  طول  در  حرارتی 
یكی ازاین كاربردها می تواند گرم كردن ساختمان ها 
باشد كه جایگزین سیستم های برمبنای مایع موجود، 

برای گرما دهی طبقات خواهد شد.. 

جوامع  ناخالص  رشد  از  درصد   70 حدود  مواد، 
یا چند زمینه تشكیل می دهند و  را در یک  صنعتی 
از این رو برای اقتصاد حیاتی هستند. نانوتكنولوژی 
تقریبا مسیر تولید انواع نامحدودی از مواد جدید را 
نانو مواد را  به شیوه های گوناگون فراهم می آورد. 
اندازه ساختار  كه  مواد جدیدی  به صورت  می توان 
بنیادی آنها در مقیاس نانومتری طراحی شده تعریف 
اندازه، در هر  با كاهش  نانومتری  كرد. اصوال مواد 
مقیاس رفتار جدیدی را بروز می دهند.نانوتكنولوژی 
اجازه ایجاد مواد و وسایلی با خصوصیات عملكردی 

و كارایی های جدید را می دهد. 

مزایا  داراي  مولكولي  مقیاس  در  ابزار  ساخت 
آن  عمده  مزیت هاي  از  است  بسیاري  معایب  و 
افزایش دقیق و دقت كامپیوترها میلیون  به  مي توان 
بیماري  كنترل  كنوني,  كامپیوترهاي  از  بیشتر  برابر 
و  ابزارها  نانو  و  كامپیوترها  لفسورها,  نانو  توسط 
انجام جراحي هاي كنترل شده توسط آن ها و هزاران 
براي  این فن آوري  به طوركلي  برد.  نام  مزیت دیگر 
محیط  و  بهتر  تولیدات  با  ارزان  سریع,  آینده اي  ما 
اما  داشت.  خواهد  همراه  به  تر  پاكیزه  زیستي 
دارد  دنبال خود  به  این فن آوري  مهم ترین عیبي كه 
از آن در تولید  این فن آوري و استفاده  سوق دادن 
سالح هاي مرگبار است كه ارزان بودن این سالح ها 
خود نوید خطرناك شدن آینده براي ما را به دنبال 
با  تكنولوژي  این  در هر صورت حركت سریع  دار. 
این چالش ها و مزیت ها به صورتي غیرقابل اجتناب 

به نظر مي رسد. 

تفاوت اصلي فن آوري نانو با فن آوري هاي دیگر در 
مقیاس مواد و ساختارهایي است كه در این فن آوري 
مورد استفاده قرار مي گیرند. البته تنها كوچک بودن 
اندازه مد نظر نیست؛ بلكه زماني كه اندازه مواد دراین 
مقیاس قرار مي گیرد، خصوصیات ذاتي آنها از جمله 
تغییر مي یابد.  و...  مقاومت خوردگي  رنگ،استحكام، 
از  براي محیط زیست  فواید بسیاري  نانوتكنولوژي 
طریق كاهش منابع الزم براي تولیدكاالها و افزایش 
باعث  نانو  مي نماید.فن آوري  فراهم  انرژي  راندمان 
كاهش وزن هواپیماها )كاهش مصرف سوخت (مي 

شود.این هواپیماهاي كوچكتر مي توانند ارزانتر تولید 
شده و هزین ه بلیت آنها كاهش یافته و تعداد مسافران 
بیشتري را جابجا كنند.نانوتكنولوژي موجب توسعه 
محصوالت كشاورزي براي یک جمعیت عظیم خواهد 
شد و راههاي اقتصادي تري را براي تص فیه و نمک 
منابع  از  استفاده  راههاي  بهینه سازي  و  آب  زدایي 
انرژیهاي تجدید پذیر همچون انرژي خورشیدي ارائه 
بشر  نیاز  نانوتكنولوژي  كه  مي رود  انتظار  مینماید. 
را به مواد كمیاب كمتر كرده و با كاستن آالینده ها، 
نانو تكنولوژي  محیط زیستي سالمتر را فراهم كند. 
نظیرهر فن آوري دیگري چونان یک تیغ دولبه است 
كه مي توان از آن در مسیر خیر و صالح و یا نابودي 
بهره  راه  در  اول  گام  آورد.  عمل  به  استفاده  فنا  و 
گیري از این فن آوري شناخت دقیق تر خصوصیات 
آن و آشنایي با قابلیت هاي بالقوه اي است كه در خود 
جاي داده است.نانوذرات و سایر مواد مرنبط با آنها 
اگرچه فن آوري جدیدي را بوجود آورده اند ملي باید 
خطرات آنها براي سالمتي و محیط زیست نیزدر نظر 

گرفته شود. 

سالمت

دانش و فناوری

به کمک فناوری 
نانو، کودکان دیگر 
از واکسن نمی ترسند

پژوهشگران موفق شده اند با تولید نانوچسب های 
آغشته به واكسن، هم به واكسیناسیون موثرتری 
آمپول  درد  از  را  انسان ها  هم  و  كنند  پیدا  دست 
برای  فعال  روش  این  كنند.  خالص  همیشه  برای 

واكسن آنفلوانزا پیشنهاد شده است.

واكسن  می توانستید  و  برمی آمد  دستتان  از  اگر 
حد  به  واكسن  دیگر  كه  می شنیدید  و  بسازید 
 H1N1 كافی تولید نمی شود و یا این كه واكسن 
تولید امسال در حد بسیار ناچیزی است، چه كار 

می كردید؟
دانشمند  كندال،  مارك  ساینس،  پاپ  گزارش  به 
چنین  در  كه  كوئینزلند  دانشگاه  استرالیایی 
شود؛  كار  به  دست  گرفت  تصمیم  بود،  شرایطی 
بنابراین سیستم جدیدی برای واكسن طراحی كرد 
با تزریق واكسن های معمولی  كه حفاظتی مشابه 
آن  تهیه  برای  مصرفی  مواد  میزان  در  اما  دارد 
صرفه جویی زیادی شده و فقط از كسری از یک 

واكسن در آن استفاده شده است.
سیستم جدید واكسن كه توسط این محقق طراحی 
نوك  از  كوچک تر  و  چسب  یک  شكل  به  شده، 
خشک  واكسن  با  آن  طرف  یک  كه  است  انگشت 
واكسن  این  در  جالب  نكته  است.  شده  پوشانده 
رایج  آنفلوآنزای  واكسن  خالف  بر  كه  است  این 
كه به عمق بافت تزریق می شود، بر سطح پوست 
چسبانده می شود و در آن نفوذ می كند. به اعتقاد 
برخی محققان، این روش ممكن است نتیجه بهتری 
از روش قبلی داشته باشد چون مستقیما بر روی 
برابر عوامل  اولین سد دفاعی بدن در  پوست كه 
عفونی محسوب می شود، قرار می گیرد و بر الیه 
متراكمی از سلول های ایمنی كه درست زیر سطح 

آن سكنی دارند تاثیر می گذارد.

و  از سوزن  استفاده  به  نیاز  هم چنین  این چسب 
تزریق را برطرف می كند و برای عده ای كه همیشه 
ترس از سوزن داشته اند، كار دل پذیرتری خواهد 
بود. عالوه براین به خاطر این كه مقدار واكسنی 
از  برابر كمتر  استفاده شده است صد  كه در آن 
واكسن های عادی است؛ در شرایطی كه بیماری های 
عفونی به صورت اپیدمی درآمده اند، افراد بیشتری 
به خاطر عدم  كرد. درضمن  واكسینه  را می توان 
نیاز به سوزن می توان بدون پرستاران و پزشكان 

هم از آن استفاده كرد.
انسانی  نانوچسب در آزمایشات كلینیكی  این  اگر 
آینده  سال   5 طی  می تواند  كند،  اخذ  خوبی  نتایج 

بازار را از آن خود كند.
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رژیم سفت و سخت

بي زحمت وزن کم کنید
آیا مي دانستید با تغییر جزیي در برخي عادات روزانه خود مي توانید 
حتي بدون رژیم به كاهش وزن و تناسب اندام برسید؟ براي از دست 
دادن نیم كیلو از وزن تان باید حدود 3500 كیلوكالري بسوزانید. اگر 
هر روز 500 كیلوكالري كمتر مصرف كنید یا بسوزانید، در عرض یک 
هفته نیم كیلو وزن كم خواهید كرد. استراتژي هاي زیر همگي توسط 
متخصصان تغذیه بررسي و تایید شده و شما با عمل به آنها مي توانید 
در عین حال كه تغذیه صحیح دارید، كالري بسوزانید و وزن كم كنید....

یا  دارند  متعادلي  وزن  كه  كساني  اكثر  نكنید:  فراموش  را  صبحانه 
دارند و  ثابت مي ماند یک عادت خوب غذایي  از رژیم، وزن شان  بعد 
كه  كساني  بین  رایج  اشتباه  باور  یک  است.  خوردن صبحانه  هم  آن 
مي خواهند وزن كم كنند این است كه صبحانه را از برنامه غذایي خود 
این  كه  حالي  در  برسد،  بدن شان  به  كمتري  كالري  تا  مي كنند  حذف 
اقدام سبب گرسنه شدن و بیشتر خوردن در طول روز و به ویژه در 
صبحانه  كه  افرادي  كرده اند  روشن  بسیاري  تحقیقات  مي شود.  شب 
مي خورند در مقایسه با آن دسته كه این عادت خوب را كنار گذاشته اند، 
بیشتر دچار اضافه  وزن و چاقي شده و در محل كار یا مدرسه تمركز 

حواس كمتري دارند. 
بسیاري  شب ها  ببندید:  را  آشپزخانه  در  هوا  شدن  تاریک  محض  به 
برنامه  كه  حالي  در  و  بنشینند  تلویزیون  جلوي  دارند  عادت  افراد  از 
مورد عالقه شان را مي بینند، مدام موادغذایي در دهان شان مي گذارند. 
غذا خوردن به همراه تماشاي تلویزیون سبب مي شود شما به غذایي 
كه میل مي كنید و كیفیت و اندازه آن بي توجه شوید. عصر كه به خانه 
برمي گردید هر چه سریع تر شام خود را میل كرده و همراه آب میوه 
را بسته و دیگر  بعد در آشپزخانه  به  از یک ساعتي  كنید و  مصرف 

چیزي نخورید.

با  مقایسه  در  قنددار  نوشیدني هاي  كنید:  توجه  نوشیدني ها  كالري  به 
جلوي  حال  عین  در  و  دارند  باالیي  بسیار  كالري  جامد  غذایي  مواد 
گرسنگي را نمي گیرند. اگر احساس تشنگي مي كنید، بهتر است آب، شیر 
كم چرب، یا آب میوه صددرصد طبیعي بخورید. یک لیوان آب سبزیجات 
مي تواند  هم  را  شما  گرسنگي  جلوي  بلكه  دارد،  كمي  كالري  تنها  نه 
بگیرد. تحقیقات بسیاري نشان داده حتي مصرف نوشیدني هاي رژیمي 
و الیت كه در آنها از قندهاي مصنوعي استفاده شده هم مي تواند سبب 

چاقي شود.
حال  عین  در  و سبزیجات  میوه  بخورید:  بیشتري  و سبزیجات  میوه 
مفید  مغذي  مواد  حاوي  باشند،  گرسنگي  برطرف كننده  مي توانند  كه 
باعث  براي داشتن زندگي سالم هستند. مصرف زیاد میوه و سبزي 
كاهش  پركالري  و  چرب  موادغذایي  به مصرف  فرد  گرایش  مي شود 
با  را  خود  غذایي  وعده  مي كنند  توصیه  نیز  تغذیه  متخصصان  یابد. 
هم  و  شوید  سیر  خوب  هم  تا  كنید  آغاز  ساالد  یا  سبزیجات  سوپ 

گرایش تان به موادغذایي ناسالم كاهش یابد.
براي  مفید  فیبرهاي  حاوي  كامل  غالت  نشود:  فراموش  كامل  غالت 
سالمت انسان بوده و سبب مي شوند تا دیرتر احساس گرسنگي كنید. 
نان  سفید،  نان  مصرف  جاي  به  مي كنند  توصیه  تغذیه  متخصصان 
سبوس دار، به جاي برنج سفید، برنج قهوه اي و تنقالتي مثل بیسكوییت 

سبوس دار، پاپ كورن یا غالت بو داده مصرف كنید.
پروتئین در هر وعده باید وجود داشته باشد: به تمامي وعده هاي غذایي 
خود پروتئین یا مشتقات آن را بیفزایید تا از گرسنه شدن سریع شما 
پیشگیري كند. ماست كم چرب، گردو، تخم مرغ و... منابع خوب پروتئین 
وعده  یک  بار  یک  ساعت   4 تا   3 هر  ضمن،  در  حیواني اند.  و  گیاهي 
كوچک اما مغذي بخورید تا قندخون تان ثابت بماند و مجبور به ناخنک 

زدن نشوید.

موادغذایي كم چرب را انتخاب كنید: وقتي براي خرید به سوپرماركت 
اما بدانید  مي روید، از هر نوع ماده غذایي نوع كم چرب آن را بردارید 
مي توانید  كه شما  نیست  معني  آن  به  غذایي  ماده  یک  بودن  كم چرب 
بیشتر از معمول آن را مصرف كنید بدون آنكه چاق شوید. از خرید 

سس مایونز هم چشم پوشي كرده و به جاي آن ماست را برگزینید.
اطراف تان باشید: یک استراتژي فوق العاده ساده براي كاهش  مراقب 
میزان كالري مصرفي و كاهش وزن توجه به محیط اطراف است. وقتي 
قرار  اگر  كنید و  انتخاب  را  بیرون مي روید غذاهاي سالم  براي خرید 
است به رستوران بروید، مطمئن شوید رستوراني كه انتخاب كرده اید 

غذاهاي سالم طبخ مي كند یا نه.
باعث  بشقاب  از  سایز  یک  كردن  كوچک  كنید:  كوچک  را  بشقاب تان 
مي شود میزان كالري دریافتي شما كمتر شده و 10 تا 20 درصد از 
غذاخوري  بشقاب هاي  برخي  بدهید.  دست  از  راحتي  به  را  وزن تان 
توصیه  است.  الزم  حد  از  بزرگ تر  رستوران ها  بشقاب هاي  ویژه  به 
یا  سو پ خوري  بشقاب  یک  غذاخوري  بشقاب  یک  جاي  به  مي كنیم 

میوه خوري را انتخاب كنید.
بیشتر راه بروید: یک قدم شمار بخرید و هر روز تعداد قدم هاي خود را 
شمرده و سعي كنید آن را به 10 هزار قدم روزانه برسانید. قدم شمار 

حكم یک محرك و تشویق كننده را براي تان خواهد داشت.
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فرض كنید تمام موجودي مادي تان از بین رفته....

 آیا هنوز مي توانید خودتان را یک آدم موفق بدانید یا نه؟ اصال شما 
موفقیت را با چه معیاري مي سنجید: ثروت، شهرت، علم یا چیزهاي 
آدم هاي  خودكشي  از  دلخراش  نمونه هاي  از  است  پر  تاریخ  دیگر؟ 
ثروتمند یا زندگي پرمشكل ستاره هاي مشهور و اگر صادق باشیم، 
با  صرفا  نمي توان  را  موفقیت  كه  كنیم  قبول  را  واقعیت  این  باید 
معیارهاي مادي سنجید. موفقیت هاي ظاهري و مادي، هیچ وقت آن 

طوري كه به نظر مي رسند، ماندني و محیرالعقول نیستند. 

به  واقع بینانه تر  نگاهي  مي خواهیم  »موفقیت«  صفحه  در  هفته  این 
بهداشت  سازمان  آمارهاي  روایت  به  بیندازیم.  واقعي  موفقیت  هاي 
و  مي زنند  خودكشي  به  دست  جهان  در  نفر  هزار  روز،  هر  جهاني، 
باال  نیز ریشه در شكست هاي زندگي دارند.  این خودكشي ها  بیشتر 
و سرعت  تعداد  شده  باعث  ماشیني  دنیاي  در  زندگي  رفتن سرعت 
بروز این شكست ها افزایش چشمگیري پیدا كند و زندگي خیلي ها را به 
سمت افسردگي سوق بدهد و به بعضي از آدم  ها این طور القا كند كه 
مرگ تنها راه خالصي آنها از تحمل مصایب زندگي است. راستي، چرا 
تعداد خیلي كمي از آدم ها در زندگي شان به موفقیت واقعي مي رسند؟ 
یعني آنها خوش شانس ترند یا علت را باید در جاي دیگري جستجو 

كرد؟
اقتصادي  موفقیت هاي  زمینه  در  دوران جواني  در  كه  تحقیقاتي  طي 
نتیجه  این  به  داشته ام  تجارت شركت ها  اتاق هاي  و  تاجران  بین  در 
داشتن  نتیجه  صرفا  موفقیت  كه  تفكرند  این  در  خیلي ها  كه  رسیدم 
دلیل  به  شكست  و  است  خاصي  و  ممتاز  استعدادهاي  و  توانایي ها 
نبودن این امتیازات است ولي این عقیده این نتیجه را به دنبال دارد 
به  محكوم  نیستند،  فوق العاده  توانایي هاي  داراي  كه  انسان هایي  كه 
شكست خواهند بود و موفقیت امكاني است كه به صورتي شانسي با 
برخي افراد متولد مي شود. من هیچ گاه با این عقیده موافق نبوده ام و 

بعدها آن را ثابت كردم. 
گروه دیگري از آدم ها، معتقدند كه داشتن سرمایه كافي، زمینه ساز 
یا  این نظریه هم پول را مسوول موفقیت  یعني  بود.  موفقیت خواهد 
شكست ها مي داند، نه انسان ها را. تحقیقات من  نشان مي دهد كه تركیب 
عوامل مختلف باعث شكست و موفقیت مي شود. رایج ترین عاملي كه 
من به آن دست یافتم قرار گرفتن افراد یا عوامل در جاي نادرست شان 
است. بیشتر شكست ها به دلیل ناهماهنگي و نامتجانس بودن عوامل 
مرا  واقعا  موفقیت  و  شكست  مورد  در  تحقیق  است.  جایگاه شان  و 
مجذوب كرد. تحقیقات من درباره این موضوع به زودي پایان نگرفت، 
بلكه مشاهدات و تحلیل هاي این مساله تا یک سال ادامه پیدا كرد و 
هم اكنون كامال مطمئن هستم و درك كرده ام كه هیچ انساني محكوم 
به شكست خوردن نیست و موفقیت نیز صرفا اتفاقي نیست. به گمان 
است.  شده  آورده  زمین  روي  خاص  هدفي  دلیل  به  فردي  هر  من، 
به موفقیت در زمینه اي آفریده شده است.  انساني براي رسیدن  هر 
و  آرامش  بتواند  تا  ببرد  لذت  موفقیت  از طعم خوش  باید  فردي  هر 
شادي را در زندگي اي امن و لذت بخش و پر از حیات پیدا كند و به 
قسمت  برسد.  است،  داده  قرار  او  براي  راه  این  در  خدا  كه  هدایایي 
تراژیک ماجرا همین است كه طي قرن ها، انسان ها، گذشته و هدف از 
آفرینش را فراموش كرده اند؛ اهداف و دالیلي كه باعث به وجود آمدن 
موفقیت مطلوب و واقعي مي شود. جهان در طول زمان موفقیت هاي 
واهي انسان ها را از یاد خواهد برد اما بیشتر ما اساسا نمي دانیم كه 
را  آنها  طبیعتا  و  نمي شناسیم  را  زندگي مان  واقعي  اهداف  و  هستیم 

دنبال نمي كنیم.

موفقیت را نمي شود خرید
به  رسیدن  برنامه  بگوید  و  شود  پیدا  شخصي  اگر  مي كنم  فكر  من 
این  كه  كساني  همه  كه  كند  تضمین  و  دارد  را  كامیابي  و  موفقیت 
هزاران  رسید،  خواهند  موفقیت  به  مي كنند  اجرا  و  مي خرند  را  طرح 
را  طرح  این  كه  كسي  خرید.  خواهند  را  آن  انسان ها  از  گروه  هزار 
كامیابي  به  را  انسان ها  برنامه اش  مي دهد  قول  احتماال  باشد،  داشته 
و ثروت مي رساند و البته با آسان ترین و نزدیک ترین راه و این گونه 
تبلیغ مي كند: »ببینید من چه قدر ثروتمند هستم! شما  براي طرح اش 
هم مي توانید.« او در مورد خانه مجلل اش و اندازه ثروت اش صحبت 
مي كند و آنها را به رخ مي كشد و مردم هم آگهي تبلیغاتي را در تیتر 
روزنامه ها مي بینند و تصمیم مي گیرند از آن استفاده كنند. براي یک 
سال از آن استفاده مي كنند ولي سرانجام برنامه شان از كارافتاده  و 
تكراري مي شود. این موفقیت نه تنها از آغاز واقعي نبوده، بلكه پایدار 
این باعث مي شود فرد خودش را به یک  و بادوام هم نخواهد ببود. 
شكست خورده بزرگ تبدیل كند. راه رسیدن به موفقیت واقعي فرمولي 
بخرید.  پول  با  را  آن  نمي توانید  شما  خرید.  را  آن  بتوان  كه  نیست 
شما مي توانید آن را بدون پول و كامال مجاني به دست آورید و این 

تضمین وجود ندارد كه راه رسیدن به موفقیت  نیز آسان است. 
مثال همین آقاي آلبرت هوبارد!

بزرگ ترین  تقریبا  یا  بزرگ ترین  كه  داشته ام  را  امتیاز  این  من 
از  بسیاري  من  بشناسم.  نزدیک  از  را  جهان  خاص  ثروتمند  افراد 
و  شركت ها  بزرگ ترین  مدیران  میلیاردر،  مولتي  سرمایه دارهاي 
بانک ها، دولتمردان حكومت ها، ورزشكاران، سخنرانان و دانشمندان 
مالي  مالكیت  معناي  به  موفقیت  آنها  اكثر  براي  را شناخته ام.  بزرگ 
در  باال  مقام  و  شأن  داشتن  و  مادي  دارایي هاي  از  برخورداري  و 
جامعه است. یكي از این افراد، آلبرت هوبارد، نویسنده پركار و ناشر 
مشهور است. او در مسایل مادي، زیركي و حكمتي شگفت انگیز داشته 
و هوشي سرشار در زمینه طبیعت انسان ها دارد. او فهمیده كه افراد 
مهم آرزوي تملق دارند؛ هم چون بازیگراني كه در آرزوي تعریف و 
و خوشبختي  موفقیت  قسمت  بزرگ ترین  او  اطرافیان هستند.  تمجید 
خود را با نوشتن مقاله ها و عنوان هایي در مورد افراد بزرگ و مهم 
به دست آورده است. آمریكایي هاي ثروتمند و مشاهیر در ازاي این 
ولي  مي كنند  اهدا  او  به  باارزشي  دستمزدهاي  و  پاداش ها  مقاله ها 
واقعا آیا هوبارد آدم موفقي است؟ او ارزش مادیات را مي داند ولي 
اعتقادات خاص او در را بسته و كلید را دور انداخته است. او ارزش 
معنویت را درك نمي كند. او هیچ وقت هدف واقعي زندگي اش را درك 
نمي كند. او نمي داند عامل اصلي ساختن سرنوشت انسان ها چیست؟ 
موفقیت  از  دور  و  اشتباه  در مسیري  فراوان  و تالش  پشتكار  با  او 

واقعي به پیش مي رود.

موفق هاي گرسنه
شأن  مادیات،  حداكثري  اكتساب  موفقیت،  از  تعریف شان  كه  آنهایي 
همیشه  دارند  دوست  و  است  لذت هاي جسماني  و  اجتماعي  مقام  و 
باشد،  بین المللي  مهم  روزنامه هاي  و  مجله ها  اول  عكس شان صفحه 
همیشه  شد.  نخواهند  راضي  زندگي شان  و  خودشان  از  هیچ  وقت 
چیزي آنها را قلقلک مي دهد؛ چیزي همیشه در درون شان گرسنه است 
و آنها را بي قرار و ناراضي نگه مي دارد. ممكن است حساب هاي بانكي 
آنها پر باشد ولي زندگي شان پوچ است و چیزي كه به دست مي آورند 

هیچ وقت براي شان كافي و رضایت بخش نخواهد بود.
كجاي كار مي لنگد؟

آنها  مي كنند.  نادرست شروع  اهداف  با  را  زندگي شان  آدم ها  بیشتر 
را  غلط  اهداف  و  نمي دهند  تمیز  غیرواقعي  از  را  واقعي  ارزش هاي 
این  دانستن  از  مهم تر  زندگي  در  هیچ چیز  مطمئنا  مي كنند.  پیگیري 
آن  به  باید  چگونه  و  چیست  واقعي  موفقیت  اصال  كه  نیست  مساله 
دست یافت؟ براي دست یابي و فهمیدن موفقیت واقعي، پیشنهاد من به 
شما كتاب آرم آرمسترانگ است كه از نظر من، او یک موفق واقعي 
در زندگي  خودش است. این كتاب از نوشته هاي شخصي او درباره 
از  است  پر  كتاب  این  است.  واقعي  موفقیت  به  رسیدن  قانون  هفت 
تجربیات خردمندانه. او مي گوید: »شما نمي توانید موفقیت را با پول 
بخرید. موفقیت رایگان است و با تفكر و تعیین خواسته هاي دقیق شما 
این قوانین،  البته هیچ تضمیني نیست كه  از زندگي تعریف مي شود. 
راهي  باالخره  ولي  باشد  واقعي  موفقیت  به  رسیدن  راه  آسان ترین 

است تضمین شده به سوي موفقیت واقعي.«

منبع: مقاله اي از جرالد فلوري

موفقیت جوششي است یا کوششي؟
Success tips :ترجمه: سحر حبیبی / منبع
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اگر مي خواهید خانه اي سالم و ایمن داشته باشید 
و به حفظ و ارتقاي سالمت همه افرادي که در آن 
زندگي مي کنند کمک  کنید، این توصیه ها را جدي 
بگیرید و این 7 قدمي را که تا خانه سالم فاصله 

دارید طي کنید....

و  گرد  كنید:  بیرون  خانه  از  را  غبار  و  1.گرد 
آلرژي  تشدید  سبب  خانه  در  موجود  غبارهاي 
شیمیایي  مواد  حاوي  غبار  و  گرد  این  مي شوند. 
تصور  كه  هستند  آن  از  خطرناك تر  و  هستند 
براي رفع گرد و غبار، جارو  راه  بهترین  مي كنید. 
جاي  همه  است.  برقي  جاروهاي  با  مكرر  كشیدن 
را  مبل ها  و  فرش ها  لبه  دیوار،  گوشه هاي  و  اتاق 
داراي  جاروبرقي  كه  شوید  مطمئن  بكشید.  جارو 
قدرت مكش قوي و داراي فیلتر است و گردوغبارها 
در كیسه آن باقي مي مانند. حداقل دو بار در هفته 
از جارو كردن  بعد  كنید.  به خوبي جارو  را  خانه 
جاروبرقي را تمیز كنید و كیسه آن را تعویض و 
فیلتر آن را هم پاك كنید. این كار را در هواي آزاد 

بیرون خانه انجام دهید.2
.در خانه سیگار  نكشید: اگر سیگار مي كشید، سعي 
كنید از سال جدید این عادت را ترك كنید یا حداقل 
بیرون از خانه سیگار بكشید. تخمین زده مي شود 

دود  با  خانه  در  آمریكایي  كودكان  از  درصد   40
تشدیدكننده  عوامل  از  كه  هستند  مواجه  سیگار 
آسم در كودكان است. سیگار كشیدن یک عادت بد 
است. سیگار را ترك كنید و پول تان را براي ارتقاي 

بهداشت و سالمت تان هزینه كنید.

3.در استفاده از آفت كش احتیاط كنید: بسیاري از 
آفت كش ها براي از بین بردن مورچه ها، سوسک ها 
و حشرات ریز خانگي مورد استفاده قرار مي گیرند 
مواجهه  و  آفت كش ها  این  از  زیاد  استفاده  اما 
طوالني و زیاد حتي با میزان اندك آنها ممكن است 
كودكان و خود شما را در معرض خطر و انواعي 
از مشكالت قرار بدهد و از جمله باعث ایجاد آسم، 
اختالالت یادگیري و مشكالتي در تكامل مغز شود. 
این مواد شیمیایي همان طور كه مي توانند حشرات 
موذي را از بین ببرند، مي توانند به ما و بچه هایمان 
هم آسیب برسانند، البته آسیب ناشي از آنها ممكن 
براي كنترل  باشد.  است بسیار آهسته و خاموش 
حشرات از راه هاي طبیعي استفاده كنید. ظروف غذا 
را كامال تمیز بشویید. باقي مانده مواد غذایي را در 
را  كابینت ها  در  و  كنید  نگهداري  بسته  در  ظروف 

محكم ببندید.
كنید:  استفاده  بسته بندي هاي سالم  و  4.از ظروف 
پالستیک هاي  در  كه  است  ماده اي   A بیسفنول 
آن  استفاده  درباره  و  مي شود  یافت  پلي كربناتي 
برخي  در  ماده  این  از  دارد.  وجود  تردید  و  شک 
استفاده  كودكان  شیر  شیشه  و  آب  بطري هاي 
مي شود. این ماده همچنین براي ساخت قوطي هاي 
و  غذا  سازمان  اگرچه  مي رود.  كار  به  كنسروي 
تایید  را   A بیسفنول  بودن  آمریكا بي خطر  داروي 
آمریكا  سم شناسي  ملي  موسسه  اما  است  كرده 
غده  مغز،  روي  آن  آثار  مورد  در  را  نگراني هایي 
اظهار  كودكان  و  نوزاد  جنین،  نیز  و  پروستات 
كرده است. بررسي ها نشان داده است افرادي كه 
داشته اند،  A مواجهه  بیسفنول  از  میزان زیادي  با 
مي شوند.  قلبي  بیماري هاي  و  دیابت  دچار  بیشتر 
این ماده قرار بگیرید  اینكه كمتر در معرض  براي 
بي خطرتري  و  ایمن تر  شیشه هاي  و  بطري ها  از 

در  را  پالستیكي  غذاي  ظروف  كنید.  استفاده 
مي تواند موجب شكستگي  گرما  نگذارید.  ماكروفر 
فیبرهاي پالستیكي و ورود آنها به غذا شود. كمتر 
ذخیره  براي  كنید.  استفاده  كنسروي  غذاهاي  از 
چیني،  ظروف  از  ماكروفر  یا  یخچال  در  غذاها 

سرامیک یا شیشه اي استفاده كنید.
5.روي شیر آب فیلتر نصب كنید: قرار دادن فیلتر 
آلودگي هاي  مي شود  موجب  خانه  آب  شیر  روي 
احتمالي از بین برود. این كار در مقایسه با استفاده 
یک  در  است.  بهتري  انتخاب  آب  بطري هاي  از 
محصوالت  بهترین  از  نمونه   10 محققان  مطالعه 
دادند  قرار  بررسي  مورد  را  شده  بطري  آب هاي 
و  باكتري ها  از جمله  آلوده  ماده   38 از  تركیبي  و 
مواد شیمیایي صنعتي درون این بطري ها مشاهده 
كردند كه همه این مواد شبیه آنهایي بودند كه در 
شیر آب وجود داشت. این نكته را فراموش نكنید 

كه فیلترها باید به طور منظم تعویض شوند.
از  بسیاري  در  باشید:  تفلوني  ظروف  ۶.مراقب 
ماهي تابه هایي  یا  قابلمه  و  ظروف  آشپزخانه ها 
وجود دارد كه با تفلون یا سایر پوشش هاي نچسب 
شیمیایي  مواد  پرفلورینات ها  است.  شده  پوشیده 
هستند كه براي ساخت پوشش هاي نچسب استفاده 
مي شوند. این ماده مي تواند در بدن تجمع پیدا كند 
و یكي از عوامل سرطان زا در انسان است. اگرچه 
هنوز مدركي دال بر ایجاد سرطان در اثر مصرف 
اما  تفلون دیده نشده است  غذا در ظروف نچسب 
نباید از این مواد شیمیایي غافل بود. خیلي اوقات 
نمي توان از این ظروف استفاده كرد اما مي توانیم با 
چند شیوه ساده سالمت خود را حفظ كنیم. ظروف 
نچسب را روي حرارت باال قرار ندهید و از كمترین  

دما براي پخت غذا در این ظروف استفاده كنید.
هنگام  كنید:  استفاده  غیرسمي  محصوالت  7.از 
اطالعات  كننده  ضدعفوني  و  شوینده  مواد  خرید 
برچسب روي آن را بخوانید. به عالیم هشداردهنده 
ماده اي  وقتي  كنید.  دقت  آنها  بودن  سمي  درباره 
حاوي آمونیاك است باید بدانید كه براي ریه هایتان 
روي  قوي  بسیار  اثرات  ماده  این  است.  خطرناك 
از این  كودكان مبتال به آسم دارد. هنگام استفاده 
توجه  برچسب  روي  دستورالعمل  به  محصوالت 
كنید. باقي مانده این مواد را در بسته بندي خودشان 
كنید.  نگهداري  كودكان  دسترس  از  دور  جایي  و 
وقتي كار شستشو با آنها تمام مي شود حتما محل 
را با آب شسته و در و پنجره و هواكش را روشن 
از  بزنید.  ماسک  مواد  این  از  استفاده  موقع  كنید. 
و  كلرین  حاوي  كه  كنید  استفاده  محصوالتي 
آمونیاك نباشند. به جاي استفاده از سفیدكننده هاي 
قوي براي تمیز كردن دست شویي و توالت از مواد 

كم خطر و از شوینده هاي معمولي استفاده كنید.

webmd :منبع

کشک بادنجان رژیمی
● مواد الزم: بادنجان یک كیلو

● كشک: 150 گرم
● روغن زیتون: 4 قاشق غذاخوری

● نعناع خشک: به میزان الزم
● سیر: 5 حبه

● پیاز: یک عدد
● نمک، فلفل و زردچوبه: به مقدار الزم

● گردو: به مقدار الزم

● طرز تهیه
1( سیر و پیاز را داخل تابه می ریزیم )مقداری 

زردچوبه و فلفل را اضافه می كنیم(
2( بادنجان ها را قبال كبابی می كنیم و در تابه 

می گذاریم.
حدود یک استكان آب می ریزیم تا زودتر بپزد 

و بادنجان را مرتب هم می زنیم.
3( یک قاشق روغن در ظرفی دیگر می ریزیم 
و نعناع را در آن داغ می كنیم و كمی زردچوبه 
می ریزیم و كشک را داخل بادنجان ریخته و 

هم می زنیم.
4( روغن مایع نباید حرارت باال ببیند.

را  داغ  نعناع  و  ریخته  ظرف  داخل  را  غذا   )5
روی آن می ریزیم و گردو را هم اضافه می 

كنیم.

خوراک کدو با پنیر
● مواد الزم 

● چهار عدد كدو 
● دو قاشق غذاخوری روغن 

● نصف پیاز 
● یک حبه سیر 

● دو قاشق غذاخوری ترخون تازه خردشده 
● یک چهارم فنجان ریحان تازه خردشده 

● 50 گرم پنیر فتا 
● نمک و فلفل به میزان دلخواه 

● طرز تهیه 
حرارت  روی  و  ریخته  تابه ای  در  را  روغن 
سپس  شود،  گرم  بخوبی  تا  بگذارید  مالیم 
آن  در  كرده   ورقه ورقه  و  شسته  را  كدوها 
طرف  دو  هر  تا  دهید  تفت  بخوبی  و  بریزید 

كدو ها سرخ شود. 

سپس پیاز را در تابه ای دیگر تفت دهید و سیر 
را پس از پنج دقیقه به آن اضافه كنید تا برای 
یک دقیقه سرخ شود.سیر و پیاز سرخ شده را 
با نمک و فلفل به كدو ها اضافه كرده و ترخون 
و ریحان خردشده را با پنیر فتا كه بخوبی ریز 
شده است به آن بیفزایید.این عصرانه را با نان 

میل كنید. 

تا خانه سالم فقط 7 قدم فاصله دارید

کف کفش  شما 
66 میلیون 
میکروب دارد!

مریم منصوري

كه  مي دهند  هشدار  آریزونا  دانشگاه  محققان   
هرگز با كفش وارد خانه هاي  تان نشوید

آیا مي دانستید وقتي با كفش  وارد خانه مي شوید، 
كلي گردوغبار و آلرژن و میكروب وارد خانه تان 
كه  آلودگي هایي  و  آالینده ها  از  خیلي  مي كنید؟ 
وارد خانه مي شوند، ناشي از همین مساله است: 

وارد شدن به خانه با كفش....

فضاي  كفش ،  ته  شیارهاي 
شدن  جمع  براي  مناسبي 
گاهي  كه  است  آلودگي هایي 
كفش  ته  از  كردن شان  جدا 
است؛  سختي  بسیار  كار 
محل  از  ما  كه  آلودگي هایي 
ورزشگاه ،  فروشگاه،  خیابان،  كار، 
توالت هاي عمومي و هر مكاني كه در طول 
خانه  به  با خودمان  گذاشته ایم،  پا  آنجا  به  روز 
مي بریم. این آلودگي ها مي توانند در البه الي پرز 
و  جمع  خانه  سنگفرش هاي  و  موكت ها  فرش ها، 
مخفي شوند و به راحتي اعضاي خانواده را آلوده 

كنند.
نتایج یک مطالعه جدید نشان مي دهد كه در كف 
میكروب  میلیون   ۶۶ متوسط،  طور  به  كفش ها، 
دانشگاه  دانشمندان  مطالعه،  این  در  دارد.  وجود 

كف  در  را  باكتري  مختلف  گونه   9 آریزونا، 
كفش افراد شناسایي كردندكه باعث بیماري هاي 
ریوي  عفونت هاي  و  چشم  عفونت  یا  گوارشي 
مي دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج  مي شوند. 
باكتري هایي كه به كف كفش مي چسبند، بیش از 
هر سطح دیگري به حیات خودشان ادامه مي دهند؛ 
چون وقتي ما راه مي رویم دایما مواد جدیدي به 
كف كفش مان مي چسبند كه باكتري ها مي توانند از 
آن به عنوان تغذیه خود استفاده و رشد كنند. این 
محققان با بررسي سطوح كاشي و سرامیک كف 
90 درصد  از  بیش  در  كه  متوجه شده اند  منازل 
به  كفش  كف  میكروب هاي  و  باكتري ها  موارد، 
سرامیک هاي كف پوش منازل مي چسبند و این در 
حالي است كه تعداد میكروب ها در پرزهاي قالي 

و موكت از این هم بیشتر است.
از  ما  كفش هاي  كف  كه  باورند  این  بر  محققان 

كف  در  چون  است؛  كثیف تر  هم  توالت  كاسه 
كاسه توالت حدود 1000 میكروب زندگي مي كنند 
به  كفش ها  كف  در  میكروب ها  رقم  و  عدد  ولي 
میلیون ها مي رسد. نوزادان و كودكان نوپا اولین 
این  از  كساني هستند كه مي توانند میزان زیادي 
آلودگي ها را دریافت كنند زیرا آنها دایما در حال 
جست و خیز و چهاردست و پا یا سینه خیز رفتن 
روي زمین هستند و هر شي اي كه سر راه شان 
باشد را به دهان فرو مي برند. اشیایي كه ممكن 
خانه،  به  شما  آلوده  كفش  شدن  وارد  با  است 

آلوده شده و آنها را بیمار كند.
و  سالمند ان  نوپا،  كودكان  و  نوزادان  از  بعد 
مبتالیان به آلرژي یا آسم، زنان باردار، بیماران 
به  بیماران مبتال  )مانند  ایمني ضعیف  با سیستم 
انواع سرطان یا ایدز( در معرض بیشترین خطر 

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

ندهید و هر چه زودتر با ما ارتباط بگیرید.

به  وابسته  امید  چگونه  كه  خواندیم  قبل  هفته  در 
دختری به نام بهاره می شود و چگونه تمامی فكر و 
ذهنش معطوف به او می شود و در نهایت خواندیم 
كه چگونه از دوستش مسعود كمک می گیرد تا او 
را در برقراری این رابطه یاری رساند. مسعود پیش 
می  برقرار  را  دو  آن  ارتباط  باب  و  می شود  قدم 
سازد و سرانجام امید می تواند احساساتش را به 
بهاره در میان بگذارد و اكنون مابقی داستان را از 

زبان امید دنبال می كنیم.
با هر عجله ای كه بود حاضر شدم و قبل از ساعت 
زودتر  تا  رسوندم   اونجا  به  رو  خودم  قرارمون 
رسیده باشم و یه وقتی بهاره منتظر من نباشه. خیلی 
دلهره داشتم به خودم می گفتم پسر شدی مثل این 
پسربچه دبیرستانی ها كه اینجوری هول و هراس 
داشتند روز قرارشون با یک دختر. اما بهاره رسید. 
از دور می دیدمش. دسته گلی كه از قبل آماده كرده 
بودم رو تو دستام جابه جا می كردم تا وقتی به من 
رسید بهش تقدیم كنم. با خوشحالی و خنده رویی با 
من برخورد كرد. انگار بهاره هم از دیدن من خیلی 
دو  یه  و  شاپ  كافی  داخل  رفتیم  هم  با  بود.  شاد 
من  كردیم.  صحبت  كلی  و  نشستیم  اونجا  ساعتی 
هم همه چیز رو درباره خودم و احساسم به اون 
و كال تمام برنامه های زندگی ام را براش تعریف 
كردم. بهاره هم به دقت به حرف های من گوش می 
كرد و گاهی از البالی صحبت هام، سوال هایی می 
پرسید. اما درباره خودش كمتر حرف زد و خیلی 
كنجكاو بود كه بیشتر از من بدونه و اینكه چطوری 

بهش عالقمند شدم.
باید بگم كه واقعا روز خوبی برای هر دوی ما بود. 
كه  خواست  می  دلم  هنوز  كردم  می  تركش  وقتی 
كنارش باشم. از اون روز ارتباط من و بهاره شكل 
گرفت. ارتباطی صمیمی و دوستانه كه هر دوی ما 
كامال از آن لذت می بردیم. هر روز ساعتها مكالمه 
را  همدیگر  یكبار  ای  هفته  تقریبا  و  داشتیم  تلفنی 
مالقات می كردیم. همه چیز به خوبی پیش می رفت 

و من احساس آرامش داشتم از انتخابم از اینكه در 
و  كند  می  درك  كامال  مرا  كه  هستم  دختری  كنار 
همیشه در موقعیت های مختلف حتی مرا به درستی 

راهنمایی می كرد.
در آن جمع دوستانه همیشگی می  دیگر همه  حاال 
دانستند كه من و بهاره با هم وارد ارتباط شده ایم 
و واقعا دوستی خوبی داشتیم. همه جا باهم و در 
حساس  های  نگاه  و  ها  حسادت  بودیم.  هم  كنار 
مهم  تنها  نبود.  مهم  برایم  اما  دیدم  می  را  دیگران 
این بود كه بهاره همراه و یار من است.  اما در پس 
پرده ماجرایی در حال وقوع بود كه من از بی خبر 
بودم.  اتفاقی كه باور آن برایم سخت و غیر قابل 
پیش بینی بود. فردی چنان زندگی مرا دچار بحران 
نمود كه باورش برای خود من هم سخت بود. چند 
باری مسعود دوستم همان كه برای برقراری رابطه 
بین من و بهاره پیش قدم شده بود؛ از من درباره 
دوستی من و بهاره پرسیده بود و من هم از بهاره 
برای او تعریف كرده بودم. اما گویی كنجكاوی های 

مسعود پایانی نداشت و من از آن بی خبر بودم.
روزی كه بهاره در خانه من بود و پس از ساعتها 
برای  او  یكدیگر،  كنار  در  خوش  لحظاتی  گذردان 
اما  كرد  ترك  مرا  دوستانش  از  یكی  با  مالقات 
فراموش كرده بود كه موبایلش را با خودش ببرد. 
دیگر  اما  متوجه شدم  من  بود.  مانده  جا  موبایلش 
دیر شده بود و او هم رفته بود. حس كنجكاوی از 
با  كنم و من  را چک  من می خواست كه موبایلش 
وارسی  را  موبایلش  اما  نبودم  راضی  اینكه  وجود 
كردم. اولین چیزی كه به چشمم خورد پیغام هایی 
من جدا شود؛  از  كه  آخر  لحظات  همین  تا  كه  بود 
بیشتر  بود.  كرده  بدل  و  رد  دوستانش  از  یكی  با 
بود.  با همان دوستش  دیدار  به وعده  آنها مربوط 

اما آنچه كه مرا به تعجب وا داشت. در بین آخرین 
پیغام ها؛ بهاره نوشته بود كه:» اینقدر تكست نده؛ 
االن امید به من شک می كنه. دارم می آم تا ببینمت 

و خیلی دوست دارم«.
یک لحظه دچار شک درباره بهاره شدم. اما به خودم 
گفتم زود قضاوت نكن. امكان ندارد كه بهاره به تو 
خیانت كند. شماره ای كه پیغام ها به آن فرستاده 
شده بود را برداشتم. وارد گوشی موبایلم كردم و 
تماس گرفتم. اما آن شماره در موبایل من هم وجود 
شد  نمی  باورم  مشترك.  دوست  یک  یعنی  داشت. 
به اسمی كه شماره اش را در موبایلم ذخیره كرده 
بودم نگاه كردم. اصال باورم نمی شد؛ اسم مسعود 
بود. یكبار دیگر شماره را با آنچه در موبایل بهاره 
این  نبود.  كار  در  اشتباهی  نه  كردم.  مقایسه  بود، 
زنگ  مسعود  به  ناباوری  با  بود.  مسعود  شماره 
زدم. گوشی را برداشت و گفت: »امید جان تو جلسه 
را  تلفن  هم  سرعت  به  زنم«.  می  زنگ  بهت  هستم 
قطع كرد. حاال دیگر شكم كم كم به یقین تبدیل می 
شد. تمام پیغام های داخل موبایل بهاره را خواندم. 
بیشتر آنها مربوط به او و مسعود می شد و در بین 

آنها پیغام های دلتنگی و ابراز احساساتم به بهاره 
بود كه تاب می خورد.

از من  احساس خستگی و یاس می كردم. مسعود 
با  هم  بین  این  در  بهاره  بود.  كرده  عمل  تر  موفق 
من در رابطه بود و هم با مسعود. با این تفاوت كه 
مسعود از رابطه او با من آگاه بود ولی من تا آن 
بدون  های  خبر. سوال  بی  دو  این  رابطه  از  لحظه 
جواب، مدام در ذهنم چرخ می زد. یعنی مسعود چه 
وقتی توانسته بود كه این رابطه را با بهاره برقرار 
كند؟ بهاره كه از احساساتم نسبت به خودش آگاه 
بود، پس چرا برای من نقش بازی كرد؟ اصال چگونه 
اگر به  با من بازی كند و مرا فریب دهد؟  توانست 
شد؟  رابطه  وارد  من  با  چرا  بود  عالقمند  مسعود 
و  دانست  می  را  چیز  همه  كه  من  دوست  مسعود 
حتی آگاه بود كه من و بهاره همه نوع رابطه ای با 
هم داریم و من واقعا به بهاره وابسته هستم؛ چگونه 

توانسته بود رابطه كثیفی را با بهاره برقرار كند؟
در آن لحظات نمی دونستم كه چه چیزی منو آروم 
می كنه. گوش كردن یک ترانه از خیانت دو دلداده؟ 
خوردن مشروب؟ را ه رفتن؟ فریاد زدن؟ خوابیدن 
؟ نه هیچ چیز منو آروم نمی كرد. دردم رو به چه 
اعتماد  باید  كی  به  دیگه  بگم؟  تونستم  می  كسی 
می كردم؟ بی اختیار بغض راه گلومو گرفت. نمی 
نمی شد.  اشكهام سرازیر  اما  بكشم.  نفس  تونستم 
دونستم  نمی  بود.  چشام  جلوی  هردوشون  چهره 
از كدومشون بیشتر باید عصبانی باشم. اما اتفاقی 
تلخی  با همه  باید واقعیت رو  بود و  افتاده  بود كه 
اش قبول می كردم. چاره ای نبود. همش تو فكرم 
بود كه االن بهاره كجاست. یعنی همون حرف هایی 
كه به من می زد همونها رو داره تحویل مسعود هم 
می ده. اصال فرقی بین من و مسعود براش وجود 

تلفنم زنگ  داره. تو همین فكر و خیال ها بودم كه 
افتاده  پرایوت  و  بود  بسته شده  اما شماره  خورد 

بود. جواب دادم. بهاره بود.
سالم امید جونم. خوبی عزیزم. من گوشی   -
فردا  تا  كنی  گذاشتم. می شه خاموشش  ام رو جا 

صبح بیام ازت بگیرم.
كجا  از  االن  نباش.  نگران  جان  بهار  باشه   -

زنگ می زنی.
از تلفن دوستم تماس می گیرم. چرا صدات   -

گرفته؟ سرما خوردی؟
خوردم.  سرما  كنم  فكر  نیست.  طوری  نه   -

خوب می شم. نگران نباش.
می  و  باش  خودت  مراقب  عزیزم.  باشه   -

بوسمت.
هنوز  من  ولی  بود  كرده  قطع  رو  بهاره گوشی   ....
بهت زده گوشی كنار گوشم بود. با خودم فكر می 
كردم آره خب از تلفن مسعود زنگ می زد و مجبور 
تا من متوجه نشم.  بود كه شماره رو پرایوت كنه 
حالم داشت ازش بهم می خورد. مسعود نامرد تو 
عالقمندم،  بهاره  به  كه  مدتهاست  دونستی  می  كه 

آخه چطور تونسته بودی بری سر وقت همون كسی 
كه من درباره اش همه چیز رو بهت گفته بودم.

تا صبح پلک رو هم نزاشته بودم. فكر و خیال دیونه 
ام كرده بود. مدام نقشه می كشیدم كه فردا صبح 
باهاش  رو  موضوع  طوری  چه  اومد  بهاره  وقتی 
درمیون بزارم. حوصله هیچ چیزی رو نداشتم. تمام 
وجودم پر از تنفر شده بود. هر طور بود تا صبح 
بیداری كشیدم. عقربه های ساعت نزدیک نه صبح 
بود كه زنگ در به صدا در اومد. خودش بود بهاره. 
قبل از اینكه از پله ها باال بیاد؛ به سرعت موبایلش 
كه  پیغامی  همون  داخل  رفتم  و  كردم  حاضر  رو 
برای مسعود فرستاده بود و همون رو روی صفحه 
اش باز نگه داشتم. در آپارتمان رو باز كردم. مثل 

همیشه خوشحال و خندان اومد داخل. 
ببخشید این موقع صبح بیدارت كردم. آخه   -

موبایلمو نیاز داشتم.
خواهش می كنم. بیا عزیزم این هم موبایلت.   -

حواست باشه هرجایی جاش نزاری.
آره از بس كه سر به هوا هستم.  -

دیروز كه خیلی عجله داشتی بری دوستت   -
رو ببینی.

آره آخه مریم تو خیابون منتظر من بود كه   -
بریم خرید. هوا هم كه دیدی چقدر سرد و بارونی 

بود دیروز.
آه. من فكر كردم می ری آناهیتا رو ببینی.   -
دیروز كه می گفتی با آناهیتا قرار داری بری ازش 

جزوه هاتو بگیری.
نه بابا. اشتباه می كنی. حاال ولش كن مهم   -

نیست. خودت خوبی؟
همون موقع اومد موبایلشو روشن كنه. متوجه شد 
كه روشنه و بعد اون پیغام توی گوشی رو دید. از 
اونجایی كه دختر زبلی بود. یه نگاهی به من انداخت 
چک  رو  چیز  همه  خوب  رسه  می  نظر  به  گفت:  و 

كرده باشی. حاال به نتیجه ای هم رسیدی؟
و  تو  درمورد  خوبی  نتایج  به  آره  گفتم:  هم  من 
بودن  كثیف  و  نامردی  نتایج  به  رسیدم.  مسعود 
با  بشنوی؟  داری  دوست  این  از  بیشتر  رسیدن. 
كمال پر رویی پاسخ داد: پس همه چیز رو فهمیدی؟ 
پاسخ  بدون  فقط یک سوال  نه همه چیز رو.  گفتم: 
باقی مونده. باز هم با غرور و اخمی در چهره گفت: 
این  بپرس تا جواب بدم. گفتم: فقط می خوام دلیل 
كارت رو بدونم. چرا منو بازی دادی؟ چرا هم من و 
هم مسعود؟ هنوز خنده بلندش توی مغز و گوشم 
باقی هست كه گفت: امید جان! شما مردها بی ارزش 
هرچقدر  هستید.  زمین  كره  در  موجودات  ترین 
باز هم كم هست.  بدن؛  بازی  زنها شما رو  كه  هم 
وقت  هیچ  دیدم،  مردها  شما  نسل  از  كه  نامردی 
تمومی نداره. من انتقام زجرهایی كه از امثال شما 
كشیدم رو اینطوری می گیرم و حاال از له شدن تو 
خوشحالم. بهش گفتم: چی می گی دیونه. من دوست 
داشتم. تو داری به خاطر اشتباهات یكنفر دیگه منو 
محاكمه و تنبیه می كنی؟ داری اشتباه می كنی. به 
داغون  قیمت  به  گیری؟  انتقام می  داری  قیمتی  چه 
قیمت  به  آدم؟  یک  احساسات  كردن  خرد  و  كردن 

آلوده كردن و كثیف كردن خودت؟
نداشت.  بهاره  در  تاثیری  هیچ  من  های  حرف  اما 
بهاره كامال از روندی كه در پیش گرفته بود راضی 
بود و با افتخار می گفت كه واقعا از اینكه بتونه به 
احساسات یک انسان لطمه بزنه خوشحال می شه. 
بهش گفتم كه از خونه من بره بیرون و دیگه هیچ 
وقت سراغ منو به هیچ عنوان نگیره. بهاره رفت و 
تجربه تلخش برای من باقی موند. ارتباطم با مسعود 
برای همیشه قطع شد و با بهاره همچنان در رابطه 
بود تا اینكه بعد از مدتها و وقتی كه واقعا مجذوب 
و وابسته بهاره می شه؛ بهاره به اون هم به روشی 
مشابه خیانت می كنه و مسعود هم ضربه روحی 
شدیدی می خوره. یک روز كه اتفاقی منو تو خیابون 
دید؛ اظهار پشیمونی كرد از رفتارش نسبت به من. 
من هم بخشیدمش اما بهش گفتم كه دیگه مثل سابق 
نمی تونم بهش اعتماد كنم و باهاش دوست باشم. 
حتی دیگه نمی تونم باهاش رفت و آمد داشته باشم. 
مطمئن هستم كه بهاره هم یكروزی از كارهایی كه 
امیدوارم  اما  می شه.  پشیمون  ده؛  می  انجام  داره 
كه اون روز خیلی دیر نباشه تا بتونه خیلی چیزها 
رو نسبت به خیلی از آدمها جبران كنه. همیشه همه 

روش ها برای انتقام گرفتن درست نیست.

ماجراهای واقعی   
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کارگاه تخصصی و حرفه ای عکاسی و فیلمبرداری و 
آموزش روتوش عکس با فتوشاپ  

 جهت عکاسان و فیلمبرداران
بهمراه آموزش در استودیو

07۹72007۹7۹ 

فرهنگ واژه ها
 

كشمش ، انگور خیر ندیده
كیوی ، تخم مرغ موكت شده 
حلوا، آش پشت پای مرده 

نعل ، كفش خر 
بادمجان ، خوردنی عزادار
تله موش ، گربه اتوماتیک 

قصری ، ان جام 
سرقصری ، سرانجام 

پشه ، پرویز
حمام ،پاكستان 

رخت خواب ، شوروی 
زبان ، پاشنه كش گلو
جیغ ، آژیرخانمها 

بینی ، جوركش عینک 
نعلبكی ، زمین فوتبال از دید آدم ...

پلک ، كركره چشم
حرفهای تنهایی

از بس جان كندم ، تیشه ام شكست !
خودش را كشت تا دست اجل را كوتاه كند !

می خواست سرش را روی سینه اش بگذارد ، سرش را روی سینه 
اش گذاشتند !

پروانه ، باوزوز پشه و تار عنكبوت به رقص در آمده بود!
زمین به گل هایش می بالد، آسمان به ستاره هایش می نازد !

آسایش آنقدر دور بود كه نتوانستم رویش را ببینم 
سوزن ، درراهروهای درزلباس پاره پاره ام عصا كش گره كور شده 

بود!
میلیونها سال است كه از زمستان زخو خورده است 

تلنگر
صمد شکارچی 

صدای پای باران
صدای پای باران، به روی بام خانه

آرام و دلنشین است، مانند یک ترانه   

آهسته می نوازد، آهنگ زندگی را
در قطره های پاكش، هست از خدا نشانه   

مثل بلور الماس، برشاخه می درخشد
گرد و غبار شوید، از برگ و از جوانه   

چون الی الی مادر، در گوش جان نشیند
آوای مهربانش، از كوه و از كرانه   

از تیک تاك پایش، باید شنید با جان
راز نهفتهء یک، نجوای عاشقانه   

باران زرحمت حق، ارزانی است بر ما
دارد پیام خالق، از مهر صادقانه   

باید سپاس گفتن، بر این زالل خاموش
تسبیح و سجده شاید، زین لطف جاودانه   

عزت السادات نجاتی گیالنی

در كتابی جدید فاش شد: 

راسل کرو می خواست تهیه کننده را بکشد
كرو  راسل  شده  ادعا  باشند«  سلطان  می خواستند  كه  »مردانی  كتاب  در 

تهدید كرده بود تهیه كننده فیلم »گالدیاتور« را با دستان خودش می كشد.
 نام كامل این كتاب »مردانی كه می خواستند سلطان باشند: داستانی تقریبا 
نیكول  و  است  دریم وركس«  نام  به  كمپانی  و  مغول ها، سینما  از  حماسی 

الپورته، روزنامه نگار آن را نوشته است.
الپورته مدعی است راسل كرو بر سر مقدار دستمزدش برای همكاری در 
فیلم »گالدیاتور« با برانكو الستینگ، تهیه كننده 77 ساله و كهنه كار درگیری 

لفظی داشته است.
كمپانی  پایه های  كه  است  مردی  سه  درمورد  بیشتر  الپورته  كتاب 
دریم وركس را بنا نهادند؛ استیون اسپیلبرگ، دیوید گفن و جری كاتزنبرگ. 
اما این حواشی مربوط به راسل كرو است كه خوانندگان را به كتاب جذب 
تهیه كننده  با  زود  صبح  زیبا«  ذهن  »یک  مرد  بازیگر  می شود  كرده.گفته 
تماس می گیرد و درحالی كه به او بدوبیراه می گفته، دقیقا این عبارت را بر 
زبان آورده:»با دست های خودم می كشمت!« الستینگ پس از این مكالمه به 
سرعت با اسپیلبرگ تماس می گیرد زیرا كمپانی دریم وركس سرمایه گذار 

فیلم بوده و از اسپیلبرگ می خواهد تا اجازه دهد او پروژه را ترك كند.
این فیلم باالخره در سال 2000 روی پرده رفت و برنده 7 جایزه اسكار شد 

كه یكی از آنها به راسل كرو در رشته بهترین بازیگر مرد رسید.
اما این كل ماجرا نیست. در این كتاب می خوانید كه كرو، دو بار لوكیشن 
فیلمنامه  جمالت  برخی  از  ایراداتی  همچنین  می كند.  ترك  را  فیلمبرداری 
می گیرد. این كتاب مدعی است كه گروه سازنده مشكل زیادی برای متقاعد 
كردن راسل كرو داشته اند تا در صحنه ای مهم این جمله ساده را به زبان 
این  حتی  بعدی!«  زندگی  یا  زندگی  این  تو  می گیرم،  رو  بیاورد:»انتقامم 
بازیگر استرالیایی بعد از گفتن جمله به رایدلی اسكات، كارگردان فیلم گفته 
است كه جمله خوبی نبوده و با غرور اعالم كرده:»من بهترین بازیگر دنیام 

و می تونم كاری كنم كه »شپش« هم به گوش خوش آهنگ بیاد!«

با فیلم »رابین هود« ساخته رایدلی اسكات به زودی بر پرده  راسل كرو 
سینماها ظاهر می شود.
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چگونه پدر »اپل« 
تقریبا مرد و زنده شد؟ 
استیو  جان  دالري،  میلیون  چند  ثروت 
جابز را نجات داد مجله فوربس جزئیات 
را  جابز  استیو  خریدن  كبد  ماجرای 
نوشته  آمریكایی  مجله  این  كرد.  منتشر 
آغاز   2008 تابستان  از  ماجرا  است: 
می شود. زمانی كه جابز حضار كنفرانس 
كرد.  شوكه  را  سانفرانسیسكو  در  اپل 

در این كنفرانس، جابز بسیار 
به  بیمار  وضوح  به  و  الغر 
كه  طوری  به  می رسید.  نظر 
وبالگ  خاطر  به  كه  الینز  دن 
»ضد جابز« خود شهرت دارد 
»سالمت  نوشت:  باره  این  در 
و  است  وخیم  شدت  به  جابز 
كامال رو به مرگ به نظر می 

رسد.« 
در ماه های بعد از آن، دستگاه های خبری وابسته 
به خانه كوپرتینو تمام راهها را برای دامن زدن به 
شایعات امتحان كردند. اول از شیوع نوعی ویروس 
حرف زدند و بعد پای برهم خوردن تعادل هورمونی 
را به میان كشیدند. درحالی كه واقعیت چیز دیگری 
بود.  یک تومور بدخیم پانكراس، جابز را در معرض 
خطر مرگ قرار داده بود و اگر بالفاصله تحت عمل 
جراحی پیوند كبد قرار نمی گرفت كار تمام بود. اما 
بسیار  جدید  كبد  یک  دریافت  كه  می رسید  نظر  به 
در سال  بر وی  كه عالوه  به طوری  باشد  دشوار 
در  نیز  دیگر  كالیفرنیایی   400 و  هزار  سه   2009
لیست انتظار برای دریافت یک كبد جدید بودند. از 
پیوند  دریافت  به  موفق  بیمار   ۶71 تنها  تعداد  این 

شدند و 400 نفر در این انتظار جان باختند. 
تا مارس  ژانویه  ماه های  بین  دلیل جابز  به همین 
2009 در یک تالش نا امیدكننده بزرگ به سر برد 

عرض  و  طول  خود  شخصی  جت  هواپیمای  با  و 
مناسب  اهداكننده  یک  كردن  پیدا  برای  را  آمریكا 
در  نام  ثبت  برای  بیمارستان ها  تمام  به  و  پیمود 
باالترین اولویت ممكن در لیست انتظار سر زد. صد 
البته كه هر آمریكایي دیگري هم باید همین كار را 
انجام بدهد اما نكته اصلي اینجاست كه بسیاري از 
پس انجام این كار بر نمي آیند. شركت هاي بیمه نام 
لیست را پشتیباني مي كنند چرا كه  نویسي در یک 

هزینه ثبت در چند لیست بسیار زیاد است. 
آمریكا یک كشور چند لیستی است و به همین دلیل 
رقم  كه  دهد  می  اجازه  ثروتمند  بسیار  بیماران  به 
افزایش  پیوند  یک  دریافت  برای  را  خود  شانس 
افراد  این  نام  بیمارستان ها  كه  طوری  به  دهند. 
»ابر ثروتمند« را قبل از اینكه در 
لیست  در  كنند  ثبت  ملی  لیست 

انتظار ایالتی قرار می دهند. 
مارس،  ماه  ابتدای  در  سرانجام 
از  یكی  رسید.  راه  از  معجزه 
بیمارستان هایی كه جابز در آنها 
بیمارستان  بود،  كرده  نام  ثبت 
ممفیس  در  متدویست  دانشگاهی 
برای وی یک  كه  داد  تنسی خبر 
كبد دارد. كبد متعلق به یک جوان 20 ساله بود كه 
از دست  را  خود  جان  رانندگی  یک سانحه  اثر  در 
24 ساعت ویالیی  داده بود. وكالی جابز در مدت 
شیک ترین  در  را  دالر  میلیون  نیم  و  یک  قیمت  به 
منطقه ممفیس خریداری كردند كه جابز پس از عمل 
بیمارستان مدت زمان طوالنی  جراحی در نزدیكی 
استراحت كند. اما بعد از تمام این ماجراها جابز به 
یمن زندگي دوباره اش به فكر افتاد. او تصمیم گرفت 
انتظار  بیماران مشابهي كه مدت ها در لیست  براي 
مي روند،  دنیا  از  انتظار  همین  با  گاهي  و  مي مانند 
كاري انجام بدهد. به همین دلیل به فكر افتاد تا در 
اولین  كه  كند  تاسیس  بیمارستاني  كالیفرنیا  ایالت 
مركز اهدا عضو پیش از مرگ در آمریكا لقب بگیرد. 

25 آوریل 2010 

عابران نیویورکي 
ناظر جان دادن یک 

بي خانمان 
بود  بي خانمان  فردي  یكس  تیل  هوگو 
درگیر  دزدي  با  زن  یک  نجات  براي  كه 
اما در عوض جان خود را از دست  شد 
مداربسته  دوربین هاي  تصاویر  داد. 
مي دهد  نشان  نیویورك  در  خیاباني  در 
دزد  دو  با  مقابله  در  بي خانمان  مرد  این 
این  مي افتد.  پیاده رو  در  و  خورده  چاقو 
مي غلطید  خود  خون  در  حالیكه  در  مرد 
و  مي گذشتند  او  كنار  از  بي تفاوتي  با  عابران 
هیچ كاري براي نجات او انجام نمي دادند و تنها 
به نگاه كردن به او بسنده مي كردند. تصاویر 
دوربین مدار بسته نشان مي دهد كه یک عابر 
مي ایستد و با موبایلش از آقاي تیل یكس كه با 
مرگ دست و پنجه نرم مي كرد فیلم مي گیرد. 
مردي دیگر خم مي شود و این مهاجر 31 ساله 
گواتماالیي را تكان داده و در نهایت به راهش 

ادامه مي دهد و مي رود. 

بي تفاوتي  با  نفر   20 از  بیش  تصاویر  این  در 
از كنار این صحنه دردناك رد شده اند و هیچ 
عكس العملي براي نجات دادن او انجام نمي دهند.

زماني كه نیروهاي پلیس و آتش نشاني پس از 
یک ساعت و 40 دقیقه به محل مي رسند جنازه 
این مهاجر را پیدا مي كنند كه به دلیل خونریزي 
شدید جان خود را از دست داده بود. تصاویر 
آقاي  مي دهد.  نشان  بسته  مدار  دوربین  قبلي 
كیف  ربودن  قصد  كه  مردي  دو  با  یكس  تیل 
از چند  و پس  داشتند درگیر مي شود  را  زني 
آتش  مي شود.  زمین  نقش  خوردن  چاقو  بار 
تماس  یک  دریافت  از  پس  مي گویند  نشانان 
در  این  شده اند  حادثه  محل  راهي  اضطراري 
پس  كردند  اعالم  پلیس  نیروهاي  است  حالي 
مردي  اینكه  بر  مبني  تماس  سه  دریافت  از 
زخمي شده است خود را به محل رسانده اند. 

آدرس  اول  تماس  دو  پلیس  ماموران  گفته  به 
از  پس  نتیجه  در  آنها  و  بودند  داده  اشتباهي 
مدت طوالني تري به محل موردنظر رسیده اند. 
مردم نیویورك به بي تفاوتي در مقابل جان یک 
دیگر كه در  اتفاقي  انسان مشهور هستند. در 
سال 19۶4 رخ داد كیتي كوئینز در آپارتمانش 
با دزدان درگیر شد اما هر چه فریاد زد هیچ یک 
در  او  و  نكردند  كمک  او  به  همسایگانش  از 
از  بیش  آن زمان هم  در  قتل رسید  به  نهایت 
10 نفر فریادهاي كمک خواهي كیتي كوئینز را 
شنیده بودند. این حادثه در زمان خود سر و 

صداهاي بسیاري به وجود آورد. 
25 آوریل 2010 

بازداشت قاچاقچیان 
انسان در ایتالیا 

نفر   31 دستگیري  از  ایتالیا  دولتي  مقامات 
این  جنوب  در  انسان  قاچاقچیان  و  دالالن  از 
این  تمامي  كردند:  اعالم  و  داده  خبر  كشور 
تبعید  یا  و  حبس  به  زیاد  احتمال  به  افراد 
این  توسط  كه  افرادي  اكثر  مي شوند.  محكوم 
دالالن و واسطه گران قاچاق شدند، از مهاجران 
غیر قانوني آفریقایي هستند كه با قیمتي بسیار 
كم در اختیار كارخانه داران و صاحبان صنایع 
طوري  به  گرفته اند،  قرار  زمین داران  و  محلي 
كه گزارشات اداره مهاجرت این كشور نشان 
مي دهد این كارگران غیر قانوني در ازاي كمتر 
از 33 دالر در روز در این كشور كار كرده و 

از حداقل امكانات هم برخوردار نیستند.

و  نفر   31 این  فعالیت  مي دهد،  احتمال  پلیس   
تجارت و قاچاق انسان بي ارتباط با آشوب هاي 
اخیر ناشي از نارضایتي مهاجران این كشور از 
وضعیت زندگي و كار نباشد، اما كارشناسان 
از  دالالن  این  كه  معتقدند  ایتالیا  بشر  حقوق 
استفاده  كشور  این  در  اخیر  آشفته  وضعیت 

كرده و فعالیت خود را دوچندان كردند. 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

با مدیریت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256 
Fax: +44(0) 207 6573088 

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com 

toselimited@googlemail.com

پرخطرترین شهرهاي دنیا 
جهان  شهرهاي  ترین  خطرناك  فهرست 
كره  نقاط  پرخطرترین  نام  شد.  منتشر 
جهاني  گزارش  آخرین  براساس  زمین 
كیفیت  و  فردي  امنیت  درباره  مرسر 
سیاست  مجله  اخیر  گزارش  زندگي، 
گزارش هاي  و  قتل  نرخ  درباره  خارجي 
ارائه  امنیت  بین المللي  دیدبان  و  فوربس 
قتل  میزان  باالترین  اساس  این  بر  است.  شده 
ونزوئال  پایتخت  كاراكاس،  شهر  به  جهان  در 
خوارز  شهر  در  گذشته  سال  دارد.  اختصاص 
درگیري هاي  در  نفر   ۶00 و  هزار  دو  مكزیک 
كشته  موادمخدر  كارتل هاي  میان  مسلحانه 
جان  همچنان  بغداد،  جنگ زده  شهر  در  شدند. 
افراد توسط تروریست هاي بمب گذار  بسیاري از 
فهرست  این  دیگر  شهر  هفت  مي شود.  گرفته 
نیو  و  دیترویت  شهرهاي  از  عبارتند  تایي   10

كیپ تاون  پاكستان،  كراچي  امریكا،  در  اورلئان 
بیروت  روسیه،  در  مسكو  آفریقاي جنوبي،  در 
لبنان و كینشاسا در جمهوري دموكراتیک كنگو. 
كاراكاس به دلیل نرخ باالي قتل ساالنه) 130 نفر 
در  قتل  پایتخت  به عنوان  نفر(  هزار   100 هر  از 
براساس  نیز  امریكا  در  است.  گرفته  نام  جهان 
آمار FBI، شهر نیواورلئان با نرخ قتل ۶4 نفر از 
هر 100 هزار نفر باالترین میزان قتل را دارد. نكته 
قابل توجه اینكه شهر كیپ تاون در افریقاي جنوبي 
با  نیز  بود  خواهد  فوتبال  جام جهاني  میزبان  كه 
متوسط قتل روزانه هشت نفر به خصوص به دالیل 
قاچاق كاال و موادمخدر در این فهرست قرار دارد. 
سه شهر از این 10 شهر شامل بغداد، بیروت و 
كراچي در خاورمیانه هستند و جالب آن كه هیچ 
یک از شهرهاي اروپا در این فهرست قرار ندارند. 
لندن  از  قدرتمندترین شهر جهان  همچنین عنوان 

به نیویورك منتقل شد. 
2۶ آوریل 2010 

F&S RECOVERY
Rescue and recovery

24 /7 days a week
Mechanical- Body Work - Storage Facilities-

Free Scrap  your car

07565100902
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

 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

● متولدین فرودین ماه: 
دوستان  حفظ  در  باید  ماه  این  متولدین 
پایداری  و  مراقبت  در  و  خود  خوب 
باشند  كوشا  امكان  حد  تا  فامیلی  روابط 
محكم  و  خوب  روابط  همین  كه  چرا   .
حتی  و  آنها  زندگی  شئونات  همه  در   ،
خواهد  موثر  دارند  پیش  در  كه  ای  آینده 
این  اینروزها ریسک برای متولدین   ، بود 
البته این   ، ماه با نتایج خوب همراه است 
و  فروش  و  خرید  های  زمینه  در  ریسک 
اقداماتی برای تغییر و تحول در كسب و 
كار با پیش بینی های منطقی حتما" توام با 

موفقیت خواهد بود . 
● متولدین اردیبهشت ماه:

میشود  سبب  میهمانی  یک  در  شركت 
بسیاری از متولدین این ماه چهره واقعی 
و  بشناسند  را  خود  اطرافیان  از  گروهی 
آینده  برای  شناسائی  چنین  با  باصطالح 
خود تصمیم منطقی بگیرند . در این میان 
آشنایان  میان  كه  تفاهمات  سوء  بعضی 
با  بود  آورده  بوجود  دلگیری  و  كدورت 
بین  برطرف میشود و حتی  تازه  حوادث 
شوهرها  مادر  و  عروسها  از  گروهی 
میاید  بوجود  ای  صمیمانه  بسیار  روابط 
. آن دسته از آقایان كه در تدارك جدائی 
هستند باید بدانند كه اینگونه یكطرفه اقدام 

كردن پشیمانی ببار می آورد .
● متولدین خرداد ماه:

نا آرامی و سر گشتگی بعضی از متولدین 
این ماه را باید بحساب دوری از عزیزان 
و  ها  گذشته  از  دورافتادن  اصوال"   ،
خاطرات شیرینی كه زندگی شان را دربر 
متولدین  مجموع  در   ، گذاشت  بود  گرفته 
و  گذشته  پابند   ، عاطفی  آدمهای  ماه  این 
بهمین  و  هستند  عاطفی  بسیار  مسائل 
این  متولد  خانمهای  دختر  از  خیلی  سبب 
ماه تا سالهای سال بدلیل دست نیافتن به 
ایده آلها ازداوج نمی كنند ، خیلی از مردها 
تا پایان عمر وصلتی را نمی پذیرند . حق 
با  را  حقتان  پس   ! دادنی  نه  ست  گرفتی 

چنگ و دندان بگیرید .
● متولدین تیر ماه:

را  كسی  به  كمک  خیال  كه  است  مدتی 
خواهید  عملی  را  آن  سرانجام  و  دارید 
طرف  از  خیر  عمل  یک  انجام   . ساخت 
میشود  موجب  نداشتید،  انتظار  كه  كسی 
نظر شما نسبت به او عوض شود . ممكن 
است یک پیشنهاد ازدواج شما را غافلگیر 
در مورد طرف مقابل تحقیق  . حتما"  كند 
. به وعده ای كه به شما  و بررسی كنید 
از الك   . بود، عمل خواهد شد  داده شده 
از دریچه ای  بیاید و دنیا را  خود بیرون 

تازه ببینید .
● متولدین مرداد ماه:

برخی   . بگیرید  فاصله  افراد خودخواه  از 
از صفات خوب شما در محیط كار باعث 
میشود وظایف مهمی به شما ارجاع شود 
یكی  كه  داشت  خواهید  مهم  مالقات  دو   .
در مورد مسائل تحصیلی و شغلی است 
. به  و دیگری در مورد زندگی آینده تان 
 . یک سفر كوتاه ولی جالب خواهید رفت 
یكی از دوستانتان كه از شما دلخور بود، 
از شما  و  برد  پی خواهد  اشتباه خود  به 

دلجویی خواهد كرد .
● متولدین شهریور ماه:

تر  منظم  تان  شخصی  مسائل  مورد  در 
. پیشنهاد یک سفر به شما خواهد  باشید 
نهفته  آن  در  توجهی  قابل  هدف  كه  شد 
شما  خاطرات  بهترین  از  یكی   . است 

دوباره تداعی خواهد شد كه خوشحالتان 
میكند . گاهی یكدنده و لجباز میشوید كه 
این به نفع شما نیست واز توجه و ارادت 
دیگران نسبت به شما میكاهد . به مشورت 
كننده  وتعیین  مهم  عامل  یک  عنوان  به 
بنگرید نه یک عامل مزاحم و دست پاگیر .

● متولدین مهر ماه:
. در  اجازه ندهید خشم بر شما غلبه كند 
طرحهای  كردن  پیشنهاد  توانایی  ماه  این 
مختلف را خواهید داشت و در اواخر ماه 
 . باشید  داشته  جدی  كوشش  است  بهتر 
وقتی كه طرحها و پیشنهادات خود را بیان 
كردید دیگران شما را تشویق خواهند كرد 
. پس تالش خود را افزایش دهید و آماده 

انجام كارهای سخت باشید .
● متولدین آبان ماه:

خود  پیش  میكنید  برخورد  چه  هر  با 
ماه  این  در   . دهم  انجام  میتوانم  بگوئید 
یک دیدگاه مناسب نسبت به چیزهایی كه 
شما را برانگیخته می كنند، خواهید داشت 
و حتی آن چیزها میتوانند رویاهای شما 
این  از   . بگیرند  اختیار  در  كمک  برای  را 
كه در این موقعیت پیشرو باشید نهراسید 
زندگی خود  در  تغییر  برای  نیازی  اگر  و 
ودیگران احساس میكنید، آن را بیان كنید .

● متولدین آذر ماه:
مناسبی  روحی  موقعیت  در  ماه  این  در 
كارهای  انجام  مشتاق  و  دارید  قرار 
تمایل  ماه  این  در  حتی   . هستید  مختلف 
دارید برای رسیدن به اهداف خود مسافت 
باشید  . مطمئن  كنید  را طی  های طوالنی 
باز خواهد گشت  اید  پرداخت كرده  آنچه 
دهید  گسترش  را  خود  وتالش  جدیت   .
احاطه  را  این صورت خوبی شما  در  كه 
خواهد كرد . در این ماه به عنوان پاداش 
و عوض چیزی را كه آرزوی آن را داشته 

اید دریافت خواهید كرد .
● متولدین دی ماه:

به نفع شماست كه راحت از كنار مسائل 
برای  كار  این  انجام  . هر چند  كنید  عبور 
است  دشوار  بسیار  شما  مثل  شخصی 
زمان  كه  دهید  اجازه  است  الزم  ولی   ،
مشكالت زیادی را حل كرده و مسایل راه 
و  . سرنوشت  كنند  طی  را  خود  تدریجی 
تقدیر بهترین ها را برایتان رقم میزنند . در 
این ماه از دروغگویی بپرهیزید و مواظب 
باشید حرفی نزنید كه بعدها به ضررتان 
تمام شود . در انتظار بروز مشكالت مالی 
باشید . در مورد هر كاری ابتدا مشورت 
با هزینه های  این صورت  نمایید در غیر 
سرسام آوری مواجه خواهید شد . قطعا" 
 ، بیاید  سرتان  بالیی  چنین  نیستید  مایل 

پس هوشیار و آگاه باشید .
● متولدین بهمن ماه:

در جستجوی زیبایی ها هستید . بهتر است 
اگر قصد دل بردن از همسرتان را دارید ، 
شب هنگام شام مورد عالقه اش را برایش 
روشن  میز  روی  شمعی  و  كرده  تهیه 
ترفندتان  ترتیب  این  به  مطمئنا"   ، نمایید 
با  هفته  این  اواخر  در   . میشود  كارساز 
خواهید  مواجهه  ناگهانی شخصیت  تغییر 
نهایت  فرصتها  لحظه  لحظه  از  پس   ، شد 
بهار  فرا رسیدن فصل  با   . ببرید  را  لذت 
 . میدهد  دست  به شما  عجیبی  احساس   ،
شما همیشه عاشق خانه و خانواده هستید 
. حتی المقدور ، برای انجام وظایف تان ، 

اوقات خاصی را در نظر بگیرید .
● متولدین اسفند ماه:

شما همیشه در میهمانی ها گل سر سبد 
میهمانی  این  است  ممكن  حال  و   ، هستید 
به خصوص و با شكوه در خانه خودتان 
برگزار شود ! افرادی را به منزلتان دعوت 
شما  برای  را  دوستی  ارزش  كه  نمایید 
شخصی  همراه  به  است  ممكن   . دارند 
كه  ، شخصی  باشید  داشته  عزیز سفری 
یكی  این سفر   . بودید  به عالقمند  همیشه 
ترین  ماجراجویانه  و  ترین  پرحادثه  از 
نیمه  این   . بود  خواهد  عمرتان  سفرهای 
زمانی بسیار مساعد برای ابراز عالقه به 
شخص مورد عالقه تان محسوب میشود . 

خواننده عزیز فال هفته
هفته نامه پرشین!

 
كه  است  شما  حق  این 
مورد  را  نشریه  این 
قرار  بررسی  و  نقد 
هر  در  را  ما  و  دهید 
ساختن  مطلوب  چه 
محتویات  كیفی  سطح 
هفته نامه یاری رسانید. 
این  به  دسترسی  برای 
راه  ترین  سریع  هدف، 
متقابل  ارتباط  برقراری 
و  نظریات  انعكاس  و 
شما  سازنده  انتقادات 

می باشد. 

تماس  برقراری  با  لذا 
تلفنی و اینترنتی نظرات 
را  خود  های  دیدگاه  و 
بگذارید  میان  در  ما  با 
بتوانیم به عنوان یک  تا 
جمعی  ارتباط  رسانه 
خود  رسالت  بدرستی 

را ایفا نمائیم.



جمعه 10 اردیبهشت ماه 1389   -  شماره 145هفته نامه پرشین36

info@persianweekly.co.uk

نگهداری فرزند شما
خانمی هستم آماده جهت نگهداری 

بچه شما
0775۶52142

حوادث
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 كانون ایرانیان                                   02077007174

كانون ایران                                             020874۶32۶9 
جامعه ایرانیان                                         0208748۶۶82  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             0845۶000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085۶4980۶

رستوران ها
رستوران اپادانا                                0207۶033۶9۶ 
رستوران اریانا                                        02072۶۶9200

رستوران البرز                                    0207۶029040 
رستوران الونک 1                             0207۶031130
رستوران الونک 2                                    0207229041۶ 
رستوران بهشت                                      02089۶44477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072۶24015
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       0208452922۶
رستوران پرنس علی                                02072583۶51

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        0207431454۶     

رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            020834۶5592

رستوران كندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         020770۶4888
رستوران مهدی                                       02085۶37007
رستوران نیمكت                                      0208889۶989
رستوران یاس                                         0207۶039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072۶۶9200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    0207۶032379  
رستوران لیدو                                         02089524748 
سفره سرای مهدی 2           4344 7۶25 020

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            020877853۶1
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              0208451۶۶1۶
بهار                                         0207۶035083
بیژن                                         02074352370
پرارا                                       0207۶03۶222
پرشیا                                     02072722۶۶5
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353۶22
تخت جمشید                                    0207۶398007
جردن                                          020842۶5448
آلما                                        02082027۶00

زمان                                           0207۶038909 
خیام                                          02072583۶37 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088۶1۶187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088۶35251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089۶97970 

سلیمان                                             0207۶242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                0208974۶088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085۶۶93۶0 
مازندران                                     02085799500
ماهان                                          02089۶30012

منصور                                           02089525۶37 
محصوالت ایران                              089۶3002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                0207۶030924 
قنادی عسل                               020770۶2905
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اعتماد به آگهی ها 
شما  ی  روزمره  نیاز  رفع  منظور  به 
نیازمندیهای  در  آگهی  تعدادی  هرهفته 

هفته نامه پرشین چاپ میشود.
از آنجایی كه وظیفه ی این 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 آورید.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی و جزیی

با نازلترین قیمت
۰778۰8۱4374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

078۶17۶8۶82

خدمات 
ساختمانی سپهر

انجام كلیه امور 
ساختمانی كلی و جزیی

باغبانی و چمن زنی

07728 530534

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

۰7868669۰68

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذایی 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

آیا جویای کار هستید؟
 فقط آگهی جویای کار در بخش 

نیازمندیها رایگان است
info@persianweekly.co.uk

فال قهوه
02034113228
۰7۵۰۵8۱9۱3۰

طراح و برنامه نویس وب
مدیر شبکه با سابقه جویای کار 

تلفن: 0788525۹۹78 

راننده ون با گواهینامه 
انگلیسی مور نیاز است

ترجیحا غرب لندن
0775۹512443

اجاره
یک دستگاه آپارتمان یک خوابه 

واقع در Kilburn نزدیک به 
ایستگاه مترو اجاره

 داده می شود
DSS پذیرفته می شود

07۹80482735 
۰797۰3۱4788

اجاره 
یک دستگاه 
Studio Flat

Marble Arch

۰79664۵6۱۰6

فروش یا اجاره
مغازه نمایشگاه اتومبیل با ده سال سابقه قبلی واقع در 

هندون سنترال با امكاناتی از قبیل: پاركینگ مسقف، محل 
شستشوی اتومبیل، دفتر لوكس با دكوراسیون عالی 

جنب خیابان اصلی و ظرفیت پاركین 7 دستگاه اتومبیل 
داخل نمایشگاه جهت فروش یا اجاره

 
۰7939383939



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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ورزش ایران
دایي: ترکیب پرسپولیس

 زیاد تغییر نمي کند 
با نزدیک شدن به بازي حساس پرسپولیس و استیل آذین، مربیان هر دو 
تیم با كركري خواندن از كسب هر سه امتیاز این بازي سخن مي گویند.

و  استیل آذین  با  رویارویي  اولین  كه  پرسپولیس  سرمربي  دایي  علي 
پرسپولیسي هاي این تیم را تجربه مي كند، با تأكید بر اینكه به جمع شدن 
پرسپولیسي ها در این تیم فكر نمي كند، گفت: تنها به شكست این تیم و 
كسب 3 امتیاز فكر مي كنیم. وي درباره جذب بازیكنان جدید براي فصل 
ابتداي زمان كه به پرسپولیس آمدم، نظر خوبي درباره  آینده گفت: در 
تركیب این تیم نداشتم، اما اكنون این نظر تغییر كرده و بازیكنان روز به 
روز بهتر از گذشته كار مي كنند و مطمئنًا پرسپولیس براي فصل آینده 

تغییرات زیادي را در تركیب بازیكنانش ایجاد نخواهد كرد. 

فریاد دایي بر سر یک عکاس 
تمرین تیم فوتبال پرسپولیس دیروز صبح زیر نظر علي دایي، سرمربي 
كریم  شد.  برگزار  واحد  شركت  زمین  در  مربي  عبدي  حسین  و  تیم 
اما  بودند  غایب  تمرین  در  مصدومیت  دلیل  به  آرفي  اشپیتیم  و  باقري 
سایر بازیكنان پس از گرم كردن و حركات كششي به تمرین پاسكاري 
پرداختند و سپس شوت به دروازه را تمرین كردند. دایي دیروز بر سر 
او را داشت فریاد زد در  از  یک عكاس ورزشي كه قصد عكس گرفتن 
حالي كه به عكاسان دیگر كه سرگرم عكاسي از وي بودند، هیچ حرفي 

نزد. 

ابراهیمي: فقط در ۱۵۰۰ متر بازي هاي 
آسیایي شرکت مي کنم 

»دانا  كنار  در  روزها  این  كه  بامانع  متر  هزار  سه  دونده  ابراهیمي  لیال 
اینكه  اعالم  با  مي كند،  تمرین  جنوبي  آفریقاي  متر   1500 دونده  تیلور« 
1500 متر شركت مي كند،  ماده  تنها در  بازي هاي آسیایي گوانگجو  در 
ایران  اما ما در  با مانع آسیا را دارم،  گفت: هرچند مدال سه هزار متر 
امكانات این رشته را نداریم و به نظرم با ادامه كار در این رشته وقتم را 
تلف مي كنم. وي درباره تدارك بین المللي قبل از بازي هاي آسیایي گفت: 
فدراسیون دو و میداني مسابقه قزاقستان و تایوان را به عنوان تدارك قبل 
از بازي هاي گوانگجو درنظر گرفته است و در كنار آن 22 اردیبهشت ماه 

در مسابقه جایزه بزرگ كشور و 7 خردادماه در لیگ حاضر مي شوم. 

تكثیر فیلم قول قهرمانی قطبی روی سایت های اینترنتی 

قطبی: از این قول بگذرید 
مركزي  واحد  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  گذشته  روز  تیم ملي  سرمربي 
ایران  كردن  قهرمان  قول  مصاحبه اي  هیچ  در  كرد  اعالم  رسما  خبر 
فوتبال خواست  عالقه مندان  از  او  است!  نداده  را  آسیا  جام ملت هاي  در 
به پرسپولیس  تازه  ماجرای قول قهرمانی را فراموش كنند:» زماني كه 
از  امتیاز  شش  دادم،  قهرماني  قول  تیم  این  هواداران  به  و  بودم  رفته 
اما توانستیم در دقیقه  پرسپولیس كسر شد. من ماندم و قول قهرماني 
98 قهرمان شویم. بعد به تیم ملي آمدم اما نتوانستم به قولم براي رفتن 
به جام جهاني عمل كنم. هشت دقیقه وقت كم آوردیم و بابت این موضوع 
كه  شده  به گونه اي  شرایط  هم  حاال  هستم.  ایران  ملت  شرمنده  همیشه 
باید  دادن من در جام ملت هاي آسیا حرف مي زنند.  به قول  همه راجع 
در پاسخ به آنها بگویم كه هیچ وقت قول قهرماني نداده بودم و فقط گفتم 
هدف ایران در این مسابقات قهرماني است. واقعا نمي دانم چرا رسانه ها 
با وجود اینكه سال هاست به قهرماني در این تورنمنت مهم نرسیده ایم این 
سوال را از من مي پرسند. اگر قول بدهم مي گویند چرا قول دادي، اگر قول 
این بحث  از  ندهم مي گویند چرا قول نمي دهي. نمي دانم چرا نمي گذارید 
بگذریم. بهتر است دیگر در مورد این قول حرف نزنیم. اگر مي خواهیم در 
این مسابقات موفق شویم باید برنامه ریزي و بازي هاي تداركاتي خوبي 
داشته باشیم.« این اظهارنظر قطبي بود باعث شده بسیاري از سایت ها و 
وبالگ ها بالفاصله به این مصاحبه واكنش نشان بدهند و دست به دامن 
برنامه  در  قطبي  فیلم حضور  شوند.  سیما  و  های صدا  برنامه  آرشیو 
قول  شما   « پرسید:  كه  فردوسي پور  عادل  سوال  این  به  پاسخ  و  نود 
تایید  قهرماني در جام ملت ها را مي دهید؟« و قطبي سرش را به عالمت 
تكان مي دهد، روی خروجی این سایتها برای دانلود قرار گرفته. قلعه نویي 
جمله مشهوري دارد كه دقیقا براي چنین مواردي ساخته شده:» هزاره 

سوم است و نمي توان چیزي را از كسي پنهان كرد و منكرش شد.« 

ورزشی ایران و جهان

لیدرهاي 
پرسپولیس زیر 

مشت و لگد 

به  مانده  روز  چند  به فاصله  كه  سردي  جنگ  و  رجزخواني ها 
بازي سرنوشت ساز پرسپولیس و استیل آذین بین دو باشگاه 
در گرفت، عاقبت به درگیري فیزیكي عابدزاده با یكي از لیدرهاي 

قدیمي پرسپولیس در دفتر این باشگاه انجامید. 

ناچیزي  مبلغ  با  گذشته  سال  كه  لیدري  اسماعیل بیگي،  عباس 
وبالگ  در  پیش  روز  دو  مي زد  بوق  اماراتي  تیم هاي  براي 
لیدر  نوشت.  عابدزاده  علیه  توهین آمیزي  جمالت  شخصي اش 
باشگاه پرسپولیس پیش تر نیز مسئولیت طراحي شعارهاي تند 
و تیز علیه عابدزاده و هدایتي را به دوش مي كشید. این اقدامات 
و  پرسپولیس  مطرح  بازیكنان  از  تعدادي  تند  واكنش  با  البته 

هواداران پرتعداد عابدزاده مواجه شد.

 مربي سابق پرسپولیس البته توسط هوادارانش از هتک حرمت 
لیدري كه اكنون بوق و شیپور را كنار گذاشته و وارد عرصه 
بهانه  به  دیروز  و  آگاه  شده  وبالگ نویسي شده  و  خبرنگاري 

سئول  خیابان  در  پرسپولیس  باشگاه  دفتر  راهي  فیزیوتراپي 
اتفاق  به  كه  باشگاه  لیدر  با  عابدزاده  رودررویي  مي شود. 
كنار  و  باشگاه  دفتر  در  را  فراغت  اوقات  دوستانش،  از  یكي 
لفظي  درگیري  به  انتظار  مطابق  كاشاني سپري مي كند،  حبیب 
مي انجامد. لیدر باشگاه كه از دولتي سر مدیران فعلي باشگاه 
صاحب تشكیالت شده امروز شأني باالتر از یک بوقچي ساده 
وي  از  عابدزاده  ورود  محض  به  و  است  قائل  خود  براي  را 
امكانات  از  فیزیوتراپي  براي  و  كند  ترك  را  باشگاه  مي خواهد 
باشگاه استیل آذین استفاده كند. جر و بحث با عابدزاده كه پس 
از بیماري مهلک مغزي، حال و روز چندان خوشي ندارد به رد 
و بدل شدن الفاظ ركیک و در نهایت درگیري فیزیكي مي انجامد. 
عابدزاده به سبک محمدعلي كلي با چند مشت سنگین از خجالت 
لیدر باشگاه و همراهش در مي آید و با شكایت این دو به پلیس 
110 به انتظار ورود ماموران نیروي انتظامي به دفتر باشگاه 

پرسپولیس مي نشیند. 

دروازه بان و مربي سابق پرسپولیس كه از هتک حرمت یک لیدر 
به اوج عصبانیت رسیده با تشریح اتفاقاتي كه به ضرب و جرح 
»براي  گفت:  امروز  تهران  به  انجامید  پرسپولیس  باشگاه  لیدر 
لیدرهاي  از  نفر  دو  آمدم.  پرسپولیس  باشگاه  به  فیزیوتراپي 
باشگاه مانع شدند و به من گفتند »مگر خودت باشگاه نداري؟« 
و  ندارد  ربطي  شما  به  موضوع  »این  گفتم:  پاسخ  در  هم  من 
بزرگ ترها را خبر كنید.« آنها در حضور خانم هایي كه در بخش 
فیزیوتراپي مشغول به كار هستند فحاشي كردند و من هم از 
خجالت آنها درآمدم.« عابدزاده با انتقاد از سیاست هاي مدیریت 
باشگاه پرسپولیس كه امروز پاي بوقچي هاي قدیمي را به دفتر 
باشگاه باز كرده گفت: »روابط عمومي باشگاه با دستور مدیران 
باالدست ماهي 500 هزار تومان به لیدرها دستمزد مي دهد تا به 

من و امثال من فحاشي كنند.

من  حیثیت  با  حاال  و  كردند  پایمال  را  من  حقوق  و  آنها حق   
و خانواده ام بازي مي كنند.« عباس اسماعیل بیگي همان لیدري 
است كه پس از چند سال حضور در حاشیه هاي آلوده فوتبال 
ایران به خوبي با زیر و بم بقا در پرسپولیس و باال رفتن از 
پله هاي ساختمان این باشگاه آشنا شده.صرف نظر از حضور 
مستمر در تمرینات پرسپولیس، اسماعیل بیگي هر از گاهي به 
یک  چنانكه  مي پردازد.  هم  فوتبال  حوزه  از  خارج  فعالیت هاي 
به  انگلیس،  سیاست هاي  به  اعتراض  جریان  در  و  پیش  سال 
نمایندگي از باشگاه پرسپولیس این بار بوقش را مقابل سفارت 
انگلستان به صدا درآورد. او با مساعدت حبیب كاشاني وبالگي 
را نیز راه اندازي كرده كه تمام فعالیتش به مجیزگویي مدیران 
باشگاه پرسپولیس و گفت وگوهاي سخیف و مورد دار با بعضي 

از بازیكنان این تیم محدود مي شود.

 درگیري فیزیكي در دفتر باشگاه پرسپولیس عاقبت به جایي 
رسید كه دروازه بان اسطوره  اي فوتبال ایران پس از یک ساعت 
دوربین هاي  و  عكاسان  حضور  در  باشگاه  دفتر  در  حبس 
تلویزیوني از پله هاي ساختمان پایین آمد و به همراه دو لیدر 
مضروب به داخل ماشین كالنتري 105 هدایت شد. جالب اینكه 
عابدزاده شخصا خبرنگاران و دوربین هاي تلویزیوني را براي 
باشگاه  دفتر  به  حزن انگیز  این صحنه هاي  كشیدن  تصویر  به 

پرسپولیس دعوت كرده بود. 

عجایب لیگ برتر 
اتفاقات  است،  گذاشته  خود  شانزدهم  هفته  به  قدم  كه  لیگي  در 
عجیب و غریب زیادي رخ مي دهد و در بخش هاي مختلف شاهد 
ركوردهاي جالبي هستیم. در لیگ برتر فوتبال ایران 12 بازیكن 
هستند كه در تمام مدت زمان بازي ها حضور داشته اند. باجالن، 
كریمي و پاشایي )راه آهن(، هاشمي و صبري )مقاومت(، بازیاري 
منتظري  )ذوب آهن(،  صلصالي  )سپاهان(،  خیري  )شاهین(، 
از  كیاني  و  )مس(  قرباني  آذین(،  )استیل  محمدي  )استقالل(، 
تراكتورسازي تبریز بازیكناني هستند كه یک هزار و 350 دقیقه 
در میادین حضور داشته و حتي تعویض هم نشده اند. این گروه 
مؤثرترین  جدول  در  اما  هستند  كار  اینجاي  تا  بازي   ركورددار 
است،  آذین صدرنشین  استیل  از  كریمي  علي  نیز  لیگ  بازیكنان 
آن هم با 10 گل و شش پاس گل میالد میداوودي با شش گل و 
شش پاس گل او را تعقیب مي كند. اونیو از مس كرمان با هفت 
جمشیدیان،  است.  ایستاده  سوم  رتبه  در  گل  پاس  چهار  و  گل 
برهاني  و  گودرزي  زنیدپور،  فضلي،  محمدرضایي،  رجب زاده، 

در  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  دهم  تا  چهارم  مكان هاي  هم 
ادینیو  و  برهاني  كریمي،  كه  هم  لیگ  برتر  گلزن هاي  رده بندي 
با  گل  دو  كه  برهاني  كرده اند.  اشغال  را  سوم  تا  اول  رتبه هاي 
به  لیگ  گلزن  بهترین  تعقیب كننده  دارد جدي ترین  فاصله  كریمي 
البته در بین خارجي هاي شاغل در فوتبال ایران  حساب مي آید، 
با زدن هفت گل  این عمادرضا، مهاجم عراقي سپاهان است كه 
همراه ادینیو صدرنشین هستند. عمادرضا كه در هفته هاي اخیر 
تیم  است سپاهان شایسته  ترین  است مدعي  كرده  خوب گل زني 
از  این مهاجم كیفیت بازي سپاهان را بهتر  براي قهرماني است 

استقالل و پرسپولیس مي داند. 
در 15 هفته اي كه سپري شده یک اتفاق عجیب هم رخ داده است. 
برتر و جام  لیگ  قهرمان هاي  استقالل و ذوب آهن  براي  تاكنون 
حذفي پنالتي از سوي داوران اعالم نشده است. این در حالي است 
كه براي استیل آذین 9 ضربه پنالتي گرفته شده و این یک ركورد 
جالب به حساب مي  آید. به همین خاطر صمد مرفاوي سرمربي 
تیم استقالل هفته پیش مدعي شده بود كه داوران گرفتن پنالتي را 

براي این تیم تحریم كرده اند. 
یک نكته دیگر درخصوص لیگ برتر این كه مجید باقري نیا سرمربي 
تیم استقالل اهواز تنها مربي است كه در مدت حضورش در این 

تیم شكست نخورده است. 
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از  استفاده  با  فیفا  اكید  و  مجدد  مخالفت  از  بعد 
داوران  فوتبال،  مسابقات  قضاوت  امر  در  فناوری 
این رشته در مرحله نهایی جام  جهانی پیش رو باز 
باید فقط متكی بر توانایی های شخصی خود باشند 
و از این رو در این میدان دشوار و بزرگ بشدت 

احساس تنهایی خواهند كرد.
از  استفاده  با  فیفا  اكید  و  مجدد  مخالفت  از  بعد 
داوران  فوتبال،  مسابقات  قضاوت  امر  در  فناوری 
این رشته در مرحله نهایی جام  جهانی پیش رو باز 
باید فقط متكی بر توانایی های شخصی خود باشند 
و از این رو در این میدان دشوار و بزرگ بشدت 

احساس تنهایی خواهند كرد. 
با این اوصاف داوران باید تنها روی دید خودشان 
میدان  داخل  در  اتفاقات  سریع  تشخیص  قوه  و 
دور  در  مسابقه  یک  شروع  از  قبل  كنند.  حساب 
نهایی جام  ملت های اروپا 2008 در خاك سوئیس 
مشهور سوئیسی  داور  بوساكا  ماسیمو  اتریش  و 
خطاب به بازیكنان دو تیم گفت: »ببینید دوستان، من 
یک موجود بی نقص و سلطان هستی و گیتی نیستم 
اشتباهاتی  كارم  در  كه  است  بدیهی  بنابراین  و 
از  باشید.«  صبور  می كنم  خواهش  باشم،  داشته 
همین  اما  كرد  صحبت  اطمینان  با  نمی توان  حاال 
مرد سوئیسی و فرانک دوبلیكر از بلژیک از شانس 
بیشتری در قضاوت بازی فینال جام جهانی نوزدهم 
20 تیرماه در شهر ژوهانسبورگ  برخوردارند كه 
پایتخت آفریقای جنوبی برگزار می شود. با این حال 
در این راه، آنها باید در یكی دو دیداری كه تا قبل از 
فینال به آنها سپرده می شود، قضاوت های كم اشتباه 
و فاقد جنجالی را ارائه كنند؛ زیرا اگر كارشان گره 
بخورد طبعا از جمع نامزدهای قضاوت فینال خارج 

خواهند شد. 
● در یک دنیای تجاری 

این اوصاف داوران در جام جهانی كه با شركت  با 
10 استادیوم  21 خرداد در  از  تیم برتر جهان   32
می شود،  آغاز  جنوبی  آفریقای  كشور  در  مختلف 
بدون هیچ كمكی و فقط براساس قوه تشخیص و 
رای صادر  و  بگیرند  باید تصمیم  دید سریع خود 

كنند و بازی ها را از آب درآورند. 
و  داوری  امر  كارشناسان  برعكس  درست 
و  اصلی  كمک های  اقسام  و  انواع  با  كه  تحلیلگران 
و  الكترونیک  پیشرفته  ادوات  به  رویكرد  و  جنبی 
می توانند  مسابقات  تلویزیونی  فیلم  به  مكرر  نگاه 

اشتباهات داوران را بیابند و آن را به نقد بكشند. 
در سال های اخیر كه مسابقات فوتبال تجاری تر و 
تاثیرگذاری آن بر جوامع و سرمایه گذاری افراد و 

سازمان های عالقه مند بیشتر شده، هر قضاوت غلط 
بازتاب های شدیدتری داشته و كار به تهدید داوران 
به مرگ و كناره گیری اجباری آنها از حرفه داوری 

هم كشیده است. 
زمینه  این  در  تست  بزرگ ترین  جام جهانی،  اما 
اثر  آنان  اشتباه  هر  و  هست  هم  داوران  برای 
آنها  خود  و  مغبون  تیم های  بر  ویران كننده تری 

خواهد داشت. 
● انتخاب های عجیب 

بزرگ ترین  نسخه  جدیدترین  در  كه  داوری   30
از  به قضاوت می پردازند،  فوتبال جهان  جشنواره 

مدتی پیش انتخاب شده اند. 10 نفر آنها اروپایی اند، 
و  قاره ها  و  دارند  تعلق  جنوبی  آمریكای  به  تن   ۶
نماینده   4 كونكاكاف هریک  و  آفریقا  آسیا،  مناطق 
دارند. 2 داور هم از اقیانوسیه می آیند، برای هریک 
یا  كه  شده اند  انتخاب  دار  نگه  خط    2 داوران  از 
یكی دو  یا در  و  باشند  آنها  هموطنان و همزبانان 
سال اخیر به طور مستمر با آن داوران كار كرده 
حذف شده ها  میان  در  باشند.  هماهنگ  آنها  با  و 
برخی  نیافته اند،  راه  فهرست  این  به  كه  كسانی  و 

نامداران نیز مشاهده می شوند. 
یكی از آنها »متیو بریز« از استرالیاست كه البته او 
به جام جهانی 200۶ راه نیافته بود. عجیب تر آن كه 
داوری  عالم  در  اصوال  كه  گواتماال  و  السالوادور 
نیستند،  پیشینه  صاحب  و  شده  شناخته  چندان 
داشت  خواهند  جنوبی  آفریقای  در  داور   2 هریک 
و مكزیک نیز همین طور. فیفا در نقطه مقابل اعالم 
و تصریح كرده است كه آمریكا برخالف ادعاهایش 
در  مسابقاتی  برای  شرایط  واجد  داور  یک  حتی 
در  كشور  این  از  داوری  هیچ  و  ندارد  سطح  این 
2010 رویت نخواهد شد. برای داوران  جام جهانی 
منتخب، پس از مستقر شدن آنها در آفریقای جنوبی 
برنامه های خاصی در نظر گرفته شده است. اضافه 
بر مسائل امنیتی كه با شدت و حدت روی آنها پیاده 
و  تیم ها  ارتباطی  راه های  از  كاستن  و  شد  خواهد 
خبرنگاران با آنها، از توصیه های بهترین روانكاوان 
اطمینان خاطر بخشیدن و دادن قوت روحی  برای 
بر  اضافه  شد.  خواهد  بهره گیری  آنها  به  بیشتر 
در  اطالع رسانی  وسایل  و  كامپیوترها  بهترین  این 
اختیار آنها خواهد بود تا قبل از هر مسابقه راجع 
عمیق ترین  و  جدیدترین  آن  در  حاضر  تیم های  به 
كه  بدانند  دقیق  طور  به  و  كنند  كسب  را  اطالعات 
اخالقی طرف  كدامین خصلت های  با  افراد  كدام  با 

هستند و ویژگی های ورزشی و فنی آنها چیست. 
با  موافقند  داوران   ، فیفا  سنتی  اعتقاد  برخالف 

به عنوان مثال  و  الكترونیک  مدرن  وسایل  كمک 
كه  اتفاقاتی  تشخیص  برای  مسابقه  فیلم  به  رجوع 
شک  موقع  هر  و  شوند  بهره مند  افتاده،  بازی  در 
رایانه  با كمک  و  بیایند  كنار خط  بسرعت  داشتند، 
مشكل را حل كنندتقریبا تمامی داوران موافقند كه 
الكترونیک و به عنوان مثال  با كمک وسایل مدرن 
كه  اتفاقاتی  تشخیص  برای  مسابقه  فیلم  به  رجوع 
شک  موقع  هر  و  شوند  بهره مند  افتاده،  بازی  در 
رایانه  با كمک  و  بیایند  كنار خط  بسرعت  داشتند، 
و فیلم، مشكل را حل و رای صادر كنند. اما فیفا با 
رویكردهای سنتی اش و تكیه بر بورد قانونگذاری 
و هیات رئیسه ای كه اعضای آن عمدتا پیر هستند، 
سال هاست با این قضیه مخالفت می ورزد و داوری 
نیروها  و  انسان ها  مختص  كاری  همچنان  را 
دنبال  به  می داند.  آنها  طبیعی  مشخصه های  و 
از  حاصل  اشتباهات  با  كه  است  پذیرفته  نیز  آن 
تشخیص های غلط آنها هم كنار بیاید. این در حالی 
است كه وقتی اشتباه عمده ای در كار داوری روی 
هستند  اشتباه كار  داوران  بلكه  فیفا،  نه  می دهد، 
و  می گیرند  قرار  بی رحمانه  انتقادهایی  هدف  كه 
ارائه  رسانه ها  در  آنها  از  ویران كننده  تصویری 

می شود. 
داوران جام جهانی 2010 از امتیازی كه شامل حال 
یوفای  )جام  اروپا«  »لیگ  در  شاغلشان  همتاهای 
به تصمیم  بود.  نیز بی نصیب خواهند  سابق(  شده 
یوفا و با تایید نهاد حاكم بر فوتبال جهان، در این 
نه  را  جام  این  مسابقات  از  هریک  قضاوت  فصل 
 2 و  داشته اند  عهده  به  تن   5 بلكه  معمول،  داور   3
نفر اضافی حول و حوش 18 قدم و پشت دروازه 
بویژه  و  آفسایدها  چون  ظرایفی  به  و  ایستاده 
مقوله عبور یا عدم عبور توپ از خطوط دروازه ها 
پرداخته اند. ظاهرا فیفا و یوفا از این تجربه چندان 
راضی نیستند و برخی تیم ها و منابع و افراد دیگر 
گفته  بنابراین  گفته اند،  سخن  آن  مذمت  در  هم 

می شود این تجربه فصل بعد تكرار نخواهد شد. 
● ترور شخصیت 

با این كه فیفا از چند سال پیش، فزون ترین اختیارات 
را در اختیار داوران گذاشته است تا بازیكنان متقلب 
را با كارت های رنگارنگ تنبیه كنند؛ اما هنوز بازی 
مسابقه،  جریان  در  كه  است  متقلب هایی  دست  در 
جریمه  محوطه  در  گونه ای  به  و  مزورانه  را  خود 
به زمین می اندازند كه داور فریب می خورد و اعالم 
پنالتی می كند، حتی فردی را كه گمان می رود خطا 
مچ  این،  وجود  با  می كند.  اخراج  زمین  از  كرده، 
و  می شود  باز  بندرت  متقلب  بازیكنان  این گونه 
با  نقطه مقابل  نكوهش هم نمی شوند و داوران در 
كوچک ترین اشتباهات خود و به عنوان مثال عجز 
گزافی  بهای  فوق،  صحنه های  دادن  تشخیص  در 
می پردازند و از هر سو كوبیده و ترور شخصیت 

می شوند. 
● اصرار حیرت انگیز 

خطای  كه  سوئدی  داور  هنسون،  مارتین  البته 
در  را  فرانسه  كاپیتان  آنری،  تیه ری  هند  آشكار 
بازی این كشور با ایرلند جنوبی در مرحله پلی آف 
پرحرف  صعود  بر  و  ندید   2010 جهانی  جام 
منصفانه  نه چندان  حذف  و  خروس ها  حدیث  و 
ایرلندی ها مهر تایید زد، در میان حیرت ناظران به 
یافته  راه  جام  این  نهایی  مرحله  داور   30 فهرست 
است. تردیدی نیست كه روبرتو روزه تی از ایتالیا 
اوج خود  دوران  در  برزیل  از  كارلوس سیمون  و 
شكست  آرزوی  دل  در  البد  آنها  اما  دارند؛  قرار 
تیم های ملی كشورشان را دارند؛ زیرا اگر آتزوری 
یا سله سائو فینالیست شوند، به دلیل هموطن بودن، 
داوری این مرحله را به آنها نخواهند داد. این مشكل 
را بوساكای سوئیسی و دوبلیكر بلژیكی ندارند؛ اما 
هركس از حاال ادعا كند كه دقیقا می داند چه بر سر 
می انجامد،  كجا  به  كارشان  و  آمد  خواهد  داوران 
پرحادثه  مسابقات  این  زیرا  می بیند؛  خواب  فقط 
برای  داورانی  گاه  و  دارد  خاصی  حوادث  معموال 
در  كه  انتخاب شده اند  واپسین  دیدارهای  قضاوت 
آنها حساب نمی شده  شروع مسابقه ها اصال روی 

است.

 ورزش جهان 

آینده مبهم رائول در رئال 
رائول،  حضور  فصل  آخرین  فصل،  این  رسد  می  نظر  به 
كاپیتان اسطوره ای رئال، در این تیم باشد و او به رغم اینكه 
هنوز یک سال از قراردادش با این تیم باقی است، در تابستان 
برنابئو را ترك كند.او كه در تمام فصل به عنوان یک بازیكن 
ذخیره برای رئال به میدان می رفت، اكنون دچار مصدومیت 
نسبتا شدیدی شده و به نظر می رسد كه این فصل برای او 
به پایان رسیده است. احتماال او در فصل بعد در لیگ برتر 
خواهد  میدان  به  آمریكا  ای  حرفه  لیگ  از  تیمی  یا  انگلیس 
برعهده  رائول  ای  آینده حرفه  در مورد  گیری  رفت. تصمیم 
این بازیكن است و باشگاه در این زمینه اعمال نظر نخواهد 
را  اش  باتجربه  كاپیتان  كه  ندارد  تصمیم  رئال  باشگاه  كرد. 
باشگاه  قراردادش  رسیدن  پایان  به  از  پیش  كه  كند  مجبور 
رائول  بنزما،  كریم  و  رونالدو  كریس  ورود  كند.با  ترك  را 
در این فصل دقایق بسیار اندكی برای حضور در زمین پیدا 
كرد. اما رائول چندان از نیمكت نشینی ابراز نارضایتی نكرد 
. او در كنفرانس مطبوعاتی اخیرش فاش كرد كه قصد ندارد 
تیم آینده اش و  البته در مورد  او  از فوتبال خداحافظی كند؛ 

احتمال جدایی از رئال توضیحی نداد. 

تعمیر مرسدس براي احیاي فوق ستاره 

شاسي شوماخر عوض شد 
شده  برگزار  گرندپري  چهار  در  شوماخر  میشائیل  ناكامي 
وضعیت  تحلیل  به  را  كارشناسان  از  بسیاري   ،2010 فصل  در 
پرافتخارترین راننده تاریخ این مسابقات واداشته است. براي اكثر 
عالقه مندان به فرمول یک قابل باور نیست كه قهرمان هفت دوره 
جهان هم اكنون در پله دوم جا خوش كرده باشد. اما مدیران تیم 
مرسدس GP نیز درصدد احیاي شوماخر برآمده اند و مي خواهند 
میدان  به  بهتري  وضعیت  در  را  او  حتما  اسپانیا  گرندپري  در 
تاسیس اش  تازه  تیم  با  گذشته  سال  كه  براون  راس  بفرستند. 
یعني »براون« عنوان قهرماني فرمول یک را ربود حاال در مقام 
مدیر تیم مرسدس GP گفته است كه حتما باید اتومبیل شوماخر 
فني مرسدس شاسي جدیدي  تیم  اساس  بر همین  عوض شود. 
را براي شوماخر طراحي كرده اند كه از نظر توزیع وزن شرایط 
بهتري دارد. براون در مورد شاسي تازه براي خودرو شوماخر 
مي گوید: »البته این شاسي جدید نیست و ما از آن در تمرینات 
استفاده كرده ایم.« ظاهرا شاسي قبلي اتومبیل شوماخر به دلیل 
برخوردهاي پیش آمده در گرندپري هاي قبلي، كیفیت رانندگي او 
را پایین آورده و مهندسان آن را یكي، دو بار تعمیر كرده بودند 
اما حاال یک شاسي بدون نقص براي شوماخر فراهم شده تا در 
بارسلونا وضعیت بهتري داشته باشد. جالب است كه مرسدس 
رزبرگ  نیكو  و  زده  كاري  چنین  به  دست  شوماخر  براي  تنها 
هم تیمي شوماخر همچنان با اتومبیل قبلي اش مسابقه خواهد داد. 
رزبرگ در جدول رانندگان وضعیت خوبي دارد و از شوماخر 41 
ساله بسیار جلوتر است. راس براون وعده داده كه در مسابقه 

آتي شوماخر مي تواند مثل روزهاي اوجش براند. 
با وجود استقبال نكردن اروپایي ها 

ورزشگاه هاي جام جهاني
 پر مي شود 

با وجود نگراني هاي  )فیفا(  المللي فوتبال  رئیس فدراسیون بین 
 ،2010 جهاني  جام  مسابقات  بلیت  فروش  كند  روند  از  موجود 
مطمئن است تمامي ورزشگاه هاي آفریقاي جنوبي در جریان این 
نوشت:»  خصوص  این  در  بالتر  شد.سپ  خواهند  پر  ها  رقابت 
از  درصد  چهار  معادل  كه  نشده  فروخته  بلیت  هزار   13۶ فقط 
كه  ندارم  تردیدي  است.  شده  عرضه  بلیت  میلیون   8/2 مجموع 
وقتي به آفریقاي جنوبي بیایید، ورزشگاه ها مملو از تماشاگر را 
خواهید دید. «ژرومه والكه، دبیر كل فیفا هم كه خوشبین تر از 
دیر  خیلي  مردم   « اظهارگفت:  رسد،  مي  نظر  به  پیش  هفته  سه 
از خواب بیدار شده اند، اما فیفا از روند فروش بلیت ها راضي 
میلیون  نیم  هنوز  گذشته  هفته  تا  كه  این  به  اشاره  با  «او  است. 
بلیت فروخته نشده بود، ادمه داد: »فیفا اشتباه كرد كه تا مرحله 
در  نداد.  را  بلیت  خرید  اجازه  جنوبي  آفریقاي  مردم  به  نهایي 
بازي جام   ۶4 از  بازي   40 بلیت هاي  تمامي  تقریبا  حال حاضر 
جهاني فروخته شده است.« این در حالي است كه فیفا و همچنین 
مسئوالن محلي برگزاري جام جهاني پیش از این نگراني هایي را 
از فروش نرفتن بلیت مسابقاتي كه جذابیت كمتري دارد، داشتند. 
«در این مدت فروش بلیت مسابقات به خصوص در اروپا تعریف 
چنداني نداشته است و انتظار مي رود كمتر از 350 هزار نفر براي 
تماشاي اولین جام جهاني در آفریقا، به آفریقاي جنوبي بروند. 
این  از اروپا براي دیدن  450 هزار نفر  این گفته مي شد  از  قبل 

مسابقات به آفریقا مي روند. 

تنهاترین مردان جام
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Iranian four-time Greco-Roman World 
Championship gold medalist Hamid 
Sourian will take part in the 2° Golden 
Grand Prix which will be held in Tbilisi 
from June 5 to 7. Sourian has not taken 
part in any tournament since the last 
World Championship. FILA encour-
ages all wrestlers to take part in these 
tournaments which help determine the 
rankings for the Wrestler of the Year 
title in all three styles. 
Sourian is gearing up for the 16th 
Asian Games which will be held in 
Guangzhou, China from November 21 
to 26 

Iran line up Japan, 
South Korea friendlies 

Iran will play east Asian football powerhouses 
Japan and South Korea early September as they 
prepare for a strong 2011 Asian Cup showing. 
Iran’s announcement for the friendlies comes 
three days after the Asian Cup finals draw 
placed the country alongside defending cham-
pions and neighbours Iraq. 

North Korea, one of four Asian teams involved 
in this year’s World Cup in South Africa, and 
the United Arab Emirates have also been 
drawn in group D for Asia’s biggest football 
tournament, which will be held in Qatar from 
January 7-29, 2011. 

“”The match with South Korea is fixed for 
September 7 and we are negotiating with the 
Japanese football federation to play a friendly 
match on September 4,”” said Abbas Torabian 
of the Iranian football federation. 

Iran, who failed to make it to the World Cup, 
will travel to east of Asia to play the games 
against Japan and South Korea, both of whom 
will appear in the upcoming World Cup. 
Iran has won the Asian Cup three times -- in 
1968, 1972 and 1976 -- and were hosts of the 
event in 1968 and 1976. 

(Source: AFP) 

Qotbi makes 
no promises
“Iran is in a good group and we will try 
to qualify for the next stage, but I do not 
promise championship,” Iran’s coach 
Afshin Qotbi said after the drawing cer-
emony of the 2011 AFC Asian cup at the 
Aspire Dome in Doha, Qatar on Friday. 
Qotbi highlighted the importance of 
good preparation and stated, “We’ve a 
few talented young players in the squad 
and it’s necessary for them to gain more 
experience by playing. We’re confident 
that we will do well, but again we need 
to have the right kind of training.” 
“Asian football is on the rise and the gap 
in the standard of the teams is getting 
narrower. There are no clear favorites in 
our group. I believe the success of Iran in 
the competition depends on our prepara-
tion,” Qotbi said. 
Iran was drawn in the tough Group D, 
competing with World Cup qualifier 
North Korea, defending champion Iraq 
and the UAE. 
The Iranian coach reiterated that an 
extensive training program had been 
chalked out for the team, and stated, 
“We’ve outlined an extensive train-
ing program and want to make steady 
progress.” 
The 2011 AFC Asian Cup is due to be 
held in Qatar in January. 
Draw for 2011 Asian Cup: 
Group A: Qatar, Kuwait, China, Uz-
bekistan 
Group B: Saudi Arabia, Japan, Jordan, 
Syria 
Group C: South Korea, India, Australia, 
Bahrain 

Persepolis set to sign up 
Teymourian 

Persepolis football club is eager to get hold of out-of-form Fulham midfielder 
Andranik Teymourian, according to the Iranian media. 
Persepolis football coach Ali Daei has reportedly telephoned Teymourian, but 
has not yet succeeded to persuade the player to join Persepolis next season. 
The 27-year-old midfielder is determined to join a European club in the sum-
mer transfer window. 
Teymourian joined Fulham in 2008 but he is not the team coach Roy Hodgson’s 
favorite player. Teymourian has not been in the starting lineup for a long time 

Sourian to par-
ticipate in Golden 
Grand Prix 

Sepahan out of ACL 

Iran’s Sepahan failed to advance to the Asian 
Champions League knockout stage after being 
beaten 2-0 by Al Ain of the UAE on Tuesday 
night. 
In the match held at the Khalifa bin Zayed 
Stadium, Al Ain’s Argentine striker Jose Sand 
scored twice in the 43rd and 72nd minutes. 
“We shouldn’t have underestimated Al Ain in 
the match. Sepahan did not play well in the 
first half, but we had possession of the ball in 
the second half. Our strikers missed so many 
opportunities,” Sepahan coach Amir Ghale-
noei said in the post match news conference. 
Elsewhere in a related match, Saudi club Al 
Shabab beat already qualified Pakhtakhor of 
Uzbekistan 2-1 and made it to the next stage 

NBA’s Haddadi on vacation in Iran

 Memphis Grizzlies’ center Hamed Haddadi returned to Iran after his team did 
not qualify for the post-season tournament. 
Haddadi will soon join Iran basketball team in preparation for the 2010 FIBA 
World Championship. 

“Haddadi is on vacation because he had a hard season in the Grizzlies. He 
will join us in a few days,” said manager of Iran’s national basketball team 
Mohammad-Reza Mashhoun. 

Haddadi will play a big role in the 2010 FIBA World Championship which will 
be held in Turkey from August 28 to September 12. 

The 7-foot-2 (2.19 meters) basketball player joined the NBA club Memphis 
Grizzlies as a free-agent on August 28, 2008. 

Despite receiving offers from European teams such as the Spanish League club 
FC Barcelona it is most likely that Haddadi will go on and extend his contract 
with the Grizzlies until 2013 
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The Persian Gulf is a unique geographical phenom-
enon whose role in human affairs began in remote 
antiquity and has continued to our own day. Tradi-
tionally, this role was due to the place it occupies as 

an avenue of cultures and trade; today, as the site of 
a resource vital not only for the inhabitants of the 
countries along its shores but for much of the modem 
world. The Persian Gulf’s unique geo-strategic posi-
tion further enhances its present importance.

The earliest recorded civilizations appeared near its 
shores some five millennia ago, when the kingdoms 
of Elam and Sumer blossomed at the head of the Per-
sian Gulf in what is today south-western Iran near 
the estuaries of the rivers Tigris and Euphrates. There 
is evidence that they and their successors, the Assyr-
ians and Babylonians, had relations with maritime 
principalities along the southern coast of the Persian 
Gulf, and that trade in precious commodities grew. 
By the time the Roman Empire became the great 
consumer of Oriental luxuries such as spices, gems 
and pearls, the Sinus Persicus functioned as one of 
the principal routes by which this commerce moved. 
The spices and gems came from India and the Orient 
further east; the pearls chiefly from the Persian Gulf. 
Indeed, pearls were the famous luxury item exported 
from there ever since antiquity until, by a curious co-
incidence, they were replaced by oil in the first half 
of the 20th century.

Even before this flow of Roman specie exchanged for 
Oriental luxuries began, a political transformation 
had occurred in the entire area. The last great Meso-
potamian kingdom of Babylon had been conquered by 
the Persians, whose earliest historical kingdom, that 
of the Achaemenids, spread its rule over much of the 

Middle East. They and their successors, the Seleucids, 
Parthians and Sassanians, created an empire which 
intermittently controlled the Persian Gulf. They sent 
expeditions and acquired coastal regions also on the 

Arab side, a process that in turn stimulated mutual 
interest and movement of populations and occasional 
settlement and dominance of some Persian segments 
by Arabs. This Arabo-Persian maritime community 
asserted itself to an almost legendary degree after 
the foundation of the Islamic Abbasid caliphate at 
Baghdad in the middle of the 8th century. Masters 
of a huge empire, the caliphs and their prosperous 
elites became consumers of Oriental luxuries. Their 
own subjects, Persian and Arab, were the merchants 
and mariners who now brought an ever growing 
range of commodities not only from India but even 
from China. Then as now, the romantic story of this 
maritime trade fired the curiosity and imagination of 
the public, and the adventures of Sindbad the Sailor 
became an indelible part of the Thousand and One 
Nights cycle. The texts of this tale, also known as 
“Arabian Nights,” are in Arabic, but of a kind that 
reveals the Arabo-Persian community from which 
they had sprung. Sindbad is a Persian name, as are 
many basic terms adopted by Arabic: nakhuda for 
captain, rahnama for sailing directions for example. 
Moreover, ongoing archaeological research suggests 
that the port of Siraf on the Persian coast was in the 
9th and 10th centuries among the principal termini 
of this seagoing traffic, which included luxury ce-
ramics from China.

The decline and fall of the Abbasid caliphate reduced 
the prosperity and importance of this core of the Is-
lamic Middle East, and there followed a drop in the 
volume of long-distance trade with the Orient. A re-

vival, however, came with the rise of Europe as an 
avid consumer of Oriental luxuries, especially spices. 
Until the end of the Middle Ages, the shippers and 
traders were the same Arabs and Persians, but a fierce 
contest for this lucrative traffic opened with the ir-
ruption of the Portuguese into the Indian Ocean and 
the Persian Gulf at the turn of the 16th century. The 
Portuguese seized, among other places, several ports 
in the Persian Gulf, of which Hurmuz was the most 
important. On the Muslim side, the Ottoman Empire 
made its entry into the arena with the conquest of 
Iraq and attempts to challenge the Portuguese in the 
Persian Gulf. Significantly, the Turks failed where 
the English and Persians succeeded a century later. 
By then—in 1622—the East India Company had 
sown the seeds of the British empire of India, and 
in subsequent centuries the Persian Gulf functioned 
as one of the two arteries of Britain’s trade with its 
major colony (the other was the all-maritime route 
around Africa). Great Britain found it necessary to 
control the Persian Gulf for this reason, and she suc-
cessfully strove to establish her dominant position 
there during the 18th and 19th centuries. In the first 
decade of the 20th century Britain added a new di-
mension to her efforts: search for oil. This in turn 
brings us to the last and most dramatic stage in the 
history of the Persian Gulf.

A simple enumeration of the countries sharing the 
Persian Gulf’s coasts and waters offers an evocative 
panorama of contemporary history: Iran, with the 
longest shoreline and some of the busiest ports along 
the northeastern coast; Iraq at the head of the Persian 
Gulf, then Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the 
United Arab Emirates, and Oman. All these countries, 
in varying degrees, are blessed with vast oil reserves 
lying along the coasts both under the ground on land 
and below the sea bottom. It is this vital resource that 
has propelled the Persian Gulf into the limelight of 
world events, and the story of its discovery, develop-
ment and struggle over its exploitation makes for fas-
cinating reading. It began almost a century ago, when 
in 1908 British prospectors struck oil at the Persian 
site of Suleymaniye. For nearly two generations, un-
til the early 1950s, the province of Khuzistan was the 
center of production, processing and exporting oil, 
and the Anglo-Iranian Oil Company had the lion’s 
share of this lucrative business. Geologists rightly 
suspected, however, that oil deposits might exist in 
many other parts of the Persian Gulf area. During 
the 1930s, a number of finds were made on the Arab 
side from Iraq all the way to Oman. This time mainly 
American companies seized the initiative, but until 
World War II production remained relatively mod-
est. The war and the quickened pace of consump-
tion in the industrial world, especially in the United 
States led to further development of these sources, 
but the main stimulus for the sudden and vertiginous 
development of oil wells on the Arab side of the Per-
sian Gulf came from the drama of Iran’s attempt to 
acquire a fairer share of its wealth. Great Britain and 
the United States thwarted Dr. Mossadegh’s heroic 
struggle, and in the process the production and ex-
port of oil from Iran was temporarily halted. That in 
turn created a windfall for the companies exploiting 
the oil fields on the Arab side, and their prospectors 
discovered still more deposits whose yield has led to 
today’s fabulous wealth of Saudi Arabia and the other 
principalities along the Persian Gulf

History of the Persian Gulf 



Iranian children book illustrator Nasrin 
Khosravi died in Canada on April 23. She 
was 60 years old. 
Khosravi had traveled to Canada to visit 
her children there. So far, no further de-
tails about the cause of her death have 
been reported. 
Khosravi was born in 1950 in Tehran and 

was a graduate in graphic design from 
the Faculty of Fine Arts of the Univer-
sity of Tehran, the Persian service of Fars 
reported. 
She began her artistic career in her 20’s, 
working on book illustrations, frescoes, 
and teaching art at the university. 
Among her other activities, she illustrat-
ed over 28 books, and held joint and solo 
exhibits in Iran and other countries. 
She was awarded several national and 
international prizes and honorary diplo-
mas, and also received the Medal of Hon-
or at Noma Concours for Picture Book 
Illustrations in 1994. 
Illustrating the book “A New Life” writ-
ten by Rukhsana Khan was also among 
her credits. 
“A New Life” is a children’s novella 
about a young girl’s experience as an im-
migrant. This book is a trade version of 
“Rukhsana’s Coming to Canada” which 
was commissioned by the Canadian gov-
ernment and is being distributed to each 
immigrant child who enters Canada. 
Photo: A combination photo shows a pic-
ture of Nasrin Khosravi and one of her 
illustrations 
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Children’s book illustrator Nasrin 
Khosravi dies at 60

Tajik Iranologist Safar Abdullah is con-
vinced that Persian orthography will 
surely once again return to Tajikistan. 
Currently, a modified Cyrillic alphabet is 
employed in Tajikistan. 

“Persian contemporary poetry is rendered 
into Cyrillic via the Tajik multimedia and 
Tajik people are quite familiar with it, but 
this does not cover other regions in the 
Middle East,” he told the Persian service 
of Mehr. 

“I believe this must be improved from the 
foundation, that is, Persian script must be 
revived in Tajikistan. Thereafter there 
would be no differences among the Per-
sian speaking countries,” he said. 

“Iranian classic poets are also known 
among the Tajik nation, and they are 
more familiar with writer Sadeq He-
dayat among the contemporary writers. 
Mahmud Dowlatabadi, Nader Naderpur, 
Forugh Farrokhzad, Sohrab Sepehri and 
Simin Behbahani come next in order of 
familiarity. 

He continued, “This is because their po-
etry is unique. I am a researcher residing 
in Kazakhstan. I love Persian literature 
and wrote my thesis on national epics in 
Persian contemporary poetry. 

“I carried out my research on Iran’s con-
temporary poetry spanning the time of 
Nima (father of Iran’s blank verse) until 
the victory of the Islamic Revolution on 
poets like Mehdi Akhavan-Sales, Ahmad 
Shamlu, Sohrab Sepehri and Hushang 
Ebtehaj. They are really unique,” he add-
ed. 

“When the 1917 communist revolution 
took place in Russia and afterwards in 
the Middle East, they were determined 
to unify the Russian nation and the first 
thing was to distance nations from their 
own national culture. 

“This was mostly done to promote a uni-
fied Russian culture. They imposed Rus-
sian script on people, but because of rich 
culture and civilization of Persia and that 
the Persian language was rooted deeply 
in people’s hearts, the language was nev-
er forgotten. 

“I regard losing Persian script the worst 
catastrophe for the people of Tajikistan 
and I sincerely hope Persian script will 
return to our country soon,” he conclud-
ed. 

Photo: A page from a rare version of Fer-
dowsi’s Shahnameh, the Persian national 
epic
h) 

Tajik scholar hopes 
Persian orthography 
returns to homeland

Sadi portrays life in 
his Gulistan: 
Spanish scholar

Spanish scholar Joaquin Rodriguez 
Vargas described Gulistan as a mirror 
of life rather than a book which nar-
rate stories. 
“Sadi is not known in Iran as a story-
teller but is known as the Master of 
Words,” Vargas, who translated Gu-
listan into Spanish, mentioned dur-
ing a seminar on Sadi held at Spain’s 
University of Alicante on Iran’s Sadi 
National Day on April 22. 
The event was sponsored by Iran’s 
Cultural Office in Spain and aimed to 
review thoughts, views, character and 
the international influence of Sadi as 
one of the greatest figures of classical 
Persian literature. 
“Although Sadi’s ‘Gulistan’ is known 
as an instructive book, this is not all 
that it is, since he described himself 
and his environment in this master-
piece,” he added. 
Vargas described different aspects of 
Sadi’s characters including Sadi as an 

advisor, as one who opposes tyranny, 
as a narrator of events, as a philoso-
pher, a religious figure and as a man 
of great wit. 
Gulistan can be considered as a pat-
tern of the Persian language which 
includes different types of prose just 
as the Spanish classic “Don Quixote” 
is a pattern for the Spanish language, 
he added. 
He said that the words and ideas of 
Sadi are so deep and spiritual that 
Benjamin Franklin considered Sadi’s 
narration of Abraham’s story and 
some other anecdotes as the missing 
parts of the New Testament. 
At the conference, Spanish scholars 
Jose Francisco Cutillas Ferrer, pro-
fessor at the University of Alicante 
in the Arabic and Islamic Studies de-
partment, lectured on Sadi’s thoughts. 
He called Sadi’s works a valuable her-
itage for human society saying that 
Sadi was speaking in all languages for 
all nations so that different people 
would enjoy his words. 
Iranian acting cultural attaché in Ma-
drid Amir Purpezeshk called Sadi, 
Rumi, Hafez and Ferdowsi the four 
main authors who formed the mag-
nificent Persian literature. 
Purpezeshk called Sadi an intellectual 
who was searching for truth through 
long journeys and talking with other 
people. 
“Sadi’s ‘Gulistan’ is a moral manifest 
in which he depicted the conditions 
for an ideal prosperous society,” he 
mentioned. 
Iranians annually commemorate 
Sheikh Muslihod-Din Sadi Shirazi (C. 
1213- 1291), one of the greatest fig-
ures of classical Persian literature, on 
April 21, which has been named Sadi 
Day. 
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Book of Iran-Iraq war 
stories hits U.S. bookstores

Azerbaijan Symphony Or-
chestra to perform Iranian 
compositions
 The Azerbaijan State Symphony Orchestra will be 
performing several Iranian compositions with Iranian 
vocalists Salar Aqili and Rashid Vatandust on June 11. 
They have selected pieces by Iranian composers Ali-
Akbar Qorbani, Shahram Tavakkoli, and Arman Noru-
zi for the concert. 
“I was determined to perform Iranian compositions in 
neighboring countries and first focused on Azerbaijan,” 
Qorbani told the Persian service of Mehr. 
“We later traveled to Azerbaijan for further talks and 
they enthusiastically endorsed the idea and even set 
the date of the performance,” he remarked. 
“The Azerbaijan State Symphony Orchestra is highly 
talented. The orchestra has two conductors, but the 
name of the conductor for this performance has not 
been announced yet. 
He also added that most of the compositions are Ira-
nian, but some Azeri pieces will also be performed at 
the concert. 
Peyman Miraghasi, a musician and one of the organ-
izers of the program, also said, “During our visit to Az-
erbaijan, we saw their intense interest in such a concert 
which added to our own motivation. We also plan to 
take these programs to other neighboring countries,” 
he noted.. 

More bronze statues 
vanish in Tehran
Serial thefts of bronze statues have been reported in Te-
hran on Tuesday after publication of news reporting the 
theft of the Shahriar bust from the courtyard of the City 
Theater in the metropolis. 

The busts of two leaders of the Iranian Constitutional 
Movement, Sattar Kahn in Sattar Khan Street and Baqer 
Khan in Shahr-Ara Street, and the bust of Iranian master 
of intarsia art Mohammad-Hossein Sani’khatam at Mellat 
Park as well as two other sculptures from the courtyard 
of the Iranian Artists Forum have been heisted during 
the Noruz holidays from March 21 to April 2, the Persian 
service of the Far News Agency reported on Tuesday. 
In addition, the bust of Iranian intellectual revolutionary 
Ali Shariati at Shariati Park and “Mother and Child”, a 
sculpture located in Shahrak-e Gharb neighborhood, have 
also been reported stolen. 
The statues have been stolen for the value of the metal 
used in making them, Tehran Municipality’s Statue Office 
director Mojtaba Mousavi told Fars on Wednesday. 
The statues will likely be melted down and the bronze in 
them sold to scrap metal dealers. 
“It is impossible to entertain the notion that we can no 
longer have urban statues of bronze… If the stolen statues 
cannot be recovered, we will install replacement statues at 
these locations,” Mousavi said. 
He added that they will register a complaint with the ju-
dicial authorities about the issue. 
Theft of cast iron manhole covers from underground elec-
trical and telecommunications systems and aluminum 
road signs has been common over the past decades in Iran. 
The thieves sell the items to scrap metal dealers. 

The English version of Habib 
Ahmadzadeh’s book “A City 
under Siege: Tales of the Iran-
Iraq War” was recently released 
by Mazda Publications in the 
United States. 

The book, translated into Eng-
lish by Paul Sprachman and 
compiled between 1988 and 
2010, is a collection of nine sto-
ries involving various aspects of 
the Iran-Iraq war and its after-
math. 

This is the second work by Ha-
bib Ahmadzadeh to appear in 
English translation. The first 
was the novel “Chess with the 
Doomsday Machine” (Mazda, 
2008). 

The stories include a young 
sniper who contemplates the 
death of his Iraqi prey; a child-
ish fixation on a toy airplane 
wends its way into the massacre 
at Halabcheh; a dilettante di-
rector makes his first film at the 
front; a teenage paramilitary 
ages while escorting Iraqi pris-
oners behind Iranian lines; war 
interrupts, reignites, and redi-

rects a peace-time passion; a 
mother of martyrs regrets her 
own motherhood. 

“Eagle Feather”, “The Air-
plane”, “An Umbrella for the 
Director”, “Thirty-nine plus 
One Prisoners”, “The Fleeing of 
the Warrior”, “A Letter to the 
Family Saad”, “If there were no 
Darya Qoli” and “Vengeance, 
Vengeance, Vengeance” are the 
titles of short stories. 

Habib Ahmadzadeh is a vet-
eran of the Iran-Iraq war. He 
has studied theater arts and is 
an accomplished scenarist. Ah-
madzadeh also provided the re-
search for “Conversation with 
the Shadow” (directed in 2006 
by Khosrow Sinai), a study of 
one of Iran’s greatest writers 
Sadeq Hedayat (d. 1951). Part 
biography and part literary 
criticism, the film is an original 
contribution to the voluminous 
literature on Hedayat’s most 
important work of fiction, “The 
Blind Owl”. 
Photo: A combination photo 
shows the Persian and English 
versions of “A City under Siege” 

Britain’s Tate 
adds two Irani-
an installations 
to its collection
Britain’s Tate recently added two 
installation works by young Iranian 
artists to its collection. 
The two installation works belong 
to Samira Eskandarfar and Nazgol 
Ansarinia. “Living Room” is a sin-
gle screen video, color installation 
by Ansarinia and “A Dowry for 
Mahrou” is a single screen video 
with audio, color installation by Es-
kandarfar. 
This could be a positive step toward 
promoting Iranian artwork and in-
stallation in the international mar-
ket. 
Tate is a family of four art galleries 
housing the UK’s collection of Brit-
ish and international art. It is com-
prised of Tate Britain, Tate Modern, 
Tate Liverpool and Tate St Ives. 
Samira Eskandarfar, born in Tehran 
in 1980, has been active in art with 
paintings and installation works. 
Holding over 40 solo and group ex-
hibits is among her credits. She has 
also produced nine short films and 
video art collections. 
Ansarinia, born in 1970, has worked 
in the different artistic fields of 
printing, painting, installation and 
film. 

Young Iranian 
artists to hold 
exhibits in
 Tehran and Paris
Young Iranian artists will be 
holding their “Revelation” ex-
hibit simultaneously in Tehran 
and Paris opening on April 30. 
The exhibit, focusing on im-
provisation in drawing sketch-
es, will be set up in Tehran’s 
Gallery 66 and in JTM Gallery 
in Paris, director of Gallery 66 
Ali Bakhtiari told the Persian 
service of ISNA. 

This joint project, initiated by 
Bakhtiari and the French re-
searcher Pia Camilla Copper, 

is going on display after four 
months of studies. 
The exhibit features a group 
experience by young artists 
who tried to discover their 
mental states, revealing their 
subjective ideas and turning 
them into objective ones, Ba-
khtiari said. 

Creations by Elaheh Bakhtiari, 
Shapur Puyan, Mahta Saqafi, 
Vahid Chamani, and Neda Zare 
will be among the artwork 
in the show. exhibit will run 
through May 30 at the venue 
located at No.142 Somayyeh 
Avenue, between Mofatteh 
and Ramsar streets. 

RM/YAW END MN 

Over 980 foreign publishers to 
participate in Tehran book fair

Tehran International Book Fair will 
host 980 foreign publishers from some 
90 countries. 
This year, the fair will give a 90% dis-
count on booth rental to foreign pub-
lishers offering academic texts at 50% 
discount, the head of the International 
Section of the fair told the Persian 
Service of MNA. 
Over 3600 Iranian and foreign pub-
lishers participated at the event dur-
ing last year’s edition in 2009 at which 
foreign e-books and e-journals were 
offered for the first time. 
The academic authenticity of foreign 
publishers is one of the main decid-
ing factors for allowing participation 
at the book fair. Publishers of yellow, 
general or popular books are not per-
mitted to participate at this event, he 
mentioned. 
Over 3,000 books whose first edition 
was published in 2010 are being of-
fered for sale at the subsidized section 
of the book fair, he added. 
Books published since 2005 will be on 
sale at the unsubsidized section of gala 
at a discount, he said. 
He said that 25,000 square meters of 
the fair is allocated to foreign publish-
ers out of which China has reserved 
the maximum space of 100 square me-
ters. Tehran will host its 23rd Tehran 
International Book Fair from May 5 to 
15 at Imam Khomeini Mosalla. 
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LONDON (UPI) -- An international 
trade court ordered Britain to pay 
Iran $650 million for failing to deliver 
some 1,300 tanks after Shah Moham-
mad Reza Pahlavi was toppled in the 
1979 Islamic revolution, officials said. 

The ruling ended a bizarre legal bat-
tle which was fought over 30 years 
largely behind closed doors in the 
arbitration court of the International 
Chamber of Commerce in The Hague 
with little public knowledge. 

The settlement is between Interna-
tional Military Services Ltd, the state-
owned company used by Britain’s 
Defense Ministry that concluded the 
Chieftain deals in the 1970s, and Iran’s 
Ministry of Defense. 

Britain’s The Independent newspaper 
noted that the settlement “”will bring 
to an end one of the more tortuous 
and murky sagas in that most opaque 
and scandal-riddled area of interna-
tional affairs -- nation-to-nation arms 
deals.”” 

In the 1970s, the shah’s government 
was favored by the United States and 
Britain as a vital bulwark against So-
viet expansion to the strategic oil-rich 
Persian Gulf. 

From 1971-76, his government or-
dered 1,500 Chieftains and 250 
FV2404 armored repair vehicles, 
which retrieve damaged tanks from 
the battlefield, all manufactured by 
the Leyland Co. and Britain’s state-
owned Royal Ordnance Factories. 

At that time, the FV4030/1 Chieftain 
was Britain’s primary main battle 
tank. When it was unveiled in 1967 
it had the most powerful main gun of 
any tank in the world -- the 120mm 
L11A5 rifled gun that could fire eight 
rounds a minute -- and the heaviest 
armor. 

The contracts were worth 650 million 
pounds, today worth around $1.04 bil-
lion, and were paid in full in advance 
from the shah’s treasury, then over-
flowing thanks to Iran’s oil wealth. 

Those funds were crucial in keeping 

Britain’s defense industry going at a 
time of slumping sales. 

But by the time the shah was toppled 

in January 1979 and went into exile, 
Britain had delivered 187 of the 55-
ton FV4030/1 Chieftains, which the 
Iranians dubbed Shir-1. The British 
halted deliveries to what was deemed 
a hostile government in Iran after the 
U.S. Embassy in Tehran was stormed 
on Nov. 4, 1979. 

Fifty-three U.S. diplomats and oth-
ers were held hostage for 444 days, 
wrecking any prospect of the Chief-
tain deal being revived. 

Iran demanded Britain return money 
paid for the undelivered tanks. Lon-
don refused. 

The abrupt cancellation of the Chief-
tain contract, as well as the loss of oth-
er anticipated lucrative defense deals 
with the shah’s government, caused 
near-panic in Britain. 

In the words of one senior IMS official 
at the time, the Ministry of Defense 
was “”faced with the nightmarish 
prospect of wholesale redundancies 
and disorganization within (the arms 
industry). As a result, there was immi-
nent danger of the partial collapse of 
a significant sector of the UK defense 
industry, with the attendant political 
and industrial consequences.”” 

Margaret Thatcher, Britain’s prime 
minister at the time, quietly sold 279 
of the Chieftains to Jordan and 29 
of the armored recovery vehicles to 
Saddam Hussein’s regime in Iraq just 
before he invaded Iran in September 
1980, triggering an eight-year war. 
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UK to repay Iran $650 
million for tanks

Iran has given Royal Dutch Shell and 
Repsol an ultimatum to decide on their 
involvement in the country’s giant South 
Pars gas field, a top Iranian oil official says. 
Shell, Europe’s largest oil and gas company, 
teamed up with Spain’s Repsol and signed 
a deal with the National Iranian Oil Com-
pany in January 2002 to invest in South 
Pars’ phase 13. 
Ever since the deal was signed, Shell has 
been delaying decisions on multi-billion 
dollar investments in phase 13 plans, re-
portedly due to political pressures from the 
White House. 
However, Iran set a deadline for Shell and 
Repsol in April 2009, giving them until the 
following month to clarify their involve-
ment in the project. 
“We will not delay the development of 
South Pars phases waiting for foreign com-
panies,” Ali Vakili, the managing director 
of the Pars Oil and Gas Company (POGC), 

said on Monday, adding that a one-week 
deadline has been set for the companies. 
In June, Iran said the two firms had of-
fered a new proposal for initial production 
at South Pars phases 13 and 14, which aim 
to produce and export liquefied natural gas 
(LNG) — gas cooled to liquid under pres-
sure for transportation in special tankers. 
Vakili also said a deadline for Turkey to 
clarify its involvement in developing three 
phases of South Pars had passed. 
Turkish Energy Minister Taner Yildiz said 
in late March that Ankara would make a 
final decision about investment in the Ira-
nian giant South Pars gas field within two 
weeks. 
Iran possesses the world’s second-largest 
gas reserves after Russia, but has been slow 
in developing its energy sector due to US 
pressure on foreign firms to withdraw their 
investment. 

Iran sets deadline for 
Shell, Repsol
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Majlis firm to down-
grade ties with 
Britain: MP

Majlis National Security and Foreign 
Policy Committee Chairman Alaeddin 
Boroujerdi has said that the Majlis is 
determined to reduce ties with Britain. 
“Majlis strongly supports lowering 
ties with Britain to the lowest possi-
ble level”, Boroujerdi told reporters on 
Wednesday. 
The Majlis will continue to deliber-
ate on the issue after the parliament 
resumes its sessions, the MP noted. 
“An as long as the British government 
continues its belligerent policies to-

wards the Islamic Republic of Iran, 
there would be no progress in the level 
of ties between the two countries”, he 
added. 
The Majlis Foreign Policy and National 
Security Committee has called on four 
ministries with the largest volume of 
trade with Britain to reduce their busi-
ness ties with the country and take ap-
propriate steps to that effect, Boroujerdi 
stated. 
The lawmaker said Britain is leading ef-
forts in the European Union and the UN 
Security Council to approve sanctions 
against Iran. 
“As long as Britain continues such ap-
proach the policy of lowering ties with 
Britain will continue,” Boroujerdi 
maintained 
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Iranians observe 
Persian Gulf Day

The National Persian Gulf Day is celebrated 
on April 29 of every year, and is marked 
with various ceremonies all over Iran, espe-
cially in the Persian Gulf coastal cities.
Iran designated April 29th as the “national 
day of Persian Gulf”, since the date coin-
cides with the anniversary of Shah Abbas’ 
successful military campaign against the 
Portuguese navy in the Persian Gulf, driv-
ing the Portuguese colonial forces out of the 
Strait of Hormuz. The decision was taken 
by the High Council of Cultural Revolu-
tion, presided over by the former President 
Seyed Mohammad Khatami, the council 
mentioned the campaign launched recently 
by certain Arab states to re-name Persian 
Gulf as the drive behind the decision.
Post Company of the Islamic Republic of 
Iran, has issued a series of stamps com-
memorating the “the national day of Per-
sian Gulf”.
Iranians observing Iran National Persian Gulf 
Day on April 30 in the southern city of Bandar 
Abbas. 
Several programs are arranged for the day 
among which are two symphonies centering 
on the Persian Gulf selected from composi-
tions by Ali Amir-Ahmadi and a symphonic 
poem composed by Esfandiar Qarehbaghi, 
culture minister advisor Parviz Karami told 
the Persian service of MNA. 

“Several scholars who have carried out re-
search on the Persian Gulf will be honored on 
this day. Several exhibits displaying photos, 
images, documents, and old maps of Persian 
Gulf, as well as hoisting Iran’s flag at the Por-
tuguese Castle on the Persian Gulf island of 
Hormoz are among other programs arranged 
for the day,” he added. 

Also on this day, the officials will discuss plans 
for holding a national festival of Persian Gulf. 

In addition, Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization (CHTHO) Direc-
tor Hamid Baqaii recently announced that 
the organization would hold ceremonies on 
this day, Friday, to register traditional naval 
documentation of the Persian Gulf on Iran’s 
National Heritage List. 

“This will be the first step by the CHTHO to-
ward globalizing awareness of the heritage of 
this land,” he said. 

Photo: A land art work created by the stu-
dents of the Iranian artist Ahmad Nadalian in 
2008 on the coast of Hormoz Island 

After meeting with Israeli 
counterpart Shalev, Depu-
ty FM Ayalon, US ambassa-
dor says Security Council 
to discuss fresh sanctions 
against Tehran in com-
ing weeks. Congressman 
Scott: Hitler moved quick-
ly, and they waited, and 
waited, and waited 
Yitzhak Benhorin

WASHINGTON- US Ambassador 
to the United Nations Susan Rice 
met with her Israeli counterpart 
Gabriela Shalev overnight Thurs-
day (Israel time) and Deputy For-
eign Minister Danny Ayalon to up-
date them on the American efforts 
to promote fresh sanctions against 
Iran at the Security Council.

Rice said after the meeting that in 
the coming weeks the Council will 
discuss imposing harsher sanctions 
aimed at curbing Iran’s nuclear 
program.

Following his meeting with Rice 
and US State Department offi-
cials, Ayalon told Ynet that a UN 
vote on new sanctions is expected 
sometime in May, or June at the 
latest. 
Rice and Ayalon also discussed 
next week’s Nuclear Non-Prolif-
eration Treaty (NPT) Review Con-
ference at the UN, during which 
the Americans will try to fend off 
calls from Egypt and other Arab 
countries to pressure Israel into 
signing the pact. 

Speaking to reporters, Rice refused 

to address the issue directly, and 
only said that the US was work-
ing with Egypt and other countries 
to resolve the NPT dispute in the 
Middle East. 

‘Urgency of this issue is beyond 
dispute’
Meanwhile, members of a House-
Senate conference on an impend-
ing Iran Sanctions Act are meeting 
to iron out differences between 
each chamber’s version – with the 
aim of delivering the law to Presi-
dent Barack Obama’s desk within a 
few weeks. 

Most members of Congress have 
complained over the delays in 
talks on a Security Council resolu-
tion regarding new sanctions and 
said they would not wait beyond 
the end of May for a decision on 
American sanctions against Te-
hran. 

“The urgency of this issue is be-
yond dispute. Iran quite possibly 
will be capable of developing and 
delivering a nuclear weapon in the 
next 3 to 5 years, and our task of 
preventing Iran from achieving 
nuclear weapons capability is made 
more complicated by the fact that 
we all know that our best weapon 
for fighting this battle -- economic 
sanctions -- takes time to work. 
So we need the strongest possible 
sanctions, and we need them fast,” 
said House Foreign Affairs Chair-
man Howard Berman (D-CA). 

David Scott (D-GA) said in a 
speech Wednesday, “Hitler moved 
quickly, and they waited, and 
waited, and waited.” 

 Recently, over two thirds of the 
House and Senate signed a letter 
to president Obama urging him 
to impose “crippling sanctions” on 
Iran immediately. 

 Foreign Policy reported that 
some lawmakers are standing firm 
against the State Department’s re-
quest for broad waiver authority 
to exempt “cooperating countries” 
from the new Iran sanctions cur-
rently moving through Congress. 
 

Ambassador Rice says 
Iran sanctions near
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“This will be the first step by the Tourism and Handi-
crafts Organization (CHTHO) toward globalizing 
awareness of the heritage of this land,” 

The National Persian Gulf Day is celebrated on April 29 of every 
year, and is marked with various ceremonies all over Iran, espe-
cially in the Persian Gulf coastal cities.
Iran designated April 29th as the “national day of Persian Gulf”, 
since the date coincides with the anniversary of Shah Abbas’ 
successful military campaign against the Portuguese navy in the 
Persian Gulf, driving the Portuguese colonial forces out of the 
Strait of Hormuz. The decision was taken by the High Council 
of Cultural Revolution, presided over by the former President 
Seyed Mohammad Khatami, the council mentioned the cam-
paign launched recently by certain Arab states to re-name Per-
sian Gulf as the drive behind the decision.

UK to repay Iran $650 
million for tanks 
An international trade court ordered Britain to pay Iran 
$650 million for failing to deliver some 1,300 tanks 
after Shah Mohammad Reza Pahlavi was toppled in the 
1979 Islamic revolution, officials said. 
The ruling ended a bizarre legal battle which was fought over 30 
years largely behind closed doors in the arbitration court of the In-
ternational Chamber of Commerce in The Hague with little public 
knowledge. 
The settlement is between International Military Services Ltd, the 
state-owned company used by Britain’s Defense Ministry that con-
cluded the Chieftain deals in the 1970s, and Iran’s Ministry of De-
fense. Page: 4

Britain’s Tate adds two Iranian 
installations to its collection


