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دفتر ملکه بریتانیا با احضار کامرون ، مسئولیت تشکیل دولت را به رهبر 
است.  راه  در  بریتانیا  وزیری  نخست  ترین  جوان  سپرد  محافظه کار  حزب 
ساعتی پس از آنکه گوردون براون استعفا خود را رسما به ملکه بریتانیا 
تسلیم کرد، دفتر ملکه با احضار دیوید کامرون رهبر محافظه کاران مسئولیت 
تشکیل دولت را به وی سپرد . کامرون با این مسئولیت جوان ترین نخست 
وزیری انگلیس از 200 سال پیش تا کنون خواهد شد . مردی 43 ساله که با 

حضور در انتخابات به حکومت سیزده ساله حزب کارگر پایان داد .
آقای براون قبال گفته بود که از نخست وزیری استعفا خواهد داد اما در صورت توافق حزب کارگر با لیبرال 

دموکرات ها تا سپتامبر در قدرت باقی خواهد ماند.
اما نیک رابینسون دبیر اخبار سیاسی در بی بی سی می گوید که در پی بی نتیجه ماندن گفتگوها، آقای براون 

نتیجه گیری کرد که تشکیل دولت برایش ممکن نیست و باید کناره گیری کند.
کمیته اجرایی حزب کارگر اشاره کرده است که خواهان یافتن جانشین آقای براون به عنوان رهبر حزب در 

حداقل زمان ممکن، یعنی احتماال تا پایان ژوئیه است.
آقای براون در بیانیه ای که پس از خروج از دفترش قرائت کرد از کارکنان، همسر و فرزندانش تشکر کرد.

او گفت که "خدمت کردن یک امتیاز ویژه بوه است" و افزود: "من این شغل را دوست دارم نه به خاطر پرستیژ، 
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 اروپا به دنيا سرايت كند 

گروه هفت کشور صنعتي شامل 
آلمان،  فرانسه،  کانادا،  انگلیس، 
ایتالیا، آمریکا و ژاپن دربیانیه اي 
خطاب به اتحادیه اروپا از مقامات 
نگذارند  اتحادیه خواستند که  این 
نقاط  سایر  به  اروپا  مالي  بحران 

چرا هنوز چارلز ديكنز 
مي خوانيم؟ 

امسال  که  مي رسد  نظر  به   
شهر  گوشه  یک  در  نمي توانید 
را  دیکنز  چارلز  نام  و  بچرخید 
بر  بزرگ  رمان  چهار  نبینید. 
شد:  منتشر  او  زندگي  اساس 
سایمون،  دن  از   »Drood«
پرل،  متیو  از  دیکنزها«  »آخرین 
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برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ريال ايران، به وب سايت علی پاكپور www.alipakpour.com مراجعه فرمائيد.

جوان ترين نخست وزير بريتانيا انتخاب شد

اطالعيه: 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. مدیریت رستوران

چهار دهه،  سه دوره،
 يک اسطوره

صفحه 31خانواده

همه گزينه ها روي ميز 
صبحانه است!

متخصصان  چرا  مي دانید 
خوردن  روي  تغذیه 
مي کنند؟  تاکید  صبحانه 
که  دالیلي  مهم ترین  از 
پررنگ جلوه  را  تاکید  این 
که  است  مطالعاتي  داده، 



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

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

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

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت كنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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هفته نامه ِپرشين

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
 - کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر  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 کرده ولي در ویرایش آنها 

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

نحوه همكاری با هفته نامه ِپرشين

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

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 کوتاه یک جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود 
نشریه،  صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن 
مشخص کنید که مطلب خود را براي انتشار در کدام 
صفحه نشریه ارسال مي کنید. در صورت عالي بودن 
مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جدیدي مخصوص 
و  همکاران جدید  از  نویسنده  و  ایجاد خواهد شد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

-5 به لحاظ زیبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یک 
یا چند عکس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال 
مورد  عکس  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 ممکن است به علت زیادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و یا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبليغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

در هفته ای که گذشت، تماسهای بیشتری از سوی هموطنان عزیزی داشتیم که متقاضی ارایه 
سرگذشت خود بودند تا در صفحه داستان واقعی درج شود. 

ضمن احساس خوشبختی از این که شاهدیم این نشریه توانسته محرمی و سنگ صبوری 
برای هموطنان باشد تا این تجربیات را برای عبرت دیگران بازتاب دهد، نیز بسیار متأسف 
و متاثریم از اینکه این سرگذشتها همه حکایت از رفتارهای ناجوانمردانه هموطنان در حق 
یکدیگر دارد؛ آن هم در این غربت و تنهایی که با توجه به تمام مشکالت اجتماعی موجود در 
داخل و خارج کشورمان، باید با اتحادی مثال زدنی پشتیبان یکدیگر باشیم و شرایط زندگی 

در غربت را برای خودمان آسانتر کنیم!

گله و شکایتهای بسیاری نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دفتر نشریه آورده شده است 
از سوی: بعضًا برگزارکنندگان برنامه ها و مراسم، مبنی بر اینکه با استقبال هموطنان مواجه 
نمی شوند و از حمایت ایشان برخوردار نیستند؛ همچنین بسیاری از هموطنان که عالقمند 
به  اطالع  برگزاری آن  از زمان و مکان  اند و متأسفانه  بوده  برنامه های مورد عالقه خود 
موقع پیدا نکرده اند! از سوی دیگر صاحبان مطبوعات ایرانیان لندن و از آن جمله هفته نامه 
ما نیز همواره از عدم حمایتهای مالی جامعه کوچک مان گله مند بوده اند! این نشان می دهد 
که مسئله تبلیغات ظاهراً هنوز ارزش و اهمیت خود را در میان هموطنان پیدا نکرده و طبیعتًا 

مضرات این مشکل به نوعی گریبانگیر همگان شده است!

و نهایتًا نتیجه انتخابات هفته گذشته، پس از چانه زنیهای احزاب، مشخص شد و دیوید کمرون 
- برگزیده حزب محافظه کار -  برای احراز سمت نخست وزیری بریتانیا به دیدار ملکه رفت. 
گردون برون نیز به اتفاق همسرش، پس از آخرین نطقش به عنوان نخست وزیر، مشغول 

جمع آوری و انتقال اثاثیه شان ازساختمان شماره 10 شدند! 
هفته نامه پرشین نیز بر حسب وظیفه و به نمایندگی ایرانیان مقیم بریتانیا، ضمن سپاسگزاری 
از خدمات دولت پیشین، ورود دولت جدید را خوش آمد می گوید؛ با امید آنکه همکاریهای 
ایرانیان مقیم بریتانیا صورت  متقابل و روزافزونی در سطوح مختلف، بین دولت و جامعه 

پذیرد!

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



جمعه24 اردیبهشت ماه 1389   -  شماره 147هفته نامه پرشین4

info@persianweekly.co.uk

ايران؛ رتبه اول توليد 
علم پزشكي در دنيا 

ایران رتبه اول رشد تولید علم پزشکي در دنیا را به دست 
آورد و کشورهاي کره جنوبي، تایوان، ترکیه و چین در 
رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. بر اساس گزارش شماره 12 

مجله 
Clinical Trial Magnifier که به بررسي رشد انتشارات 
علوم پزشکي در مناطق جغرافیایي مي پردازد پنج کشور 
ایران، کره جنوبي، تایوان، ترکیه و چین بیشترین درصد 
رشد علمي پزشکي در جهان را در سال 2009 داشته اند. 

معاون تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت هم این خبر را 
تایید مي کند و مي گوید: براساس گزارش این مجله معتبر 
تولیدات  است  توانسته  گذشته  سال   2 در  ایران  ؛  علمي 
علمي خود را 2 برابر کرده و در بین تمام کشورهاي دنیا 
از لحاظ میزان رشد علم پزشکي رتبه نخست را کسب کند. 
بر اساس این گزارش برخي کشورهاي پیشرفته دنیا مثل 
چین هرچند رتبه هاي باالي علمي را در دنیا دارند در این 

رده بندي رتبه خوبي کسب نکرده اند. 
معاون تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت با اعالم اینکه 
رتبه ایران در رده بندي علوم پزشکي از 48 به 23 رسیده 
در  است  امید  یابد  ادامه  منوال  همین  اگر  مي گوید:  است، 
سال هاي آتي ایران جزو 5 کشور اول تولید علوم پزشکي 
در دنیا قرار گیرد.این مقام مسئول خبرهاي خوش دیگري 

هم دارد. 

جوان ترين نخست وزير 
بريتانيا انتخاب شد

دفتر ملکه بریتانیا با احضار کامرون ، مسئولیت 
تشکیل دولت را به رهبر حزب محافظه کار سپرد 
جوان ترین نخست وزیری بریتانیا در راه است. 
استعفا خود  براون  آنکه گوردون  از  ساعتی پس 
ملکه  دفتر  کرد،  تسلیم  بریتانیا  ملکه  به  را رسما 
محافظه کاران  رهبر  کامرون  دیوید  احضار  با 
مسئولیت تشکیل دولت را به وی سپرد . کامرون 

با این مسئولیت جوان ترین نخست وزیری انگلیس 
 43 مردی   . تا کنون خواهد شد  پیش  200 سال  از 
ساله که با حضور در انتخابات به حکومت سیزده 

ساله حزب کارگر پایان داد .
آقای کامرون، 43 ساله، پس از آنکه رسما درخواست ملکه برای تشکیل 

دولت را پذیرفت کاخ باکینگهام را ترک کرده است.

انتخابات  در  ها  کرسی  بیشترین  برنده  براون  آقای  کار  محافظه  حزب 
دست  دولت  تشکیل  برای  الزم  اکثریت  به  اما  شد  گذشته  هفته  عمومی 

نیافت و مجبور به ائتالف است.

هنوز معلوم نیست که این حزب به توافقی رسمی با لیبرال دموکرات ها 
برای تشکیل ائتالف رسیده است یا نه.

لیبرال دموکرات ها همچنین با حزب کارگر وارد مذاکره شده بودند اما 
انداز  چشم  هرگز  کارگر  "حزب  زیرا  ماند  ناکام  گفتگوها  این  که  گفتند 

تشکیل یک دولت پیشرو و اصالح گر را جدی نگرفت."

است،  مانده  نتیجه  بی  دو حزب  این  گفتگوهای  معلوم شد  آنکه  از  پس 
گوردون براون استعفانامه خود را تسلیم کرد و گفت برای نخست وزیر 

بعدی آرزوی موفقیت می کند.

کاخ  در  رسما  را  خود  استعفانامه  شنبه  سه  ظهر  از  بعد  براون  آقای 
باکینگهام تسلیم ملکه کرد و توصیه کرد که دیوید کامرون جانشین او 

شود.

آقای براون در ژوئن 2007 به عنوان نخست وزیر جانشین تونی بلر شد 
و پیش از برای ده سال وزیر دارایی بریتانیا بود.

در انتخابات روز پنجشنبه گذشته حزب محافظه کار 30۶ کرسی، حزب 
کارگر 258 کرسی و حزب لیبرال دموکرات 57 کرسی کسب کردند.

هر دو حزب محافظه کار و کارگر از آن زمان در تالش بوده اند حزب 
لیبرال دموکرات را راضی به ائتالف با خود و تشکیل دولت کنند.

آقای براون قبال گفته بود که از نخست وزیری استعفا خواهد داد اما در 

لیبرال دموکرات ها تا سپتامبر در قدرت  صورت توافق حزب کارگر با 
باقی خواهد ماند.

اما نیک رابینسون دبیر اخبار سیاسی در بی بی سی می گوید که در پی 
بی نتیجه ماندن گفتگوها، آقای براون نتیجه گیری کرد که تشکیل دولت 

برایش ممکن نیست و باید کناره گیری کند.

کمیته اجرایی حزب کارگر اشاره کرده است که خواهان یافتن جانشین 
آقای براون به عنوان رهبر حزب در حداقل زمان ممکن، یعنی احتماال تا 

پایان ژوئیه است.

از  کرد  قرائت  دفترش  از  خروج  از  پس  که  ای  بیانیه  در  براون  آقای 
کارکنان، همسر و فرزندانش تشکر کرد.

این  "من  افزود:  و  امتیاز ویژه بوه است"  "خدمت کردن یک  او گفت که 
القاب و عناوین و تشریفات  به خاطر پرستیژ،  نه  شغل را دوست دارم 
قابلیت آن برای ساختن  بلکه برای  به آنها ندارم -  - که هیچ عالقه ای 
کشوری عادالنه تر، با تساهل بیشتر، سبزتر، دموکراتیک تر، مرفه تر و 

منصف تر - یک بریتانیای واقعا کبیرتر."

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائيد.

به ياد داشته باشيد هزينه های اين نشريه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 
فرهنگ ايرانی   تامين می شود .

رواج تنبلی در ايران
تنهایی  به  دیگر  قولی  به  و  پرو  از  بعد  روایتی  به  ایران 
میان  در  سال  رسمی  تعطیالت  بیشترین  اول  مقام  در 
کشورهای جهان است و سنگاپور با 10 روز در رتبه آخر 
های  بندی  رده  در  که سنگاپور  آن  جالب  است.  ایستاده 
دیگر جهانی از جمله تجارت، تولید ناخالص ملی و میزان 

درآمد همیشه در رده های اول قرار دارد.
ایران  در  تعطیل  روزهای  بودن  تعطیل  که  هاست  سال 
مورد مناقشه صاحبنظران فن سیاست و اقتصاد و جامعه 
و فرهنگ است و موافقان و مخالفان آن در برابر هم صف 

آرایی کرده اند.
به  هستند  اقتصادی  کارشناسان  بیشتر  که  مخالفان 
در  دهد  می  نشان  که  کنند  می  استناد  جهالنی  آمارهای 
روزهای قبل و بعد از تعطیالت ، تعداد تاخیرها؛ غیبت ها 
می  زیاد  متوالی  های  مرخصی  و  هنگام  زود  های  ترک 
شود و میزان تولید ناخالص داخلی به صورت معناداری 
ادعا می کنند که بر طبق  این صاحبنظران  آید.  پایین می 
محاسبات آنها در صورت کاهش تنها پنج روز از تعطیالت 
از هزینه های  7000 میلیارد ریال  از  رسمی کشور بیش 
اقتصاد  به  رسمی  تعطیل  روزهای  بابت  که  دستمزدی 
مملکت تحمیل می شود کاسته خواهد شد.آثار و فشارهای 
مخرب ناشی از تعطیالت زیاد، شاید در بخش های دولتی 
در بخش  نباشداما  نمایان  نفت چندان  های  به چاه  متکی 

نصف خصوصی کامال مشهود است.
جنس  از  اغلب  موافقانی  هستند  مخالفان  این  برابر  در 
مسئوالن اجتماعی که مدعی اند تعطیالت رسمی قادر است 
کمک شایانی به افزایش روحیه شادی و شادمانی در میان 

مردم یک جامعه روبه توسعه نظیر ایران بکند.

میانگین کار مفید هفتگی در ایران فقط ۶ تا 9 ساعت است، 
در حالی که این رقم در ژاپن 49 تا ۶0 ساعت و در کره 
جنوبی به 54 تا 72 ساعت می رسد. موافقان برای اثبات 
این ادعا کشور انگلستان را مثال می آورند که تعطیالتش 
از ایران هم بیشتر است اما میزان بهره وری و کار آن قدر 

باالست که جبران زیادی روزهای تعطیل را می کند.

البته در بعضی کشورها صنعت گردشگری در روزهای 
عقب  کرده  مافات  جبران  که  گیرد  می  رونق  آن  تعطیل 
ماندگی اقتصادی حاصل از خوابیدن کار و تولید را ترمیم 
توانسته  فیلیپین  کشور  در  تعطیالت  مثال  برای  کند.  می 
میزان تولید را تا 5/3 درصد افزایش دهد که علت اصلی آن 
رشد صنعت گردشگری و توریسم شامل رستوران داری، 

هتل داری و حمل و نقل در این کشور است.
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سفير پاكستان را هنگام برگشت 
از سونا يک افغانی مضروب كرد

در  پاکستان  سفیر  به  حمله  پی  در   
جزییات  خارجه  امور  وزارت  ایران،سخنگوی 

بیشتری از این واقعه را تشریح کرد. 
رامین مهمانپرست در گفت وگو با  ایلنا ضمن 
ایران  در  پاکستان  سفیر  به  خبرحمله  تایید 
گفت: سفیر پاکستان که عصر امروز از سونا 
مورد  بود  پیاده روی  حال  در  و  برمی گشته 

حمله یک تبعه افغانی قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه تاکنون قصد و نیت تبعه افغان 
از  است،گفت:بعد  نشده  مشخص  حمله  این  از 
حمله به سفیر پاکستان از سوی این تبعه افغان 
توسط  بود  فرار  حال  در  وی  که  حالی  در  و 

مردم دستگیر و تحویل پلیس داده می شود. 

اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نیروی انتظامی در حال بازجویی از تبعه افغان 
به سفیر  از جراحت وارد شده  است گفت:بعد 
پاکستان،وی به بیمارستان ایرانمهر انتقال داده 
می شود و در حال حاضر حال عمومی سفیر 

پاکستان رو به بهبودی است.

انگليسی را در 6 ماه بياموزيد
روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

كالس های آموزش انگليسی برای بزرگساالن در كانون ايرانيان 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 تکنیک تنفس، 20 دقیقه  صدا و طرز استفاده از لبها، 20 دقیقه یادگیری صداها، 20 دقیقه تکرار 

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

برای استفاده کامل از این کالس و مفید بودن آن شرکت کنندگان باید خود را متعهد کنند که حد اقل ۶ ماه 
در این کالس ها شرکت کنند. 

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 

يک بحرينی به اتهام 
جاسوسی برای ايران 

دستگير شد
مقامات  حالیکه  در  فارسی:  بخش  سی  بی  بی 
بحرینی یک تبعه این کشور را به اتهام جاسوسی 
این  دیگر  بار  ایران  اند،  دستگیرکرده  ایران  برای 

اتهام را از اساس ساختگی خوانده است.
نام فردی که به جاسوسی متهم شده، در جریان 
در  که  جاسوسی  شبکه  یک  عضو  از  بازجویی 

کویت کشف و منهدم شده بود، برده شده است.
کرد،  اعالم  گذشته  روز  کویت  کشور  وزارت 
به  مظنون  بحرینی  یک  بحرین  امنیتی  نیروهای 
در جریان  نام وی  به  اینکه  از  بعد  را  جاسوسی 
مذکور،  جاسوسی  شبکه  پرونده  های  بازجویی 

اشاره شد، دستگیر کرده اند.
وزارت  حقوقی  معاون  بوحمود،  محمد  گفته  به 
کشور  هر  امنیت  به  زدن  صدمه  کویت،  کشور 
حاشیه خلیج فارس حمله به کل کشورهای عضو 

شورای همکاری خلیج فارس محسوب می شود.
فرد  درباره  بیشتری  جزییات  به  بوحمود  آقای 

مظنون اشاره نکرد.
این در حالیست که سفیر ایران در بحرین گزارشها 
سپاه  به  جاسوسی  شبکه  این  وابستگی  بر  مبنی 

پاسداران را تکذیب کرده است.
بحرین  در  ایران  سفیر  عبداللهیان،  امیر  حسین 
این گزارشها ساختگی و بی اساس هستند  گفت، 

و اعتبار ندارند.

روزنامه  اردیبهشت(  )یازدهم  مه  ماه  اول  روز 
جاسوسی  شبکه  یک  کشف  خبر  القبس  کویتی 
وابسته به سپاه پاسداران ایران را منتشر کرد اما 
خبر  این  تایید  از  روز  چند  برای  کویتی  مقامات 

خودداری ورزیدند.

این  انهدام  کویت  دولت  گذشته  هفته  انجام  سر 
تشکیالت را مورد تایید قرار داد.

وزیر  آل صباح،  خالد  بن  جابر  مه، شیخ   ۶ روز 
کشور کویت که پس از جلسه ای با وزیران کشور 
می  سخن  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  دیگر 
گفت، از این کشورها خواست با توجه به فعالیت 
همکاری  در  ایران،  به  وابسته  جاسوسی  شبکه 

های امنیتی خود تجدید نظر کنند.

کشور  وزیر  عبدالعزیز،  بن  نایف  امیر  اینهمه،  با 
از  یکی  ادعای  جلسه  این  از  پس  عربستان، 
نمایندگان مجلس کویت را در این مورد که شبکه 
امنیت دیگر کشورهای حاشیه  ایرانی،  جاسوسی 
به  است  انداخته  مخاطره  به  هم  را  فارس  خلیج 

شدت تکذیب کرد.

افراد  از  بعضی  که  بود  آمده  گزارش  این  در 
دستگیر شده از کارمندان وزارت دفاع و اطالعات 
مورد  در  اند  داشته  ماموریت  و  اند  بوده  کویت 
از  آمریکا در کویت و بعضی  نظامی  پایگاه های 
نهادهای حساس نظامی در این کشور برای سپاه 

پاسداران ایران اطالعات جمع آوری کنند.

مهمانپرست،  رامین  خبر،  این  انتشار  از  پس 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگویی 
با شبکه عرب زبان العالم، متعلق به دولت ایران، 
ضمن "بی پایه و اساس" دانستن این خبر، انتشار 
جمهوری  علیه  منفی  تبلیغات  از  بخشی  را  آن 

اسالمی ایران دانست.
شماری  القبس،  روزنامه  گزارش  انتشار  از  پس 
از نمایندگان مجلس کویت خواستار اخراج سفیر 
ایران از کویت، فراخواندن سفیر کویت از تهران و 

تعلیق تمامی توافقنامه های بین دو کشور شدند.

تركيه؛
كانون رايزني هاي 

متحدان ايران 
دیدار  استانبول  در  سوریه  و  قطر  ترکیه،  سران 

کردند 
 در حالي که تنها پنج روز به اجالس سران گروه 
15 در تهران باقي مانده و قرار است در این اجالس 
رئیس جمهور برزیل نیز شرکت کند و بنابر اخبار 
میانجیگري  احتمال  خصوص  در  گذشته  هفته 
به  ترکیه  نخست وزیر  سفر  احتمال  نیز  و  برزیل 
کشورمان سران سه کشور ترکیه، سوریه و قطر 
در ترکیه جمع شدند و درباره پرونده هسته اي 
کشور ایران به گفت و گو پرداختند. از سوي دیگر 
علي  حضور  با  جانبه  سه  اجالس  این  برگزاري 
شد.  همزمان  ترکیه  در  مجلس  رئیس  الریجاني 
این اجالس سه جانبه که کشورهاي حاضر در آن 
همچنین  دارند  کشورمان  با  گرمي  بسیار  روابط 
سه روز پس از سفر منوچهر متکي وزیر خارجه 
به استانبول و دیدار با احمد داوود اوغلو، وزیر 

خارجه ترک ها انجام شد. 

با  ترکیه  به  جمعه  روز  کوتاه  سفر  در  متکي 
دبیر  جلیلي  مذاکره سعید  براي  ها  ترک  پیشنهاد 
شوراي عالي امنیت ملي با کاترین اشتون رئیس 
کرد.  موافقت  ترکیه  در  اتحادیه  خارجي  سیاست 
در  میانجیگري  بحث  مجددا  که  فضایي  چنین  در 
ترک  و  شده  پررنگ  کشورمان  هسته اي  پرونده 
دیپلماسي  ایستگاه  به  پیش  سال  سه  همچون  ها 
ترکیه،  سران  اند  شده  بدل  کشورمان  اي  هسته 
سوریه و قطر حل صلح آمیز مسئله هسته  اي ایران 

را خواستار شدند. 

به نقل از خبرگزاري آلمان بشار اسد رئیس جمهور 
همه  که  کردیم  توافق  ما  گفت:  ترکیه  در  سوریه 
کشورها حق داشتن انرژي هسته  اي صلح  آمیز را 
دارند و ما باید منطقه را از همه تسلیحات کشتار 

جمعي عاري کنیم. 
رئیس جمهور سوریه ادامه داد: هر توافق سیاسي 

باید مبتني بر حقوق بین الملل باشد. 
عبداهلل گل رئیس جمهور ترکیه نیز گفت که ترکیه به 
حل دیپلماتیک مسئله هسته اي ایران امیدوار است. 
ترکیه  خارجه  امور  وزیر  داووداوغلو  احمد 
بر  طرفین  دیدارها،  در  که  گفت  این باره  در  نیز 
راه هاي  از  ایران  هسته اي  مسئله  صلح آمیز  حل 

دیپلماتیک تاکید کردند. 

این که  به  با اشاره  ایرنا، داووداوغلو  به گزارش 
در ماه هاي اخیر برخي گفتار و رفتارها که موجب 
افزایش بحران در منطقه مي شود، صورت گرفته 
است، گفت: هر سه کشور ضمن تقبیح این گفتار 
ادامه  بر  تشویق  لزوم  بر  دیگر  یکبار  رفتارها  و 
گفته  به  کردند.  تاکید  آمیز  مصالحه  فعالیت هاي 
تالش هایي  تمامي  از  کشور  سه  هر  داووداوغلو، 
که براي ارتقاي امنیت و صلح در منطقه به عمل 
دیپلماتیک  حل  خواهان  و  مي کنند  حمایت  مي آید 
تمامي مسائل منطقه از راه هاي دیپلماتیک هستند. 

جريمه سنگين شركت 
بريتانيايی برای فروش 

هواپيما به ايران
دادگاهی  فارسی  بخش  سی  بی  بی  از  نقل  به 
هواپیمایی  شرکت  یک  سی  دی  واشنگتن  در 
سه  غیرقانونی  فروش  جرم  به  را  بریتانیایی 
به  ایران  به  بوئینگ  فروند هواپیمای مسافربری 
کرده  محکوم  جریمه  دالر  میلیون   17 پرداخت 

است.
شرکت هواپیمایی بالی در ماه فوریه اتهام مربوط 
به  به صادرات غیرقانونی هواپیمای مسافربری 

ایران پذیرفته بود.
این شرکت پذیرفته است که بین سال های 2005 
تا 2008 سه فروند بوئینگ 747 ساخت آمریکا را 

به ایران فروخته است.
گزارش ها همچنین بیانگر آن است که بالی سه 
به  اجاره  از طریق  هم  را  دیگر  هواپیمای  فروند 
منتقل  ایران  به  ارمنستان  در  هوایی  یک شرکت 

کرده است.
قاضی دادگاه روز سه شنبه با افزایش دو میلیون 
به  را  آن  بالی،  هواپیمایی  دالری جریمه شرکت 
ساله  پنج  ممنوعیت  و  دالر  میلیون   17 پرداخت 

هرگونه صادرات محکوم کرد.

شرکت هواپیمایی بالی پس از پذیرش جرم خود 
در ماه فوریه، به پرداخت 15 میلیون دالر جریمه 

محکوم شده بود.
مقام های قضایی آمریکا می گویند بالی پیش از 
دولت  از  باید  بحث  مورد  هواپیماهای  واگذازی 

آمریکا مجوز دریافت می کرد.
مورد  قطعات  و  هواپیما  فروش  آمریکا  قوانین 
را  ایران  به  هواپیماسازی  صنایع  در  استفاده 
شرکت  یک  نیز  بوئینگ  شرکت  و  کند  می  منع 

آمریکایی است.
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و حاال بعد  از گذشت بیست و شش سال دولتمردی درمقام 
محترم معاونت شخص اول اجرایی کشور در جمعی می گوید 
)گردهمایی روسای نمایندگی های اجرایی اسالمی ایران در 
خارج از کشور(: وضعیت هرم سنی کشور به گونه ای است 
مانند  خاص  نیازهای  با  را  جوانان  از  انبوهی  جمعیت  که 
کشور  چه  دارد  رو  پیش  در  و...  اشتغال  بهداشت  تحصیل 
در طول برنامه سوم نیازمند ایجاد 3 میلیون و هفتصد هزار 

شغل جدید است.
آیا در طول سه دهه ی گذشته یکنفر در این مملکت پیدایش 
روی  از  فهمش  روی  از  سوادش  از  را  حرفها  این  که  نبود 
درایتش پیش بینی کندو بگوید؟ چرا بود مطمئنا کم هم نبود. 
کمی  مطبوعات  و  محافل  در  فرهیختگان  اظهارات  در  اگر 
بگردیم به موارد زیادی از این دست پیش بینی ها برخواهم 
این  رئیس  من  ی  روحیه  مدیر  من  ی  روحیه  منتها  خورد. 
جوری است که هر وقت به من ) سوء تفاهم نشود فقط خودم 
را عرض می کنم!!( پیشنهاد تازه ای می شود اول فکری که 
به ذهنم می رسد این است که اگر این فکر فکر خوبی بود چرا 
به ذهن من رئیس نرسید؟ پس حتما به درد نمی خورد. این 
و خطا می شود  آزمون  همین چرخه ی  که می شود  است 
چرخه اشتباه و تصحیح تاوانش را چقدر و چه کسی می دهد 

آن هم مشخص است.
آمدیم هیجان زده شعار دادیم و بعد بی برنامه و مطالعه اقدام 
کردیم تمامی نمایندگی های مجاز شرکت های خارجی را مثال 
به امید استقالل اقتصادی بستیم و واقعا باور کرده بودیم در 
کشوری که اداره اش به عهده خودمان است و چنین شور و 
هیجانی حاکم است اوال هیچ دلیلی ندارد که نیاز به کاالهای 
فرنگی داشته باشم ثانیا اگر هم داشته باشیم در یک حد پایین 

و محدود خواهد بود که یک کاریش می کنیم.
ولی  باشید  شده  خسته  من  تکرار  همه  این  از  کنم  می  فکر 
باز هم مفید به فایده است که تکرار کنم. من در کاستی ها و 
نقصان ها مرزی بین دولت و مردم قائل نیستم و باور دارم 
محال است سختگیرترین دولت ها هم بتوانند و یا جرات کنند 
خارج از بستر فکری مردم اقدام به انجام کاری بکنند. باور 

بفرمایید بزرگواری از خودمان است!...

داشتم می گفتم تمامی نمایندگی ها را بستیم و روابطمان را 
با همه طرفهای تجاری قطع کردیم. چرا؟ برای این که مطالعه 
این که وقتی مطالعه نمی کنیم که بعد چه می  نکردیم برای 
برنامه  وقتی  و  بکنیم  توانیم  نمی  ریزی  برنامه  دیگر  شود 
نیازهایمان  تمامی  و حاال  که هست...  این  نداشتیم می شود 
را به هر قیمتی شده می خریم. ژاپنی کاالیش را به دبی می 
فروشد دبی تخلیه می کند و بار لنجش می کند و به کیش می 
فرستد آن جا تخلیه می شود دوباره بار می شود می رود 
توی مغازه های کیش مسافر تهرانی می رود آن را با هزار 
بدبختی می خرد و دو مرتبه بار می کند می آورد تهران تازه 
وقتی رسید خانه و باز کرد می بیند کار نمی کند به کی باید 
مراجعه کند؟ معلوم ینست. تنها کاری که می تواند می کند این 
است که سینه هایش را در مشتش بگیرد و نفرین کند. حاال 

این ها در را در نظر بگیریدو سرانگشتی یک محاسبه بکنید.
اوال حمل و نقل فراوان باعث افزایش ضایعات کاال می شود 
ثانیا خرید و فروش های فراوان و تامین سود این سوداگران 
بر روی یک کاال مشخص باعث افزایش بی رویه قیمت کاال در 
آن سوی خط مصرف می شود و از همه بدتر این حجم عظیم 
خارجی  کننده ی  تولید  از  یکبار  و  عمده  طور  به  کاال چون 
خریداری نشده بلکه به دفعات و هر بار در حجی اندک و از 
واسطه خریداری می شود دلیلی ندارد به عنوان خرید انبوه 
شامل تخفیف ویژه نمایندگی رسمی شود و دست آخر این 
که وقتی جنس را فروختی و مسئول عواقبش نبودی چه دلیلی 
و خرج  به زحمت  را  تامین جنس خوب خودت  در  که  دارد 
بیندازی! از یک کشور دست هفتم یک جنس را با مارک تقلبی 
بعد  از خدمات  ندانسته می خری و می آورری...  یا  دانسته 
این  خوب  ولی  نزنیم.  حرفی  است  بهتر  دیگر  که  فروش  از 
همه ضرز و زیان را امریکایی ها و سویسی ها که پرداخت 
و  بگذارند  همدیگر  دست  توی  ملت  تمام  باالخره  کنند  نمی 
تولید  از  همان  این  واقعا  کنند.  پرداخت  را  کارها  این  هزینه 
به مصرف است که حرفش را می زدیم؟ این می شود آینده 

ننگری برخورد احساسی بی برنامگی...

تكرار ادعاهاي 
العطيه درباره 
خليج فارس 

در حالي که مقامات ایراني بارها تاکید کرده اند 
فارس  خلیج  تاریخ  درباره  ابهامي  هیچ گونه 
العطیه،  حمد  بن  عبدالرحمن  ندارد،   وجود 
دبیر کل قطری شورای همکاری خلیج فارس 
در اظهارات خنده داری گفت: فارسی نامیدن 
در  است.  تاریخ  کردن  مسخره  عربی  خلیج 
ایران در گزارشي  همین زمینه سایت عصر 
به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، نوشته 
است: العطیه گفت: نباید تاریخ را مسخره کرد 
چراکه تاریخ همیشه حاکم است. وی در بی 
سابقه ترین و در عین حال گستاخانه ترین 
ایران  ادعای  افزود:  عرب  مقام  یک  سخنان 

این دریا، مسخره  نامیدن  فارس  برای خلیج 
در  ها  زیرا حضور عرب  است  تاریخ  کردن 
ادامه  ع رب ی همچنان  خلیج  ساحل شرقی 
دارد و این حضور به صورت تاریخی بیش 
که  حالی  در  دارد  سابقه  سال  هزار  سه  از 
حضور ایرانی ها در این منطقه تازگی دارد و 
حداکثر مربوط به دوران ایجاد دولت صفوی 

یعنی پنج قرن گذشته است. 

موضع گیری العطیه پس از آن صورت گرفت 
که خبری درباره پلمب یک انتشارات مصری 
»موسوعه  عنوان  با  کتابی  عرضه  دلیل  به 
)دایره المعارف( الخلیج العربی« در نمایشگاه 
کتاب تهران عرضه شده بود. دبیر کل شورای 
پافشاری  کرد:  اضافه  فارس  خلیج  همکاری 
است  اقدامی  فارس  خلیج  برنامگذاری  ایران 
دیگران  رویکردهای  در  می شود  باعث  که 
شک و تردید ایجاد شود. وی این پافشاری 
ایران را نیز مقابله با تاریخ دانست و اضافه 
عنوان  به  همیشه  خلیج  که  معتقدیم  کرد: 
همسایگی  حسن  از  مقبولی  و  زنده  الگوی 
شورای  کل  دبیر  است.  اسالمی  برادری  و 
کشف  خبر  درباره  فارس  خلیج  همکاری 
شبکه جاسوسی در کویت و ادعای وابستگی 
آن به ایران نیز گفت: شورای همکاری اقدام 
علیه امنیت ملی هر یک از اعضا را رد می کند. 
اقدام علیه امنیت هر یک از کشورهای عربی 
منطقه خلیج )فارس( به معنی اقدام علیه امنیت 
همه اعضای شورای همکاری است. مسئوالن 
شرکت  به  نیز  گذشته  فوریه  در  کشورمان 
صورتی  در  دادند  هشدار  هواپیمایی  های 
نام خلیج عربی در مانیتورهای داخل  از  که 
پرواز خود استفاده کند، به آنها اجازه عبور 

از آسمان ایران را نخواهند داد. 

ادامه انتقادها از اعدام 
پنج شهروند ايرانی

حقوق  بان  دیده  بشری،  حقوق  گروه  دو 
و  کرد  چهار  اعدام  الملل،  بین  عفو  و  بشر 
"مبارزه  به جرم  ایرانی  دیگر  یک شهروند 

مسلحانه" را محکوم کرده اند.

علی  کمانگر،  فرزاد   - نفر  پنج  این  اعدام 
حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و 
مهدی اسالمیان - در تهران یک روز پیشتر 
مخالفان  از  موسوی  میرحسین  سوی  از 

دولت در ایران محکوم شده بود.

افراد  این  کلیه  که  گوید  می  ایران  دولت 
شده  شناخته  گناهکار  مرگبار  حمالت  در 
بودند اما به گفته ناظران این اقدام می تواند 
تالش دولت برای مرعوب کردن منتقدان و 
بحث  انتخابات  سالگرد  از  پیش  معترضان 
باشد.  خرداد   22 جمهوری  ریاست  انگیز 
پیش از اعتراضات روز عاشورا نیز چهار 
نفر از جمله دو کرد با اتهامات مشابه اعدام 

شده بودند.

الملل روز سه شنبه این اعدام ها  عفو بین 
را محکوم کرد و گفت محاکمه آنها عادالنه 

نبوده و بعضی از آنها شکنجه شده اند.
میانه  خاور  بخش  مدیر  اسمارت  مالکولم 
این گروه حقوق بشری  و آفریقای شمالی 
را  ها  اعدام  این  "ما  نوشت:  ای  بیانیه  در 
محکوم  شد  انجام  قبلی  اخطار  بدون  که 
این  اتهامات سنگین علیه  می کنیم. علیرغم 
پنج نفر، آنها از محاکمه ای عادالنه محروم 
شدند. سه نفر از متهمان شکنجه و دو نفر 

مجبور به اعتراف تحت فشار شدند."

در ادامه بیانیه آمده است: "آنها در تخطی 
می  ملزم  را  مسئوالن  که  ایران  قوانین  از 
کند وکالی زندانیان را پیش از اجرای حکم 

اعدام آگاه کنند، اعدام شدند."
در  بمبگذاری  جمله  از  افراد  این  اتهامات 
ساختمان های دولتی و خط لوله گاز ایران 

و ترکیه بود.

بازي رايانه اي عليه سه چهره سياسي 
آن گونه که خبرگزاري جمهوري اسالمي خبر داده است به تازگي در شهرستان هاي استان 
اصفهان، یک بازي رایانه اي با عنوان» مبارزه با سران فتنه«به بازار عرضه شده است که در آن 

یک هواپیمای جنگده اهدافی را هدف قرار می دهد که به شکل سر 
» موسوی«، »خاتمی« و »کروبی«  طراحی شده است. در این بازی سر شخصیت های ذکرشده 
نیز اقدام به شلیک و پاسخگویي به حمله هواپیما می کنند. منبع تهیه و انتشار سی دی این بازی 

مشخص نیست. 
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هفته نامه پرشين از همكاری تعداد محدودی  داوطلب 
روزنامه نگاری جهت همكاری  استقبال می كند

نخست وزير انگليس:  
استعفا مي دهم 

سمت  از  که  کرد  اعالم  انگلیس  نخست وزیر  براون«،  »گوردون   :
سي،  بي بي  از  نقل  به  می کند.   استعفا  »کارگر«  حزب  رهبری 
انگلیس  نخست وزیر  میالدي   2007 سال  از  که  براون  گوردون 
است گفت باید تا ماه سپتامبر که قرار است کنفرانس ساالنه این 
حزب برگزار شود، جانشین وی مشخص شده باشد. نخست وزیر 
انگلیس دوشنبه در یک سخنرانی با اعالم این مطلب افزود که حزب 
کارگر به زودی مذاکرات رسمی خود را با حزب »لیبرال دموکرات« 
آغاز می کند.این در حالی است که پس از آنکه انتخابات سراسری 
»محافظه کار«  مخالف  احزاب  نداشت،  بر  در  قطعی  نتیجه  انگلیس 
احتمال  درباره  را  بیشتری  مذاکرات  دوشنبه  دموکرات  لیبرال  و 

تشکیل یک دولت ائتالفی برگزار کرده اند. 

مردم مصر نسبت به تمديد حالت 
 فوق العاده اعتراض كردند 

مردم و احزاب سیاسي مصر دیروز با برپایي تظاهرات اعتراض آمیز 
در مقابل پارلمان در شهر قاهره، پایتخت این کشور خواهان عدم 
تمدید حالت فوق العاده و تغییر قانون اساسي و سرنگوني دولت 
شدند. به نقل از خبرگزاري آلمان، شاهدان عیني گفتند که گروهي 
از مردم و اعضاي احزاب و جنبش هاي مخالف در مصر با تجمع 
زمان  از  فوق العاده  حالت  قانون  به  عمل  ادامه  پارلمان  مقابل  در 
 29 در  مصر  سابق  جمهوري  رئیس  سادات،  انور  محمد  ترور 
سال پیش تاکنون را محکوم کردند. گروهي از شرکت کنندگان در 
تظاهرات خواستار پایان عمل به قانون فوق العاده شدند و گروهي 
دیگر نیز تغییر قانون اساسي و سرنگوني دولت را خواستار شدند 
انتقادات شدید و تندي را علیه حسني مبارک، رئیس جمهوري  و 
مصر و مسئوالن ارشد حزب ملي حاکم و وزارت کشور و در صدر 
آنها حبیب العادلي، وزیر کشور مصر مطرح کردند. تظاهرکنندگان 
پالکاردهایي از جمله با مضمون »نه به حالت فوق العاده « و »حالت 
فوق العاده قانوني براي مقابله با مجرمان است اما علیه انسان هاي 
مصر  امنیتي  نیروهاي  داشتند.  دست  در   » مي شود  اجرا  شریف 
شایان  بودند.  آورده  در  خود  محاصره  به  را  تظاهرکنندگان  نیز 
ذکر است این اعتراض بنا به درخواست گروههاي مخالف ترتیب 

داده شده بود. 

ژاپن لغو ضرب االجل پايان ماه مي 
را تكذيب كرد 

پایان ماه   دولت ژاپن برخي گزارش ها مبني بر لغو ضرب االجل 
مي براي تصمیم گیري درباره پایگاه نظامي آمریکا را تکذیب کرد. 
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، »هیروفومي هیرانو«، دبیر کابینه 
ژاپن در کنفرانسي خبري گفت: »نخست وزیر همچنان تاکید مي کند 
که تصمیم گیري درباره پایگاه نظامي آمریکا تا پایان ماه مي انجام 
مي شود و تمام تالش خود را براي حل این مسئله به کار مي گیرد.« 
و  کشور  این  کابینه  نشست  از  بعد  ژاپن  »کیودو«  خبرگزاري 
واشنگتن  در  چهارشنبه  است  قرار  که  گفت وگوهایي  آستانه  در 
که  بود  داده  گزارش  شود  انجام  آمریکا  نظامي  پایگاه  درباره 
ضرب االجل  ژاپن  نخست وزیر  هاتویاما«،  »یوکیو  مي رود  احتمال 
تصمیم گیري درباره این مسئله را لغو کند. این در حالي است که 
گفت:  خبرنگاران  به  کابینه  در  جلسه  به  ورود  از  پیش  هاتویاما 
»پایان ماه مي زماني است که به عنوان ضرب االجل به مردم اعالم 

کرده بودم بنابراین تصمیمي براي تغییر آن ندارم.« 

ديدار نماينده آمريكا با سوچي 
معاون وزیر خارجه آمریکا با »آنگ سان سوچي«، رهبر مخالفان 
حکومت میانمار که در بازداشت خانگي به سر مي برد، دیدار کرد. 
خارجه  وزیر  معاون  کمپل«،  »کورت  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به   
آمریکا در امور شرق آسیا که براي دیداري دو روزه از میانمار 
آنگ سان سوچي،  با  دیروز  است،  »یانگون« شده  وارد  یک شنبه 
رهبر دموکراسیخواه مخالفان میانمار دیدار کرد. کمپل در همایش 
خبري گفت: »ما با بیشتر چیزهایي که در رابطه با میانمار مي بینیم، 
مشکل داریم. به واقع نگران انتخابات و فضاي سیاسي هستیم که 
ارشد  اعضاي  از  یکي  تین«،  »وین  است.«  ایجاد شده  میانمار  در 
حزب »اتحاد ملي براي آزادي میانمار« نیز پس از دیدار با کمپل 
گفت که این حزب خواستار اقدام سخت گیرانه تر جامعه جهاني و 

آمریکا علیه دولت نظامي شده است. 

طالبان پاكستان 
تهديد امنيتی 
جديد آمريكا 

یاسین مشربش/ اشپیگل 
ترجمه: مجتبي صادقیان 

با تحوالت صورت گرفته در اوضاع پاکستان، طالبان این کشور به 
عنوان یکي از گروه هاي مطرح تروریستي در سطح جهان نام خود 
را مطرح کرده است. چندي پیش آنها ادعا کردند بمبي را در یکي از 
میدان هاي شهر نیویورک جاسازي کرده اند. اخیرا نیز در پیام صوتي 
عنوان  به  را  آمریکا  شهرهاي  شده  مدعی  گروه  این  جدید 

هدف تروریستي جدید خود برگزیده  است. 
پیام ها  گرفتن  جدي  امنیتي  تحلیل هاي  تجزیه  عالم  در  البته 
و جمالت گروه هاي تروریستي گاهي چندان منطقي به نظر 
اغراق و بزرگنمایی بسیار زیادي  اغلب  اینکه  نمي رسد، چه 
گروه هاي  دارند  اعتقاد  بسیاري  مي شود.  مشاهده  آنها  در 
تروریستي نظیر طالبان و پاکستان با انتشار این پیام ها سعي 
دارند،  وحشت  و  رعب  ایجاد  و  خود  درکار  بزرگنمایي  در 
هستند  جمالتي  همان  جمالت،  و  عبارات  این  از  برخی  اما 
نمي توانند  مختلف  کشورهاي  امنیتي  مسئوالن  اساسا  که 
در  را  التهاباتي  گاهي  و  کنند  عبور  آنها  کنار  از  راحتي  به 
فضاي رسانه اي جهان به وجود می آورند. جمله هایي نظیر 
تروریست  هدف  آمریکا  اصلي  شهرهاي  امروز  »از  اینکه 
پیام  در  اخیرا  نیستندکه  ای  ساده  عبارات  اساسا  بود«  خواهند  ما 
کرده  پیدا  انتشار  پاکستان  طالبان  رهبر  محسود  حکیم اهلل  ویدئویي 
برخوردارند،  از جذابیت خاصي  نیز  پیام  این  دیگر  است. بخش هاي 
عباراتي چون: »وقتي جنگجویان ما در شهرهاي بزرگ آمریکا مستقر 
مي شوند مي توانیم به قلب آمریکا نفوذ کنیم و حمالت سنگیني را در 
آنجا ترتیب دهیم، مي توانیم آمریکا را ویران کنیم.« حتي چندي پیش 
بود  شده  مدعي  افغانستان  مرز  در  پاکستان  طالبان  شاخه  این،  از 
بمب اتمي را در میدان تایمز نیویورک جاسازي کرده است که البته 

ساعاتي بعد از آن مواد منفجره اي نیز در آن منطقه کشف شد. 
به  حمله  که  مي کنند  ادعا  پاکستان  طالبان  نظیر  گروهي  وقتي  اما 
شهرهاي آمریکا به عنوان اولویت فعالیت تروریستي آنها مطرح است، 
گروه  این  سوابق  به  توجه  با  نیست.  ساده اي  مسئله  اساسا  مسئله 
تروریستي در درون پاکستان و کشورهاي همجوار به نظر مي رسد 
نیاز  پیام ها مورد  این  امنیتي بیشتري براي تجزیه و تحلیل  اقدامات 
خواهد بود. خصوصا اینکه مخالفان اوباما و آنهایی که جنگ طلب تر 

از وی محسوب 
می شوند، حوصله شنیدن چنین پیغام هایی را ندارند و معتقدند کاخ 
سفید باید هر چه سریعتر تجزیه و تحلیل های متناسب با آن را به 
مردم آمریکا ارائه کند. این پیام های صوتی و ویدئویی مسئله جدیدی 
نیست و القاعده نیز بارها وبارها در سال های گذشته از طریق سران 
خود پیام هایي را منتشر کرده و التهاباتی را به وجود آورده است، 
حال اما طالبان پاکستان در این زمینه گوی سبقت را از القاعده ربوده 
و هر روز پیام های جدی تر از این گروه در اینترنت منتشر می شود. 
طالبان پاکستان جماعتي کامال مجزا از طالبان افغانستان است که البته 
ریشه در مدارس و مکاتب تکفیری این کشور دارد. در دسامبر سال 
پاکستان  تحریک  جماعت  چتر  زیر  پاکستانی  تکفیریون  تمام   2007
را  فراوانی  های  اولویت  و  اهداف  جماعت  این  شدند.  جمع  هم  گرد 
برای خود ذکر کرده اما هدف اصلي این گروه پیاده کردن شریعت در 
سطح پاکستان، مبارزه با ناتو در این کشور، مبارزه با تاثیر و نفوذ 
آمریکا در سیاست داخلي پاکستان و مبارزه علیه دولت غیراسالمي 
تحریک، حمالت  بعد جماعت  به  زمان  آن  از  است.  بوده  کشور  این 
تروریستي متعددي را در پاکستان و کشورهای همجوار سامان داده 
که هنوز نیز اثرات مخرب آن احساس مي شود. غالب این فعالیت ها از 
طریق حرکات انتحاري انجام شده و تعداد زیادي از شهروندان این 

کشور کشته شدند. 
حکیم اهلل محسود رهبر این گروه مردي جوان است که تنها 30 سال 
دارد. او در آگوست سال گذشته فرماندهی جماعت تحریک یا همان 
طالبان پاکستان را پس از مرگ بیت اهلل محسود رهبر این جنبش در 
یکي از حمالت هوایي آمریکا به دست گرفت. حکیم اهلل محسود تقریبا 
تحصیل   2001 سال  در  و  ندارد  مذهبي  درخشان  پیش زمینه  هیچ 
در  ناتو  با سربازان  مبارزه  هدف  با  را  پاکستان  مذهبي  مکاتب  در 
و  جوان  جنگجویی  او  حال  این  با  البته  است.  کرده  رها  افغانستان 
به  را  جنگي  استراتژي هاي  مي تواند  که  مي شود  محسوب  باتجربه 
خوبي پیاده کند. در بسیاري از حمالت تروریستي اخیر در پاکستان 
نقش حکیم اهلل محسود نقش قابل توجهي بوده است. مهم ترین تحرک 
بود که کشته هاي  افغانستان  در  ناتو  نظامي  کاروان  علیه  وي حمله 

بسیاري را به جا گذاشت. 
سازوکار نظامي جماعت تحریک طالبان نیز در نوع خود جالب است. 
برخي از تحلیلگران معتقدند این جنبش پنج هزار جنگجو دارد که البته 
آنچه مشخص  اما  است،  نشده  تأیید  رقم  این  رسمي  طور  به  هنوز 

از  زیادي  تعداد  افغانستان  و  پاکستان  مرزي  مناطق  در  اینکه  است 
مردم قبیله نشین این کشور در خدمت این جماعت هستند و حمالت 
تروریستي متعددي را سامان مي دهند و حتي آموزش هایي را نیز در 
جهت هدایت هر چه بهتر آنها در نظر گرفته شده است. رهبر شاخه 
محسود  حکیم اهلل  عموی  پسر  مرزي  مناطق  این  در  مستقر  طالبان 
به نام قاري حسین محسود است. همین شخص بود که در پیغامي 
ویدئویي ادعا کرد مي تواند شهر نیویورک را از طریق یک بمب اتمي 
منفجر کند. آنچه جالب است اینکه تا به حال مبارزه با آمریکا به عنوان 
اولویت اول این گروه مطرح نبود و بیشتر اعضاي این جنبش مبارزه 
اما  با دولت وقت پاکستان را در دستور کار خود قرار داده بودند. 
ایجاد شده  این گروه  اندیشه هاي سران  تغییري راهبردي در  ظاهرا 
مناطق  در  آمریکایي  جنگنده هاي  متعدد  حمالت  آن  اصلي  دلیل  که 
را در  زیادي  این حمالت کشته هاي  بوده است.  پاکستان  قبیله نشین 
میان شهروندان به جا گذاشته و رویکرد این جنبش و مبارزات داخل 
پاکستان را تغییر داده است. عالوه بر این فعالیت هاي نظامي آمریکا 
نیز علیه این گروه در پاکستان شدت گرفته که این مسئله نیز از عوامل 
قلمداد می شود.  آمریکا  علیه  پاکستان  طالبان  بیشتر  تحریک  اصلي 
نیز در  این جنبش  اینکه بیت اهلل مسعود رهبر کاریزماتیک  خصوصا 

یکي از همین حمالت هوایي آمریکا کشته شد. 
علیه  پاکستان  تحریک  جماعت  اخیر  تهدیدات  معتقدند  بسیاري  اما 
آمریکا را نمي توان چندان جدي گرفت. اگرچه عدم جدي گرفتن این 
تهدیدات نیز مي تواند مشکالت دیگري را براي آمریکایي ها به همراه 
داشته باشد. غالب رسانه هاي آمریکایي در تالش اند با بزرگنمایي این 
تهدیدات مسئله امنیت آمریکا را با چالش هاي متعددي مواجه کنند و 
دولت وقت نیز مجبور است در برابر این تهدیدات و پیام هاي ویدئویي 
و صوتي عکس العمل نشان دهد. به هر حال بعد از نزول قدرت طالبان 
در افغانستان به نظر مي رسد طالبان و پاکستان به تهدید جدي براي 

امنیت غرب و آمریکا تبدیل شده و این تهدید 
روز به روز شکلي جدي تر به خود مي گیرد. 
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نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

سياستمدارانی
 كه می ترسند 

فارین پالیسی چهارم می
 ترجمه : سارا معصومی

از  ترس  که  هایی  نیز هستند چهره  رهبران  میان  در   
آنان  بر  را  ،خواب شب  یا فضای محبوس  یک حیوان 

حرام می کند

کیم جونگ ایل و ترس از پرواز
کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی این هفته برای دیدار با 
مقام های چینی به این کشور سفر کرده بود . درست 
رفت.  چین  به  قطار  با  ایل  جونگ  کیم   ، همیشه  مانند 
این  ریشه  می ترسد.  پرواز  از  کره شمالی  عزیز  رهبر 
ترس هم در حادثه هوایی است که در سال 197۶ برای 
او رخ داد. در این حادثه هلیکوپتر حامل کیم جونگ ایل 
دچار سانحه شده و او به شدت مجروح شد . بر همین 
برای سفر  چندانی  فرصت های  ایل  کیم جونگ  اساس 
به خارج از کشور ندارد اما زمانی که ضرورتی حس 
شود، آقای ایل ترجیح می دهد با قطار سلطنتی خود که 
نود واگن دارد به کشورهای همسایه سفر کند . او یک 

بار با همین قطار تا روسیه رفت.

معمر قذافی و ترس از سقف باالی سر 
رهبر لیبی از محبوس شدن در فضایی بسته وحشت 
دارد و ترجیح می دهد هنگام سفر به کشورهای دیگر 
هتل های  به  و  بگزیند  اقامت  بزرگ خود  در چادرهای 
برپا  با  قذافی  آقای  بار  . آخرین  نزند  گرانقیمت سری 
در  هفته  یک  مدت  به  پاریس  در  خود  چادر  کردن 
در جریان حضور   . گرفت  قرار  بین الملل  اخبار  صدر 
سازمان  عمومی  مجمع  نشست  برای  نیویورک  در 

ملل ، قذافی سه بار تالش کرد مکانی برای برپا کردن 
اغلب موارد رهبر  بیابد که موفق نشد. در  چادر خود 
محل  در  خود  چادر  استقرار  به  ناچار  لیبی  جنجالی 

سفارت خانه های لیبی در کشورهای میزبان می شود.

آنگال مرکل و ترس از سگ 
صدر اعظم محبوب آلمان از سگ وحشت دارد . دلیل آن 
را باید در خاطره های دوران کودکی خانم صدراعظم 
جست . زمانی که یک سگ او را به شدت گاز گرفت و 
بدین ترتیب نفرت و ترس از جنس خود را در دل آنگال 
کوچک کاشت . آلمانی ها به شدت نگران این ترس ذاتی 
خانم مرکل از سگ هستند. بسیاری از رهبران خارجی 
نیز برای آزار دادن خانم مرکل از همین حربه استفاده 
می کنند. والدیمیر پوتین نخست وزیری فعلی روسیه که 
 ، به توسل به دیپلماسی روحی و روانی شهرت دارد 
تا کنون چندین بار از این نقظه ضعف خانم صدر اعظم 
زمانی   ، میالدی   200۶ سال  .در  است  کرده  استفاده 
، به  که پوتین بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود 
خانم صدراعظم سگی هدیه داد . در تمامی دیدارهای 
نخست  آقای  محبوب  سگ  هم  مرکل  خانم  و  پوتین 
با حضور  مدودف  دمیتری  البته   . دارد  وزیر حضور 
در کرملین به این بازی کردن با اعصاب و روان خانم 

صدراعظم پایان داد .

جورج بوش و ترس از اسب ها
سابقه خانوادگی جورج بوش و شکل ظاهری مزرعه 
او در تگزاس ، دورنمایی کابو مانند از او ساخته است 
از  او  ترس  بر  تاثیری  زندگی  شیوه  این  این همه  با   .
مکزیک  سابق  جمهوری  رئیس  ندارد.  اسب سواری 
اسب  به  را  بوش  خود  خصوصی  مزرعه  در  یک بار 
سواری دعوت کرد اما از عکس العمل رئیس جمهوری 
در  بارها  بوش   . کرد  تعجب  شدت  به  متحده  ایاالت 
است:  گفته  سواری  اسب  از  خود  ترس  خصوص 
لزومی نمی بینم بر پشت حیوانی بنشینم که وقتی از او 
به درخواست ما توجهی  الزاما  می خواهیم توقف کند، 

نمی کند. 

فيلم روابط جنسی ، 
رقيب اردوغان را 

خانه نشين كرد 

حزب  ترین  مهم  رهبر  از  ویدئویی  فیلم  یک  انتشار   -
از  تا  واداشت  را  وی   ، ترکیه  اسالمگرای  دولت  رقیب 

سمت رهبری حزب کناره گیری کند . 

به گزارش پرشین " دنیز بایکال " رهبر71 ساله  حزب 
سال  از  که    " خلق  جمهوریخواه   " چپگرای  و  الییک 
1992 رهبری این حزب را در دست دارد ، در این نوار 
زن  یک  با   ، خواب  اتاق  در  معاشقه  حال  در  ویدئویی 
متاهل نماینده مجلس از حزب متبوعش دیده می شود .

انتشار این ویدئو در یوتیوب سبب شد تا بایکال با انتقاد 
از رواج پدیده مچ گیری و دخالت در حریم خصوصی 

دیگران بدون اطالع آنان از سمت خود کناره بگیرد .

انتظار می رود این استعفا ضربه ای بزرگ به مهم ترین 
حزب اپوزیسیون ترکیه وارد آورد و دولت رجب طیب 
برابر  در  را  ترکیه  اسالمگرای  وزیر  نخست  اردوغان 

مخاالن الییک خود تثبیت کند .
بایکال روز گذشته در سخنان خود که همزمان با اعالم 

از  توطئه  یک  قربانی  را  خود  بود  همراه  او  استعفای 
سوی رقبای سیاسی اش خواند و افزود که استعفای او 
نه به معنای خالی کردن عرصه برای رقیب بلکه تداوم 

مبارزه در فازی جدید خواهد بود .

انجام  به  اردوغان  تلویحی دولت  با متهم کردن  بایکال 
رقبای  برای  سازی  پرونده  و  جاسوسی  کارهای 
اطالع  بدون  ویدئو  این  انتشار  که  کرد  ادعا   ، سیاسی 

دولت ممکن نبوده است .

زن  با  خود  ارتباط  موضوع  خود  اظهارات  در  بایکال 
مزبور را رد یا تایید نکرد ، اما گفت که کسانی با ورود 
بدون مجوز به حریم خصوصی دیگران و با برداشتن 
تصویر از خصوصی ترین جنبه های زندگی افراد ، با 
آنها  دادن  قرار  هم  کنار  در  و  تصاویر  کردن  مونتاژ 
انتقام  سعی دارند تا به هر نحوی شده از رقبای خود 
بگیرند و تالش های حزب او را برای به چالش کشیدن 

حزب حاکم عدالت و توسعه را تضعیف کنند .
اردوغان این اتهامات بایکال را رد کرده و طی اظهاراتی 
اعالم کرد که شخصا مخالف انتشار چنین تصاویر غیر 
اخالقی بوده است و دستور داده  است تا از  انتشار این 

ویدئو جلوگیری شود.

جامعه مذهبی ترکیه از انتشار این ویدئوی غیر اخالقی 
به شدت شوکه شده و دادستان کل این کشور دستور 
پیگیری عامالن فیلمبرداری و انتشار چنین ویدئویی را 

صادر کرده است .

دولت ترکیه به سرعت این ویدئو را از فضای وب جمع 
وب  فضای  در  ویدئو  این  به  دسترسی  و  است  کرده 
این  اینترنت  کاربران  از  برخی  اما  نیست  پذیر  امکان 
ویدئو را ضبط کرده و در وبالک های شخصی خود 

به نمایش گذاشته اند .

نام  به  اینترنتی  سایت  یک  در  بار  نخستین  ویدئو  این 
منتشر شد و به سرعت در فضای وب   " خبر وقتیم   "

انتشار یافت و روی شبکه یوتیوب قرار گرفت .
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آخرين نرخ های ارز بانک مركزی

بدهكارترين كشورهای 
جهان كدام ها هستند 

اکثر  در  اصلی  موضوع  اخیر  هفته های  طی 
برخی  در  دولتی  بدهی های  بحران  رسانه ها، 
است  جالب  اما  است.  بوده  اروپایی  کشورهای 
بدهی   باالترین  که  کشورهایی  از  تعدادی  بدانید 
توسعه  کشورهای  از  دارند  را  خارجی  ملی 
توسعه  کوچک  کشورهای  نه  هستند  یافته 
رکود  مالی،  مدیریت  در  اشتباه  رویه های  نیافته. 
اقتصادی جهان و بحران مالی باعث شد تعدادی 
از کشورهای توسعه یافته اقداماتی انجام دهند که 
در  شود.  منجر  خارجی شان  بدهی های  رشد  به 
بدهکار  نخست  کشور   10 فهرست  حاضر  مقاله 
جهان  اقتصاد  بزرگ ترین  است.  ذکر شده  جهان 
یعنی ایاالت متحده با بیش از 15هزار میلیارد دالر 
جهان  کشور  بدهکارترین  داخلی،  ناخالص  تولید 
هم هست. بدهی های آمریکا در ژوئن سال 2009 
یعنی هر  میلیارد دالر رسید   400 و  13 هزار  به 
باور  به  و  است  بدهکار  هزار دالر   4۶ آمریکایی 
ایاالت  خارجی  بدهی   رشد  کارشناسان  برخی 
دومین  کرد.  خواهد  پیدا  ادامه  همچنان  متحده 
از  بیش  که  است  انگلستان  جهان  بدهکار  کشور 
9هزار میلیارد دالر بدهی خارجی دارد و سرانه 
بدهی خارجی آن 150 هزار دالر است یعنی سه 
عظیم  حجم  متحده.  ایاالت  به  مربوط  رقم  برابر 
یکی  شده  داده  مسکن  خرید  برای  که  وام هایی 
این بدهی عظیم است. سومین کشور در  از علل 
میلیارد   200 و  هزار   5 با  آلمان  فهرست،  این 
 5 با  فرانسه  کشور،  چهارمین  است.  بدهی  دالر 
که  فرانسه  بدهی  است.  بدهی  دالر  میلیارد  هزار 
پنجمین  و  اروپاست  بزرگ  اقتصادهای  از  یکی 
معادل  می شود  محسوب  جهان  بزرگ  اقتصاد 
با  اسپانیا  فهرست  پنجم  جایگاه  در  است.  آلمان 
دو هزار و 500 میلیارد دالر بدهی قرار دارد که 
نصف بدهی فرانسه و یک پنجم بدهی آمریکاست 
اما این کشور اروپایی اکنون با معضل نرخ باالی 
این  و  است  مواجه  دولتی  بدهی های  و  بیکاری 
به  یونان  در  بحران شدید  که  دارد  امکان وجود 
در  کشور  ششمین  کند.  سرایت  نیز  کشور  این 
لوکزامبورگ  کشورها،  بدهکارترین  فهرست 
برای  است.  بدهی  دالر  میلیارد   900 و  هزار  با 
حجم  این  لوکزامبورگ  همچون  کوچک  کشوری 
چهار  آن  شهروند  هر  و  باالست  بسیار  بدهی 
میلیون دالر بدهکار است که باالترین سرانه بدهی 

در کل قاره اروپا محسوب می شود. 

 800 و  هزار  با  ایرلند  جمهوری  کشور  هفتمین 
اخیر  سال های  طی  است.  بدهی  دالر  میلیارد 
اقتصاد ایرلند از حالت سنتی خود یعنی اقتصادی 
مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی مدرن و تجاری 
بهبود جایگاه آن در  به رغم  تبدیل شده است و 
دوش  بر  سنگین  بدهی  هم  هنوز  اروپا،  اتحادیه 
هشتمین  دارد.  قرار  ایرلند  شهروندان  و  دولت 
کشور بدهکار جهان ژاپن است که طبق تازه ترین 
تخمین ها هزار و 500 میلیارد دالر بدهی خارجی 
اقتصاد بزرگ  با آنکه دومین  اقتصاد ژاپن  دارد. 
به  و  دارد  قرار  شدید  رکود  در  اما  است  جهان 
احتمال زیاد امسال چین با پشت سر گذاشتن آن 
شد.  خواهد  تبدیل  دنیا  بزرگ  اقتصاد  دومین  به 
نهمین کشور سوئیس با بیش از هزار 300 میلیارد 
دالر بدهی است یعنی هر شهروند سوئیسی 174 
با  بلژیک،  نهایت  در  و  است  بدهکار  دالر  هزار 
دهم  جایگاه  در  بدهی  دالر  میلیارد   300 و  هزار 
برابر  چهار  از  بیش  بدهی  میزان  این  دارد.  قرار 
تولید ناخالص داخلی بلژیک است و با تقسیم آن 
بر جمعیت این کشور، به هر شهروند 12۶ هزار 
دالر بدهی می رسد. عمق بحران بدهی هنگامی که 
دولت ها توان بازپرداخت بهره بدهی های خود را 
از دست می دهند مشهود می شود. اکنون در اروپا 
تعدادی از کشورها در معرض چنین خطری قرار 

دارند که خبرسازترین آنها یونان است. 

وام هزار ميليارد 
دالری مرحله نخست 

از راهی طوالنی 
اخیر  روزهای  در  می شد  پیش بینی  کــه  همانطــور 
ارزش یورو پس از یک روز رشد کاهش یافت و برخی 
از شاخص های مالی در آسیا و اروپا افول پیدا کردند. 
از  بود  آمده  پدید  در سرمایه گذاران  که  اشتیاقی  تمام 
میان رفته است زیرا پیش بینی می شود با اجرای طرح 
وام دهی هزار میلیارد دالری، اقتصاد اروپا دچار رکود 
و  مس  قیمت  همچنین  گذشته  روز  شد.  خواهد  شدید 
تعداد دیگری از مواد خام نیز کاسته شد. کارشناسان 
که  بردند  پی  نکته  این  به  زود  خیلی  بازارها  معتقدند 
با تزریق  بحران کنونی بدهی ها در بلوک یورو صرفا 
نقدینگی حل نخواهد شد حال هر چه این نقدینگی عظیم 
باشد تفاوتی نخواهد کرد. همچنین این یک واقعیت است 
که مشکالت ساختاری بلوک یورو باقی خواهند ماند و 
انتظار می رود طی روزهای آینده از ارزش یورو بیش 
از پیش کاسته شود. هر نوع کمک مالی با یک تصحیح 
یونان  دولت  که  طرح هایی  و  است  همراه  اقتصاد  در 
برای کاستن از هزینه ها تدوین کرده است بدون شک 
به رکود شدید اقتصادی در این کشور منجر می شود. 
بدهی های  که  کرده  اعالم  نیز  پول  بین المللی  صندوق 
دولتی یونان در میان مدت باقی خواهد ماند. در بدترین 
به   2013 سال  در  یونان  دولتی  بدهی های  سناریو، 
ناخالص  تولید  149درصد  یعنی  خود  میزان  حداکثر 
سال  تا  پس  آن  از  و  رسید  خواهد  کشور  این  داخلی 
2020 رفته رفته کاهش می یابد و به 120 درصد تولید 
ناخالص داخلی آن خواهد رسید. تا سال 2013 کسری 
ناخالص  تولید  درصد   40.۶ به  یونان  دولت  بودجه 

داخلی این کشور می رسد. 
اعتماد  شود  باعث  روند  این  می شود  پیش بینی 
دیگر  یابد.  افزایش  سرمایه گذاران  و  مصرف کنندگان 
داده اند  وعده  که  نیز  یورو  بلوک  عضو  کشورهای 
440 میلیارد یورو از وام اضطراری را تامین خواهند 

کرد، خود با کسری بودجه مواجه هستند و به سختی 
می توانند به تعهد مالی خود عمل کنند. اینها واقعیت هایی 
و  یونان  نجات  طرح  شدن  موفق  احتمال  که  هستند 

جلوگیری از کاهش ارزش یورو را کم می کنند. 
هر روز واقعیت های تلخ تری درباره مشکالت ساختاری 
در بلوک یورو به ویژه اقتصادهای ضعیف این بلوک 
از جمله یونان، اسپانیا، ایرلند، ایتالیا و پرتغال آشکار 

این بلوک  می شود. اگر به هر دلیل رشد اقتصادی در 
نخواهد  وجود  مالی  بحران  رفع  به  امیدی  شود  کند 

داشت. 
تحت  نیز  را  آسیا  بازارهای  اروپا،  در  مشکالت  تاثیر 
تاثیر منفی خود قرار داده است. سرمایه گذاران در آسیا 
به این می اندیشند که اگر طی سال های آینده دولت های 
باشند، رشد  اروپایی مشغول حل مشکالت مالی خود 
پیشتر تصور می شد نخواهد  آنطور که  اقتصاد جهان 
بود و کل فرآیند بهبود شرایط اقتصادی جهان کندتر 
هزار  وام  طرح  تصویب  مثبت  نتیجه  تنها  شد.  خواهد 
حل  به  اروپا  رهبران  پایبندی  اثبات  دالری،  میلیارد 
شاخص های  به  بی توجهی  سال ها  اما  است  مشکل 
طی  نمی توان  را  دولتی  بدهی های  رشد  و  اقتصادی 
مدتی کوتاه جبران کرد. بدین ترتیب کشورهایی نظیر 
یونان طی سال های آینده شاهد بهبود تدریجی وضعیت 
انتظار  نباید  اما  بود  خواهند  خود  مالی  و  اقتصادی 
داشت هیچ  افت وخیز و ریسکی در پیش نباشد. تصویب 
راهی  از  نخست  مرحله  تنها  دالری  میلیارد  هزار  وام 
طوالنی است که دولت های اروپایی باید طی سال های 

آینده آن را طی کنند. 

در بیانیه اي خطاب به اتحادیه اروپا اعالم 
شد 

گروه هفت:
 نگذاريد بحران اروپا 

به دنيا سرايت كند 
گروه هفت کشور صنعتي شامل انگلیس، 
و  آمریکا  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  کانادا، 
اروپا  اتحادیه  به  ژاپن دربیانیه اي خطاب 
که  خواستند  اتحادیه  این  مقامات  از 
نقاط  اروپا به سایر  نگذارند بحران مالي 
نیوز،  کیودو  گزارش  کند.به  سرایت  دنیا 
گروه هفت طي بیانیه اي از اتحادیه اروپا 
و سیاستهاي  تدابیر  اتخاذ  با  تا  خواست 
مناسب و سریع از گسترش تاثیرات منفي 
کشورهاي  سایر  بر  اروپا  مالي  بحران 
جهان و اقتصاد بین المللي جلوگیري کند؛ 
اروپا  مالي  ثبات  صندوق  تشکیل  از  ما 
امیدواریم کشورهاي  و  کنیم  مي  حمایت 
اروپایي با کاهش کسري بودجه و بدهي 
مالي  بحران  گسترش  و  سرایت  از  مانع 
دارایي  شوند.وزراي  جهاني  اقتصاد  به 
اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود 
با اختصاص بسته کمک مالي یک تریلیون 
یورو  منطقه  اقتصاد  نجات  براي  دالري 
گروه   . کردند  موافقت  مالي  بحران  از 
کانادا،  انگلیس،  کشورهاي  شامل  هفت 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، آمریکا و ژاپن است 
. مقامهاي اقتصادي اروپا به شدت نگران 
تاثیرات  و  یونان  اقتصادي  ورشکستگي 
اقتصاد  و  اروپا  اقتصاد  بر  آن  منفي 
جهان هستند . اولي رن کمیسر اقتصادي 
اروپا هشدار داد ، ورشکستگي یونان مي 
تواند آثار به مراتب زیان بارتري نسبت 
بر  برادرز  لمن  موسسه  ورشکستگي  به 

اقتصاد جهاني داشته باشد.
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عوامل تهدید اقتصاد ایاالت متحده هنوز پابرجاست 

اقتصاد چين و 
بحران اروپا، 

اقتصاد آمريكا را 
تهديد می كنند 

در ماه آوریل، بازار کار ایاالت متحده بیشترین میزان 

ایجاد اشتغال را از آغاز رکود اقتصادی و بحران مالی 
 0.2 با  بیکاری  نرخ  ماه همچنین  این  در  اما  بود.  شاهد 
افرادی  9.9 درصد رسید زیرا تعداد  به  افزایش  درصد 
کار  یافتن  پی  در  تازگی  به  و  بودند  بیکار  مدت ها  که 
هستند در ماه آوریل افزایش یافته است. گزارش وزارت 
شغلی  فرصت های  افزایش  می دهد  نشان  آمریکا  کار 
در طیفی وسیع از بخش های اقتصاد تحقق یافته و این 

خبری خوب برای اقتصاددان ها محسوب می شود زیرا 
نشان می دهد تولید و استخدام تنها به یک بخش یا دو 
بخش محدود نبوده است و رشد اقتصاد گرچه ضعیف 
طی  بود  امیدوار  می توان  و  کرده  پیدا  تداوم  اما  است 
ماه های آینده وضعیت بهتر شود. از آغاز بحران مالی و 

رکود اقتصادی در جهان، 
از  نفر در آمریکا شغل خود را  400 هزار  8  میلیون و 
دست داده اند و تالش هایی که برای کاهش نرخ بیکاری 
قابل مالحظه  کاهشی  نتوانسته  کنون  تا  می شود  انجام 
اقتصاددان ها معتقدند نرخ  ایجاد کند.  در تعداد بیکاران 
نیز  آینده  بیکاری طی سال های  10 درصد برای  حدود 
روند  سو  یک  از  زیرا  کرد  نخواهد  محسوسی  تغییر 
بهبود شرایط اقتصادی کند است و از سوی دیگر دولت 
ندارد.  اشتغال  ایجاد  برای  عظیم  سرمایه گذاری  توان 
رشد  اخیرا  آمریکا،  جمهور  رییس  اوباما  باراک  دولت 
صادرات را از عوامل مهم کاهش نرخ بیکاری و افزایش 

اقتصاد معرفی کرده  درآمدهای مالیاتی دولت و رونق 
است زیرا ابهام درباره آینده، از مصرف داخلی می کاهد 
و شرکت های آمریکایی دیگر همچون گذشته نمی توانند 

روی مصرف داخلی برای کسب سود حساب کنند. 
با شدت  بازار کار آمریکا  از  از سوی دیگر خبر مثبت 
گرفتن نگرانی ها درباره احتمال بازگشت اروپا به رکود 
همراه بود. در روزهای اخیر شاخص های مالی در اکثر 

بازارهای جهان کاهش یافتند و رهبران اتحادیه اروپا در 
نشستی اضطراری تصمیم گرفتند صندوقی اضطراری 
اقتصادهای  دیگر  به  بحران  سرایت  با  مقابله  برای 
تاسیس  یورو  افول  از  جلوگیری  نیز  و  اروپا  ضعیف 
بدهی های  بحران  وسیع  ابعاد  سبب  به  اکنون  کنند. 
دولتی در اروپا، این احتمال وجود دارد که تبعات آن به 
ایاالت متحده و آسیا نیز برسد. از پیش بازارهای مالی 
و  بازار کار  متاثر شده اند. وضعیت  از وخامت اوضاع 
کل اقتصاد ایاالت متحده هنوز به هیچ وجه ثبات نیافته 
است و آمارها نشان می دهد برای مشغول به کار کردن 
کسانی که طی دو سال گذشته بیکار شده اند، به سه سال 
وقت نیاز است چه رسد به کسانی که طی این مدت به 

بازار کار اضافه می شوند. 
متحده  ایاالت  اقتصاد  برای  تهدید  عوامل  ترتیب  بدین 
آن  به  بحرانی  هر  سرایت  احتمال  و  پابرجاست  هنوز 
بعدی، روند تحوالت در  کننده  نگران  نکته  دارد.  وجود 
اقتصاد چین است. در ماه های گذشته آمریکا تالش کرد 
زمینه  تا  کند  وادار  یوان  ارزش  به  افزودن  به  را  چین 
فراهم شود.  به چین  آمریکایی  کاالهای  رشد صادرات 
رشد  باالی  نرخ  جمله  از  بزرگ  عامل  چند  اکنون  اما 
مسکن،  بازار  در  قیمت ها  شدید  رشد  نیز  و  اقتصادی 
در  بویژه تشکیل حباب  تهدید می کنند.  را  اقتصاد چین 
بازار مسکن تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد این کشور 
چین  تجاری  بزرگ  عنوان شریک  به  آمریکا  اقتصاد  و 
ایجاد خواهد کرد. بدین ترتیب پرسش مهمی مطرح شده 
و آن اینکه آیا ترکیدن حباب در چین، اقتصاد آمریکا را 

با خود پایین خواهد کشید. 

عده ای از کارشناسان معتقدند بزرگ بودن اقتصاد چین 
و تعامالت وسیعی که این اقتصاد با آمریکا دارد باعث 
می شود هر مشکلی در آن بر ایاالت متحده تاثیر بگذارد و 
این یک واقعیت غیرقابل انکار است. اگر وضعیت اقتصاد 
آمریکا طبیعی بود می توانست تبعات چنین ضربه ای را 
از سر بگذارند اما رشد اقتصاد آمریکا به شدت شکننده 
و کند است و این کشور هنوز هم بدهکارترین اقتصاد 
جهان با کسری بودجه عظیم است. از سوی دیگر افول 
میلیون   300 و  میلیارد  یک  با  کشوری  چین،  اقتصاد 
آسیایی  اقتصادهای  برای  منفی  تبعات  جمعیت،  نفر 
به  نیز  امر  این  و  به آن خواهد داشت  کاال  صادرکننده 
اقتصاد آمریکا لطمه وارد خواهد کرد زیرا اقتصادهای 
یاد شده شرکای تجاری آمریکا هستند. بدین ترتیب به 
باور کارشناسان هنوز برای رضایت مندی از وضعیت 

موجود خیلی خیلی زود است. 

بهای نفت خام نزديک به 
دو دالر افزايش يافت 

روز  معامالت  پایان  در  خام  نفت  بشکه  هر  بهای 
گذشته بازار نیویورک، با حدود دو دالر افزایش به 
به گزارش خبرگزاری  80 سنت رسید.  7۶ دالر و 
رویترز، در پی اعطای بسته اضطراری یک تریلیون 
بازار  بهبود  به  منجر  که  یورو  ثبات  برای  دالری 
ریسک پذیری  افزایش  همچنین  و  سهام  و  کاال 
خام  نفت  بهای  است،  شده  جهانی  بازارهای  در 
درصد  دو  از  بیش  با  شنبه  روز سه  معامالت  در 
معامله  بشکه  هر  برای  دالر   77 به  نزدیک  افزایش 
شد. این رشد قیمت ها در حالی صورت می گیرد که 
بهای نفت در هفته گذشته در مجموع با 11 دالر و 
چهار سنت کاهش ) 13 درصد( همراه بود به طوری 
که این میزان کاهش از 19 دسامبر 2008 )28 آذر 

1387( تاکنون بی سابقه بوده است. 

بسته کمک مالی برای حل بحران مالی یونان و کمک 
به ثبات یورو سبب برانگیختن تعجب سرمایه گذاران 
همچنین  و  شد  سهام  و  کاال  جهانی  بازارهای  در 
نفت  تقاضای  رشد  ادامه  به  نسبت  امیدها  افزایش 
تحلیلگر  یک  فلین،  فیل  داشت.  همراه  به  با خود  را 
شیکاگو  در  ریسرچ  بست  پی.اف.جی  موسسه  در 
در این باره گفت پس از آن که میزان ریسک پذیری 
در بازارهای جهانی به دلیل بحران مالی یونان به 
شدت کاهش یافت، هم اکنون با اعطای بسته کمکی 
برای ثبات یورو، ریسک پذیری در بازارهای جهانی 

به حالت اول بازگشته است.

آینده  روزهای  طی  می شود  پیش بینی  البته   
زیرا  شود  مشاهده  قیمت ها  در  خیزهایی  و  افت 
هنوز  سرمایه گذاران  به  اطمینان  بازگشتن  درباره 

تردیدهایی وجود دارد. 

عمليات مهار نشت نفت در 
خليج مكزيک دچار مشكل شد 
تالش مهندسان شرکت انگلیسي بریتیش پترولیوم 

) بي.پي(، براي مهار نشت نفت از یک سکوي حفاري 
شده  مشکل  دچار  مکزیک  خلیج  در  دیده  سانحه 
دارد  بود که قصد  اعالم کرده  پیشتر  بي.پي  است. 
بخش  فلزي-بتوني،  بزرگ  قیف  یک  از  استفاده  با 
دیده  آسیب  چاه  از  که  را  خامي  نفت  از  عمده اي 
پي  بي.  مهندسان  کند.  آوري  جمع  مي شود،  خارج 
روبات هاي  از  استفاده  با  شدند  موفق  جمعه  روز 
نفت  آوري کننده  جمع  محفظه  دور،  راه  از  کنترل 
حفاري  سکوي  باالي  به  دارد،  وزن  تن   98 که  را 
را در عمق یک هزار  آن  و  کنند  منتقل  سانحه دیده 
و 500متري دریا و با فاصله ۶1متر باالتر از یکي 
از لوله هاي خروج نفت در حالت معلق نگه دارند.به 
گفته مدیران بي. پي، تجمع بلورهاي یخ مانند باعث 
شده است مهندسان این محفظه جمع آوري کننده را 
به طور موقت جابجا کنند تا راه حلي براي برطرف 

کردن این مشکل پیدا کنند. 

مرکل: بحران اقتصادي در اروپا بسیار جدي است 
بحران  به  اشاره  با  گذشته  روز  آلمان  صدراعظم 
همه  به  متعلق  را  بحران  این  یونان  در  اقتصادي 
کرد.  توصیف  جدي  بسیار  و  اروپایي  کشورهاي 
آنگال مرکل در برلین پس از دیدار با استفان هارپر 
اقتصادي  بحران  گفت: شرایط  کانادا  وزیر  نخست 
فقط مربوط یه یک کشور و یونان نیست و این مسئله 
تصمیماتي  به  اشاره  با  مرکل  است.  جدي  بسیار 
اتخاذ  موجود  بحران  درباره  اروپایي  مقامات  که 
کرده اند گفت ما روند توسعه اي نامناسب داشته ایم 
و افزود که این موضوع محدود به یونان نمي شود. 
صدراعظم آلمان در عین حال گفت که با برگزاري 
مشکل  حل  زمینه  در  بزرگي  گام  مزبور  نشست 

منطقه یورو برداشته شد. 
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چهار دهه،
 سه دوره، 
يک اسطوره

سید آریا قریشی

درباره شمایل بازیگری آل پاچینو   در طول
 چهار دهه فعالیتش 

کارنامه  کردن  تقسیم بندی  برای  تالش  شاید 
هنری پربار بازیگر بزرگی چون آل پاچینو، پوچ 
و بی معنا به نظر برسد. ولی با نگاهی کلی به چهار 
اول  سطح  در  پاچینو  آل  پرقدرت  حضور  دهه 
بازیگری  نقش های  سینمای جهان، می توان شاه 
او را به سه دسته تقسیم کرد. در اولین مرحله، 
که نقش های دهه هفتاد او را دربر می گیرد، پاچینو 
به  جوانی  قالب  در  را  نقش آفرینی هایش  بهترین 
تصویر کشیده که پاکی و معصومیت درونی اش، 
در جوار جامعه یا محیطی بی رحم از بین می رود. 
پرسونای این مرحله از دوران بازیگری پاچینو، در اولین فیلم مهمش، 
»وحشت در نیدل پارک« )جری شاتزبرگ، 1971( شکل گرفت. در این 
نابودی،  و  اعتیاد  سمت  به  وین  کیتی  و  پاچینو  حرکت  روند  فیلم، 
می توانست نمادی باشد از نابودی یک نسل و چه بسا یک جامعه. 
»پدرخوانده  و   )1972 کاپوال،  فورد  )فرانسیس  »پدرخوانده«  در 
روند  که  می شود  ظاهر  جوانی  نقش  در  پاچینو   )1974 )کاپوال،   »2
استحاله آمریکا را در سیر حرکت او از یک سرباز وفادار و برجسته 
به یک قاتل بی رحم، مشاهده می کنیم. در »سرپیکو« )سیدنی لومت، 
1973( او نقش پلیسی را دارد که در برابر سیستم فاسد و رشوه گیر 
مافوق خود ایستادگی می کند و در نهایت تا پای نابودی پیش می رود. 
در »مترسک« )جری شاتزبرگ، 1973(، پاچینو جوانکی بود که فشار 
وارده بر او در طول فیلم، او را از شرایط روانی طبیعی خارج می کرد. 
در »بعدازظهر سگی« )سیدنی لومت، 1975( داستان سرقت یک بانک، 
در  را  جوانی اش  اوج  که  نسلی  نابودی  نمایش  برای  است  فرصتی 
جنگل های ویتنام گذرانده بود و حاال توسط سیستم، همچون تفاله ای 

به دور انداخته می شد. 

در دوره دو که از انتهای دهه 70 آغاز می شود و طوالنی ترین )و به 
زعم نگارنده( پربارترین دوره بازیگری پاچینو به شمار می آید، او 
متخصص بازی در نقش آدم های بی پروایی بود که در زندگی کاری 
پیش  موانع  به  بی توجه  و  جسورند  اندازه  یک  به  شخصی شان،  و 
رو، حرکت خودشان را ادامه می دهند. در این دوره، شخصیت هایی 
دارای  بی پروایی شان،  خاطر  به  می شدند،  بازی  پاچینو  توسط  که 
فردیت و تشخصی می شدند که آن ها را از محیط اطرافشان متمایز 
می ساخت. »... و عدالت برای همه« )نورمن جویسن، 1979(، در بین 
فیلم های پاچینو، حالت بینابینی دارد و انگار پلی است که به وسیله 

آن، آل پاچینو از مرحله اول بازیگری اش وارد دوره دوم شد. 

از یک طرف، شخصیت اصلی فیلم »... و عدالت برای همه«، سرپیکویی 
دیگر است. کارمندی که در برابر سیستم مافوقش می ایستد و تاوان 
کارش را نیز پس می دهد. اما آرتور کرکلند در انتهای »... و عدالت 
برای همه«، مقصر اصلی را رسوا می کند، حتی اگربه قیمت از دست 
رفتن کارش تمام شود. در نمای پایانی فیلم، او را تنها روی پله های 
مشخص  بیشتر  محیطش  و  او  تمایز  تا  می بینیم  دادگاه  ساختمان 
به  سرپیکو  فرانک  بود.  پایانی  چنین  دارای  هم  )»سرپیکو«  شود. 
او را  بودند و مردمی که  همراه سگش در حاشیه خیابانی نشسته 
نمی شناختند، از کنارش رد می شدند، بدون این که نیم نگاهی هم به 
او بیندازند(. طغیان پاچینو در سکانس دادگاه »... و عدالت برای همه« 

را می توان در حکم آغاز دوران دوم کاری او دانست. 

ایفا  را  پلیسی  نقش  او   ،)1980 فریدکین،  )ویلیام  زنی«  »گشت  در 
می کرد که آن قدر بی پرواست که برای یافتن یک قاتل با گرایشات 
جنسی غیرمعمول، خودش را در نقش یکی از هم پالگی های او درمی 
بازسازی  برای  دی پالما  برایان  می شود.  آن ها  دسته  وارد  و  آورد 

احتماال  گانگستری هوارد هاوکس،  فیلم »صورت زخمی«، کالسیک 
پاچینو  کند.  انتخاب  پاچینو  آل  از  بهتر  بازیگری  نمی توانست  هرگز 
در  اغراق  و  کمی خشونت  مونتانا،  تونی  ویژگی های شخصیتی  به 
تمام  با جسارت  که  کاراکتری شد  نتیجه،  و  را اضافه کرد  حرکات 
همان  اما سرانجام  کند،  باز  پایش  از  را  بندها  و  قید  می کرد  سعی 
عواملی که بندهای قبلی را گشوده بودند، او را به نابودی کشاندند. 
در »دریای عشق« )هارولد بکر، 1989(، پاچینو پلیس وظیفه شناس و 
منضبطی بود که برای حل یک پرونده جنایی، ناچارا ژست بی خیالی 
و بی قیدوبندی به خودش می گرفت و همین کار کم کم روی زندگی 

شخصی اش هم اثر می گذاشت. 

3« )کاپوال، 1990( مرز بین کار و خانواده بیش از  در »پدرخوانده 
همیشه برای مایکل کورلئونه از بین رفته است. مایکل در اوج دوران 
کاری خود قرار دارد. ولی از آن سو تکلیفش با زندگی شخصی اش 
روشن نیست. در »گلن گری گلن راس« )جیمز فولی، 1992(، ریکی 
امالک،  معامالت  بنگاه  آن  کارمندان  همه  از  پاچینو(  بازی  )با  روما 
فردگراتر و صریح تر است و در نهایت به طرز کنایه آمیزی اوست 
که گلیم خودش را از آب بیرون می کشد. کلنل کور »بوی خوش زن« 
)مارتین برست، 1992(، آن قدر تکرو است که دوست ندارد جوانک 
همراهش، دستش را بگیرد و نهایتا به تنهایی از عرض خیابان عبور 
بریگانته  کارلیتو   ،)1993 پالما،  )دی  کارلیتو«  »راه  فیلم  در  می کند. 
آرام  زندگی  و  بگیرد  فاصله  پرشروشورش  گذشته  از  می خواهد 
بند  و  بی قید  زندگی  همان  او  اصل  اما  کند.  آغاز  را  محتاطانه ای  و 

گذشته اش است و او را گریزی از این زندگی نیست. 

رفت  پیش  جایی  تا  پاچینو  آل  کاراکترهای  تمایز  و  بی پروایی  این 
که در فیلم »وکیل مدافع شیطان« )تیلور هکفورد، 1997(، پاچینو در 
تاریخ!( ظاهر شد.  بند ترین کاراکتر  )احتماال بی قید و  نقش شیطان 
قابلیت  دیگری،  هر کس  از  بیشتر  احتماال  مان  مایکل  میان،  این  در 
پاچینو برای درخشش در چنین نقش هایی را دریافته بود. بنابراین 
نقشی را به پاچینو سپرد که انگار اختصاصا برای او نوشته شده 
بود. کاراکتر وینسنت هانا در »مخمصه« )مان، 1995(، جامه ای بود 
که برای قامت پاچینو دوخته بودند و این گونه شد که پاچینو یکی از 
بهترین بازی های خود را در قالب نقشی آفرید که از قضا بیشترین 
نزدیکی را به ویژگی های دوران دوم بازیگری او دارد. با همان تند و 
تیزی و به هم ریختگی و آشفتگی زندگی شخصی اش و از آن سو، 
هم  بر  دو  این  که  ناگزیری  تاثیر  و  او  کاری  قاطعیت  و  هوشمندی 
می گذارند. )که رد همه این ویژگی ها را می توان از زمان فیلم های قبلی 
پاچینو، از جمله »صورت زخمی« و »دریای عشق« و»پدرخوانده 3 

« دنبال کرد(. 

انتهای دهه 90 را می توان پایان دوران دوم بازیگری پاچینو دانست. 
در این مرحله هم مایکل مان با فیلم »نفوذی« )1999(، تاثیر به سزایی 
در تغییر مسیر پاچینو داشت. نمای پایانی این فیلم، که در آن پاچینو 
از کارش در تلویزیون کنار می کشد و از در خارج می شود، را می توان 
آغاز دوران سوم بازیگری او دانست. پاچینو در این دوره، بهترین 
بازی هایش را در نقش آدم هایی انجام داد که به آخر خط می رسند و 
در مقابل فشار محیط یا تقدیر، تاب مقاومت ندارند. آدم هایی که انگار 
هر چه بیشتر دست و پا می زنند، بیشتر فرو می روند. اشخاصی که 
در مسیر حرکت شان )کاری یا شخصی( دچار لغزشی می شوند و 

این لغزش در نهایت منجر به تباهی آنها می شود. 

در  دورمر  ویل  مرگ   ،)2002 نوالن،  )کریستوفر  خوابی«  »بی  در 
پایان ماجرا، حالتی تقدیری و آگاهانه دارد. از آن دست اتفاقاتی که 
تماشاگر از اواسط فیلم متوجه وقوع آن می شود و فقط آرزو می کند 
)دانیل  که می شناسم«  »مردمی  در  ندهد.  رخ  پایان  در  اتفاقی  چنین 
که  است  کارکشته ای  و  مجرب  وکیل  پاچینو،  آل   ،)2002 آلگرانت، 
برای یک شب مسئولیتی می پذیرد و تاوان آن را با نابودی اش پس 
2003( هم قضیه چیزی  می دهد. در »تازه کار« )راجر دونالدسون، 
خطرناک  بازی های  به  کار  تازه  مامور  آن  ورود  نیست.  این  جز 

فرجامی جز مرگ والتر برک باقی نمی گذارد. 

هم  2004( حتی دختر شایالک  رادفورد،  )مایکل  ونیزی«  »تاجر  در 
علیه رسم و رسوم او عمل می کند تا شایالک به این بیندیشد که در 
مسیر پرورش دخترش، دچار چه خطا یا اشتباهی شده که کار به 
اینجا کشیده است. در سال های اخیر، پاچینو یکی دو بار سعی کرد تا 
کاراکترهایی از جنس دوران دوم بازیگری اش را جان ببخشد، اما این 
کار نتیجه مناسبی را به بار نیاورده است. در »88 دقیقه« )جان آونت، 
2007(، آل پاچینو قرار است پلیسی باشد به اندازه همان نقش های ده 
پانزده سال قبلش مجرب و کارکشته و بی پروا، اما از آن سو آشفته 
و سردرگم در زندگی شخصی اش. در »قتل عادالنه« )آونت، 2008( 
هم که تا اواخر کار به نظر می رسد پاچینو نقش پلیس معقول، آرام و 
منطقی کار را دارد، در انتها با یک پیچش داستانی متوجه می شویم 
که قضیه برعکس است. اما سابقه ای که تماشاگر از پاچینو در ذهنش 
دارد، باعث می شود تا این پیچش هم در نهایت چندان برای تماشاگر 

غافلگیرکننده نباشد. 

آخرین کار تصویری پاچینو )که هنوز در معرض داوری عموم قرار 
نگرفته(، »تو جک را نمی شناسی« )بری لوینسن، 2010( می باشد. 

در اینجا پاچینو نقش دکتری را بازی می کند که بیش از 130 بیمار 
العالج را کشت و نهایتا طی دادگاهی جنجالی، به خاطر قتل درجه 2 
به زندان محکوم شد. از یک طرف، کاراکتر جک کوورکین، می تواند 
ادامه دوران سوم بازیگری آل پاچینو باشد. آدمی به ته خط رسیده 

که سعی می کند با کشتن بیماران العالج، به آن ها لطف کند. 

از سوی دیگر پاچینو می تواند این کاراکتر را به صورت یک بدمن 
اصیل بی احساس به تصویر بکشد که با کشتن بیماران، تنها سعی 
می کرد احساس درونی خودش را ارضا کند. گرچه به دالیل مختلفی 
)از جمله نام فیلم که انگار تماشاگر را مخاطب قرار داده و می خواهد 
از  یا  بکشد  تماشاگر  رخ  به  را  واقعی  کاراکتر  این  از  ابعاد جدیدی 
این  در  پاچینو  آل  چون  کاریزماتیکی  بازیگر  حضور  دیگر  طرف 
نقش(، به نظر می رسد که گزینه اول، بیشتر مقرون به حقیقت باشد، 
ولی نهایتا باید منتظر ماند و دید که آیا آل پاچینو با حضور در نقش 
این دکتر، نقطه اوج دیگری را بر کارنامه دوران سوم بازیگری اش 
آغاز  را می توان  نمی شناسی«  را  »تو جک  یا  ثبت خواهد رساند  به 
مرحله ای دیگر برای یکی از معدود اساطیر زنده سینمای دنیا دانست: 

آل پاچینو.

30نما
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كتاب هاي محبوب سينمايي 
شما كدامند؟ 

ترجمه: پریا صوفی 

رابطه شان  پرده بزرگ سینما و  کلمات مکتوب و  معموال وقتي درباره 
حرف مي زنیم، اولین چیزي که به ذهن متبادر مي شود کتاب هایي هستند 
اگر  درنتیجه  است.  گرفته  صورت  سینمایي  اقتباس  آن ها  روي  از  که 
این سوال قدیمی که  برای  چه ممکن است هرگز جواب راضی کننده ای 
»آیا اول باید کتاب را بخوانم؟« پیدا نکنیم ولی امروز می خواهیم درباره 
یعنی  هستند،  برانگیز  مناقشه   کمتر  که  کنیم  صحبت  کتاب هایی  دنیای 
کتاب هایی که درباره سینما و فیلم ها نوشته شده اند و نه کتاب هایی که 
از روی آن ها فیلمی ساخته شده باشد. و به جز این ها اگر بخواهید برای 
ژانر مورد عالقه تان در سینما تبلیغ کنید، چه راهی بهتر از این وجود 
اما  دهید؟!  پیشنهاد  زمینه  این  در  خواندن  برای  را  کتاب هایی  که  دارد 
پیش از آنکه به فهرست پایین رجوع کنید به یاد داشته باشید که موقع 
صحبت از کتاب های سینمایی، ما فقط از بیوگرافی یا اتوبیوگرافی های 
سینماگران صحبت نمی کنیم. پیشنهاد ما برای کتاب های سینمایی همه 
سوژه ها را در برمی گیرد: از شایعات و تاریخ و مطالعات اجتماعی گرفته 
تا هر چیزی دیگری که از نظر شما می تواند سطح باال یا پایین باشد ولی 
به  هر حال مربوط به سینماست. و حاال فهرست پنج کتاب توصیه شده 

درباره هنر سینما: 
هالیوود  پنهان  و  سیاه  رمزهاي  و  رازها   :Hollywood Babylon

کالسیک )نوشته: کنت انگر( 
را درباره دوران خوب  پیش داوری ها  افکار و  کتابی است که همه  این 
قدیم هالیوود به هم می ریزد و تقریبا همه داستان های حاشیه ای و روابط 
بین آدم ها در هالیوود روزهای استودیو، به صورت کامل در این کتاب 
کالسیک  افشاگرانه  کتاب  یکبار  فقط  اگر  درحقیقت  است.  شده  آورده 
کنت انگر را بخوانید، هر شایعه و رسوایی و افشاگری دیگری در مورد 

سینمای کالسیک هالیوود برایتان بی مزه خواهد بود. 
و  تاریخچه  آمریکایی،  ناطق  فیلم های  نشنیده اید:  چیزی  هنوز  شما 

داستان آن ها )نوشته: اندرو ساریس( 
اگر در مورد سینمای کالسیک هالیوود و سیستم استودیویی به کالس 
نخواهد خورد.  به دردتان  کتاب  این  از  بهتر  دارید، چیزی  نیاز  فشرده 
کتاب کالسیک ساریس خیلی ساده به چند قسمت استودیوهای بزرگ، 
است  فیلم  آموزش دهنده  بهترین  و  می شود  تقسیم  ستاره ها  و  ژانرها 
بدون این که شما را مجبور کند به کالس های اجباری نشانه شناسی و 

غیره بروید. 

گاوهای خشمگین ایزی رایدر: )نوشته:پیتر بیسکین( 
می شدم  بزرگ  سینما  عاشق  نوجوان  یک  عنوان  به  که  همین طور 
هالیوود  طالیی  دوران  را   70 دهه  سینمای  که  می شنیدم  اطرافیانم  از 
می نامند اما هیچ وقت واقعا متوجه نشدم که دلیلش چیست. اما حاال با 
تشکر فراوان از کتاب بیسکیند، کمی برایم روشن تر شد که چه طور یک 
دهه می تواند یک صنعت را تغییر دهد و جاده را برای روزگار آینده و 
دوران بالک باسترها و پرفروش ها باز کند و خب راستش باید اعتراف 
کنم عاشق این هستم که استیون اسپیلبرگ خجالتی و خام آن دوره را 
تجسم کنم که در یکی از مهمانی های مارگوت کیدر)بازیگر دهه 70( یک 

گوشه تنها برای خودش ایستاده است. 
کتاب فیلم راجر ایبرت: از تولستوي تا تارانتینو، بهترین نوشته هاي 

یک سده سینما )نوشته راجر ایبرت( 
گاهی اوقات وقتی فیلم ها تبدیل به شغل شما می شوند، ممکن است کمی 
در موردشان خسته و بی میل شوید. امکان دارد دیگر شور و هیجان آن 
آدم هایی را نداشته باشید که از سالن سینما بیرون آمده اند و یکی از 
فیلم های تایلر پری را دیده اند و حاال در تاریکی قدم می زنند. اما یکی از 
چیزهایی که من در مورد کتاب ایبرت خیلی دوست دارم این است که به 
ما نشان می دهد می توانیم فیلم هایمان را جدی بگیریم و در عین حال با 

آنها رابطه عاطفی برقرار کنیم. 
وودی آلن: بیوگرافی )نوشته: اریک الکس( 

از  بسیاری  مانند  و  شدم  بزرگ  آلن  وودی  فیلم های  تماشای  با  من 
آلن می بینم واقعا  از  فیلمی که  طرفدارانش پیش خودم فرض می کردم 
تصویر خود وودی است. )بدون این که واقعا بدانم خود وودی چه کسی 
کمدین  و  فیلمساز  زندگینامه  از  کتاب الکس  از خواندن  بعد  اما  است!( 
محبوبم، فهمیدم که پشت همه آن ژست های عصبی و حرکات و تیک ها 
چه معانی نهفته است و چقدر همه شان حساب شده هستند و رویشان 
فکر شده است و شاید اصال وودی آلن آن مردی که من فکر می کردم 
نیست)حاال ممکن است بهتر یا بدتر باشد(. اما خب راستش وقتی کتاب را 

خواندم، کمی بیشتر از قبل برایش ارزش و احترام قائل شدم. 
هیچکاک/ تروفو ) نوشته:هلن.جی.اسکات و فرانسوا تروفو( 

خیلی  که  نظر  این  از  است  سینمایی  کتاب های  همه  شاهکار  کتاب  این 
به ندرت اتفاق می افتد که دو استاد مسلم سینما روبه روی هم بنشینند و 
درباره هنر فیلمسازی با هم صحبت کنند. واقعا دیگر درباره این کتاب چه 
می توانم بگویم؟ کتاب یک مناظره اندیشمندانه است درباره فیلم و سینما 
از اسطوره فیلمسازی فرانسه و استاد تعلیق سینما. خب این ها تعدادی 
از انتخاب  های من بودند از کتاب هایی که درباره سینما نوشته شده اند. 
اما پیش از آنکه پیشنهاداتم را به پایان برسانم نمی توانم از معرفی این 
چند کتاب هم بگذرم: فیلم های کثیف و سطح پایین: میراماکس، ساندنس 
و ظهور فیلم های مستقل )نوشته: پیتر بیسکیند( شهر شبکه ها، سیمای 
هالیوود در دهه چهل )نوشته: اتو فردریش( نابغه سیستم: هالیوود در 
عصر استودیوها )نوشته: توماس شاتز( گفت وگو با بیلی وایلدر )نوشته: 

کمرون کرو( 

تقدير از برتولوچي 
در جشنواره آروبا 

از  آروبا  فیلم  بین المللی  جشنواره 
بزرگ  فیلمساز  برتولوچی  برناردو 
گزارش  به  می کند.  تقدیر  ایتالیایی 
آروبا  فیلم  جشنواره  دیلی  اسکرین 
می شود  برگزار  ژوئن   11 تا   4 از 
به  آروبا  طالیی  جایزه  نخستین  و 
می  اهدا  ایتالیایی  نوگرای  فیلمساز 

شود. 

مراسم  در  برتولوچی  است  قرار 
جشنواره  این  در  خود  بزرگداشت 
فیلم  درباره  و  رفته  صحنه  روی 
هایی که ساخته و نگاهش به سینما 

مدیر  ماسنزا  کلودیو  کند.  سخنرانی 
برناردو  این جشنواره گفت:»  هنری 
من  محبوب  فیلمساز  برتولوچی 
است، چه به عنوان فیلمسازی توانا 

و چه در مقام یک دوست.

برای  واقعی  الهام  منبع  یک  او 
در  سینما  دوستداران  از  بسیاری 
افتخاری  است.چه  جهان  سراسر 
ای  جشنواره  که  تر  باال  این  از 
را  خود  کار  آروبا  چون  گمنام 
جشن  برتولوچی  بزرگداشت  با 
قرار  طالیی  آروبای  جایزه  بگیرد؟« 
است به کارگردانان و بازیگرانی که 
شده  شناخته  المللی  بین  سطح  در 
را  سینما  هنری  های  مرز  و  باشند 
در جهان گسترده تر کنند اهدا شود. 

ليام گاالگر درباره 
بيتلز فيلم می سازد

درباره  فیلمی  دارد  گاالگرقصد  لیام 
آخرین گروه موسیقی معروف بیتلز 
رهبر  نوشت:  سی  بی  بسازد.بی 
سابق گروه موسیقی »او ای سیس« 
بیوگرافی  فیلم  یک  دارد  درنظر 
براساس کتاب خاطرات بیتلز نوشته 

»ریچارد دیللو« بسازد. 
فراز  درباره  بیوگرافی  ـ  فیلم  این 
حامی  »اپل«  شرکت  نشیب های  و 
روزهای  فاصل  حد  در  بیتلز  گروه 
ازهم  تا   19۶8 سال  پرهیجان 
پاشیدگی گروه در سال 1970 است. 
لیام،  کوچکتر  برادر  گاالگر،  نوئل 

طرفداران  از  اینکه  به  اشاره  ضمن 
کتاب خاطرات بیتلز است، این کتاب 

را اثری »درخشان« توصیف کرد. 
گاالگر  لیام  فیلمسازی  کمپانی 
»ایندیپندنت  کمپانی  همکاری  با 
خواهد  را  فیلم  این  فیلمز«  رولوشن 
ساخت. نوئل گاالگر گفت: گروه بیتلز 
متعلق به زمان خودش بود. نمی توان 
با  را  امروزی  موسیقی  گروه  یک 
دهه  به  مربوط  موسیقی  گروه  یک 
19۶0 مقایسه کرد. موسیقی امروزه 
19۶0 داشت،  اهمیتی را که در دهه 

دیگر ندارد. 
ای  »او  گروه  نوئل  آنکه  از  پس 
سیس« را ترک کرد، گروه مزبور در 
رفتن  دلیل  پاشید.  ازهم   2009 سال 
نوئل از این گروه این بود که او گفت 

دیگر نمی تواند با لیام کار کند.
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مادرهاي ميلياردر 
تنها هشت زن از فهرست فوربس ثروت میلیاردي شان را خودشان 
دیرینه  سنت  مطابق  فوربس  آمریکایي  مجله  اند  آورده  دست  به 
فهرست ثروتمندترین افراد جهان را منتشر کرد. با این تفاوت که 
جدیدترین فهرست این مجله این بار در آستانه روز جهاني مادر 
مربوط به مادرهاي میلیاردر است. 70 مادر میلیاردر در این جهان 
وجود دارد و تنها هشت نفر از این تعداد که جي.کي.رولینگ و مگ 
ویتمن هم در میان شان هستند، این ثروت هنگفت را خودشان به 
دست آورده اند. هر چند هیچ یک از این هشت زن سخت کوش و 
خودساخته در فهرست 10 نفره ثروتمندترین مادران جهان قرار 

نمي گیرند. 

1 - کریستي والتون 
یک  بیوه،  ساله،   55 آمریکا/  دالر/  میلیارد   22.5
بیوه پسر مالک ثروتمند فروشگه هاي  او  فرزند/ 
 2005 سال  در  که  است   Wal-Martزنجیره اي
بعد از سقوط هواپیماي شخصي اش از دنیا رفت. 

خانم والتون به لطف سرمایه گذاري آخرین همسرش در کارخانه 
تولید انرژي خورشیدي یکي از 

ثروتمندترین هاست. 
2 - لیلیان بتنکورت 

یک  بیوه،  ساله،  دالر/فرانسه/87  میلیارد   20
 ،L’Oreal فرزند / او دختر مالک ثروتمند شرکت
برند مشهور محصوالت آرایشي و زیبایي است. 
این زن که لقب وارث لوازم آرایش را به او داده 

اند، ثروتمندترین مادر اروپاست و در سال 2007 بیوه شد. 

3 - بریجیت راسینگ 
13 میلیارد دالر/سوئد/8۶ ساله، بیوه، سه فرزند/

او و سه فرزندش بعد از مرگ پدر خانواده که 
سهامدار اصلي شرکت Tetra Laval بود، مبلغ 
زمینه  در  شرکت  این  بردند.  ارث  به  زیادي 
بسته بندي مایعات انقالب بزرگي به وجود آورده 

است. 

4 - ساویتري جیندال 
12.2 میلیارد دالر/هند/ ۶0 ساله، بیوه، 9فرزند/ 
از  یکي  جیندال،  گروه  غیراجرایي  رئیس  او 
بزرگترین کارخانه هاي فوالد و برق هند است. 

آخرین همسر ثروتمندترین مادر آسیا که رئیس این کارخانه بود، 
در سال 2005 در یک سانحه هوایي کشته شد. 

5 - ابیگیل جانسون 
متاهل،  ساله،   48 آمریکا/  دالر/  میلیارد   11.5
سرمایه  موسسه  پدرش  همراه  به  او  فرزند/   2
گــذاري Fidelity را مدیریت مي کند. این موسسه 
در  دوجانبه  گذاري  سرمایه  شرکت  بزرگترین 

ایاالت متحده به حساب مي آید که توسط پدربزرگ این زن تاسیس 
شده است. 

۶ - سوزان کالتن 
متاهل،3  ساله،   47 آلمان/  دالر/  میلیارد   11.1
هربرت  پدرش  از  را  بي.ام.و  سهام  او  فرزند/ 
ماشین  کارخانه  این  پیش  دهه  یک  که  کوآندت 
سازي را از ورشکستگي نجات داد، به ارث برده 
سهام  درصد   50 از  بیش  بي.ام.و  جز  به  است. 

ارث  خانم  این  به  نیز   Altana شیمیایي  مواد  سازنده  کارخانه 
رسیده است. 

7 - آیریس فونتبونا )عکس ندارد( 
11 میلیارد دالر/ شیلي/ بیوه، سه فرزند 

آندرونیکو  شیلي،  مشهور  میلیارد  بیوه  حاال  و  همسر  دومین  او 
مس  معادن  بزرگترین  از  یکي  مالک  او  خانواده  است.  لوکسیک 
مدیریت  Antofagasta هستند. در عرض یک سال  نام  به  جهان 
این خانم سهام شرکت بیش از 80 درصد رشد کرد و ثروت او از 

گذشته بیشتر شد. 

8 - ژاکلین مارس )عکس ندارد( 
پدربزرگ  فرزند/   3 مطلقه،  ساله،   71 آمریکا/  دالر/  میلیارد   11
شکالت  کوچکش  آشپزخانه  در   1911 سال  در  مارس  فرانک  او 
درست مي کرد. بعدها پدرش کارخانه مشهور M&M را تاسیس 
کرد. او سومین نسل مارس است که بعد از مرگ پدرش در سال 

1999،از صنعت خوشمزه شکالت درآمدزایي مي کند. 

9 - آن کوکس چامبرز 
فرزند/دختر  مطلقه،3  ساله،   90 دالر/  میلیارد   10
پایان  از  Cox بعد  جیمز کوکس، موسس شرکت 
مي  کار  خبرنگار  و  معلم  عنوان  به  دبیرستان 
از سود شرکت صاحب   1989 این که در  تا  کرد 
وارد   Cox شرکت  بعد  کمي  شد.  دالر  هزار   2۶
بیش  اصلي  مالک  امروز  و  شد  سیاست  دنیاي 

چندین  و  رادیو  شبکه   8۶ تلویزیوني،  شبکه   15 روزنامه،   17 از 
خبرگزاري است. 

10 - چارلن دکاروالهو - هنکن 
7 میلیارد دالر/ هلند/ 55 ساله، متاهل، 5 فرزند/ 
یکي  سهام  از  درصد   25 او  پیش  سال  هشت 
جهان  نوشیدني  هاي  کارخانه  بزرگترین  از 
این  همسر  پدر،  مرگ  از  بعد  برد.  ارث  به  را 
به  راحتي  به  بتواند  او  تا  پدر شد  زن جانشین 

تحصیل حقوق در دانشگاه ادامه بدهد. 
**************

گران ترين پرتره شخصي جهان 
آن  از  که  »مونه«،  تابلوي 
بهترین  از  یکي  به عنوان 
تاریخ  شخصي  پرتره هاي 
هنر یاد مي شود، به احتمال 
را  فروش  رکورد  زیاد 
اي  پرتره  شکست.  خواهد 
که ادوارد مونه، پدر مکتب 
خودش  از  امپرسیونیسم 
اثر  دو  تنها  از  یکي  کشیده 
که  »مونه«  اوست.  جاودانه 
اثرش راهنماي پیشرفت در 
هنر مدرن است، در قرن 19 
مسیر بین سنت و رئالیسم 
کرد.  هموار  را  هنر  دنیاي 

این نقاشي که در سال 1878 با ماله کشیده شده، قرار است روز 
22 ژوئن در لندن به حراج گذاشته شود. قیمت پایه این پرتره 30 

میلیون پوند اعالم شده است. 

رئيس تان را حذف كنيد 
مشکالت  از  یکي  بداخالق  و  گیر  کارفرماي سخت  با  کردن  کار 
همیشگي کارمندان است اما مهندسان نرم افزار با نوآوري جدید 

خود این معضل را حل کرده اند. 
می  که  مي شود  رئیس ها  جایگزین  اینترنتی  نرم افزاری  به زودی 
را  آنها  حقوق  کند،  استخدام  کارمند  خودکار  به صورت  تواند 

پرداخت و انجام کارهای مختلفی را به عهده آنها بگذارد. 
ابتدا روی وب سایتی قرار داشت که انجمنی برای  این نرم افزار 

شرکت های جویای نیروی کار به شمار می رود. 
که  کرد  پیدا  ارتقا  به گونه ای  مذکور  نرم افزار  مدتي  از  بعد  اما 
سازندگان آن می توانند این سایت را طوری برنامه  ریزی کنند که 
خود آگهی اشتغال برای مشاغل مختلف را روی اینترنت قرار داده 
و تعدادی را استخدام و مسئولیت هایی را به عهده آنها قرار دهد 
و بدون دخالت انسان حقوق کارمندان را پرداخت کند. »مت بری« 
می گوید:»طی   Freelancer.com وب سایت  سازندگان  از  یکی 
۶0 سال گذشته بشر کنترل نرم افزارها را به عهده گرفته بود و 
اکنون به مرحله ای پا گذاشته ایم که نرم افزارها می توانند انسان را 
کنترل کنند. برای مثال برنامه ای که برای فروشگاهی با موجودی 
کاالی بسیار باال نوشته شده است می تواند به صورت خودکار 
به  را  فروشگاه  کاالهای  فروش  تا  کند  استخدام  را  فروشندگانی 
عهده گیرند و از این افراد به گونه ای کار بخواهد که بهترین بازده 
را به دست آورد. زمانی که این نرم افزار در حال بررسی بازده 
کار و دستمزدهاست از استخدام دیگر افراد برای کار در شرکت 
جلوگیری خواهد کرد تا بتواند میزان کار انجام شده را بسنجد.« 

بری معتقد است در این وب سایت به اندازه ای برنامه نویس وجود 
دارد که حتی می توان برنامه ای را برای بهبود این سایت نوشت 
که به صورت خودکار بتواند افرادی را برای بهبود و تغییر کدهای 

سایت استخدام کند. 
9 مي 2010 

تله كام؛ ساختماني با 
پنجره هاي بسته 

از ابتداي سال جاري در این شرکت 13تن خودکشي کرده 
و هشت تن دیگر نیز در این اقدام ناکام ماندند 

فرانسه  کام  تله  شرکت  کارمندان  از  دیگر  یکي  خودکشي 
بار دیگر این شرکت را در مرکز توجهات قرار داده است. 
لیل  شهر  نزدیکي  در  خود  خانه  در  ساله   52 کارمند  این 
به زندگي خود پایان داد. البته خبر خودکشي کارکنان تله 
از  پس  کام  تله  فرانس  نیست. سخنگوي  کام خبر جدیدي 
انتشار خودکشي این کارمند گفت: »یکي دیگر از کارکنان ما 
خودکشي کرد. این ماجراي تاسف باري است که همه ما را 

تحت تاثیر قرار داد. « 
از  35تن  2009میالدي،  2008و  سال  در  که  است  حالي  در  این 
ماه  پنجم  در  کردند.  کام خود کشي  تله  فرانس  کارکنان شرکت 
مي نهاد بررسي استرس و سالمت کار، اعالم کرده بود که از ابتداي 
سال جاري میالدي در این شرکت 13تن خودکشي کرده و هشت 
دادگستري  میان  این  در  ماندند.  ناکام  اقدام  این  در  نیز  دیگر  تن 
فرانسه در ماه آوریل، بررسي این موج خودکشي ها که روش هاي 
مدیریتي این شرکت بزرگ فرانسوي را به چالش کشیده است، در 
ناکارآمد  روش هاي  خودکشي ها  این  داد.  قرار  خود  کار  دستور 
مدیریتي این شرکت عظیم را براي انطباق شیوه انحصار دولتي 
آشکار  اینترنت،  و  تلفن  زمینه  در  جدید  رقابتي  دنیاي  با  سابق 
کرده است. این در حالي است که یکي از مدیران ارشد بزرگترین 
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شرکت مخابرات فرانسه فن آوري هاي نوین را دلیل خودکشي 
با  کام  تله  کارمندان  مي گوید  او  مي داند.  کام  تله  کارمندان 
دریافت تعداد زیادی ایمیل از راه تلفن های همراه هوشمند و 
در هر ساعتی از شبانه روز دچار استرس شدید شده و این 
امر سبب شده آنها دست به خودکشي بزنند.ژرویس پلیسیر 
که  »امروز کسی  کام مي گوید:  تله  فرانس  مالی شرکت  مدیر 
در شرکت های بزرگ در پست های باال از رئیس هیئت مدیره 
تا کارمندان رده اول و دوم کار می کند باید همیشه و در هر 
شرایطی به اینترنت متصل باشد.« فرانس تله کام که اپراتور 
اورنج را شکل داده پس از خودکشی 22 کارمند خود در مرکز 

توجه افکار عمومی فرانسه قرار گرفته است. 
از  »برخی  مي  گوید:  فرانسه  کام  تله  شرکت  ارشد  مدیر  این 
کارمندان به دلیل خصوصی سازی این شرکت به شدت تحت 
تر  وخیم  را  موقعیت  این  نوین  های  فناوری  و  هستند  فشار 
کرده و موجب شده که این افراد مجبور شوند مسائل کاری را 
وارد زندگی شخصی خود کنند. 15 سال قبل، یک کارمند در 
رده متوسط در داخل یک شرکت بزرگ نه تلفن همراه داشت 

و نه رایانه قابل حمل. 
او  برای  کار  رسید  می  خانه  به  که  آن  محض  به  بنابراین 
تمام می شد.« یک فرد شکننده می تواند به دلیل تداخل زیاد 
بیشتر  گذشته  به  نسبت  حرفه اش  و  خصوصی  زندگی  میان 
احساس سردرگمی و استرس کند. در یکي از موارد خودکشي 
کارمندان تله کام، یک کارمند در یک جلسه این شرکت با شلیک 
گلوله به شکم خود خودکشی کرد و یک کارمند زن نیز خود را 
از پنجره به بیرون پرت کرد. این مدیر توضیح داد که فرانس 
تله کام که یک شرکت دولتی است در حال بازنگری ساختار 
به  و  است  خصوصی  شرکت  یک  به  شدن  تبدیل  و  و  خود 
همین دلیل استرس زیادی به کارمندان وارد شده است. به ویژه 
کارمند  هزار   102 از حدود  این شرکت  با خصوصی سازی 
اخیر  سال  پنج  در  کارمند  هزار   15 از  بیش  کام  تله  فرانس 
آمار رو  دهند.  تغییر  را  یا شهر خدمت خود  و  باید سازمان 
به افزایش خودکشي کارمندان تله کام مخابرات فرانسه را بر 
تراس هایی  و  بسته  پنجره های  با  را  ساختمانی  تا  داشته  آن 
که به بیرون راه ندارند، ایجاد کند که در آن امکان خودکشی 

کارکنان تقریبا صفر باشد. 
11 مي 2010 

بدترين فرار از زندان در طول تاريخ 
پلیس انگلستان خبر از دستگیری مردی را داد که قصد 
اسنوپی  کارتونی  شخصیت  لباس  پوشیدن  با  داشت 
به داخل یک زندان نفود پیدا کند و یکی از اقوام خود 
را آزاد کند.این مرد که مسلح نیز بود قصد داشت با 
پیدا  راه  زندان  داخل  به  کارکنان  شکستن در ورودی 
به جای آن  این فرد بیشتر  لباس و ظاهر عجیب  کند. 
به  را  نگهبانان  باعث ترس شود، تعجب و شگفتی  که 
همراه داشت.این مرد تنها نبود و یک همدست نیز او را 
در این کار یاری می کرد. آنها بلوا و آشوب زیادی در زندان 
یک  آنها  اسلحه  شد  مشخص  مدتی  از  بعد  اما  کردند،  ایجاد 
هفت تیر آب پاش ساده است و پلیس به سادگی هر دو نفر را 
دستگیر کرد.البته این تنها موضوع جالب در این سرقت نبود.

بعد از دستگیری این دو نفر مشخص شد که آنها حتی زندان را 
هم اشتباهی آمده اند و خویشاوند آنها در جای دیگری زندانی 
است. به نظر می رسد این اتفاق را باید بدترین عملیات فرار از 

زندان تاریخ نام گذاری کرد. 

30 سال حبس يک دختر در آغل 
اتهام  به  پسرش  و  پدر  یک  دستگیری  از  الجزایر  مطبوعات 
زندانی کردن فرزند دختر خود به مدت 30 سال خبر دادند.این 
دختر در سن 18 سالگی به اتهام رابطه نامشروع 30 سال در 
آغل گوسفندان در مزرعه ای در جنوب الجزیره زندانی شده 
بود. پلیس الجزایر این فرد را که هم اکنون 48 ساله است،  در 
حالی که لباس های بسیار کهنه و کثیفی بر تن داشت در آغل 
گوسفندان پیدا کرد.این فرد قدرت تکلم خود را از دست داده و 

دچار مشکالت روانی شده است. 

جهت درج آگهی در هفته نامه پرشين با شماره تلفن

 02084554203
تماس حاصل فرمائيد
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چرا هنوز چارلز ديكنز 

مي خوانيم؟ 
امسال نمي توانید در یک گوشه  به نظر مي رسد که  جون میشل وارس: 
شهر بچرخید و نام چارلز دیکنز را نبینید. چهار رمان بزرگ بر اساس 

شد:  منتشر  او  زندگي 
»Drood« از دن سایمون، 
از  دیکنزها«  »آخرین 
»خواستن«  پرل،  متیو 
و  فالناگان  ریچارد  از 
آبي«  لباس  در  »دختري 
اوایل  آرنولد.  گینور  از 
سریال  نیز  جاري  سال 
تولید  که  کوچک«  »دوریت 
بود  بي بي سي  یک  شبکه 

آمریکا  در  امي  11 جایزه  و  انگلستان  در  بفتا  پنج جایزه  دریافت  نامزد 
شد. مجالت و روزنامه ها داستان ها از گفته هاي او درباره بحران جهاني 
دست  از  فعال  دنیا  مردم  مي رسد  نظر  به  پرداخته اند  و  ساخته  اقتصاد 
دیکنز خالصي نخواهند داشت. به عنوان کسي که درباره دیکنز مي نویسد 
و نوشته ها و داستان هاي او را تدریس مي کند، این سوال که چرا ما هنوز 
دیکنز مي خوانیم، گهگاه به جانم مي افتد. اما جدي ترین باري که این سوال 
برایم مطرح شد و حقیقتا نیز یافتن پاسخي براي آن آزاردهنده بود، 10 
قرار  دانش آموز   30 مقابل  دبیرستان  یک  در  که  زماني  بود،  پیش  سال 
گرفته و داشتم برایشان سخنراني مي کردم. نزدیک 30 دقیقه بود که داشتم 
حرف مي زدم و نسخه اي از دیوید کاپرفیلد چاپ شده در سال 1850 در 
دستانم بود و داشتم به دانش آموزان مي گفتم که براي خوانندگان عصر 
ویکتوریایي دیکنز بیشتر شبیه این بوده که »حواستان باشد هفته دیگر 
ادامه اش را دنبال کنید«. یعني چیزي شبیه سریال هاي امروز براي ما، آنها 
دیوانه وار با میلي عجیب داستان هاي او را مي خواندند و منتظر ادامه آن 
در ستون هاي هفتگي روزنامه هایشان مي شدند. بعد دستي در میانه کالس 
بلند شد. »اما خب حاال ما چرا باید اون رو بخونیم؟« در این لحظه جوابي 
به ذهنم نرسید چرا که متوجه شد با آنکه دکترایم را روي موضوع دیکنز 
گرفته بودم، هرگز روي این سوالي به دقت فکر نکرده بودم. جوابي که 
در آن زمان دادم قابل قبول بود: »چرا که او به شما یاد مي دهد چگونه 
فکر کنید.« البته بسیاري از نویسنده ها به شما یاد مي دهند که چگونه فکر 
کنید و و مي دانستم این واقعا دلیل مناسبي نیست. این سوال سال ها مرا 
اما  مي کردم  امتحان  را  مختلف  جواب هاي  مدت ها  و  کرد  خود  مشغول 
هرگز به رضایت نمي رسیدم. ما دیکنز مي خوانیم نه به این خاطر که او 
مرد زمانه خودش بوده، بلکه به این خاطر که او مرد زمانه ما نیز هست. 
ما دیکنز مي خوانیم چراکه روح بشر را عمیقا جست وجو مي کند، به این 
خاطر که او با ترسیم رفتارها و عادت هاي شخصي که همگي ممکن است 
بسیار بدیهي و آشکار به نظر برسند چیزهایي از خویشتن مان مي گوید. 
پیغام او درباره فقر و نیکوکاري دهه ها و دهه ها منتقل شده و ما مي توانیم 
تجربه هاي  از  که  بگیریم  درس  همان قدر  او  شخصیت هاي  تجربه  از 
اینکه  دلیل  اما  این سوال.  براي  دالیل خوبي هستند  اینها  تمام  خودمان. 
چرا من دیکنز مي خوانم نیستند. جست وجوي من براي رسیدن به جواب 
ادامه پیدا کرد اما هرگز به موفقیت ختم نشد. تا آنکه یک مقاله از یک بچه 
این سوال را در مقاله اش  این دختر کوچک  به دستم رسید.  دبیرستاني 
رمان ها همگي خود  این  که  »چرا  بود  داده  پاسخ  بعد  و  بود  کرده  طرح 
ما هستند، در عظیم ترین حالت ممکنه. پاسخي اند به این سوال که چرا ما 
این گونه هستیم که هستیم.« مثل مرواریدي نهفته در دل صدفي کثیف این 
پاسخ در میان ذهن آشفته من درخشید. جوابي به این سادگي و دم دستي 
پانزده ساله مي تواند ان را بفهمد و بنویسد. حاال من  که تنها یک دختر 
مي توانستم به یمن سال ها شناختم از دیکنز کلي اضافات و حواشي به این 
جواب ساده اضافه کنم و آن را اکادمیک کنم: پانتئوني از شخصیت هایي 
در جزئیتات  بشري،  گوناگوني شخصیت هاي  از  آینه اي هستند  که  غني 
موشکافانه و بي زمان او »تم هاي جهاني« خفته است، درام و ملودرامي که 
به واسطه آن ما هر کدام جایگاه خودمان را در تئاتر دیکنز مي یابیم، بله، 
اما عصاره آن چه من مي خواستم بگویم متعلق به کس دیگري بود. در 
مورد دیکنز هم همین گونه است، آن لحظه اي که شخصیت اصلي متوجه 
نکته اي مي شود، آن را به یمن حضور فرد یا افراد دیگري مي فهمد. خب 
حاال من چه کسي بودم که بخواهم بدانم چرا این گونه ام که هستم؟ من 
هم مثل بیشتر مردم فکر مي کنم که بدانم چه کسي هستم، بدون آنکه دقیقا 

بدانم. من الیور توئیست بودم. 

کسي که همیشه مي خواهد و باز هم مي خواهد. من نیکالس نیکل باي بودم. 
پسر مردي مرده، و عمیقا باور داشتم که پدرم از جایي دارد مرا نظاره 
به  پیش  سال ها  که  مادري  آروزي  در  بودم،  سامرسون  استر  مي کند. 
خاطر وضعیتي که تحمل آن دیگر برایش راحت نبود، ترکم کرده بود. پیپ 
بودم، عاشق کسي که بسیار از من باالتر بود. من تمامي این شخصیت ها 
بودم که در زمانه و حایي دیگر کسي مرا بازنوشته بود. این گونه بود که 
کم کم دریافتم چرا این گونه ام که هستم. چرا که دیکنز به من بسیار راجع 
به نوع بشر و اعمال و رفتارش گفته بود. هنوز دو یا سه رمان دیکنز باقي 
مانده که من نخوانده ام. اما زماني که وقتش برسد آن ها را خواهم خواند. 
تقریبا مي دانم قرار است در آن رمان ها با چه کساني آشنا شوم، کساني 
از جنس خودم، کساني که در زمان و مکان بارها و بارها تکرار شده و 
خواهند شد. آن ها تضمیني هستند تا به واسطه شان مطمئن باشیم دیکنز، 
آنچه ما هستیم، در  بر  نه، نوري مي افروزد  را بخوانیم و چه  چه آن ها 

بدترین و خوش ترین ایام. 

بوكوفسكي: شاعري
 بر لبه تيغ 

نمایشگاهي  دارد  تصمیم  هانتینگتون،  کتابخانه 
نویسنده  و  شاعر  بوکوفسکي،  چارلز  آثار  از 
کتابخانه  این  کند.  برپا  آمریکایي  شده  شناخته 
که در جنوب کالیفرنیا واقع شده، داراي چندین 
گوتنبرگ  انجیل  مانند  نایاب  کتاب  مجموعه 
است. یکي از مهم ترین دارایي هاي این کتابخانه 
مجموعه آثار چارلز بوکوفسکي، شاعر آمریکایي 
است که در سال 1994 درگذشت. بنیان گذار این 
کتابخانه مي گوید »بوکوفسکي راجع به کارگران 
خیلي  رمان ها  دیگر  در  که  اقشاري  مي نوشت، 
محروم  که  کساني  نمي کنید،  برخورد  آن ها  با 
مي دادند.«  انجام  غیراخالقي  کارهاي  و  بودند 
این نمایشگاه با کمک بیوه بوکوفسکي، لیندا لي 
برگزار مي شود و »چارلز بوکوفسکي: شاعر بر 
لبه تیغ« نام دارد و از 9 اکتبر تا 14 فوریه دایر 
از  خواهد بود. کتابخانه هانتیگون صاحب بیش 
2700 قطعه متعلق به بوکوفسکي است، قطعاتي 
دست نوشته  و  کتاب  جلد   500 از  بیش  شامل 
اشعار. اما از این تعداد تنها 100 آیتم به نمایش 
دسترس  در  آن ها  باقي  ولي  آمد  درخواهد 

متخصاصان و محققان خواهد بود. 

كتاب »پروست« 11 هزار 
يورو فروخته شد 

یکي از کتاب هاي مارسل پروست در یک حراجي 
فروش  به  یورو  هزار   11 مبلغ  به  فرانسه  در 
کتاب  منحصر به فرد  نسخه هاي  از  یکي  رسید. 
مربوط  رفته«  از  دست  زمان  »در جست وجوي 
1914 در حراجي دوشه در فرانسه به  به سال 
فروش رسید.  این کتاب اولین جلد کتاب پروست 
است )با نام طرف سوان( و هشت سال پیش از 
مرگ نویسنده در انتشارات گراسه منتشر شده 
است. ویژگي منحصربه فرد این کتاب وجود سه 
نامه نوشته و امضا شده توسط پروست است.  
مادر  مرگ  از  پس   1905 سال  در  نامه ها  این 
پروست خالق  مارسل  نوشته شده اند.  نویسنده 
شاهکار »  درجست و جوي زمان از دست رفته« 
است ، اثري که توسط مهدي سحابي در هشت 

جلد به فارسي ترجمه شده است. 

"بزرگداشت روز 
سعدی در لندن "

 

برنامه   1389 اردیبهشت   17 جمعه   درتاریخ 
ویژه ای را در محل رایزنی فرهنگی ایران به 
مناسبت بزرگداشت روز سعدی شاعر شیرین 
"میراث  عنوان  با  ایرانی  پرداز  نکته  و  سخن 
سعدی در گنجینه ادب پارسی" برگزار شد. در 
این برنامه که با حضور جمعی از صاحبنظران 
ادبیات فارسی برگزار  و عالقه مندان زبان و 
وادبیات  تاریخ  برجسته  اساتید  از  تن  دو  شد 
سعدی  شعر  ویژگیهای  درباره  سخنرانی  به 

پرداختند. 
مخبر  دکتر  خانم  برنامه  ابن  سخنران  اولین 
که  بود  دانشگاه  استاد  و  محقق  دزفولی 
سخنان خود را با عنوان »تاثیر شعر سعدی بر 
ارائه نمود. دکتر مخبر ضمن مروری  غرب«  
بر روزگار سعدی ، به بررسی تاریخ ایران و 
 . پرداخت  هجری  هفتم  قرن  در  فارس  منطقه 
مهم  رویارویی  دوره  به  اشاره  با  سپس  وی 
و  صلیبی  جنگهای  یعنی  وغرب  اسالم  جهان 
به  اروپایی  جهانگردان  سفر   ، عثمانی  دوره 
با  غرب  آشنایی  مهم  مراحل  از  یکی  را  ایران 
تاثیر  دانست.دکتر مخبر حوزه  ایرانی  فرهنگ 
در  را  سعدی  آثار  و  فارسی  ادب  گذاری 
و  آلمانی  فرانسوی،   : اروپایی  مهم  زبان  سه 

انگلیسی بررسی نمود.

  وی در سخنرانی خود  به حضور سیاحان 
تماس  و  صفوی  دوره  در  ایران  در  اروپایی 
سعدی  شعر  ویژه  به  فارسی  ادبیات  با  آنان 
اشاره کرد و در این زمینه به سفرنامه هایی 
 ، "کمپفر"  "شاردن"،  های   سفرنامه  مانند 
"تاورنیه"، "پیتر دالواله"  و غیره اشاره نمود. 
به گفته ایشان "آندره دوریه"  در قرن هفدهم 
نخستین ترجمه  فرانسوی منتخبی از گلستان 
ترجمه  قرن   همان  در  منتشرکرد.  را  سعدی 
فرانسوی اثر به زبانهای آلمانی، التین وهلندی 
از  کاملی  ترجمه  نوزدهم،  درقرن  منتشرشد. 
گلستان  و  دومنار"  "باربیه  توسط  بوستان 

درهمین  شد.   انجام  دوفرمه"  "شارل  توسط 
آلمانی  زبان  به  "گراف"  توسط  گلستان  قرن 

و"نازاربیس" به زبان روسی منتشرشد. 
مسلک  یگانگی  به  سپس  مخبر  دکتر  خانم 
عصر  فالسفه  با  ایرانی  حکمای  عقیده  و 
گفت  و  کرد  اشاره  اروپا  در  روشنگری 
با  ایرانی  اخالق  وگویندگان  حکما  معتقدات  
نظرات فالسفه فرانسوی قرن هیجدهم شباهت 
وقرابت زیادی دارد فردوسی وسعدی وسایر 
یگانگی  "منتسکیو"  و  "ولتر"  شعرای ایرانی با 
باره  در  زمان خود   در  "ولتر"  دارند.  مسلک 
فلسفه  مهد  را  وایران  بود  نظر  صاحب  ایران 
وبشردوستی می دانست. ایران از رهگذر آثار 
تاثیر پی گیری  سعدی در نوشته های "ولتر" 
داشته است. او در ادامه به تاثیر ادبیات فارسی 
هجدهم  قرن  در  آمریکا  در  سعدی  شعر  و 
پرداخت.  پس از سخنان خانم دکتر مخبر آقای 
خسرو تاجبخش از ایرانیان صاحب ذوق مقیم 
درباره  خود  های  سروده  از  شعری  بریتانیا 
سعدی را قرائت کرد که مورد توجه و استقبال 
به  نوبت  ایشان  از  پس  گرفت.  قرار  حضار 
استاد  توکلی  علی  آقای  برنامه  دوم  سخنران 
زبان و ادبیات فارسی رسید که طی سخنانی 
به ویژگی های شخصیتی سعدی اشاره کرد. 
او درباره تحصیالت سعدی در نظامیه بغداد و 
آموختن زبان عربی سخن گفت و به این نکته 
اشاره کرد که با این همه سعدی همواره جنبه 
ایرانی خود را حفظ کرده است. او همچنین به 
خانواده  اینکه  و  کرد  اشاره  سعدی  سفرهای 
وی در این سفرها او را همراهی می کرده اند 
و به این سخن از سعدی به عنوان شاهد اشاره 

کرد که »به صنعا درم کودکی درگذشت«. 

او در این سخنان با اشاره به جد و نیای سعدی  
که همه اهل فضل و ادب بوده اند اظهار داشت ، 
پرورش در دامان چنین خانواده ای این مقام را 
به سعدی بخشید که همه مردم ایران با نام و 
شعر حکیمانه او آشنا باشند و هر ایرانی پند یا 

حکمتی از او در خاطر داشته باشد. 

حلمی  محمد  علی  دکتر  برنامه  این  پایان  در 
از  تشکر  ضمن  بریتانیا  در  فرهنگی  رایزن 
جلسه  در  حاضر  صاحبنظران  و  سخنرانان 
تناوب  به  و  آینده  در  که  امیدواری کرد  ابراز 
و  ادیبان  بزرگداشت  در  دیگری  های  برنامه 
فرهنگی  رایزنی  توسط  ایرانی  اندیشمندان 

برگزار شود. 

برنامه  این  حاشیه  در  است  ذکر  به  الزم 
زمینه  در  موجود  های  کتاب  از  نمایشگاهی 
دید  معرض  در  ایران  معاصر  ادبیات  و  شعر 

عالقمندان قرار داشت.
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چهره اي تازه از همينگوي 

یکي نویسنده آمریکائي قصد دارد زندگینامه ارنست همینگوي 
را به رشته تحریر در آورد،او همچنین در کتابش به تأثیري 
ارنست همینگوي  آثار  بر خلق  که شهر میشیگان و مردمش 
داشته اند مي پردازد. نام کتاب این نویسنده »نمایش میشیگان 
همینگوي« است و مربوط به سال هاي 1900 تا 1920 است. 
ارتباط  در  شهر  این  با  خانواده اش  و  همینگوي  که  سالهایي 
براي نوشتن  این شهر  از  ادبیات  نوبل  برنده جایزه  بودند و 

آثارش الهام مي گرفته است. 
فدرزپیل از لوازم شخصي همینگوي چون عکس ها، نامه ها و 

داستان هاي او براي نوشتن این کتاب استفاده کرده است. 
او مي گوید: همینگوي براي نوشتن هر اثر ادبي از عکس ها و 
مطالب زیادي استفاده مي کرد و پس از اتمام نوشتنش آنها را 
این کتاب، داستان ها و رمان هایي  در جایي دیگر مي گذاشت. 
را که این نویسنده بزرگ آمریکایي با تأثیرپذیري از این شهر 
»عید  و  آدام  نیک  داستان هاي  مي کند.  بررسي  است  نوشته 
است  معتقد  کتاب  نویسنده  که  اثاري هستند  از جمله  متغیر« 

همینگوي در نوشتن آنها از میشیگان الهام گرفته است. 

جايزه 30 هزار دالری به 
نويسنده طنزهای سياه رسيد

 

در  ری  کوتاه  داستان  بهترین  جایزه  برنده  رابیسن  مری 
نیویورک شد.مری رابیسن ۶1 ساله به دلیل نوسته های دقیق 
و شوخی های سیاهش مشهور است. از این نویسنده دو کتاب 

»روزها« و »باورشان کن« شهرت به سزایی دارند.
 30 نقدی  جایزه  رابیسن  کردند  اعالم  جایزه  این  گردانندگان 
و  تمپبل  امی  برت،  کرد.آندرا  خواهد  دریافت  را  دالری  هزار 
جین ان فلیپس، داوران این جایزه امروز سه شنبه داستان های 
نگاه  و  شوخ طبعانه  »بی رحمی  واسطه  به  را  رابیسون 
کردند. تحسین  بشر«  زندگی  مهم  لحظات  به  کنایه آمیزشان 
جایزه ری به نویسنده ای تعلق می گیرد که خدمتی قابل توجه 
سال  را  جایزه  این  باشد.  کرده  کوتاه  داستان  چارچوب  به 
198۶ مایکل ام.ری پایه گذاری کرد. ری داستان کوتاه نویس 
راه  به  از  که ده سال پس  بود  متعهد و همچنین رمان نویس 
انداختن این جایزه درگذشت.همپل، جان آپدایک، اودورا ولتی 
و جویس کرول اوتس از برندگان سال های گذشته این جایزه 
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كوتاه از ادبيات مروري بر احواالت هگل 

عرفان ايراني بر تن انديشه غربي 
محمد خرسندي 

بزرگ  عرفاي  و  حکما  فالسفه،  اندیشه هاي 
داخلي  مرزهاي  در  نه تنها  ایران  نامي  و 
شناخته  شده نیست، بلکه در مرزهاي بیروني 
نیز کمتر کسي نامي از آنها شنیده و اگر هم 
علمي  مراکز  در  آید  میان  به  آنان  از  گفتاري 

است و الغیر. 
شهرت  و...  کانت  هگل،  چون  اندیشمنداني 
جهاني یافته و تحول جهان امروزي را محصول 
اثر اندیشه هاي آنان مي دانند در حالي که پایه 
و اساس تمام اندیشه هاي اندیشمندان غربي را 
مي توان در آثار و اندیشه هاي بزرگان علم و 

حکمت ایراني به خوبي یافت. 
»کسي به مطلوب خود نمي رسد مگر با حسن 
طلب و هرکس خود طلب کند، مطلوب را پیدا 
او  که  است  آن  طلب  از شرایط  کرد.  نخواهد 
را خارج از تن طلب نکند، بلکه در نفس خود 
و از نفس خود طلب نماید، از خود بطلب هر 
انسان  تن همه وجوه  تویي،  که  آنچه خواهي 
که در خود  است  برتر هماني  انسان  و  است 
از  بخشي  جمالت  این  باشد.«  داشته  تناقض 
اندیشه هاي ناب عین القضات همداني است که 
با بیان خود بر چوبه دار به خاطر اندیشه هاي 
بعد  سال  هزار  حدود  و  زد.  بوسه  واالیش 
اروپا  در  فکري  رنسانس  دوره  شرایط  در 
اندیشمندي چون هگل معتقد است ما انسان ها 
مي کنیم.  زندگي  متکثري  و  مرکب  در شرایط 
وقتي  دارد،  به همراه  تعارض  خود  در  تکثر 
تعارض وجود داشته باشد از سکون و ثبات 
دائمي  دگرگوني  نتیجه،  پس  نیست  خبري 
اندیشه  که  مي دهد  نشان  مقایسه  این  است. 
ایراني ده ها قرن از اندیشه غرب جلوتر بوده 
البته در این نوشتار قصدي بر علل آن نیست 
اما این مقدمه شروع و اکاوي بخشي از آرا و 

حکمت فریدریش هگل خواهد بود. 
انسان  درون  در  اساسي  و  اصلي  دگرگوني 
با فرآیند طلب شروع و شناخت این درون با 
عشق همراه خواهد بود و معرفت مطلق از این 

عشق سرچشمه خواهد گرفت. 
و انسان به آگاهي دست خواهد یافت که نتیجه 
آن آزادي است. بر همین اساس فلسفه تاریخ 
در  که  است  دیالکتیکي  فرآیند  مبناي  بر  هگل 
آنتي تز مي آید و حاصل آن دو سنتز  تز،  پي 
است. سنتز خود به تز جدیدي تبدیل مي شود 
که آنتي تزي به دنبال خود مي آورد و حاصل 

آن، تداوم و دگرگوني دائمي است. 
به دنبال  آفرینش  بدو  از  دگرگوني اي که بشر 
آن بوده و این دگرگوني را از خود آغاز کرده 
است تا پیرامون خود را نیز متحول و دگرگون 

کند. این دگرگوني منجر به خالقیت مي شود. 
اهمیتي  شخصي  سعادت  است  معتقد  هگل 
سعادت  براي  زندگي  که  مي گفت  او  ندارد. 
نیست بلکه براي خالقیت است و تاریخ جهان 
هیچ گاه سرزمین سعادت نبوده و نخواهد بود. 
در  که  مي پرداخت  کساني  تحقیر  به  وي 
در  بودند.  شخصي  سعادت  جست و جوي 
افراد  جامعه، سعادت  و  زندگي  او هدف  نظر 
نیست چون روح جهان مخالف همدردي است 
ارزش  فردي  بیچارگي  و  سعادت  براي  و 
را  تمام هستي  تا  نیست. هگل مي کوشد  قائل 

به عنوان هستي و خالقیت روح اثبات کند. 
مشغول  جهان  پروسه  تمام  او  نظر  در 
است  فلسفه  وظیفه  و  است  تفکر  شکوفایي 
کند. کمک  انسان ها  خودشکوفایي  این  به  که 

بال  یک  با  انسان  وقتي  که  همین روست  از 
متولد مي شود، در واقع پتانسیل هایي است که 
به دست  با  که  است  شده  نهفته  او  درون  در 
عشق  و  طلب  طریق  از  که  دوم  بال  آوردن 

مي کند،  ظهور  مي رسد،  خودشکوفایي  به 
سعادت  مي توان  فرد  هر  خودشکوفایي  با 
جمعي را تامین کرد. در جامعه اي که افراد آن 
براي خودشکوفایي تربیت شده اند آن جامعه 
نظر  از  هگل  است.  و سعادتمندتر  پیشرفته تر 

تئوري تربیت تحت تاثیر کتاب »امیل« نوشته 
روسو بود. 

هگل طرفدار تربیت آنتي اتوریته بود مي گفت 
از کودکان نباید موجودي عقلگرا ساخت بلکه 
باید به آنان فرصت داد تا به طور طبیعي رشد 

کرده و فکر کنند. 
به هر حال هگل دوره عرفاني- رمانتیک خود 
به  عالقه  به خاطر  جواني  سال هاي  در  را 
عرفان نوافالطوني تحت تاثیر هولدرلین بود را 
گذراند که تاثیر زیادي بر نظریه خودشکوفایي 

انساني وي بر جاي گذاشت. 
در  فقط  را  عقلگرایي  یونانیان،  خالف  هگل 
ماهیت جهان نمي دید بلکه آن را نیروي محرک 

جامعه و تاریخ انساني نیز مي دانست. 
فیلسوف  رادیکال ترین  علت  این  به  را  وي 
تمام  وي،  نظر  از  نهاده اند.  نام  غرب  یوناني 
پروسه جهان در خدمت شکوفایي تفکر انسان 
همه چیز  خود  تفکر  که  بود  معتقد  او  است. 

است. 
طلب  از  که  خودشکوفایي  این  حال  به هر 
مي رسد  نهایت  به  عشق  در  آن  تحرک  و 
پیشرفته  و  خودشکوفا  جامعه اي  به  مي تواند 
منتهي شود. روح تفکر هگل متکي به دیالکتیک 
فیشته بود. در تمام آثار هگل روش دیالکتیکي 
فقط  نه  دیالکتیک  او  براي  مي شود.  مشاهده 
همزمان  بلکه  واقعیات  در  حرکت  و  تحرک 
روش  او  است.  تفکر  در  حرکت  و  تحرک 

دیالکتیکي را اصل خود هستي نمود. 
نظر  در  هستند.  یکي  هستي  و  تفکر  او  براي 
دیالکتیکي  اصل سازماندهي  باالترین  عقل  او 
جهانشمولي  یک  شامل  هگل  فلسفه  است. 
عمق  با  تاریخ  و  طبیعت  در  دانش  عجیب 

متافیزیکي و رادیکال است. 
نظریه  که  مي دهد  نشان  تاریخ  تجربي  روند 
آگاهي  افزایش  به  رو  تاریخ  حرکت  که  هگل 
سوال  اما  است  درست  کامال  بوده  آزادي  و 
مهم این است که این دگرگوني روي چه چیزي 

به وقوع مي پیوندد؟ 
اساس  بتوان  باشد  سخت  کلمه  یک  با  شاید 
مطلب را بیان کرد اما مي توان از روان به عنوان 
دگرگون شونده یاد کرد ولي از مرحله انتظار 
خودشکوفایي  براي  عشق  و  طلب  دوران  در 

غفلت کرد. 

هگل معتقد است ذهن مطلق به هر تقدیر از این 
مي کند.  عبور  سرگشتگي  و  ناخوشي  دوره 
دگرگون  نیز  ناهمساني ها  بقیه  که  همانگونه 
را  انتظارش  که  معرفتي  آن  به  و  مي شوند 
معرفت  این  کرد.  خواهد  پیدا  دست  مي کشد، 

همان هدفي است که فرآیند دیالکتیکي تاریخي 
دگرگوني هاي  گذاشتن  پشت سر  از  پیش 
این  کرد.  خواهد  پیدا  دست  بدان  بي شمار 
معرفت »معرفت مطلق« است که از ابتدا وجود 
ذهن  است.  نبوده  آن  بر  وقوف  اما  داشته 
به  کند  پیدا  وقوف  خود  بر  که  آنگاه  مطلق 
اجراي اصول عقالني خودش خواهد پرداخت 
باید پذیرفت که این وقوف براي خود هگل در 
جریان تعامالت فلسفي و عرفانیش روي داده 

است. 
مي پیوندد  وقوع  به  زماني  آزادي  تنها  پس 
که ذهن مطلق به آن معرفت مطلق دسترسي 
فرآیند  هگل  که  است  رو  همین  از  کند.  پیدا 
هدف دار  حرکت  یک  را  تاریخ  دیالکتیکي 
نقطه  سوي  به  را  آن  و  مي آورد  به شمار 
شناخت  و  آگاهي  افزایش  همان  که  خاصي 
پس  مي کند.  معرفي  است  خودمان  از  بیشتر 
تا زماني که زوایاي رواني و روحي خودمان 
در دست  را  نشناسیم سرنوشت خودمان  را 
عقل  مطابق  که  جامعه اي  و  گرفت  نخواهیم 
تاریخ  فرآیند  اوج  است،  شده  داده  سامان 
که  ما  گذشته  جامعه   در  وگرنه  بود،  خواهد 
که  اندیشمنداني  نداشت  مناسبي  سامان  عقل 
پا  بر شناسایي خود و خودشکوفایي جامعه 
بر عرصه ظهور گذاشتند سرهاي خود را قبل 
از شکوفا شدن جامعه بر باالي دار نمي دیدند. 
امروز از هگل، کانت، نیچه و... که در شناسایي 
اوج خودشکوفایي  به  رنسانس غرب  با  خود 
حالج ها،  همچون  ما  گذشتگان  اما  رسیدند 
دار  باالي  بر  و...  عین القضات  سهروردي ها، 
فرستاده شدند چون جامعه و مرتجعان تحمل 
جامعه  یا  نداشتند  را  جامعه  خودشکوفایي 
توده وار ناآگاه تحت تاثیر مرتجعان خواص از 

چوب هاي دار حمایت کردند. 
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شبیه سازی دنیای فردا 

 علمي كه جهان را 
دگرگون خواهدكرد 

در  بشر  دست یافته های  پیشرفته ترین  از  شبیه سازی)cloning(یکی 
پیشرفت  مرحله  هر  که  است  ژنتیک  مهندسی  و  پزشکی  علم  زمینه 
آن جنجال های بسیار زیادی را به همراه دارد. تظاهرات علیه شبیه 
سازی انسان در نوامبر 2001 ایده اصلی و منشأ تفکر راجع به شبیه 

سازی انسان 
)human cloning( هنگامی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی 
کند.  1997 شبیه سازی  را در سال   Dolly به نام  توانست گوسفندی 
پخش خبر این واقعه مهم توجه محافل پزشکی، مذهبی، سیاسی و... 
اغلب  علمی  واقعه  این  از  به گونه ای  کرد  جلب  خود  به  جهان  در  را 
به عنوان نقطه عطف علم در سال 1997 یاد می شود. عموما هنگامی 
که خبرگزاری ها و رسانه ها خبرهای جنجالی شبیه سازی را منتشر 
می کنند عموما منظورشان شبیه سازی به حالت تولد طبیعی می باشد. 
با این وجود باید اضافه کرد که امروزه انواع مختلف تکنولوژی های 
شبیه سازی مطرح می باشد که توسط آنها - از لحاظ تئوریک - می 
توان به دوقلوی ژنتیکی یک موجود زنده یا هر ارگانیسم دیگری دست 

پیدا کرد. 
انواع مختلف  شبیه  سازي  

شبیه  سازي  هماني : مدل ها از نظر شباهت  به  سیستم  واقعي ، در یک  
حوزه  وسیع  قرار دارند. در منتهي الیه  این حوزه  مي توان  خود سیستم  
را به عنوان  مدل  آن  در نظر گرفت  و رفتار آن را بررسي  نمود. این  
این  روش  همان   روش  را شبیه  سازي هماني مي  نامند. به  عبارت  دیگر 
آزمایش  مستقیم  روي  سیستم  است  که  گرچه  ساده  به نظر مي رسدو 
قابل   صددرصد  نظر،  مورد  مسئله   براي   پاسخي   یافتن   صورت   در 
استفاده  و مفید مي باشد ولي  داراي  معایب زیادي  هم  مي باشد که  در 

قسمت  هاي قبل  ذکر گردید. 
این  روش  برمي آید، در  نام   از  نیمه  هماني : همانطور که   شبیه  سازي  
مطالعه  سیستم  سعي  مي گردد تا آنجا که امکان  دارد از اشیا و قوانین  
واقعي  سیستم  استفاده  گردد، تنها اشیا یا مراحلي  از سیستم  واقعي  
که  باعث  غیرممکن  شدن  شبیه  سازي  هماني  است ، مدلسازي  مي گردد. 
به عبارت  دیگر بخشي  از مدل  سیستم ، واقعي  وبخش  دیگر غیرواقعي  
در  که   نظامي   مانورهاي   مثال   به عنوان   است .  شده   شبیه  سازي   یا 
یا کشتاري   بوده  ولي  خرابي   افسران  وسالح ها واقعي   آن  سربازان ، 
دفاع نمي باشد.  یا  حمله   واقعي   محل   عمل ،  محل   و  نمي گیرد  صورت  
هرچند این  روش  عملي  تر از شبیه  سازي  هماني  است  ولي  معایب  آن 

را کم  و بیش  دارد. 
اشیاي  و  نماها  از  بعضي   روش   این   در  آزمایشگاهي :  شبیه  سازي  
بعضي   و  امکانات آزمایشگاهي  ساخته  شده   به وسیله   واقعي   سیستم  

نماها و روابط  دیگر به  وسیله  سمبل ها جایگزین  مي گردند. 
از  که   مدلي   کامپیوتري ،  شبیه  سازي   در  کامپیوتري :  شبیه  سازي  
سیستم  تحت  بررسي  ساخته  مي شود یک برنامه  کامپیوتري  است  یعني  
تمامي  و  برنامه اي   ساختارهاي   به   نماهاي  سیستم   و  اشیا ها  تمامي  
تبدیل  مي گردد.  توابع  ریاضي   و  متغیرها  به   رفتارآنها  و  مشخصات  
قوانین  و روابط  حاکم  بر سیستم  و ارتباط شان  با یکدیگر دربرنامه  در 
نظر گرفته  مي شود. شبیه  سازي  کامپیوتري  به  علت  عملي   و دارا بودن  
امتیازهاي  خاص  خودبراي  بررسي  و مطالعه  اغلب  سیستم ها از قبیل  
حمل  و نقل ، بیمارستان ، سیستم هاي  صنعتي ، تولیدي ،ترافیک ، انبار و...  
نیز از شبیه  سازي؛ شبیه  سازي  کامپیوتري   به کار مي رود. منظور ما 

است . 
 DNA Cloning این روش که در اصطالح علمی : DNA شبیه سازی
یا Molecular Cloning یا Gene Cloning گفته می شود، عبارت 
موجود   DNA از  قسمتی  آن  توسط  که  عملیاتی  مجموعه  از  است 
مورد عالقه که قرار است شبیه سازی شود، به یکی از انواع موجودات 

ارگانیکی خود تکثیر منتقل می شود. معموال از باکتری های خود تکثیر 
می شود.تظاهرات  استفاده  اینکار  برای  Bacterial Plasmid ها  یا 
 DNA این شرایط  2001 طی  نوامبر  انسان در  موافقان شبیه سازی 
این  شود.  می  تکثیر  و  پردازش  میزبان  یک  توسط  عالقه  مورد 
معمول ترین  از  و  استفاده می شود   1970 از سال  تقریبا  تکنولوژی 
فعالیت ها در آزمایشگاه های زیست شناسی می باشد. در این روش، 
خاص  ژن  یک  از  کپی  برای  خاصی  ژن های  از  معموال  دانشمندان 

استفاده می کنند. 

 Reproductive Cloning شبیه سازی از طریق تولد: به این روش
که  دارد  را  حیوانی  تولید  توانایی  مثال  به عنوان  که  شود  می  گفته 
دارای DNA مشخص می باشد. این DNA ممکن است از یک حیوان 
زنده کنونی گرفته شود یا حتی از بقایای یک حیوان مرده مربوط به 
سال های دور. Dolly گوسفندی است که از این روش شبیه سازی شد. 
 Somatic Cell Nuclear دانشمندان طی مجموعه عملیاتی که به نام
Transfer - به معنی انتقال هسته سلول های کالبدی - مشهور است، 
مشخصات ژنتیکی موجود مورد نظر را به نطفه ای که تمام خواص 
باید  جدید  نطفه  البته  می کنند.  منتقل  است  برداشته شده  آن  ژنتیکی 
تکثیر  توانایی  تا  باشد  الکتریکی و شیمیایی  تحت مراقبت های خاص 
را داشته باشد. پس از آنکه جنین به حد قابل قبولی از رشد رسید، 
آن را به داخل رحم یک حیوان ماده منتقل می کنند و از آن به بعد به 
رشد طبیعی خود تا تولد ادامه می دهد. به دست انسان در سال 1997 
Dolly یا هر حیوان دیگری که با این روش ساخته شود دقیقا مشابه 
موجود مورد نظر نخواهد بود چرا که برخی از ویژگی های نطفه از 
همان ابتدای شکل گیری از پدر و مادر به نطفه منتقل می شوند. اما 
موفقیت پروژه Dolly در این بود که نشان داد سلول های DNA یک 
حیوان بالغ می تواند برای رشد یک نطفه مورد استفاده قرار گیرد. تا 
قبل از این دانشمندان تصور می کردند سلول هایی که رشد می کنند 
و بالغ می شوند بسیاری از خواص اولیه خود را از دست می دهند و 
2002 هنگامی  Dolly در سال  ابتدا را ندارند.  از  دیگر توانایی رشد 
که شش ساله بود از دنیا رفت، علت مرگ او ناراحتی و بیماری در 
ناحیه ریه اعالم شد. دانشمندان هنوز نمی دانند که بیماری او ناشی از 
متفاوت بودن نوع تولد او دارد یا اینکه یک بیماری عادی بود که ممکن 

است گریبانگیر هر جانداری شود. 

 Therapeutic یا Embory Cloning شبیه سازی جنین: به این روش
در  تحقیق  برای  انسان  جنین  آن  در  که  می شود  گفته   Cloning
نیست  آن  در  موضوع  این  اهمیت  می شود.  شبیه سازی  آزمایشگاه 
آن  هدف  بلکه  شود  ساخته  نظر  مورد  فرد  مشابه  انسان،  یک  که 
بتوان  شده  شبیه سازی  جنین  روی  آزمایش  و  بررسی  با  که  است 
نارسایی ها و بیماری های مربوط به انسان را تحلیل کرده و در حد 
تولد دست  از  قبل  آنها  بروز  از  برای جلوگیری  به روشهایی  امکان 
یافت. در این روش پس از گذشت حدود پنج روز از شکل گیری نطفه، 
سلول های خاصی از آن - که سلول های بنیادی یا Stem Cells نام 
این  با  که  شود  می  برداشته  آزمایش  یا  سازی  شبیه  برای   - دارد 
عمل به جنین صدماتی وارد خواهد شد. )احتماال ریشه اصلی بحث بر 
سر مسائل اخالقی نیز به همین جا بر می گردد.( این سلول ها تقریبا 
دانشمندان  و  دارند  را  انسان  بدن  در  سلولی  نوع  هر  تولید  توانایی 
با استفاده از این سلول های خاص امیدوار هستند که روزی بتوانند 
درمان قطعی بیماری های قلبی، انواع سرطان، آلزایمر و... را پیدا کنند. 
در نوامبر سال 2001 یک دانشمند از مرکز تحقیقات پیشرفته سلولی 
که  کرد  اعالم  ماساچوست  در   )Advanced Cell Technologies(
توانسته است اولین جنین انسان را به منظور انجام تحقیقات در باره 
بیماری های انسان، شبیه سازی کند. آزمایش های این دانشمند روی 
هشت سلول انجام گرفت که از میان آنها فقط سه عدد شروع به تقسیم 
تقسیم  به شش  فقط  توانست  آنها  از  یکی  نهایت  در  و  نمودند  شدن 
شود. بنابر این همان گونه که مشاهده می کنید هنوز راه درازی برای 
و  باال  بسیار  هزینه  به  توجه  با  دارد.  وجود  انسان  یک  شبیه سازی 
درصد کم موفقیت در شبیه سازی حیوانات )بین یک تا دو درصد( که 
به علت دانش کم در باره روش شبیه سازی از طریق تولد می باشد هر 
گونه تالش برای تولید انسان از این روش در حال حاضر با شکست 
روبه رو خواهد شد. به خصوص که پس از تولد حیوانات شبیه سازی 
شده، حدود 30 درصد از این حیوانات که زنده به دنیا می آیند، دارای 
باشند.  می  تولد  از  پس  جدی  مشکالت  و  جسمی  بارز  ناتوانی های 
دانشمندان عوارض مشابهی را برای شبیه سازی انسان از این روش 
پیش بینی می کنند. نکته مهم دیگر وضعیت فکری و روحی انسان می 
باشد که هنوز به صورت یک سئول بزرگ پیش روی دانشمندان می 
باشد. شاید برای یک گوسفند خیلی مهم نباشد که نتواند درست فکر 
کند یا تصمیم بگیرد اما این موضوع به طور قطع برای انسان بسیار 
مهم می باشد چرا که یک انسان سالم فقط به بدن سالم نیاز ندارد. 
بنابراین به نظر می رسد که در حال حاضر به دلیل ضعف تکنولوژی 
درگیر  مختلف  گروه های  و  جناح ها  میان  توافق  نبود  نیز  و  دانش  و 
برای  آزمایش  انجام  اجازه  خود  به  دانشمندی  هیچ  عمال  جهان  در 
شبیه سازی انسان از طریق Reproductive Cloning را نمی دهد. 

يک انسان كهن در سيبری 

دانشمندان یک انسان کهن که تاکنون ناشناخته بود را با تحلیل 
DNA استخوان انگشت در غاری در سیبری شناسایی کرده 
اند. این »هومینین« )موجودی شبیه انسان( منقرض شده از 48 
زندگی  منطقه آسیای مرکزی  در  پیش  30 هزار سال  تا  هزار 
از  آمده  به دست  ژنتیکی  مواد  المللی  بین  است.تیمی  می کرده 
فسیل این موجود را که از نئاندرتال و انسان امروزی متمایز 
که  خاک  از  الیه  همان  در  است.  کرده  بندی  سلسله  است، 
استخوان انگشت در آن قرار داشت، زیورآالتی شامل دستبند 
در  پژوهشگر  استرینگر  کریس  است.پروفسور  شده  پیدا  نیز 
زمینه سرمنشأ انسان در موزه تاریخ طبیعی لندن این یافته را 
یک »تحول خیلی هیجان انگیز« خواند.او گفت: »این مطالعه تازه 
با کمک DNA یک راه کامال جدید برای بررسی تکامل انسان 
در آسیای مرکزی و شرقی که هنوز درک درستی از آن وجود 
ندارد فراهم می کند.« کشف جدید این احتمال جالب را مطرح 
می کند که سه نوع انسان - هومو سیپین، نئاندرتال و هومینین 
تعامل  و  با هم مالقات کرده  - ممکن است در جنوب سیبری 
باستان شناسانی  توسط  انگشت  استخوان  ریز  اند.تکه  داشته 
که در سال 2008 در غار دنیسووا در کوه های آلتای سیبری 
کار می کردند کشف شد. به جز استخوان انگشت بقایای دیگری 
از پژوهشگران  المللی  بین  نیامد.تیمی  به دست  این موجود  از 
کد  و  کردند  استخراج  استخوان  از  را  میتوکوندریال   DNA
مقایسه  نئاندرتال ها  و  مدرن  های  انسان  با  را  آن  ژنتیکی 
کردند. تحلیل انجام شده توسط ژوهانس کراس و همکارانش 
از موسسه ماکس پالنک برای تحقیقات مردم شناسی تکاملی 
در الیپزیگ آلمان، نشان داد که موجود کشف شده در دنیسووا 
آخرین بار حدود یک میلیون سال پیش جد مشترکی با انسان 
واگرایی  زمان  عنوان  به  تاریخ  است.آن  داشته  نئاندرتال  و 
خطی  از  انسان  این  اجداد  که  زمانی  یعنی  شود؛  می  شناخته 
که در نهایت به تکامل نئاندرتال و ما منجر شد، جدا شد.خط 
تکاملی نئاندرتال و انسان امروزی خیلی دیرتر از هم جدا شد، 
فردی  می دهد  نشان  این  قبل.  هزار سال   500 حدود  در  یعنی 
که در دنیسووا پیدا شده نماینده یک دودمان ناشناخته انسان 
است که از آفریقا به آسیا مهاجرت کرده بود. پروفسور سوانته 
پابو از موسسه ماکس پالنک که از نویسندگان مقاله تازه است 
از  قبل  سال  میلیون  یک  حدود  را  ژن  این  که  »هرکسی  گفت: 
صفحه  در  تاکنون  که  است  تازه  موجودی  برد  بیرون  آفریقا 
رادار ما دیده نشده بود.« هومینین که نمونه آن در دنیسووا پیدا 
اعقاب هومو ارکتوس باشد که حدود دو  از  شد نمی توانسته 
میلیون سال قبل از آفریقا به آسیا مهاجرت کرد.به عالوه این 
موجود کهن تر از آن است که از اعقاب هومو هایدلبرجنسیس، 
یک انسان قدیمی دیگر که تصور می شود سرمنشا آن به ۶50 
از  ای  الیه  گفت  کراس  دکتر  باشد.  رسد،  می  قبل  سال  هزار 
ابزارهایی  حاوی  شد  پیدا  آن  در  ایکس  زن  بقایای  که  خاک 
ده ها هزار سال  امروزی  انسان های  که  شبیه آن چیزی است 
البته به راحتی نمی توان ثابت کرد  قبل در اروپا می ساختند. 
که استخوان انگشت لزوما به این زیورآالت مرتبط است زیرا 
امکان جابه جایی استخوان در این محوطه باستانی وجود دارد.
تحقیقات تازه به ایجاد تصویری پیچیده تر از نوع بشر در دوره 
نهایی پلیستوسین که انسان مدرن آفریقا را ترک کرد و به شکل 
گروهی در نقاط دیگر زمین سکنی گزید کمک می کند.به نظر 
غار  در  قبل  40هزار سال  نیز حدود  نئاندرتال ها  که  می رسد 
اوکالدنیکوف در کوه های آلتای زندگی می کردند و تیمی تحت 
سرپرستی پروفسور آناتولی درویانکو از آکادمی علوم روسیه 
این منطقه در تقریبا  انسان مدرن در  نیز شواهدی از حضور 

همان زمان پیدا کرد. 
نشریه علمی »نیچر« 

علم
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 به بهانه انتخابات انگلستان

جايگاه پارلمان 
در انگلستان

مزروعی

نوع  این  می باشد.  پارلمانی  نوع  از  حکومتی  رژیم  دارای  انگلستان 

رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می آید. 
انگلستان دارای رژیم حکومتی از نوع پارلمانی می باشد. این نوع رژیم 
در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می آید. در شیوه تفکیک نسبی 
قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به 
نمایندگان پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاه ها 
و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد، لذا دستگاه های قوا 
به یکدیگر وابسته اند، یعنی در عین تمایز و تفکیک باید، پاسخگو و 
مسوول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند، بنابراین در اینگونه 
از  سخن  و  می خورد  چشم  به  ارگانیک،  وابستگی  نوعی  رژیم ها 
استقالل و انفصال مطلق در میان نیست. برخی از حقوقدانان اساسی 

از اصطالح »همکاری قوا« نیز استفاده می کنند. 
برای انجام تفکیک نسبی قوا، سه شرط در نظر گرفته شده است: 

هر  واگذاری  و  آنها  دسته بندی  و  وظایف  بین  تمایز  برقراری   )1
به دستگاهی  این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند  از  دسته 
متمایز: مقننه به پارلمان، مجریه به هیات دولت و دستگاه های اداری 

و قضاییه به دادگاه ها. 
2( دستگاه های متمایز، برخالف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل 
ندارد. یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع 
عمل می کند و قلمروهای مشترکی را به وجود می آورد. مثال مجریه 
در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می کند و مقننه در اجرای تمام 

و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می کند. 
3( اندام های هر یک از قوا مانند هیات دولت و پارلمان دارای وسایل 
و ابزارهای تاثیر بر یکدیگرند. این معنی را »دوورژه« به طور خالصه 
وابستگی  وظایف،  در  همکاری  قوا،  »تمایز  است:  کرده  ذکر  چنین 
اندامی« که از یک طرف با اختالط و تمرکز قوا یکی نیست و از سوی 

دیگر با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.)1۶( 
اساس رژیم پارلمانی با مالحظه وضع آن در کشورهای انگلستان و 

فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی به قرار زیر است: 
الف( قوه مجریه دو رکنی است؛ یعنی در رأس آن یک رئیس کشور 
)پادشاه و یا رئیس جمهور( قرار دارد که قاعدتا غیرمسوول است و 
یک رئیس حکومت )نخست وزیر یا رئیس الوزرا( که همراه با کابینه 

وزرا، کلیه مسوولیت های سیاسی را برعهده دارد. 
ب( مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می شوند و حق دارند 
کلیه اقدامات و عملیات حکومت را زیر نظر بگیرند و از راه سوال و 
استیضاح و ایجاد کمیسیون های تحقیقاتی یا نهادهای نظارت، چون 

دیوان محاسبات، قوه مجریه را کنترل کنند. 
ج( پارلمان حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد، حکومت را واژگون 
نماید و هیات دولت جدیدی را موافق با تمایل اکثریت نمایندگان بر 

مسند قدرت بنشاند. 
د( در مقابل حکومت نیز وسایل گوناگونی برای تاثیر بر قوه مقننه 
در اختیار دارد. لوایح قانونی را تنظیم می کند و به پارلمان پیشنهاد 
می نماید. وزرا می توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و نظریات 

سیاست های خود دفاع نمایند.)17( 
تعادل قوا در رژیم پارلمانی اساسا بر دو وسیله متقابل استوار است: 
1( مسوولیت سیاسی وزرا، در برابر پارلمان و اماکن سقوط کابینه 

با رأی عدم اعتماد نمایندگان. 
2( حق انحالل پارلمان توسط قوه مجریه.)18( 

پایه ای  تفاوت  ریاستی  با رژیم های  پارلمانی  این حیث رژیم های  از 
پیدا می کنند، زیرا در رژیم ریاستی، رئیس جمهوری، هم رئیس کشور 

مقننه مسوولیت  برابر مجالس  در  کابینه وزرا است و  و هم رئیس 
سیاسی ندارد، اما در رژیم پارلمانی نهاد ریاست کشور از ریاست 
وزیران جداست. اولی از مسوولیت مبراست و دومی به طور فردی و 

دسته جمعی در برابر پارلمان مسوولیت سیاسی دارد. 
بر  مقننه  قوه  اثرگذاری  آنکه  برای  پارلمان،  اختیارات  این  برابر  در 
مجریه یک جانبه نباشد و امکان سقوط پیاپی هیات وزیران توسط 
پارلمان صورت نگیرد، به قوه مجریه )یعنی رئیس کشور( حق داده 

شده که طبق روال معینی پارلمان را منحل نماید. 
حال در این قسمت سعی می کنیم ساختار پارلمان در سیستم پارلمانی 

انگلیس را تشریح نماییم. 
اساسا رژیم پارلمانی زاده تحول حقوق انگلیس است که به تدریج از 
قرن سیزدهم میالدی آغاز شد و در زمان حاضر به شکل کنونی در 

حال اجرا و عمل است. 
پارلمان کشور انگلیس از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس عوام 
و مجلس لردها، نمایندگان مجلس عوام براساس انتخابات سراسری 
همگانی، مستقیم و مخفی براساس نظام اکثریتی و روش تک گزینی 
و  است  اشرافیت  دوران  یادگار  لردها  مجلس  می شوند.  برگزیده 
فاقد مبنای حقوقی می باشد. الزم به ذکر  وجودش در زمان کنونی 
عنوان  این  و  است  مادام العمر  یا  موروثی  امری  لردی  عنوان  است 
عالوه  می دهد.  را  لردها  مجلس  در  و عضویت  آنها حق شرکت  به 
بر لردهای موروثی، تعدادی لرد مادام العمر نیز توسط مقام سلطنت 
منصوب می شود که آنها نیز به عضویت مجلس یادشده درمی آیند. 

سلطنتی  به  مطلق  سلطنتی  رژیم  از  بریتانیا  حقوق  تحول  آغاز  در 
ادامه  با  ولی  بود،  لردها  مجلس  به  متعلق  اختیارات  بیشتر  محدود، 
این تحول و پیشرفت دموکراسی و گسترش انتخابات و حقوق مردم 
در تعیین نمایندگان مجلس عوام، آرام آرام این مجلس به قدرت خود 
افزود، به طوری که با مجلس لردها دارای حقوق برابری شد، اما نظام 
دو مجلسی برابر طلب بریتانیا دیری به طول نینجامید و مجلس عوام 
که تصویر جامعه بریتانیا و نهاد ناب دموکراسی را منعکس می کرد، 
پایه واقعی پارلمان  کم کم بر مجلس لردها برتری یافت و اساس و 
انگلیس به شمار آمد. مجلس لردها اختیارات واقعی خود را از دست 
مشورتی  نظرهای  صدور  به  محدود  قانونگذاری  زمینه  در  و  داده 
شده است.)19( ولی با این حال مجلس لردها هنوز از ارزش نمادین 

و معنوی بسیاری برخوردار است. 
2-1( تشکیالت و حدود صالحیت مجلس لردها 

تشکیل  به  دعوت  پادشاه،  طرف  از  همزمان  پارلمان  مجلس  دو  هر 
اجالسیه ساالنه می شوند و هردو نیز همزمان تعطیالت رسمی خود 
را آغاز می نمایند. معموال حدود 70 تا 80 لرد در هر جلسه مجلس 

شرکت می کنند. 
طبق سنت، حضور سه عضو برای رسمیت یافتن جلسه کافی است، 
ولی برای تصویب لوایح قانونی حضور حداقل 30 نفر الزامی است. 

مجلس لردها سه وظیفه و صالحیت انحصاری دارد: 
محاکمه  برای  اختصاصی  دادگاه  یک  مجلس  این  اول  درجه  در   )1

اشراف انگلیس است. 
2( مجلس لردها عالی ترین دادگاه رسیدگی تمییزی هم در زمینه های 
حال  در  می باشد،  انگلستان  در  جزایی  زمینه های  در  هم  و  حقوقی 
به لردهای  این مجلس که  9 نفر عضو  این وظیفه به وسیله  حاضر 

حقوقدان معروفند، انجام می شود. 
3( هرگاه مجلس عوام یک مقام عالی رتبه حکومت را متهم به ارتکاب 
لردها  مجلس  تسلیم  را  او  مقدماتی  رسیدگی  از  بعد  بنماید،  خطایی 

می کند تا مجلس اخیر به اتهام او رسیدگی کند.)20( 
مسوولیت  قاعده  تثبیت  با  به تدریج  که  کرد  اضافه  باید  این باره  در 
کاربردی  دیگر  مذکور  مجلس  سوم  وظیفه  این  وزرا،  دسته جمعی 
ندارد. زیرا وقتی وزیری شدیدا مورد سوال پارلمان قرار گرفت، تمام 

کابینه باید سقوط کند. 
عالوه بر سه نوع صالحیت خاص مجلس لردها که ذکر شد، هر یک 
از دو مجلس عوام و لردها می توانند لوایح قانونی تصویب و برای 

رسیدگی و اخذ تصمیم به مجلس دیگر بفرستند. 
لوایح چنان که بعدا ذکر خواهیم کرد، به  اما برحسب سنت، بیشتر 
همچنین  و  خاص  لوایح  بعضی  تنها  و  می شود  تقدیم  عوام  مجلس 

لوایح قضایی ابتدا به مجلس لردها برده می شود. 
علی رغم بعضی نظرها برای انحالل مجلس لردها، افکار عمومی در 
انگلستان تمایل به بقای آن دارند و می خواهند این مجلس به طوری 
تجدید ساختمان شود تا با اصول دموکراسی و با آیین دو مجلسی 
سازگاری داشته باشد. بنابراین افکار عمومی انگلیس خواهان اصالح 

آن است، نه الغای آن. 
2-2( مجلس عوام انگلیس 

مجلس عوام یک مجلس مردمی است که فعال متجاوز از 950 عضو 
پنج  برای مدت  به وسیله ملت و  این مجلس مستقیما  دارد. اعضای 
 40 حضور  جلسات  یافتن  رسمیت  برای  می شوند.  انتخاب  سال 
نماینده کفایت می کند. عمر هر دوره چنان که گفتیم، پنج سال است، 

اما پادشاه می تواند آن را قبل از اتمام دوره پنج ساله منحل کند. 
اقتدارات مجلس عوام به شرح زیر است:)21( 

الف( اقتدارات قانونگذاری به طور عام 
تجدیدنظر  حق  قضاییه  قوه  متحده،  ایاالت  عکس  به  انگلستان  در 
این  از  بعضی  نمی تواند  و  ندارد  را  پارلمان  مصوبات  در  قضایی 

مصوبات را خالف قانون اساسی اعالم کند. 
ب( اقتدار مالی 

ملی  دارایی  اختیار  صاحب  و  سرپرست  تنها  عوام  مجلس  امروزه 
در  را  هزینه های کشور  که  است  تنها مرجعی  مذکور  است. مجلس 

قالب بودجه عمومی بررسی و تصویب می نماید. 
ج( نظارت بر قوه مجریه 

نظر  زیر  و  مجریه  قوه  کنترل  عوام  مجلس  مهم  صالحیت  سومین 
گفته  انگلستان  در  وقتی  اصوال  است.  مذکور  قوه  اعمال  داشتن 
می شود مسوولیت وزرا این مسوولیت در مقابل مجلس عوام است، 

این مسوولیت به دو شکل می باشد 
▪ فردی 

▪ دسته جمعی. 
منظور از فردی این است که هر وزیر از لحاظ قوانین جزایی و سایر 
در طول  اعمال خویش  کلیه  قوانین کشوری، خود شخصا مسوول 
پارلمان وزرا مسوولیت  اما در مقابل استیضاح  مدت وزارت است، 
طرز  مسوول  پارلمان،  مقابل  در  وزیر  هر  یعنی  دارند.  دسته جمعی 
مدیریت و سیاستگذاری وزرای دیگر همکار خود نیز می باشد. بر این 
اساس هرگاه پارلمان، یکی از وزرای کابینه را استیضاح کند، نخست 

وزیر و سایر اعضای کابینه باید متفقا استعفا بدهند. 
د( طرح سوال از اعضای کابینه 

از  سوال  طرح  حق  عوام  مجلس  سودمند  بسیار  اقتدارات  از  یکی 
وزرای کابینه می باشد. در بریتانیا سوال نماینده مجلس عوام از وزرا 
رایج است و یکی از راه های کنترل حکومت توسط پارلمان می باشد. 
در ایاالت متحده آمریکا چون وزیران در برابر کنگره مسوولیت ندارند، 
سوال و استیضاح موضوعیت ندارد و در عوض تحقیق و بررسی 
به نام  یا کمیسیون های فرعی خاص  دائمی  به وسیله کمیسیون های 
کمیسیون  سه  نمایندگان  مجلس  در  می گیرد.  تحقیق صورت  کمیته 
تحقیق عهده دار این وظیفه است، ولی در سنا هم کمیسیون ها اختیار 
بررسی دارند و از این طریق نوعی نظارت پارلمانی انجام می گیرد. 
کمیسیون های ویژه تحقیق اختیارات فوق العاده دارند و می توانند از 
همه کسانی که الزم است، اطالعات کسب کنند و حتی آنها را برای 

تحقیق جلب کنند.)22( 
در شرایط فعلی اقتدارات مجلس عوام تا حد زیادی نسبت به گذشته، 
کاهش یافته است. منتقدین سیاسی انگلیسی علل کنترل نفوذ مجلس 
و  کابینه  قدرت  ازدیاد  مانند  عواملی  کشوری،  امور  در  را  عوام 
تسلطی که این نهاد بر کارهای پارلمانی یافته است، انعطاف ناپذیری 
نمایندگان  ابتکار  و  ابداع  قوه  محدودیت  حزبی،  انضباطی  مقررات 
مجلس، محدودیت آزادی نطق نمایندگان، فقر و یا فقدان دانش فنی و 
تخصصی نمایندگان در زمینه های متنوع قانونگذاری و غیره می دانند. 
ولی با این حال، اصل حاکمیت پارلمان، برجسته ترین اصل در قانون 
اساسی غیرمدون انگلستان است، چنان که در این کشور هیچ قدرتی 
وجود ندارد که مصوبات پارلمان را ملغی کند یا بتواند این مصوبات 
قوانین  معتبربودن  در  نمی تواند  قانونی  دادگاه  هیچ  بگذارد.  کنار  را 

مصوب پارلمان لحظه ای تردید کند. 
نتایج  این  پارلمان  حاکمیت  اصل  از  است  معتقد  دیس  پروفسور 

حاصل می شود: 
1( پارلمان می تواند هر نوع قانونی را که بخواهد وضع کند. 

2( پارلمان می تواند هر نوع قانون موجود را اصالح یا لغو کند. 
3( در مشروطیت انگلستان فرقی بین قانون اساسی و قوانین عادی 

وجود ندارد.)23( 
دیگر  عبارت  به  و  نمایندگان  عمل  آزادی  مستلزم  اصول  این  تحقق 

برخورداری آنها از مصونیت پارلمانی است. 
در انگلستان اصل مصونیت نمایندگان با این صراحت در هیچ متن 
بیان  آزادی  لوازم  از  که  مصونیتی  عمل  ولی  ندارد،  وجود  قانونی 
است، رعایت می گردد. چنان که هیچگونه ادعایی علیه نماینده مجلس 
به خاطر آنچه در مجلس یا کمیته ها گفته یا کتبا اعالم داشته، مسموع 
در  است،  طرح  غیرقابل  او  علیه  اهانت  دعوی  همچنین  و  نمی باشد 
حالی که در قانون اساسی آلمان مقرر گردیده مصونیت نمایندگان 
شامل اهانت و توهین نیست، ولو اینکه هنگام انجام وظایف نمایندگی 

ارتکاب شود. 
رئیس  اجازه  مجازات،  اجرای  و  نماینده  تعقیب  برای  انگلستان  در 
مجلس کافی است و استدالل می شود که استقالل قوه قضاییه و قوه 
مجریه و بی طرفی رئیس مجلس این مصونیت را عمال تامین می کند و 
خطر دیگری نماینده را تهدید نمی کند تا نیاز به تصریح مصونیت با 

استحکام بیشتری باشد.)24( 

کاهش  حدی  به  لردها  مجلس  قانونگذاری  قدرت  اینکه  به  توجه  با 
یافته است که در حکمرانی ملی تقریبا سهمی ندارد، در شرایط فعلی، 
پارلمان در حقیقت شامل مجلس عوام می  شود و با کمی دقت، مجلس 
عوام نیز چیزی جز حزب دارنده اکثریت نیست و زمام حزب دارنده 
او  کابینه  وزرای  و  نخست وزیر  دست  در  کال  واقع  در  هم  اکثریت 
می باشد پس حاکمیت پارلمان که حقوقا خدشه بردار نیست، عمال به 
حاکمیت نقطه فشرده ای از آن به نام کابینه منتهی شده است و باید 
به یاد آورد که این کابینه در عین حال در راس قوه مجریه قرار دارد.

علوم سياسی
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ترجمه: سحر حبیبي/ نگذارید ترس هاي  شما راه موفقیت تان را سد کند

ترس و موفقيت، كارد و پنيرند!
موفق شدن آسان است؛ به شرط اینکه در راه موفقیت، هیچ چیز شما را نترساند و دودل تان نکند و باعث 

خجالت کشیدن و عصبي شدن تان نشود....
 ترس باعث ناتواني در روبه رو شدن با شرایط خاص یا مواجه شدن با اشخاص خاص مي شود. وقتي 
استرس  را دچار  پیچیده تر مي شود و شما  کم کم مسایل تان  با مسایل مختلف روبه رو شوید،  نتوانید 
مي کند؛ براي مثال، اگر نتوانید به آساني مشکالت مالي تان را مطرح کنید، مشکل مالي تان باقي خواهد ماند 
و هنگامي که باید یک کار اقتصادي انجام دهید، نمي توانید قدمي بردارید و دست آخر، کم مي آورید. اگر 
کارفرما هستید و از مواجه شدن با مشکالت کارمندان تان پرهیز مي کنید و از روبه رو شدن با مشکالت 
وقتي  تا  مي شود.  پیچیده تر  کارتان  و  مي کند  پیدا  کاهش  به مرور  شرکت تان  بهره دهي  مي ترسید،  آنها 
هیچ کس به مشکالت کارمندان تان رسیدگي نکند، مشکالت تان پابرجا مي مانند و به مرور دچار خسارت 
و ضرر خواهید شد.آمارها نشان مي دهد که پرهیز از مطرح کردن مشکالت با همسر، بیشترین عامل به 
وجود آمدن مشکالت زناشویي است. پنهان کردن، دریغ کردن و سرکوب کردن احساسات و افکار شما 
از همسرتان دورخیز کردن به سمت طالق است. اگر شما علیه وجود ترس هاي تان قیام کنید و کاري انجام 
بدهید، کم کم کشف خواهید کرد که واقعا ترس هاي تان چه قدر کوچک و بي ارزش بوده اند. براي روشن 

کردن این نکته بد نیست داستاني را براي تان نقل کنم:
در دریاچه تانگانیکا، بومي ها روش جالبي براي ماهي گرفتن دارند. روي خط استوا خورشید مستقیم 

مي تابد و اگر جسمي باالي آب قرار بگیرد، سایه اي از آن درون آب مي افتد. 
بومي ها قطعه هایي از چوب را با طناب به هم مي بندند و سر طناب ها را به دو قایق پارویي وصل مي کنند. 
این دو قایق پهلو به پهلو در طول دریاچه حرکت مي کنند تا به قسمت کم عمق آن برسند. وقتي آنها به 
قسمت کم عمق دریاچه مي رسند، گروهي بزرگ از ماهي ها را خواهند داشت که بین سنگ ها و ساحل جمع 

شده  و گیر افتاده اند. 

تکه چوب هاي بسته شده با طناب سایه هایي را درون آب ایجاد مي کنند که این سایه ها در طول دریاچه تا 
انتها حرکت مي کنند و ماهي ها مي بینند که سایه اي به آنها نزدیک مي شود. پس با ترس از آن فرار مي کنند 

و در نتیجه به تله مي افتند )دریاچه تانگانیکا در شرق آفریقاي مرکزي واقع شده.(
موفقیت  از  ماندن  تان  دور  و  ترس  باعث  که  سایه هایي  مي توانید  شما  که  دارد  وجود  مختلفي  راه هاي 

مي شود را بکشید. با چند نمونه از این روش ها آشنا شوید.نقش بازي کردن

یکي از موثرترین روش ها، نقش بازي کردن و تمرین کردن است. اول، ترسي را که از مواجه شدن با 
که  کنید  وانمود  کنید  بازي  نقش  تمریني  به صورت  بعد  کنید.  براي خودتان مشخص  دارید  آن مشکل 

توانسته اید آن موقعیت را کنترل کنید. تمرین کردن به شما اجازه مي دهد تا تشخیص بدهید کدام قسمت 
از مشکل تان واقعي است و کدام قسمت از آن فقط سایه اي است که شما فکر مي کنید مشکل است و از 
آن مي ترسید؛ براي مثال، شما احتیاج دارید که از رییس تان درخواست اضافه حقوق کنید. قبل از اینکه با 
او صحبت کنید گفتگوي تان را با دوست تان تمرین مي کنید. روي بعضي اطالعات کار مي کنید. خط مشي 
چون  و  مي کنید  تمرین  درخواست تان  کردن  عرضه  حالت  بهترین  روي  و  مي کنید  عوض  را  ذهن تان 

خودتان را براي مالقات آماده کرده اید، دیگر عصبي نشده و دچار استرس نمي شوید.

مواجهه
روش دیگر براي کم کردن ترس، روبه رو شدن با ترس است؛ یعني شما مشکالت  تان را به قسمت هاي 
کوچک تر تقسیم مي کنید و به صورت موفقیت آمیزي هر بخش کوچک مشکل تان را حل مي کنید و به این 

ترتیب به یک نتیجه عالي مي رسید.

گفتن و شنیدن
صحبت کردن درباره ترس مي تواند آثار آن را کاهش دهد. بعد از اینکه به طور کامال باز درباره ترس تان 
با کسي صحبت کردید، احساس خواهید کرد مشکل تان کمتر دشوار و پیچیده به نظر مي رسد؛ مثال شما 
از سفر کردن با هواپیما مي ترسید. همسرتان آماده است تا حرف هاي تان را درباره حالتي که به شما 

دست مي دهد، بشنود. 
از پرواز کردن مي شود کامال توضیح مي دهید. کارشناسان کشف  شما هر چه را که باعث ترس شما 
کرده اند که صحبت کردن و شنیدن از موثرترین درمان ها است؛ البته اگر درست انجام شود. در خیلي از 

موارد، بهترین راه مبارزه با ترس این است که چشمان تان را ببندید و با آن مواجه شوید. 
در  است  با ترس روبه رو مي شوید. ممکن  ذهنیات تان  و  احساسات  به  توجه  بدون  ترتیب، شما  این  به 
ابتدا دچار استرس و حتي وحشت بیش از حد بشوید ولي سرانجام بعد از پریدن مي فهمید که آنچه شما 

مي پنداشتید دیوارهایي سر راه تان هستند، فقط و فقط سایه اي بوده اند.
ممکن است روبه رو شدن با ترس سخت باشد ولي جایزه اي که در مقابل روبه رو شدن با آن دریافت 
مي کنید، بسیار بزرگ خواهد بود. موفق شدن به این معناست که با وجود ترسي که داریم کاري را انجام 

بدهیم که تا قبل از آن نتوانسته ایم و این همان موفقیت واقعي است.
Successtips :منبع

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

بدرستی رسالت شغلی 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 خشكبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک و تر  ایرانی 

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

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

بستنی سنتی ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاويار ايرانی در تواضع موجود است
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk سالمت
 آقايان هم يائسه مي شوند؟

ترجمه: مژگان کریمي

دوران یائسگي مردان
اتفاق مي افتد که آنها دچار تغییراتي در  یا یائسگي آقایان وقتي  آندروپوز 
دستگاه تولید مثل خود مي شوند و این تغییرات به بروز اختالالتي در نعوظ 
ساخت  نظر  )از  آنها  بیضه هاي  فعالیت  حالت،  این  در  مي شود.  منجر  آنها 
فعالیت جنسي و  باعث کاهش  امر  این  افت مي کند و  هورمون هاي جنسي( 
در مواردي، باعث کاهش اعتماد به نفس آنها مي شود. این مساله گهگاه به 
اضطراب آقایان مي انجامد و در نتیجه اضطراب نیز مجدداً تولید آندروژن ها 
و  تکرار  مرتبا  معیوب،  سیکل  این  و  مي یابد  کاهش  مردانه(  )هورمون هاي 

تقویت مي شود....

موقعیت  یک  و  سالمندي  طبي  فرآیند  یک  مردان  در  یائسگي  یا  آندروپوز 
فیزیکي شبیه یائسگي در زنان است که معموال از سن 45 سالگي به بعد بروز 
اصلي ترین  از  یکي  که  تستوسترون  فرآیند سطح هورمون  این  در  مي کند. 
هورمون هاي مردانه )آندروژن( است به طور پیوسته کاهش مي یابد و مرد 
عالیمي  نظیر گرگرفتگي، افسردگي و تغییرات خلق و خوي را تجربه مي کند. 
عالوه بر فرآیند طبیعي سالخوردگي و افزایش سن عواملي نظیر برخي از 
بیماري هاي قلبي، استفاده طوالني مدت از برخي داروها، افسردگي، چاقي 
که بر تولید هورمون تستوسترون تاثیر دارند مي توانند آغازکننده زودرس 
آندروپوز باشند. عللي نظیر از دست دادن اشتیاق به کار و اخراج از کار، 
تغییرات ناگهاني در برخورد با خانواده، از دست دادن فرصت هاي مناسب 

در زندگي و ناتواني جسمي  از دیگر عالیم این مشکل هستند.
تستوسترون در بدن چه مي کند؟

همان طور که بیان شد علت اصلي بروز آندروپوز کاهش سطح تستوسترون 
دارد؟ دو  بر عهده  بدن چه وظایفي  این تستوسترون در  است؛ اما  بدن  در 

وظیفه زیر از مهم ترین وظایف این هورمون است:
و  تولید  نظیر  مردان  جنسي  عملکرد  توانایي  مسوول  تستوسترون   •
آزادسازي اسپرم، داشتن رفتار جنسي نرمال و شروع فعالیت جنسي است.
2( ویژگي هاي جنسي ثانویه مانند توده ماهیچه اي بدن، موهاي بدن، بم شدن 

صدا و حالت بدن نیز تحت تاثیر تستوسترون است.
افزایش سن کاهش  با  بر همین اساس مي توان گفت کیفیت ژنتیکي اسپرم 
نازایي  تلقیح داخل رحمي  مورد استفاده در  مي یابد و حتي در درمان هاي 
طور  به  سن  افزایش  با  بارداري  یک  به  دستیابي  براي  الزم  زمان  میزان 
قابل مالحظه اي کاهش مي یابد. الزم به ذکر است تستوسترون در بدن به دو 

حالت آزاد و متصل به گلوبولین یافت مي شود.
بي حوصلگي  و  خستگي  آندروپوز  عالمت  مرداناصلي ترین  یائسگي  عالیم 
از  جنسي  فعالیت  کاهش  و  تحریک پذیري  افزایش  خشم،  افسردگي،  است. 
بارزترین عالیم آن است. تعداد زیادي از مردان داراي این مشکل، کاهش 
تمایالت جنسي دارند. از دیگر عالیم مي توان به تغییر در اندام ها و کاهش 
و  حافظه  کاهش  زندگي،  از  لذت  کاهش  گرگرفتگي،  بدن،  ماهیچه اي  توده 
سطح کارایي، تکرار ادرار به خصوص در شب، یبوست، کاهش قد، ریزش 

مو و وجود دردهاي استخواني اشاره کرد.
درماني براي یائسگي مردانه

درمان جایگزیني با هورمون تستوسترون، استفاده از تولیدات گیاهي، رژیم 
از سوي خانواده و داشتن خواب کافي  غذایي مناسب، حمایت هاي روحي 
آندروپوز  عالیم  از  برخي  به  توجه  با  است.  منظم  ورزشي  فعالیت هاي  و 
توصیه مي شود که در درمان گرگرفتگي باید از چاي، قهوه، غذاهاي پرادویه 
و بسیار شیرین پرهیز نمود و از مایعات فراوان استفاده کرد. در نوسانات 
توصیه  غالت  و  حبوبات  از  استفاده  سروتونین  در  اختالل  دلیل  به  خلقي 
مي شود همچنین در مورد پوکي استخوان مصرف شیر، سویا، ماست کم 
 چربي، ماهي آزاد، سبزیجات سبز رنگ و انجیر و در مورد بیماري هاي قلبي 
مصرف غذاهاي حاوي روغن امگا3 مانند روغن ماهي آزاد بسیار سودمند 

است.
همان طور که مردان باید در دوران یائسگي همسر خود را درک کنند، الزم 
است که زنان هم در صورت وقوع این مشکل همسر خود را بیشتر مورد 
حمایت عاطفي خود قرار دهند. برقراري یک ارتباط صمیمانه با همسر در 
این موقعیت یکي از اساسي ترین مسایل است و مهم است که خانواده این 

ارتباط را به طرق زیر حفظ کند:
• سعي در فهمیدن احساسات و اهداف همسر.

• گوش دادن به حرف هاي همسر، گفتن حرف هاي دلنشین و تحسین برانگیز 
و ایجاد دلگرمي.

• انجام مشورت در امور زندگي.
• تقاضا نکردن چیزي که مرد را تحت فشار قرار دهد.

• برنامه ریزي براي دوران بازنشستگي.
• انجام تفریحات سالم و مهیج.

• گذراندن اوقات بي کاري با دوستان.
• انجام مشاوره و معاینات جسمي.

• در نهایت اینکه آندروپوز، فصلي طبیعي از زندگي یک مرد است. یک مساله 
دروني است که مرد باید آن را به عنوان یک واقعیت دوران میانسالي بپذیرد 
و بداند مي تواند به طور کامل نقش پدر و همسر را در طي یا بعد از دوران 

آندروپوز ایفا کند.

Mayoclinic :منبع

ميز شما 
مي تواند دشمن 

جان تان باشد
ترجمه: ندا احمدلو/ 10 توصیه به پشت میزنشین ها

 این را محققاني مي گویند که نتایج برخي از تحقیقات  آنها نشان 
مي دهد پشت میزنشیني، یکي از مهم ترین عوامل ابتال به اضافه وزن 
و چاقي است. پژوهشگران آمریکایي مي گویند احتمال بروز چاقي 
به  را  روزانه شان  وقت  از  هفت ساعت  از  بیشتر  که  افرادي  در 
برابر  نیم  و  چهار  مي دهند،  اختصاص  میز  پشت  در  کارکردن 
خیلي  و  مفصلي  بیماري هاي  استرس،  است.  سایرین  از  بیشتر 
به  پشت میزنشیني  عوارض  جمله  از  هم  دیگر  بیماري هاي  از 
شمار مي روند. اما اگر در هر صورت به خاطر شغل و حرفه تان 
بگذرانید،  کار  میز  پشت  را  روزتان  از  زیادي  مجبورید ساعات 
توصیه محققان آمریکایي به شما این است که با رعایت 10 نکته 
زیر، بیشتر به فکر سالمت تان باشید و جلوي بیماري هاي ناشي 

از پشت میزنشیني را بگیرید.
در وضعیت مناسبي بنشینید. اگر بدن شما در حالت نشسته یا 
حتي ایستاده، وضعیت مناسبي نداشته باشد، قطعا پس از مدت 
فرار  راه هاي  از  یکي  آمد.  خواهد  سراغ تان  به  استرس  کوتاهي 
چیزي  هم  پرخوري  نتیجه  و  است  پرخوري  که  هم  استرس  از 
براي  بدن  نامناسب  وضعیت  دیگر،  طرف  از  چاقي.  جز  نیست، 
مدت طوالني سبب آسیب مفاصل و دردهاي منطقه اي مي شود. 
بنابراین پژوهشگران آمریکایي بهترین وضعیت بدن را در حالت 

نشسته براي ساعات طوالني، این طور عنوان کرده اند:
طول کفي صندلي باید به اندازه اي باشد که از نشیمن گاه تا زانوي 

شما به طور کامل روي آن قرار گیرد.
را  کمرتان  بتوانید  تا  باشد  داشته  تکیه گاه  باید حتما  صندلي تان 
را  است صندلي تان  بهتر  این صورت  غیر  در  دهید.  تکیه  آن  به 

به دیوار بچسبانید و از دیوار به عنوان تکیه گاه استفاده نمایید.
باید مچ و ساعد دست تان در یک راستا  با کامپیوتر  هنگام کار 
مچ دست،  مفاصل  درد  از  براي جلوگیري  و  باشند  داشته  قرار 

نباید مدام آنها را خم و راست کنید.
هنگام کار با کامپیوتر باید سر و گردن تان به صورت مستقیم و 
رو به روي مانیتور قرار داشته باشد. در غیر این صورت و با 
خم نگه داشتن سر و گردن تان به مدت طوالني به طرفین، دچار 

گردن درد خواهید شد.
یک  دقیقه  است هرچند  بهتر  درد،  گردن  از  پیشگیري  منظور  به 
انجام دهید و  را  براي گردن  ثانیه ورزش هاي مناسب  بار، چند 

گردن تان را به طرفین بچرخانید.
هنگام نوشتن یا کار با کامپیوتر، آرنج خودتان را در نزدیک ترین 

حالت به بدن قرار دهید؛ آن هم در وضعیت 90 یا 120 درجه.
سعي کنید موقع انجام کار، بازوها و شانه هاي تان را در وضعیتي 
کامال راحت قرار دهید و آنها را خیلي باالتر یا پایین تر از سطح 

میز کارتان نگذارید.
کف پاهاي تان باید کامال چسبیده به زمین باشد و اگر صندلي تان 
یک  از  که  نیست  بد  نمي رسد،  زمین  به  پاهاي تان  و  است  بلند 

زیرپایي استفاده کنید.
بهتر است که کفي و تکیه گاه صندلي تان فوم دار باشد، نه چوبي یا 
آهني. این طوري فشار کمتري به کمرتان وارد مي شود و دیرتر 

خسته مي شوید.
بزنید.  چرخي  و  شوید  بلند  جاي تان  از  بار،  یک  دقیقه  هرچند 
براساس نتایج تحقیقاتي که در مجله  مایوکلینیک به چاپ رسیده، 
یک  در  داشتن  قرار  تحمل  مي تواند  دقیقه   20 تنها  فرد  هر  بدن 
وضعیت ثابت را داشته باشد. بنابراین بهتر است که هر 15 تا 20 
30 ثانیه کمي قدم  دقیقه یک بار، از جاي تان بلند شوید و براي 

بزنید یا بدن تان را کش و قوس بدهید.
حرکات تکراري انجام ندهید. تکرار مداوم یک حرکت )مانند جواب 
دادن به تلفن( مي تواند آزاردهنده و استرس آور باشد. به همین 
حس  ضرورتي  اگر  و  امکان  صورت  در  که  است  بهتر  خاطر 
را عوض  کارتان  نوع  یا  ندهید  انجام  تکراري  کارهاي  نمي کنید، 
کنید. براي مثال، به جاي خم و راست کردن مداوم دست تان براي 
تلفن هاي  و  کنید  استفاده  هدفون  یک  از  تلفن ها،  به  پاسخ گویي 
شخصي تان را به ساعات یا روزهاي خلوت تان اختصاص دهید.

تا  قرار دهید  مناسبي  را در وضعیت  کامپیوتر خودتان  مانیتور 
یعني  مناسب  وضعیت  نشوند.  اذیت  گردن تان  مفاصل  یا  چشم 
اینکه مانیتور درست روبه روي شما به فاصله 50 سانتي متر از 
چشم تان قرار داشته باشد و رو به پنجره هم نباشد تا انعکاس 
نور بیرون روي مانیتور، چشم هاي شما را اذیت و خسته نکند. 
سوزش  یا  خشکي  از  جلوگیري  براي  که  نیست  بد  ضمن،  در 
چشم، مدام به صفحه کامپیوتر زل نزنید و هر 15 دقیقه یک بار، 

دست از کار با کامپیوتر بکشید.+ 

بهتر  کردن،  تایپ  هنگام  گردن تان  کمتر  شدن  خم  منظور  به 
است که از وسیله اي براي نگهداري کاغذها در کنار صفحه کلید 

استفاده کنید.
نشوید،  مبتال  عفوني  بیماري هاي  سایر  یا  آلرژي  به  اینکه  براي 
باید هر روز صفحه کلید، مانیتور، سطح میز، تلفن یا هر وسیله 
هفته اي  و  کنید  گردگیري  را  دارد  قرار  میزتان  روي  که  دیگري 
یکبار هم آنها را ضدعفوني نمایید. باکتري هاي روي میز مي توانند 

جدي ترین تهدید براي سالمت شما به حساب بیایند.

آشفته  که  ندهید  اجازه  و  دارید  نگه  مرتب  همیشه  را  خود  میز 
باعث خستگي زودرس و  و درهم برهم شود. شلوغي میز کار 
استرس 40 درصد از کارمندان آمریکایي است و یکي از عوامل 

اتالف وقت کاري، در تمام اداره هاي دنیا به شمار مي رود.
میز کار خود را تبدیل به میز غذا نکنید. قرار دادن خوراکي هاي 
رنگارنگ و پرکالري روي میز کار، اشتهاي شما را به غذا خوردن 
افزایش مي دهد؛ حتي اگر گرسنه نباشید. شما مي توانید براي حفظ 
سالمت و تناسب اندام خود، به جاي چیپس و پفک و شکالت، کمي 
میوه خشک یا انواع مغزها را درون کشوي میزتان نگهداري کنید.

میزتان را زیبا کنید. زیبا بودن میز کار یکي از عوامل افزایش دهنده 
انگیزه کاري و لذت بردن از ساعات کار است. شما مي توانید با 
قرار دادن عکس یکي از اعضاي خانواده خود یا حتي یک گلدان 

کوچک روي میز، فضاي کاري تان را کامال عوض کنید.
براي  فرصت  بهترین  خانه،  به  برگشتن  زمان  یا  ناهار  وقت 
پیاده روي یک فرد پشت میزنشین است. پس تنبلي را کنار بگذارید 
به  را  پیاده روي  کمي  روان تان،  و  جسم  سالمت  حفظ  براي  و 

فهرست کارهاي روزانه خود اضافه کنید.
Sixwise :منبع

به ياد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر 
جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد
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نرم افزاری برای ترجمه موسيقی
 

دانشمندان روش جدیدی ابداع کرده اند که می تواند بر اساس صدای هر نت، عالئم آن را روی کاغذ 
پیاده سازی کنند. این نرم افزار می تواند این کار را بدون توجه به نوازنده ، ابزار موسیقی و محل اجرا 

انجام دهد.
 تیم تحقیقاتی از دانشگاه خائن اسپانیا سیستم خودکاری را ارایه داده اند که الگوی طیفی نت های هر 
ابزار موسیقی را تشخیص می دهد. این الگو برای ساخت یک لغت نامه هارمونیک استفاده می شود که 
همراه با آن، یک الگوریتم الگو قرار خواهد گرفت. این سیستم سپس قادر است هر نت موجود در این 

الگو را شناسایی کرده و آن را به یک فرمت قابل خواندن تبدیل کند.
به گزارش پاپ ساینس، در صورتی که شما یک فایل موسیقی با فرمت WAV به این نرم افزار بدهید، 

می توانید نسخه MIDI آن را دریافت کنید.
به گفته خولیو کارابیاس، محقق دپارتمان مهندسی ارتباطات از دانشگاه خائن که در این تحقیقات نیز 
همکاری داشته، مترجم خودکار موسیقی به موسیقی دانان کمک می کند تا نمونه های صدایی را تحلیل 
کنند ، محتوای موسیقیایی را بازیابی کنند و منابع صدای متفاوت را از یکدیگر تفکیک کنند. جزئیات این 

روش در نشریه تراکنش های پردازش زبان ، گفتار و صدای IEEE به چاپ رسیده است.
این سیستم تطبیق پذیر است، بدین معنا که می تواند صدای هر ابزار موسیقی، از سنتور گرفته تا فلوت 
، این نرم افزار در هر زمان می تواند  را تفسیر و ترجمه کند. در حال حاضر  استرالیایی "دیدگریدو" 
فقط صدای یک ساز را شناسایی کند، اما محققان معتقدند می توان این روش را برای تفسیر چندین 
ساز موسیقی که در آن واحد اجرا می شوند نیز به کار گرفت. بقیه ابزارهای نسخه برداری از سازهای 
داده شده اند؛  آموزش  نت های خاص  تشخیص  برای  و  می کنند  استفاده  داده  پایگاه  یک  از  موسیقی 

درست مانند طیف سنج )اسپکترومتر( که می تواند طیف ترکیبات شیمیایی خاص را تشخیص دهد.
یک طیف صدا نمایش صدا به شکل شدت در هر فرکانس است. توزیع انرژی هارمونیک یک نت الگوی 
طیفی آن را مشخص می کند. با استفاده از این اطالعات، سیستم یک لغت نامه از صدا می سازد. این ابزار 
حتی در زمانی که نوع آلت موسیقی، نوازنده موسیقی و شرایط ضبط موسیقی تغییر می کند، می تواند 
نتها را تشخیص دهد. از دیگر مزایایی این روش نیز این است که نیاز به آموزش اولیه دستگاه با کمک 

یک پایگاه داده نیست.

آشكارساز جيبی برای 
شناسايی همه ميكروب ها

 دانشمندان نوار 8 سانتی متری شیشه ای ساخته اند 
 24 از  کمتر  در  را  میکروب  سه هزار  می تواند  که 
تشخیص  در  قابلیت  این  کند.  شناسایی  ساعت 
داروسازی  امنیت  و  عمومی  بهداشت  پزشکی، 

کاربردهای حیاتی خواهد داشت. 
7.۶ سانتی متری   / اینچی   3 دستگاه  یک  با ساخت 
می توان  لیورمور  الرنس  ملی  آزمایشگاه  در 
میکروب ها را با سرعت و دقت باال شناسایی کرد. 
3هزار گونه مختلف  این آشکارساز جدید می تواند 
از ویروس ها و باکتری ها را در کم تر از 24 ساعت 

شناسایی کند.
میکروبی  شناسایی  آرایه  پاپ ساینس،  گزارش  به 
ال.ال.ام.دی.ای،  اختصار  به  یا  لیورمور  الرنس 
 2.5 7.۶ سانتی متر طول و  با  یک اسالید شیشه ای 
388هزار  آن  درون  در  که  است  عرض  سانتی متر 
است  قادر  مجموع  در  که  شده  تعبیه  شناساگر 
باکتری   900 2 هزار ویروس و در حدود  از  بیش 

گوناگون را شناسایی کند.
هر باکتری یا ویروس توسط چند ده شناساگر که 
این  این نوار تعبیه شده، شناسایی می شوند.  روی 
عوامل  از  خاصی  نشانه های  دنبال  به  شناساگرها 
این  تشخیص  صورت  در  و  می گردند  بیماری زا 
نشانه ها، وجود آن را اعالم می کنند. از آن جایی که 
هر شناسنده به طور مجزا کار می کند، این دستگاه 
قادر است چندین عامل بیماری زا و در حقیقت هر 
دستگاه  این  در  محققان  که  را  بیماری زایی  عامل 
بار آزمایش  با یک  نمونه و  تعبیه کرده اند، در یک 

شناسایی کند.
زنجیره ای  واکنش  روش  که  است  حالی  در  این 
بهترین  ) Multiplex-PCR (  در  مالتیپلکس  پلیمراز 
حالت می تواند 50 عامل بیماری زا را در یک آزمایش 

شناسایی کند.
که  است  این صورت  به  دستگاه  این  با  کار  روش 
یک نمونه تصفیه شده از دی.ان.ای یا آر.ان.ای که 
با رنگ های فلوئورسنت برچسب گذاری شده، روی 
درجه   42 دمای  تا  و  گرفته  قرار  ال.ال.ام.دی.ای 
سانتی گراد گرم می شود. یک اسکنر فلوئورسنت از 
که شناساگرها  زمانی  و  می گیرد  اسکن  نمونه  این 
یک تطابق توالی دی.ان.ای را تشخیص دهند، رنگ 

مطابق با توالی روشن می شود.
طور  به  می تواند  ال.ال.ام.دی.ای  ترتیب  این  به 
نجات  از مرگ  را  انسان ها  از  بسیاری  بالقوه جان 
دهد. کاربرد این دستگاه بخصوص زمانی مشخص 
می شود که حمالت شیمیایی یا بیولوژیکی پیچیده ای 
صورت گیرد و بیش از یک عامل شیمیایی در یک 
زمان در بین جمعیت منتشر شود. اما ال.ال.ام.دی.

موقعیت های  در  و  اهمیت  همان  با  کاربردهایی  ای 
بی خطرتر نیز دارد.

با کمک آن می توان امنیت تولید محصوالت غذایی را 
بهبود بخشید و کشاورزان را در شناسایی عوامل 
مشکل  یک  حتی  و  کرد  یاری  گیاهان  بیماری زای 

پزشکی را به سرعت تشخیص داد.

برای مثال این دستگاه توانسته یک ویروس حیوانی 
توسط  شده  ساخته  نوزاد  واکسن  یک  در  که  را 
البته  کند.  شرکت گالکسو-سمیث- کالین شناسایی 
بی خطر  ویروس  این  شد  مشخص  آن که  وجود  با 
است، اما به هر حال تاثیر فوق العاده موثر و بی نظیر 
یک شناساگر بیولوژیکی همه کاره در این موقعیت ها 

مشخص می شود.

شاید بهترین ویژگی این آشکارساز این است که به 
طور کامل قابلیت به روز رسانی دارد. تیم لیورمور 
در حال تالش برای ساخت آشکارساز نسل بعدی 
و  بوده  شناساگر  میلیون   2.1 دارای  که  هستند 
می تواند 5هزار و 700 ویروس و هزاران باکتری را 
شناسایی کند. هم چنین قرار است در دستگاه نسل 
بعدی قارچ ها و تک یاخته ها نیز به عنوان ورودی به 

دستگاه داده شده و شناسایی شوند. 

سالمت

دانش و فناوری

بعد از ايسلند، 
نوبت ژاپن است؟

فوران های  بقایای  تحلیل  با  ژاپنی  پژوهشگران 
فعالیت های  بررسی  و  فوجی  آتشفشان  گذشته 
که  زده اند  حدس  منطقه،  این  زمین شناختی 
انفجاری  آستانه  در  ژاپن  آتشفشان  بزرگ ترین 
عظیم قرار دارد. آیا آسیا به زودی فلج می شود؟

پژوهشگران  نیوساینتیست،  گزارش  به 

به  توکیو  دانشگاه  آتشفشانی  تحقیقات  مرکز 
بقایای  بررسی  با  کانه کو  تاکایوکی  سرپرستی 
 781 سال های  طی  فوجی  آتشفشان  فوران های 
تا 1707 میالدی به این نتیجه رسیده اند که سطح 
افزایش  رفته رفته  ماگما  در  موجود  سیلیکون 

یافته است.

و  عظیم  فوران های  از  نشانه ای  زیاد  سیلیکون 
بر  عالوه  است.  آتشفشانی  شدید  انفجارهای 
این، مقادیر فراوانی از بازالت های غنی از اکسید 
با  برخورد  در  که  شده  یافت  نیز  آلومینیوم 
سیلیکون می توانند آغازگر یک فرایند آتشفشانی 

باشند.

این  برای تشکیل  با محاسبه فشار الزم  کانه کو 
این  که  است  نتیجه رسیده  این  به  ماده  نوع  دو 
دو ماده مختلف در دو داالن جدا از یکدیگر در 
به  داالنی  بازالت ها در  زیر فوجی واقع شده اند: 
عمق 20 کیلومتر در زیر فوجی و سیلیکون ها در 

داالنی به عمق 9 کیلومتر.
زمین لرزه های  دانشمندان،  این  عقیده  به 
و   1379  /  2000 سال های  در  که  کم بسامدی 
2001 / 1380 در اعماق فوجی ثبت شد، مربوط 
به حرکت هایی در داالن ماگمای بازالتی است و 
احتماال نشان گر فوران فوجی در آینده ای نزدیک 

خواهد بود.

خودروی هيدروژنی، 
نسل آينده خودروها 

 

از  را  خود  محرکه  نیروی  هیدروژنی  خودروی 
تامین  آب  به  آن  تبدیل  و  هیدروژن  سوزاندن 
هیدروژن  ذخیره  مشکل  که  است  درست  می کند. 
مهم ترین دردسر تولید این خودرو است، اما بازهم 

می تواند بهتر از خودروهای الکتریکی باشد
در  می توانند  می آیند،   دنیا  به  امروز  که  کودکانی 
هیدروژن  از  که  برانند  را  خودروهایی  بزرگسالی 
استفاده می کنند. جرج بوش در  به عنوان سوخت 
سال 2003/ 1380 با تخصیص 2/1 میلیارد دالر به 

پروژه سوخت هیدروژنی این وعده را داد.
شدن  مطرح  با  کم کم  نیچر،  گزارش  به  اما 
به  که  برقی،  خودروهای  و  زیستی  سوخت های 
توجه  می رسیدند،  دسترس تر  در  و  ارزان تر  نظر 
اظهارات سال  با  کم تر شد.  هیدروژنی  به سوخت 
برنده  و  آمریکا  انرژی  وزیر  چو،  استیون  گذشته 
بر  موجود  موانع  مورد  در  فیزیک  نوبل  جایزه 
سوخت  این  به  رسیدن  هیدروژن،  ابتکار  راه  سر 

اظهارات  اساس  بر  رسید.  نظر  به  دست نیافتنی تر 
وی، تولیدکنندگان خودرو هنوز به یک باتری قوی، 
بادوام و ارزان و نیز یک روش مناسب برای ذخیره 
حجم زیادی از هیدروژن برای مسافت های طوالنی 
به  نیاز  هیدروژن  از  استفاده  همچنین  نرسیده اند. 
یک زیرسازی توزیع جدید دارد. علیرغم همه این ها، 
اگر بخواهیم واقعا به فکر گازهای گلخانه ای باشیم، 
باید به راه دیگری غیر از گاز طبیعی برای گرفتن 

هیدروژن فکر کنیم.
چهار ماه بعد، در ماه می/ اردیبهشت گذشته آقای 
چو اعالم کرد که ابتکار هیدروژن از بودجه آینده 
سوخت های  صرف  هزینه ها  و  شد  خواهد  حذف 

زیستی و باتری های الکتریکی خواهد شد.
بودجه  اختصاص  برای  که  بررسی هایی  در  اما 
تولیدکنندگانی  از  بسیاری  حتی  گرفت،  صورت 
انرژی زیادی را صرف سوخت های زیستی و  که 
باتری های الکتریکی کرده بودند، اعتراف کردند که 
ابتکار هیدروژن پتانسیل هایی در درازمدت دارد که 
دیگر  روش های  با  آوردن  دست  به  یا  انکار  قابل 
که  گرفت  تصمیم  آمریکا  کنگره  نهایت،  در  نیست. 

سخنان چو را نادیده بگیرد و بودجه را قطع نکند.
تولیدکننده   9 گذشته،  شهریور  سپتامبر/  ماه  در 
بزرگ خودرو، دایملر، فورد، جنرال موتورز، هوندا، 
هیوندای، کیا، رنو، نیسان و تویوتا،  بیانیه ای را به 
طور مشترک امضا کردند که بر اساس آن تا سال 
2015/ 1394 به خودروهای هیدروژنی دست یابند. 
روز بعد از این قرارداد، دایملر با دو شرکت بزرگ 
انرژی، شل و وتنفال برای ساخت زیرساخت های 

هیدروژنی در آلمان قرارداد بست.
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 3 نکته اي که باید قبل از سشوار کشیدن رعایت کنید

يک، دو، سشوار
دکتر گلرخ ثریا/

اگر قرار باشد به یک مهماني بروید حتما باید موهاي تان را آرایش کنید. 
در این صورت معموال همه به سراغ سشوار خودشان و یا آرایشگرشان 
مي روند و دکمه آن را روشن مي کنند و موهاي خودشان را بي رحمانه 
در برابر باد داغ سشوار مي گیرند ولي بعد از چند بار استفاده از این 
وسیله داغ موها خشک مي شوند و یا مي سوزند، به خصوص اگر روش 
استفاده درست از آن را ندانید. پس قبل از روشن کردن سشوارتان این 

چند نکته را حتما رعایت کنید....

ا برس موهاي تان را خشک کنید
بگیرید.  کمک  برس  یک  از  سشوار  با  موهاي تان  کردن  خشک  براي 
استفاده از برس براي خشک کردن و حالت دادن به موها وقت کمتري 
فرم  و  مرتب شده  بهتر  موهاي تان  نهایت  در  و  گرفت  از شما خواهد 
از  پس  برس  این  است.  گرد  و  بزرگ  برسي  برس،  بهترین  مي گیرند. 
سشوار کشیدن بهترین حجم و حالت را به موهاي تان خواهد بخشید. 
بهترین  و  هستند  مناسب ترین  کشیدن  سشوار  براي  فلزي  برس هاي 
شکل را به موهاي تان خواهند داد. شما مي توانید از برس هاي کم قطرتر 

براي مرتب کردن و سشوار کشیدن موهاي چتریتان استفاده کنید.
سشوار  از  پس  بلند  موهاي  نهایي  پرداخت  براي  پارویي  برس هاي 
کشیدن مناسب اند. برس هاي سشوار در 3 اندازه بزرگ، متوسط و کوتاه 
موهاي  از  ترکیبي  موهایشان  چوبي  برس هاي  دارند.  وجود  بازار  در 
طبیعي و مصنوعي است، بنابراین به گرفتن بهتر موها درون شان کمک 
مي کنند. اگر نخواستید از برس براي خشک کردن موهاي تان استفاده 
کنید، انتخاب دیگر این است که فقط با استفاده از دست تان موهاي تان 

را باال و پایین ببرید و جلوي سشوار آنها را خشک کنید.
باد داغ و سرد را تنظیم کنید

مي شوند،  استفاده  آرایشگاه ها  در  که  سشوارهایي  دیده اید  حتما 
مي توان  خانگي  استفاده هاي  براي  ولي  هستند  قوي تري  سشوارهاي 
کنید سشواري که  انتخاب کرد. دقت  نیز  را  سشوارهاي کم قدرت تري 
مي خرید حتما داراي درجه هاي سرعت پایین و باال باشد و شما بتوانید 
به آساني آن را براي سرعت پایین و باال تنظیم کنید. یک سشوار خوب 
باید بتواند باد سرد نیز تولید کند. براي اینکه موهاي تان را براق کنید، 
سشوار را براي باد داغ تنظیم کنید. اگر سشوار را طوري تنظیم کنید 
که باد سرد تولید کند، روغن ها و ژل و سایر فرآورده هایي که براي 
فرم دادن موهاي تان استفاده کرده اید روي موهاي تان ثابت خواهند شد 
و همچنین از ایجاد الکتریسیته ساکن موهاي تان پیشگیري خواهد کرد. 
هنگام استفاده از سشوار آن را همیشه روي موهاي تان حرکت دهید 
و متمرکز نگه ندارید. حرارت متمرکز سشوار روي موهاي تان به آن 
آسیب خواهد زد. تالش کنید سرهاي مخصوص پخش کننده حرارت و 
باد را بر سر دهانه سشوارتان وصل کنید تا حرارت بر سطح موهاي تان 
پخش شود و به ویژه اگر موهاي تان مجعد است، استفاده از این سرها 
سبب مي شود موهاي تان شکل و فرم دلخواه را به دست آورند. گرچه 
خواهد  طوالني تر  را  کشیدن  سشوار  زمان  ویژه  سرهاي  از  استفاده 
کرد. وقتي به سالن هاي آرایش مي روید، پس از سشوار کشیدن موها 
برق خاصي پیدا مي کنند. رمز آن استفاده مکرر از سشوار روي موها 
است. اگر مي خواهید پس از سشوار کشیدن موهاي تان برق بیفتد، باید 
باد سشوار  از  بیشتر  شما  چه  هر  کنید.  استفاده  گرم سشوار  باد  از 
و برس روي یک بخش از موهاي تان بیشتر استفاده کنید، موهاي تان 
موهاي تان  به  صدمه  امکان  صورت  این  در  ولي  مي افتند  برق  بیشتر 
در اثر باد داغ سشوار نیز افزایش مي یابد. موهاي تان را به دور برس 
سشوار بپچید و سپس در حالي که سشوار را روي آن گرفته اید، به 
آسیب  کمتر  موهاي تان  اینکه  براي  کنید  باز  برس  از  را  موها  آرامي 
بر  را  سشوار  باد  و  حرارت  پخش  مخصوص  سر  است  بهتر  ببینند، 
سر لوله آن نصب کنید. براي اینکه ساقه موهاي تان در اثر باد سشوار 
نسوزد، پس از سشوار کشیدن هر بخش از موهاي تان چند ثانیه صبر 
کنید تا آن بخش از موهاي تان خنک شود، سپس دوباره کار خود را 
تکرار کنید. اگر دوست دارید موهاي تان حجم پیدا کنند، باید با سشوار 
بخش  یک  کار  این  براي  کنید.  جا  به  جا  را  موهاي تان  ریشه  کشیدن 
انتخاب کنید. آن بخش را دور برس سشوار  را  از موهاي تان  کوچک 
بپیچید و برخالف جهت ریشه موهاي تان بکشید و هم زمان سشوار را 

هم روي آن بگیرید.
هر روز سشوار نکشید

این کار  شاید عادت دارید هر روز موهاي تان را سشوار بکشید ولي 
کنید  تالش  بنابراین  است،  خطرناک  موهاي تان  سالمت  براي  حسابي 
از حرارت  را  وقتي موهاي تان  نکشید.  را سشوار  هر روز موهاي تان 
مستقیم براي چند روز دور نگه مي دارید، احتمال سوختن و آسیب دیدن 
و  موهاي تان  حد  از  بیش  شدن  خشک  مي دهید.  کاهش  را  موهاي تان 
شکستن ساقه موها نشانه آسیب دیدن موهاي شماست. شما مي توانید 
از سشوارهایي استفاده کنید که بادشان خیلي گرم نیست و یا سشوار 
باد مالیم سشوار  از  فقط  یا  تنظیم کنید و  پایین تر  را روي درجه هاي 
از  بعضي  مي توانید  حتي  کنید  استفاده  موهاي تان  کردن  مرتب  براي 
روزها به جاي سشوار از محصوالت آرایشي و بهداشتي دیگر به جاي 

سشوار براي مرتب کردن موهاي تان استفاده کنید.

مي گويند  و  مي كنند  ذكر  را  مورد   12 محققان  برخي 
است  مبتالييد،بهتر  12گانه  موارد  اين  از  مورد  به9  اگر 

شغل تان را تغيير دهيد

کي باید شغل مان را عوض کنیم؟

نیستید!  تنها  شما  نباشید؛  نگران  ندارید،  رضایت  شغل تان  از  اگر 
براساس یکي از تازه ترین تحقیقات آمریکایي، بیش از نیمي از شاغلین 
بازده  باعث کاهش  ندارند و همین  در کشور آمریکا رضایت شغلي 
کاري  آنها مي شود. محققان مي گویند خیلي از افراد اصال نمي دانند به 
چه دلیلي کارشان را دوست ندارند و ممکن است مدت هاي طوالني با 
وجود این نارضایتي کار کنند و به تدریج دچار افسردگي شوند. آنها 
12 معیار را ذکر مي کنند و مي گویند هر کسي که با 9 مورد از این 
موارد 12گانه دست و پنجه نرم مي کند، بهتر است به خاطر سالمت 
جسم و روح خودش و بهبود کارایي اداره اش، شغل خودش را عوض 

کند....

1.زیاد مریض مي شوید: سردردهاي میگرني، بي خوابي، افسردگي و 
انزوا، عصبانیت و بیماري هاي عفوني پي در پي از جمله بیماري هایي 
هستند که در اثر ضعف سیستم دفاعي بدن در پي استرس شغلي و 
فشار رواني زیاد هنگام کار به وجود مي آیند. رنج کشیدن طوالني مدت 
نشان دهنده  مي تواند  رواني  و  بیماري هاي جسمي  این  از  یک  هر  از 

رضایت نداشتن شما از کارتان باشد.
ممکن  نمي شود:  دیده  شما  ارزش هاي  کار،  این  در  مي کنید  2.حس 
است که شما نقش مهمي در پیشرفت امور اداره یا کارخانه تان داشته 
باشید یا حداقل در قسمتي که کار مي کنید بهترین باشید، اما هنگام 
به خودتان  مربوط  که  یا حتي تصمیم هایي  بزرگ  تصمیم گیري هاي 
است )مانند عوض کردن اتاق یا وظایف تان( اصال ازتان سوال نشود. 
بودن  بي اهمیت  یعني  تصمیم گیري ها  در  شما  نداشتن  حضور  این 

نقش تان براي مسووالن محل کارتان.
3.حس مي کنید کارتان یکنواخت شده: اگر فکر مي کنید در سال هاي 
شروع به کار، چیزهاي زیادي یاد گرفته اید و تمام مهارت و توانایي تان 
را براي بهبود کارتان به کار برده اید و حاال دیگر هیچ چیز جدیدي در 
کار یاد نمي گیرید و هر روز، از صبح تا عصر مدام کارهاي تکراري 
انجام مي دهید، شاید وقت اش رسیده باشد که به فکر تغییر شغل تان 

باشید.
میز  یا  اتاق  یک  نداشتن  میز شخصي:  نه  دارید،  اتاق شخصي  4.نه 
کار  مشغول  اداره  یک  در  وقت شان  تمام  که  کساني  براي  شخصي 
آنها توسط  پذیرش  یعني عدم  اطمینان شغلي،  نداشتن  یعني  هستند، 
کردن  کار  مي شود  باعث  شغلي  اطمینان  نبود  این  و  باالتر  مقامات 
تحت استرس باشد و آدم نتوانید کارهاي خودش را به بهترین شکل 

انجام دهد.
هیچ  شما  کارفرماي  اگر  مي کنید:  حقارت  احساس  کار،  این  5.در 
وقت به نظرات تان اهمیت نمي دهد و براي کوچک ترین کار اشتباهي 
تحقیرتان مي کند، بهتر است به ارزش هاي وجودي خود اهمیت بدهید 
و از قید کارتان بگذرید. هیچ چیز مانند تحقیر و کوچک شمرده شدن، 
روح انسان ها را آزار نمي دهد. پس به خودتان احترام بگذارید و به 

فکر شغل جدیدي باشید.
همکاران تان  و  دوستان  اگر  بیایید:  کنار  همکاران تان  با  ۶.نمي توانید 
زندگي تان  در  کنکاش  پي  در  مدام  و  ندارند  شما  با  مناسبي  رفتار 
خراب  حال  در  اوقات  اغلب  و  ندارند  را  شما  دیدن  چشم  و  هستند 
کردن شما پیش رییس تان هستند، بهتر است زیاد به فکر ادامه کار در 
آن اداره نباشید و مطمئن باشید که هفت، هشت ساعت کار روزانه 
با کساني که اصال دوست شان ندارید و آزارتان مي دهند، بیشتر به 

ضررتان است تا به سودتان.
یا  اداره  در  کردن  کار  است:  نابسامان  کارتان  محل  7.وضعیت 
کارخانه اي که وضعیت مناسبي ندارد و هر آن ممکن است به خاطر 
تعدیل نیرو، کارمندان اش را اخراج کند، کار عاقالنه اي نیست. همچنین 
کارکردن در جایي که مدام رییس و معاون آنجا عوض مي شود هم 
داشته  شغلي  امنیت  که  کنید  کار  جایي  است  بهتر  نیست.  خوشایند 
باشد و شما بدانید که رییس تان کیست و مجبور نباشید هر چند ماه 
یک بار به خاطر عقاید رییس جدید، شیوه کار کردن تان را تغییر دهید.

و  افتاده  پا  پیش  و  سطحي  دعواهاي  دارید:  مشکل  رییس تان  8.با 
رییس تان  با  اگر  اما  هستند  فصل  و  حل  قابل  معمولي،  اختالف هاي 
براي  باید  بین تان شکسته شد،  و حرمت هاي  حسابي حرف تان شد 
پیشگیري از دعواها و توهین هاي آتي، دست از کارتان بکشید زیرا 

رابطه اي که از پایه ویران شود، دیگر قابل بازگشت نیست.
9.واقعا خسته شده اید: اگر احساس مي کنید وقتي را که هر روز به 
کار کردن اختصاص مي دهید، برطرف کننده نیاز مالي یا اجتماعي تان 
نیست بهتر است به فکر کار و موقعیت جدیدي باشید. هر روز سر کار 
رفتن، آن هم در ساعاتي مشخص به خودي خود خسته کننده است، 
با نبود رضایت خاطر هم همراه شود  این کار خسته کننده  حاال اگر 

دیگر عذاب آور مي شود.
زندگي  در  اساسي  تغییر  یک  کرده:  تغییر  زندگي تان  10.شرایط 
شخصي مانند ازدواج کردن یا بچه دار شدن ممکن است شما را وادار 
به تغییر شغل کند. شاید این تغییر شغل به خاطر نیاز شما به درآمد 
اینکه به وقت بیشتري  بیشتر یا تغییر محل زندگي تان باشد یا حتي 

براي گذراندن با خانواده تان نیاز داشته باشید.
11.کارفرما یا همکاران تان بدزبان هستند: کار کردن در محیطي که 
همه کارمندان یا کارفرمایان به بهانه صمیمي بودن، بدزباني مي کنند 
به  محیط هایي  چنین  در  کردن  کار  با  شما  نمي شود.  توصیه  اصال 
از دست مي دهید و شخصیت تان  را  نفس تان  به  اعتماد  مرور زمان 
پیدا مي کند که دیگر به راحتي به هر تحقیر و توهیني  آن قدر تنزل 

تن مي دهید.
12.موقعیت بهتري براي تان پیش آمده: اگر یکي از دوستان، آشنایان 
یا خویشاوندان تان کار بهتري را به شما پیشنهاد کرد، هرگز به خاطر 
باید  انتخاب شغل  براي  نکنید.  را رد  فعلي تان آن  به شغل  وابستگي 
اولین معیارتان برآورده شدن نیازهاي مالي و اجتماعي تان باشد نه 
چیز دیگري. براي اینکه از تصمیم  تغییر شغل تان پشیمان نشوید و 

افسوس گذشته را نخورید، بهتر است که این نکات را رعایت کنید:
• قبل از تصمیم گیري، حتما با همسر و پدر و مادرتان مشورت کنید.

• پیش از تصمیم قطعي، همه راه ها را بروید و کلیه جنبه هاي کارتان 
را بسنجید. براي مثال، اگر از حقوق دریافتي خود رضایت ندارید، با 
کارفرماي تان در این مورد صحبت کنید، شاید مشکل تان حل شد. اگر 
دیدید که مشکل، حل شدني نیست؛ پیش از ترک کار، در مورد محل 

کار و شغل جدید خوب تحقیق نمایید.
با  همکاري  قطع  مورد  در  نکردید،  پیدا  جدید  مناسب  کار  یک  تا   •

کارفرما یا همکاران تان صحبت نکنید.
• چند ماه قبل از ترک کار، مقداري پس اندازتان را بیشتر کنید تا اگر 
چند وقتي از این کار به آن کار در رفت و  آمد بودید یا بي کار ماندید، 
بي پولي به شما فشار نیاورد و مجبور به انتخاب شغلي بدتر از آنچه 

داشتید، نشوید.
• هر وقت احساس کردید که دیگر کارتان را دوست ندارید، به اقوام 
و نزدیکان تان بسپارید که موقعیت هاي خوب کاري را به شما معرفي 

کنند.
• قبل از اعالم تصمیم به قطع همکاري خود با محل کارتان، چند روزي 

مرخصي بگیرید تا با ذهني باز و آرام تصمیم تان را عملي کنید.
sixwise :منبع

نگران نباشيد؛ شما تنها نيستيد! 
ترجمه: فاطمه افروغ
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12 پيشنهاد خوب براي صبحانه شما؛ از 
كم كالري تا پركالري

خوردن  روي  تغذیه  متخصصان  چرا  مي دانید 
که  دالیلي  مهم ترین  از  مي کنند؟  تاکید  صبحانه 
این تاکید را پررنگ جلوه داده، مطالعاتي است که 
نشان مي دهد صبحانه موجب افزایش توانایي حل 
مساله، تمرکز بیشتر و داشتن تفکري خالق در فرد 

مي شود.... 

به عالوه، از آنجا که سوخت مغز گلوکز )قند( است، 
قند  افت  از  جلوگیري  و  مغز  عملکرد  بهبود  براي 
خون، به خصوص در صبح، خوردن صبحانه یک 
دیده  اینکه  نهایتًا  و  مي شود  تلقي  کارآمد  عادت 
به  صبحانه خورده  روز  هر  که  بچه هایي  شده 
شده  حاضر  سرکالس  موقع  به  مي آیند،  مدرسه 
براي  را  عادت  این  بخواهیم  اگر  اما  منظم ترند.  و 
همیشه عملي کنیم، چه غذاهایي مي توانند سفره ما 

را رنگین تر کنند؟
1.انواع نان 

میان  در  نان سنگک  مثاًل  نوع سبوس دار؛  از  البته 
نان هاي  میان  در  تیره  نان هاي  و  سنتي  نان هاي 
اصلي  جزو  غذایي  ماده  این  امروزي.  حجیم 
روزانه،  کربوهیدرات  تأمین  با  که  است  صبحانه 
خواهد  تأمین  را  نیازتان  مورد  انرژي  حدودي  تا 
یک  برش،  )هر  برش   5 از  بیشتر  نباید  البته  کرد، 

کف دست( شود.
2.شیر )یک لیوان(

یکي از مهم ترین نوشیدني هاي مغذي )منبع کلسیم( 
این وعده صبحگاهي شیر است که پیشنهاد  براي 

مي کنیم کم چرب آن را تناول کنید.

3.عسل
این ماده غذایي در خانواده قندها جاي مي گیرد اما 
اگر از نوع مرغوب اش باشد به غیر از انرژي ارزش 
بر  را  آن  مي توان  پس  دارد،  نیز  دیگري  تغذیه اي 
هریک  که  نکنید  فراموش  فقط  داد.  ارجحیت  مربا 
اندازه دو حبه قند کالري  قاشق مرباخوري اش به 

داشته و نباید در خوردن اش زیاده روي کرد.
4.پنیر )کم چرب(

یکي از اجزاي پرپروتئین این وعده، پنیر است که 
توصیه  شما  به  آن  کم چرب  و  کم نمک  نوع  البته 
با  را  آن  مصرف  از  قبل  مي توانید  شما  مي شود. 
حتي  و  گردو  کنجد،  مانند  دیگري  غذایي  ماده 

سبزیجات معطر طعم دار کنید.
5.گردو )دو عدد(

مغز  این  گردوست.  اجزاي چرب صبحانه  از  یکي 
بوده،  سه  امگا  چرب  اسیدهاي  از  سرشار  که 
خوردن اش حتي براي افرادي که کلسترول باالیي 
عدد  دو  حداقل  پس  است،  نجات بخش  نیز  دارند 
باشد  یادتان  نبرید.  یاد  از  وعده  این  در  را  گردو 
تیرامین وجود دارد که  نام  به  پنیر ماده اي  که در 

اگر در مغز جمع شود، باعث کندي ذهن مي شود، 
البته این ماده توسط یک نوع آنزیم موجود در بدن 
تا حد  آنزیم  این  تجزیه شود ولي  انسان مي تواند 
مشخصي فعال است. براي فعالیت بیشتر این آنزیم 
باید میزان مس را در بدن زیاد کرد و این کار با 

خوردن گردو که حاوي مقداري مس است، انجام 
مي شو د. به همین دلیل در متون دیني خوردن گردو 

به همراه پنیر توصیه شده است.
۶.مربا

از اجزاي مملو از قند ساده میز صبحانه، مربا است 
که هر قاشق مرباخوري اش یک واحد قند محاسبه 
را  ساده  قندهاي  که  است  بهتر  کل،  در  مي شود. 
براي این وعده انتخاب نکنید زیرا به دنبال افزایش 
حتمي خواهد  گرسنگي  بروز  و  آن  افت  خون،  قند 

بود. 
7.کره

یکي دیگر از اجزاي پرکالري صبحانه کره بوده که 
اسیدهاي چرب موجودش از نوع اشباع اند. از آنجا 
که مي تواند کلسترول خون را افزایش دهد، افرادي 
از  است  بهتر  دارند،  محدودیت مصرف چربي  که 

این ماده غذایي صرف نظر کنند.
8.خامه

یکي دیگر از اجزاي پرکالري صبحانه کره بوده که 
اسیدهاي چرب موجودش از نوع اشباع اند. از آنجا 
که مي تواند کلسترول خون را افزایش دهد، افرادي 
از  است  بهتر  دارند،  محدودیت مصرف چربي  که 

این ماده غذایي صرف نظر کنند.
9.تخم مرغ )یک عدد(

تخم مرغ  صبحانه  پروتئیني  اجزاي  از  دیگر  یکي 
بوده که آن را به صورت آب پز شده، عسلي، نیمرو 
همین جا  است  الزم  مي کنند.  میل  املت  حتي  یا  و 
که  کساني  براي  آن  آب پز  نوع  که  شویم  یادآور 
مي شود.  توصیه  دارند،  انرژي  دریافت  محدودیت 
بهتر است از نوع عسلي آن صرف نظر شود زیرا 
امکان آلودگي به میکروب سالمونال در آن باالست. 
نوع نیمروي آن به دلیل سرخ شدن در روغن براي 
افرادي که کمبود وزن دارند، بهتر است و املت نیز 
دیگري  گزینه  سبزیجات  با  شدن  مخلوط  دلیل  به 

براي کم وزن ها به حساب مي آید. 

10.عدسي )کم  نمک(
گزینه هاي  از  یکي  گیاهي  پروتئین  منبع  این 
تنظیم کننده قندخون در صبحانه به حساب مي آید 
که برخي آن را با سیب زمیني و کره و برخي بدون 
آنها میل مي کنند. البته به کار بردن آنها به وضعیت 

وزني شما بستگي دارد. یادتان باشد که یک کاسه 
تخم مرغ  یا  و  پنیر  براي  مناسبي  جایگزین  عدسي 

است.
11.میوه و سبزي

میوه هاي تازه مثل سیب و پرتقال به دلیل فیبر و 
این  پیشنهاد مي شود که در  دارند،  C که  ویتامین 
تخم مرغ  همراه  به  پرتقال  آب  گیرند.  قرار  وعده 
هست.  نیز  آهن  جذب  افزایش دهنده  عدسي  یا  و 
گوجه فرنگي و چند برش هویج پخته نیز تأمین کننده 
بتاکاروتن و افزایش دهنده جذب امالحي مثل آهن 

است.
12.کره بادام زمیني

این  چرب  اما  پروتئین دار  اجزاي  از  دیگر  یکي 
در  نمي توان  که  است  بادام زمیني  کره  میز 
خوردن اش زیاده روي کرد. فراموش نکنید که یک 
 45 معادل  و  بوده  واحد  یک  آن  غذاخوري  قاشق 

کیلوکالري انرژي دارد.

نکته طالیي
از صبحانه  روزانه  دریافتي  انرژي  پنجم  یک  باید 
باشد؛ مثاًل اگر یک خانم بالغ به 1800 کیلوکالري 
انرژي نیازمند است، باید 350 کیلوکالري و آقایي 
باید  نیازمند است،  انرژي  کیلوکالري   2500 به  که 
از صبحانه  انرژي دریافتي اش  از  کیلوکالري   ۶50
باشد. در ضمن، بهتر است یک وعده صبحانه تان از 
چند گروه غذایي )منبع پروتئین و کربوهیدرات هم 
از نوع ساده و هم از نوع پیچیده اش( تشکیل شود. 
یادتان نرود که شیر، پنیر، تخم مرغ، عدسي و حتي 
مغز دانه ها از خانواده پروتئین بوده و نان و غالت، 
میوه و سبزیجات، عسل و مربا از تأمین کننده هاي 
باید  البته  ساده اند.  و  پیچیده  کربوهیدرات هاي 
دریافت  محدود  حد  در  چربي  ها  و  ساده  قندهاي 
شده و از مصرف سوسیس و کالباس صرف نظر 

شود. 

آشپزباشی
پاكورا )غذای هندی(

▪ مواد الزم:
▪ آرد سفید 4/1 لیوان
▪ آرد نخود 4/3 لیوان

▪ پیاز نگینی شده ریز 2 عدد بزرگ
▪ فلفل سبز تند ریز شده 1 یا 2 عدد

▪ گشنیز ریز شده 4/1 لیوان
▪ شوید ریز شده 4/1 لیوان
▪ تره فرنگی ریز شده کمی

▪ بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری
▪ زردچوبه 1 قاشق چایخوری

▪ نمک به مقدار الزم
▪ آب 3/1 لیوان

▪ روغن برای سرخ کردن=به مقدار الزم
▪ طرز تهیه:

نخود+بیکینگ  سفید+آرد  آرد   ▪
پودر+نمک+زردچوبه+آب را با هم مخلوط کنید.
▪ پیاز ریز شده را با فلفل سبز تند مخلوط کرده 
به مواد اضافه کنید سپس مواد را با قاشق هم 

بزنید.
به مواد اضافه کرده  را  ▪ سبزیجات ریز شده 

هم بزنید.
▪ از مواد به اندازه یک قاشق غذاخوری برداشته 
سرخ  فراوان  روغن  در  تا  ریخته  ماهیتابه  در 

شود. بقیه مواد را به همین طریق سرخ کنید.
▪ پاکورا را به صورت گرم میل کنید همراه با 

سس فلفل یا سس گوجه فرنگی میل کنید.

همه گزينه ها روي ميز صبحانه است!
ترجمه:  ندا احمدلو

ديدار چهره به چهره بيش تر از 
فيس بوک ما را شاد می كند

از  بیش تر  چیز  هیچ  می دهد  نشان  تحقیق  یک  نتایج 
دیدار رو در رو با اعضای خانواده و دوستان باعث 

شادی ما نمی شود.
فیس  مانند  اجتماعی  های  سایت  از  استفاده  امروزه 
کرده  پیدا  جهان  سراسر  در  زیادی  طرفداران  بوک 
است اما مشکل اینجاست که ارتباط های آنالین میزان 
مالقات های رو در رو را به طور قابل توجهی کاهش 

داده است.
Happiness Barometer ، مطالعه ای را روی افراد 
1۶ کشور جهان انجام داده است که در هر کشور بین 

500 تا 1000 نفر در این تحقیقات شرکت داشتند.
نزدیک به دو پنجم یا 40 دردصد از افرادی که در این 
مطالعه بودند اعالم کردند مالقات با فرد مورد عالقه 
یا یکی از اعضای خانواده شان شادترین بخش اوقات 

روزانه آن ها را تشکیل می دهد.
اما در عوض فقط 5 درصد ارتباط آنالین را ترجیح 
دادند و 2 درصد نیز دریافت پیام کوتاه را شادی بخش 

دانسته اند.
از  درصد   80 داد  نشان  تحقیقات  این  نهایت  در 
عنوان  به  را  خانواده  با  مالقات  مطالعه  مورد  افراد 
شادی بخش ترین فعالیت مطرح کردند و بعد از آن نیز 
قرار  دوم  مقام  در  درصد   15 با  دوستان  با  مالقات 
گرفت.بر خالف تصور بسیاری بازیگران، خوانندگان 
انسان های شاد و خوش بختی  الزاما  افراد مشهور  و 
به  لزوما  شهرت  تحقیقات  این  اساس  بر  و  نیستند 
معنای شاد بودن نیست. در عوض ارتباط با خانواده 
و دوستان، خصوصا در صورتی که بر اساس عشق 
و عالقه باشد تاثیر بسیار زیادی در شادتر بودن ما 
دارد.البته غذا هم در شاد بودن انسان ها نقش زیادی 
دارد. این موضوع به طور خاص در روسیه و بریتانیا 
صادق است چرا که تقریبا یک سوم افراد ساکن در 
خوردن  غذا  در  را  شادی  و  آسایش  کشورها  این 

می بینند.
انجام شده است  آن  تحقیقات در  این  که  کشورهایی 
 ، بلژیک   ، انگلیس   ، اسپانیا   ، ایتالیا   ، فرانسه  شامل 
آفریقای   ، روسیه   ، ترکیه   ، رومانی   ، بلغارستان 
جنوبی ، چین ، فیلیپین ، آرژانتین ، برزیل ، مکزیک و 

ایاالت متحده آمریکا بوده است.
رویترز ، 11 می
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از زندگی  اساس ماجرایی حقیقی  بر  داستان  این 
)سینا( در لیورپول بازنویسی شده  است و بدلیل 
تغییر  افراد  نام  تنها  از هر شک و شبه ای،  پرهیز 
یافته است. صحت و درستی ماجرا ها بر عهده ی 
گوینده آنها می باشد و هفته نامه  پرشین هیچگونه 
مطرح  ماجراهای  درباره  دخالتی  و  مسوولیت 

شده ندارد و تنها منعکس کننده آنها می باشد. اگر 
مایلید می توانید داستان یا ماجرای مربوط به خود 
را از طریق ایمیل یا ارسال نامه و یا حتی تماس 
نسبت  تا  بگذارید  میان  در  ما  با  پرشین  دفتر  با 
از  اقدام نمائیم. بسیاری  به بازنویسی و درج آن 
نمونه  می توانند  زندگی  داستان های  یا  ماجراها 
به سایر  راهنمایی  و  تجربه  ارائه  برای  الگویی  و 
هموطنان ما در این کشور باشند. لطفا زمان را از 

دست ندهید و هر چه زودتر با ما ارتباط بگیرید.
و  فشارهای روحی  تواند عمق  می  نگارش  گاهی 
نوشتن  همین  گاهی  اما  کند.  تخلیه  را  ما  روانی 
هایمان  غم  تسکین  بر  تاثیری  هیچ  تواند  نمی  هم 
انجام  تواند  می  که  کاری  اما حداقل  باشد  داشته 
با دیگران در  این است که تجربیات خود را  دهد 
میان بگذاری تا اگر افرادی دارای تجربه مشترک 
هم  آنها  و  بگیرند  آرامی  کمی  نیز  هستند  تو  با 
متوجه شوند که یک تجربه خاص، تنها منحصر به 
خودشان نبوده  و دیگرانی نیز آن را آزموده اند.

از  خالصی  برای  آمدم.  که  بود  پیش  سال  دو 
بودم  شده  مواجه  آنها  با  ایران  در  که  مشکالتی 
یافتم.  کشور  از  گریختن  در  را  آزادی  راه  تنها 
بنابراین عازم این سرزمین شدم. همسر و فرزندم 
سبک  و  تر  راحت  بتوانم  بلکه  تا  گذاشتم  تنها  را 
دریافت  از  پس  و  برسم  اینجا  به  و  کنم  سفر  تر 
اقامت بتوانم از خجالتی خانواده ام در بیایم. پس 
از تحمل سختی های فراوان و انتظار کشیدن برای 
اقامت  دریافت  به  موفق  تازگی  به  دادگاه؛  نتیجه 
به  اول  از همان روزهای  ام.  این کشور شده  در 
دلیل آشنا نبودن به زبان انگلیسی، خیلی اتفاقی با 

خانم ایرانی به نام )سوسن( آشنا شدم که مدتها 
در این کشور زندگی می کرد. به حق که سوسن 
به من خیلی کمک کرد و برای انجام کارهایم مرا 
او  به  اعتماد عجیبی  راهنمایی کرد. من هم  خیلی 
پیدا کردم. شاید به این خاطر باشد که وقتی اول 
بار به کشور دیگری وارد می شوی؛ به حمایت و 
کمک یک هموطن نیاز داری؛ تا احساس غریبی ات 
کمتر شود و کمتر با محیط پیرامونت بیگانگی کنی.

من تقریبا هر روز سوسن را می دیدم و درمورد 
کارهایم مرا راهنمایی می کرد و همراه من برای 
شهر  حتی  من  که  چرا  آمد؛  می  اموراتم  پیگیری 
تا  این مدت هم سعی می کردم  نبودم. در  بلد  را 
جایی که برایم مقدور بود با خانواده و همسرم در 
ایران تماس بگیرم و از شرایطم برایشان بگویم. 
من واقعا به همسر و فرزندم وابستگی احساسی و 
عاطفی داشتم و جدا شدن از آنها برایم به سختی 
بود  نگران وضعیت من  بود. همسرم  پذیر  امکان 
و امیدوار به آینده تا روزی همه شرایط به شکل 

عادی خود بازگردد.
اما دیدارهای هر روزه من با سوسن، یک احساس 
اگر  بود.  آورده  پدید  ما  هردوی  در  را  عجیبی 
روزی او را نمی دیدم احساس می کردم که چقدر 
دلم برایش تنگ شده است. مدام به صفحه موبایلم 
نگاه می کردم تا شاید با من تماس بگیرد. اگر هم 
به  ای خودم  بهانه  به  انتظار طوالنی می شد  این 
سوسن  بشنوم.  را  صدایش  تا  زدم  می  زنگ  او 
زن میانسالی بود و ازدواج ناموفقی را پشت سر 

گذاشته بود. اما همچنان شاد و سرحال بود و با 
وجود اینکه سختی های زیادی را از ازدواج قبلی 
اش متحمل شده بود؛ اما پر توان و با انرژی بود. 
خودش کار می کرد و هزینه های زندگی اش را 
مردی  هیچ  به  مالی  وابستگی  و  کرد  می  تامین 
کشور  این  به  آمدنش  از  سال  سالهای  نداشت. 
می گذشت و به خوبی از پس همه فراز و نشیب 
های زندگی در خارج از کشور برآمده بود. هر بار 
که می دیدمش احساس می کردم همچون مردان 
و  ضعف  احساس  اصال  و  است  قاطع  و  مقاوم 
ناتوانی در مقابل نامالیمات زندگی از خود نشان 

نمی داد.
با  شدم.  وابسته  او  به  اینگونه  چرا  دانم  نمی  اما 
همسرم  به  که  ای  عالقه  و  احترام  تمامی  وجود 
پنهان  سوسن  از  را  احساسم  نتوانستم  داشتم؛ 
با سوسن  کنم و تصمیم گرفتم درباره احساسم 
صحبت کنم. این بود که یک روز که برای دیدنم 
به خانه من آمده بود. حرف را پیش کشیدم و از 
احساساتم با او سخن گفتم. فکر می کردم ناراحت 
برای  اینکه عصبانی شود و  یا  و  یا دلخور شود 
همیشه ترکم کند؛ اما ریسکش را پذیرفته بودم و 
می خواستم ببینم که چطور می شود. اما سوسن 
با من برخورد کرد و به من گفت که  با مهربانی 
او هم از من خوشش آمده و به من عالقمند است. 
اصال  که  دانست  می  درستکار  و  پاک  مردی  مرا 
ریاکاری و فریب دادن را بلد نیست و احساساتش 
از  گذارد.  می  میان  در  دیگران  با  صادقانه  را 
شنیدن این جمالتش خیلی خوشحال شدم و کمی 

اعتماد به نفسم بیشتر شد.

سوسن رشته کالم را در دست گرفت و مدام از 
من تعریف کرد و از دیگر مردانی که در این کشور 
دیده است؛ شکوه سر داد. او فکر می کرد که دیگر 
نمی تواند به هیچ مردی اعتماد کند و حرف های 
هیچ مردی را نمی تواند بپذیرد. بنابراین از این که 
بتواند در کنار من باشد ابراز خرسندی کرد. اما 
تنها یک مساله وجود داشت و آن اینکه با وجدان 
که  همسرم  مقابل  در  توانستم  می  چگونه  خودم 
انتظار من را در آن سوی مرزها می کشید؛ کنار 
بیایم. هر لحظه که به او و فرزندم فکر می کردم؛ 
اشک در چشمانم حلقه می زد. اما باید این دوری 
از طرفی  برای مدتی طوالنی تحمل می کردم.  را 
واقعا  و  داد  آزار می  مرا  تنهایی، سخت  احساس 
تا  داشتم  واقعی  رفیق  یک  و  دوست  یک  به  نیاز 
کمی در کنارش آرام گیرم. نمی توانستم به کسی 
آن هم از جنس زنان به راحتی اطمینان کنم و در 
توانست  می  سوسن  اما  بگیرم.  قرار  کنارشان 
همراهم  مدت  این  طول  در  که  چرا  باشد  بهترین 
بود و مرا تنها نگذاشته بود و همیشه به من در حد 
توانش کمک کرده بود. حال که او هم از برقراری 
کرده  استقبال  آن  از  و  بود  رابطه خوشحال  این 
را  ای  رابطه  چنین  می خواست  دلم  نیز  من  بود؛ 

آغاز کنم.
از روزهای بعد، ارتباط و دوستی ما صمیمانه تر 
شد. با هم بیرون و گاهی به مسافرت می رفتیم. 
بودیم که گاها دور هم جمع  پیدا کرده  دوستانی 
در  را  واقعا ساعت خوب و خوشی  و  می شدیم 
کنار هم سپری می کردیم. اما هیچگاه همسرم را 
تماس  در  هم  او  با  مدام  و  بودم  نکرده  فراموش 
ات  گفت:» سینا روحیه  می  من  به  بودم. همسرم 
این  که  بار  هر  شکر«  رو  خدا  شده.  بهتر  خیلی 
جمله را می گفت دلم به لرزه می افتاد و دلشوره 
راحتی  به  کردم  می  اما سعی  گرفتم.  می  عجیبی 
از کنارش بگذرم و زیاد فکرم را مشغولش نکنم. 
نیازهایی داشتم. احساس می  به هر حال من هم 
کردم که باری از بخشی از مشکالت و تنهایی هایم 

برداشته شده است. 
و  شد  می  تر  صمیمی  روز  به  روز  ما  دوستی 
وابستگی هر کدام به یکدیگر بیشتر و بیشتر می 
کنار هم  در  یک خانه  در  که  گرفتیم  شد. تصمیم 
زندگی کنیم. بنابراین خانه دیگری اجاره کردیم و 
همخانه شدیم. برای من که خیلی بهتر شده بود؛ 
چون سوسن را بیش از پیش در کنارم می دیدم. 
اما دلم نمی خواست که همسرم در ایران بویی از 
او احساس  ببرد. دلم نمی خواست که  این قضیه 
که  نمی خواست  دلم  کند.  پیدا  به من  نسبت  بدی 
حس زنانه اش تحریک شود و دچار احساس شک 
نسبت به من شود. دلم نمی خواست از این بابت 
دلم  شود.  جاری  چشمانش  از  اشکی  قطره  حتی 
می خواست همچون قبل نسبت به من فکر کند و 
افکارش دچار تشویش نشود. اما چه کنم من هم 

نیازهایی داشتم که باید برآورده می شد. 
خودت  که  آنطور  چیز  همه  وقت  هیچ  زندگی  در 
می خواهی پیش نمی رود. گاهی اتفاقاتی می افتد 
که کامال همه چیز تغییر می کند بی آنکه انتظارش 
را داشته باشی. اما وقتی اتفاق افتاد باید بپذیری 
و  من  داشت.  نخواهی  پذیرفتنش  جز  ای  چاره  و 
سوسن به مسافرت به شهر دیگری رفتیم و توسط 
دوستانمان به یک مهمانی شبانه دعوت شدیم. ما 
خوب  خیلی  بودیم.  نفری  بیست  حدود  رفتیم  هم 
رقصیدیم.  و  خوردیم  شدیم.  آشنا  جمع  با  بود 
مست بودیم و واقعا لذت می بردیم. اما در آن شب 
مردی به نام ) امیر( در آن جمع بود که مدام توجه 
زیاد  من  ابتدا  در  بود.  سوسن  به  معطوف  اش 
واکنش نشان ندادم. دلم نمی خواست که شبمان 
را خراب کنم. چند باری با سوسن رقصیدم. امیر 
هم می رقصید. اما هر باری که من کنار می رفتم 
او  با  و  بیاید  به سمت سوسن  کرد  می  او سعی 
صحبت کند که باالخره از غفلت من استفاده کرد 
و به سوسن نزدیک شد. سر حرف را باز کرد و 
هم  با  کمی  و  کرد  معرفی  سوسن  به  را  خودش 
رقصیدند. به صورت سوسن نگاه کردم و متوجه 
شدم که احساس بدی از رقصیدن با امیر ندارد. 
پس من هم صبر کردم تا رقصیدنش تمام شود و 

بیاید کنارم بنشیند و همانطور هم شد.
باهاش  چرا  بود؟  کی  که:»  پرسیدم  آمد  وقتی 

» سخت  گفت:  با خونسردی  رقصیدی؟« سوسن 
واسه  گرفت.  اجازه  من  از  نبود.  بدی  مرد  نگیر. 
مراقب  کم  »یه  گفتم:  رقصیدم«  باهاش  هم  همین 
طرفش  زیاد  هست.  تو  به  حواسش  همش  باش. 
نرو« سوسن هم خندید و گفت:» باشه بابا. خودم 
حواسم هست. به سالمتی ...« و بعد مشروبش را 
نفر خانم  سرکشید. راستش آن شب شاید چهار 
بودند.  مرد  همه  بقی  ما  و  بودند  مهمانی  آن  در 
برای  که  دارد  جذابی  اندام  و  چهره  هم  سوسن 
مردان کشش خاصی را ایجاد می کند. اما هر چه 
بیشتر می گذشت و سوسن و امیر مست تر می 
شدند و بیشتر با هم می رقصیدند و سر به سر 
هم می گذاشتند. کم کم خشمم شعله ور می شد. 
یکی از دوستانم که متوجه قضیه شده بود؛ سعی 
کرد که مرا آرام کند و به من گفت که نگران نباش 
با امیر صحبت می کنم و تذکر می دهم که مراقب 
اینجا  تو  چون  باشد  سوسن  به  نسبت  رفتارش 

هستی. 
اما این تذکر هم سودی نداشت. سوسن هم گویی 
صحبت  حال  در  مدام  و  بود  کرده  فراموش  مرا 
و  عصبانی  شدت  به  من  بود.  امیر  با  خندیدن  و 
تا  بیرون رفتم  از در  برای دقایقی  ناراحت بودم. 
در هوای آزادی نفسی تازه کنم و سیگاری روشن 
کنم؛ شاید بتوانم کمی راحت تر فکر کنم و تصمیم 
درستی در مقابله با این موقعیت بگیرم. چشم به 
آسمان دوخته بودم و نظاره گر دودهای سیگارم 
افتادم  همسرم  یاد  به  رفت.  می  هوا  به  که  بودم 
در  فرزندم  و اشک در چشمانم حلقه زد. صدای 
گوشم می پیچید که بابا بابا می کرد. لحظه ای به 
را  و دست سوسن  داخل روم  به  تا  آمدم  خودم 
بگیرم و زودتر از این مهمانی لعنتی بیرون برویم. 
اما همین که وارد شدم؛ دنیا دور سرم چرخید. با 
صحنه ای مواجه شدم که برایم غیر قابل تصور 
بود. سوسن را در آغوش امیر می دیدم که با هم 
می رقصند و امیر صورت او را غرق در بوسه می 
فشرد.  می  آغوشش  در  را  و محکم سوسن  کرد 
سمت  به  و  کنم  کنترل  را  خودم  نتوانستم  دیگر 
آغوش  از  و  کشیدم  را  دست سوسن  رفتم.  آنها 
بر صورتش  امیر رهایش کردم و سیلی محکمی 
بی  تو  هرزه.  لیاقِت  »بی  زدم:  فریاد  نواختم. 
ارزشی« امیر به سمتم حمله ور شد و دعوایی رخ 
داد و مجلس به هم ریخت. همه سعی می کردند ما 
را از هم جدا کنند. پس از کلی فحاشی و ناسزایی 
گویی از آنجا آمدم بیرون. پیاده مسیر ناشناخته 
ریختم.  می  اشک  همچنان  و  کردم  دنبال  را  ای 
تا  سوسن  با  ام  آشنایی  روز  اولین  از  چیز  همه 
این مهمانی در مقابل چشم و  همین لحظات آخر 
ذهنم مرور شد. از طرفی فکر و تصویر همسرم 
شد.  می  ظاهر  شب  تاریکی  آن  در  مدام  که  بود 
کردم  اراده شروع  بی  و  رسیدم  خلوتی  جای  به 
تا  کشیدم  عربه  و  فریاد  آنقدر  کشیدن.  فریاد  به 
به  ای  گوشه  در  نکرد.  ام  همراهی  دیگر  صدایم 
همه  بودم.  افکارم  در  غرق  و  کردم  تکیه  درختی 
جا سکوت بود و تنها نم نم قطرات باران بود که 
همراهی ام می کرد. موبایلم  یکسره زنگ می زد 
و سوسن بود که با من تماس می گرفت؛ اما دیگر 
برایم مهم نبود. چون جای صحبتی برایمان باقی 
نمانده بود. من تصمیم خودم را گرفته بودم و نمی 
راحتی  به  او  باشم.  با سوسن  دیگر  که  خواستم 
به  بود  توانسته  داشتم؛  من حضور  که  جایی  در 
هیچ  برایم  دیگر  پس  برود.  دیگری  مرد  آغوش 
جایگاه و ارزشی نداشت. می خواستم تنها باشم. 
تنهای تنها. می خواستم غرق در افکارم به فرزند 
و همسرم فکر کنم که انتظار مرا می کشیدند. به 
خیابان اصلی آمدم؛ تاکسی گرفتم و خودم را به 
به  اولین قطار  با  بتوانم  تا  ایستگاه قطار رساندم 
خانه ام بازگردم و وسایلم را جمع کنم و از آنجا 
بروم. همین کار را کردم و برای همیشه سوسن 

را کنار گذاشتم. 
 اگر با شما دوستان در میان گذاشتم تنها به این 
علت بود که از تجربه من استفاده کنید و به راحتی 
تصمیم  خود  نیازهای  و  احساسات  اساس  بر 
نادرستی را نگیرید که بعد همین تصمیم شما، به 

همه احساسات و نیازهایتان لطمه و آسیب بزند.

ماجراهای واقعی   
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 كاری كلماتور 
چون حرفم را میزدم ، کتک می خوردم !

سکوت ساحل دریا را آشفته کرد!
چون ازسایه می هراسیدم به تاریکی پناه می بردم !

چون ارزنداشتم ، امر نمی کردم !
میخ نگاهم چرخ فلک را هم پنجر می کند !

جوش شیرین فرهاد را آشفته کرد !
چون سیم لخت بود ، برق خجالت می کشید ه بیاید!
وقتی گوشتم می ریزد ، گربه ها هم دنبالم می کنند!

چرا آسمان با یان همه ستاره فقط یک مشتری دارد !
از بس جرمش سنگین بود با جرثقیل بلندش کردند !

حواس پرت 
مرد ساده ای به دوستش رسید و گفت : من که تلفن ندارم یک زنگی 

به شما بزنم و احوالی بپرسم ،
 تو که تلفن داری چرا به من زنگ نمی زنی ! 

آیا میدانید که تمام بدبختیها برای داماد مادر مرده است ولی همه چیز به 
عروس نسبت می دهند مثال می گویند : ماشین عروس ، گل عروس ، کارت 

عروسی ، شب عروسی ، روز عروسی ، پاگشای عروس ، مجله عروس و.... 
بیچاره داماد !

آیا میدانید که 40 درصد از مردم ایران توی راه رفتن خواب می بینند و ۶0 
درصد انها توی خواب راه میروند !

آیا میدانید که خانم ها مثل موتور گازی هستند ، کم سرعت ، کم طاقت و 
پرسروصدا!

آیا میدانید که با کالس ترین اتومبیل ها در ایران متعلق به مدیران و 
مسئولین بنیاد مستضعفین است !

تلنگر
صمد شکارچی 

زشت ترين بناهای 
دنيا كدامند 

جهان  های  زیبائی  دیدن  همیشه  گردشگری   
حتی  و  مناطق  بناها،   مناظر،  گاهی شاید،   نیست. 
جذابیت  روی  از  نه  که  شوند  دیده  جاذبه هایی 
به دلیل عدم هماهنگی ونا زیبایی  بلکه  و زیبایی 

خود، منظر جالب توجه مسافران شده اند.
متخصصان  کارشناسانه  بررسی  زیر،   لیست   
یک سایت گردشگری است که به ارائه و معرفی 
بناهای  نامتجانس ترین  و  زشت ترین  از  برخی 
جهان پرادخته و به گفته دبیر مسئول آن: برخی 
از این بناها، جذابیتی خاص خود را دارند در حالی 
که مابقی آنها چیزی جز یک ضایعه اجباری در 
مجموعه خود نیستند. با این حال گذشته از عشق 
یا تنفر نسبت به آن ها، نمی توان از سرگرم کننده 

بودنشان به سادگی گذشت. 

-1سالن شهری بوستون، ماساچوست:
اگر چه این ساختمان تمام بتونی در زمان خود 
به عنوان یکی از زیباترین ساختمان های شهر به 
شمار می رفته اما امروزه به دلیل ناهمگنی ظاهر 
سخت و زمخت خویش در میان معماری های زیبا 
و هنری دیگر ساختمان، موجی از انتقادها را از 
این  در  می بیند.  روان  خود  سوی  به  طرف  همه 
میان تنها چیزی که تاحدودی مانع از محو شدن 
جاذبه های  با  آن  نزدیکی  شده  بنا  این  همیشگی 

زیبای اطراف بوده است.

-2برج مونت پاراناس،  پاریس، فرانسه:
شوم  برج  این  جهانی  نظریه  یک  طبق  چه  اگر 
شهر  فریبنده ترین  برای  ننگ  لکه  یک  جز  چیزی 
اصل  یک  بر  بنا  این  منتقدان  اما  نیست  دنیا 
پربیننده   در  را  دلیل  یک  تنها  و  بوده  متفق القول 
بودن آن مؤثر می دانند: برج مونت پاراناس، تنها 
مکانی است که می توان تمام شهر را بدون دیدن 

آن تماشا کرد.
-3بنای نعل اسب)نشانه شانس(، توری،فنالند:

باید  اما آنچه که  بنا، ظاهری غول پیکر دارد،  این 
شدن  دانست، دیده  عظیم الجثه  سازه  این  درباره 
فرسنگ ها  در  شهر  فروشگاهی  مرکز  دومین  از 
دورتر از آن است. در حقیقت شهرکی که این بنا 
در آن قرار دارد پیام دوستی همیشگی خود را به 
کمک این نعل های خوش شانس به بازدید کنندگان 

می فرستند.

-4کلیسای جامع مترو پلیتن، لیورپول، انگلستان:
منبع  نیز،  داخل خود  کارکنان  برای  بنا حتی  این 
فراوان  شوخی های  و  لطیفه ها  اصلی  چاشنی  و 
است. با این وجود و حتی با توجه به تمسخرآمیز 
برابر  در  حرفی  نیز  کارکنان  حتی  آن،  بودن 

زیبایی و عظمت فضای داخلی این کلیسا ندارند.

-5پایانه اتوبوس رانی نیویورک، آمریکا:
کنار  از  یک بار  برای  که  کسانی  آن  تمام  شاید 
از  را  سؤال  این  کرده اند  عبور  مجموعه  این 
پایانه  این  که سرانجام ساخت  اند  پرسیده  خود 
اما با تمام افسوس  اتمام می رسد،  چه زمانی به 
باید به این نکته اسف بار اعتراف کرد که این بنا، 
ساختمان  این  است.زشتی  کامل  ساختمان  یک 
به حدی است که از دید شهروندان نیویورکی و 
هم در نگاه گردشگران چهره ای کاماًل منفور پیدا 
اولین  در  جز سوار شدن  را  راهی  هیچ  و  کرده 
قطار عبوری برای مسافران باقی نخواهد گذاشت.

-6تورس دو کولون، مادرید،  اسپانیا:
همزن  یک  همچون  کولون،  دو  تورس  برج های 
شهر  نقطه  دورترین  از  فلفل  و  نمک  عظیم الجثه 
مشخص شده و به همین دلیل نفرت و نارضایتی 

پایتخت نشینان اسپانیا را به وجود آورده است.
به دو شاخه سیم های برق،  این دو برج  شباهت 
نام "دوشاخه" را برای آن به ارمغان آورده است. 
دو شاخه هایی که تنگ در تنگ یکدیگر، محکم و 

استوار ایستاده اند.

-7موزه هنرهای زیبای لیختن اشتاین:
و  آمیز  افتخار  را  موزه  این  بودن  برخی کوچک 
می دانند.از  آن  به  نسبت  تنفر  مایه  دیگر  برخی 
غریب  و  موزه، عجیب  این  مثبت  جنبه  تنها  اینرو 
اسرارآمیز ترین  میان  در  که  است  آن  بودن 
مصنوعات بشری مبدل به یکی از اسرارآمیزترین 

ساخته های امروزی جهان شده است.

-8ساختمان پارلمان اسکاتلند، ادینبورگ:
بامبو،  یا  خیزران  و  بلوط  درخت  چوب  سنگ، 
ساخت  در  که  هستند  مصالحی  اصلی ترین 
قرار  استفاده  مورد  اسکاتلند  پارلمان  ساختمان 
گرفته اند. ساختمانی که مرکز اصلی تمام مباحث 
این  با  می شود.  محسوب  کشور  این  روزمره 
ساختمان  درون  که  مباحثی  خوشبختانه  وجود 
مطرح می شوند نسبت به آنچه که درباره خود آن 
مطرح می شود بسیار بوده و تاکنون مجالی برای 
نقد و بررسی نما، ظاهر و در نهایت امنیت این بنا 

عنوان نشده اند.

-9کتابخانه مرکزی بیرمنگهام، انگلستان:
تنها با نگاهی گذرا به این کتابخانه می توان به این 
حقیقت پی برد که به چه دلیل سبک معماری به 
کار رفته در آن را سبک شکننده و متزلزل عنوان 
کرده اند. به همین دلیل از سال های پیش تاکنون، 
فرضیات و مباحث پیچیده ای در خصوص احتمال 
شهر  مسئوالن  اصلی  دغدغه  آن،  فروریختن 

بیرمنگهام شده است.

10_مجسمه پتر کبیر، مسکو، روسیه:
 15 اندازه یک بنای  این مجسمه که ارتفاع آن به 
طبقه ای است توسط یکی از جنجالی ترین مجسمه 

سازان و نقاشان جهان طراحی و ساخته شد.
این مجسمه ساز که زوراب سرتلی نام دارد، خالق 
از  اثر او پس  مجسمه کریستوف کلمب است که 
ارسال به امریکا با مخالفتی شدید مواجه گردیده 

و به روسیه بازگردانده شد.
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ناتواني پليس چين 
در برقراري امنيت 

قتل هشت نفر با چاقو و مقتولي که بعد از 
10 سال زنده پیدا شد 

مقامات پلیس چین از دستگیري یک مرد در جنوب 
او  که  کردند  اعالم  و  داده  خبر  کشور  این  شرق 
متهم به قتل هشت نفر از جمله سه نفر از اعضاي 
خانواده اش با ضربات چاقو است. او ابتدا با چاقو 
به جان دختر 10 ساله اش و همسرش افتاد و آنها 
را به قتل رساند و سپس مادرش که خود را براي 
کمک گرفتن از همسایگان به خارج از خانه رسانده 
بود را به قتل رساند. وي پس از ارتکاب این قتل ها، 
پنج نفر دیگر از جمله سه نفر از همسایه هایش و یک 
کارگر مهاجر را نیز با ضربات چاقو از پا در آورد. 
سن  سال   3۶ و  نام  ژونگ  یه  ژو  که  ضارب  فرد 
توسط  قتل ها  این  ارتکاب  از  پس  ساعت  دو  دارد، 
ماموران پلیس شناسایي و دستگیر شد. البته هنوز 
نشده  مشخص  عملي  چنین  انجام  از  وي  انگیزه 
را  مرد  دو  و  زن  مجموع شش  در  مرد  این  است. 
براي  پلیس  تحقیقات  رساند.  قتل  به  حمله  این  در 
مشخص شدن انگیزه هاي این مرد هنوز ادامه دارد. 
در حالي که این حمله موج جدیدي از نگراني را در 
به  بادو حاضر  منطقه  پلیس  آورده  به وجود  چین 
پاسخگویي در خصوص این حادثه نیست.بر اساس 
طي  چین  کشور،  این  پلیس  در  موجود  گزارشات 
چند سال اخیر به ویژه چند ماه گذشته شاهد وقوع 
این  در  که  است  بوده  از چاقو  استفاده  با  حمالتي 
میان ده ها نفر از جمله چند کودک جان خود را از 
البته باید به  یا به شدت مجروح شدند.  دست داده 
بازرسان و  اشاره کرد که برخي  این موضوع هم 
کارشناسان این کشور با جمعیت میلیاردي معتقدند 
رواني  و  روحي  بیماري هاي  به  مبتال  ضاربان  که 
را  اجتماعي  سریع  دگرگوني  هم  برخي  و  هستند 
که نقص سیستم امنیتي و حمایت هاي اجتماعي را 
حمالت  این  وقوع  اصلي  علت  است،  داشته  پي  در 
اثبات  به  ادعا  این دو  تاکنون  این حال،  با  مي دانند. 
مقابله  براي  کشور  این  دولت  است.  نرسیده  کامل 
شمار  حمالت،  کاهش  و  خشونت ها  از  نوع  این  با 

پلیس را در مناطق پر جمعیت و مدارس  نیروهاي 
رخ  همچنان  حوادث  این  اما  است،  داده  افزایش 

مي دهند. 
مقتول بعد از 10 سال زنده شد 

در  همشهري اش  قتل  اتهام  به  که  چیني  مرد  یک 
زندان به سر مي برد بعد از بازگشتن مقتول فرضي، 
را  اتهامات  دیگر  بار  اتفاق  این  آزاد شد.  زندان  از 
متوجه سیستم اعتراف گیري پلیس چین مي کند که 

مي کنند.  اقرار  به  وادار  را  متهمان  زور  اساس  بر 
گمان  که  مردي  شدن  پیدا  از  بعد  زوهاي  ژائو 
مي رفت توسط او به قتل رسیده، توسط دادگاه هنان 

بعد از 10 سال بي گناه شناخته شد. 
با همسایه اش درگیر  ژائو زوهای در زمان حادثه 
شده بود و بعد از این مشاجره دیگر کسي آن مرد 
را در روستا ندید. ژائو 18 ماه بعد از آن درگیری و 
پس از کشف یک جسد بدون سر و تجزیه شده به 

قتل همسایه اش متهم شد. 
اما داستان این بی عدالتی زمانی فاش شد که مرد 
خود  روستای  به  ژنشانیگ  ژائو  نام  به  همسایه 
کند.  دریافت  اجتماعی  تامین  حقوق  تا  بازگشت 
ژائو  ترسید  می  زیرا  بود  گریخته  دعوا  از  پس  او 

زوهای را کشته باشد. 
بر  عمدتا  ژائو  آقای  قتل  محکومیت  بنابرگزارش ها 
پلیس  مي گوید  برادرش  بود.  استوار  او  اعترافات 
برای اعتراف گرفتن از ژائو، به او آب مخلوط شده 
ترکانده  ترقه  سرش  باالی  و  خورانده  تند  فلفل  با 
بر  بیشتر  چین  در  قضایی  احکام  که  آنجا  از  بود. 
در  پلیس  است،  استوار  متهمان  صریح  اعترافات 
متوسل  زور  به  گرفتن  اقرار  براي  بسیاري  موارد 

مي شود. 
انجام  دادگاه عالی قضایي در استان هنان دستور 
تحقیقاتی درباره این پرونده را صادر کرده و قرار 
اولیه مجازات  کننده حکم  است قاضی های صادر 
شوند. ژائو ابتدا به اعدام محکوم شده اما حکم او 
مدتي بعد به 29 سال حبس تغییر داده شد. به هر 
ترتیب این بي عدالتي مشهود حتي با پرداخت غرامت 
و اعاده حیثیت نیز قابل جبران نیست. زمانی که ژائو 
در زندان بود زنش با شخص دیگری ازدواج کرد 
و چندین فرزندش توسط دیگران به فرزندخواندگی 

پذیرفته شدند. 
10 مي 2010 

كورسوي اميد براي نجات 
كارگران آبراموويچ 

هر لحظه که از حادثه انفجار معدن زغال سنگ در 
سیبري مي گذرد، امیدها براي نجات جان 58 کارگر 
معدن که زیر خروارها خاک مدفون شده اند، کمتر 
حوداث  وزیر  شویگو،  سرگئي  مي شود.  کمتر  و 
را  روز شنبه  انفجار  تلفات رسمي  بحراني روسیه 
آوار  زیر  معدنچیان  تعداد  اما  کرد.  اعالم  نفر   32

مانده بیشتر از این هاست. 

باید  مجروحان  کردن  پیدا  براي  امداد  ماموران 
ساعت  تا  کنند.  پیشروي  تونل  در  کیلومتر   311
گروه  مسکو،  وقت  به  شنبه  سه  روز  بعدازظهر   ۶
نجات تنها 1.5 کیلومتر در معدن راسپادسکایا جلو 
رفته بودند. این در حالي است که در همان ساعات 
انفجار دوم،  از  بعد  اتفاق و به خصوص  این  اولیه 
تمام  که  صورتي  در  کردند  اعالم  کارشناسان 
اکسیژن  ساعت   72 تنها  باشند،  سالم  معدنچي ها 
امداد رساني را بحراني  امر شرایط  دارند و همین 

تر مي کند. 

معدن زغال سنگ راسپادسکایا دومین معدن بزرگ 
روسیه است و در سه هزار کیلومتري شرق مسکو 
انفجار که به گفته مسئول  اولین  از  قرار دارد. بعد 
بوده،  متان  گاز  نشت  علت  به  نشاني  آتش  تیم 
آن  دلیل  که  دوم  انفجار  با  نفره   19 امداد  تیم  یک 
باال  از  بعد  ماندند.  آوار  زیر  نشده  مشخص  هنوز 
در  مسئله  این  دیگر  بار  انفجار،  تلفات  آمار  رفتن 
رسانه هاي مخالف سیاست هاي مالي کرملین مطرح 
کشوري  این  در  کارگران  امنیت  به  چرا  که  شده 

رسیدگي نمي شود. 
ایمني  سیستم  علت  چه  به  نیست  مشخص  هنوز 
اخطار  معدنچیان  به  را  متان  گاز  بودن  باال  معدن 
رومن  آمده.  پیش  دلخراشي  حادثه  چنین  و  نداده 
چلسي  فوتبال  باشگاه  ثروتمند  مالک  آبراموویچ، 

یکي از سهامداران عمده این معدن است. 
میلیونرهایي  متوجه  اتهام  این  هم  باز  بین  این  در 
مانند آبراموویچ )صاحب 40 درصد از سهام معدن 
رعایت  براي  اهمیتي  کوچکترین  راسپادسکایا( 
قائل  کارخانه ها  یا  معادن  در  ایمني  استانداردهاي 

نیستند. 
11 مي 2010 

ازدواج پشت ميله هاي 
زندان هاي امنيتي 

احتمال دارد که به زودی دو نفر از سرشناس ترین 
ابیمائل  وکیل  کنند.  ازدواج  یکدیگر  با  پرو  زندانیان 
و  درخشان  راه  چریکی  جنبش  بنیانگذار  گاجمن، 
مدارک  که  است  گفته  او،  معاون  ایپارآگیره،  النا 
نفر را دریافت  این دو  الزم برای جاری شدن عقد 
کرده و از نظر قانونی دیگر مشکلی برای آنها وجود 
ندارد. اما این دو نفر در دو زندان جداگانه و تحت 
که  است  ممکن  و  برند  می  سر  به  شدید  محافظت 
حتی به عنوان زن و شوهر هم نتوانند هرگز یکدیگر 
النا بیش از هرزمان دیگری به  ابیمائل و  را ببینند. 
آرزوی ازدواج با هم نزدیک شده اند، با وجود اینکه 
وقتی  گذشته  ماه  دارند.  سال   70 از  بیش  دو  هر 
رئیس جمهور پرو گفت که هیچ مانع قانونی بر سر 
النا به اعتصاب  ازدواج این دو نمی بیند، ابیمائل و 

غذای دو روزه خود پایان دادند. 

هم  پرو  دادگستری  وزیر  توما،  گارسیا  ویکتور 
هم  با  دارند  حق  عاشق  زوج  این  که  است  معتقد 
وظایف  انجام  برای  آنها  دیدار  اما  کنند،  ازدواج 
او  داشت.  خواهد  بر  در  امنیتی  خطر  زناشویی 
گفت: »نظام تنبیهی و زندان، برای عشق و عاشقی 
نمی  برسند،  هم  به  دو  این  که  این  برای  و  نیست 
توانیم صدها مامور پلیس را همراه آنها از زندانی 
امکان  اصال  چیزی  چنین  بفرستیم.  دیگر  زندان  به 
پذیر نیست.«وزیر دادگستری همچنین گفت که تحت 

قوانین پرو زندانیان فقط هفته ای یک بار 
می توانند با همسران خود باشند، ولی زوج هایي که 
هر دو در زندان های تحت محافظت شدید به سر 

می برند، مشمول این قانون نمی شوند. 
به گفته آقای توما، این دو حتی برای انجام مراسم 
بدین  این  و  کنند  دیدار  هم  با  توانند  نمی  هم  عقد 
ابیمائل حتی در صورت ازدواج  النا و  معناست که 
ابیمائل گاجمن که  هم هرگز به هم نخواهند رسید. 
هفتاد و پنج سال دارد، بنیانگذار جنبش چریکی راه 
جنبش  بود.  او  معاون  ایپاراگیره  النا  و  درخشان، 
مائوئیستی راه درخشان برای سرنگونی دولت پرو 
می جنگید، ولی در سال 1992 با دستگیری رهبران 
آن به مبارزه خونین جنبش راه درخشان با مقامات 

امنیتی پرو خاتمه داده شد. 
9 مي 2010 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد
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▪ متولد فروردین )بره(:
را  فکرتان  می توانید  شما  اگرچه 
فعاًل  ولی  کنید،  متمرکز  جزئیات  روی 
باشند. عشق  دور  از شما  که  بگذارید 
خالصانه شما تاحدودی می تواند برای 
در مسیر درست خود  اینکه هرچیزی 
مشکالت  به  باشد.  کافی  بگیرد  قرار 
انکار  به  موقتًا  اگر  حتی  نکنید  فکر 
هر  می ورزید.  مبادرت  آنها  کردن 
مسأله بحرانی که به وجود بیاید شما 
اگر  و  شوید،  روبرو  آن  با  می توانید 
خوب  روز  کم  دست  نباشد  بحرانی 

شما را خراب نخواهد کرد.
▪ متولدین اردیبهشت )گاو(:

شما با روشهای انجام دادن کارها که 
به  می باشند  معمول  عادات  از  خارج 
راحتی گیج می شوید، هنوز اعتماد بیش 
دردسر  می تواند  نامعمولتان  حد  از 
به  می خواهید  که  اگر  حتی  کند.  ایجاد 
راحتی برای خودتان فرصتی را ایجاد 
از  را  مهم  امری  که  است  ممکن  کنید، 
را  مشکلی  است  ممکن  و  بدهید  دست 
بگیرید.  نادیده  شود  بدتر  می تواند  که 
دید  یک  داشتن  برای  کردن  تالش 
از  که  است  این  از  مفیدتر  متعادل 

مشکالت دوری کنیم.
▪ متولدین خرداد )دوقلوها(:

زمانی که شما بخش نهفته احساستان 
را بررسی می کنید، به طور خوشایندی 
آنچه  اینکه  برای  می شوید،  شگفت زده 
می تواند  می گیرید  یاد  االن  شما  که 
مهم  روابط  روی  فوری  مثبت  تأثیر 
که  دارد  احتمال  باشد.  داشته  شما 
ذهنی خود  تصورات  به  بیشتر  امروز 
بپردازید، اما اکنون زمان مناسبی برای 
را  توجهتان  نیست.  نتیجه  بی  خیاالت 
همراه با واقع بینی صرف کار کردن بر 

روی مهم ترین اولویت ها بکنید.
▪ متولدین تیر )خرچنگ(:

مقابل  ژوپیتر  ستاره  امروز  همچنانکه 
هم  شما  است  گرفته  قرار  خورشید 
وقتی  باشید.  معاشرتی تر  می توانید 
می کنند،  تشویق  را  شما  دیگران  که 
شما  هم  باز  است،  راحت  بودن  شاد 
آنچه  به  تر  جدی  احساسی  می توانید 
شم  باشید.  داشته  می دهید  انجام  که 
فهم قوی شما از آنچه که اتفاق می افتد 
شانسی  خوش  شما  برای  می تواند 
بیاورد. باال را نشانه بگیر و از ریسک 

کردن نترس.
▪ متولدین مرداد )شیر(:

زمان این فرا رسیده تا برروی موجهای 
خوشی که به زندگی شما جریان دارند 
می توانی  شما  اگرچه  شوید.  سوار 
ولی  باشی،  حرارت  و  پرشور  بسیار 
این  که  را  افرادی  باش  داشته  یاد  به 
درهم  نمی کنند  درک  را  احساساتتان 
نکوبی. البته شما قصد نداری که بیکار 
بنشینی برای اینکه مشتاقانه می خواهی 
به جهان  داری  اختیار  در  که  را  آنچه 
عرضه کنی. امروز بذرهایت را بکار تا 

بعداً بهترین ها را برداشت کنی.
▪ متولدین شهریور )سنبله(:

حتی اگر از احساساتت مطمئن نیستی، 
بازگشته  سنبله  برج  به  ماه  که  االن 

است بهتره که بهشان اعتماد کنی. حتی 
با مشکالت جدی روبررو هستی،  اگر 
امروز شاید وقفه ای در آنها به وجود 
آید. شما در مورد چگونگی لذت بردن 
جالبی  نظریات  زندیگتان  از  بیشتر 
به  شما  از  دیگران  که  آنچه  داری. 
عنوان خوشبختی می بینند کاماًل نتیجه 
را  به خوبی مسائل  این است که شما 

می فهمی.
▪ متولدین مهر )ترازو(:

اگر شما به طور طبیعی خالق هستی، 
هنرت  اینکه  برای  است  مناسبی  زمان 
کردن  کار  با  که  زیرا  دهی،  نشان  را 
را  احساساتت  عمیق ترین  می توانی 
بیان کنی. اما باید با استعداد و دانشی 
که داری عمل کنی. آنچه که تا به حال 
استفاده  نتیجه  آورده ای  دست  به 

درست از استعدادهایت بوده است.
▪ متولدین آبان )عقرب(:

ممکن است فردی اکنون وارد زندگیتان 
جدید  تصور  یک  با  را  شما  تا  شود 
جدید  عرصه  یک  به  و  کند  روبررو 
برابر  در  که  نیرویی  کند.  هدایت  تفکر 
هدر  را  می آورد  دوام  آینده  تغییرات 
نده. حقایقی که کشف می کنی می تواند 
که  ناخوشایندی  موقعیت  از  را  شما 
جریان های  کند.  خارج  هستی  آن  در 
متداول روزمره شما را هدایت خواهد 
کرد، از اینکه آنها را وارد زندگیت کنی 

نترس.
▪ متولدین آذر )کمان(:

حال  در  که  زمانی  باش  مواظب 
را  مسئولیتهایت  هستی  کردن  تفریح 
است  زیرکانه ای  فکر  نکنی.  فراموش 
به  را  همیشگی ات  دلبستگیهای  که 
عملکردی مثبت تبدیل کنی. هر تغییری 
را که در نظر داری انجام بده زیرا که 
موفقیتهای  بر  حاضر  حال  در  ژوپیتر 

زمینی اشاره دارد.
▪ متولدین دی )بز(:

شما امروز می توانید از آمیزه جادویی 
دنیوی ات  آرزوهای  و  خالقانه  بینش 
آدم  لزومًا  شما  اگرچه  کنی.  استفاده 
برای  نمی خواهی  ولی  نیستی،  تنبلی 
بیشتری  تالش  هدفهایت  به  رسیدن 
پروژه  یک  اینکه  برای  اکنون  بکنی. 
مناسبی  فرصت  کنی  تقبل  را  جدید 
تعهدی  بگیری  که  تصمیمی  هر  است. 
باعث  که  می آورد  وجود  به  برایت 
تمرکز  مسائل  مهمترین  روی  می شود 

کنی.
▪ متولدین بهمن )ظرف آب(:

خبرهای  اورانوس  و  ژوپیتر  ستاره 
دارد،  بعد  هفته  دو  برای  خوبی 
ژوپیتر  از  حرکت  امروز  درحالیکه 
شما  فهم  و  درک  خوشید  سمت  به 
مسئولیتهای  بین  رابطه  به  نسبت  را 
افزایش  معنویاتتان  و  احساسی 
بینش جدید می تواند شما  می دهد. یک 
اما  کند،  هدایت  متفاوت  مسیر  به  را 
نباید زمانت را هدر بدی. به یاد داشته 
باش، اکنون زمان مناسب فرا رسیده، 

فقط باید بیشتر تالش کنی.
▪ متولدین اسفند )ماهی(:

هم  گروه  یک  با  کردن  برقرار  ارتباط 
فکر می تواند امروز برایت جالب باشد. 
این کار باعث یک رشد خالقانه در شما 
شده و فرصتی است تا از زندگیت لذت 
داری  را  این  آمادگی  ببری. شما حتی 
کارهای  حیطه  از  خارج  را  کاری  که 
اینکه  درمورد  دهی.  انجام  قبلی ات 
نگران  می کنند  فکر  چگونه  دیگران 
نباش، بخشی از فعالیت شما قرار است 
تغییر کند تا روش زندگی ات را بازیابی 

کنی. 

خواننده عزيز فال هفته
هفته نامه پرشين!

 
که  است  شما  حق  این 
مورد  را  نشریه  این 
قرار  بررسی  و  نقد 
هر  در  را  ما  و  دهید 
ساختن  مطلوب  چه 
محتویات  کیفی  سطح 
هفته نامه یاری رسانید. 
این  به  دسترسی  برای 
راه  ترین  سریع  هدف، 
متقابل  ارتباط  برقراری 
و  نظریات  انعکاس  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.
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نگهداری فرزند شما
خانمی هستم آماده جهت نگهداری 

بچه شما
0775652142

نيازمنديها
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 کانون ایرانیان                                   02077000477

کانون ایران                                             020874۶32۶9 
جامعه ایرانیان                                         0208748۶۶82  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور 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 کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         020770۶4888
رستوران مهدی                                       02085۶37007
رستوران نیمکت                                      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

 

هفته نامه پرشين در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزيع نمی شود

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین

 سوپر مارکت
 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

)کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Tur -
ish Super 

Market,TFC
Turkish S -
per Market, 

CODI
Turkish S -
per Market, 

ELING

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

هفته نامه پرشین چاپ میشود.
از آنجایی که 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 ، اطمينان الزم 
را از صحت ادعای آگهی 
دهندگان به دست آوريد.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق كار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

خدمات 
ساختمانی سپهر

انجام کلیه امور 
ساختمانی کلی و جزیی

باغبانی و چمن زنی

07728 530534

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

و با همكاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

جوانی با گواهينامه 
انگليسی جويای كار
07907233502

فال قهوه
02034113228
07505819130

مشاوره در امور
MOT and TAX
07904477503

راننده ون با گواهينامه 
انگليسی مور نياز است

ترجيحا غرب لندن
07759512443

اجاره
یک دستگاه آپارتمان یک خوابه 

واقع در Kilburn نزدیک به 
ایستگاه مترو اجاره

 داده می شود
DSS پذیرفته می شود

07980482735 
07970314788

اجاره 
یک دستگاه 
Studio Flat

Marble Arch

07966456106

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

هندون سنترال با امکاناتی از قبیل: پارکینگ مسقف، محل 
شستشوی اتومبیل، دفتر لوکس با دکوراسیون عالی 

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

 
07939383939



كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كينگستون
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ورزش ايران
خط و نشان استاد اسدی

 برای علی دايی 
علی اکبر استاد اسدی برای تمام کسانی که بازی های تیم ملی با مربیگری 
مایلی کهن را به یاد دارند یک چهره کامال آشناست. مدافع سابق تیم ملی 
در دهه 70 پس از گذراندن کالس های مربیگری امروز به عنوان آنالیزور 
در تیم گسترش فوالد مشغول به کار است.او در آستانه فینال جام حذفی 
برای علی دایی خط و نشان می کشد: »به نظر من فقط اسم پرسپولیس 
بزرگ است و ما تیم دایی را در تبریز شکست می دهیم. پرسپولیس از 
نعمت داشتن مهره بی بهره است و ما از شانس باالیی برای پیروزی در 
تبریز برخورداریم. بازیکنان فوالد قبل از بازی با پرسپولیس پاداش هایی 
دریافت کرده اند و پس از پیروزی در بازی امروز هم پاداش ویژه ای 
دریافت خواهند کرد.« استاد اسدی طی دوران حضورش در تیم ملی به 
عنوان یک مدافع غیرقابل پیش بینی شناخته می شد. شاید به همین دلیل 
باشد که فوالد گستر هم پس از خلق نتایج شگفت انگیز در جام حذفی 

حریفی غیر قابل پیش بینی به نظر می رسد. 

آخه به  تو چه كه من كراوات می زنم؟
 ، موفقیتها   ، ها  گلزنی  جنگجویی،  با  را  پرسپولیس  دایی سرمربی  علی 
خوانید  می  آوریم.آنچه  می  یاد  یه  کالمش  صراحت  الیته  و  ها  ناکامی 

گزیده ایست از جمالت معروف او که تا مدتها سرزبانها بود... 

من  به  اینکه  بدون  فیفا  سایت  در  که  دارد  ارزش  دنیا  یک  برایم  همین 
اطالع دهند، عضویت کمیته بین المللی فیفا را برایم صادر می کنند.امثال 
بروند  خواستند  هرجایی  و  شوند  خارج  مملکت  از  می توانند  قلعه نویی 
تا ببینم چه کسی آنها را می شناسد!چند نفر در فوتبال آسیا و اروپا تا 
در  افراد  این  ندارم  دوست  حتی  شنیده اند؟من  را  قلعه نویی  اسم  امروز 
موردم اظهارنظر کنند، چون حتی وقتی از من تعریف و تمجید می کنند هم 
احساس بدی به من دست می دهد.فکر می کنم هرچقدر این دست آدم ها 

بیشتر در مورد علی دایی حرف بزنند، شخصیتم کوچکتر می شود.

امیر قلعه نویی  )کمتر کسی است که از دشمنی عمیق میان علی دایی و 
تازه سرمربی  دایی  که  است  زمانی  به  مریوط  حرفها  نباشد.این  باخبر 

تیم ملی شده بود(
غلط میکنه.....

وگوی  گفت   ، اخبار  گوینده   ، ناظمی  است.مازیار  مفصل  )داستانش 
روی  کهن  مابلی  از  وی  شکایت  درباره  را  دایی  با  خود  خصوصی 
وبالگش گذاشت و چندساعت یعد همه ایران صدای دایی را داشتند که 

پشت تلفن از خجالت حاجی در می آمد!(

به اوج  از گل شجاعی مرا   همین مردمی که علیه من شعار دادند، بعد 
برده بودند.

)درکنفرانس مطبوعاتی معروف بعد از بازی ایران - عربستان که منجر 
به  خواست  می  مسئوالن   برحمایت  تاکید  با  شد...دایی  او  اخراج  به 
خبرنگاران اثبات کند که چندان نگران قضاوت روی سکوها نیست، اما او 

بالفاصله و به فرموده اخراج شد.(

  من به  خاطر خدمت به کشورم، پیشنهاد بایرن مونیخ را رد می کنم.
 ) وقتی علی دایی این جمله را در پایان مسابقات مقدماتی جام  جهانی 
1994 بر زبان آورد، خبرنگاران احساساتی برایش کف زدند . او در این 
حال،  این  با  اوست.  به دنبال  بایرن  گفته می شد  و  بود  رقابت ها، ستاره 
مکاتبه منوچهر زندی نویسنده  هفته نامه کیهان ورزشی با بایرن نشان 

داد که این خبر صحت ندارد.(

  آقای تاج شما بفرمایید بیرون.
)در بازی ایران مقابل کویت در کویت در مرحله اول مقدماتی جام جهانی 
...این اولین تجربه رسمی دایی در تیم ملی بود.او در رختکن به حضور 
نایب رئیس فدراسیون در رختکن واکنش نشان داد و گربه را دم حجله 

کشت!(

 آخه به  تو چه که من کراوات می زنم؟
)دایی بعد از واکنش بعضی از رسانه های ایرانی که از کراوات زدن او در 
مراسم قرعه کشی جام  جهانی ایراد گرفته بودند، در خالل مصاحبه ای با 

همشهری  جوان این جمله را ادا کرد.(  

 من نه قهرمانم ، نه نخبه ؛ من خاک پای همه مردم هستم اما متاسفانه ما 
به نخبه کشی عادت کرده ایم.

ورزشی ايران و جهان
کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی و مجادله با خبرنگارانی 

که نمک گیر نشدند 

قطبی : حمله می كنيد 
چون باج ندادم 

کنفرانس  فضای  کردن  تلطیف  برای  که  تمهیداتی  همه  به رغم 
پاسخ  و  پرسش  یک جلسه  برپایی  و  تیم  مطبوعاتی سرمربی 
معمولی و بی سر وصدا در نظر گرفته شده بود،همنشینی چند 
نگاران  خبر  با  او  گا ه و بی گاه  تاثیرمجادله  تحت  قطبی  ساعته 
دستیاران  انتخاب  بر سر  قوس  و  پایان رسید.کش  به  حاضر 
ایرانی،بحث در مورد مبلغ قرارداد قطبی و چالش با رسانه ها 
محور آخرین کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی قبل از آغاز 
برای حضور در جام ملت های  تیم ملی  آماده سازی  اردوی 
آسیا بود. آخر کنفرانس هم خبرنگاران سالن را ترک کردند و 

در ضیافت ناهار شرکت نکردند. 

به ما پاس گل بدهید 
برای  عمومی  فراخوان  با  را  صحبت هایش  ملی  تیم  سرمربی 
حمایت از تیم ملی آغاز کرد.قطبی حتی برای این کار ایرانیان 
تمام  داد:»فدراسیون  قرار  اشاره  را هم مورد  از کشور  خارج 
بتواند  ایران  سال   35 از  پس  تا  گرفته  کار  به  را  خود  تالش 
قهرمان جام ملت ها شود. هواداران تیم ملي که یار دوازدهم ما 
هستند هم باید از این تیم پشتیباني کنند. حمایت آنها به تمام 
ایراني در داخل  70 میلیون  ما  انگیزه مي دهد.  تیم ملي  اعضاي 
حمایت  مي توانند  که  داریم  کشور  از  خارج  در  میلیون  پنج  و 
خوبي از تیم ملی داشته باشند. از همین جا از ایراني هاي مقیم 
بیایند و در جام ملت ها  به قطر  از کشور مي خواهم که  خارج 
تیم کشورشان را تشویق کنند و امیدوار باشند ما با قهرماني 
در این مسابقه ها مي توانیم میزباني دور بعد این رقابت ها را به 
فوتبال  ساله   35 حسرت  کشیدن  میان  با  آوریم.«قطبی  دست 
ایران برای قهرمانی در جام ملت های آسیا حمایت رسانه ها را 
به عنوان یار سیزدهم تیم ملی طلب کرد:»رسانه ها یار سیزدهم 
داشته  ملی  تیم  پیشرفت  در  بزرگي  نقش  مي توانند  هستند،  ما 
باشند. آنها مي توانند به بازیکنان ما پاس گل بدهند و با انرژي 
مثبتي که به فضاي جامعه و تیم ملي مي  دهند تاثیرگذار باشند. 
ما 35 سال است که به فینال جام ملت ها راه پیدا نکرده ایم. دلیل 
این مسئله پایین بودن کیفیت بازیکنان ایراني، نداشتن پتانسیل 

یا عشق به فوتبال در میان مردم نبوده است. « 

دستیارانم رنگي نیستند 
دستیاران  سازی  حاشیه  مورد  در  قطبی  رسمی  نظر  اظهار 
مشاهده  تلویزیونی  زنده  های  برنامه  در  بار  چندین  ایرانی 
شده و امروز در آرشیو سایت های خبری نیز یافت می شود.

سرمربی تیم ملی اما در یک چرخش عجیب در مورد دستیاران 
ایرانی می گوید:» از حدود یک سال پیش که سرمربي تیم ملی 
شدم، صحبت هاي زیادي بر سر انتخاب دستیارانم مطرح شد 
و خوشحالم اکنون پس از گذشت یک سال توانستم انتخاب هاي 
خوبي در این زمینه داشته باشم. عده اي مي گفتند قطبي مربیان 
ایراني را قبول ندارد اما من مي گویم اگر قطبي چنین اعتقادي 
دارد یعني خودش را قبول ندارد، چون او نیز یک مربي ایراني 
است. ما یک سال پیش تالش کردیم منصور ابراهیم زاده را که 
بیاوریم  ملي  تیم  به  است  موفقي  مربي  و  دارد  تفکرات خوبي 
اما به دلیل قراردادي که با تیم ذوب آهن داشت، نتوانست به 
انتخاب  جمع ما اضافه شود. شخصا مالک هاي متعددي براي 
پا  تیم ملي را به  دستیارداشتم.شرط اول آنکه دستیارم کفش 
مدتي  همچنین  باشد.  رفته  میدان  به  هم  برتر  لیگ  در  و  کرده 
از لژیونرهاي ما هم بوده باشد. از دیگر مالک هایم این بود که 
با  که  گفتند  عده اي  باشد.  نزدیک  ملي پوش  بازیکنان  به  سنش 
انتخاب علیرضا منصوریان کادر فني تیم ملي دیگر آبي شد، اما 
من به رنگ پیراهن او در دوران بازیگري اش نگاه نکردم.«حال 
تیم  بازیکن  نه  قطبی  گزینه  اولین  عنوان  به  ابراهیم زاده  آنکه 
را  بازی کرده بحث مفصل تری  برتر  لیگ  نه در  بوده و  ملی 
متناسب  ایرانی  دستیار  درمورد  قطبی  نظرات  طلبد.ظاهرا  می 
به  تغییر می کند.کنکاش برای پی بردن  انتخاب شده  با گزینه 
هویت بدنساز جدید تیم ملی هم به جایی نرسید.قطبی تنها به 
افشای نا صحیح وی اکتفا کرد:»براي گرفتن تست هاي پزشکي 
بردن  باال  منظور  به  بدني،  مالک هاي  ارزیابي  و  بازیکنان  از 
قدرت انتخاب مربیان، به فرد دیگري در کادر فني نیاز داریم. 
شخصي که مد نظرم است، در آکادمي ملي فوتبال نیز کار کرده 
اما چون هنوز قراردادي با فدراسیون نبسته است نمي خواستم 
نام  که  شد  برده  او  از  اسمي  رسانه ها  در  بیاورم،  را  اسمش 

آزادي است. ما سعي  نبود. آن شخص سیامک  اولش درست 
مي کنیم در اردوي اتریش پس از انعقاد قرارداد این شخص با 

فدراسیون فوتبال از وجودش استفاده کنیم.« 

اردوی تیم ملی در اتریش و امارات 
سرمربي تیم ملي با تشریح برنامه های آماده سازی تیم ملی 
برای حضور در جام ملت های آسیا گفت:» از بیستم تیر تا دوم 
اتریش خواهیم داشت و  اردوي دو هفته اي در  ماه یک  مرداد 
تمام  اردو  این  از  پس  کنیم.  می  برگزار  تدارکاتي  مسابقه  سه 
فیفا  تاریخ هاي  در  ملي  تیم  تدارکاتي  دیدارهاي  برنامه هاي 
در  را  وقفه  کمترین  که  است  این  هدفمان  و  بود  خواهد  دي 
ما  مدت  اردوي طوالني  دومین  باشیم.  داشته  لیگ  برنامه هاي 
در منطقه اي نزدیک به قطر و احتماال در امارات خواهد بود. این 
اردو را 17 روز قبل از بازي با تیم ملي عراق برگزار مي کنیم. 
24 بازیکن به تیم ملي دعوت خواهند شد که از میان آنها چهار 
دروازه بان خواهیم داشت. چهار بازي دوستانه که دو تاي آن 
تیم  اردویي  دوره هاي  مي کنیم.  برگزار  را  بود  خواهد  رسمي 
ایران شش روزه خواهد بود و ما پس از دادن استراحتي کوتاه 
به  از زماني که  بازیکنان راهي جام ملت ها مي شویم.  به  مدت 
دوحه مي رویم تا بازي با عراق چهار روز فرصت داریم که این 
مي تواند زماني براي خو گرفتن بازیکنان با شرایط آب و هوایي 
قطر و آماده شدن تیم ملي براي بازي با عراق باشد. دو مسابقه 
اول ما در مرحله گروهي اهمیت زیادي دارد .ما باید امتیازات 
به  امارات،  بازي سوم مقابل  بتوانیم در  الزم را جمع کرده و 

نفرات اصلي استراحت دهیم.« 

درگیری لفظی با خبرنگاران 
سوالی  طرح  از  پس  خبرنگاران  و  قطبی  بین  اصطکاک  اولین 
ایجاد  آسیا  ملت های  جام  در  قهرمانی  قول  دادن  مورد  در 
شد.سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که آیا می تواند 
برافروخته شد و  به شدت  یا خیر  را محقق مي کند  اش  وعده 
آسیاست.  ملت هاي  جام  در  قهرماني  همچنان  من  گفت:»هدف 
تیم ما 35 سال قهرمان نشده است. من از رسانه ها خواستم که 
به این تیم کمک کنند. چون آنها مي توانند جو مثبتي را برایمان 
ما  این نیست. متاسفانه  اما برخي رسانه ها هدف شان  بسازند 
هیچ  مي خواهم  پس  نباشم  من  اگر  مي گوید  که  داریم  فرهنگي 
کسي نباشد. این فرهنگ درست نیست. همه عضو این خانواده 
فوتبال هستیم و به هم وابسته ایم، پس باید براي موفقیت به هم 
کمک کنیم. هر جا که مي روم مردم ایران با چشم هاي مهربان 
از این صحبت  و قلب بزرگشان تیم ملي را تشویق مي کنند و 
زماني  آورده ام.  ملي  تیم  به  را  چه شخصیتي  من  که  مي کنند 
که در پرسپولیس بودم مردم از من مي خواستند سرمربي تیم 
مي گفتند  آنها   . مي کردم  تعجب  خیلي  از حرفشان  نشوم.  ملي 
ملي  تیم  سرمربي  عنوان  به  وقتي  مي کنند.  نابودت  رسانه ها 
انتخاب شدم اتفاق عجیبي را در رسانه ها دیدم. یک مجله سر 
من را روي یک محکوم زنداني گذاشته بود. من نمي دانم چرا 
تا مادر سرمربي تیم ملي ناراحت شود و  این کار بشود  باید 
گریه کند.«قطبی که در این لحظات به شدت احساساتی شده بود 
در کشاکش بحث با خبرنگاران اتهامی را به آنها وارد کرد که 
با جامعه رسانه ای سرانجام دیگری  تیره تر شدن روابط  جز 
که  دارم  را  ایراني  میلیون   75 مسئولیت  من  داشت:»  نخواهد 
عاشق تیم ملي شان هستند. قطعا هر کس که سرمربي تیم ملي 
باز مي خوابد.  با چشماني  این مسئولیت شب ها  دلیل  به  باشد 
موفقیت  فکر  به  تنها  که  داده ام  نشان  سابقه ام  در  مي کنم  فکر 
است  این  خاطر  به  مي شود  که  مخالفت هایي  شاید  هستم.  تیم 
که به کسي باج نمي دهم و روي اصولم استوار هستم. شما با 
نوشته هایتان همه را نابود مي کنید، البته شاید چون بازیکن شما 

به تیم ملي دعوت نشده چنین کارهایی مي کنید.« 
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بریج،  استمفورد  ورزشگاه  یکشنبه  عصر 
این  دیدارهاي  پرهیجان ترین  از  یکي  میزبان 
چلسي  بود.  جزیره  فوتبال  برتر  لیگ  فصل 
در خانه  قهرماني اش  عنوان  قطعي شدن  براي 
نمي رسید  نظر  به  اگرچه  بود و  میزبان ویگان 
میانه  حریف  برابر  را  سختي  کار  آنها  که 
جدولي خود پیش رو داشته باشند اما استرس 
روز آخر لیگ و نیاز به پیروزي در این مسابقه 
حاضر  تماشاگران  براي  را  مضاعفي  هیجان 
شاگردان  البته  داشت.  دنبال  به  ورزشگاه  در 
هواداران  خیال  زود  خیلي  آنچلوتي  کارلو 
خود را راحت کردند و اخراج مدافع ویگان در 
همان نیمه نخست جام قهرماني را پس از سه 
به جز  نیز  پایین جدول  در  برد.  لندن  به  سال 
پورتس ماوث که از هفته ها قبل سقوطش قطعي 
برتر  لیگ  از  سیتي  هال  و  بارنلي  بود،  شده 
دسته  در  را  آینده  فصل  تا  کردند  خداحافظي 

اول سپري کنند. 

لحظات کلیدي 
را  خود  میهمان  توانست  بازي  این  در  چلسی 
نتیجه  این  با  کند.  بدرقه  برصفر   8 با شکست 

چلسی قهرمان شد تا پیروزی 
4 برصفر منچستریونایتد برابر استوک سیتی 
نیز حاصلي براي شیاطین سرخ نداشته و آنها 
برای  دهند.  رضایت  دوم  رتبه  به  نهایت  در 
 ۶( آنلکا  نیکوالس  بازی خانگی  این  در  چلسی 
و 57(، فرانک لمپارد )32(، سالومون کالو )54(، 
دیدیه دروگبا )۶3، ۶8 - پنالتی و 80( و اشلی 
کول )90( گلزنی کردند تا چلسی با 8۶ امتیاز 
قهرمان لیگ برتر شود. رقابت دو تیم از همان 
ابتداي فصل بسیار نزدیک و دیدني بود و اگر 
چه آرسنال و حتي تاتنهام نیز خود را به عنوان 
نهایت  در  اما  دادند  نشان  قهرماني  مدعیان 
رقابت  که  بودند  و چلسي  منچستر  این  بازهم 
نزدیکي را براي فتح لیگ برتر دنبال مي کردند. 
در حالي که کمتر کسي انتظار داشت که کارلو 
آنچلوتي در نخستین فصل حضورش در لیگ 
برتر بتواند به چنین موفقیت هایي برسد اما او 

خیلي زود خود را با شرایط جزیره وفق داد. 
فشرده  بازي هاي  دلیل  به  ژانویه  در  معموال 
اما  مي شود  مشخص  قهرماني  مدعیان  تکلیف 
سیه چرده  ستاره هاي  غیاب  در  لندن  آبي هاي 
خود که در جام ملت هاي آفریقا حاضر بودند 

نتایج درخشاني گرفتند و عملکرد فوق العاده اي 
همزمان  مصدومیت  دیگر  سوي  در  داشتند. 
براي  را  زیادي  یونایتد مشکالت  مدافع  چندین 
فرگوسن ایجاد کرد و حتي او در چند مسابقه 
مجبور به استفاده از کریک و فلچر در قلب خط 
براي شاگردان  کلیدي  لحظه  دیگر  دفاعي شد. 
فرگوسن آسیب دیدگي وین روني بود که باعث 
شد تا چلسي در اولدترافورد براي دومین بار 
این تیم را شکست دهد. در ادامه یونایتدها برابر 
بلک برن به تساوي رسیدند و صدرجدول را در 
واگذار  لندني ها  به  فصل  پایان  تا  کمي  فاصله 

کردند. 
آنچلوتی به دنبال دوگانه 

با  گفت :  قهرماني  این  از  بعد  چلسي  سرمربي 
بازیکنان، موفقیت هاي  به میانگین سني  توجه 
تیم  این  بود.  خواهد  آنها  انتظار  در  بیشتري 
و  کردیم  بازي  خوب  دارد.  درخشاني  آینده 
بردیم. هدف ما پیروزي در این بازي و نزدیک 
مالک  از  خواهم  مي  بود.  قهرماني  به  شدن 
با من  این فصل  در  که  افرادي  همه  و  باشگاه 
همکاري کردند مخصوصا بازیکنانم، تشکر کنم. 
بازیکنان هر روز بهتر از قبل تمرین مي کردند 
و فضاي بسیار خوبي در تیم ما وجود داشت. 
یک گروه  با  که  بود  این  هم  قهرماني مان  دلیل 
کامل و با کاري دسته جمعي کار کردیم. تمام 
ابتدا  از  افرادي که در باشگاه حضور داشتند، 
این هدف  به  پایان  قهرماني مي خواستند و در 

رسیدیم. 
اینجا  در  من  کرد:  تاکید  ایتالیایي  مربي  این 
با حفظ  روز  هر  که  یافتم  را  فوق العاده اي  تیم 
کار  خوب  خیلي  داشت،  وجود  که  خوبي  جو 
بازي  تیم  یک  مثل  قهرمان شدیم چون  کردند. 
علت  منچستریونایتد  شکست  البته  کردیم. 
اعتماد  آنها  با شکست  بود.  ما  قهرماني  اصلي 
به نفس تیم باالتر رفت. چلسي پس از قهرماني 
روي  را  خود  توجه  تمام  اکنون  برتر  لیگ  در 
مقابل  انگلیس  حذفي  جام  مسابقات  فینال 

پورتس ماوث متمرکز خواهد کرد. 
آنچلوتي با اشاره به نتایج چلسي در رقابت هاي 
فصل قبلي لیگ برتر گفت: فصل بسیار جذابي 
قهرماني  خاطر  به  را  این  گذاشتیم.  سر  پشت 
قهرماني  از  غیر  به  ما  نمي گویم  برتر  لیگ  در 
مي دادیم.  ارائه  زمین  در  خوبي  نمایش 
چلسي  در  حضورم  سال  نخستین  از  پس 

و  بمانم  اینجا  در  را  بیشتري  مدت  امیدوارم 
به  را  فصل  کنم.  کسب  را  بیشتري  مقام هاي 

خوبي به پایان رساندیم. 
میشائیل باالک هافبک آلماني چلسي که پس از 
چهار سال حضور در لندن به نخستین عنوان 
از  رضایت  ابراز  با  است  رسیده  قهرماني اش 
در  باالخره  بسیار خوشحالم.  گفت:  نتیجه  این 
بسیار  این  رسیدم.  نتیجه  به  سال  چهارمین 
به  را  فراواني  گل هاي  ما  که  است  رویایي 
پایان  به  گل  هفت  با  را  فصل  و  رساندیم  ثمر 
مي کنم  فکر  گل؟  هشت  هم  شاید  رساندیم. 
بازي هاي بزرگ، سرنوشت فصل را رقم زدند 
و ما در بازي برابر تمامي چهار تیم بزرگ، به 

پیروزي رسیدیم. 

لمپارد: مشکلي با دروگبا نداشتم 
مي گوید:»  نیز  چلسي  هافبک  لمپارد،  فرانک 
پایان بردیم، فوق  به  شیوه ای که ما فصل را 
سپری  را  خوبی  بسیار  فصل  است.  العاده 
کردیم و کامال شایسته قهرمانی در رقابت های 
این فصل بودیم.در دو بار دیگری که با چلسی 
قهرمان شدم، کار به مراتب ساده تری را پیش 
آسانی  کار  قهرمانی  بار  این  ولی  داشتیم  رو 
نبود.« لمپارد که قهرمانی را زیر نظر آنچلوتی 
و مورینیو تجربه کرده است، با مقایسه این دو 
متفاوت  کامال  گفت:»آنچلوتی شخصیتی  مربي 
با مورینیو دارد.مورینیو شخصیتی فوق العاده 
است و کارلتو نیز همین طور، هر چند که مربی 
ایتالیایی به مراتب آرامش بیشتری دارد.« وي 
در رابطه با شایعه درگیري  اش با دروگبا گفت: 
حریف  بازیکن  ویگان،  با  بازي   32 دقیقه  در 
روي من خطا پنالتي کرد که آن را به گل تبدیل 
کردم. موقعي که قصد داشتم، ضربه را بزنم، 
دیدیه دروگبا از من خواست که این ضربه را 
بزند؛ اما من به خاطر تیم، موظف به زدن ضربه 
شد  دلخور  من  از  دیدیه  لحظه  آن  در  بودم. 
از بازي ، عذرخواهي  ولي بعد، در حین و پس 
نیامد.  به وجود  ما  بین  مشکلي  نتیجه  در  کرد. 
که  زمانی  است.  گلزنی  تشنه  همیشه  دروگبا 
خوشحال  بسیار  گرفت،  قرار  پنالتی  پشت  او 
بودم. می خواستم که او رو به جلو رفته و کفش 
تیم هستیم و  کند.ما یک  از آن خود  را  طالیی 
داریم.  را  بهترین ها  آرزوی  او  برای  ما  همه 

دروگبا شایسته کسب عنوان آقای گلی بود. 

 ورزش جهان 
پالتينی: برزيل ، اسپانيا و انگليس 

مدعيان قهرمانی جام جهانی 
 میشل پالتینی، رئیس سازمان یوفا اعالم کردکه از نظر او برزیل، 
در  قهرمانی  اصلی  مدعی  که  هستند  تیم هایی  انگلیس  و  اسپانیا 
رقابت های جام جهانی 2010 می باشند. پالتینی در مصاحبه ای 
که با روزنامه زورنال دو دیمانش فرانسه انجام داد در این رابطه 
گفت:»من فوتبال اسپانیا را بسیار دوست دارم. فوتبال اسپانیا تو 
بگذاری.  نمایش  به  را  بازی خوبی  با توپ  را مجبور می کند که 
بازیکنی  به ویژه  را پیش رو می بینند.  اسپانیایی ها نسل بزرگی 
مثل فرناندوتورس که به مراتب برتر از بوتراگنیو است یا ایکر 

کاسیاس که قوی تر از آرکونادا عمل می کند.« 
در  آفریقایی  تیم های  که  کرد  اشاره  به سختی هایی  همچنین  او 
متحمل  برگزار می شود،  قاره  این  در  که  ای  اولین جام جهانی 
به   2004 یورو  در  که  یونان  با  را  آنها  شرایط  و  شد  خواهند 
قهرمانی رسید، مقایسه کرد و گفت:»هر چند که یونان در ابتدای 
آن رقابت ها، در سطح قهرمانی نبود ولی در نهایت قهرمان شد 
چراکه تیمی بود که شکست دادنش کار بسیار دشواری می نمود.
فرمول فتح جام جهانی نیز بدین ترتیب است که یک بازی گروهی، 
با یک ذهنیت خوب از بازیکنان خوب و روابط انسانی خوب را 

ارائه دهی.« ردبول بهترین نتیجه را در اسپانیا کسب کرد 

وبر، فاتح بارسلونا 
چهارمین مرحله از رقابت هاي فرمول یک در فصل 2010، عصر 
راننده  وبر  مارک  و  شد  انجام  بارسلونا  پیست  در  یک شنبه 
پایان  به خط  رانندگان  از سایر  ردبول سریع تر  تیم  استرالیایي 
رسید. مارک وبر که در روز تعیین خط نیز بهترین زمان را کسب 
کرده بود در طول مسابقه پیشتازي خود را حفظ کرد. گرندپري 
اسپانیا که اولین مسابقه اروپایي در فصل 2010 محسوب مي شد 
حوادث جالبي را نیز پشت سرگذاشت. مهم ترین اتفاق این مسابقه 
کنار رفتن لوئیس همیلتون راننده تیم مک الرن بود. همیلتون که 
تا آخرین لحظه پشت سر مارک وبر حرکت مي کرد و نفر دوم 
باعث  اتفاق  این  کرد.  پنچر  و  شد  بدشانسي  دچار  بود  مسابقه 
برخورد او با کناره پیست شد و به این ترتیب از میدان مسابقه 
کنار کشید. پس از این اتفاق فرناندو آلونسو راننده تیم فراري به 
سادگي عنوان همیلتون را در اختیار گرفت و دوم شد. سباستین 
فتل دیگر راننده ردبول نیز با وجود بروز اشکال در حین مسابقه 
توانست به مقام سوم دست یابد تا ردبول بهترین نتیجه را در این 
گرندپري کسب کند. پس از فتل هم میشائیل شوماخر رتبه چهارم 
را به دست آورد تا نشان دهد که براي باال رفتن در جدول عزم 
اتومبیل جدید مسابقه داد  خود را جزم کرده است. شوماخر با 
اما جنسن باتن راننده مک الرن با کسب رتبه پنجم توانست صدر 
جدول رانندگان را همچنان حفظ کند. او با 70 امتیاز صدرنشین 
تعقیب  نزدیکي  فاصله  در  را  او  فتل  و  آلونسو  و  است  جدول 

مي کنند. مارک وبر نیز تا رتبه چهارم در جدول باال آمده است. 
از شروع  این بود که مارک وبر پیش  این مسابقه  نکته مهم در 
رقابت تمرین ویژه اي در شبیه ساز ردبول انجام داد و در واقع 
از  استفاده  کرد.  رانندگي  را  بارسلونا  پیست  مجازي  نظر  از 
سیموالتور که رفته رفته در حال همه گیر شدن است نشان داد 
که این سیستم مي تواند نقش مهمي براي کسب موفقیت رانندگان 

ایفا کند. 

مک  كالرن سرمربي وولفسبورگ شد 
انگلستان  فوتبال  ملي  تیم  سابق  سرمربي  کالرن،  مک   استیو 
را  بوندس لیگا  پیش  فصل  قهرمان  وولفسبورگ،  هدایت  دیروز 
با خلق شگفتي در لیگ هلند توئنته را به  او که  بر عهده گرفت. 
عنوان قهرماني رسانده بود دوشنبه شب از سوي اتحادیه مربیان 
افتخار ویژه به وي  این کشور مورد تقدیر قرار گرفت و نشان 
اهدا شد. سرمربي سابق میدلزبورو پس از این موفقیت تصمیم 
امتحان  اروپا  فوتبال  از  دیگري  نقطه  در  را  خود  شانس  گرفت 
را  وولفسبورگ  مجددا  تا  آلمان شد  راهي  دلیل  همین  به  و  کند 
به  براي  که  بود  تیمي  دیگر  آژاکس،  برگرداند.  مدعیان  جمع  به 
خدمت گرفتن مک  کالرن ابراز تمایل کرده بود و وستهام نیز در 
تالش بود تا او را به انگلستان برگرداند. وولفسبورگ که در سال 
2009 با مربیگري فیلیکس ماگات عنوان قهرماني بوندس لیگا را 
به دست آورد، در فصل اخیر نتوانست چندان موفق عمل کرده و 
حتي پس از تعطیالت زمستاني، آرمین فه را از مربیگري برکنار 
کرد اما در نهایت نتوانست به جمع مدعیان برگشته و زیر نظر 
لورنز گونتر کوشنر در رتبه هشتم جدول جاي گرفت. مک کالرن 
قراردادي دو ساله را با این تیم آلمان امضا کرد تا نخستین مربي 
مربي  این  مي کند.  مربیگري  آلمان  فوتبال  در  که  باشد  انگلیسي 
49 ساله که توئنته را براي نخستین بار از سال 192۶ به عنوان 
قهرماني لیگ هلند رساند مي توانست با ادامه حضور در این تیم 
شانس مربیگري در لیگ قهرمانان اروپا را پیدا کند اما ترجیح داد 
با حمایت هاي شرکت  کند و معتقد است  آغاز  را  تازه اي  تجربه 
فولکس واگن، این باشگاه آلماني مي تواند قهرماني هاي گذشته اش 

را تکرار کند. 

هشت گلوله براي يونايتدها 
سیامک خاجي 
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Iran in AFC U-19 “Group of Death” 

Sepahan of Isfahan claimed the title of the 
Iran Professional League (IPL) on Thurs-
day. 
Sepahan defeated Paykan 2-1 in Isfahan 
and sealed the championship title for the 
second time. 

Ibrahim Tore scored a brace in Sepahan’s 
penultimate game of the season. Alireza 
Abbasfard scored Paykan’s sole goal. 

Esteghlal moved up to the IPL second 
place when Farhad Majidi scored in in-
jury time against Rah Ahan at the Azadi 
Stadium. 
Zob Ahan was held to a 1-1 draw by 
Foolad of Khuzestan. The team dropped 

to third due to goal difference. 

Persepolis was beaten 3-1 by the relegat-
ed Abu Moslem to suffer its seventh loss 
of the season. 

Steel Azin missed the chance to jump to 
fourth place when it was held to a 1-1 
draw against Mes of Kerman in Tehran. 

Elsewhere, Saipa defeated Pas of Hamed-
an 3-0, Saba Battery beat Malavan 3-1, 
Teraktorsazi of Tabriz seized a 2-1 victory 
over relegated Esteghlal of Ahvaz, and 
finally, Shahin of Bushehr overpowered 
Moghavemat of Sepasi 1-0. 

Iran team needs help, 
Ghotbi says 

Iran football coach Afshin Ghotbi said that his team needs full support in order 
to end the squad’s 35 year title drought in the Asian Cup. 
“Iran has not won the Asian Cup championship title since 1976, and we are 
going to put an end to this in January 2011 in Doha. I believe that the Iranian 
people are our 12th player, and the media the 13th,” Ghotbi said in a news 
conference on Tuesday. 
After criticizing the Iranian media over attacking the national team, Ghotbi 
continued, “I feel really sorry for some reporters who criticize the national 
football team because their favorite players have no place in the line up. We 
have to be professional and change our viewpoints. Iran needs help to get good 
results in the AFC Asian Cup.” 
“Iran will participate in a training camp in Austria from July 11 to 24. We will 
also take part in another training camp ahead of the Asian Cup. Iran will play 
four friendlies in the camp,” he added. 

Iran has been drawn 
Sunday in the “Group of 
Death” of the AFC U-19 
Championship 2010 
alongside South Korea, 
Australia and Yemen. 
“Iran has a difficult job 
in the AFC U-19 Cham-
pionship 2010 so we 
will do our best in the 
competitions. South Ko-
rea qualified for round 
of eight in last year’s 

World Cup. Australia 
is a powerful team as 
well,” Ali Doustimehr 
Iran football coach said. 

“First, we have to con-
centrate on advanc-
ing to the next round. 
I hope we can hold a 
training camp in China 
ahead of the event,” he 
added. 
The AFC U-19 Champi-

onship 2010 will be held 
from October 3 to17, 
2010 in Zibo, China. 

The Groups: Group A: 
China, Thailand, Syria, 
Saudi Arabia Group B: 
Uzbekistan, Iraq, Bah-
rain, North Korea Group 
C: UAE, Vietnam, Jor-
dan, Japan Group D: 
South Korea, Australia, 
Yemen, Ira 

Sepahan wins IPL title 

Iran, Saudi Arabia 
Continue ACL Rivalry 
The Asian Football Confederation 
Champions League Round of 16 clash 
between Al-Shabab and Esteqlal is yet 
another chapter in the fierce rivalry 
between Saudi Arabia and Iran foot-
balls. 
Although the Saudis have won the 
ACL twice and finished runners-up 
once, thanks to Al-Ittihad, in terms of 
head-to-head, the Iranians have prov-
en to be hard nuts, Afc.com reported. 
Indeed, one of the toughest and most 
intimidating places in Asia to come 
away from with a win is Iran, who 
can usually rely on tens of thousands 
of fans to back them against all comers. 
Of the Saudi clubs’ 12 ACL games in 
Iran, only Al-Hilal, the Riyadh titans, 
have been able to win on Persian soil. 
Their 1-0 victory over Saba Battery in 
the 2009 edition of the AFC Champi-
ons League stands out as a lonely bea-
con in a haze of defeats. 
On the other hand, Iranian teams have 
won three times in Saudi Arabia from 
12 of their visits. 
Former ACL runner-up Sepahan was 
the first to win in Saudi Arabia when 
they edged past Al-Shabab 1-0 in Ri-
yadh in the 2007 edition of the Asia’s 
premier club competition. 
It was Sepahan again in 2008 when 
they shocked two-time champions Al-
Ittihad 1-0 in Jeddah while Esteqlal 
overcame Al-Ahli 2-1 in group stage of 
this year’s ACL in Jeddah. 
Sepahan alone played 12 matches 

against Saudi clubs and won eight. 
They lost two and two games were 
drawn. 
A total of 25 matches have been played 
between the clubs from these two 
countries so far with Iranian sides win-
ning 13 while the Saudis could manage 
full points in just six games. 
One of these matches was played in 
Kuwait, during the 2002-03 competi-
tion when the group stages were cen-
tralized. 
Six games ended in draws. Of the eight 
matches played between them this 
year, out of which five went to the 
Iranians, one to their rivals, while two 
ended in draws. 
Iran holds a 33-27 advantage in goal 
difference. 
The overall achievements of Saudi 
clubs in the AFC Champions League, 
however, overshadow these statistics. 
Al-Ittihad won the title twice in 2004 
and 2005 and finished runners-up to 
Pohang Steelers last year while the Ira-
nians only have Sepahan’s final appear-
ance in 2007 to show for their troubles. 
Three Iran clubs—Zob-e Ahan, Este-
qlal and Mes Kerman--have made it 
to the Round of 16 this year compared 
to two from Saudi—Al-Hilal and Al-
Shabab. 

Both the Saudi clubs, however, topped 
their respective groups while only 
Zob-e Ahan managed to win Group B. 
Zob-e Ahan will meet Mes Kerman 
in the Round of 16 encounter but it 
remains to be seen whether Esteqlal 
will be able to add another away vic-
tory over the Saudis when they face 



In a village called Amirieh near 
Tehran, skilled artisans in a 
workshop are trying to keep an-
cient Iranian art and culture alive 
and well for the benefit of those 
who have been slowly forgetting 
their origins over the past few 
decades. 
This workshop was established about 15 years ago 
by the Shahriar Tandis and Peykare International 
Company (STPIC) to manufacture statuettes of con-
temporary Iranian luminaries, Iranian personalities 
from ancient times, and mythical personalities from 
Persian literature. 

You can find examples of their artwork in a gallery at 
the company’s office in Tehran. 

The company’s artists have sculpted cultural figures 
from Ariobarzanes (368-330 BC), the Persian satrap 
of Persis who fought against Alexander the Great, to 
living legend of Iranian traditional music Moham-
madreza Shajarian. 

They have also brought many Iranian epics to life, 
such as the battle of Rustam and Sohrab and the 
Third Adventure of the Shahnameh, with their crea-
tions. 

One of the most interesting artifacts on display at the 
STPIC office is a replica of the Cyrus Cylinder, which 
is the same weight and size as the original artifact 
kept in the British Museum. 

Shortly after its inception, the STPIC shifted from 
making small sculptures to working on larger 
projects, one of most valuable of which is the Garden 
of Inscriptions. 33 models of the ancient inscriptions 
located in various sites of Iran are on display at the 

garden located in the courtyard of the Niavaran Pal-
ace Museum in Tehran. 

“Most of the inscriptions were created by kings and 
out of the reach of the common people in order to 
safeguard them,” STPIC Managing Director Hossein 
Taqavi explained to the Tehran Times last week. 

The garden provides ordinary people and scholars 
alike with easy access to models of the inscriptions 
that are the same color and size as the originals, he 
added. 

Molding, making, and installation of the replicas 
took 12 years and according to Taqavi, even planting 
the grass at the garden was done by the STPIC. 

The STPIC never received a penny for its work from 
the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Or-
ganization (CHTHO), which had commissioned the 
project, Taqavi said, adding, “We only desired to see 
the project through to its completion.” 

He believes that most of the inscriptions are threat-
ened by destruction from human and natural factors 
and the garden is a means to preserve the ancient 
inscriptions for future generations. 

A part of the Kartir inscription carved on the Zo-
roaster’s Kaba at the Naqsh-e Rustam site in Fars 
Province vanished in 2006, just one year after it was 
molded by the STPIC for the garden. 

No harmful effects have been shown for the mate-
rial used to mold the inscriptions and other artifacts. 
The material has been innovatively formulated by 
the STPIC. 

The STPIC has installed a great tableau depicting the 
evolution of script at the 23rd Tehran International 
Book Fair, currently underway in Tehran at Imam 
Khomeini Mosalla. 

Over the past three years, the STPIC has focused on 
creating pieces for installation in buildings to com-

plement their architecture. 

“New Iranian buildings lack national symbols,” 
Taqavi lamented. 

“Over the past three years, giving meaning to the en-
vironment has been high on our company’s priority 
list,” he added. 

In this way, in the revetment of a structure entitled 
“The Nations’ Wall” at the CHTHO in Tehran, the 
STPIC used tile-shaped plaster pieces bearing copies 
of motifs originally carved on rocks and structures 
located at various prehistoric and ancient sites in 
Iran. 

“With an introduction provided for each piece, 
CHTHO’s clientele are kept busy with the details 
given for each of artworks,” Taqavi said. 

The CHTHO has approved a STPIC’s plan for deco-
rating its entrance using a design based on the gift 
presenters’ bas-reliefs at Persepolis. 

The molds for the decorations have been taken off 
the originals at Persepolis. 

The STPIC has made single balusters and urban fur-
niture carrying motifs and symbols of ancient Ira-
nian architecture. Some of the artworks have been 
used in a number of locations in Tehran. 

Over the past year, about 1.2 million artistic crea-
tions were crafted by the 273 artists working at 
STPIC’s workshop located in Shahriar, which is a 
working class neighborhood. 

“We could have set up our workshop in one of better 
districts of the capital, but we believe that providing 
employment for people in less affluent communities 
is a blessing for us,” Taqavi stated. 

The STPIC has been honored several times as Iran’s 
Employer of the Year. 

So far, the company has held 15 foreign exhibits in 
Germany, England, Russia, India, Oman, Qatar and 
several other countries. 

French cultural attaché in Tehran Jean-Claude Voi-
sin has proposed that the STPIC offer some of its 
products at the Louvre Museum. Initial discussion of 
the issue is on the agenda of an upcoming meeting 
scheduled with Louvre officials. 

The STPIC is also making a model of the Nations’ 
Gate of Persepolis for the Toronto municipality. 

Creating each one of our artifacts requires an ex-
penditure of time-consuming, in-depth research, 
Taqavi noted. 

“The matter becomes more complex with abstract 
designs, because they need even more time and tal-
ent, in a similar way that a poet must strive when 
composing intricate rhymes in poetry.” 

Photo: The entrance of the Garden of Inscriptions, 
which opened at the courtyard of the Niavaran Pal-
ace Museum in Tehran on February 3, 2009 (Photo 
by Saghar Amir-Azimi) 

Photo: A tile replica of a bas-relief of Persepolis made 
by the STPIC 

Company helps ancient 
Iranian art survive
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A stone inscription of the Vakil 
Mosque of Shiraz was reported miss-
ing. No exact date of the theft has 
been reported in the news. 

The artifact bearing engravings of 
verses from the holy surahs of Ikhlas 
and part of Baqarah was situated on 
the wall of the main entrance to the 
mosque. The inscriptions were en-
graved on a precious jade stone meas-
uring 125x70cm. 

“The guard of the mosque was found 
with his arms and legs tied, after the 
thieves had already fled,” director of 
Fars Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Department Mohamma-
dreza Bazrgar told the Persian serv-
ice of Mehr. 

He added that the mosque was un-
der the care and guardianship of Fars 
Endowments and Charity Affairs De-
partment and not the cultural herit-
age department. 

The Vakil Mosque is situated west of 
the famous Vakil Bazaar. It was built 
during the Zand dynasty (1750-1779) 
and covers an area of 8,660 square 
meters. Both sides of the entrance 
gate are adorned by magnificent tile-
works and arches. 
The prayer chamber of the mosque 
contains 48 similar tall pillars of 
stone with a beautiful ceiling and 
a marble mihrab that is considered 
to be one of the masterpieces of the 
Zand era
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Stone inscription stolen from 
Vakil Mosque in Shiraz

Visitors flock to see 
Behbahani’s mystic birds

A crowd of visitors flocked to the open-
ing of a sculpture exhibit on Friday, 
May 7. Seen among them were illustra-
tor Nureddin Zarrinkelk, painter Iran 
Darrudi, actors Hamid Jebbeli, Parviz 
Purhosseini, Hedyeh Tehrani and Niki 
Karimi, and critic Hadi Seif. 
Taha Behbahani’s mystic birds drew 
hundreds of visitors to the exhibit “Taha, 
Lock, Bird, and Freedom” on its opening 
day at Tehran’s Shirin Gallery. 
Zarrinkelk regarded the sculptures a ‘sur-
prise’, calling them different and unique 
and said, “One can see the trace of illus-
trations and paintings in Taha’s sculp-
tures, but what makes his work unique is 
his usage of calligraphy in them. 
“The idea of letters turning into three 
dimensional objects has always excited 
me, and when I saw Behbahani creating 
a sculpture with the help of letters and 
calligraphy, I was absolutely astonished,” 
he remarked. 
Critic Seif considered his artwork a fresh 
hope for modern sculpture of Iran. 
“The statues act as a bridge connecting 
the worlds of miniature painting and 
Iranian mysticism. They both possess a 

modern nature, and also carry the mark 
of an oriental painter and sculptor,” he 
remarked. 

A selection of 30 birds is on display in 
the courtyard of Shirin gallery. In the 
first hours of the exhibit, 21 sculptures 
were sold at a total price of one billion 
rials ($100,000). 
The most expensive sculpture “Tree 
of Lovers” sold for 200 million rials 
($20,000). 
The exhibit will run until May 19 at the 
gallery located at No. 145 North Salimi 
St., off Andarzgu Blvd. in the Farmanieh 
neighborhood. 
Taha Behbahani, painter, sculptor, set 
designer, television and theater director 
was born in 1948 in Tehran. He finished 
high school at Kamalolmolk Art School, 
and later studied at the Faculty of Dra-
matic Art at the University of Tehran, 
graduating in set design for theater, tel-
evision and cinema. 
He has held a number of solo and joint 
exhibits in Iran and other countries. 

TIBF official oblivious 
to closure of Egyptian 
pavilion
A top official of the 23rd Tehran Interna-
tional Book Fair (TIBF) has said that he 
is unaware of the closure of the Egyptian 
pavilion at the TIBF. 
“I’m not aware of the closing of the 
Egyptian pavilion at the TIBF. At least, 
such an incident has not occurred before 
yesterday,” TIBF international section 

director Mohammadreza Vasfi told the 
Persian service of the Mehr News Agen-
cy on Saturday. 
The Egyptian pavilion was shut down 
at the TIBF on Thursday for offering 
“Arabian Gulf Encyclopedia”, a book 
promoting the false, misleading and re-
cently-concocted name of Arabian gulf 
in place of the correct, long-established 
and historically-documented name of 
Persian Gulf.  Tehran Police Chief Hos-
sein Sajedinia said the pavilion was shut 
down and police forces recovered the 

previously distributed copies of the book 
with the assistance of TIBF officials and 
judicial authorities. 
“Arabian publishing companies are una-
ware of our sensitivities on this issue, so 
we face similar problems every year dur-
ing the TIBF,” Vasfi said. 
It has been rumored that an Italian pa-
vilion has also been closed down at the 
TIBF. “No Italian publishing companies 
whatsoever are participating in this 
year’s book fair so as to be shut down,” 
Vasfi noted. 

“However, a number of Italian publica-
tions are being offered by other foreign 
publishers at the TIBF,” he added. 
“Due to their indiscipline, Italian pub-
lishing companies are not interesting 
enough to be invited to international 
book fairs, including the TIBF,” Vasfi 
said to explain why TIBF did not invite 
Italian publishing companies. 
A total of 980 foreign publishers from 
some 90 countries are participating in 
the TIBF, which runs until May 15. 
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Iranian center to 
discuss Cyrus II 
and Zulqarnain

Tehran Symphony Orchestra 
conductor quits

Conductor Manuchehr Sahbaii gave up his job at the 
Tehran Symphony Orchestra on Sunday. 
He told the Persian service of MNA that he is not re-
signing officially since he has made an informal com-
mitment to the orchestra and he explained that his de-
cision to leave is merely a test. 
“I decided not to conduct the symphony because of ad-
ministrative problems and other difficulties, so guest 
conductors will be invited to conduct the orchestra,” 
he added. 
He said that using guest conductors for orchestra will 
produce negative results. 
“Unfortunately the Tehran Symphony Orchestra is not 
strong and such a process will end in its falling apart,” 
he said. 
“I have been the permanent conductor of the sympho-
ny since 2008. Regarding my two Ph.D. dissertations 
on music and my fluency on five European languages, 
I have opportunities to collaborate with a number of 
international organizations,” he said. 
He said that he would function as a guest conductor 
with the Tehran Symphony Orchestra if he has suf-
ficient time. 
Sahbaii was appointed as permanent conductor of the 
orchestra in January 2008 after Nader Mashayekhi’s in-
formal dismissal from the post following an announce-
ment by the Music and Poetry Office of the Ministry 
of Culture and Islamic Guidance that the orchestra no 
longer had a permanent leader. 
Mashayekhi, like his predecessor, Ali Rahbari, had 
complained about delays in the payment of the musi-
cians’ wages and said that salaries fell short of covering 
the increases in the cost of living. 
Over the past two years, the TSO has performed con-
certs occasionally, in commemoration of the Iran-Iraq 
1980-1988 war and for ceremonies celebrating the an-
niversary of the Islamic Revolution. 
Photo: Manuchehr Sahbaii conducts the Tehran Sym-
phony Orchestra during the performance of the Peace 
and Friendship Symphony in Rome on January 27, 
2010. (Mehr/Mahmudreza Amiri-Nadri) 

Founder of the Achaemenid 
Persian Empire Cyrus the Great 
and the concept of Zulqarnain 
are scheduled to be discussed in 
a seminar, which will be held 
by the Center for the Great Is-
lamic Encyclopedia (CGIE) in 
Tehran on May 27. 

“The seminar has been organ-
ized to review the identity of 
Zulqarnain mentioned in the 
Holy Quran and the likelihood 
of its conformity to known his-
torical examples,” the CGIE an-
nounced in a press release on 
Sunday. 

“In its cultural and historical 
studies, the CGIE is striving 
to rebuild strong cultural and 
civilizational links between the 
Iran of pre-Islamic eras, Iran 
after the advent of Islam, and 
what has been mentioned in Is-
lam,” it explained. 

Some scholars say that that 

Cyrus the Great is Zulqarnain, 
whose story is told in the Holy 
Quran, because Zulqarnain 
means “one with two horns” in 
Arabic. 

Pasargadae, the first dynas-
tic capital of the Achaemenid 
Empire, which was founded 
by Cyrus the Great in the 6th 
century BC, is home to a stone 
bas-relief of a winged man con-
sidered to be Cyrus the Great by 
some archaeologists and histori-
ans. 

The bas-relief depicts a man 
with four wings who is standing 
and praying. He also is wearing 
a crown which has two horns 
on it. 

Photo: The bas-relief of the 
Winged Man, which is consid-
ered to be Cyrus the Great, at 
Pasargadae in Fars Province 

Iran’s “Aal” 
to participate 
at Cannes 
Film Market
Bahram Bahrampur’s “Aal” will 
participate at the Film Market of 
Cannes Film Festival 2010. 
English subtitles for the film are 
now ready for film’s participation 
in the event, the film producer Ali 
Moallem told the Persian service of 
IRNA. 

“We decided on international 
screening for the film after its suc-
cessful participation at the 28th Fajr 
International Film Festival so we 
have provided it with English subti-
tles,” he mentioned. 

The film narrates a story of a young 
couple who travels Armenia. During 
their trip, they encounter a number 
of strange events. 
The Cannes Film Festival will be 
held from May 12 to 23 

TMCA reps
invited to 
Venice Biennale 
of Architecture
Roberto Rosolen, an official of the 
12th Venice Biennale of Architec-
ture met with Tehran Museum of 
Contemporary Art (TMCA) Direc-
tor Mahmud Shaluii and invited 
representatives of the museum to 
attend the biennale this year. 

They both met at the headquarters 
of the biennial in Venice where 
Rosolen officially invited TMCA 
for the biennial running from Au-
gust 29 to November 21. 

He noted that this is the first time 
Iran will be taking part in the bi-
ennale of architecture, which is of 
considerable significance. 
Rosolen also expressed hope that 
Iran will be establishing a perma-
nent exhibit in Venice. He also 
asked for boosting the activities of 
the museum in the city of Venice. 
Iran boasts a number of highly pro-
fessional artists who are able to ac-
tively participate in international 
programs, he stressed. 

Shaluii, who is also the director of 
Iran’s Office for Visual Arts, asked 
the official to help introduce Ira-
nian art and architecture at the bi-
ennial in the best manner possible. 
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TEHRAN: Iran’s military warned off a 
U.S. reconnaissance aircraft trying to 
approach Iranian naval manoeuvres, 
the semi-official Fars News Agency 
said yesterday. The incident involving 
the two old adversaries happened on 
Monday, it quoted the armed forces 
chief as saying.

Iran’s navy last week launched eight 
days of exercises in the Gulf and the 
Gulf of Oman, a region crucial for 
global oil supplies. “A US reconnais-
sance aircraft which had intended to 
approach our operational war games 
left ... upon the timely warning of our 
air defence forces,” Fars quoted armed 
forces commander Ataollah Salehi as 
saying.

He was speaking to reporters as the 
military test-fired two surface-to-sea 
missiles in the Gulf of Oman, it added. 
There was no immediate U.S. com-
ment on the report.

Pieter Wezeman, a researcher on 
military issues at the Stockholm In-
ternational Peace Research Institute 
(SIPRI), said similar incidents had 
happened before and did not neces-
sarily signal an escalation in tension.

To me it sounds like standard behav-
iour from both sides,” he said by tele-
phone from the Swedish capital. “I re-
call a number of them over the years.” 
Earlier this month, Iran revealed that 
one of its military planes had photo-
graphed a US aircraft carrier, suggest-
ing that the U.S. ship’s crew had ob-
jected to the Iranian action.

U.S. Defence Secretary Robert Gates 
said last week Iran was challenging 
US naval power in the Middle East 
with an array of offensive and de-
fensive weapons. The U.S. military is 
present in most Gulf Arab countries 
and has expanded land- and sea-based 
missile defence systems in and around 
the Gulf during a protracted nuclear 
stand-off with Iran.

Iran’s manoeuvres coincide with ris-
ing tension between Iran and the 
West over Tehran’s uranium enrich-
ment programme. Western officials 
suspect it is aimed at developing nu-
clear weapons capacity. Iran says it is 
only for electricity generation.

The United States is lobbying for a 
fourth round of UN sanctions on the 
Islamic state over its refusal to halt 
sensitive nuclear activities and open 
up to UN inspections.

Iran often announces advances in its 
military capabilities and tests weap-
onry in an apparent attempt to show 
its readiness for any strikes by Israel 
or the United States.

Israel, widely believed to have the 
Middle East’s only nuclear arsenal, has 
described Iran’s nuclear programme 
as a threat to its existence and has not 
ruled out military action.

In exercises held in the Gulf and the 
Strait of Hormuz last month, offi-
cial media said the elite Revolution-
ary Guards tested missiles and a new 
speedboat capable of destroying en-
emy ships.

Iran, a predominantly Shi’ite Muslim 
state, has said it would respond to any 
attack by targeting US interests in the 
region and Israel, as well as closing the 
Strait of Hormuz.

About 40 percent of the world’s trad-
ed oil leaves the Gulf region through 
the strategic narrows. Salehi said: “It’s 
past the epoch when America would 
change the regime in a country by just 
dispatching a warship.” Iran is “very 
serious about the protection of its in-
terests”, the armed forces chief added. 
- Reuters
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Iran says it warned off US 
plane near manoeuvres

MADRID/TEHRAN (Reuters) - Brazil-
ian President Luiz Inacio Lula da Silva 
said he would try everything to reach 
a solution with Iran over its nuclear 
program, according to a newspaper in-
terview on Sunday. 

“I want to exhaust every possibility up 
until the last minute of finding a pact 
with the President of Iran so that it can 
carry on enriching uranium but assur-
ing us that it’s only for peaceful pur-
poses,” he told El Pais. 

Turkey and Brazil, both non-perma-
nent members of the United Nations 
Security Council, have been trying 
to revive a stalled nuclear fuel deal 
in a bid to stave off further sanctions 
against Iran. 

Lula will travel to Iran at the end of 
next week to work with President 
Mahmoud Ahmadinejad and other 
Iranian leaders towards a negotiated 
solution with Iran, Brazilian Foreign 
Minister Celso Amorim told Reuters 
on Friday. 

Last week Iran voiced optimism about 
Turkish and Brazilian mediation ef-
forts in its nuclear dispute with the 
West, saying it welcomed in principle 
ideas aimed at reviving a stalled nucle-
ar fuel deal with major powers. 

Asked about Turkish and Brazilian 
proposals, Iran’s Foreign Ministry 
spokesman Ramin Mehmanparast said 
“new formulas have been raised about 
the exchange of fuel.” 

“I think we can arrive at practical 
agreements on these formulas,” he 

said. “That is why we welcomed the 
proposals in principle ... and left the 
details for more examination.” 

He did not elaborate on the content of 
the proposals or say when they were 
presented. Last year’s UN-drafted plan 
revolved around Iran sending uranium 
abroad for further processing. 
Iran’s Mehr News Agency said Turkish 
Prime Minister Tayyip Erdogan would 
also be in Tehran on May 16, but his 
office said there were currently no 
such plans. 

The fuel plan is seen as a way to remove 
much of Iran’s low-enriched uranium 
(LEU) stockpile while Iran would get 
specially processed fuel to keep its nu-
clear medicine program running. 

But the proposal broke down over 
Iran’s insistence on doing the swap 
only on its territory, rather than ship-
ping its LEU abroad in advance, and in 
smaller, phased amounts, meaning no 
meaningful cut in a stockpile which 
grows day by day. 

Brazil favors a mooted compromise in 
which Iran could export its uranium to 
another country in return for higher-
enriched fuel for a Tehran research 
reactor. Iran has so far insisted the ex-
change must take place on its territory. 

Russian Deputy Foreign Minister Ser-
gei Ryabkov called for flexibility from 
Iran, while indicating that nations 
pressing Tehran on its nuclear pro-
gram may also have to compromise. 

“A certain gap remains between the 
Iran version of this fuel deal and what 
the (UN nuclear agency) proposed,” 
he said in a radio interview posted on 
Russia’s Foreign Ministry website. 

“For this reason it’s necessary to exert 
additional effort and to show a certain 
flexibility, including from the Iranian 
side, in order to find a mutually ac-
ceptable solution,” he said. 

Photo: Brazilian President Luiz Inacio 
Lula Da Silva (Getty Images) 

Brazil will explore all options 
in Iran nuclear talks
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Iran grants visas to 
detained US hikers’ 
mothers

TEHRAN — Iran has issued visas for the 
mothers of three US hikers held for more 
than nine months in the Islamic republic, 
the foreign ministry said on Tuesday, de-
scribing Tehran’s decision as a “humani-
tarian act.”

“The visas have been issued. They can 
pick them up and travel to Iran to meet 
their children,” ministry spokesman 
Ramin Mehmanparast told reporters.

Foreign Minister Manouchehr Mottaki 
said late Monday that the mothers of the 
three young Americans, jailed since July 
2009 for “illegal entry” into Iran, would 
be granted visas.

“This is a humanitarian act, we have 
not seen any such response on the other 
side,” Mehmanparast said, criticising the 
United States which has had no diplo-
matic ties with Iran for nearly three dec-
ades.

Shane Bauer, 27, Sarah Shourd, 31, and 
Josh Fattal, 27, were detained last July 31 
after straying across Iran’s border during 
a hiking trip in northern Iraq’s Kurdistan 
region.

Iran initially accused them of spying but 
Mottaki said in December that they faced 
charges of entering the country illegally. 
The trio are being held in Tehran’s noto-
rious Evin prison.

Washington said last month it was “deep-
ly alarmed” over the fate of the hikers af-
ter relatives said two of them had fallen 
into poor health and all were considering 
a hunger strike.

The families of the three hikers expressed 
hope on Monday that they would soon 
be able to travel to Iran in order to see 
their children.

“We have not received official confirma-
tion that this is the case but we would 
obviously be delighted if it is true and are 
ready to travel as soon as our visas are is-
sued,” they said in a joint statement.

In a generally upbeat assessment 
of ties with Russia, Gary Samore, 
White House coordinator for arms 
control, weapons of mass destruc-
tion proliferation and terrorism, 
said he thought Russia understood 
Washington’s position and would 
be surprised if Moscow shipped 
the S-300 anti-aircraft system that 
Iran has ordered.

“We’ve made it very clear to the 
Russians that that would have a 
very significant impact on our 
bilateral relations,” said Samore. 
“I think the Russians understand 
that the consequences would be 
very severe.”

Tehran has urged Russia not to 
bow to Western pressure over the 
sale of the system which, analysts 
say, could help Iran thwart any 
attempt to bomb Iran’s nuclear 
facilities.

The United States and Israel have 
refused to rule out military action 
against Iran if diplomacy fails to 
resolve the dispute over its nuclear 
facilities. Tehran says its nuclear 
program is for peaceful purposes, 
but Western governments believe 
it is aimed at bomb-making.

Washington is pressing other glo-
bal powers to agree to a fourth 
round of U.N. sanctions against 
Tehran over its refusal to halt its 
nuclear work, but Samore said 
Iran’s program had suffered tech-
nical setbacks, giving diplomacy a 
bit more time.

“The nuclear clock is not moving 
as quickly as some feared,” he said.

DEFENDING RESET WITH RUS-
SIA

Samore defended the Obama ad-
ministration’s decision this week 
to revive an agreement with Rus-
sia in which the two countries 
would cooperate on civilian nu-
clear energy, saying the Russians 
had been more cooperative on 

issues ranging from dealing with 
Iran to reducing nuclear arms.

But he stopped short of saying that 
the proposed nuclear deal would 
be withdrawn if the Russians sent 
the anti-aircraft system to Iran, or 
backed away from supporting a 
new resolution on U.N. Security 
Council sanctions against Iran.

“I think we are seeing good coop-
eration from the Russians and I 
think that will be apparent to eve-
rybody once the Security Council 
takes action,” Samore said. “I think 
we will get a good resolution with 
Russian and Chinese support.”

Washington’s effort to renew the 
civilian nuclear deal with Rus-
sia is the latest attempt to “reset” 
U.S. relations with Russia, one of 
President Barack Obama’s foreign 
policy priorities.

The civilian nuclear deal was 
shelved almost two years ago over 
Russia’s war with Georgia, when 
relations between Washington 
and Moscow reached a post-Cold 
War low.

The agreement is not a treaty but 
it must be submitted to Congress 
for a 90 day review and lawmak-
ers can vote to kill it before it be-
comes effective.

Some Republicans in Congress 
have expressed concern that 
Obama is going too far in Russia’s 
direction before getting Moscow 
to sign on to a tough sanctions 
resolution on Iran.

“By trading this agreement for 
Russian support for a weak, mean-
ingless round of Iran sanctions at 
the UN Security Council, the U.S. 
has severely hampered its own 
efforts to isolate the Iranian re-
gime,” said Ileana Ros-Lehtinen, 
the ranking Republican on the 
House Foreign Affairs Committee.

(Source: Reuters)
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In a generally upbeat assessment of ties with 
Russia, Gary Samore, White House coordi-
nator for arms control, weapons of mass de-
struction proliferation and terrorism, said 
he thought Russia understood Washington’s 
position and would be surprised if Moscow 
shipped the S-300 anti-aircraft system that 
Iran has ordered.

“We’ve made it very clear to the Russians 
that that would have a very significant im-
pact on our bilateral relations,” said Samore. 
“I think the Russians understand that the 
consequences would be very severe.”

Tehran has urged Russia not to bow to 
Western pressure over the sale of the sys-
tem which, analysts say, could help Iran 
thwart any attempt to bomb Iran’s nuclear 
facilities.

The United States and Israel have refused 
to rule out military action against Iran if 
diplomacy fails to resolve the dispute over 
its nuclear facilities. Tehran says its nu-
clear program is for peaceful purposes, but 
Western governments believe it is aimed at 
bomb-making.
Washington is pressing other global powers 
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