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به گزارش پرشین هنوز 40 ساعت از انعقاد بیانیه سه جانبه هسته اي تهران نگذشته بود كه 
ایاالت متحده به گونه اي غیر منتظره بحث پیش نویس قدرتمند قطعنامه جدید تحریم ها علیه 
ایران را مطرح كرد تا بدین سان تحلیل پیش بیني گونه برخي كارشناسان درست از كار 
دربیاید و گروه وین و در راس آنها آمریكا به بیانیه تهران بي اعتنایي كند. سه شنبه صبح و 
تنها با گذشت حدود 40 ساعت از صدور بیانیه تهران كه با حضور داسیلوا رئیس جمهور 
برزیل، اردوغان نخست وزیر تركیه و محمود احمدي نژاد رئیس جمهور ایران صادر شد، 
هیالري كلینتون وزیر خارجه ایاالت متحده در جلسه مجلس سناي آمریكا گفت: ما درباره 

قطعنامه ایران با روسیه و چین به توافق رسیدیم.

كلینتون در اظهار نظری عجیب و در فاصله زماني بسیار كم از بیانیه تهران در مقابل كمیته 
روابط خارجی سنای آمریكا گفت : توافق به دست آمده بر سر پیش نویس قطعنامه تحریم 
ها ، بهترین پاسخ به تالش هایي است كه تهران در روزهای اخیر انجام داده است. به گزارش 
خبر گزاري فرانسه كلینتون افزود كه درخصوص نهایي كردن تحریم ها با سرگئي الوروف 
وزیر خارجه روسیه نیز گفت و گوي تلفني داشته است. در حالي كه پس از صدور بیانیه 
تهران مبني بر ارسال 1200 كیلو گرم اورانیوم 3.5 درصد غني شده ایران به تركیه و دریافت 

120 كیلو اورانیوم 20 درصد غني شده به جاي آن در صورت ...
صفحه 4و6

صفحه 21

اقتصاد

صفحه 13

صفحه 10 

افت  و خیز در بازار 
جهانی نفت 

بازارهای  در  نفت  قیمت  اخیر  روزهای   
جهانی تحت تاثیر تحوالت گوناگون از جمله 
یونان،  در  به ویژه  اروپا  در  مالی  بحران 
مصرف كنندگان  و  سرمایه گذاران  نگرانی 
از كاهش رشد اقتصاد جهان و پایین آمدن 

تقاضا برای...

شاهنامه؛ قله ادبیات 
حماسي جهان

زادروز  گذشت  كه  شنبه اي 
حكیم  بزرگ،  حماسه سراي 
فردوسي بود. در طول تاریخ 
زیادي  شاهنامه هاي  ایران، 
به  مختلف  شاعران  توسط 

نگارش در آمده اما اثري ...

صفحه 15ادبیات

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

پیش نویس قطعنامه جدید علیه ایران

بی اعتنایی آمریکا به توافق هسته ای تهران 

گفتگوی اختصاصی هفته نامه پرشین با گروه موسیقی زاگرس

گروه زاگرس  به دنبال 
فالمینگوی ایرانی

صفحه 30خانواده

به نام قانون، نمک 
نخورید

دنیا  سرتاسر  در  روزانه 
تصویب  مختلفي  قوانین 
مورد  در  كه  مي شوند 
اغلب آنها تنها حقوقدان ها 
هستند كه از تصویب شان 

با خبر مي شوند....

بینوش بخاطر پناهی گریه کرد



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
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هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

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

احسان صادقیان- سبا ایرانی 
 

امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

این نشریه ارسال نمایند:

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

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذكر كنید.

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

Arabic تایپ كرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

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

ضمن احساس خوشبختی از این كه 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 اینكه این سرگذشتها همه حكایت از رفتارهای ناجوانمردانه هموطنان در حق 
یكدیگر دارد؛ آن هم در این غربت و تنهایی كه با توجه به تمام مشكالت اجتماعی موجود در 
داخل و خارج كشورمان، باید با اتحادی مثال زدنی پشتیبان یكدیگر باشیم و شرایط زندگی 

در غربت را برای خودمان آسانتر كنیم!

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

مضرات این مشكل به نوعی گریبانگیر همگان شده است!

و نهایتًا نتیجه انتخابات هفته گذشته، پس از چانه زنیهای احزاب، مشخص شد و دیوید كمرون 
- برگزیده حزب محافظه كار -  برای احراز سمت نخست وزیری بریتانیا به دیدار ملكه 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 آنكه همكاریهای 
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
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چند سناریو درباب 
تاثیر بحران اروپا بر 

شاخص هاي مالي آمریکا 

بدهي ها  بحران  تاثیر  به  گزارشي  در  تایم  نامه  هفته 
مالي  شاخص هاي  بر  یورو  ارزش  كاهش  و  اروپا  در 
آمده است: كاهش  این گزارش  پرداخته است. در  آمریكا 
گذشته  هفته  طی  آمریكا  مالی  بازارهای  در  شاخص ها 
واكنش  در  سرمایه گذاران  كه  است  ابهامی  نشان دهنده 
هستند.  آن  دچار  اروپا  در  بدهی ها  بحران   تحوالت  به 
سرایت بحران یک تهدید جدی است و برخی كارشناسان 
این  به  آمریكا  دولتی  بدهی های  عظیم  حجم  به  اشاره  با 
به  این كشور  احتمال دچار شدن  نكته اشاره می كنند كه 
كاهش  فوری تر  تهدید  دارد.  وجود  یونان  مشابه  مشكلی 
می تواند  مختلف  جنبه های  از  كه  یوروست  ارزش  مداوم 
اگر  گذارد.  تاثیر  آمریكایی  شركت های  و  كارخانه ها  بر 
اروپا وارد ركود شود، صادرات آمریكا به این قاره كاهش 
خواهد یافت. همچنین كاهش ارزش یورو در برابر دالر، 
رقابت پذیری كاالهای آمریكا را كاهش می دهد. تعدادی از 
اقتصاددان های بانک مریل لینچ چند سناریو را درباره تاثیر 
استاندارد  اند  شاخص   شركت های  سود  بر  یورو  ارزش 
این  غالب  دیدگاه  كرده اند.  بررسی   )S&P500( پورز500 
است كه بازده سهام شركت های یاد شده در سال 2011 
بین 85 تا 95 دالر خواهد بود. البته میزان رشد شاخص 
این حد نخواهد بود زیرا شاخص S&P500 از سهام 500 
آن  در  كه  مبنا  سناریوی  در  است.  شده  تشكیل  شركت 
وضعیت اقتصاد اروپا مناسب است اما یورو ضعیف باقی 
می ماند، رشد اقتصاد آمریكا ادامه خواهد یافت و اقتصاد 
سناریو  این  طبق  داشت.  خواهد  خوب  رشدی  نیز  آسیا 
بدترین بازده شاخص یاد شده 88 دالر خواهد بود. در این 
سناریو ارزش یورو 23. 1 صدم دالر و قیمت نفت بین 75 

تا 90 دالر در هر بشكه فرض شده است. 
بدتر، ارزش دالر و یورو یكسان شده  اما در سناریویی 
این  اندازه ای دچار ركود می شود. در  تا  اروپا  اقتصاد  و 
و  یابد  ادامه  آمریكا  اقتصاد  رشد  شده  فرض  سناریو 
اقتصاد چین رشدی باال داشته باشد و قیمت نفت هم 60 تا 
 S&P500، 78 70 دالر باشد. در این حالت بازده شاخص
دالر خواهد بود. این رقم فاجعه بار نیست اما باعث تداوم 

نگرانی های سرمایه گذاران می شود. 
و در نهایت، در بدترین سناریو، ارزش یورو و دالر یكسان 
می شود، اقتصاد اروپا و آمریكا نیز دچار ركود می شوند. 
و  می یابد  كاهش  نیز  چین  اقتصاد  رشد  سناریو  این  در 
در  70 دالر خواهد رسید.  تا   60 به هر بشكه  نفت  قیمت 

این حالت بازده شاخص S&P500، 65 دالر خواهد بود. 
اما این سناریوها چه تاثیری بر وضعیت بازارهای مالی 
آمریكا خواهند داشت؟ از دید كارشناسان، اگر بحران در 
اروپا مهار شده باقی بماند، كاهش رشد اقتصاد آمریكا و 
چین و كاهش قیمت نفت، بیش از وضعیت بحران بدهی ها 
هستند.  موثر  متحده  ایاالت  در  شاخص ها  بر  اروپا  در 
مشاهده می شود كه در محافل آكادمیک و كارشناسی نیز 
داد  آینده روی خواهد  ماه های  آنچه طی  درباره  قطعیتی 
وجود ندارد. اما این ابهام فراتر از ابهام طبیعی است كه در 

شرایط عادی در بازارهای مالی مشاهده می شود. 
به همین دلیل افت وخیزهای موجود در بازارها كه حاصل 
در  است  متناقض  گاه  و  مختلف  اخبار  روزه  هر  انتشار 
اقتصاد  امیدوارند  همه  داشت.  خواهد  ادامه  مدت  كوتاه 
اروپا دچار ركود نشود زیرا در این حالت اقتصاد ایاالت 

متحده نیز دچار مشكالت اساسي خواهد شد. 

 پیش نویس قدرتمند 
قطعنامه جدید تحریم ها 

علیه ایران
ارزیابي برزیل و تركیه این است كه شانسي براي هیچ قطعنامه اي وجود 
ندارد و برداشت و ارزیابي ما هم همین است. شانسي براي تصویب هیچ 

قطعنامه اي وجود ندارد 
هنوز 40 ساعت از انعقاد بیانیه سه جانبه هسته اي تهران نگذشته بود كه 
ایاالت متحده به گونه اي غیر منتظره بحث پیش نویس قدرتمند قطعنامه 
بیني  پیش  تحلیل  بدین سان  تا  را مطرح كرد  ایران  علیه  جدید تحریم ها 
گونه برخي كارشناسان درست از كار دربیاید و گروه وین و در راس 
آنها آمریكا به بیانیه تهران بي اعتنایي كند. سه شنبه صبح و تنها با گذشت 
رئیس  داسیلوا  حضور  با  كه  تهران  بیانیه  صدور  از  ساعت   40 حدود 
جمهور برزیل، اردوغان نخست وزیر تركیه و محمود احمدي نژاد رئیس 
جمهور ایران صادر شد، هیالري كلینتون وزیر خارجه ایاالت متحده در 
ایران با روسیه و  جلسه مجلس سناي آمریكا گفت: ما درباره قطعنامه 

چین به توافق رسیدیم.
بیانیه  از  اظهار نظری عجیب و در فاصله زماني بسیار كم  كلینتون در 
تهران در مقابل كمیته روابط خارجی سنای آمریكا گفت : توافق به دست 
آمده بر سر پیش نویس قطعنامه تحریم ها ، بهترین پاسخ به تالش هایي 
است كه تهران در روزهای اخیر انجام داده است. به گزارش خبر گزاري 
با سرگئي  نهایي كردن تحریم ها  افزود كه درخصوص  كلینتون  فرانسه 
الوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت و گوي تلفني داشته است. در حالي 
كه پس از صدور بیانیه تهران مبني بر ارسال 1200 كیلو گرم اورانیوم 3.5 
درصد غني شده ایران به تركیه و دریافت 120 كیلو اورانیوم 20 درصد 
یعني كشورهاي  وین  گروه  پیوستن  در صورت  آن  جاي  به  غني شده 
بیانیه اجماع داخلي كم  این  به  اتمي  آمریكا، روسیه و فرانسه و آژانس 
نظیري در حمایت از تالش هاي دولت در صدور این بیانیه ایجاد شده 
بود و حتي بسیاري از منتقدان دولت نیز از آن تمجید كرده بودند اما به 
ناگاه آمریكا با اعالم تنظیم پیش نویس قطعنامه و توزیع آن بین اعضاي 
دائم و غیردائم شوراي امنیت نشان داد كه از تالش هاي دیپلماتیک برزیل 
و به ویژه تركیه ناراضي است و در جهت ادامه خصومت با ایران حركت 
مي كند و به انعطاف ایران -كه به تعبیر روح اهلل حسینیان رئیس كمیسیون 
الزم  تاكتیک ها  در  اسالمي  شوراي  مجلس  داخلي  وسیاست  شوراها 
آمریكا  گفتند  ایران  مسئوالن  كه  گونه  همان  تا  كرد  اعتنایي  بي  است- 

ماهیت زیاده خواهانه خود را برمال كند. 
صدور  با  آشكار  انعطاف  یک  با  ایران  تهران  بیانیه  بنابر  كه  حالي  در 
مخالفت  با  آمریكا  اما  كرد  موافقت  دیگري  كشور  خاك  به  ها  اورانیوم 
غني سازي  توقف  لجوجانه  برخواسته  همچنان  بیانیه  این  با  زودهنگام 
در خاك ایران پاي مي فشارد.سوزان رایس نماینده آمریكا در سازمان 
ملل كه معاونش حدود سه هفته پیش در ضیافت شام منوچهر متكي در 
محله منهتن نیویورك نیز شركت كرده بود در جمع خبرنگاران هدف این 
جامعه  از  سرپیچی  ادامه  به دلیل  ایران  كه  هزینه ای  افزایش  را  قطعنامه 
بین المللی می پردازد و تشویق ایران به حل و فصل صلح آمیز نگرانی ها 
درباره برنامه اتمی اش اعالم كرد.در حالي كه قرار است ظاهرا شوراي 
امنیت در اوایل ماه ژوئن قطعنامه جدید را به راي بگذارد رایس مدعي 
شد كه راه مذاكره هنوز به روی ایران باز است. سفیر آمریكا مدعي شد 
كه قطعنامه جدید با طرح تبادل سوخت اتمی اخیر كه با تالش تركیه و 
برزیل، ایران با آن موافقت كرد ارتباطی ندارد، بلكه به گفته او، به دلیل 
ادامه غنی سازی اورانیوم توسط ایران تدوین شده است. در همین حال 
روس ها كه معاون نخست وزیرشان دوشنبه شب در واشنگتن مدعي شد 
كار روي تحریم ها به گونه اي رضایت بخش پیش مي رود پیش نویس 
محتاطانه  نسبتا  را  ایران  درخصوص  امنیت  شوراي  قطعنامه  جدید 
گزارش  به  نمي شود.  كننده اي  فلج  اقدام  هیچ  شامل  كه  كردند  ارزیابي 
چوركین  ویتالي  بالت«،  »راس  خبري-اینترنتي  پایگاه  از  نقل  به  فارس 
قطعنامه  متن  كه  كرد  اعالم  متحد  ملل  در سازمان  روسیه  دائم  نماینده 
مستقیم  به طور  كه  مي شود  مواردي  شامل  تنها  دقیق  بسیار  كنوني 
مي تواند به تحقق برنامه هسته اي ایران كمک كرده و خطر عدم گسترش 
هم  مفادي  این سند  در  گفته وي،  به  باشد.  داشته  دنبال  به  را  هسته اي 
درخصوص اعمال فشار گنجانده شده كه براي مثال ارسال انواع خاصي 
از تسلیحات نظامي سنگین به ایران را ممنوع مي كند. چوركین گفت: »ولي 
ایران  درخصوص  امنیت  شوراي  قطعنامه  جدید  پیش نویس  مجموع  در 

نسبتا محتاطانه است و به طور صددرصد مسئله تحریم تسلیحاتي ایران 
را با توجه به حق این كشور براي دفاع از خود، مانند هر كشور دیگري، 
مطرح نكرده است.« نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در جریان 
به  براي دستیابي  تركیه  و  برزیل  ابتكار عمل  از  امنیت  نشست شوراي 
توافق با ایران در خصوص مبادله اورانیوم غني شده با درصد پایین با 
سوخت هسته اي براي رآكتور تحقیقاتي تهران استقبال كرد. چیني ها نیز 
كه از بیانیه هسته اي تهران حمایت كرده بودند قطعنامه جدید را بخشي 

از دیپلماسي خواندند. 

برزیل مخالف سرسخت پیش نویس قطعنامه 
از سوي دیگر ماریو لوئیزا ریبریو، سفیر برزیل در سازمان ملل متحد، 

شركت  قطعنامه  این  بررسی  مذاكرات  در  برزیل  كه  است  كرده  اعالم 
نخواهد كرد.وي روز سه شنبه و پیش از نشست غیرعلني شوراي امنیت 
و ارائه پیش نویس قطعنامه جدید تحریمی ناخشنودي كشورش را از این 
حركت آمریكا و متحدانش در این شورا اعالم كرد. نماینده دائم برزیل 
در سازمان ملل كه از اعضاي غیردائم شوراي امنیت است اظهار داشت: 
این زمان  در  قطعنامه  نویس  پیش  متن  درباره  مذاكرات  از  یک  هیچ  در 
آمده  بوجود  جدید  یک وضعیت  مي كنیم  احساس  زیرا  نمي كنیم  شركت 
است. وي افزود: در تهران براي مبادله سوخت توافقي صورت گرفت كه 

بسیار مهم بود. 

هشدار تركیه به شوراي امنیت و ایران 
پس از آنكه احمد داوود اوغلو وزیر خارجه تركیه به غرب هشدار داد كه 
در صورت عدم پذیرش بیانیه تهران تركیه از این بیانیه سه جانبه خارج 
پنج  اعتبار  مادرید  نیز روز سه شنبه در  اردوغان  مي شود. رجب طیب 
عضو شورای امنیت را زیر سوال برد و اظهار داشت در حالی كه این پنج 
كشور توانایی اتمی خود را حفظ كرده اند از دیگر كشورها می خواهند كه 
دنبال نروند. به گزارش بی بی سی، نخست وزیر تركیه در ادامه تصریح 
به جلو  تركیه گامی  برزیل و  نماند  تعهداتش وفادار  به  ایران  »اگر  كرد: 
برداشته و از صحنه بیرون خواهند رفت.« نخست وزیر تركیه همچنین 
گفته  به  تا  كنند  پشتیبانی  تهران  توافق  از  كه  از جامعه جهانی خواست 
وی »بخت بی نظیر« به وجود آمده درباره مناقشه هسته ای ایران به ثمر 
بنشیند. نخست وزیر تركیه تصریح كرد: »من از جامعه جهانی می خواهم 
از این بیانیه نهایی كه اثری بسیار مثبت برای استقرار صلح جهانی در 

آینده دارد، پشتیبانی كند.« 

مطهري: انتقال اورانیوم به خارج از كشور اشتباه است 
مطهري  علي  تهران  بیانیه  با  توكلي  احمد  تند  و  مخالفت صریح  از  پس 
نماینده مردم تهران و عضو كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
نیز در خصوص نقاط ضعف و قوت بیانیه تهران به خبرگزاري فارس 
غني  اورانیوم  انتقال  بر  مبني  را  پیشنهادغربي ها  دولت  كه  زماني  گفت: 
شده به خارج از كشور پذیرفت دچار خطا شد. وي ادامه داد: خواست 
غربي ها آن بود كه اورانیوم غني شده ما را از كشور خارج كرده كه این 
تهران و  بیانیه  نقاط قوت  به  انجام شدن است. وي سپس  كار در حال 
اقدام ابتكاري ایران در این زمینه اشاره كرد و اظهار داشت: بیانیه تهران 
ابتكار عملي بود كه جمهوري اسالمي ایران موجب شد تا پاي كشورهاي 
جهان سوم و غیر متعهد را به اینگونه مسائل باز كند و براي آنان زمینه 
نقش آفریني فراهم كند. وي در ادامه درخصوص پیش نویس تحریم هاي 
جدید كه از سوي آمریكا علیه ایران به شوراي امنیت سازمان ملل ارجاع 
شده است گفت: این امر نشان مي دهد كه هر مقدار ما عقب نشیني كنیم 

آنها یک قدم جلو مي آیند.

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

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 
فرهنگ ایرانی   تامین می شود .
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انگلیسی را در 6 ماه بیاموزید
روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

کالس های آموزش انگلیسی برای بزرگساالن در کانون ایرانیان لندن

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

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

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

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

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

برای استفاده كامل از این كالس و مفید بودن آن شركت كنندگان باید خود را متعهد كنند كه حد اقل 6 ماه 
در این كالس ها شركت كنند. 

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

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

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

شماره: 02077000477 تماس بگیرید 

فهرست تحریم های 
احتمالی شورای 
امنیت علیه ایران

امنیت  شورای  قطعنامه  پنجمین  نویس  پیش 

ادامه مذاكره و  بر  ایران  علیه  سازمان ملل متحد 
حل و فصل دیپلماتیک مناقشه اتمی تاكید دارد، اما 
تشدید تحریم ها علیه ایران محور اصلی آن است.

احتماال  از تصویب  پیش  این پیش نویس  در متن 
تغییراتی ایجاد خواهد شد.

این سند  آلمان در  امنیت و  اعضای دائم شورای 
ایران را متهم كرده اند كه از قطعنامه های 1696، 
1737، 1747 و 1803 این شورا تخطی كرده است.

نقش  از  آلمان  و  امنیت  شورای  دائم  اعضای 
های  فعالیت  در  ایران  پاسداران  سپاه  "عوامل" 
حساس اتمی و تولید سیستم های پرتاب كالهک 
های هسته ای بطور "جدی" ابراز نگرانی كرده اند.

اتمی را رد  اتهام تالش برای ساخت سالح  ایران 
می كند.

مركز  ساخت  درباره  پیشنهادی،  قطعنامه  در 
جدی  نگرانی  ابراز  قم  نزدیكی  در  فردو  اتمی 
ایران  "تعهدات"  ناقض  مركز  این  ساخت  و  شده 
غنی  های  فعالیت  تمام  كامل  تعلیق  خصوص  در 

سازی اورانیوم توصیف شده است.

خواسته های اصلی
این پیش نویس ایران را موظف می كند كه ساخت 
تمام مراكز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی 
آب سنگین ) مراكز پلوتونیوم( را متوقف كند و از 

ساخت تاسیسات مشابه خودداری كند.

اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی،  اكبر  علی 
ایران، در اوایل ماه آوریل اعالم كرد كه طرح راه 
ارائه  دولت  به  را  دیگری  اتمی  تاسیسات  اندازی 

كرده است.
سازی  غنی  درباره  امنیت  شورای  دائم  اعضای 
ابراز  نیز  درصد   20 حد  تا  ایران  در  اورانیوم 

نگرانی كرده اند.

ایران روند غنی سازی تا سطح 20 درصد را در 
تاسیسات نطنز آغاز كرده است و این كار را برای 
می  الزم  تهران  تحقیقاتی  راكتور  سوخت  تامین 

داند.

قطعنامه پیشنهادی از ایران می خواهد:
اثبات  و  اعتمادسازی  برای  تدابیر الزم  اتخاذ  •با 
"اختصاصی"  بطور  اش  اتمی  های  برنامه  اینكه 

غیرنظامی است اقدام كند.
•ابهامات و سوال هایی كه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مطرح كرده است را بر طرف كند و به نگرانی 
هایی كه در پی اعالم ساخت مركز اتمی قم بوجود 

آمده است، پاسخ دهد.

جوانب  وجود  امكان  درباره  كه  هایی  سوال  •به 
نظامی برنامه اتمی اش مطرح شده جواب دهد و 
برای آژانس امكان مصاحبه با پرسنل اتمی، دیدار 
از مراكز هسته ای و رویت مدارك مورد نظر این 

نهاد را فراهم كند.
مجازات های مندرج در پیش نویس:

از  خارج  در  ایران  تجاری  اتمی  های  •فعالیت 
استخراج  های  طرح  در  شركت  مانند  كشور  این 
اورانیوم یا تولید مواد و تكنولوژی های اتمی را 

ممنوع می كند.
یا  ایران  حضور  از  كند  می  موظف  هارا  •دولت 
فوق  موارد  در  ایرانی  و حقوقی  حقیقی  اشخاص 

جلوگیری كنند.
مستقیم  انتقال  از  كند  می  موظف  را  •كشورها 
جمله  از  سنگین  سالح  نوع  هشت  غیرمستقیم  یا 
جنگی،  هواپیماهای  ای،  زره  خودروهای  تانک، 
و  نظامی  های  كشتی  تهاجمی،  هلیكوپترهای 

سیستم های موشكی به ایران جلوگیری كنند.
موشک  تولید  خصوص  در  ایران  های  •فعالیت 
های بالستیک با توانایی حمل كالهک هسته ای از 
جمله آزمایش های موشكی كه در آن از تكنولوژی 
می  اعالم  ممنوع  را  باشد  استفاده شده  بالستیک 

كند.
•كشورها را موظف می كند از ورود شمار دیگری 
از مقام های ایران به قلمروی خود جلوگیری كنند 
و دارایی های تعداد دیگری از افراد و شركت های 
ایرانی را در فهرست تحریم ها برای مسدود شدن 

قرار می دهد.
اسامی این افراد در پیوست قطعنامه اعالم خواهد 
شد. این پیوست هنوز تكمیل نشده است و قدرت 
های بزرگ در حال مذاكره برای تدوین آن هستند.

پیش نویس قطعنامه همچنین تحریم شمار دیگری 
از مقام های و شركت های سپاه پاسداران را در 
هنوز  ها  شركت  و  اشخاص  این  نام  دارد.  نظر 

اعالم نشده است.

تدابیر تنبیهی دیگر:

•از دولت ها می خواهد تمام محموله های هوایی 
و دریایی كه به ایران فرستاده یا از آن خارج می 
شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی 
خود در صورتی كه بر این باورند آن محموله ها 
حاوی مواد اتمی، موشكی یا نظامی ممنوع اعالم 

شده است، بازرسی كنند.
•به كشورها اجازه می دهد محموله های دریایی 
در  المللی  بین  قوانین  اساس  بر  را  ایران  ممنوعه 
آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت 

لزوم نابود كنند.
یا  تامین سوخت  از  دهد  می  اجازه  كشورها  •به 
ایران یا كشتی  ارائه خدمات دیگر به كشتی های 
"غیرقانونی"  های  محموله  حامل  خارجی  های 

ایران خودداری كنند.
مالی  خدمات  ارائه  از  خواهد  می  كشورها  •از 
حقیقی  اشخاص  مالی  مبادالت  یا  بیمه  جمله  از 
چنین  كنند  می  گمان  كه  صورتی  در  حقوقی  و 
مربوط  ایران  موشكی  یا  اتمی  برنامه  با  خدماتی 

می شود، جلوگیری كنند.
مالی  مبادالت  "مراقب"  خواهد  می  كشورها  •از 
اشخاص یا شركت ها با افراد و كمپانی های ایرانی 
از جمله شركت های وابسته به سپاه پاسداران یا 

خطوط كشتیرانی ایران باشند.
مالی  مبادالت  "مراقب"  خواهد  می  كشورها  •از 
بانک های ایرانی از جمله بانک مركزی این كشور 
های  فعالیت  به  مربوط  كه  مبادالتی  از  تا  باشند 
حساس اتمی این كشور می شود، جلوگیری كنند.

و  ها  شعبه  افتتاح  از  خواهد  می  كشورها  •از 
خود  قلمروی  در  ایران  های  بانک  های  نمایندگی 
در صورتی كه معتقدند چنین شعبی با فعالیت های 

اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری كنند.
بی بی سی فارسی

بازرسی کشتی های ایران 
در آب های بین المللی

به  فشار  برای  آمریكایی:  ناشناس  مقام 
ایران،می خواهیم كشتی های این كشوردر آب های 

بین المللی بازرسی شود
یک مقام ارشد آمریكا اعالم كرد كه در صورت 
از  ارائه شده  تصویب پیش نویس قطعنامه جدید 
امنیت  شورای  اعضای  به  آمریكا  دولت  سوی 
و  در  آب ها  ایرانی  كشتی های  تمام  ایران،  علیه 

بنادر بین المللی بازرسی خواهند شد. 
فاش  نامش  نخواست  كه  آمریكایی  عالی رتبه   
این  اساس  بر  گفت  فرانسه   خبرگزاری  به  شود 
پیش نویس در صورت مشاهده هرگونه محموله 
به تسلیحات متعارف و  مشكوك نظامی مربوط 

موشكی، كشورها موظفند آنها را ضبط كنند.   
گفته می شود این قطنامعه جدید مشابه قطعنامه 
سال گذشته سازمان ملل علیه كره شمالی است 
كه در آن برنامه های اتمی و موشكی این كشور 

هردو هدف قرار گرفته بود. 
مون،   - گی  بان  از  پیش نویس  این  در  همچنین 
با  است  شده  خواسته  ملل،  سازمان  دبیركل 
بر  نظارت  برای  كارشناسی  گروه  یک  تشكیل 
پس  را  گزارش خود  اولین  قطعنامه،  این  اجرای 

از سه ماه به شورای امنیت ارائه دهد.

استقبال در تهران،
 دعوا  در پاریس

تنها دو روز پس از آزادی كلوتیلد ریس، مدرس 24 
ساله زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، كه به دنبال 
محاكمات  متهمان  از  یكی  انتخابات،  از  پس  حوادث 
به جرم  كه  راد  وكیلی  علی  بود،  مخملی«  »كودتای 
زندان  در  ابد  حبس  حكم  با  بختیار  شاپور  ترور 
 1991 سال  از  كه  راد  وكیلی  علی  شد.  آزاد  بود، 
در زندانی در فرانسه به سر می برد پس از آزادی 
بالفاصله به سوی تهران پرواز كرد و در فرودگاه با 
استقبال معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی و یک 
عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
كمیسیون  سخنگوی  جاللی،  كاظم  شد.  روبه رو 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این مراسم 
استقبال رسمی از آقای وكیلی راد به عنوان »اسوه 
مقاومت« و »قهرمان« یاد كرد و ادعا كرد كه با او 
»بدون ارتكاب جرمی به وحشیانه ترین شكل« ممكن 

رفتار شده است. 
 قاتل شاپور بختیار پس از 19 سال زندان آزاد شد 
این در حالی است كه در سال 1994 در دادگاهی در 
پاریس محرز شد كه علی وكیلی راد در قتل شاپور 
بختیار دست داشته و به همراه دو هم دست خود او 
فشار  از  ناشی  و خفگی  متعدد چاقو  با ضربات  را 

شدید بر گردن به قتل رسانده است. 
همچنین در مراسم استقبال از علی وكیلی راد، حسن 
قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران، هر گونه 
ارتباط بین آزادی او و آزادی خانم ریس را رد كرد، 
كاری كه همتایان فرانسوی آقای قشقاوی در همان 

زمان در پاریس می كردند. 
به گفته آقای قشقاوی، »حكم آزادی مشروط وكیلی 
و  بود  شده  صادر  گذشته[  ]سال  بهمن ماه  راد 

ارتباطی با پرونده این خانم ]كلوتیلد ریس[ ندارد.«
گاردین  بریتانیایی  روزنامه  كه  است  حالی  در  این 
مارگولی،  سورن  قول  از  خبری  در  شب  سه شنبه 
به  دو  این  كه  كرد  اعالم  راد،  وكیلی  آقای  وكیل 
ریس  »پرونده  و  نبوده اند«  هم  »بی ارتباط  یكدیگر 

باعث به تعویق افتادن آزادی موكل او شده است.«
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و نهایت آن كه برای تمامی معضالت و مشكالتمان راه حل 
فعال  خواهیم.  می  امروزمان  همین  برای  و  فوتی  و  فوری 
مشكل شركتی كه من مسئولیت اداره آن را دارم حل شود تا 
فردا و اما برای فردا اوال معلوم نیست من سر همین كار بمانم 

ثانیا خدا بزرگ است یک كاری می كنم. 
حدود چهل سال است فریاد می زنیم و از مهاجرت بی رویه 
كه  این  ضمن  كنیم  می  انتقاد  و  گله  شهر  به  روستانشین 
همزمان و به موازاتش همه چیز را از روستا دریغ كرده و در 
خدمت شهرنشین مصرف كننده قرار می دهیم... خوب معلوم 
است روز به روز بدتر می شود از این هم كه امروز هست 

بدتر خواهد شد.
یک نگاه سرسری به نتایج به دست آمده از سرشماری های 
عمومی سال 1345 تا 1375 بیندازید این آمارها موجود است 
 25 جمعیت  از  گوید  می  است.  دسترسی  قابل  همه  برای  و 
38 درصدش شهری بودند و  میلیون نفری سال 45 حدودا 
تبدیل   75 سال  در  نسبت  همین  روستانشین.  درصدش   62
38 درصد  3/61 درصد شهرنشین در مقابل حدود  شده به 
روستانشین. ببینید كامال معكوس شده و اگر همین جور جلو 
برویم كه احتیاج به گفتن ندارد كه می رویم در سال 1400 
بهتر است خودتان یک كم فكر كنید و ببینید به كجا می رسیم؟ 
حاال باز هم هر چی سوبسید گندم و بنزین و نفت و هواپیما 
كنید  بزرگ خرج  در شهرهای  بیاورید  دارید  دارو  و  ارز  و 
ببینیم عاقبت كار چه می شود؟ این جاست كه می گویم ما چه 
در سطح شخصی و چه در سطح مملكتی برنامه نداریم. فعال 

بگذارید ببینیم امروز به خیر می گذرد؟...
یک اشاره كوتاه دیگر می كنم و از مبحث جمعیت می گذرم. 
می شود سر انگشتی حساب كرد كه جمعیت 15 ساله و باالتر 
كشور در سال 85 حدودا به پنجاه میلیون نفر خواهد رسید 
یكبار دیگر این عدد را بیش خودتان مجسم كنید پنجاه میلیون 
نفر باالی 15 سال! كه درصد باالیی از آنها تحصیالت عالی 
می خواهند و همگی كار مسكن ازدواج و یا هزارن چیز دیگر.

ببینید مسائل اجتماعی مسائلی نیستند كه هر كدام را بتوانی 
به تنهایی و مجزا از مسائل دیگر بررسی كنی و سر جایش 
بگذاری. هر كدام از آنها ضمن این كه نشات گرفته از عوامل 
دیگری است كه خودش عاملی برای ایجاد ده ها معضل دیگر 
نیز می شود. ساده انگاری است كه فكر كنبم هر كس سهم 
یک  مثل  ندارد.  امكان  این  كند.  تعمیر  و  اصالح  را  خودش 
قایق است در روی آب با سوراخ گیرهایی به مراتب كمتر از 
سوراخ ها. چوب پنبه ها را از این سوراخ برمیداری و جای 
دیگر فرو می كنی مشكل موضعی ات را حل می كنی غافل از 
این كه یک جای دیگر مشكل ایجاد كرده ای. گفتیم در بخش 
خصوصی به علت ماهیت ذاتی آن فساد زیاد است كمی هم 
در  بازی  چپ  كردند  یكی  به  دست  رفقا  كند  هدایتشان  خدا 
از  و  زدند  را خوب چوب  و وقتی بخش خصوصی  آوردند 
پای درآوردنش تازه متوجه شدند تعداد كارمندان دولت را 
فقط در دو سال اول انقالب دو برابر كرده اند كه این روند نه 
به این شدت ولی كم وبیش همچنان ادامه یافت  كه هنوز هم 
دولت روز به روز جیره خوارهایش علی رغم تمام تالشی كه 
می كند افزون می شود.و یادتان نرود كه این هزینه های كمر 
شكن اگر به نام دولت هم تامین و پرداخت شود نهایتا از جیب 
این ملت می رود. از طرفی دولت كه به این همه كارمند نیاز 
ندارد آمادگی جذبشان را نداردو اصال پروژه و برنانه های 
تازه ندارد تا كارمندی تازه بخواهد. ولی كارمند تازه را هم 
باالخره یک جوری باید سرش را گرم كرد برایش كار ایجاد 

كرد. حاال اگر هم كارش از نوع كاذب باشد چه باكی!
اداری  نامه  دایره بسته... یک  این است كه می شود كار در 
مختلف  ارجاع  و  مختلف  امضای  دوازده  ده  حدود  معمولی 
پیشرفتی  كوچكترین  كار  خود  كه  این  بدون  یآید  م  رویش 
از  حلقه  هر  صاحب  كه  است  طبیعی  و  باشد  كرده  حاصل 
این زنجیره امضاها اگر به هر مناسبتی غایب باشد به همان 
همه  آماری  ملل  خوابید.سازمان  كار خواهد  اصطالحا  مدت 
ساله منتشر می كند كه میزان كار مفید كاركنان هر كشوری 
نكنید  باور  آمارهایش موجود است شاید  كند.  لیست می  را 
میزان كار مفید كاركنان كشور ما در بخش اداری 29 دقیقه 
و در بخش صنعتی 35 دقیقه در روز است. یعنی تمام ایرانی 
ها با یک برنامه تنظیم شده اگر هفته ای كه به طور متوسط 
در آن روز 6 روز كاری داریم مثال یک روز هفته را3 ساعت 
واقعا كار كنند می توانند بروند بقیه ی هفته را استراحت كنند 

و همین مقدار تولید و بازده امروزی را هم داشته باشند...

متكي : 

شانسي براي 
تصویب هیچ 

قطعنامه اي وجود 
ندارد 

انتشار  به  واكنش  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
از سوي  ایران  علیه  قطعنامه جدید  نویس  پیش 
توجه  باید  آنها  گفت:  فرانسه  و  انگلیس  آمریكا،  
از قطعنامه ها  بعد  ما در دوره  باشند كه  داشته 
به سر مي بریم؛ این مسئله را خیلي جدي نگیرید. 
متكي  منوچهر  تاجیكستان،  از  ایسنا  گزارش  به 
با  خبري  نشست  یک  در  چهارشنبه  عصر 

خارجه  وزیران  اجالس  در  حاضر  خبرنگاران 
یكي،  افزود:  اسالمي  كنفرانس  سازمان  عضو 
دو كشور عضو شوراي امنیت مدتي بود كه در 
آشپزخانه هاي شان دنبال پخت جدیدي بودند تا 
در شوراي امنیت ارائه دهند؛ اما تنها چیزي را 
میهمانان  به  غذا  صرف  از  بعد  بودند  پخته  كه 
كه  باشند  داشته  توجه  باید  آنها  كردند.  ارائه 
و  مي بریم  سر  به  قطعنامه ها  از  بعد  دوره  در 
پاسخ  در  او  نگیرید.  جدي  خیلي  را  مسئله  این 
به سوال خبرنگاري كه پرسید هیالري كلینتون 
بیانیه ایران، تركیه و برزیل را وقت كشي عنوان 
كرده است، گفت: از االن به بعد ایشان دنبال این 
است كه زمان بخرد و امیدواریم اظهارنظرهاي 
مبادله  به  مربوط  بیانیه  درباره  كه  اولیه اي 
سوخت صورت گرفته است، از سوي طرف هاي 
نیز  و  امنیت  شوراي  اعضاي  ویژه  به  مختلف 
اراده سیاسي همه طرف ها براي ورود به یک كار 
جدي نشان داده شود. متكي اضافه كرد: وزیران 
با  امروز)دیروز(  صبح  برزیل  و  تركیه  خارجه 
اقداماتي  از  تلفني داشتند و گزارشي  من تماس 
با دیگر  ارتباط  ایران در  از  از بازگشت  كه بعد 
ارزیابي  دادند.  ارائه  من  به  را  داشتند  كشورها 
آنها از تماس با برخي كشورها از جمله اعضاي 
شوراي امنیت در این باره مثبت بود.او درباره 
واكنش ایران به قطعنامه احتمالي جدید و اینكه در 
صورت تصویب قطعنامه، ایران بیانیه  سه جانبه 
نه؟  یا  اجرایي مي كند  را  مبادله سوخت  درباره 
قبل  تركیه  و  برزیل  رئیسان جمهور  كرد:  اظهار 
از سفر به تهران با سران كشورهاي مختلف از 
جمله سران اعضاي شوراي امنیت تماس داشتند 
و بعد از آنكه از تهران رفتند هم با این كشورها 
تماس داشتند. ارزیابي برزیل و تركیه این است 
كه شانسي براي هیچ قطعنامه اي وجود ندارد و 
ما هم همین است. شانسي  ارزیابي  و  برداشت 

براي تصویب هیچ قطعنامه اي وجود ندارد. 

درباره حضور 
مادران سه 

آمریکایي در تهران 
انتشار خبر صدور ویزا براي مادران 
و  ایران  در  آمریكایي  زندانی  سه 
شده  سبب  فرزندان شان،  با  دیدار 
با  از سایت هاي خبري  یكي  كه  است 
ملوانان  آزادي  با  اقدام  این  مقایسه 
پیش بیني  ریس،  كلوتید  و  انگلیسي 
كه  بود  نخواهد  »غیرمنتظره  كه  كند 
آمریكایی  مقامات  به  سبزهایی  چراغ 
به تهران داده  درباره سفر سه مادر 
شده باشد و در آخر و در یک لطف 
جوان  سه  آزادی  دستور  كم سابقه 
آمریكایی متهم به جاسوسی از ایران 
دوربین های  برابر  در  و  صادر شود 
با  زندانی  سه  این  خبرنگاران 
برگردند.«  آمریكا  به  مادران شان 
ظن  ایران،  عصر  سایت  نوشته  به 
سه  این  آزادی  احتمال  به  مربوط 
تقویت می شود كه  آمریكایی هنگامی 
به یاد آوریم آمریكا در جریان آزادی 
بازگشت  و  فرانسه  از  كاكاوند  مجید 
مخالفت های  )به رغم  ایران  به  او 
فراوان  اصرار  نیز  و  اولیه اش  شدید 
به  كاكاوند  استرداد  به  واشنگتن 
واشنگتن برای محاكمه( سكوت كرد و 
این سكوت معنادار می تواند نشانه ای 
بر  پرده  پشت  و  احتمالی  توافقات  از 
سر سه پرونده قضایی كلوتید ریس، 
به  متهم  كوهنورد  سه  و  كاكاوند 

جاسوسی باشد.
این  می تواند  كه  نكته ای  البته   
پیش بینی ها را تضعیف كند این است 
در  نیز  ایرانیان  از  تعدادی  هنوز  كه 
تاكنون  واشنگتن  و  زندانی اند  آمریكا 
اقدامی برای آزادی آنها نكرده است و 
لذا اگر مادران آمریكایی دست خالی 
از تهران برگشتند، دلیلش این می تواند 
باشد كه مادران ایرانی هنوز چشم به 
راه رهایی فرزندان خود از زندان های 

آمریكا هستند. 

دستگیری دو ایرانی با 
گذرنامه انگلیسی 

خبري  در  االشرق االوسط  سعودي  روزنامه 
با  كه  را  ایرانی  دو  بحرین  پلیس  كرد  اعالم 
گذرنامه های جعلی انگلیسی قصد ورود به این 
به  كرد.  دستگیر  و  داشتند شناسایی  را  كشور 
است:  مدعی  همچنین  بحرین  »تابناك«،  گزارش 
این دو نفر ایرانی و در سنین 20 تا 30 سالگی و 

از تایلند عازم بحرین بودند و زمانی كه مشخص 
شد گذرنامه های آنان جعلی بوده، گذرنامه های 
اند. »طارق بن دینه«  ایرانی خود را نشان داده 
خبرنگاران  به  نیز  بحرین  كشور  وزارت  وكیل 
گفت: اتباع ایرانی و چینی با گذرنامه های اصلی 
به امارات وارد می شوند و با گذرنامه های جعلی 
از  به یكی  این پدیده  انگلیس سفر می كنند و  به 
و كشور عربی حاشیه  امارات  امنیتی  مشكالت 

خلیج فارس تبدیل شده است. 
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بی خیال همسایگان، 
دوست جدید

 را بچسب!
دیوید كرامر
واشنگتن پست پانزدهم می / ترجمه : سارا معصومی

و  روسیه  میان  بزرگ  معامله ای  به  نسبت  پیش  ماه  چهار   
ایاالت متحده در راستای طرح بازسازی رابطه میان دو كشور 

هشدار دادم.
و  روسیه  میان  بزرگ  معامله ای  به  نسبت  پیش  ماه  چهار 
دو  میان  رابطه  بازسازی  طرح  راستای  در  متحده  ایاالت 
ایاالت  كه  بودم  این  نگران  زمان  آن  در  دادم.  كشور هشدار 
متحده برای بازسازی این رابطه به استراتژی " ابتدا روسیه" 
سپس كشورهای همسایه این كشور رو بیاورد . اما در حال 
حاضر مشكل از این حرف ها هم گذشته است:باراك اوباما به 
سمت استراتژی تنها و تنها روسیه پیش  می رود . اوباما در 
این قامت نه تنها كشورهای همسایه روسیه را مورد بی مهری 
قرار می دهد بلكه اصال آنها را نمی بیند . بهترین نمونه از تحقق 
این استراتژی را هم می توان در پیام رئیس جمهوری ایاالت متحده در 

هفته گذشته میالدی به كنگره برای تصویب توافقنامه همكاری میان 
روسیه و امریكا یافت.

حاضر  حال  در  كه  كردند  تاكید  رئیس جمهور  آقای   ، پیام  این  در 
بر  مانعی  را  آن  بتوان  كه  نیست  گونه ای  به  گرجستان  در  اوضاع 
. دولت جورج بوش  با روس ها دانست  سر راه آغاز دوستی جدید 
امضا   2008 سال  می  ماه  در  را   "123  " به  منسوب  توافقنامه  این 
كنگره  در  آن  تصویب  خیر  از  تاریخ  این  از  پس  ماه  چهار  اما  كرد 
گذشت چرا كه تنش میان گرجستان و روسیه احتمال تصویب آن را 
به صفر رسانده بود . نیروهای روسیه به اشغال آبخازیا و اوستیا 
جنوبی كه ناقض توافقنامه آتش بس میان گرجستان و روسیه است 
ادامه می دهند و البته به ساخت و ساز نیروگاه های نظامی در هر دو 

به  هم  را  منطقه  دو  این  استقالل  حتی  روسیه   . اورده اند  رو  منطقه 
رسمیت شناخته است.تنش در روابط دو كشور همچنان بیدا می كند 
و به انباری از باروت می ماند كه می تواند در چند دقیقه منفجر شود 
جریان  به  مجدداد  را   "  123  " توافقنامه  می توانست  اوباما  باراك   .
بیندازد و البته تاكید كند كه مسكو و واشنگتن همچنان بر سر مبحث 
گرجستان اختالف هایی با هم دارند . با این همه باراك اوباما با ذكر 
این جمله كه اوضاع در گرجستان دیگر مانعی بر سر راه دوستی دو 
كشور نیست به راحتی آب پاكی را بر دستان گرجستان ریخته و در 
تنش  به  دغدغه ای  بی اندك  می تواند  كه  داد  نشان  به روسیه  حقیقت 

افرینی در مرز با گرجستان ادامه دهد .

تمایل باراك اوباما به بازنگری معاهده نیروهای مسلح متعارف در 
اروپا كه روسیه از آن در سال 2007 خارج شد ، نیز نشانه دیگری 
دال بر تمایل اوباما به عادی سازی رابطه با روسیه به هر قیمتی است 
. در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، وی تمام تالش خود را به 
این  در  روسیه  بقای  برای  اروپایی  و كشورهای  ناتو  تا  گرفت  كار 
، به دلخواه مسكو رفتار كنند در نهایت اما روسیه با بندی  معاهده 
از ین توافق كه مسكو را ملزم به خروج نیروهایش از گرجستان و 
مولداوی می كرد ، مخالفت كرد . هیچ كدام از این كشورها تمایلی به 
بقای نیروهای روسی در خاك خود نداشتند . با این همه پس از حمله 
نه  . روسیه  بدتر شد  از پیش هم  به گرجستان وضع  ایاالت متحده 
تنها نیروهای خود را از كشورهای همسایه خارج نكرد بلكه بر حجم 
اوباما  باراك  آیا دولت  كه  اینجاست  اكنون پرسش   . افزود  نیز  آنها 
با اصرار بر بازسازی رابطه با مشكو در حقیقت گرجستان و دیگر 
كشورهای همسایه را به این منفعت طلبی فروخته است ؟ و یا باراك 
با ترفند جدید و طرح دوستی با روسیه به دنبال الحاق مجدد روسیه 
به این توافقنامه اروپایی و اندك اندك خارج كردن نیروهای روسی 
. مقام های امریكایی تا كنون بارها اعالم كرده اند  از گرجستان است 
كه خیال ندارند به روسیه قدرت و نفوذی بیش از آنچه كه این كشور 
با این همه فراموش كردن   . ، ببخشند  در حال حاضر در چنته دارد 

گرجستان و دیگر همسایگان روسیه دقیقا بر میزان نفوذ روسیه بر 
منطقه می افزاید .

باراك اوباما تا كنون با دمیتری مدودف بیش از رهبر دیگری گپ و 
گفتگو داشته است. شاید بهتر بود باراك در این فرصت ها به مدودف 
گوشزد كند كه برخوردهای قهر امیز روسیه نسبت به همسایگان و 
ادامه دادن به اشغال این كشورها غیرقابل قبول است . باراك باید به 
دنیال دوستانی جدید در منطقه باشد . كنار امدن با برخی از رهبران 
كار چندان ساده ای نیست و البته بسیاری از آنها هم كودكان دیوار 
هیچ  اما همزمان  نیستند  بشر  برای دموكراسی و حقوق  كوب شده 

كدام نه والدیمیر پوتین هستند و نه دمیتری مدودف. 

هفته نامه پرشین از همکاری تعداد محدودی  داوطلب 
روزنامه نگاری جهت همکاری  استقبال می کند

پایان هژمونی حزب کارگر 
لوموند / 17 می  2010/ترجمه: زهرا خدایی

 آنتونی گیدنز پیشاهنگ علم جامعه شناسی در بریتانیا،در آخرین 
مقاله خود از دالیل سقوط و شكست حزب كارگر می گوید.

اما هنوز كسی نمی داند كه  هژمونی حزب كارگر به پایان رسید، 
كرد.این  ارائه  می توان  حزب  این  عملكرد  از  بیالنی  و  نتیجه   چه 
پرسشی است كه بسیاری از انگلیسی ها با گذشت بیش از 13 سال 
كه كارگری ها قدرت را دست داشتند،خود را با آن مواجه می بینند.

حتی كارشناسان و ناظران این حوزه بر این عقیده اند كه عملكرد 
حزب كارگر چندان در خور توجه نبوده است.

حتی دسته دیگری از منتقدین بر این اعتقادند كه حزب كارگر به 
آزادیهای مدنی تجاوز،به آرمانها و ایدئولوژی های چپ خیانت و 
را  ویرانگری  جنگ  بدتر  همه  از  و  رواج  جامعه  در  را  نابرابری 
در عراق آغاز كرد كه دامنگیر انگلستان نیز شد. در حالیكه حزب 
شهروندان  برای  را  موفقیت  از  سرشار  آیند ه ای  بود،  داده  قول 
كه  باورم  این  بر  اما  موافقم  انتقادات  این  همه  ساخت.با  خواهد 
باید نكات مثبتی را هم كه حزب طی این سالها برای انگلستان به 
ارمغان آورد در نظر داشت.برای صحت ادعاهایم دوست دارم به 
كنیم. مراجعه  همسایه مان  كشورهای  در  حاكم   احزاب  وضعیت 
ژوسپن،سوسیال- لیونل  رهبری  به  فرانسه   در  سوسیالیست ها 

دمكراتها در آلمان به رهبری گرهارد شرودر و در نهایت دمكراتها 
در آمریكا به رهبری بیل كلینتون.

حزب كارگرنو در مقابل همه احزاب توانست مدت زمان بیشتری 
و  رویكرد  در  كارگر  حزب  كه  تغییراتی  بماند.حتی  كار  سر  بر 
مواضع خود به وجود آورد،نشان دهنده انگیزه و اراده این حزب 

در راستای ایجاد تحوالت بود.
مشكل حزب كارگر در این بود كه نتوانست شعارهای خود مبنی 
و  قالب  در  را  نوآوری  و  چپ،همبستگی  آرمانهای  و  ارزشها  بر 
ارائه دهد. از آنها  چهارچوب سیاست گنجانده و تعریف درستی 
بر همین اساس بسیاری از تغییرات در مسیر درستی حركت نكرد 
بحرانهای  تشدیدكننده  نوعی  به  نیز  میان جهانی شدن  این  در  و 

موجود شد.
از سوی دیگر گسترش اقتصاد خدماتی در كشور انگلستان،سبب 
حامیان  و  طرفداران  رفتن  میان  از  متعاقبا  و  كارگر  طبقه  كاهش 
تاریخی این حزب شد.بر همین اساس است كه حزب باید زین پس 
از  گسترده تر  همه،مجموعه ای  از  بیش  بعدی،  انتخابات  در 
رأی دهندگان را مورد خطاب قرار دهد،حتی آنهایی كه هیچگاه به 

كارگر رأی نداده اند.
دستخوش  اخیر  سالهای  طی  كارگر  حزب  طرفی،سیاستهای  از 
تغییرات زیادی شد.رونق اقتصادی در فضای جهانی شدن،شعاری 
كه همواره دولت آن را اعالم می كرد می بایست با تكیه به برمنابعی 
را  مختلف  بخش های  در  اجازه سرمایه گذاری  دولت  به  كه  باشد 
بدهد، نه اینكه با افزایش مالیاتها،دست به زیاد كردن این منایع مالی 
بزنیم .متأسفانه این مهمترین تغییری بود كه در نهایت به چالش 

مهم حزب تبدیل شد.
این نكته را نیز منصفانه به یاد داشته باشیم كه حزب كارگر در 
زمان تاچر با همین شرایط روبرو بود و می بایست با میراث به 
جامانده از دوران تاچر كه چیزی جز ویرانی اقتصادی نبود،مقابله 

كند.
نداد،راستی ها  اجازه  كه  بود  این  در  كارگرنو  حزب  دیگر  چالش 
برای حل برخی از مشكالت وارد ساختار و سیستم سیاسی شوند.
این سیاست حزب كارگر كه همواره مورد انتقاد قرار می گرفت،به 

ضعف این حزب در ساختار سیاسی كمک كرد.

مرگ حزب كارگرنو 
امروز حزب كارگر نو مرده است و زمان آن فرا رسیده كه حزب 
در  حزب  این  كه  چند  هر  كند.  اعتراف  خود  شكست  این  به  نیز 
مقطعی تحوالت زیادی  در ساختار سیاسی و اقتصادی انگلستان 
به وجود آورد،اما وقت آن رسیده كه كارگری ها به كنجی رفته و 

بیشتر به جذب طرفدار و رأی دهنده بیندیشند.
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نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

معترضان تایلندی، از ترس 
مرگ تسلیم شدند 

 رهبران معترضان پیراهن قرمز تایلند اعالم كردند، آنها 
اعترضات  به  بخشیدن  پایان  حال  در  رسمی  طور  به 
شدن  كشته  از  تا  هستند  شدن  تسلیم  و  دولتی  ضد 

بیشتر معترضان جلوگیری شود.
موانع  از  تایلند  زرهی  خودروهای  عبور  از  پس 
شدن  كشته  و  بانكوك  تجاری  مركز  در  معترضان 
رهبران  از  تن  هفت  )چهارشنبه(  امروز  معترض،   پنج 
به  خطاب  خود  سخنرانی  در  قرمز  پیراهن  معترضان 
معترضان اعالم كردند: ما نهایت تالش خود را به كار 
گرفتیم. ما می خواهیم از كشته شدن بیشتر خواهران و 

برادران پیراهن قرمز خود جلوگیری كنیم.
گفت:   معترضان  رهبران  از  یكی  توجیراكارن،   ونگ 

بگذارید ابتدا از كشته شدن معترضان جلوگیری كنیم.
كنند.  ترك  را  تجمع  محل  خواست  معترضان  از  وی 
آنها،  رهبران  توسط  معترضان  تسلیم  اعالم  از  پیش 
از  زرهی  از خودروهای  استفاده  با  تایلندی  سربازان 
موانع معترضان كه با چوب بامبو و الستیک خودرو 

ساخته شده بود عبور كردند تا آنها را از محل تجمع 
خود در مركز تجاری بانكوك متفرق نمایند.

اسلحه های  با  داشتند،  سربازان  اظهار  عینی  شاهدان 
حمله  معترضان  سمت  به  آور  اشک  گاز  و  اتوماتیک 
كردند و خودروهای زرهی با عبور از موانع معترضان 
آنها  از  تن   3000 به  نزدیک  تجمع  محل  به  را  خود 

رساندند.
در درگیری های ایجاد شده پنج معترض كشته شدند.

به گفته شاهدان، سربازان تایلندی با اسلحه M.16 به 
سمت معترضان شلیک می كردند و فریاد می كشیدند "یا 

تسلیم شوید یا كشته شوید".
شاهد  خود  كه  داشت  اظهار  آسوشیتدپرس  خبرنگار 
جسد دو معترض بر روی زمین بوده و یک تن دیگر 

از معترضان نیز در اثر اصابت تیر مجروح شده بود.
تجاری  مركز  كه  است  ماه  چندین  تایلندی  معترضان 
استعفای  خواستار  و  كرده اند  تصرف  را  بانكوك 
انحالل  و  تایلند  وزیر  وجاجیوا،  نخست  آبهیسیت 

پارلمان هستند.
سخنگوی دولت چهار ساعت پس از سركوب معترضان 
نیز  روز  طول  در  عملیات  داشت:   اظهار  تلویزیون  در 
ادامه خواهد یافت. شهروندان تایلند باید اطمینان یابند 

كه ثبات در شهر برقرار می شود.

ملکه زیبایی 
آمریکا با 
حزب اهلل 

مرتبط است! 
رسانه های اسرائیلی با متهم كردن ملكه زیبایی آمریكا 
با حزب اهلل  ، مدعی شدند وی  از تروریسم  به حمایت 

لبنان مرتبط است.
 به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، رسانه های 
زیبایی  ملكه  فقیه"  "ریما  به  گسترده  حمله  با  اسرائیل 
ارتباط   به  متهم  را  وی  است،   لبنان  متولد  كه  آمریكا 

حزب اهلل لبنان دانستند.
این رسانه ها همچنین تصاویری را از ریما فقیه منتشر 
نشان  لبنان  اهلل  پرچم حزب  كنار  در  را  وی  كه  كردند 

می داد.
نویسد:  می  باره  این  در  اسرائیل  دبكا  خبری  سایت 
ملكه   " عنوان  با  خبرهایی  در  اسرائیلی  های  رسانه 
زیبایی آمریكا: لبنانی مرتبط با تروریسم" نوشتند ملكه 
زیبایی آمریكا را بشناسید ، دختر جوان لبنانی. به نظر 
می رسد اعضای خانواده اش از فعاالن سازمان حزب 
اهلل لبنان هستند. نزدیكان ریما فقیه خود از فعاالن حزب 

اهلل لبنان هستند.
در هفته گذشته نیز "دافی شلوسیل" نویسنده اسرائیلی 
مدعی شد: فقیه دختر خانواده افراط گرای شیعه است 

كه به طور مستقیم از حزب اهلل حمایت می كند.
همچنین منابع امنیتی اسرائیل نیز گفته اند كه حداقل سه 
نفر از خانواده ریما فقیه سمت های تاثیر گذاری را در 
حزب اهلل لبنان دارند. هشت نفر از این خانواده نیز در 

گذشته در جنگ هایی با اسرائیل كشته شدند.
و  پست"  نیویورك  های"  روزنامه  در  كه  شلوسل 
از  این  از  پیش  نویسد  می  مطلب  پست"  "جورزالیم 
مدیران مسابقه انتخاب ملكه زیبایی در آمریكا خواسته 
بود تا ریما فقیه را به دلیل حمایتش از تروریسم ، از 

دور مسابقه حذف كنند.
نیز در صدر صفحه نخست  اسرائیل  روزنامه معاریو 
خود در مطلبی با عنوان "ملكه زیبایی جدید آمریكا با 
حزب اهلل مرتبط است" نوشت: فقیه به سازمان دهندگان 
مسابقه انتخاب ملكه زیبایی آمریكا گفته بود كه خانواده 
اش به مانند اعیاد اسالمی، اعیاد مسیحی را نیز گرامی 
رسانه  خبرهای  به  تنها  فقیه  ریما  دارد.موضوع  می 
های اسرائیلی محدود نمی شود بلكه نظرات مخاطبان 

اسرائیلی در سایت های خبری نیز قابل توجه اند.
یكی از مخاطبان اسرائیلی نیز كامنت گذاشته بود: ملكه 

حزب اهلل بمب دراختیار داری ولی از نوع زمان دار آن.
مخاطب اسرائیلی دیگری در خطاب به آمریكایی نوشته 
است: بمب ها نیز سراغ آنها خواهد آمد )ریما فقیه( بمب 
گذاری خواهد كرد و بمب ها را در مقابل آمریكایی ها 

منفجر خواهد كرد.
پست  ها  آمریكایی  خوانیم:  می  نیز  دیگری  دركامنت 
هستند ، بمب بر سر آنها فرود می آید ولی معتقدند كه 

این بمب ها باران است.
در همین حال خانواده ریما فقیه كه در شهر صریفا در 
جنوب لبنان ساكن هستند ، ارتباط با هر گروه سیاسی 

را رد كرده است.
"عفیفه فقیه سعید" عمه 62 ساله ریما كه محجبه است 
در این باره می گوید: غربی ها ما را تروریست توصیف 
می كنند ولی در واقع ما هم زندگی ، عشق، زیبایی و به 

ویژه زیبایی نفس را دوست داریم.

عفیفه كه عالوه بر عربی به زبان های انگلیسی و فرانسه 
نیز صحبت می كند، ادامه می دهد كه خانواده اش هیچ 

گرایش سیاسی و ارتباطی با احزاب سیاسی ندارد.
خواهر ریما نیز می گوید: پدرم مخالف مشاركت ریما 
از  پس  اما  بود  زیبایی  ملكه  انتخاب  های  مسابقه  در 
اعالم نتایج به من گفت كه خواهرت اولین دختر شیعه 

است كه این عنوان را در آمریكا كسب كرد.
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

افزایش فروش اوراق 
قرضه دولتی آمریکا 

در  سرمایه گذاران  تركیب  از  گزارش ها  تازه ترین 
می دهد  نشان  متحده  ایاالت  مدت  بلند  اوراق قرضــه 
دولتی  بدهی های  مشكل  از  نگران  سرمایه گذاران 
پی  در  چین،  اقتصادی  باالی  رشد  تبعات  و  اروپا  در 
دولت  مدت  بلند  قرضه  اوراق  خرید  به  امن  حوزه ای 
آمریكا روی آورده اند طوری كه در ماه مارس میزان 
دالر  میلیارد   140 بی سابقه  رقم  به  اوراق  این  فروش 

رسید. رشد خالص ارزش اوراق قرضه 
بلند مدت فروخته شده از سوی دولت آمریكا در ماه 
فوریه 100 میلیارد دالر بود كه از این میزان، خریداران 

خارجی 47 میلیارد دالر را به خود اختصاص دادند. 
اقدام  اوراق  این  خرید  به  صرفا  چین  مارس  ماه  در 
3880 میلیارد دالر  از  اكنون 895 میلیارد دالر  كرد و 
را  آمریكا  دولت  فروخته شده  بلند مدت  اوراق قرضه 
در مالكیت خود دارد. چین، بریتانیا و ژاپن بزرگ ترین 

دارندگان اوراق قرضه دولت ایاالت متحده هستند. 
از دید كارشناسان، افزایش سرمایه گذاری خارجی در 
اوراق قرضه آمریكا نشان می دهد در بحبوحه تحوالت 
از  بسیاری  هم  هنوز  اقتصاد جهان،  در  منفی  و  مثبت 
را  متحده  ایاالت  در  سرمایه گذاری  سرمایه گذاران، 
ایمن می دانند و تصور می كنند با این كار، حداقل اصل 

دارایی هایشان حفظ خواهد شد. 

میزان سرمایه گذاری های خارجی در اوراق قرضه بلند 
است.  یافته  افزایش  نیز  آمریكایی  شركت های  مدت 
تحلیل ها نشان می دهد سرعت خروج از بحران و ركود 
كنونی در این دوره باالتر از سرعت خروج از ركودها 

در دو دوره قبل در چند دهه گذشته است. 

با این حال بهبود شرایط اقتصادی یكباره رخ نخواهد 
محسوس  بسیار  شكلی  به  بهبود  آنكه  از  قبل  و  داد 
مشاهده شود مدتی زمان طول خواهد كشید و به ویژه 
برخی  ضعف  و  یونان  در  دولتی  بدهی های  بحران 
اقتصادها در اروپا بر كند شدن این روند افزوده است. 
بدین ترتیب در بلند مدت یعنی اواخر سال جاری و سال 
2011 به تدریج شرایط اقتصادی در اكثر نقاط بهبود 
خواهد یافت. تا آن زمان عاقالنه ترین كار سرمایه گذاری 

در حوزه های كم ریسک تر است. 

گزارش جدید اوپک درباره وضعیت بازار نفت 

افت  و خیز در بازار 
جهانی نفت 

طی روزهای اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر تحوالت 
نگرانی  یونان،  در  به ویژه  اروپا  در  مالی  بحران  جمله  از  گوناگون 
و  جهان  اقتصاد  رشد  كاهش  از  مصرف كنندگان  و  سرمایه گذاران 
آمریكا،  استراتژیک  ذخایر  تغییر  و  انرژی  برای  تقاضا  آمدن  پایین 
دچار افت وخیزهای شدید شده و بیش از 17 دالر كاهش یافته است. 
اوپک، سازمان كشورهای تولیدكننده نفت، در گزارش جدید خود كه 

اقتصاد  رشد  وضعیت  درباره  مقاله ای  شد،  منتشر  گذشته  روز 

جهان كه مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت و تقاضا برای نفت است، 
درج كرده است. در این مقاله به رشد مداوم اما كند و غیر یكپارچه 

اقتصاد در كشورها و مناطق مختلف جهان اشاره شده است: 
همچنان  استثناهایی  با  البته  اقتصاد جهان  كلی  بهبود شرایط  روند 
ادامه دارد. افزایش نسبی مصرف خانواده  ها در كشورهای توسعه 
یافته عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی باعث شده شركت ها 
و كارخانه ها به افزایش تولید بپردازند. در ایاالت متحده كه پیش از 
آغاز بحران اقتصادی در جهان از عوامل مهم رشد اقتصاد دنیا بود، 
مصرف، رشد كرده است. در این كشور مصرف بین 70 تا 80 درصد 
تولید ناخالص داخلی را تشكیل می دهد. این امر امیدها به تداوم روند 
بهبود  سرعت  اما  می كند.  بیشتر  را  جهان  اقتصاد  وضعیت  بهبود 
در همه جای جهان یكسان نیست. در سه ماهه نخست سال جاری 
اقتصاد آمریكا سه و دو دهم درصد و اقتصاد چین حدود 12 درصد 
رشد كرده است. همچنین در اتحادیه اروپا در سه ماهه پایانی سال 
پیش بینی می شود  بود و  تقریبا صفر درصد  اقتصادی  2009 رشد 
كند.  نیم درصد رشد  و  یک  تا  یک  در مجموع  این كشورها  امسال 
از سوی دیگر، برخی كشورها از جمله ژاپن دچار ركود بلند مدت 
هستند و وضعیت شان به گونه ای است كه نمی توان انتظار داشت به 

زودی از ركود خارج شوند. 

موانع اصلی رشد 
بهبود  نمی دهد سرعت  اجازه  كه  دارد  وجود  عوامل  از  مجموعه ای 
شرایط اقتصادی جهان افزایش یابد و حتی این احتمال وجود دارد كه 
از سرعت كند كنونی بهبود نیز كاسته شود. این عوامل عبارت هستند 

از: میزان باالی بدهی های دولتی در كشورهای 
ریسک  جهان،  كل  در  بیكاری  نرخ  ماندن  باقی  باال  یافته،  توسعه 

تشكیل حباب در بخش امالك و مسكن چین و 
در نهایت ابهام هایی كه درباره اصالح ساختار های مالی جهان وجود 

دارد. 
نگاهی  است  بهتر  عوامل  این  از  یک  هر  تاثیر  شدن  مشخص  برای 
بیندازیم. تركیب رشد مالیات ها و كاهش هزینه های  دقیق تر به آنها 
انجام  بودجه  بدهی های دولتی و كسری  به هدف كاهش  دولتی كه 
خواهد  كشورها  اقتصادی  رشد  و  رونق  از  تردید  بدون  می شود 
صدها  تزریق  مالیات ها  كاهش  اقتصادی،  ركود  دوره  طی  كاست. 
میلیارد دالر به اقتصادها در كشورهای توسعه یافته باعث افزایش 

بدهی ها و كسری بودجه شده است. 
ناخالص  بدهی  بین المللی پول در حال حاضر  طبق تخمین صندوق 
درصد   80 اقتصادی  همكاری  و  توسعه  كشورهای عضو سازمان 
تولید ناخالص داخلی این كشورهاست. اگر چه بازارهای مالی نسبت 

به طرح وام هزار میلیارد دالری اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی 
پول برای مدتی بسیار كوتاه واكنشی مثبت نشان دادند اما مشاهده 
نیافت و عمال مشخص نیست چنین  ادامه  این واكنش مثبت  شد كه 
نه. در  یا  باشند  بازارهای مالی را داشته  تدابیری توان آرام كردن 
كم  و  جهان  اقتصاد  رشد  كاهش  درباره  زیادی  نگرانی های  نتیجه 

شدن تقاضا برای نفت وجود دارد. 
یافته همچنان یک  به ویژه در كشورهای توسعه  بیكاری  باالی  نرخ 
عامل بزرگ ریسک محسوب می شود. در حال حاضر متوسط نرخ 
اقتصادی  توسعه و همكاری  در كشورهای عضو سازمان  بیكاری 
تنها یک دهم درصد  آینده  هشت و شش دهم درصد است و سال 
توان  به معنای كاهش  بیكاری  باالی  نرخ  از آن كاسته خواهد شد. 
رشد  نهایت  در  و  كارخانه ها  تولید  آمدن  پایین  خانوارها،  مصرف 

بسیار كند تقاضا برای نفت خواهد بود. 
بازار  در  قیمت  حباب  تشكیل  و  تورم  رشد  با خطر  كه  چین  دولت 
سیاست های  اتخاذ  به  است  شده  مواجه  كشور  این  اقتصاد  مسكن 
انقباضی پولی ادامه خواهد داد مگر آنكه احساس خطر از حاكمیت 
مجدد ركود در اقتصاد جهان، سیاست های یاد شده را معكوس كند. 
ادامه یابد رشد اقتصاد چین كند خواهد شد و  اما اگر روند كنونی 

قیمت انواع مواد خام به سبب كاهش تقاضا، افول خواهد یافت. 
بحران  وضعیت  ماندن  باقی  مبهم  كنار  در  عوامل  این  مجموعه 
بدهی های دولتی در یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در اسپانیا 
و پرتغال، جوی منفی را پدید آورده كه در آن نگرانی های شدیدی 
دارد.  وجود  اروپا  اقتصاد  بر  ركود  دوباره  شدن  حاكم  درباره 
كه وضعیت  هنگامی  تا  و  نفت شده  قیمت  افول  نگرانی ها سبب  این 
خام  ماده  این  جهانی  قیمت های  می رود  انتظار  نشود،  مشخص 

همچنان افت وخیز داشته باشد. 
اقتصاد جهان پیش بینی می شود میزان  به وضعیت كنونی  با توجه 
تقاضا برای نفت امسال تنها 1/1 درصد افزایش یابد. تقاضای چین 

مهم ترین عامل موثر 
بر قیمت نفت است زیرا حتی اگر وضعیت اقتصادی در اروپا سامان 
یابد، رشد تقاضا در این كشورها چندان زیاد نخواهد بود طوری كه 

تاثیری بسیار بزرگ 
بر قیمت ها بر جا گذارد. البته در این میان تصمیم های تولید كنندگان 

درباره عرضه نیز بر قیمت ها موثر است. 
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بن بست دولت های اروپا در رویارویی با بحران مالی 

رشد صادرات، راه حل 
احتمالی خروج از بحران 
مالی،  بازارهای  در  بی ثباتی  اخیر  هفته  های  طی 
در  تحوالت  تاثیر  تحت  نفت  قیمت  و  یورو  ارزش 
رشد  كنترل  در  چین  دولت  سیاست های  نیز  و  اروپا 
اقتصادی، شدت بی سابقه ای پیدا كرده است. اقداماتی 
بازارها  به  ثبات  بازگرداندن  برای  اروپا  رهبران  كه 
هنوز  داده اند  انجام  سرمایه گذاران  اعتماد  افزایش  و 
اهداف خود برسد زیرا عمق بی اعتمادی  به  نتوانسته 
كه  بوده  آن  از  بیش  اقتصاد  افق  به  سرمایه گذاران 
وعده تاسیس صندوق وام هزار میلیارد دالری بتواند 
آن را از میان ببرد. واقعیت این است كه سرمایه گذاران 
كه  وعده هایی  نه  می كنند  توجه  بازار  واقعیت های  به 
از سوی دولت های اروپایی و صندوق بین المللی پول 
برای حل بحران داده می شود. سرمایه گذاران می دانند 
كه سیاست های ریاضت جویانه اقتصادی یعنی افزایش 
مالیات ها و كاهش هزینه ها از رشد اقتصادی می كاهد 
و كندتر شدن رشد به معنای زیان دهی سرمایه گذاری 
در بازارهای مالی است. به همین دلیل مشاهده می شود 
رفت وبرگشت  حركت های  اخیر  روزهای  طی  كه 
سرمایه گذاران به بازارهای مالی صورت گرفته زیرا 
ایشان به دنبال حوزه های كم ریسک تر سرمایه گذاری 
وضعیت  این  می كنند  پیش بینی  كارشناسان  هستند. 
كه  زمانی  تا  و  كرد  پیدا خواهد  ادامه  مدت  كوتاه  در 
سرمایه گذاران  بی اعتمادی  سبب  كه  موجود  عوامل 
بازارهای  در  ثبات  شاهد  نمی توان  دارد،  وجود  شده 
مالی و مواد خام بود. مهم ترین پرسشی كه این روزها 
میزان  كرده  مشغول  خود  به  را  سرمایه گذاران  ذهن 
تاثیر سیاست های انقباضی دولت های اروپایی بر رشد 
اقتصادی و سوددهی سرمایه گذاری هاست. دولت های 
دارند  قصد  بودجه،  كسری  و  بدهی  دچار  اروپایی 
هزینه های  كاهش  و  مالیات ها  نرخ  افزایش  طریق  از 
عمومی از بدهی های خود و كسری بودجه شان بكاهند. 
خطر  شده  یاد  اقدامات  انجام  دولت ها  این  دید  از 

دیگر كشورهای  به  یونان  بدهی های  بحران  سرایت 

بلوك یورو را كاهش خواهد داد. اما این روش همچون 
دارویی كه برای بیمار تجویز می شود، عوارض جانبی 
خاص خود را دارد. دولت های اروپایی به سبب داشتن 
ارزی واحد نمی توانند برای رونق بخشیدن به اقتصاد 
و صادرات، از ارزش این ارز بكاهند و تنها راه حل، 
كاستن از هزینه هاست اما اگر هزینه های عمومی كاهش 
یابد، عمال به روند ایجاد اشتغال لطمه وارد خواهد شد. 
همچنین اگر نرخ  مالیات ها افزایش یابد، سود شركت ها 
پایین می آید و باز هم رونق به خطر می افتد. این یک 
برای  اروپایی  دولت های  می شود.  محسوب  بن بست 
باید  مالی خود  و  اقتصادی  به وضعیت  دادن  سامان 
از هزینه ها بكاهند و درآمد مالیاتی خود را باال ببرند 
اقدام بر وخامت اوضاع اقتصادی و مالی  این دو  اما 
كاهش  جهت  در  حركت  كه  می شود  دیده  می افزاید. 
هزینه ها، نتیجه ای متناقص با اهداف دولت های اروپایی 
خواهد داشت. اما راه حل چیست؟ شاید رشد صادرات 
هم به ایجاد فرصت های شغلی كه موجب افزایش توان 
مصرف و رونق اقتصادی می شود منجر شود و هم 
درآمدهای مالیاتی دولت های دچار مشكل را در اروپا 

تا اندازه ای افزایش دهد.

 این همان راهی است كه چند ماه پیش دولت آمریكا 
برای رونق اقتصادی در پیش گرفت و برای كاستن از 
كسری تجاری خود با چین، بر فشارها بر این كشور 
افزود. اما صادرات دو  افزایش ارزش یوان  در جهت 
سو دارد یعنی یک كشور باید صادر كند و كشوری 
اشباع است و  نسبتا  اروپا  بازار  كند.  وارد  باید  دیگر 
آسیا  بازار  صادرات،  رشد  برای  پرسود  حوزه  تنها 
به ویژه اقتصادهای نوظهور از جمله چین هستند. برای 
اروپا  اگر  زیرا  است  سودمند  واردات  رشد  نیز  چین 
وارد ركود شود قطعا به رشد اقتصاد چین لطمه وارد 
همچون  بود  خواهد  مجبور  كشور  این  و  شد  خواهد 
سال گذشته صدها میلیارد دالر دیگر به اقتصاد خود 
تزریق كند تا از تبعات ركود در امان بماند. این اقدام 
خطر رشد كنترل نشده تورم و تشكیل حباب قیمت در 
بازار مسكن را به همراه خواهد داشت یعنی ریسكی كه 
اكنون هم در این اقتصاد وجود دارد. بدین ترتیب راه 
حل كم زیان، رشد صادرات و مبادالت تجاری است. 

رشد اقتصادي صفر 
درصدي کشورهاي عربي 

در سال 2009 
اف  آي  آي  به  موسوم  الملل  بین  مالیه  موسسه 
بحران  كرد:  اعالم  خود  گزارش  تازه ترین  در 
اقتصادي  رشد  متوسط  شد،  موجب  اخیر  مالي 
كشورهاي شوراي همكاري خلیج فارس در سال 

2009 به صفر برسد. 
در  موسسه  این  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
كشورهاي  اقتصادي  رشد  كرد  پیش بیني  ادامه 
و  درصد   4.4 به  میالدي  جاري  سال  طي  منطقه 
2011 به بیش از چهار و هفت دهم درصد  سال 
خواهد رسید. افزایش نسبي قیمت نفت از اواسط 
سال 2009 تاثیر زیادي در افزایش رشد اقتصادي 
كشورهاي نفت خیز عربي در سال 2010 خواهد 

داشت.

رشد  بیشترین  14درصد،  با  قطر  اساس،  این  بر 
اقتصادي را در بین كشورهاي شوراي همكاري 
رشد  داشت.  خواهد   2010 سال  در  فارس  خلیج 
 10 به  نیز   2011 سال  طي  كشور  این  اقتصادي 
درصد خواهد رسید. رشد صنعت نفت و گاز این 
كشور به علت افزایش تولید گاز طبیعي امسال به 

بیش از 22 درصد خواهد رسید.

به كمتر   2010 امارات طي سال  اقتصادي   رشد 
از دو درصد و سال 2011 به كمتر از سه درصد 
خواهد رسید. البته اگر امارات بتواند بحران بدهي 
را با موفقیت پشت سر بگذارد، رشد اقتصادي این 
كشور به ترتیب به دو و هفت دهم و چهار و دو 

دهم درصد خواهد رسید.

چند سناریو درباب 
تاثیر بحران اروپا بر 

شاخص هاي مالي آمریکا 
بحران  تاثیر  به  گزارشي  در  تایم  نامه  هفته 
بر  یورو  ارزش  كاهش  و  اروپا  در  بدهي ها 
در  است.  پرداخته  آمریكا  مالي  شاخص هاي 
شاخص ها  كاهش  است:  آمده  گزارش  این 
گذشته  هفته  طی  آمریكا  مالی  بازارهای  در 
سرمایه گذاران  كه  است  ابهامی  نشان دهنده 
در واكنش به تحوالت بحران  بدهی ها در اروپا 
تهدید  یک  بحران  سرایت  هستند.  آن  دچار 
به  اشاره  با  كارشناسان  برخی  و  است  جدی 
این  به  آمریكا  دولتی  بدهی های  عظیم  حجم 
نكته اشاره می كنند كه احتمال دچار شدن این 
دارد.  وجود  یونان  مشابه  مشكلی  به  كشور 
تهدید فوری تر كاهش مداوم ارزش یوروست 
كه از جنبه های مختلف می تواند بر كارخانه ها 
و شركت های آمریكایی تاثیر گذارد. اگر اروپا 
وارد ركود شود، صادرات آمریكا به این قاره 
كاهش خواهد یافت. همچنین كاهش ارزش یورو 
در برابر دالر، رقابت پذیری كاالهای آمریكا را 
كاهش می دهد. تعدادی از اقتصاددان های بانک 
ارزش  تاثیر  را درباره  مریل لینچ چند سناریو 
یورو بر سود شركت های شاخص  استاندارد  اند 
پورزS&P500( 500( بررسی كرده اند. دیدگاه 
غالب این است كه بازده سهام شركت های یاد 
شده در سال 2011 بین 85 تا 95 دالر خواهد 
بود. البته میزان رشد شاخص این حد نخواهد 
 500 سهام  از   S&P500 شاخص  زیرا  بود 
مبنا  سناریوی  در  است.  شده  تشكیل  شركت 
كه در آن وضعیت اقتصاد اروپا مناسب است 
اقتصاد  رشد  می ماند،  باقی  ضعیف  یورو  اما 
نیز  اقتصاد آسیا  و  یافت  ادامه خواهد  آمریكا 
این سناریو  داشت. طبق  رشدی خوب خواهد 
بدترین بازده شاخص یاد شده 88 دالر خواهد 

بود. در این سناریو ارزش یورو 23. 1 صدم 
هر  در  دالر   90 تا   75 بین  نفت  قیمت  و  دالر 

بشكه فرض شده است. 
یورو  و  دالر  ارزش  بدتر،  سناریویی  در  اما 
یكسان شده و اقتصاد اروپا تا اندازه ای دچار 
ركود می شود. در این سناریو فرض شده رشد 
اقتصاد آمریكا ادامه یابد و اقتصاد چین رشدی 
باال داشته باشد و قیمت نفت هم 60 تا 70 دالر 
 S&P500، باشد. در این حالت بازده شاخص
78 دالر خواهد بود. این رقم فاجعه بار نیست 
سرمایه گذاران  نگرانی های  تداوم  باعث  اما 

می شود. 
و در نهایت، در بدترین سناریو، ارزش یورو 
و دالر یكسان می شود، اقتصاد اروپا و آمریكا 
نیز دچار ركود می شوند. در این سناریو رشد 
نفت  قیمت  و  می یابد  كاهش  نیز  چین  اقتصاد 
70 دالر خواهد رسید. در  تا   60 به هر بشكه 
دالر   S&P500، 65 شاخص  بازده  حالت  این 

خواهد بود. 
وضعیت  بر  تاثیری  چه  سناریوها  این  اما 
دید  از  مالی آمریكا خواهند داشت؟  بازارهای 
شده  مهار  اروپا  در  بحران  اگر  كارشناسان، 
باقی بماند، كاهش رشد اقتصاد آمریكا و چین 
بحران  از وضعیت  بیش  نفت،  قیمت  كاهش  و 
ایاالت  در  شاخص ها  بر  اروپا  در  بدهی ها 
در  كه  می شود  مشاهده  هستند.  موثر  متحده 
قطعیتی  نیز  كارشناسی  و  آكادمیک  محافل 
خواهد  روی  آینده  ماه های  طی  آنچه  درباره 
ابهام  از  فراتر  ابهام  این  اما  ندارد.  وجود  داد 
طبیعی است كه در شرایط عادی در بازارهای 

مالی مشاهده می شود. 
به همین دلیل افت وخیزهای موجود در بازارها 
و  مختلف  اخبار  روزه  هر  انتشار  حاصل  كه 
گاه متناقض است در كوتاه مدت ادامه خواهد 
داشت. همه امیدوارند اقتصاد اروپا دچار ركود 
نشود زیرا در این حالت اقتصاد ایاالت متحده 

نیز دچار مشكالت اساسي خواهد شد. 
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مرد آهنین 2؛ نخستین فیلم 

ابرقهرماني دوران اوباما 
بن والترز/ سمیرا قرائي 

به كنكاش درباره مفهوم هویت  ابرقهرمان  با محوریت شخصیتي  فیلم هایي  از جنگ سرد  پس 
بوش  دابلیو  جورج  دوران  در  مي پرداختند. 
از  استفاده و سوءاستفاده  فیلم ها درباره  این 
اوباما  باراك  دوران  در  وحاال  بودند  قدرت 
داشت؟  خواهند  خصوصیتي  چه  فیلم ها  این 
اگر قرار باشد فیلم »مرد آهنین 2« را نخستین 
نمونه تولیدي این دوران بدانیم، باید بگوییم به 

سردرگمي و نوستالژي مي پردازند. 
افراد  كه  معنا  این  در  ابرقهرماني  فیلم هاي 
زیادي را روانه سینماها كند و در گیشه بسیار 
موفق باشد، تقریبا هم زمان با دوراني پدید آمد 
كه جنگ علیه تروریسم آغاز شد. اگر بخواهیم 
باید  كنیم،  نگري  وكلي   بپرهیزیم  جزئیات  از 
دهه  در  قهرماني  ابر  فیلم هاي  عنوان  بگویم 
نود پوششي از مبارزه علیه جنایت داشتند تا 
بپردازند:  هویت  به جست وجوي  ترتیب  بدین 
و  شكست ناپذیر  اسپاون،  بتمن،  فیلم هاي 
آغاز  اتمام دهه  با  ایكس من كه  به ویژه سري 

شد دغدغه شان این بود كه چطور قدرت هاي مافوق طبیعي موجب جدایي صاحبان شان از اجتماع 
مي شوند. 

با نزول سري فیلم هاي بتمن به مضحكه اي پر طول و تفصیل، این فیلم اسپایدرمن به كارگرداني 
سام ریمي بود كه جاني دوباره به این ژانر بخشید، فیلمي كه در سایه  11 سپتامبر و با حذف 
سام  فیلم  آمد.  در  نمایش  به  تریلرش  از  جهاني  تجارت  سازمان  دوقلوي  برج هاي  از  نماهایي 
ریمي همچنین به الگویي تمام عیار از فیلم هاي این ژانر طي دوران جورج بوش تبدیل شد: یعني 
فانتزي براي كنكاش در كاربردهاي  ابرقهرماني به عنوان حیطه اي  فیلم هاي  از فضاي  استفاده 
به  نیز  فراوان  فراوان مسئولیت  قدرت  فیلم مي آموزد،  قهرمان  پاركر  پیتر  كه  قدرت. همان طور 
همراه مي آورد؛ و این تمي است كه تا پایان دهه در اكثر فیلم هاي ابرقهرماني پرفروش )به جز 

استثناهایي چون ایكس من( بازتاب پیدا مي كند. 
این موضوع هستند: »آغاز بتمن«  از  این دهه، مثال خوبي  فیلم هاي بتمن كریستوفر نوالن طي 
به كنكاش در استفاده هاي تاكتیكي و استراتژیک از ترس مي پردازد و »شوالیه تاریكي« نشان 
جنایتكار(  باندهاي  اینجا،  )در  متعارف  تهدیدهاي  علیه  پیش دستانه  حمالت  چطور  كه  مي دهد 

موجب پیامدهاي ناخواسته و غیرمتناسبي چون جوكر مي شود. 
»بازگشت سوپرمن« و چند فیلم دیگر مانند »هنكاك« و »هالک« نیز درام هایي در مورد شناخت 
مسئولیت هستند، مسئولیتي كه قدرت به همراه مي آورد. براي مثال ویل اسمیت در نقش هنكاك، 
ابرقهرماني است كه از قدرت خود كمابیش در جهت خیر استفاده مي كند، نسبت به آسیب ها و 
خسارات جانبي كارهایش بي اعتناست و از این كه هیچ كس او را دوست ندارد، تعجب مي كند. 
در نهایت یاد مي گیرد كه گاه مسئوالنه ترین كار این است كه هیچ كاري نكند. هالک هم به همین 
ترتیب یاد مي گیرد كه خیر خود و اطرافیانش در این است كه قدرتش را مهار كند و به آساني 

تحریک نشود. 
به این ترتیب ابرقهرمان هاي این دوران و در امتداد آن ها خود آمریكا، وضعیتي مشابه فرانكشتاین 
پیدا مي كنند. این تنها در شباهت ظاهري هالک با هیوالي مري شلي یا رفتن هنكاك به تماشاي 
فیلم بوریس كارلف خالصه نمي شود: ایده اصلي این فیلم ها این است كه قدرت فیزیكي فراوان 
همان قدر كه مي تواند نجات بخش باشد، مي تواند مخرب نیز باشد. اما یک استثناي مهم در بین 
این فیلم ها بود، مرد آهنین كه در سال 2008 ساخته شد. تنها فیلمي در این ژانر كه جنگ علیه 
ترور را آشكارا به عنوان پیش زمینه خود انتخاب مي كند و یكي از گریزگراترین فیلم هاي پرفروش 

این ژانر هم هست. 
توني استارك تنها اندكي از شک و تردیدهایي را تجربه مي كند كه دیگر ابر قهرمان ها را شكنجه 
مي كند و در نهایت نیز موفق مي شود به واسطه قدرت آتش برتر بر درگیري هاي بین المللي غلبه 

كند. 
قسمت دوم این فیلم این هفته در حالي اكران مي شود كه جمالتي مانند »مرد آهنین ثبات را به 
روابط شرق و غرب باز مي گرداند« در آگهي هاي تبلیغاتي فیلم به وفور شنیده مي شود و یكي از 
پوسترهاي فیلم هم این ابرقهرمان را به شیوه پوستر آبي و قرمز مشهور اوباما تصویر مي كند. 
باشد  این  دقیق تر  اما شاید  اوباماست؟ شاید  ابرقهرماني عصر  فیلم  نخستین  فیلم  این  آیا  پس 
كه بگوییم این نخستین فیلم ابرقهرماني عصر پس از بوش است. یكي از خطوط داستاني فیلم 
جست وجوي چیزي تمیز و شفاف براي جایگزیني هسته فاسد و پوسیده قدرت است. اما سیاست 
قدرتي كه در فیلم تبیین مي شود نه اثري از عمل گرایي دارد و نه همكاري هاي بین حزبي. بلكه 
بیشتر آمیزه سردرگمي از وطن پرستي و رابطه عشق و نفرت با تهاجم و خشونت است )صلح 

خوب است، اما صحنه هاي خشن تیراندازي از آن هم بهتر است.( 
اما نكته عجیب آنكه بخش اعظم فیلم حال و هوایي شبیه فضاي فیلم هاي دوران جنگ سرد دارد 
كه قبل از یازده سپتامبر مدت ها بر این جهان حاكم بود. فیلمي كه در آن مسابقات تسلیحاتي و 
مجتمع هاي عظیم صنعتي نظامي نقش اصلي را ایفا مي كنند، مسابقات اتومبیل راني موناكو مركز 
تجمل است و روس ها هم بار دیگر در آن به دنبال انتقام هستند. فیلم هاي ابرقهرماني دوران بوش 
آمریكایي را نشان مي داد كه با حدود ومرزهاي قدرت خود دست و پنجه نرم مي كنند. مرد آهنین 
2 كشوري را به تصویر مي كشد نامطمئن از آن چه سر راه و خارج از دسترس اش قرار خواهد 

گرفت، این به همراه اندكي احساس نوستالژي. 

درباره فیلم مرد جدي اثر برادران كوئن 

در مسیر انهدام جهان 
پروفسور  یک  درباره  كوئن  برادران  فیلم  ترین  تازه 
زندگي  مشكالت  كوچک ترین  حل  از  كه  ریاضي 
روزمره اش عاجز شده، یک شاهكار جمع و جور است، 
سرگرم   به  مثال  شاید  كه  اثري  فیلم شان.  قبیله اي ترین 
برادر كجایي و جایي  آثار موفق ترشان مثل اي  كنندگي 
براي پیرمرد ها نیست، از كار درنیامده باشد، اما به عنوان 
یک تجربه دیداري از اقناع كننده ترین فیلم هاي شان است. 
اگر دنبال دلیلي براي معرفي این دو برادر به عنوان یكي 
از صاحب  سبک ترین فیلمسازان معاصر و مولفان واقعي 

مي گردید، مرد جدي انتخاب اول است. 

مثل اغلب اوقات ظریف ترین و ریزترین و روزمره ترین 
برادران  حاال  هستند.  هم  عمیق ترین هاي شان  تالش ها، 
ژانر  چارچوب  در  فیلم هاي شان،  باقي  خالف  بر  كوئن 
)پلیسي–  بیندازند  دست اش  كه  نمي كنند  كار  مشخصي 
سنگدلي  در  رومانتیک  كمدي  یا  مثال  فارگو  در  جنایي 
خاص  جغرافیایي  و  تاریخي  محدوده  یا  ناپذیر(  تحمل 
آنها  نیست(.  پیرمردها  براي  و جایي  كجایي  برادر  )اي 
از یک نقطه ظاهرا كوچک، دقیقا یک نقطه ظاهرا كوچک، 
یعني یک بعد از ظهر معمولي از زندگي یک مرد موقر و 
بي آزار و ساده و عادي، شروع مي كنند و به آپوكالیپس 
و پایان جهان مي رسند! باقي فیلم هاي این مدلي سینماي 
بودند  تابي  و  پر آب  اكشن هاي  این سال ها،  در  آمریكا 
یا  آسماني  شهاب سنگ هاي  هجوم  مورد  را  زمین  كه 
بیگانگان كرات دیگر یا دیوانگان صاحب اسلحه تصویر 

مي كردند كه قصد تصرف جهان را داشتند. 

اما پایان آپوكالیپتیک این فیلم مبتني بر حوادث روزمره 
یک پروفسور مودب از همه فیلم هاي قبلي قابل باورتر 

است. گیرم كه تا پیش از نماي آخر، هیچ اشاره مستقیمي 
به پایان دنیا نشده باشد. كوئن ها این بار به سیم آخر 
مي زنند، تلمیحات و اشاره ها و كنایه هاي شان به بالهت 
در  بیروني  و  ذهني  ایده آل هاي  ناتواني  و  مدرن  بشر 
مسیر حل مشكالت بشر را كنار مي گذارند و مستقیم به 
قلب ماجرا مي زنند. داستان یک استاد ریاضي كه تمام 
تخته را از مراحل اثبات یک فرمول پر مي كند و نه تنها به 
جواب نمي رسد كه حتي نمي تواند با زن و فرزندش در 
خانه كنار بیاید. برادران كوئن، جزء به جزء قطعه هاي این 
پازل را با هوشمندي كنار هم مي چینند تا جهان سرگشته 
تنها چیزي كه به  از معنایي را نشان دهند كه  و عاري 
آن معنا مي بخشد، وجدان دروني فرد است و وقتي در 
براي  بیچاره  پروفسور  دیگر،  معمولي  ظهر  از  بعد  یک 
لحظه اي هم كه شده از این آخرین دستاویز عبور مي كند، 
یعني یک دندانه به نمره شاگرد مردود شده اش اضافه 
مي كند، ناگهان آخرین پله هم طي مي شود و جهان فرو 

مي پاشد. 

كوئن ها  همیشگي  همكار  دیكنز  راجر  فیلمبرداري 
است،  بصري  تجربه  یک  همكاري هاي شان  باقي  مثل 
امتیازهاي  از   1960 دهه  فضاي  موي  به  مو  بازسازي 
مهم فیلم و بازي ها هم كه مهر خاص فیلم هاي برادران 
كوئن را دارند. پر از لحظه ها و ایده هاي دو پهلوي ناب 
نشاني  مي توان  برادر  دو  این  دنیاي  در  تنها  كه  اصیل 
از آن یافت. اما آنچه موقع تماشاي یک مرد جدي عقل 
نوشتن  براي  ایتان  و  جوئل  تصمیم  مي پراند،  سرم  از 
چنین داستاني است. اینكه از كجا شروع كرده اند. چطور 
كه  كرده اند  فكر  چه  خالصه  شده اند.  منشور  این  وارد 
منهدم شدن جهان  مسیر  مي توانند  نظرشان رسیده  به 
)كه  تمام ارزش هایي كه براي خودمان ساخته ایم  با  ما 
شخصا هنوز به بسیاري از آنها ایمان دارم( را از مسیر 
نقل داستان حوادث روزمره زندگي یک آدم موقر روایت 
ابتداي فیلم حاال معنا مي دهد: »هر آنچه بر  كنند؟ جمله 

سرت مي آید را به سادگي بپذیر.« 
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استقبال رسانه ها از فیلم جدید كیارستمی 

 دومین نخل طال در انتظار 
فیلمساز ایرانی است 

كیارستمی  عباس  ساخته  تازه ترین  اصل«  برابر  »رونوشت  فیلم 
برخالف برنامه از پیش اعالم شد دوشنبه شب در جشنواره كن 

برای نمایندگان رسانه ها نمایش داده شد.
با برنامه اصلی شصت و سومین جشنواره   در حالی كه برابر 
فیلم كن قرار بود فیلم جدید كیارستمی سه شنبه 28 اردیبهشت در 
دو نوبت نمایش داده شود، این فیلم دوشنبه شب روی پرده رفت.

برابر  »رونوشت  نمایش  از  خود  گزارش  در  فرانسه  خبرگزاری 
نخل  جایزه  بار  دومین  برای  ایرانی  فیلمساز  داد  احتمال  اصل« 
»رونوشت  خبرگزاری،  این  نوشته  كند.به  دریافت  را  كن  طالی 
برابر اصل« یک روز پیش از افتتاحیه رسمی و برگزاری مراسم 
خبرگزاری ها  و  مطبوعات  اهالی  از  مملو  سالنی  در  قرمز  فرش 
نمایش داده شد و مورد استقبال پرشور قرار گرفت.ژولیت بینوش 
بازیگر فرانسوی برنده اسكار در فیلم جدید كیارستمی 70 ساله 
بازی می كند كه یكی از 19 فیلم بخش مسابقه جشنواره كن امسال 
است.كیارستمی كه سال 1997 با فیلم »طعم گیالس« برنده جایزه 
نخل طالی جشنواره كن شد، در فیلم جدید خود از ویلیام شیمل 
بازیگری  این سابقه  از  تا پیش  اپرا است و  انگلیسی كه خواننده 
نداشته، در نقش شخصیت اصلی مرد استفاده كرده است.شیمل 
در این قصه تلخ كه داستان آن در توسكانی ایتالیا روی می دهد، 
برای  كه  می كند  بازی  را  بریتانیایی  میانسال  نویسنده  یک  نقش 
با  آنجا  در  و  می آید  توسكانی  جنوب  به  خود  جدید  كتاب  تبلیغ 
زنی فرانسوی )بینوش( كه صاحب یک گالری هنری است، آشنا 
می شود. این زوج در یک روز پرتنش با واقعیت های تلخ و توهمات 

درباره ازدواج روبرو می شوند.
فیلم 106 دقیقه ای »رونوشت برابر اصل« تولید ایران، فرانسه و 
ایتالیاست. شصت و سومین جشنواره فیلم كن چهارشنبه 12 مه 
)22 اردیبهشت( با نمایش فیلم حماسی »رابین هود« ساخته ریدلی 

اسكات آغاز  شد و 23 مه )دوم خرداد( به پایان می رسد.

خبرگزاری فرانسه / 17 مه

ژولیت بینوش یرای 
پناهی گریه کرد

 اوایل این ماه، تعداد قابل توجهی 
سینماگران  ترین  برجسته  از 
“مارتین  همچون  آمریكایی، 
دنیرو”،  “رابرت  اسكورسیزی”، 
“برادران  جارموش”،  “جیم 
اسپیلبرگ”،  “استیون  كوئن”، 
ردفورد”  “رابرت  مور”،  “مایكل 
در  كاپوال”  فورد  “فرانسیس  و 
ای  نامه  پناهی  از جعفر  حمایت 
 - ما   ”: كردند  تاكید  و  نوشتند 
امضا كنندگان این نامه- دركنار 

انفرادی  در  فیلمسازمان  رفیق 
می ایستیم و ضمن نكوهش این 
می  ایران  دولت  از  بازداشت، 
پناهی  جعفر  كه سریعًا  خواهیم 

را آزاد كند.” 

هنرمندان  نیز  ایران  داخل  در 
عباس  چون  سرشناسی 
پور  كیومرث  كیارستمی، 
رخشان  هاشمی،  مهدی  احمد، 
فرهادی،  اصغر  بنی اعتماد، 
كامبوزیا  معتمدآریا،  فاطمه 
پرتوی، شادمهر راستین پرتوی،  
تهمینه میالنی،  سامان مقدم و... 
پناهی  جعفر  بازداشت  ادامه  به 

اعتراض كرده اند. 

نیزبا  كن  جشنواره  همزمان 
خالی  صندلی  یک  اختصاص 
به  اعتراض  پناهی،  حعفر  به 
صورت  رابه  او  بودن  زندانی 
است. داده  نشان  مختلف  های 

جلسه  هم  گذشت  كه  هفته 
“رونوشت  فیلم  مطبوعاتی 
عباس  ساخته  اصل”  مطابق 
یادبودی  به جلسه  كیارستمی، 
برای پناهی تبدیل شد و پس از 
بینوش،  ژولیت  های  اشگ  آن 
فرانسوی  سرشناس  هنرمند 
های  شبكه  از  بارها  و  بارها 

مختلف تلویزیونی پخش شد. 

کیارستمی فیلم بعدی خود را در 
ایران می سازد

فیلم خود در  تازه ترین  برابر اصل«  با »رونوشت  عباس كیارستمی كه 
بعدی  فیلم  از ساخت  دارد،  2010 حضور  كن  مسابقه جشنواره  بخش 
خود در ایران با بازی حامد بهداد خبر داد.فیلم جدید كیارستمی كه فعال 
»پدر و پسر« نام دارد، ماه سپتامبر در ایران كلید می خورد و حامد بهداد 
بازیگر فیلم هایی چون »بوتیک« و »كسی از گربه های ایرانی خبر نداره« 

در آن بازی می كند.
فیلمساز ایرانی روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی فیلم »رونوشت برابر 
اصل« با اعالم این خبر، گفت: »خیلی سخت می توان درباره موضوع این 
فیلم صحبت كرد، برای اینكه ساختار روایی ندارد، اما ایده ساخت آن را 

چند سال است در ذهن دارم.«
كیارستمی بدون اشاره به جزئیات بیشتر فیلم جدید خود گفت احتماال 

شركت MK2 حق پخش بین المللی آن را برعهده دارد.
نمایندگان  برای  شب  دوشنبه  كیارستمی  اصل«  برابر  »رونوشت  فیلم 
فرش  مراسم  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  و  درآمد  نمایش  به  رسانه ها 
قرمز نخستین نمایش این فیلم سه شنبه شب برگزار شد.»رونوشت برابر 
فیلمی است كه بخت   19 از  یكی  ایتالیا و  و  فرانسه  ایران،  تولید  اصل« 

دریافت جایزه نخل طالیی شصت و سومین جشنواره كن را دارد.
ژولیت بینوش بازیگر فرانسوی برنده اسكار و ویلیام شیمل بریتانیایی 
ایتالیا  در  توسكانی  در  كه  می كنند  بازی  را  فیلم  این  اصلی  نقش های 
میانسال  نویسنده  یک  آشنایی  درباره  داستان  است.  شده  فیلمبرداری 

بریتانیایی با زنی فرانسوی است. 
شصت و سومین جشنواره فیلم كن چهارشنبه 12 مه )22 اردیبهشت( با 
نمایش فیلم حماسی »رابین هود« ساخته ریدلی اسكات آغاز  شد و 23 مه 

)دوم خرداد( به پایان می رسد.
ورایتی / 18 مه
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کشورم زندگي کرده ام 
آلبي ساش فعال سیاسي، حقوقدان و نویسنده 

آلبي ساش از فعاالن ضد آپارتاید بود، او ماه هاي بسیاري را در 
ماشینش  در  مخفي  ماموران  كه  زماني  و  گذرانده  انفرادي  زندان 
از  نیز  را  از چشمانش  یكي  بینایي  و  كارگذاشتند، یک دست  بمب 
سال   15 براي  و  است  كار  پر  نویسنده اي  او  است.  داده  دست 

بر مسند قضاوت دادگاه عالي آفریقاي جنوبي نشسته است. 
روزي كه حقیقتا فهمیدم اتفاقي به یاد ماندني در زندگي شخصي ام 
بار  نخستین  براي  كه  بود  روزي  است،  وقوع  در شرف  میهنم  و 
آفریقاي  عالي  دادگاه  قاضي  و  كردم  تن  به  قضاوت  سبز  رداي 
شدم  كشور  این  دموكراتیک  قضاوت  دستگاه  نخستین  جنوبي، 
فوریه 1995 بود، درست پنج سال بعد از آزادي نلسون ماندال از 
زندان. رییس جمهور ماندال روز پس از آزادي اش به ما گفته بود 
كه آخرین باري كه در دادگاه ایستاده بود، نمي دانست كه آیا اعدام 
قضایي  دادگاه  نخستین  پایه هاي  داشت  حاال  و  نه  یا  شد  خواهد 
آفریقاي جنوبي را پي ریزي مي كرد. پرونده اي كه زیر دستمان آمده 
بود پرونده اي تاریخي بود: آیا به لحاظ قضایي اجازه داشتیم چهار 
تجاوز كرده  از دوران دموكراسي جنایت و  پیش  كه  را  تني  صد 
بوده اند، به اعدام محكوم كنیم یا نه؟ در دوراني كه وكیل مدافعي 
جوان بودم، پرونده 35 مورد تجاوز را قبول كرده و از آن ها دفاع 
عمل  خود  جنوبي  آفریقاي  در  مي دانستند  وكال  همه  بودم.  كرده 
جنایت و نحوه انجام آن از اهمیت خاصي برخوردار نیست وآن چه 
مهم است نژاد قرباني و نژاد متهم است. آفریقاي جنوبي آن زمان 
در صدور حكم اعدام براي مجرمان در جهان رتبه اول را داشت و 
هر ساله نزدیک به 100 متهم را اعدام مي كرد. هیات رسیدگي با 11 
عضو كار رسیدگي به آن پرونده را آغاز كرد، متهمان بازجویي 
گرفته  عهده  بر  را  دولت  ریاست  كه  ماندال  نلسون  بعد  و  شدند 
اعدام اساسا نقض حقوق بشر است. بعد  بود اعالم كرد مجازات 
نوبت به وكالي مشاور دولت شد كه مي گفتند مجازات اعدام عامل 
بازدارنده جامعه است. پرونده براي مدتي بسته شد و بعد از ماه ها 
تالش وكار پیگیر ما تصمیم خود را اعالم كردیم. مسئله سواالت 
فلسفي عمیق و احساسات عمیقي را در جامعه برانگیخته بود و هر 
اتخاذ تصمیم مان حرف  به چگونگي  راجع  باید تک تک  ما  از  كدام 
داشتیم: مجازات مرگ  نظر  اتفاق  نكته  اما همگي در یک  مي زدیم. 
دموكرات  در جامعه اي  نمي توانست  كه  بود  انساني  غیر  مجازاتي 
كه بر اساس اصول انساني و احترام به شأن انسان ها پایه گذاري 
شده، به هیچ عنوان توجیه شود. 14 سال خسته كننده و نفسگیر آن 
رداي سبز رنگ را به تن كردم. كم كم روزهایم در دستگاه قضاوت 
داشت به پایان مي رسید كه كتابي نوشتم با عنوان »جادوي عجیب 
زندگي و قانون« این كتاب پرسشي را پیش مي كشید كه سال هاي 
تجربیات  چطور  اینكه  بود:  كرده  مشغول  خود  به  مرا  ذهن  سال 
ذهني زندگي بر تصمیم هاي عیني من در مقام قاضي تاثیر گذاشته 
است. در یكي از چندین جلسه اي كه شركت كرده بودم تا كتاب را 
و  نزدیک شد  به من  تمیز و خوش لباس  بسیار  كنم، مردي  امضا 
اما من چندین  نیاورید،  به خاطر  را  گفت كه شما ممكن است من 
خاطر  به  را  او  بعد  ایستاده ام...  شما  مقابل  دادگاه  در  پیش  سال 
آوردم. چندین سال پیش قانوني در دادگاه عالي آفریقاي جنوبي 
تصویب شد كه به دگرباش ها مربوط مي شد و او یكي از كساني 
قانون بسیار خوشحال و هیجان زده شده  از تصویب آن  بود كه 
من  تشكركرد.  و  گفت  دلنشیني  جمالت  كوتاه  مجال  آن  در  بود، 
عمیقا باور دارم كه دادگاه عالي آفریقاي جنوبي یكي از آن مراجع 
بازي  قضایي در كل جهان است كه در زندگي مردم نقش مهمي 
تاریخ  مهم ترین و خجسته ترین دستاوردهاي  از  یكي  است.  كرده 
براي  نمي شود،  اشتغال  باعث  نهاد  این  ماست.  عصر  در  بشریت 
مردم خانه نمي سازد و سبب نمي شود تا مردم راحت و آزاد در 
خیابان ها رفت و آمد كنند، یا از آن طرف باعث از بین رفتن بیكاري 
یا نابرابري انسان ها نیز نمي شود؛ اما بستري منسجم و كاربردي 
فراهم مي كند تا تمام این مسائل در آن طرح شوند. این نهاد زنده 
كار  به  خوبي  به  من  بدون  مي رسد  نظر  به  و  هستند  وسرحال 
خود ادامه خواهد داد. تصمیماتش همواره موجب خرسندي مردم 
نمي شود، اما تصمیماتي اند كه همگان حتي مقام هاي دولتي نیز به 
آن ها احترام مي گذارند. مطبوعات ما زنده و سرحال است، مردم به 
راحتي عقایدشان را بیان مي كنند، اقتصاد توانمند و در حال گردش 
است و مردم از ملیت ها و قومیت هاي مختلف در كنار هم زندگي 
باید  كه  داریم  تاریخ مان  در  بد  داستان هاي  بي نهایت  ما  مي كنند. 
آدم هاي  مي گویند  واهمه.  و  ترس  بدون  وبارها  بارها  گفته شود، 
خوب هنوز به دنیا نیامده اند، اما من این فرصت را داشته  باشم كه 
در میانه زیباترین داستان كشورم زندگي كنم، آن را با چشمانم 
ببینم و با قلبم حس كنم و حاضرم این داستان را براي هر كس كه 
مي خواهد بشنود بازگوكنم. چه پیش از جام جهاني وچه پس از آن. 

برگزاري پنجمین کنگره 
بزرگداشت فردوسي در آلمان 
معاونت  پشتیباني  با  و  فردوسي  بنیاد  به كوشش 
انجمن  و  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنري 
با  شاهنامه  هزاره  جهاني  جشن  ایران،  موسیقي 
در  یونسكو  عضو  كشور   192 نمایندگان  حضور 
تاریخ 31 مارس )11 فروردین ماه( در شهر پاریس 

)مقر یونسكو( برگزار شد. 
این  بنیاد فردوسي؛ در  به گفته موحدفرد، دبیركل 
برنامه 16 نماآهنگ با موضوع نوروز و شاهنامه 
به سفارش  ایران  و معرفي جاذبه هاي گردشگري 
به  سالمي  شهرام  كارگرداني  و  فردوسي  بنیاد 
برپایي  نقالي،  اجراي  اینكه  ضمن  درآمد.  نمایش 
كنسرت موسیقي و برخواني شعرهاي شاهنامه از 

دیگر برنامه هاي این جشن بود. 
وي افزود: صبح همان روز نیز یک نشست علمي - 
پژوهشي با موضوع نوروز و شاهنامه با حضور 
شاهنامه پژوهان هشت كشور دنیا و مدیران ارشد 
پاریس(  در  یونسكو  )مقر  محل  همان  در  یونسكو 

برگزار شد. 
رایزني ها  فرانسه  در  اینكه  بیان  با  موحدفرد 
ارشد  مدیران  با  سازنده اي  مذاكرات  و 
فرانسه  در  ایران  سفارت  مسئوالن  یونسكو، 
منظور  به  ایراني  برجسته  شاهنامه پژوهان  و 
در  هنري   - فرهنگي  ویژه برنامه هاي  برگزاري 
آلمان صورت  اروپایي نظیر فرانسه و  كشورهاي 
بنیاد  اهتمام  به  اساس،  این  بر  كرد:  اعالم  گرفت، 
فردوسي و انجمن دوستي آلمان و ایران، »پنجمین 
هزاره  مناسبت  به  فردوسي«  بزرگداشت  كنگره 
شهر  هاوس  كنسرت  فرهنگي  مركز  در  شاهنامه 
از  خردادماه(  مي )هفتم   28 تاریخ  در  آلمان  برلین 

ساعت 16 تا 22 برگزار خواهد شد. 
موحد همچنین اظهار كرد: برپایي كنسرت موسیقي 
نمایشگاه  برپایي  شاهنامه خواني،  نقالي،  سنتي، 
شاهنامه هاي  نگاره هاي  و  مینیاتور  نقاشي  كالژ، 
گل   تاالر  و  انجمن دهخدا  نگارخانه  در  ایران  كهن 
برنامه هاي  جمله  از  برلین  شهر  در  دریایي  سرخ 
اینكه  فرهنگي - هنري این گردهمایي است. ضمن 
با  فرهنگي كه  این همایش، كاالهاي  قرار است در 
براي  شده اند،  ساخته  فردوسي  بنیاد  پشتیباني 
نخستین بار رونمایي شوند كه از آ ن جمله مي توان 
اثر  قهوه خانه اي  نقاشي  پایه  بر  كه  جورچیني  به 
استاد منصور وفایي ساخته شده  است و همچنین 
رونمایي از كتاب »متون شرقي، شیوه هاي غربي« 
دكتر محمود امیدساالر اشاره كرد كه توسط نشر 
منتشر  انگلیسي  و  فارسي  زبان  دو  به  میراث بان 

شده است. 

300 هزار یورو برای 
پاتریک مودیانو 

پاتریک مودیانو نویسنده مطرح فرانسوي، 
300 هزار یورویي بنیاد بین المللي  جایزه 
دریافت  را  دل دوكا  سینو  و  سیمونه 
این  حالی  در  »افق«  نویسنده  مي كند. 
»میالن  كه  می كند  خود  آن  از  را  جایزه 
كرده  دریافت  را  آن  پیش  سال  كوندرا« 
بود. این جایزه جهاني كه توسط سیمونه 
دل دوكا در سال 1969 بنیاد نهاده شده 
و براي ادامه راه همسرش سینو دل دوكا 
هر  گرفت،  رسانه شكل  بزرگ  مالكان  از 
آثار  نویسنده  گرامیداشت  براي  سال 
ادبي یا آثار علمي كه »پیامي براي انسان 
دوستي مدرن« داشته باشد اهدا مي شود. 
ژوئن   9 را  جایزه  این  مودیانو  پاتریک 
جایزه  اهداي  مراسم  در  خرداد(   20(
از  فیلمي  مي كند.  دریافت  بنیاد  این  در 
از  انكوز  كریر  هلن  با  مودیانو  مصاحبه 
ماه  آخر  در  نیز  فرانسه  آكادمي  اعضاي 
 30 مودیانو  پاتریک  مي شود.  منتشر  مي 

جوالي 1945 در فرانسه به دنیا آمد. 
مادري  و  ایتالیایی تبار  پدري  فرزند  او 
سال   40 از  بیش  كه  وی  است.  بلژیكی 
مي نویسد،  حرفه اي  صورت  به  كه  است 
در سال 1972 برنده جایزه بهترین رمان 
 1978 سال  در  و  شد  فرانسه  آكادمی 
كافه  »در  برد.  را  »گنكور«  معتبر  جایزه 
جوانی از دست رفته« و »افق« جدیدترین 

به  دو  هر  فرانسوي،  نویسنده  این  آثار 
بنیاد  شده اند.  منتشر  و  ترجمه  فارسي 
سیمونه دل دوكا از سال 1975 یک جایزه 
معماري  آثار  به  نیز  یورویي  هزار   200
اهدا مي كند. این بنیاد از سال 2005 تحت 
سرپرستي انستیتو فرانسه فعالیت مي كند. 

40 هزار دالر 
برای کوئتزی 

»جي. ام. كوئتزي« نویسنده اي از آفریقایي 
جنوبي كه ساكن استرالیاست، جایزه ادبي 
قبلي اش  جوایز  به  نیز  را  ولز  نیو ساوت 
نوبل  جایزه  برنده  كوئتزي  كرد.  اضافه 
كریستینا  دالري  هزار   40 جایزه  ادبیات، 
نیو  جوایز  داستاني  بخش  در  را  استید 
ساوت ولز از آن خود كرد. این نویسنده 
بوكر  جایزه  برنده  بار  دو  كه  ساله   70
كه  تابستان«  »ایام  رمان  براي  شده، 
سومین زندگي نامه خودنوشت او به شمار 
می آید، این جایزه را از آن خود كرد. این 
برندگان  نیز  جوایز در بخش هاي دیگري 
خود را معرفي كرد كه از جمله آنها كتاب 
»خالد را بكش: شكست موساد... و صعود 
خبرنگار  مک گوف«  »پائول  اثر  حماس« 
جایزه  برنده  كه  است  هرالد  روزنامه 
جایزه  و  سال«  »كتاب  دالري  هزار   10
براي  استورات  داگالس  دالري  هزار   40
ماجراي  كتاب  این  شد.  غیرداستاني  آثار 
ترور نافرجام یک رهبر حماس را روایت 
نیز  زیگلر  آویوا  و  كمپیون  كند. جین  مي 
رادیویي  و  تلویزیوني  فیلمنامه  بخش  در 

برنده جایزه 60 هزار دالري شدند. 
امسال  نمایشنامه  بخش  در  جایزه  این 
برنده اي نداشت. پاتریشیا رایتسون برنده 
كودكان،  ادبیات  دالري  هزار   30 جایزه 
30 هزار  آلبیستون برنده جایزه  جوردي 
دالري شعر كنت سلسر و »پامال راشبي« 
ادبیات  بخش  در  ترنر  اتل  جایزه  برنده 
هر  ولز  نیو ساوت  جوایز  شدند.  جوانان 
سال در بخش هاي مختلف به آثار برتر در 
غیرداستاني،  آثار  داستان،  رمان،  زمینه 
شعر، فیلمنامه و نمایش نامه، اثر اول و اثر 

منتخب خوانندگان اهدا مي شود. 
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افسون دایره المعارف ها 

خورخه لوییس بورخس، نویسنده آرژانتیني، در سال 1986 
درگذشت، یعني 15 سال پیش از آن كه ویكي پدیا راه اندازي 
از آن  احتماال  این سایت را مي دید،  او  اگر  این حال  با  شود. 
هنر«  »غریزه  كتاب  نویسنده  داتون،  دنیس  مي آمد.  خوشش 
در  كه  داده  قرار  سایتش  بر  مصاحبه اي  تازگي  به   )2008(
انجام  با بورخس  از همكارانش  تن  دو  به همراه   1977 سال 
به  عمیق اش  عالقه  از  مصاحبه  این  در  بورخس  است.  داده 
بر  تاثیري  چه  كتب  این  كه  این  و  گفته  »دایره المعارف«ها 

زندگي اش گذاشته اند: 
خوانده هاي  برترین  و  بهترین  دایره المعارف ها  نظرم  به 
عالقه  كتب  این  به  همواره  من  هستند.  من  زندگي  سراسر 
داشته ام. عادت داشتم به كتابخانه ملي بوئنس آیرس بروم و 
كتابدار  از  نمي توانستم  بودم،  كه خیلي خجالتي  آن جایي  از 

سوال كنم یا دنبال كتابي بگردم. 
در نتیجه در قفسه ها دنبال دایره المعارف بریتانیكا مي گشتم. 
از آن  كنم و در خانه  تهیه  را  كتاب  این  توانستم  بعدتر  البته 
استفاده كنم. بعد خیلي اتفاقي دست مي بردم وجلدي را انتخاب 

مي كردم و بخشي از آن را مي خواندم. 
از  دایره المعارف  یک  اگر  مي شد  جالب  چقدر  فكركردم  بعد 
خیالي،  جهاني  از  دایره المعارف  یک  و  داشتیم  واقعي  جهان 

جایي كه در آن همه چیز به هم وصل مي بود. 
با  ومتناسب  باشد  داشته  زباني  براي خودش  مثال  كه  جایي 
آن ادبیاتي و تاریخي و الي آخر. بعد به خودم گفتم داستاني 
دایره المعارفي  خیالي.  دایره المعارف  یک  درباره  مي نویسم 
بحث  آن  درباره  و  بنویسند  را  آن  مختلفي  انسان هاي  كه 
ادیبان، معماران، مهندسان و  فیلسوفان،  كنند؛ ریاضي دان ها، 

رمان نویسان و تاریخ نگاران. 
بورخس در ادامه توضیح مي دهد كه چگونه این ایده داستان 
گونه  این  مي دهد.  شكل  را  ترتیوس«  اوربیس  اوكبر،  »تلون، 
است كه بورخس دوستان به این فكر مي كنند كه آیا بورخس 
دلش نمي خواست براي خودش فضایي بي نهایت مي داشت با 
آن  در  مي توانست  مي خواست  كاري  هر  كه  فراوان  امكانات 
انجام دهد. بورخس به داتون مي گوید »اگر شما چیزهایي كه 
من به آن ها مي گویم »آثارم« را خوانده باشید، متوجه مي شوید 
و  دارد  براي حیرت وجود  آشكاري  خیلي  نماد  آن ها  در  كه 
این نماد هزارتو است. براي من هزارتو نماد آشكار حیراني 
تصوركرد  را  بورخس  مي شود  راحت  خیلي  است.«  وگیجي 
كه هرازگاهي در ویكیپدیا چرخ مي زند و مدخل هایي تودرتو 

بسازد، مدخل هایي براي حیرت، گمراهي و شگفتي. 

میلیون ها نویسنده آنالین در چین 
كه  است  آنالین  وقت  تمام  نویسنده  میلیون  یک  دارای  چین 
بسیاری از آنها ده ها هزار یوان و تعدادی بیش از 100هزار 
یوان ) 20 هزار و 134دالر( یا حتی یک میلیون یوان در سال از 
راه نوشتن كسب درآمد می كنند. خوانندگان اینترنتی معموال 
مجبورند برای خواندن رمان در وب سایت پولی پرداخت كنند 
و وب سایت نیز باید 50 تا 70 درصد از این پول را به نویسنده 
بدهد. اگر یک نویسنده در روز شخصیت های بیشتری را خلق 
تمام  نویسندگان  می رود.  باالتر  دستمزد  این  نسبت،  به  كند 
و  تشكیل مي دهند  را  این صنعت  از  تنها بخشی  آنالین  وقت 
برای بیشتر افراد این شغل بسیار مشكل و خسته كننده است. 
10 ساعت  از  این نویسندگان مجبورند حتی بیش  از  تعدادی 
در روز بنویسند و البته زمانی كه رمان می نویسند از احتمال 
غیرمجاز بودن آن نگران هستند. طبق اظهارات یكی از ناشران 
آنالین 90 درصد از كاربران اینترنت چینی اغلب نوشته های 

غیرمجاز می خوانند. 

 

کوتاه از ادبیات نگاهي به جهان واژگان فردوسي 

 شاهنامه؛
قله ادبیات حماسي جهان

عباس كریمي 

بود.  فردوسي  بزرگ، حكیم  زادروز حماسه سراي  كه گذشت  شنبه اي 
مختلف  شاعران  توسط  زیادي  شاهنامه هاي  ایران،  تاریخ  طول  در 
فقط  گرفت  قرار  همگاني  طبع  مقبول  كه  اثري  اما  آمده  در  نگارش  به 
نه  منظوم  آثار  بي نظیرترین  از  یكي  كه  چرا  است  فردوسي  شاهنامه 

ایران كه جهان است. 
نام فردوسي در كنار بزرگاني چون هومر آمده است هرچند فردوسي 
به دلیل پرداختن به تعالیم واالي انساني و اخالقي بر قله ادبیات حماسي 

جهان قرار مي گیرد. 
ایرانی است.  شاهنامه، حافظ راستین سنت های ملی و شناسنامه قوم 
آبا  فرهنگ  مثبت  عناصر  از  بسیاری  بزرگ،  اثر  این  وجود  بی  شاید 
آنها  از  اثری  نابود می شد و  تاریخی  اجدادی ما در توفان حوادث  و 
برجای نمی ماند. شاهنامه نه فقط بزرگ ترین و پرمایه ترین مجموعه 
بلكه  است  مانده  یادگار  به  غزنوی  و  سامانی  عهد  از  كه  است  شعر 
رونق  و  مظهر شكوه  بارزترین  و  فارسی  زبان  عظمت  مهم ترین سند 
فرهنگ و تمدن ایران قدیم و خزانه لغت و گنجینه ادبـیات فارسی است. 
فردوسی طبعی لطیف داشته، سخنش از طعنه و هجو و دروغ و تملق 
خالی بود. او در وطن دوستی سری پر شور داشت. به داستان های كهن 

و به تاریخ و سنن قدیم عشق می ورزید. 
اهمیت شاهنامه فقط در جنبه ادبی و شاعرانه آن خالصه نمی شود و 
پیش از آن كه مجموعه ای از داستان های منظوم باشد، تبارنامه ای است 
كه بیت بیت و حرف به حرف آن ریشه در اعماق آرزوها و خواسته 
و  نیكی  تاریخی،  ادوار  همه  در  كه  ملتی  دارد.  كهن  ملتی  های جمعی، 
شاهنامه،  است.  داشته  ستیز  ظلمت  و  بدی  با  و  ستوده  را  روشنایی 
منظومه مفصلی است كه حدودا از شصت هزار بیت تشكیل شده است 
و دارای سه دوره اساطیری، پهلوانی، تاریخی است. فردوسی بر منابع 
بازمانده كهن، چنان كاخ رفیعی از سخن بنیان می نهد كه به قول خودش 
آن  بر  سالیان  گذشت  و  برساند  بدان  گزندی  تواند  نمی  باران  و  باد 

تاثیری ندارد. 
در برخورد با قصه های شاهنامه و دیگر داستان های اساطیری فقط به 
ظاهر داستان ها نمی توان بسنده كرد. زبان قصه های اساطیری، زبانی 
آكنده از رمز و سمبل است و بی توجهی به معانی رمزی اساطیر، شكوه 

و غنای آنها را تا حد قصه های معمولی تنزل می دهد. 
حكیم فردوسی خود توصیه می كند: 

تو این را دروغ و فسانه مدان 
به یكسان روش در زمانه مدان 
از او هر چه اندر خورد با خرد 

دگر بر ره رمز معنی برد 

نبرد خیر و شر 
شاهنامه روایت نبرد خوبی و بدی است و پهلوانان، جنگجویان این نبرد 

دائمی در هستی اند. 
جنگ كاوه و ضحاك ظالم، كین خواهی منوچهر از سلم و تور، مرگ 
سیاوش به دسیسه سودابه و... همه حكایت از این نبرد و ستیز دارند. 

بر شاهنامه همیشه مدافع خوبی ها در  اندیشه حاكم  تفكر فردوسی و 
برابر ظلم و تباهی است. ایران كه سرزمین آزادگان محسوب می شود 

همواره مورد آزار و اذیت همسایگانش قرار می گیرد. 
قرار  را در معرض مصیبت های گوناگون  آن  ایران،  زیبایی و شكوه 
می دهد و از همین رو پهلوانانش با تمام توان به دفاع از موجودیت این 
كشور و ارزش های عمیق انسانی مردمانش بر می خیزند و جان بر 

سر این كار می نهند. 
انسانی هستند كه عمر  پهلوانان شاهنامه نمونه های متعالی  از  برخی 
خویش را به تمامی در خدمت همنوعان خویش گذرانده است. پهلوانانی 
این  از  طوس  و  گودرز  رستم،  كیخسرو،  سیاوش،  فریدون،  همچون 

دسته اند. 
وجودشان  تور  و  سلم  و  ضحاك  همچون  نیز  دیگری  شخصیت های 
آكنده از شرارت و بدخویی و فساد است. آنها ماموران اهریمنند و قصد 
مرگ،  با  شاهنامه  قهرمانان  دارند.  را  جهان  امور  در  فساد  و  نابودی 
ستیزی هماره دارند و این ستیز نه رویگردانی از مرگ است و نه پناه 
بردن به كنج عافیت، بلكه پهلوان در مواجهه و درگیری با خطرات بزرگ 
به جنگ مرگ می رود و در حقیقت، زندگی را از آغوش مرگ می دزدد. 
اغلب داستان های شاهنامه بی اعتباری دنیا را به یاد خواننده می آورد 
و او را به بیداری و درس گرفتن از روزگار می خواند ولی در همین حال 
آنجا كه هنگام سخن عاشقانه می رسد فردوسی به سادگی و با شكوه و 

زیبایی موضوع را می پروراند. 
نگاهی به پنج گنج نظامی در مقایسه با شاهنامه، این حقیقت را بر ما 
نمایان تر می كند. در پنج گنج، شاعر عارف كه ذهنیتی تغزلی و زبانی 
نرم و خیال انگیز دارد، در وادی حماسه چنان غریق تصویرسازی و 
توصیفات تغزلی شده كه جای و مقام زبان حماسه را فراموش كرده 
تغزلی در شأن زبان  آنكه كه فردوسی حتی در توصیفات  است حال 
حماسه، از تخیل و تصاویر بهره می گیرد و از ازدحام بیهوده تصاویر 

در زبان حماسی اش پرهیز می كند. 

آفتاب آید دلیل آفتاب 
تصویرسازی در شعر فردوسی جایی بسیار مهم دارد. شاعر با تجسم 
حوادث و ماجراهای داستان در پیش چشم خواننده او را همراه با خود 
به  سینما  پرده  بر  را  داستان  خواننده  گویی  برد،  می  حوادث  متن  به 

تماشا نشسته است. 
تصویرسازی و تخیل در اثر فردوسی چنان محكم و متناسب است كه 
در  و...  روز  غروب، شب،  طلوع،  درباره  طبیعی  توصیفات  اغلب  حتی 
شعر او حالت و تصویری حماسی دارد و ظرافت و دقت حكیم طوس 
در چنین نكاتی موجب هماهنگی جزئی ترین امور در شاهنامه با كلیت 

داستان ها شده است. 
چند بیت زیر در توصیف آفتاب بیان شده است: 

چو خورشید از چرخ گردنده سر 
برآورد بر سان زرین سپر 
پدید آمد آن خنجر تابناك 

به كردار یاقوت شد روی خاك 
چو زرین سپر برگرفت آفتاب 
سرجنگجویان برآمد ز خواب 

و این هم تصویری كه شاعر از رسیدن شب دارد: 
چو خورشید تابنده شد ناپدید 
شب تیره بر چرخ لشگر كشید 

آهنگي دیگر 
موسیقی در شعر فردوسی از عناصر اصلی شعر محسوب می شود. 
انتخاب وزن متقارب كه هجاهای بلند آن كمتر از هجاهای كوتاه است، 

موسیقی حماسی شاهنامه را چندبرابر می كند. 
به كارگیری  با  فردوسی  مناسب،  عروضی  وزن  از  استفاده  بر  عالوه 
قافیه های محكم و هم حروفی های پنهان و آشكار، انواع جناس، سجع 
و دیگر صنایع لفظی تأثیر موسیقایی شعر خود را تا حد ممكن افزایش 

می دهد. 
اغراق های استادانه، تشبیهات حسی و نمایش لحظات طبیعت و زندگی 

از دیگر مشخصات مهم شعر فردوسی است. 
برآمد ز هر دو سپه بوق و كوس 

هوا نیلگون شد، زمین آبنوس 
چو برق درخشنده از تیره میغ 

همی آتش افروخت از گرز و تیغ 
هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش 
ز بس نیزه و گونه گونه درفش 

از آواز دیوان و از تیره گرد 
ز غریدن كوس و اسب نبرد 

شكافیده كوه و زمین بر درید 
بدان گونه پیكار كین كس ندید 
چكاچاك گرز آمد و تیغ و تیر 

ز خون یالن دشت گشت آبگیر 
زمین شد به كردار دریای قیر 

همه موجش از خنجر و گرز و تیر 
دمان بادپایان چو كشتی بر آب 

سوی غرق دارند گفتی شتاب 
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شاهکارهای جورج بوش 
در عرصه فن آوري 

های  بودجه  اختصاص  سابق،  رئیس جمهور  بزرگ  خطاهای  از 
كالن به فن آوري هایی است كه بدون استفاده كنار گذاشته شدند 

روزنامه لس آنجلس تایمز در مقاله ای به بررسی اشتباهاتی 
در  آمریكا  سابق  رئیس جمهور  بوش  جورج  كه  پرداخته 
است.  داده  انجام  ناموفق  آوري هاي  ازفن  استفاده  عرصه 
جمهور  روسای  برانگیزترین  بحث  از  یكی  بوش  جورج 
كه  نظامی  اقدامات  خاطر  به  كه  رود  می  شمار  به  آمریكا 
انجام داد با سیل عظیمی از انتقادات افكارعمومی بین المللی 
مواجه شد اما اكنون به نظر می رسد كه اشتباهات رئیس 
به سیاست های خارجی محدود  تنها  آمریكا  جمهور سابق 
نمي شود بلكه بنابر گزارشی كه روزنامه لس آنجلس تایمز 
منتشر كرده است یكی دیگر از خطاهای بزرگ بوش، اختصاص 
بودجه های كالن به فن آوري هایی است كه بدون استفاده كنار 
گذاشته شدند.این فن آوري ها كه با هدف دفاع از مرزهای آمریكا 
در مقابل تهدیدات تروریستی توسعه داده شده بودند خیلي زود 
فن  این  از  یكي  شدند.  تبدیل  پرهزینه ای  بسیار  های  عملیات  به 
آوري ها حصار مجازي است. حصار مجازی قادر است مهاجران 
غیرقانونی را كه قصد ورود به مرزهای آمریكا دارند ردیابی كند. 
این ابزار اولین فن آوري ناموفقی است كه از سوی رئیس جمهور 
داخلی  امنیت  دپارتمان  گرفت.  قرار  آزمایش  مورد  آمریكا  سابق 
رادار،  استحكامات  ساخت  برای  دالر  میلیارد   1/1 حدود  آمریكا 
راه دور موانع مجازی هزینه  از  كنترل  حسگرها و دوربین های 
مهاجران  و  تروریست ها  ورود  توانستند  می  ابزارها  این  كرد. 
غیرقانونی را شناسایی كنند. این تاسیسات را كه شركت بوئینگ 
عنوان  با  سیستمی  از  ای  پیچیده  بسیار  بخش  بود  كرده  ارائه 
»حصار مجازی« است كه می تواند هر فرد را حتی از فاصله 10 
اسلحه  شخص  آن  های  چمدان  بین  اگر  و  كند  اسكن  كیلومتری 
افسوس  كند.  كشف  را  آنها  باشد  شده  جاسازی  مخدر  مواد  یا 
دور  راه  از  كنترل  دوربین های  تاسیسات،  این  نصب  از  پس  كه 
و ردیاب های پرهزینه نتوانستند بدن یک انسان را از برگ های 
ماه  دهند.سرانجام  تشخیص  باد  در  لرزان  های  علف  و  درختان 
مارس گذشته، ژانت ناپولیتانو وزیر امنیت داخلی آمریكا نتایج این 
پروژه را ناموفق اعالم كرده و مانع ادامه آزمایشات آن شد. ژانت 
اجرای  كه  را  دیگر  فایده  بی  پروژه  یک  گذشته  فوریه  ناپولیتانو 
آن در زمان ریاست جمهوری بوش آغاز شده بود مردود اعالم 
كرد. این پروژه، یک سیستم فن آوری پیچیده بود كه برای كنترل 

شد.  می  اجرا  می شوند  آمریكا  بنادر  وارد  كه  كشتی هایی  تمام 
این سیستم باید می توانست مواد هسته ای جاسازی شده در این 
كشتی ها را شناسایی كند.در سال های اخیر هشدارهای اشتباه از 
امنیت  وزیر  ترتیب  این  به  و  بود  زیاد  بسیار  سیستم  این  سوی 
ملی آمریكا متقاعد شد كه این سیستم هیچ فایده ای ندارد. همچنین 
سال گذشته، آژانس TSA آژانس مسئول امنیت هوایی آمریكا 37 

ردیاب انفجاری حاضر در داخل فرودگاه ها را از رده خارج كرد. 
این دستگاه ها نیز كه حدود 30 میلیون دالر هزینه داشتند به خاطر 
در عرصه  بوش  آخرین شاهكار  اعالم شدند.  مردود  بد  عملكرد 
فن آوری، ایجاد كارت شناسایی غیرقابل جعل است. برپایه قانون 
باید  آمریكایی  شهروند  هر   ،2005 سال  مصوب  واقعی«  »هویت 
این نوع جدید از كارت شناسایی را كه در تمام ایاالت یكسان بود 
مالک  به  مربوط  اطالعات  تمام  شناسایی  كارت  باشد.این  داشته 
كارت را جمع آوری می كرد و نمی توانست جعل شده و مورد 
سوء استفاده قرار گیرد. جدای از مسائل فن آوری، این بار بحران 
به  پروژه منجر  این  اجرای  برای  اقتصادی و كمبود بودجه الزم 

رد آن شد. 
19 مي 2010 

14 سال زندان براي 
ثروتمندترین مرد چین 

بنیانگذار بزرگ ترین فروشگاه هاي زنجیره اي لوازم منزل 
به  بود  كشور  این  مرد  ثروتمندترین  زماني  كه  چین  در 
دلیل پرداخت رشوه و عقد قراردادهاي غیرقانوني به 14 
سال زندان محكوم شد. هوانگ گوانگیو به پرداخت 60.4 
میلیون   20 و همچنین  غرامت محكوم شده  پوند  میلیون 
پوند از دارایي هاي او ضبط خواهد شد. این در حالي است 
كه خبري در مورد سرنوشت همسر آقاي هوانگ یا رئیس 
سابق این شركت كه در دادگاه همراه این میلیاردر چیني 

محاكمه مي شدند، منتشر نشده است. 

محكومیت هوانگ گوانگیو 
از  بسیاري  اعتقاد  به 
گامي  چیني  حقوقدان هاي 
موثر در مبارزه با مفاسد 
كشور  این  اقتصادي 
ساله   41 مرد  این  است. 
دستگیر   2008 نوامبر  در 
شد. این در حالي بود كه 
در آن زمان براي سومین 
عنوان  متوالي  سال 

از  با ثروتي معادل 6.3 میلیارد دالر را  ثروتمندترین مرد چین 
آن خود كرده بود. 

همراه  به   »GOME« شركت  بنیانگذاري  با   2004 سال  در  او 
عنوان  پوند  میلیون   3.043 اولیه  سرمایه گذاري  با  برادرش 
ثروتمندترین فرد چیني را به خودش اختصاص داد. او هنوز هم 

مالک یک سوم سهام این شركت بزرگ است. 

از جمله اتهامات هوانگ گوانگیو رشوه دادن و جعل مدارك است. 
او كه فرزند یک كشاورز فقیرچیني است در دهه 80 كارش را با 
فروش رادیو و ساعت در یک دكه در پكن شروع كرد. در پرونده 
جمله  از  چیني  بلندپایه  مقامات  از  بسیاري  هوانگ  آقاي  فساد 
شهردار شینژن و رئیس پلیس این منطقه هم مقصر شناخته شده 
»GOME« سعي  هوانگ شركت  آقاي  زماني دستگیري  از  اند. 
كرده خودش را از او جدا كند. این شركت لوگو خودش را تغییر 
داده و رئیس جدید این شركت هم نزدیک به 25 درصد از سهم 

این شركت را به یک شركت آمریكایي فروخته است. 
18 مي 2010 

پخش سه بعدي مسابقات
 جام جهاني 2022 

با نزدیک شدن زمان اعالم میزبان هاي جام جهاني 2018 و 
است.  گرفته  میزباني شدت  نامزد  تكاپوي كشورهاي   2022
جام  میزبان هاي  نام  جاري  سال  دسامبر  دارد  قصد  فیفا 
جهاني 2018 و 2022 را اعالم كند. ژاپن، كره جنوبي و قطر 
براي گرفتن میزبان جام جهاني 2022 نام نویسي كرده اند و 
كشورهاي امریكا، روسیه، استرالیا، انگلیس، اسپانیا- پرتغال 
و هلند- بلژیک براي گرفتن میزباني جام هاي جهاني در سال هاي 
از  بخشي  ژاپن  سه  شنبه  روز  شده اند.  نامزد   2022 و   2018
برنامه هایش را براي گرفتن میزبان جام جهاني 2022 اعالم كرد. 
براساس گزارش كمیته میزباني جام جهاني 2022 ژاپن قصد دارد 
بازي افتتاحیه و نهایي جام جهاني را در ورزشگاه 83 هزار نفري 

اوزاكا برگزار كند. 
 2019 جهاني  جام  در  و  است  اوزاكا  شمال  در  اكو  ورزشگاه 
راگبي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ژاپن قصد دارد 
از تكنولوژي جدیدش براي برگزاري هر چه بهتر مسابقات جام 

جهاني بهره ببرد. رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن گفت: 
» میزباني ما جذابیت هاي فراوان را براي رسانه هاي بین المللي و 

شخص سپ بالتر به همراه خواهد داشت. « 
در میان برنامه هاي ژاپن مي توان به استفاده از 200 دوربین براي 
دوربین  یک  بازیكن  هر  ازاي  به  كه  كرد  اشاره  مسابقات  پخش 
حركات بازیكنان را ثبت خواهد كرد. هم چنین حركات توپ ها از 
تمامي زاویه ها توسط دیگر دوربین ها ضبط خواهد شد. همچنین 
ورزشگاه ها  وارد  الكترونیكي  بلیت  از  استفاده  با  تماشاگران 
 GPS اینكه تماشاگران با استفاده از سیستم  خواهند شد. ضمن 
كنند.پروفسور  پیدا  بهتر  ورزشگاه ها  در  را  خود  راه  مي توانند 
داریم  مهلت  12 سال  كیو مي گوید:»  دانشگاه  استاد  جان موراي 
تا این سیستم را كامل كنیم اما در سال 2016 این سیستم آماده 
فیلم  از  گرفتن  الهام  با  مي خواهند  ژاپني ها  بود.«  استفاده خواهد 
آواتار رقابت هاي جام جهاني 2022 را پخش كنند و سیستم پخش 

تلویزیوني مسابقات به صورت سه بعدي خواهد بود. 
18 مي 2010 

مردان بیشتر از زنان 
دروغ می گویند 

دروغ  زنان  از  بیش  مردان  می دهد  نشان  تحقیق  یک  نتایج 
می گویند و كمتر از آنها احساس گناه می كنند. 

مشخص  داشتند  شركت  نفر  هزار  سه  كه  سنجی  نظر  در 
شد مردان انگلیسی به طور متوسط هر روز سه بار دروغ 
سال  در  دروغ   92 و  هزار  با  معادل  رقم  این  كه  می گویند 
است.اما به نظر می رسد كه زنان از مردان صادق تر هستند 
به طوری كه تعداد دروغ های آنها در سال 728 یا دو بار در 
از  بیشتر  تحقیقات مشخص شد مادران  این  روز است. در 
دیگر اعضای خانواده دروغ می شنوند.25 درصد از مردان اقرار 
كردند كه به مادر خود دروغ گفته اند، این در حالی است كه این 

عدد در زنان نزدیک به 20 درصد است. 
شركت  تحقیق  این  در  كه  افرادی  از  درصد   10 فقط  عوض  در 
داشتند اعالم كردند كه ممكن است به همسر خود دروغ بگویند.

در این مطالعات مشخص شد معمول ترین دروغ زنان گفتن جمله 
كردن  مخفی  برای  آن  از  كه  است  خوبم«  من  نیست،  »هیچی 
احساسات خود استفاده می كنند.زنان بیشتر از مردان بعد از گفتن 
دروغ احساس گناه می كنند. 82 درصد از زنان بعد از دروغ گفتن 
احساس عذاب وجدان دارند ولی این رقم در مردان نزدیک به 70 
درصد است.سه چهارم افرادی كه در این تحقیقات شركت داشتند 
اعالم كردند دروغ گفتن برای جلوگیری از ناراحت شدن یک فرد 
می تواند قابل قبول باشد.55 درصد از بریتانیایی ها فكر می كنند با 
اینكه زنان كم تر دروغ می گویند اما آنها دروغگویان بهتری نسبت 

به مردان هستند. 
هم  خوبم.آنقدرها  نیست، من  مردان:هیچی  معمول  دروغ  چند 
ببخشید،  كردم.  گیر  ترافیک  تو  هستم.من  راه  تو  نبود.من  گران 
من نتوانستم جواب تلفنت را بدهم.الغر شده ای.این همان چیزی 
است كه من می خواستم. چند دروغ معمول زنان:هیچی نیست، من 
هم  نزدم.خیلی  آن  به  هم  كجاست.حتی دست  نمی دانم  خوبم.من 
را دور  آن  راه هستم.نه، من  تو  درد می كند.من  نبود.سرم  گران 

نینداختم.این همان چیزی است كه من همیشه می خواستم. 
19 مي 2010 
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هر چه بیني بزرگ تر، 
سالمتي بیشتر 

شاید بیني بزرگ یكي از تعابیر ناخوشایند ظاهري باشد 
اما در كنارش حسن هاي بسیاري هم دارد. به عنوان مثال 
افرادي كه بیني بزرگي دارند مقاومت بیشتري در برابر 
مي دهند.  نشان  سرماخوردگي  ازقبیل  بیماري هاي هایي 
به  بیني هاي بزرگتر  نتیجه رسیده اند كه  این  به  محققان 
نسبت بیني هاي كوچكتر تقریبا هفت درصد كمتر آلودگي 
و ذرات غبار را به داخل مي كشند و از طرف دیگر در برابر 
از دهان مانند یک حصار عمل مي كنند.  جرم هاي خارج شده 
بیني هاي بزرگتر همچنین اثرات»تب یونجه« را كه این روزها 

شایع شده است، كاهش مي دهند. 
قبیل  از  بزرگتر  صورت  اعضاي  دریافتند  پژوهشگران  این 
دهان وبیني بزرگ،»بازدهي تنفسي« را پائین آورده و به همین 
بدن  به  هوا  طریق  از  كمتري  باكتري هاي  و  غبار  ذرات  دلیل 

منتقل مي شوند. 
تیم تحقیق دانشگاه آیووا دو بینی مصنوعی را درست كردند 
از  یک  هر  بود.  دیگری  از  بزرگتر  برابر   3/2 آنها  از  یكی  كه 
دو  دارای  كه  گذاشته شد  دو سر مصنوعی  بر روی  بینی ها 
نوع مختلف لب بودند. یک جفت از این لب ها كلفت و جفت دیگر 
نازك بودند. سپس این محققان، بر روی هر دو صورت بارانی 

از ذرات آالینده فرو ریختند. 
نتایج این بررسی ها نشان داد كه بینی بزرگتر نسبت به بینی 
با ابعاد نرمال 5/6 درصد كمتر مواد سمی را استنشاق كرد. 
لب های  از  كمتر  درصد   2/3 نیز  گوشتی  لب های  همچنین 
باریک، ذرات را به داخل دهان وارد كردند. دكتر رنه آنتوني، 
استادیار و همراه رئیس تیم تحقیق دانشگاه آیووا در این باره 
مي گوید:» بیني هاي بزرگ و بیرون آمده محافظ بهتري براي 
دهان هستند و خطر عفونت ها و احتمال بروز آلرژی را كاهش 
مي  دهند . بینی و لب ها نقش مهمی در اثربخشی تنفس ایفا می 

كنند و موجب 
می  شوند كه كمترین تعداد ذرات گرد و غبار و باكتری حاضر 

در هوا وارد بدن شوند.« 
17 مي 2010 

هک شدن سیستم تلفنی تیم
 منچستر یونایتد

سیستم تلفنی تیم فوتبال منچستر یونایتد هک شد. به گزارش 
دیلی میرور مظنونانی كه ظاهرا طرفدار تیم چلسی هستند در 
اقدامی بی سابقه سیستم تلفنی باشگاه منچستر یونایتد انگلیس 

را هک كردند. 

بر این اساس هر كسی كه در روز تعطیل برای گرفتن اطالعات 
به باشگاه زنگ می زد با پیامی كه از زبان یكی از طرفداران 
چلسی بعنوان قهرمان فریاد زده می شد را می شنید. به گفته 
مورد  در  اطالعات  گرفتن  جهت  وقتی  زنندگان  تلفن  از  یكی 
كه  چلسی  تیم  طرفداران  از  یكی  با صدای  كرد  تلفن  باشگاه 
قهرمان  ما  گفته  كه  مواجه شده  ربودند،  منچستر  از  را  جام 
هستیم. مقامات مسوول پس از اطالع از این موضوع به پلیس 
انداختند. هنوز  از كار  تلفنی را موقتا  گزارش كرده وسیستم 
مسووالن چلسی در این باره اظهار نظر نكرده اند اما قطعا فرد 
یا افرادی كه طرفدار تیم چلسی بوده اند با هک كردن سیستم 
كه  دیگری  فرد  گیر خودكار  پیغام  آنرا روی  منچستر،  تلفنی 
به  گوید  می  پلیس  اند.  كرده  دایورت  داشته  شده  ظبط  پیام 
منچستر  اختیار  در  مخابراتی  سرویس  كه  شركتی  كارگران 
با  گذشته  هفته  چلسی  هستند.  مظنون  اند،  داده  قرار  یونایتد 
برد یک بر صفر مقابل پورتس موث جام قهرمانی را باالی سر 
برد و منچستر را از دستیابی به این عنوان كه برایش بسیار 
تالش كرده بود ناكام گذاشت. یكی از مقامات منچستر یونایتد 
از مدار  افزود ما بالفاصله سیستم را  این مطلب  تایید  ضمن 
خارج ساختیم و پلیس در حال انجام تحقیقات بیشتر درباره 

مظنونین این كار هستند.

جهت درج آگهی در هفته نامه پرشین با شماره تلفن

 02084554203
تماس حاصل فرمائید
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آشنایی با موزه علوم لندن
موزهٔ علوم لندن )Science Museum( بخشی از موزهٔ ملی علم و صنعت 
است كه در كنزینگتون لندن واقع شده است. این موزه از مهم ترین جاذبه های 
گردشگری شهر لندن است.موزه علوم لندن كه بیش از یک و نیم قرن از عمر آن 
می گذرد، سال 1851 در كاخ شیشه ای و غول پیكر كریستال پاالز واقع در هاید 

پارك شهر لندن راه اندازی شد.
در آن زمان هیچ كس حتی تصورش را هم نمی كرد كه با گذشت 15 دهه از 
و  علوم  نمایشگاهی  مراكز  جذاب ترین  از  یكی  به  موزه  این  آن،  طالیی  حیات 

فناوری سراسر جهان تبدیل شود.
و  منابع  جذب  به  بود  ساده  نمایشگاه  یک  تنها  ابتدا  در  كه  موزه  این  شهرت 
نظیر  سرشناس  شخصیت های  حمایت  همچنین  و  توجه  قابل  مالی  كمک های 

شاهزاده آلبرت كمک قابل توجهی كرد.
اكنون  این موزه جرقه اصلی گشایش موزه های دیگری شد كه هم  راه اندازی 
در ردیف برترین و معتبرترین موزه های علمی جهان قرار دارند كه از آن جمله 
)South Kensington( اشاره كرد كه  به موزه ثاوت كنسینگتون   به  می توان 
آلبرت و  از موزه  اكنون بخشی  به عرصه حیات گذاشت و  پا  در سال 1857 

ویكتوریا به حساب می آید.
است  ساختمانی  شده،  واقع  طبیعی  تاریخ  موزه  مجاورت  در  كه  علوم  موزه 
دید  معرض  در  را  آینده  فن آوری  دستاوردهای  و  علوم  تاریخ  كه  طبقه   7
به  را  قرار می دهد.اكثر قسمت های موزه، مسائل مختلف علمی  بازدیدكنندگان 
صورت تعاملی به بازدیدكنندگان جوان آن، كه از اقصی نقاط كشور در قالب 

گردش های علمی به موزه می آیند، عرضه می كند.
بخش جدیدی كه بسیار مورد استقبال عموم قرار گرفته، تصویری فریبنده و 
گاه ترسناك از علم ژنتیک، كامپیوتر و دستاوردهای احتمالی دانش در آینده از 
قبیل گذراندن تعطیالت در فضا و زایمان مردان در برابر چشمان بازدیدكنندگان 

است.
 )Science and Art of Medicine( در بخش عظیم دیگری كه علم و فن طبابت
نام دارد، پیشرفت های علم پزشكی در طول تاریخ به نمایش گذاشته شده است.

دندان های  و  انسان  شده  مومیایی  سر  بخش،  این  در  موجود  اقالم  جالبترین 
مصنوعی جورج واشنگتن، بانی استقالل آمریكاست.

در موزه علوم لندن بیش از 30 گالری پویا فعالیت دارند كه در هر یک به بخشی 
از طیف وسیع و هیجان برانگیز علوم پرداخته می شود:

ٔ دنیای مدرن
ٔ سالن انرژی

ٔ اكتشافات فضایی
ٔ پرواز

ٔ روان شناسی
ٔ اندازه گیری زمان

ٔ كشتیرانی
ٔ آنتن و آینده 

این موزه یكی از غنی ترین موزه های علمی دنیاست كه در آن طیف وسیعی از 
به  گذشته  قرون  در  ارائه شده  تكنولوژیكی  و  علمی  و سیستم های  ابزارآالت 

چشم می خورد. 
در این موزه ردپایی دیدنی از تمام فناوری های ارائه شده در 2 قرن اخیر به 
فناوری  پزشكی،  علوم،  گروه   4 در  دیدنی  مجموعه های  این  می خورد.  چشم 

اطالعات و ارتباطات و مهندسی برای بازدیدكنندگان ارائه شده اند. 
در این مجموعه ها بالغ بر 12 هزار وسیله متنوع از دوران عصر سنگی گرفته 

تا به امروز وجود دارند كه برای هر بازدیدكننده ای جذاب به شمار می آیند. 
از تولید آتش  این مجموعه ها دربرگیرنده فرهنگ تمام كشورها و سرزمین ها 
به روش خاص اسكیموهای آمریكای شمالی گرفته تا ابزارآالت عجیب و غریب 

ساكنان اروپای شرقی و ژاپن هستند. 
زندگی در سال 2050 چگونه خواهد بود و آیا سفرهای تفریحی به مدار زمین 
و فضا براحتی مسافرت های هوایی بین شهری خواهد بود؟ در گالری آینده، 
پاسخ های مناسب به این پرسش ها داده می شود. در این گالری جذاب و هیجان 
روبه رو  فناوری ها  و  علوم  از  جذابی  مفاهیم  با  موزه  بازدیدكنندگان  برانگیز، 

می شوند. 
در این گالری از بازدیدكنندگان خواسته می شود درباره فناوری های جذابی كه 
فكر می كنند در آینده ارائه خواهد شد صحبت كرده و نظرات خود را مطرح كنند.

در كنار گالری آینده، گالری آنتن قرار دارد. در این گالری امكاناتی فراهم شده 
كه در هیچ جای دیگری از دنیا قابل دسترس نخواهند بود.

تازه ترین  درباره  موقتی  نمایشگاه های  همواره  كه  آن  ضمن  گالری  این  در 
فناوری های ابداع شده در سراسر جهان برپا می شود، بازدیدكنندگان می توانند 
از نزدیک با كاشفان علمی و همچنین ابداع كنندگان فناوری های برتر از نزدیک 

مالقات كرده و بیش از پیش با آنها آشنا شوند.
همچنین بازدیدكنندگان وقت كافی برای آشنایی با تازه ترین ابداعات و اكتشافات 

و گفت و گوی صمیمانه با ابداع كنندگان و كاشفان آنها دارند.
پرده های عظیم IMAX موزه علوم لندن نیز یكی دیگر از بخش های هیجان برانگیز 
و  علمی  متنوع  فیلم های  با پخش  كه  می آیند  به حساب  موزه  این  پرطرفدار  و 
تكنولوژیكی در پرده های عظیم بیش از 20 متر ارتفاع بازدیدكنندگان را غافلگیر 

می كنند.
پرواز به ماه، رازهای فراعنه مصر، سفر به اعماق دریا، سفر علمی برای شناخت 
جانوران غول پیكر اعماق اقیانوس ها، نیروهای طبیعی، دایناسورهای زنده، بدن 
انسان و ایستگاه فضایی بین المللی ازجمله جذاب ترین فیلم های علمی و تخیلی 

هستند كه برای بازدیدكنندگان از این سینما پخش می شوند.
ابتكاری  طرح های  و  ایده ها  وسیع  طیف  مكتوب  ارائه  به  لندن  علوم  موزه  در 
در زمینه های مختلف علمی و تخیلی و تكنولوژیكی توجهی خاص و هنرمندانه 

شده است.
در این موزه و در بازه های زمانی مشخص مجموعه ایده ها و داستان های علمی 
قالب كتاب هایی جذاب  آنها در  به ربط منطقی موجود میان  با توجه  و تخیلی 
منتشر شده تا به همراه تصاویری با كیفیت، بیشترین تاثیرگذاری را در میان 

خوانندگان داشته باشند.

علم

انفجار بزرگ و 
انرژی تاریک

در حال حاضر تنها توضیح ارائه شده درباره منشأ جهان می باشد که 
بطور گسترده پذیرفته شده است. انفجار بزرگ ، بسیار پر انرژی و پر 
حرارات بود و در ثانیه های اولیه پس از انفجار فقط تشعشع و ذرات 

زیر اتمی گوناگون در جهان وجود داشتند.
ٔ نظریه انفجار بزرگ 

ارائه شده درباره منشأ جهان می باشد كه  تنها توضیح  در حال حاضر 

بطور گسترده پذیرفته شده است. انفجار بزرگ ، بسیار پر انرژی و پر 
حرارات بود و در ثانیه های اولیه پس از انفجار فقط تشعشع و ذرات زیر 
اتمی گوناگون در جهان وجود داشتند. تشعشعات باقیمانده از این انفجار 
، از  هنوز به صورت امواج ضعبف مایكروویو در آسمان وجود داشته 
زمین قابل ردیابی هستند. به این امواج تشعشع مایكروویو زمینه كیهان 

گفته می شود. 
در اواخر دهه 1920 ، ادوین هابل ،ستاره شناس آمریكایی به بررسی نور 
دریافتی از ستارگان و كهكشانهای دور دست پرداخت او متوجه شد كه 
طول موجهای این نور ها بلند تر از میزان مورد انتظار است. این پدیده كه 
قرمز گرایی نام دارد ،نشان میدهد كه كهكشانها با سرعت زیاد در حال 

دور شدن از زمین هستند . 
هرچه ما بیشتر به عمق كیهان نظاره میكنیم در واقع بیشتربه عمق زمان 
دارد  قرار  نوری  10سال  فاصله  در  كه  را  ستاره  یک   . مینگریم  گذشته 
به همان اندازه بنظر میرسد كه 10سال نوری قبل بوده است. دورترین 
كند  نظاره  نجومی  بزرگ  تلسكوبهای  با  میتواند  انسان  كه  را  اجرامی 

كوازارها هستند . 
اولیه شكل  آنها در واقع كهكشانهای كامال جوانی هستند كه در مراحل 
به  را در سمت دلخواهی  نگاهش  انسان  اگر  به سر می برند. حال  گیری 
دورتر و بازهم دورتر متوجه كند باید به مرزی برسد كه در آنجا آغاز 
خلقت را مشاهده كند و به عبارت دیگر آن گاز داغ اولیه را ببیند كه تمام 
كهكشانها ، ستارگان ، سیارات و موجودات از آن ایجاد شده اند. بنابراین 
می بایست پیرامون ما را پیوسته پوسته كامال درخشانی در دور دست 
احاطه می كرد و آسمان هم می بایست شبها همچون روز روشن می شد 
از ما دور می شود زیرا كه عالم  با سرعت زیادی  این دیوار آتشین  اما 

لحظه به لحظه انبساط می یابد. 
طول  دارای  پوسته  این  نور  كه  است  زیاد  قدری  به  دورشدن  سرعت 
امواج  و  تشعشعات  به صورت  فقط  را  آن  ما  كه  بلندتری می شود  موج 
رادیویی دریافت می كنیم. وجود این پرتوها را می توان با رادیو تلسكوپها 
به سادگی اثبات كرد این تشعشعات تكیه گاهی مهم برای اثبات فرضیه 

انفجار اولیه می باشد. 
ٔ سرانجام جهان 

ستاره شناسان سه نظریه در مورد نحوه پایان جهان ارائه كرده اند: 
1( جهان برای همیشه در حال انبساط خواهد بود ؛ 

2( هنگامی كه جهان به اندازه معینی برسد انبساط آن متوقف شده ودر 
همان حال ثابت میماند؛ 

فروپاشی  یعنی  آن  انقباض  و  ایستد  می  انبساط  از  سرانجام  جهان   )3
درونی آن شروع میشود ؛)این نظریه طرفداران بیشتری دارد( 

ٔ دالیلی در اثبات انفجار بزرگ 
تشعشع مایكروویو زمینه كیهانی بهترین دلیل اثبات نظریه انفجار بزرگ 
می باشد. این تشعشع بسیار ضعیف بوده و طول مج بسیار ، بلندی دارد 
. این مشخصات، كشف ادوین هابل ستاره شناس آمریكایی كه گفته بود 

. این تشعشعات همچنین نظریه  جهان در حال انبساط است تایید میكند 
جرح گامف را نیز تایید میكند . 

او پیش بینی كرده بود كه با وجود آغازی برای جهان ، تشعشعاتی كه 
به ما می رسند بایستی از دورترین نقاط آن كه با سرعتی زیاد در حال 
دور شدن هستند. چنین تشعشعاتی به شدت مستعد قرمز گرایی »میزان 
گرایش نور اجسام دور شونده به سمت قسمت قرمز رنگ طیف الكترو 
مغناطیسی بوده « پس انتظار میرود كه دارای طول موجهای بلند باشند . 
با مطالعه كهكشانهای دور شواهد بیشتری در اثبات نظریه انفجار بزرگ 
بدست آمده است. بعضی از این كهكشانها 13 میلیالرد سال نوری با ما 
فاصله دارند.حال ما این كهكشانها را به همان شكلی كه 2 میلیارد سال بعد 
از انفجار بزرگ بوده اند، مشاهده می كنیم .این واقعیت كه آنها فشرده تر از 
كهكشانهای نزدیكتر به نظر می رسند نشان می دهد كه حجم جهان زمانی 
كوچكتر و متراكمتر بوده و حال با گذشت زمان این حجم در حال افزایش 
است .دانشمندان با امید به كشف منشأ جهان ، تالش می كنند تا شرایطی 
را كه بالفاصله بعد از انفجار بزرگ وجود داشت، باز سازی كنند. برای 
اینكار ، آنها دو اشعه از ذرات بنیادی را در جهات متضاد ، حول دستگاهی 
بنام شتاب دهنده )دستگاهی برای آشكار ساختن ذرات( می فرستند؛ این 
از  كه  می كنند  برخورد  هم  به  می رسند،  نور  سرعت  به  وقتی  اشعه  دو 
ذرات  این  می آیند.  بوجود  جدیدی  ذرات  برخورد،  این  از  انرژی حاصل 
ردی از برخورد ، ذرات جدیدی بوجود می آیند . این ذرات ردی از خود 
هیدروژن  میان  از  بنیادی  ذرات  آن  در  كه  )وسیله ای  حباب  محفظه  در 
مایع عبور و باعث جوشیدن آن شده و ردی از حباب از خود بر جای 
می گذارند( باقی می گذارند و داشنمندان می توانند انها را ببینند. نتایج این 
آزمایش حقایق بسیاری راجع به آغاز جهان در اختیار ما می گذارد، زیرا 
انرژی آزاد شده از تصادم ذرات بنیادی شبیه به انرژی ذراتی است كه در 

لحظات اولیه انفجار بزرگ حاصل شده است.)حامد احمدی( 
ٔ انرژی تاریک 

ٔ مقدمه 
حدود 200 میلیارد كهكشان كه هر كدام دارای تقریبا 200 میلیارد ستاره 
است بوسیله تلسكوپها قابل تشخیص است. اما این تعداد فقط 4 درصد 
از محل گیتی را تشكیل می دهد. حدود 73 درصد از جهان از ماده دیگری 
ساخته شده است كه انرژی تاریک نام دارد . هیچ كس نمی داند كه ماهیت 
این ماده ناشناخته چیست، اما مقدار این نوع ماده از تمام اتمهای موجود 
در تمام ستارگان موجود در كل كهكشانهای قابل شناسایی گستره فضا 

بسیار بیشتر است. 
به نظر می رسد این نیروی عجیب ، اجزای جهان را با سرعت فزاینده  ای 
از یكدیگر دور می كند، در حالی كه نیروی گرانش با این نیرو مقابله كرده 
و از سرعت این گسترش می كاهد. این اكتشافها بوسیله رصدخانه مداری 
كه كاوشگر ناهمسانگرد ریز موج ویلكینسون نامیده میشود انجام گرفته 
. این كاوشگر افت وخیزهای ناچیز موجود در پرتوهای ریز موج  است 
انفجار  میرای  پژواكهای  اثر  در  كه  اندازه می گیرد  را  كیهانی  زمینه  پس 

بزرگ بوجود آمده است .. 
ٔ انبساط جهان 

این یافته ها به مشاجرات فراوانی كه در مورد جهان ، عمر جهان ، سرعت 
انبساط آن و تركیب آن جریان داشت پایان داد. با استفاده از نتایج دو 
تحقیق ذكر شده ، اخترشناسان امروز بر این باورند كه سن جهان 13.7 
میلیارد سال با تقریب چند صدهزار سال است. بر اساس اطالعات موجود 
، جهان با سرعت شگفت آور 71 كیلومتر در ثانیه در مگا پارسک در حال 
انبساط است. )پارسک یک واحد اخترشناسی است و تقریبا برابر 3.26 

میلیون سال نوری است(. 
به نظر می رسد كه چیزی در فضا نهفته است و همانند نوعی نیروی ضد 
گرانشی عمل می كند.  این نیرو باعث می شود كه بجای آنكه جهان متراكم 
شود و اجزای آن به یكدیگر نزدیک شود، انبساط می یابد. از حدود بیست 
دارد، چرا كه  تاریک وجود  ماده  سال پیش حدس می زنند كه در جهان 
بسیار  انگار  كه  می كند  عمل  گونه ای  به  كه جهان  دریافتند  زمان  آن  در 
سنگینتر از چیزی است كه واقعا به نظر می رسد. دانشمندان برای توجیه 
پدیده مشاهده شده همه احتماالت ممكن را در نظر گرفتند از جمله وجود 
سیاهچاله ها ، كوتوله های قهوه ای و ذرات غیرقابل شناسایی كه از نظر 
ماهیت با انواع معمولی اتمها تفاوت دارند. اما هیچ كدام از آنها نتوانست 

جرم بسیار زیاد مشاهده شده را توجیه كند. 
ٔ آغاز داستان انرژی تاریک 

دانشمندان  زمان  آن  در  آغاز شد.   1998 از سال  تاریک  انرژی  داستان 
دریافتند كه بسیاری از كهكشانهای دور دست با سرعتی بسیار بیشتر از 
آنچه كه محاسبات موجود پیش بینی كرده اند، از یكدیگر دور می شوند. 
آن  بیانگر  انجام شد،  اخترها  نو  ابر  از  ویژه ای  انواع  كه روی  تحقیقاتی 
بود كه محاسبات انجام شده اشتباهی نداشت، به عبارت دیگر محاسبات 
دقیقا نشان دهنده آن بود كه سرعت انبساط جهان لحظه به لحظه در حال 

افزایش است و از سرعت این انبساط كاسته نمی شود. 
غیرقابل  غیرمنتظره  نیروهای  انواع  از  بعضی  كشف  می رسد  نظر  به 
شناسایی كه باعث می شوند ساختار فضا بطور مرتب از یكدیگر فاصله 
گرفته و ازهم دور شوند، موءید مشاهدات هالدین دانشمند انگلیسی است 
كه سالها پیش صورت گرفته است. وی می گوید: »جهان عجیبتر از چیزی 
است كه فكر می كنیم، جهان حتی عجیبتر از چیزی است كه بتوان فكرش 
همان  معطوف  را  خود  توجه  دیگر  یكبار  دانشمندان  بنابراین  كرد.«  را 
محسوب  بزرگ  انفجار  بر  شاهدی  بار  اولین  برای  كه  كرده اند  پدیده ای 
می شد، یعنی تابش پس زمینه ریز موج كیهانی. این تابشها اولین پرتوهای 
انجام  با  صددند  در  دانشمندان  می شوند.  محسوب  جهان  تولد  از  پس 
آزمایشهای متعددی در چند رشته مختلف از جمله آزمایشهای صورت 
گرفته در جنوبگان و استفاده از بالونهای در ارتفاعهای بسیار باال تصویر 
دقیقتری از كیهان بدست آورند. به نظر می رسد جهان باید شامل چیز 
دیگری به غیر از این اتمهای معمولی باشد و به همین نام ماده تاریک برای 
آنان انتخاب شد. ماده تاریک بطور یكنواخت در تمام جهان پراكنده شده 
و در فضاهای خالی مخفی شده است. ماهیت ماده تاریک هنوز بصورت 

یک راز است.
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گروه زاگرس
 به دنبال 

فالمینگوی ایرانی
گفتگو: احسان صادقیان

مدیر  و  آهنگساز  نوازنده،  زمانی،  فرهاد 
لندن،  در  اختصاصی  ضبط  استودیوی  یک 
کنار  در  خود  هنری  فعالیت  به  که  سالهاست 
مشغله های زندگی ادامه می دهد. او به دنبال 
دست یابی به سبک خاصی که شاید بتوان آن را 
فالمینگوی ایرانی نامید، چند سال پیش آلبومی 
حاوی هشت آهنگ بی کالم منتشر کرد. اخیراً 
نیز گروه جدیدی به نام »زاگرس« از نوازندگان 
جوان و جویای نام تشکیل داده است. انگیزه او 
از گرد هم آوردن اعضای این گروه نیز در واقع 
اینباره  در  است.  آلش  ایده  سبک  کردن  دنبال 

اختصاصاً با او به گفتگو نشسته ایم:
آقای زمانی، ممكن است قبل از هر چیز كمی از سابقه كارتان  	•

برای خوانندگان پرشین بگویید؟
ساز تخصصی ام گیتار فالمینگو است كه از زمان بچگی یعنی حدود 
16 سالگی به طور  10 سالگی شروع به یادگیر آن كردم و از سن 

حرفه ای یادگیری آن را ادامه دادم. در 20 سالگی بطور نیمه حرفه 
ای تصمیم گرفتم به آهنگسازی بپردازم ولی به دلیل نبود امكانات 
از  از مهاجرت، بهره گیری  و مشكالت متعدد زندگی خصوصًا بعد 
این مهارتم به تأخیر افتاد. تا اینكه باالخره در سال 2000 در آمریكا 
توانستم آلبومی با هشت آهنگ منتشر كنم. اسم این آلبوم را به یاد 
 Be برادم كه در جنگ ایران و عراق برای كشورش كشته شد گذاشتم
Loved Brother. چون برادم گیتاریست خیلی خوبی بود و اصاًل او 
بود كه باعث عالقمندی من به گیتار شد و خواستم یادش را زنده نگه 
البته كاری كه دلم میخواهد نتوانستم بسازم ولی برای  دارم. هنوز 

شروع كار خوبی بود.
در لندن چه كارهایی كرده اید؟  	•

با خیلی از موسیقیدانها كار كرده ام. تقریبًا با هشتاد درصد خوانندگان 
ایرانی همكاری داشته ام. با گروههای مختلف بسیاری كنسرت داشته 
ام از جمله سلو گیتاریست یک گروه فالمینگوی اسپانیایی بودم؛ با 
گروه ایرانی »آروم« كار كرده ام. همچنین گروه پرشین بود كه اوایل 
آمدنم به انگلیس با آنها همكاری داشتم. طبیعتًا رفته رفته كه پیشرفت 
در كار حاصل می شد، خودم هم سخت سلیقه تر می شدم تا اینكه 

گروه زاگرس را ایجاد كردم. 

گروه زاگرس را چطور انتخاب كردید؟ 	•
گروه زاگرس را اخیراً شكل داده ام اما با اعضای آن از دیرباز آشنا 
چون  كنند؛ خصوصًا  می  پیدا  را  یكدیگر  ها  نوازنده  باالخره  بودم؛ 
من استودیوی ضبط دارم با نوازنده های بسیاری آشنا می شوم. 
بچه های زاگرس هم از نظر حرفه ای و هم از نظر اخالقی بچه های 

خیلی خوبی هستند و خیلی با هم هماهنگ هستیم و خوب می توانیم 
كار كنیم. 

خاصی  ایده  بود،  چه  زاگرس  ایجاد  از  شما  اصلی  انگیزه  	•
داشتید؟

بله. ایده خاصی برای شكل دهی زاگرس داشتم. می خواستم موسیقی 
سنتی و پاپ ایرانی را با موسیقی غرب و اسپانیایی تلفیق كنم و در 
این بین سبک خودم را به دست بیاورم. كاری كه كسی چندان به آن 

نپرداخته. 
موسیقی پاپ مگر خودش از غرب نیامده؟ 	•

این موسیقی پاپ را نمی توانیم اروپایی بنامیم؛ چون ریتم موسیقی 
پاپ ما 6/8 هست و در موسیقی اروپایی چنین ریتمی وجود  ندارد؛ 
اما اخیراً شباهت زیادی به موسیقی اروپایی پیدا كرده بخاطر اینكه 
ریتمهای متفاوتی مثل تكنو، ترنس، بولرو امروزه در پاپ ایرانی هم 
استفاده می شود. االن هم موسیقی ایرانی بیشتر به سمت موسیقی 

رپ می رود.
این موسیقی پاپ از غرب آمده حاال ما با  باالخره ساختار  	•
تلفیق  ایم. حاال  داده  ایرانی  به آن رنگ و بوی   6/8 بكارگیری ریتم 
تواند  به خود می  با موسیقی غرب چه شكلی  این موسیقی  دوباره 
بگیرد، در واقع می خواهم بدانم این تلفیقی كه مد نظر شماست، چه 

خصوصیتی دارد كه تاكنون انجام نگرفته؟
مثاًل ملودیهای سنتی ما را اروپاییها ندارند و در اجراهایشان از آن 
استفاده نمی كنند یا اگر هم استفاده كنند آن حس و حالهای ایرانی 
را ندارد. متقاباًل ما نمی توانیم موسیقی اسپانیایی را آنطور كه خود 
اسپانیایی ها اجرا می كنند با حس و حال اجرا كنیم. حاال من فكر می 
كنم اگر ما بتوانیم از موسیقی ایرانی و اسپانیایی، یک تركیب متفاوتی 

در بیاوریم، یک كار نویی كرده ایم كه كسی تا حاال نكرده.
خوب، این تلفیق یک قطعه ایرانی در كنار یک قطعه اسپانیایی  	•
یا ملودی ایرانی با ریتمهای اسپانیایی ویا بالعكس بیشتر به یک كوالژ 
شبیه می شود كه البته جلوه خودش را هم خواهد داشت؛ ولی آیا یک 
چنین تلفیقی در ساختار موسیقی سنتی با موسیقی اروپایی یا مثاًل 
است؟ چیزی شبیه  گرفته  هم صورت  اسپانیایی  موسیقی  اینجا  در 
پیوند درخت سیب به درخت پرتقال كه میوه حاصل از آن نه سیب 

است و نه پرتقال بلكه میوه ای جدید؟
دقیقًا فكر من هم همین است كه دو فرهنگ را به هم پیوند بدهم و میوه 

ای بگیرم كه به قول شما نه سیب است و نه پرتقال.
تا چه حد موفق بوده اید؟ 	•

شكر خدا اینقدر موفق بوده ام كه توانستم آلبوم اولم رو بیرون بدهم. 
در این آلبوم فضای كار همان حالتی كه گفتم را دارد. مثاًل در آهنگ 
و  شده  گرفته  فارس  همان  از  پرسا  كه  »پرسافالمینكا«  نام  به  اول 
فالمینكا هم كه از یک ریشه اسپانیایی گرفته شده؛ این قطعه را وقتی 
شما گوش می دهید هم آن حس و حال ایرانی را در آن احساس می 
را؛ ولی  اسپانیایی  كنید هم آن حال و هواهای فالمینگوی موسیقی 
نه می توانید بگویید كه این موسیقی اسپانیایی است و نه می توانید 

بگویید كه ایرانی است. یک حالت بینابین دارد.
برگردیم بر سر رواج موسیقیهای غربی در ایران خصوصًا  	•
رپ. چرا موسیقیهایی كه در دنیا رایج می شود با بیست سی سال 
تأخیر به ایران می رسد؟ مثاًل وقتی موسیقی »هوی متال« در آمریكا 
از رونق می افتاد، در ایران داشت جان می گرفت ویا حاال رپ با یک 

تأخیر یكی دو دهه در ایران باب شده است؟
از دنیا  ایران سالهاست  ایران است.  ای  این بخاطر مشكالت رسانه 
دارند  هنری  فعالیت  ایران  در  كه  كسانی  سالهاست  و  مانده  عقب 
امكانات الزم را در اختیار ندارند و ارتباطی هم با دنیا ندارند. تمام این 
تحوالت از بعد از رواج ماهواره شروع شده؛ تا قبل از آن موسیقی در 
ایران ممنوع بود اگر هم كسی كاری می كرد بطور زیر زمینی بود. 
فكر می كنم یكی از دالیل مهم تأخیر رواج موسیقی های مد روز دنیا 

در ایران همین باشد.

گروه زاگرس چند اجرا تا كنون داشته است؟ 	•
گروه زاگرس گروه جدیدی است اگر چه عرض كردم با اعضای آن 
سالهاست آشنا هستم؛ تا كنون هم اجرایی نداشته. قصد داریم گروه 
را بزرگتر كنیم و در حال حاضر پنج شش نفریم كه دونفرمان یعنی 
چندجور  سیاوش  زنیم؛  می  گیتار   – برادرم  دختر   – نازنین  و  من 
نوازنده  هم  سمسن  و  فلوت  نوازنده  سام  زند؛  می  پركاشن  ساز 
پیانوست. فكر می كنم در آینده باید به دنبال یک خواننده باشم كه 
با گروه بخوبی همكاری كند ولی فعاًل خودم و سیاوش می  بتواند 
خوانیم. اولین اجرای گروه را به زودی اعالم خواهیم كرد. حدود 25 
قطعه را بعد از حدود پنج شش ماه تمرین به روی سن خواهیم برد. 
موسیقی ما بیشتر بی كالم است اما برای جذاب تر كردن آن، تعدادی 
از آهنگهای قدیمی ایرانی را هم با تنظیم متفاوتی كه خاص خودمان 

است، اجرا می كنیم.

جالب است كه هر كس می خواهد سبک متفاوتی از موسیقی  	•
– مثاًل كالسیک، جز یا حتی همین كارهای پاپ یا راك – را با ملودی 
های ایرانی امتحان كند، به سراغ یک سری آهنگهای معدود قدیمی یا 
محلی می رود و مثاًل كسی دست اندر كار تنظیم جدیدی از تصنیفهای  

سنتی نمی شود، چرا؟

بخاطر ریتم است. ما ایرانیها متأسفانه خیلیهامان درس موسیقی و 
آهنگسازی را نخواندیم و به طور تجربی كار می كنیم و خوراندن 
وزن ترانه های فارسی به ریتمهای موسیقی غربی ساده نیست؛ ولی 
خوب تعداد معدودی از ترانه ها هستند كه این قابلیت را دارند و شما 

راحت می توانید در سبكهای مختلف از آنها استفاده كنید.

چرا آهنگسازی نمی كنید؟ ببینید در موسیقی غرب ساختن  	•
آن  اساس  بر  آهنگسازها  كه  دارد  مشخصی  قواعد  ملودی  یک 
ملودیهای دلخواهشان را می سازند تا بتوانند آن را با هر سبكی كه 
ایرانی  موسیقی  در  ساختاری  چنین  چرا  بدهند.  تطابق  خواهند  می 
نداریم تا مثاًل شما بجای اینكه كه ملودی ایرانی را بردارید و لباس 

فالمینگو تنش كنید، یک ملودی فالمینگوی ایرانی بسازید؟
هدف ما هم همین است اما اگر یكباره كار جدیدی ارائه شود ممكن 
است شنونده ایرانی آن را نپذیرد. از این جهت مجبور شدیم یكسری 
كارهای قدیمی ایرانی را هم در كنار كارهای جدیدمان داشته باشیم 
ولی با تنظیم متفاوت؛ تا مردم را آهسته با تحوالت آشنا كنیم. یعنی 
ملودی برایشان آشناست اما تنظیم متفاوت است تا بعد كه با فضای 
جدید آهنگ آشنا شدند، ملودیهای جدیدی هم بسازیم. البته این كارها 
فقط یک كپی ساده است. ما بیشتر توجه مان روی كارها خودمان 
است؛ كارهایی كه من از آلبومم اجرا می كنم. آقای سام كه فلوت می 
زند كارهای خودش را ارائه می كند، آقای سمسن كه پیانو می نوازد 

به همین چنین و ما بیشتر می خواهیم این كارها را معرفی كنیم.

در بروشورهای تبلیغاتی تان نوشته اید كه این اجرایتان یک  	•
كار جدیدی است كه برای اولین بار به روی سن می رود. با تجربه ای 
كه تا كنون داشته اید، شنونده ایرانی تا چه اندازه از نوآوری استقبال 

می كند؟
و  را  بتوانیم خودمان  تا  است  الزم  زمان  مسلمًا  است.  كمی سخت 
كارمان را بشناسانیم. موسیقی سنتی كه از قدیم سبک شناخته شده 
انقالب هم خیلی رشد كرده؛ همینطور  از  ای بوده و در دوران بعد 
موسیقی پاپ و رپ جای خودشان را باز كرده اند و حاال زمان الزم 
تطابق  با روحیه  اما  كنم  پیدا  را  بتوانم مخاطبان خودم  تا من  است 
پذیری كه در ما ایرانیها هست، اطمینان دارم موسیقی من هم مورد 
استقبال قرار می گیرد. اگر كیفیت اجرا خوب باشد، كارها تكنیكی و 

خوش ساخت باشد، من فكر می كنم مردم دوست خواهند داشت. 

به عنوان سؤال آخر، نكته ناگفته ای هست بخواهید اضاف  	•
كنید؟

خیلی دوست دارم كه از این كنسرت حمایت شود؛ چون تمام منافع 
حاصل از این برنامه برای كمک به بچه های بی سرپرست در ایران، 
همكاری  معتبر  بسیار  بنگاه  یک  با  اینباره  در  شد.  خواهد  فرستاده 
مالی  منفعت  اجرا هیچگونه  این  از  زاگرس  بچه های گروه  و  داریم 

تحصیل نخواهند كرد.

متشكرم از اینكه وقتتان را در اختیار پرشین قرار دادید. 	•

گفتگو
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این خطرها 
در کمین 
بچه هاست

ترجمه: دكتر ریحانه مرتضي زاده

جنبه هاي  بین  از  بخواهیم  اگر 
به عنوان  را  یکي  بشر  زندگي  مدرن 
کنیم،  انتخاب  متداول ترین  و  مفیدترین 
مشاوره هاي  و  روان پزشکي  احتماال 
روان شناسي حرف اول را خواهند زد....

از  روان شناسان  رفتاري  توصیه هاي  امروزه   
و  كتاب ها  نشریات،  رادیو،  تلویزیون،  طریق 
سي دي هاي مختلف در دسترس عموم قرار دارند. 
مشكالت  زمینه  در  مشاوره ها  اكثر  آمارها  طبق 
مي گیرد.  صورت  فرزندان  تربیت  و  خانوادگي 
گسترش چنین فرهنگي خوب و امیدبخش است اما 
زنگ خطري را هم به صدا درمي آورد. اگر تصمیم 
گرفتیم شیوه رفتاري خود را با علم روان شناسي 
همگام كنیم باید تمام جنبه هاي آن را طبق این علم 
و  علمي  عملكردها  از  كنیم. چنانچه بخشي  تنظیم 
بخشي سنتي باشند شاید صدمات جبران ناپذیري 

به بار بیاید.

و  باشد  گوش كن  حرف  كه  كودكي  تربیت  شاید 
فریاد عنوان  داد و  بدون  را  خواسته هاي خودش 
كند آرزوي هر پدر و مادري باشد. اما آیا به روي 

كودك  همین  آیا  كرده اید؟  فكر  هم  قضیه  دیگر 
دارد  مرزي  و  كردن حد  كه حرف گوش  مي داند 
بزرگ تر  نباید حرف  هیچ شرایطي  تحت  گاهي  و 
فریاد  باید  گاهي  گرفته  یاد  او  آیا  كرد؟  قبول  را 
بكشد و حتي پدر و مادر وظیفه دارند كه این فریاد 

كشیدن را با او تمرین كنند؟!

اكثر والدین مي كوشند كودكان خود را از خطراتي 
كه در كمین آنهاست دور نگاه دارند. براي كودك 
روي  مي كنند.  تهیه  بهداشتي  و  سالم  غذایي 
نمي دهند  اجازه  مي پوشانند.  را  برق  پریزهاي 
در  شود.  نزدیک  سماور  یا  گاز  اجاق  به  كودك 
نرود.  بیرون  تنها  كودك  تا  مي كنند  قفل  را  خانه 
اما آیا حفاظت همیشگي از طرف والدین امكان پذیر 
است و یا فقط همین خطرات سالمت جسم و روح 

كودك را تهدید مي كنند؟
كه  دارند  وجود  محیطي  خطرات  برخي  واقع  در 
نمي توان آنها را از بین برد. اما با آگاهي دادن به 
فرزندان و آموزش برخورد صحیح با این خطرات 

مي توان از بروز آنها پیشگیري كرد.
نیز  و  خطرات  این  از  بعضي  به  مطلب  ادامه  در 
با  مقابله  رفتاري  مهارت هاي  مهم ترین  از  بعضي 

آنها اشاره شده است.

3 مثال، 3 موقعیت خطرناك
گم شدن در جاهاي شلوغ: اگر با كودك خود به 
هر  یا  شهربازي  بزرگ،  خرید  مركز  فروشگاه، 
آن  به  ورود  از  قبل  مي روید  دیگري  شلوغ  جاي 
محل به كودك توضیح دهید كه از شما دور نشود. 
حتما به او بگویید كه اگر چیزي توجه او را جلب 
كرد به شما بگوید و به او اطمینان بدهید كه همراه 
او به تماشاي قسمت مورد عالقه اش خواهید رفت. 
در ضمن محلي را كه پیدا كردن آن براي كودك 
بسیار ساده باشد به او نشان دهید و بگویید در 
بماند.  منتظر  و  برود  همان جا  شدن  گم  صورت 
به یاد داشته باشید كه وقتي كودكي گم مي شود 
بسیار مضطرب مي شود و دقایق و ثانیه ها براي 
او به كندي مي گذرند. پس به فرزند خود بگویید كه 
هرچه قدر هم زمان منتظر ماندن به نظرش طوالني  
آمد باز هم همان جا بایستد چون شما حتما دنبال 
وقتي  عمومي:  توالت  از  آمد.استفاده  خواهید  او 
یا  دست شویي  به  نیاز  خانه  از  بیرون  كودك 
كار  بهترین  واقع  در  كرد؟  باید  چه  داشت  توالت 
این است كه در چنین موقعیتي همراه كودك خود 
این  دلیلي  هر  به  اگر  اما  بروید.  دست شویي  به 
امكان وجود نداشت و شما در آن زمان حتما باید 
مورد خطراتي  در  مي ماندید،  منتظر  دیگري  جاي 
كه در چنین مكاني وجود دارد با او صحبت كنید. 
براي مثال، به او بگویید كه اگر كسي خواست به 
او دست بزند یا همراه او به توالت برود فورا از 
دست شویي بیرون بیاید. حتي به كودك آموزش 
داري  به كودك گفت »دوست  اگر كسي  كه  دهید 
چیزهایي بشنوي كه تا حاال نمي دانستي یا دوست 
داري چیزهایي ببیني كه تا حاال ندیده اي« باز هم 
باید كودك بدون هیچ حرفي فورا دست شویي را 
اگر مجبور  بداند حتي  باید  فرزند شما  كند.  ترك 
شد به جاي توالت رفتن در چنین شرایطي لباس 
خود را خیس كند، شما هرگز عصباني نمي شوید 

و در واقع چون كودك عاقلي دارید، خوشحال هم 
كه آسانسورها  آنجا  از  خواهید شد.آسانسورها: 
است  ممكن  دربسته هستند،  و  عمومي  محل هایي 
دهید  آموزش  خود  كودك  به  باشند.  خطرناك 
دید،  آسانسور  در  غیرعادي  و  عجیب  فردي  اگر 
بار  یک  آسانسور  تا  بماند  منتظر  و  نشود  سوار 
دیگر به آن طبقه بیاید. در ضمن اگر كودك سوار 
آسانسور بود و فردي مشكوك سوار شد كودك 
باید پیاده شود. حتي كودك باید یاد بگیرد كه اگر 
فرد مشكوك دنبال او آمد، بهترین كار این است كه 
در همان طبقه اي كه پیاده شده زنگ همه واحدها 

را به سرعت بزند و از دیگران كمک بخواهد.
اگر خواستید براي كودك تان

مادر شاغل  هم  و  پدر  هم  بگیرید...گاهي  پرستار 
كه  دارد  وجود  شبانه روز  در  ساعاتي  و  هستند 
هیچ یک از آنها نمي توانند از كودك نگهداري كنند. 
اگر چنین شرایطي پیش آمد و مجبور به استخدام 
یک پرستار كودك شدید، چند نكته مهم را به یاد 

داشته باشید:
بهتر است بین دوستان و خویشاوندان تحقیق كنید 
را مي شناسند؟  آنها پرستار مطمئني  آیا  ببینید  و 
كودك  پرستار  حتي االمكان  كنید  سعي  واقع  در 
خود را از طریق آگهي تبلیغاتي یا روزنامه ها پیدا 

نكنید.
نزدیک  كودك  پرستار  آمدن  زمان  به  وقتي 
مي شوید خوب به واكنش هاي فرزندتان دقت كنید. 
ببینید آیا اثري از نگراني یا ترس وجود دارد یا نه.

وقتي كودك خود را با پرستارش تنها مي گذارید، 
خود  كودك  با  و  گرفته  تماس  منزل  با  بار  چند 
صحبت كنید. حتما از قبل لغاتي را به عنوان كلمات 
رمز به كودك خود آموزش دهید و به او بگویید 
در صورتي كه پرستار كودك او را تهدید كرده یا 
تكرار  شما  براي  تلفني  را  كلمات  همان  ترسانده، 

كند.
هم  فوق العاده اي  اهمیت  اتفاقا  كه  نكته  آخرین  و 
جنسي  مورد سوءاستفاده  در  بودن  تیزبین  دارد 
كه  رواني  بیماران  اكثر  است.  كودك  از  پرستار 
جنسي  آزارهاي  كودكان  به  پرستار  نام  تحت 
كه  مي دهند  فریب  طوري  را  كودك  مي رسانند، 
هیچ گاه در این مورد با پدر و مادر خود صحبت 
نكند. كودك باید بداند كه ممكن است پرستارش او 
را ببوسد، بغل كند یا بدن او را به شكلي غیرعادي 
لمس كند و سپس به او بگوید كه اینها راز هستند 
و نباید به كسي بگوید. پدر و مادر باید به كودك 
و  او  بین  رازي  نباید هیچ  كه  دهند  آموزش  خود 
پرستارش وجود داشته باشد و اگر پرستاري از 
بدي  نقشه هاي  حتما  بكند،  درخواستي  چنین  او 

براي او دارد.
Kidscape :منبع

استخدام کارمند آژانس مسافرتی
آژانس مسافرتی آریانا

)با بیش از بیست شعبه در سراسر دنیا(
 در شعبه ی غرب لندن به کارمندی مسلط به زبان انگلیسی 

با تجربه کاری و آشنا به نرم آفزار سی آر سی و البته روابط 
عمومی باال نیازمند است.

CV  واجدین شرایط می توانند  در خواست خود را همراه با
   به آدرس  hr@arianatravel.co.uk بفرستند 

تلفن:02076069022
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک و تر  ایرانی 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاویار ایرانی در تواضع موجود است
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انسان ها با »بارکد« 
ردیابي مي شوند 

تراشه هاي باركد باعث كاهش نگرانی خانواده ها نسبت 
به فرزندان شان مي شود و نجات جان انسان ها از خطر 

را آسان تر خواهد كرد 
رفتارهای  مطالعه  برای  دانشمندان  حاضر  حال  در 
استفاده  با  انقراض  برابر  در  آنها  از  محافظت  و  مختلف  جانداران 
از برچسب هایی آنها را نشانه گذاری می كنند. در این میان برخی 
از  استفاده  با  باید  نیز  انسان ها  همه  باورند  این  بر  دانشمندان  از 
را  امكان  این  تكنولوژي  این  شوند،  گذاری  نشانه  برچسب ها  این 
فراهم مي كند زمانی كه در جست وجوی فردی باشید می توانید با 
بیابید.  را  او  به راحتی  جست وجوی كد میكروتراشه وی در گوگل 
محققان معتقدند استفاده از تراشه های رادیویی كه توانایی ساطع 
كردن فركانس های ویژه باركد هر انسان را خواهند داشت در آینده 

می تواند امكان دستیابی به انسان ها را در سراسر جهان تسهیل كرده 
و جان بسیاری از افراد را از مرگ نجات دهد. تراشه برچسب های 
شناسایی رادیویی یا )RFID( از خود سیگنال های ساده رادیویی 
مرتبط با باركدی ویژه را در هر زمان و در هر مكانی ساطع می 
كند. محققان معتقدند چنین تراشه هایی را می توان به راحتی در زیر 
پوست دست افراد كار گذاشت.تا كنون دولت مكزیک این تراشه ها 
ابعادی برابر یک دانه برنج دارند روی پوست بخش باالیی  را كه 
بازو كارمندان دفتر كل دادگستری مكزیكو سیتی كار گذاشته است. 
توسط  از خوانده شدن  كه پس  است  كدهایی  تراشه ها حاوی  این 
اسكنرهای ویژه، اجازه ورود به ساختمان های محافظت شده را به 
كارمندان داده و از ورود گروه های مافیایی به این محدوده قانونی 
جدید  مطالعاتی  طی  نیز  تایوانی  محققان  كرد.  خواهد  جلوگیری 
تاكید كرده اند استفاده از این تراشه ها می تواند پس از وقوع بالیای 
طبیعی از قبیل زلزله جان بسیاری از افراد را نجات دهد. در عین 
حال می توان برای كارمندان سازمانی تراشه هایی حاوی اطالعات 
شناسایی برای ورود و خروج و برای مراجعان تراشه های موقتی 
برای ورود به محدوده های خاصی از یک سازمان یا اداره را صادر 
كرد. به گفته این محققان اطالعات كارمندان بیمارستان و بیماران 
بستری را نیز می توان به چنین تراشه هایی افزود. »ساموئل. جی. 
كرد:  اعالم  كنفرانسی صنعتی  در   IBM رئیس شركت  پالمیسانو« 
»جهان ما در حال ابزاری شدن است و امروزه در ازای هر انسان 
در حدود میلیاردها ترانزیستور وجود دارد كه تولید هر یک از آنها 
هزینه ای برابر یک 10 میلیونیوم سنت در بر دارد. تا كنون در حدود 
30 میلیارد برچسب و تراشه RFID در جهان تولید و مورد استفاده 
چنین  از  بتوانند  مختلف  افراد  كه  صورتی  در  است.«  گرفته  قرار 
تراشه هایی استفاده كنند، نگرانی خانواده ها نسبت به فرزندانشان 
كاهش پیدا كرده و نجات جان انسان ها از خطر آسان تر خواهد شد. 
در عین حال بسیاری از فعالیت های روزمره از قبیل باز كردن در 
یا روشن كردن خودرو تنها با تكان دادن دست امكان پذیر خواهد 
شد. اما این آینده ایمن و ابزاری برای بسیاری از طرفداران آزادی 
اندازه ای كه حتی استفاده از  مدنی ترسناك و دلهره آور است به 
این تراشه ها روی گواهینامه رانندگی یا كارت شناسایی هویت ملی 
انتقاد شدید بسیاری از این افراد را برانگیخته است.به گفته این افراد 
و گروه ها استفاده از سیستم های ردیابی به منظور كنترل مسیر 
تراشه  با كمک چنین  كنترل حیوانات خانگی  باربری و  كشتی های 
هایی سودمند نیز هست اما استفاده از آن برای ردیابی انسان با 
وجود تاكید بر بی خطر بودن تراشه ها برای انسان و حیوان توسط 
بوده و در حال حاضر  زیاده روی  آمریكا،  دارو و غذای  سازمان 

بسیاری از افراد را ترسانده است.  
15 مي 2010 

ادعاي یک هنرپیشه انگلیسي:

 من هم قرباني رومن 
پوالنسکي هستم! 

ندارد.  پایان  پوالنسكي  رومن  دردسرهاي 
آزار  اتهام  به  كارگردان  این  كه  شرایطي  در 
یكي  مي برد،  سر  به  خانگي  حبس  در  جنسي 

چندان  نه  هنرپیشه هاي  از 
اتهام  بریتانیا  مطرح 
مشابهي را به او وارد كرده 
است. این در حالي است كه 
چند روز قبل از این جنجال، 
مقامات قضایي  از  پوالنسكي 
درخواست  سوئیس  كشور 
دادگاه  به  را  او  بود  كرده 

ایاالت متحده تحویل ندهند. 
 1982 سال  در  است  مدعي  لوئیز«  »شارلوت 
زماني كه تنها 16 سال داشت و در شهر پاریس 
بود،  دریایي«  »دزدان  فیلم  در  بازي  مشغول 
توسط پوالنسكي مورد اذیت و آزار قرار گرفت. 
لوئیز دادخواست خود را تسلیم مقامات قضایي 

بازگرداندن  صورت  در  تا  است  كرده  آمریكا 
پوالنسكي به آمریكا پرونده او نیز بررسي شود. 
این زن كه به همراه گلوریا آلرد، وكیل مشاهیر 
آنجلس  لس  شهر  در  خبري  كنفرانس  یک  در 
حاضر شده بود اعالم كرد آمده تا مطمئن شود 
پوالنسكي،  استرداد  پروسه  انجام  با  همزمان 
اجرا  به  خوبي  به  فیلمساز  این  مورد  در  عدالت 

در مي آید. 
»پوالنسكي  گفت:  سخنانش  از  بخشي  در  لوئیز 
وقتي مرا در پاریس مالقات 
 16 كه  مي دانست  كرد 
مورد  مرا  او  هستم.  ساله 
و  داده  قرار  سوء استفاده 
اتفاق  این  كه  زماني  از  من 
زندگیم  در  همواره  داد  رخ 
تحت تاثیر اثرات این رفتار 
جمله  از  بوده ام.«  خشن 
لوئیز  آثاري كه  مطرح ترین 
در آنها به ایفاي نقش پرداخته است مي توان به 
)2003( و  )1986(، »هنري ششم«  »بچه طالیي« 

»هي دي جي« اشاره كرد. 
او اعالم كرد تمام فاصله لندن تا لس انجلس را به 
این امید طي كرده كه دادخواست اش را به دادگاه 

به  تا  است  درصدد  لوئیس  دهد.  ارائه  آمریكا 
همه ثابت كند پرونده سوء استفاده جنسي سال 
و  نبوده  وي  مشابه  جرم  تنها  پوالنسكي   1977
حتي زماني كه این فیلمساز براي فرار از چنگال 
اروپا زندگي  از آمریكا خارج شده و در  عدالت 
مي كرد، متنبه نشده بود:»من هم یكي از قربانیان 
سال   16 كه  زماني  او  هستم.  پوالنسكي  رومن 
بیشتر نداشتم به من تعرض كرد؛ تنها چهار سال 
بعد از این كه براي خالصي از مجازات جرمش 

از ایاالت متحده فرار كرده بود. « 
در سال 1969چارلز منسون و پیروانش همسر 
پوالنسكي به نام شارون تیت را به قتل رساندند. 
انگلستان  در  و  نبود  آمریكا  در  او  آن زمان  در 
قتل  علت  به  كه  بود  فیلمي  كارگرداني  مشغول 
و  نشد.مانسون  ساخته  هرگز  تیت  شارون 
همدستانش در دادگاه به حبس ابد محكوم شدند. 
پوالنسكي در سال 1977 متهم شد كه در جریان 
یک میهماني در منزل جک نیكلسون در شهر لس 
آنجلس دختري 13 ساله را وادار به استفاده از 
مشروبات الكلي و مواد مخدر كرده و سپس او 
را مورد اذیت و آزار قرار داده است. او از همان 
سال ها از آمریكا خارج شده و در فرانسه زندگي 

مي كرد. 15 مي 2010 
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 آنچه باید درباره داروهاي بي حسي بدانید

بي حسي و 
دندانپزشکي

دكتر گلرخ ثریا  - بخش اول

به  ولي  كنند  تحمل  را  دندان   درد  حاضرند  خیلي ها 
مطب دندانپزشكي نروند....

»از  مي گویند:  »چرا؟«  مي كنید:  سوال  آنها  از  وقتي   
آن آمپول كذایي دندانپزشک مي ترسیم!« به هر حال، 
شما وقتي به مطب دندانپزشكي مي روید، باید مطمئن 
باشید كه چشم تان به جمال آن آمپول كذایي روشن 
جذاب،  چندان  نه  فلزي  آمپول   این  ولي  شد  خواهد 
حتما  دندان  ترمیم  از  قبل  است  الزم  چرا  و  چیست 
داروي  نوع  چند  اصال  شود؟  تزریق  آمپول  شما  به 
بي حسي وجود دارد و آیا برخي از دندانپزشكان در 

تزریق داروي بي حسي خست به خرج مي دهند؟
فالن  كه  مي شود  شنیده   كنار  و  گوشه   از  گاهي 
دندانپزشک براي تزریق داروي بي حس كننده دندان 
مثال  مي كند؛  دریافت  بیمارش  از  اضافي  هزینه هاي 
اگر كسي بیماري قلبي و یا فشارخون و یا مرض قند 
داشته باشد، به بهانه اینكه داروي بي حسي براي افراد 
داراي بیماري  خاص متفاوت است، مبالغي اضافي از 
ذهن  در  سوال  این  جاي  و  مي كند  دریافت  بیمارش 
با  بي حسي  داروي  این  مگر  كه  مي ماند  باقي  بیمار 
سایر داروهاي معمول چه فرقي دارد؟ البته مواردي 
بد  ولي  است  نادر  بسیار  قصه  این  و  دست  این  از 
دندانپزشكي  بي حسي  داروهاي  انواع  با  شما  نیست 

آشنا شوید. 
لثه در  به طور كلي داروهاي بي حس كننده دندان و 
دندانپزشكي به دو گروه اصلي تقسیم مي شوند: گروه 
بي حس   ماده  از  آنها  در  كه  هستند  داروهایي  اول، 
كننده لیدوكایین به همراه آدرنالین استفاده شده است. 
ناحیه اي  در  خوني  عروق  مي شود  باعث  آدرنالین 
و  شده  تنگ  است  شده  تزریق  بي حسي  آمپول   كه 
عصب  كنار  در  همان جا  لیدوكایین  بي حسي  داروي 
بي حس  طوالني  مدت  براي  را  دندان  و  مانده  دندان 
نیز مي شود،  كند ولي آدرنالین كمي باعث تپش قلب 
نباید  قلبي عروقي دارند،  بیماري  افرادي كه  بنابراین 
از این نوع داروي بي حسي استفاده كنند چون باعث 
دوم  گروه  شد.  خواهد  آنها  براي  خطر  و  قلب  تپش 
داروهایي  دندانپزشكي  درد  كننده  بي حس   داروهاي 
اثر  گرچه  بنابراین  هستند،  آدرنالین  فاقد  كه  هستند 
كوتاه مدت  تري دارند ولي افراد گروه دوم باید از این 
اصلي  با  قیمت چنداني  تفاوت  كه  كنند  استفاده  دارو 
را  آن  حتما  دارید،  زمینه اي  بیماري  شما  اگر  ندارد. 
داروي بي حسي  تا  بگذارید  میان  دندانپزشكان در  با 

مناسب را برایتان تزریق كند.
بي حسي دردناك

همه حرف و حدیث ها پشت سر درد ناشي از تزریق 
آمپول است ولي چرا تزریق آمپول بي حسي این قدر 
مقدار  تزریق  كه  است  این  دلیل اش  است؟  دردناك 
محل  بافت هاي  به  مي تواند  بي حسي  داروي  زیادي 
البته  شود.  شدید  درد  باعث  و  آورده  فشار  تزریق 
دندانپزشک مي تواند روش هایي را در پیش بگیرد كه 
تزریق داروي بي حسي درد كمتري براي شما ایجاد 
و  باشد  گرم  كمي  بي حسي  داروي  كارپول  اگر  كند. 
درد  شود،  تزریق  گرم  كمي  صورت  به  محلول  این 
هنگام تزریق كاهش مي یابد. برخي از سرسوزن هاي 
دارند  شده اي  بول  سرهاي  دندانپزشكي  آمپول هاي 
كمتري  ناراحتي  و  درد  لثه  بافت  به  ورود  هنگام  كه 
ایجاد مي كنند و مهم تر از همه سرعت تزریق داروي 
این  است. درست اش  دندانپزشک  به وسیله  بي حسي 
به  خیلي  دندانپزشكي  بي حسي  آمپول  یک  كه  است 
آرامي و طي یک دقیقه به درون لثه تزریق شود، در 
این صورت درد ناشي از تزریق بسیار كاهش خواهد 
نقاط  از  برخي  در  تزریق  نكنید  فراموش  البته  یافت. 
نقاط  این  مهم ترین  از  یكي  است.  دردناك  ذاتا  دهان 
پشت  لثه  درمي آورد،  را  شما  داد  آن  در  تزریق  كه 

 دندان هاي پیشین باال یا ناحیه »دوگا« است. 

چرا مژه ها
 می ریزند؟

دكتر فریده مهتی پور 

مو  و  پوست  مطب های  به  مراجعه  هنگام  ایرانی  خانم های  از  بسیاری 
میزان  و  مژه ها  فرم  هستند.  آنها شاكی  كم پشت شدن  و  مژه ها  ریزش  از 
پرپشتی و طول آنها موضوعی است كه به طور ژنتیكی تعیین می شود ولی 
اگر شما مژه ای پرپشت یا بلند داشته و بعدا دچار ریزش مو شده باشید، 
در این صورت علل متعددی می تواند عامل این موضوع باشد كه به ترتیب 

اهمیت و توسط متخصص پوست باید بررسی و درمان شود.... 

عفونت ها،  و  موضعی  التهاب  انواع  از  ناشی  می تواند  مژه  موهای  ریزش 
داخلی  بیماری های  پلک،  لبه  تومورهای  از  بعضی  خودایمنی،  بیماری های 
و غدد، وضعیت روحی و روانی و میزان استرس های وارده به فرد و نیز 
عوارض مصرف برخی از داروها باشد. با توجه به پریود زمانی و شكل 
بالینی ریزش مژه ها و نیز شدت ریزش و وضعیت سالمت زمینه ای هر فرد، 
طبعا  و  شده  داده  تشخیص  ریزش  عامل  فوق  عوامل  از  یكی  است  ممكن 

درمان خاص آن بیماری برای بیمار تجویز می گردد. 

● التهاب لبه پلک ها 
در مورد التهاب های لبه پلک ها كه عموما به نام بلفاریت نامیده می شود، به 
دلیل تورم و ادم حاصله از این حالت مژه ها راحت تر از معمول كنده شده و 
ریزش آنها تسریع می گردد ولی باید توجه كنید كه در این حالت ریزش كامل 
یک یا چند قسمت از مژه ها ناشایع است و فقط به هنگام شستشو و یا مالش 
پلک ها ممكن است تعدادی از مژه ها به دست بیمار بیاید. التهاب لبه پلک ها 
می تواند ناشی از عفونت، درماتیت سبوره، آلرژی و یا ضربه و دستكاری 
محل باشد. عفونت های ناشی از استافیلوكوك در لبه پلک الزم است سریعا 
كنترل و درمان شود، در غیر این صورت اگر التهاب به صورت طول كشیده 
وجود  حاصله  ادم  دلیل  به  مژه ها  ریزش  احتمال  گردد،  تكرار  یا  و  درآید 
واحد  در  پارازیتی  عفونت  نوع  یک  واقع  در  نیز  درماتیت سبوره  در  دارد. 
به صورت  را  التهاب مشابهی  و  پلک ها حادث می گردد  لبه  در  پیلوسباسه 

تورم و پوسته ریزی ایجاد می كند. 

این حالت نیز اگر شدید بوده و كنترل نشود، با توجه به كیفیت مزمن بیماری 
از  آسان تر  مژه  حالت  این  در  كه  زیرا  داشت  خواهد  مژه  ریزش  احتمال 
معمول كنده می شود. بعضی اوقات در حالت های عفونت شدید سیستمیک 
باكتریال )مانند تب مخملک( نیز ریزش و كم پشتی مژه ها قابل مشاهده است 
كه البته بعد از رفع بیماری قابل برگشت است. البته عفونت های ناشایع تری 
از قبیل سل پوستی یا جذام نیز باعث ریزش های خاصی در ابرو و مژه ها 
می شود كه در بیماران معدودی قابل بررسی است و جزو علل شایع بیماری 

محسوب نمی شود. 

عفونت های ویروسی شدید كه باعث تب و ضعف عمومی می شود، می تواند 
با ریزش موقت موها از جمله مژه ها همراه شود كه این حالت نیز بعدا قابل 
برگشت است. بعضا التهابات لبه پلک ها ناشی از بیماری موضعی یا داخلی 
نبوده و صرفا به علت ضربه و آسیب از جمله مالش شدید پلک ها )در نتیجه 
خارش مزمن ناحیه( و نیز آلرژی به وسایل آرایشی مختلف از جمله سایه 
چشم، خط چشم و به ویژه ریمل می باشد. ریمل و خط چشم هایی كه ضدآب 
باعث حساسیت  به آسانی صورت نمی گیرد، می تواند  آنها  بوده و شستن 
یا احیانا  لبه پلک ها را به همراه داشته و  التهاب  با آلرژیک شده و  تماسی 
موقع شستشو باعث مالش شدید مژه ها و پلک ها شود كه در هر دو صورت 

بیمار با كنده شدن مژه ها مواجه خواهد شد. 

● ریزش موی سکه ای 
می شویم  مواجه  كرات  به  آن  با  كه  مژه ها  ریزش  علل شایع  از  دیگر  یكی 
ریزش موی سكه ای )آره ئاتا( است. در این حالت تمام یا قسمتی از مژه ها 
ابرو و كف سر  این حالت می تواند در ناحیه   به طور ناگهانی خالی شده و 
و... نیز تكرار شود. این حالت یک بیماری ایمنی محسوب شده و با توجه به 

شدت بیماری، درمان های خاصی را می طلبد. 

● علل دیگر 
نیز  تیرویید  پركاری  و  كم كاری  جمله  از  هورمونی  و  داخلی  بیماری های 
از جمله مژه محسوب می شود. كم كاری هیپوفیز  جزو علل كم پشتی موها 
و كم كاری غده پاراتیرویید نیز در تعداد معدودی از بیماران قابل بررسی 
ضدكلسترول،  داروهای  جمله  از  داروها  از  برخی  مزمن  مصرف  است. 
ضدانعقاد، ضدتیرویید، ایندرال، والپروییک اسید می تواند با كاهش موها و 
مژه ها همراه باشد. ریزش و خالی شدن مژه ها به دنبال مصرف كوكائین 
نیز گزارش شده است. عالوه بر این مسمومیت با داروهایی مانند بیسموت، 
آرسنیک و مصرف زیاد ویتامین A در بیماران خاصی باید بررسی شود. 

مواردی مانند رژیم های غذایی شدید یا سوءتغذیه می تواند با كاهش عمومی 
موها از جمله مژه ها همراه شود. 

باعث  نیز می تواند  آنمی داسی شكل  فقر آهن و  آنمی  به ویژه  آنمی  انواع 
ریزش موها و مژه ها شود و اصوال در هر بیماری كه با شكایت ریزش موها 
و مژه ها مراجعه می كند، باید بررسی شود. بیماری های مزمنی مانند آكنه 
روزاسه و پسوریازیس در بیمارانی كه عالیم دیگر بیماری را داشته باشند 
رادیوتراپی جهت  دنبال  به  مژه ها  ریزش  است.بعضا  بررسی  و  طرح  قابل 
تومورهای كورئید چشم مشاهده شده است. انواع سوختگی ها در ناحیه و 
التهاب و یا اسكار  نیز احیانا فریز كردن ناحیه به علل خاصی می تواند به 

ناحیه و از بین رفتن موهای ناحیه منجر شود و اصوال آسیب های حرارتی 
)چه گرما و چه سرما( در ناحیه پلک ها و حاشیه پلک ها می تواند به اسكار و 

ریزش موی ناحیه منجر شود. 

یكی دیگر از مشكالتی كه اخیرا با آن مواجه هستیم، تتوی لبه پلک ها و پشت 
پلک هاست كه امروزه بسیار شایع شده است. بعضی از این بیماران ممكن 
است دچار عفونت، التهاب مزمن و یا آلرژی به مواد مورد استفاده شده و در 
اثر التهاب مزمن و یا بعضا اسكار ناحیه دچار ریزش موی موقت یا دایمی 
گردند. عالوه بر همه مسایلی كه در فوق توضیح داده شده بررسی وضعیت 
روحی و روانی فرد نیز بسیار مهم بوده و میزان استرس های وارده به فرد 
و نیز نحوه مقابله فرد با استرس های محیطی قابل بررسی است. برخی از 
افسردگی،  تنش،  مانند  روحی  حاالت  دنبال  به  نوجوانان  ویژه  به  بیماران 
ترس، اضطراب و بی قراری دچار حالتی به نام تریكوتیلومانیا می شوند. در 
این حالت خود فرد قسمتی از موهای سر، ابرو یا مژه را در سطوح مختلف 
از  از بیماران  از بین رفتن آنها می شود. برخی  كنده و یا شكسته و باعث 
این كار خود اطالع نداشته و یا آن را انكار می كنند لیكن معاینه دقیق توسط 

پزشک و مشاهده نوع و شكل ریزش، تشخیص را مسجل خواهد كرد. 

البته انواعی از حالت فوق به صورت عادتی و بدون اضطراب و بی قراری 
نیز مشاهده شده است. در نهایت مواردی از ریزش موی یک طرفه مژه ها 
در بیمارانی گزارش شده است كه تزریقات مكرر سم بوتوكس A را برای 
بیماری دیستونی یک طرفه صورت مصرف می كنند. در این حالت در همان 
قابل  مژه ها  و  موها  ریزش  شده  انجام  بوتوكس  مكرر  تزریق  كه  سمتی 
مشاهده است. توجه كنید كه بسیاری از بیماری ها یا حاالتی كه در فرق به 
آنها اشاره كردیم ممكن است ناشایع بوده و صرفا در برخی از بیماران و 
با توجه به بیماری ها با حاالت زمینه ای بیمار قابل بررسی است و مطالعه 
این لیست طوالنی نباید باعث نگرانی شما شود. در واقع بسیاری از مواردی 
كه بانوان عزیز با شكایت ریزش مژه مراجعه می كنند، وضعیت هایی موقت 
مانند مالش شدید، مصرف لوازم آرایش، آلرژی های مختلف و... مطرح بوده 

كه با درمان هایی ساده و موقت قابل رفع می باشند. 

● خوشبختانه این مشکل قابل حل است 
حاالت فوق چنانچه به آسیب و اسكار دایمی لبه پلک ها منجر نشده باشد، 
قابل درمان بوده و پس از رفع علت و عامل اصلی بیماری، مژه ها به تدریج 

حالت و طول طبیعی خود را باز خواهند یافت.
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همكاري مایكروسافت و فورد 

مدیریت نرم افزاري بر حرکت 
آریا صارمي 

براي  دارند  اعالم كردند، قصد  نیویورك  نمایشگاه خودرو  كمپاني فورد و شركت مایكروسافت در 

تسهیل خرید خودروهاي برقي با یكدیگر همكاري كنند. این همكاري منجر به استفاده از برنامه مدیریت 
انرژي مایكروسافت »Hohm« در خودروهاي برقي فورد خواهد شد. 

»Hohm« به دارندگان خودروهاي برقي كمک مي كند كه چگونه و در چه زماني باتري خودرو برقي 
یا هیبریدي خود را به صورت موثر و كارآمد شارژ كنند. این امر به كمپاني هاي تسهیالتي نیز كمک 
مي كند تا نیازهاي جانبي خودروهاي برقي را به مدیریت كنند. »Hohm« سال آینده براي اولین بار 

روي خودرو فورد فوكوس برقي نصب خواهد شد. 
هر دو كمپاني بر سر این موضوع كه مدیریت اكوسیستم انرژي براي خودروهاي برقي امري حیاتي 

و براي مصرف كنندگان امري روبه رشد است به توافق رسیده اند. 
42 درصد مشتریان بازار خودرو به احتمال قوي طي دو سال آینده خودروهاي برقي یا هیبریدي 

خریداري خواهند كرد. 
با افزایش دارندگان خودروهاي برقي نیازهاي انرژي تغییر مي یابد چرا كه هنگام شارژ آنها مصرف 
خودروها  اینگونه  موفقیت  در  كلیدي  امري  انرژي  مدیریت  تسهیل  مي شود.  برابر  دو  خانه ها  برق 

محسوب مي شود. 
online است  برنامه كاربردي  »Microsoft Hohm« یک  »Hohm« چیست؟  برنامه  دید  باید  حال 
براي  بهتر متوجه شود. در ضمن پیشنهاداتي  انرژي خود را  اجازه مي دهد مصرف  به مشتري  كه 

صرفه جویي در مصرف انرژي ارائه مي دهد. 
این برنامه از تحلیل هاي پیشرفته اي كه تحت لیسانس آزمایشگاه ملي الرنس بركلي و دپارتمان انرژي 
مدیریت مصرف  براي  ویژه اي  پیشنهادات  هر شخص  به  بتواند  تا  مي كند  استفاده  مي باشد  آمریكا 

انرژي ارائه دهد. 
»Hohm« یک ابزار ساده و كاربردي براي كاهش صورتحساب هاي انرژي مشتریان و اثرات منفي 

آن روي محیط زیست است. 
امروزه همه و همه به دنبال پیدا كردن راهي براي بهینه سازي مصرف انرژي و كاهش هزینه هاي خود 
هستند. این برنامه كه در اصل براي كنترل مصرف انرژي در خانه ها طراحي شده است پیشنهاداتي از 

قبیل عایق بندي پنجره ها یا نصب ترموستات قابل برنامه ریزي به مشتریان ارائه مي دهد. 
این پیشنهادات براساس تعداد افراد خانه، نوع مبلمان و... براي هر خانه به صورت مجزا ارائه مي شود. 
در  انرژي  مصرف  مدیریت  در  جدید  عرصه اي  خودروسازي  صنعت  در  سیستم  این  حضور  با 

خودروهاي جدید آغاز خواهد شد. 
البته كاربرد این سیستم فعال به تعیین زمان بندي شارژ مجدد باتري خودرو محدود خواهد بود. 

2013 پنج خودرو برقي جدید را به اروپا و آمریكا  Hohm به فورد كه قصد دارد تا سال  معرفي 
معرفي كند باعث خواهد شد برنامه برقي سازي جهاني این كمپاني به خوبي پشتیباني شود. 

»Microsoft Hohm« كه در حال حاضر به صورت مجاني در اختیار ساكنان آمریكا قرار داد با چند 
كمپاني در حال همكاري است اما فورد اولین كمپاني خودروسازي است كه از این برنامه 

بهره مي برد. 
با  این خودروها  بیشتر  دنیا و سازگاري  الكتریكي در سراسر  به موج ساخت خودروهاي  با توجه 
سیستم هاي مدیریت نرم افزاري پیش بیني مي شود كمپاني هاي دیگر نیز به سرعت رو به استفاده از 

این سیستم ها بیاورند. 

راهزنان 
جاده هاي 
سایبري 

امیر جاللي 

اینها واژگاني است  امنیت سیستم، شبكه...  هک، هكر، 
كه این روز ها زیاد به گوش مي رسد. این موضوعات 
سریال  آن ها  برپایه  كه  كرده اند  پیدا  اهمیت  آن قدر 
رسمي  همایش هاي  و  مي شود  ساخته  تلویزیوني 

برگزار مي شود. 
یا  »هكر«  چون  واژه هاي  ایجاد  و  هک  تاریخچه 
اولین  مي شود.  شروع  میالدي   60 دهه  از  »نفوذگر« 

جرقه هاي هک و موضوع امنیت شبكه هاي كامپیوتري 
در دانشگاه MIT زده شد. 

احترام  با  كه  بود  فردي  نفوذگر  یا  هكر  زمان  آن  در 
هكر  كه  مي شد  گفته  زمان  آن  در  مي شود.  یاد  او  از 
باالي  قدرت  و  خویش  انساني  هوش  با  است  مصمم 
پیشرفته دستگاه  بر هوش ماشیني و  برنامه نویسي، 
نبود  بدخواه  كه  بود  كسي  هكر  ضمن  در  كند.  غلبه 
نمي رساند.كم كم  آسیبي  رایانه اي  سیستم هاي  به  و 
میالدي،   90 دهه  اوایل  در  و  كرد  پیدا  بسط  موضوع 
برخي  سوي  از  مخرب  فعالیت هاي  انجام  دلیل  به 
ذهنیت   – Cracker نام گرفتند  كه بعد ها   – نفوذگر ها 
مردم نسبت به جنبش نفوذگري تغییر كرد.در آن زمان 
آنها  اما  داشتند  وجود  خالق  و  مفید  نفوذگر هاي  نیز 
در مقابل خود گروهي مضر را مي دیدند كه عزم خود 
كرده  جزم  كامپیوتري  شبكه هاي  در  اختالل  براي  را 
بودند. آن ها كه Cracker نام داشتند، با علم و ذكاوت 
به مراتب كمتر نسبت به هكرهاي مفید، اقدام به نفوذ 
در شبكه هاي مهم كامپیوتري و تخریب آنها كردند و 
همین مسائل باعث شد تا واژه هک معناي دیگري پیدا 

كند. 
کاله هاي رنگارنگ 

هكر ها بر حسب نوع فعالیت شان به چهار گروه تقسیم 
مي شوند: 

نفوذگران كاله سفید: این گروه را مي توان به تعبیري 
قصد  كه  دانست  نفوذگري  جنبش  گروه  اولین  همان 

بدي نداشتند. 
نفوذگران كاله سیاه: همان Cracker ها هستند و هدف 

دیگر  و  كامپیوتري  شبكه هاي  تخریب  شان  اصلي 
خرابكاري هاست. 

نفوذگران كاله خاكستري: تعریف دقیقي نمیتوان براي 
این گروه داشت. مي توان گفت این گروه تشكیل شده 
از كساني است كه هدف اصلي شان تخریب یک شبكه 
اقداماتي  چنین  به  دست  لزوم  صورت  در  اما  نیست 

میزنند. 
از هكر ها هستند كه  نفوذگران كاله صورتي: گروهي 
هدف  ثانیا  و  نیستند  برخوردار  باالیي  دانش  از  اوال 
كتاب  یک  در  ندارند.  سیستم  یک  به  حمله  از  خاصي 
لوس،  نفوذگران  گویند  مي  گروه  این  به  كه  خواندم 

بي مزه و بي خاصیت. 

انواع راهزني 
یک شبكه كامپیوتري مهم، به طور معمول در معرض 

چهار نوع حمله قرار دارد: 
حمله به روش استراق سمع: در این نوع حمله، 

داخل  به  راهي  یک  از  كه  است  توانسته  كننده  حمله 
تبادل،  انتقال  حال  در  اطالعات  از  و  كند  نفوذ  شبكه 
از  و  كرده  استفاده  غیرقانوني  و  مخفیانه  به صورت 
آنها بهره برداري كند. حمله به روش ایجاد وقفه: حمله 
كننده با استفاده از دادن ping هاي مكرر و بیهوده و یا 
روش هاي دیگر باعث اختالل در كار شبكه مي شود. این 
اختالل و عدم امكان تبادل اطالعات مي تواند صدمات 
جبران ناپذیري به شركت هاي صاحب شبكه هاي مهم 
این  در  داده ها:  دستكاري  روش  به  حمله  كند.  وارد 

این  به  داده هاست.  تغییر  به  قادر  كننده  روش، حمله 
در  دریافتي  و  مبدا  از  ارسالي  داده هاي  بین  كه  معنا 
مقصد تفاوت ایجاد مي شود. این روش را مي توان یكي 
از خطرناك ترین روش هاي حمله به یک شبكه دانست. 
حمله به روش افزودن اطالعات اضافي:به این صورت 
است كه حمله كننده اطالعات در حال تبادل را تغییر 
نمي دهد، بلكه به آنها اطالعاتي مي افزاید كه مي توانند 
پایه و اساس حمله دیگري را تشكیل دهند. این داده هاي 
ویروس هاي  و  تروجان  انواع  مي توانند شامل  مخرب 
كد شده باشند.در انتها الزم است چند نكته امنیتي را به 
یوزرهاي عادي و نیز مدیران شبكه ها یادآوري كنیم. 

زماني  دوره هاي  در  را  خود   )Pass word( گذرواژه 
منظم تغییر دهید. 

نام  مثل  مواردي  شامل  نباید  شما  انتخابي  واژه  گذر 
شما، نام كاربري شما، سال تولد و یا مواردي از این 
بعدي  انتخاب گذرواژه چهار  كار،  بهترین  باشد.  قبیل 
است. به این معنا كه شما در گذرواژه خود از اعداد، 
حروف كوچک، حروف بزرگ و نیز كاراكتر هایي چون 
#، $ و... ) یعني Symbol ها( استفاده كنید. رعایت این 
مورد، امنیت گذرواژه شما را در مقابل نرم افزارهاي 
كدگشاي كلمه عبور – تا حد زیادي – تضمین مي نماید. 
از طریق كافي نت ها و دیگر مراكز عمومي به اكانت هاي 
مهم خود از جمله حساب هاي بانكي، ایمیل هاي مهم و... 
وارد نشوید. چرا كه مدیر كافي نت قادر است با نصب 
تماشاي  یا  روي سیستم   key logger افزار  نرم  یک 
از  نامشروع  استفاده  به  نسبت  مستقیم سیستم شما، 

اكانت شما اقدام كند. 

سالمت

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

شما موجب ارتقاء کیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

دانش و فناوری
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دنیاي اتومبیل
حمله هكرها به دنیاي اتومبیل 

وقتي ترمز از جاي دیگر 
دستور مي گیرد 

رایانه مورد  دقیق سیستم هاي  با بررسي  امنیتي  محققان 
آنها  براي هک  را  راه هاي جدیدي  استفاده در خودروها، 

یافته اند كه نتایج وحشتناكي داشته است. 
محققان در تحقیقي كه قرار است هفته آینده در یک كنفرانس 
امنیتي در اوكلند كالیفرنیا ارائه شود، نشان مي دهند چگونه 
با متصل شدن به یک پورت رایانه استاندارد قرار گرفته 
در خودروهاي مدل جدید، موفق شدند اعمال خرابكارانه اي 
انداختن ترمزها، تغییر خواندن سرعت سنج،  مانند از كار 
كردن  زنداني  و  رادیو  در  آهنگ  پخش  یا  داغ  باد  انتشار 
این محققان در  انجام دهند.  سرنشینان در داخل خودرو 
ترمز  2009، سیستم  اواخر سال  آزمایش در  جریان یک 
مانع  و  كرده  را هک  آزمایشي  یک خودروي  الكترونیكي 

ترمز كردن راننده در خودروي در حال حركت شدند. 
كار  از  را  موتور  توانستند  دیگري  آزمایش  در  همچنین 
را  خودرو  ترمز  و  دستكاري  را  سرعت سنج  انداخته، 
به طور خودكار قفل كنند كه این اقدامات خودروي در حال 

حركت با سرعت باال را از حالت تعادل خارج مي سازد. 
این آزمایش ها با اتصال یک لپ تاپ به سیستم تشخیص 
خودرو و سپس كنترل بي سیم رایانه از طریق لپ تاپي كه 
به خودروي هدف حركت  نزدیک  در یک خودروي دیگر 

مي كرد، انجام شد. 
از  پیش  كه  نیست  رانندگاني  ترساندن  تحقیق  این  هدف 
این نسبت به گزارش هاي مربوط به ایرادهاي نرم افزاري، 
خودروسازان  گسترده  فراخوان هاي  و  معیوب  ترمزهاي 
مورد  براي  خودرو  صنعت  به  هشدار  بلكه  بودند  نگران 

توجه قرار دادن مسئله امنیت است. 

9متر طول و هشت متر ارتفاع 

بزرگ ترین موتورسیکلت 
جهان ساخته شد 

مبتكر  یک  توسط  جهان  موتورسیكلت  بزرگ ترین 
استرالیایي ساخته شد. این موتورسیكلت عظیم الجثه حدود 
9 متر طول و هشت متر ارتفاع دارد و وزن آن معادل وزن 
این  از  منتشر شده  در عكس  است.  اتوبوس  یک دستگاه 
موتورسیكلت به وضوع مشخص است در صورتي كه این 
موتورسیكلت از روي یک خودرو عبور كند، عمال چیزي 

از آن باقي نمي ماند. 
متر عرض  یک  موتورسیكلت  ابر  این  از چرخ هاي  هریک 
هنگام  به  آن  حركتي  سامانه  مي كند  كمک  این  كه  داشته 
حركت روي زمین تعادل كاملي داشته باشد. این چرخ ها 
مربوط به یک جرثقیل عظیم كاترپیالر 80 تني است كه هر 

كدام سه متر ارتفاع دارند. وزن این موتورسیكلت 
10 دستگاه خودرو  13.6 تن بوده كه معادل وزن حدود 
یا یک دستگاه اتوبوس است. ري باومن مبتكر استرالیایي 
براي  و  كرده  طراحي  را  موتورسیكلت  این  كه  است 
راه اندازي آن از موتور كامیون دیزلي استفاده كرده است. 
ساخت این موتورسیكلت سه سال به طول انجامیده و در 
این پروژه از همكاري گروهي از مهندسان و طراحان نیز 

استفاده شده است. 

هشدار به کاربران ویندوز 7 و
ویندوز سرور 2008

كرده  منتشر  ماه  اردیبهشت   28 كه  امنیتی  راهنمایی  در  مایكروسافت   
است در مورد یک آسیب پذیری خطرناك در ویندوز 7 كه می تواند منجر 
به حمالت انكار سرویس و اجرای كد از راه دور شود، هشدار داد. این 
آسیب پذیری كه تنها بر روی ویندوز 7 و ویندوز سرور R2 2008 تأثیر 
دارد، به تفصیل در راهنمایی امنیتی مایكروسافت مورد بحث قرار گرفته 
بر  مبنی  را  گزارشی  حال  به  تا  است  كرده  اعالم  مزبور  شركت  است. 
سوءاستفاده و یا حمله از طریق آسیب پذیری مذكور دریافت نكرده است. 
Canonical Display Driver )cdd.dll در)  مذكور  پذیری  این آسیب 

 Windows Graphics تركیب)  برای   desktop توسط  كه  دارد  قرار 
Device Interface)GDI و DirectX به كار گرفته می شود. 

بنا بر گفته مایكروسافت در برخی سناریوهای حمله، مهاجمی كه بتواند 
یک سوءاستفاده موفق از آسیب پذیری مذكور داشته باشد می تواند مانع 

اتوماتیک  صورت  به  شود  باعث  و  شده  قربانی  سیستم  پاسخگویی  از 
راه اندازی مجدد شود. 

مایكروسافت در حال آماده كردن یک اصالحیه برای این آسیب پذیری 
است و به محض آماده شدن آن را منتشر خواهد كرد. 

كاربران ویندوز 7 و ویندوز سرور 2008 الزم است تا قبل از آماده شدن 
اصالحیه Windows Aero Theme را در سیستم عامل خود غیر فعال 

سازند تا از حمله های احتمالی جلوگیری كنند. 
برای غیر فعال سازی Windows Aero با تغییر Theme ، می توانید 

گام های زیر را اجرا كنید: 
-1 دكمه start را كلیک كنید، control panel را انتخاب كرده و بر روی 

Appearance and personalization كلیک كنید 
Change the Theme كلیک  personalization بر روی  -2 در بخش 

كنید. 
 Basic and High های theme 3 تا آخر لیست پایین آمده و یكی از-

Contrast را انتخاب كنید. 
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 توصیه هاي ورزشي پزشكان براي مقابله با تورم اندام ها

مشکل تان تورم 
است؟ ورزش کنید!

ترجمه: محمدرضا علیزاده/

بعضي ها وقتي براي مدتي روي مبل یا پشت میز كار مي نشینند، 
احساس مي كنند پاهاي شان سنگین شده و ورم كرده است. اوایل 
باالخره مجبور مي شوند بروند  اما  نگیرید  شاید مشكل را جدي 

دكتر و با تشخیص هاي پزشكي مربوطه آشنا شوند....
 در این خصوص، آنچه خانم ها را بیشتر آزار مي دهد، در واقع، 
حبس آب است كه در نهایت به تورم پا مي انجامد. بدن ما از 60 
درصد آب تشكیل شده و این آب قسمتي از فواصل داخل سلولي و 
خارج سلولي را فراگرفته است؛ مثال خانمي كه 55 كیلو وزن دارد، 
لیتر آن خارج   10 تا   8 لیتر آب جمع مي شود كه   30 در بدن اش 
سلولي و متحرك است. وقتي عروق بدن بیش از اندازه آب را به 
سمت خود بكشانند، این امر در ابتدا سبب محبوس شدن آب در 
عروق و بعد از آن تورم اندام ها مي شود. یكي از نشانه هاي ابتال 
به تورم نیز باقي ماندن جاي فرورفتگي بعد از فشار دادن انگشت 

روي موضع تورم، مخصوصا در ساعات پایاني روز است.
مشكل ساز  هرازگاهي  اما  نیست  حادي  مشكل  معموال  تورم 
جوراب هاي  از  باید  یا  آن،  درمان  براي  حال،  هر  به  و  مي شود 
دارویي.  درمان هاي  سراغ  رفت  باید  یا  گرفت،  كمک  مخصوص 
البته نوع تغذیه و فعالیت بدني و سبک زندگي هم اهمیت ویژه اي 
روي شن هاي خشک ساحل،  برهنه  پاي  با  رفتن  راه  مثال  دارد؛ 
و  خنک  آب  ریختن  پا،  ماهیچه هاي  آرام  كشیدن  و  دادن  ماساژ 
پوشیدن جوراب هاي كشي فشرده در صورتي كه كارتان ایستاده 
كه  حالي  در  شود؛  پا  تورم  میزان  كاهش  سبب  مي تواند  باشد، 
زندگي در نواحي خیلي گرم، پوشیدن كفش هاي تنگ یا پاشنه بلند، 
را  مي تواند مشكل  داروها  برخي  و مصرف  وزن  اضافه  داشتن 
تشدید كند. اگر شما مبتال به ورم پا باشید و به پزشک مراجعه 
درمان هاي  سپس  و  تجویز  براي تان  الزم  آزمایشات  ابتدا  كنید، 
تحت  است  الزم  گاهي  آن  كنار  در  مي شود.  آغاز  الزم،  دارویي 
نظر یک متخصص تغذیه و متخصص طب ورزشي هم باشید تا 
رژیم غذایي مناسب و حركات ورزشي الزم به شما توصیه شود.

ایستاندن طوالني، ممنوع!
به شما  پزشک  توصیه  اولین  احتماال  پا هستید،  تورم  دچار  اگر 
پوشیدن جوراب هاي مخصوص واریس است. البته این جوراب ها 
است.  ضروري  شان  پوشیدن  اما  نیستند  راحت  و  زیبا  چندان 
زیاد  كه  مي دانید  حتما  كنید.  تهیه  داروخانه  از  را  آنها  مي توانید 
بعدي  توصیه  احتماال  پس  مي كند.  شدیدتر  را  پا  ورم  ایستادن 
ایستادن هاي  از  كنید  سعي  كه  بود  خواهد  این  شما  به  پزشک 

طوالني مدت و بي مورد در طول روز نیز بپرهیزید.
 sante magazine :منبع

در  كه  مي شوند  تصویب  مختلفي  قوانین  دنیا  سرتاسر  در  روزانه 
خبر  با  تصویب شان  از  كه  هستند  حقوقدان ها  تنها  آنها  اغلب  مورد 

مي شوند....
 اما در این میان بعضي قانون ها قبل و بعد از تصویب شان حسابي 
گرد وخاك به پا مي كنند؛ مثال قوانیني كه با ممنوعیت مصرف دارو یا 
غذاي خاصي سر و كار داشته اند همیشه جنجال هاي بزرگي در پي 
دارند. صنایع غذایي و شركت هاي دارویي قدرت هاي عظیمي هستند 
كه براي حفظ موقعیت و بازار خود دست به هر تالشي مي زنند. عالوه 
بر این وقتي پاي سالمت آدم ها به میان مي آید كارشناسان زیادي با 
انواع مطالعات و منابع علمي سعي در مخالفت یا حمایت از یک قانون 
دارند. این بار نوبت نمک رسیده و سازمان غذا و داروي آمریكا در 

حال تصویب قانون علیه نمک است.
طرحي  راه اندازي  حال  در   )FDA( آمریكا  داروي  و  غذا  سازمان 
بي سابقه براي كاهش نمک مواد خوراكي است. این طرح جدید با همه 
متفاوت خواهد  داشت،  نمک وجود  بر ضد  امروز  به  تا  كه  تبلیغاتي 
بار  این  نیست.  كار  در  چیزهایي  چنین  یا  تبلیغ  اصال  واقع  در  بود. 
سازمان غذا و داروي آمریكا در حال تصویب قانوني است كه اجازه 
این  تصویب  دست اندركاران  نمي دهد.  را  نمک  حد  از  بیش  مصرف 
قانون مي گویند كاهش استفاده از نمک در هر غذایي از سوپ گرفته 
تا آجیل و غیره باعث جلوگیري از هزاران مورد مرگ و میر در اثر 
بیماري هایي مانند فشار خون یا بیماري هاي قلبي  خواهد شد. هدف 
و  غذایي  صنایع  دولت،  مشترك  همكاري  با  كه  است  این  طرح  این 
متخصصان بهداشت، مصرف نمک كم كم كاهش پیدا كند، به طوري 
كه ذایقه مردم تغییر كند و اصوال رژیم غذایي مردم آمریكا به رژیمي 
كم نمک تبدیل شود. البته مقامات هنوز هیچ اندازه خاصي را به عنوان 
میزان مجاز استفاده از نمک براي كارخانه هاي صنایع غذایي تعریف 
نكرده اند. در واقع سازمان غذا و داروي آمریكا قصد دارد براي هر 
نوع ماده خوراكي با توجه به بازار مصرف آن میزان مصرف مجاز 
نمک را تعریف كند و سپس این میزان را به شكل تدریجي كاهش دهد. 
نمي خواست  البته  كه  آمریكا  داروي  و  غذا  سازمان  مقامات  از  یكي 
در یک مصاحبه  كند،  فاش  را  نام خود  قانون  این  نهایي  تا تصویب 
یک  به شكل  طرح  »این  گفت:  پست  واشنگتن  روزنامه  با  غیررسمي 
برنامه 10 ساله پایه ریزي شده است چون استفاده از نمک در غذا با 
فرهنگ مردم آمیخته شود و خیلي از غذاها با این طعم بین مردم جا 

افتاده اند.«

هشدار علیه مصرف بیش از حد نمک
درحال حاضر كارخانه هاي صنایع غذایي مجاز هستند از هر مقدار 
نمک در تركیب مواد خوراكي خود استفاده كنند. حتي تولیدكنندگان 
موارد معدودي از مواد خوراكي مجبور به درج برچسب ارزش غذایي 
پیش  سال   30 از  البته  هستند.  خود  محصول  محتوي  بسته  روي 
نمک  از  استفاده  مضرات  مرتبا  تغذیه  بهداشت  متخصصان  تاكنون 
بیش از حد را براي مردم گوشزد مي كنند اما طبق آخرین آمار مركز 
كنترل و پیشگیري از بیماري ها اكثر افراد آمریكایي روزانه دو برابر 
حد مجاز، نمک در رژیم غذایي خود استفاده مي كنند. در واقع تا به 
امروز دولت فقط سعي داشت تولیدكنندگان مواد غذایي را به سمت 
البته به موازات آن مصرف كنندگان  مصرف كمتر نمک تشویق كند. 
این مواد خوراكي را هم از خطرات ناشي از ورود بیش از حد نمک 
به بدن آگاه مي كرد. اما بررسي هاي آماري نشان داد كه این تالش ها 
موفق نبوده و براي عملي شدن كاهش مصرف نمک مداخله قوي تر 
قانون محدودیت  است. گرچه  از طرف دولت موردنیاز  و جدي تري 
شركت هاي  اكثر  اما  نشده  اعالم  رسمي  به طور  هنوز  نمک  مصرف 
اعالم  قانون  این  مقابل  در  را  خود  موضع گیري هاي  غذایي  صنایع 
مواد  اخیر بعضي شركت هاي معروف سازنده  ماه هاي  در  كرده اند. 
خوراكي در آمریكا مانند كوناگرا، پپسیكو و جنرال میلز خبر از كاهش 
سدیم مورد نیاز در تولیدات خود داده اند. حتي كارخانه پپسیكو اعالم 
خود  محصوالت  در  را  سدیم  كلرید  بلورهاي  از  جدیدي  فرم  كرده 
استفاده مي كند و همین مساله باعث مي شود نمک كمتري در چیپس 

هاي لیز كه این شركت تولید مي كند، وجود داشته باشد.
مخالفت ها و حمایت ها

مورتون ساتین، مدیر یكي از شركت هاي تولید و پخش نمک مي گوید: 
»مضر بودن نمک اصوال اثبات علمي ندارد و هیچ وقت هم ثابت نشده 
كه مصرف نمک الزاما باعث تهدید سالمتي مي شود.« به گفته او وقتي 
نمک بیش از حد نیاز وارد بدن انسان شود، خود بدن قادر است مقدار 
اضافه را دفع كند. ساتین معتقد است: »افرادي كه قصد اجباري كردن 
محدودیت مصرف نمک را دارند باید اساس علمي آن را كامال براي 
دیگران تشریح كنند، وگرنه رفتار آنها با بقیه انسان ها درست مانند 

رفتار با موش هاي آزمایشگاهي خواهد بود.«

از   1978 سال  در  كه  است  متخصصي  اولین  جاكوبسون  مایكل 
سازمان غذا و داروي آمریكا درخواست كرد براي محدودیت مصرف 
نمک قانوني تصویب كند. جاكوبسون مي گفت: »تالش هاي داوطلبانه 

صنایع غذایي ستودني است اما تا وقتي قضیه قانوني نباشد، ممكن 
است آنها هر لحظه نظر خود را عوض كنند.« به عقیده جاكوبسون 
اگر قرار بود سازمان غذا و داروي آمریكا فقط یک قدم براي پیشرفت 
نمک  قدم چیزي جز محدود كردن مصرف  بردارد آن  سالمت بشر 
طرحي  نیویورك  بهداشتي  مقامات  گذشته  سال  ژانویه  در  نیست. 
علیه مصرف نمک راه اندازي كردند. در این برنامه به رستوران هاي 
زنجیره اي و كارخانجات تولید مواد غذایي پیشنهاد شد طي پنج سال 
آینده میزان نمک محصوالت خود را تا 25 درصد كاهش دهند. پس از 
شروع این طرح ایالت هاي دیگري نظیر بالتیمور، بوستون، لس آنجلس 
و شیكاگو هم حمایت خود را از این طرح اعالم كردند. همچنین مطالعه 
سان فرانسیسكو  و  استانفورد  كلمبیا،  دانشگاه هاي  در  گسترده اي 
صورت گرفته كه نتایج آنها نشان مي دهد محدودیت مصرف نمک به 
اندازه 3 گرم در روز باعث جلوگیري از ده ها هزار حمله قلبي، سكته 

مغزي و سایر بیماري هاي قلبي عروقي خواهد شد.

وظیفه اي دولتي
حدود 77 درصد از نمكي كه هر فرد آمریكایي در رژیم غذایي خود 
نیمه  و  آماده  غذاهاي  در  كه  است  نمكي  واقع  در  مي كند،  مصرف 
آماده وجود دارد. به زبان ساده تر كم كردن مصرف نمک مساله اي 
شخصي نیست كه هر كس قادر باشد نمک رژیم غذایي خود را در 
دانشگاه جان  استاد  اندرسون،  دكتر شریل  دهد.  كاهش  مطلوب  حد 
بلكه  نیست،  افراد  دست  در  اصال  امر  این  »كنترل  مي گوید:  هاپكینز 
كارخانجات صنایع غذایي هستند كه باید میزان سدیم مواد خوراكي 
را كاهش دهند.« البته مشكالت زیادي در راه محدود كردن مصرف 
قند و شكر  براي  پیدا كردن جانشیني  مثال،  براي  دارد.  نمک وجود 
كاري بسیار راحت است چون شیرین كننده هاي مصنوعي زیادي در 
اما چنین ماده جایگزیني براي نمک وجود ندارد.  بازار وجود دارند 
از  گاهي  بلكه  نیست،  آن  طعم  براي  همیشه  نمک  در ضمن مصرف 
دكتر  مي شود.  استفاده  هم  غذایي  مواد  نگه دارنده  عنوان  به  نمک 
گري بي چامپ، مدیر یكي از مراكز تحقیقاتي فیالدلفیا مي گوید: »نمک 
خاصیت هاي جالب دیگري هم دارد.« به گفته او به جز طعم شوري كه 
نمک به غذاها مي دهد باعث قوام گرفتن و غلظت آنها هم مي شود. مثال 

سوپ بدون نمک خیلي رقیق تر به نظر مي رسد.
به رغم  كه  كرد  پیدا  راهي  باید  معتقدند  دولتي  مقامات  حال  هر  به 
كاهش استفاده از نمک در محصوالت غذایي همچنان كیفیت و طعم 
این محصوالت حفظ شود چون تجربه نشان داده بازار مواد غذایي 
كم نمک به سرعت شكست مي خورد، پس باید محدودیت مصرف نمک 

تدریجي و طبق ذایقه مشتریان صورت بگیرد.
AP, msnbc :منابع

/ سازمان غذا و داروي آمریكا در حال تصویب قانون علیه نمک است

به نام قانون، نمک نخورید
دكتر بهاره مرتضي زاده 
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آشپزباشی
ساندویچ کالباس و شوید

ٔ مواد الزم برای 4 نفر
ٔ 12 ورقه كالباس بوقلمون 

ٔ یک دوم فنجان سس مایونز 
ٔ 4 عدد پیازچه 

ٔ یک قاشق غذاخوری شوید 
ٔ 4 عدد نان ساندویچی 

ٔ چند برگ كاهو 
ٔ طرز تهیه

كالباس ها را از طول به رشته های باریک تقسیم 
روی  را  مایونز  ازسس  قاشق  دو  سپس  كنید. 
مخلوط  از  كنید  خرد  را  پیازچه ها  بریزید.  آن 
تهیه شده داخل نان قرار دهید. شویدهای خرد 
شده را داخل بقیه سس ریخته و روی ساندویچ 
بریزید. سپس كاهو ها را خرد كرده و داخل نان 

ساندویچی قرار دهید. 

ٔ محتویات برای هر نفر
ٔ 228 كالری

ٔ 9 گرم چربی
ٔ 26 میلی گرم كلسترول

ٔ 856 میلی گرم سدیم
ٔ 28 گرم كربوهیدرات

ٔ 1 گرم فیبر
ٔ 14 گرم پروتئین

ٔ 5 واحد ویتامین ث
ٔ 13 واحد كلسیم 

ٔ 14 واحد آهن 

همه گزینه ها روي میز صبحانه است!
ترجمه:  ندا احمدلو

»ریواس« براي 
تنظیم اسید معده 

»ریواس« گیاهي با ساقه هاي هوایي و برگ هاي 
در  طبیعي  به طور  كه  است  مغذي  مواد  حاوي 
گیاه  این  مي روید.  تابستان  اوایل  تا  بهار  فصل 
كه بومي غرب چین است معموال در مناطق سرد 
مي روید. ریواس در ایران هم به خوبي پرورش 
تابستان  نیمه هاي  تا  بهار  اواسط  در  و  مي یابد 

مي توان آن رادر میوه فروشي ها رویت كرد. 
 ،C،B،A ریواس غني از فیبر و داراي ویتامین هاي
نشان  تحقیقات  است.  پتاسیم  و  سدیم  كلسیم، 
ضدسرطاني  خاصیت  داراي  ریواس  كه  داده 
سرطان  بروز  خطر  كاهش  به  احتماال  و  است 

كمک مي كند. 
براي  است  فیبر  غني  منبع  كه  گیاه  این  ساقه 
بسیار  مي برند  رنج  سوءهاضمه  از  كه  افرادي 
به  ریواس  ساقه  تكه  یک  مصرف  است.  مفید 
تعادل اسید معده كمک مي كند. ریواس، لوزالمعده 
را وادار به ترشح انسولین بیشتر مي كند و قند 
خون را كاهش مي دهد و مصرف منظم آن در 

كاهش فشار خون بسیار موثر است. 
ریواس یكي از بهترین منابع كلسیم بدن است و 
مي رود. كار  به  الغري  غذایي  رژیم  در  ریواس 
است.  مفید  كبد  و  معده  تقویت  براي  گیاه  این 
خوردن ریواس براي بیماران تب دار و بي اشتها 

هم بسیار موثر است.

 5 میوه مهرباني 
به نظر مي رسد آنهایي كه مهربان تر و بخشنده ترند، شادترند! الاقل به خاطر همین 5 دلیلي كه در این 

مطلب مي خوانید، محققان به شما توصیه مي كنند كه از امروز مهربان تر و بخشنده تر باشید....

1.براي اینكه از زندگي بیشتر لذت ببرید، مهربان تر باشید
سوئدي،  انهورن، سرطان شناس  استفان  گفته  به  شوید!  بخشنده  باشید؟  موفق  زندگي  در  مي خواهید 
بخشنده بودن یكي از عوامل دخیل در موفقیت است. بررسي هاي علمي نشان داده است وقتي شما كار 
خیري انجام مي دهید، ناحیه اي در مغز كه مربوط به لذت بردن است، فعال مي شود. این همان ناحیه اي 

است كه وقتي غذایي خوش مزه مي خورید یا رابطه عاشقانه برقرار مي كنید، فعال است.

2.براي اینكه از شر افسردگي رها شوید، مهربان تر باشید
آیا مي دانستید وقتي زمان خود را صرف كمک كردن به دیگران و برطرف كردن نگراني آنها مي كنید 
خود نیز از نظر رواني در وضعیت بهتري قرار مي گیرید؟ تحقیقات پژوهشگران نشان داده است افراد 
بخشنده و خیرخواه خوشبخت تر بوده، احساس افسردگي كمتري مي كنند و كمتر به بیماري هایي نظیر 

آلزایمر مبتال مي شوند.

3.براي اینكه به خودتان كمک كنید، مهربان تر باشید
وقت گذاشتن براي دیگران به معني هدر رفت وقت نیست. بررسي ها روي دانش آموزان دبستاني نشان 
2 سال آتي  داده است، دانش آموزاني كه به هم كالسي هاي خود در آموختن دروس كمک مي كنند در 

نمراتي باالتر از آنچه دیگر هم كالسي ها كسب مي كنند، به دست مي آورند.

4.براي اینكه سالمت قلب تان را تضمین كنید، مهربان تر باشید
محققان به مدت 10 سال از 71 قرباني كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند خواستند به دردهاي خود 
فكر كرده و از ضارب انتقام بگیرند. بررسي هاي پزشكي نشان داد ضربان قلب آنها و فشار خون شان 
هر بار كه به این موضوع فكر مي كنند، افزایش مي یابد. در مقابل محققان از گروهي دیگر خواستند به 
بخشیدن و فراموش كردن دردهاي خود فكر كنند. نتایج حاكي از كاهش استرس و ناراحتي هاي قلبي 

عروقي در این افراد بود.

5براي اینكه طعم خوشبختي را بچشید، مهربان تر باشید
مي گویند با هر دست بدهي با همان دست مي گیري. بخشیدن نه تنها یک حس لذت را به دنبال دارد، بلكه 
اعتماد به نفس فرد را باال مي برد. بررسي هاي پژوهشگران كانادایي نشان داده است كه در میان افراد با 

درآمد یكسان آن دسته كه بخشنده  ترند حس خوشبختي بیشتري دارند.
Pausa Sant’e -2010 :منبع

چاي مخصوص 
براي دفع چربي  

گلیسیرید  تري  آنزیم،  نوعي  تحریک  با  سبز  چاي 
اضافي بدن را از بین مي برد و با این كار به از بین 
بدن كمک شایاني مي كند.  بردن چربي هاي اضافي 
غذا )شامل قند و چربي( در كبد و روده كوچک به 
ماده اي به نام تري گلیسیرید تبدیل مي شود و سپس 
به جریان خون و پس از آن به دیگر بافت هاي بدن 

راه پیدا مي كند. 
تري گلیسیرید منبع انرژي براي تمامي فعالیت هاي 
بسیار  بدن  براي  و  مي شود  محسوب  فیزیكي 
مشكل  آن  حد  از  بیش  مقدار  ولي  است  ضروري 
مي شود  تبدیل  چربي  به  چراكه  بود  خواهد  ساز 
سبز  چاي  مي آید.  وجود  به  چاقي  آن  از  پس  و 
را  آنزیمي  فنل،  پلي  فراوان  مقادیر  داشتن  علت  به 
فعال مي كند كه مسئول از بین بردن تري گلیسیرید 

اضافي در بدن است. 
به عبارت دیگر، چاي سبز كمک موثري در سوزاندن 
چربي هاي اضافي بدن مي كند. چاي سبز سرشار از 
اسید آمینه هاي یتانین است كه با كمک گردش خون 
در سلول هاي مغز، نوعي حس آرامش را القا مي كند 
و نوشیدن مداوم چاي سبز اشتیاق زنان و مردان 

مسن به زندگي را افزایش مي دهد. 

طالبي را بدون شکر بخورید 
یک متخصص تغذیه گفته طالبي و هندوانه از میوه هاي تابستاني 
هستند كه به دلیل آب فراواني كه در خود ذخیره دارند، كمبود آب 
مجیدكاراندیش  دكتر  مي كنند.  جبران  را  سال  گرم  فصل  در  بدن 
با  تابستاني، مانند هندوانه و طالبي  تفاوت میوه هاي  اعالم كرده: 
دیگر میوه ها در حجم باالي آب ذخیره شده در این میوه هاست كه 
مصرف آنها از خشكي و كاهش آب بدن در تابستان پیش گیري 
مي كند. مصرف 300 گرم طالبي یا 400 گرم هندوانه معادل مصرف 

سه عدد خرما است و ارزش غذایي معادل 60 كالري دارد. خصوصیت ویژه هندوانه و طالبي این است 
كه عالوه بر كالري، آب بدن را نیز تامین مي كنند. قند موجود در هندوانه و طالبي نیز قند فروكتوز است 

و مصرف منطقي این میوه هاي تابستاني براي بیماران دیابتي مشكلي ایجاد نمي كند. 

یوگا باعث بهبود
 کمر درد مي شود 

حالت  در  مي دهد؛  نشان  گرفته  انجام  تحقیقات 
كمر،40  مهره هاي  بر  شده  وارد  فشار  نشسته 
به  نشستن  است.  ایستاده  حالت  از  بیشتر  درصد 
بدون  اگر  مخصوصا  كار  میز  پشت  طوالني  مدت 
كمر  مهره هاي  به  زیادي  فشار  باشد،  حالت  تغییر 
وارد مي كند. هنگام نشستن پشت میز، بدن باید یک 
بر  وارد  فشار  تا  بگیرد  خود  به  درجه   135 زاویه 
دیسک هاي كمر كمتر شود. »سینت« یكي از محققان 
كار  صندلي  ایمني  كه  مي كند  عنوان  متحده  ایالت 
جزو موارد بسیار مهم است. صندلي باید به گونه اي 
پاییني  قسمت  با  و  كند  پر  را  كمر  گودي  كه  باشد 
كمر مناسب باشد. هنگام كار با كامپیوتر كمر باید 
به صورت راست و مستقیم قرار بگیرد و به سمت 
جلو خم نشود، هر نیم ساعت یک بار سعي كنید از 
جایتان بلند شوید و به مدت چند دقیقه راه بروید. 
»دارن مارلو« مدیر یكي از فیزیوتراپي ها در تگزاس 
میز  پشت  و  رانندگي  هنگام  در  كه  مي كند  توصیه 
هنگام  باشید.  خود  نشستن  وضعیت  مراقب  كار 
نشستن پشت فرمان، بدن باید یک زاویه 90 درجه 
به خود بگیرد و باید به قدري به فرمان نزدیک شد 
كه مجبور به كشیده شدن بدن نباشد؛ زیرا هنگامي 
كه پا به صورت كشیده قرار مي گیرد فشار زیادي 
به كمر وارد مي شود. تحقیقات جدید نشان مي دهد 
بسیار  درد  كمر  بروز  از  پس  افراد  درصد   40 كه 
این  كه  در صورتي  مي دهند  ادامه  فعالیت  به  كمتر 
امر فرآیند درمان آنها را كندتر و حتي ممكن است 
باعث وخیم تر شدن وضعیت آنان نیز شود. محققان 
دانشگاه واشنگتن مي گویند كه یوگا و پیاده روي در 
موثرتر  كمردرد  براي  ورزش ها  سایر  با  مقایسه 

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

زودتر با ما ارتباط بگیرید.

ناپاكی  آنقدر دچار  آدمها  ما  وقتها وجود  بعضی 
و بدی می شود كه به جرات می توان گفت نوعی 
را  وجودمان  سراسر  بودن  پوچ  و  حقارت  حس 
پر می سازد و تبدیل به موجوداتی می شویم كه 
نمی توان نام انسان را بر ما نهاد. اما اینكه چگونه 
َپستی  از  ای  به چنین درجه  تواند  انسان می  یک 
نائل شود؛ بحثی است مجزا كه در این قسمت، نمی 
گنجد. اما می دانم این ما خود انسانها هستیم كه 
به  تبدیل  تا  كنیم  توانیم چنان رشد و زندگی  می 
بهترین ها شویم و یا چنان زیست كنیم كه تبدیل 
به َپست ترین ها شویم. اما در همه این حاالت نمی 
با خودمان  باید  را فریب دهیم و  توانیم خودمان 
اندازه  به  خودمان  برای  باید  باشیم.  راست  رو 

كافی دلیل برای خوب یا بد بودن داشته باشیم.
من تقریبا چهارده سال پیش به همراه همسرم پا 
فرزندی  هنوز  زمان  آن  گذاشتیم.  كشور  این  در 
زندگی  حال  و  شور  و  احساس  از  پر  نداشتیم. 
جا  این  در  ما  اقامتی  شرایط  یكسال  طی  بودیم. 
گرفت.  سامان  و  سر  ما  زندگی  و  شد  مشخص 
از آنجایی كه هر دو ما به تحصیل عالقه داشتیم 
از  بعد  شدیم.  تحصیل  مشغول  دو  هر  بنابراین 
نام  به  پسری  فرزند  صاحب  یكسال،  گذشت 
)ساسان( شدیم. ساسان به زندگی من و ) مژگان( 
همسرم، رنگ و بوی جدیدی داد. عالقه و انگیزه ما 
برای زندگی بیش از روز پیش می شد. به طوری 
كه احساس می كردم شكل زندگی مان كامال تغییر 

یافته است. ساسان در این غربت برایمان، روزنه 
ای از امید و آرزوهای زیبا برای آینده بود. تحمل 
شرایط سخت زندگی را در اینجا برایمان هموارتر 
می ساخت. هر روز كه به خانه بر می گشتم، در 
آغوش گرفتن و بوسیدن او بود كه خستگی ها را 

از شانه هایم بر می داشت.
به  و  بودم  پزشكی همواره عالقمند  به رشته  من 
تحصیل در این رشته مشغول شدم و با زحمات 
و تالش فراوان آن را دنبال كردم. تا به آنچه می 
خواستم رسیدم. اما مژگان هم به این رشته كامال 
عالقمند بود. بنابراین او هم پا به پای من، با من 
تا  برد  كار  به  را  تالش خود  نهایت  و  همراه شد 
او نیز به آنچه عالقمند بود، دست یابد. من هم تا 
او  چه  هر  و  كردم  كمكش  توانستم  می  كه  جایی 
آنگونه  بتواند  تا  كردم  فراهم  برایش  داشت،  نیاز 
تا بهانه ای برای  كه دوست دارد، پیشرفت نماید 
نرسیدن به اهدافش از جانب من نداشته باشد.  كه 
آنچه مد  به  نیز همچون من موفق شد و  او  البته 
نظرش بود، سرانجام دست یافت. ساسان پسرم 
رشد می كرد كم كم و بزرگ  تر می شد. اكنون 
اما  پایان می رساند.  به  او سیزده سالگی اش را 

مگر یک پدر برای فرزندش چه آرزویی دارد؟ بجز 
روشن.  ای  آینده  و  صحیح  تربیت  و  خوشبختی 
الزم  را  چه  هر  پسرم  زندگی  برای  عاشقانه  من 
بود، تامین كردم و هیچگاه از كوچک ترین چیزی 
دریغ نكردم. حتی دلم نخواسته است چیزی باشد 
كه او به آن عالقه داشته باشد و من برایش مهیا 
نكرده باشم. او نیز پسری باهوش و مستعد است 
و به خوبی به فراگیری درس هایش می پردازد و 
به قدر كافی، رشد  نیز  در زمینه موسیقی و هنر 
كرده است و با عالقمندی خاصی، توانمندی هایش 

را پیگیری می كند.
اما گاهی بازی روزگار، واقعا دست و پای انسان 
باز  كاری  هر  انجام  از  را  انسان  و  بندد  می  را 
اما  است،  ساله  سیزده  اكنون  ساسان  دارد.  می 
دانید  می  ام.  ندیده  سالگی  نه  از  را  ساسان  من 
چرا؟ چون چند سال پیش كه مژگان هم درسش 
طالق  تقاضای  شد؛  كار  مشغول  و  كرد  تمام  را 
را  دلیلش  اما  بودم.  شده  شوكه  كامال  من  كرد. 

هرگز نفهمیدم. فقط می گفت كه دیگر عالقه ای به 
ادامه زندگی با من ندارد. من هرچقدر برای حفظ 
و  حرف  و  نشدم  موفق  كردم،  تالش  ام  زندگی 
تصمیم مژگان تغییر نكرد و به روی خواسته اش 
توانستم  نمی  هم  من  بنابراین  كرد.  می  پافشاری 
و  بنمایم  خودم  با  زندگی  ادامه  به  مجبور  را  او 
هم  بدرستی  شدم.  جدا  او  از  قلبی  عالقه  عدم  با 
همه سختی  اینكه  از  پس  دقیقا  چرا  كه  دانم  نمی 
ناباوری  كمال  با  گذاشتیم  با هم پشت سر  را  ها 
از من خواست كه بهتر است از یكدیگر جدا شویم. 
اعتقادش هم بر این بود كه اگر از هم جدا شویم، 
هركدام مان، آینده بهتری خواهیم داشت. بنابراین 

تنها به خواست خودش، تن به درخواستش دادم.
شاید حاال مژگان آنقدر به ثبات كاری و اجتماعی 
زندگی الزم  ادامه  برای  مرا  دیگر  كه  بود  رسیده 
یكبار  ای  هفته  كه  بود  این  بر  بنا  اوایل  دید.  نمی 
پسرم  كنار  در  را  ساعاتی  و  ببینم  را  ساسان 
بگذرانم. اما با گذشت زمان اندكی، مژگان منزلش 
را تغییر داد و به من گفت كه دیگر اجازه نخواهم 
داشت كه فرزندم را مالقات كنم. فقط گاهی اجازه 
می یافتم كه با ساسان تلفنی صحبت كنم. كه آنهم 

سالی  چند  تر شد.  كم  و  كم  ای  بهانه  به  بار  هر 
یافته است  ادامه  ام  این روال زندگی  به  كه  است 
اما نمی دانم تا كی می توانم با این وضعیت كنار 
كه  سازد  می  پر  را  وجودم  وحشت  گاهی  بیایم. 
نكند روزی ساسان مرا برای همیشه فراموش كند. 
من  از  هویتی  هیچ  مژگان  آیا  كنم  می  فكر  گاهی 
اینكه  یا  و  گذاشت  خواهد  باقی  ساسان  ذهن  در 
مرا كمرنگ و كمرنگ تر برایش خواهد ساخت. تا 
جایی كه روزی كامال من به عنوان یک پدر، هویتم 
كه  كنم  می  احساس  همچنان  من  اما  شود.  محو 
گمشده ای دارم و هر روز باید دنبالش بگردم تا 
شاید روزی پیدایش كنم. اما نمی دانم تا كی دوام 
خواهم آورد و تا به كی می توانم به این شیوه و 

دوری از فرزندم، ادامه دهم.

مرد  همكاران  از  یكی  به  مژگان  كه  بعدها شنیدم 
از من  به همین خاطر  بوده و  خود عالقمند شده 
ارتباط  او  با  تر  راحت  بتواند  تا  بود  شده  جدا 

برایم  دالیل  این  هیچكدام  دیگر  اما  باشد.  داشته 
فرزندم  فقط  دارد  اهمیت  برایم  آنچه  نیست.  مهم 
است. فرزندم تنها عشق و انگیزه من به این زندگی 
دیدن  از  باید  پدر  یک  عنوان  به  من  چرا  و  است 
هر  و  آزادانه  بتوانم  نباید  چرا  باشم.  محروم  او 
بگیرم.  ببینم و در آغوش  را  او  گاه كه خواستم، 
بعضی وقتها عكس هایی كه از او از سالیان پیش 
با آنها  دارم را رو به رویم می گذارم و ساعتها 
اكنون  تا چهره  صحبت می كنم و تالش می كنم 
پسرم را در ذهنم برای خودم ترسیم كنم. عكس 
كه  كنم  می  تصور  و  گیرم  می  آغوش  در  را  ها 
و صورت  ام  گرفته  آغوش  در  را  او  واقعیت  در 
كوچكش را غرق بوسه می كنم. دلتنگی هایم بیش 
از پیش می شود و تنها سوال بی پاسخم این است 
كه مگر من چه كار كرده ام كه اكنون باید از دیدن 
اینهمه  وجود  با  چرا  باشم؟  محروم  فرزندم  تنها 

نزدیكی، همچنان باید از او دور باشم. 
همواره در این اندیشه بودم كه چرا باید این اتفاق 
برای من بیافتد. من كه عاشقانه برای تامین زندگی 
هیچگاه  و  بودم  كرده  تالش  فرزندم  و  همسر 
خطایی در مورد آنها مرتكب نشده بودم. پس چرا 
باید نصیب من می شد. من  تنهایی  و  این دوری 
كرده  همواره سعی  كه  پدری  بودم.  پدر  یک  تنها 
بودم تا بهترین باشم. اما آیا این گونه رفتار كردن 
با من شایسته است. پس نقش یک پدر در زندگی 

یک فرزند چیست؟
اكنون كه برای شما از درد دلهایم می گویم؛ تنها 
به این خاطر است كه گوشه ای از دلتنگی هایم را 
با شما در میان گذاشته باشم. در طول این سالها 
ام  یا شنیده  با پدران و مادرانی  برخورد داشته 
سر  پشت  را  من  همچون  ای  تجربه  نیز  آنها  كه 
از  بودند  دلخور  و  دلتنگ  نیز  آنها  گذراندند.  می 
شرایطی كه باید تحمل می كردند. اما امروز انتقاد 
یک  به  مادران  و  پدر  دوی  هر  كه  است  این  من 
اندازه در تربیت و بزرگ كردن فرزندانشان نقش 
دارند؛ اما هر یک به شكلی مجزا و گونه ای متفاوت. 
اما آیا این رواست كه یكی از آنها فقط خودش را 
كند.  فراموش  را  دیگری  و  بداند  فرزند  صاحب 
اینگونه  كه  فرزندانی  نیست.  خودخواهی  این  آیا 
پدر  جستجوی  در  روزی  آیا  شوند  می  بزرگ 
پاسخ  بود. آن روز  نخواهند  مادر واقعی خود  یا 
ما به سوال های مكرر آنها درباره هویت پدر و 
توجیه  را  آنها  چگونه  بود؟  خواهد  چه  مادرشان 
خواهیم نمود. آیا آن زمان این جرات و شجاعت 
پدر  كه  ندادم  اجازه  بگوییم  آنها  به  كه  داریم  را 
را  تو  تنهایی  به  ببیند. من خودم  را  تو  یا مادرت 
می  را  ها  گفته  این  ما  فرزندان  آیا  كردم.  بزرگ 

پذیرند؟ مطمئنم كه نه.
شیوه  این  كه  آنانی  برای  خواستم  گفتم  را  اینها 
دست  كمی  كه  آور شویم  یاد  كنند،  می  دنبال  را 
اجازه  برداریم.  هایمان  لجبازی  و  از خودخواهی 
بدهیم كه فرزندان ما طعم پدر و مادر داشتن را 
بچشند و از داشتن یا دیدن آنها محروم نباشند. 
نیازهای  از  بخشی  مادران  یا  پدران  از  كدام  هر 
تامین می كنند  روحی و عاطفی فرزندان خود را 
با هم است كه ساختار روحی  این دو  كه تركیب 
ما  اگر  حال  دهد.  می  شكل  را  فرزندان  فكری  و 
بنگاریم،  نادیده  را  ها  پایه  این  از  یكی  بخواهیم 
باید منتظر آینده ای نافرجام و پر از دغدغه های 
فكری برای فرزندانمان باشیم. روزی آنها بزرگ 
خواهند شد و بیشتر غرق در اندیشه های مختلف 
در مورد هویت و ماهیت خود خواهند شد. پس به 
آنها ظلم نكنیم و نیاز به داشتن پدر و مادر را از 
آنها صلب نكنیم. آنها خود را با دیگر دوستانشان 
مقایسه خواهند كرد و پی به تفاوت های یكدیگر 
خواهند برد. این نوعی سرخوردگی را برایشان به 

بار خواهد آورد.

سپاس از اینكه درد دل هایم را خواندید؛ امیدوارم 
كه روزی مژگان و مژگان ها به خودشان بیایند و 
متوجه اشتباهشان بشوند و اجازه بدهند ما نیز به 
ببریم و  از داشتن فرزندانمان لذت  عنوان پدران، 
از پیشرفت هایشان خرسند شویم و امید و انگیزه 

هایمان را از آنها نشات بگیریم.

ماجراهای واقعی   
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حرفهای تنهایی 
از بس جان كندم ، تیشه ام شكست !

خودش را كشت تا دست اجل را كوتاه كند !
می خواست سرش را روی سینه اش بگذارد ، سرش را روی 

سینه اش گذاشتند !
پروانه ، باوزوز پشه و تار عنكبوت به رقص در آمده بود!

زمین به گل هایش می بالد، آسمان به ستاره هایش می نازد !
آسایش آنقدر دور بود كه نتوانستم رویش را ببینم !

سوزن ، درراهروهای درزلباس پاره پاره ام عصا كش گره كور 
شده بود!

میلیونها سال است كه از زمستان زخو خورده است !
می خواستم به كمال برسم ، جمالی را از دست دادم !

خرس   ، انگلستان  شیر   ، ایران  گربه   ، است  وحشتناكی  دنیای 
روسیه !

لب داغت را می بوسم ، ای قند پهلوی لب سوز !
عزرائیل هم از من روشوه می خواهد !

پنچره برای دزد روزنه امید است 
تنها چكشی كه میخ را نمی كوبد چكش قاضی است !

تنها دیواری كه اگر بشكند خراب نمی شود دیوار صوتی است !
تنها قلمی كه هرگز نمی نویسد قلم پا است !

تنها چیزی كه هر چه هم زنگ بزند نمی پوسد تلفن است !
تنها چیزی كه هر چه هم كاشته شود سبز نمی شود ، مین است !

تنها خطی كه هیچ وقت خوانده نمی شود ، خط فقر است 

تلنگر
صمد شکارچی 

صدای پای باران
صدای پای باران، به روی بام خانه

آرام و دلنشین است، مانند یک ترانه  

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

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

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

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

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

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

عزت السادات نجاتی گیالنی

شب رویایی
دیشب، شب رویایی تو بود و تو نبودی

دل غرق تمنای تو بود و تو نبودی

از پنجره دل به تماشای تو رفتم
عالم همه شیدای تو بود و تو نبودی

برخیز و بیا در هوس روی تو دیشب
جان در پس سودای تو بود و تو نبودی

من مِصرع شوق و غزلم، لیک چه سودم؟
صد قافیه در جای تو بود و تو نبودی

در میكده مخموِر مِی چشم تو بودم
ساقی، گل رعنای تو بود و تو نبودی

با آنكه نبودی به َبر پرده چشمم
دیدم همه غوغای تو بود و تو نبودی

توران كه به آزادگی اش، شهره شهر است
دلبسته صحرای تو بود و تو نبودی

توران سیفی

فارغ التحصیلي 
در 94 سالگي 

در  شد  موفق  كالیفرنیا  در  زن  یک 
التحصیلی  فارغ  مدرك   94سالگی 
كند. دریافت  دانشگاه  از  را  خود 

این زن كه سورزنام دارد بین 500 
دانشجویی بود كه طی مراسم فارغ 
به  موفق  میل  كالج  در  التحصیلی 
شدند. خود  تحصیلی  مدرك  كسب 
سورز دارای شش فرزند و 40 نوه 
اوكس  نوال  از  بعد  و  است  نتیجه  و 
است  انسان جهان  ترین  سالخورده 
شده  التحصیل  فارغ  دانشگاه  از  كه 
از  اوكس  نوال  پیش  سال  است.سه 

كانزاس و در 
هیز  فورت  دانشگاه  از  سالگی   95
نامش  و  التحصیل شد  فارغ  استیت 
گینس  جهانی  ركوردهای  كتاب  در 
به ثبت رسید.سورز در سال 1915 
درست  و  آمد  دنیا  به  كالیفرنیا  در 
از  شدن  التحصیل  فارغ  از  بعد 
دبیرستان و در سال 1932 تصمیم 
آن  اما  گرفت.  دانشگاه  به  رفتن  به 
اقتصادی  بحران  با  مصادف  ایام 
بزرگ بود و امكان رفتن به دانشگاه 
برای بسیاری میسر نبود.اما سورز 
دانشگاه  به  رفتن  آرزوی  گاه  هیچ 
مدت  در طول  او  نكرد.  فراموش  را 
عمرش دو بار ازدواج كرد و صاحب 
بازنشسته  از  شد.بعد  فرزند  شش 
پرستار،  عنوان  به  شغلش  از  شدن 
دانشگاه  به  گرفت  تصمیم  سورز 
برود و نهایتا توانست در 94 سالگی 

از دانشگاه فارغ التحصیل شود. 
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طبل رسوایي در کنگو 
را  دردشان  طبل  بر  كوبیدن  با  دیده  ستم  زنان 

تسكین مي دهند 

ویژه  نماینده  والستورم،  مارگوت 
خشونت های  امور  در  ملل  سازمان 
جمهوری  پیش  چندی  جنگ،  در  جنسی 
دموكراتیک كنگو را »پایتخت تجاوز دنیا«  
قسمت  در  مسلح  هاي  گروهک  نامید. 
همگی  و  می دهند  جوالن  كنگو  شرقی 
به خشونت های شدید جنسی علیه زنان 
متهم  هستند. این بخشی از آسیبی ا ست 
كه توسط افرادی نظیر امانوئل كه زمانی كودك-

سرباز بوده و اكنون 22 سال دارد، به وجود آمده 
است. او یكی از جنگجویان گروه شورشی »حزب 
امانوئل  است.  بوده  كنگو«  دموكراتیک  ناسیونال 
می گوید )به زنان( تعرض می كردند تا خشم خود 
دهند.  نشان  مقامات  به  شدن   گرفته  نادیده  از  را 
او می گوید: »سربازان و شورشیان اغلب به دلیل 
را  حقوق مان  ما  می شوند.  تجاوز  مرتكب  انزوا، 
دریافت نمی كنیم، اگر هم چیزی دریافت كنیم، سر 
همراه  جنسی  خشونت  از  كنگو  در  نیست.«  وقت 
جنگی  سالح  یک  عنوان  به  غیرعادی  سبعیت  با 

استفاده می شود. تجاوز گروهی رواج دارد. 
در شهر گوما در شرق كنگو، مركزي براي مراقبت 
هاي پزشكي و مداواي قربانیان تجاوز وجود دارد 
كه همواره زنان زیادي از دهكده هاي همجوار در 

آن اقامت دارند. 
این زن هاي زجركشیده براي درمان درد روحي 

مهلک  هم  جسمي  هاي  آسیب  از  حتي  كه  شان 
تراست، به نواختن طبل روي آورده اند. یک زن 15 
ساله با تمام قدرت طبل می نوازد. تجربه او نمونه 
آشكار بالیی ا ست كه این جنگ خانمان سوز بر سر 

زنان آورده است. 
او توسط 10 شورشی گروه »پیكارجویان هوتو« 

كه به نسل كشی در رواندا متهم هستند، ربوده و 
به مدت یک سال از او به عنوان برده  سوءاستفاده 
شده است. آنها هر وقت كه مایل بودند چیزی برای 
خوردن به او می دادند و گاهی مجبورش می كردند 

كه از چكمه های الستیكی شان آب بنوشد. 
آفریقا  »هیل«  بیمارستان  از  كاسركا  لوسی  دكتر 
می گوید:»عدالت به ندرت اجرا می شود. حتی وقتی 
كه افراد مظنون دستگیر می شوند، زندان مناسب یا 

حتی گاهی نماینده دستگاه قضایی وجود ندارد.« 
هر چند فرانسوا روكوگوزا، وزیر ایالتی دادگستری 
و حقوق بشر كنگو عقیده دارد اگر كشورش بتواند 
از شر گروه های مسلح خالص شود، تجاوز امری 
مربوط به گذشته خواهد بود، اما زنانی نظیر ایوون 
37 ساله هرگز از گذشته خود رهایی نخواهند یافت. 
همسرش را مجبور كرده بودند كه تماشاگر صحنه 
تعرض هاي مكرر به او باشد. اكنون همسرش به 
طور كامل نسبت به او بي اعتنا شده و تنها از سر 
گویا  مي كند.  نگهداري  وي  از  دلسوزي  و  ترحم 
می كنند.  درك  را  او  خودش،  چون  زن هایی  تنها 
نمی توانم  »من  می گوید:  آنها  همه   جانب  از  ایوون 
متجاوزان را ببخشم، آنها زندگی مرا نابود كردند. 
گاهی حس می كنم دیگر شوقی به زندگی روی این 
كره خاكی ندارم.« گزارشات نمایندگان حقوق بشر 
خود  منازل  در  حتی  دركنگو  زنان  می دهد  نشان 
هجوم  منتظر  باید  لحظه  هر  و  ندارند  امنیت  هم 

متجاوزان باشند. 20 مي 2010 

پیتزا با طعم چوب تابوت 
كشف  جست وجوي  در  ایتالیایي  بازرسان 

واقعیت درباره خبر بسیار 
نگران كننده پخت پیتزاهاي خوشمزه از چوب 
كشور  این  ناپل  شهر  در  گمشده  تابوت هاي 
به تازگي اخبار نگران كننده اي درباره  هستند. 
چوب  از  ایتالیایي  مشهور  پیتزاهاي  طبخ 
تابوت هاي به سرقت رفته در شهر ناپل منتشر 
شده كه مردم این شهر را مشوش كرده است. 
معروف  پیتزاهاي  این  كه  است  حالي  در  این 
غذاي مورد عالقه مردم در شهر جنوبي ناپل 
آتش  روي  ناپل  خوشمزه  پیتزاهاي  هستند. 
كنند.  پیدا  را  خاصي  طعم  تا  شوند  مي  پخته 
اما با انتشار خبر تابوت هاي گمشده، پلیس این 
تابوت ها  این  چوب  از  كه  است  نگران  كشور 
استفاده  دودي  طعم  با  پیتزاهایي  پخت  براي 
روزنامه   در  اخیرا  كه  گزارشي  در  شود. 
ایتالیایي »جورنال آي یک« منتشر شده مقامات 
استفاده  امكان  كه  داشته اند  اظهار  كشور  این 
از چوب این تابوت ها براي طبخ پیتزاها بسیار 
زیاد است و حتي ممكن است براي پختن سایر 
استفاده  چوب ها  این  از  نان  مثل  خوردني ها 

شود. 

برخورد اتومبیل با خانه 
باعث مرگ زن مسن شد 
برخورد یک دستگاه ون با خانه ای در تگزاس، 
حادثه  این  شد.در  مسن  زن  یک  مرگ  باعث 
اتومبیل ون با دیوار یک خانه دوطبقه در شهر 
هیوستون تگزاس برخورد كرد و باعث مرگ 
یک زن 69 ساله شد كه در زمان وقوع حادثه 
این  در  پلیس  سخنگوی  است.  بوده  خانه  در 
مجروح  حادثه  این  در  ون  راننده  گفت:  باره 
شده و برخی از قسمت های بدنش نیز دچار 
شكستگی شده است. او در زمان وقوع حادثه 
كنترل اتومبیلش را از دست داد و تمام تالش 

هایش برای متوقف كردن این خودرو بی نتیجه 
ماند.راننده ون در زمان وقوع حادثه مست یا 
تحت تاثیر هیچ نوع مواد مخدری نبوده است. 

زنی که فقط نیم ساعت 
می  خوابد 

روزانه  قبل  سال   20 از  اسلواكی  در  زن  یک 
فقط نیم ساعت می خوابد.ویرا وانچوا 42 ساله 
پزشكان  و  می كند  زندگی  عجیبی  شرایط  در 
او  مشكل  برای  راه حلی  تاكنون  اسلواكی  در 
می خوابند،  شب ها  مردم  كه  حالی  در  نیافتند. 
این زن دائما فعالیت می كند و به كارهایی مانند 
غذاهای  طبخ  و  لباس ها  كردن  اتو  غبارروبی، 
مختلف می پردازد تا وقت بگذرد. این زن كه 
اخیرا كارش را از دست داده در این باره گفت: 
در 22 سالگی به بیماری مننژیت دچار شد. او 
در آن زمان دائما غش می كرد و خون استفراغ 
می كرد به گونه ای كه وزنش از 60 به 30 كیلو 

كاهش یافته بود.

کشف راز شبح سرگردان 
اثبات  براي  نمادي  تصویر  این  ها  مدت  براي 
وجود روح بود.در شرایطي كه تاالر شهر در 
آتش مي سوخت شبح یک دختر در میان شعله 
هاي آتش ظاهر مي شود و فردي از این صحنه 
توني  توسط  تصویر  این  گیرد.  مي  عكس 
اوراهیلي كشاورزي كه در میان جمعیت شاهد 
در  بود  »ِوم«  شهر  ساله   90 تاالر  سوختن 
نوامبر 1995 گرفته مي شود و از آنجا بود كه 
افسانه »روح وم« زاده شد. انتشار این عكس، 
جنجالي در رسانه هاي جهان به وجود آورد . 
افسانه این عكس عجیب با مرگ آقاي اوراهیلي 
اكنون  باقي ماند.  در سال 2005 بدون جواب 
با گذشت 15 سال فردي به نام برایان لیر مي 
گوید: تصویر روح این عكس در كارت پستالي 

كه متعلق به سال 1922 است، وجود دارد. 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

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

با مدیریت مرجان
Tose Limited.

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

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

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

toselimited@googlemail.com

F&S RECOVERY
Rescue and recovery

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

Free Scrap  your car

07565100902

حبس برای کشتن همسر و خوردن اعضاي بدن او 
مرد آمریكایی كه پس از كشتن همسر خود، اعضای بدنش را خورده بود، به 15 سال زندان محكوم شد.این 
مرد آمریكایی همسرش را با وارد آوردن 250 ضربه چاقو كشته، سپس شش ها و كبد او را خورده و 
مقداری از خونش را نوشیده است.متهم این پرونده محمد سلیمان نام دارد كه اهل شهر كوینز آمریكا است. 
این حادثه در دسامبر سال 2007 رخ داد و این مرد روز حادثه با همسرش در خانه شان درگیر شده و به او 
بیش از 250 ضربه چاقو زده است. این در حالی است كه دختر چهار ساله این زوج در اتاق مجاور حضور 
داشته وشاهد این حادثه خونین بوده است.وكیل مدافع متهم در دادگاه ادعا ها مبنی بر این كه متهم اعضای 
بدن همسرش را خورده رد كرد و گفت: او همسرش را كشته، اما گوشت بدش را نخورده است. متهم سال 
های طوالنی از سوی همسرش مورد ضرب و شتم قرار می گرفته و همسرش، زن خشنی بوده است. این 

حادثه واكنش خشونت باری بوده كه در نتیجه اختالالت عاطفی رخ داده است. 
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

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

ٔ متولد فروردین )بره(:
اما  است،  بهتر شدن  حال  در  چیز  همه 
به راحتی و  دارد كه  نگرانی وجود  یک 
به طور معجزه آسا ناپدید نخواهد شد. 
اما حتی با شاد بودن بیش از اندازه هم 
مهم  موضوعات  اینكه  بدون  توانی  می 
لذت  برای  كافی  زمان  بگیری  نادیده  را 
بردن اختصاص بدهی. تو مهارت ذاتی 
داری و می توانی زمانی هم كه آشفته 
متمركز  لحظه حال  در  را  فكرت  هستی 
همه  در  را  افكارت  آنكه  جای  به  كنی. 
برای  شدن  آماده  با  كنی  پراكنده  جا 
رویارویی برای اتفاقاتی كه پیش می آید 

از تمركزت هوشیارانه استفاده كن.
ٔ متولدین اردیبهشت )گاو(:

انگیزی  شگفت  روز  تواند  می  امروز 
چیزهایی  تمام  به  اینكه  جای  به  باشد. 
كنی،  فكر  نباشند  درست  هم  شاید  كه 
وجود  اكنون  كه  خوبی  فرصتهای  از 
دارند بهره بگیر. نگران نباش، در حقیقت 
ندارد  وجود  بینانه ای  طالع  دلیل  هیچ 
كه بخواهی از آنچه كه در آینده برایت 
نیاتت  باشی.  داشته  ترس  می افتد  اتفاق 
تا  كن  متمركز  روشهای ساده  روی  را 
حق  شما  بسازی.  زیباتر  را  زندگی ات 
قانع  دلیل  هیچ  و  باشی  شاد  كه  داری 
از  را  خودت  كه  ندارد  وجود  كننده ای 

خوشبختی محروم كنی.
ٔ متولدین خرداد )دوقلوها(:

یک اتفاق غیرمنتظره امروز شما را وارد 
یک ماجرای احساسی می كند و در ابتدا 
راحتی  احساس  خیلی  كه  است  ممكن 
با  شاید  شما  دیگر  موارد  در  نكنی. 
بی خیالی از این نوع رابطه عمیق اجتناب 
می پذیری.  را  آن  حاال  اما  می ورزیدی، 
ارتباط با دیگران در ماجرایی احساسی 
و  بردن  لذت  عمیق تر  مفهوم  با  را  شما 

روحیه قدردانی آشنا می كند.
ٔ متولدین تیر )خرچنگ(:

از  موجی  كردن  هدایت  شما  اگر  حتی 
احساسات بیان نشده را ادامه دهی، باز 
هم از تجربه خیلی شیرینی كه قرار است 
شما  نمی شوی.  دور  بیفتد  اتفاق  برایت 
باید در عشقی كه در اطرافت هست باقی 
برایت  اتفاقها  بهترین  اینكه  برای  بمانی 
بیمناك  اگر شما  پذیر می شود و  امكان 
چیزهایی  از  خالی  زندگی ات  باشی، 
می خواستی  شما  واقع  در  كه  می شود 

داشته باشی.
ٔ متولدین مرداد )شیر(:

تردید در دوست داشتن باعث می شود 
بیشتر در خاطرات گذشته به سر ببری 
ترجیح  شما  اگرچه  حال.  زمان  در  تا 
به  را  چیزها  از  بعضی  كه  می دهی 
سهیم  كنی،  حفظ  خصوصی  صورت 
خانواده تان  یا  نزدیک  دوستان  كردن 
در ضعف هایتان می تواند مرهمی بر یک 

زخم كهنه باشد.
ٔ متولدین شهریور )سنبله(:

هستی،  خواسته هایت  نگران  اگر  حتی 
كه  است  بهتر  سالمتی ات  خاطر  به 
خودت  پیش  اینكه  تا  كنی  بیان  را  آنها 
میلت  برخالف  اگر  كنی. حتی  حفظشان 
باش؛  مواظب  كن.  امتحان  یكبار  است، 
موقعی كه شروع می كنی دیگران را در 
احساسهایت شریک كنی، قطع كردن این 

روند ممكن است سخت باشد. هرچیزی 
تثبیت  اوقات  به نظر می رسد بیشتر  كه 

شده است را تشویق كن.
ٔ متولدین مهر )ترازو(:

به نظر می رسد كه همه چیز به سمت 
اینكه  برای  می رود.  پیش  شدن  بهتر 
ژوپیتر  با  ونوس  یا  شما  اصلی  ستاره 
می  تشویق  را  شما  و  دارد  هماهنگی 
كند كه خواسته هایت را برآورده كنی.. 
كردن  صبر  و  كردن  تنبلی  وقت  االن 
برای اینكه هرچیزی خودش اتفاق بیفتد 
نیست. از راهی كه در آن قرار گرفته ای 
را  هایی  زیبایی  بتوانی  تا  شو  خارج 
می كنی  لمس  رویاهایت  فضای  در  كه 
هم  و  شما  شأن  هم  افراد  كنی.  آشكار 
پس  می كنند،  تحسین  را  خالقیت هایت 

حاال وقت ریسک كردن است.
ٔ متولدین آبان )عقرب(:

حتی در سخت ترین شرایط نگرش شما 
كلید خوشبختی تان می باشد. موفقیتهای 
مادی شما با وجود این می تواند مشكل 
نگذار كه هدفهایت وارد  اما  باشد،  ساز 
این راه بشوند. اكنون كارهایی را انجام 
بده كه باعث می شوند احساس خوبی 
نسبت به خودت داشته باشی، پول هم به 
دنبال آن خواهد آمد. هنوز احساسهایی 
با  را  آنها  است  نیاز  كه  دارند  وجود 
احساسات  این  بشوی؛  سهیم  دیگران 
را با عشق فراوان بیان كن. زیاد سخت 
نگیر، خودت خواهی فهمید كه چه زمانی 

برای این كار مناسب است.
ٔ متولدین آذر )كمان(:

ژوپیتر،  یعنی  شما  فرمانروای  ستاره 
ونوس  از  را  عاشقانه ای  تماس  امروز 
اخیراً  شما  اگر  حتی  می كند.  دریافت 
برای  اكنون  داشته ای،  سختی  دوران 
شما سخت است كه آدم منفی ای باشی. 
بیشتر  شما  حضور  در  نیز  دیگران 
خوش بین خواهند بود و به همن دلیل، 
ممكن است كه بیشتر دنبال شما باشند، 
نه  بكنند  خود  لیست  وارد  را  شما  و 
و  بازی  برای  بیشتر  بلكه  تنبیه؛  برای 

سرگرمی.
ٔ متولدین دی )بز(:

شما قادر هستید موقتًا از شرایط كاری 
اینكه  برای  شوید،  رها  استرس  از  پر 
همكاران و افراد مافوق به طور ناگهانی 
شما را نسبت به قبل زیباتر و جذاب تر 
می بینند. شما مشتاق هستی كه هر فرد 
دیگر را هم تشویق كنی و اكنون خوش 
بینی شما به سوی خودت برمی گردد. 
واردی  تازه  عوامل  نكن:  تلف  را  وقتت 
كه گروه های دیگر را درگیر می سازند، 
توسط مهارتهای افراد شما حمایت می 

شوند.
ٔ متولدین بهمن )ظرف آب(:

را  خودت  كه  هستی  قادر  اكنون  شما 
از چیزی رها كنی، حادثه خبر نمی كند 
متالشی  یكسره  است  ممكن  روزت  و 
عشقی  كه  بده  قول  خودت  به  شود. 
اینكه  بدون  بگیری  را  داری  آرزو  كه 
آن چیزی  از  بیشتر  بخواهی حریصانه 
در دسترس است دریافت كنی. به جای 
دسترس  قابل  غیر  چیزهای  برای  اینكه 
می  امروز  كه  آنچه  به  بمانی،  منتظر 

توانی داشته باشی راضی باش.
ٔ متولدین اسفند )ماهی(:

ا  ر  شما  اخیراً  مترقبه  غیر  حوادث 
از نو  شوكه كرده است و امروز زمان 
سازمان دهی كردن، استراحت و تجدید 
قوا كردن فرا رسیده است. همان طوری 
باز  مثبت  انرژی  سوی  به  را  قلبت  كه 
دلگرمی  بر،  لذت  ات  آزادی  از  كنی  می 
وكمک دیگران اكنون به یاریت می آیند. 
خبرهای خوب را بدون مقاومت دریافت 
را  شما  خانه  در  شاید  خوشبختی  كن. 
را می خواهد  اما مشاركت شما  بكوبد، 

تا اتفاق مهمی برایت بیفتد. 

خواننده عزیز فال هفته
هفته نامه پرشین!

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

می باشد. 

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

را ایفا نمائیم.
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نگهداری فرزند شما
خانمی هستم آماده جهت نگهداری 

بچه شما
0775652142

نیازمندیها
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 كانون ایرانیان                                   02077000477

كانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

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

رستوران ها
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

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

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        02074314546     

رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

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

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

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

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

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

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

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

هفته نامه پرشین در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزیع 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 كه وظیفه ی این رسانه اطالع 
رسانی به منظور سهولت دردادوستد می 
محتوای  ی  درباره  مسئولیتی  لذا  باشد، 

آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با روش 

های مقتضی ، اطمینان الزم 
را از صحت ادعای آگهی 
دهندگان به دست آورید.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

خدمات 
ساختمانی سپهر

انجام كلیه امور 
ساختمانی كلی و جزیی

باغبانی و چمن زنی

07728 530534

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

جوانی با گواهینامه 
انگلیسی جویای کار
07907233502

فال قهوه
02034113228
07505819130

مشاوره در امور
MOT and TAX
07904477503

راننده ون با گواهینامه 
انگلیسی مور نیاز است

ترجیحا 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

محل کار صنعتی 
جهت اجاره

با قیمت استثنایی در 
بهترین منطقه میداول

07939261216

به یکنفر خانم جهت 
نگهداری از بچه و 

نظافت خانه ترجیحا 
آشنا به زبان 

انگلیسی  نیازمندیم

Edgware در منطقه
07845173753



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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ورزش ایران
حجازی: استقالل با مرفاوی 

به جایی نمی رسد 

رفتار ناصر حجازی همیشه غیرقابل پیش بینی است. درست در روزهایی 
كه به نظر می رسید رابطه دوستانه ای میان او و باشگاه استقالل برقرار 
است، حجازی ناگهان خودش را در موضع مخالف سیاست های مدیرعامل 
این در حالیست كه  باشگاه قرار داده و ساز مخالف كوك كرده است. 
ناصر حجازی قبل از رویارویی استقالل و الشباب برای برگزاری مراسم 
آشتی كنان صمد مرفاوی و فرهاد مجیدی پیشقدم شد و آرام آرام در 
ناگهانی  تمدید  از  بود. پس  رفته  فرو  استقالل  باشگاه  پدر معنوی  نقش 
قرارداد مرفاوی به عنوان سرمربی فصل آینده استقالل ادبیات حجازی 
كامال تغییر كرده و به نظر می رسد او به یكی از منتقدان جدی باشگاه 
تبدیل شده است. شاید آشتیانی برای فصل آینده قول هایی به حجازی 
استقالل  عنوان سرمربی  به  مرفاوی  انتخاب  به  توجه  با  كه  بوده  داده 
و  كه  حجازی  ندارد.  وجود  آنها  شدن  عملی  امكان  دیگر  دهم  لیگ  در 
ضعیت روحی و جسمانی بهتری نسبت به هفته های اخیر دارد، به زودی 
برای حضور دوباره در تمرینات دی استرادا راهی اتریش خواهد شد. او 
وعده می دهد كه به محض رسیدن به اروپا مسائل جدیدی را از فوتبال 
ایران افشا خواهد كرد. او از تمام كسانی كه در مدت زمان بیماری اش 
به مانورهای تبلیغاتی برای مطرح كردن خودشان مشغول شدند شاكی 
است و واعظ آشتیانی را سردمدار این گروه می داند. او هنوز نتوانسته 
بیاید:»  آینده استقالل كنار  به عنوان سرمربی فصل  انتخاب مرفاوی  با 
انتخاب صمد كار درستی نبود. او امتحانش را پس داده است و نمی تواند 
با استقالل موفق باشد. تعجب می كنم چرا مدیران باشگاه استقالل دوباره 
او را انتخاب كردند. حمایت من از باشگاه استقالل در چند ماه اخیر كار 
اشتباهی بود. در كوران مسابقات فكر می كردم اگر حرفی بزنم اوضاع 
تیم به هم می ریزد برای همین چیزي نگفتم. اما االن كه خوب فكر می كنم 
مدیران  نمی كردم.  حمایت  استقالل  از  كاش  كردم.ای  اشتباه  می بینم 
باشگاه استقالل رفتار خوبی با من نداشتند. به محض آنكه من روی تخت 
بیمارستان خوابیدم آمدند باالی سرم اما همه  چیز فقط یک نمایش بود. 
می خواستند خودشان را نشان بدهند. آمدند برای من حكم زدند در حالی 
كه این حكم هیچ ارزشی نداشت.« حجازی انتظار داشته به عنوان مشاور 
مدیرعامل برای انتخاب سرمربی فصل بعد استقالل با او مشورت شود. 
انتظاری كه البته خواسته زیادی هم به نظر نمی رسد:»در انتخاب صمد 
هیچ نظری از من نخواستند. بنابراین امیدوارم خودشان جوابگوی مردم 
باشند چون انتخاب مرفاوی كار درستی نبود. به نظر من واعظ آشتیانی 
عجله كرد. نباید دوباره روی مرفاوی سرمایه گذاری می كرد. به نظر من 
استقالل باید مربی بزرگ خارجی می آورد تا فصل بعد مدعی قهرمانی 
باشد اما با بودن مرفاوی باز هم تیم به جایی نخواهد رسید.« حجازی 
در لیگ هفتم حرفه ای به عنوان سرمربی استقالل مشغول به كار شد و 
می تواند  بود  معتقد  او  كرد.  معرفی  اولش  دستیار  نقش  در  را  مرفاوی 
تیم  اما چند هفته بعد وقتی  به دست مرفاوی بسپارد  ریش و قیچی را 
برای  كه  كسی  و  اصلی  مقصر  عنوان  به  مرفاوی  رفت  فرو  بحران  به 
امیر قلعه نویی جاسوسی می كرده معرفی و اخراج شد. اختالف این دو 
نفر از همانجا آغاز شد و هنوز فیصله پیدا نكرده. حجازی با اشاره به 
سیاست های نمایشی واعظ آشتیانی می گوید:» من مشاور این آقا نیستم. 
كدام مشاور؟ كدام باشگاه؟ من مشاور باشگاه استقالل نبوده و نیستم. 
امید وارم مردم این موضوع را درك كنند. به زودی به اتریش می روم 
تا از این فضا نجات پیدا كنم. هرچند كه می دانم ناراحتی من برای هیچ 
كس مهم نیست و فقط مردم به من لطف دارند. به محض اینكه پایم را از 
ایران بیرون بگذارم حرف هایی می زنم كه تا حاال نزدم. منتظر افشاگری 
من باشید. بگذارید به اتریش بروم تا از آنجا حرف هایم را بزنم. دیگر 
ای  فوتبال.  فدراسیون  خصوص  به  كند  توجه  من  به  كسی  نمی خواهم 
كاش حالم خوب نمی شد تا این بی توجهی ها و دورویی ها را نمی دیدم.« 

ورزشی ایران و جهان
ستاره هایي كه از جام جهاني بازماندند 

چهارسال دویدن 
براي هیچ 

سیامک خاجي 

جنوبي  آفریقاي   2010 جام جهاني  در  حاضر  ملي  تیم هاي 
براي  خود  نفرات  اولیه  فهرست 
اعالم  را  رقابت ها  این  در  حضور 
 30 لیست هاي  تیم ها  بیشتر  كرده اند. 
البته  و  كرده اند  منتشر  را  خود  نفره 
نیز  برزیل  سرمربي  دونگا،  كارلوس 
فهرست 23 نفره نهایي خود را به فیفا 
نیز یک  ارائه كرده است. سایر تیم ها 
هفته فرصت خواهند داشت تا تركیب 
برگزاري  مسئوالن  به  را  خود  نهایي 
میان  این  در  كنند.  ارائه  مسابقات 
تیم هاي  از  نیز هستند كه  ستاره هایي 
خود جا مانده اند و نتوانستند رضایت 
براي  كشورشان  تیم هاي  سرمربیان 
را  بزرگ  تورنمنت  این  در  شركت 
لیست  به  نگاهي  ادامه  كنند. در  كسب 
جام جهاني  غایبان  از  نفره اي   23
عدم  وجود  با  كه  داشت  خواهیم 
مصدومیت باید از خانه شاهد رقابت 

هموطنان خود باشند: 
دروازه بانان 

سباستین فري)فرانسه(: سنگربان 30 
ارائه نمایش  با وجود  ساله فیورنتینا 
خوب در این تیم و به خصوص در دو 
دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر بایرن 
نتوانست رضایت دومنک را جلب كند. 
او  بازي هاي  آلوس)برزیل(:  دیه گو 
رده  به  را  آنها  آلمریا  دروازه  درون 
توجه  دونگا  اما  رساند  اللیگا  هشتم 
زیادي به این بازیكن 24 ساله نداشت. 
انتقال هاي  استوراري)ایتالیا(:  ماركو 
اخیر  سال هاي  در  او  متعدد  قرضي 
در  ثابتي  جایگاه  نتواند  شده  باعث 
هیچ یک از تیم هاي سري A پیدا كند. 

مدافعان 
كسي  كمتر  زانتي)آرژانتین(:  خاویر 
تصور مي كرد این مدافع كم اشتباه و 
با سابقه از لیست نفرات مارادونا جا 
بماند و با توجه به سن و سالش دیگر 
جام جهاني  در  حضور  براي  شانسي 

نخواهد داشت. 
روي  دومنک  مكسس)فرانسه(:  فیلیپ 
نام او هم خط كشید و مدافع برجسته 
رم را از تیمش كنار گذاشت تا باز هم 

مورد انتقاد قرار گیرد. 
اعتماد زیادي به  الكس)برزیل(: دونگا 
مدافعانش دارد و به همین دلیل حتي 
مدافع چلسي را در لیست 23 نفره اش 

قرار نداد. 
این  گاراي)آرژانتین(:  ازكوئیل 
بازیكن جوان در تركیب رئال مادرید 
بازي هاي خوبي انجام داد و توانست 
اعتماد مانوئل پیگریني را كسب كند اما 

مارادونا نیازي به دعوت او ندارد و این بازیكن آرژانتیني نیز 
یكي از نفراتي است كه باید از خانه جام جهاني را تماشا كند. 

سول كمپبل)انگلیس(: این مدافع 34 ساله در بازگشت به آرسنال 
حتي توانست در غیاب مدافعان مصدوم آرسن ونگر، در تركیب 
اصلي نیز قرار گیرد اما فابیو كاپلو نفراتي چون استفان وارناك 

و مایكل داوسون را به این بازیكن باتجربه ترجیح داد. 
توفیقي  هنوز  فصل  این  در  رئالي ها  چه  اگر  مارسلو)برزیل(: 
كسب نكرده و احتماال فردا شب نیز قهرماني اللیگا را به بارسا 
اما مارسلو در دفاع چپ عملكرد بسیار خوبي  واگذار مي كنند 
داشته و حركات هجومي اش زمینه ساز گلزني كهكشاني ها شد. 

با این حال نتوانست جایي در تیم ملي كشورش پیدا كند. 
هافبک ها 

جرمي منز)فرانسه(: غیبت او كمتر از سایر ستاره هاي فرانسوي 
پیامد داشت اما جاي خالي این هافبک رم در بین »خروس ها« 

احساس مي شود. 
كه  دومنک  عجیب  تصمیمات  از  یكي  نصري)فرانسه(:  سمیر 
و  آرسنال  در  نصري  داشت.  دنبال  به  را  زیادي  انتقادهاي 
همیشه  مثل  دومنک  اما  بود  بهترین ها  از  یكي  ونگر  نظر  زیر 

فرانسوي ها را شگفت زده كرد. 
بهترین هافبک هاي دفاعي  از  یكي  استبان كامبیاسو)آرژانتین(: 
در  كرد.  ارائه  خوبي  نمایش هاي  اینتر  براي  كه  گذشته  فصل 
نیمه نهایي لیگ قهرمانان او به خوبي از عهده مهار مسي برآمد 
اما  نداد  را  هموطنش  به  خودنمایي  اجازه  و 

مارادونا به راحتي از كنار نام او گذشت. 
به  زماني  كه  او  ریكلمه)آرژانتین(:  خوان 
مارادوناي دوم مشهور شده بود با بازي در 
لیگ آرژانتین نیز نتوانست جایگاهي در میان 

هافبک هاي تیم ملي پیدا كند. 
اور بانه گا)آرژانتین(: این هافبک 21 ساله این 
و  داد  انجام  والنسیا  براي  مسابقه   37 فصل 
امیدوار بود بتواند جایي در تیم ملي پیدا كند اما 
مارادونا نفرات باتجربه اش را به او ترجیح داد. 
رونالدینیو)برزیل(: پس از مدت ها كش و قوس 
در نهایت دونگا تصمیم گرفت مرد سال سابق 
جنوبي  آفریقاي  به  خود  با  را  جهان  فوتبال 
میالن  در  او  درخشش  وجود  با  و  نبرده 
تالش  رونالدینیو  داد.  ترجیح  را  روبینیو 
زیادي كرد تا به جام جهاني برود اما فوتبال 

پر ستاره برزیل این فرصت را به او نداد. 
به  وردربرمن  از  انتقالش  دیه گو)برزیل(: 
فصلي  دیه گو  شد.  او  افت  باعث  یوونتوس 
ناامید كننده را با یووه گذراند و ناكامي هایش 

با از دست دادن جام جهاني تكمیل شد. 
گوتي)اسپانیا(: او كه آخرین فصل حضورش 
در رئال را مي گذراند با پیگریني دچار اختالف 
شد تا كمتر فرصت بازي در تركیب اصلي را 
او  غیاب  در   2008 یورو  قهرمان  و  كند  پیدا 

راهي آفریقاي جنوبي خواهد شد. 
مهاجمان 

با  زماني  كه  دومنک  بن زما)فرانسه(:  كریم 
دیوید ترزگه مشكل داشت براي این تورنمنت 
انتخاب هاي  تا  زد  خط  را  بزرگ  مهاجم  یک 
عجیبش را كامل كند. بسیاري عدم دعوت از 
مي دانند  اخالقي اش  رسوایي  با  مرتبط  را  او 
كه  نیز  ریبه ري  فرانک  و  گوو  سیدني  اما 
این پرونده بودند در فهرست دومنک  درگیر 

جاي گرفته اند. 

كوین كوراني)آلمان(: 20 گلي كه او در فصل 
یواخیم  هم  رساند  ثمر  به  شالكه  براي  پیش 
لو را قانع نكرد. او در پایان فصل با امضاي 
دینامو مسكو شد  راهي  قراردادي سه ساله 

ولي باز هم جام جهاني را از دست داد. 
گلزني  ماشین  نیستلروي)هلند(:  رود فن 
الله هاي نارنجي پس از مصدومیت هاي پیاپي 
مادرید  رئال  اصلي  تركیب  از  ماندن  دور  و 
راهي هامبورگ شد تا شاید برت فن ماوریک 
دوباره او را به تیم ملي دعوت كند اما ستاره 
سابق منچستر یونایتد به هدف خود نرسید. 

فرانچسكو توتي)ایتالیا(: پس از خداحافظي اش 
از تیم ملي تالش هاي زیادي شد تا سلطان رم 
اعالم  از  پس  اما  برگردد  آتزوري  تركیب  به 

لیست لیپي نام او دیده نشد. 

بود  مطمئن  كه  او  كاسانو)ایتالیا(:  آنتونیو 
به تیم ملي دعوت نمي شود تاریخ عروسي اش را در روزهاي 
میاني این تورنمنت اعالم كرد و گفت كه حتي در صورت دعوت 
از سوي لیپي ترجیح مي دهد در جشن خانوادگي اش شركت كند. 

الكساندر پاتو)برزیل(: نزول میالن، مصدومیت هاي پیاپي و دور 
بودن از شرایط آرماني باعث شد تا پدیده فوتبال برزیل كه قرار 
از سوي  باشد   2010 جام  در  از ستاره هاي سلكائو  یكي  بود 

دونگا به تیم ملي دعوت نشود. 
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مانوئل  مربیگري  دوران  مي رسد  نظر  به 
تیم  این  مربیان  بیشتر  مانند  رئال  در  پیگریني 
و  بوده  مدت  كوتاه  اخیر  سال هاي  طول  در 

باید خیلي زود سانتیاگو  مهندس شیلیایي  این 
برنابئو را ترك كند. پیگریني كه در ابتداي فصل 
هدایت  تا  مادرید شد  راهي  زیادي  امیدهاي  با 
بگیرد  عهده  بر  را  كهكشاني ها  تیم  دوم  نسل 
 250 هزینه  وجود  با  كه  مي دانست  خوبي  به 
ابتداي  در  بازیكن  براي خرید  یورویي  میلیون 
فصل كار بسیار دشواري پیش رو دارد. بازي 
گرفتن از این ستاره ها و مدیریت بر اوضاع و 
حاشیه هاي تیم از عهده هر كسي ساخته نبود 
و در نهایت پیگریني اگرچه تیمي مقتدر را در 
حتي  كسب  عدم  اما  بود  ساخته  فصل  پایان 
رئیس  پرس،  فلورنتینو  تا  شد  باعث  جام  یک 
باشگاه چاره كار را در تغییر كادر فني تیمش 
بداند اتفاقي كه چندان منطقي به نظر نمي رسد. 
حاال صحبت از ژوزه مورینیوي پرتغالي است 
مردي كه روز شنبه مي تواند خود را به قهرمان 
را  آنها  سال   45 از  پس  و  كرده  تبدیل  اینتر 

قهرمان اروپا كند. 

ناكامي هاي فصل 
در  كه  شد  شروع  جایي  از  رئالي ها  مشكالت 
جام حذفي مغلوب تیم دسته سومي آلكوركان 
شوك  كهكشاني  ستاره هاي  شكست  شدند. 
بزرگي براي هواداران بود و تصور نمي كردند 
از دست  را  كه خیلي زود نخستین جام فصل 
تا  زد  پیگریني  به  را  دوم  ضربه  لیون  بدهند. 
در  شود.  قبل  از  لرزان تر  او  صندلي  پایه هاي 
تیم  این  قهرمانان  لیگ  نهایي  یک هشتم  مرحله 
فرانسوي با ارائه فوتبالي خوب رئال را از دور 

مسابقات كنار زد و راهي دور بعد شد. 
چون  سرسختي  رقیب  اللیگا  در  كه  پیگریني 
زیادي  باالي سر خود مي دید تالش  را  بارسا 
اما  برساند  صدرجدول  به  را  تیمش  تا  كرد 
پیاپي  پیروزي هاي  و  ال كالسیكو  در  ناكامي 
آبي و اناري ها باعث شد تا در نهایت هزینه 250 
میلیون یورویي پرس بر باد رفته و قوهاي سپید 
با دست خالي فصل را به پایان ببرند. پیگریني 

در حال حاضر از دید رئیس این باشگاه مسئول 
اصلي از دست رفتن همه جام هاست البته او با 
100 گل  از  امتیاز كسب كرد و بیش   96 رئال 

كه  شد  ثبت  لیگ  در  تیم  این  كارنامه  در  زده 
براي قهرماني در هر لیگي كافي است اما او در 
فصلي دشوار مغلوب اقتدار بارسا شد. او روز 
سه شنبه آخرین تمرین خود را با رئال برگزار 
تیم خداحافظي  بازیكنان  از  تمرین  پایان  در  و 
كرد. وي دیروز در مالقاتي با مدیران باشگاه 
او  كرد.  وگو  گفت  خود  همكاري  قطع  درباره 
میلیون   4 تا   3 محترمانه  تقریبا  اخراج  این  با 
یورو خسارت خواهد گرفت كه البته در مخارج 

امسال رئال پول زیادي محسوب نمي شود. 

هزینه 100 میلیوني 
روزنامه »ال موندو« در مطلبی با عنوان »بای 
به  می آید«  كار  روی  مورینیو  پیگرینی،  بای 
جدایی مربی شیلیایی از رئال مادرید پرداخته 
نظر  در  مادرید  رئال  باشگاه  مسئوالن  است. 
دارند با پرداخت غرامتی 4 میلیون یورویی به 
از یک  این مربی پس  با  كار خود  به  پیگرینی، 
فصل پایان دهند و هفته آینده ژوزه مورینیو، 

مربی اینتر را به خدمت بگیرند. 
شمارش  نوشت:»  مطلبی  در  هم  پاییس«  »ال 
گزارش  این  پایه  بر  پیگرینی«.  برای  معكوس 
پرخرجی  فصل  كه  حالی  در  مادرید  رئال 
كریستیانو  خرید  با  و  گذاشت  سر  پشت  را 
رونالدو و كاكا انتظار می رفت فصل موفقی را 
پیش رو داشته باشد بدون كسب هیچ جامی به 
كار خود پایان داد. روزنامه آس كه پیشتر از 
ماركا اخبار مربوط به مورینیو را پوشش داده 
در  مورینیو  حركت  اولین  كه  كرد  فاش  است 
رئال سه خرید تابستانی خواهد بود كه بیش از 
100 میلیون یورو خرج روی دست رئال خواهد 

گذاشت. 
و  دیماریا  آنخل  لوییس،  آس  نوشته  به 
فهرست  در  كه  هستند  بازیكنی  سه  كوئنتارو 
اولیه مورینیو قرار دارند. لوییس مدافع بزریلی 
بنفیكا و آنخل دی ماریا بازیكن كناری این تیم 
كه اهل آرژانتین است مورد توجه مورینیو قرار 

دارند. كوئنتارو هم كه در فهرست اولیه پرتغال 
آینده  بازیكن  گرفته  قرار  جهانی  جام  برای 
را  قهرمان  یک  چهره  مورینیو  كه  است  داري 
كاپیتان   ، رائول  حال  همین  می بیند.در  در وی 
رئال گفت: صبر مي كنم تا مورینیو بیاید، اگر او 
هدایت تیم را عهده دار شود، به احتمال فراوان 
نام مرا از فهرست تیم خط خواهد زد. شخصا 
قصد دارم قراردادم را یک سال دیگر هم تمدید 

و سپس از فوتبال كناره گیري كنم. 

آقاي خاص: به زودي تصمیم مي گیرم 
به نوشته روزنامه هاي ایتالیایي در صورتي كه 
ژوزه مورینیو بتواند اینتر را در لیگ قهرمانان 
بدون  مي تواند  برساند.  قهرماني  به  اروپا 
پرداخت هیچ جریمه اي به رئال مادرید بپیوندد. 
در قرارداد فعلي مورینیو با اینتر بندي گنجانده 
شده كه براساس آن در صورت قهرماني اینتر 
پرداخت  بدون  مي تواند  او  قهرمانان  لیگ  در 
هیچ مبلغي به تیم دیگري بپیوندد. گفته مي شود 
مبلغي كه براي فسخ قرارداد مورینیو در نظر 

گرفته شده 7 میلیون یورو است. 
مورینیو دو روز قبل در مصاحبه با خبرنگاران 
گفته بود، پس از فینال مادرید دو، سه روز وقت 
ماسیمو  و  كنم  فكر  آینده ام  مورد  در  تا  دارم 
موراتي اعالم كرده بود شگفت زده خواهد شد 

اگر مورینیو در اینتر بماند. 
حساس  مصاف  از  پیش  پرتغالي  مربي  این 
قصد  وجه  هیچ  به  مي گوید:  تیمش  شنبه  روز 
صحبت  شخصي  مسایل  درباره   اكنون  ندارم 
لیگ  پایاني  دیدار  در  باید  شنبه  روز  ما  كنم. 
قهرمانان اروپا به مصاف بایرن مونیخ برویم 
حساس  دیدار  این  آستانه  در  نمي خواهم  و 
از  بعد  مطمئنا  بدهم.  دست  از  را  خود  تمركز 
فكر  براي  كافي  فرصت  قهرمانان  لیگ  پایان 
كردن به مسایل شخصي ام خواهم داشت. بعد 
از فینال مي خواهم دو سه روزي استراحت كنم 

و سپس تصمیمم را بگیرم. 
مورینیو ادامه داد: پیشنهادهاي مالي براي من 
این  از  نبوده است. من پیش  اولویت  هرگز در 
توانسته ام از فوتبال بهره مالي الزم را ببرم و 
مطمئنا  مي كنم.  فكر  تیم  شرایط  به  تنها  اكنون 
هدایت تیمي را در دست خواهم گرفت كه در آن 
احساس راحتي كنم. من اكنون نمي توانم راجع 
به مربیگري در رئال مادرید با قطعیت صحبت 
كنم اما بعد از دیدار پایاني لیگ قهرمانان مسلما 
تیم  مادرید  رئال  همه چیز روشن خواهد شد. 
بسیار بزرگي است و ستاره هاي زیادي دارد. 

با این وجود مورینیو تلویحا اعالم كرد كه دیگر 
در سن سیرو نخواهد ماند: اینتر دیگر نمي تواند 
انجام  من  كردن  خوشحال  براي  بیشتري  كار 
دهد،  چرا كه این یک مشكل شخصي است كه 
دوست دارم در یک كشور فوتبال دوست مورد 

احترام واقع شوم. 
در  احتمالي اش  جانشین  درباره   خاص  آقاي 
باشگاه  تصمیم سران  به  چیز  همه  گفت:  اینتر 
 2013 یا   2012 سال  تا  فعال  دارد.  بستگي 
قرارداد  باشگاه  با  نیست(  خاطرم  در  )درست 

دارم و به چیز دیگري فكر نمي كنم. 

 ورزش جهان 

آیا بوآتنگ ،باالک را 
عمدا مصدوم کرد ؟ 

پدركیون بوآتنگ بازیكن تیم پورتس ماوث در روزنامه بی زد 
برلین داستانی جالب از كینه قدیمی پسرش و میشائیل باالك 
ناتنی هستند كه ریشه  برادر  افشا كرد.كیون و جرمی دو  را 
غنایی دارند. جرمی در حال حاضر در هامبورگ بازی مي كند 
جدایی  با  هم  كوین  رفت،  خواهد  منچسترسینی  به  احتماال  و 
در  اینكه  وجود  با  و  پیوسته  پورتس ماوث  به  هرتابرلین  از 
رده های پایه در تیم ملی آلمان بازی كرده بود امروز عضو 
تیم ملی غناست. در حالی كه رسانه های آلمانی در روزهای 
گذشته اخبار متفاوتی را درباره ضربه عامدانه كوین به پای 
باالك منتشر كرده اند، پدر این بازیكن در مصاحبه ای جنجالی 
گفت سال ها پیش وقتی كوین اولین گلش را در بوندس لیگا به 
ثمر رساند بازی بایرن و هرتابرلین بود و در آن بازی روی 
یک صحنه زمانی كه كوین زمین خورده بود باالك با كف پا 
روی پشت او رفت و وقتی با واكنش كوین مواجه شد اینطور 
دلیل  زدی  بوندس لیگا  در  گل  یک  اینكه  داد:»خفه شو،  جواب 
نمی شود كه بهترینی.« با این وصف درگیری این دو در فینال 
آلمانی  بخش  رسد.  می  نظر  به  طبیعی تر  انگلیس  حذفی  جام 
سایت گل فهرستی از خطاهای مشابه بوآتنگ در زمان حضور 
وی در بوندس لیگا تهیه كرده است، از بازیكنانی كه قبال طعم 
استوك او را چشیده اند مي توان به كلوزه اشاره كرد. دو تیم 
دلیل عمدي  به همین  دارند و  قرار  آلمان در یک گروه  غنا و 
تبدیل  آلماني  مطبوعات  روز  بحث  به  آتنگ  بو  خطاي  بودن 
شده است. این در حالي است كه بوآتنگ تاكید كرد حركت او 
عمدي نبوده :»بسیار متاسفم. عمدي در كارم وجود نداشت. 
او برخورد داشتم. احمقانه  با  تنها خیلي دیر به او رسیدم و 
به نظر مي رسد. «عكسبرداري هاي روز دوشنبه نشان داد كه 
تاندون مچ پاي باالك پاره شده و او به جام جهاني نمي رسد.

»از  گفت:  تلخ  اتفاق  این  درباره  آلمان  سرمربي   ، لو  یواخیم 
دست دادن باالك بخاطر مصدومیت در بازي فینال جام حذفي 
اعضاي  همه  و  من  بود.  ملي  تیم  به  مهلک  انگلیس، ضربه اي 
زیرا  هستیم  ناراحت  و  متاسف  زیاد  بسیار  بابت  این  از  تیم 
براي جام جهاني  را  با كالس جهاني خود  بازیكن  و  كاپیتان 
باالك مي توانست نقش كلیدي در شكل گیري  دادیم.  از دست 
ساختار بازي ما ایفا كند. با این حال ضمن تاسف بسیار، باید 
عنوان كنم هیچ بازیكن جدیدي به عنوان نیروي جدید به تیم 
ملي دعوت نخواهد شد. با میشائیل تلفني صحبت كردم. او هم 
بابت این اتفاق ناراحت است. چون در جام جهاني مي خواست 
بدرخشد و از مرز 100 بازي ملي فراتر رود. من مقابل بازیكنان 
با او صحبت كردم و تک تک نفرات تیم ملي نیز به او دلداري 
بحث جانشني  مورد  در  لو  كردند.«  آرزوي سالمتي  و  دادند 
این بازیكن توضیح داد: قرار نیست پس از این اتفاق تلخ نفر 
تازه اي دعوت شود. ما مجبوریم تمام توان خود را متمركز و 
وظایف او را میان بازیكنان تقسیم كنیم. خوشبختانه در كادر 
تیمم بازیكن جوان زیاد دارم كه هریک متوجه موقعیت حساس 
كنوني هستند و با تمام وجود در خدمت تیم ملي خواهند بود. 

مورینیو؛ نخستین ستاره فصل نقل و انتقاالت مادریدي ها 

بای بای آقای مهندس

هفته نامه پرشین از همکاری تعداد محدودی  داوطلب 
روزنامه نگاری جهت همکاری  استقبال می کند
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Newly-crowned Madrid Tennis Masters 
2010 champion Aravane Rezaei said she 
was very proud of her Iranian lineage. 

Rezaei defeated number two Venus Wil-
liams with a stunning 6-2, 7-5 victory and 
wants more prestigious titles in the future. 
“I want to be number one. In the time be-
ing I am training eight hours a day to pre-
pare for the Roland Garros,” the French 
national Rezaei said. 

The 23-year-old with Iranian roots added, 
“I am proud of being Iranian and we speak 
Farsi in our home. I will return to my 
motherland after Roland Garros to talk to 
the Iranian reporters,” she added. 

“I did my best in the Spain tournament 
and beat all my rivals in the one-week 
competitions, I am proud of myself for 
that,” Rezaei said. 

Rezai had only claimed WTA Tour titles 
at Strasbourg and Bali prior to Madrid. 
She gained victories over former world 
number one’s Junstine Henin and Jelena 
Jankovic in the prestigious tournament. 
Aravane Rezai of France, the world 
number 24, stunned Venus Williams 6-2 
7-5 to capture the Madrid Open title. 

Rezai broke her American opponent twice 
to take the first set with ease and fought 
back from 5-2 down in the second to win 
in one hour, 42 minutes. 

It was the unseeded 23-year-old’s third ca-
reer title after triumphs in Strasbourg and 
Bali last year. 

Despite the defeat, Williams, who turns 30 
next month, will return to number two in 
the world rankings on Monday. 

“”I just cannot believe this,”” said Rezai. 
“”She played very well and I’ve always re-
spected her as a player and a champion. I 
just tried my best today and it worked well 
for me.”” 

Rezai blasted winners from all corners of 
the court and won 100% of points on her 
first serve as she took the opening set in 
less than half an hour. 

Williams rallied in the second and stormed 
into a 5-2 lead but Rezai refused to be sub-
dued. 

She saved five set points before squaring 
the match at 5-5 and pushed on to take the 
title on her first match point. 

A shocked Williams, winner of nine clay 
titles, uttered just one sentence at the 
presentation ceremony. 

“”She played well, congratulations,”” said 
the five-time Wimbledon champion. 

Iran advances to Asian 
Boys’ Volleyball 
Championship semi-final  

Tehran-Iran narrowly defeated Chinese Taipei and made it to the semi-final 
round of the 8th Asian Youth Boys’ Volleyball Championship on Saturday. 
Iran beat hard-hitting Chinese Taipei 3-2 (25-20, 25-19, 23-25, 21-25, 15-9) at 
the Azadi Stadium Hall. 
India and South Korea have already qualified for the semi-final round. The 
Iranian team is scheduled to play India on Thursday. 
The competition is regarded as the qualification tournament for both the first 
Youth Olympic Games in Singapore and for the 2011 FIVB Boys’ Youth World 
Championship. 
A total of 10 teams divided into two pools of five for the preliminary round 
with Pool A consisting of the host and defending champion Iran, as well as 
China, South Korea, Australia and Sri Lank. Japan, runners up in 2009, head 
Pool B with India, Kazakhstan, Chinese Taipei and Thailand 

I am proud to be Iranian, 
Aravane Rezaei says 

Hashemian 
denies move 
to Persepolis 
Relegated Bochum striker Vahid 
Hashemian rejected media specula-
tion that he would join the Tehran-
based football club Persepolis. 

Hashemian’s current contract ends 
this summer and he has yet to ne-
gotiate with a new team. 
“I have not talked to Persepolis or 
any other team,” Hashemian said. 

The 33-year-old footballer believes 
that Bochum deserved to be rel-
egated from Bundesliga. 

“I am so glad that the season is over. 
Bochum’s position was bad and the 
players were not in coordination. 
Some of them were stressed out 
during the matches. I think Bo-
chum deserved to be relegated,” 
Hashemian stated. 

Hashemian joined Hamburg in 
1999 and then played for Bayern 
Munich and Hannover 96. 

Meanwhile, Sepahan defender 
Hadi Aghili is also one of players 
Persepolis is interested in for the 
next season. However, he said that 
he would not return to his former 
club. 

“I have not reached an agreement 
with Persepolis,” Aghili said 



I suffered during these thirty years, but I have revived 
the Iranians with the Persian language; I shall not die 
since I am alive again, as I have spread the seeds of this 
language ... 

Ferdowsi is considered the greatest Persian poet, mainly 
for writing Shahnameh (The Grand Book)--the Persian 
national epic. 
He devoted most of his adult life to Shahnameh, which 

was originally composed for the Samanid princes of 
Khorasan, who were the chief instigators of the revival 
of Persian cultural traditions after the Arab conquest in 
the 7th century, Iranchamber reported. 
Ferdowsi was born in Khorasan in a village near Tous 
in 935. During his lifetime, this dynasty was conquered 
by the Ghaznavid Turks, and there are various stories 
describing the lack of interest shown by the new ruler 
of Khorasan, Mahmoud of Ghaznavi, in Ferdowsi and 

his work. Ferdowsi is said to have died around 1020 in 
poverty and embittered by royal neglect, though confi-
dent of his poem’s ultimate fame. 

Shahnameh 
The poetic epic is one of the definite classics of the 
world. It tells the heroic tales of ancient Persia. 
Ferdowsi’s style in describing the events takes the read-
ers back to the ancient times and makes one sense and 

feel the events. He worked for 30 years to finish this 
masterpiece. 
For nearly a thousand years, the Persians continue to 
read and listen to this masterwork in which the Persian 
national epic found its final and enduring form. It is the 
history of Iran’s glorious past, preserved for all times in 
sonorous and majestic verse. 
According to Nezami, Ferdowsi was a landowner, de-
riving a comfortable income from his estates. He had 

only one child, a daughter, and it was to provide her a 
dowry that he set his hand to the task that was to oc-
cupy him for more than 30 years. 

From Prose to Poetry 
Shahnameh is a poem of nearly 60,000 couplets and 
based mainly on a prose work of the same name com-
piled in the poet’s early youth. This prose was largely 
the translation of a Pahlavi (Middle Persian) work, the 
Khvatay-nameh, a history of the kings of Persia from 
mythical times down to the reign of Khosrow II (590-
628). But it also contained additional material continu-
ing the story up to the overthrow of the Sassanians by 
Arabs in the middle of the 7th century AD. 
The first to undertake the versification of this chronicle 
of pre-Islamic and legendary Persia was Daqiqi, a poet 
in the court of Samanids, who came to a violent end 
after completing only 1,000 verses. These verses, which 
deal with the rise of Zoroaster, were later incorporated 
by Ferdowsi, with due acknowledgements, in his own 
poem. 
An important feature of this work is that while Arabic 
was considered the main language of science and lit-
erature, Ferdowsi used only Persian in his masterpiece. 
As Ferdowsi himself says, “Persian language is revived 
by this work”. Finally completed in 1010, Shahnameh 
was presented to the celebrated Sultan Mahmoud of 
Ghaznavid, who by that time had made himself mas-
ter of Ferdowsi’s homeland, Khorasan. The relationship 
between the poet and the patron is largely legendary. 

Bigoted Response 
According to Nezami, Ferdowsi came to Ghazna in per-
son and through the good offices of the minister Ahmad 
ibn Hassan Meymandi was able to secure the sultan’s 
acceptance of the poem. Unfortunately, Mahmoud 
then consulted certain enemies of the minister as to the 
poet’s reward. They suggested that Ferdowsi should be 
given 50,000 dirhams, and even this, they said, was too 
much, in view of his Shiite beliefs. 
Mahmoud, a bigoted Sunnite, was influenced by their 
words, and in the end Ferdowsi received only 20,000 
dirhams. Bitterly disappointed, he went to the bath and, 
on coming out, bought a drink and divided the whole of 
the money between the bath attendant and the drink-
seller. 

Fearing the sultan’s wrath, he fled first to Herat, where 
he was in hiding for six months. He then traveled 
through his native Tous to Mazandaran where he found 
refuge in the court of Sepahbod Shahriyar whose family 
claimed descent from the last of the Sassanians. 
There, Ferdowsi composed a satire of 100 verses on 
Sultan Mahmoud, which he inserted in the preface of 
Shahnameh and read it to Shahriyar. Ferdowsi offered 
to dedicate the poem to Shahriyar as a descendant of the 
ancient kings of Persia, instead of Mahmoud. 
Shahriyar, however, persuaded him to leave the dedica-
tion to Mahmoud, bought the satire from him for 1,000 
dirhams a verse and had it expunged from the poem. 
The whole text of this satire, bearing every mark of au-
thenticity, has survived to the present. 

According to the narrative of Nezami, Ferdowsi died 
inopportunely just as Sultan Mahmoud had determined 
to make amends for his shabby treatment of the poet by 
sending him 60,000 dinars worth of indigo. 
Nezami does not mention the date of Ferdowsi’s death. 
The earliest date given by later authorities is 1020 and 
the latest 1026. However, it is certain that he lived to be 
more than 80. 

In Honor of Ferdowsi 
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Japanese Khayyam scholar Emiko 
Okada was honored during a cere-
mony at the Silk Museum in the port 
city of Yokohama during the past 
week. 
The event, organized by Iran’s Em-
bassy in Japan, was attended by Ira-
nian ambassador to Japan Seyyed 
Abbas Araqchi and several other Ira-
nian officials. 
“We are proud of this Japanese lady 
and prominent university professor 
who has done her best in the dis-
semination of our culture,” Araqchi 
mentioned during the event. 
She has translated the last 100 cou-
plets of Khayyam’s poetry remaining 
untranslated from the original Per-
sian. Khayyam’s writings have been 
translated into numerous languages 
around the world, he said. 
Okada has previously conducted re-

search on Ferdowsi and has trans-
lated his masterpiece the Shahnameh 
into Japanese too, he added. 
Other Japanese scholars have trans-
lated parts of Khayyam’s poetry into 
Japanese but she is the first scholar 
who has translated the epic work in 
its entirety, he added. 
The Iranian Embassy honored her 
lifetime achievements to introduce 
Persian literature and culture and 
her publications in this realm, he 
added. 
At the ceremony, Okada spoke on 
Persian culture and literature in Jap-
anese and read parts of Khayyam’s 
poetry. 
Photo: Japanese Khayyam expert 
Emiko Okada delivers a speech dur-
ing a ceremony, which was held 
at the Silk Museum of Yokohama. 
(IRNA/Jamshid Rezaii) 
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Iran honors Japanese 
Khayyam scholar Emiko Okada

Old pizzazz missing at Cannes 
Film Market: Farabi official

The 2010 Cannes Film Market is not gen-
erating the excitement it used to several 
years ago, Farabi Cinematic Foundation 
International Department Director Amir 
Esfandiari says. 
The market runs from May 12 to 21 on 
the sidelines of the Cannes Film Festival 
in France. 
The European recession has dragged on 
into this year, apparently pulling the 
market down and causing it to lose some 
of its consumers, Esfandiari told the Per-
sian service of ISNA on Tuesday. 
“The film festival itself has received a 
better and warmer welcome despite the 
global economic situation and the vol-
canic ash cloud drifting across Europe,” 
he remarked. 
Among the countries participating in the 
market, Iran has tried to appear more 
dynamic. “Several film companies are 
attending this year among which are 
Filimiran, Iranian House of Cinema, Art 
Bureau of the Islamic Ideology Dissemi-
nation Organization (IIDO), and Farabi 
Cinematic Foundation,” he added. 
However, the director of Shahrzad In-
ternational Film Distribution Company 
Katayun Shahabi has lamented over the 
mismanagement of the distribution of 
Iranian films at the Cannes Film Market. 

“The Iranian film market faces problems 
in introducing and distributing films in 
foreign markets. I hope that officials pro-
vide needed facilities for international 
distribution of Iranian films,” she had 
said. 
ifteen Iranian movies have gained screen-
ing permissions at the market. Among 
those which have been screened so far 
are Bahram Bahrampur’s “Aal”, Puran 
Derakhshandeh’s “Endless Dreams”, and 
Shahriar Bahrani’s “The Kingdom of 
Solomon”. 

Cinema expert on international affairs 
Mohammad Atbaii is also among those 
who complained against the unplanned 
appearance of Iranian cineastes at the 
market. 

“I wish we had done a better job of plan-

ning. Unfortunately, the cineastes did 
not have rudimentary knowledge of how 
to make best use of the market and the 
festival. 
“I hope the officials at the Iranian House 
of Cinema will learn some day that they 
have a rightful place in the international 
village alongside other countries and not 
just a spot at the film market. The inter-
national village is a place where all film 
producers have a chance to meet others 
and show off their productions,” he ex-
plained. 
Atbaii who is currently at the market in 
Cannes continued saying that months 
before the start of the Cannes film fes-
tival, CDs and brochures for Abdorreza 
Kahani’s “Nothing”, a social drama on a 
deprived family, were submitted to for-
eign festivals. However, the Iranian Min-
istry of Culture and Islamic Guidance an-
nounced its refusal to grant a screening 
license for “Nothing” just a few days be-
fore the event. 

“We were supposed to meet the manag-
ers and officials to whom we had sub-
mitted copies of the film, and they were 
going to inform us about their approvals. 
It was difficult to justify the decision to 
them.” 
He later talked about his evaluation of 
the market and explained that the mar-
ket is becoming smaller for the films 
with artistic views and independent cin-
ema every year. 
Atbaii also remarked that the festival is 
repeating itself, “I do pay my respect to 
all the great participating filmmakers at 
the gala, but unfortunately, what we see 
at the festival is fewer attempts to dis-
cover new talent. It is a circle of 50 to 60 
filmmakers dominating the competition 
section, and novice directors are over-
looked.” 

“But still, the festival is a good oppor-
tunity, and we must not undermine the 
market and should try to have better 
programming,” he concluded. 

Photo: Cannes’ Palme d’Or (Reuters/
Christian Hartmann) 

Sculptors call on 
officials to pursue 
Tehran statue thefts
Sculptors urged the officials to take 
serious steps to vigorously investigate 
the recent serial thefts of bronze stat-
ues across capital Tehran. 
Sculptors asked officials for adequate 
safeguarding of sculptures situated in 
local neighborhoods and parks after 
several bronze statues were reported 
missing over the past few weeks. 
The statues were allegedly stolen for 
the scrap value of the metal used in 
making them, Tehran Municipal-
ity’s Statue Office director Mojtaba 
Musavi had once said earlier. 
And now after several weeks, no reli-
able source has yet to take charge of 
the case and no promising news has 
been released. 
Busts of two leaders of the Iranian 
Constitutional Movement, Sattar 
Kahn in Sattar Khan Street and Baqer 
Khan in Shahr-Ara Street, and the 
bust of Iranian master of intarsia art 
Mohammad-Hossein Sani’khatam 

at Mellat Park as well as two other 
sculptures from the courtyard of the 
Iranian Artists Forum are seen on the 
list of missing items. 
A bronze statue of a “Calf” located in 
the courtyard of the Faculty of Vet-
erinary Medicine of the University 
of Tehran, and a bust of Avicenna in 
Behjatabad Park in the Karim Khan 
Zand neighborhood are also among 
the statues vanishing over the few 
weeks. “Sculptors expect serious 
prosecution in this case. I see scant 
attention. The team who carried out 
these serial thefts was well equipped,” 
sculptor of the missing Sani’khatam 
bust Hamid Shans told the Persian 
service of MNA. “How can one steal a 
heavy bronze statue located in a place 
where there is no electrical service 
nearby? This shows the perpetra-
tors were extremely equipped pro-
fessionals,” he remarked. “Locating 
statues across the city is a necessity, 
not merely for the sake of beautifica-
tion, and the recent reaction of offi-
cials indicates their lack of interest in 
improving the visual environs of our 
neighborhoods. 
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Italy awards Iranian 
documentarian Kamran 
Shirdel Order of Merit

Carpet book of Rubaiyat 
of Khayyam unveiled

A rare copy of the Rubaiyat of Omar Khayyam wo-
ven into a carpet was unveiled Tuesday in the presence 
of Minister of Culture and Islamic Guidance Moham-
mad Hosseini during a ceremony in Neyshbaur where 
Khayyam is laid to rest. 
May 18 marks the birthday of the great Iranian poet, 
astronomer, and mathematician Omar Khayyam 
(1048-1131). Iranians annually celebrate the occasion 
as Khayyam Day. 
“This precious treasure took 15 years to complete un-
der the supervision of Mehdi Rajabzadeh along with a 
team of 70 carpet weavers,” said host Ebrahim Amanol-
lahi. 
“The carpet book is comprised of 92 double-sided pag-
es. Each page holds several verses of the Rubaiyat deco-
rated with miniatures and illumination woven into silk 
fabric. 
“The front cover bears an image of the mausoleum of 
Khayyam and the inside of the cover holds the identity 
certificate of the carpet. The back cover also contains a 
miniature created by Iranian master of miniature Mah-
mud Farshchian,” he explained. 
Amanollahi added that a ceremony to be attended by 
cultural heritage officials and masters of carpet weav-
ing is being arranged in Tehran soon in honor of the 
team of the carpet-weavers. Iranian documentary filmmaker 

Kamran Shirdel was recently 
awarded the Italian Cavaliere di 
Gran Croce OMRI. 
This is the first class Order of Mer-
it of the Italian Republic awarded 
for contributions in the fields of 
literature, music, economy, public 
service, social, philanthropic, and 
humanitarian activities. 
Shirdel received the award during 
a ceremony held at the Italian Em-
bassy here in Tehran. 
Documentarian Shirdel is the first 
Iranian filmmaker who has re-
ceived the Italian medal. 
“Kamran Shirdel is no doubt the 
father of Iran’s modern cinema, 
especially in social documentary 
cinema. He has played a major 
role in introducing and promot-

ing Italian neo-realism. He has 
also helped introduce great Italian 
filmmakers of the 1960’s and 70’s, 
including Federico Fellini, Franc-
esco Rosi, and Michelangelo An-
tonioni,” reads part of the letter It-
aly has published for the occasion 
of awarding the medal to Shirdel. 
Born in 1939 in Tehran, Shirdel is 
one of the most widely renowned 
Iranian documentary filmmakers. 
He was the founder of Kish Inter-
national Documentary Film Festi-
val (KIDFF) (not held for several 
years) which was of high impor-
tance to novice filmmakers. 
“Morning of the 4th Day”, “Mir-
ror”, “The Night It Rained”, and 
“Simin” are among Shirdel’s cred-
its. 

Iranian entries for 
Cannes Film Market 
suffer from misman-
agement: distributor 
 
The director of Shahrzad Interna-
tional Film Distribution Company 
Katayun Shahabi lamented over the 
mismanagement of the distribution 
of Iranian films at the Cannes Film 
Market. She told the Persian service 
of MNA that Iranian officials should 
provide adequate funding for at-
tending such important events as the 
Cannes Film Market throughout the 
year due to intense competition. 
“The Iranian film market faces prob-
lems in introducing and distributing 
films in foreign markets, I hope that 
officials provide needed facilities for 
international distribution of Iranian 
films,” she mentioned. 
“Unfortunately many buyers have 
criticized the poor quality of some 
films which are offered at the mar-
ket,” she lamented. 
She also mentioned that the global 
economic situation and the volcanic 
ash cloud drifting across Europe led to 
a decline in this edition of the Cannes 
Film Market. 

“Ointment” by Alireza Davudnejad, 
“All My Mothers” by Ebrahim Saeidi, 
“Mark Park” by Baktash Abtin and 
“We get used to” by Mohsen Ostad-
Ali Makhmalbaf are among the films 
offered by the Shahrzad Company. 
The Cannes Film Market runs from 
May 12 to 21 May on the sidelines of 
the Cannes Film Festival in France. 

Albanian library named after Ferdowsi
A library in the southern Albanian city of Berat was named after the 
Iranian epic poet Ferdowsi during a ceremony last week. 
The event was a part of a program organized to pay tribute to Vajiha 
Bukharai, the Albanian translator of Ferdowsi’s Shahnameh and Gu-
listan, and Bustan of the Iranian poet Sadi. The Iranian ambassador 
and cultural attaché, the mayor of Berat, and a number of the city’s 
local officials attended the program. A bust of Bukharai was also un-
veiled in front of the library on the sidelines of the program. “Fer-
dowsi in the Albanian World and Vajiha Bukharai”, a book that has 
recently been published by the Iranian Embassy in Tirana, was also 
introduced at the ceremony. 

Shahram Nazeri plans to perform a concert in 
honor of the Iranian blank verse poet Nima 
Yushij on May 20. 
The concert will be held at Nima’s home in 
the village of Yush, the home town of the 
poet who is considered the father of Persian 
blank verse poetry, the Persian service of 
ISNA reported on Friday. 
Nazeri will perform a repertoire of poems by 
Nima during the concert. 
The performance will be held on the sideline 
of a seminar on Nima, which has been organ-
ized by the Faculty of Persian Language and 
Literature of the University of Mazandaran 

on the 50th anniversary of the death of the 
poet. 
Born Ali Esfandiari, Nima (1896-1960) died 
of pneumonia in the Shemiran neighborhood 
in Tehran, but was buried in Yush located in 
Iran’s northern province of Mazandaran, as 
he had willed. 
Nazeri is also slated to give concerts in honor 
of the Persian Gulf on Kish Island from May 
25 to 27. 
Nazeri’s concert in Bushehr, which had been 
scheduled for National Persian Gulf Day on 
April 30, was cancelled due to its coincidence 
with a religious observance. 

Shahram Nazeri to honor Nima Yushij
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Iran, Turkey, and Brazil issued a 
10-point declaration according to 
which Iran would ship 1200 kilo-
grams of its low enriched uranium 
to Turkey to be exchanged with 120 
kilograms of higher enriched nuclear 
fuel to power Tehran’s medical reac-
tor. 

Following is the text of the deal 
signed in Tehran between Iran, Tur-
key and Brazil: 

1. We reaffirm our commitment to 
the Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons and in accord-
ance with the related articles of the 
NPT, recall the right of all State Par-
ties, including the Islamic Republic 
of Iran, to develop research, produc-
tion and use of nuclear energy (as 
well as nuclear fuel cycle including 
enrichment activities) for peaceful 
purposes without discrimination. 

2. We express our strong conviction 
that we have the opportunity now to 
begin a forward looking process that 
will create a positive, constructive, 
non-confrontational atmosphere 
leading to an era of interaction and 
cooperation. 

3. We believe that the nuclear fuel 
exchange is instrumental in initiat-
ing cooperation in different areas, es-
pecially with regard to peaceful nu-
clear cooperation including nuclear 
power plant and research reactors 
construction. 

4. Based on this point the nuclear 
fuel exchange is starting point to 
begin cooperation and a positive 
constructive move forward among 
nations. Such a move should lead to 
positive interaction and cooperation 
in the field of peaceful nuclear activi-
ties replacing and avoiding all kinds 
of confrontation through refraining 
from measures, actions and rhetori-
cal statements that would jeopardize 
Iran’s rights and obligations under 
the NPT. 

5. Based on the above, in order to fa-
cilitate the nuclear cooperation men-
tioned above, the Islamic Republic of 

Iran agrees to deposit 1200 kg LEU 
in Turkey. While in Turkey this LEU 
will continue to be the property of 
Iran. Iran and the IAEA may station 
observers to monitor the safekeeping 
of the LEU in Turkey. 

6. Iran will notify the IAEA in writ-
ing through the official channels of 
its agreement with the above with-
in seven days following the date of 
this declaration. Upon the positive 
response of the Vienna Group (US, 
Russia, France and the IAEA) further 
details of the exchange will be elabo-
rated through a written agreement 
and proper arrangement between 
Iran and the Vienna Group that spe-
cifically committed themselves to 
deliver 120 kg of fuel needed for the 
Tehran Research Reactor (TRR). 

7. When the Vienna Group declares 
its commitment to this provision, 
then both parties would commit 
themselves to the implementation 
of the agreement mentioned in item 
6. The Islamic Republic of Iran ex-
pressed its readiness --in accordance 
with the agreement-- to deposit its 
LEU (120kg) within one month. 

8. In case the provisions of this Dec-
laration are not respected Turkey, 
upon the request of Iran, will return 
swiftly and unconditionally Iran’s 
LEU to Iran. 

9. Turkey and Brazil welcomed the 
continuous readiness of the Islamic 
Republic of Iran to pursue its talks 
with the 5+1 countries in any place 
including Turkey and Brazil, on the 
common concerns based on collec-
tive commitments according to the 
common points of their proposals. 

10. Turkey and Brazil appreciated 
Iran’s commitment to the NPT and 
its constructive role in pursuing the 
realization of nuclear rights of its 
member states. The Islamic Republic 
likewise appreciated the constructive 
efforts of friendly countries Turkey 
and Brazil in creating the conducive 
environment for realization of Iran’s 
nuclear rights 
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10-point nuclear deal between 
Iran, Turkey and Brazil

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov 
expressed concern Wednesday over re-
ports that the U.S. and the European Un-
ion may consider new unilateral sanc-
tions against Iran in addition to a draft 
Security Council resolution currently 
being discussed.
“Lavrov expressed concern over the lat-
est information about plans of the U.S. 
and EU not to restrict themselves to for-
mulating a collective position on Iran 
within the U.N. Security Council, but 
to impose unilateral sanctions, includ-
ing exterritorial sanctions, which would 
go beyond decisions agreed upon by the 
international community and would run 
counter to the principle of the suprem-
acy of international law guaranteed by 
the U.N. Charter,” the Foreign Ministry 
said in a statement, referring to a phone 
conversation between Lavrov and U.S. 
Secretary of State Hillary Clinton.

Clinton said earlier in the day that 
Washington, Moscow and Beijing have 
come to an agreement on a new Security 
Council resolution, thought to impose 
another set of sanctions against the Is-
lamic republic.
The exchange of opinions between Lav-
rov and Clinton on Iran’s controversial 
nuclear program came a day after the 
Iranian, Brazilian, and Turkish foreign 
ministers signed an agreement on the ex-
change of low-enriched uranium to fuel 
Tehran’s scientific research reactor.
The Iran Six (France, Britain, Germany, 
the United States, Russia and China) be-
gan discussing on April 19 the text of a 
draft resolution to impose sanctions on 
Iran, which the U.S. and other Western 
countries suspect of developing nuclear 
weapons under the guise of a civilian nu-
clear energy program.

Source: Xinhua

Russia concerned about unilateral 
sanctions against Iran
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Iran to begin con-
struction of new 
enrichment plant
TEHRAN -- Iran plans to begin con-
struction of a new uranium enrich-
ment facility by late March 2011, 
Atomic Energy Organization of Iran 
Director Ali Akbar Salehi said on 

Wednesday. 
“This year (1389), after the prelimi-
nary stages are conducted, (we) will 
begin the construction of one of these 
plants,” Salehi told reporters when 
asked if any decisions have been made 
about the locations of the planned 
plants. 

Iranian calendar year 1389 began on 

March 21, 2010 and ends on March 
20, 2011. 

In 2009, the Iranian government ap-
proved plans to build 10 new uranium 
enrichment plants. 
The new enrichment plants would 
be the same size as Iran’s main en-
richment complex at Natanz, Isfahan 
Province. 

Salehi also said that the Bushehr nu-
clear power plant is going through its 
final tests and will come on stream this 
summer. 
Elsewhere in his remarks, he said 
there are some wise members of the 
5+1 group (the United States, Britain, 
France, Russia, China, and Germa-
ny) that will prevent the group from 
pushing for the imposition of new UN 
sanctions on Iran. 
Calling for sanctions to be imposed 
on Iran will only discredit the West-
ern countries that take that course, he 
noted. 
Asked if the secretary of Iran’s Su-
preme National Security Council, 
Saeed Jalili, would be having a meet-
ing with European Union foreign 
policy chief Catherine Ashton, Salehi 
said both sides have expressed their 
interest in holding talks and they will 
probably meet in Turkey. 
However, he gave no date for the 
meeting 
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Iran director Jafar 
Panahi ‘on hunger 
strike’ in prison
The internationally acclaimed filmmaker 
Jafar Panahi has begun a hunger strike to 
protest at his imprisonment in Iran, op-
position websites say. 
The writer and director was arrested in 
March along with members of his family. 
The Iranian authorities have clamped 
down on dissenting voices since protests 
flared over the disputed elections last 
June. 
The director, known for his social real-
ism, has made several films critical of 
Iran’s regime. 
He has won awards at the Venice and 
Berlin Film Festivals, and was due to be 
acting as a judge at the ongoing Cannes 
film festival in the south of France. 
Mr Panahi’s family were released short-
ly after their arrest, but he was taken to 
Evin prison in Tehran. 

US President Barack Obama has 
vowed to pursue fresh UN sanc-
tions against Iran despite Tehran’s 
nuclear deal with Turkey and Bra-
zil. 
Mr Obama telephoned Turkish 
PM Recep Tayyip Erdogan to say 
Iran’s moves still “do not build 
confidence”. 
Brazil and Turkey earlier urged 
fellow members of the UN Secu-
rity Council to heed a deal they 
struck with Iran over its nuclear 
programme. 
The deal would see Tehran trade 
uranium for ready-enriched reac-
tor fuel. 
Many Western countries have 
long suspected Iran is trying to 
make a nuclear weapon, but Te-
hran insists its programme is for 
purely peaceful, energy purposes. 

‘Discrediting’
 Mr Obama told Mr Erdogan there 
were still “fundamental concerns” 
about Iran’s nuclear programme. 
The White House said Mr Obama 
had acknowledged the deal set out 
by Turkey and Brazil. 
But the US president “stressed 
the international community’s 
continuing and fundamental con-
cerns about Iran’s overall nuclear 
programme, as well as Iran’s fail-
ure to live up to its international 
obligations”. 
The statement added: “Further, he 
indicated that negotiations on a 
new UN Security Council resolu-
tion will continue.” 
It said Iran had persistently failed 
to meet the P5+1 countries - the 

five permanent UN Security 
Council members plus Germany 
- and had refused to halt uranium 
enrichment. 
Brazil and Turkey had both earli-
er expressed disappointment that 
proposals for new sanctions had 
been tabled a day after Tehran 
agreed to the deal. 
The new measures put before the 
UN foresee cargo ship inspections 
and new banking controls. 
“Brazil and Turkey are convinced 
that it is time to give a chance for 
negotiations and to avoid meas-
ures that are detrimental to a 
peaceful solution of this matter,” 
the foreign ministers of Brazil and 
Turkey earlier said in a letter to 
the UN Security Council. 
On Monday, the three countries 
signed a deal in which Iran agreed 
to send low-enriched uranium to 
Turkey in return for enriched fuel 
for a research reactor. 
Placing Iran’s nuclear material in 
a third country was intended to 
act as a confidence-building meas-
ure by the major world powers 
to prevent Iran producing more 
highly-enriched, weapons-grade 
material. 
A similar deal was suggested last 
year by the P5+1, who have been 
negotiating with Iran over its nu-
clear programme. 
But plans for a fourth set of UN 
sanctions against Iran over its nu-
clear programme were circulated 
among all 15 members of the Se-
curity Council on Tuesday. 
A close adviser to Iranian Presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad, 
Mojtaba Hashemi Samareh, dis-
missed the new measures as ille-
gitimate. 
The head of Iran’s atomic energy 
organisation, Ali Akbar Salehi, 
said the sanctions on Iran would 
backfire. 
“They won’t prevail and by pursu-
ing the passing of a new resolution 
they are discrediting themselves 
in public opinion,” said Mr Salehi. 

(Source: BBC)

Obama to pursue UN 
sanctions despite Iran 
nuclear deal
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France’s Kouchner 
denies Iran ‘spy-deal’
France has denied it made a secret pact with 
Iran to secure the release of a French lecturer 
charged with spying after last June’s disputed 
election

Clotilde Reiss has now arrived in Paris follow-
ing a flight from Tehran. 
She was originally sentenced to 10 years in 
jail in Iran but this was commuted to a fine of 
$285,000 (£190,000), her lawyer said. 
The 25-year-old was accused of espionage and 
e-mailing photographs of anti-government 
protests. 
Foreign Minister Bernard Kouchner told Ra-
dio J in France that there had been "no hag-
gling and no pay-off" to secure her release. 
Ms Reiss is due to meet French President 
Nicolas Sarkozy on Sunday. 

Nuclear link?
Ms Reiss's lawyer, Mohammad Ali Mahdavi, 
earlier said he had paid the fine on her behalf. 
She has been staying at the French embassy 
in the capital Tehran since she was bailed six 
weeks after her arrest in July last year. 
At that time, Ms Reiss had been on a six-
month teaching and research assignment in 
the central city of Isfahan. 
Last week, France freed an Iranian engineer 
whom it had detained for the alleged illegal 
export of electronic parts for use by Iran's 
military. 
The US had wanted to extradite Majid Kaka-
vand, but a French court rejected the request 
last week and he was allowed return home. 
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Russia’s lead negotiator on the Iranian nu-
clear issue says he is “optimistic” about the 
result of the Group of 5+1 negotiations on 
the forth round of UN sanctions against Iran. 
“These talks are slowly moving forward,” 
Reuters quoted Sergei Ryabkov as saying on 
Tuesday. 
“Definitely there is still some space to bridge 
over, but I wouldn’t exaggerate or over-exag-
gerate the differences,” he added. 
He reiterated Russia’s position that the point 
of a fourth round of UN sanctions should not 
be to punish Iran but to “strengthen the non-
proliferation regime.” 
Although Moscow’s stance on the Iran sanc-
tion remains vague, Russia’s backing for 
sanctions against Tehran during the past 
month has grown, shifting from support for 
Iran’s nuclear program to veiled cautions. 

“Moscow could support further nuclear 
sanctions with the UN Security Council if all 
other means have been exhausted,” Russian 
President Dmitry Medvedev said in an inter-
view with Danish television last month. 
In another strong signal of support for more 
UN sanctions against Iran, Russian Foreign 
Minister Sergei Lavrov said last week, “In the 
absence of cooperation on the part of Iran, it 
is quite possible that sanctions will become 
inevitable.” 
The new round of UN sanctions calls for a 
comprehensive arms embargo on Iran, al-
lowing foreign states to seize Iranian ships 
suspected of carrying materials linked to its 
nuclear program. 
It also curtails Tehran’s ability to raise new 
investments in the country’s energy sector.

10-point nuclear deal 
between Iran, Turkey and 
Brazil
Iran, Turkey, and Brazil issued a 10-point dec-
laration according to which Iran would ship 
1200 kilograms of its low enriched uranium to 
Turkey to be exchanged with 120 kilograms 
of higher enriched nuclear fuel to power Te-
hran’s medical reactor.  Page 4

Italy awards Iranian docu-
mentarian Kamran Shirdel 
Order of Merit
Iranian documentary filmmaker Kamran Shirdel 
was recently awarded the Italian Cavaliere di 
Gran Croce OMRI. 

This is the first class Order of Merit of the Italian 
Republic awarded for contributions in the fields 
of literature, music, economy, public service, so-
cial, philanthropic, and humanitarian activities. 
Shirdel rec  >> Page 6

Iran honors Japanese 
Khayyam scholar Emiko 
Okada
Japanese Khayyam scholar Emiko Okada was 
honored during a ceremony at the Silk Mu-
seum in the port city of Yokohama during the 
past week. 

The event, organized by Iran’s Embassy in Ja-
pan, was attended by Iranian ambassador to 
Japan Seyyed Abbas Araqchi and several other 
Iranian offici >> Page 7

I am proud to be Iranian, 
Aravane Rezaei says 
Newly-crowned Madrid Tennis Masters 2010 champion Aravane Re-
zaei said she was very proud of her Iranian lineage. 
Rezaei defeated number two Venus Williams with a stunning 6-2, 
7-5 victory and wants more prestigious titles in the future. 
“I want to be number one. In the time being I am training eight hours 
a day to prepare for the Roland Garros,” the French national Rezaei 
said. The 23-year-old with Iranian roots added, “I am proud of being 
Iranian and we speak Farsi in our home. I will return to my mother-
land after Roland Garros to talk to the Iranian reporters,” she added.  
>> Page 9


