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صفحه 12 سینما

کارگردان کفشهای 
عاشق  راهنما را در

 لندن می سازد

به گزارش خبرنگار پرشین  
جدیدترین   عنوان  راهنما- 
پروژه سینمایی کوتاه سعید 
فاطیما  فیلمساز جوان مقیم 
شهر لندن است که تا پایان 
ماه ژوئن فیلمبرداری آن  به 

پایان خواهد رسید  .

100 کتاب برتر تمام 
دوران  

چند ماه پیش یك موسسه 
از  گرفت  تصمیم  نروژي 
نویسندگان  از  تن  صد 
نظرخواهي کند که بهترین 
به  دوران  همه  کتاب هاي 
کتاب هایي  چه  آن ها  نظر 
نویسندگان  این  هستند. 
دنیا  54 کشور مختلف  از 

صفحه 15ادبیات

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

فوتبال تنها درباره 
کاپیتالیسم نیست

صفحه 11اقتصاد

افزایش اخذ مالیات از 
بانك ها در آلمان، 
فرانسه و انگلیس 

سه کشور انگلیس، فرانسه 
سر  بر  سرانجام  آلمان  و 
مالیات هاي  اعمال  طرح 
نظام  فعالیت  بر  جدید 
بانكي به توافق نهایي دست 
رویترز  گزارش  به  یافتند. 
بیانیه  طي  کشور  سه  این 

صفحه 16

در حالي که دولت جدید انگلیس با هدف صرفه جویي 40 میلیارد پوندي در هزینه هاي خود 
اصالحیه بودجه 2010 را به پارلمان ارائه کرده حزب کارگر نسبت به افت رشد اقتصادي 
انگلیس در اثر این اقدام هشدار داد. جورج اسبورن وزیر دارایي دولت ائتالفي انگلیس در 
براي  خود  اقتصادي  سیاست  اضطراري  بودجه  الیجه  ارائه  با  عوام  مجلس  در  سخناني 

کاهش کسري بودجه قابل توجه این کشور را شرح داد. 
ماهمي با  در  پارلماني  انتخابات  در  کارگر  حزب  شكست  از  پس  که  جدید  دولت  رهبران 
ائتالف دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات تشكیل شده کاهش کسري بودجه انگلیس 
را یكي از مهم ترین برنامه هاي خود اعالم داشته و هشدار دادند مقابله با این کسري بودجه 
مستلزم پیاده کردن سیاست سختگیرانه اقتصادي خواهد بود. در مقایسه با اکثر کشورهاي 
پیشرفته کسري بودجه بریتانیا نسبت به تولید ناخالص داخلي باالتر و به مراتب بیش از 
قابل  براي دولت هاي غربي  اخیر  اقتصادي سال هاي  از بروز رکود  قبل  تا  حدي است که 
مدت سیزده سال  به  میالدي  گذشته  ماه  تا  که  انگلیس  کارگري  دولت  تلقي مي شد.  قبول 
زمام امور انگلیس را در دست داشت به منظور مقابله با رکود اقتصادي دو سال گذشته 
به سیاست هاي انبساطي پولي و مالي متوسل شد که عالوه بر کاستن از نرخ بهره شامل 

افزایش قابل توجهي در هزینه هاي دولتي از جمله ...
صفحه 4



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 
اکنون در شرکت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزیزان می باشد

تنها یك تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن 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
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

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 
همکاران:   سبا ایرانی - علیرضا ریاحی

 
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ایرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نویسندگان اینترنتي و غیر اینترنتي! در هرکجاي دنیا 
مي  دوستان  نماید.  مي  همكاري  به  دعوت  باشند  که 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، کاریكاتور 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  کرده 

خودداري نمائید!

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

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

ثابت پرشین خواهد بود.

-5 به لحاظ زیبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یك 
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 یك 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 کاریكاتوریست ها مي توانند 
آثار خود را با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، 

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

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

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

 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

درد دوری از وطن و جدایی از یار و دیار و آنچه اصطالحا غم غربت نامیده می شود هر چند برای همگان از هر 
قوم و قبیله ای که باشند با شدت و ضعفی مطرح است الکن برای ما ایرانیان خاصه آنها که در کشور انگلستان 

رحل اقامت گزیده است بنحو شدیدتری ملموس است.
در این گفتار مطلقا وارد معضالت و مشكالت این عزیزان در زمینه های مالی و فرهنگی و گرفتاریهای مربوط به 
اجازه اقامت و کار و تحصیالت فرزندان و از این قبیل نمی شوم که هموطنان به این موضوعات خود واقفند اما 
آنچه مرا اختصاصا به نگارش واداشت عدم اتحاد و همبستگی و تعاون در میان هموطنان است که در این مقال 
به اختصار و به عنوان مطلع کالم به این ویژگی می پردازیم و امید آنكه ایرانیان عزیز بر اینجانب خرده نگیرند 

و اگر من در برداشت خود دچار سهو و یا خطایی شدم از راهنمایی و راهگشایی دریغ نفرمایند.
هر چند من به این مطلب که می توان بحث مورد نظر را از زوایای گوناگون بررسی نمود معترفم الکن بر این 
یا موفقیت  کارهای جمعی  در  ایرانیان  که اصوال  این محور  اکثر هموطنان عزیزم حول  که در مجموع  گمانم 
چشمگیری نداشته اند و یا شاید بتوان ادعا نمود که اصوال رغبت و گرایشی به فعالیت های جمعی ندارند اتفاق 

نظر دارند و چنین به نظر می رسد که فرد گرایی یكی از خصیصه های قابل تشخیص ما ایرانیان است.
که البته فضیلتی محسوب نمی شود و به اغلب و احتمال یكی از دالیلی که ما در بسیاری از فعالیت های خود چه 

در زمینه های سیاسی و چه موارد فرهنگی و غیره باالنسبه ناموفق بوده ایم همین نقیصه است.
اگر بخواهیم راجب علل و عواملی که این خصیصه را باعث شده اند بحث و تفحص کنیم مثنوی هفتاد من می 
شود و اصوال از حوصله نوشتار حاضر خارج است و لذا این گفتگو را که امیدوارم هموطنان عزیزم به عنوان 
یك بحث مطرح و مبتال به اجتماعی در آینده در آن شرکت نمایند تا مقدمات یك تعامل مفید و موثر و رهگشا در 

جهت رفع این مشكل فراهم آید و به عنوان نمونه قابل لمس با موقعیت زیر آغاز می کنیم.

اکثر مهاجرانی که در این کشور زندگانی می نمایند و از ممالك مختلف عالم و بدالیل گوناگون اعم از اقتصادی 
، سیاسی و غیره در کشور انگلستان )Diaspora Community( اقامت گزیده اند توانسته اند با تعاون و اقدام 
جمعی مراکزی را برای فعالیت های گوناگون خود ایجاد نمایند برای آنكه کلی گویی نكرده باشم و به عنوان 
نمونه ای که شاید برای کثیری از ایرانیان آشنا و ملموس باشد به مرکز لهستانی های مقیم انگلستان که به 
"پولش سنتر" معروف است اشاره می کنم چرا که هموطنان عزیز نیز بارها و به کرات برای انجام فعالیت هنری 

و فرهنگی و اجتماعی خود از این مرکز استفاده کرده اند.
من شخصا استحصا دقیقی بعمل نیاورده ام ولی تا جایی که اطالع دارم اگر نه تمامی ولی اکثر خارجیان مقیم 
کشور انگلستان  برای خود مراکزی از این قبیل تشكیل داده اند که نتایج آن هم در همه موارد مفید و سازنده 
بوده است.ولی ما ایرانیان که تعدادمان هم طی متجاوز از سی سال گذشته مرتبا رو به افزایش بوده است در 

این زمینه یك استثنا هستیم که باعث تاسف است.
اندیشه درباره چرایی این قضیه و جستجو برای رفع این نقیصه به گمان من وظیفه هر ایرانی اندیشمند است.

این نوشتار را با طنز تلخ و گزنده ای از طنز پرداز معروف و نامی ایرانی آقای هادی خرسندی خاتمه می دهم 
که گفت: اگر روزی ما ایرانیان نیز مرکزی برای فعالیت های خود ایجاد کردیم نام آن را مرکز ایرانی لهستانی

“The Iranian Polish Centre”خواهیم گذاشت . این بحث را در شماره های بعد پی خواهیم گرفت .
سردبیر

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
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اولین کنسرت شاهین نجفی در لندن 
به گزارش خبرنگار پرشین؛ شاهین نجفی خواننده جوان و صاحب نام سبك راك 
 Bush و رپ، گیتاریست و ترانه سرای محبوب، برای اولین بار شنبه 20 ژوئن در

Hall لندن حضور یافت و با همراهی 
به  انگلیس  در  نوازندگان  از  تعدادی 
برنامه  این  پرداخت.  برنامه  اجرای 
آنتی  و  نجفی  »شاهین  عنوان  تحت 
کاریزما« برگزار شد. او اولین اجرایش 
را با ترانه »ما که مرد نیستیم« آغاز و 
توجه  مورد  بسیار  که  »چیز«  ترانه  با 
به  را  برنامه  گرفت؛  قرار  عالقمندان 
هر  طول  در  گروه  این  رساند.  پایان 
تحسین  و  تشویق  مورد  بسیار  اجرا 
که  جایی  تا  گرفتند  قرار  حاضران 

شاهین چندین بار از ِسن پائین آمده و در میان دوستدارانش به اجرا پرداخت.
عدم  و  لندن  در  مستان«  و  »همای  گروه  کنسرت  با  کنسرت  این  همزمانی  اما 
از دوستداران  برنامه؛ سبب شد که عده زیادی  این  اطالع رسانی کافی در مورد 
و عالقمندان شاهین نجفی؛ از برگزاری کنسرت مطلع نشوند و از حضور در این 
این برنامه، روز قبل از  برنامه باز ماندند. کمااینكه سایت مربوط به فروش بلیت 
کنسرت؛ حاوی پیغامی مبتنی بر فروش رفتن بلیت ها بود و مخاطبان باید به روشی 
دیگر بلیت تهیه می کردند. در لیفلت های تبلیغاتی توزیع شده نیز هیچگونه شماره 
تماسی برای برقراری ارتباط با مسووالن برنامه گذار وجود نداشت تا در صورت 

نیاز، عالقمندان بدانند که چگونه باید بلیت رزرو و تهیه نمایند. 
اطالع  و  ساماندهی  با  گذار  برنامه  مسووالن  آتی،  های  برنامه  در  که  است  امید 

رسانی بیشتر، اقدام به برگزاری چنین کنسرت هایی نمایند.

دردسرهاي ادبي اسکناس 
10 هزار توماني 

کلمه  درج  برای  مرکزی  بانك  گفت:  مسكوك  و  اسكناس  تولید  سازمان  مدیرکل 
»یكدیگرند« در بیت مشهور سعدی » بنی آدم اعضای یكدیگرند/ که در آفرینش ز 
یك گوهرند« که در پشت اسكناس 10 هزار تومانی درج شده، از فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی استعالم کرده است. 
مجید صنیعی در خصوص اصالت شعر پشت نویسی شده در اسكناس 10 هزار 
تومانی گفت: بانك مرکزی برای درج کلمه» یكدیگرند« در بیت معروف شیخ اجل 
پشت  در  که  گوهرند«  یك  ز  آفرینش  در  که  یكدیگرند/  اعضای  آدم  »بنی  یعنی 
از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعالم  10 هزار تومانی درج شده،  اسكناس 
کرده است.این فرهنگستان نیز به بانك مرکزی اعالم کرد که درج کلمه»یكدیگرند« 
نسبت به کلمه »پیكرند« ارجح تر و صحیح تر است. این در حالی است که کاووس 
حسن لی موسس مرکز سعدی شناسی درباره اصالت بیت مشهور » بنی آدم اعضای 
یكدیگرند / که در آفرینش ز یك گوهرند« که پشت اسكناس های 10 هزار تومانی 
از اصالت  اندازه  این بیت مشهورتر است هر چند به همان  درج شده است، گفت: 
دورتر است. وی با اشاره به تفاوت نسخ معتبر موجود از اشعار سعدی درباره این 
بیت شیخ اجل اظهارداشت: بیت »بنی آدم اعضای یك پیكرند / که در آفرینش ز یك 
گوهرند« به جهت نزدیكی به ساخت و دستور زبان فارسی دوره سعدی از اعتبار 
بیشتری برخوردار است اما به هر دلیل بعدها کلمه »پیكر« جای خود را در مصرع 
اول این بیت به واژه »دیگر« داد. وی افزود: هر دو شیوه ضبط اخیر در نسخه های 
یافته  تغییر  بیت  نمی توان گفت  البته  است.  اولی  با  اما اصالت  دارد  مختلف وجود 
اشتباه است اما به هر حال به وجه ناخوشایند و در عین حال مشهوری تبدیل شده 
است. این استاد دانشگاه و سعدی پژوه در عین حال توجه مسئوالن بانك مرکزی 
را به سعدی در خور قدردانی دانست و گفت: این برای اولین بار است که بیتی از 
سعدی پشت اسكناس های ما درج می شود و شاید هم بتوان از این طریق جایی برای 

این شاعر جهانی در ایران یافت. 
اسكناس زیتونی رنگ 10 هزار تومانی که طرح پشت آن تصویری از آرامگاه سعدی 
با بیت »بنی آدم اعضای یكدیگرند که در آفرینش ز یك گوهرند« است، صبح چهار 

شنبه منتشر شد
این  با  را  یا سردری  لوح  گونه  هر  همچنین وجود  مرکز سعدی  شناسی  موسس 
اشعار از سعدی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك، رد کرد و گفت: متاسفانه 
االن طوری شده که اگر این حرف را بزنیم، هیچكس باور نمی کند و مردم واقعا فكر 
می کنند شعر سعدی در سردر سازمان ملل متحد نوشته شده است حال آنكه نه 

سردری و نه تابلویی با اشعار سعدی در سازمان ملل وجود ندارد. 
خبرنگار مهر از بانك مرکزی کسب اطالع کرد که نظر مرحوم غالمحسین یوسفی 
در  که  یكدیگرند/  اعضای  آدم  بنی  که  بوده  تر  ارجح  سعدی  مذکور  بیت  قرائت 

آفرینش ز یك گوهرند. 
یكدیگرند  کلمه  اما  است  اشتباه  پیكرند  کلمه  که  نكرده  مطرح  مرحوم  این  گرچه 
ارجحیت دارد. همچنین در تمام نسخه های قدیمی که از سال 717 به بعد در اختیار 
است قطعه معروف بنی آدم اعضای یكدیگرند به همین عبارت نگاشته شده و هیچ 
نسخه ای اعم از قدیم و جدید خطی و چاپی به نظر اهل ادب نرسیده که عبارتی 

جز این باشد. 

کاهش کسري بودجه، 
مهم ترین برنامه  دولت 

جدید انگلیس 

 40 هدف صرفه جویي  با  انگلیس  جدید  دولت  که  حالي  در 
 2010 بودجه  اصالحیه  خود  هزینه هاي  در  پوندي  میلیارد 
رشد  افت  به  نسبت  کارگر  حزب  کرده  ارائه  پارلمان  به  را 
اقتصادي انگلیس در اثر این اقدام هشدار داد. جورج اسبورن 
مجلس  در  سخناني  در  انگلیس  ائتالفي  دولت  دارایي  وزیر 
عوام با ارائه الیجه بودجه اضطراري سیاست اقتصادي خود 
براي کاهش کسري بودجه قابل توجه این کشور را شرح داد. 
در  کارگر  حزب  شكست  از  پس  که  جدید  دولت  رهبران 
ائتالف دو حزب محافظه کار  پارلماني در ماهمي با  انتخابات 
و لیبرال دموکرات تشكیل شده کاهش کسري بودجه انگلیس 
داشته و هشدار  اعالم  برنامه هاي خود  مهم ترین  از  یكي  را 
کردن  پیاده  مستلزم  بودجه  کسري  این  با  مقابله  دادند 
سیاست سختگیرانه اقتصادي خواهد بود. در مقایسه با اکثر 
تولید  به  نسبت  بریتانیا  بودجه  کسري  پیشرفته  کشورهاي 
ناخالص داخلي باالتر و به مراتب بیش از حدي است که تا 
قبل از بروز رکود اقتصادي سال هاي اخیر براي دولت هاي 
غربي قابل قبول تلقي مي شد. دولت کارگري انگلیس که تا ماه 
را  انگلیس  امور  زمام  سال  سیزده  مدت  به  میالدي  گذشته 

در دست داشت به منظور مقابله با رکود اقتصادي دو سال 
شد  متوسل  مالي  و  پولي  انبساطي  سیاست هاي  به  گذشته 
که عالوه بر کاستن از نرخ بهره شامل افزایش قابل توجهي 
موسسات  به  کمك  طریق  از  جمله  از  دولتي  هزینه هاي  در 
مالي بحران زده بود. حزب محافظه کار که یك حزب میانه 
از  کارگر  با حزب  مقایسه  در  مي شود  گرا محسوب  راست 
نقش کمتر دولت در اقتصاد، کمتر شدن هزینه هاي دولتي و 

کاهش مالیات ها حمایت کرده است. 
لزوم  اساس  بر  را  اضطراري  بودجه  انگلیس  جدید  دولت 
کارگر  حزب  است.  کرده  تدوین  بودجه  کسري  از  کاستن 
همراه با شماري از اقتصاددانان هشدار داد کاهش بي رویه 
با  همچنان  انگلیس  اقتصاد  که  زماني  در  دولتي  هزینه هاي 
رکود و بحران روبرو است و کاهش هزینه ها تاثیرات منفي 
زیادي بر رشد اقتصادي انگلیس خواهد داشت. به اعتقاد این 
کسري  کاهش  براي  اساسي  حل  راه  اقتصاددانان  از  گروه 
رشد  نرخ  افزایش  با  که  است  اقداماتي  مستلزم  بودجه 
باالتر رفتن درآمدها زمینه سالم تري  نتیجه  اقتصادي و در 
را براي بازپرداخت بدهي هاي دولتي از طریق اخذ مالیات از 
این درآمدها در آینده مهیا مي سازد. راه حل پیشنهادي آنان 
افزایش مالیات بر درآمدهاي باال همراه با برخي اصالحات 

در هزینه هاي دولتي بوده است. 
در بودجه اضطراري دولت ائتالفي، مالیات بر ارزش افزوده 
که یكي از منابع عمده درآمدهاي مالیاتي غیرمستقیم دولت 
انگلیس است از 17/5 درصد به 20 درصد افزایش یافته است 
مقابل  در  است.  شده  کمتر  درآمد  کم  افراد  مالیات  چند  هر 
کاسته  خانواده ها  به  نقدي  کمك هاي  برخي  میزان  از  دولت 
آنان  به تشخیص استحقاق  به معلوالن را  یارانه  و پرداخت 

موکول ساخته است. 
کند  می  ایفا  زمینه  این  د  چندانی  دو  نقش  باشد  بخش  لذت 
و ورزش به انسانها یاد می دهد تا چگونه برای رسیدن به 
اهداف خود مشكالت را کنار گذاشته و بر تنبلی فائق بیاییم 
جامعه  برکل  تواند  می  اقتصادی  کارکرد  نیز  کالن  بعد  .در 
تاثیر گذار باشد و اگر عده ای  از فوتبال بعنوان صنعت یاد 
می کنند برای این است که بسیاری از مشاغل را در کنار خود 
قبل  بعنوان مثال حدوداً سه ماه   ، بر جامعه ترویج می کند 
از برگزاری جام جهانی در آلمان کلیه هتل های این کشور 
رزرو شده و دو میلیون توریست وارد این کشورشده است 
و برای نزدیك به 20 هزار نفر شغل موقت ایجاد شده است 
زمان  در  معتقدند  کارشناسان  شواهد   همین  اساس  بر  و 
برگزاری جام جهانی  نرخ رشد ناخالص ملی آلمان به میزان 
2 در صد افزایش می یابد که می تواند در بهبود نسبی اوضاع 

اقتصادی این کشور نقش مهمی باشد. 

اطالعیه
مرکز همیاری ایرانیان برنامه هفتگی خود

 را به اطالع شما می رساند

چهارشنبه ها:  ساعت 13/00 تا 15/30 گردهمایی هفتگی
مكان: 

20 E Waltheof Gardens , Tottenham N17 7DN
Buses: 144-217-444- 231

جمعه ها: ساعت 13/00 تا 15/00  نگهداری از افراد ناتوان
  ساعت 15/30 تا 17/30  گردهمایی خانم ها

مكان: 
St Mary’s Community Centre Birkbeck Road,  
Haringey, London N8 7PF ( Kurdish Advice Centre)
Buses: 144-W3
شما می توانید از موضوعات مورد نظر خود و از تجربه های خودبرای ما صحبت 
کنید و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و یا پرکردن فرمها و خواندن نامه ها در 

زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی ... 
دارید ما می توانیم شما را راهنمایی نمائیم . لطفا به شماره تلفن 07960404549 

و یا آدرس ایمیل iwa.london@hotmail.co.uk تماس حاصل نمائید.
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2 تن از بازرسان آژانس ممنوع الورود شدند  
رئیس سازمان انرژی اتمی در رابطه با اظهارات رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
مبنی بر برخورد با بازرسانی که گزارشات نادرست از فعالیت های هسته ای ایران ارائه کرده اند، 
گفت: به دلیل ارائه اطالعات غلط از سوی دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیت 

های ایران، این دو نفر دیگر حق ورود به ایران را ندارند. 

به گزارش ایلنا، علی اکبر صالحی در خصوص ساخت راکتوری قوی تر از راکتور تهران به رادیو 
گفت وگو، گفت: ما چند ماهی است روی طراحی راکتوری مشابه راکتور تهران که یك راکتور ساده 
ای است، کار می کنیم، یعنی یك استخر آبی است و در آن صفحه های سوخت را می گذارند و رادیو 
دارو را تولید می کنیم. چون که یك راکتور ساده ای است، ما فكر کردیم با توجه به نیازی که به رادیو 
دارو در کشور داریم بهتر است همین راکتور را باز طراحی مجدد و به هنگام کنیم، خیلی از تجهیزات 
و وسایل و طراحی های آن را و قدرت آن را هم باال بریم. قدرت این راکتور امروز حدود 5 مگاوات 

است ما تا 20 مگاوات هم درنظرگرفتیم که قدرت آن باشد؛ که ان شاءاهلل در سال آینده همانطور که 
اعالم شد این صفحات سوخت را تحویل راکتور تهران خواهیم داد. 

وی افزود: با توجه به اینكه این دانش فنی تولید صفحه سوخت را بدست آوردیم، لذا ساخت راکتوری 
مثل راکتور تهران آسان است و ما امیدواریم طراحی پایه و تفصیلی آن در یك سال ونیم آینده به 

پایان برسد و در طول 3 سال هم ما بتوانیم بسازیم. 

رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این که طبق مصوبه مجلس درخواست های بازرسی فراتر از 
مقررات ان پی تی رد خواهد شد،تحلیل شما در این رابطه چیست؟ گفت: ما هیچ وقت بازرسی فراتر 
از ان پی تی را اجازه نمی دادیم. ما فقط در یك برهه ای که پروتكل الحاقی را به صورت داوطلبانه 
اجرا کردیم، آن موقع بود که یك مقدار بازرسی ها فراتر از بازرسی های پادمانی بود. اما بعد از اینكه 
آن فعالیت متوقف شد دیگر بازرسی های ما در چارچوب تعهدات پادمانی است که داریم. یعنی ما 
همانطور که بارها اعالم کردیم به تعهدات بین المللی خود پایبندیم. البته ما چیزی را فراتر نخواهیم رفت 
و از حقوقمان هم کم نخواهیم گذاشت. یعنی نه فراتر از حقوقمان چیزی طلب می کنیم و نه آمادگی 

داریم که از حقوقمان بگذریم. لذا بازرسی ها دقیقًا در چارچوب پادمان انجام می گیرد. 

وی ادامه داد: اگر بازرسی خالف واقع گزارشی بدهد، که این اتفاق در همین آخرین جلسه شورای 
حكام در وین اتفاق افتاد؛ آن جا ما به آژانس بین المللی انرژی هسته ای در خصوص گزارش دو تن 
از بازرسانشان که درست نبود، اعتراض کردیم. گزارش کاماًل غیرواقعی بود. طبق توافقنامه پادمانی 
خواستیم که دیگر این دو بازرس به ایران نیایند. دو بازرس دیگر معرفی کنند و ما این کار را کردیم. 
یعنی می خواهم به عزیزانمان در مجلس این اطمینان را بدهم و تمامی ملت ایران که ما رفتارمان و 
همكاریمان با آژانس در چارچوب توافقنامه های پادمانی و دقیقًا طبق آن انجام می گیرد و ما هیچ 

چیزی را فراتر از آن انجام نمی دهیم. 

صالحی در پاسخ به این که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد که برخی از بازرسان آژانس بر خالف مقررات اطالعات غلط را در اختیار رسانه ها قرار می 
دهند. آیا جهت برخورد با این بازرسان تدابیری در نظر گرفته شده؟ تصریح کرد: بله. همان موردی 
که گفتم، اسامی دو تن از بازرسان را هفته پیش به آژانس اعالم کردیم که این دو تن دیگر حق ورود 
به ایران را ندارند با توجه به اینكه هم قبل از اینكه به صورت رسمی به گزارش پرداخته شود، آن را 
برمال کردند، ضمن اینكه اصاًل گزارش غیرحقیقی هم دادند. یعنی هر دو وجه آن و این سبب شد ما از 

ورود این دو تن بازرس به ایران جلوگیری کنیم. 
وی همچنین با بیان این مطلب که ما در گذشته درخواست های فراتر از ان پی تی داشتیم؟گفت: آن 
زمانی که ما پروتكل الحاقی را به طور داوطلبانه اجرا می کردیم، آنها اجازه داشتند هر جایی را بازدید 
کنند، در این صورت طبق شرایطی سرزده می توانند بازدید کنند و مسائلی از این دست. االن هم ما 
بازدیدهای سرزده داریم اما طبق قاعده ای است که ما توافق می کنیم. صالحی ادامه داد : مثاًل می 
گوییم در ماه دوبار می توانند بازدید سرزده از مثاًل تأسیسات نطنز داشته باشند، در رویه پادمانی 
تمامی شیوه های بازرسی کاماًل روشن و تدوین می شود،مثاًل چند بازرسی مشخص با زمان مشخص 
و تاریخ مشخص و چند بازرسی مشخص در طول یك ماه می توانند داشته باشند. توافق طرفینی است 

که انجام می دهیم، طبق یك چارچوب و پروتكل کار انجام می دهیم.

ماهواره جاسوسی اسرائیل 
برای رصد برنامه هسته ای 

ایران پرتاب شد
که  را   9 اوفك)افق(-  جاسوسی  ماهواره  اسرائیل 
قرار است از آن برای جاسوسی علیه فعالیت های 
هسته ای ایران استفاده شود، به فضا پرتاب کرده 

است.
عكس  که  دارد  را  توانایی  این   9  - اوفك  ماهواره 

هایی با وضوح و شفافیت باال تهیه کند.

آوری  جمع  امكان  ماهواره  این  ارسالی  تصاویر 
برای  را  ایران  ای  هسته  برنامه  باره  در  اطالعات 

اسرائیل تقویت می کند.
وزارت دفاع اسرائیل گفته است اوفك 9- از پایگاه 
در  و  آویو  تل  جنوب  در  پلماخیم  هوایی  نیروی 

حوالی دریای مدیترانه پرتاب شده است.
این ماهواره، یكی از حداقل چهار ماهواره جاسوسی 
قرار  زمین  مدار  در  که  به شمار می رود  اسرائیل 

دارند.

فضایی  تحقیقات  سازمان  توسط  ماهواره  این 
اسرائیل ساخته شده است. اولین نسل این ماهواره 

در سال 1988 به فضا پرتاب شد.
به  ارتش اسرائیل  برنامه فضایی  حاییم اشد، مدیر 
این ماهواره به  روزنامه جروزالم پست گفته است 

اسرائیل انعطاف پذیری عملیاتی بیشتری می دهد.

های  سازمان  گویند  می  اسرائیلی  های  رسانه 
دقت  با  توانند  این پس می  از  این کشور  اطالعاتی 

بیشتری فعالیت های هسته ای ایران را رصد کنند.

اسرائیل پیش از این هم برای زیر نظر گرفتن فعالیت 
های نظامی هسته ای ایران، ماهواره های جاسوسی 
به فضا پرتاب کرده که در مواردی پرتاب ماهواره 

ها با موفقیت روبرو نبوده است.

اسرائیل، ایران را یك تهدید بنیادین برای امنیت خود 
در  جهانی  جامعه  که  است  آن  خواهان  و  داند  می 
موضع  کشور  این  ای  هسته  برنامه  و  ایران  برابر 

سفت و سختی در پیش بگیرند.

محمود  های  صحبت  به  مكرر  اشاره  با  اسرائیل 
را  کشور  این  ایران،  جمهور  رئیس  نژاد،  احمدی 

خطری برای امنیت اسراییل و یهودیان می داند.

اسرائیل و کشورهای غربی می گویند برنامه هسته 
ای ایران مقاصد نظامی دارد، اگر چه ایران این اتهام 

را رد می کند.
دلیل  به  کنون  تا  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
خودداری ایران از عمل به درخواست های این شورا 
مبنی بر تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم، طی 
چند قطعنامه، تحریم هایی را علیه این کشور به اجرا 

گذاشته است.
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - سی و دوم

    
البته کم و بیش ریا و تزویر در اکثر نقاط جهان به ویژه در 
میان سیاستمداران پدیده شگفت و تازه ای نیست. ولی مردم 
معمولی زیاد به آن آلودگی ندارند ودر نتیجه به زندگی ساده 

و بی آالیش خود ادامه می دهند.

به  همگی  کشور  این  در  که  جاست  این  ما  کار  عیب  ولی 
بودند  کاره  این  مردم  وقتی  و  هستند  مشغول  سیاست  کار 
جماعت  همین  از  برخاسته  باالخره  که  ای  اداره  مسئول  از 
است چه انتقادی دارید؟ میرزا علی اصغرخان اتابك با سه تا 
پادشاه قاجار در قبل و بعد از انقالب مشروطیت کار کرد و 
در نزد هر سه صدراعظم بود. ببینید ترا به خدا کدام بندبازی 
می تواند به این راحتی بندبازی کند... وقتی ناصرالدین شاه 
در حرم عبدالعظیم ترور شد جنازه اش را با نمایش این که 
هنوز زنده است توی درشكه گذاشت و آورد کاخ سلطنتی و 
اول کارش این بود که این شعر را برای مظفرالدین شاهی که 

سالها متنظرالتخت بود فرستاد:

چرا خون نگریم؟ چرا خوش نخندم؟
که دریا فرو رفت و گوهر برآمد

ببنبید واقعا خودمانیم شعر به قول امروزی ها  تبریك دارد 
تسلیت دارد خبر دارد تثبیت دارد تملق دارد...

و یا در صحنه ادبیاتمان در حالی که قاآنی برای زکام حاج 
آمدن  کار  روی  با  فاصله  بال  گفت  می  شعر  آغاسی  میرزا 

میرزا تقی خان امیرکبیر برایش سرود:
به جای ظالمی شقی نشسته عالمی تقی و...

و سریع  تند  باید  چنان  آن  کردن  این موضع عوض  اصال   
انجام بگیرد که هیچ جنبده ای در آن شك نكند. یك نگاهی به 

لیست اصالح طلب های امروزی بیندازید...
خدایا بارالها به تو پناه می برم.

لطفا به این اشارات دقت بفرمایید مدارس غیرانتفاعی!!! بانك 
غیرربوی!! مشارکت مردمی!! ببینید این ها همه از ظاهر نمایی 
انتقادی که از آن یاد کردم آب می خورد. مفهوم  های قابل 
همین  ها  بچه  والدین  فقط  را  انتفادی!!  غیر  مدارس  واقعی 
مدرسه ها درك می کنند. یعنی چه؟ و هكذا بانك غیر ربوی 
با هزار  بابهره ای حدود سی درصد در سال که آن را هم 
کرشمه و ناز می دهند و نه به هر مقدار که متقاضی باشی و 
استحقاقش را داشته باشی چون نرخ بهره ببخشید کارمزد 

در خارج از سیستم دولتی خیلی کمرشكن تر است.

فقط  است  کار  یك  در  مردمی  مشارکت  از  صحبت  وقتی 
مشارکت مالی مردم پذیرفته می شود. شما کمك کنید پول ها 
را بدهید ما خودمان بلدیم چكار کنیم و در این مورد مشارکت 
مردم را الزم نداریم. خوب وقتی جلوی چشمت این جور با 
بقیه کلماتشان هم  به  دارند  توقع  بازی کردند چطور  کلمات 
احترام بگذاری؟ این نشدنی است آن وقت می بینید که حرمت 
که  مردمی  حال  به  وای  و  رود  می  بین  از  کلمات  تقدس  و 
سوء  مقدس  حتی  های  واژه  از  و  ننهد  حرمت  را  کالمشان 

استفاده کنند.

با  ملی  های سالمت  برگه  برای  تلویزیون  دیدم  پیش  چندی 
ماشین  اتومبیل...  تومانی  میلیون  بیست  بزرگ  های  جایزه 
رخت شویی و... و... و برای کمك به افشار آسیب پذیر تبلغ 
می کرد. خوب معلوم است که این آگهی ها آدم را بالفاصله 
او  که  این  فرق  با  انداخت  می  الدعوه  مستجاب  مرحوم  یاد 
خودش مبتكر این برنامه بود و این مجری کپی بردار... آن 
اصل بود و این جعل. خوب نمی شود یا واقعا فكر را بكار 
قدر شجاعت  این  یا  برد  بكار  تری  تازه  ابتكارات  و  انداخت 
داشت که اعالم کرد آقا این کار خیلی خوب بود من هم می 
خواهم آن را ادامه بدهم نه این که جای اعانه را با سالمت 
عوض کند. این حرکات آن چنان آثار تخریبی وحشتناکی در 
این  ارتباط دادن  از خود به جای می گذارد که حتی  جامعه 

تخریب ها هم مبدا تخریب کار هر کسی نخواهد بود.

رندی به طنز می گفت یك جك پات )ابزارقمار( ایرانی اختراع 
کرده ام گفتم چطور؟ گفت از همین تلفن های عمومی موجود 
می توانیم استفاده کنیم و فقط دسته اش را یك کمی بلندتر 
می کنم که گاهی پول ها را بخورد و گاهی به جای یك پول 

چند تا پول پس بیندازد. مالحضه کنید!!

نقشه راه؛ 
محاصره 

اقتصادي ایران 
سایت عصر ایران در یادداشتي تحلیلي به » 
نقشه راه آمریكا و متحدانش براي محاصره 
نفتي  تحریم  که  پرداخته  ایران«  اقتصادي 
راه  نقشه  این  محور  را  قطعنامه  بدون 
که  کلي  جریان  دو  نویسنده  است.  خوانده 
در جبهه غرب و متحدان آن علیه منافع ملي 
توصیف  گونه  این  را  مي کنند  تالش  ایران 
استرالیا  از  متحدانش  و  آمریكا   -  1 کرده؛ 
همسایه اش  و  اروپا  قلب  تا  آسیا  شرق  و 
کانادا، هم اکنون این سیاست آشكار را در 
قبال ایران پی می گیرند: تنگ تر کردن حلقه 
تحریم ها به منظور فشار حداکثری به ایران. 
2 - عربستان سعودی طی سال های اخیر، 
در اکثر منازعات سیاسی خاورمیانه، بازی 
تقسیم  جریان  از  است.  باخته  ایران  به  را 
قدرت در عراق گرفته تا جنگ حوثی ها و از 
روند امور در فلسطین )بین حماس و فتح( تا 
مناسبات داخلی لبنان.بر اساس این گزارش 
نقطه مشترك هر دو جریان تضعیف ایران 
بي امان  فشارهاي  و  جنگ  طریق  دو  از 
حدی  به  جنگ  گزینه  است.  اقتصادي 
های  طرف  از  کدام  هیچ  که  است  پرهزینه 
بدان  چندان  تهدید،  مقام  در  به جز  ماجرا، 
نمی اندیشند؛ غربی ها می دانند که هرگونه 
ناپذیر مواجه  بینی  با فرجامی پیش  جنگی، 
خواهد شد و سعودی ها و دیگر کشورهای 
که  واقف اند  نكته  این  بر  طبیعتا  نیز  منطقه 
آتش، در خانه همسایه محدود نخواهد ماند 
نیز  آنها  به  هایش  شعله  که  دودش  نه  و 
آسیب های جدی وارد خواهد کرد.در ادامه 
نفت  تولید  کاهش  به  اشاره  با  گزارش  این 
اروپایي  کشورهاي  نفت  واردات  کاهش  و 

ایران آمده است:  از  و چین و کره و ژاپن 
ادامه  با  که  است  آن  گزاره  این  تلخ  معنی 
بزرگ ترین  آرام  آرام  ایران،  کنونی،  روند 
از  منبع درآمدی اش یعنی صادرات نفت را 
دست می دهد و این برگ برنده اقتصادی و 
سیاسی را بی سروصدا واگذار می کند کما 
نفت خام  تولید  اخیر،  اینكه طی چهار سال 
بشكه  هزار   200 و  میلیون  چهار  از  ایران 
به 3 میلیون و 700 الی 800 هزار بشكه در 
روز رسیده است. صادرات نیز از باالی دو 
میلیون بشكه در روز به حدود یك میلیون و 
700 هزار بشكه تنزل یافته است.همه اینها را 
که کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم: 
خاورمیانه  و  آسیا  در  متحدانش  و  غرب 
برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، 
بی گدار به آب نزده اند. آنها برای محاصره 
تنظیم  راهی  نفشه  ایران،  اقتصادی  کامل 
قطع  در صدد  کنونی  مرحله  در  و  کرده اند 
وابستگی های کشورهای مختلف به اقتصاد 
این  اگر  هستند.  ایران  نفت  جمله  از  ایران 
مرحله با توفیق همراه باشد، راحت تر می 
تحریم  در  را  چین  مانند  ؛کشورهایی  شود 
های همه جانبه همراه و همگام ساخت چه 
آنكه اگر این کشورها مطمئن شوند ایزوله 
کردن ایران تاثیر منفی بر آنها نمی گذارد، 
ایران  اقتصادی  برای حضور در محاصره 
تردیدهای کمتری خواهند داشت. هوشیاری 
و آینده نگری سیاسی ایجاب می کند فارغ 
از خوش بینی ها و شعارزدگی ها متوجه این 
موضوع باشیم که بدون آنكه هیچ قطعنامه 
ایران  از  نفت  خرید  ممنوعیت  درباره  ای 
به  محسوسی  حرکت  باشد،  داشته  وجود 
این سمت شكل گرفته است که اگر به مقصد 
برسد از یك سو، درآمدهای نفتی کشور که 
منبع اصلی معیشت ایرانیان است را مختل 
عملی  حذف  با  دیگر،  سوی  از  و  کند  می 
نفت  کنونی  مشتریان  نفت،  بازار  از  ایران 
ایران را از تحمل هزینه تحریم های شدیدتر 
را  هزینه ها  تمام  و  دارد  می  معاف  بعدی 

متوجه ایران می کند. 

جنجال دوباره نام "خلیج 
فارس" در پارلمان کویت 

 نام خلیج فارس دوباره مناقشاتی را در پارلمان کویت سبب شد.
ولید  الوطن چاپ کویت،  از روزنامه  نقل  به  ایران   به گزارش عصر 
این  طباطبایی نماینده پارلمان کویت به حضور یك چهره دانشگاهی 

کشور در همایش با عنوان "خلیج فارس" در تهران اعتراض کرد.
این نماینده مجلس در همین رابطه ، سوالی را از وزیر آموزش عالی 

کویت مطرح کرد و خواستار دریافت پاسخ شد.
وزیر آموزش عالی کویت نیز می بایست در مدت زمان معینی ، به این 

سوال نماینده پارلمان، پاسخ دهد.
نوزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس با عنوان خلیج فارس چالش 
ها و سازوکارهای منطقه ای ، روز 28 دی ماه 1388 در محل دفتر 

مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه برگزار شد. 

ولید طباطبایی نماینده پارلمان کویت پیش از این هم ضمن اعتراض 
وزارت  سیاست  از  فارس"،   "خلیج  عبارت  بر  ایران  تاکید  به  شدید 

خارجه کویت در گسترش روابط با ایران به شدت انتقاد کرده بود.
در متن  سوال این نماینده کویتی آمده است: اطالع یافتم که رئیس یكی 
از دانشكده های مهم کویت در همایشی با عنوان "خلیج فارس ، چالش 
ها و سازوکارهای منطقه ای" که توسط وزارت خارجه ایران برگزار 
شد، شرکت کرده است. وی به وسیله سفیر ایران به صورت مستقیم 

و با دعوتنامه شخصی برای این برنامه دعوت شده بود.
مطرح  را  مجزا  پرسش  چند  خود،  متن سوال  در  کویتی  نماینده  این 
"خلیج  کنفرانس  این  نام  که  دارد  صحت  آیا  است:  پرسیده  و  کرده 
فارس ، چالش ها و سازوکارهای منطقه ای " بوده است؟ آیا صحت 
دارد که دعوت از این استاد دانشگاه کویتی بدون عبور از کانال های 
دیپلماتیك معمول از وزارت خارجه کویت و  رئیس دانشگاه، صورت 
گرفته و دعوتنامه به صورت مستقیم و شخصی از طرف سفیر ایران 

به این استاد دانشگاه ارائه شده است؟

 
کنفرانس  در  دانشگاه  استاد  این  آیا  است:   کرده  اضافه  نماینده  این 
مذکور شرکت کرد ؟ آیا مقاله علمی به این کنفرانس ارائه کرد ؟ آیا 
؟  شد  ارائه  کویت  خارجه  وزارت  یا  دانشگاه  مدیریت  به  مقاله  این 
خواهشمند است یك نسخه از این مقاله نیز در اختیار ما قرار بگیرد و 

این که مقاله به کدام زبان فارسی، عربی یا انگلیسی بوده است؟

شرکت  از  قبل  دانشكده  رئیس  این  آیا  است:  داده  ادامه  طباطبایی 
به دست  دانشگاه خود،  از رئیس  را  کنفرانس، موافقت های الزم  در 
آورده بود؟ در غیر این صورت آیا این استاد دانشگاه مرتكب اقدام 
غیرقانونی نشده است ؟ هزینه های سفر و اقامت این فرد در تهران 

برعهده چه کسی بوده است؟

)فارس(  نام رسمی خلیج  افزود: سیاست دانشگاه کویت درباره  وی 
ها  نشست  و  درسی  های  کتاب  و  رسمی  مكاتبات  در  چیست؟ 
وسخنرانی های علمی از نام خلیج عربی یا خلیج فارسی استفاده می 
کند؟ اگر نام رسمی خلیج ، خلیج ع رب ی است ایا یك استاد دانشگاه 
دارای سمت عالی و رئیس دانشكده مهم اجازه دارد با سیاست کویت 
مخالفت کند و در کنفرانسی شرکت کند که به طور ضمنی تایید کننده 
نام خلیج فارس باشد . ایا این استاد دانشكده پس از این همه قانون 

شكنی می تواند در سمت عالی خود باقی بماند؟
ولید طباطبایی از نمایندگان سلفی کویت است که حساسیت ویژه ای 
روی نام خلیج فارس دارد و می کوشد نام جعلی و مضحك خلیج ع 

ر ب ی را ترویج نماید.
او پیشتر نیز به سایت عصرایران حمله کرده بود که چرا در بخش 
عربی اش از خلیج فارس را به نام اصلی و تاریخی اش یاد می کند و 

آن را جعل نمی نماید!

در پی پاسخ عصرایران به وی و تاکید بر این که عقل حكم می کند 
برخی رسانه های   ، را گفت  ها  واقعیت   ، به جای عنوان های جعلی 
کویتی با انتشار مطالبی از دادستان این کشور خواستند مدیر مسوول 

عصرایران را به 8 سال زندان محكوم نماید.

عمادالدین باقی با 
وثیقه آزاد شد

عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق 
ایران که از زمستان سال گذشته در  بشر 
بازداشت به سر می برد،  روز چهارشنبه 

دوم تیر با سپردن وثیقه آزاد شد.
آقای  وکالی  از  یكی  نیكبخت،  محمدصالح 
باقی به بی بی سی فارسی گفت که قاضی 
در  باقی  آقای  اتهامات  به  کننده  رسیدگی 
نخستین جلسه محاکمه او که دیروز برگزار 
شد، با درخواست تأخیر در محاکمه تا 13 
به  باقی  آقای  قرار  تبدیل  همچنین  و  تیر 

وثیقه موافقت کرد.
آقای نیكبخت گفت که آقای باقی و وکالیش 
هنوز پرونده اتهامی را به طور کامل مطالعه 
نكرده اند و درخواست تأخیر در محاکمه به 

این دلیل بوده است.
به گفته او اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام از 
طریق مصاحبه با آیت اهلل منتظری و پخش 
همچنین  و  سی  بی  بی  تلویزیون  در  آن 
پارك  در  سخنرانی  طریق  از  مردم  تهییج 
ملت تهران پیش از انتخابات گذشته ریاست 
جمهوری ایران از جمله اتهامات آقای باقی 

است.
آقای باقی اوایل دی ماه سال گذشته و پس 
سرشناس  منتظری،  اهلل  آیت  درگذشت  از 
در  ایران  حكومت  منتقد  تقلید  مرجع  ترین 

قم بازداشت شد.
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چه کسي جایگزین مك کریستال مي شود؟ 
گفت وگوهاي محرمانه باراك اوباما و مك کریستال فرمانده نیروهاي آمریكایي در افغانستان دیروز 
اقدامي متقابل در  این روزها کاخ سفید سرگرم بررسي و  در حالي در کاخ سفید برگزار شد که 
راستاي اظهارت اخیر ژنرال استنلي مك کریستال است. سي ان ان دیروز پس از انتشار گزارش هایي 
از  داد که کاخ سفید  افغانستان گزارش  ارشدترین مقام نظامي آمریكا در  ارائه استعفاي  بر  مبني 

پنتاگون خواسته تا فهرستي از فرماندهاني که مي توانند جایگزین 
مك کریستال شوند را ارائه دهد. در حالي که تا لحظه تنظیم گزارش، خبري از پذیرش استعفاي مك 
کریستال از سوي اوباما ارائه نشده بود اما ظاهرا خبرها حاکي از پذیرش این استعفا داشتند. ماجرا 

از آنجا شروع شده است که مك کریستال طي مقاله اي که در نشریه »رولینگ استون« به نگارش 
درآمده، ضمن انتقاد از مقامات آمریكایي، به خیانت سفیر آمریكا در افغانستان به خود اشاره کرده 

است. 
در آن مقاله که به قلم مایكل هیستینگز نوشته است، این تصویر از ژنرال مك کریستال ترسیم می 
شود که او در جنگ افغانستان با دشمنی جدی روبه روست: »ترسوها در کاخ سفید.« عالوه بر این 
مك کریستال به شدت از کارل آیكنبری سفیر آمریكا در افغانستان انتقاد می کند. وي اشاره می کند 
که به نظر او آیكنبری از یك یادداشت نشت کرده داخلی که عقالنی بودن درخواست افزایش نیرو 
را زیر سوال می برد، برای محافظت از خود در برابر انتقادهای آتی در صورت شكست ماموریت 
استفاده کرده است. مك کریستال در آن مقاله می گوید که احساس می کند سفیر آمریكا در کابل 
در جریان مباحثات سال 2009 در کاخ سفید در مورد درخواست افزایش نیرو به او »خیانت« کرده 

است. 
عالوه بر سفیر آمریكا در افغانستان، جو بایدن معاون رئیس جمهوری، جیمز جونز مشاور امنیت 
ملی) فردي که مك کریستال از او به عنوان آدمكي که در سال 1985 گیر کرده یاد کرده است( و 
در  ژنرال  این  انتقادات  تیررس  از  نیز  پاکستان  و  افغانستان  در  ویژه  فرستاده  ریچارد هولبروك 
امان نمانده اند. همچنین به نقل از دستیاران این فرمانده گفته شده که او در اولین مالقات خود با 
باراك اوباما پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری آمریكا »مایوس« شده است. فرمانده نیروهای 

آمریكایی همچنین در پاسخ به سوالي، معاون رئیس جمهوری را به سخره می گیرد. او 
می گوید: »سوال تان درباره معاون رئیس جمهور آقای بایدن است؟ او چه کسي هست؟« 

اما واکنش ها به این اظهارات مك کریستال قابل توجه بوده است. در موضع گیري هایي که توسط 
کاخ سفید صورت گرفته، شرح نارضایتي باراك اوباما از این اظهارات بیان شده است. کاخ سفید 
گفته که باراك اوباما از این اظهارت به شدت عصبانی شده است. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید 
این سوال که  به  پاسخ  »اشتباه بزرگی« شده است. گیبز در  گفت که ژنرال مك کریستال مرتكب 
واکنش آقای اوباما به مقاله چه بود به خبرنگاران گفت: » او عصبانی بود. اگر می دیدید متوجه می 

شدید.« 
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریكا هم در بیانیه ای شدید اللحن گفت که او این مقاله را با نگرانی خوانده 
است. گیتس نوشت: به عقیده من ژنرال مك کریستال در این مورد اشتباهی جدی مرتكب شده و 

قضاوت ضعیفی داشته است. 
با کسان دیگری  از من عذرخواهی کرده است و همینطور  افزود: ژنرال مك کریستال  وزیر دفاع 
که در این مقاله از آنها نام برده شده تماس گرفته است تا از آنها هم عذر بخواهد. من ژنرال مك 

کریستال را به واشنگتن فراخوانده ام تا حضوری با او صحبت کنم. 
هر چند مك کریستال به خاطر بیان این مطالب ابراز پشیماني کرده و از کساني که در این مصاحبه 
نام برده عذر خواهي کرده است اما روز سه شنبه به واشنگتن احضار شد. وي در بیانیه اي که 
منتشر کرده، گفته که: »من به خاطر این شرح از صمیم قلب پوزش می خواهم. این اشتباهی در اثر 
یك قضاوت سست بود و هرگز نباید اتفاق می افتاد«. او همچنین افزود: » در تمام دوران کاری ام، 
براساس اصل حیثیت شخصی و صداقت حرفه ای کار کرده ام. آنچه در این مقاله منعكس شده 
خیلی پایین تر از این معیار است.« او گفته: من احترام و ارادت زیادی برای اوباما و تیم امنیت ملی 
او و برای رهبران غیرنظامی و سربازانی که در این جنگ شرکت دارند قائلم و متعهد به اطمینان 
یافتن از نتیجه ای موفق هستم. همچنین دانكن بوتبی دستیار ویژه ژنرال مك کریستال که دسترسی 
خبرنگار دو هفته نامه رولینگ استون به فرمانده نیروهای آمریكایی در افغانستان را ترتیب داده 

بود در پی این ماجرا استعفا داده است. 
ژنرال مك کریستال در حال حاضر ارشد ترین مقام نظامی آمریكا در افغانستان است. درسال 2009 
او  افغانستان شد. سال گذشته  نیروهاي آمریكایي در  جانشین ژنرال دیوید مك کیرنان، فرمانده 
خواستار حدود 50 هزار سرباز اضافی برای جنگ افغانستان شده بود که در نهایت با افزایش 30 
هزار سرباز موافقت شد. فرمانده ناتو تعهد کرده بود که بعد از افزایش نیروهای آمریكایی و ناتو 

در افغانستان تلفات 
غیر نظامیان و همچنین شورش ها در این کشور را مهار کند، الگویي که درعراق کارآمدي خود را 

نشان داد. 
اما در حالی که انتظار می رود باراك اوباما، رئیس جمهوری آمریكا در مورد ادامه کار ژنرال استنلی 
مك کریستال، به عنوان فرمانده ارشد آمریكایی در افغانستان تصمیم بگیرد، مقام های افغاني که مك 
کریستال در آنجا ماموریت دارد، از برنامه های او به طور ضمنی حمایت کرده و حضور او برای 

افغانستان را مفید خوانده است. 
وحید عمر در یك کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهور کرزی نمی خواهد مك کریستال ماموریت 
خود در افغانستان را از دست دهد. سخنگوی آقای کرزی با اشاره به اتفاق های اخیری که برای مك 
کریستال افتاده، از نقش و کارنامه او در افغانستان ستایش کرد و او را فرد موثري برای افغانستان 
خطاب کرد. در واقع باید گفت مك کریستال روابط نزدیكی با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان 
دارد. در کمتر سفر داخلی حامد کرزی دیده شده است که ژنرال مك کریستال در کنار او نباشد. 
کاهش حمالت هوایی با هدف کاهش تلفات غیر نظامیان، از موثر ترین برنامه هایی بود که در یك 
سال گذشته از سوی مك کریستال به اجرا گذاشته شد. برنامه های ژنرال مك کریستال انتقاد ها از 
مقام های دولتی و شخص حامد کرزی را در رابطه به تلفات غیر نظامیان کاهش داده است. عملیات 
باز پس گیری ولسوالی مارجه نیز در حالی که عملیات سنگین و از نظر زمان طوالنی توصیف شد، 

تلفات غیر نظامی آن به کمترین حد ممكن بود. 
اظهارات مك کریستال در حالي بیان شده است که مي توان آن را در راستاي افزایش شكاف هاي 
دروني کاخ سفید تعبیر کرد. این اظهارت ناشي از اختالفات بزرگ ترمیان دو گروه محافظه کار و 
چپ گرا در حزب دموکرات است که هر از چند گاهي در سیاست خارجي ایاالت محده خود را نمایان 
مي سازد. واشنگتن پست در این خصوص دیروز گزارش داد که سخنان مك کریستال به ویژه علیه 
بایدن نشان از آن دارد که استراتژي کاخ سفید درخصوص افغانستان در میان مقامات این کشور 
اختالف نظر اساسي پدید آورده است. تیم دموکرات هاي چپ گرا به رهبري بایدن مخالف افزایش 
نیروها در افغانستان و تیم دموکرات هاي راست گرا به رهبري هیالري کلینتون درپي افزایش نیروها 

بوده و هستند. 

 

مرکل در 
راه تاچر 

فیلیپ ستپمن /فاینشنال تایمز 

به نظر می رسد آنجال مرکل دارد مانند مارگارت تاچر 
می شود. آلمان به درد بریتانیایی مبتال شده است و اگر 

این بیماری خوب نشود اتحادیه اروپا نابود خواهد شد. 
اتحادیه اروپا می داند چگونه با بریتانیایی منزوی کنار 
بیاید اما اگر آلمان هم بخواهد مانند انگلستان عمل کند 

این اتحادیه دوام نخواهد آورد. 
کشورهای  که  ـ همان هایی  بین المللی  سرمایه گذاران 
مسئله  دو  روی  داده اندـ  قرار  فشار  زیر  را  اروپایی 
و  اقتصاد  به  برمی گردد  اول  شرط  بسته اند.  شرط 
مسایلی مانند میزان سرسام آور بدهی ها، نسبت بدهي ها 
اوراق قرضه. شرط دوم هم  ناخالص ملی، و  به تولید 
برمی گردد به سیاست و مسئله مهمی که شاید به نظر 

نیاید، یعنی اراده سیاستمداران ]در حل مسئله[. 
شرط  بین المللی  سرمایه گذاران  اقتصاد  حوزه  در 
نمی تواند  یونان  معقول  مفروضات  بر  بنا  که  بسته اند 
به  هم  پرتغال  و  اسپانیا  و  کند  پرداخت  را  قروض اش 
زودی در مخمصه مشابهی گرفتار خواهند شد. تالش 
این کشورها برای نجات از این بحران اقتصادشان را به 
دام رکود خواهند انداخت و سیاست های ریاضت کشانه 
آنان به ضد خود بدل خواهد شد. به نظر واضح می آید 
که  کشوری  دارد.  پیش  در  را  راه  این  حتما  یونان  که 
تجدیدساختار  قروض اش  می بایست  معتقدند  خیلی ها 
شود. به بیان دیگر اثرات حاصل از شكست در تسویه 

قروض سیستم مالی جهانی بسیار ترسناك است. 
پایتخت های  در  رهبری  فقدان  به  دوم  شرط بندی 
این  در  بازار ها  ساده تر  بیان  به  می پردازد.  اروپا  قاره 
دولت ها  سیاسی  تعهد  فقدان  روی  شر ط بندی شان 
اروپایی حساب کرده اند.  تثبیت ارزش پول واحد  برای 
 750 دادن  با اختصاص  اروپایی  اتحادیه  البته، رهبران 
میلیارد یورو کمك به اعضای ضعیف تر اتحادیه موافقت 
کرده اند. و بانك مرکزی اروپایی هم ایده هایش را زیر پا 
گذاشته و اوراق سرمایه گذاری را تضمین کرده است. 
فراوانی  بحث های  با  یورو  از  حمایت  در  گام  هر  اما 
آینده  اکنون  که  بوده  این  هم  تاثیرش  و  بوده  روبرو 

بلندمدت پول واحد اروپایی زیر سوال است. 
چه  تا  اروپایی  دولت های  که  است  این  بحث  اکنون 
اندازه حاضرند در چارچوب اتحادیه اروپا سیاست های 
اتحادیه  این  برخی  کنند.  اتخاذ  هماهنگ تری  اقتصادی 
می دانند.  اقتصادی   را  آن  دیگر  برخی  و  سیاسی  را 
سخت گیرانه  رژیم  یك  خواستار  آلمان(  )مانند  برخی 
برای مجازات ولخرجی دولت ها هستند. در برابر گروه 
خارجی  مازاد  که  کشورهایی  می گویند  متقابال  دیگر 
انباشته باالیی دارند )باز مثل آلمان( باید نقش مهمی در 

برگرداندن تعادل به اقتصاد اروپا بازی کنند. 
در  یورو  موثر  مدیریت  هرگونه  که  است  واضح  این 
سیاست گذاری های  در  بیشتر  دخالت  مستلزم  آینده 
اقتصادی کشورهای عضو خواهد بود. اما قبل از اینكه 
میزان و نوع این دخالت ها معین شود دولت های اروپایی 
باید نشان دهند که به منافع مشترك باور دارند. برای 
که  بود  متصور  آینده ای  می توان  زمانی  تنها  یورو 
]در حمایت  اروپایی  تعهد دولت های  سرمایه گذاران در 

از آن[ تردید نكنند. 
در طول  بریتانیایی.  بیماری  به موضوع  برگردیم  حاال 
را  بریتانیا  است،  بوده  اتحادیه  عضو  که  دهه ای  چهار 
اتحادیه  این  عضو  ناجورترین  و  ناراحت ترین  باید 
وجود  مسئله  این  توضیح  برای  زیادی  دالیل  دانست. 
دارد: از جمله تاریخ، جغرافیا، و فرهنگ. بعد از گذشت 
امپراتوری  در  خورشید  آخر  که  زمانی  از  نیم قرن 
غروب کرده است، هنوز بین بریتانیایی ها بحث است که 
خودشان را به عنوان یك کشور اروپایی ببینند یا یك 
قدرت جهانی، به رابطه شان با آمریكا که آن را رابطه ای 
با مزیت می پندارند چسبیده اند و در نهایت با نخوتی که 

دارند از آموختن زبان های خارجی سرباز می زنند. 
سوءتفاهمی که نقش عمده ای در توقف همكاری  بریتانیا 
و  سود  که  بود  عقیده  این  داشت  اروپایی   شرکای  با 
زیان عضویت در اتحادیه را می توان با چرتكه حساب 
کرد  حساب  باید  فقط  کوتاه بینانه[.  نگاه  از  کرد]کنایه 
باید  که دولت چقدر به خزانه بروکسل می ریزد و بعد 
و  هزینه  واقع  در  می آید.  گیرش  که چقدر  کرد  حساب 
فایده چیزهای ملموسی هستند که همه می توانند آن ها را 
ببینند. و زندگی واقعی شبیه این نیست. ارزش اتحادیه 
را  این کشور  نفوذ  این است که  بریتانیا  برای  اروپایی 
بریتانیا  رابطه   1980 دهه  ابتدای  از  می کند.  برابر  چند 
تاچر  به خرابی گذاشت. زمانی که خانم  اتحادیه رو  و 
گفت  و  گرفت  اروپایی  رهبران  بقیه  جلوی  را  کیف اش 
»پول منو بدین«. به نظر او بریتانیا نمی توانست دستمزد 
تنبل  مرزعه داران  یا  فرانسوی  نازپرورده  کشاورزان 
ایتالیایی را بپردازد. در واقع آنچه اتفاق افتاد این بود که 
بریتانیا سهم عمده ای در بودجه بروکسل داشت اما تمام 
بحث تاچر با اروپا این بود که این همكاری تنها و تنها به 
واسطه پوند و پنس باشد. نخست وزیر آن زمان بریتانیا 
از  بحث  خودش  قبل تر  سال  چند  که  بود  برده  یاد  از 
این مي کرد که سود اصلی عضویت بریتانیا در اتحادیه 
اروپا باال بردن نفوذ این کشور در سراسر جهان است. 

تاچر به زبان مغازه دارهای خرده پای لینكلن شایر 
ـ جایی که از آن جا آمده بودـ حرف می زد. مرکل هم 

ـ که به اندازه بانوی آهنین بریتانیا مصمم است که آلمان 
دیگر نباید قبض های اروپا را پرداخت کند ـ برای خود 
نمونه ای است از این نوع خرده فروشی محلی. تیترهای 
ولخرجی های  به  حمله  در  آلمان  بیلد  تابلوئید  روزنامه 
اتحادیه  ]از  را  پولش  آلمان  اینكه  درخواست  و  یونان 
به  نگاهی  یك بار  که حتی  آنان  برای  بگیرد  پس  اروپا[ 
سان  انگلیسی  روزنامه  اروپایی  ضداتحادیه  تیترهای 

اندخته اند بسیارآشناست. 
این  بر  است  روکشی  البته  برلین  در  نگرانی  و  خشم 
موافقت نامه  که  بود  اولین هایی  جزو  آلمان  که  واقعیت 
رشد و ثبات را کنار گذاشت. یا این واقعیت که بانك های 
آلمانی جزو مشتاق ترین خریداران اوراق قرضه ]یونان[ 
چه  ـ  سودها  چه  آلمان  که  شده  فراموش  حاال  بودند. 
اقتصادی و چه سیاسیـ  از بودن در اتحادیه اروپا برده 
است. این خشم و نگرانی اما حاصل کار دولتی است که 
دارد میان منافع ملی و منافع فراملی موجود در اتحادیه 
اروپا یك خط فارق پررنگ می کشد. طرز فكری که تاچر 
به وجود آورد بریتانیا را به یك کشور نیمه تابع اتحادیه 
اروپا درآورد: کشوری که میلی به اتحادیه ندارد و اغلب 
در امور آن مشارکت ندارد. دولت جدید دیوید کامرون 
ندارد  اروپا  مورد  در  جالبی  یا  هیچ حرف سازنده  هم 

که بزند. 
باالتر  افق دیدش را  اگر بخواهیم منصف باشیم مرکل 
نگه  آلمان  زرد  روزنامه های  ضداروپایی  تیترهای  از 
مي دارد و تعهدات آلمان را وسیع تر از آنان می بیند. اما 
این تالش انفعالی است و خانم مرکل از ته قلب به این 
کار ایمان ندارد. درسی که از بریتانیا می توان گرفت این 
است زمانی که بحث درباره ]همكاری یا عدم همكاری 
با[ اتحادیه اروپا در قالب کلمات سر در مغازه های کنار 
تعجبی  بنابراین  باخته اید.  را  بازی  شما  باشد  خیابان 
ندارد که سرمایه گذاران روی باخت یورو شرط بسته اند. 
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 ، افتد  می  اتفاق  قرقیزستان  در  روزها  این  آنچه 
نكات آموزنده بسیاری در باب جغرافیای سیاسی 
به ما می آموزد . جمعه گذشته بود که رئیس دولت 
موقت در قرقیزستان از روسیه برای مهار ناآرامی 
های داخلی کمك خواست . شهرهای جنوبی اوش 
و جالل آباد تبدیل به محل ستیز میان محلی های 
ازبك و قرقیز شده بود . آخرین بار در سال 1990 

اینچنین درگیری در مناطق جنوبی قرقیزستان جان 
بود. در همان زمان هم  را گرفته  نفر   300 حداقل 
سرانجام  و  شدند  منطقه  راهی  روس  سربازان 
پس از چندین هفته تقال توانستند آرامش نسبی را 

برقرار کنند. 

بر  بالغ  چیزی  شدگان  کشته  آمار  روزها  این 

خواب  قحطی  بیم  است.  شده  اعالم  نفر  دویست 
شب را بر همگان حرام کرده است و البته هزاران 
نفر هم زخمی شده اند . هفته گذشته بود که رئیس 
و  کرده  اعالم  اورژانسی  وضعیت  موقت  دولت 
مناطق  کنترل  دولت  که  کرد  اعتراف  صراحت  به 

جنوبی را از دست داده است .

منطقه جنوبی قرقیزستان به شكل سنتی در اختیار 
باقی یف  طرفداران رئیس جمهوری مخلوع قربان 
است . از ماه آوریل که باقی یف به اجبار از قدرت 
رنگ  هم  جنوب  شد،  متواری  کشور  از  و  برکنار 

آرامش را به خود ندیده است .

هم  که  دنیا  در  ست  کشوری  تنها  قرقیزستان   
داده  جا  خود  در  را  ها  روس  نظامی  های  پایگاه 
و هم میزبان نظامیان امریكایی است . پایتخت این 
کشور هم که منبع تغذیه کننده نیروهای ناتو فعال 

نخبگان سیاسی  از  بسیاری   . است  افغانستان  در 
در  جمهور  رئیس  خانم  جمله  از  قرقیزستان  در 
ها  روس  به  قرقیزها  اند.  خوانده  درس  روسیه 
بسیار خوش بین هستند. این حس مثبت نسبت به 
زمانی  که  کشوری  شهروندان  میان  در  ها  روس 
بسیار   ، بوده  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  جز 
بعید به نظر می رسد . فراموشی خاطرات اشغال، 

سرکوب و خفقان سالهای ایستادن زیر یك پرچم 
برای بسیاری از شهروندان کشورهای جدا شده از 
روسیه، قابل فراموشی نیست . بخش اعظمی از این 
محبوبیت روس ها به واسطه سیاست های قربان 
باقی یف است . باقی یف مانند بسیاری از رهبران 
که  بود  ناخوشایند  و  دیكتاتور  مردی  میانه  آسیا 
را  ها  آزادی رسانه   ، کرد  زندانی می  را  مخالفان 

بی معنا دانست و البته برای نهادهایی با محوریت 
قائل  ارزش  اندکی  مدنی  و  اجتماعی  های  فعالیت 

نبود .
وزیری  نخست  پوتین  والدیمیر  که  است  طبیعی 
دموکراتیك  های  گی  ویژه  به  اهمیتی  روسیه 

رهبران کشورهای همسایه نمی دهد .

 با این همه اواخر سال 2009 بود که لحن روسیه 
خطاب به باقی یف تغییر کرد. علت آن هم ارتباطی 
مدرن  های  حرف  این  از  و  بشر  حقوق  نقض  به 
یف  باقی  به  ها  روس  که  بود  وامی  علت  نداشت، 
در  ماناس  نظامی  پایگاه  او  آن  ازای  در  تا  دادند 

اختیار امریكایی ها را تخلیه کند .

ابتدا باقی یف نظر مساعد خود را اعالم کرد اما   
به  بها  اجاره  بردن  باال  برای  واشنگتن  پیشنهاد 
آن  از  نتوانست  یف  باقی  که  بود  ای چرب  اندازه 

چشم پوشی کند . روس ها از این سرپیچی و خلف 
نهایت  در  کردند.  استشمام  را  خیانت  بوی  وعده 
باقی یف را  به آرامی تخریب شخصیت  روس ها 
در رسانه های داخلی آغاز کردند. قرقیزها بیش از 
برنامه های ملی خود، کانال های روسی را نگاه می 
کنند. در نخستین روز از ماه آوریل بود که روس 
قرقیزستان  به  نفت  صادرات  مالیات  حجم  بر  ها 

افزودند. این حرکت جرقه اتفاقی بود که چند روز 
تازه  رهبران   . شد  یف  باقی  فرار  به  منجر  بعد 
از روسیه و کمك هایش  نیز در قرقیزستان  نفس 
نهایت سپاسگذاری را به جا آوردند. در خیابانهای 
این  نجات  عامل  را  روسیه  همگی  هم  قرقیزستان 
کشور از دست دیكتاتورها می خواندند. روس ها 
نیز به سرعت حمایت خود را از دولت موقت اعالم 
و  لعن  هایش  ظلم  واسطه  به  را  یف  باقی  و  کرده 

نفرین کردند.

نظمی  بی  نوعی  دامن  در  قرقیزستان  اما  اکنون 
سقوط می کند . روس ها از این ناآرامی هم بهره 
برداری می کنند. ناآرامی ها در جنوب قرقیزستان 
به شدت به ضرر روس ها و ثبات و امنیت در این 
منطقه است . روس ها که مقدمات اخراج باقی یف 
از قدرت را فراهم کردند اکنون برای کمك به مهار 

ناآرامی ها هیچ حرکتی از خود نشان نمی دهند .

روس ها به راحتی حتی درخواست مكتوب رئیس 
دولت موقت را نادیده می گیرند . به نظر نمی رسد 
حرکت  به  دست  مسكو  هم  آتی  روزهای  در  که 

جدی در این مسیر بزند .

کمك  درخواست  نیز  امریكا  از  موقت  دولت  گویا 
 . است  شده  رو  روبه  منفی  پاسخ  با  و  کرده 
واشنگتن نیز مانند مسكو همراهی خود را به کمك 
های انسان دوستانه محدود کرده است . بی شك 
واسطه  به  قرقیزستان  قبال  در  روسیه  مسئولیت 

همجواری بیش از امریكا است . 

های  کمك  ارسال  به  اهمیتی  هرگز  ها  روس 
محدوده  ورای  دیدگان  آسیب  به  دوستانه  انسان 
نیز  متحده  .ایاالت  دهند  نمی  خود  جغرافیایی 
در  دخالت  برای  را  خود  سربازان  جان  ندرت  به 
ناآرامی ها داخلی کشوری که فرسنگ ها کیلومتر 
در   . اندازد  می  به خطر  دارد،  فاصله  واشنگتن  با 
بیفتد  اتفاقی  هر  هم  کوزو  و  بوسنی   ، سومالی 

امریكایی ها از دخالت نظامی حذر می کنند. 

روسیه  خلوت  حیاط  نوعی  به  نیز  قرقیزستان 
است . اکنون این پرسش به وجود می آید که آیا 
امریكایی ها از غیبت در حوزه سیاست خارجی در 
کشورهای دور از قاره خود هدف تنبیه بین المللی 
را دنبال می کنند؟ شاید بهتر باشد عملكرد امریكا 
قرقیزستان  در  ها  روس  سكوت  با  را  هایتی  در 

مقایسه کنیم . 

حقوق ماهانه 
سران جهان 

ماهانه  حقوق  از  دارد  نیوزگزارشي  آخرین 
این گزارش  در  برخي سران کشورهاي جهان. 
آمده است؛ اداره مبارزه با فساد مالی افغانستان 
»حامد  کرد:  اعالم  خود  گزارش  جدیدترین  در 
 525 ماهانه  افغانستان  جمهور  رئیس  کرزی« 
دالر حقوق دریافت می کند و بررسی های انجام 
شده نشان می دهد که او در حال حاضر کمتر از 
انداز  بانكی خود پس  20 هزار دالر در حساب 

دارد. 
»کرزی«  که  داد  نشان  همچنین  بررسی ها  این 
حتی یك قطعه زمین یا ملك شخصی هم ندارد. 
»باراك  سال  یك  حقوق  مجموع  حال  همین  در 
اوباما« رئیس جمهور ایاالت متحده آمریكا حدود 
400 هزار دالر است. یعنی او به طور میانگین هر 
ماه حدود 33 هزار دالر حقوق دریافت می کند. 

اما »دیوید کامرون« نخست وزیر جدید انگلیس 
ماه  آمده، هر  کار  ماه است روی  که حدود دو 
حدود 16 هزار دالر حقوق دریافت می کند و این 
در  انگلیس  وزیر  نخست  که  است  آن  معنی  به 
مجموع یك سال حدود 200 هزار دالر دریافت 
به  ماهانه اش  درآمد  هم  کرد.مدودف  خواهد 
است  حالی  در  این  می رسد.  دالر  هزار   40
بوش  جورج  قبلی  گزارش های  براساس  که 
حدود  در  مبلغی  با  آمریكا  سابق  رییس جمهور 
درآمد  بیشترین  ماه  در  یورو  هزار   24/  167
دنیا  صنعتی  کشورهای  روسای  میان  در  را 
براون،  گوردون  او  از  بعد  و  داشت  اختیار  در 
هزار   23/  334 با  بریتانیا  سابق  نخست وزیر 

یورو در مكان دوم فهرست جای گرفته است. 

یورو  هزار   21  .910 با  هم  ژاپن  وزیر  نخست 
درآمد پس از این دو نفر رتبه سوم این رده بندی 
مرکل،  آنگال  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
20 هزار یورو در   .427 با  صدراعظم آلمان را 
 .900 با  را  ایتالیا  نخست وزیر  و،  چهارم  مكان 
سارکوزی  نیكوال  از  باالتر  یورو  هزار   18
فاحشی  اختالف  با  که  فرانسه  رییس جمهور 
یورو  هزار   6.  600 با  تنها  و  پرودی  به  نسبت 
است،  گرفته  رده بندی جای  این  رتبه ششم  در 

نشان می دهد.

فهرست  این  غیرمنتظره  شگفتی های  جمله  از   
کرملین  کاخ  اول  نفر  پوتین،  والدیمیر  حضور 
هفتم  مكان  در  درآمد  یورو  هزار   4.  860 با 
ماهانه  درآمد  با  قیاس  در  که  است  جدول  این 
در  یورو   274 تنها  که  چین  رییس جمهور 
برمال  را  چشمگیری  اختالف  شده  عنوان  ماه 
که  گزارشی  اساس  بر  نماند  ناگفته  می سازد. 
خبری  های  پایگاه  برخی  توسط  این  از  پیش 
دکتر  که  بود، مشخص شد  منتشر شده  داخلی 
»محمود احمدی نژاد« رئیس جمهور کشورمان 
ریاست  ماهیانه  حقوق  گرفتن  از  همچنان 
دوران  همانند  و  می کند  اجتناب  خود  جمهوری 
بسنده  معلمی  حقوق  به  دانشگاه،  در  تدریس 

کرده است. 

روسیه و امریكا به نوعی جهان را بین خود تقسیم کردند

انتخاب با شما،روسیه یا امریکا؟
جیمز کرچیك 
ورلد افیرز هفدهم ژوئن / ترجمه : سارا معصومی

کانادا هم به اردوگاه تحریم هاي یك 
جانبه پیوست 

جانبه  یك  تحریم  خصمانه  سیاست  ادامه  در  کانادا  خارجه  امور  وزارت 
از  کشورش  پیروی  از  کشورمان  هسته اي  برنامه  علیه  غربي  کشورهاي 

سیاست اعمال تحریم های جدید یك جانبه علیه ایران خبر داد. 
به گزارش مهر به نقل از شبكه خبری بی.بی.سی، لورنس کانن اعالم کرد که 

کانادا برای اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران، مجازات هایی علیه 
ادامه مدعي شد: تحریم های کانادا علیه  تهران در نظر گرفته است. وی در 
مردم ایران نیست. وزیر امور خارجه کانادا که با شبكه خبری سی تی وی 
کشورش گفت وگو می کرد در ادامه گفت: این مجازات ها مبادالت تجاری دو 
کشور که غالبا شامل فروش گندم بوده را شامل نخواهد شد. بر اساس این 
گزارش، ارزش تقریبی مبادالت گندم میان ایران و کانادا 500 میلیون دالر در 
سال است. وی گفت: کانادا بر اساس دستور شورای امنیت متعهد می شود 

اورانیوم یا تسلیحات به ایران نفروشد. 
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آخرین نرخ های ارز بانك مرکزی

پرفروش ترین برندهای 
بازار اروپا

با وجود اینكه بازار خودروی دنیا در حال رشد است، 
ولی بحران بدهی های دولتی در قاره اروپا سبب شد 
تا فروش خودرو در این قاره سیر نزولی داشته باشد. 
 2010 سال  مه  ماه  در  موجود  های  گزارش  طبق 
کاهش  اروپا  بازار  در  برندها  تمامی  فروش  میالدی، 
داشته که اصلی ترین دلیل آن کاهش تقاضای خودرو 

در کشور آلمان ذکر شده است. 
در این ماه بیشترین نرخ کاهش فروش در کشورهای 
اسپانیا و یونان اتفاق افتاد و انگلیس تنها کشوری بود 
که رشد یك درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال 

قبل را تجربه کرد. 
دیوید النچ، یكی از تحلیلگران بازار خودرو می گوید: 
در ماه »مه« فروش برخی برندها در بازار اروپا بیش 
از 35 درصد تنزل یافت. بیشترین نرخ کاهش فروش در 

این ماه به شرکت فورد اختصاص داشت. 
این برند در ماه مه سال جاری میالدی شاهد کاهش 17 
درصدی فروش خودرو در بازار اروپا بود، در حالی 
6 درصدی را  بازار کشورهای آمریكایی رشد  که در 

تجربه کرد. 
در ماه مه سال جاری میالدی فروش خودرو های فورد 
نیز  آمریكا  در  و  کرد  رشد  درصد   12 چین  بازار  در 
فورد به عنوان قابل اعتماد ترین برند آمریكایی معرفی 
شد. همچنین در این شرایط که بحران اقتصادی اروپا 
روی تمامی بازارهای صنعتی اثر منفی بر جای گذاشته 
برنده  تنها  عنوان  به  رنو  خودروسازی  شرکت  است، 

بازار معرفی شد. 
این شرکت خودروسازی در ماه مه سال جاری میالدی 
رشد 10 درصدی فروش در بازار اروپا را تجربه کرد. 
اروپا،  بازار  در  رنو  خودروهای  مدل  ترین  پرفروش 
خودروی clio بود که فروش آن در بازار انگلیس، 108 
درصد، در بازار فرانسه 60 درصد و در بازار آلمان 12 

درصد نسبت به مدت شما به سال قبل رشد کرد. 
این خودرو به عنوان پرفروش ترین خودرو در بازار 
برترین  عنوان  به  رنو  برند  شد  و سبب  معرفی  اروپا 
رشد  شود.  معرفی  امسال  اول  نیمه  در  اروپایی  برند 
فروش خودروهای رنو در شرایطی اتفاق افتاد که بازار 
 8 کاهش  شاهد  میالدی  جاری  سال  مه  ماه  در  اروپا 

درصدی فروش و در نیمه اول امسال بوده است. 
 10 رشد  مه  ماه  در  رنو  که  است  شرایطی  در  این 
6 درصدی  درصدی و در نیمه اول سال جاری رشد 
فروش را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تجربه 

کرد. 
● برندهای پرفروش 

اقدام  گزارشی  در  اروپا  اتحادیه صنعت خودروی  اما 
بازار  در  خودرو  برندهای  ترین  پرفروش  معرفی  به 
پرفروش  مورد  در  که  گزارش  این  است.  کرده  اروپا 
تهیه  میالدی   2010 سال  اول  نیمه  در  برندها  ترین 
شده، نشان می دهد که فولكس واگن در صدر فهرست 
که  شرکت  این  دارد.  قرار  اروپا  قاره  خودروسازان 
اول  نیمه  در  است  اروپایی  خودروساز  ترین  بزرگ 
سال جاری بیشترین شمار خودروها را در بازار اروپا 

فروخت. 
و  دارد  قرار  فهرست  این  دوم  جایگاه  در  رنو  شرکت 
شده  معرفی  فروش  پر  خودروساز  دومین  عنوان  به 
است. شرکت های فورد، پژو و واکسهال نیز در رتبه 
های سوم تا پنجم این فهرست قرار دارند. طبق گزارش 
سیتروئن  برندهای  اروپا  خودروی  صنعت  اتحادیه 
به عنوان  ام و،  بنز و بی  audi و مرسدس  فیات و  و 
در  خودروسازی  برندهای  برترین  و  ترین  پرفروش 

بازار آمریكا معرفی شده اند. 
ها  شرکت  این  تولیدی  خودروهای  ترین  پرفروش 
از: خودروی گلف تولید شرکت فولكس واگن  عبارتند 
موتورز  فورد  شرکت  تولید   fiesta خودروی  آلمان، 
واگن؛  فولكس  شرکت  تولید   polo خودروی  آمریكا، 
تولید   Corsa خودروی  رنو،  تولید   clio خودروی 
واکسهال، خودروی 207 تولید شرکت پژو، خودروی 
فورد،  تولید   focus خودروی  واکسهال،  تولید   astra
 panda خودروی مگان تولید رنو و در نهایت خودروی

تولید فیات. 

شرکت های کوچك 
آمریکا از حمایت های 

دولتی محروم مانده اند 

و  کوچك  شرکت های  محدود  و  اندك  دسترسی 
تسهیالت  و  بانكی  وام های  به  آمریكایی  متوسط 
بهبود  روند  تداوم  برای  پنهان  ریسكی  اعتباری، 
محسوب  متحده  ایاالت  در  اقتصادی  شرایط 
می شود. با آنكه دولت آمریكا برنامه های متعددی 
از  و  دارد  کوچك  شرکت های  به  کمك  برای 
بانك های این کشور خواسته است قبل از رد کردن 
درخواست وام آنها بررسی های زیادی انجام دهند 
اما هنوز هم شرکت های کوچك و متوسط که 90 
را  متحده  ایاالت  در  شغلی  فرصت های  درصد 
بوجود آورده اند به میزانی که احتیاج دارند وام و 

تسهیالت اعتباری دریافت نمی کنند. 
نیمی  تنها  گذشته  سال  می دهد  نشان  تحقیقات 
بانك ها  از  توانستند  وام  متقاضی  شرکت های  از 
اما علت چیست؟  اعتباری دریافت کنند.  تسهیالت 
یكی از عوامل اصلی وضعیت کنونی این است که 
برنامه های وام دهی بانك ها شرایطی سخت گیرانه 
این  حائز  شرکت ها  10درصد  حدود  تنها  و  دارد 
هم  که  است  این  اصلی  علت  اما  هستند.  شرایط 
که  اشتباهاتی  ندارند  تمایلی  بانك ها  هم  و  دولت 
دیگر  بار  شد،  منجر   2008 سال  مالی  بحران  به 

2008 بانك ها  تكرار شود. طی سال های 2007 و 
به  گشاده دستانه  شكلی  به  اعتباری  نهادهای  و 
اعطا  وام  اشخاص و شرکت ها  از  اعم  متقاضیان 
کردند و به علت اینكه هیچ معیاری برای ارزیابی 
توان بازپس دهی اقساط وام ها از سوی گیرندگان 
بانك ها  به  وام ها  از  بزرگ  بخشی  نداشتند  وام 
ورشكستگی  دچار  زیادی  بانك های  و  بازنگشت 
باعث  وضعیت  این  شدن  تكرار  از  هراس  شدند. 
شده بانك ها از اعطاي حجم های عظیم وام اجتناب 

کنند. 
است.  داغ  بسیار  ادعا  بازار  حاضر  حال  در 
بانك ها ادعا می کنند دلیل اصلی کم بودن وام های 
هستند.  کم  متقاضیان  که  است  این  شده  اعطا 
در  نمی خواهند  بانك ها  می گویند  شرکت ها  اما 
وضعیت کنونی که ابهام های زیادی درباره آینده 
وجود دارد ریسك کرده و به اعطاي وام بپردازند. 
فشار  اعمال  به  را  قانونگذاران  هم  بانك ها  برخی 
برای کاستن از وام ها متهم می کنند اما نتیجه تمام 
این ادعاها دسترسی ناکافی شرکت های کوچك و 

متوسط به وام هاست. 
و  تولید  برای  که شرکت ها  است  واقعیت  یك  این 
صادرات کاالهای خود به تسهیالت اعتباری نیاز 
صادرات  به  رونق  برای  آمریكا  اقتصاد  و  دارند 
دیده  ولي  است  نیازمند  دیگر  چیز  هر  از  بیش 
رونق  برای  را  زمینه  کنونی  روند  که  می شود 

اقتصاد فراهم نخواهد کرد. 
افزایش  راه  کردن  هموار  برای  آمریكا  دولت 
صادرات تالش می کند بازارهای جدیدی در جهان 
فشار  چین  دولت  به  راستا  همین  در  و  کند  پیدا 
کند  اجتناب  یوان  ارزش  در  دستكاری  از  آورده 
اما در کنار این تالش ها، از هموار کردن زمینه های 
مالی  نیازهای  تامین  جمله  از  رونق  برای  داخلی 

شرکت های کوچك غافل مانده است. 
اعطاي  افزایش  برای  دولت  تالش های  تاکنون 
است.  بوده  بی نتیجه  کوچك  شرکت های  به  وام 
تضمین  نظیر  طرح هایی  معتقدند  کارشناسان 
وام های بانكی از سوی دولت تا بازنگشتن اعتماد 

به بانك ها و اقتصاد بی نتیجه خواهند بود. 

ارزش یوان به باالترین میزان 
در 21 ماه گذشته رسید 

ارزش یوان )واحد پول چین( در مقابل دالر براي اولین 
بار در 21 ماه گذشته افزایش یافت. رسانه هاي گروهي 
چین روز دوشنبه گزارش کردند هر یك دالر با شش 

ممیز 8110 یوان مبادله شده است. 
این اولین بار از اکتبر سال 2008 میالدي است که چین 
ارزش یوان را در مقابل دالر افزایش داده است. با این 
وصف این افزایش ارزش پول ملي چین تنها 0.2 درصد 
است و تفاوت زیادي با ارزش یوان در روزهاي گذشته 

ندارد. 
بانك مرکزي چین دو روز پیش با انتشار بیانیه اي اعالم 
و  خواهد شد  بیشتر  ملي  پول  ارزش  در  انعطاف  کرد 
نتیجه آن بیانیه دیروز در بازار ارزي کشور مشخص 

شد. 
به دنبال انتشار این بیانیه دولت آمریكا و باراك اوباما 
اقتصادي  ارشد  مقام هاي  و  کشور  آن  جمهور  رئیس 
ارزش  افزایش  براي  چین  دولت  تصمیم  از  واشنگتن 
متوازن تر  براي  تالشي  را  آن  و  کرده  استقبال  یوان 
دو  در  چین  دانستند.  جهاني  اقتصاد  و  تجارت  کردن 
سال گذشته از افزایش ارزش پول خود در مقابل دالر 
خودداري و اعالم کرده بود اگر الزم باشد این کار را 
در یك فرایند تدریجي انجام خواهد داد. افزایش ناگهاني 
ارزش پول چین اگرچه براي آمریكا و اروپا سودآور 
است اما مي تواند باعث گرانتر شدن کاالهاي این کشور 

و کاهش صادرات چین شود. 

یافته  افزایش  چین  در  تورم  که  است  در شرایطي  این 
فزاینده اي  رشد  کشور  این  در  مسكن  بهاي  به ویژه  و 
تقریبا تمامي کاالهاي مصرفي روزمره  داشته است و 
طبیعتا  چین  دولت  وصف  این  با  است.  شده  گران 
مقابل  در  را  ملي خود  پول  ارزش  یكباره  به  نمي تواند 

دالر باال ببرد. 

این  از  چین  اصلي  هدف  مي گویند  تحلیلگران  برخي 
افزایش  درباره  بحث  از  جلوگیري  ناگهاني  تصمیم 
قریب الوقوع  اجالس  در  کشور  این  ملي  پول  ارزش 
سران گروه 20 در کاناداست. با این حال باراك اوباما 
رئیس جمهور آمریكا گفته است درباره این مسئله در 

این اجالس گفت و گو خواهد کرد. 
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تاثیر تصمیم جدید چین بر 
سرمایه گذاران آمریکا و 
جهان چه خواهد بود؟ 

با  اوایل هفته جاری بانك مرکزی چین اعالم کرد 
توجه به استحكام روند رشد اقتصادی این کشور 
خواهد  فراهم  را  یوان  برابری  نرخ  انعطاف  زمینه 
کرد. این تصمیم تاثیری مثبت اما موقت بر بازارهای 
مالی گذاشت و روز دوشنبه طی چند ساعت باعث 
اما  کنند  رشد  مالی  بازارهای  در  شاخص ها  شد 
پرسش های زیادی درباره تاثیر این تصمیم در بلند 
مدت مطرح شده است. یكی از سواالت این است که 
آیا قطع ارتباط یوان و دالر برای بازار اوراق قرضه 

آمریكا خطراتی پدید خواهد آورد یا نه؟ 
دوران  پایان  می رسد  نظر  به  نخست  نگاه  در 
است.  رسیده  فرا  آمریكا  اوراق قرضه  محبوبیت 
عظیم  بودجه  کسری  بر  غلبه  برای  متحده  ایاالت 
اوراق قرضه  دارنده  بزرگ ترین  که  چین  به  خود 
یوان  ارزش  افزایش  و  می کند  تكیه  آمریكاست 
خرید  برای  کمتری  دالر  چین  که  معناست  این  به 
اوراق قرضه ایاالت متحده دارد. اما پس از انتشار 
زیادی  تعداد  دالر،  و  یوان  پیوستگی  قطع  خبر 
منتشر  اقتصاددان ها  سوی  از  گزارش  و  تحلیل  
گونه  هر  که  است  این  آنها  همه  که مضمون  شده 
افزودن  به  چین  و  بود  خواهد  مدت  کوتاه  بحران 
خرید  و  دالر  به  خود  خارجی  ارزی  ذخایر  به 
البته  داد.  خواهد  ادامه  آمریكا  دولت  اوراق قرضه 

آمریكا  اوراق قرضه  حجم  افزایش  سرعت  احتماال 
حاضر  حال  در  شد.  خواهد  کمتر  چین  تملك  در 
چین 900 میلیارد دالر اوراق قرضه دولتی آمریكا 
را در تملك خود دارد و به خرید آنها ادامه خواهد 
ارزش  یوان،  ارزش  افزایش  با  دوشنبه  روز  داد. 
اوراق قرضه آمریكا کاهش یافت و سود اوراق 10 
ساله بیش از سه درصد باال رفت اما مشاهده شد 
که پس از چند ساعت ارزش یوان بار دیگر پایین 
به دالر آمریكا  از شدت پیوستگی یوان  آمد. چین 
ارزش  پایای  و  شدید  رشد  به  امر  این  اما  کاسته 
نیست.  نفع چین  به  این  زیرا  نمی شود  منجر  یوان 
دالر  میلیارد   2500 چین  مرکزی  بانك  مثال  برای 
یوان،  ارزش  افزایش  دارد.  خارجی  ارزی  ذخیره 
دالر  میلیارد   900 که  را  ارزی  ذخیره  این  ارزش 
آمریكا شده  دولت  قرضه  اوراق  آن صرف خرید 
کاهش می دهد. رشد 20 درصدی ارزش یوان باعث 
به  چین  مرکزی  بانك  دارایی های  ارزش  می شود 
رقم  این  و  می یابد  کاهش  دالر  میلیارد   500 یوان 
بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی چین است. 
در این حالت بانك مرکزی چین دچار ورشكستگی 
ارزش  افزایش  معتقدند  اقتصاددان ها  شد.  خواهد 
یوان، اگر اتفاق بیفتد، بسیار تدریجی خواهد بود و 
چین همچنان مازاد تجاری خود با ایاالت متحده را 
حفظ خواهد کرد. همچنین حوزه ای نقدتر از بازار 
چین  برای سرمایه گذاری های  آمریكا  اوراق قرضه 
وجود ندارد. بدین ترتیب رشد ارزش یوان بسیار 
فعال  افزایش  این  و  بود  کنترل شده خواهد  و  کند 
تاثیری بر ارزش اوراق قرضه دولت آمریكا نخواهد 
داشت. اما این پرسش نیز مطرح است که افزایش 
مصرف کنندگان  و  سرمایه گذاران  بر  یوان  ارزش 
آمریكایی چه تاثیری خواهد داشت؟ سرمایه گذاران 
نهایی  تاثیر  درباره  متعددی  نظریه های  آمریكایی 
رشد  دارند.  ذهن  در  چین  ارزی  جدید  سیاست 
ارزش یوان قیمت مواد خام را افزایش می دهد، بر 
حجم صادرات آمریكا می افزاید، تورم را در چین 
کنترل می کند و در آمریكا بر نرخ تورم می افزاید. 
اینها برخی از این نظریه  ها هستند اما همه معتقدند 
هیچ یك از این اتفاقات خیلی زود رخ نخواهند داد. 

انعطاف  افزایش  یعنی  چین  مرکزی  بانك  اقدام 
شرکای  خواست  مورد  مدت ها  یوان،  برابری  نرخ 
اما  است  بوده  متحده  ایاالت  به ویژه  چین  تجاری 
تصمیم،  این  اعالم  از  پس  چند ساعت  چین  دولت 
به جهان اعالم کرد مشكل ساختار اقتصاد جهان، 
ارزش یوان نیست و بانك مرکزی این کشور تنها 
را  تصمیمی  چنین  چین  مدت  بلند  منافع  مبنای  بر 
از  بسیاری  نیز  ابتدا  همان  از  است.  کرده  اتخاذ 
بازارهای  در  شدید  رونق  می دانستند  تحلیلگران 
کاهش  زودی  به  چین  دولت  تصمیم  اثر  در  مالی 
که  شد  دیده  گذشته  روز  سه  طی  و  یافت  خواهد 
رفتار  بر  افتاد. هنوز هم عوامل مختلفی  اتفاق  این 
سرمایه گذاران موثر است. روز گذشته انتشار خبر 
مربوط به کاهش فروش خانه های جدید در آمریكا 
و نیز گزارش موسسه رتبه بندی فیچ درباره تداوم 
باعث شد شاخص های  اروپا  در  بحرانی  وضعیت 
منفی  جهان  بزرگ  بازارهای  تمام  در  مالی 
بزرگی  به سبب  که چین  است  این  واقعیت  شوند. 
مدتی  در  را  بزرگ  تغییراتی  نمی تواند  اقتصادش 
تحوالت  معتقدند  تحلیلگران  آورد.  به وجود  کوتاه 
و  یافت  خواهد  ادامه  همچنان  جهان  بازارهای  در 
اما روند کلی مثبت  افت وخیزها تداوم پیدا می کند. 
است. دولت های چین، آمریكا و کشورهای اروپایی 
تحوالت  افق  زیرا  هستند  خطا  و  آزمون  حال  در 
جهان شفافیت الزم را ندارد. این روند طی ماه های 
آینده نیز ادامه خواهد یافت تا به تدریج با افزایش 
وضعیت  بهبود  سرعت  سرمایه گذاران،  اعتماد 
ترتیب  بدین  کند.  پیدا  سرعت  و...  مالی  بازارهای 
نباید انتظار داشت تصمیم جدید چین در قبال نرخ 
و  مثبت  تحوالت  موجب  یكباره  به  یوان،  برابری 
پایا در صحنه اقتصاد جهان شود. آنچه مهم است 
جریان  جمله  از  جهان  اقتصاد  در  کالن  روندهای 
سرمایه های خارجی، حجم مبادالت تجاری جهان، 
بدهی های دولتی و کسری بودجه، نرخ بیكاری و... 
هستند. عواملی که بر این شاخص ها موثر هستند از 
جمله سیاست های ارزی چین، می تواند به تحوالت 
منجر  جهان  بازارهای  دیگر  و  مالی  بازارهای  در 

شود. 

ارزش سهام »بي پي«
 به پایین ترین حد در 
13 سال اخیر رسید 

مكزیك  خلیج  در  نفت  نشت  بحران  ادامه  پي  در 
پایین ترین حد  به  پترولیوم  ارزش سهام بریتیش 

طي 13 سال اخیر رسیده است.
سهام  ارزش  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 
بریتیش پترولیوم به پایین ترین حد خود طي 13 
سال اخیر رسیده است. افزایش هزینه هاي مربوط 
خلیج  در  نفت  نشت  مهار  و  کنترل  عملیات  به 
مكزیك عامل اصلي کاهش شدید ارزش سهام بي 

پي اعالم شده است. 

در  بي پي  نفتي  در سكوي  انفجار  وقوع  زمان  از 
این شرکت  کنون  تا  آوریل   20 در  مكزیك  خلیج 
موفقیت چنداني در مهار نشت نفت نداشته است. 
این  کارگر   11 شدن  کشته  موجب  انفجار  این 

شرکت شد.

 این شرکت تاکنون 20 میلیارد دالر براي جبران 
مكزیك  خلیج  در  نفت  نشت  از  ناشي  خسارات 
افزایش  از  منابع  برخي  و  است  داده  اختصاص 
انتظار  اند.  50 میلیارد دالر خبر داده  این رقم به 
شرکت  این  بر  آمریكا  شدید  فشارهاي  مي رود 

باعث بروز تنش میان واشنگتن و لندن شود. 

سیاسي  چالش  به  مكزیك  خلیج  در  نفت  نشت 
بزرگي براي دولت اوباما تبدیل شده و اوباما این 
کرده  مقایسه  سپتامبر   11 حوادث  با  را  بحران 
بزرگ ترین  را  بحران  این  آمریكا  دولت  است. 
فاجعه زیست محیطي آمریكا توصیف کرده است. 

افزایش اخذ مالیات 
از بانك ها در آلمان، 

فرانسه و انگلیس 
سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان سرانجام بر 
سر طرح اعمال مالیات هاي جدید بر فعالیت نظام 
گزارش  به  یافتند.  دست  نهایي  توافق  به  بانكي 
از  مشترکي  بیانیه  طي  کشور  سه  این  رویترز 
اجراي قانون جدید مالیات بر سیستم بانكي در 
قصد  انگلیس  وزارت  دادند.  خبر  نزدیك  آینده 

دارد از ژانویه آینده این قانون را اجرا کند.

جدید  قانون  اعمال  با  گزارش  این  اساس  بر   
حضور  و  نقش  کشور  سه  این  بانكي  سیستم 
بیشتري در جبران هزینه هاي ناشي از بحران هاي 
حالي  در  این  داشت.  خواهند  اقتصادي  و  مالي 
است که در پي وقوع بحران مالي اخیر دولتهاي 
غربي میلیاردها دالر به سیستم بانكي خود کمك 
مالي  این کمك هاي  از  زیادي  و بخش  اند  کرده 
از جیب مالیات دهندگان بوده است. دولت آلمان 
نیز قصد دارد با نهایي کردن این قانون تا مارس 

آینده از تابستان 2011 آن را اجرا کند.

این  آینده  سال  بودجه  قانون  در  نیز  فرانسه   
از  اصلي  هدف  کرد.  خواهد  اعمال  را  قانون 
سیستم  بر  نظارت  افزایش  قانون  این  اجراي 
بانكي و کاهش مشارکت سیستم بانكي این سه 
کشور در پروژه هایي با ریسك باال اعالم شده 

است. 
انتشار این خبر در حالي است که نشست سران 
گروه 20 چند روز دیگر در شهر تورنتوي کانادا 
برگزار خواهد شد. کانادا، چین و هند به شدت 
با طرح کشورهاي غربي براي افزایش مالیات بر 

سیستم بانكي مخالف هستند. 
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 »داستان 
اسباب بازی 3« 

رکورد زد
 انیمیشن سه بعدی »داستان اسباب بازی 3« تولید دیسنی/پیكسار در 
اولین هفته اکران در بازار جهانی با 8/153 میلیون دالر چراغ فروش 

تابستانی را روشن کرد.
این فیلم به کارگردانی لی آنكریچ در بازار آمریكای شمالی در 4028 
باعث شد مجموع  و  آورد  به دست  میلیون دالر   109 سینما حدود 

فروش هفتگی 30 درصد بیشتر از موعد مشابه پارسال شود.
»داستان  فیلم های سه بعدی،  بلیت  قیمت  بودن  بیشترین  به  توجه  با 
اسباب بازی 3« بیشترین فروش افتتاحیه فیلمی از استودیو پیكسار 
در آمریكا را رقم زد. رکورد قبلی را »اینكردیبل ها« داشت که سال 

2004 با 5/70 میلیون دالر کار خود را آغاز کرد. 
هر 11 فیلم پیكسار در هفته اول نمایش صدرنشین جدول بودند، از 

جمله »باال« که پارسال با 1/68 میلیون دالر افتتاح شد. 
»داستان اسباب بازی 3« در سطح بین المللی هم در 4787 سینما در 
تنها 25 کشور 8/44 میلیون دالر فروخت و رکورد بیشترین فروش 

افتتاحیه فیلمی از پیكسار در این تعداد منطقه را جابجا کرد.
بیشترین فروش فیلم جدید »داستان اسباب بازی« در بازار بین المللی 
با 3/14 میلیون دالر در مكزیك حاصل شد و فروش فیلم در چین و 

برزیل هم به ترتیب 5/9 و 3/3 میلیون دالر بود.
صداپیشه های دو فیلم اول »داستان اسباب بازی« شامل تام هنكس، 
تیم آلن و جون کیوساك بار دیگر حضور دارند و تیموتی دالتن، ند 

بیتی و مایكل کیتن دیگر صداپیشه های این فیلم هستند. 
این بار پس از آنكه اندی صاحب وودی، باز و بقیه دوستان عروسكی 
به دانشگاه می رود، آنها در یك مهد کودك به حال خود رها می شوند. 

لی  ساخته های  دیگر  از  هیوالها«  »شرکت  و  نیمو«  جستجوی  »در 
آنكریچ کارگردان »داستان اسباب بازی 3« است. 

از  یكی  هم  آنكریچ  کرد.  کارگردانی  لسه تر  جان  را  اول  فیلم  دو 
کارگردانان »داستان اسباب بازی 2« بود.

قصه  یك  روی  از  که  هیوارد  جیمی  کارگردانی  به  هكس«  »جونا 
مصور با موضوع نیروهای فوق طبیعی ساخته شده، در اولین هفته 
میلیون دالر  تنها 1/5  با  و  ناامیدکننده ظاهر شد  آمریكا  در  نمایش 

فروش در 2825 سینما در رده هشتم قرار گرفت.
جاش برولین، جان مالكوویچ، مگان فاکس و میشائل فاسبندر در این 
پروژه 35 میلیون دالری بازی می کنند. داستان درباره یك »مزدور« 

تحت تعقیب است که با ارتش آمریكا قرارداد می بندد در قبال آزادی 
خود نقشه های یك تروریست را خنثی کند.

و  چان  جكی  بازی  با  کید«  »کاراته  کونگ فویی  فیلم  حال  همین  در 
جیدن اسمیت و تریلر حادثه ای »تیم درجه یك« با بازی لیام نیسن، 

برادلی کوپر در هفته دوم اکران هم موفق ظاهر شدند.
29 میلیون دالر  3663 سینما  48 درصد کاهش در  با  »کاراته کید« 
فروخت و ضمن اینكه در رده دوم قرار گرفت مجموع فروش خود 
درصد   46 هم  یك«  درجه  »تیم  رساند.  دالر  میلیون   2/106 به  را 
با 8/13 میلیون دالر فروش در  تماشاگران خود را از دست داد و 
3544 سینما فیلم سوم شد. مجموع فروش این فیلم پس از دو هفته 

8/49 میلیون دالر شده است.
دالر  میلیون   14 حدود  با  هم  بین المللی  سطح  در  یك«  درجه  »تیم 

فروش در 4911 سینما در 48 کشور در رده دوم قرار گرفت.
فیلم کمدی »او را به گریك ببر« ساخته نیكالس استولر با 1/6 میلیون 
انیمیشن  و  شد  آمریكا  چهارم  فیلم  سینما   2592 در  فروش  دالر 
و  انیمیشن  ورکس  دریم  تولید  همیشه«  برای  »شرك  سه بعدی 
پارامونت هم با 65 درصد کاهش 5/5 میلیون دالر به دست آورد و 

در رده پنجم قرار گرفت.
میلیون   223 آمریكا حدود  در  فیلم جدید غول سبز  فروش  مجموع 
فیلم ماجرایی »شاهزاده پارس: شن های زمان« به  دالر شده است. 
کارگردانی مایك نیوئل با 2/5 میلیون دالر رده ششم جدول را از آن 
خود کرد و کمدی رومانتیك »قاتالن« با بازی کاترین هیگل و اشتن 

کوچر با 1/5 میلیون دالر فیلم هفتم شد.
پارس: شن های  »شاهزاده  دالر  میلیون   200 پروژه  فروش  مجموع 
زمان« در آمریكا پس از چهار هفته 5/80 میلیون دالر شده است. این 
فیلم در سطح بین المللی هم 1/213 میلیون دالر به دست آورده است.  
فیلم ابرقهرمانی »آیرون من 2« با بازی رابرت داونی جونیر و کمدی 
خانوادگی »مارمادوك« با بازی اوون ویلسن به ترتیب با 675/2 و 
آمریكای شمالی  بازار  دهم  و  نهم  رده های  در  دالر  میلیون   650/2

قرار گرفتند.
ورایتی / 20 ژوئن

»کلوز آپ« کیارستمی با کیفیت 
بلو-ری روانه بازار جهانی شد

» کلوز آپ« ساخته عباس کیارستمی با کیفیت بلو-ری روانه بازار 
جهانی شد. 

فیلم  بلو-ری  نسخه   ، آمازون  رسانی  اطالع  پایگاه  بنابراعالم 
»کلوزآپ« با مدت زمان 98 دقیقه و به قیمت 34/49 دالر در اختیار 

مخاطبان قرار می گیرد. 

این شیوه ی عرضه برای اولین بار برای یك فیلم ایرانی اتفاق می 
افتد که بدین شكل عرضه شود. 

است. حسین  واقعی ساخته شده  ماجرایی  اساس  بر  آپ«  »کلوز 
را  خود  و  می شود  ای  خانواده  وارد  سینما  عاشق  یك  سبزیان 
محسن مخملباف معرفی می کند. در پایان فیلم مخلملباف واقعی 
به  عالقه  دلیل  »به  گوید:  می  دادگاه  در  و سبزیان  می شود  پیدا 

سینما دست به این کار زدم.« 

این فیلم در سال 86 ساخته شد و تمامی بازیگران در نقش اصلی 
خود بازی می کنند. مثاًل سربازی که سبزیان را در فیلم دستگیر 
کرده  دستگیر  را  واقعا سبزیان  که  است  همان سربازی  کند  می 
که خط  است  مستند  سینمای  از  موفق  نمونه  یك  فیلم  این  است. 

داستانی مشخصی را براساس واقعیت دنبال می کند. 

فیلم   1996 ایتالیایی در سال  »نانی مورتی« کارگردان سرشناس 
کوتاهی با نام روز افتتاحیه »کلوزآپ« درباره نمایش کلوزآپ در 

رم ساخت.

کارگردان کفشهای عاشق   
راهنما را در لندن می سازد

پروژه  جدیدترین   عنوان  راهنما-  پرشین   خبرنگار  گزارش  به 
سینمایی کوتاه سعید فاطیما  فیلمساز جوان مقیم شهر لندن است که 

تا پایان ماه ژوئن فیلمبرداری آن  به پایان خواهد رسید  .
، حامد قدیری و  ، مهدی تهرانی   ، سارا حسنی  آرش علی  محمدی 
سال  در  سعید  می  پردازند  نقش  ایفأ  به  فیلم  این  در  جوادی  بهزاد 
گذشته با فیلم کوتاه )روزی که کفشهایم عاشق شد!( انتخاب و به 
دنبال آن به بخش مسابقه فستیوال بین المللی پورتو 7 پرتغال راه 
یافت ، امسال نیز اثری کامال متفاوت با مضمونی اجتماعی به قلم و 
کارگردانی وی قرار است برائ 6 فستیوال  بین المللی فیلم در سال 

2011 ارائه شود. 
این اولین کار سینمایی سعید فاطیما است که از 22 بازیگر حرفه ای 
و غیر حرفه ای بهره برده و همچنین ساخت موسیقی  متن فیلم بر 
عهده سامسون ردی آهنگسازی از کشور هند است. سعید فاطیما در 
سال 2000 وارد بریتانیا شد و با ساخت 5 فیلم کوتاه  در فهرست 

فعال ترین فیلمسازان ایرانی  بریتانیا قرار گرفت. 

گوئینت پالترو در فیلم
 جدید شیاماالن

فیلم  »اتفاق«  آثاری چون »حس ششم« و  نایت شیاماالن خالق  ام. 
جدیدش را با حضور بازیگران بزرگ هالیوود می سازد. 

.نایت  »ام  فیلم  جدیدترین  هوایی«،  نوشیدنی  »آخرین  پیش  چندی 
شیاماالن«، برای نمایش در 2 جوالی )11تیر( آماده شد. 

بروس   « و  پالترو«  گوئینت   « کوپر«،  برادلی   « رویتر،  براعالم  بنا 
ویلیس« از جمله بازیگران اصلی جدید ترین فیلم شیاماالن خواهند 

بود. 
این کارگردان آمریكایی-  فیلم اخیر  هنوز عنوان و فهرست عوامل 

هندی مشخص نشده است. 
با  »اتفاق«،  و  ها«  »نشانه  چون  آثاری  خالق  شیاماالن«  نایت  »ام. 
فیلم »حسن ششم« خود را در عالم سینما به عنوان فیلمسازی توانا 

مطرح کرد. 
شیاماالن، استاد فیلم های ماوراءالطبیعه، به خاطر فیلم های تریلر و 
دلهره آور خود به عنوان سلطان ژانر تریلر در سینما معروف است. 
 4 به  نمادین  نگاهی  با  شیاماالن   » هوایی  نوشیدنی  »آخرین  فیلم 
این  از  هرکدام  آتش  و  خاك  آب،  هوا،  شامل  حیات  اصلی  عنصر 
عناصر را در قالب یك شخصیت داستانی به تصویر کشیده است. 

»شیاماالن« مضمون فیلم اخیر را اکشن و حادثه ای خوانده و افزوده 
است: کل ماجرای فیلم درمدت زمان دو ساعت رخ خواهد داد. 

سه فیلم پروژه آوتار با بودجه ای حدود 250 میلیون دالر ساخته 
می شود و طبق برنامه ریزی های انجام شده، نخستین بخش این 
تابستان سال  اوایل  در  نمایش  برای  گانه( سینمایی  )سه  تریلوژی 

2010 آماده خواهد شد.

یك پنجره  هزار رنگ

زود! دیر هم هست
www.persianweekly.co.uk
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50 سریال برتر تلویزیون به انتخاب گاردین 

خانواده سوپرانو 
بهترین سریال
 تمام دوران 

روزنامه انگلیسي گاردین به تازگي طي یك نظرسنجي از منتقدان 
تلویزیوني  سریال  پنجاه  انتخاب  به  اقدام  خود،  تلویزیون  بخش 

برتر کرده است. مجموعه هاي تلویزیوني منتخب منتقدان روزنامه 
هستند،  آمریكا  تلویزوني  شبكه هاي  محصول  اغلب  گاردین، 
مكان  هم  بي بي سي  محصوالت  و  انگلیسي  سریال هاي  ولي 
تضمیني  سریال ها  مخاطب بودن  پر  الزاما  دارند.  آن  در  ویژه اي 
مانند  سریالي  که  چنان  نیست.  لیست  این  در  حضورشان  براي 
گمشدگان که طي چند سال اخیر حتي در کشورهایي مانند ایران 
این  در  جایي  کرده،  میخكوب  تلویزیون ها  پاي  را  عالقمندان  هم 
لیست ندارند. بعضي از این سریال ها هم مانند سریال سربازرس 
مورس که به مكان سي ام دست پیدا کرده، طي سال هاي گذشته از 
تلویزون ایران پخش شده اند. برخي دیگر هم طي سال هاي اخیر 

در شبكه هاي ویدئویي در دسترس عالقمندان قرار گرفته اند. 

بهترین مجموعه  عنوان  به  خانواده سوپرانو  در مجموع، سریال 
انتخاب شده است. این سریال که داستان  تلویزوني تمام دوران 
یك خانواده مافیا در نیوجرسي معاصر را روایت مي کند، توسط 
دیوید چیس خلق شده و محصول شبكه تلویزوني اچ بي او است. 
این سریال طي زمان پخش خود به چنان محبوبیتي دست یافته 
اول روزنامه هاي  به صفحه  آن، حتي  آخر  که پخش قسمت  بود 

معتبري چون نیویورك تایمز هم راه یافته بود. 

یافته  اختصاص   1981 به سریالي محصول سال  هم  دوم  مكان 
اهمیت  نشانگر  که  است  وو  اولین  رمان  از  اقتباسي  که  است 
اقتباس هاي ادبي حتي در مجموعه هاي تلویزوني پرطرفدار است. 
مكان چهارم هم در اختیار یك سریال پرخرج محصول بي بي سي 
و  مي کند  دنبال  دهه  چند  طي  را  نفر  چهار  سرنوشت  که  است 
باالخره سریال مد من )مردان دیوانه( هم که داستان گروهي از 
مدیران تبلیغات نیویورکي در دهه 1960 را دنبال مي کند، به مكان 

چهارم دست یافته است. 

فهرست کامل سریال هاي منتخب گاردین از این قرار است: 
در  ما  -دوست   3 برایدشد/  از  -بازدید  سوپرانو/2  -خانواده   1
-سرهاي  عجیب/6  بسیار  کار  -یك  دیوانه/5  -مردان   4 شمال/ 
 9 نیست/  میوه  پرتقال  -فقط   8 آوازه خوان/  -کارآگاه  سخنگو/7 

-وضعیت بازي/ 10 - پسران بلك استاف/ 
 Queer as Folk / 14 - - 13 /11 -جناح غربي/ 12 -توین پیكس
The Wire/ 15 - دو متر زیر خاك/ 16 -منو چطور مي خواي؟/ 
19 - مظنون اصلي/  از کارت/  18 -خانه اي  17 - مردم خندان/ 
-بافي،   22 جاسوس/  سرباز،  خیاط،  پادو،   -  21 اجسام/   -  20
قاتل خون آشام ها/ Cracker/ 24- 23 -پني هایي از آسمان/ 25 
-گاالکتیا، ستاره جنگي/ 26 -خیابان تاجگذاري/ 27 -جواهر تاج/ 

 /Clocking Off - 29 /28 - شورشي با عینك تك چشم
30 - سربازرس مورس/31 - این زندگي/ 32 - دسته برادرها/ 
 St Elsewhere/ 36 - 35 /33 -هیل استریت بلوز/ 34 - زنداني
The L Word/ 37 - -سپر/ 38 - بروکساید/39 - بیست و چهار/ 
 Red- 42 تعصب/  و  غرور   -  The Twilight Zone/ 41-  40
Riding/ 43 -اُز/ 44 - خیابان/ 45 -پرونده ها ي ایكس/ 46 - خانه 
بلیك/47 - سویني/ 48 - ایست اندرز/ 49 - بي شرم/ 50 -گرنج 

هیل 

شرک جاودان 
سینما  پرده  روي  که  وقت  هر  »شرك« 
جزو  هفته ها  و  شده  مردم  محبوب  آمده 
بوده  سینماهاي هالیوود  پرفروش ترین هاي 
توجه  مورد  »شرك«  اول  قسمت  است. 
منتقدان هم قرار گرفت و قسمت دومش هم 
قسمت  اما  کرد.  دریافت  گوناگوني  نقدهاي 
شكست  یك  منتقدان  نظر  از  شرك  سوم 
سبزرنگ  غول  این  حال  این  با  بود.  کامل 
تهیه کننده اش سودآور  براي کمپاني  همیشه 
»شرك  شرك،  جدید  قسمت  است.  بوده 
 20 روز  پارامونت  کمپاني  توسط  جاودان« 
روسیه  در  بار  اولین  براي   2010 مي سال 

جاودان«  »شرك  جالب  نكته  شد.  اکران 
شرك  که  است  بار  اولین  این  که  است  این 
به صورت سه بعدي و در سینماهاي آیمكس 
روي پرده رفته است. این بار قرار است در 
شرك  خانوادگی  زندگی  3«ماجرای  »شرك 
زن  پدر  وقتی که  ببینید.  روستایش  در  را 
می میرد، شرك  و  مریض شده  تازه شرك، 
بسیار  سرزمین  در  او  تخت  و  تاج  وارث 
از  خوشی  دل  که  او  می شود.  دور  بسیار 
همان  می خواهد  و  ندارد  جدید  منصب  این 
بگیرد،  پس  باز  دارد  دوست  که  را  تاالبی 
االغ و گربه چكمه پوش را خبر می کند تا شاه 
یاغی، آرتی، را دوباره بر تخت بنشانند اما از 
آن طرف پرنسس فیونا گروهی از دوستان 
کودتا  یك  با  تا  می کند  جمع  را  سلطنتی اش 

شاهزاده جذاب را پادشاه کنند. 

»شرك  که  معتقدند  منتقدان  از  بسیاري 
این  قبلي  قسمت  از  بهتر  خیلي  جاودان« 
انیمیشن  این  هم  برخي  اما  است.  انیمیشن 
کمپاني ها  که  مي دانند  تمام شده  را  محبوب 
دارند از آخرین بقایایش هم استفاده مي کنند. 
که  معتقدند  متفق القول  همگان  حال  این  با 
قسمت  دو  با  مقایسه  قابل  جاودان«  »شرك 
مه یرز  مایك  همچنان  نیست.  شرك  اول 
صداپیشه شخصیت شرك است. ادي مورفي 
باوفاي  یار  و  بامزه  خر  همان  صداي  هم 
شرك را در مي آورد. کامرون دیاز پرنسس 
گربه  هم  باندراس  آنتونیو  و  فیوناست 
چكمه پوش است. معلوم است که اگر منتقدان 
»شرك جاودان« را دوست ندارند درعوض 

براي صداپیشگانش همچنان محبوب است. 
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گونتر گراس و برادران گریم 

گونتر گراس نویسنده برنده نوبل آلمان به تازگي یك کتاب جدید 
که  درآورده  تحریر  رشته  به  را  گریم«  »واژه هاي  عنوان  تحت 
موضوع آن در مورد زندگي برادران »گریم«، دو نویسنده آلماني 
سوي  از  مورد  این  در  که  اطالعیه اي  در  است.  کودکان  مشهور 
گریم«  است:»واژه هاي  آمده  شده،  منتشر  »اشتایدل«  انتشارات 
عنوان این کتاب، یك منشور عاشقانه به زبان آلماني و واژه هاي 
آلماني است که به آن ضمیمه شده است. گراس در اثر جدید خود 
هم عصران  و  نویس  قصه  برادر  دو  این  زندگي  مراحل  مورد  در 
تحسین کنندگان  دوستان،  فامیل،ناشران،  و  خانواده  از  اعم  آن ها 
است.  درآورده  تحریر  رشته  به  را  خود  مطالب  آن ها  مخالفان  و 
تا  از زمان حكومت شاهزاده ها  تاریخ آلمان  وي همچنین به سیر 
اولین کوشش ها براي رسیدن به دموکراسي پرداخته است. کتاب 
»واژه هاي گریم« در تاریخ 3 سپتامبر )12 شهریور( در 360 صفحه 
توسط انتشارات »اشتایدل« منتشر مي شود. یاکوب گریم و ویلهلم 
در  ترتیب  به  گریم شناخته مي شوند،  برادران  عنوان  به  که  گریم 
در سال هاي  و  متولد شدند  »هاناو«  در   1786 و   1785 سال هاي 
1863 و 1859 در برلین درگذشتند. داستان هاي بسیاري که این دو 
داراي شهرت  درآوردند،  تحریر  به رشته  براي کودکان  نویسنده 
جهاني است. از این دو نویسنده همچنین یك واژه نامه موسوم به 

واژه نامه برادران گریم به جا مانده است. 

هیالري مانتل برنده جایزه »والتر اسكات« شد 

سال شلوغ سالن گرگ ها 
راه  نهایي  فهرست  به  که  برگزیده  اثر   7 میان  از  مانتل«  »هیالري 
یافته بودند، براي داستان تاریخي اش »سالن گرگ« به عنوان برنده 
جایزه معرفي شد. جایزه »سر والتر اسكات« جدیدترین جایزه اي 

است که براي تقدیر از رمان هاي تاریخي 
اهدا مي شود. 

واگذاري  سال  نخستین  در  جایزه،  این 
خود به »سالن گرگ« تعلق گرفت. »سالن 
گرگ« پیش از این برنده جایزه من بوکر 
نامزدهاي  نهایي  بود و در فهرست  شده 

جایزه اورنج نیز جاي داشت. 
این جایزه رمان قرن شانزدهمي  داوران 
مانتل را مورد تحسین قرار داده و اذعان 

کردند که رماني بسیار خواندني است. 
اسكات«  »والتر  جایزه  براي  منتخب  آثار  نهایي  فهرست  میان  در 
نویسندگاني چون »رابرت هاریس«، »آدام فولدز« و »سیمون ماور« 

حضور داشتند. 
تمام کتاب هاي اعالم شده در فهرست  این جایزه گفته اند:  داوران 
گرگ«  »سالن  اما  داشتند  را  جایزه  این  دریافت  استحقاق  نهایي 
از  بعد  مانتل  خانم  شد.  انتخاب  نهایي  برنده  عنوان  به  سرانجام 
شنیدن خبر گفته: من بسیار شگفت زده و خرسند هستم که اولین 

برنده جایزه »والتر اسكات« هستم. 
پیچیدگي هاي  مي کند  تاریخ  درباره  نوشتن  به  وادار  را  من  آنچه 
عوامل  از  تاریخي  داستان هاي  است. کشش هاي  در گذشته  عمیق 
تا  امیدوارم  اکنون  و  است  تاریخ  درباره  نوشتن  به  من  تشویق 

رمان هایي درباره تاریخ معاصر نیز بنویسم. 
تاریخي  رمان هاي  خالق  اسكات«  والتر  »سر  نام  با  جایزه  این 
چون »ایوانهو« نامگذاري شده و برترین رمان تاریخي انگلیس را 
داوري و معرفي مي کند. این جایزه ادبي با حمایت مالي بنیاد »والتر 
اسكات« و نظارت مستقیم آقا و خانم »باکلوج« که در حال حاضر 
مسئولیت نگه داري و بازسازي محل زندگي و وسایل باقي مانده از 
این نویسنده را دارند، برگزار مي شود. محتواي رمان هاي منتخب 

این جایزه باید قدمت تاریخي بیش از شصت سال داشته باشند. 

مرگ علف وحشي 
به بهانه مرگ ژوزه ساراماگوتنها برنده پرتغالي زبان جایزه نوبل ادبیات، نگاهي 
گذرا به زندگي و آثار او مي اندازیم. ساراماگو در خانه اش در النزاروته در جزایر 
جایزه  دریافت  به  موفق   1998 در سال  87 ساله  درگذشت. ساراماگوي  قناري 
این  برنده  پرتغالي زبان  نویسنده  تنها  به عنوان  را  خود  نام  تا  شد  ادبیات  نوبل 
جایزه ارزشمند ادبي جاودانه کند. این نویسنده پرتغالي به خاطر دلبستگي هایش 
به کمونیسم در عصر پایان این ایدئولوژي نیز مشهور بوده است. ژوزه ]خوزه[ 
کوچك  روستای  در  میالدی   1922 سال  نوامبر   16 در  ساراماگو«  سوسا  دو 
کشور  مرکز  لیسبون،  شمال شرق  کیلومتری  در صد   )Azinhaga( »آزینهاگا« 
پرتغال، به دنیا آمد. آزینگها در ساحل رودخانه »آلموندا« قرار دارد. »ساراماگو« 

نام علفی وحشی است که در آن دوران، خوراك فقیران بوده است. 

1947ـ رمان سرزمین گناه 
1966 ـ مجموعه شعر اشعار محتمل 
1970ـ مجموعه شعر شاید شادماني 

1971 ـ مجموعه مقاالت از این جهان و آن دیگري 
1973ـ مجموعه مقاالت چمدان مسافر 

1974ـ کتاب عقاید دي ال هاد 
1975ـ شعر بلند سال 1993 

؟197ـ مجموعه مقاالت سیاسي یادداشت ها 
1977ـ رمان فرهنگ نقاشي و خوش نویسي 

1978ـ مجموعه داستان تقریبا یك شيء 
1979ـ نمایش نامه شب 

1980ـ نمایش نامه من باید با این کتاب چه کنم؟ 
1980ـ رمان برخاسته از زمین 

1981ـ کتاب سفر به پرتغال 
1982ـ رمان بالتازار و بلیموندا 

1984ـ رمان سال مرگ ریكاردو ریش 
1986ـ رمان بلم سنگي 

فرانسیس  دوباره  زندگاني  نمایشنامه  1987ـ 
اسیسي 

1989ـ رمان تاریخ محاصره لیسبون 
1991ـ رمان انجیل به روایت عیسي مسیح 

1993ـ کتاب روزنوشت هاي النزاروته 
1994ـ رمان گذرنامه اي براي پرتغال 

1995ـ رمان کوري 
1997ـ رمان همه نام ها 

1999ـ کتاب پرتغال 
1999ـ رمان قصه جزیره ناشناخته 

2000ـ رمان غار/دخمه 
2004ـ رمان دوبل 

2005ـ نمایش نامه دون جیوواني 
2005ـ رمان ضربان مرگ/ مرگ مكرر 

گوتفرید کلر به اشیت رسید 
آثار  مجموعه  برای  سوییسي  نویسنده  اشیت«  »گرولد 
داستانی اش به عنوان برنده جایزه ادبی »گوتفرید کلر« 2010 
این  داوران،  هیات  اعضای  عقیده  به  شد.  برگزیده  سوییس 
یك شهر کوچك  از  دانایی خود  و  قدرت، هوش  با  نویسنده 

سوییس یك آینه جهانی ساخته است. 
ماریون گراف« مترجم و »مارتین مولر« نویسنده نیز به عنوان 
برندگان جایزه افتخاری بنیاد اهدا کننده این جوایز موسوم به 
هزار   25 جایزه  این  »اشپت«  شدند.  معرفی  بودمر«  »مارتین 
فرانكی را فردا )8 می، 18 اردیبهشت( 2010 در شهر زوریخ 

دریافت می کند. 
»گرولد اشیت« که در سال 1939 متولد شده، در سال 1970 
با انتشار اولین اثرش در شهر »راپرس ویل« با عنوان »خوب« 
جنجال زیادی به راه انداخت و پس از آن رمان های »بالزاپف 
شدم«،»باربارزویال«،»یادداشت های  ظاهر  من  که  زمانی  یا 
یك ماهیگیر« و »یادداشت های یك ماهیگیر« را به ترتیب در 

سال های 1977،1988،2006 و 2007 منتشر کرد. 
این نویسنده همچنین عالوه بر رمان اقدام به انتشار قطعات 
کرده  نیز  رادیویی  های  نمایشنامه  و  کوتاه  داستان های  نثر، 
است.از جوایز ادبی معتبری که »اشپت« پیش از این موفق به 
دریافت آن ها شده می توان به جایزه »سی اف میر« در سال 
1970، »آلفرد دوبلین« 1977، انجمن »شیلر« سوییس 1992، 
»سنت  منطقه  فرهنگی  جایزه  و  زوریخ2001  افتخاری  جایزه 

گالن« در سال 2002 اشاره کرد. 

پرتره جویس کرول اوتس در 
گالري ملي آمریکا 

پرتره جویس کارول اوتس نویسنده مشهور آمریكایي 
 17 به مجموعه چهره هاي برتر آمریكا پیوست. انجمن 
نفره مشاوران این گالري در میان پرتره هاي جدیدي که 
بانوي  این گالري اضافه کردند،  به چهره هاي شاخص 
افزودند. در  نیز  ادبیات آمریكا جویس کرول اوتس را 
گالري  به  پرتره هایشان  با  که  جدید  چهره هاي  میان 
و  بازیگر  کلونی  جرج  یافتند  راه  آمریكا  ملي  پرتره 
کارگردان برنده جایزه اسكار، جي زي خواننده مشهور 
هیپ هاپ و لبرون جیمز ستاره بسكتبال آمریكایي نیز 
حضور دارند. مارتین سالیوان مدیر گالری پرتره ملی 
آمریكا گفت: این گالري ارائه دهنده پرتره هاي چهره هاي 
شاخص و تاثیرگذار در اندیشه و هنر آمریكاست. این 
گالري که از سال 1962 از سوی کنگره آمریكا تاسیس 
کننده چهره هزاران شخصیتي است که در  ارائه  شده 
اند. جویس  تاثیرگذار بوده  این کشور  تاریخ و فرهنگ 
شناخته  آمریكا  ادبیات  بانوي  به  که  اوتس  کارول 
مي شود، از پرکارترین نویسندگان آمریكاست و چندین 
مجموعه داستان کوتاه، رمان و رمان کوتاه در کارنامه 

ادبي پربارش دارد.
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بر خالف ادعاهاي دروغین نویسنده 

اهداي آرشیو عظیمي از 
دست نوشته هاي جي. جي. باالرد 
جي.جي. از  بسیاري  کنندگان  مصاحبه  لس آنجلس تایمز: 

چون  آثاري  نابغه  خالق  باالرد، 
که  پرسیده اند  »تصادف«،  و  »برج« 
نخواهد  که  دارد  دست نوشته اي  آیا 
باالرد  جواب  ببینند؟  را  آن  دیگران 
از  یكي  در  او  بود.  منفي  همیشه 
به   1982 سال  در  مصاحبه هایش 
از  »هیچ آرشیوي  بود  گفته  وضوح 
باالرد وجود نخواهد داشت. من هیچ 
نقدهایي  یا  نمي دارم،  نگه  را  نامه اي 
یا  مي نویسند  کتاب هایم  درباره  که 

نتیجه مكتوب مطالعات و تحقیقاتم را.« اما این گفته هاي باالرد 
هیچ کدام حقیقت ندارد. یك شنبه هفته گذشته آرشیوکاملي از 
دست نوشته هاي باالرد، که در آوریل سال 2009 از سرطان 
پروستات درگذشت، توسط دختر این نویسنده به کتاب خانه 
بریتانیا اهدا شد. این آرشیو شامل دست نوشته ها، نسخه اولیه 
باالرد را  برخي داستان ها و مجله هایي است که داستان هاي 
این  در  دست نوشته هایي  اینها  بر  عالوه  بودند،  کرده  منتشر 
آرشیو موجود است که به دوران جواني باالرد و زماني که او 
در مرکز نظامي لونگوآ در شانگهاي زنداني بود باز مي گردد. 
تجربه اي که باالرد در این مرکز از سرگذراند منجر به خلق 
شاهكار عظیم او، »امپراتوري خورشید«، شد و این نوشته ها 
مبناي خلق این اثر به شمار مي آیند. نسخه دست نویس این اثر 
بریتانیا  کتاب خانه  به  دیگر  دست نوشته  کارتن   15 همراه  به 
شد.  خواهند  فهرست نویسي  زودي  به  و  شده اند  سپرده 
را  شناس  باالرد  دانشگاهیان  از  بسیاري  عظیم  آرشیو  این 
گفته هاي  آن ها  این  از  پیش  تا  که  شگفت زده کرده است چرا 
نویسنده را مبني بر وجود نداشتن هیچ گونه آرشیوي باور 
با وسواس  بر دست نوشته داستان ها که  بودند. عالوه  کرده 
بیمارگونه اي توسط خود نویسنده ویرایش شده اند، نامه هایي 
چهره هاي  از  نامه هایي  مي شود.  دیده  مجموعه  این  در  نیز 
ویل  و  سینكلر  اي ین  مورکاك،  مایكل  ادبي-  سرشناس 
سلف- در کنار نامه هایي از همسر و دختر باالرد. عالوه بر 
اینها باالرد یك کپي از تمام نامه هایي که خود نوشته نیز نگه 
داشته است، نامه هاي که کتاب خانه بریتانیا آن ها را این گونه 
پر جزئیات  اندیشمندانه و  »نامه هایي طوالني،  توصیف کرده 
و  فیلم  هنرمند،  و  هنر  آثار خود،  درباره  آن ها  در  باالرد  که 
کندي،  رئیس جمهور  قتل  بصري،  عناصر  تعیین کننده  نقش 
نخست وزیري  سال هاي  نخستین  سیاست مداران،  و  سیاست 
بر  عالوه  است.  کرده  دیگر صحبت  چیزهاي  بسیاري  و  بلر 
مدرنیته،  شهروندي،  حقوق  درباره  نكاتي  به  اشاره  اینها 
نامه ها  این  متن  در  قبیل  این  از  و موضاعاتي  مصرف گرایي 
این  بریتانیا  کتاب خانه  مسئوالن  گفته  طبق  مي شود.«  دیده 
قرار  عموم  دید  معرض  در   2011 سال  تابستان  در  آرشیو 

خواهد گرفت. 

دست نویس مارک تواین 
رکورد شکست 

فروش دست نویس مارك تواین به قیمت 243 هزار و 500 دالر، 
رکورد جدیدي در عرصه فروش بیوگرافي به جاي گذاشت. 
دست نوشته اي از تواین به دخترش که در 24 سالگي بر اثر 
مننژیت نخاعي درگذشت، در یك حراجي در روز پنج شنبه به 
قیمت 242 هزار و 500 دالر به فروش رسید. مارك تواین این 
متن 64 صفحه اي را که تاکنون منتشر نشده، با عنوان »شرح 
سوزي  اولیویا  براي   1897 یا   1896 سال  در  خانواده«  یك 
کلمنس نوشت. او الهام بخش پدرش براي نوشتن بسیاري از 
داستان هایش بود. در این متن همچنین مطالبي درباره کودکي 
نیز  او  بیوگرافي  نوعي  به  و  شده  نوشته  تواین  مارك  خود 
به شمار مي رود. انتظار مي رفت این متن در حراج ساتبي تا 
 243 رقم  که  برسد  فروش  به  دالر  هزار   160 تا   120 حدود 
هزار دالر رقم غافل گیر کننده اي بود. این فروش رکوردي در 
میان بیوگرافي هاي دست نویس به جاي گذاشت. این متن که از 
میان 200 نامه و دست نویس و عكس از مارك تواین به دست 

آمد را یك خریدار ناشناس نیویورکي به خانه برد. 

 

کوتاه از ادبیات نتیجه یك نظر سنجي از 100 نویسنده 

100 کتاب برتر 
تمام دوران 

چند ماه پیش یک موسسه نروژي تصمیم گرفت از صد 
کتاب هاي  بهترین  که  کند  نظرخواهي  نویسندگان  از  تن 
این  هستند.  کتاب هایي  چه  آن ها  نظر  به  دوران  همه 
از  شدند،  انتخاب  دنیا  مختلف  کشور   54 از  نویسندگان 
نظرسنجي  این  نتیجه  و  مختلف  قومیت هاي  و  فرهنگ 
این  ادامه  در  مي کنید.  مشاهده  زیر  در  که  است  لیستي 
بهترین  عنوان  به  سروانتیس  کیشوت  دن  نظرسنجي 
اساس  بر  زیر  لیست  اما  شد،  انتخاب  دوران  تمام  کتاب 
هر  که  چرا  شده،  مرتب  )انگلیسي(  الفبا  حرف  ترتیب 
گونه رتبه بندي این آثار کاري عبث خواهد بود. نکته در 
خور تامل نیز حضور بوستان سعدي و مثنوي مولوي 
در میان این کتاب هاست. بخش نه چندان کوچکي از این 
آثار به زبان فارسي ترجمه شده و در دسترس هستند 
مترجمان  برخي  ادبي  سلیقه  نشانه  مي تواند  همین  و 

کارکشته زبان فارسي باشد. 

چینوآ آچه به، نیجریه )-1930 ( همه چیز فرو مي پاشد/ هانس کریستین 
اندرسون، دانمارك )1805-1875( قصه هاي پریان و دیگر داستان ها/ 
جین آستین، انگلستان )-1817 1799( غرور وتعصب/ اونوره دو بالزاك، 
فرانسه )-1850 1799( بابا گوریو/ ساموئل بكت، ایرلند، )-1989 1906( 
سه گانه: مولوي، ملون مي میرد، نام ناپذیر / جیوواني بوکاچیو، ایتالیا 
)-1375 1313( دکامرون/ خورخه لوئیس بورخس، آرژانتین )-1986 
 )1848-1818( انگلستان  برونته،  امیلي  داستان ها/  مجموعه   )1899
بلندي هاي بادگیر/ آلبر کامو، فرانسه )1913-1960( بیگانه/ پل سالن، 
سلین،  فردینان  لوئي  اشعار/  دیوان   )1920  1970-( فرانسه  روماني/ 
فرانسه )1894-1961( سفر به انتهاي شب/ میگل دو سروانتس ساودرا، 
1400-( انگلستان  چاسر،  جفري  کیشوت/  دن   )1616-1547( اسپانیا 

 )1904-1860( روسیه  چخوف،  آنتون  کانتربري/  حكایت هاي   )1340
داستان هاي منتخب/ جوزف کنراد، انگلستان )1857-1924( نوسترامو/ 
دانته آلگیري، ایتالیا )-1321 1265( کمدي الهي/ چارلز دیكنز، انگلستان 
 )1713 1812( آرزوهاي بزرگ/ دني دیدرو، فرانسه )-1784   1870-(

برلین   )1957-1878( آلمان  دابلین،  آلفرد  اربابش/  و  قدري  قضا  ژاك 
1821( جنایت  آلكساندرپالتز/ فیودور داستایوفسكي، روسیه )-1881 
الیوت، انگلستان  ابله؛ شیاطین، برادران کارامازوف/ جورج  و مكافات؛ 
)1880، 1819( میدل مارچ/ رالف الیسون، ایاالت متحده )1994-1914( 
ویلیام  از میالد(، مده آ/  پیش   406  480-( یونان  اوریپید،  نامرئي/  مرد 
فاکنر، ایاالت متحده )1897-1962( آبشالوم،آبشالوم؛ خشم و هیاهو / 
گوستاو فلوبر، فرانسه )1821-1880( مادام بوواري، تربیت احساسات/ 
گابریل  کولي/  چكامه   )1898  ،1936( اسپانیا  لورکا،  فدریكوگارسیا 
گارسیا مارکز، کلمبیا )-1928 ( صد سال تنهایي، عشق در زمانه وبا/ 
گیلگمش، بین النهرین )1800 پیش از میالد(/ یوهان وولفگانگ فن گوته، 
آلمان )1749-1832 (فاوست/ نیكالي گوگول، روسیه )-1852 1809( 
گیمارس  ژوائو  حلبي/  طبل   )1927-( آلمان  گراس،  مرده/گونتر  ارواح 
کنوت  بزرگ/  صحراهاي  کوره راه هاي   )1967-1880( برزیل  روسا، 
ایاالت  همینگوي،  ارنست  گرسنگي/   )1952-1899( نروژ  هامسون، 
متحده )1899-1961( پیرمرد و دریا/ هومر، یونان )700 پبش از میالد( 
ایلیاد و اودیسه/ هنریك ایبسون، نروژ )-1906 1828( عروسك خانه/ 
ایرلند  از میالد(/ جیمز جویس،  پیش   600-400( اورشلیم  ایوب،  کتاب 
)1882-1941( یولیسس/ فرانتس کافكا، بوهم )-1924 1883( مجموعه 
میالد(  از  پیش   400( هندوستان  کالیداسا،  قصر/  محاکمه؛  داستان ها؛ 
کوهستان/  آواي   )1972-1899( ژاپن  کوبوآبه،  یاسوناري  ساکونتاال/ 
اچ.  یوناني/ دي.  1883( زورباي   1975-( یونان  کازانتزاکیس،  نیكوس 
الرنس، انگلستان )1885-1930( پسران و عشاق/ هالدور کا. الکسنس، 
 )1798  1837-( ایتالیا  لئوپاردي،  جیاکومو  مستقل/  مردمان  ایسلند، 
طالئي/  دفترچه   )  1919-( انگلستان  لسینگ،  دوریس  اشعار/  دیوان 
لو ژون،  بلند/  پي پي جوراب   )1907  2002-( لیندگرین، سوئد  آسترید 
چین )-1936 1881( خاطرات مرد دیوانه و دیگر داستان ها / ماهابهاراتا، 
هندوستان )500 پیش از میالد(/ نجیب محفوظ، مصر )-1911 ( بچه هاي 
کوهستان  بودنبروك ها؛   )1875  1955-( آلمان  مان،  جبالوي/توماس 
میشل  موبي دیك/   )1819  1891-( متحده  ایاالت  ملویل،  هرمان  جادو/ 
ایتالیا  مورانته،  الزا  جستارها/   )1533  1592-( فرانسه  مونتیني،  دو 
)-1985 1918( تاریخ/ توني موریسون، ایاالت متحده )-1931 ( دلبند/

شیكیبو موراساکي، ژاپن )نامعلوم( حكایت گنجي گنجي/رابرت موزیل، 
اتریش )1880-1942( مرد بي لیاقت/ والدیمیر نابوکف، روسیه/ ایاالت 
جورج   /)1300( ایسلند  نیالس،  حماسه  لولیتا/   )1899  1977-( متحده 
اورول، انگستان )1903-1950( 1984/ اووید، ایتالیا )43 پیش ازمیالد( 
ادگار  بي قراري/  کتاب   )1935-1888( پرتغال  پسوآ،  فرناندو  مسخ/ 
آلن پو، ایاالت متحده )-1849 1809( مجموعه قصه/ مارسل پروست، 
فرانسه )-1922 1871( در جست وجوي زمان از دست رفته/ فرانسوآ 
رولفو،  خوان  پنتگروئل/  و  گرگنتوآ   )1495  1553-( فرانسه  رابله، 
مكزیك )1918-1986( پدرو پارامو/جالل الدین رومي، ایران/ افغانستان 
)-1273 1207( مثنوي/ بچه هاي نیمه شب، هندوستان/ انگلستان/ شیخ 
مصلح الدین سعدي، ایران )-1292 1200( بوستان/ طیب صالح، سودان 
1922-( پرتغال  به شمال/ ژوزه ساراماگو،  ( فصل مهاجرت   1929-(
شاه  هملت،   )1616-1564( انگلستان  شكسپیر،  ویلیام  کوري/   )2010
استاندال،  اودیپ/  میالد(  از  پیش   496-406( یونان  اتلو/ سوفكل،  لیر، 
1768-( ایرلند  استرن،  و سیاه/ الرنس  1783( سرخ   1842-( فرانسه 
1928-( ایتالیا  شندي/ایتالواسووو،  تریسترام  عقاید  و  زندگي   )1713

1667( سفرهاي   1745-( ایرلند  جاناتان سوئیفت،  زنو  وجدان   )1861
گالیور/ لئو تولستوي، روسیه )1828-1910( جنگ و صلح، آنا کارنینا، 
مرگ ایوان ایلیچ و دیگر داستان ها/ هزار و یك شب، هندوستان/ ایران/ 
عراق/ مصر )700-1500(/ مارك تواین، ایاالت متحده )-1910 1835( 
میالد(  از  پیش   300( هندوستان  والمیكي،  فین/  هاکلبري  ماجراهاي 
ویتمن،  والت  انئید/  میالد(  از  پیش   19-70( ایتالیا  ویرجیل،  رامایانا/ 
انگلستان  وولف،  چمن زار/ویرجینیا   )1819  1892-( متحده  ایاالت 
مارگورت  دریایي/  فانوس  سوي  به  دالووي،  خانم   )1882  1941-(

یورسنار، فرانسه )1903-1987( خاطرات ادریان 

آیا تجربه روزنامه نگاری و 
مطبوعاتی دارید؟

لطفا جهت همکاری با هفته 
نامه پرشین تماس بگیرید

07735342966



جمعه 4 تیر ماه 1389   -  شماره 153هفته نامه پرشین16

info@persianweekly.co.uk

ما این ورزش را دوست داریم چرا که مي تواند تا نمایش جلوه اي 
از هنر باال برود

فوتبال تنها درباره 
کاپیتالیسم نیست 

دیوید زیرین /ستون نویس گاردین 

تري ایگلتون یكي از بزرگ ترین متفكران زنده اروپاست اما آخرین 
نظریه او را باید از بقیه نظریاتش جدا کرد. مقاله »فوتبال: دوست 
میان  رابطه  از  ایگلتون  درك  عدم  از  نشان  کاپیتالیسم«  صمیمي 

ورزش و جامعه مدرن دارد و نیازمند پاسخ است. 

طرحي  پي  در  بزرگان  و  مسئوالن  گاه  هر  مي نویسد:»  ایگلتون 
باشند که توجه توده مردم را از بي عدالتي هاي سیاسي منحرف و 
در عوض آنها را به سمت زندگي سخت کارگري سوق دهند، راه 

حل همواره یكي است: فوتبال.« 
او در بخش دیگري نوشته:»فوتبال این روزها براي بیشتر مردم به 
افیون تبدیل شده است« و آخر سر هم ضربه نهایي را زده:» هیچ 
کس به جدیت نمي داند تغییرات سیاسي این واقعیت که فوتبال باید 

منسوخ بشود را به تعویق مي اندازد.« 
امثال من و شمایي که  ایگلتون  این ترتیب بر اساس گفته هاي  به 
عاشق فوتبال هستیم باید اغفال شده و فریب خورده باشیم. آیا 
ما به چیزي وابسته ایم که در همان گذشته ها منسوخ شده و هیچ 

ارزشي در زمان حال ندارد؟ 

ما طرفداران فوتبال حكم کودکان شیرخواري را نداریم که براي 
را  بازي  این  ما  باشند.  معتاد  پستانك هاي شان  به  گرسنگي  رفع 
دوست داریم چون هیجان انگیز، جالب و در بهترین حالت سطحي 

از هنر را نشان مان مي دهد. 
هنرمندان  زمره  در  مي توان  را  رونالدو  کریس  و  مسي  لیونل 
دروني  احساسات  که  چرا  آورد  شمار  به  زیرك  و  بااستعداد 
نفي  با  ایگلتون  هستند.  بخش  الهام  و  مي کنند  بیدار  را  انسان ها 
فوتبال در واقع هم انسان را نفي مي کند، هم شاهكاري را که در 

پیروزي یك رقابت نهفته است. 
بدبختي  و  هراس  در  مي توانیم  هم  ثالثه  اهرام  به  کردن  نگاه  با 
برده هایي بمانیم که جان خود را براي ساخت آن از دست دادند یا 
در شكوه آن غرق بشویم. براي فوتبال هم همین طور است؛ جدا 
از سیاست ها ودردهاي نهفته که گاه و بي گاه روح ورزش حرفه 
اي را خفه و خاموش مي کند، هنري در فوتبال هست که نفس را 

در سینه حبس مي کند. 
مثل هر هنر دیگري، ورزش هم بر اساس درون مایه اش پتانسیل 
نهفته بشر را نمایش مي دهد. مامي توانیم بدون اینكه گرد و خاکي 
بشویم لذت مداخله و در جمع بودن را تجربه کنیم. به همین دلیل 

است که بیشتر ما تماشاي فوتبال را به بازي ترجیح مي دهیم. 
امروز دیگر خوب مي دانیم به محض آنكه بشر لباس پوشیدن و 
روح  آموخت.  هم  را  کردن  بازي  گرفت،  یاد  را  خود  کردن  سیر 
انسان همانطور که با موسیقي، زبان و طبیعت ارتباط برقرارمي کند 
با ورزش هم گره مي خورد. ورزش هایي مثل فوتبال همانطور که 

بازتاب جامعه هستند، بازتاب مشكالتش هم هستند. 
محمد  ما  ذهن  فكرمي کنیم، چشم  پوستان  رنگین  آزادي  به  وقتي 

علي و جكي رابینسون رامي بیند. 
اینها نشان مي دهد چرا تیم الجزایر بعداز جنگ براي پیروزي بر 
تیم انگلیس تا آن اندازه انگیزه داشت یا یكي از تكان دهنده ترین 
تامي  که  زماني  1968؛  المپیك  در  گذشته  قرن  ورزشي  اتفاقات 
سكو  روي  شان  سیاه  دستكش هاي  با  کارلوس  جان  و  اسمیت 
رفتند و با افتخار مشت هاي گره کرده شان را به نشانه پیروزي 

باال گرفتند، جهان در حیرت فرو رفت. 
کردن  خرد  براي  چكش  از  مي ماند.مي شود  چكش  مثل  ورزش 
براي درست کردن میخ  اینكه  یا  استفاده کرد  انسان  جمجمه یك 
شل شده یك میز از آن کمك گرفت. فوتبال مي تواند بي رحم باشد.

مي تواند زشت باشد اما این پتانسیل را دارد که جمعي را گرد هم 
بیاورد، مفرح و سرگرم کننده باشد و آخر سر هم نهایت هیجان را 

به بینندگانش هدیه کند. 
هم  را  او  گفته  این  باید  نوشته  مارکس  درباره  بارها  که  ایگلتون 
خوب به خاطر داشته باشد:»هیچ چیزي از انسان براي من بیگانه 
نیست.« این بحث و جدل آخري بیشتر در مورد بیگانگي ایگلتون 

با ما صدق مي کند. 
21 ژوئن 2010 

مراسم با شکوه طالق در ژاپن 
دالر   1200 پرداخت  با  رسیده اند  خط  آخر  به  که  زوج هایي 

پایان رابطه شان را جشن مي گیرند 
این  و  دارند  پیچیده اي  و  عجیب  رسوم  و  آداب  شرقي ها 
سنت ها به خصوص در جشن ها و مراسم خانوادگي بیشتر 
خودنمایي مي کند. مراسم عروسي با آداب و رسوم کامل و به 
شكل کامال مفصل انجام مي شود. عروس و داماد هم به طریق 
لباس هاي  با  لباس هاي سنتي و هم به شكل مدرن و  با  سنتي و 
امروزي در دو مراسم جداگانه براي بستن پیمان ازدواج حاضر 
مي شوند. اما این روزها در ژاپن ماجراي دیگري در جریان است. 
همزمان با افزایش بي رویه نرخ طالق در ژاپن، بعضي از زوج هایي 
که به آخر خط رسیده اند این روز را هم مثل روز ازدواج شان به 
شكل مفصل برگزار مي کنند. »مراسم طالق« واژه جدیدي است. 

در این روز به خصوص زن و مرد در برابر دوستان و خانواده 
همانطور که روز اول براي آغاز زندگي مشترك »بله« گفتند، براي 
هیورکي  ایده  طالق  مراسم  برپایي  مي گویند.  »بله«  هم  آن  پایان 
ترائي است. این مرد حدود یك سال قبل محل روباز کوچكي را در 
توکیو پیدا کرد و نام آن را »عمارت جدایي« نامید که نام خوبي 
هم براي جایي است که پایان یك زندگي رقم مي خورد. از آن زمان 
جدایي  عمارت  به  طالق«  »مراسم  براي  زوج   25 که  بود  بعد  به 
مراجعه کردند. هزینه برپایي این مراسم 55 هزار ین، معادل 606 
دالر براي هر کدام از طرفین طالق است. شكوه و جالل این مراسم 
ندارد. زوج هاي  از مراسم پرزرق وبرق عروسي  هم دست کمي 
ناراضي پیش از آنكه به صورت رسمي طالق بگیرند و پاي برگه 
»بله«  بلند  صداي  با  باشكوه  مراسم  دراین  کنند  امضا  را  طالق 
جدایي را مي گویند. به هر ترتیب کار و بار ایده پرداز این قضیه 
حسابي گرفته و تا پایان تابستان بیش از 900 درخواست رزرو 
دارد. مراسم طالق ابداعي هم آداب و رسوم ویژه خود را دارد، 
درست مثل مراسم ازدواج مردم شرق دور که هرنمادي در آن 
نشاني از زندگي دارد. زن و شوهري که قرار است این رابطه را 
براي همیشه پایان بدهند هر کدام جداگانه سوار بر کالسكه هاي 
در  دوستان  و  همراهان  مي روند.  جدایي«  »عمارت  به  ریكشا 
تردید  بدون  آرامش و سكوت پشت کالسكه ها حرکت مي کنند و 
خاطره اي از روز عروسي برایشان زنده مي شود. جدا از پذیرایي 
با چاي که نوشیدنش در ژاپن آداب دشوار و منحصر به فردي 
دارد، مراسم طالق تقریبا سوت و کور برگزار مي شود. بسیاري 
از زوج ها بي صبرانه منتظر اعالم پایان زندگي مشترك هستند تا 
آهني  سر  کنند.  خرد  چكش  با  را  شان  ازدواج  حلقه هاي  بتوانند 
انتخاب نشده.  البته بدون دلیل  چكش شبیه سر قورباغه است و 
حلقه هاي  و  است  تحول  و  تغییر  نماد  ژاپن  فرهنگ  در  قورباغه 
خرد شده با سر قورباغه در واقع نشان مي دهد دوره اي از یك 
زندگي تمام شده و قرار است فصل جدیدي نوشته شود. خانم و 
آقاي فوجي، اولین مشتري تابستاني »عمارت جدایي« هستند. آنها 
وارد عمارت  معیت همراهان شان  در  ریكشاهاي جداگانه  با  هم 
مي شوند. آقاي فوجي که تاجري 33 ساله است مي گوید:»تصمیم 
گرفتیم براي پایان پیوند زناشویي، یك شروع تازه داشته باشیم. 
مي خواهیم با این کار به زندگي مان رنگ تازگي بزنیم.« او خود 
عقیده  و  مي داند  مقصر  رابطه شان  بست رسیدن  بن  به  براي  را 
دارد ساعت هاي زیادي را بیرون از خانه بوده وبه رغم هشدارهاي 
همسر سابقش براي ماشین و سایر وسایل موردعالقه اش بیش 
از اندازه پول خرج کرده است. فوجي بعد از خرد کردن حلقه ها 
مي گوید:» وقتي چكش را کوبیدم با خودم فكر کردم که بله، این 
آخر داستان است و بعد احساس کردم قلب و روحم با هم تجدید 
شروع  یك  و  جدید  زندگي  یك  مي توانم  که  مطمئنم  حاال  شدند. 
دوباره را تجربه کنم.« همسر سابق او هم احساس مشابهي دارد. 
ترائي که خود را اولین تدارك دهنده مراسم طالق در ژاپن مي داند، 
این ایده را به منظور کمك به زوج هایي پرورش داد که براي طالق 
گرفتن دچار مشكل هستند. آمار طالق در ژاپن به تدریج به تابوي 

مسئوالن تبدیل مي شود. نرخ خیره کننده 
251 هزار طالق در سال 2008، تلنگر بزرگي بود که ژاپن بعد از 

آمار باالي خودکشي باید به آن بپردازد. 
23 ژوئن 2010 

تعمیرات کامپیوتر در محل
لپ تاپ و دسکتاپ  - اپل و ویندوز

07733113137

 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

به منظور بهبود کیفیت زندگی و افزایش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگی، سازمان بازنشستگان شاهین
برنامه های مختلف بهداشت جسمی  و روحی توسط 

کارشناسان
ورزیده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ریزی شده را برگزار می کند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 یا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
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آي پاد بیشتر از یك ساعت 
خطرناک است 

آسیب هاي  پلیرها  سایر  و  پاد«  »آي  به  دادن  گوش 
واردمي کند.  انسان  شنوایي  سیستم  به  زیادي 
از  موسیقي  به  دادن  گوش  کردند  ثابت  دانشمندان 

طریق هدفون به مدت یك ساعت 
دیدن سلول هاي  دلیل آسیب  به 
اثرات  بیروني  گوش  مویي 
شنوایي  بر  را  موقتي  مخرب 

فردمي گذارد. 
تحقیق  این  در  داوطلبان حاضر 
آنها  از  بعد  و  دادند  شنوایي  تست  ابتدا 
از دو نوع  با استفاده  تا  درخواست شد 
از  متفاوت  سطح  دو  و  هدفون  مختلف 

بلندی صدا طی شش جلسه یك ساعته به موسیقی پاپ یا راك 
گوش بدهند. 

پس از هر جلسه محققان میزان واکنش گوش 
28 سال  تا   19 رده های سنی  در  که  داوطلب  زن  و  مرد   21
قرار داشتند را در برابر صدایی بسیار کوتاه و دو فرکانس 
متفاوت صوتی مورد آزمایش قرار می دادند تا قدرت شنوایی 

داوطلبان را بسنجند. 
 14 از  متشكل  شاهدی  گروه  نتایج  این  مقایسه  منظور  به 
گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  مطالعات  این  در  نیز  داوطلب 
محققان دانشگاه »گنت« در بلژیك اعالم کردند این آزمایش ها 
به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت گوش کردن به موسیقی با 
استفاده از »آي پاد« و دیگر سیستم های پخش موسیقی روی 

شنوایی جوانان یا نوجوانان انجام گرفته اند. 
نسبت  شنوایی  سیستم  حساسیت  کاهش  محققان،  گفته  به 
اثر قرار گیری در آلودگی صوتی شدید امری  به صداها در 
شناخته شده است و از این رو افزایش محبوبیت دستگاه های 
قابل حمل پخش موسیقی نگرانی های زیادي را درباره تاثیرات 
مخرب این دستگاه ها روی شنوایی جوانان موجب شده است. 

22 ژوئن 2010 

انقراض نسل بشر تا 
یك قرن دیگر 

یك دانشمند استرالیایي که به ریشه کن کردن آبله در جهان 
کمك هاي بسیاري کرده، این بار با پیش بیني اش جهان را به 
عقیده  فنر  فرانك  پروفسور  است.  دیگري متحول کرده  شكل 
دارد نسل بشر تا 100 سال دیگر منقرض مي شود. به گفته این 
با  که  است  ناپذیر  برگشت  فرآیندی  این  استرالیایی،  دانشمند 

اولین تغییرات آب و هوایی آغاز شده است. 
این خصوص مي گوید:»از زمانی که عصر  در  فنر  پروفسور 
اثراتی  هوایی  و  آب  تغییرات  است  شده  آغاز  »آنتروپوسن« 
روی زمین برجای گذاشته اند که این اثرات با تغییراتي که یك 
عصر یخبندان یا برخورد یك ستاره دنباله دار در طول تاریخ 

زمین شناسی بر روی سیاره ما گذاشته اند برابر است.« 
عصر آنتروپوسن، به عصر زمین شناسی گفته می شود که 
در آن فعالیت های انسان، مسئول اصلی تغییرات آب و هوایی 
این  با  فنر، بشر ساکن سیاره زمین  اعتقاد  به  اکنون  هستند. 
هوایی  و  آب  تغییرات  می شود.  نابود  همیشه  برای  تغییرات 
شرایط  دگرگونی  این،  باوجود  است،  آغازین  فاز  در  هنوز 
این در حالی است  جوی به طور قابل توجهی دیده می شود. 
فنر  ترسناك  بینی  پیش  این  با  این حوزه  دانشمندان  تمام  که 
موافق نیستند به طوری که »استفان بایدن« معتقد است هنوز 
این احتمال وجود دارد که نوع بشر برای جلوگیری از توسعه 
توسعه  یك  به  دستیابی  مثال  برای  کند.  تالش  تغییرات  این 
فاجعه  یك  بروز  از  تواند  می  تجدیدپذیر  انرژی های  واقعی 

جهانی پیشگیری کند. 
را موثق می  بار  فاجعه  بینی  پیش  این  نیز هستند که  کسانی 
دانند و آن را به عنوان هشداری برای رشد جمعیت جهانی و 
تمام خطراتی که عواقب این افزایش جمعیت در بر دارد تلقی 
می کنند. به طوری که نیكوالس بویل دانشمند دانشگاه کمبریج 
»پایان   2014 که سال  است  کرده  را مطرح  فرضیه  این  حتی 
دنیا« است. چندي پیش هم ناسا اعالم کرد پایان جهان سال 

2013 است.
سی بی اس نیوز - 21 ژوئن 2010 
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عصر 
جدید 

رسانه در 
سرزمین 
افغان ها 

فرزاد رمضاني بونش 

سیاه ترین  از  یكي  که  همچنان  طالبان  سقوط 
پایان  را  افغانستان  سیاسي  تاریخ  دوران هاي 
در  رسانه  سیاه  عصر  بر  پایاني  بي شك  داد 
افغانستان نیز بود. عصري که دیگر بنیادگرایان 

با  تا  نداشتند  را  سابق  توان  و  نفوذ  طالبان 
رسانه هاي  دیداري،  رسانه هاي  ممنوعیت 
نوشتاري و شنیداري را نیز به شدت محدود و 
این سقوط در واقع  تحت کنترل خود درآورند. 
انقالبي براي رسانه ها در افغانستان بود چنانكه 
افغانستان  در  امروزه  رسانه هاي  وضعیت  اگر 
به  کنیم  تطبیقي  مقایسه اي  طالبان  دوران  با  را 
180درجه اي  چرخشي  یافت  درخواهیم  نیكي 
محدودیت هاي  که  چرخشي  است.  شده  انجام 
کمي و کیفي رسانه ها در افغانستان را هم اینك 
دیداري،  از  اعم  رسانه ها  گسترده  شمارگان  با 
اینترنتي روبه رو کرده است  چاپي، شنیداري و 
به طوري که بسیاري معتقدند در پرتو وضعیت 
آزادي بیان و کارکرد رسانه هاي افغاني امروزه 
همسایه  و  منطقه  کشورهاي  از  بسیاري  از 
گسترش  واقع  در  است.  مطلوب تر  کشور  این 
چند  هر  افغانستان  در  رسانه ها  کیفي  و  کمي 
خارجي،  حمایت هاي  جمله  از  دالیلي  معلول 
قانون اساسي جدید افغانستان و قانون فعالیت 

رسانه ها و توجه بیشتر به کارکردهاي گوناگون 
رسانه هاست  خبري  و  فرهنگي  آموزشي، 
کشور  این  در  رسانه ها  موجود  وضعیت  اما 
کارشناسان  و  مردم  دولت،  نگاه  است  توانسته 
را به خود معطوف دارد یعني به نگاه بسیاري، 
از  یكي  افغانستان  در  موجود  رسانه اي  آزادي 
طالباني  دولت  برقراري  دستاوردهاي  مهم ترین 
سال  چند  طول  در  چند  هر  که  وضعیتي  است 
اخیر با انتقادهایي نیز از سوي محافل دولتي و 
که حمایت  داده  نشان  اما  روبه رو شده  مذهبي 
الیه هاي مختلف دولت و اقوام این کشور از تعدد 
رسانه اي و قومي براي تداوم و نقش مهم رسانه 

در این کشور است. 
رادیو   50 از  بیش  داراي  اینك  هم  که  کشوري 
محلي و سراسري و بیش از 15 شبكه تلویزیوني 
در  مجله  و  روزنامه   300 از  بیش  و  سراسري 
کنار چندین خبرگزاري و سایت هاي متعدد است. 
رسانه اي  فضاي  بیشتر  شناخت  براي  بي گمان 
قومي  و  سیاسي  فضاي  باید  افغانستان  کنوني 
این کشور را شناخت فضایي که رسانه ها نیز با 
توجه به شرایط اجتماعي - سیاسي جامعه اي که 
در حال گذر از سنت به مدرنیته است مي تواند 
قرمز رسانه اي  از رسانه  و خطوط  را  ما  درك 

بیشتر کند. 

سازمان  یك  داراي  کنوني  افغانستان  واقع  در 
ملي  تلویزیوني  و  رادیو  نام  به  ملي  رسانه اي 
افغانستان )RTA( است. این سازمان داراي یك 
شبكه رادیویي و یك شبكه تلویزیوني است که 
قوانین  به  بنا  اما  است  دولت  به  متعلق  هر چند 
که  است  مردمي  رسانه اي  رسانه اي،  جدید 
این  مي کند.  پرداخت  دولت  را  آن  هزینه  صرفا 

خصوصي   نشانگر  چیزي  هر  از  بیش  واقعیت 
بودن بسیاري از رسانه هاي دیداري و شنیداري 
در  که  امري  است  کشور  این  در  نوشتاري  و 
فضاي  در  دولت  تصدي گري  دامنه  از  واقع 
سوال  زیر  و  انتقاد  امكان  و  کاسته  رسانه  اي 
از سوي رسانه ها  و...  دولتي  فعالیت هاي  بردن 
را امكان پذیر تر مي سازد. گذشته از این قابل ذکر 
است که بنا به قانون رسانه اي افغانستان، رئیس 
رسانه هاي  کمیسیون  اعضاي  و  عالي  شوراي 
مقامي  باشند  انتصابي  آنكه  از  بیش  این کشور 
توان  گستره  به  نیز  امر  همین  است.  انتخابي 
بخش خصوصي در امور رسانه ها کمك زیادي 
کشور  این  در  هم اکنون  واقع  در  است.  کرده 
صداي  پژواك،  باختر،  همانند  خبرگزاري هایي 
رادیو  همانند  تلویزیون هایي  رادیو  و  افغان 
افغان،  طلوع،  آریانا،  افغانستان،  ملي  تلویزیون 
شمشاد، سالم وطنلر، تمدن، آیینه، نورین، سبا، 
روزنامه هاي  کنار  در  که  دارد  وجود  و...  نوا 

اراده، اصالح،  چاپي مهمي همچون آرمان ملي، 
افغانستان، پیمان، چراغ، راه نجات، ویسا و هشت 
در  را  کشور  این  رسانه هاي  گسترش  صبح 

عصر پساطالباني نشان مي دهد. 
قبل  دهه  یك  در  کارشناسي  کمتر  که  واقعیتي 
قادر به پیش بیني رشد اینچنیني رسانه ها در این 
به نگاه بسیاري درواقع  کشور بود. رشدي که 
مي تواند در خدمت توسعه فرهنگي، اجتماعي و 
به  روز  و  باشد  بحران زده  کشور  این  سیاسي 
این  روز بر دامنه آگاهي جامعه در حال تحول 

کشور به ویژه نسل جوان آن بیفزاید. 
افغانستان  در  رسانه ها  است  مشخص  آنچه 
نوین همانند هر کشور دیگري جدا از پیامدهاي 
مشكالتي  و  مضرات  حاوي  آن  متنوع  و  مثبت 
بوده است. مشكالتي  این کشور  نیز در جامعه 
منتقدان داخلي  نگاه  از  که در چند سال گذشته 
این  بر  عده اي  است.  نمانده  به دور  کشور  این 
پتانسیل رسانه هاي  به  توجه  با  که  نظر هستند 
افزایش سطح  براي  افغاني  جامعه  در  گوناگون 
آگاهي عمومي، سواد، بهداشت و... این رسانه ها 
در  حداکثري  جایگاهي  به  نتوانسته اند  هنوز 
بعد  در  یكسو  از  یعني  یابند.  دست  جامعه 
آنجا  از  روزنامه ها  و  نوشتاري  رسانه هاي 
کشور  میلیوني   30 مردم  از  نیمي  حداقل  که 
میان  کردن  برقرار  ارتباط  توانایي  بي سوادند 
اکثریت  ناتواني  کنار  در  شهروندان  با  آنها 
چالش هاي  از  روزنامه ها  خرید  براي  مردم 
به  دیگر  سوي  در  است.  نوشتاري  رسانه هاي 
افغانستان،  منتقدان رسانه هاي  از  نگاه بسیاري 
از آنجا که بیشتر رسانه ها خصوصي و وابسته 
به احزاب و گروه هاي سیاسي است نتوانسته اند 
فرهنگ  گسترش  راستاي  در  فراخور  نقشي 
داشته باشند این نقد از آنجا بر رسانه هاي این 
کشور ایراد مي شود که به خاطر آنكه توان مالي 
گسترده  آنچنان  افغاني  گوناگون  رسانه هاي 

نیست. 
برنامه هاي  آنها  برنامه هاي  از  زیادي  حجم 
وارداتي یا موسیقي است که بي شك با واکنش 
برخي الیه هاي سنتي تر جامعه نیز روبه رو شده 
و حتي گاه به اعتراضاتي مبني بر وجود ابتذال 
شده  کشیده  نیز  رسانه ها  میان  در  رسانه اي 
این، وجود موانع مختلفي براي  است. عالوه بر 
این  گذر  حال  در  جامعه  در  رسانه اي  فعالیت 
کشور را نیز باید یادآور شد موانعي که با وجود 
همچنان  طالبان  سقوط  از  سال  چندین  گذشت 
این موانع از  در این کشور وجود داشته است. 
خبرنگاران،  بر  طالبان  فشارهاي  باعث  یكسو 
قتل  اخیر  سال  چند  در  حتي  و  روزنامه نگاران 
برخي از این روزنامه نگاران و خبرنگاران شده 
فعالیت  عدم  براي  فشارهایي  دیگر  سوي  از  و 
سنتي تر  الیه هاي  سوي  از  رسانه ها  در  زنان 
این  بر  مضاف  است.  داشته  تداوم  جامعه 
نباید از ذهن دور داشت  واقعیت دیگري را نیز 
آنكه رسانه هاي این کشور متكثر و زیاد هستند 
توانایي  فاقد  کشور  این  در  رسانه  اصحاب  اما 
حرفه اي در مقیاس هاي جهاني اند. همین امر بر 
کاهش کیفیت بسیاري از رسانه ها در این کشور 
قابل  استانداردهاي  از  را  آن  و  است  تاثیرگذار 

قبول و رسانه اي جهاني به دور داشته است. 

کارشناسان  از  بسیاري  نگاه  به  حال  هر  در 
انتظار  نباید  مشكالت  و  چالش ها  این  وجود  با 
کیفیتي  از  آنچنان  افغاني  رسانه هاي  که  داشت 
قابل  منطقه اي  سطح  در  که  باشند  برخوردار 
با  مقایسه  قابل  و  با رسانه هاي خارجي  رقابت 
رسانه هاي بین المللي باشند این واقعیت بیشتر از 
آنجا ناشي مي شود که اکثر رسانه هاي دیداري، 
عمري  افغانستان  کنوني  نوشتاري  و  شنیداري 
به درازاي یك دهه نیز ندارند و در واقع شرایط 
آزموني  باید  را  کشور  این  در  رسانه ها  کنوني 
افغانستان  در  رسانه اي  فضاي  آینده  براي 
شرایط  است،  مشخص  آنچه  اما  کرد  ارزیابي 
رشد  براي  اساسي  چالش هاي  وجود  با  کنوني 
براي  روشن  آینده اي  بخش  نوید  رسانه ها 

رسانه ها در این کشور است. 

چشم انداز دانشگاه ها 
در 2020 / 1409

بر  موجود  چالش های  از  استنفورد  دانشگاه  رییس 
بودجه  جذب  مشكالت  بخصوص  و  دانشگاه ها  سر 
دولتی در دهه پیش رو سخن می گوید و برای راهكار، 
اولویت بندی تحقیقات و پژوهش های بنیادی را پیشنهاد 

می دهد. 
روبرو  آن ها  با  دنیا  که  هنسی*:چالش هایی  ال.  جان 
است هر روز پیچیده تر می شود، چالش هایی مانند حفظ 
میلیارد   10 تا   9 تغذیه  عین  در  زمین  زیست بوم های 
نفر انسان، کاهش فقر، افزایش صلح و امنیت، و بهبود 
توسعه  کشورهای  در  هم  انسان ها  سالمتی  وضعیت 
در  نقشی  باید  دانشگاه ها  جهان سوم.  در  هم  و  یافته 
جستجوی راه حل این مشكالت داشته باشند و به نسل 
بعدی رهبران بیاموزند تا چگونه با آن ها مواجه شوند.

شاید بزرگ ترین تهدید برای دانشگاه های پژوهشی ما 
در دهه آینده، چالش های اقتصادی باشد که دولت ها با 
آن مواجه شده اند. برای مثال در ایاالت متحده امریكا، 
کسری بودجه سبب شده تا خیلی از ایالت ها حمایت های 
مالی خود را از دانشگاه های عمومی کاهش دهند و در 
سطح فدرال نیز، احتمال این وجود دارد که حمایت های 
مالی از برنامه های پژوهشی نه تنها افزایش نیابند بلكه 

دچار کاهش نیز بشوند.

عقالنی،  و  اقتصادی  چالش های  این  با  مواجهه  برای 
ماموریت های  به  را  نگرش خود  نحوه  باید  دانشگاه ها 
پیچیدگی  و  ابعاد  دهند.  تغییر  آموزشی  و  پژوهشی 
رویكردهایی  به  نیاز  جهان  حاضر  حال  چالش های 

همكارانه تر و چند نظمی دارد.
به طور سنتی، اساس ساختار دانشگاه ها بر مبنای نظم 
و دانشكده ها بود. سازمان هایی که از پژوهش حمایت 
می کردند معموال این ساختار را در حمایت مالی خود 
می تواند  صلبیت  این  می دادند.  بازتاب  پروژه ها  از 
مانعی در راه نوآوری باشد، و همچنین مانعی بر سر 
راه نیاز به آموزش دانشجویان برای یك محیط کاری 

همكارانه تر.
مالی  حامی  سازمان های  و  دانشگاه ها  رو،  همین  از 
تشویق  را  نظم  مرزهای  بیرون  در  کار  باید  پژوهش، 
به جای  آکادمیك که  از طریق مراکز  مثال  برای  کنند؛ 
بنا  گسترده  موضوعات  مبنای  بر  محدود  حوزه های 
نهاده شده اند. چالش این خواهد بود که این کار را بدون 
نفی نظم سنتی و نقشی که آنها در تضمین درستی کار 

دارند انجام داد.
مجبور  موسسات  شاید  جهانی،  فشارهای  افزایش  با 
اولویت بندی  بگیرند؛  سخت  تصمیمات  که  شوند 
حوزه هایی که در حال حاضر از قدرت کافی و یا عالقه 
زیاد دانشجویان در آنها برخوردار هستند و همكاری 
توانایی  دیگر  حوزه های  در  که  مشابهی  موسسات  با 
بیشتری دارند. ادامه دادن به حمایت برای اقدامات تازه 
شروع شده چند نظمی در شرایط سخت اقتصادی نیاز 

به هشیاری دارد.
دانشگاه ها مسئولیت دوگانه ای دارند: گسترده تر کردن 
این  طریق  از  دانشجویان.  آموزش  و  دانش  مرزهای 
همكاری هایی  تا  داریم  را  توانایی  این  ما  دوگانه  نقش 
را ترتیب دهیم که می توانند به آینده شكل دهند. چالش 
به  را  بالقوه  توانایی  این  تا  بود  این خواهد  آینده  دهه 

فعل بدل کنیم.
*رئیس دانشگاه استنفورد
منبع: نیچر، شماره 7277 - ترجمه: مجید جویا
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اعتراض آرام هم صدا دارد

آیا کتاب خواندن 
زندگی ما را بهتر 

می کند؟
 

احمد شهدادی

که  می کند  گمان  نویسنده  ندارد.  آسانی  چندان  پاسخ  پرسش  این 
این سؤال پاسخی دوجانبه، یعنی هم مثبت و هم منفی، دارد. کتاب 
را  آن  گاهی  می دهد.  تغییر  را  زندگی خواننده  خواندن خیلی وقت ها 
بهتر هم می کند. اما بسیار دیده ایم که کتاب خواندن زندگی خیلی ها 
را بدتر کرده است. بسیاری از آدم ها با خواندن کتاب هایی خسته تر، 
عصبی تر، پژمرده تر، حریص تر، بی مباالت تر و خالصه بدتر شده اند. 
اما اگر بخواهیم و بتوانیم در مجموع مطلب را بررسی کنیم و نظری 
بدهیم، شاید منصفانه تر آن باشد که بگوییم کتاب خواندن زندگی ما 

را بهتر می کند.
»کتاب و زندگی« عنوانی است که می توان بی شمار مطلب درباره آن 
ابعاد و سویه های  فراگیری که  به معنای شی ء جامع  نوشت. کتاب 
زندگی  برای  آیینه ای  می گیرد،  بر  در  را  انسانی  حیات  گوناگون 
ریشه های  و  فكری  حیات  از  بخشی  فلسفه  کتاب های  مثاًل  است. 
هستی شناختی اندیشه بشر را نشان می دهد. کتاب هایی با موضوع 
تاریخ، علوم اجتماعی، روان شناسی و دیگر دانش های  علم تجربی، 
بشری نیز برخی از نشانه های زندگی را منعكس می کنند. ادبیات هم 

که آیینه تمام نماست.

کتاب در همه ژانرها، از شعر گرفته تا رمان و نمایش نامه و فلسفه 
و تاریخ، به احوال انسان می پردازد و زندگی انسانی را ورق می زند. 
کتاب از آرمان های انسان سخن می گوید، به تخیالت او می پردازد، 
گذشته و آینده او را بررسی می کند، اندیشه ها و تمایالت و احساسات 
او را به تصویر می کشد، رازهای درونی او را می کاود و نوید جهانی 

بهتر به او می دهد. 

روان شناسی.  و  جامعه شناسی  و  زندگی نامه  و  تاریخ  یعنی  کتاب 
کارن  درمی آید.  نمایش  به  کتاب ها  در  انسان  طبیعت  و  شخصیت 
منابع  داستایفسكی  و  بالزاك  شكسپیر،  آثار  است:  معتقد  هورنای 

بی پایان روان شناسی اند. 

مثاًل کتاب های حوزه ادبیات را در نظر بگیرید. اگر ادبیات داستانی را 
بررسی کنیم، به شگفت می آییم که همه عرصه های زندگی بشری را 
نویسندگان کاویده اند و درباره آن چیز نوشته اند. آدم تعجب می کند 
توانست  تازه کار خواهند  نویسندگان  باز هم چگونه  این حال  با  که 
موضوعی برای نوشتن گیر بیاورند. اما باز هم می بینیم که در همه 

جای دنیا داستان منتشر می شود و کسی موضوع کم نمی آورد. 

حال بحث بر سر این است که اگر کسی مثاًل فقط داستان بخواند، آن 
وقت تقریبًا تمام جوانب زندگی بشری را از دید نویسندگانی از گوشه 
و کنار دنیا از لحاظ خود گذرانده است. این باعث می شود آدمی که 
کتاب خوانده، عمری طوالنی تر از دیگرانی که کتاب نخوانده اند داشته 
می داند،  بیشتر  آدم  این  است.  تجربی  و  فكری  عمر  منظورم  باشد. 
بیشتر می شناسد و بهتر و دقیق تر تصمیم می گیرد. با اجازه، سعی 
می کنم برخی از عناوین ادبیات داستانی را مرور کنم و بگویم که چه 

می گویند و ما چه می آموزیم.

اگر کسی می خواهد عشق و نفرت را ببیند و لمس کند، باید بنشیند و 
نمایشنامه های شكسپیر را بخواند. گردباد اثر آستوریاس، نویسنده 
بومی کشورش  رنج های سرخپوستان  و  غم ها  نقد  التین،  آمریكای 
است. آن وقت معلوِم خواننده این کتاب می شود که رنج در همه جای 

دنیا تقریبًا یك شكل دارد. 

در طاعون اثر آلبرکامو، بیماری شهر را فرا می گیرد و داستان شرح 
تفسیر  گونه ای  طاعون  الیه  یك  در  است.  طاعون  با  مردم  مبارزه 
برای  گشته ایم،  محروم  خداوند  نور  از  که  »ما  می شود:  مذهبی 
زمانی دراز غرق در ظلمت طاعونیم.« اما در یك الیه و تفسیر دیگر 
طاعون استعاره ای برای حكومت های توتالیتر و فاشیست است. یكی 
می گوید: »غیر ممكن است. همه می دانند که این بیماری در دنیای غرب 
ناپدید شده  است.« این همان است که به نظر کسانی مثل آدورنو و 

هورکهایمر فاشیسم ضد مدرنیسم نیست، بلكه تداوم آن است. 

به  ایمان  تكیه گاه  یگانه  و  است  آدمی  بر دوش  بار سنگینی  حقیقت 
آورد.  تاب  را  زندگی  می توان  که  است  ایمان  با  تنها  است.  خداوند 
از خدا و دین در  انسان  کشیش داستان می گوید: »محروم ساختن 
چنین جهانی یك امر غیر انسانی است.« کامو به پوچی اعتقاد دارد 

اما بر آن است که نباید تسلیم آن شد.

کتاب های  بخوانیم  چیزی  زندگی  شكل  درباره  بخواهد  دلمان  اگر 
مهاجرت،  مانند  مسائلی  می گیرند.  قرار  اولین ها  فهرست  در  زیادی 
است. رمان خانه ای  داستان نویسان  قبیل، خوراك  این  از  و  ازدواج 
فقر و ویرانی است. قصه های  نایپل هندی غم  بیسواس  آقای  برای 
جامپا الهیری داستان مهاجرت و تلخی و شیرینی زندگی در غربت 
است. بادبادك باز خالد حسینی هم وضع زندگی مردم افغان در داخل 
از  شكلی  تصویر  پیرزاد  زویا  قصه های  است.  کشور  آن  خارج  و 

زندگی ایرانی است. 

حال کمی  استعاری تر نگاه می کنیم. حكایت اخالقی دنیای مدرن هم 
نوشته شده است. ساراماگو در کتاب کوری می گوید که کوری در 
بی نظمی  هیوالی  سیاه.  کوری  نه  است  سفید  کوری  یك  کتاب  این 
و  آپوکالیپتیك  داستان  نوعی  می کند.  تهدید  را  جهان  نظم  دارد  که 
آخر الزمانی است. حكومت کورها بر کورها با ترس از مرگ همراه 
است، به خصوص وقتی کورها سالح به دست می گیرند؛ کورهایی 

که چشم دارند اما نمی بینند. 

گورستان  در  که  بادی  است:  گفته  کتاب  نویسنده  ساراماگو  همین 
تمثیل  ادبیات  که  است  همین  خاطر  به  می کند.  ناله  معمواًل  می وزد 

سبك زندگی است.

اگر روحیه حماسی و پهلوانی داشته باشیم می توانیم به دنیای کهن 
برویم و کتاب های کالسیك بخوانیم. ایلیاد و اودیسه هومر وشاهنامه 
فردوسی نماد زندگی یك ملت به آرمان بهتر زیستن و اثر قهرمانی 

همراه با مایه های تراژیك و انسانی است. 

فكر می کنید اگر ایمان و کفر در زندگی معنوی مردی که کارش تبلیغ 
دین است، مثاًل کشیشی، با هم بجنگند، چه وضعی پیش می آید؟ رمان 
یهودا دیگر مسیحا دیگر رمانی با موضوع ایمان است. این ایمان در 
درون مرد همواره در مبارزه است. ایمانی که دم به دم می جنگد و 

زخم می زند و می خورد. 

سنگی بر گوری، اثر جالل آل احمد، داستان ناامیدی و رنج عقیم ماندن 
است. آدمی که بچه دار نمی شود و این رنج زندگی غریب اوست. 

همه می میرند، اثر سیمون دوبوار، کتابی در ستایش مرگ است. اگر 
ویرجینیا  اثر  اورالندو  پِی چیزی می گشت.  در  ما  نبود دست  مرگ 
اعمالی که  از  نقد می کند،  وولف، ارزش های پوچ زندگی اشرافی را 
تلخی بی مرگی  برمی دارد،  پرده  تهدید می کند  را  انسانی  ارزش های 

را باز می گوید.

کتاب های  می توانیم  باشد،  توجه  جالب  برایمان  معنوی  زندگی  اگر 
پیدا کنیم. مثاًل تذکرةاالولیای عطار یك کتاب برای  مناسب خود را 
شناخت زندگی معنوی بزرگان عرفان و تصوف است. مثنوی موالنا 
انسانی  زیست بوم  در  داشتن  معنوی  زندگی  و  سلوك  دستور  نیز 
فرانسیس  قصه  یا  بازمصلوب  مسیح  برادرکشی،  داستان  است. 
آسیزی به نام سرگشته راه حق، اثر کازانتزاکیس از این نمونه هاست. 

ادبیات  در  بگویم  بهتر  یا  بل  هانریش  در قصه های  مقاومت  ادبیات 
پایداری در کشور خودمان جلوه گر است. 

اگر بخواهید مثاًل به فارسی چیزهایی بخوانید که اسمش را ادبیات 
نائیف می گذارند، سیاحت شرق قوچانی و انواع زندگی نامه ها از این 
قبیل است. مثاًل شرح زندگانی من، اثر عبداهلل مستوفی بهترین شرح 
قول  به  است.  ایران  برجسته  کلهر، خوشنویس  میرزا رضا  زندگی 
اگر صادقانه  باشد،  بی اهمیت  هم  قدر  هر  هر کس،  زندگی  کولریج: 
از زندگی نامه ها  این است که بسیاری  بیان شود، رغبت انگیز است. 

برای مای خواننده دوبار زندگی کردن است. 

عبید  مثل  کسانی  آثار  در  می توانید  فارسی  در  هم  را  طنز  تند  تیغ 
زاکانی و مرحوم کیومرث صابری ببینید که چه انتقام جانانه ای از 

چه کسانی می گیرد. 

ناچار  است  مهم  چون  اما  برسد  نظر  به  تكراری  سخن  این  شاید 
انسان  تحول خواه  و  گمال گرا  روح  تجلی  عرصه  ادبیات  می گویم. 
است. مثاًل نگاه کنید به پینوکیو آدمك چوبی، نوشته کارلو کولودی. 

تحول  انسانی؛  کمال  به  رسیدن  است:  شدن  آدم  داستان  پینوکیو 
این قصه جمله ای  اپیگراف  انسانی. در  از یك آدمك چوبی به مقام 
ایتالیایی وجود دارد: »چوبی که پینوکیو از آن  از کروچه فیلسوف 
است:  بشری  تجارب  داستان  این  دارد.«  نام  بشریت  تراشیده شده 

نادانی، غرور، راحت طلبی، خوش خیالی، فراموشی.

پینوکیو در آغاز کتاب به سوسكی می گوید : » بدان که در دنیا یك 
کار هست که به درد من می خورد و آن خوردن و خوابیدن و بازی 
نام  به  جایی  فریب  پینوکیو  است.«  ماندن  بیكار  روز  تمام  و  کردن 
درخت سكه  بكاری  اگر سكه  که  می خورد  را  هردمبیل«  »سرزمین 

تحویل می گیری.

خسته  بودن  چوبی  آدمك  »از  می گوید:  مهربان  فرشته  به  پینوکیو 
فرشته  و  شوم.«  آدم  می خواهم  شوم.  بزرگ  می خواهم  شده ام. 

می گوید: »شاید هم روزی بیاید که درخور آدم شدن باشی.« 

و  لذت  کند؟  بهتر  را  ما  زندگی  می تواند  ادبیات  همین  مثاًل  آیا  حال 
ادبیات است. ارسطو در فن  شعر از تزکیه سخن  فایده دو کارکرد 
گفته است. برخی معتقدند کارکرد ادبیات رهانیدن نویسنده و خواننده 
از فشار هیجانات است. این نوعی پاالیش روح انسانی از خستگی ها 

و درجازدن هاست.

ادبیات به شناخت روح انسان یاری می رساند. ادبیات زندگی جامعه 
را نشان می دهد. کسی گفته است: ادبیات بیان حال جامعه است: بیان 
طبقات اجتماعی، تصویر واقعیت های اجتماعی، نوعی سند اجتماعی.

این رو  از  نژاد، محیط و زمان است و  ادبیات متكی بر سه عنصر 
جزئی از فرهنگ اجتماعی به حساب می آید.

تازه ارتباط دادن علم و جامعه نیز یكی دیگر از کارهای ادبیات است. 
آرتور سی کالرك) 9 میلیارد نام خدا(، ژول ورن، کانن دویل، آیزاك 

آسیموف و … از مثال های این شكل از ادبیات است. 

در این چند سطر نشد و نخواستم که به آن جنبه هایی از ادبیات و به 
طور کلی کتاب خواندن که زندگی ما را بدتر می کنند اشاره کنم. آنچه 
گذشت همه درباره  بهتر کردن زندگی انسانی بود. مهم این است که 
ما چه آدمی باشیم و چه کتاب هایی و چگونه بخوانیم. آن وقت شاید 

زندگی ما هم کمی از این که هست بهتر شود. 

به  رسیدن  است:  شدن  آدم  داستان  پینوکیو 
به  چوبی  آدمک  یک  از  تحول  انسانی؛  کمال 
مقام انسانی. در اپیگراف این قصه جمله ای از 
کروچه فیلسوف ایتالیایی وجود دارد: »چوبی 
نام  بشریت  شده  تراشیده  آن  از  پینوکیو  که 
دارد.« این داستان تجارب بشری است: نادانی، 

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

یک رسانه ارتباط جمعی بدرستی رسالت شغلی خود را ایفا نمائیم.

02084554203 -07811000455

گونه استرس ها و عصبانیت مان را مدیریت کنیم؟

روش هاي باال 
بردن نقطة 
جوش آدم ها

اعظم ولي قیداري

نشان  آمریكا  دوك  دانشگاه  محققان  بررسي هاي 
عصباني  زودتر  و  بیشتر  که  زناني  مي دهد 
کوچك  جرقه  یك  با  خشم شان  آتش   و  مي شوند 
مي کند،  اصابت  دیگران  به  و  مي شود  برافروخته 
نسبت به دیگران کلسترول خون باالتري دارند و 

اغلب مشكل  فشارخون هم دارند....
شما  وقتي  ساده:  علت  یك  به  چرا؟  مي دانید   
عصباني مي شوید، هورمون هاي مرتبط با استرس 
در رگ هاي شما افزایش یافته و جریان پیدا مي کند 
اگر  مي ریزد.  هم  به  را  شما  دروني  تعادالت  و 
شما  بدن  شود،  تكرار  بارها  و  بارها  حالت  این 
ترشح  میزان  افزایش  یعني  مي شود.  شرطي  هم 
به  تبدیل  در جریان خون شما  استرس  هورمون 
امري عادي مي شود و شما تبدیل مي شوید به یك 

آدم همیشه عصباني!
خانواده،  اعضاي  از  مدام  روز  طول  در  اگر 
مي شنوید  همسایه ها  حتي  و  همكاران  دوستان، 
این  چرا  هستي؟  عصباني  انگار  »ببخشید  که 
حتما  بدانید  و...«  افتاده  اتفاقي  عصباني؟  قدر 
حاال  که  افتاده  اتفاق  درون تان  چیزي  قبل  از 
آینه اي  اصال  است.  کرده  نفوذ  هم  ظاهرتان  به 
گاهي  از  هر  و  بگذارید  جیب تان  درون  کوچك 
در  نمي کنید  فكر  بیندازید.  نگاهي  خود  چهره  به 

بیشتر وقت ها واقعا چهره تان عصباني است؟ خب 
بكنید  خودتان  حال  به  فكري  است،  طور  این  اگر 
کار،  زندگي،  عصبانیت؛  اژدهاي  اینكه  از  قبل  و 
آتش  به  را  اجتماعي تان  فعالیت هاي  و  دوستي 
این  به کمك  اما چگونه؟  کنید.  را مهار  بكشد، آن 
توصیه ها:خودتان را از منبع عصبانیت دور کنید: 
به کسي که شما را عصباني مي کند، نزدیك  چرا 
در  اگر  کنید.  حفظ  او  با  را  فاصله تان  مي شوید؟ 
محل کارتان چنین آدمي وجود دارد، سر راه اش 

اگر  کنید.  دور  او  از  را  کارتان  میز  نشوید.  سبز 
دارد حرف  ناراحت تان مي کند، وقتي  حرف هایش 
مي زند پنبه درون گوش تان بگذارید. در بحث هایي 
که دیگران درباره او انجام مي دهند، شرکت نكنید 
اما گاهي وقت ها از تحمل این آدم  ناگزیرید. او یكي 
از همكاران شما است که جاي اش نزدیك به شما 
یا  شما  با  که  است  فامیل  اعضاي  از  یكي  است. 
نزدیك به شما زندگي مي کند. در این صورت هر 

وقت متوجه شدید، این آدم در حال عصباني کردن 
شما است، درنگ نكرده و خود را از او دور کنید. به 
اتاق دیگري بروید. سري به یخچال بزنید. با کسي 
حتما  بدانید  و  بزنید  حرف  دارید،  دوست اش  که 
راهي براي عصباني نشدن از این آدم وجود دارد، 
آرامش بخش  تمرین هاي  بخواهید.از  خودتان  اگر 
کمك بگیرید: تا آرام شوید. همین طور که سر جاي 
دقیقه   10 براي  را  چشم هایتان  نشسته اید،  خود 
بزنید.  قدم  کار  و محل  خانه  اطراف  در  یا  ببندید 

اگر امكان اش هست، به موسیقي گوش دهید یا به 
تصویر کسي که دوست اش دارید، نگاهي بیندازید.
به خودتان زنگ تفریح بدهید: کنار دست تان جدول 
بازي  یا یك  و  بگذارید  کلمات  یا جدول  سودوکو 
براي  را  خودتان  و  بریزید  همراه تان  گوشي  در 
لحظه اي کوتاه سرگرم آن کنید. حتي مي توانید چند 
کلمه و یا دیالوگ به زبان هاي دیگر یاد بگیرید. فكر 
 10 بار در روز عصباني شدن،   10 به جاي  کنید 
بگیرید. یاد  فرانسوي  و  آلماني  ایتالیایي،  دیالوگ 

خودتان را آرام کنید: منتظر دستي که بر شانه تان 
تو  تقصیر  »آرام!  بگوید:  به شما  و  گذاشته شود 
نیست« نباشید و خودتان دست هایتان را در دست 
درون  از  که  نفسي  بكشید.  عمیق  نفس  بگیرید. 
تكرار  آن قدر  را  جمله  این  و  مي آید  بیرون  شكم 
آرام  »من  هستم«،  آرام  »من  شوید:  آرام  تا  کنید 
پیدا  عصبانیت  بروز  براي  جدید  هستم«راه هاي 
کنید: عصبانیت تان را بروز بدهید اما نه با حالت 
سعي  کنید.  انتخاب  مودبانه تري  کلمات  تهاجم! 
نكنید با دست طرف مقابل را ُهل بدهید یا یقه اش را 
بگیرید. اگر کسي موجب اذیت شما شده و بي خیال 
بگویید:  و  کنید  صداي اش  گذشته،  شما  کنار  از 
»خانم/ آقاي فالني، من از دست شما به خاطر این 
کار ]...[ ناراحت هستم به این دلیل ]...[.« اگر فكر 
مي خواهد  و  دارد  قانع کننده اي  جواب  او  مي کنید 
مشكل حل شود، به حرف هایش گوش دهید ولي 
اگر فكر مي کنید نه! بعد از تمام شدن این دو جمله 
رد شود و بروید.با یك متخصص مشورت کنید: 
به  اصال  و  رفته اید  را  راه ها  این  وقت ها  گاهي 
نظرتان راه هاي خوبي براي حل مشكل عصبانیت 
شما نیستند چون شما از مشكل خیلي بزر گ تري 
رنج مي برید که نه با تمرین هاي آرامش بخش، نه 
ابزار عصبانیت به  زنگ تفریح و حل جدول و نه 
این حالت شما  در  نیست.  قابل حل  منطقي  روش 

باید از یك متخصص کمك بگیرید. یك مشاور که 
مهارت هاي مدیریت عصبانیت در شرایط ویژه تر 

را به شما نشان خواهد داد.
رابطه عصبانیت و استرس

خیلي وقت ها درون ما استرس هایي وجود دارد که 
باعث مي شود در عین حال که دیگران را دوست 
داریم، ازآنها ناراحت شویم. براي شان ارزش قایل 
در  و  بپاشیم  هم  از  ضربه  کمترین  با  اما  باشیم 
کنیم.  گرفتار  هم  را  آنها  و خشم   آتش عصبانیت 
بعد پشیمان شویم اما دوباره و دوباره این قصه 
تكرار مي شود. چرا؟ چون از درون ناآرام ایم، پس 
لرزه هایي تمام وجود ما را مي لرزاند و این حالت 
و  عصبانیت  مگر  بگویید  شاید  است.  غیرطبیعي 
جواب  دارند؟  هم  نرمال  و  طبیعي  حالت  استرس 
یك »بله« خیلي بزرگ است. عصبانیت، استرس و 
هر  درون  در  دیگر  حس هاي  همه  و  غم  نگراني، 
باشند  داشته  وجود  باید  و  دارند  وجود  آدمي 
سالم  و  زنده  آدم  یك  وجود  نشانه  هاي  حتي  و 
هستند، خصوصا در مورد خانم  ها ! کساني که در 
زندگي نقش هاي بسیار سخت و تعیین  کننده اي را 
باید بازي کنند از نقش مادري گرفته تا نقش زن، 
کنید  و... حاال حساب  مدیرخانه یك کارمند منظم 
اگر این شعبده باز نقش ها نتواند استرس هاي خود 
را کنترل کند، آنها را از بین ببرد و نگذارد برایش 

بحران بسازد، چه پیش مي آید؟
آیا  ببینیم  و  برویم  عقب  به  قدم  یك  مي خواهیم 
ما  مشكالت  و  استرس ها  در  ریشه  ما  عصبانیت 
دره  سوي  به  قدرت  با  را  ما  که  مواردي  ندارد. 
عصبانیت ُهل مي دهند، بدون اینكه بدانیم »چرا ما 

این قدر عصباني هستیم.«
پرسش نامه کوتاهي درباره استرسبه این 8 سوال، 
صادقانه پاسخ بدهید و تفسیر آزمون را بخوانید 
و خودتان کاله تان را قاضي کنید که اهل استرس 

هستید یا نیستید:
مثل  پیش پاافتاده  و  کوچك  خیلي  اتفاق هاي   )1
سالم ندادن یك نفر، خراب بودن عابر بانك یا در 
دسترس نبودن یك تلفن همراه، شما را بیش از حد 

عصباني مي کند؟ بله خیر 
از  2( کوچك ترین شكستي مي تواند شما را بیش 

حد ناراحت کند؟   بله  خیر 
3( همیشه شك دارید که دارید کارتان را درست 

انجام مي دهید یا نه؟   بله  خیر 
4( نمي توانید افكار منفي تان را کنترل کنید؟    بله   

خیر 
5( بیشتر مواقع بدون اینكه کار زیادي انجام داده 

باشید، احساس خستگي مي کنید؟   بله   خیر 
گریبانید؟     به  دست  ناامني  احساس  با  معموال   )6

بله   خیر 
بله    برنامه غذایي و خواب تان مختل است؟      )7

خیر 
سردرد،  کمردرد،  مثل  مبهمي  دردهاي  مدام   )8

گوش درد و... احساس مي کنید؟   بله   خیر 

• تفسیر آزمون
اگر به بیش از 4 سؤال، جواب مثبت داده اید، یعني 
و  است  باالتر  معمول،  حد  از  شما  استرس هاي 
به تان توصیه مي کنیم به کمك راه حل هایي که در 
این صفحه آمده، استرس هاي تان را مدیریت کنید.

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانكاوی و مشاوره
) هیپنوتراپی تائید شده از London University ( توسط

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرك تائید شده از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کننده سمینارهای تجربی و روانكاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترك عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سیگار در یك ساعت

Tel: 020 77221 5763 
 Mob: 079 6144 7116
10 Harley Street W1
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک و تر  ایرانی 

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

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

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

غذاهای آماده ساالنه 
40 هزار نفر را در 
انگلستان می کشد

انگلستان  کلینیكی  ارتقاء  و  سالمت  ملی  موسسه 
)نایس( اعالم کرد هر سال 40 هزار نفر در این کشور 
بدون دلیل و فقط به واسطه داشتن نمك و چربی زیاد 

در رژیم غذایی، جان خود را از دست می دهند.
تحقیقات نشان می دهد مصرف هله هوله ها و غذاهای 
آماده هزینه های سنگینی بر جامعه و بخش سالمت و 

در نهایت روی اقتصاد ملی این کشور وارد می کند.
سازمان  این  بار  اولین  برای  دلیل  همین  به 
راهنمایی هایی را در مورد چگونگی پیشگیری از تعداد 
باالی مرگ و میرهای بی مورد و به واسطه خوردن 

غذاهای آماده و فرآوری شده منتشر کرده است.
عالوه بر آن، این سازمان خواستار تغییرات سریع و 
و سیاست های  غذا  تولید  در روش های  بسیار جدی 
شده  سالم تر  غذاهای  به  مردم  تشویق  برای  دولتی 
به  مردم  مصرفی  چربی  و  نمك  میزان  تا  است 

پایین ترین حد ممكن برسد.
هیچ  که  ترانس  چربی های  است  معتقد  سازمان  این 
ارزش غذایی ندارند و خطر ابتال به بیماری های قلبی 

را افزایش می دهند باید به طور کل ممنوع شود. 
نایس برای اثبات رابطه بین مصرف غذاهای ناسالم 
تمام  جامعه  عمومی  گرفتن سالمت  قرار  در خطر  و 
شواهد ممكن را جمع آوری کرده است تا جامعه را 

متوجه بحران پیش روی آن ها کند.
تحقیقات نایس نشان می دهد نزدیك به 5 میلیون نفر 
دچار  عروقی  و  قلبی  بیماری های  به  کشور  این  در 
هستند و ساالنه نزدیك به 150 هزار نفر از این افراد 
به واسطه این بیماری ها جان خود را از دست می دهند. 
این در حالی است که با رعایت برخی استانداردها در 
زمینه تولید مواد غذایی می توان از مرگ 40 هزار نفر 
از این افراد پیشگیری کرده و صدها میلیون پوند در 

هزینه های ساالنه کشور صرفه جویی کرد.
در قسمتی از این راهنما آمده است:

قیمت مواد غذایی کم نمك و کم چربی باید کم تر از مواد 
غذایی مشابه باشند تا مردم بیش تر از خرید این مواد 

غذایی استقبال کنند.
چیپس ها،  مانند  ناسالم  غذاهای  تلویزیونی  تبلیغات 
غذاهای آماده و مانند آن باید تا ساعت 9 شب ممنوع 
شود و عالوه بر آن مراکز فروش این محصوالت در 

نزدیكی مدارس باید تا حد امكان کاهش پیدا کند.
در بخش کشاورزی باید توجه بیش تری صورت گیرد 
تولید  به  کشاورزان  درست  سیاست های  اتخاذ  با  و 

محصوالت سالم تر تشویق شوند.
غذایی  مواد  روی  برچسب گذاری  سیستم  یك  باید 
بتوانند  ساده  نگاه  یك  با  خریداران  تا  شود  طراحی 

ناسالم بودن این مواد غذایی را تشخیص دهند.
مسووالن باید با اتخاذ سیاست های درست و فراهم 
دوچرخه  و  روی  پیاده  امكان  الزم،  شرایط  کردن 

سواری را برای عموم جامعه فراهم کنند.
کارخانجات  است  کرده  اعالم  ادامه  در  سازمان  این 
کاهش  مورد  در  نباید  غذایی  مواد  تولید  صنایع  و 
باشند، چرا  مصرف نمك در محصوالت خود نگران 
تاثیر  نمك و چربی  کاهش  موارد  از  بسیاری  در  که 
قابل توجهی روی طعم مواد غذایی ندارند و بسیاری 
نخواهند  تغییر  این  متوجه  حتی  کنندگان  مصرف  از 

شد.
تلگراف ، 21 ژوئن

 سیگار کشیدن حداقل به 13 شكل مي تواند روي ظاهر شما تاثیر منفي بگذارد

سیگار، زیبایي تان 
را دود مي کند

ترجمه: ابوالفضل کریمي

اگر شما سیگاري هستید، حتما تا به حال، صدها بار شنیده اید که باید این 
عادت را ترك کنید. سیگار کشیدن مضرات زیادي براي قلب، ریه ها، مغز 
و حتي زندگي جنسي شما دارد. اما ضررهاي بي شمار آن تنها به همین ها 
محدود نمي شود. اگر به شما بگویند با هر بار سیگار کشیدن یك لكه سیاه 

رنگ کوچك روي صورت شما باقي مي ماند، آیا 
باز هم به سیگار کشیدن ادامه مي دهید؟ حقیقت 
این است که سیگار کشیدن حداقل به 13 شكل 
منفي  تاثیر  شما  ظاهر  روي  مي تواند  گوناگون 

داشته باشد.....

ورم زیر چشم
خواب  که  شب هایي  در  کرده اید  توجه  حتما 
خوب و راحتي ندارید پوست شما در روز بعد 
چشمانتان  زیر  احتماال  و  ندارد  کافي  شادابي 
ورم مي کند. مطالعه اي در دانشگاه جان هاپكینز 
نشان مي دهد سیگاري ها 4برابر غیرسیگاري  ها 
مي کنند.  احساس خستگي  شبانه  خواب  از  بعد 
در  بدن  نیكوتین  میزان  کاهش  مي رسد  به نظر 
هنگام خواب باعث ناآرامي و بدخوابي مي شود.

پسوریازیس
بیماري پسوریازیس یا داءالصدف بیماري التهابي مزمن پوست است که با 
برجستگي هاي نسبتًا وسیع قرمزرنگ همراه پوسته هاي الیه الیه و نقره اي 
احتمال  باشید  اگر شما سیگاري  زانوها وآرنج ها همراه است.  پوست در 
نتایج یك تحقیق در سال  پیدا مي کند.  افزایش  بیماري بسیار  این  به  ابتال 
2007 نشان مي دهد اگر شما در روز یك بسته سیگار بكشید و این کار 
را به مدت 10 سال ادامه بدهید، احتمال ابتال به این بیماري تا 20درصد 
افزایش پیدا مي کند و در صورتي که بین 11 تا 20 سال عادت به کشیدن 

سیگار دارید احتمال ابتال به پسوریازیس 60 درصد افزایش پیدا مي کند.

زردي دندان ها
نیكوتین داخل سیگار مي تواند دندان هاي شما را زرد کرده و به شدت روي 
زیبایي آن تاثیر منفي داشته باشد. به این ترتیب باید به هزینه  خرید و دود 
را  دندان هاي تان  کردن  و سفید  هزینه جرم گیري  کردن سیگارهاي خود، 

نیز اضافه کنید.
سیگار کشیدن خطر ابتال به تمام مشكالت و بیماري هاي دهاني و دنداني از 
جمله سرطان دهان و بیماري هاي لثه را افزایش مي دهد. در مطالعه اي که 
در سال 2005 و در کشور انگلستان انجام شد، مشخص شد سیگاري ها 
با احتمال 6 برابر بیش تر از غیرسیگاري ها ممكن است به بیماري هاي لثه 

دچار شوند.

پیري زودرس پوست
همه ما به افراد مسن احترام مي گذاریم و چین و چروك هاي روي صورت 
آن ها را نشانه اي از تجربه مي دانیم. اما چهره یك جوان که بر اثر کشیدن 
احترام نیست. پزشكان بر سر  قابل  سیگار، چهره اش چین خورده است، 
را  شدن  پیر  روند  کشیدن  سیگار  که  رسیده اند  توافق  به  موضوع  این 
تسریع مي کند و به همین دلیل سیگاري ها به طور متوسط 4/1 سال از غیر 
سیگاري هاي هم سن خود پیرتر به نظر مي رسند. دلیل اصلي چروك شدن 
پوست این است که سیگار کشیدن در رسیدن مواد مغذي خون که بافت 

پوست را انعطاف پذیر و سالم نگاه مي دارد اختالل ایجاد مي کند.

زردي سرانگشت ها
نیكوتین موجود در سیگار نه تنها دندان ها )و البته دیوار خانه( را قهوه اي 
رنگ مي کند، بلكه نقش بسیار مهمي در لكه دار شدن و زرد شدن انگشتان 
دست شما دارد. البته براي از بین بردن این لكه ها روش هاي خانگي مانند 
از بین برنده لك و سفیدکننده و حتي کشیدن سیم  لیمو، محلول هاي  آب 
راه حل  ترك سیگار  به نظر شما،  اما  دارد.  وجود  پوست  روي  ظرفشویي 

راحت تر و کم دردسرتري نیست؟

نازک شدن موها
سیگار روي موهاي سر نیز اثرات مخربي دارد. کارشناسان معتقدند مواد 
آسیب  مو  فولیكول  دي.ان.اي هاي  به  مي تواند  سیگار  در  سمي  شیمیایي 

مخربي  تاثیر  که  شده  آزاد  رادیكال هاي  تولید  باعث  هم چنین  و  رسانده 
روي سلول هاي بدن دارند. در نتیجه موهاي افراد سیگاري زود تر شروع 
به نازك شدن کرده و زودتر از غیرسیگاري ها خاکستري رنگ مي شود. 
البته ریزش مو هم یكي دیگر از عوارض مصرف سیگار است. نتایج یك 
بررسي در تایوان که در سال 2007 انجام شد، نشان مي دهد سیگاري ها با 
احتمال 2برابر بیش تر نسبت به افراد غیرسیگاري ممكن است دچار ریزش 
مو بشوند. البته در این تحقیق فاکتورهایي مانند سن و عوامل ژنتیكي که 

باعث افزایش خطر ریزش مو مي شوند نیز لحاظ شده بود.

دیر خوب شدن زخم ها
انقباض و تنگي عروق بدن مي شود. باریك شدن رگ هاي  نیكوتین باعث 
در صورت  که  ریزي  بسیار  در رگ هاي  را  مي تواند جریان خون  خوني 
اکسیژن  از  را  آن ها  و  کرده  محدود  دارد  بدن وجود  قسمت هاي  دیگر  و 
دیرتر  شما  زخم هاي  که  مي شود  باعث  این  کند.  محروم  نیازشان  مورد 
از  قسمتي  به  شما  اگر  این  بر  عالوه  مي کنند.  پیدا  التیام  معمول  حد  از 
به  نسبت  شما  جراحت  جاي  برسانید،  آسیب  خود  بدن 
چندین  بود.  خواهد  قرمزتر  و  بزرگ تر  غیرسیگاري هاي 
مطالعه نشان مي دهد سیگاري ها بعد از جراحي هایي مانند 
جراحي  اعمال  یا  دندان  کشیدن  صورت،  پوست  کشیدن 
بین  از  براي  البته  نمي کنند.  پیدا  بهبود  خوبي  به  دندان 
بردن چین و چروك صورت خود نیز خیلي به جراحي هاي 
در  که  نباشید.چرا  امیدوار  پوست  کشیدن  مانند  زیبایي 
افراد سیگاري این گونه اعمال دشوارتر و درصد موفقیت 

آن کم تر از حد معمول است.

تیره شدن پوست صورت
معموال  سیگاري ها  پوست  که  کرده اید  توجه  حاال  تا 
در سال  که  مطالعه اي  در  مي رسد؟  به نظر  و خسته  تیره 
2005 انجام شد بسیاري از افرادي که در تحقیق شرکت 
از  را  رنگ  تیره  پوست  و  و چروك، الغري  داشتند چین 
خصوصیات افراد سیگاري دانسته اند. دود سیگار شامل مونوکسید کربن 
کاهش  با  نیكوتین  هم چنین  مي شود.  پوست  اکسیژن  جایگزین  که  است 
جریان خون باعث خشكي و رنگ پریدگي پوست صورت مي شود. سیگار 
کشیدن هم چنین بسیاري از مواد مغذي بدن مانند ویتامین C را در بدن 
کاهش مي دهد که نقش مهمي در مراقبت و بهبود آسیب هاي پوستي بازي 

مي کند.

زگیل ها
به دالیلي که چندان مشخص نیست، سیگاري ها بیش تر از غیرسیگاري ها 
مستعد ابتال به عفونت با ویروس پاپیلوما هستند که مي تواند باعث بروز 
ناحیه  زگیل هاي  اگرچه  تناسلي شود.  ناحیه  در  از جمله  و  بدن  در  زگیل 
تناسلي معموال توسط انواع خاصي از  HPVها منتقل مي شوند، اما سیگار 
کشیدن نیز یك فاکتور خطرزا محسوب مي شود. نتایج یك بررسي نشان 
4 برابر بیش تر نسبت به غیرسیگاري ها  مي دهد زنان سیگاري با احتمال 

ممكن است به زگیل هاي ناحیه تناسلي دچار شوند.

سرطان پوست
سیگار مهم ترین دلیل ابتال به سرطان هاي دهان، گلو و ریه است و خطر 
نتایج یك مطالعه در سال  افزایش مي دهد.  نیز  ابتال به سرطان پوست را 
به  سایرین  از  بیشتر  برابر   3 احتمال  با  سیگاري ها  مي دهد  نشان   2001

سرطان هاي پوستي مبتال مي شوند.
ترك هاي پوستینیكوتین سیگار مي تواند به بافت پوست آسیب وارد کرده 
و باعث از دست رفتن خاصیت کشساني پوست شود. هرکسي ممكن است 
با افزایش سریع وزن که براي مثال در دوران بارداري اتفاق مي افتد دچار 
بسیار  سیگاري  افراد  در  آن  شدت  و  میزان  اما  شود،  پوستي  ترك هاي 

بیشتر خواهد بود.
و  اشتها مي شود  کاهش  باعث  اندامسیگار کشیدن  تناسب  رفتن  از دست 
غیرسیگاري ها  به  نسبت  کم تري  وزن  سیگاري ها  معموال  دلیل  همین  به 
دارند. اما با این حال نتایج یك مطالعه در سال 2009 نشان داد، سیگاري ها 
این  دارند.  غیرسیگاري  افراد  با  مقایسه  در  بیش تري  احشایي  چربي هاي 
در  مي تواند  و  مي کند  حرکت  شما  بدن  داخلي  اعضاي  داخل  در  چربي 
قسمت هاي میاني بدن انباشته شود که عالوه بر چاق شدن این قسمت ها، 

خطر ابتال به بیماري هایي مانند دیابت را نیز افزایش مي دهد.

آب مروارید
از  80 سالگي دچار درجات مختلفي  تا سن  آمریكایي ها  از  نیمي  از  بیش 
بیماري آب مروارید مي شوند. البته احتمال ابتال به این بیماري در سیگاري ها 
به  ابتال  خطر  مي تواند  مداوم  سیگارکشیدن هاي  حقیقت  در  است.  بیشتر 
آب مروارید را تا 22درصد افزایش دهد. البته ترك سیگار براي پیشگیري 
از این بیماري هیچ گاه دیر نیست. در ابتال به این بیماري میزان سیگاري 

که شما کشیده اید بسیار مهم تر از طول مدتي است که سیگاري بوده اید.

منبع: فاکس نیوز
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سالمت

دانش و فناوری

سامسونگ و نسل جدید 
نمایشگرهای لمسی

تولید  به  دانشگاهی  محققان  با  سامسونگ  شرکت  همكاری   
صفحات بزرگ و انعطاف پذیری از گرافن منجر شده که می توانند 
تحولی  الكترونیك  ابزارهای  در  ایندیوم  ترکیبات  جایگزینی  با 

بزرگ را در این صنعت ایجاد کند.

از جنس کربن اطالق می شود  باریك   گرافن به صفحاتی بسیار 
با  خالص  کربن  صفحات  این  دارند.  اتم  یك  برابر  ضخامتی  که 
رسانایی  و  شفافیت  انعطاف پذیری،  قابلیت  باال،  استحكام  اینكه 
صفحات  تولید  برای  می توانند  و  دارند  توجهی  جالب  الكتریكی 
قرار  استفاده  مورد  ارزان قیمت  خورشیدی  سلول های  یا  لمسی 
گیرند، تاکنون به صنعت راه نیافته اند. گرافن برای ورود به صنعت 
نیاز به تولید به شكل صفحات بزرگی دارد که قابلیت چاپ شدن با 

اتم های متعددی مانند نقره را داشته باشند.
این  می گذرد،  گرافن  کشف  زمان  از  چند سال  سی و  اینكه  با 
الكترونیك  ابزارهای  تولید کننده  شرکت  یك  که  اولین بارست 
گزارش  به  است.  آورده  روی  آن  مورد  در  تحقیق  به  خانگی 
با دانشگاه  18ماهه شرکت سامسونگ  تكنولوژی ریویو، همكاری 
سانگ کین کوان در سئول، کره جنوبی برای ساخت صفحات گرافن 

چاپی در ابعاد مورد نیاز صنعت موفقیت آمیز بوده است.
این همكاری به تولید صفحه ای انعطاف پذیر با ابعاد یك تلویزیون 
بزرگ از جنس گرافن منجر شده است. این صفحه 63  سانتیمتری 
پیوسته از یك الیه گرافن خالص تشكیل شده که به کمك غلتك های 
خاصی روی الیه ای از پلی استر گسترده شده است. محققان برای 
استفاده  غلتكی  از  صفحه  این  روی  کربن  تك الیه  پوشش  ایجاد 
کرده اند که روی آن را با ورقه بزرگ و انعطاف پذیر بسیارنازکی 
تونل  یك  از  غلتك  این  دادن  حرارت  برای  اند.  پوشانده  مس  از 
حرارتی با دمایی حدود 1000 درجه سانتیگراد همراه با جریانی 
گرم از گاز متان و هیدروژن که حمل اتم های منفرد کربن را به 
عهده داشتند استفاده شده است. اتم های منفرد کربن در برخورد 
الیه ای  با  آنرا  و  شده  آن  سطح  جذب  مس  بسیار نازك  ورق  با 
یك دست و تك الیه از گرافن پوشانده اند، حرکت غلتك ها و فشار 
ناشی از آنها این الیه منظم را به صفحه پلی استر مورد نظر انتقال 

داده است. در نهایت الكترودهای نقره روی صفحه چاپ شده اند.
با استفاده از این تكنیك می توان صفحات انعطاف پذیر بزرگ تری 
در  صفحات  این  کرد.  تولید  اندك  هزینه ای  با  نیز  را  گرافن  از 
یا  امروزی  خورشیدی  سلول های  جایگزین  می توانند  نهایت 
بر  اکسید قلع ایندیوم شوند که عالوه  از  تهیه شده  لمسی  صفحات 

شكننده بودن، بسیار گران قیمت است.
توسعه این تكنیك منوط به ساخت صفحاتی در ابعاد بزرگ تر از 
بازار  نهایت رویكرد  تازه و در  کاربردهای  ایجاد  گرافن خالص، 
و سازندگان ابزارهای الكترونیك نسبت به این صفحات است. به 
نظر می رسد برای تولید انبوه محصوالت الكترونیكی با صفحات 

انعطاف پذیر گرافن باید چند سالی صبر کنیم.

در سراسر جهان طرفداران رایانه های لوحی روز به روز در حال 
افزایش هستند 

رایانه های 
ساده لوح! 

امیر جالل شوکتي 

حدود 10 سال از اولین زمزمه های مربوط به تولید دستگاه هایی به 
نام تبلت پی سی )Tablet PC( می گذرد و در چند ماه اخیر با بهبود 
وضعیت جهانی اقتصاد ، صنعت تولید این رایانه های نسل جدید نیز 
پیشرفت چشم گیری  الكترونیك  به حوزه  مانند سایر صنایع مربوط 
داشته است. تبلت پی سی که در فارسی »لوح رایانه« یا »رایانه لوحی« 
نامیده می شود شبیه یك لپ تاپ است و دارای یك نمایشگر لمسی 
است که کاربر را قادر می سازد به جای استفاده از موشواره و صفحه 

کلید ، توسط انگشت دست یا یك قلم مخصوص که Stylus نام دارد 
عملكرد دستگاه را در دست بگیرد . 

پیشرفت  اوج  نقاط  از  یكی  دستگاه ها  این  تولید  کارشناسان  دید  از 
تكنولوژی رایانه های همراه به شمار می رود . تبلت ها توسط اتصاالت 
بی سیم به شبكه های داخلی و اینترنت متصل می  شوند و شكل لوح 
ماندشان سبب راحتی کار با آنها در هر مكان و زمانی شده و نیز به 
از لحاظ  . تبلت پی سی ها  دلیل وزن کم حمل و نقل ساده ای دارند 

ساختار و شكل ظاهری به سه دسته کلی تقسیم می شوند : 

 )Slate( لوح
این گروه از خانواده بزرگ تبلت ها فاقد کیبورد سخت افزاری هستند. 
نمایشگر این رایانه ها از نوع LCD بوده و اندازه آنها نیز بین 8.4 
تا 14.1 اینچ متغیر است . در تبلت های لوحی امكان اتصال جداگانه 
کیبورد توسط پورت USB به آنها وجود دارد و به عنوان کامپیوتر 
کار در مشاغل ایستاده مانند پزشكی ، آموزش و ... استفاده می شوند 
. دستگاه جدید شرکت اپل به نام آی پد نمونه خوبی برای یك تبلت 
پی سی لوحی به شمار می رود . الزم به ذکر است که به گفته مدیران 
فروش اپل ، دومیلیون دستگاه آی پد در دو ماهه نخست عرضه به 

بازار فروش رفته است . 

 )Convertibles( قابل تبدیل
این نوع از تبلت ها که از قضا شناخته شده ترین نوع رایانه های لوحی 
هستند یك بدنه اصلی دارای کیبورد و یك نمایشگر دارند و در نگاه 
اول شما را به یاد نسل آینده لپ تاپ ها می اندازند ! در اغلب تبلت 
بدنه اصلی متصل  به  از طریق یك رابط  نمایشگر   ، تبدیل  قابل  های 
است . این رابط به نمایشگر امكان گردش 180 درجه در حول محور 

خود را می دهد . البته نكته مهم اینجاست که خود این رابط در برخی از 
مدل ها از استحكام کافی برخوردار نیست و به راحتی آسیب می بیند 
. گرچه مدل های محكم تر نیز در بازار موجود است . دلیل استقبال 
گسترده عموم مردم از این دسته از رایانه های لوحی یوزر فرندلی 
خوب آنهاست . این مدل ها مناسب افرادی است که هنوز به استفاده از 
قلم یا دست برای کار با کامپیوتر عادت ندارند و کار با کیبورد سخت 

افزاری برایشان آسان تر و دلپذیر تر است . 

 )Hybrid( ترکیبی
Slate و  یا هایبرید خصوصیات مدل های  تبلت پی سی های دورگه 
مدل های Convertible را در کنار هم دارند . دورگه ها کیبورد دارند 
ولی کیبورد نصب شده بر روی آنها قابلیت جدا شدن از دستگاه را 
دارد . باید توجه داشته باشید که کیبورد مدل های Slate هم قابل جدا 
این است  با مدل های دو رگه در  آنها  بارز  تفاوت  شدن هستند ولی 
نمایشگر وصل می شود ولی  به  با کابل  که کیبورد مدل های لوحی 
در مدل های دورگه این کیبورد بر روی خود دستگاه است و پس از 

اتصال ، دارای قابلیت گردش 180 درجه است . 
در حال حاضر استفاده از تبلت پی سی ها به دلیل سهولت کار و نیز 
کاهش شدید قیمت روز به روز در حال افزایش است و از این رو به 

معرفی جدید ترین مدل ها در این زمینه می پردازیم : 
و  است  تبدیل«  »قابل  نوع  از  پی سی  تبلت  این   :  T1028x گیگابایت 
صفحه نمایش آن امكان گردش 360 درجه دارد. T1028x از سرعت 
66.1 گیگاهرتزی پردازنده atom n280 شرکت اینتل بهره می برد و 
تصاویر خروجی را با وضوح 768×1366 پیكسل بر روی نمایشگر 
10.1 اینچی اش نشان می دهد . باتری شش سلولی دارد و ظرفیت هارد 
دیسكش هم برابر 160 گیگابایت است . یك گیگابایت حافظه رم این 
دستگاه است و مجهز به تجهزاتی مثل بلوتوث ، wi-fi و ... هم هست 
. کمپانی گیگابایت از ارزش 700 دالری این محصول خبر داده است . 
Kno : آی پد که تا کنون فروش خوبی داشته رقبای سرسختی پیدا 
کرده است. شرکت Kno که تا چند ماه پیش با نام Kakai شناخته 
می شد خالقیت جالبی در طراحی تبلت های لوحی به کار برده است 
کتاب  ها کرده  بازار  راهی  نام شرکتش  با  را  که محصولش   Kno  .
به  منحصر  و  زیبا  واقعا  تبلت  این   . است  جالبی ساخته  الكترونیكی 
فرد دارای دو صفحه نمایش 14 اینچی بوده که به صورت لمسی کار 
یادداشت   ، با تمامی فرمت های مخصوص کتاب ها   Kno  . می کنند 
های  فایل   ، آموزشی  های  برنامه   ، اینترنت  به  دسترسی   ، برداری 
چندرسانه ای و ... سازگاری دارد و با هدف کمك تجربی و آموزشی 
به دانش آموزان و دانشجویان ایجاد شده است . ضمنا به طورکامل از 
HTML 5.0 ، فلش و دیگر محتویات وب پشتیبانی می کند و امكاناتی 
. جالب است که  wi-fi را هم در خود گنجانده است  مثل بلوتوث و 

Kno با طی کردن یك سری مراحل اداری و 
و  خود  بین  ما  دادن  قرار  بستن  به  نسبت   ، متوالی  های  وگو  گفت 
و   Pearson and Wiley همانند  عالی  آموزش  بزرگ  انتشارات 
تعداد  است  قرار  و  است  کرده  اقدام   McGraw Hill Education

زیادی Kno راهی کالج ها و دانشگاه های سراسر آمریكا شود . 
در   Lenovo شرکت  های  تبلت  از  مدل  این   :  IdeaPad U1 لنوو 
نمایشگاه CES 2010 معرفی شد و از خانواده Hybird ها می باشد. 
به رغم داشتن نمایشگر چند لمسی 11.6 اینچی تنها 1700 گرم وزن 
دارد . این محصول واقعا عجیب به دو صورت کار می کند. اگر نمایشگر 
به بدنه اصلی متصل باشد همانند یك لپ تاپ معمولی عمل می کند و 

 CULV را با استفاده از پردازندهHome Premiu ویندوز 7 نسخه
Intel Core 2 Duo به خوبی اجرا می کند . اما هنگامی که نمایشگر 
این دستگاه -که فقط 700 گرم وزن دارد- از آن جدا شود ، پردازنده 
قابلیت  از  استفاده  با  کاربر  و  شده  فعال  آن  داخل   Snapdragon
چندلمسی نمایشگر کنترل آن را به دست می گیرد. گفتنی است که در 
صورت جدا بودن نمایشگر از بدنه اصلی ، سیستم عامل اختصاصی 
لنوو که بر پایه لینوکس است روی SSD 16GB آن بارگذاری شده 
و اجرا می شود .این محصول که در اواخر ماه ژوئن عرضه می شود 

999 دالر قیمت دارد . 
سامسونگ Galaxy : مگر امكان دارد که یك فن آوری جدید در جهان 
رونق بگیرد و سامسونگ در صدد کسب رتبه اول بازار آن محصول 
بر نیاید؟! در بازار داغ تبلت ها سامسونگ هم از قافله عقب نمانده و 
حدود یك هفته پیش »انگجت« گزارشی از تبلت سامسونگ ارائه کرد . 
این تبلت که Galaxy نام دارد دارای نوعی نمایشگر 7 اینچی است که 

با نام S-Pad شناخته می شدند . 
از سیستم عامل  و  TouchWiz سامسونگ است  آن  کاربری  رابط 
اندروید استفاده می کند . به گزارش انگجت و بر اساس اطالعاتی که 
از وبالگ سامسونگ آفریقای جنوبی استخراج شده تبلت سامسونگ 
از رزولیشن باالیی برخوردار است و برای ساخت آن از نمایشگر های 
 Slate استفاده شده است . اطالعات بیشتری از این تبلت AMOLED
همكاری  می توان  را  دستگاه  این  برنده  برگ  ولی  نیست  دست  در 
سامسونگ و گوگل دانست که در نوع خود کم نظیر است و مطمئنا 

ثمره خوبی خواهد داشت . 
پیش تر در مقاله ای تحت عنوان »دستگاهی برای هیچ یك از فصول« 
به نقد آی پد که نوعی تبلت پی سی لوحی محسوب می شود پرداخته 

ایم . 
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کلینیک تغذیه 
آشنایي با 6 فیتوکمیکال مهم

ترجمه: راضیه پاشایي 

چرا  مي دانید  مي دهند.  اهمیت  زیاد  فیتوکمیكال ها  به  تغذیه  متخصصان 
آنها این ترکیبات را مهم مي دانند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که 
از ترکیبات شیمیایي و سالم هستند که در میوه ها  فیتوکمیكال ها نوعي 
احتمال  که  داده   بررسي ها نشان  یافت مي شوند و  به وفور  و سبزي ها 
کاهش  را  مروارید  آب  و  آلزایمر  سرطان،  انواع  از  بسیاري  به  ابتال 
مي دهند. بسیاري از آنها خاصیت آنتي اکسیداني داشته و آثار زیان بار 
رادیكال هاي آزاد را که سبب تخریب سلول ها، پیري پوست و سكته هاي 

قلبي مي شوند، از بین مي برند....
بتاکاروتن 

از  یكي  و  مي آورد  به وجود  را  هویج  نارنجي  رنگ  بتاکاروتن  رنگدانه  
به  براي  روش  بهترین  است.  شده  شناخته  آنتي اکسیدان هاي  قوي  ترین 
بیشترین حد رساندن آن، خوردن مقدار فراوان میوه هاي نارنجي و زرد 
رنگ و سبزیجاتي از قبیل هویج، فلفل دلمه اي رنگي و کدو حلوایي است. 
در  پس  هستند  بتاکاروتن  از  باالیي  مقادیر  حاوي  نیز  سبز  سبزیجات 
صورت رنگي نبودن مي توان از آنها بهره برد. جالب است بدانید، نتایج 
مطالعه اي که روي بیش از 80 هزار نفر که توسط موسسه کارولینسكا، 
از  غني  سبزیجاتي  که  کساني  داده  نشان  است،  شده  انجام  استكهلم 
به  نسبت  آنها  در  معده  به سرطان  ابتال  خطر  مي خورند،  را  بتاکاروتن 
54 درصد پایین تر  کساني که کمترین مصرف میوه و سبزي را دارند، 

است پس این نوع سبزیجات را در برنامه غذایي تان از قلم نیندازید.
لیکوپن

به  ابتال  خطر  چون  است  یافته  شهرت  مردانه  فیتوکمیكال  به  لیكوپن 
سرطان پروستات و البته بسیاري دیگر از سرطان ها را در صورتي که به 
میزان کافي دریافت شود، کاهش مي دهد. مطالعه اي از دانشكده پزشكي 
یال در آمریكا، حاکي از آن است مرداني که میزان لیكوپن در خون شان 
یادتان  فقط  مي شوند.  مبتال  پروستات  به سرطان  کمتر  باالست،  بسیار 
باشد که لیكوپن آنتي اکسیداني قوي تر از بتاکاروتن است که مي توان آن 
و  پخته شده اند(  یا  و  آنهایي که رسیده  )به خصوص  از گوجه فرنگي  را 

همچنین گریب فروت صورتي رنگ و یا زردآلوها به دست آورد.

آلیسین
این ترکیب در پیاز و سیر یافت مي شود و خاصیت آنتي اکسیداني اش به 
رقیق شدن خون کمك مي کند و احتمال لخته شدن خون و مسدود شدن 
رگ ها را کاهش مي دهد. همچنین خاصیت ضدباکتریایي، ضدویروسي، 
ضدقارچي و کاهش خطر ابتال به سرطان در آلیسین شناخته شده است. 
بنابر تحقیقات »سرطان و تغذیه« که روي 521 هزار و 457 نفر در 10 
و  سیر  که  افرادي  است  شده  مشخص  گرفته،  صورت  اروپایي  کشور 
پیاز مي خورند خطر ابتال به سرطان دهان، گلو و مري در آنها نسبت به 

سایرین 88 درصد پایین تر است.
آنتوسیانین

آبي، سیاه  ارغواني،  میوه هاي  از  مي توان  را  آنتي اکسیداني  رنگدانه  این 
آورد.  به دست  انگور سیاه  و  اخته  قبیل چغندر، زغال   از  و سبزیجاتي 
طي مطالعه مشترك آمریكایي نروژي که به مدت 16 سال طول کشیده 
را  آنتو سیانین  از  غني  محصوالت  که  کساني  دریافته اند  محققان  است، 
مي خورند، خطر ابتال به بیماري هاي قلبي در آنها 12 درصد کاهش پیدا 
مي کند. پس بهتر است در فصل میوه هاي یاد شده، تازه آنها را خریداري 
بروز  زمینه هاي  تا  دهید  قرار  خانواده تان  اعضاي  در دسترس  و  کرده 

بیماري هاي قلبي در آنها کاهش پیدا کند.
ایزوتیوسیانات

این  مي شود.  یافت  بروکلي  کلم  همچون  سبزیجاتي  در  ایزوتیوسیانات 
سبزیجات حاوي ترکیبات گوگردي هستند که طعم آنها را کمي ناخوشایند 
کرده و به همین دلیل بسیاري از افراد تمایلي به خوردن آن ندارند. اما 
مواد  این  زیرا  دهید  تغییر  را  خود  ذایقه  کمي  مي کنیم  پیشنهاد  شما  به 
مي توانند احتمال ابتال به بسیاري از سرطان ها را در شما کاهش دهند. 
به گزارش تحقیقي از دانشگاه تگزاس مرکز سرطان اندرسون، خوردن 
مقدار فراواني از ایزوتیوسیانات ها مي تواند خطر ابتال به سرطان مثانه را 
تا 29 درصد کاهش  دهد و تاثیر آن در مردان نسبت به زنان سه برابر 
است بنابراین آقایان سیگاري بهتر است که این سبزي را حتمًا در برنامه 

غذایي خود قرار دهند حتي اگر طعم آن برایشان دل پذیر نیست.
لوتئین

مي تواند  که  رنگدانه هاست  خانواده  از  یعني  کاروتنوئید  نوعي  لوتئین 
دانشگاه  در  که  مطالعه اي  براساس  کند.  کمك  شما  چشمان  سالمت  به 
ویسكانسین به انجام رسیده نتایج حاکي از این مطلب اند که کاروتنویید 
مي تواند خطر ابتال به ضعف ماهیچه هاي چشم )ناشي از افزایش سن( را 
که سبب بروز نابینایي مي شود تا 43 درصد کاهش دهد. شما مي توانید 
به  رنگ  زرد  و  نارنجي  میوه هاي  و  برگ سبز  در سبزیجات  را  لوتئین 
دست آورید و به این ترتیب سالم ماندن چشم هایتان را تضمین کنید. پس 
با این توضیحات براي دریافت کلیه ترکیبات یاد شده بهتر است همراه با 
وعده هاي غذایي اصلي و یا در میان وعده ها از انواع میوه ها و سبزي هاي 

رنگي و البته تازه استفاده کنید

افزایش سن، روندي پیش رونده و  پیر شدن و  این حقیقت ساده که 
غیرقابل توقف است، آشكار است....

 اما کارشناساني که در حوزه سالمندي مطالعه مي کند، مي گویند زمان 
آن رسیده که به این فرآیند زیستي با دیدگاهي تازه نگریسته شود؛ 

دیدگاهي که در آن پیري به عنوان وضعیتي در نظر گرفته مي شود 
که قابل دستكاري، تغییر دادن و به تاخیر انداختن است.آنها مي گویند 
هدف از اتخاذ این رویكرد جدید جستجو براي داروهایي است که به 

مقابله با بیماري هاي مربوط به پیري بپردازند.

لندن  پیري شناسي زیستي، در کنفرانسي در  دیوید جمز، متخصص 
به عنوان یك  را  پیري  »اگر  به عقب« گفت:  »بازگردان ساعت  نام  با 
بیماري در نظر بگیریم، چگونگي پاسخ ما به آن تغییر مي کند. براي 
حاضر،  حال  در  بود.«  خواهد  دکترها  وظیفه  پیري  درمان  مثال، 
دانشمندان و شرکت هاي دارویي که مي خواهند پژوهش هاي شان در 
مورد پیري را به صورت نتایج ملموس درآورند، با ممانعت مقرراتي 
در اروپا و آمریكا روبه رو هستند که تنها مجوز تولید داروهایي را 
مي دهند که براي بیماري خاصي ساخته شده اند، نه براي وضعیتي 

عمومي مانند پیري.

نظر  در  بیماري  عنوان  به  پیري  که  آنجایي  »از  مي گوید:  دکتر جمز 
گرفته نمي شود، این امر باعث تمایل نداشتن شرکت هاي داروسازي 

به ساختن داروهایي براي درمان پیري مي شود.«

توانایي انسان ها براي زندگي طوالني تر به وفور در سراسر دنیا نشان 
داده شده است. میانگین طول عمر در کشورهاي توسعه یافته در طول 
قرن بیستم تا 30 سال افزایش یافته است و کارشناسان انتظار دارند 
که در طول قرن بیست و یكم همین مقدار افزایش یا بیشتر در میانگین 

طول عمر رخ دهد.

انجام  دانمارکي  پژوهشگران  به وسیله  که سال گذشته  بررسي  یك 
شد تخمین زد که بیش از نیمي از نوزاداني از سال 2000 به بعد در 
که  کرد  خواهند  زندگي  آن قدر  مي شوند،  متولد  ثروتمند  کشورهاي 
صدمین سالگرد تولدشان را ببینند. اما با افزایش سن بار بیماري هاي 

و  عقل  زوال  موارد  مي رود  انتظار  مي یابد.  افزایش  سن  به  مربوط 
آلزایمر- بیماري هاي مغزي تحلیل برنده مغز- تقریبا هر 20 سال یك 
بار دو برابر شود تا در سال 2030 به 65 میلیون نفر و تا سال 2050 
به بیش از 115 میلیون نفر برسد. همچنین میزان دیابت، بیماري قلبي 
و سرطان و هزینه درمان آنها در سالمندان، به طور قابل توجهي در 
ثروتمند  در کشورهاي  هم  و  فقیر  در کشورهاي  هم  آینده  دهه هاي 

افزایش خواهد یافت.

نیویورك  در  اینشتین  آلبرت  پزشكي  کالج  از  بارزیالیي«  »نیر  دکتر 
مي  گوید که یك راه براي مواجهه با این بار سنگین بیماري ها، این است 
که به بزرگ ترین عامل خطرساز براي همه آنها – یعني پیري- توجه 
کنیم. او مي گوید: »یك چیز است که همه آن را نادیده مي گیرند. پیري 
سازوکار  این  وجود  به  ما  و  بیماري هاست  این  همه  مشترك  عامل 
مشترك براي همه این بیماري ها توجه نداریم. ما تنها به بیماري هاي 

خاص توجه مي کنیم.«

در  مشكل  این  حل  براي  جهان  سراسر  در  دانشمندان  از  بسیاري 
حال بررسي ژن هاي افراد با عمر بسیار طوالني هستند و شروع به 
یافتن ساز و کارها یا مسیرهاي ژنتیكي کرده اند که به این افراد کمك 
مي کند از بیماري هایي مانند زوال عقل، سرطان ها، بیماري هاي قلبي و 
سایر بیماري هاي مربوط به پیري که باعث مرگ دیگر افراد در سنین 

پایین تر مي شود، در امان بمانند.

عمر  طول  مي رود  تصور  که  ژن ها  این  یافتن  با  معتقدند  دانشمندان 
افزایش  براي  تنها  نه  را  آنها  اثرات  بتوان  کنند، ممكن است  را معین 
سالمتي  دوره  کردن  طوالني  براي  این،  از  مهم تر  بلكه  عمر،  طول 
کالیفرنیا و موسسه  از موسسه سالك  دیلین  آندرو  کرد.  تقلید  فرد، 
پزشكي هاروارد هیوز در این باره مي گوید: »به طور فزاینده اي این 
احتمال افزایش مي یابد که با دستكاري دارویي این مسیرها بتوان از 

بیماري هاي مربوط به پیري و خود پیري پیشگیري کرد.«

به گفته دکتر جمز یك مانع عمده در این مسیر، این دیدگاه سنتي است 
که پیري یك بیماري نیست، بلكه فرآیندي طبیعي و خوش خیم است 
مي گویند،  کارشناسان  این  سه  هر  اما  کرد.  مداخله  آن  در  نباید  که 
این وضعیت به نفع آنها در حال تغییر است. دیلین مي گوید: »اکنون 
شمار زیادي از متخصصان سالمندي وجود دارند که بر بزرگ ترین 
فشار  آمریكا،  داروي  و  غذا  سازمان  جهان،  دارویي  ناظر  سازمان 
مي آورند تا تعریفي دوباره از پیري به عنوان یك بیماري را بپذیرد.« 

آمریكا  بهداشت  ملي  موسسه هاي  مانند  عمده  پژوهشي  گروه هاي 
تا  دارند  قرار  فشار  تحت  نیز  بریتانیا  پزشكي  پژوهش  شوراي  و 
انجام دهند  این مورد  تاکید بیشتر - و سرمایه گذاري بیشتري- در 
تا مشخص شود چگونه پیري خطر بیماري ها را افزایش مي دهد. از 
نظر گروهي از دانشمندان که زیست شناسي پیري را بررسي مي کنند، 
در  آنها  که هدف  است  مورد  این  در  افراد  کردن  قانع  اصلي  مساله 
بلكه  نیست،  عمر  طول  افزایش  دیگر  پیري  سازوکارهاي  شناخت 

زندگي سالم تر است.

مي پردازیم،  پیري  بررسي  به  ما  که  اصلي  »دلیل  مي گوید:  دیلین 
طوالني کردن عمر افراد نیست، بلكه هدف ما این است که مردم طول 
عمر سالم تري داشته باشند.« از نظر او باید به آموزش دوباره مردم 
و مقامات بهداشتي پرداخت تا پیري زیستي را در این پرتوي جدید 
ببینند. او مي گوید: »برخالف باور عمومي ما نمي خواهیم کاري کنیم 
که یك آدم صدساله تا 250 سال عمر کند. هدف ما این است که بتوان 
این  روند  است،  آلزایمر  بیماري  مستعد  که  ساله اي   60 شخص  در 
80 سالگي زندگي کند و  تا  او بتواند  تا  انداخت  بیماري را به تاخیر 

نوه هایش را هم بشناسد.«
منبع: رویترز

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائید

تمام هدف شان این است که افزایش طول عمر با افزایش عرض زندگي یعني کیفیت آن همراه باشد

خدایا، برطول و عرض عمر ما بیفزا!
ترجمه: دکتر زهرا عباس پور تمیجاني
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یافته اید،  را  خود  زندگي  ایده آل  شریك  شما 
هیچ  که  امیدوارید  و  داشته اید  رویایي  ازدواجي 
چیزي از شیریني روزهاي زندگي مشترك شما کم 
نكند. بسیار خوب چرا که نه! شما مي توانید به این 

خواسته زیبایتان برسید. 

را  خود  سعي  تمام  شما  گذشته  که  روزهایي  در 
از فرصت هاي خوب خود را به  کرده اید، بسیاري 
دارید  انتظار  و حاال  داده اید  اختصاص  این مساله 
که نتیجه خوبي از آنها بگیرید و حق دارید انتظار 
کمترین مشكالت را در این روزهاي طالیي زندگي 
داشته باشید اما باید ببینیم که برنامه شما براي لذت 
این روزهاي مهم که مي تواند سرآغازي  از  بردن 
شما  سعادتمندانه  زندگي  عمر  یك  براي  مستحكم 
کار  این  براي  مگر  کنید  فكر  شاید  باشد، چیست؟ 
هم باید برنامه ریزي کرد؟ بله، در واقع براي حفظ 

و استمرار شادماني روزهاي آغازین زندگي شما 
باید با دقت یك باغبان ورزیده، آفت ها و مشكالتي 
را که ممكن است باغ شما را خراب کند بشناسید 
باشید.  داشته  مناسبي  برنامه ریزي  آنها  براي  و 
سعادت  به  دست یابي  هدف  با  باید  شما  برنامه 
اعتماد،  عالقه،  احساس  گسترش  و  روزافزون 
صداقت و دوستي با شریك زندگي تان باشد تا این 
براي  اینكه  با  برسد.  بیشتري  هماهنگي  به  زندگي 
این منظور شما باید همه جوانب مساله را در نظر 
بگیرید اما 5 نكته ساده وجود دارد که مي تواند به 
عنوان قدم هاي اولیه به شما کمك زیادي بكند که با 

هم آنها را مرور مي کنیم.

از  انتظارات خود  و  تلقي  توقعات، طرز  1( درباره 
زندگي مشترك با همسرتان حرف بزنید:

زماني  واقع  در  نیستید.  خودتان  فقط  دیگر  شما 
هم  با  شما  روحاني  و  شكوه  با  محیطي  در  که 
پیمان بسته اید که در کنار یكدیگر به زندگي ادامه 
که  باشد  روشن  خودتان  براي  تنها  نه  باید  دهید، 
این  به نظر شما  پیمان چیست و  این  به  نگاه شما 

براي  تعهداتي  چه  و  دارد  ویژگي هایي  چه  پیمان 
براي  را  نظرها  همین  باید  بلكه  مي کند  ایجاد  شما 
آشنا  هم  او  نظرهاي  با  و  کنید  بازگو  همسرتان 
شوید. به عبارت دیگر سعي کنید چشم انداز روشن 
و واضحي از تصورات و تلقي هاي خود از پیمان 
شناختن  زیرا  کنید  ترسیم  هم  براي  زناشویي 
در  شما  به  مساله  شما  نگاه  نوع  و  انتظارات  این 

برداشتن قدم هاي بعدي موثر است. 

2( نیازهاي همسرتان را بشناسید و خود را در آن 
شریك کنید:

سعي کنید بفهمید که شریك زندگي تان براي آن که 
و  دارد  نیاز  چیزهایي  چه  به  باشد  همسر  بهترین 
به  که  بدهید  شرح  او  براي  هم  خودتان  همچنین 
عقیده شما چه عواملي باعث مي شود که فكر کنید 
بهترین همسر هستید یا بهترین همسر دنیا را دارید.

این  شما  نیازهاي  از  یكي  است  ممكن  مثال  براي 
باشد که در صورتي که بعد از مشكلي به موفقیتي 
دست پیدا کردید همسرتان شما را تشویق کند و 
در  که  یا:»زماني  بیاورد  زبان  به  را  تشویق  این 
و  کني  از من تشكر  کار خانه کمك مي کنم  انجام 
یا اینكه براي غذاي خوشمزه اي که پخته ام به من 
بگویي دستت درد نكند! یا اینكه من دلم مي خواهد 
پایان  به  روز  تا  داریم  اختالفي  و  مشاجره  اگر 
نكند  پیدا  ادامه  فردا  به  و  باشد  نرسیده حل شده 

یا اینكه اختالفات ما فقط بین خودمان حل شود.«
به خاطر داشته باشید که تمام نیازهاي شما براي 
دیگر  بیان  به  نیستند.  منطقي  لزوما  شدن  اجابت 
اجرا  قابل  شما  خواسته هاي  تمام  است  ممكن 
نباشند و یا اگر هم باشند اجراي آنها فقط به سد 
و مانعي در زندگي تبدیل شوند. در چنین مواردي 
به  را  عمل  آزادي  و  اختیار  این  و  باشید  منصف 
همسرتان بدهید که او خواسته هاي منطقي شما را 
برآورده سازد و از او انتظار نداشته باشید که به 

تمام خواسته هاي شما عمل کند.

3( موافقت یا مخالفت:

زندگي  اول  روزهاي  معمول  آزمون هاي  از  یكي 
تا  مي کند  طرفین  از  یك  هر  که  است  تالشي 
همسرش مثل او درباره مسایل فكر کند و یا اینكه 
باشد.  داشته  موارد  تمام  در  او  مشابه  احساسي 
منجر  مخالفت  ایجاد  به  این تالش  معمول  به طور 
مي شود و مي تواند سرآغاز مشاجره هایي باشد که 

نتیجه خوبي ندارند.
مشترك  زندگي  شروع  که  باشید  داشته  نظر  در 
را  خود  شما  که  است  این  معني  به  تالش  این  با 
محروم  زندگي تان  شریك  تفكرات  و  قابلیت ها  از 
مي کنید. چه لزومي دارد شما احساس مشابهي در 
تمام زمینه ها داشته باشید و یا اینكه در تمام موارد 
شرایط  بعضي  در  کنید.  فكر  همسرتان  مثل  حتما 
شما به این تفاهم و یكسان نگري احتیاج دارید که 
امور زندگي بهتر پیش برود و این موافقت با عقاید 
زناشویي  زندگي  شرایط  شدن  بهتر  به  همسرتان 
کمك کند اما این مساله در تمام موارد الزم نیست. 
همدیگر را در تنگناي به شكل طرف مقابل درآمدن 

نگذارید.

-4 یك تیم باشید:
زندگي مشترك مسابقه اي نیست که در آن به کسي 
واقع  در  داده شود،  بیشتري  امتیاز  است  بهتر  که 
در بازي زندگي مشترك اگر امتیازي به دست آید 
است.  زندگي مشترك شان  و  دو طرف  هر  نفع  به 
بنابراین اگر این امتیاز چیزي از طرف مقابل تان کم 
امتیاز خوبي در زندگي به حساب نمي آید.  مي کند 
بفهمد  که همسرتان  باشید  آن  پي  در  همیشه  پس 
که شما براي سعادت او در زندگي اقدامي را انجام 
کدام  شما  نظر  از  که  کنید  کمك  او  به  و  داده اید 
زیباتري  شكل  زندگي  که  مي شود  باعث  امتیاز ها 
واقع هدف یك زندگي مشترك  بگیرد. در  به خود 
در  طرفین  بین  آرامش  و  هماهنگي  ایجاد  موفق 

گذران روزهاي متالطم زندگي است.

ببخشید، فراموش کنید و ببخشید:
این مهارت را در سال اول زندگي به کار ببرید و در 
انتظار یك زندگي خوش را براي بقیه عمر  عوض 
داشته باشید. کساني که نمي توانند ببخشند و یا این 
کار را انجام نمي دهند به طور معمول با ازدواجي 
که  بدگماني  و  آزار  از  زندگي سرشار  و  نافرجام 
تمام مدت آن صرف جدل و مشاجره شده و تنفر، 
آکنده  ناامیدي و سیاهي  از  پر  با روزهایي  را  آن 

کرده است، مواجه مي شوند.

به  بازار و مشتریان 
جدید فکر کنید!

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و 
مشتریان شما را 

بیشتر می کند!

02084554203
07811000455 

آشپزباشی
کوکوی اسفناج برای 

مبتالیان به دیابت

● مواد الزم :
● روغن مایع مخصوص سرخ کردنی به مقدار 

الزم
● تره فرنگی 2 عدد

● اسفناج تازه 175 گرم
● تخم مرغ 5 عدد

● پیازچه 4 عدد
● سبزی کوکو 150 گرم)حدود 3 مشت(

● گردو 20 گرم
● نمك و فلفل به مقدار الزم

جعفری،  گشنیز،  شامل  کوکو  سبزی  توجه:  ـ 
شوید، تره، پیازچه و کمی نعنا می باشد.

● طرز تهیه :
تره فرنگی و اسفناج را خرد می کنیم . پیازچه 
را نیز ساطوری می کنیم .کمی روغن )حدود 1 
قاشق( را در ماهی تابه می ریزیم تا داغ شود. 
تره فرنگی های خرد شده را کمی در روغن تفت 
می دهیم. سپس اسفناج خرد شده را به آن می 
 3 متوسط  حرارت  روی  گذاریم  می  و  افزاییم 

دقیقه بماند تا اینكه کمی نرم شود.
فرنگی،  تره  اسفناج،  و  زده  هم  را  ها  مرغ  تخم 
افزاییم.  می  آن  به  را  کوکو  سبزی  و  پیازچه 
آن  به  را  شده  خرد  فلفل،گردوی  نمك،  سپس 
دارای  ماهیتابه  در  را  مواد  کنیم.  می  اضافه 
غذاخوری(  قاشق   3 حدود  )روغن  داغ  روغن 
می ریزیم. درب ماهیتابه را می گذاریم و روی 
حرارت مالیم قرار می دهیم تا بپزد. بعد آن را 
نیز سرخ  آن  دیگر  تا طرف  کنیم  می  رو  پشت 

شود. 

5 نكته براي شروع اولین سال زندگي مشترك

هنوز اول عشق است

زبان رنگ
از  درصد   38 از  بیش  دهد،  می  نشان  تحقیقات 
طریق  از  یكدیگر  با  افراد  ارتباط  راهكارهای 
و  شود  می  انجام  زبان  و  غیرکالمی  ارتباطات 
آموزش این مهارت از دوران شیرخوارگی، رابطه 
بهبود می  70 درصد  تا  را  والدین  فرزند و  میان 

بخشد. 
برای نمونه در خانواده هایی که مهارت استفاده از 
زبان بدن و ارتباطات غیرکالمی رواج دارد، درك 
متقابل و توجه به نیازهای عاطفی که گاهی اوقات 
اعضای  و  بوده  بیشتر  نیست  ابراز  قابل  کالم  با 
خانواده پیوند عاطفی مستحكم تری را با یكدیگر 

برقرار می کنند. 
مهارت  آموزش  برای  مؤثر  های  روش  از  یكی 
انواع حالت ها  های غیرکالمی به کودك، طراحی 
و چهره مانند غم، شادی، نگرانی و ... روی کاغذ 
است. برای نمونه تصویر آدمكی که اخم کرده، در 
بخواهید  او  از  و  کرده  رسم  کودك  نقاشی  دفتر 
پس از رنگ آمیزی تصویر، حالت را تقلید کند و 
درکی که از تصویر دارد را بیان کند. یا از کودك 
از  که  را  درکی  بودن  مثبت  یا  منفی  تا  بخواهید 

تصویر دارد بیان کند. 
تشویق کودك هنگام انتقال پیام از طریق سیگنال 
های معنادار و مثبت و نادیده گرفتن پیغام هایی 
به  منجر  اوقات  گاهی  و  دارد  منفی  مضمون  که 

بروز تیك عصبی یا عادات ناپسند می شود. 



جمعه 4 تیر ماه 1389   -  شماره 153هفته نامه پرشین32

info@persianweekly.co.uk

دخترک لندنی 
در چنگال 

پیرمرد هوس باز
بازنویسی: سبا ایرانی

                                            Persian.real.story@googlemail.com  

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

تماس بگیرید.

وقت صحبت؛ صدای رنجور و خسته مادربزرگی را می شنیدی که 
از شدت غصه، توانایی راحت حرف زدن را نداشت. آنقدر افسرده 
و ناراحت بود که نمی دانست از کجای ماجرا شروع کند و چگونه 
تاثرش را از آنچه برایشان رخ داده، بیان نماید. از نوه دختری اش به 
نام شیدا شروع کرد. شیدا دختر جوانی که اکنون بیست ساله است 
تحصیلی  و  علمی  مدارج  از  مسیری  بایست  می  جوانی  آغاز  در  و 
را طی نماید تا آینده ای خوش را برای خودش رقم بزند. اما گویی 
این  کنید  دنبال  است.  خورده  رقم  دیگر  ای  گونه  به  سرنوشتش 

ماجرای وافعی را که مادربزرگ برایمان بازگو کرده است:
مادر  کرد.  می  زندگی  لندن  در  مادربزرگش  با  که  بود  مدتها  شیدا 
دوست  شیدا  پیش  یكسال  از  بیش  است.  دیگری  شیدا ساکن شهر 
پسری داشت که واقعا به او عالقمند بود. اما طی زمان رابطه شیدا 
و دوست پسرش، بر اساس اختالفاتی به جدایی منجر می شود. این 
جدایی سبب می شود که شیدا غمگین و افسرده شود. حال و روز 
دخترك، پریشان حالی و غم بود. اطرافیان و خانواده سعی می کنند 
که او را دلداری داده و یا کمكش کنند. اما نصیحت ها و راهنمایی 
های دیگران هیچ تاثیری در حال و روز شیدا نداشت. روزها به این 

منوال می گذشت تا اینكه روزی بر حسب اتفاق؛ خانواده اش به آگهی 
در مورد مشاوره رایگان )مشاور خانواده( در یكی از مراکز مربوط 
تصمیم  آنها  کنند.  می  برخورد  لندن  مناطق  از  یكی  در  ایرانیان  به 
می گیرند تا در این جلسات مشاوره و روانشناسی شرکت کنند و 
شیدا را نیز همراه خود ببرند. شاید از این طریق، او با شنیدن برخی 
سخنان مشاوره ای و خانوادگی به خودش باز آید و دوباره زندگی 

اش به روال عادی بازگردد.
آنها چند هفته ای در جلسات گروهی شرکت می کنند که مشاور این 
گروه مردی جا افتاده 62 یا 63 ساله بود که رهبری جلسات و ارائه 
مشاوره را بر عهده داشت. او خود را دکتر یا روانشناس نمی دانست 
اما معتقد بود که دارای علم و آگاهی کافی در مورد امور روحی و 
روانی است. بنابراین با قدرت بیانی که داشت، توانسته بود که نظر 

مثبت و مساعد همگان را به همراه داشته باشد.
شاید در ابتدا این جلسات تاثیر زیادی بر حال و هوای شیدا نداشت 
برای شیدا بوجود آورد.  توانست، کمی جذابیت  به مرور زمان  اما 
و  روحی  شرایط  در  تغییراتی  خانواده  اینكه  تا  گذشت  ها  هفته 
احساسی شیدا، احساس کردند. حاال او کمی شاداب تر و سر زنده 
به نظر می رسید. گویی سخنان و صحبت های آقای سماواتی  تر 
مشاور گروه بر شیدا کم کم تاثیر گذار شده بود. همه از اینكه شیدا 
را کمی شادتر می دیدند؛ خوشحال بودند و او را بر حضور بیشتر 

در جلسات تشویق و ترغیب می کردند.
عاطفی  رابطه  از  و  زد  حرف  سماواتی  آقای  با  شیدا  بعد،  مدتی 
با  هم  سماواتی  آقای  کرد.  دل  و  درد  او  با  اش  خورده  شكست 
های خصوصی  کالس  در  که  کرد  تشویق  را  او  داشت  که  درایتی 
باهم  شیدا  مشكل  مورد  در  بیشتر  تا  باشد  داشته  مشاوره  او  با 
گفتگو کنند. شیدا هم پذیرفت. بنابراین هفته ای چند بار به صورت 
خصوصی، شیدا نزد آقای سماواتی می رفت و تحت مشاوره قرار 
می گرفت. این دو ساعتها با هم حرف می زدند. بدین ترتیب شیدا 
هر بار که از این جلسات بازمی گشت؛ شور و شوق زندگی بیش از 
پیش در چشمانش، جرقه می زد. کم کم شیدا به شرایط عادی زندگی 
بازگشته بود و تبدیل به دختری معقول شده بود که راهنمایی ها و 
از  همیشه  و  داشت  قرار  او  مدنظر  همواره  آقای سماواتی  سخنان 
مشاورش نقل قول هایی را در مورد مسائل مختلف بیان می داشت. 
سماواتی کتاب هایی را به شیدا معرفی کرده و از او خواسته بود که 
در تنهایی هایش این کتاب ها را بخواند. شیدا نیز در تنهایی و بیكاری 

اش کتاب ها را می خواند.

این مشاوره ها و جلسات یكسالی به طول انجامید. خانواده هم در 
جریان بودند و راضی. چون دختر خود را همچون گذشته ها شاد و 
پر نشاط می دیدند. شیدا گاهی با دوستانش برای تفریح به سینما یا 
پارك می رفت و مدام در حال گشت و گذار بود. این رفتارش به گونه 
لندن  ای به همه روحیه می داد. روزی مادر شیدا برای دیدنش به 
آمد. با دیدن شیدا بسیار خوشحال شد چرا که دخترش را پرانرژی 
بود؛  توانسته  اینگونه  مشاوری  اینكه  از  مادر  دید.  می  شاداب  و 
مادربزرگ  با  بود.  بازگرداند؛ مسرور  عادی  زندگی  به  را  دخترش 
شیدا صحبت می کند و تصمیم می گیرد که برای دیدن و شرکت در 
کالس های آقای سماواتی او نیز پیشقدم شود. بنابراین مادر شیدا 
نیز چندین جلسه در این کالس ها حضور می یابد. در ابتدا کالس ها 
را مناسب و مثمر ثمر می بیند اما بعد از مدتی نظرات آقای سماواتی 
را در مورد برخی مسائل زندگی، نادرست می بیند. از ادامه حضور 
در این کالس ها منصرف می شود. فكری به ذهنش خطور می کند. 
و  پرس  آقای سماواتی  نظریات  درمورد  از شیدا  گیرد  می  تصمیم 

جو کند. 
زمانی که از شیدا سوال می کند. شیدا همان نظرات آقای سماواتی را 

برای مادرش بازگو می کند. مادر مخالفت خود را با برخی موارد در 
مورد زندگی و امور احساسی بیان می دارد. اما شیدا با تندخویی با 
مادرش برخورد می کند و ابراز می دارد که هر چه از آقای سماواتی 
آموخته است بی نقص و درست است. مادر و مادربزرگ تالش می 
در  از شیدا  و  بكشند  پیش  را  مناسب، حرف  های  فرصت  در  کنند 
مورد عقاید آقای سماواتی جویا شوند و هر بار این صحبت ها به 
بحث و جدل های طوالنی میان آنها منجر می شد. بنابراین از شیدا 
می خواهند که دیگر به این کالس های خصوصی نرود. اما شیدا نمی 

پذیرد و آقای سماواتی را بهترین انسان در دنیا می داند.
پیدا  مساله  این  به  نسبت  شدیدی  نگرانی  احساس  خانواده  کم  کم 
به راحتی نمی توانست در خانه درباره آقای  می کنند. دیگر کسی 
سماواتی صحبت کند و یا از او انتقاد کند چرا که شیدا به شدیدترین 
خاصی  جایگاه  سماواتی  آقای  داد.  می  نشان  واکنش  ممكن،  شكل 
ادامه  مخالف  خانواده  اعضای  همه  اما  بود.  کرده  پیدا  شیدا  برای 
حضور شیدا در کالس های خصوصی آقای سماواتی بودند. شیدا 
بیند؛ روزی تصمیم می گیرد که از خانه  این مخالفت ها را می  که 
دیگر  جایی  در  خودش  برای  بنابراین  کند.  مكان  نقل  مادربزرگش 
خانه ای را اجاره می کند و با وجود اصرار و خواهش های فراوان 
مادربزرگ از نزدش می رود. یكبار دیگر بر بار اندوه و نگرانی های 
خانواده نسبت به شیدا افزوده می شود. آنها تصمیم می گیرند تا نزد 
آقای سماواتی رفته و از او بخواهند که به ادامه کالس ها با شیدا، 
پایان دهد. وقتی نزد او می روند او با متانت و خوش رویی از آنها 
استقبال می کند و به حرف های آنان گوش می دهد. آقای سماواتی 
می گوید که من به شیدا کمك کردم  که عشق سابقش را فراموش کند 

و خودش را باز یابد و به زندگی عادی بازگردد. فقط همین! 
آنها اصرار می کند که شیدا تغییر کرده است و حتی خانه را ترك 
یك  حرف  تنها  و  کند  می  زندگی  تنهایی  به  خودش  برای  و  کرده 
نفر است که می پذیرد و آنهم حرف های خود آقای سماواتی. پس 
بخواهید که به لج بازی هایش پایان دهد. آقای سماواتی اظهار بی 
اطالعی می کند اما به نوعی به آنها می فهماند که شیدا به او عالقمند 
مشاور  فقط  و  ندارد  شیدا  با  دیگری  ارتباط  هیچ  او  و  است  شده 

اوست.
این ادعای سماواتی برای آنها بسیار دردناك بود. مادر و مادربزرگ 
ابتدا شیدا  نزد شیدا می روند و ساعتها با او صحبت می کنند. در 
عالقه اش به سماواتی را رد می کند اما پس از اصرارهای شدید آنها، 
بیان می دارد که واقعا شیفته و عاشق سماواتی است. او حتی می 
گوید که می داند سماواتی متاهل و صاحب همسر و فرزند است؛ اما 
برایش اهمیتی ندارد و واقعا از آشنایی و ارتباط با سماواتی لذت می 
برد. مادر و مادربزرگ هرچه تالش کردند که دخترك را از خواب 

غفلت بیدار سازند؛ موفق نشدند. 
که  شدند  مطلع  مداوم،  های  کردن  کنترل  و  مرتب  های  پیگیری  با 
این ارتباط ، ارتباطی است دو طرفه. چرا که خود سماواتی نیز هر 
روز به دیدن شیدا می آمد و یا او را به گردش و تفریح می برد و تا 
شب هنگام نزد شیدا می ماند و سپس از خانه شیدا می رود. حتی 
کند.  تواند کاری  نمی  نیز  پلیس  اما  را در جریان می گذارند.  پلیس 
بود  توانسته  یكسال گذشته، سماواتی  تمامی  که  آنها متوجه شدند 
از احساسات شكست خورده شیدا سوء استفاده نماید و خودش را 
جایگزین عشق سابق شیدا نماید. سماواتی به جای اینكه شفا دهنده 
سوءاستفاده  او  اعتماد  از  باشد؛  دختر  این  دیده  آسیب  احساسات 
کرده بود و خودش را بهترین و مناسب ترین مرد برای شیدا جا زده 
بود. توانسته بود افكار و روحیات شیدا را به سمت خودش معطوف 
سازد و تمامی خالهای شیدا را خودش ُپر نماید و بدین طریق حتی 
به خانواده شیدا که به او اعتماد کرده بودند و شیدا را به او سپرده 

بودند، نیز خیانت کرده بود.

او  نیز  نیز شیدا همچنان عاشق سماواتی است. سماواتی  امروز  تا 
یا حضوری است.  تلفنی  او در تماس  با  تنها نمی گذارد و مدام  را 
را  شیدا  با  مشاوره  از  غیر  به  ارتباطی  هرگونه  همچنان  سماواتی 
انكار می کند. اما شیدا همه چیز را برای خانواده اش تعریف کرده 
است و از اینكه چطور سماواتی در جلسات مشاوره به او تلقین می 
کرده که شیدا فقط عاشق اوست و به جز او به مرد دیگری فكر نمی 
کند. شیدا همه اینها را بازگو می کند و عاشقانه از اینكه با سماواتی 

ارتباط روحی و عاطفی عمیقی دارد؛ لذت می برد. 

کنند.  نمی  را سپری  مادربزرگ شیدا، روزهای خوشی  و  مادر  اما 
روزگار آنها با غم و اندوه همراه شده است و خود را درمانده یافته 
حكم  که  بینند  می  مردی  دستان  در  را  شان  جوان  دختر  آنها  اند. 
اینگونه توانسته با شیادی و در پوشش یك  پدربزرگش را دارد و 
مشاور قالبی، از سادگی و شكست عاطفی دخترشان در این سن کم، 
بهره برداری نموده و او را به دام هوس بازی های خودش بیاندازد.
وسواس  و  آگاهی  با  ها  خانواده  تا  گفت  را  اینها  همه  مادربزرگ 
اطالعیه  یا  آگهی  هر  به  کنند.  رفتار  فرزندانشان  به  نسبت  بیشتری 
اعتماد  راحتی  به  مدعی  یا  مشاور  هر  به  نخوردند.  فریب  رایگانی 
نكنند. همه انسانها پاك و بی منظور نیستند؛ بسیاری در لباس میشی 
هستند که از درون خصلت گرگ گونه دارند و منتظر فرصتی هستند 

تا بیگناهی را بدرند. 

ماجرای واقعی
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جامائیکا به 
آرامش رسید 

کریستوفر  کردن  دستگیر  جریان  در 
دودوس بزرگ ترین قاچاقچي جامائیكا 

ده ها نفر جان خود را از دست دادند 

»کریستوفر  کرد  اعالم  جامائیكا  پلیس 
رئیس  »دودوس«  به  ملقب  کوك« 
کشور،  این  مخدر  مواد  بزرگ  کارتل 

عملیات  ماه و طي  یك  از گذشت  سرانجام پس 
در  شد.  دستگیر  امنیتي  نیروهاي  توسط  ویژه 
مواد  بزرگ  قاچاقچي  این  دستگیري  جریان 
مخدر پایتخت جامائیكا در طول یك ماه گذشته 
نفر در  شاهد درگیري هاي خونیني بود و ده ها 
این  جریان  آشوب ها و درگیري ها کشته شدند. 
درگیري ها به قدري شدید بود که دولت جامائیكا 
فوق  وضعیت  کینگستون  در  روز  چند  براي 
تالش ها  که  اول  روزهاي  در  کرد.  اعالم  العاده 
براي بازداشت دودوس آغاز شده بود طرفداران 
مسلح او چند پاسگاه پلیس در کینگستون را به 
کمیسیونر  ـ  الینگتون«  »اوون  کشیدند.  آتش 
رسانه هاي  با  مصاحبه اي  در  ـ  جامائیكا  پلیس 
ماه  یك  طي  کرد:  تصریح  کشور،  این  دولتي 
تمام  بین الملل  پلیس  و  امنیتي  نیروهاي  گذشته 
تالش خود را به کار گرفته و در راه دستگیري 

این  با  شدند.  قرباني  هم  افرادي  قاچاقچي،  این 
کنیم.  را دستگیر  مرد  این  ما موفق شدیم  حال، 
درگیري هاي خشونت بار و خونین ماه گذشته تا 
است.  گذاشته  بر جاي  کشته   73 ظهر سه شنبه 
همچنین باعث شد تا مردم در منطقه تحت قلمرو 
موافقان  شوند؛  تقسیم  دسته  دو  به  »کوك« 
در  مخدر  مواد  بزرگ  قاچاقچي  این  دستگیري 
ـ  کشور  این  پایتخت  ـ  »کینگستون«  کلیساي 
گردهم جمع شده و به دعا مي پرداختند. مخالفان 
راه  به  تظاهرات  خیابان ها  در  هم  او  دستگیري 
مي انداختند و از دولت مي خواستند این قاچاقچي 
بسیاري  میان  در  او  بگذارد.  خود  حال  به  را 
هود  رابین  نام  با  کینگستون  فقیر  مردم  از 
مشهور بود. مقام های جامائیكا سه شنبه اعالم 
کریستوفر  خودروی  امنیتی  نیروهای  کردند 
دودوس کوك را در جاده ای در حومه پایتخت 
خبرگزاری  کردند.اما  بازداشت  را  او  و  متوقف 
آسوشیتدپرس به نقل از کشیشی برجسته به نام 
بود  کرده  موافقت  متهم  که  نویسد  می  میلر  ال 
خودش را در سفارت آمریكا به مقام های دولتی 
ماه  کوك  دودوس  کریستوفر  کند.برادر  تسلیم 
شد.  تسلیم  کشیش  این  میانجیگری  با  گذشته 
این در حالي است که پلیس فدرال ایاالت متحده 
آمریكا نیز خواستار رسیدگي به پرونده این مرد 
در دادگاه عالي این کشور است؛ چرا که وي به 
آدم ربایي، پولشویي، اختالس، قاچاق و فروش 
موادمخدر در خیابان هاي ایاالت مختلف آمریكا 
و تجاوز به زنان و دختران و گسترش فساد در 
این کشور متهم است. بیشتر فعالیت این مرد در 
آمریكا صورت گرفته است. دادستانان آمریكایي 
کوك را سردسته یك گروه تبهكاري مي دانند که 
در طول جنگ هاي کوکائین در دهه 1980 صدها 
نخست  گولدینگ،  بروس  رساند.  قتل  به  را  نفر 
وزیر جامائیكا، موافقت کرده است که کریستوفر 
گفته  بدهد.  تحویل  آمریكا  به  را  کوك  دودوس 
حزب  با  کوك  دودوس  کریستوفر  شود  می 
حاکم کارگر در کشورش رابطه نزدیكی دارد و 
با  ابتدا  به همین دلیل، نخست وزیر جامائیكادر 

استرداد او به آمریكا مخالف بود. 
23 ژوئن 2010 

یك زنداني 
هم سلولي اش را خورد 
را  سلولي  هم  سینه  کوکاین،  نیكالس 
خارج  را  او  شش های  از  یكی  شكافت، 

کرد و آن را خورد 

در یكي از دلخراش ترین جنایت هاي اخیر فرانسه 
یك زنداني روان پریش فرانسوي به خاطر خوردن 
رفت.یك  محاکمه  میز  پاي  به  سلولي اش  هم 
را کشت، سینه  فرانسوی هم سلولی خود  زندانی 
او را خارج کرد  او را شكافت، یكی از شش های 
قلب  داشت  قصد  ابتدا  در  فرد  این  خورد.البته  و 
هم سلولی خود را خارج کند، اما به اشتباه  ریه های 
بیرون آورد.نیكالس کوکاین  بدنش  از  را  قربانی 
نام  به  خود  هم سلولی  کشتن  جرم  به  ساله   39
شوك  در  را  دنیا   2007 ژانویه  در  بادری  تیری 
فرو برد. او ابتدا با مشت و لگد زدن و وارد کردن 
مجروح  را  خود  هم سلولی  قیچی  با  ضربه  چند 
کرد و در نهایت با فرو کردن کیسه زباله در سر 
قربانی او را خفه کرد.سپس نیكالس سینه بادری 
را با یك تیغ ریش تراشی شكافت. او در مورد علت 
انجام این کار وحشتناك گفت: »من می خواستم با 

این کار روح این فرد را از آن خود کنم.« 
محاکمه  براي  دوشنبه  روز  در  کوکاین  نیكالس 

شدن براي این عمل وحشیانه اش در دادگاهي در 
شمال غربي فرانسه حاضر شد. او در دادگاه به 

جنایت وحشیانه اش اعتراف کرد. 
بدن قطعه قطعه شده تیري بادري در سوم ژانویه 
پیدا  نگهبانان  از  یكي  توسط  سلولش  در   2007
شد.جسد این فرد که در آن زمان به دلیل تجاوز 
به  شكافي  کالبد  براي  می برد  سر  به  زندان  در 
پزشكي قانوني منتقل شد و در آنجا مشخص شد 
قسمتي از ریه چپ این قرباني مفقود شده است. 

به گفته وکیل مدافع کوکاین، موکلش از مشكالت 
روحي ورواني در رنج بوده و قبل از اینكه مرتكب 
در  زندان  مسئوالن  از  بارها  شود  جنایت  این 
منتقل  رواني  بخش  به  را  او  بود  کرده  خواست 
بود.  رد شده  بار  هر  او  درخواست  این  اما  کنند 
کوکاین در دادگاه روز دوشنبه گفت:»من چندین 
آنها  به  و  خواستم  کمك  زندان  مسئوالن  از  بار 
اما  باشم  خطرناك  دیگران  براي  مي توانم  گفتم 
آنها حرف هایم را جدي نگرفتند و من هم خطرناك 
ثابت کردم.«کوکاین که روي صورتش  بودنم را 
دیده  خونین  و اشك هاي  انسان  خالكوبي جمجمه 
یك  رواني  بخش  در  حاضر  حال  در  مي شود 
ثبات  از لحاظ رواني  بیمارستان بستري است و 

نسبي پیدا کرده است. 
انتظار مي رود کوکاین به خاطر این قتل فجیع به 
حبس ابد محكوم شود. حكم نهایي او هفته آینده 
صادر خواهد شد.ژاکلین بادري مادر قرباني این 
او  بدانم  دارم  دوست  گفت:»  دادگاه  در  حادثه 
باید  او  با پسرم کرده است.  را  چرا چنین کاري 
پاسخگوي این کارش باشد.« نیكالس کوکاین در 
سه سالگي توسط یك خانواده به فرزند خواندگي 
گرفته شد. او در دوران جواني مشكالت فراواني 
به  مسلحانه  سرقت  و  تجاوز  جرم  به  و  داشت 

زندان افتاد. 
دیوید  نام  به  دیگري  زنداني  قتل  این  جریان  در 
الگرو هم در سلول حضور داشته است. او ابتدا 
اما در نهایت از  به همكاري با کوکاین متهم شد 
سلولش  در  گذشته  سال  شد.او  تبرئه  اتهام  این 

خودکشي کرد و جان سپرد. 

22 ژوئن 2010 
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تماشای فوتبال جان یك مرد را گرفت 
یكي از هواداران فوتبال در آفریقاي جنوبي به خاطر این ورزش 
جانش را از دست داد.این مرد که می خواست به جای تماشای 
برنامه های سرگرمي، مسابقات جام جهانی فوتبال را تماشا کند 
حد  تا  کشور  این  شرق  شمال  در  خانواده اش  اعضای  توسط 
 61 ماکویای  قتل رسید.دیوید  به  نهایت  در  مرگ کتك خورد و 
ساله از روستای کوچك ماکاویا در استان لیمپوپو بر سر کنترل 
یك سریال  می خواستند  که  فرزندش  دو  و  همسر  با  تلویزیون 
تلویزیوني تماشا کنند شروع به دعوا کرد، چرا که او می خواست 

مسابقه بین تیم های آلمان و استرالیا را تماشا کند. 

ماتمان مالفو سخنگوی پلیس در این باره گفت: 
» این مرد می خواست مسابقه فوتبال را تماشا کند و از همین زمان بود 
که درگیری آغاز شد. خانواده این مرد به او حمله کردند. زمانی که 
این مرد می خواست کانال تلویزیون را عوض کند مورد حمله همسر 
68 ساله و پسر 36 و دختر 23 ساله خود قرار گرفت.«تحقیقات پلیس 
پلیس مطمئن نیست که  دارد و  ادامه  قتل هنوز  پرونده  این  در مورد 
نظر می رسد که  اند.به  را کشته  او  با چه وسیله ای  این مرد  خانواده 
این ماجرا  از  بعد  البته  به دیوار کوبیده باشند.  آنها سر پدر خود را 
مرد  این  پلیس  رسیدن  تا  اما  گرفتند،  تماس  پلیس  با  بالفاصله  آنها 
جان خود را از دست داده بود. بعد از این اتفاق همه اعضای خانواده 

دستگیر شدند. 
دختر این مرد بالفاصله با وثیقه 200 دالری آزاد شد، اما دیگر اعضای 
خانواده هنوز هم در اسارت به سر می برند. قرار است جلسه رسیدگی 
شود.  برگزار  ژوئیه   27 تاریخ  در  فرزند  و  مادر  این  اتهامات  به 
مسابقات جام جهانی برای اولین بار در قاره آفریقا برگزار می شود. 
تمام  تقریبا  داشت.  خواهد  ادامه  ژوئیه   11 تاریخ  تا  مسابقات  این 
بلیت های 64 مسابقه این رقابت ها به فروش رسیده اند. البته بسیاری از 
آفریقایی ها به قدری فقیر هستند که پول کافی برای خرید بلیت و رفتن 

به استادیوم را ندارند. 
22 ژوئن 2010 

زن 86 ساله دو 
زن را کشت 

یك زن مسن اهل کرواسی دو زن دیگر را با تبر 

اعالم  خصوص  این  در  پلیس  سخنگوی  کشت. 
کرد: این زن 86 ساله از  آشفتگی های روانی رنج 
که خوابیده  زمانی  را  قربانی اش  دو  او  برد.  می 
حادثه  این  در  است.  کشته  تبر  ضربه  با  بودند 
دو قربانی 81 و 88 ساله در اثر شدت جراحات 
وارده جان باختند. این جنایت در یكی از خانه های 
آنجا  مسن  زن   12 که  داد  رخ  پراپورکن  دهكده 
زندگی می کردند.زن قاتل بعد از اینكه گفته حالش 
خوبی نیست به بیمارستان منتقل شد و بعد از آن 
یكی از نزدیكان هنگام سرو صبحانه اجساد دو 
قربانی را کشف کرد.بنا بر اعالم سخنگوی پلیس، 
در  او  رسد  می  نظر  به  شد.  بازداشت  قاتل  زن 
زمان وقوع جنایت به لحاظ ذهنی تعادل نداشته 
و از نظر روانی  آشفته بوده است.صاحبخانه در 
این باره به رسانه های محلی گفت که گاهی اوقات 
شاهد رفتارهای خشنی از این زن بوده و چندین 

بار از سوی روان پزشك درمان شده است. 
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● متولد فروردین )بره(:
را  خود  پروازی  بلند  پاداش  امروز  شما 
شما  که  جدیدی  خبرهای  ولی  بینید،  می 
امروز دریافت می کنید ممكن است رابطه 
انجام داده  آشكاری با کارهایی که اخیراً 
به  معمواًل  که  درهایی  باشند.  نداشته  اید 
شدن  باز  حال  در  بودند  بسته  رویتان 
شما  به  زیادی  فرصتهایی  و  هستند 
بسیار  شما  اگرچه  شود.  می  پیشنهاد 
زمانی  ولی  هستید،  مند  عالقه  و  مشتاق 
که جواب مثبت دادید الزم است که سخت 

کار کنید.
● متولدین اردیبهشت )گاو(:

نسبت  بینانه  واقع  تصویری  اکنون  شما 
به آینده در ذهن دارید، اما هنوز هم فكر 
کردن بیش از اندازه در مورد موفقیتهای 
مربوط به گذشته که از دستشان داده اید 
از  خوبی  به  نتوانید  که  شود  می  باعث 
آنچه پیش رویتان قرار دارد بهره بگیرید. 
پیگیری کردن مهم ترین هدفهایتان بسیار 
مهم است، اما توسعه دادن امكانات دیگر 
است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  نیز 
شما  رویاهای  که  باشید  داشته  یاد  به 
در  که  ای  ناشناخته  پتانسیل  توانند  می 

موقعیت اخیر پنهان بودند را احیا کنند.
● متولدین خرداد )دوقلوها(:

یك روش عملی برای ارتباط برقرار کردن 
اکنون باعث شده است که شما کمی آرام 
اما واقعیت زندگی جدای  تر حرکت کنید، 
شما  است.  سرگرمی  و  کردن  تفریح  از 
امروز باید رفتاری جدی داشته باشید و 
بسیار مهم است که با هر کسی که به شما 
فرضیه  باشید.  صادق  شود  می  نزدیك 
بتوانید  اینكه  از  شما  اگر  نكنید؛  پردازی 
روی شخص دیگری حساب کنید اطمینان 
کافی ندارید، فقط نظریات خود را با او در 
کدام  به  بحث  که  ببینید  و  گذاشته  میان 

سمت هدایت می شود.
● متولدین تیر )خرچنگ(:

اکنون  احساسی  هیجان  و  شور  اگرچه 
دچار  هم  هنوز  اما  است،  کرده  فروکش 
است.  عجیب  خیلی  برایتان  شدن  اشتباه 
امكان  و  شود  می  نزدیك  شما  به  فردی 
که  تصویرهایی  و  حقایق  فرد  این  دارد 
اندازه  از  بیش  بینی  خوش  از  ای  جلوه 
نمی  شما  کند.  تلقین  شما  به  را  هستند 
نظر  به  باف  منفی  فردی  که  خواهید 
برسید، اما نمی توانید درستی اطالعات را 
دیگران  تفكرات  خاطر  به  دهید.  تشخیص 
باشید.  صادق  خودتان  با  نباشید؛  نگران 
خوبی  احساس  چیزی  به  نسبت  اگر 

نداشتید آن را خریداری نكنید.
● متولدین مرداد )شیر(:

امروز مسیر شما بسیار هموار شده است، 
به  کننده  ناراحت  اما هنوز هم موضوعی 
در  تزلزلی  که  دارد  وجود  واقعیت  نام 
امور  روی  آورد.  می  پدید  شما  مسیر 
از  را  شما  کردن  کار  عملی  و  کاربردی 
ندهید  اجازه  اما  کند،  می  دور  تخیالتتان 
کلی  به  را  شما  رویاهای  امور  این  که 
آینده  از  دائمی  ذهنی  تصویر  کنند.  نابود 
داشتن به حد کافی سر شما را شلوغ نگه 

می دارد.
● متولدین شهریور )سنبله(:

کار  محل  در  که  نیستید  مطمئن  اگر شما 
فهمیدن  برای  دهید،  انجام  باید  کاری  چه 
نگاه  دیگر  افراد  به  سئوالهایتان  جواب 
شما  اندازه  به  هم  آنها  احتمااًل  نكنید. 
سمت  به  عوض  در  هستند.  نامطمئن 

که  را  مسئولیتهایی  برگردید.  کلی  اصول 
انجام دهید.  به خوبی  به شا محول شده 
و به یاد داشته باشید که شما فقط امروز 
خودتان را مشغول نساخته اید، بلكه برای 
روزهای آینده خودتان را آماده کرده اید.

● متولدین مهر )ترازو(:
چیز  اینكه  خاطر  به  شما  است  ممكن 
مهمی را از دست داده اید، احساس خوبی 
نداشته باشید. هنوز هم نظریه کند و کاو 
چه  اینكه  فهمیدن  برای  مشكل  یك  کردن 
کاری الزم است انجام شود، نظریه خوبی 
را  هر چیزی  باید جنبه خوب  است. شما 
داد  اگر اشتباهی رخ  اما  بدهید.  تشخیص 
برخورد  موضوع  آن  با  االن  همین  اگر 
این است که آن را به آینده  از  کنید بهتر 

موکول کنید.
● متولدین آبان )عقرب(:

را  تنهایی  شما  که  رسد  می  نظر  به 
برگزیده اید تا زندگی تان آشفتگی کمتری 
نزدیك  شما  به  که  افرادی  باشد.  داشته 
هستند متوجه تغییر حاالت شما شده اند، 
که  کارهایی  که  باشید  مطمئن  بنابراین 
شما انجام می دهید مقصود شما را بیان 
خواهند کرد. وقتی شما خودتان از درك 
احساسهایتان آشفته شده اید، دیگران به 
راحتی سیگنالهای شما را سوء تعبیر می 
دادن  نشان  برای  اینكه  از  قبل  پس  کنند. 
کنید،  فرد دیگری تالش  به  احساسهایتان 
اطمینان داشته باشید که کاماًل آنها را می 

شناسید.
● متولدین آذر )کمان(:

و  کردن  غیبت  با  را  باارزشتان  وقت 
برای  ندهید،  هدر  گفتن  بیهوده  سخنان 
اینكه این نوع مشغله ها می تواند شما را 
از زندگی با نظم و ترتیب خارج کند. دوری 
کردن از سخنان بی اساس و پایان دادن 
بیهوده  ولی  زیرکانه  تلفی  مكالمه  یك  به 
تر  راحت  کنید  می  فكر  شما  که  آنچه  از 
است. فقط در عین حال که دلسوز هستید 
نیز باشید. مادامی که نیت  باید درستكار 
شما پاك باشند، با گفتن حقیقت می توانید 

خودتان را نجات دهید.
● متولدین دی )بز(:

انسان  اینكه چگونه یك  به  اعتراف کردن 
ممكن  کند  می  فعالیت  شما  نفع  به  خوب 
خواه  باشد.  سختی  کار  برایتان  است 
باشد  شما  نفس  به  اعتماد  کار  این  دلیل 
خواه به این دلیل باشد که شما در مورد 
کنید،  می  سئوال  دیگران  های  انگیزه 
نادیده گرفتن یك رفاقت یا شور و حرارت 
احساسی از قبول کردن ارزش ظاهری آن 
آسان تر است. ترسهایتان را نابود کنید؛ 
زندگی آنقدر کوتاه است که ارزش این را 
ندارد قبل از اینكه فرصتی برای پیشرفت 
دیگران  عشق  و  پشتیبانی  باشیم،  داشته 

را رد کنیم.
● متولدین بهمن )ظرف آب(:

امروز به شما پیشنهاد می شود که آنچه 
را احساس می کنید دقیقًا شرح دهید، برای 
اینكه هرچقدر که شما انسان خاص تری 
نیات اصلی شما  می شوید، سخنان شما 
را تحریف و پیچیده می کنند. اما وقتی که 
شما زیاد تالش می کنید و در مورد ایده 
های بزرگ و مفاهیم گسترده صحبت می 
کنید، سپس همه چیز مثل یك شعر روان 
می شود. اگرچه در بعضی از روزها باید 
روی جزئیات تمرکز کنید، ولی امروز یكی 

از آن روزها نیست.
● متولدین اسفند )ماهی(:

حتی اگر برقرار کردن رابطه ای عاشقانه 
کافی  وقت  نیست،  پذیر  امكان  برایتان 
دارید تا افرادی را که شگفت انگیز هستند 
شناسایی کنید. به خاطر وجود افرادی که 
با آموزش دادن موضوعات  را  زمانشان 
حیاتی به شما در زمانی که شما به آنها 
نیاز دارید می گذرانند، شما از نظر روحی 
در  شما  حاال  هستید.  دیگران  از  تر  غنی 
کنید،  می  قدردانی  دوستانتان  از  حالیكه 
رویه تان را تغییر داده اید و می خواهید 
با شریك کردن دیگران در دانش خود به 

آنها یاری برسانید. 

خواننده عزیز فال هفته
هفته نامه پرشین!

 
که  است  شما  حق  این 
مورد  را  نشریه  این 
قرار  بررسی  و  نقد 
هر  در  را  ما  و  دهید 
ساختن  مطلوب  چه 
محتویات  کیفی  سطح 
هفته نامه یاری رسانید. 
این  به  دسترسی  برای 
راه  ترین  سریع  هدف، 
متقابل  ارتباط  برقراری 
و  نظریات  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 یك  تا 
جمعی  ارتباط  رسانه 
خود  رسالت  بدرستی 

را ایفا نمائیم.
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برای بهتر شدن کیفیت این هفته نامه ما را به صاحبان مشاغل معرفی نمائید

نیازمندیها
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 کانون ایرانیان                                   02077000477

کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

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

رستوران ها
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران 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 کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         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 

به منظور رفع نیاز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نیازمندیهای هفته نامه پرشین 
چاپ میشود.

از آنجایی که وظیفه ی این رسانه اطالع رسانی به منظور سهولت دردادوستد می باشد، لذا 
مسئولیتی درباره ی محتوای 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 کلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

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

فال قهوه
02034113228
07505819130

جوانی با پنج سال سابقه 
کار در رستوران و پیتزا 

شاپ ماهر در کارهای گریل 
و استارتر، جویای کار

07805050734

راننده ون با گواهینامه 
انگلیسی مور نیاز است

ترجیحا منطقه گرین فورد
ساعت تماس: 10 صبح تا 7 شب

07759512443

محل کار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنایی  قیمت  با 
بهترین منطقه میداول

07939261216

فیلمبرداری - عکاسی
 ادیت و تهیه آلبوم ایتالیایی

07939193009
www.mixfilm.net

یکباب مغازه پیتزا و Chiness با لیز 14 ساله و رنت 
21500 پوند و ریت 2500 پوند همراه با فلت 2 

خوابه و فروش هفتگی 7000 پوند به قیمت 110000 
پوند در منطقه همراسمیت  لندن بفروش میرسد

07562770790

طراحی وب سایت
02084554203-07811000455



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
تماس های مشكوك و دلخوری مظلومی 

قلعه نویی، سرمربی پنهان استقالل! 
بود  انگیز  هیجان  آنقدر  مظلومی  پرویز  برای  استقالل  نیمكت  تصاحب 
که پیش از انعقاد قرارداد با برخی از پیش شرط های علی فتح اهلل زاده 
کنار بیاید و حضور افرادی را که چندان با آنها موافق نبود روی نیمكت 
بپذیرد. معموال رسم بر این است که سرپرست باشگاه توسط مدیرعامل 
با  اغلب  که  است  مربیانی  از  یكی  نویی  قلعه  امیر  اما  می شود  انتخاب 
سرپرست پیشنهادی خودش کار می کند و معتقد است سرپرست باید 
داشت  سعی  هم  مظلومی  پرویز  باشد.  هماهنگ  تیم  سرمربی  با  کامال 
سرپرست مورد تایید خودش را به استقالل بیاورد اما فتح اهلل زاده تاکید 
روی  سرپرست  عنوان  به  جویباری  نظری  علی  از  غیر  کسی  که  کرد 
نیمكت استقالل نمی نشیند. مظلومی می دانست جویباری رابطه بسیار 
خوبی با قلعه نویی دارد و این موضوع در آینده می تواند مشكالتی برای 
او و تیمش ایجاد کند اما از ترس از دست دادن نیمكت استقالل که پس 
از مدت ها به او روی خوش نشان داده بود با این موضوع کنار آمد. پس 
از جویباری پای محمود فكری – باجناق جویباری و دستیار سابق قلعه 
نویی در استقالل – هم به فهرست کادر فنی اضافه شد و تالش هایی برای 
انتخاب حمید بابازاده به عنوان مربی گلرها صورت گرفت که مظلومی با 
این یكی کنار نیامد. آنچه مسلم است اینكه با توجه به حضور این نفرات 
در استقالل و البته علی فتح اهلل زاده که پیش از مظلومی به دنبال قلعه 
نویی بود، نقش و نفوذ امیر قلعه نویی در استقالل فعلی بسیار زیاد است. 
سرمربی جدید در همین روزهای اول حضورش متوجه تماس های قلعه 
و  استقالل شده  جدید  بازیكنان  انتخاب  مسیر  در  زاده  اهلل  فتح  و  نویی 
چندان از این اتفاق راضی نیست. آیا عمر مربیگری مظلومی در استقالل 

تنها تا پایان مدت قرارداد قلعه نویی با سپاهان دوام خواهد داشت؟ 

سوال روز عكاسان ایرانی حاضر در جام جهانی 

قطبی کجاست؟! 
معدود عكاسان ایرانی که برای پوشش تصویری دیدارهای جام جهانی 
راهی آفریقای جنوبی شده اند این روزها به آب و آتش می زند تا شاید 
بتواند تصویری از حضور سرمربی تیم ملی ایران را در آفریقای جنوبی 
ثبت کنند. تالش های آنها البته تا امروز سرانجامی نداشته چراکه قطبی به 
هیچ عنوان در دسترس نیست و از محل اقامت او هم اطالعی در دست 
نیست. عكاسان ایرانی که به دنبال ثبت تصاویر ویژه از رقابت های جام 
های  عاج صحنه  برزیل و ساحل  بازی  در حاشیه  بودند   2010 جهانی 
افرادی مثل محمد  این دیدار  جالبی را شكار کردند. در بین تماشاگران 
آخوندی سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی، محمود یاوری سرمربی 
آنها در سایت های  فصل گذشته شاهین بوشهر دیده شدند و تصویر 
مختلف خبری هم قابل مشاهده بود. در میان همه تصاویر اما هیچ نشانی 
از  دور  به  همچنان  ملی  تیم  گویا سرمربی  و  نمی شود  یافت  قطبی  از 
هیاهو در آفریقای جنوبی روزگار می گذراند. این در حالي است که گفته 
مي شود قطبي براي حضور در استادیوم ها با مشكل بلیت مواجه است 
اما علي کفاشیان در روزهاي حضورش در آفریقاي جنوبي در پاسخ به 
مسابقات  از  برخي  بلیت  فوتبال  فدراسیون  بود  گفته  خبرنگاران  سوال 
در  حضور  براي  ایشان  اینكه  و  داده  قرار  قطبي  افشین  اختیار  در  را 
ندارد. در مورد آخرین وضعیت  استادیوم ها دچار مشكل است صحت 
او  گویند  می  ای  عده  می رسد.  به گوش  نقیضی  و  خبرهای ضد  قطبی 
اصال در آفریقای جنوبی نیست و عده ای دیگر از حضور قطبی در بازار 
و  ها  روایت  جنوبی  آفریقای  از  دهند.  می  خبر  جهانی  جام  بلیت  سیاه 
گمانه زنی های مختلفی به گوش می رسد و همچنان کسی از افشین قطبی 

خبر ندارد. 

مهدی تارتار، دستیار اول دایی 
علی دایی قصد دارد فصل آینده از مهدی تارتار، سرمربی فصل قبل راه 
آهن که به تازگی از این تیم کنار گذاشته شده به عنوان دستیار اول خود 
در پرسپولیس استفاده کند. تارتار که سابقه بازی با پیراهن پرسپولیس 
می گوید:»  اتفاق  این  دادن  رخ  احتمال  درباره  دارد  کارنامه اش  در  را 
دوست دارم در صورت امكان به تیم سابقم برمي گردم. چهار سال در 
پرسپولیس بازي کردم و دو مرتبه در این مدت همراه با این تیم قهرماني 
ایران شدیم. افتخار است که کنار علي دایي کار کنم و معتقدم مربیگري 
در پرسپولیس به هیچ وجه کمتر از سرمربیگري راه آهن نیست.« تار تار 
داشت.  کاشانی  با حبیب  این خصوص  در  مثبتی  مذاکرات  گذشته  روز 
پیش از این گفته می شد شانس یحیی گل محمدی برای دستیاری دایی 

بیشتر است. 

ورزشی ایران و جهان
اختالف نظر جامعه داوری ایران درباره تصمیمات کامراني فر 

شرم آور یا 
تحسین برانگیز؟ 

تصمیمات پرحرف و حدیث داور ایرانی حاضر در جام جهانی 
2010 با واکنش ها واظهارات متناقض کارشناسان داخلی همراه 
شده است. پرویز سیار که بعد از متهم کردن داوران ایرانی به 
دریافت رشوه، رابطه سیاهی با مسعود عنایت، رئیس فعلی کمیته 
کامراني فر  عملكرد  که  است  کارشناسانی  از  یكی  دارد  داوران 
در جام جهانی را نمی پسندد. سیار یك بار به عنوان کارشناس 
با تحلیلی عجیب در مورد صحنه خطایی   90 داوری در برنامه 
که بیرون از محوطه جریمه انجام شده بود، گفت:»اگر یك داور 
اعالم  پنالتی  صحنه  این  در  زد  می  سوت  را  بازی  این  شجاع 
می کرد.« او در تازه ترین اظهارنظرش عملكرد حسن کامرانی فر 
در بازی شیلی و سوئیس را زیر سوال برده و معتقد است نتیجه 
بازی با اشتباهات کمك داور ایرانی این بازی رقم خورده است:» 
تیم  تك گل  صحنه  که  کامراني فر  قضاوت  صحنه  مهم ترین  در 
شیلي و مسابقه بود، دو بازیكن این تیم در آفساید قرار داشتند؛ 
یكي از آنها یك متر و دیگري چندین سانتي متر؛ اولي به سمت 
را وارد دروازه کرد در  بازیكن دیگري که توپ  اما  نرفت  توپ 
آفساید بود.« سیار اخراج بازیكن سوئیس را هم حاصل اهمال 
کاری کامرانی فر و مشاوره او به داور مسابقه می داند:»بازیكن 
بازیكن  روي  خطا  انجام  به  شروع  عقب تر  چندمتر  از  شیلي 

سوئیس کرد و با زانو مدام ضرباتي را به بازیكن حریف مي زد 
تا جایي که بازیكن سوئیسي مجبور به زدن ضربه اي به گردن 
باید  بود،  به صحنه  نزدیك  خیلي  که  کمك داور  یا  داور  او شد. 
قبل تر خطاي بازیكن شیلي را اعالم مي کردند. اگر هم حرکات او 
را خطا ندیدند، باز هم خطاي بازیكن سوئیس چون به صورت 
بازیكن حریف اصابت نكرد، تنها مي تواند کارت زرد داشته باشد. 
اگر اطالعات کامراني فر باعث این تصمیم شده باشد. او بي دقتي 
کرده است. متاسفانه دو تصمیم اشتباه تاثیرگذار حاصل قضاوت 
کامراني فر در دومین حضورش در مسابقات جام جهاني 2010 
بود.« محمود رفیعي، داور لیگ برتری نظرات سیار را مغرضانه 
تایید  را  او  تصمیمات  فر  کامرانی  از  دفاع  مقام  در  و  می داند 
می کند:»در صحنه  گل شیلي، کامراني فر به درستي ادامه بازي را 
اعالم کرد و در صحنه اي که به گل اول شیلي منجر شد هم او به 
درستي قضاوت کرد. در صحنه اي که منجر به پنالتي مكزیك شد 
هم کامراني فر به الغمدي کمك کرد. او تنها کمك داور ایراني است 
که مي تواند در چنین صحنه هایي به درستي قضاوت کند. آقایانی 
طبابت  که  اصلي شان  کار  به  است  بهتر  می کنند  انتقاد  او  از  که 
است، بپردازند.« در این گیر ودار تلویزیون الجزیره که معموال 
محكمه  یك  عنوان  به  کند  می  استفاده  برجسته  کارشناسان  از 
بی طرف تمام تصمیمات کمك  داور ایراني این بازي را تایید کرد. 
بازبیني  از  پس  اسپورت  الجزیره  شبكه  داوري  کارشناس 
حسن  تصمیم  از  سوئیس  و  شیلی  بازی  مشكوك  صحنه هاي 
این کمك داور گل شیلي را به  کامراني فر حمایت کرد و گفت:» 
درستي آفساید اعالم کرد و در دقایق پایاني باز هم در اقدامي 
تحسین برانگیز بازي را متوقف نكرد و شیلي گل اول را به ثمر 
تلویزیوني  دوربین هاي  توسط  شده  کشیده  خط  طبق  رساند. 
مشخص است که مهاجم شیلي در شرایط مساوي با مدافع قرار 
نبرده  باال  را  خود  پرچم  درستي  به  ایراني  داور  کمك  و  دارد 
به  شیلی  گل  صحنه  تشریح  با  هم  نصیرزاده  هوشنگ  است.« 
با استناد به آنچه در کالس های پیشرفته داوری بر  سوئیس و 
آن تاکید می شود تصمیم کامرانی فر را تایید می کند: »در صحنه 
پای  و  از سر  به نظر می رسد بخشی  اگر چه  تلویزیونی  آهسته 
مهاجم شیلی وارد قسمت تیره تر کارهای گرافیكی شده و ذهنیت 
کالس های  تاکید  اما  می کند  تشدید  را  این صحنه  بودن  آفساید 
داوری فیفا بر این است که هر گاه کمك داور در بودن یا نبودن 
بازیكنی در آفساید مردد است باید دستور ادامه بازی را برای 
مهاجم صادر کند. به همین دلیل تصمیم کامرانی فر در صحنه گل 

شیلی کامال درست است.« 
محمد فنایی هم که به عنوان کمك داور فینال جام جهانی در ذهن 
می  تایید  را  فر  کامرانی  تصمیمات  شده  ماندگار  فوتبال  اهالی 
کند:» او در یك صحنه به درستی گل شیلی را مردود دانست و در 
صحنه ای که گل زده شد به درستي دستور ادامه بازی را صادر 
کرد. در صحنه اخراج بازیكن سوئیس هم به درستي خطا گرفت 
اما اگر در مورد اخراج کردن بازیكن خودش به داور وسط خط 
داده باشد، اشتباه کرده. به نظر من کامراني فر پدیده کمك داوري 

آسیا در جام جهاني است.« 

صعود دراماتیك یانكي ها با گل دونووان 

نجات موقت کاپلو 
هواداران انگلیسي 90 دقیقه عذاب کشیدند تا تیم شان صعود به مرحله بعد رقابت هاي جام جهاني 2010 را تجربه کردند. در حالي که با 
سوت پایان مسابقه انگلیس مقابل اسلووني به نظر مي رسید این دو تیم در صدر جدول این گروه جاي گرفته اند اما در ورزشگاه لوفتوس 
ورزفیلد این الندن دونووان بود که در دقیقه 1 + 90 دروازه الجزایر را گشود و باعث شد تا تمام معادالت برهم خورده و آمریكا در 

رتبه نخست جاي گرفته و انگلیس جایگاه دوم را تصاحب کند. 
فابیو کاپلو، سرمربي انگلستان در این مسابقه با چند تغییر نسبت به بازي الجزایر تیمش را راهي میدان کرد. حضور متیو آپسون در قلب 
خط دفاع که عملكرد خوبي داشت و نمره قبولي گرفت به همراه حضور جرمین دفو در کنار وین روني در خط حمله مهمترین تغییرات 
انگلیس در این مسابقه بودند. جیمز میلنر نیز همچون بازي نخست برابر آمریكا در سمت چپ خط میاني قرار گرفته بود. اگر چه گل 
زودهنگام انگلیس در همان نیمه نخست تصور دیداري پرگل را به وجود آورده بود اما کاپلو در اواسط نیمه دوم با تعویض وین روني 

و عقب کشیدن تیمش نشان داد که هنوز هم همان مربي نتیجه گراست و به حداقل پیروزي نیز راضي است. 
انگلیس هنوز نتوانسته بازي هاي درخشان خود در مرحله مقدماتي این جام را تكرار کند و در سه بازي اخیر خود در شروع تورنمنت 
انتظارات هوادارانش را برآورده نكرد اما حضور دن فابیو روي نیمكت این تیم مي تواند آنها را به یكي از مدعیان این جام تبدیل کند. او 
استاد نتیجه گیري در دیدارهاي حذفي است و با تیم هاي باشگاهي اش همچون رئال مادرید، میالن و یوونتوس ثابت کرده که در لحظات 
دشوار مي تواند تیمش را از بحران خارج کند. باید دید آیا او در نخستین تجربه مربیگري اش در یك تیم ملي و اولین حضورش در 

جام جهاني مي تواند انگلیسي ها را به آرزوي دیرینه خود رسانده و براي دومین بار جام جهاني راهي لندن شود یا خیر؟ 
در این مسابقه هم وین روني، ستاره انگلیس که پیش از آغاز رقابت ها به عنوان یكي از مدعیان اصلي عنوان آقاي گلي و بهترین بازیكن 
جام مطرح بود نتوانست گلزني کند و این موضوع هواداران انگلیس را نگران کرده است. روني که فصل قبل ستاره منچستر یونایتد بود 
و 34 گل براي تیمش به ثمر رساند اگر چه نسبت به دو بازي گذشته تیمش عملكرد بهتري داشت اما در نیمه دوم یك موقعیت عالي را 

از دست داد تا یكي از ناکامان مرحله گروهي لقب گیرد. 
آمریكا با مربیگري باب برادلي در سه دیدار خود عملكردي خوب داشت و حتي برابر اسلووني نیز پس از آنكه دو گل عقب افتاد موفق 
به جبران نتیجه شد و اگر اشتباه عجیب داور نبود مي توانستند پیروز از زمین خارج شوند. با این حال آنها به لطف گل دونووان صعود 

دراماتیكي به مرحله بعد داشتند. 
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همه  گل هاي ویژه جام جهاني 
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پس از پلنگ 
موزامبیك 

مهدي احمدي 

1. گل شاباالال، بازیكن آفریقای جنوبی به مكزیك او را تبدیل به نخستین 
بازیكن تاریخ جام جهانی کرد که در قاره آفریقا توپ را از خط دروازه 
افتتاحیه های  در  آفریقایی  بازیكنان  گل  دومین  این،  است.  داده  عبور 

جام جهانی بود. اومام بیك، بازیكن کامرون در جام جهاني 1990 اولین 
گلزن آفریقایي افتتاحیه هاست که توانست دروازه آرژانتین را بازکند. 

2. گل رافائل مارکز مكزیكی به آفریقای جنوبی در بازی افتتاحیه بیك 
رکورد جالب را به نام این بازیكن ثبت کرد. او حاال دومین گلزن بازی 
افتتاحیه جام جهانی است که در آخرین بازی تیمش در جام جهانی قبلی 
هم گل زده است. مارکز در آخرین بازی مكزیك در جام جهانی 2006 
به آرژانتین گل زده بود. پائولو ونچاپ کاستاریكایي اولین نفری است 

که موفق به ثبت چنین رکوردي شد. 
3. پارك جی سونگ، ستاره مشهور کره جنوبی با گلزنی مقابل یونان 
تبدیل به اولین بازیكن آسیایی شد که موفق به گلزنی در سه جام جهانی 
متوالی شده است. او در سال 2002 دروازه پرتغال را به کمك ویتور 
بایا باز کرد، در سال 2006 یك گل حساس به فرانسه زد و در 2010 
هم یونانی ها قربانی او شدند. پارك گلزن قهاری نیست اما اندك گل های 

او معموال حساس و ویژه بوده اند. 
از روی یك ضربه کرنر، آرژانتین  به نیجریه  با گل گابریل هاینتزه   .4
ضربه  یك  روی  از  گلزنی  با  را  جام جهانی  متوالی  بار  سومین  برای 
ایستگاهی  ضربه  یك  با  کرسپو   2006 در سال  کرد.  آغاز  ایستگاهی 
هم   2002 سال  در  و  گشود  بازی  اولین  در  را  ساحل عاج  دروازه 
کرنر  ضربه  وسیله  به  بازهم  آرژانتین  حضور  اولین  در  باتیستوتا 

دروازه نیجریه را باز کرد. 
5. انگلیسی ها از سال 1998 که دوباره به جام جهانی راه یافتند، عادت 
کردند که جام را با گلزنی کاپیتان شان آغاز کنند. آلن شیرر در سال 
 ،2010 سال  در  جرارد  استیون  و   2006 سال  در  بكام  دیوید   ،1998
زنندگان نخستین گل های انگلیس بودند که بازوبند کاپیتانی تیم شان را 

بر دست داشتند. 
6. میروسالو کلوزه همواره در اولین بازی جام جهانی برای آلمان ها گل 
زده است. او در سال 2002 عربستان را با سه گل خود تحقیر کرد. در 
سال 2006 دو گل وارد دروازه کاستاریكا کرد و در سال 2010 هم به 
استرالیا در اولین بازی تیمش گل زد. او تا کنون در سه بازی افتتاحیه 
شش گل به ثمر رسانده که برابر بیش از نیمی از گلهای او در جام های 

جهانی است. 
7. کاکائو، بازیكن برزیلی االصل آلمان با گلزنی به استرالیا تن آدولف 
هیتلر را در گور لرزاند! او با این گل تبدیل به اولین گلزن سیاه پوست 
از  ویترینی  آلمان  ملی  تیم  قبل  در جام های جهانی شد. سال ها  آلمان 
بازیكنان اصیل آلمانی مانند بكن باوئر، ماتئوس یا فریتز والتر بود اما 
اصلیت  که  دهند  تشكیل می  بازیكنانی  را  ملی  تیم  از  امروز یك سوم 
آلمانی ندارند و بعضا مثل کاکائو یا خدیرا به اهالی هر کشوری شبیه 

هستند جز آلمان! 

8. داگالس مایكون پس از 24 سال به اولین مدافع راست گلزن برزیل 
در جام جهاني تبدیل شد. کاری که او در اولین بازی جام جهانی خود 
کرد را کافو با وجود چهار بار حضور خود در این رقابت ها انجام نداده 
بود. قبل از او ژوزیمار، مدافع راست گلزن برزیل در سال 1986 دروازه 
لهستان را در دقیقه پنجاه و پنجم گشوده بود.عجیب اینكه گل مایكون به 

کره شمالی هم در دقیقه پنجاه و پنجم بود. 
نیوزلندي  اسملتز  شین  هفتم  دقیقه  گل  رقابت ها  دوم  دور  پایان  تا   .9
ابتدایي  20 رده  ایتالیا، سریع ترین گل جام بوده است که شاید در  به 
سریع ترین گل های تاریخ جام جهانی هم جایی نداشته باشد اما گل دقیقه 
5 + 90 آلوارو پریرا، بازیكن اوروگوئه به آفریقای جنوبی می تواند رتبه 
خوبی را در میان دیرترین گل های تاریخ جام جهانی به خود اختصاص 

بدهد. 
آفریقای جنوبی کرد یك  وارد دروازه  که  گلی  با دو  فورالن  دیگو   .10
طلسم 56 ساله را شكست. آخرین باری که یك بازیكن اوروگوئه اي در 
یك بازی جام جهانی بیش از یك گل زده بود، به سال 1954 و برد 7-0 
مقابل اسكاتلند بازمي گردد. بازي که در آن که ژولیو آبادیه دو بار براي 
اروگوئه گل زد. البته در آن بازی دو بازیكن دیگر اوروگوئه هم دو و 

سه گل زدند اما آبادیه آخرین نفر بود. 
تاریخ  گل  صدمین  و  هزار  دو  زننده  مكزیكی  هرناندز  خاویر   .11
جام  جهانی شد. او این گل را وارد دروازه فرانسه کرد. جالب آنكه اولین 
تاریخ جام جهانی را هم یك فرانسوی وارد دروازه مكزیك کرد. لوسین 
لومیر نام این بازیكن بود. هزارمین و دوهزارمین گل های این جام را 
هم به ترتیب رابی رنسینگ  برگ هلندي و مارکوس آلباك سوئدي به 

ثبت رسانده اند. 
12. گونزالو هیگواین با هت تریك در دیدار مقابل کره جنوبی دو رکورد 
را جا به جا کرد. اول اینكه او هت تریك کننده های تاریخ جام جهانی را 
به عدد 49 رساند و در مرحله بعد تبدیل به دومین بازیكنی شد که قبل 
از هت تریك در یك بازی جام جهانی کمتر از سه گل ملی داشته است. 
اولگ سالنكوي روس اولین نفري بود که در سال 1994 و قبل از به ثمر 
رساندن پنج گل مقابل کامرون در آخرین بازی مرحله گروهی تنها یك 
گل ملی داشت. هیگواین هم قبل از هت تریك مقابل کره جنوبی فقط دو 

گل براي آرژانتین زده بود. 
گلزن جوان  دومین  به  تبدیل  کامرون  به  گلزنی  با  بندتنر  نیكالس   .13
تنها  سن،  ماه   5 و  سال   22 با  او  شد.  جهانی  جام های  در  دانمارك 
چهار ماه بیش از مایكل الدروپی سن داشت که دروازه اروگوئه را در 

جام جهانی 1986 گشوده بود. 
14. شین اسملتز به نخستین بازیكن نیوزلندي تبدیل شد که در روزی 
غیر از 15 ژوئن موفق به گلزنی در جام جهانی براي تیم ملي کشورش 
شده است. او در روز بیست ژوئن موفق به باز کردن دروازه ایتالیا شد. 
پیش از این نیوزلندی ها هر سه گل خود در جام های جهانی را در 15 

ژوئن به ثمر رسانده بودند. 
15. لوئیس فابیانو مضاف بر اینكه با گلزنی به ساحل عاج به 452 دقیقه 
بازي بدون گل زده خود پایان داد، تبدیل به هفتاد و یكمین گلزن برزیل 
میان سایر کشورها  در  این حیث  از  برزیل  تاریخ جام جهانی شد.  در 
فقید  پرگوئینهوی  جام جهانی  در  برزیل  گلزن  اولین  است.  رکورد دار 
1930 دروازه یوگوسالوی سابق را در باخت 2-1  است که در سال 

برزیل باز کرد. 
16. دیدیه دروگبا با گلزنی به برزیل تبدیل به اولین بازیكن آفریقایی شد 
که دروازه پر افتخار ترین تیم جام جهانی را گشوده است. پیش از این 

برزیل هیچ گاه از تیم های آفریقایی گلی دریافت نكرده بود. 
سال  دو  به  کره شمالی  دروازه  باز کردن  با  رونالدو  کریستینانو   .17
گل نزني اش در تیم ملي پایان داد. ضمن آنكه او در تمامی تورنمنت هایی 
که با پرتغال حضور یافته، موفق به گلزنی شده است. درست برعكس 
رافائل فان در فارت، همبازي هلندي اش در رئال مادرید که در تمامی 
تورنمنت هایی که رونالدو در آن حضور داشته موفق به گلزنی نشده 
است. 18. تیاگو دومین بازیكن دوگله پرتغال در یك بازي و در تاریخ 
جام جهاني شد. پیش از او تنها اوزه  بیو موفق به ثبت این رکورد شده 
بود. این اسطوره پرتغالي در سال 1966 بود که در یك بازی بیش از 
یك گل زد. جالب آنكه پلنگ موزامبیك هم در بازی با کره شمالی موفق 

به ثبت این رکورد شد. 

خداحافظي پریه را با 
آفریقاي جنوبي 

کارلوس آلبرتو پریه را، مربی آفریقای جنوبی پس از پیروزی تیمش 
تیم  این  گفت  فرانسه  مقابل 
آینده درخشانی پیش رو دارد، 
تیمی  اولین  آنها  که  چند  هر 
شدند که با وجود میزبانی جام 
جهانی به دور بعد راه نیافتند. 
شدیم  »ناامید  می گوید:  پریه را 
که نتوانستیم صعود کنیم، اما 
این را شكست نمی دانم.« او در 
این  ادامه گفت که وقتی مربی 

گام های  اما  نداشتند  فیفا  رده بندی  در  جایگاه خوبی  آنها  تیم شد، 
بلندی برداشتند و نمایش آنها نشان داد که کار او ثمربخش بوده و 
تیم هویت خود را یافته است: »احساس غرور می کنم. تیم ما قدرت 
بزرگی در فوتبال آفریقا نیست ولی توانست یك قدرت بزرگ جهانی 
را شكست دهد. بخت و اقبال الزم را نداشتیم و وقتی نیاز به گل های 
بیشتری داشتیم توپ را به تیر زدیم.«پریه را هم گفت تا انتهای سال 
کرد:  نخواهد  مربیگری  برزیل  از  خارج  دیگر  و  کند  می  استراحت 
»آفریقای جنوبی را با احساسات خیلی، خیلی خوبی به یاد خواهم 

داشت.« 

تولید 25 هزار وو وو زال در روز در 
یك کارخانه چیني 

بوق هاي ووووزال حسابي در دنیا خبرساز شده اند و به همین دلیل 
است که مورد توجه قرار گرفته اند و حتي صداي زنگ گوشي هاي 
کارخانه  یك  مي آیند.  در  صدا  به  ووزال  وو  صداي  با  هم  موبایل 

چیني اعالم کرده روزي 25 هزار ووووزال در روز تولید  مي کند تا 
هیچكس از کمبود این شیپور اعصاب خرد کن گله نكند.این کارخانه 
لوازم پالستیكي براي پرسروصداتر کردن جام جهاني آماده است، 
ووووزالهاي  درصد   90 حاضر  حال  در  بدانید  که  است  جالب 
موجود در جام جهاني ساخت چین هستند. کارخانه مینگاي جینگ از 
سال 2001 ووووزال تولید مي کند اما براي آفریقاي جنوبي طراحي 
ویژه اي داشته است.ویي جینگ، مدیر این کارخانه مي گوید: »ما از 
از  و  کرده ایم  تولید  زیادي  ووووزالهاي  امسال  آوریل  تا  ژانویه 
طریق دریا آن را به آفریقا فرستادیم. از ماه آوریل تولید ما متوقف 
شد اما دوباره در خواست ووووزال باال رفته و در حال حاضر ما 
روزي 10 هزار عدد از آن را تولید مي کنیم که قصد ما افزایش تولید 
به میزان 25 هزار عدد در روز است.« آرزوي این کارخانه دار چیني 

این است که هر فوتبالدوستي یك وو ووزال داشته باشد! 

امتناع آبیدال از حضور در بازي 
بازیكن ملی پوشی بوده  تنها  تیم ملی فرانسه،  آبیدال، مدافع  اریك 
جهانی،  جام  رقابتهای  در  دیدار خروسها  آخرین  در  نخواسته  که 
کنفرانس  در  دومنك  برود.ریمون  میدان  به  میزبان  تیم  مقابل  در 
خبری در پایان دیدار تیمش مقابل آفریقای جنوبی گفت:» اریك تنها 
بازیكنی بود که به نزد من آمد و گفت که من حالم خوب نیست و 
نمی توانم برای تیم بازی کنم.«این مربی پیش از این در صحبتهایی 
اعالم کرده بود که ممكن است تعدادی از بازیكنان تیم از حضور در 
دیدار مقابل آفریقای جنوبی سر باز بزنند.این در حالی است که پیش 
از این هم، بازیكنان تیم ملی فرانسه به نشانه اخراج آنلكا از اردوی 

خروسها یك جلسه تمرین نكردند.
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Mohamamd Fanaei Iranian expert for referee-
ing said Hassan Kamranifar did a god job on 
Chile match against Switzerland on Monday. 

In the 55th minute of the match, he raised his 

flag to mark the offside and 20 minutes later he 
let the Chile’s player continue his effort to score 
a goal. 
In this match he also raised his flag to help the 
referee Khalil Al-Ghamdi to send off Swiss mid-
fielder Valon Behrami in the first half. 
Behrami was shown a straight red card for rais-
ing an arm to Arturo Vidal in the first half in 
Port Elizabeth. 

Referring to this Fanaei said, “I don’t think it 
was red card but the referee made the final de-
cisions.” 
Previously, football world governing body 
praised the decision made by Iranian lines man 
during a Thursday match between France and 
Mexico. 

Kamranifar who was the assistant referee of the 
match allowed a Mexican player to continue his 
move and score a goal, despite it was like an off-
side trap. The match finished 2-0 for Mexico. 
Meanwhile, Switzerland coach Ottmar Hitzfeld 
slammed the decision of referee to send off mid-
fielder Valon Behrami in their 1-0 loss to Chile. 
“The red card was not even a yellow. Of course 
I was angry,” said Hitzfeld, who also accused the 
Chile players of putting on “quite a perform-
ance”. 

“The red card made it hard to defend our goal 
for 60 minutes,” he added. 
The result leaves the South Americans on six 
points and Switzerland on three ahead of the 
final round of Group H games on Friday, in 
which the Swiss face Honduras. 

Chile’s victory came courtesy of a headed goal 
from Mark Gonzalez in the 75th minute, ending 
the stubborn Swiss resistance that had earlier 
helped them surpass Italy’s 20-year record of 
550 minutes for the longest time without con-
ceding a goal at the World Cup finals. 

Kamranifar did a good job

Steel Azin awaits 
Belgian coach
Belgian Hugo Broos will likely be appointed as 
Steel Azin football coach, according to the club. 
The former Trabzonspor coach will travel to 
Iran within the next few days to negotiate with 
the Tehran-based team officials. The 58-year-
old coach has won the prestigious Coach of the 
Year award 4 times in his career. Twice coach-
ing Club Brugge in 1992 and 1996, once with 
Anderlecht in 2004 and finally in 2007 with 

KRC Genk. *********

Iran weightlifting may face 
serious doping charges, IWF 
president says
SOFIA, Bulgaria -- Dr. Tamas Ajan president of 
the International Weightlifting Federation said 
Iran is in dire straits because of performance-
enhancing drug use. 
“Iran Weightlifting Federation will be suspend-
ed for life if any lifter tests positive for a banned 
substance. Being banned from every activity in 
the sport would be a big tragedy for them,” Ajan 
said. “Iran has so many talented lifters who 
could perform well in the upcoming events. But 
I think the club coaches of the country don’t 
have proper knowledge of doping. It can hurt 
weightlifting in Iran,” the IWF president added. 

Molaei claims bronze 
in World Weightlifting 
Championship

SOFIA, Bulgaria -- Iran’s BahadorMolaei earned bronze in 
the clean and jerk of World Junior Weightlifting Champi-
onship on Sunday night. 
The +100 kg category athlete lifted 208 kilogram in the 
clean and jerk and won bronze medal. 
Ruben Aleksanian from Armenia won the gold medal lift-
ing 180kg in snatch, 212kg in clean and jerk and 392kg in 
total. 
Zaurbek Naniev of Russia earned silver medal when he 
lifted 172 kg in snatch, 208kg in clean and jerk and 380kg 
in total. 
The Iranian team of Kianoush Rostami in 77kg category, 
Saeid Mohammadpour in 94kg and Bahador Molaei in 
105kg was participating in the competitions. 
Rostami had already won three gold medals in the event. 
About 50 countries took part in the 36th Men’s and 16th 
Women’s Junior World Weightlifting Championship in 
Universiade Sports Hall. 

Rostami wins triple gold med-
als at Junior World Weight-
lifting Championship
SOFIA, Bulgaria, (MNA) -- Kianoush Rostami 
claimed three gold medals here at the 36th Men’s 
World Junior Weightlifting Championship on 
Thursday night. 
The Iranian 77 
kg category lift-
ed 160 kg in the 
snatch and 187 
in the clean and 
jerk in a total of 
347 kg. He scored 
three gold med-
als in the Men’s 
World Junior Weightlifting Championship. 
“I am so happy to win three gold medals at the 
World Championship, but I am also disappointed 
since I could not set a record in the competitions,” 
Rostami said. 
The Russian competitors Viktor Kharchenko and 
Albert Sayakhov came second and third lifting 331 
and 330 kg respectively. 
Kianoush Rostami in 77kg category, Saeid Moham-
madpour in 94kg and Bahador Molaei in 105 kg 
make up the Iranian team participating in the com-
petitions. 
About 50 countries have participated in the 36th 
Men’s and 16th Women’s Junior World Weightlift-
ing Championship which is underway in Universi-
ade Sports Hall until June 20. 

Teymourian says my 
priority is to play for 
European teams

Former Fulham midfielder Andranik Teymourian reiter-
ated that he has received offers from Iranian teams Perse-
polis and Steel Azin but playing in an European club is his 
priority. 
Free agent Teymourian is reportedly a target for Sheffield 
United in the summer transfer window. He said, “They 
have announced their readiness to sign me. However, I 
need time to think about it.” 
“My agent is studying my offers from English, Spain, Ger-
many as well as Iranian teams for the time being. Perseolis 
and Steel Azin have also contacted me but they have to 
wait. As I have already said I would rather continue my 
football in Europe,” the 27-year old player said.  



Large tracts of Dena Protected Zone have been wiped 
out by unbridled livestock grazing, felling of trees for a 
gas pipeline project and human greed in general. 
According to Mehr News Agency, Dena Protected Zone 
was established as part of a project named “Conserva-
tion of Biodiversity in Central Zagros”. 
UNESCO registered Dena Protected Zone as a bio-
sphere reserve to preserve Central Zagros biodiversity 
and promote sustainable exploitation through farming, 
water conservation and tourism activities. 
However, there is no sign of a real protected zone in the 
area and it is like a neglected land. 

Rampant Misuse 
Dena Protected Zone is spread over the provinces of 
Chaharmahal-Bakhtiyari, Kohkilouyeh-Boyerahmad, 
parts of Fars (Eqlid and Marvdasht) and Isfahan (Sami-
rom) provinces. 
Bahman Izadi, secretary of the non-governmental or-
ganization named “Yaran-e Sabz-e Dena”, expressed 
concerns about livestock breeding in the area, adding 
that the zone is exposed to destruction, theft and hu-
man greed. 
Izadi pointed out that Golpari and Houz Dal Heights are 
considered protected zones, though livestock breeders 
enter without any hindrance. 
He warned that if officials of the zone and of the De-
partment of Environment (DoE) do not seriously con-
trol the situation, it will only embolden profiteers. 
“A building constructed for visitors is used by poachers. 
They hunt, hide or rest without any worries,” he said. 
The environmentalist said linking roads and residential 
sites in Dena ease the access of poachers and livestock-
breeders to the protected zone, adding that they are be-
ing misused. 
Pointing to reduction in wildlife species because of ex-
cessive hunting, Izadi said close to 500 ewes, rams and 
goats die annually due to unbridled hunting. 

Pipeline Problems 
After 25,000 trees were felled for the establishment of 
a gas pipeline linking Assalouyeh in Bushehr province 
to central and northern Iran, it was stopped when the 
Department of Environment lodged a complaint. 
The pipeline, with a diameter of 16 meters, had been 
built up to a length of 7 kilometers, Mehr News Agency 
reported. 
Jalil Badam-Firouz, the director general of Kohkil-
ouyeh-Boyerahmad’s Department of Environment, said 
that after experts of DoE and Oil Ministry surveyed the 
situation, they agreed to abandon the project and lay 
the pipeline alongside the route established in the Dena 
Protected Zone years ago. 
However, what’s distressing is the admission of Badam-
Firouz that for laying the pipeline with a width of 16 
meters, an area of 60 meters was cleared of trees in the 
forest. 

Dena’s Ecology 
Dena Protected Zone extends over 93,660 hectares in 
the Zagros mountain range in the country’s southwest. 
It is located between 51.09 and 51.37 degrees in east-
ern longitude and 30.25 and 31.14 degrees in northern 
latitude. 
Sisakht city and villages of Meymand, Noorabad and Si-
var are the most important populated areas in the vicin-
ity of Dena Protected Zone. 
Dena Protected Zone is unique in terms of ecological 
conditions across the country with diverse plant and 
animal species. It is considered a significant area in 
western Iran in terms of topographic conditions, as it 
has waterfalls, overflowing rivers and high mountains. 
Natural glaciers are visible in Dena Heights almost all 
year long. 
The region is divided into high altitudes, arid and semi-
arid forests, and cold steppe. This has given rise to a rich 
and diverse flora and fauna. 
Dena boasts of various biomes, including mountain and 
grassland biomes. They also include diverse habitats, 

including freshwater, littoral, grassland and mountain 
habitats. Therefore, wildlife species living in steppes, 
grasslands and forests are all spotted here. 

Wildlife and Biological Indicators 
The unique ecological characteristics of Dena Protected 
Zone have led to a variety of wildlife species, a number 
of which can be hunted in accordance with DoE rules. 
However, wildlife species such as the Iranian leopard, 
wild cat, forest cat, lynx and wolf are near extinction, as 
their populations are declining in the region. 
Ferrets and ermines have been sighted in the region, 
and the Iranian squirrel is considered an indigenous 
animal of the forest. 
Also, various bird species such as the bearded vulture, 
jay and golden eagle live in the region. 
The international project titled “Conservation of Dena 
Biodiversity”, supported by the United Nations Devel-
opment Programme and handled by DoE, has been im-
plemented in eight villages. 

Dena Protected Zone 
Cries for Attention 
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Expert critical of 
inept restoration 
of Khaju Bridge

An expert recently criticized the inept restoration 
work done on the Khaju Bridge, one of the most fa-
mous historical structures built over the Zayanderud 
River in Isfahan. 
Workers used cement for restoring the historical 
bridge, but Omid Udbashi believes that they should 
have used another type of mortar instead of cement, 
the Persian service of the Mehr News Agency reported 
on Sunday. 
Restoration work was completed by experts from the 
Isfahan Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Department (ICHTHD) last summer. 
Cement causes corrosion of stones used in the con-
struction of the bridge, he added. 
“Due to the lime content of the stones, other types 
of mortar should be used in this kind of a restoration 
project,” he stated. 
He noted that using cement in the restoration of mon-
uments was done away with over 40 years ago. 
According to Udbashi, the cement mortar has been 
eroded away by the river passing under the bridge. 
He said that a monument needs to be studied carefully 
before undertaking any restoration work on it. How-
ever, such research is usually omitted in Iran due to the 
high cost of such studies. 
In August 2009, the Isfahan Press Activists Society is-
sued a statement to censure the inept restoration on 
Khaju. Over 40 journalists who signed the statement 
said that the restoration had ruined the authenticity of 
the Khaju Bridge. 
The bridge is also being threatened by the growth of 
grass and algae in the gaps between the stones used in 
construction of the monument. 
The Khaju Bridge was built around 1650 during the 
reign of the Safavid king Shah Abbas II on the founda-
tion of an earlier bridge. 
Comprised of 23 arches, the bridge is 105 meters in 
length and 14 meters in width. 
The Khaju Bridge had previously been restored in 
1873. 
In November 2009, Si-o-Se Pol, another historical 
bridge built over the Zayanderud River in Isfahan, was 
damaged by a tunnel boring project for the Isfahan 
Metro. 
The tunnel-boring machine deviated from its intended 
route and bumped into a ramp and a lower part of the 
bridge. 
Si-o-se Pol, also known as the Allahverdi Khan Bridge, 
is one of a small number of Isfahan’s historical bridges 
spanning the Zayanderud. 
The construction of the bridge began in 1602 by order 
of the Safavid king Shah Abbas I. 

Photo: The photo shows that mortar used to fill the 
gaps between the stones in a part of the Khaju Bridge 
has been removed by the flowing water of the Zay-
anderud River less than one year after restoration. 
(Photo by Mehr) 



A UNESCO official recently visited 
to examine two historic Iranian texts 
nominated for registration on the or-
ganization’s Memory of the World 

Register list. 

“At-Tafhim” written by Abu Rayhan 
Biruni (973-1048 CE) and “Kham-
seh” composed by Nezami Ganjavi (c. 
1141-1209 CE) have been submitted 
to UNESCO to be inscribed on the 
list. 

Iran’s application for registration of 
these works was reviewed during a 
meeting at the Iran National Library 
in Tehran on Wednesday, the Persian 
service of the Mehr News Agency re-
ported on Tuesday quoting Roslyn 
Russel, chair of the Registration 
Sub-Committee of the International 
Memory of the World Program at 
UNESCO. 

Russel described her visit to inspect 
the venerable documents as helpful 
and said that she would enlighten the 
sub-committee about them upon her 
return. 
The sub-committee is scheduled to 
discuss the works during its meeting 
in November 2010 and UNESCO’s 
International Advisory Committee of 
the Memory of the World Program 
will decide about registering them in 
late May 2011, she said. 

A Persian scholar, scientist, one of 
the most learned men of his age and 
an outstanding intellectual figure, 
Abu Rayhan Biruni wrote “Kitab at-
Tafhim Li-Awa’ili Sina’at at-Tanjim” 
(“Book of Instructions in the Ele-
ments of the Art of Astrology”) in 
1029. 

The book, commonly known as “At-
Tafhim”, is a self-teaching guide for 
astronomy which has been arranged 
in the Q&A style. The oldest ver-
sion of the book, which has been in-
scribed by Mohammad ibn Jurabi in 
1143 CE, is preserved at the Majlis 
Library, Museum, and Documenta-
tion Center. 

“Khamseh” (“The Quintuplet”) was 
composed by Nezami Ganjavi, the 
greatest romantic epic poet in Persian 
literature, who brought a colloquial 
and realistic style to the Persian epic. 

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

These five poems include the didactic 
work Makhzan ol-Asrar (The Treas-
ury of Mysteries); the three tradition-
al love stories of Khosrow and Shirin, 
Leili and Majnun, and Haft Paykar; 
and the Eskandar-nameh, which 
records the adventures of Alexander 
the Great. 
There are various versions of “Kham-
seh” in Iranian libraries, but the two 
versions kept at the Central Library 
of the University of Tehran and the 
library of the Shahid Motahhari 
School and Mosque in Tehran are the 
ones that have been nominated for 
registration with UNESCO. 

A collection of documents dating back 
to the Safavid era, the Shahnameh of 
Baysunqur, one of three ancient cop-
ies of Ferdowsi’s epic masterpiece, 
and the Endowment Deed of Rab-e 
Rashidi are three Iranian works, all 
of which have previously been reg-
istered on UNESCO’s Memory of the 
World Register list. 
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Selections from “Stories of Majid” 
to be published in book in US
Several stories selected from the Iranian 
children’s book “The Stories of Majid” 
written by Hushang Moradi Kermani 
will soon be published in a single book 
in the United States. 
Translated by Teymur Ruhi, the sto-
ries were previously published in the 
American monthly magazine Cricket 
and include “Drum”, “Samovar”, “The 
Tie”, and “The Vice Principal”. The sto-
ry “Third Haircut” will also be added to 
this collection. 
Moradi Kermani (born September 7, 
1944) is an eminent Iranian writer of 
books for children and teenagers. The 
22nd edition of his “Stories of Majid” 
by Moin Publications recently hit Iran’s 
book market, the Persian service of 
ISNA reported. 

Also available at the market is a book 
named “Second Hushang”, which is a bi-
ography of author Hushang Moradi Ker-
mani written by Karim Feizi. The book 
narrates the story of the writer after he 
arrives in the capital city of Tehran. 
Several Iranian movies and TV-series 
have been based on his works. In 2006, 
Dariush Mehrjuii directed “Mom’s 
Guest” based on his novel by the same 
title. 
A number of Moradi Kermani’s books 
have been translated into English, Ger-
man, French, Spanish, Dutch, Arabic, 
and Armenian. His autobiography has 
been published under the title “Believe 
It or Not”. 

“Catch the Moving Bus” director Hay-
edeh Ha’eri believes that the series play 
reflects social problems in modern soci-
ety. 
Ha’eri has selected four plays by Ameri-
can playwrights Tor Alexander Valenza 
and Christopher Durang which was be-
ing performed as a series play under the 
title of “Catch the Moving Bus” at Te-
hran’s Molavi Hall. 
Actress and theater scholar Ha’eri, who 
teaches at the Cinema Theater Faculty, 
has returned to the stage after 22 years 
with this play, based on selections from 
her own Persian translations of plays by 
Valenza and Durang. 
“I am acquainted with American dra-
matic literature and read new plays 
written in the U.S. I do love short plays 
so I asked my brother who teaches dra-
ma at a U.S. university to send me newly 
authored plays which could go on stage 
in Iran,” she told the Persian service of 
Mehr News Agency. 
“I tried to consider different aspects of 
a play in performance. The problems 
posed by this play are global in nature. 
We do not intend to make light of these 
problems, rather we simply want to call 

attention them,” she added. 
She said that she intentionally used one 
actor for different roles based on her 
previous stage experiences. All actors 
are her students at the university. 
“Unlike Iran, comedy is a popular genre 
among Americans and is welcomed by 
audiences there as well, something that 
is not popular here in Iran. Besides that, 
a short play is a good medium to attract 
an audience. 
“Young Iranian artists are very talented 
with noble ideals but unfortunately 
they become discouraged because they 
are not supported by state organiza-
tions,” she lamented. 
She said that she does not intend to 
stage her play in foreign countries since 
Iran is her motherland and her main 
concern. 
The play was being staged at the Molavi 
Hall but the venue was sealed closed 
Tuesday morning without disclosure of 
any identifiable reason for the action. 

Photo: The Hayedeh Ha’eri troupe per-
forms in a scene of “Catch the Moving 
Bus” at the Molavi Hall in an undated 
photo. (Photo by Mehr) 

“Catch the Moving Bus” reflects 
modern social problems: director



 Iranian superstar Hedyeh Tehrani denies hav-
ing made any promises to attend the premiere 
of her film “Seven Minutes to Autumn” on Fri-
day evening. 
Tehrani was notably absent from Tehran’s Ey-
van-e Shams Theater for the premiere of her 
film. 

Iranian film critic Nima Hassaninasab, who 
was the host at the premiere event, frequently 
mentioned her absence and complained about 
it. 
“I had not promised any individual that I 
would attend the ceremony. People know bet-
ter that I usually do not take part in these types 
of programs; getting out of a black limousine, 
walking on a red carpet and so on. I believe 
such ceremonies are not acceptable consider-

ing the current atmosphere in our society,” she 
said. 
However, at the ceremony the host repeat-
edly said, “Ms. Tehrani has chosen not to at-
tend this ceremony despite her promise, and I 
apologize for her absence!” 

Director Alireza Amini, producer Jamal Sa-
datian, cast members Hamed Behdad and 
Mohsen Tanbandeh, and several members of 
film crew attended the event on Friday. 
At the film premiers, black limousines trans-
fer the cast and other members of film crew to 
the premiere event. A red carpet is rolled out 
at the entrance of the venue, and the cast and 
film crew are escorted by bodyguards wearing 
black suits and ties
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The Portuguese Club of Cinematography 
held a retrospective of the work of Iranian 
documentary filmmaker Kamran Shirdel on 
June 17. 
Documentaries “Solitude Opus I”, “The Night 
It Rained”, “Women’s Quarter”, “Tehran Is 
the Capital of Iran” and “Women’s Prison” by 
the acclaimed filmmaker went on screen at 
the club in Lisbon as well as the Film Society 
of Portugal. 
Shirdel recently received the Italian Cava-
liere di Gran Croce OMRI, the first class Or-
der of Merit the Italian Republic awards for 

contributions in the fields of literature, mu-
sic, economy, public service, social, philan-
thropic, and humanitarian activities. 
Born in 1939 in Tehran, Kamran Shirdel is 
one of the most widely renowned Iranian 
documentary filmmakers. 
He is the founder of Kish International Docu-
mentary Film Festival (KIDFF) (not held for 
several years) which was of high importance 
to novice filmmakers. 

“Morning of the 4th Day”, “Mirror” and 
“Simin” are among Shirdel’s credits. 

Portuguese Club holds Kamran 
Shirdel retrospective

Opera puppet show director 
Behruz Gharibpur said that 
he wishes to disseminate Per-
sian culture all over the world 
through Iranian puppets. 

His four opera puppet shows 
“Rustam and Sohrab”, “Mac-
beth”, “Ashura” and “Rumi” 
were discussed during a session 
at the Enqelab Cultural Center 
on Saturday. 

The session was attended by 
Gharibpur, puppet designer 
Ali Pakdast, composer Behzad 
Abdi, writer and literary critic 
Mihan Bahrami and playwright 
Behzad Sediqi. 

“The idea of my first opera ‘Rus-
tam and Sohrab’ came to my 
mind in 1970 when I felt that 
the Persian art form of kheimeh 
shab-bazi was endangered and 
I tried to revive it by means of 
an opera puppet show,” he men-
tioned. 

Kheimeh Shab-bazi is a Persian 
traditional puppet show which 
is performed in a small cham-
ber by a musician and a person 
called a morshed (mentor). The 
dialogue takes place between 
the morshed and the puppets. 
The methods used in staging the 
performance distinguish it from 
other types of puppetry. 

He called “the magical power of 
music” a life-giving element in 
his plays which he used in the 
live performance of “Rustam 
and Sohrab” and other opera 
puppet shows. 

“One faces numerous problems 
and limitations in technical 
movements during an opera 
which do not exist in an opera 
puppet show,” he said. 

He said that the puppet show 
troupe Aran tried its best to 
render performances in the Ira-
nian style although it has bene-
fited from Western experiences. 

“The spirit of sacrifice is imbued 
in ‘Ashura’ using appropriate 
lighting, wise selection of cos-
tumes and rhythmical move-
ments”, Mihan Bahrami said. 

I always wanted to collaborate 
with Gharibpur in making an 
opera puppet show so I ac-
cepted his proposal to compose 
music for ‘Ashura’ in 2006, Beh-
zad Abdi mentioned during the 
event. 
Gharibpur has performed three 
puppet operas; “Rustam and 
Sohrab” a national work, “Mac-
beth” an international play and 
“Ashura”, a religious-themed 
play. 

Gharibpur promot-
ing Persian culture 
through puppetry

Belarus keen on 
extending artistic ties 
with Iran
TEHRAN -- Belarus is eager to boost artistic 
ties with Iran, Pavel Latushka the country’s 
Culture Minister mentioned at an Iranian art 
exhibit in Minsk, according to a press release 
issued by the Islamic Culture and Relations 
Organization. 
The exhibit, which will run until June 23, is 
being held by Iran’s Islamic Culture and Re-
lations organization (ICRO) in the Iranian 
Embassy in Belarus in Minsk. 

According to the press release, Latushka pro-
posed establishing an Iran-Belarus artists as-
sociation and also announced preparations 
by the Belarus Ministry of Culture to hold a 
cultural week in Tehran. 
Latuska pointed to “Today’s Iranian Lady”, a 
photo exhibition focusing on Iranian wom-
en’s activities in the social and cultural fields, 
as an influential event and applauded the so-
cial aspect of Iranian women’s lives. 
The exhibition is a cultural response to the 
negative image of Iranian women propagated 
in the West, director of the Iranian Photog-
raphers Center (IPC), the main organizer of 
the exhibit, previously told the Persian serv-
ice of the Mehr News agency. 
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SOFIA (AFP) - Sanctions may not 
have closed the door for talks over 
Iran’s nuclear program, but the ball is 
now in Tehran’s court to allay inter-
national fears, Brazil’s foreign minis-
ter said here on Wednesday. 
During a two-day visit to Sofia, For-
eign Minister Celso Amorim said he 
was aware that ‘there were concerns 
expressed by the Vienna Group’ -- the 
United States, France and Russia -- 
over a May 17 fuel swap deal between 
Iran, Brazil and Turkey. 
‘I think now it is up to Iran to react 
to these,’ he told journalists. Iran’s 
tripartite deal to exchange 1,200 kilo-
grams (2,640 pounds) of its low-en-
riched uranium for higher grade fuel 
was cold-shouldered by world powers 
with the UN, EU and U.S. slapping 
new sets of sanctions on Teheran. ‘My 
frank opinion is that sanctions do not 
help. But I am encouraged by the fact 
that Iran has had so far a rather flex-
ible response,’ Mr. Amorim added. 
Bulgarian Foreign Minister Nikolay 
Mladenov meanwhile noted that ‘it 
is most important at the moment not 
to take the decision by the UN Secu-
rity Council for additional sanctions 
as closing the door for negotiations 
and talks with Iran.’ ‘I hope the Ira-

nian authorities will be ready to sit at 
the table for an open dialogue on all 
issues concerning their nuclear pro-
gram with the Vienna Group and the 
IAEA (International Atomic Energy 
Agency) to find a solution to this situ-
ation,’ he added. 
‘I agree that maybe the sanctions do 
not close the door (to talks), I hope 
that this is the case. But I think that 
the rush to sanctions was a bit disap-
pointing from our point of view,’ Mr. 
Amorim said. He appeared encour-
aged that French President Nicolas 
Sarkozy was willing to continue ne-
gotiations with Iran, based on the 
Brazil and Turkey proposal, and he 
praised the ‘positive mood’ in Iran’s 
general response to that proposal. ‘I 
think this is a good development.’ 
Mr. Amorim added: ‘We have felt 
especially on the part of one of the 
members of the so-called Vienna 
Group, the willingness and the de-
sire to have a continued engagement 
by Turkey and Brazil.’ ‘And if this is 
also the desire of Iran, which I think 
it is, but also of the other two (Vien-
na Group members) we will be more 
than glad to help,’ he said. 
Photo: Brazilian Foreign Minister 
Celso Amorim -
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Iran must respond: Brazil

ISLAMABAD — Defying a warning 

from Washington, Pakistan’s prime min-
ister promised to go ahead with a plan to 
import natural gas from Iran, even if the 
U.S. levies additional sanctions against 
the Mideast country.
Prime Minister Yousuf Raza Gilani’s 
comments Tuesday came two days af-
ter the U.S. special envoy to Pakistan, 
Richard Holbrooke, cautioned Pakistan 
not to “overcommit” itself to the deal be-
cause it could run afoul of new sanctions 
against Iran being finalized by Congress.
The deal has been a constant source of 
tension between the two countries, with 
Pakistan arguing it is vital to its ability 
to cope with an energy crisis, and the 
U.S. stressing it would undercut interna-
tional pressure on Iran over its nuclear 
program.
Gilani said Pakistan would reconsider 
the deal if it violated U.N. sanctions, but 
the country was “not bound to follow” 
unilateral U.S. measures. He said media 
reports that quoted him as saying Paki-
stan would heed Holbrooke’s warning 
were incorrect.

The U.N. has levied four sets of sanc-
tions against Iran for failing to suspend 
uranium enrichment, a process that can 
produce fuel for a nuclear weapon. The 
latest set of U.N. sanctions was approved 
earlier this month.
The U.S. has also applied a number of 
unilateral sanctions against Iran, and 
Congress is finalizing a new set largely 
aimed at the country’s petroleum indus-
try. Both houses have passed versions of 
the sanctions and are working to recon-
cile their differences.
Pakistan and Iran finalized the gas deal 
earlier this month. Under the contract, 
Iran will export 760 million cubic feet 
(21.5 million cubic meters) of gas per 
day to Pakistan through a new pipeline 
beginning in 2014. The construction of 

the pipeline is estimated to cost some $7 
billion.

While U.S. officials have expressed op-
position to the deal, Washington ac-
knowledges that Pakistan faces a severe 
energy crisis and has made aid to the 
energy sector one if its top development 
priorities. Electricity shortages in Paki-
stan cause rolling blackouts that affect 
businesses and intensify suffering during 
the hot summer months.

U.S. opposition to the gas deal has also 
been tempered by Washington’s reliance 
on Pakistani cooperation to fight al-Qa-
ida and Taliban militants staging attacks 
against NATO troops in Afghanistan.

The Pakistani military is also engaged in 
fierce battles with Taliban fighters along 
the Afghan border who have declared 
war against the state.

Pakistani troops backed by fighter jets 
killed 43 militants and wounded two 
dozen others in the Orakzai tribal region 
Tuesday, said Jahanzeb Khan, the deputy 
political administrator in the area.

Four soldiers were killed in the fighting 
and 18 others were wounded, said Khan.

The military declared victory against the 
Taliban in Orakzai at the beginning of 
June, but regular clashes with the mili-
tants have continued.
Meanwhile, a purported Pakistani Tali-
ban spokesman warned the group would 
kill 35 Pakistani soldiers unless the gov-
ernment agreed to a demand to release 
captured militants.
“We have 35 Frontier Corps men in our 
custody and we will start killing them 
if our arrested fellows are not released 
soon,” Ikramullah Mohmand told The 
Associated Press over the phone from 
undisclosed location.
Mohmand did not mention how many 
militants the group wanted freed and re-
fused to give a deadline, but said “we will 
not wait for long.”
He confirmed the paramilitary soldiers 
were the same ones who went missing 
after a militant attack on a border check-
point in Mohmand tribal region more 
then a week ago. Six Frontier Corps sol-
diers were killed in the attack.
Attempts to reach a spokesman for the 
military were not immediately success-
ful.

Pakistani PM ignores US 
warning on Iran gas deal

Two Languages can be 
better than one!

To reach your persian audience, talk to “Persian 
Weekly” first!

www.persianweekly.co.uk

Iran’s strategic gaso-
line reserves up 15%

The managing director of national Ira-
nian oil refining and distribution com-
pany stated that gasoline reserves in the 
first three months of the current Iranian 
calendar year (began March 21) are 15 
percent higher compared to the same 
period the year before. 
Deputy Oil Minister Alireza Zeighami 
said that the oil ministry has increased 
its gasoline reserves for self-sufficiency 

in case an urgent situation comes up, the 
Mehr News Agency reported. 
In this regard, CEO of National Iranian 
Oil Products Distribution Company Far-
id Ameri pointed out that gasoline sup-
ply in the country is at a good level. 
He noted that strategic reserves of gaso-
line are 500 million liters more than the 
same period last year. 
The official went on to say that with the 
present supply of gasoline and diesel in 
the country there is no need to worry 
about any shortage even in the long 
term. 
Meanwhile, the deputy oil minister 
claimed that gasoline consumption had 
decreased an average 2 million liters a 
day compared to the same period a year 
before. 

He said, “Since the start of the year 
(March 21) the average consumption has 
been 62 million liters a day. 
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Iran holds Russia respon-
sible for “damages” on 
freeze of missile delivery
Iranian defense minister said Tuesday Russia 
will be responsible for the damages caused 
by its failure to deliver the S-300 missile de-
fense system to Iran, local satellite Press TV 
reported.

Ahmad Vahidi said that the delivery of the 
air-defense systems would not violate Russian 
or international laws, the report said.

“Russia has a duty to fulfill its obligations... 
Implementing the S-300 deal is not against 
Russian laws or international regulations,” 
Vahidi was quoted as saying.

Iran struck a deal with Russia in 2007 to buy 
the S-300 systems, but Russia delayed the de-
livery of the anti-aircraft missiles.

“It is obvious that (Russia) is responsible for 
the damages caused by its failure to imple-
ment the deal,” said the minister, according 
to Press TV.

Iranian officials have urged Moscow to stand 
by its commitments regarding the S-300 de-
fense system deal with Tehran.

Last week, Russian Prime Minister Vladimir 
Putin said in a meeting with French President 
Nicolas Sarkozy that his country will freeze 
missile sales to Iran in light with the UN sanc-
tions, according to the Elysee Palace.

The United States and Israel oppose selling 
Iran the S-300 air defense system, an ad-
vanced missile system capable of shooting 
down aircraft and cruise missiles from up to 
150 km away. Source: Xinhua

German ambassador 
summoned over mis-
treatment of Iranian 
citizen
The German ambassador to Iran was sum-
moned the Foreign Ministry on Tuesday to 
protest over the beating of an Iranian citizen 

in the German embassy in Tehran. 

The foreign ministry expressed strong objec-
tion to Ambassador Brand Erbel over the is-
sue. Erbel said he was not aware of the attack. 
However, he promised to investigate the issue 
and inform Iran’s Foreign Ministry of the re-
sults of the inquiry 

Iran has doubled the denomination of 
its highest banknote to 100,000 rials 
($10, £6.50), its Central Bank Governor 
Mahmoud Bahmani has announced. 

At least 150 million notes are being 
printed and distributed over the next 
three months, he told Mehr news 
agency. 

The move has been prompted by high 
inflation, although official figures say 
the rate has fallen to 10% from a peak 
of 29% in 2008. 
Mr Bahmani said the new notes should 
be used in place of travellers’ cheques. 

The special travellers’ cheques, which 
local banks issue, can each be worth up 
to 2m rials. 

Kamran Dadkhah, an associate eco-
nomics professor at Boston’s North-

eastern University, said “astronomical” 
inflation in Iran in recent years had 
necessitated the new notes. 

“They have to print notes in larger 
denominations, otherwise people will 
have to take a sack of them to buy a 
sandwich,” he told Bloomberg Busi-
nessweek magazine. 

The Iranian government has previ-
ously said it would start reducing food 
and fuel subsidies later this year, in a 
move critics fear could fuel inflation 
and spark protests. 

The government says Iranians in lower 
income brackets will receive cash pay-
ments to help them cope when the cost 
of items such as bread and gasoline 
increase as a result of the gradual re-
moval of the subsidies over a five-year 
period. 

‘Iran to enrich 
uranium to 20% 

Iran doubles highest 
banknote amid inflation fears

Iran’s nuclear chief said Wednesday 
his country has produced 17 kilo-
grams of uranium enriched to 20 
percent, defying U.N. demands to 
halt the controversial program.

The 20 percent level, needed to pro-
duce fuel for a medical research re-
actor, is far below the more than 90 
percent required to build a nuclear 
weapon, but U.S. officials have ex-
pressed concern Iran may be mov-
ing closer to the ability to reach 
weapons-grade level.

The United States and its allies ac-
cuse Iran of seeking to acquire 
atomic weapons. Tehran denies the 
charge, saying its nuclear program 
is geared toward generating elec-
tricity.

Iran has been producing the 20 per-
cent enriched material since Feb-
ruary. The new figure of 17 kilo-
grams — about 37 pounds — was 
announced by Vice President Ali 
Akbar Salehi, who heads Iran’s nu-
clear program.

“Potentially, we can produce 5 kilo-
grams (11 pounds) a month but we 
are not in a hurry over this,” Salehi 
said, according to the semiofficial 
ISNA news agency.

The U.N. Security Council ap-
proved a resolution two weeks ago 
strengthening sanctions on Iran 
over its disputed nuclear program 
and calling on individual countries 

and blocs of nations to expand their 
own sanctions regimes on Iranian 
individuals and organizations.

The European Union followed with 
new sanctions, and last week the 
U.S. Treasury Department said it 
would restrict economic contacts 
with some three dozen additional 
individuals and companies alleged 
to be helping Iran develop its nucle-
ar and missile programs and evade 
international penalties.
Iran is producing the further en-
riched material from its stocks of 
low enriched uranium, which at 3.5 
percent purity is the level needed to 
fuel an electricity-generating reac-
tor.
Iran says it needs the 20 percent 
enriched uranium to produce fuel 
rods to power a research reactor 
that produces isotopes for treating 
cancer and other medical material. 
Salehi said Iran possesses the tech-
nology needed to produce the fuel 
rods and the first should be ready 
sometime next spring.

He said Iran plans to build four 
new reactors for atomic medical re-
search around the country, saying 
the reactors will be for radioactive 
isotopes for medical needs of pa-
tients in Iran and abroad.

The United Nations has demanded 
Iran halt all enrichment activities, 
but Iran says it has a right to the 
program to fuel a peaceful nuclear 
program.
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Iran to enrich 
Uranium to 20% 

Two Languages can be better than one!
To reach your Iranian audience, talk to “Persian Weekly” first!

Iran doubles highest 
banknote amid inflation fears
Iran has doubled the denomination of its highest banknote to 100,000 
rials ($10, £6.50), its Central Bank Governor Mahmoud Bahmani has 
announced. At least 150 million notes are being printed and distributed 
over the next three months, he told Mehr news agency. > page 3

Portuguese Club holds Kamran Shirdel 
retrospective 
The Portuguese Club of Cinematography held a retrospective of the work 
of Iranian documentary filmmaker Kamran Shirdel on June 17. 
Documentaries “Solitude Opus I”, “The Night It Rained”, “  >Page 6

Kamranifar did a good job
Mohamamd Fanaei Iranian expert for refereeing said Hassan Kamrani-
far did a god job on Chile match against Switzerland on Monday.
>>  Page 9

Iran’s nuclear chief said Wednesday his country has produced 17 kilo-
grams of uranium enriched to 20 percent, defying U.N. demands to halt 
the controversial program.

The 20 percent level, needed to produce fuel for a medical research re-
actor, is far below the more than 90 percent required to build a nuclear 
weapon, but U.S. officials have expressed concern Iran may be moving 
closer to the ability to reach weapons-grade level.

The United States and its allies accuse Iran of seeking to acquire atomic 
weapons. Tehran denies the charge, saying its nuclear program is geared 
toward generating electricity. >> Page 3

Gharibpur promoting Persian 
culture through puppetry

Opera puppet show director Behruz Gharibpur said that he wishes to disseminate Persian culture 
all over the world through Iranian puppets. 
His four opera puppet shows “Rustam and Sohrab”, “Macbeth”, “Ashura” and “Rumi” were dis-
cussed during a session at the Enqelab Cultural Center on Saturday. 

The session was attended by Gharibpur, puppet designer Ali Pakdast, composer Behzad Abdi, writ-
er and literary critic Mihan Bahrami and playwright Behzad Sediqi.  >> Page 6


