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صفحه 12 سینما

رتبه آخر آسيا برای 
سينمای ايران

در  ایران  سینمایی  مدیران   
برای  مناسبی  وضعیت  حالی 
الملل  بین  سطح  در  سینما  این 
ارقام  و  آمار  که  هستند  قائل 
این  با  متفاوت  کاماًل  وضعیتی 

اظهارات را نشان می دهد.
تعداد تماشاگران سینمای ایران 
و مقایسه آن با سایر کشورها 

چرا "ويس و رامين" 
بخوانيم؟

 بسیاری از ما ایرانیان از کودکی 
مجنون"،  و  "لیلی  داستانهای  با 
"یوسف و زلیخا" و حتی "رومئو 
با  اما  ایم،  بوده  آشنا  ژولیت" 
ایرانی  داستانهای  از  برخی 
نداریم.  نداشته و  االصل آشنایی 
کامال  طور  به  من  مثال،  برای 

تصادفی با منظومه ...
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برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ريال ايران، به وب سايت علی پاکپور www.ali-pakpour.com مراجعه فرمائيد.

اين »فارسی يک« از کجا وارد 
زندگی ما شد؟!

صفحه 10اقتصاد

تعطيلی راسته پارچه و 
فرش فروشان به دليل 

اعتراض به ماليات
فرش  و  پارچه  راسته   
در  شنبه  روز سه  فروشان 
مالیاتی  به رویکرد  اعتراض 
دولت واحد های صنفی خود 

را تعطیل کردند. 
میان  نزاع  رسد  می  نظر  به 
امور  سازمان  و  اصناف 
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کیپر« منتشر کرد،  »پیس  پایگاه خبري روسی  ای که در  مقاله  به گزارش پرشین »یوری وسلوف« در 
مدعی شد که بنا به گزارش رسانه های گروهی خاور نزدیک و غرب، آمریکا و اسرائیل برای حمله هوایی 
و موشکی به تاسیسات هسته ای ایران آماده می شوند.  خبرگزاری روسی »ریانووستی«، باانتشار این 
مقاله نوشت: »به نظر می رسد، برنامه مقامات دو کشور به طور کلی هماهنگ شده است. نه تنها برگزاری 
مانورهای مشترک نیروی هوایی و دریایی آمریکا و اسرائیل در بهار و تابستان سال 2010 در شرق 
دریای مدیترانه بلکه پیشروی کشتی های جنگی موشک بر، به سمت دریای سرخ و منطقه خلیج فارس 
نیز این مسئله را تاییدمي کند.« یوری وسلوف در ادامه این احتمال را می دهد که در جریان دیدار کوتاه 
ژوئن   27 مورخ  ـ  آویو  تل  از  آمریکا  مسلح  نیروهای  مشترک  ستاد  رئیس  مولن«،  »مایکل  دریاساالر 
سال جاری ـ نقشه حمله هوایی به ایران با مقامات اسرائیلی بررسی شده است. بنا بر گزارش روزنامه 
باراک«، وزیر دفاع و »گابی اشکنازی«،  »ایهود  با  دیدار  اسرائیلی »جورازلم پست«، دریاساالر مولن در 
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل مسائل برنامه هسته ای ایران و اوضاع در سوریه و لبنان را بررسی کرد. 

وی در بخش دیگری از نوشتار خود به گزارش ...
صفحه 7

گزارش اختصاصی پرشین از مراسم "هفته معرفی جهانی دانشنامه ایرانیکا" درلندن 

دانشنامه ايرانيکا بزرگ ترين
 شناسنامه فرهنگی ايرانيان

صفحه 4



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

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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هفته نامه ِپرشين

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرایی: عارف 
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 ِپرشين

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

این نشریه ارسال نمایند:

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

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

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

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

 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 تبليغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

فرهنگ و تمدن هر کشور از وجوهی است که همواره مورد توجه مردمان کشورها قرار دارد. هر 
نسلی که متولد می شود و در جامعه رشد می کند در واقع با فرهنگی آشنا می شود که مختصات 

جغرافیایی و اجتماعی زمانی خود را در بر می گیرد که در آن پرورش می یابد.
 اما این انگیزه در هر نسلی همواره شکل خواهد گرفت که مایل به شناخت بیشتر از فرهنگ و تمدن 
خود در گذشته هاست و این گرایش وجود دارد که با کلیه وجوه آن به شکلی آشنا شود و بداند که 
براستی کشور خود از گذشته های دور چه تمدن و فرهنگ و چه فراز و نشیب هایی را پشت سر 

گذاشته است. 

شاید یکی از ابزارهایی که در دستیابی به این مهم قابل استفاده باشد؛ مطالعه و بهره جستن از کتاب 
ها و منابع مکتوب و یا ماخذ اینترنتی می باشد که در قالب نوشتار توانسته اند تبدیل به منابع مستند 

و مستدل شوند. 

اما جز بهره بردن از منابع مکتوب یا اینترنتی، امری که توجه داشتن به آن ضروری می نماید، توجه 
خانواده ها به نسلی است که در خارج از کشور متولد شده اند؛ آنها با فرهنگ و رسوم جامعه متولد 
شده در آن رشد می یابند. اما کامال ضروری می نماید که والدین، فرزندان را به آشنایی با پیشینه 

فرهنگ و تمدنی کشور خود آشنا سازند.

 عالوه بر آن برخی موسسات یا گروه های فرهنگی و هنری سعی می نمایند تا این مهم را در کشور 
مهمان، برآورده سازند و با برگزاری برخی جلسات یا مراسم هایی با محتوای فرهنگی و هنری، نسل 
جدید را با تاریخ فرهنگ و تمدن کشور خود آشنا سازند. کمااینکه شاهدیم بسیاری از افراد این وظیفه 

را برعهده گرفته و با تالش و پشتکار فراوان به ایفای این نقش می پردازند. 

هفته نامه پرشین نیز از برگزاری چنین مراسم و برنامه هایی استقبال نموده و رسالت حرفه ای خود 
را در پوشش خبری و گزارشی به عنوان بخشی از جامعه فرهنگی ضمن تقدیر از چنین رویدادهایی 

به انجام می رساند.

امید است که ایرانیانی که در این کشور زندگی می کنند، همت ویژه ای را به این امر مبذول داشته و 
در آشنایی فرزندان با فرهنگ و تمدن کشور خود تالش ورزیده و حتی آنها را تشویق به یادگیری 

زبان خواندن و نوشتن به فارسی نمایند.

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

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



جمعه 18 تیر ماه 1389   -  شماره 155هفته نامه پرشین4

info@persianweekly.co.uk

ایران در هفته  با عنوان »تجلی فرهنگ  برنامه ای 
ایرانیکا« در تاریخ جمعه  معرفی جهانی دانشنامه 
دوم جوالی ساعت 7 تا 9 شب در سالن مرکزی 
و  عالقمندان  حضور  با  کنزینگتون  کتابخانه 

سخنرانان برگزار شد.

"دانشنامه ایرانیکا"، که از سه دهه پیش کار خود 
ترین  جامع  از  یکی  واقع  در  است،  کرده  آغاز  را 
و بزرگ ترین منابع پروژه های ایران شناسی در 
زمینه فرهنگ و تاریخ ایران زمین به زبان انگلیسی 
به شمار می رود. کار تدوین این دانشنامه نخستین 
بار توسط احسان یارشاطر پیشنهاد و آغاز شد. 
در ابتدا بودجه ای برای این کار توسط دولت وقت 
در نظر گرفته شده بود اما پس از انقالب، بودجه 
این دانشنامه قطع و ادامه تدوین آن در امریکا و 

کنون  تا  کلمبیا  دانشگاه  شناسی  ایران  بخش  در 
ادامه یافت. 

ایرانی  مطالعات  مرکز  رئیس  یارشاطر  احسان 
ویراستار  سر  و  بنیانگذار  و  کلمبیا  دانشگاه 
این  تکمیل  در  ویراستاران  هیات  و  ایرانیکاست 
در  دانشنامه  این  دارند.  مشارکت  بزرگ  پروژه 
برگیرنده مقاالتی تخصصی در زمینه های گوناگون 
هنر، تمدن و فرهنگ ایرانی است که حاصل تالش 
های بی وقفه نویسندگان، پژوهشگران و استادان 

تاریخ و ایران شناسان است.
معرفی  هفته  رسیدن  فرا  مناسب  به  بنابراین 
لندن  در  نیز  ای  جلسه  ایرانیکا،  دانشنامه  جهانی 
برگزار شد که در آغاز جلسه دکتر رضا قاسمی 
به عنوان مجری  لندن  ایرانیکا در  انجمن  مسوول 
به  حاضران  به  خوشآمدگویی  ضمن  مراسم، 
معرفی مهمانان جلسه پرداخت و توضیح کوتاهی 
با اشاره  را در مورد این جلسه بیان داشت. وی 
برشمرد  ای  دانشنامه  را  آن  ایرانیکا  دانشنامه  به 
که نگاهش جهانی است و تنها مختص به ایرانیان 
یارشاطر  احسان  دکتر  واالی  همت  و  نیست 
در  همچنان  سن  کهولت  وجود  با  که  ستود  را 
ویراستاری و آماده سازی آن از هیچگونه تالش 

بی وقفه ای کوتاهی نکرده است.
برای  که  کرد  اشاره  تمبرهایی  به  قاسمی  دکتر 
می  با خریداری  افراد  و  است  ایرانیکا چاپ شده 
توانند؛ از آنها برای بسته یا نامه های پستی خود 
از  مالی  حمایت  نوعی  کار  این  نمایند.  استفاده 
ایرانیکا و همچنین به گونه ای دیگر سبب شناخت 
و معرفی بیشتر این دانشنامه میان مردم می شود. 
کمک  در  را  دانشنامه  این  تکمیل  در  موفقیت  وی 
به  که  دانست  دوستی  ایران  موسسات  یا  افراد 
فرهنگ و تمدن ایران عالقمندند و آنرا حمایت می 

کنند.
دکتر قاسمی، پیش از سپردن جلسه به سخنرانان، 
و  خرازی  فهمیه  خانم  زحمات  و  ها  تالش  از 
بودند،  برنامه  این  برگزارکننده  که  هنر  فستیوال 

قدردانی به عمل آورد.
عبدالحمید  مهندس  جلسه  این  سخنران  نخستین 
اشراق از اعضای هیات امنای ایرانیکا در پاریس 
دوران  و  زندگی  از  مختصری  به شرح  وی  بود. 
کودکی دکتر احسان یار شاطر پرداخت و درباره 
اسالم  دانشنامه  از  و  گفت  او سخن  های  فعالیت 
نام برد که نخستین بار توسط وی پایه ریزی شد 

و دولت ایران نیز چندین سال بابت این کار کمک 
های مالی به آن نمود.

مهندس اشراقی به شرایط جسمی و کهولت سن 
ضعف  با  چگونه  که  کرد  اشاره  شاطر  یار  دکتر 
همچنان  هوشیار؛  و  قوی  حافظه  دارای  جسمی 
مشغول فعالیت و کار کردن در دانشگاه کلمبیاست. 
او تمام هم و غم خود را معطوف به کار دانشنامه 
نموده است و هر روز بی وقفه ساعات طوالنی را 

در اتاق خود صرف کار می کند.
آقای اشراقی سپس به نحوه کار گروهی پرداخت 
که در حال حاضر بر روی این دانشنامه کار می 

کنند و گفت:
منتشر  دانشنامه  جلدهای  از  تعدادی  تاکنون   "  
زبان  به  صفحه   800 دارای  جلدش  هر  و  شده 
در  نفر  شش  و  ویراستار   43 و  است  انگلیسی 
این  اصلی  نماینده  عنوان  به  بزرگ،  کشور  شش 
دانشنامه مشغول فعالیت هستند و هر یک مفتخرند 

که مقاالتشان در این دانشنامه منتشر می شود".

وی علت شهرت این دانشنامه را با وجود دانشنامه 
وجود  عدم  اسالم،  جهان  و  تشیع  همچون  هایی 
که  چرا  دانست.  ایرانیکا  دانشنامه  در  محدودیت 
نیست و همه دوره  به یک دوره  ایرانیکا، محدود 
مورد  صادقانه  و  طرفانه  بی  را  عصرها  و  ها 
موشکافی، بررسی و سخت گیری های علمی قرار 
می دهد و صحت و درستی مقاالت آن بسیار زیاد 
که  هایی  جامعه  و  کشورها  تمام  واقع  در  است. 
تکلم  ایرانی  های  زبان  از  یکی  به  تاریخ  طول  در 
می کرده اند، مورد شمول مقاله های ایرانیکا می 

باشند.
مهندس اشراقی سپس به مسائل و مشکالت پیش 
"بودجه  پرداخت و گفت:  ایرانیکا  دانشنامه  روی  
تعلق می  پروژه  این  به  کلمبیا  دانشگاه  ای که در 
این  و  است  شده  کمتر  و  کمتر  ساله  هر  گرفت؛ 
باعث بوجود آمدن بحران مالی برای ادامه کار این 
پروژه شده است و یکی از تدابیری که اندیشیده 
قادر  افراد  دانشنامه  سایت  وب  در  که  این  شده 
خواهند بود که به صورت آن الین هر روز مبلغی 
از یک دالر، نصف دالر یا یک چهارم دالر را برای 

کمک به این کار، پرداخت نمایند".
آقای اشراقی امیدوار است که با کمک هایی که از 
اطراف دنیا به ایرانیکا می شود، هر چه زودتر بقیه 
جلدها نیز آماده شود که البته چندین سال به طول 
خواهد انجامید اما دوستان با سرعت مشغول تهیه 
جلدهای  بقیه  تا  هستند  الزم  اطالعات  و  مقاالت 

دانشنامه نیز تکمیل شود.
این  از  جلد  پنج  تاکنون  ایران  در  که  گفت  وی 
در  و  منتشر  و  ترجمه  فارسی  زبان  به  مجموعه 

اختیار عالقمندان فارسی زبان قرار گرفته است.
سخنران دیگر این جلسه دکتر اسماعیل خوئی بود 
که به انتقاد از این ویژگی خاص ایرانیان پرداخت 
همیشه  دیگران  به  کمک  و  رسانی  یاری  در  که 
های  فعالیت  در  که  زمانی  اما  هستند،  قدم  پیش 
نشانی  است؛  نیاز  آنها  کمک  به  هنری  و  فرهنگی 
پیروزترین  کنونی  ایرانیان  یافت.  نخواهی  آنها  از 
که  هستند  امریکا  در  مردمان  ترین  باهوش  و 
دولت  نصیب  را  زیادی  ثروت  هر ساله  توانستند 
توانایی  چنین  دارای  اگر  بنابراین  نمایند.  امریکا 
هستند؛ انتظار می رود که بتوانند به فعالیت های 
فرهنگی هم اهمیت بیشتری داده و آنرا به عنوان 
پرداخت نوعی مالیات بداند. وی دانشنامه ایرانیکا 
را بزرگ ترین شناسنامه فرهنگی ایرانیان دانست 
کمک  نیاز  پس  رسد.  نمی  پایان  به  هیچگاه  که 

رسانی و حمایت مالی از آن همواره وجود دارد 
دوباره  گاهی  چند  از  هر  ایرانیکا  مقاالت  که  چرا 
مرهون  که  شود  می  ویراستاری  و  بازنویسی 

زحمات استاد احسان یار شاطر است.
در ادامه دکتر خوئی به توضیح جمله »خانه زبانی 
"معنای  گفت:  و  پرداخت  ایران«  فرهنگ  برای 
عبارت زبان، خانه بودن است چیست؟ معنای این 
سخن این نیست که اگر زبان نمی بود، جهان نمی 
بود به این معنا هم نیست که انسان به زبان، انسان 
است. به معنای آن نیست که اگر انسان زبان نمی 
داشت هستی هم نمی داشت. هستی می داشت اما 
همه  آغاز  در  گوید  می  افالطون  بود.  نمی  انسان 
چیز در بی نظمی و بی سامانی بود و خدا آن را 
سامان و نظم بخشید. همین کار را زبان با جهان 
می کند و خدا از انسان خواست که به چیزها نام 
دهد که با این کار آنها را می آفریند و دوباره زاده 
می شوند. اگر اسامی نبودند چیزها قابل شناخت 

نبودند. فرهنگ هم آفریده انسان است و تا هنگامی 
یابد  نمی  تاریخی  استواری  بماند،  شفاهی  که 
از چیزها  باد سرگردان است و بسیاری  بلکه در 
عمر  و  آید  می  جهان  به  تنها  ماند.  می  ناشناخته 

طبیعی کرده و از جهان می رود".
او سپس به نقش فرهنگ پرداخت و گفت: " فرهنگ 
بسیار گسترده است دین ها، زبان، فلسفه، هنرها 

و رسم های یک جامعه را در بر می گیرد. شیوه 
های مختلف زندگی جزو فرهنگ یک جامعه است. 
تمامی اینها هنگامی تاریخی و استوار می شوند که 
نوشته و گزارش داده شوند و با نوشتن فرهنگ 
به  ها  نوشته  زبانی  توصیف  آمدن  کار  روی  و 
صورت نوشته فرهنگ، نه تنها برای آن استواری 
تاریخی می آفریند برای دیگر فرهنگ ها نیز همین 

جایگاه را می یابد". 
او ادامه داد:" اگر ژرف بنگریم و دریابیم بزرگانی 
از  و  شاملو  احمد  و  معین  دکتر  دهخدا،  همچون 
با  کار  چه  شاطر  یار  احسان  دکتر  مهمتر  همه 
اهمیت و بزرگی شروع کرده اند؛ در می یابیم که 

فرهنگ ما دیگر بی خانمان نیست بلکه الونکی است 
که دیگران از هر فرهنگی با آن آشنا شده و این 
روشنگری ها باعث می شود که ایرانیکا کار بسیار 
هرگز  کارها  اینگونه  باشد.  ارزشمندی   و  بزرگ 
پایانی ندارد مگر اینکه تاریخ فرهنگ به پایان رسد 
و دیگر چیزی در فرهنگ پیش نیاید و این تا زمانی 

که انسان و جهان وجود دارد ناممکن می باشد".
ها  نشست  اینگونه  علت  خوئی  اسماعیل  دکتر 
دوستان  برای  انگیزشی  فقط  را  ها  سخنرانی  و 
ثروتمند و فرهنگ دوست و ایرانیانی که به حفظ 
و پاسداری این گنجینه فرهنگی عالقمندند دانست 
تا همت کرده و کاری بنیادی انجام دهند تا کاخی 
بی نظمی ساخته شود.  از  ما  فرهنگ  نجات  برای 
او در خاتمه سخنان خود را با رباعی در ستایش 
از استاد یارشاطر و آرزوی پیروزی و طول عمر 

برای استاد به پایان رساند.
در بخش دیگر جلسه، دکتر هادی زمانی به ایراد 

در  ها  دانشنامه  نقش  به  و  پرداخت  سخنرانی 
کشورها و پیشینه تاریخی آنها اشاره کرد و اینکه 
فراموشی  عدم  بر  تاثیری  و  نقش  چه  دانشنامه 
فرهنگ و تاریخ هر کشور دارد وی سپس به ذکر 
کرد  اشاره  غرب  در  دانشنامه  نگارش  تاریخچه 
نویسی  دانشنامه  پدر  را  ارسطو  برخی  اینکه  و 
قرون  در  آن  تاریخی  سیر  به  سپس  و  داند  می 

وسطی و عصر روشنگری پرداخت. او سیر تحول 
برشمرد:  دوره  سه  را  غرب  در  نگاری  دانشنامه 
نخست دوره امپراتوری که با همکاری و حمایت 
ها  دانشنامه  زمامداران،  و  پادشاهان  امپراتورها، 
قرن  در  که  روشنگری  عصر  دوم  شد.  می  تهیه 
طبقه  اساس  بر  توان  می  و  شد  آغاز  17میالدی 
آخر  در  و  نگریست  آن  به  بیکن  فرانسیس  بندی 
عصر علمی که از قرن بیستم تا کنون ادامه دارد. 

دکتر زمانی سپس به ایران اشاره کرد و دانشنامه 
نویسی را به مفهوم گردآوری دانسته ها برشمرد 
که در ایران دو دوره را پشت سر گذاشته: نخست 
به  زرتشتی  دانشنامه  توان  می  که  باستان  ایران 

گزارش اختصاصی از مراسم "هفته معرفی جهانی دانشنامه ایرانیکا" در لندن 

فرهنگ ما ديگر 
بی خانمان نيست

گزارش: فرشته کدیور
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ايران خواستار 'بازگشت فوری' 
شهرام اميری از آمريکا شد

دولتی  رادیو  ژوئیه(،   7( تیر   16 چهارشنبه،  روز 
به  سوئیس،  سفارت  کاردار  که  کرد  گزارش  ایران 
عنوان حافظ منافع ایاالت متحده در ایران، بار دیگر 
از  "به منظور روشن شدن وضعیت شهرام امیری" 
سوی سرپرست اداره کل آمریکا به وزارت خارجه 

خارجه احضار شد.
در این خبر به نقل از اداره کل اطالعات و مطبوعات 
که  است  آمده  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
پی  در  تهران  در  سوئیس  سفارت  کاردار  احضار 
انتشار اسناد جدیدی درباره "ربایش" شهرام امیری 
توسط نیروهای امنیتی آمریکایی و انتقال او به خاک 
اعتراض  "یادداشت  و  گرفت  صورت  کشور،  آن 

مجدد ایران به وی ابالغ شد."
این  در  خارجه  وزارت  آمریکا  کل  اداره  سرپرست 
لحاظ  به  متحده  "ایاالت  که  داشت  اظهار  مالقات 
سالمتی  و  جان  حفظ  مسئولیت  حقوقی  و  انسانی 

و با تاکید بر ضرورت دسترسی فوری دیپلماتیک به آقای امیری، "خواهان  امیری را برعهده دارد" 
فراهم شدن امکان بازگشت فوری و بدون قید و شرط وی" به ایران شد.

این دومین بار طی یک هفته اخیر است که مقامات سفارت سوئیس در ارتباط با اتهام دولت جمهوری 
اسالمی در مورد ربودن و انتقال شهرام امیری به ایاالت متحده به وزارت خارجه ایران احضار می 

شوند.
چند روز پیش، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که "اسناد ربایش" این شهروند ایرانی به سفارت 

سوئیس در تهران تحویل شده است.
در ماه های اخیر، انتشار مطالبی در بعضی رسانه های غربی و در پی آن، انتشار چند نوار ویدیوئی 
حاوی اظهارات ضد و نقیض شهرام امیری، باعث ابهام بیشتری در مورد ماجرای ناپدید شدن وی 

شده است.
اواخر ماه مارس سال جاری، شبکه تلویزیونی آمریکایی ای بی سی به نقل از برخی منابع اطالعاتی 
آمریکایی، اما بدون ذکر نام آنها، گزارش کرد که شهرام امیری، پژوهشگر اتمی ایران، به ایاالت متحده 
پناهنده شده و اطالعات خود در مورد برنامه های هسته ای مخفیانه جمهوری اسالمی را در اختیار 

آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده است.
این نخستین بار از زمان انتشار خبر ناپدید شدن آقای امیری توسط منابع دولتی ایران بود که یک 

شبکه تلویزیونی آمریکایی از پناهنده شدن او خبر می داد.
در ماه اکتبر سال گذشته، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، اعالم کرد که شهرام امیری، یک 
محقق ایرانی، در ماه ژوئن و هنگام سفر حج عمره، توسط ماموران امنیتی آمریکا و با کمک ماموران 

سعودی در عربستان ربوده شده است.
دانشگاه  در  که  امیری،  آقای  که  داشتند  تاکید  زمینه  این  در  بعدی خود  اظهارات  در  ایرانی  مقامات 
ایران  ایران به تحقیق مشغول بود، با برنامه های اتمی  صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع 
ارتباطی نداشته است، اما در گزارش شبکه تلویزیونی ای بی سی، از او به عنوان افشا کننده اطالعات 

مهمی در مورد این برنامه ها یاد شد.
برخی منابع غربی این نظر را مطرح کرده اند که کشورهای غربی آگاهی خود از ساخت یک مرکز جدید 
غنی سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم را مدیون اطالعاتی هستند که آقای امیری در اختیار سازمان 

های اطالعاتی آنان قرار داد.

زبان فارسی میانه را نام برد و دیگری دوره اسالمی که از احساءالعلوم ابونصرفارابی، دانشنامه عالئی 
التفهیم ابوریحان بیرونی و دانشنامه مصاحف )نخستین به سبک امروزی توسط غالمحسین  ابن سینا، 
مصاحف( می توان نام برد. همچنین وی افزود: "دانشنامه ایران و اسالم هم توسط استاد یار شاطر پیش 
از انقالب شروع شد و با پیروزی انقالب کارش ناتمام باقی ماند و دوره پس از انقالب نیز می توان دایره 
المعارف اسالمی نام برد که در سال 1363 بنیان گذاری شد و یکی از پدیده های سودمند پس از انقالب 

به شمار می آید. 
هادی زمانی سیر تحول دانشنامه در ایران را دو دوره دانست: اول عصر دانشنامه نگاران بحرالعلومی 
چند دانشی که از قرن دوم تا 12 ه.ق ادامه داشت همچون جامع العلوم فخر رازی و مفاتح العلوم خارزمی 
و دوم عصر شناسائی با غرب که از میانه قرن 19 میالدی آغاز می شود. نخستین دانشنامه ناصری در 
دوره ناصرالدین شاه قاجار با سرپرستی وزیر علوم وقت، واژه نامه دهخدا، مصاحف، دانشنامه ایران و 

اسالم، دایره المعارف بزرگ اسالمی نام برد.
او با تاکید بر اهمیت و نقش دانشنامه گفت:" دانشنامه در غرب نقش مهمی در تحوالت اجتماعی و سیاسی 
دارد و در اعتالی فرهنگ عمومی نقش داشته. اما در ایران تنها منحصر به اطالع رسانی صرف است". 
وی دانشنامه های کنونی در ایران را دارای کاستی هایی برشمرد از جمله: -1 به تحوالت اجتماعی به نحو 
دقیق پرداخته نشده است -2 عرب گرایی و عرب محوری در مباحث عالم اسالم -3 تحوالت ادوار اخیر 
کمتر مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار دارد. 4 - از گروه های نژادی، مذهبی و اقلیت ها شدیداً غفلت 
شده است. تاریخ و فرهنگ آنها به عنوان بخشی از تاریخ و فرهنگ ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
-5 مالحضات و تنگ نظری های سیاسی حکومت های وقت و تعصبات بر آنها سایه افکنده است و بی 
طرفی آنها را مخدوش کرده است. -6 در زمینه فن دانشنامه نویسی کاستی هایی وجود دارد و کم توجهی 

به استانداردهای علمی و پژوهشی در آنها مشهود است.
ایرانیکا سعی داشته که این کاستی ها را نداشته باشد. بنابراین  وی در خاتمه اضافه کرد که دانشنامه 
تاریخ اطالعات دقیق و درستی در مورد فرهنگ تمام  بزرگترین کتاب کاملی است که درباره فرهنگ و 
کشورهایی که به زبان فارسی صحبت می شود؛ ارائه داده است تا فرهنگ و تاریخ ایرانی معرفی و سهم 
آن در فرهنگ و تمدن بشری شناخته شود. این همان رسالت تاریخی ایرانیکاست. هادی زمانی سخنانش 

را با تقدیر و تشکر از استاد احسان یارشاطر به پایان رساند. 
پس از پایان سخنرانی، زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد تا حاضران سواالت و یا نظرات خود 
را در مورد دانشنامه ایرانیکا ابراز دارند. این جلسه با پخش فیلم مستندی از زندگی و کار استاد احسان 

یار شاطر خاتمه یافت و از مهمانان به صرف عصرانه پذیرایی شد.
در گپ کوتاهی با خانم فهیمه خرازی برنامه گذار این برنامه علت برپایی این جلسه را جویا شدیم که وی 
در پاسخ به این سوال اظهار داشت:" هدف اصلی ما این است که فرهنگ و تمدن ایران به زبان انگلیسی 
بازگو شود با چند هدف اینکار صورت می گیرد یکی اینکه افراد انگلیسی زبان و یا خارجی عالقمند به 

فرهنگ ایران با آن آشنا شوند و دیگر فرزندانی که در خارج از ایران متولد شده اند، بدانند که ایران چه 
پیشینه  فرهنگی از گذشته ها داشته است".

خانم خرازی در مورد برنامه های آتی خود بیان داشت که "نمایشگاه خط، نقاشی، تمبر، موسیقی، صوفی 
و ... برنامه های آتی ما را در بر می گیرد که هر چند ماه یکبار برگزار خواهند شد."

او در مورد هزینه های برگزاری جلسات و برنامه ها توضیح داد که تامین این هزینه ها شخصا به عهده 
وی بوده و در طی نزدیک به سی سال فعالیت در زمینه شناساندن فرهنگ و تمدن ایران، خود اقدام به 
تامین هزینه ها نموده است. خانم خرازی انتظار و توقع خود را از مردم اینگونه بیان داشت:" می خواهم 
که مردم پشتیبان فرهنگ ما باشند تا بتوانیم این فرهنگ و تمدن را به نسل بعد از خود و خارجیان معرفی 
کنیم. ما دارای مادری هستیم به نام ایران، مادر ما روزی زن زیبایی بود اما امروز پیر شده است با این 
وجود همچنان مادر ما باقی خواهد ماند. من به این مادر همچنان عشق می ورزم و هرگز او را فراموش 
برنامه  این  از  داد که هدف اصلی  برگزار شده توضیح  برنامه  نیز در مورد  آقای اشراقی  نخواهم کرد. 
تشریح کردن شرایط مالی و روند کار دانشنامه ایرانیکا بود تا ایرانیان بتوانند با کمک های مالی، تامین 
هزینه های این کار ارزشمند فرهنگی را تسهیل سازند. وی بیان داشت که تا کنون 14 جلد از دانشنامه 
منتشر و توزیع شده است اما با چنین موقعیت مالی باید 15 جلد دیگر نیز چاپ شود که حدود 15 سال 

طول خواهد کشید. اما اگر از لحاظ مالی تامین شوند، این کار با موفقیت انجام خواهد شد.
باشند تا بتوانیم این فرهنگ و تمدن را به نسل بعد از خود و خارجیان معرفی کنیم. ما دارای مادری هستیم 
به نام ایران، مادر ما روزی زن زیبایی بود اما امروز پیر شده است با این وجود همچنان مادر ما باقی 

خواهد ماند. من به این مادر همچنان عشق می ورزم و هرگز او را فراموش نخواهم کرد.
 آقای اشراقی نیز در مورد برنامه برگزار شده توضیح داد که هدف اصلی از این برنامه تشریح کردن 
شرایط مالی و روند کار دانشنامه ایرانیکا بود تا ایرانیان بتوانند با کمک های مالی، تامین هزینه های این 
کار ارزشمند فرهنگی را تسهیل سازند. وی بیان داشت که تا کنون 14 جلد از دانشنامه منتشر و توزیع 
شده است اما با چنین موقعیت مالی باید 15 جلد دیگر نیز چاپ شود که حدود 15 سال طول خواهد کشید. 

اما اگر از لحاظ مالی تامین شوند، این کار با موفقیت انجام خواهد شد.

جليلی شرايط مذاکره اتمی با اتحاديه 
اروپا را اعالم کرد

روز سه شنبه، 15 تیر )6 ژوئیه(، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای ایران 
در اشاره به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات اتمی گفت "جمهوری اسالمی ایران حول بسته ای که برای 
1387 پیشنهاد کرد حاضر به گفتگوست."شبکه رادیو و تلویزیون دولتی  موضوع گفتگوها در اردیبهشت سال 
ایران ضمن پخش این خبر، گزارش کرده است که آقای جلیلی با ارسال نامه ای برای کاترین اشتون، نماینده عالی 
اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، با مردود دانستن "راهبرد اعالم شده فشار و گفتگو"، گفته است 

که "جامعه جهانی، گفتگو در سایه فشار را دیکتاتوری و دور از تمدن الزم برای گفتگو می داند."
کاترین اشتون یک روز پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه جمهوری اسالمی، اعالم کرد که اتحادیه 
اروپا مایل به از سرگیری مذاکرات اتمی با ایران به منظور حل و فصل بحران ناشی از برنامه های هسته ای این 
کشور است.آقای جلیلی در نامه خود به خانم اشتون به زمان خاص طرح این پیشنهاد اشاره کرده و گفته است که 
"برای من جالب است که به رغم پیگیری های وزرای محترم برزیل و ترکیه و عدم آمادگی جنابعالی برای گفتگو 
در سه ماه گذشته، درست یک روز پس از صدور قطنامه در نامه ای خواهان گفتگو شدید."بعضی از تحلیلگران 
زمان طرح پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به سیاست "چماق و هویج" نسبت دادند که هدف 
از آن وادار کردن مقامات ایرانی به گردن نهادن بر خواست جامعه بین المللی در مورد برنامه های هسته ای 
این کشور است.سرپرست مذاکرات هسته ای ایران اقدامات بعدی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در وضع تحریم 
های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی را نیز یادآور شده و آن را نشانه ای از روش غیرقابل قبول "فشار و گفتگو" 
توصیف کرده و اظهار داشته است که "گفتگو برای اعمال فشار و دشمنی با یک ملت، هم چون گذشته حرکت در 

مسیری بن بست، پر هزینه و بی فایده خواهد بود."
ایران در نامه خود به سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته است که  دبیر شورای عالی امنیت ملی 
"امروز شما بیش از هر زمان دیگر به جلب اعتماد ملت ما نیاز دارید" و از او خواسته است دست به اقداماتی بزند 
که نشان دهد "راهبرد غلط دو مسیره را کنار گذاشته و در صدد جبران خطاها هستید و می خواهید آنگونه که 

فرهنگ گفتگو اقتضا می کند، عمل کنید."
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - سی و سوم    

وقتی شعار برابری تمام آحاد جامعه را می دادیم آیا یک نفر 
نبود بگوید این برابری برابی حقوق است عدالت آزادی است 
نکنید  کار  اگر  که  این  نه  است  اجتماعی  حقوق  کالم  دریک 
 116 دریافتی همه تان برابراست. حاصل چه شد؟... شماره 
برنامه  سازمان  رسمی  گزارش  براساس  آزادگان  روزنامه 
بودجه می نویسد: ده درصد کم در آمدترین خانواده ها کمی 
بیش از نیم درصد از کل مبلغی که افراد جامعه برای حمل و 
نقل هزینه کرده اند را به خود اختصاص  داده اند در حالی که 
ده درصد افراد باالی جامعه بیش از 61 درصد را پرداخته اند 

)دستشان درد نکند الزم به توضیح که نیست؟(
 13 تنها  از نظر بیکاری کامال بر عکس است. به هنگاکی که 
درصد از گروه های ثروتمند بیکار هستند این رقم برای کم 
درآمدترین افشار به 5/41 درصد می رسد و باین در حالی 
است که از زمان اول توسعه تا ابتدای سال 1377 رقم مربوط 
به شاخص خط فقر 7 برابر شده است )واقعا فکر می کنم این 
است!!!(  بجا  و  بمورد  کامال  ما  از  کشورهای صنعتی  ترس 
وقتی اختیارمان دست خودمان می افتد آن چنان بیگانه ستیز 
می شویم که با تمام دنیا قهر می کنیم خود را از همه بی نیاز 
می دانیم بعنی می خواهیم سالها وابستگی را یک شبه تالفی 
بکنیم ولی چند سال که گذشت  کوچک و بزرگمان باور می 
کنیم که برای فوتبالمان هم باید برویم از برزیل یا نمی دانم 
از یک جای دیگر مربی وارد کنیم. و دردناکتر از همه این که 

همگی باور می کنیم که این کار ضرورت است.
قدر  آن  گویم  می  را  انقالب  اوایل  ها  وقت  آن  هست  یادم 
صادقانه شعارهای معنوی می دادیم که گاهی فکر می کردیم 
دادو  و  پول  مساله  اصال  آل  ایده  دنیای  یک  در  توانیم  می 
ستد و امثالهم را هم کنار بگذاریم ولی به تدریج به موازات 
همین شعارها شرایطمان به شکلی در آمد که به غیر از کوپن 
ارزاق که دیگر به تدریج برایمان عادی شده و رسمیت پیدا 
کرده چشممان به کوپون های دیگر از خرید سربازی نوبت 
جراحی خرید و فروش جابجایی دانشجو )که این دیگر واقعا 
ادامه  برای  بیمارستان پول  برای  و... پول  و...  معرکه است( 
تحصیالت پول برای خرید کلیه و حتی پول برای نزدیکی به 
خدا )فیش حج( همه چیز و تقریبا همه چیز با پول... و خوب 
طبیعی است در چنین منطقه ای که این همه مشکالت را می 
شود و میتوان با پول حل کرد پول می شود هدف اول – حق 
هم دارد بشود! همه که نمی توانند از راه درست پول زیادی 
به دست آورند. خوب شعار برابری هم که قبال زیاد داده ایم 
بنابراین شروع می شود به راه های میان برزدن دزدی می 
شود قتل زیاد می شود راهزنی زیاد می شود. این ها پی آمد 
همان احساسات اول کار است. کار من و تو و این و آن تنها 
هم نیست کار یک ملتی است که همه دست به دست هم داده 
اند تا چنین وضعی را به وجود آورده اند. حاال هم منتظرند 

دولت همه چیز را برایشان حل کند.
این  تمامی  که  بودیم  کرده  باور  واقعا  و  دادیم  می  شعار 
دفتر و دستک و کنترل های اداری زائد است  و حاال از قول 
می  نو  حیات   102 در شماره  فلزات  و  معادن  محترم  وزیر 
آورند: رانت خوران در سال گذشته فقط 200 میلیارد تومان 
از انحصار آهن خورده اند. در همین تهران که در روزهای 
هیجان زده اول انقالب مردم بزرگترین گذشت ها را به هم 
روا می داشتند روزانه 11 نفر در اثر قتل عمد کشته می شوند 
و یا در جامعه ای که به امید ریشه کن کردن الکل و الکلیسم 
حتی برای اقلیت های مذهبی اجازه استحصال الکل داده نشده 
به نقل از مقام مسئولی در نیروهای انتظامی گفته می شود 
که میزان قاچاق الکل در سه ماهه اول سال جاری با مقایسه 

سال گذشته آن فقط 160 درصد افزایش داشته است.
این به خرج دادن احساسات فقط مربوط به امور اقتصادی و 
اداری و اجرائی مان نیست در امور اجتماعی مان هم همین 
طور است. هر دوره ای و به مناسبتی افکارمان راجع به همان 
شخصیت های خودمان سرد و گرو می شود یک روز دکتر 
مصدق یک روز آیت اهلل کاشانی یک روز این نفت را ملی می 
کند روز بعد به این نتیجه می رسیم کار اصال کار این طرف 
نبوده. خیابانها را یکی پس از دیگری به نام این می کنیم بعد 
ایتالیا موسولینی  ملت  این  ببینید  بروید  کنیم.  آن می  نام  به 
حال  هر  به  ولی  کردند  اعدام  ته  و  سر  بدترین وضع  با  را 
موسولینی جزئی از تاریخ ایتالیا بود و تاریخ را که نمی شود 
محو کرد. در بسیاری از میدان ها و خیابان ها هنوز مجسمه 

موسولینی موجود است.
ادامه دارد

جنگ رواني عليه 
ايران ادامه دارد 

»یوری وسلوف« در مقاله ای که در 
کیپر«  »پیس  روسی  خبري  پایگاه 
به  بنا  که  شد  مدعی  کرد،  منتشر 
خاور  گروهی  رسانه های  گزارش 
اسرائیل  و  آمریکا  غرب،  و  نزدیک 
به  موشکی  و  هوایی  حمله  برای 
آماده  ایران  هسته ای  تاسیسات 
»تابناک«،  گزارش  به  می شوند. 
»ریانووستی«،  روسی  خبرگزاری 
باانتشار این مقاله نوشت: »به نظر 
می رسد، برنامه مقامات دو کشور 
است.  شده  هماهنگ  کلی  طور  به 
نه تنها برگزاری مانورهای مشترک 
و  آمریکا  دریایی  و  هوایی  نیروی 
سال  تابستان  و  بهار  در  اسرائیل 
مدیترانه  دریای  شرق  در   2010
جنگی  کشتی های  پیشروی  بلکه 
سرخ  دریای  سمت  به  بر،  موشک 
و منطقه خلیج فارس نیز این مسئله 
را تاییدمي کند.« یوری وسلوف در 
که  دهد  می  را  احتمال  این  ادامه 
دریاساالر  کوتاه  دیدار  جریان  در 
»مایکل مولن«، رئیس ستاد مشترک 
نیروهای مسلح آمریکا از تل آویو ـ 
مورخ 27 ژوئن سال جاری ـ نقشه 
مقامات  با  ایران  به  هوایی  حمله 
بنا  است.  شده  بررسی  اسرائیلی 
اسرائیلی  روزنامه  گزارش  بر 
مولن  دریاساالر  پست«،  »جورازلم 
وزیر  باراک«،  »ایهود  با  دیدار  در 
رئیس  »گابی اشکنازی«،  و  دفاع 
مسائل  اسرائیل  ارتش  کل  ستاد 
اوضاع  و  ایران  هسته ای  برنامه 
بررسی  را  لبنان  و  سوریه  در 
از  دیگری  بخش  در  وی  کرد. 
از  برخی  گزارش  به  خود  نوشتار 

می کند  مصری اشاره  مطبوعات 
18- روزهای  در  آنها  بر پایه  که 
کشتی های  جاری،  سال  ژوئن   22
به  آمریکا  دریایی  نیروی  نظامی 
»هری  ناوهواپیمابر  فرماندهی 
عبور  سوئز  کانال  راه  از  ترومن« 
آمده اند.«  فارس  خلیج  به  و  کرده 
واحدهای  تحرکات،  این  آستانه  در 
با  آمریکا  دریایی  نیروی  هوایی 
مانور حمالت  اسرائیل  جنگنده های 
فرضی  دشمن  اهداف  به  موشکی 
را  شبانه روز  گوناگون  اوقات  در 
ادامه  در  »وسلوف«  کردند.  تمرین 
مانور،  این  در  است  شده  مدعي 
جنگنده های آمریکایی در پایگاه های 
مورد  رومانی  و  آلمان  هوایی 
سوخت گیری  گرفت.  قرار  استفاده 
هوایی آنها توسط تانکرهای هوایی 
شد.  انجام  اسرائیل  هوایی  نیروی 
اسرائیل  دریایی  نیروی  فرماندهی 
را  خود  زیردریایی  فروند  چند 
مجهز  بالدار  موشک های  به  که 
نظامی  موقعیت  سمت  به  هستند، 
و  المندب«  »باب  تنگه  منطقه  در 
سواحل عمان رهسپار کرده است. 
اسرائیل  دفاع  وزیر  باراک،  ایهود 
اعتراف کرده که در ترکیب نیروی 
دریایی آمریکا در منطقه تنگه هرمز 
کشتی های نظامی اسرائیل نیز عمل 
سخنان  به  مقاله  مولف  کنند.  می 
از  یکی  مظلوم«،  »جمال  ژنرال 
نزدیک  خاور  معروف  کارشناسان 
»النایف«  دانشگاه  پروفسور  و 
می کند  سعودی( اشاره  )عربستان 
منطقه  در  است،  باور  این  بر  که 
شرقی مدیترانه نیز چند ناو موشک 
در  آمریکا  جنگي  ناو  رزم  و  بر 
و  دارند  قرار  نظامی  باش  آماده 
مانند دوران جنگ علیه عراق برای 

حمالت موشکی آماده اند. 

پناهندگی انگليس به 
همجنس باز ايرانی

عالی  داد:دادگاه  گزارش  سی  بی  بی   
انگلیس گفته است دو مرد همجنسگرا، که 
یکی ایرانی و دیگری اهل کشور کامرون 
بریتانیا  دولت  از  دارند  حق  است، 

تقاضای پناهندگی کنند.

انگلیس  عالی  دادگاه  در  قضات  هیئت 
با  است  گرفته  تصمیم  القول  متفق  گفت 

تقاضای فرجام این دو نفر موافقت کند.

رد  قبال  مرد  دو  این  پناهندگی  تقاضای 
شده بود و مقام های اداره مهاجرت گفته 
بودند متقاضیان مذکور می توانسته اند 
ایران و کامرون، طوری  به  در برگشت 
رفتار کنند که گرایش جنسی شان مخفی 

بماند.
اما استدالل دو مرد همجنسگرا این بود 
کشورهای  در  بازگشت  محض  به  که 
خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و 

به همین دلیل درخواست فرجام کردند.
این که به زن  انگلیس گفت  دادگاه عالی 
یا مردی همجنسگرا گفته شود در مورد 
در  تا  بگوید  دروغ  خود  جنسی  گرایش 
این  به  باشد  داشته  امنیت  کشورشان 
نباید آزادانه بگویند  آنها  معنی است که 
چه کسی هستند در حالی که این آزادی، 

حقی بنیادین هر فرد است!

موسوی: قطعنامه ايران را آسيب 
پذيرتر و منزوی تر می کند 

 
پیامدهای  یادداشتی ضمن تشریح  در  میرحسین موسوی 
سنگین قطعنامه اخیر سازمان ملل بر زندگی مردم، دولت 
بحران  حل  از  ناتوان  را  کنونی  سرکوبگر"  و  "نامشروع 
می داند. او می گوید که نقش اقتصادی و سرکوب گرانه سپاه 
رهبران  از  موسوی  میرحسین  شود.    دگرگون  باید  هم 
پیش،  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  به  معترض 
 1929 قطعنامه ی  پیامدهای  تحلیل  به  یادداشتی  انتشار  با 
رشته راه حل هایی  و  پرداخته  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

برای خروج از بن بست هسته ای را پیش نهاده است. 
قطعنامه یادشده که رأی مثبت روسیه و چین را نیز کسب 
کرده، تحریم های شدیدتری را متوجه ایران کرده است و 
آمریکا و اروپا بر اساس آن راسأ تحریم های مضاعفی را 

علیه این کشور وضع کرده اند.
یادداشت خود می گوید که صدور  اول  موسوی در بخش 
قطعنامه ی یادشده و قطعنامه های قبلی امر محتومی نبوده 
حاکم،  دولتمردان  عقالنیت"  و  "تدبیر  او،  بیان  به  است. 
تکیه  میان تهی،  و  مغرورانه  لفاظی  های  از  خودداری شان 
به خرد جمعی و رجوع به رأی و اراده مردم می توانست 
مانع صدور چنین قطعنامه هایی شود. این ارزیابی محمود 
مصرف شده ای"  "دستمال  را  قطعنامه ها  که  احمدی نژاد 
خوانده که به درد "زباله دانی" می خورند نیز به شدت مورد 
»اینکه  است:  نوشته  او  است.  گرفته  قرار  موسوی  انتقاد 
این قطعنامه چون یک دستمال استفاده شده است  بگوییم 
از سیاست های پر هیاهو و عوامفریبانه را  مصائب ناشی 
تخفیف نخواهد داد«.موسوی در اشاره به پیامدهای تشدید 
تحریم ها و تهدیدی که به لحاظ امنیتی قطعنامه اخیر متوجه 
ایران می کند، نوشته است: »مانند روز روشن است که این 
گذاشت.  اثرخواهد  ما  کشور  اقتصاد  و  امنیت  بر  قطعنامه 
بیشتر  را  بیکاری  آورد،  خواهد  پائین  را  ناخالص  تولید 
خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشکالت بیشتر معیشتی و 
اجتماعی قرار خواهد داد، فاصله ما را از کشورهای در حال 
رشد جهان بویژه کشورهای همسایه رقیب بیشتر خواهد 
ساخت و آخرین میخ را بر تابوت چشم انداز بیست ساله 
خواهد کوبید. کدام عقل سلیم است که نداند کشور ما امروز 
پس از صدور قطعنامه آسیب پذیرتر و منزوی تر از گذشته 

شده است؟«

هما: پرواز به مقصد 
اتحاديه اروپا ادامه دارد

اتحادیه  نقل  و  حمل  کمیسیون  شنبه  سه  روز 
اروپا فهرست تازه ای از تعدادی از هواپیماهای 
اعالم  و  منتشر  را  ایر  ایران  شرکت  به  متعلق 
کرد که شرایط این هواپیماها با ضوابط ایمنی 
مورد نظر کمیسیون منطبق نیست و در نتیجه، 
را  اتحادیه  عضو  کشورهای  به  پرواز  اجازه 

ندارند.
هواپیمای  فروند  هشت  شامل  فهرست  این 
سه  و   727 بوئینگ  فروند  چهار   ،747 بوئینگ 
220 است در حالیکه  ایرباس  فروند هواپیمای 
هواپیماهای  پرواز  اروپا  اتحادیه  این،  از  پیش 
فوکر 100 این شرکت را نیز ممنوع اعالم کرده 
ناوگان  از  نیمی  حدود  ترتیب،  این  به  که  بود 
هوایی شرکت ایران ایر مجوز پرواز به اتحادیه 

اروپا را ندارند.
اتحادیه اروپا به طور ادواری وضعیت ناوگان 
کشورهای  به  که  را  هواپیمایی  های  شرکت 
عضو اتحادیه پرواز می کنند مورد بررسی فنی 
با  که  را  قرار می دهد و فهرست هواپیماهایی 
اجازه  و  داند  نمی  منطبق  خود  ایمنی  ضوابط 
منتشر  ندارند،  را  اتحادیه  محدوده  در  فعالیت 
از  لغو مجوز شمار دیگری  به  می کند.تصمیم 
در  اروپا  اتحادیه  به  هما  شرکت  هواپیماهای 
های  دولت  اخیرا  که  است  شده  اتخاذ  حالی 
اتحادیه وضع تحریم های یکجانبه علیه  عضو 

جمهوری اسالمی را تصویب کردند.
در  هایی  گزارش  اخیر،  روزهای  در  همچنین، 
از  برخی کشورهای خارجی،  مورد خودداری 
جمله دو عضو اتحادیه اروپا، از تحویل سوخت 
یافته  انتشار  ایرانی  به هواپیماهای مسافربری 

است. نگرفته  قرار  رسمی  تایید  مورد  که  بود 
تاکید  اروپا  اتحادیه  نقل  و  حمل  کمیسیون 
کرده است که تصمیم به منع پرواز تعدادی از 
هواپیماهای ایران ایر صرفا بر اساس مالحظات 
اتخاذ  پرواز  ایمنی  تضمین  منظور  به  و  فنی 
نداشته  شده و مسایل سیاسی در آن دخالتی 
که  است  گفته  کمیسیون  این  است.سخنگوی 
ایر،  ایران  هواپیماهای  ایمنی  بازرسی  از  پس 
این شرکت به فهرست  چند فروند هواپیماهای 
شده  اضافه  اروپا  اتحادیه  به  پرواز  ممنوعیت 
ایران  اینهمه، رادیو و تلویزیون دولتی  است.با 
در تفسیری پیرامون این خبر، تصمیم اتحادیه 
اروپا را دارای انگیزه های سیاسی و در ارتباط 
اسالمی  جمهوری  علیه  اخیر  های  تحریم  با 

قلمداد کرده است.
“ممنوعیت  عنوان  با  تفسیری  در  خبر  شبکه 
پرواز هواپیماهای ایرانی به اروپا؛ جنگ روانی 
جدید” که روز چهارشنبه در سایت این شبکه 
منتشر شد نوشته است که “غربی ها و به ویژه 
آمریکا که از تحریم های سی ساله علیه ایران تا 
کنون طرفی نبسته اند، این روزها بسیار تالش 
جدیدی،  روانی  جنگ  انداختن  راه  با  کنند  می 
تصور  ها  تحریم  این  برای  مخرب  تاثیری 
کنند.”این تفسیر، عدم صدور مجوز ایمنی برای 
با  را  ایر  ایران  هواپیماهای شرکت  از  تعدادی 
تحویل  از  خودداری  از  نشده  تایید  خبرهای 
سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران مرتبط 
دانسته و رسانه های “معاند جمهوری اسالمی” 
را به خاطر انعکاس این اخبار به تالش در راه 
“جنگ روانی که آمریکا و متحدان اروپایی اش 
علیه ایران به راه انداخته اند” متهم ساخته است.

هواپیمایی  شرکت  بر  عالوه  حاضر،  حال  در 
جمهوری اسالمی، شرکت هواپیمایی ماهان نیز 

پروازهای متعددی به مقصد اروپا دارد.
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با هر تروريست پشيمانی 
مذاکره می کنيم

 هر شبه نظامی که شروط ما را بپذیرد ،قابلیت مذاکره با دولت افغانستان 
را دارد نماینده سازمان ملل در افغانستان آخر هفته گذشته میالدی را مهمان 
امریکایی ها در واشنگتن بود. دیدار با نماینده باراک اوباما در امور آسیا 
میانه ریچارد هالبروک و مشاور امنیت ملی جیم جونز از جمله میزبان های 
استفان دی میستورا بودند . این دیپلمات سوئدی که سابق بر این نماینده 
هزار   7 جان  بر  نظارت  مسئولیت  روزها  این  بود،  عراق  در  ملل  سازمان 
المللی را عهده  از خطرناک ترین مناطق بین  کارمند سازمان ملل در یکی 

دار است . 

فارین پالیسی در گفتگویی بی پرده با دی میستورا ، افغانستان و مشکالت دیروز ، امروز و 
فردایش را به چالش کشید:

پیام شما برای سیاستمداران امریکایی در باب افغانستان چه بود؟
پیام من در حقیقت سه الیه دارد . ما در افغانستان در سه بعد دچار نقصان هستیم: انتخابات 
، تعامالت منطقه ای و گفتگوهای داخلی در این کشور . پیام دوم من این است که ما مردان و 
زنان خود را در افغانستان به کار گماشته ایم و بنابراین تامین امنیت این کشور برای ما حائز 
اهمیت است . در سومین پیام هم باید به کنفرانس کابل اشاره کنم که در بیستیمن روز از ماه 

جوالی برگزار می شود .

تعبیر شما از ماموریت بین المللی در افغانستان چیست؟ 
ما در میانه رودخانه ای ایستاده ایم که باید آن را تا انتها برویم. موج ها می توانند جهت ما 
را به دلخواه تغییر دهند اما ما در روزهایی سخت و بحرانی ایستاده ایم. زمانی که در میانه 

رودخانه با امواجی سهمگین روبه رو هستید بهتر است تمرکز کنید و مقاوم بمانید .

حضور ژنرال پترائوس در افغانستان مولود چه تغییراتی است ؟
از  را  عملکردش  و  بودم  همکار  پترائوس  با  بودم  بغداد  در  دو سال  مدت  به  که  زمانی  من 
نزدیک تجربه کرده ام. بر همین اساس خیال من از عملکرد پترائوس در افغانستان جمع است 
. بحث من رنگ و بوی سیاسی ندارد بلکه تنها در خصوص عملی شدن استراتژی های خاص 
پترائوس و ضریب موفقیت آنها صحبت می کنم. قرار نیست تغییری در سیاست امریکا در 
افغانستان صورت بگیرد اما شیوه عملی کردن استراتژی های سابق نیز از اهمیت فوق العاده 
ای برخوردار است .در افغانستان شیوه آمیختن مهارت های نظامی ، سیاسی و دیپلماتیک از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . از این بعد پترائوس دارای توانایی های فراوانی است .

است؟  دار  عهده  را  افغانستان  در  متحده  ایاالت  دستگاه سیاست خارجی  رهبری  چه کسی 
هالبروک؟ پترائوس یا سفیر ما آیکنبری؟ 

هیچ کدام. باراک اوباما.

آیا قبول دارید که ضرب االجل زمانی تعیین شده از سوی باراک برای خروج از افغانستان در 
سال 2011 میالدی ، مورد سواستفاده دشمنان ما قرار گرفت؟ 

انچه من می دانم این است که حامد کرزای و بسیاری از افغان ها می دانند که در گذشته نیز 
مردمان این کشور بارها حس رها شدن را تجربه کرده اند. این تجربه تلخ تبعات روحی و 
فیزیکی داشته است که هیچ کس نمی تواند انها را کتمان کند . این ضرب االجل های زمانی بدین 

معنا نیست که جامعه جهانی ورق افغانستان را می بندد و با افغان ها وداع می کند .

شما در تهیه لیست 137 موردی برای بخشش این تعداد از شبه نظامیان نقش داشتید؟
این لیست بیش از صد اسم را شامل می شود. هیچ راه دیگری نداریم جز آنکه این لیست را 
یک به یک مورد بررسی قرار دهیم. باید پرونده تک تک آنها را بررسی کنیم تا متوجه شویم 
که کدام یک از این افراد زنده هستند و کدام یک از شبه نظامیان بریده اند . من به این روند 

خوش بین هستم.

با مصالحه با گروه هایی مانند حقانی و اشخاصی مانند مالعمر موافق هستید؟ 
ترک  کردند:  تعیین  را  مصالحه  برای  مدنظر  پارامترهای  صلح  جرگه  نخستین  در  ها  افغان 
ارتباط با گروه های تروریستی ، کنار گذاشتن توسل به خشونت و احترام به قانون اساسی . 
اگر هر کسی از شبه نظامیان چه در لیست فوق باشد و چه نباشد این شروط را بپذیرد عدم 

مصالحه با او جای تعجب ندارد .

اما در خصوص حامد کرزای. چه تضمینی وجود دارد که انتخابات آتی با همان حاشیه های 
تقلب همراه نشود؟ 

کرزای در حال حاضر دشوارترین شغل در دشوارترین روزهای افغانستان را عهده دار است 
. باید بپذیریم که کرزای مسئولیت چالشی را عهده دار است . کرزای می داند که سازمان ملل 
به استقالل این کشور احترام می گذارد . کرزای این را می داند و زمانی ما از علم او بر این 
موضوع مطمئن می شوم که افغانستان در مسیر انتخاباتی دیگر قرار بگیرد . در نهایت همه 
ما باید یک حقیقت را بپذیریم: ما در افغانستان مهمان هستیم. ما چه در قالب سازمان ملل و 
چه نیروهای خارجی همگان در این کشور مهمان هستیم. باید به فرهنگ ، سنت و غرور ملی 

افغان ها احترام بگذاریم. 
فارین پالیسی دوم جوالی / ترجمه : سارا معصومی

ترکيه را از 
دست ندهيم 

یوشکا فیشر 
گاردین یکم جوالی / ترجمه : سارا معصومی

 زندگی ترفندی دارد برای مجازات کردن آنها که دیر 
می رسند ،اروپایی ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند

" نه " ترکیه به تحریم ایران در شورای امنیت سازمان 

کشور  این  گیری  فاصله  ندهنده  نشان  حقیقت  در  ملل 
. آیا ما در جامه اروپایی ها شاهد ظهور  از غرب بود 
دوره عثمانی جدیدی در عرصه سیاست خارجی ترکیه 
هستیم؟ آیا ترک ها با حضور حزب عدالت و توسعه در 
حال بازگشت به ریشه های اسالمی در سیاست ورزی 

هستند؟

نوعی  نتیجه  ها  ترک  از  ترس  از  حد  این  من  باور  به 
این  مدار  بر  چیز  همه  اگر  حتی   . است  نمایی  بزرگ 
فرضیه نیز استوار باشد ، این اروپایی ها هستند که باید 
کار به جایی برسانند و نه ترک ها. حقیقت این است که 
تالش های ترکیه برای بهبود رابطه با همسایگان و نقش 
منافع  با  تضادی  گونه  هیچ  حقیقت  در  بیشتر  آفرینی 
شریکی  را  ترکیه  زود  یا  دیر  باید  غرب   . ندارد  غرب 
در  ایستاده  نه کشوری  و  بداند  برای خود  استراتژیک 
مقابل خود . ترکیه باید به عضویت گروه بیست درآید . 
این کشور با جمعیت جوان و روبه رشدی که در اختیار 
دارد ، در حقیقت در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت 
های اقتصادی قرن بیست و یکم است . امروز قرار دادن 
بار  اشتباهی مرگ  اروپا"  بیمار  عضو   " قاب  ترکیه در 
است . پس از تصویب قطعنامه چهارم در شورای امنیت 
، رابرت گیتس وزیر دفاع ایاالت متحده، اروپایی ها را 
به واسطه رفتار عجیب و غریب با ترکیه مورد نکوهش 
قرار داد . اظهار نظر بی پرده وی در پاریس و برلین با 
واکنش های تندی روبه رو شد . اما حقیقت این است که 

گیتس با این سخنان درست به هدف زد . 

از زمان دولتمردی ژاکوب شیراک در فرانسه تا نیکوال 
شرودر  گرهارد  زمامداری  و  فرانسه  در  سارکوزی 
برای  هایش  تالش  به  ترکیه   ، آلمان  در  مرکل  انگال  تا 
در   . است  داده  ادامه  اتحادیه  این  و  اروپا  به  نزدیکی 
شرایطی که ترک ها در واژه به وعده های خود به ترکیه 
کار  از  کاری  عمل  در  چندان  حقیقت  در  هستند  متعهد 

پیش نمی برند . تنها در این برهه زمانی که موج اختالف 
ها میان ترکیه و اتحادیه اروپا عیان شده است ، اتحادیه 

اروپا برای بهبود روابط دست به کار شده است .

منطقه  در  جغرافیایی  منظر  از  ترکیه  که  بپذیریم  باید 
ای  منطقه  همان  در   . است  شده  واقع  بسیار حساسی 
از شرق   . افتد  به خطر می  آن  نیز در  اروپا  امنیت  که 
تا آسیا میانه  ،از دریای خزر  تا بالکان غربی  مدیترانه 
مناطقی هستند که منافع اروپا در آن ها تامین نمی شود 
مگر با حمایت ترکیه. از این منظر نه تنها امنیت سیاسی 
زیر سوال  نیز  انرژی  تامین  در حوزه  امنیت  که  اروپا 
از روسیه  استقالل نسبی  برای  باید  اروپا   . رفته است 
اروپا  . غرب و  کند  برای خود  انرژی فکری  در مبجث 
به شکل خاص نمی توانند ترکیه را از دور خود خارج 
کنند. امنیت اروپا در قرن بیست و یکم با جنس رابطه 
این کشور با همسایگانش در جنوب شرقی قابل تعریف 
این منطقه دقیقا همان منطقه ای است که منافع   . است 
اروپا نیز در ان نهفته است . با این همه غرب به جای 

به  را  این کشور  فقط  و  فقط  ترکیه  آغوش کشیدن  در 
سمت روسیه و ایران سوق می دهد. این استراتژی در 
. در  بینانه است  یک زمان هم استعارگونه و هم کوته 
چند قرن گذشته روسیه، ایران و ترکیه رقبایی منطقه ای 
بوده اند . هیچ گاه ما این سه کشور را در جامه اتحادی 
سیاسی  نابینایی  گویا  همه  این  با  ایم.  ندیده  فراگیر 

اروپایی ها این حقیقت را به فراموشی سپرده است .
بی شک ترکیه نیز به اتحاد با غرب نیازمند است . در 
شرایطی که این همراهی را از دست بدهد بی شک دچار 
ضعف سیاسی می شود . حتی با در نظر گرفتن موقیت 
جغرافیایی ترکیه باز هم رای منفی این کشور به تحریم 
های ایران در شورای امنیت اشتباهی مرگ بار بود مگر 
کشور  این  وزیری  نخست  اردوغان  طیب  رجب  انکه 
بتواند به واقع با در دست داشتن اعتماد ایران ، تغییری 

در پرونده هسته ای این کشور ایجاد کند .

در شرایطی که رابطه میان ترکیه و اسرائیل به شدت 
متشنج است، اکنون پرسش اینجاست که اتحادیه اروپا 
در این مناقشه منتظر چیست؟ غرب نیز مانند اسرائیل 
در   . کند  تحمل  را  ابدی  تنش  این  تواند  نمی  ترکیه  و 
خاورمیانه  و  ترکیه  با  غرب  میان  رابطه  که  شرایطی 
در  مساله  همین  شود  می  هدایت  نادرستی  شکل  به 
خصوص اسیا میانه و قفقاز نیز مصداق دارد . در این 
بحث  در  توانند  می  که  را  اروپا کشورهایی  نیز  منطقه 
انرژی جای روسیه را بگیرند فراموش کرده است . در 
این  در   . هستند  بزرگ  غایب  ها  اروپایی  هم  اوکراین 
منطقه چین اندک اندک بر دامنه نفوذ خود در منطقه می 
افزاید . اروپا با خطر از دست دادن زمان روبه رو است 
مناطق  این  در  اروپا  اتحادیه  پویای  خارجی  . سیاست 
در حال از دست رفتن است . در پایان هم نقل قولی از 
میخائیل گورباچف: زندگی ترفندی دارد برای مجازات 

کردن آنها که دیر می رسند . 
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اخبار ضد و نقيض 
درمورد بازداشت 

مال محمد عمر 
»قاري  لینک،  پاکستاني  خبري  پایگاه 
طالبان  گروه  سخنگوي  احمدي«،  یوسف 
طالبان  رهبر  عمر  محمد  مال  بازداشت  خبر 
حال  در  وي  که  کرد  اعالم  و  تکذیب  را  را 
جنگ  فرماندهي  مشغول  همچنان  حاضر 

خبر  طالبان  سخنگوي  است.  افغانستان  در 
جدیدي  دور  را  گروه  این  رهبر  دستگیري 
طالبان  علیه  غرب  رسانه هاي  دسیسه   از 

مي داند. 
درخبری  پاکستانی  منابع  گذشته  روزهای 
رهبر  عمر  مالمحمد  دستگیری  از  فوری 
طالبان در افغانستان خبر دادند. شبکه خبری 
از  جیو در پاکستان درخبری فوری به نقل 
مالعمر  دستگیری  از  خبر  آمریکایی  منابع 
آورده  خود  خبر  در  خبری  شبکه  این  داد. 
در  افغانستان  طالبان  رهبر  است:»مالعمر 
خاک پاکستان در شهر کراچی دستگیر شد. 
پاکستان و آمریکا  این حال منابع نظامی  با 
نشان  واکنش  خبر  این  به  نسبت  کنون  تا 
نداده اند. ازسوی دیگر برخی خبرگزاری ها 
با استناد به اینکه تاکنون منابع آمریکایی یا 
افغان هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده اند 

این خبر را یک شایعه قلمداد کردند. 
منابع  معدود  از  یکي  تنها  زمینه  همین  در 

کارکنان  از  یکي  به  متعلق  وبالگي  غربي، 
که  آمریکا ست  داخلي  امنیت  وزارت  سابق 
و  کرده  معرفي  »برد«  وبالگش  در  را  خود 
نام دیگري از وي موجود نمي باشد. برد در 
نیروهاي  که  است  شده  مدعي  خود  وبالگ 
کراچي  در  را  عمر  محمد  مال  آمریکایي 

دستگیر شده است. 
در واقع پس از دستگیري مشاور ارشد مال 
اسفند  در  معتصم  جان  آقا  مال  نام  به  عمر 
امثال  اردیبهشت  در  شایعاتي  گذشته،  سال 
گوش  به  نیز  مالعمر  دستگیري  بر  مبتني 
همه  به رغم  مواجه شد.  تکذیب  با  که  رسید 
در  رسمي  بیانیه   هیچ  هنوز  خبر ها  این 
دفاع  وزارت  از سوي  ادعاها  این  خصوص 
آمریکا و یا مقام هاي پاکستاني صادر نشده 

است. 
مال محمد عمر، کسي که رهبري طالبان در 
تا  )داشت( ولي  دارد  بر عهده  را  افغانستان 
کنون بجز دو سه تصویر غیر رسمي، عکسي 
از وي منتشر نشده است. هرچند فعالیت هاي 
گذشته  زمان هاي  از  وي  سیاسي  و  مذهبي 
شروع شده بود اما مال محمد از اوایل سال 
جهان  رسانه هاي  خبرهاي  راس  در   1997
نیروهاي  پیشرفت  با  که  جایي  گرفت.  قرار 
توانست  کابل،  فتح  و  افغانستان  در  طالبان 
حکومت به زعم خود اسالمي را در افغانستان 
برپا سازد و به تعبیر خود به اجراي اسالم 

ناب همت بگمارد. 
ممنوعیت تحصیل زنان، ممنوعیت رسانه هاي 
تصویري، تخریب مجسمه هاي بودا، اجراي 
و  عام  مال  در  غیرانساني  مجازات هاي 
بخشي  نابخردانه  اقدامات  از  دیگر  بسیاري 
زمان  در  که  بود  رسمي  گزارش هاي  از 
حکومت وي از افغانستان به گوش مي رسید. 
دیري نکشید ترکش هاي این حکومت اسالمي 
این  و  کرد  اصابت  نیز  منطقه  دولت هاي  به 
علت  به  که  بود  ایران  اسالمي  جمهوري 
نواز  در  دیپلمات هایش  بي رحمانه  کشتار 
جلو  جنگ  حد  تا  طالبان،  دست  به  شریف 
رفت و روابط رسمي خود را با این دولت به 

حالت تعلیق درآرود. 

این  که  بودند  دولت  چند  تنها  است  گفتني 
تفکر  لحاظ  به  که  برتابیدند  را  حکومت 
نیز به هم نزدیک بودند. عربستان،  اسالمي 

امارات متحده عربي و پاکستان. 
بهانه اي  که  بود  11سپتامبر  این حوادث  اما 
مناسب به دست ایاالت متحده و همپیماناش 
داد تا بتواند از شر این گروهک تندرو و البته 
متحد سابق خود در نرد با نیروهاي ارتش 
سرخ شوروي، خالصي یابد. از آن تاریخ به 
بعد همواره اسم مال محمد عمر و بن الدن 
رهبر القاعده همواره کنار هم شنیده مي شد. 
نقیض در مورد مال  اخبار ضد و  بر  عالوه 
یک  شدن  کشته  گذشته  روز  عمر،  محمد 
فرمانده ارشد طالبان پاکستان در وزیرستان 
خبرگزاري  از  نقل  به  ایسنا  شد.  منتشر 
فرانسه گزارش داد دولت پاکستان اعالم کرد 
یکي از رهبران ارشد شبه نظامي این کشور 
نیروهاي  سربازان  میان  تیراندازي ها  در 
کشته  شمالي  وزیرستان  در  نظامي  شبه 
امیر  کرد:  اعالم  پاکستان  ارتش  است.  شده 
گروه  ارشد  فرماندهان  از  یکي  اهلل محسود، 
درگیري هاي  در  پاکستان  طالبان  تحریک 

وزیرستان شمالي کشته شدند. 
کشتن  به  متهم  گروه  این  کرد:  اعالم  ارتش 
3400 نفر در حمالت تروریستي خود است. 
گفته مي شود محسود در یک ایست بازرسي 
در میرانشاه مورد اصابت گلوله واقع شده 
ارتش  است.  داده  دست  از  را  خود  جان  و 
کرد:  اعالم  بیانیه اي  صدور  با  پاکستان 
20 میلیون روپیه  براي سر امیراهلل محسود 
بود.  شده  تعیین  جایزه  دالر(  هزار   234(
نیز  سرباز  دو  شده  ایجاد  درگیري هاي  در 
رده  در  محسود  امیراهلل  نام  شدند.  مجروح 
تحت  فرماندهان  نفره   19 لیست  از  یازدهم 

تعقیب تحریک طالبان پاکستان بود. 
پاکستان  ارتش  گذشته  سال  اواخر  در 
نظامي  شبه  گروه هاي  علیه  سنگین  حمالتي 
که  کرد  آغاز  را  جنوبي  وزیرستان  در 
به  نظامیان  شبه  از  بسیاري  آن  نتیجه  در 
کمربند  از  بخش هایي  و  شمالي  وزیرستان 

قبایلي فرار کردند. 

جديدترين اظهارات رئيس سازمان 
سيا درباره اسامه بن الدن

رئیس سازمان سیا طی یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که این 
از رهبر تحت تعقیب  9 سال است که هیچ خبری  سازمان حدود 

القاعده ندارد.
رئیس سازمان   " پانتا  "لئون   ،" "ولترنت  پایگاه خبری  از  نقل  به   
آمریکا   " "ای بی سی  تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه  در  اخیرا  سیا 
اظهار داشت که آخرین باری که سیا "اطالعات مفیدی " در رابطه 
با "اسامه بن الدن " داشته، وقتی بوده است که وی در اواخر سال 

2001 افغانستان را به قصد پاکستان ترک کرد.

توسط   1979 در سال  بن الدن  که  مطلب  این  بیان  با  گزارش  این 
سازمان سیا استخدام شد، توضیح می دهد: وی که ملیتی سعودی 
- یمنی دارد در آن زمان یک تاجر بود که متهم بود و به مجاهدین 

افغان برای مبارزه با کمونیست ها کمک مالی می کرد. 

بر این اساس، بن الدن از سال 1991 که در جریان عملیات طوفان 
صحرا، علیه ایاالت متحده اقدام نمود، از سوی سازمان سیا تحت 

تعقیب بوده و ردیابی می شود. 

القاعده در حالی مطرح  قرار داشتن رهبر  تعقیب  ادعای تحت  اما 
حفاظت  تحت  میالدی،   2001 سال  آگوست  در  وی  که  می شود 
سازمان سیا در بیمارستان آمریکایی "دبی " بستری شد و حتی با 

شخصیت های سیاسی مختلفی نیز دیدار کرد.

گزارش ولترنت می افزاید: سیا و مقامات سیاسی آمریکا می گویند 
که بن الدن مغز متفکر حمالت 11 سپتامبر بوده است. این در حالی 
است که طی تناقضی آشکار با مواضع رسمی دولت آمریکا، در 
لیست مهم ترین افراد تحت تعقیب "اف بی آی " اشاره ای به ارتباط 

بن الدن با حوادث 11 سپتامبر نشده است. 

و  صوتی  نوارهای  اخیر،  دهه  یک  طی  گزارش،  این  اساس  بر 
منتسب  بن الدن  به  را  آن ها  سیا  سازمان  که  مختلفی  تصویری 
تناقضات  با  نیز  مسئله  این  حتی  اما  است.  شده  منتشر  می کرد، 
"موسسه  سوئیسی  متخصصان  بطوریکه  است.  روبرو  مختلفی 
نوارهای  تمامی  که  کرده اند  تاکید   " دال مول  مصنوعی  هوش 

منتسب به بن الدن جعلی و دروغ هستند. 

به بهانه   " "جورج بوش  بیاورید که  این گزارش می افزاید: به یاد 
خون خواهی قربانیان 11 سپتامبر و دستگیری بن الدن بود که به 
اما در حال حاضر که مشخص شده است  افغانستان حمله کرد. 
بن الدن مسئول این حمالت نبوده و یا با طرح این مسئله که وی 
حضور  دیگر  است،  مرده  حتی  یا  و  نیست  افغانستان  در  دیگر 

نظامی ایاالت متحده در افغانستان نیز غیر قابل توجیه است.

سفیر امارات در آمریکا:

 امارات از حمله به تاسيسات 
هسته ای ايران حمايت می کند

که  گفت  ایران،  به  حمله  از  حمایت  با  متحده  عربی  امارات  سفیر 
امارات نمی تواند با ایران هسته ای زندگی کند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمریکایی "واشنگتن تایمز "، 
"یوسف العتیبه " سفیر امارات در واشنگتن روزسه شنبه با حمایت 
سایت  بمباران  منافع  گفت:  ایران  هسته ای  سایت های  به  حمله  از 
های هسته ای ایران، هزینه های کوتاه مدتی که این چنین حمله ای 

می تواند در بر داشته باشد را تحت الشعاع قرار می دهد. 
ایراد   " "کلورادو  ایالت  در  فستیوالی  در  را  سخنان  این  که  وی 
این  ایران[ یک تحلیل هزینه ها است،  این ]حمله به  افزود:  می کرد، 
پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت، واکنش های شدیدی به وجود 
و  اعتراض  حمله[  این  ]به  که  مردمی  با  مشکالتی  و  آمد  خواهد 
اغتشاش می کنند، وجود خواهد داشت و ناخوشایندی هایی زیادی 

به دلیل حمله به یک کشور مسلمان بوجود خواهد آمد. 
سفیر امارات عربی متحده بدون اشاره به زرادخانه های هسته ای 
رژیم صهیونیستی و عدم عضویت این رژیم در آژانس بین المللی 
هسته ای  ایران  یک  با  نمی توانیم  ]امارات[  ما  گفت:  اتمی  انرژی 

زندگی کنیم. 
تمامی  و  بوده  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  از  عضوی  ایران 
فعالیت های هسته ای این کشور تحت نظارت این نهاد بین المللی قرار 
از تاسیسات  دارد. بازرسان آژانس در بازرسی های متعدد خود 

ایران، هیچ گونه انحرافی را تا کنون مشاهده نکرده اند.

سخنراني ملکه 
در سازمان ملل 
پس از نيم قرن 

ازمحل  دیدار  از  پس  دوم  الیزابت  ملکه 
مرکز تجارت جهانی در نیویورک، که درپی 
کامال   2001 سال  سپتامبر  یازده  حمالت 
منهدم شد، به سفر نه روزه اش به آمریکای 

شمالی پایان داد.

ملکه الیزابت به هنگام دیدار از بقایای مرکز 
کشته  به  احترام  نشانه  به  جهانی  تجارت 
این محل  تاج گلی را در  این حادثه  شدگان 
وابستگان  از  برخی  با  سپس  و  دارد  قرار 

کشته شدگان دیدار کرد.

درسازمان  حضور  با  پیشتر  الیزابت  ملکه 
گذشت  از  پس  بار  اولین  برای  متحد  ملل 
ملل  عمومی سازمان  مجمع  در  پنجاه سال 

سخنرانی کرد.
جامعه  رهبر  عنوان  به  که  الیزابت  ملکه 

کشورهای مشترک المنافع در مجمع عمومی 
سخنرانی  این  جریان  در  گفت،  می  سخن 
مقابله  برای  المللی  بین  همکاری  خواستار 

جمله  از  جهان  در  جدید  های  چالش  با 
تروریسم و پدیده تغییرات آب و هوایی شد.

ملکه الیزابت ضمن تقدیر از اهداف و ارزش 
صلح،  برگسترش  متحد  ملل  سازمان  های 
امنیت ، عدالت و مقابله با قحطی و دفاع از 

آزادی تاکید کرد.
اش  روزه  نه  سفر  جریان  در  الیزابت  ملکه 
ابتدا از کانادا دیدار کرد و سپس به همراه 
پرنس فیلیپ، سفری پنج ساعته به نیویورک 

داشت.

کسري  با  کامرون  دیوید  دولت  مبارزه 
نیز  الیزابت  ملکه  بودجه  باعث شده  بودجه 
سال  در  دوم  الیزابت  مخارج  یابد.  کاهش 
دالر  میلیون  پنج  میالدی   2010 تا   2009
هزار   800 و  میلیون   57 به  و  یافت  کاهش 
در  مخارج  این  کاهش  رسید.بیشترین  دالر 

بخش سفرهای ملکه صورت گرفت. 
در  کمتری  هواپیماهای  گذشته  سال  وی 
اختیار داشت و بالگرد سلطنتی خود را هم 
فروخت.وی هنوز هم یکی از ثروتمند ترین 
افراد دنیا و انگلیس است و 446 میلیون دالر 

ثروت دارد. 
 200 و  میلیون   12 وی  جاری  بودجه سال 
کرده  دریافت  دولت  از  که  شد  دالر  هزار 
است. قبل ازنیویورک ملکه در کانادا حضور 
داشت. حضور وي در کانادا بي دردسر هم 
نبود. آتش سوزی در یک مرکز برق در شهر 
تورنتو براي ملکه بریتانیا دردسرساز شد. 

از  بخش هایی  شد  باعث  سوزي  آتش  این 
فرو  تاریکی  در  دوشنبه  عصر  شهر  این 
برای  مهمانی شام  تمهیدات  رود. خاموشی 
شهر  این  در  دوم  الیزابت  ملکه  از  پذیرایی 
استفان هارپر،  مهماني  تا  کرد  مختل  را 
با  کانادا در هتل رویال یورک  نخست وزیر 

تاخیر برگزار شود. 
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تعطيلی راسته پارچه و 
فرش فروشان به دليل 

اعتراض به ماليات
در  شنبه  روز سه  فروشان  فرش  و  پارچه  راسته   
اعتراض به رویکرد مالیاتی دولت واحد های صنفی 

خود را تعطیل کردند. 
به نظر می رسد نزاع میان اصناف و سازمان امور 
مالیاتی بر سر تعیین مالیات نزاعی هر ساله باشد. در 
آستانه روز مالیات، راسته پارچه و فرش فروشان 
مالیاتی  رویکرد  به  اعتراض  در  گذشته  روز  تهران 
 « کردند.  تعطیل  را  خود  صنفی  های  واحد  دولت 
مالیات « برای واحد های صنفی طی سال های اخیر 
همواره محل نزاع فعاالن این عرصه با مسئوالن امور 
مالیاتی بوده است که در رابطه با اساسی ترین نزاع 
صورت گرفته میان این دو بخش می توان به جدال 
اشاره کرد. شنیده  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بر سر 
های حکایت از این دارد که این رفتار قهر آمیز واحد 
های صنفی در روظ های آینده به شهرستان های نیز 
کشیده خواهد شد و آنان نیز به این شکل اعتراض 

خود را به رویکرد مالیاتی دولت نشان خواهند داد.
این اعتراض در حالی توسط راسته چارچه و فرش 
فروشان به رویکرد مالیاتی وارد شده است که روز 
ظهر  از  بعد  های  ساعت  نخستین  در  و  شنبه  سه 
بازرگانی  وزارت  داخلی  بازرگانی  توسعه  معاون 
از امضا تفاهمنامه نحوه تعیین و دریافت مالیات از 
اصناف کشور میان سازمان امور مالیاتی، شورای 
علی  محمد  داد.  خبر  بازرگانی  وزارت  و  اصناف 
ضیغمی با بیان اینکه این تفاهمنامه قبل از ظهر امروز 
با موافقت سه طرف امضا شد ، گفت: ابتدا قرار شد 
کارگروه هایی در سطح ملی، استانی و شهرستانی 
با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، شورای 
صنفی  امور  مجامع  و  بازرگانی  وزارت  اصناف، 

تشکیل شود.
وزارت  سخنگوی  شجاعی،  علیرضا  دیگر  سوی  از 
دلیل  به  بازرگانی  وزارت  دارد  اعتقاد  بازرگانی 
اختالف برداشت های به عمل آمده مجبور به ورود 
موضوع مالیت شده است: » در موضوع مالیات یک 
اختالف شکل گرفت و به همین دلیل وزارت بازرگانی 
نیز به به این قضیه ورود پیدا کرد. « وی نقش وزارت 
شکل  این  به  را  مالیات  تعیین  فرآیند  در  بازرگانی 
است  کرده  تالش  بازرگانی  وزارت   « کرد:  تعریف 
هماهنگی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف را به 
شده  برگزار  جلساتی  نیز  کنون  تا  که  آورد  وجود 
شنبه  شه  روز  ظهر  از  بعد  نیز  نهایی  جلسه  است. 
انجام شده  که هدف از تشکیل آن تنظیم یک تفاهم 

برای اصناف بوده است. «
سخنگوی وزارت بازرگانی ادامه داد: » قرار بر این 
استانی  و حتی  ملی  در سطح  گروهی  کار  که  است 
با نمایندگان اصناف و بازرگانان به عنوان هماهنگ 
کننده این موضوع شکل گیرد. بر این اساس مالیات 
وجود  ای  نگرانی  و  شد  خواهد  هماهنگ  اصناف 

نخواهد داشت. «
این در حالی است که مسئوالن سازمان امور مالیاتی 
نظر  اظهار  گونه  هیچ  گزارش  این  تنظیم  زمان  تا 
رسمی در رابطه با تعطیلی دو راسته در بازار تهران 
این  عمومی  روابط  کارمندان  از  یکی  فقط  و  نکردند 
برگزاری  تایید  به  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  سازمان 
مالیاتی  امور  سازمان  مسئوالن  حضور  با  نشستی 

بسنده کرده است.
سر  بر  دفعات  به  گذشته  های  سال  طی  اصناف 
مناقشه  مالیاتی  امور  سازمان  با  مالیات  موضوع 
همچنان  موضوع  این  رسد  می  نظر  وبه  اند  داشته 
اندازه ای نگرانی  ادامه داشته باشد. این موضوع تا 
بازرگانی  که وزارت  است  داشته  به همراه  را  هایی 
به عنوان متولی تنظیم بازار این بار خود را مسئول 
یعنی  دولتی  پایگاه  دیگر  با  گفتمان  به  تا  دانسته 
اصناف  است  گفتنی  بپردازد.  مالیات  امور  سازمان 
مدعی هستند که با توجه به رکود اقتصادی در سال 
اما  ندارد  وجود  مالیات ها  افزایش  برای  دلیلی   88
تا  سازمان امور مالیاتی مثل هر سال در نظر دارد 
مالیات اصناف افزایش پیدا کند و به این شکل آتش 
این دو بار دیگر شعله ور شده است. به  نزاع میان 
گفته مسئوالن سازمان امور مالیاتی اصناف باید 16 
بینی شده سال  از مالیات پیش  هزار میلیارد تومان 

89 را تامین کنند.

نکاتي براي دوست 
داشتن و نداشتن ماليات 

بر ارزش افزوده 
نویسنده: گریگوي منکیو 
مترجم: آرش پورابراهیمي اندوهجردي 

دنیاي  مدت،  بلند  در  ما  مالي  مشکالت  حل  براي 
سیاست گذاري پر است از اظهار نظرهایي در مورد 

افزوده.  ارزش  بر  مالیات  نبودن  یا  بودن  مفید 
پل ولکر، مدیر هیات مشاوره  اواخر هم  همین 

اقتصادي رئیس جمهور اوباما، بیان کرد که 
پیش  که  آنگونه  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

آیا  اما  نیست.  مضر  مي شد  گفته  این  از 
ایده  واقعآ  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

اینکه  گرفتن  نظر  در  بدون  خوبي است؟ 
در  راست،  یا  است  چپ  شما  سیاسي  نگرش 

داشتن  دوست  براي  نکاتي  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
خواهید یافت و نکاتي براي تنفر ورزیدن. از پایه شروع 
مي کنیم. اقتصاددانان درآمد کسب شده از فروش کاال و 
خدمات، منهاي مبلغي که براي تهیه آن کاال صرف شده 
را ارزش افزوده در تجارت تعریف مي کنند. براي مثال 
اگر یک کشاورز گندم را به قیمت یک دالر به آسیابان 
و  بفروشد  نانوا  به  دالر  دو  را  آرد  آسیابان  بفروشد، 
نانوا نان را به قیمت سه دالر به مصرف کننده بفروشد، 
هر کدام از این سه، یک دالر ارزش افزوده خلق کرده اند. 
) براي سادگي فرض کرده ام که کشاورز براي تولید 

گندم چیزي نخریده است. ( 
خب حاال باید کمي از ریاضیات پیشرفته کمک بطلبیم: 

3 دالر= 1 دالر + 1 دالر + 1 دالر. مي بینیم که ارزش 
محصول نهایي ) نان سه دالري ( برابر مجموع ارزش 
نتیجه  این  به  را  ما  است.که  تولید  زنجیره  افزوده هاي 
مانند  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اساسا  مي رساند:  مهم 
به طور  مي تواند  دولت  است.  خرده فروشي  بر  مالیات 
10 درصد مالیات بر خرده فروشي وضع کند که  مثال 
این باعث مي شود 30 سنت بر قیمت نان اضافه شود. یا 
اینکه دولت مي تواند 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده 

وضع کند. در این مورد، کشاورز قیمت گندم را تا یک 
10 سنت باال مي برد. آسیابان قیمت آرد را دو  دالر و 
20 سنت تعیین مي کند و نانوا، نان را به قیمت  دالر و 
سه دالر و 30 سنت مي فروشد. در هر دو حالت مصرف 
خواهد  نهایي  محصول  براي  بیشتر  درصد   10 کننده 

پرداخت. 
اگرچه مالیات بر ارزش افزوده حالت دیگري از مالیات 
به  که  دارد  را  حسن  این  اما  است  فروشي  خرده  بر 
سختي مي توان از پرداخت آن طفره رفت. کارشناسان 
خرده  بر  مالیات  زیاد  مبالغ  که  دارند  عقیده  مالیات 
فروشي مي تواند منجر به مشکالت فرار از مالیات شود 
از  تولید  مالیات در طول زنجیره  با گرفتن  که مي توان 

بروز این مشکالت جلوگیري کرد. 
دادیم. حاال چه  افزوده را شرح  ارزش  بر  مالیات  خب، 
آن وجود  نداشتن  یا  داشتن  براي دوست  نکاتي 

دارد؟ 
براي لیبرال ها، حسن اصلي مالیات 
است  این  افزوده  ارزش  بر 
منبعي  به  مي تواند  که 
براي بنا نهادن دولتي 
دلسوز  و  مستحکم 
طول  در  شود.  تبدیل 
متحده  ایاالت  در  اخیر  قرن 
شبکه  فدرال  دولت  آمریکا، 
آسایش و امنیت اجتماعي را از 

یق  اجتماعي طر امنیت  مانند  برنامه هایي 
خدمات  و و  است  داده  گسترش  بهداشتي 

آقاي  درماني  بیمه هاي  یارانه  هم  اقدامات  این  آخرین 
اوباماست. مالیات بر ارزش افزوده مي تواند منبع خوبي 
براي پرداخت چنین هزینه هایي باشد. با اینکه لیبرال ها 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  متفاوت  تاثیر  پذیرش  از 
تاثیر  مالیات  اما  مي روند.  طفره  مختلف  قشرهاي  بر 
یکساني بر افرادي دارد که سهم یکساني از درآمد خود 
را خرج مي کنند و از آنجا که خانوارهاي با درآمد باال 
بخش بیشتري از درآمد خود را پس انداز مي کنند، پس 
مالیات  پرداخت  از درآمد خود را صرف  سهم کمتري 
بین  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بار  توزیع  اینکه  مي کنند. 
اقشار مختلف عادالنه است یا خیر جاي بحث دارد. اما 
در این تردیدي نیست که اجراي آن بدون هیچ اصالحي 
موجب زیر سوال رفتن وعده انتخاباتي اوباما در مورد 
باال نرفتن مالیات خانوارهایي است که کمتر از 250هزار 
دالر درآمد دارند. اما محافظه کارها دغدغه هایي کامآل 
بر ارزش  ایراد اصلي مالیات  آنها  متفاوت دارند. براي 

افزوده این است که مي تواند به منبع درآمدي براي بنا 
نهادن یک دولت بزرگ و مداخله گر تبدیل شود. در این 
مورد کشورهاي اروپاي غربي مثال خوبي هستند. در 
این منطقه خیلي از کشورها دولت هاي بزرگي دارند که 
همچنین  مي شوند.  تامین  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از 
و  مي کنند  کار  آمریکایي ها  از  کمتر  معموال  اروپایي ها 
در نتیجه درآمد کمتري هم دارند. چنین مقایسه هایي آن 
هم در بعد بین المللي شاید کمي سخت باشد اما خیلي از 
محافظه کاران در این مورد با ادوارد پرسکات ) برنده 
یکي  که  موافقند   )  2004 سال  در  اقتصاد  نوبل  جایزه 
نرخ  اروپایي ها،  درآمد  بودن  تر  پایین  اصلي  دالیل  از 
باالي مالیات در آن کشورهاست. از طرف دیگر محافظه 
کاران مدت هاست که عقیده دارند نظام مالیاتي آمریکا 
پتانسیل  تمام  شکوفایي  از  و  است  ناکارآمد  شدت  به 
بر  مالیات  که  معتقدند  آنها  مي کند.  جلوگیري  اقتصاد 
بر  مالیات  و  است  درآمد  بر  مالیات  از  بهتر  مصرف 
محسوب  درآمد  بر  مالیات  نوعي  دقیقا  افزوده  ارزش 
شباهت  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  همچنین  مي شود. 
زیادي با مالیات یکسان دارد که محافظه کاران بعضي 
این تشابه،  اوقات از آن دفاع مي کنند. براي درک دلیل 
شروع  افزوده  ارزش  بر  مالیات  با  ما  که  کنید  فرض 
کنیم و سپس در آن تغییراتي ایجاد کنیم: ما به بنگاه ها 
اجازه مي دهیم که بخشي از مالیات را عالوه بر باالبردن 
از  از طریق دستمزدها تامین کنند. ما همچنین  قیمت ها 
خانوارها هم مالیات بر درآمد دریافت خواهیم کرد. با 
انتقال مسئولیت پرداخت مالیات از بنگاه ها به خانوارها، 
ایم.  نکرده  مهمي  کار  ما  که  بیاید  نظر  به  است  ممکن 
که در واقع هم نکردیم. اما سیستم مالیاتي جدید دیگر 
مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. بلکه مالیات یکسان 
و  هال  روبرت  توسط   1981 سال  در  که  بود  خواهد 
آلبرت رابوشکا مطرح شد. اگر این دو نظام مالیاتي تا 
بیشتر  کاران  محافظه  پس چرا  هم شبیه اند  به  حد  این 
ارزش  بر  مالیات  تا  مي شوند  یکسان  مالیات  جذب 
عنوان  به  یکسان  مالیات  که  است  این  دلیلش  افزوده؟ 
مي شود  محسوب  مالیات  کنوني  نظام  براي  جایگزیني 
در حالي که مالیات بر ارزش افزوده معموال به عنوان 
مکمل نظام کنوني مالیات پیشنهاد مي شود. حرف آخر 
اینکه براي هر نگرش سیاسي، مالیات بر ارزش افزوده 
نه خوشایند است و نه ناگوار. بلکه یک راهکار است. ما 
یا یک  بزرگ تر،  ایجاد یک دولت  براي  آن  از  مي توانیم 
نظام مالیاتي کاراتر و یا ترکیبي از این دو بهره ببریم. 
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هشت عامل حاکميت دوباره 
رکود بر اقتصاد جهان 

بهای  افول  نیز  و  مالی  ارزش شاخص های  طی هفته گذشته، کاهش 
اینکه  آن  و  دارد  بر  در  روشن  پیامی  اساسی  فلزات  قیمت  و  نفت 
روند کند و شکننده بهبود شرایط اقتصادی جهان دچار مشکل شده 
اقتصادی  که چشم انداز وضعیت  است  مطرح  پرسش  این  اما  است. 
جاری  سال  دوم  نیمه  ابتدای  در  که  اکنون  است؟  بد«  حد»  چه  تا 
مثبت  توسعه یافته  تمام کشورهای  در  اقتصادی  و رشد  داریم  قرار 
جهان  اقتصاد  در  دیگر  رکودی  آیا  اینکه  سر  بر  کارشناسان  است، 
رخ خواهد داد یا نه اختالف نظر دارند. اما حتی اگر جهان بار دیگر با 
رکود اقتصادی مواجه نشود، هر خبری که این روزها منتشر می شود 
تایید می کند که سرعت بهبود وضعیت اقتصاد جهان کند شده است. 
در حال حاضر تمام عوامل موثر بر کند شدن این روند وجود دارند: 
نرخ باالی بیکاری، بی اعتمادی مصرف کنندگان، ضعف بازار مسکن، 
بحران جهانی بدهی های دولتی و... همگی نشانه های کند شدن روند 
این حوزه ها  از  یک  هر  در  یاد شده هستند. وخیم تر شدن وضعیت 
زمینه بازگشت رکود را به اقتصاد جهان فراهم می کند. در این حالت 
اقتصاد جهان که در سه ماهه سوم و چهار سال 2009 از رکود خارج 
شد، پس از شش تا 9 ماه یعنی طي چند ماه آینده بار دیگر وارد رکود 
می شود.از دید برخی اقتصاددان ها احتمال بروز دوباره رکود بسیار 

کم است اما برخی دیگر این احتمال را 
متوسط  دیگر شاخص  بار  بیفتد،  اتفاق  این  اگر  می دانند.  درصد   50
صنعتی داو جونز به حدود 9 هزار واحد کاهش خواهد یافت. اما هشت 
عامل می تواند اقتصاد را به سوی رکود دوباره هدایت کند. در ادامه به 

این عوامل اشاره می کنیم:  
نشان  آمریکا  کار  بازار  درباره  جدید  گزارش های  بیکاری:  نرخ   -1
اقتصاد  در   ،2009 سال  از  بار  نخستین  برای  ژوئن  ماه  در  می دهد 
نکته  معتقدند  اقتصاددان ها  اما  شده اند.  حذف  شغل هایی  آمریکا 
این است که حتی در  بازار کار آمریکا  نگران کننده درباره وضعیت 
فرصت های  ایجاد  سرعت  شده  ایجاد  زیادی  شغل های  که  ماه هایی 
آینده  ماه های  طی  شغل  ایجاد  سرعت  اگر  است.  بوده  پایین  شغلی 

افزایش نیابد، اقتصاد دوباره وارد رکود خواهد شد. 
2- مسکن: اوائل سال 2009 دولت آمریکا برای کمک به رونق بازار 
رشد  به  طرح  این  کرد.  آغاز  را  مالیاتی  اعتبار  طرح  اجرای  مسکن، 

فروش مسکن منجر شد اما همچون هر طرح دیگری 

مدت اجرای آن پایان یافت و اکنون کارشناسان نمی دانند رشد خرید 
و فروش مسکن که طی ماه های اخیر مشاهده شد ادامه خواهد یافت یا 
نه. فعال آمارها امیدوارکننده نیستند. این نگرانی وجود دارد اکنون که 
اعتبار مالیاتی پایان یافته تقاضا از کجا به وجود خواهد آمد. اگر روند 
کنوني کاهش خرید و فروش تداوم یابد، احتمال بروز رکود اقتصادی 

افزایش خواهد یافت. 
3- طرح تحرک اقتصادی: باراک اوباما در یکی از نخستین اقدامات 
میلیارد   787 طرح  جمهوری،  ریاست  به  شدن  انتخاب  از  پس  خود 

اقتصاد آمریکا در سه ماهه  اجرا کرد و  را  اقتصادی  دالری تحرک 
سوم سال 2009 از رکود خارج شد اما اگر تنها عامل این خروج، طرح 
تحرک اقتصادی باشد، با پایان یافتن مدت اجرای آن، رکود به اقتصاد 

باز خواهد گشت. 
4-کاهش هزینه ها: در اجالس گروه 20 کشور صنعتی جهان که دو 
از  دادند  قول  برگزار شد رهبران کشورهای توسعه یافته  پیش  هفته 
هزینه های خود بکاهند تا بر کسری بودجه و بدهی دولتی غلبه کنند. 
درباره  تحلیلگران  اما  است  خوب  بسیار  هدف  این  که  می دانند  همه 
زمان آغاز حرکت به سوی کاهش هزینه ها اتفاق نظر ندارند. تعدادی 
از کشورهای اروپایی از جمله یونان و اسپانیا از پیش طرح ریاضت 
اقتصادی را آغاز کرده اند. هدف، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش 
بودجه است. اما به باور تحلیلگران، آغاز همزمان طرح های ریاضت 

اقتصادی در تعداد زیادي از کشورها، روند بهبود شرایط اقتصادی 
جهان را با موانع جدی مواجه خواهد کرد به همین دلیل تعدادی از 
روی  پیش  گزینه  دو  بین  نمی دانند  توسعه یافته  کشورهای  رهبران 
یعنی اجرای طرح ریاضت اقتصادی یا تداوم طرح حمایت از اقتصاد 
کدام را انتخاب کنند. البته سوال اصلی این است که قبل از آغاز طرح 
ریاضت اقتصادی که قطعا اجرا خواهد شد، چه مدت باید صبر کنند. 
پیش بینی می شود اجرای طرح های ریاضت اقتصادی در کشورهای 
درصد  یک  جهان  اقتصاد  رشد  آینده  سال  شود  باعث  توسعه یافته 
برای  سختی  تبعات  می تواند  و  باالست  بسیار  رقم  این  شود.  کمتر 

جهان در پی داشته باشد. 
تردید  بدون  اروپا  و  متحده  ایاالت  در  مالیات ها  نرخ  مالیات ها:   -5
افزایش خواهد یافت اما در مورد زمان اجرای این برنامه تردیدهای 
وجود دارد. در پایان سال جاری طرح کاهش مالیات ها که در دوران 
ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شد پایان می پذیرد و رشد مالیاتها 
به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می شود. تحقیقات نشان می دهد 
تولید  یابد،  افزایش  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  یک  مالیات ها  اگر 

ناخالص داخلی سه درصد افول خواهد کرد. 
اعتماد  می دهد  نشان  جدید  گزارش های  مصرف کنندگان:  اعتماد   -6
ژوئن  ماه  در  است.  کاهش  حال  در  اقتصاد  افق  به  مصرف کنندگان 
یافت.  کاهش  واحد   10 حدود  مصرف کنندگان  اعتماد  شاخص 
هر  خود  شغلی  آینده  و  موجود  به وضعیت  نسبت  مصرف کنندگان 
روز بدبین تر می شوند. روند کنونی در صورت تداوم به کاهش رشد 

اقتصاد منجر خواهد شد. 
هزینه  کاهش  به  معموال  مصرف کنندگان  اعتماد  افول  مصرف:   -7
کردن از سوی آنها منجر می شود. گزارش های جدید نشان می دهد 
به سبب  و  می پردازند  پس انداز  به  عمدتا  آمریکایی  مصرف کنندگان 
نگرانی از آینده، هزینه نمی کنند. بدین ترتیب حداقل طی چند ماه آینده 
رشد قابل مالحظه ای در مصرف آمریکایی ها مشاهده نخواهد شد و 
این شرایط باعث خواهد شد شرکت ها و کارخانه ها تمایلی به افزایش 

تولید و استخدام نیروی کار جدید نداشته باشند. 
8- بحران بدهی ها در اروپا: در حال حاضر اتحادیه اروپا با دشوارترین 
وضعیت درخصوص بدهی های دولتی و کسری بودجه چند کشور 
عضو بلوک یورو روبه روست. رتبه  اعتباری یونان، پرتغال و اسپانیا 
گریبان  به  آنها دست  از  یک  هر  و  یافته  کاهش  گذشته  ماه های  طی 
صدها میلیارد دالر بدهی دولتی هستند. طرح های ریاضت اقتصادی 
از سوی بسیاری از این کشورها به اجرا گذاشته شده اما این طرح ها 
باعث افول رشد اقتصادی اروپا خواهد شد. اقتصاد آمریکا از شرایط 

اقتصادی بویژه وضعیت بانک های اروپا تاثیر می پذیرد. 

آرامش نسبی در بازار جهانی نفت خام

بازار  معامالت  پایان  در  خام  نفت  بشکه  هر  بهای 
 98 و  دالر   71 به  کاهش،  سنت   16 تنها  با  نیویورک، 
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به  رسید.  سنت 
اقتصادی  گزارش  یک  انتشار  دنبال  به  نیویورک،  از 
بود،  آمریکا  اقتصادی  رشد  شدن  کند  نشان دهنده  که 
اندکی کاهش  بهای نفت خام در معامالت روز گذشته 
یافت. بهای نفت خام سبک شیرین پایه بورس نیویورک 
برای تحویل در ماه آگوست با 16 سنت کاهش، به 71 
دالر و 98 سنت برای هر بشکه در پایان معامالت روز 
گذشته رسید. بهای نفت خام برنت دریای شمال برای 
تحویل در ماه آگوست نیز با دو سنت کاهش، در سطح 
45 سنت داد و ستد شد. موسسه مدیریت  71 دالر و 
عرضه که یک گروه معامالتی متشکل از مدیران خرید 
است، اعالم کرد: شاخص این موسسه درباره شرکت 
های خدماتی از رقم 55.4 در ماه مي، به 53.8 در ماه 
این گزارش  در  ژوئن رسید گرچه رقم مشخص شده 
کمتر از پیش بینی هاست، اما به هر حال نشان می دهد 
که اقتصاد آمریکا، به رغم کمتر شدن سرعت رشد، به 
تحلیلگران  برخی  کند.  بهبود حرکت می  و  سوی رشد 
پیش بینی کردند با وجود افزایش تقاضا در اقتصادهای 
نمونه،  برای  یابد.  نفت کاهش می  قیمت های  نوظهور، 
بانک برکلی برآورد خود را از میانگین قیمت هر بشکه 
نفت در سه ماه چهارم سال جاری میالدی، از رقم 92 
بینی  پیش  بانک  این  داد.  کاهش  دالر   87 رقم  به  دالر 
خود درباره بهای نفت در سال 2011 را نیز از 97 دالر 
به 92 دالر تغییر داد. در هفته های اخیر، نگرانی های 
سرمایه گذاران درباره احتمال بازگشت رکود اقتصادی 
به اروپا و آمریکا، بازارهای سهام و کاال را تحت تأثیر 
امیدوار  انتشار گزارش نه چندان  با  قرار داده است و 
این  با  این نگرانی بیشتر شد.  کننده اشتغال ماه ژوئن 
ادوارد میر،  نیستند.  بدبین  اینقدر  حال، همه تحلیلگران 
گفت  آمریکا  گلوبال  ام.اف  معامالتی  مؤسسه  تحلیلگر 
ما  نظر  به  است،  متزلزل  اقتصادی  رشد  که  این  با 
بازسازی اقتصادی اروپا و آمریکا تداوم خواهد داشت 
و رکود باز نمی گردد. بعید می دانم قیمت نفت به کمتر 
70 دالر رسیده و یا برای مدت زیادی کمتر از آن  از 

باقی بماند. 
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نقدي بر »لبه تاریکي« 

 استاندارد تريلر 
لبه تاریکي، فیلمي از استودیوي برادران وارنر است 
فیلم نامه  است.  کرده  کارگرداني  کمپبل  مارتین  که 
براساس  بوول،  اندر  و  موناهان  ویلیام  توسط 
کارگرداني  به  نام  همین  با  تلویزیوني اي  مجموعه 
تروي کندي مارتین، نوشته شده و زمان آن 11هفت 
از  پیش  سال هاي  در  که  مجموعه  این  است.  دقیقه 
صداوسیما نیز پخش شده از مجموعه هاي پرطرفدار 
ایبرت،  راجر  است.  خودمان  کشور  همین  و  دنیا  در 
که  تاریکي  لبه  فیلم  بر  نقدي  سینما  مشهور  منتقد 
آمده  ذیل  در  که  نوشته  است   2010 سال  محصول 

است. 

آیا مي توانیم به مل گیبسون به عنوان یک قهرمان سینماي اکشن 
او  بازي  به سابقه  توجه  با  را  نگاه  این  آیا مي توان  و  کنیم؟  نگاه 
سال هاي  در  او  مي توانیم.  که  من  نظر  به  داشت؟  سینما  این  در 
و  عصبي  شخصیت  آنها  عمده  در  که  داشته  ساخته هایي  اخیر 
روان پریش را ایفا کرده است. عملکرد او در فیلم لبه تاریکي، از او 
چهره اي شبیه مردي دوست داشتني روي صحنه نمایش تلفن هاي 
همراه به جاي مي گذارد! در این فیلم او نقش یک پلیس بوستوني 
به نام کریون )نامي که فیلم بر آن تکیه مي کند( را بازي مي کند و 
تمام امید زندگي اش، دخترش به نام اما )با بازي بوانا نواکوویچ( 
است. او براي یک شرکت بزرگ مرموز به نام نورتمور کار مي کند. 
مجموعه اي از چند کمپاني در زمین هاي بایري که ما فقط مي دانیم 

چند جسد سوخته خون آلود در آنها پیدا شده است. 
اما، براي دیدن پدرش به خانه مي آید، اما این دیدار غیرمنتظره و 
ناگهاني است. در راه او حالت تهوع دارد که باعث نگراني پدرش 
مي شود. در خانه اما دچار خونریزي بیني مي شود که ممکن است 
وقوع حادثه  نشانه  تریلر  فیلم هاي  در  اما  باشد،  هر چیزي  نشانه 
است و بیننده را آماده وقوع یک حادثه مي کند. حال اما بد مي شود 
و پدرش با دستپاچگي او را بیرون مي برد تا به بیمارستان برساند. 
در مقابل در ورودي خانه اتفاق غیرمنتظره اي مي افتد؛ یک مرد کاله 
به سر، فریاد مي زند: »کریون« و شلیک مي کند، تیر به اما مي خورد 

و او کشته مي شود. 
بوده  اصلي  هدف  کریون  توماس  کارآگاه  که  مي رسد  نظر  به 
این  از  کریون  است.  داده  قرار  هدف  را  دختر  اشتباه  به  قاتل  اما 
و  مي کشاند  نورتمور  به  را  او  تحقیقاتش  نیست.  مطمئن  موضوع 
هیوستن(  )دني  نبت  جک  مي شود.  مشکوک  موارد  برخي  به  او 
چون  که  دفترش  به  را  کریون  نورتمور،  تحقیقات  مرکز  مدیر 
او  با  و  مي پذیرد  است،  اطراف  زمین هاي  فراز  بر  عقابي  آشیانه 
همدردي مي کند. از آنجا که در فیلم هاي تریلر با صحنه هاي تعقیب، 
مهمي  آدم هاي  و  کوچک  و  بزرگ  نقشه هاي  و  دسیسه هاي شوم 
ساختمان هایي  نوع  چه  دارند،  وجود  مي گیرند،  قرار  سایه  در  که 
غیر از این مي توانند مورد عالقه سازندگان این فیلم ها باشند؟ در 
فیلم »آب سیاه« ماموراني که در عراق هستند در یک آپارتمان با 
دو در خروجي و هشت ماشین پارک شده در پارکینگ آن مستقر 
تازگي  به  که  است  قدیمي دیک چني  کمپاني  برتون،  هالي  هستند. 
جهان  به  تا  است  کرده  دوبي  نقل مکان  در  جایي  به  هیوستن  از 
تجارت نزدیک تر باشد. منظور من از این موارد، براي جلب توجه 
نمي شوید وقتي  نورتمور است. جایي که شما شگفت زده  به  شما 

از رفت و آمدهاي غیرقانوني و فعالیت هاي ضدانساني و خطرناک 
مطلع مي شوید. برج اصلي به تمام اطراف مشرف است و تا مایل ها 
جلوتر از آنجا دیده مي شود. یک برج مدرن که نیازي نیست نماینده 
از  یکي  دارد.  پنهان کاري  براي  کارکردي  که  چرا  باشد،  معماري 
اهداف معماري جلب توجه و تحت تاثیر قرار دادن است. ساختمان 
از  بیش  اما  دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  ما  مي خواهد  هم  نورتمور 
ساختماني  به  باشد  شبیه  تاریکي«  »لبه  سریال  نورتمور  به  آنکه 
در کازینورویال )2006( که یک فیلم جیمزباندي است، شبیه است. 
بیندازد که سوال هایي  این فکر  به  بیننده را  این عمارت مي خواهد 
برسد، چرا  به ذهنش  انجام مي شود؟«  اینجا  در  کاري  شبیه »چه 
تپه ها  که روي  است  نورتمور  اصلي  از فضاي  که بخش عمده اي 
پیرنگ  از  تاریک، سایه دار و مرموز، بخشي  دارد. مکان هاي  قرار 

داستان هاي تریلرند که در فیلمنامه  لحاظ مي شوند. در لبه تاریکي 
نیز نظیر بسیاري از تریلرهاي اخیر، قرار بوده این کار انجام شود، 
اما آنقدر جاه طلبانه انجام شده که شرکت بیش از حد غیرواقعي به 

نظر مي رسد و بیننده نمي تواند آن را جدي بگیرد. 
گیبسون نقشش را با عالقه بازي مي کند. بازي او با بازي ستاره 
نقش هاي دوم انگلیسي، ري وینستون، مکمل هم مي شوند، آنجا که 
او در نقش یک مامور مخفي مزدور )غیررسمي( با یک سیگار برگ 
در حیاط خانه کریون ظاهر مي شود. او براي چه کسي کار مي کند؟ 
چطور از همه چیز مطلع است؟ چرا تنها کار مي کند؟ او مرا به یاد 
که  مسترون، کسي  دو  ژاک  ژان  مي شناختم؛  که  مي اندازد  مردي 
پلیس مراجعه  به  باشي،  داشته  »اگر دردسري  به من گفت:  یکبار 
مي کني. اگر آنها نتوانند به تو کمک کنند، پیش اف بي آي مي روي. 
نتوانستند،  هم  آنها  اگر  و  پیش سیا مي روي  نتوانند،  هم  آنها  اگر 

آنوقت مي آیي پیش من!« 
بهره  فراهم مي کند  با گیبسون  که وینستون  تعامل خوبي  از  فیلم 
یک  استانداردهاي  مطابق  فیلم  کنم؛  باز  پرانتز  یک  زیادي مي برد. 
است،  پرتحرک  و  شگفت انگیز  قهرمان  یک  گیبسون  است.  تریلر 
فست فودي  اکشن  یک  شما  اگر  و  بوده  همیشه  که  همانطور 

مي خواهید، فیلم مورد عالقه تان اینجاست. 

رتبه آخر آسيا برای سينمای ايران
 مدیران سینمایی ایران در حالی وضعیت مناسبی برای این سینما در 
سطح بین الملل قائل هستند که آمار و ارقام وضعیتی کاماًل متفاوت با 

این اظهارات را نشان می دهد.
با سایر کشورها نشان  ایران و مقایسه آن  تعداد تماشاگران سینمای 
سینما  صاحب  کشورهای  میان  در  آسیا  در  ایران  سینمای  دهد  می 
آخرین رتبه را در اختیار دارد و همه این ها در شرایطی است که جواد 
شمقدری به تازگی مدعی شده سینمای ایران در عرصه بین المللی در 

رتبه دوازدهم قرار دارد.
کیفی  سطح  نشانگر  المللی  بین  عرصه  در  کشورها  جایگاه  بررسی 
میزان  دیگر  سوی  از  و  خارج  و  داخل  در  آن  اعتبار  کشور،  سینمای 
خاص  طور  به  و  موارد  این  همه  در  و  کشورهاست  در  سینما  رونق 
میزان تماشاگران سینمای ایران وضعیت نامناسبی در سطح بین الملل 
دارد. می توان گفت آگاهی از رتبه کشورمان در حوزه مخابان سینمایی، 
نقشه راهی است برای مدیرانی که در پی آمارسازی  و رتبه بندی های 

جدید هستند.

مخاطبان در مقیاس جهانی
المللی  بین  نشریه  فوکوس،  مجله  سوی  از  شده  منتشر  آمار  براساس 
اتحادیه اروپا در سال 2009، شش میلیارد و 900 میلیون نفر در سال 
به سینما رفتند. براین اساس یعنی تقریبًا هر انسان روی زمین در این 

سال یک فیلم بر روی پرده سینما دیده است.
برای بررسی قاره به قاره این آمار می توان به جدولی که در این نشریه 
ارائه شده، مراجعه کرد. براساس این آمار قاره آسیا دارای سه میلیارد 
و 879 میلیون نفر جمعیت است که تعداد بلیت های فروخته شده در این 

قاره در سال 2009 سه میلیارد و 689قطعه بوده است.
این آمار در قاره آمریکا به این ترتیب است: جمعیت ساکن در این قاره 
910 میلیون و 720 هزار و 588 نفر است و تعداد مخاطبان سینما یک 
میلیارد و 824 نفر بوده است. در قاره اروپا 731 میلیون نفر زندگی می 

کنند و در طول یک سال تعداد مخاطبان سینما یک میلیارد و 160میلیون 
نفر بوده است.

جمعیت کل ساکن در قاره اقیانوسیه 38 میلیون و 894 هزار و 851 نفر 
است که 91 میلیون قطعه بلیت در یکسال در این قاره به فروش رفت. 
همچنین در قاره آفریقا  یک میلیارد و هزار نفر زندگی می کنند و تعداد 

مخاطبان سینما پنجاه و پنج میلیون نفر بوده است.
نگاهی به آمار موجود نشان می دهد وضعیت تعداد تماشاگران در دو 
قاره آمریکا و اروپا بهتر از سه قاره دیگر است و در مرتبه بعدی قاره 

آسیا قرار دارد.

ایران در مقیاس جهانی
در   2009 سال  در  سینما  تماشاگران  تعداد  لحاظ  به  ایران  سینمای 
مقایسه با تمامی کشورهای دارای سینما در آسیا در آخرین رتبه قرار 
دارد. به این ترتیب که در ایران هر پنج سال یکبار افراد به سینما می 
روند و شاخص سینما در این کشور 0.2 است؛  رقمی که هیچ سنخیتی 
با ادعاهایی چون قرار گرفتن در رتبه دوازدهم در سطح بین الملل ندارد. 
میزان مراجعه مردم در یک سال به سینما مهمترین شاخص سینمایی 
است. ایران با 70 میلیون نفر و مخاطب 15 میلیون نفری رتبه خوبی در 

آسیا ندارد.
مقایسه وضعیت ایران با کشورهای آمریکایی یک رتبه جایگاه ایران را 
باالتر می برد. ایران در میان دو قاره آسیا و آمریکا فقط باالتر از کشور 
0.17 پایین تر از  بولیوی قرار دارد. بولیوی با میانگین سرانه مخاطب 

ایران قرار دارد.
قرار  رومانی  کنار  در  و  بولیوی  از  باالتر  همچنان  قاره  در سه  ایران 
دارد ، رومانی در قاره اروپا وضعیتی مشابه ایران در آسیا دارد. در 
مقایسه با قاره اقیانوسیه نیز جایگاه ایران همان رتبه قبلی و فقط باالتر 
از بولیوی است، اما در میان پنج قاره مراکش و الجزایز نیز پایین تر از 
ایران قرار می گیرند. شاخص مورد نظر درباره مراکش 0.09 و در مورد 
الجزایر 0.0 است. ایران فقط از سه کشوری برتر است که وضعیت کاماًل 

نامناسب دارند.
ایران در رتبه دوازدهم جهانی قرار دارد

در حالی که آمار و ارقام رسمی وضعیت نامناسبی برای سینمای ایران 
در عرصه بین الملل تصویر می  کند، جواد شمقدری معاون امور سینمایی 
معتقد است سینمای ایران در سطح بین الملل دارای رتبه دوازدهم است.

این زمینه اظهار داشت: »این رتبه  ایرنا در  با  شمقدری در گفت و گو 
از جمله تعداد سالنها و مخاطبان سینما  بندی براساس شاخص هایی 
ارایه می شود و این درحالی است که ایران در زمینه این دو شاخص 
افت شدید مواجه است. در زمینه ساخت سالن سینما درکشور در  با 
مرحله اول به ساخت 400 سالن جدید و در مرحله بعد احداث یک هزار 
سالن سینمایی نیاز است. نیمی از 450 سالن سینمای موجود کشور به 

مرور تعطیل شده اند.«

ريدلی اسکات »زندگی« را 
برای يوتيوب تهيه می کند

هالیوود  نامدار  سینماگر  اسکات  ریدلی 
پروژه سینمایی »زندگی در یک روز« را 

برای یوتیوب می سازد. 
دونالد«  مک  »کوین  توسط  فیلم  این 

کارگردانی خواهد شد. 
از  یوتیوب  آسوشیتدپرس،  بنابراعالم 
های  بخش  است  خواسته  خود  کاربران 
این  در  را  شان  روزانه  زندگی  از  جذاب 
دونالد  مک  تا  کنند  بارگذاری  سایت 
برای  نیازش  مورد  های  قسمت  بتواند 
فیلم »زندگی در یک روز« را از میان آنها 

انتخاب کند. 

من  گفت:  خصوص  دراین  دونالد  مک 
امیدوارم این پروژه باعث شود که مردم 
خودشان  زندگی  به  تری  دقیق  دیدگاه 
سهیم  فیلم  این  خلق  در  و  باشند  داشته 

شوند. 
نمایش  نخستین  روز  یک  در  زندگی 
ی  جشنواره  در  ژانویه  را  خود  جهانی 

فیلم ساندنس تجربه خواهد کرد. 
خود  هنری  ی  کارنامه  در  دونالد  مک 
پادشاه  »آخرین  چون  آثاری  کارگردانی 
اسکاتلند « و » وضعیت بازی« را به ثبت 

رسانده است. 
ریدلی اسکات در سال 1977 با فیلم »دوئل 
کن  رقابتی جشنواره  در بخش  کنندگان« 
جایزه  به کسب  موفق  که  داشت  حضور 

بهترین فیلم اول شد. 

چون  آثاری  خالق  اسکات  ریدلی 
زودی  به  دروغ«  »مشتی  و  »گالدیاتور« 
بازی  و  نیا،  صفی  فرهاد  ی  فیلمنامه  با 
لئونارد دی کاپریو پروژه »دنیای نو« را 

نیز مقابل دوربین می برد. 
همچنین نسخه جدید فیلم »بیگانه« توسط 
فیلمسازی فوکس  خود اسکات و شرکت 

قرن بیستم تهیه و تولید می شود. 
می  اسکات  های  فیلم  مهمترین  جمله  از 
 1982  ( رانر  بلید  چون  آثاری  به  توان 
پاید  می  را  من  کسی   ،)1985( افسانه   ،)
)1987(، باران سیاه )1989( تلما و لوئیز 
 ،)1992  ( بهشت  فتح   :1492،)1991(
سیاه  شاهین  سقوط   )2001  ( هانیبال 

)2001( اشاره کرد.
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تعدادی از آثار 
کالسيک هيچکاک 
بازسازی می شوند

را  هیچکاک«  آلفرد  آثار»  از  فیلم  نه   )bfi( بریتانیا  فیلم  انستیتو   
بازسازی می کند. 

این فیلم ها از کارهای اولیه هیچکاک استاد سینمای تعلیق خواهند 
بود و عموما در دهه 1920 ساخته شده اند. 

بنابر اعالم نیویورک تایمز، بازسازی هر متر از فیلم های هیچکاک 
حدود 80 دالر هزینه دربر دارد و به عبارتی ترمیم هرکدام از آثار 
این نابغه سینما مبلغی در حدود 150 هزار دالر خرج برمی دارد. 

فیلمی  نخستین  میالدی   1926 محصول   )Lodger(مستاجر فیلم 
است که در راستای این پروژه سینمایی مورد ترمیم و بازسازی 

قرار می گیرد. 
در بازیابی آثار هیچکاک از آخرین تکنولوژی های مختص ترمیم 

فیلم های نگاتیوی 35 میلی متری بهره گرفته خواهد شد. 
»باغ تفرج«، فیلمی که هیچکاک در سال 1925 میالدی با ساخت آن 
وارد عرصه سینما و کارگردانی شد هم از جمله این آثار است. 
این فیلم پس از بازیابی و ترمیم در سال 2012 به نمایش عمومی 

در می آید. 
بیشتر فیلم های داستانی و صامت هیچکاک در سال های جوانی 
این کارگردان بریتانیایی مقابل دوربین رفته اند و عموما در دهه 

های اخیر کمتر کسی موفق به تماشای آنها شده است. 
از دیگر آثار هیچکاک که مورد بازیابی قرار می گیرند، می توان به 

» همسر مزرعه دار « 1927 اشاره کرد. 
فیلم های صامت هیچکاک که مورد بازیابی قرار می گیرند در یک 
المپیاد فرهنگی همزمان با برپایی بازی های المپیک سال 2012 به 

اکران در می آیند. 
»توطئه خانوادگی« آخرین فیلم ساخته »هیچکاک« بود که در سال 

)1976( ساخته شد. 
به  دوم  الیزابت  ملکه  سوی  از   1980 سال  در  هیچکاک«  »آلفرد 
دریافت لقب »سر« نائل آمد؛ هرچند مرگ فرصت آن را به او نداد 
تا رسما آن را دریافت کند و چهارماه پس از اعالم آن، در روز 
29 آوریل 1980 در سن 80 سالگی براثر نارسایی کلیوی در لس 

آنجلس درگذشت. 
»هیچکاک« طی 60 سال فعالیت سینمایی، به واسطه ساخت آثار 
برجسته موفق به کسب جوایز متعددی شد که شاید مهم ترین آنها 
جایزه ی یادبود آکادمی اسکار در سال 1967 باشد. او پنج بار در 

سال های 1960 برای فیلم 
»روانی«، سال 1940 برای »ربکا«، سال 1944 برای »قایق نجات«، 
سال 1945 برای »طلسم شده« و سال 1954 برای »پنجره عقبی« 

نامزد جایزه اسکار بهترین کارگردانی شد. 
هیچکاک همچنین نامزد اسکار بهترین تهیه کننده برای فیلم »سوء 

ظن« در سال 1941 شده بود. 
فیلم های »ربکا«، »خبرنگار خارجی« و »طلسم شده« نامزد اسکار 
بهترین فیلم نیز بودند. شانزده فیلم ساخته او نامزدی اسکار را 
به دست آوردند که هیچکاک خودش برای شش فیلم نامزد اسکار 

شد. 
2008، چهار فیلم »سرگیجه«، »پنجره عقبی«، »شمال از  در سال 
شمال غربی« و »ام را نشانه قتل بگیر« از سوی انجمن فیلم آمریکا 

در فهرست 10 اثر برتر سینمای جنایی جهان قرار گرفتند. 
، »پرندگان«   )1960( به »روانی«  توان  آثار هیچکاک می  از دیگر 
فیلم  و  نیومن«  »پل  آفرینی  نقش  با   )1966( پاره«  »پرده   )1963(

»توپاز« )1969( اشاره کرد.
  

مايکل مور عضو هيئت 
مديره آکادمی اسکار شد

کاترین  شامل  اسکار  برنده  سینماگر  سه 
به عضویت  آن کوتس  و  مایکل مور  بیگلو، 
هنرهای  و  علوم  آکادمی  مدیره  هیئت 

سینمایی درآمدند.
عضو  که  است  اولین  برای  نفر  سه  هر   ،
اسکار  جوایز  بانی   AMPAS مدیره  هیئت 

می شوند.
کاترین بیگلو اواخر پارسال برای فیلم »قفسه 
تاریخ  زن  اولین  و  شد  اسکار  برنده  درد« 
دریافت  را  جایزه  این  که  گرفت  لقب  سینما 
برای  »بولینگ  با  مور  مایکل  است.  کرده 

بلند  مستند  بهترین  اسکار  برنده  کلمباین« 

 1962 فیلم سال  برای  آن کوتس هم  و  شد 
تدوین  بهترین  اسکار  عربستان«  »لورنس 
هیئت  فعلی  عضو   9 حال  همین  برد.در  را 
پیرسن  فرانک  شامل  اسکار  آکادمی  مدیره 

از شاخه نویسندگان بار دیگر انتخاب شدند 
که سابقه حضور  هم  دیگر  و سه سینماگر 
برگزیده  مجددا  دارند،  را  مدیره  هیئت  در 
شدند.  14 شاخه از 15 شاخه آکادمی علوم 
و هنرهای سینمایی زیر نظر سه عضو هیئت 
دیگر هر شاخه سه  عبارت  به  است.  مدیره 
نماینده دارد که می توانند سه دوره پی در پی 
که مدت زمان هر دوره نیز سه سال است، 
هنرمندان  شاخه  باشند.  مدیره  هیئت  عضو 
در  نماینده  یک  مو  طراحان  و  چهره پردازی 
فعلی  اعضای  دیگر  از  دارد.  مدیره  هیئت 
بنینگ  آنت  به  می توان  آکادمی  مدیره  هیئت 
و تام هنکس از شاخه بازیگران و جیمز ال. 
بروکس و فیل رابینسن از شاخه نویسندگان 

اشاره کرد.
هالیوود ریپورتر / 7 ژوئیه
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 1Q84 ترديد موراکامي براي ادامه

قطعي  نتیجه  به  هنوز  که  گفت  ژاپني  نویسنده  هاروکي موراکامي 
براي ادامه دادن جدیدترین رمانش با عنوان 1Q84نرسیده است.

این رمان که مانند بسیاری از کتاب های پیشین پرفروش »هاروکی 
موراکامی«، بسیار پیچیده است ولی زبان داستانی روان و جذابی 
دارد، ماجرای یک مرد و یک زن را نقل می کند که زمانی همکالسی 
با  انتشار  زمان  از  جلدي  رمان سه  هم جدا شدند.  از  ولی  بودند 
استقبال بسیار مردم روبه رو و به اثري پرفروش بدل شده است. 
موراکامي 61 ساله در گفتگو با مجله ژاپني »متفکر« که روز شنبه 
منتشر شد گفت: در این مقطع زماني هیچ تصوري براي ادامه دان 
ناشر  پابلیشینگ«  »سینچوشا  مجلهعني  این  ناشر  ندارم.   1Q84
او گفت: هنوز براي من سخت است  همین رمان موراکامي است. 
اما  نوشت.  خواهم  را  آن  جلد صفر  یا  رمان  از   4 جلد  بگویم  که 
آنچه مي توانم بگویم این است که فعال داستان از جلد اول شروع 
مي شود و ماجراهاي متاخرتر به جلد سوم مي انجامد. او افزود که 
با این حال نمي تواند امکان نوشتن ادامها مقدمه اي بر این مجموعه 
جلدي  دو  رمان  که  شد  اعالم   2009 دسامبر  در  بکند.  نیز  رد  را 
به  انتشار  از  این کتاب پس  در ماهمي همان سال منتشر مي شود. 
مدت 12 ماه در راس پرفروش ترین کتاب هاي ژاپن قرار داشت. از 
ماه آوریل امسال جلد سوم این کتاب روانه بازار شد. موراکامي 
منتشر   1Q84 عنوان  با  نخست  جلد  فقط  بود  کرده  اعالم  پیش تر 
مي شود و در دو جلد بعدي از اسامي شخصیت ها استفاده خواهد 
کرد. با این حال این کار انجام نشد و جلد دوم و سوم هم با همان 
نام که برگرفته از نام رمان 1984 جورج اورول است، روانه بازار 

شد. 
این رمان که مانند بسیاری از کتاب های پیشین پرفروش »هاروکی 
موراکامی«، بسیار پیچیده است ولی زبان داستانی روان و جذابی 
دارد، ماجرای یک مرد و یک زن را نقل می کند که زمانی همکالسی 
محبوب  رمان نویسی  به  تبدیل  مرد  شدند.  جدا  هم  از  ولی  بودند 
این  کتاب،  دوم  در جلد  است.  مربی ورزش  اکنون  نیز  و زن  شد 
این کتاب در  دو شخصیت به یکدیگر نزدیک شدند و عالقه مندان 
 1600 رمان  این  شدند.  رو  روبه  رابطه  این  عاقبت  با  سوم  جلد 
همچون  احساسی  و  سیاسی  ماجراهای  دربرگیرنده  صفحه اي 
دین، خشونت، پیوندهای عاطفی و عشق است. موراکامي به عنوان 
یکي از محبوب ترین و پرفروش ترین رمان نویسان معاصر ژاپني، 
همواره به عنوان یکي از نامزدهاي دریافت جایزه نوبل در سال هاي 
به زبان هاي مختلف ترجمه و منتشر  او  آثار  بوده و  اخیر مطرح 
شده است. کافکا در ساحل، جنگل نروژي و وقایع نگاري کوکو از 

جمله این آثار هستند. 

اهانت به گاندي کتابي را توقيف کرد 
انتشار و  از  امور داخلي هند  ایندین اکسپرس، وزارت  به گزارش 
که  غیرخالص«  یا  گاندي: سکوالر   - نهرو  »خانواده  کتاب  فروش 
مدعي است گاندي متعلق به کاست )طبقه( باالي هند نبوده بلکه از 
کاست )طبقه( پایین بوده است به جرم انتساب اتهامات غیرواقعي 

علیه این خانواده جلوگیري کرد. 
نویسنده این کتاب مدعي است که خانواده نهرو - گاندي که براي 
مدت ها در راس هرم قدرت هند حضور داشته و دارند نه تنها متعلق 
به طبقه)کاست( باالي هند نیستند بلکه عمدتا از طبقه )کاست( پایین 
اتهامات  این  انتساب  تنها  نه  امور داخلي هند  بوده اند. وزارت  هند 
را خائنانه و جسورانه دانسته بلکه گفته است که چنین ادعایی بر 
وزارتخانه،  این  مقامات  گفته  به  است.  مستند  واقعیت هاي  خالف 
اظهارات این کتاب علیه جواهر نعل نهرو و ایندیرا گاندي افتراآمیز 
و مفتضحانه بوده و درصدد است تا همبستگي عمومي هند را به 

هم بریزد. 
حاریرام گوپتا نویسنده کتاب، هدف خود از نوشتن کتاب را افشاي 
هویت کساني مي داند که بعدها به سکوالریست معروف شدند. او 
همچنین مدعی است که می خواهد افکار عمومي ر ا نسبت به اینکه 
جامعه هندوي هند در حال رها کردن خود از قیود است،آگاه کند. 
به گفته نویسنده کتاب، رهبر حزب جاناتا او را در نوشتن این کتاب 

راهنمایي کرده است. 
این نکته در حالي بیان مي شود که رهبر حزب جاناتا از این کتاب 
اظهار بي اطالعي کرده و گفته مطمئن نیست با نویسنده آن مالقاتي 
وي  با  من  مي گوید:  جاناتا«  »حزب  رهبر  »سوامي«  باشد.  کرده 
مالقات حضوري نداشته ام. ممکن است او با من در جلسات عمومي 
خانواه  باره  در  من  دیدگاه هاي  باشد.  کرده  سوال هایي  و  دیدار 
گاندي در وب سایت من وجود دارد و من مسئول چیزهاي که او 
نوشته، نیستم. این کتاب که برخی فصل های آن به سونیا گاندي و 
معامالت تجاري راحول گاندي اختصاص یافته ترجمه مجموعه اي 

از اسناد انگلیسي به زبان هندي است که در اینترنت وجود دارد. 
اگرچه دولت هند این کتاب را تحریم کرده اما این مطالب در اینترنت 

قابل دستیابي است. 

یادداشت جنجالي لي سیگل درباره مرگ ادبیات داستاني در آمریکا 

ناقوس مرگ داستان 
لي سیگل: 

برتر  داستان  نویس  »بیست  فهرست  که  بسیاري  هیاهوي  میان  در 
راه  به  آمریکا  فرهنگي  محافل  در  نیویورکر  مجله  سال«  چهل  زیر 
انداخت، یک حقیقت بزرگ از چشم همه پنهان ماند: داستان و رمان 

مدت هاست که به لحاظ فرهنگي اهمیت خود را از دست داده است. 
نوشته  هنوز  بیاوند،  دوام  سال ها  تا  که  آثاري  بزرگ،  رمان هاي 
منتشر  همچنان  بلند  و  کوتاه  یادماندني  به  داستان هاي  مي شود. 
مي شود. همینگوي، فاکنر و فیتزجرالد مذکر و مونث بعدي بي شک 
از  محدودي  گروه  جز  اما  است.  کار  مشغول  سخت  جایي  اکنون 
داستان نویسان جاه طلب و کارگزاران ادبي و ویراستاران شان، دیگر 
ادبیات در حیطه هاي  ادراک توصیف ناپذیري که زماني  براي  کسي 
شخصي و عمومي به ما عرضه مي کرد، به سراغ یک داستان یا رمان 

معاصر نمي رود. 

اثبات این بحث، تبدیل داستان به امري حاشیه اي  نخستین سند در 
در فضاي فرهنگي کنوني است: در پي انتشار فهرست کذایي مجله 
این فهرست تنها  نیویورکر، سر و صدا از هر طرف برخواست که 
ترفندي تبلیغاتي براي مجله و نویسندگاني است که آثارشان در آن 
اگر  نکرد.  این فهرست کاري  مقابل  اما هیچکس در  منتشر مي شود، 
داستان و رمان به راستي هنوز زنده بود، فهرستي این چنین محملي 
ایده آل براي مخالف خواني و تخلیه  انرژي نویسندگان و منتقدان ادبي 

مي شد. 

فرانسه  هنر  و  فرهنگ  آکادمي  که  هنگامي  این  از  پیش  سال   150
نمایندگي  به  پاریس  سالن  در  نمایش  براي  هنري  آثار  انتخاب  با 
منتقد  هنرمندان  مي پرداخت،  مستقر  و  حاکم  هنري  گرایش هاي 
از  سرشار  آثاري  نمایش  و  ردي ها  سالن  راه اندازي  با  رادیکال  و 
نبود،  خبري  اصلي  سالن  آثار  در  آن  از  که  رهایي بخشي  اصالت 
دادند.  آکادمي  به  جریان ساز  و  تاثیرگذار  شیطنت آمیز،  پاسخي 
مجله  فهرست  براي  آلترناتیو  فهرست هاي  از  اثري  هیج  اکنون  اما 
نیویورکر در هیچ کجا پیدا نمي کنید؛ نه در مجالت ادبي کوچک تري 
اینترنتي ریز و  مانند  هارپر و آتالنتیک و نه حتي در صدها سایت 
روحیه  همین  تجلي  محل  است  قرار  تعریف  بر  بنا  که  ادبي  درشت 

منتقد و مخالف خوان باشند. 
داستان نویسي امروزه دیگر مانند گذشته نه یک شیوه زندگي، بلکه 
صرفا یک شغل است. و تعجبي ندارد که دیگر خبري از شیطنت هاي 

خالقانه در آن نباشد. 
به  جهان  روي  به  گشودن  آغوش  متضمن  هنري  زندگي  شیوه 
اراده خود و تا سر حد ممکن است؛ مشاغل حرفه اي اموري به کلي 
مجرد و منتزع و بیش از هر چیز یک »شغل« هستند. مالحظه کاري، 
به  معاصر  داستان هاي  تبدیل  از  مانع  که  احتیاطي  و  حرفه اي گري 

امري معنادار در زندگي بخش اعظمي از اقشار فرهنگي شده است، 
فهرست  به  پاسخي  گونه  هر  که  است  چیزي  همان  حال  عین  در 

نیویورکر را در نطفه خفه مي کند. 
از هر چه که بگذریم، مخالف خواني با سلیقه موقر نیویورکر ممکن 
دبیران  از  یکي  یا  برجسته  ویراستاري  پرنفوذ،  کارگزاري  است 
نیویورکر را از شما برنجاند. و در دوراني که معیار هر گونه موفقیت 
ادبي چاپ یکي دو اثر در نیویورکر است، کمتر کسي حاضر است 

آینده شغلي خود را چنین سبک سرانه به مخاطره بیاندازد. 
سند دومي که موید ادعاي من است، ظهور و اعتبار منتقداني مانند 
جیمز وود است که به خودي خود ناقوس مرگ داستان را به صدا در 
مي آورد. تنها هنگامي که یک ژانر هنري چنین محدود و ایستا شود، 
منتقداني مانند وود به جاي بحث درباره مسائلي فلسفي و اجتماعي 
که رماني خاص به آن ها دامن زده است، تمام انرژي خود را صرف 

تعریف قواعد و حدود و ثغور ژانرهاي ادبي مي کنند. 
سند دیگر، اوج گیري آثار غیرداستاني است. جذاب ترین، حساس ترین 
غیرداستاني  روایي  آثار  ما  دوران  نویسندگان  برانگیزاننده ترین  و 
نام  به  نیویوکر چاپ شد  مقاله اي در  مي  نویسند. یکي دو ماه پیش 
»ایفیژني در فارست هیل« نوشته جنت ملکولم که چنان واکنشي در 
بي سابقه  اخیر  که در سال هاي  برانگیخت  میان خوانندگان و مردم 

است. 

این مقاله/گزارش درباره زني یهودي بود که به جرم استخدام یک 
شده  شناخته  مجرم  و  محاکمه  شوهرش،  قتل  براي  حرفه اي  قاتل 
از سیستم قضایي  انتقاد  با زن و  به همدردي  بود. نویسنده اشکارا 
پرداخته بود و در عین حال با روایت ماجراي فرعي دختر خانواده 
نظام  بوروکراتیک  دم و دستگاه  گرفتار  مادر  پي محکومیت  در  که 
حمایت از کودکان ایالت نیویوک شده، ماجرا را چون رماني چندالیه 

بسط داده بود. 

سئواالتي که در پي انتشار این مقاله میان خوانندگان دهان به دهان 
مي چرخید )زن یهودي مستحق همدردي نویسنده هست؟ عدالت اجرا 
شده است؟ و...( از جنس سواالت وجودي و بنیادیني هستند که در 
دهه هاي پیش رمان هاي نویسندگاني چون بلو، آپدایک، راث، چیور، 

میلر، ماالمود و... به آن ها دامن مي زد. 
رماني مانند »گروه« اثر ماري مک کارتي، به طور همزمان هم رماني 
پرفروش و هم داراي اعتبار ادبي بود و هم موجب ایجاد جنجال هایي 
در سطح اجتماع. چنین رمان هایي را »مردم عادي« هم مي خواندند 
و مانند امروز خوانندگان شان تنها نویسندگان جویاي نامي نبودند 
که آثار دیگر نویسندگان را چنان مي خوانند که پزشکان ژورنال هاي 

پزشکي و وکال مجالت حقوقي را. 

به این دالیل و هزار و یک دلیل دیگر، داستان امروز به اثري موزه اي 
باشند،  نویسنده  که  آن  از  بیش  دست اندرکارانش  و  شده  تبدیل 
موزه دار و نظریه پرداز هستند. خوب یا بد، بزرگترین داستان سرایان 
دوران ما نویسندگان آثار روایي غیرداستاني هستند. دلیلش هم این 
که هیچ کس به خود جرات نمي دهد آن ها را از روي سن دسته بندي 

کند و براي اهداف بازاریابي مورد سوءاستفاده قرار دهد. 
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افسانه گرگ و ميش، 
محبوب ترين کتاب استراليايي ها 

به نظرمي رسد استرالیایي ها توجه ویژ  هاي به آثاري دارند که 
مربوط به خون آشام ها و زامبي ها باشد. بر مبناي نظرسنجي 
نظرسنجي  معتبر  موسسه  یک  رابرتسون  و  آنگوس  اخیر 
این  استرالیایي ها،  محبوب  کتاب   100 میان  استرالیایي،  در 
از  استفاني مه یر نویسنده آمریکایي است که گوي سبقت را 
بقیه ربوده و در راس فهرست کتاب   هاي محبوب جاي گرفته 
است. در این نظرسنجي هري پاتر اثر جي کي رولینگ نیز در 
مقام دوم قرار دارد. با این حال موضوع   هاي فانتزي وخیالي 
مورد توجه استرالیایي ها به همین جا ختم نمي شود و »غرور 
از غرور و تعصب جین  اقتباس  با  و تعصب و زامبي ها« که 
آستین و در آمیختن آن با داستان   هاي زامبي ها نوشته شده 
خود  به  را   33 جایگاه  نیز  اسمیت«  گراهام  »ست  از  اثري 
اختصاص داده است. در این فهرست نویسندگان استرالیایي 

22 عنوان را به خود اختصاص داده اند که در میان آنها متیو 
ریلي پنج کتاب را به خود اختصاص داده است. 

درگذشت نويسنده لهستاني 
»آدام زیلینسکی« نویسنده شناخته شده لهستانی در سن 81 

سالگی در شهر »کرنتن« اتریش 
درگذشت. 

 1959 ازسال  که  نویسنده  این 
به تابعیت کشور اتریش درآمده 
بود  موفقی  نویسندگان  از  بود، 
ادبی  جوایز  کارنامه اش  در  که 

نیز به چشم می خورد. 
»زیلینسکی« که در »دروهوبیک« 
در »لمبرگ« متولد شده بود، در 

زمان جنگ دوم جهانی،پس از آن که پدر و مادرش به دست 
دوران  خاطرات  بعدها  وی  شد.  یتیم  شدند،  کشته  نازی ها 
کودکی خود را در قالب کتاب به زبان های آلمانی، انگلیسی و 
لهستانی به رشته تحریر درآورد. جدیدترین کتاب وی تحت 
انتشارات  توسط  آگوست)مرداد(  ماه  در  استتل«  »در  عنوان 

»ویزر« منتشر می شود. 
تحصیل  »ورشو«  و  »کراکاو«  شهر  دو  در  که  »زیلینسکی« 
کرده بود، پس از تحصیل به اتریش نقل مکان کرد و دوران 
موفق کاری را در زمینه صادرات آغاز کرد واز اینرو همواره 
به شرق دور سفر می کرد. در اواخر دهه 80 وی شروع به 
آماده سازی کتاب هایی مشتمل بر سرگذشت و تجارب خود 
کرد که این کتاب ها بسیار مورد توجه قرار گرفتند و جوایز 
ملی و بین المللی متعددي را هم در زمینه ادبیات و هم در دیگر 

زمینه ها نصیب وی کرد. 

دن کيشوت در فرانسه 
برنامه هاي  سري  در  ماندگارسروانتس  اثر  کیشوت«  »دن 
پومارتا،  بونو  آلبرت  حضور  با  اسپانیا«  به  »نگاهي  فرهنگي 

نویسنده مشهور »سنگریا«، در 
کتابخانه عمومي سنت سرنین 
خوانده مي شود. براي نخستین 
ادبیات  از  کالسیک  اثري  بار 
توسط  اسپانیا  هفدهم  قرن 
گروه تئاتر شهر سنت-سرنین 
به کارگرداني استفاني پایتاوي 
گروه  این  مي شود.  روخواني 
»شازده  داستان  دارد  تصمیم 
جلد  از  مانش«  از  کیشوت  دن 

نخست »دن کیشوت« اثر سروانتس را براي حضار به گونه اي 
نمایشي بخواند و اجرا کند. نسخه »دن کیشوت« ترجمه آلین 
شولمن که از سوي نشر سوي منتشر شده براي عالقمندان به 
این برنامه در نظر گرفته شده است. آلبرت بونو پومارتا، معلم 
زعفران«  »رنگ  رمان  معرفي  به  برنامه  ادامه  در  نویسنده  و 
)2007( مي پردازد. این اثر جنگ اسپانیا و انقالب کوبا را در 
به  که  اسپانیا  گرنیکاي  قتلگاه  از  گریخته  جواني  قصه  خالل 

کوبا فرار کرده و انقالب را به چشم مي بیند، رویات مي کند. 

 

کوتاه از ادبيات
چرا "ويس و رامين" 

بخوانيم؟
ماریا صبای مقدم

 بسیاری از ما ایرانیان از کودکی با داستانهای "لیلی و مجنون"، "یوسف 

و زلیخا" و حتی "رومئو ژولیت" آشنا بوده ایم، اما با برخی از داستانهای 
ایرانی االصل آشنایی نداشته و نداریم. برای مثال، من به طور کامال تصادفی 
با منظومه "ویس و رامین" آشنا شدم و متوجه شدم که داستانی از ایران 
باستان است. پس از خواندن منظومه، شروع به کنکاش کردم ومتوجه شدم 
که این داستان حقیقتا از نظر غالب مردم دور مانده و بسیاری افراد حتی 
اسم آن را هم نشنیده اند. ممکن است این مسئله خیلی عجیب یا غیرعادی به 
نظر نیاید، چرا که سرنوشت بسیاری از آثار قدیمی ما فراموشی است. اما 
نکته ای که در باره "ویس و رامین" توجه مرا به خود جلب کرد و مصمم 
شدم که داستان را بشناسانم، این بود که کم نام شدن این منظومه تا اندازه 
ای عمدی بود. به نظر می رسید که از هزار سال پیش تا کنون تالشهایی 
در بدنام و نهایتا کم نام کردن منظومه صورت گرفته که در دوران حاضر 
به حذف این اثر با ارزش ادبی از برنامه کالسهای ادبیات انجامیده و این 
سرگذشت کمتر منظومه ای در ادبیات فارسی است. من نوشته را با توضیح 
کوتاهی در باره داستان، اهمیت ادبی و تاریخی آن آغاز می کنم و سپس 
به بررسی مختصرپاره ای از دالیل کم نام شدن و نتایج آن می پردازم.   

"ویس و رامین" از معدود داستانهای عاشقانه ایرانی به جا مانده از زمان 
پیش از اسالم در ایران است. این داستان توسط فخرالدین اسعد گرگانی 
درحدود سال حدود 1000 سال پیش به نظم درآمده. محققین  این داستان 
را متعلق به  زمان اشکانیان یا پارتها یعنی حدود 2000 سال پیش می دانند. 
اهمیت داستان هم به لحاظ استقامت و کیفیت داستان و شیوایی زبان آن و 
هم به عنوان یکی از تنها آثار بجا مانده از دوران اشکانی که دریچه ای به 

شناخت آداب و احوال مردم آن دوره می گشاید، است.
گرگانی پیشقدم غا لب شعرای ما در قصه سرایی به نظم بوده و موضوع 
تقلید  مورد  رامین"  و  ویس   " در   ... و  توصیفا ت  نحوه سرودن شعر،  و 
بسیاری شاعران دوره های بعد قرار گرفته است.  مثال گفته شده که نظامی 
"خسرو و شیرین" را به تقلید یا با سر مشق از "ویس و رامین" سروده.  
دلیل این ادعا وزن یکسان شعر در دو منظومه که تا قبل از "ویس و رامین" 
چندان مرسوم نبود،  شباهتهای بسیار بین اتفاقات دو داستان، توصیفات 
و اشعار بین دو منظومه است و از آنجایی که گرگانی "ویس و رامین" را 
حدود صد و سی  سال قبل از "خسرو و شیرین" نظامی سروده،  طبعا او 

نمیتوانسته از نظامی تقلید کند. 
از  یکی  زبان،  ساده  و  مستعمل  های  واژه  بکاربردن  و  سادگی  و  روانی 
جالب ترین ویژگیهای منظومه  "ویس و رامین" است. این شیوه طبیعی و 
دلپذیر بعدها مورد توجه واقع شد و سعدی آن را به سرحد کمال و زیبایی 
رسانید.  چیره دستی در وصف، سادگی وپیراستگی و طبیعی بودن شعر، 
تاثیر گذاری داستان را به نهایت می رساند. گرگانی از اکثر علوم متداول 
در آن عصر از جمله نجوم  بهره داشته  و در گفتاری که در توصیف شب 
پرداخته، اصطالحهای علمی نجوم را با دقت تمام  برمی شمارد و هر یک 
از صورتهای فلکی را در جای خویش ذکر می کند و خصوصیات هر یک 
را چنانکه در علم نجوم آن عصر رایج بوده است بازمی گوید. این نیز یکی 
از مواردی است که بعدها مورد تقلید شاعران دیگر نیز قرار گرفت. استفاده 
ضرب  جمله  از  مردم  فرهنگ  به  مربوط  مختلف   موضوعات  از  گرگانی 
المثلها، جانوران افسانه ای، قصرها و بناهای عجیب و سحر آمیز، اعتقاد به 
جادو و طلسم و ... اطالعات گرانبهایی از عادات و رسوم و  معتقدات مردم 
آن زمان به دست می دهد.  ممکن است که همه اینها از نسخه اصلی داستان 
گرفته نشده باشد، ولی قدر مسلم در زمان گرگانی هنوز این اعتقادات زنده 
و  برد  می  پیش  منطقی  روالی  با  را  داستان  همچنین  گرگانی  است.  بوده 
تمرکز خط اصلی  داستان را با آوردن داستان در داستان، شیوه ای که 
بکرات در آثار جامی یا "کلیله و دمنه" بکار رفته، تحت تاثیر قرار نمی دهد. 

داستان پایان خوش بینانه ای  دارد که با کامیابی و آرامش و بدون قتل و 
خونریزی ختم می شود و با داستان های دوران پس از اسالم که معموال 

عشقها با ناکامی و جدایی خاتمه می یابند، متفاوت است.
در خالل داستان روابط و قراردادهای اخالقی و اجتماعی و سیاسی خاص 
آن دوران بر ما آشکار می شود. قلمرو فرمانروایی، شکل حکومت، حضور 
کمرنگ مذهب در حکومت، اسامی افراد و مکانها، ... باعث شده که محققین 
ایران  در  داستان  بدانند.  پارتها  یا  اشکانی  دوره  به  متعلق  را  داستان  این 
شمالی از مرو تا همدان که قلمرو فرمانروایی پارتها بوده، اتفاق می افتد. 
نفوذ  زیر  اینها  همه  و  داشته  شاهی  کشورها  یا  شهرها  از  یک  هر  اینکه 
غیر  و  الطوایفی  ملوک  حکومت  به  شبیه  حکومتی  به  اند،  بوده  شاهنشاه 
مرکزی اشاره می کند.  این نوع حکومت در زمان اشکانیان در ایران برقرار 
بوده. اشاره  از آن در زمان ساسانی حکومت کامال متمرکز  بوده و پس 
به اماکنی مانند آتشکده برزین مهر آتش ملی اشکانیان است که ایزودور 
خاراکسی از آن نام می برد و به ایالت استوئنه مربوط است، نیز اشکانی 
بودن داستان را تایید می کند.  سکوت داستان در باره فارس )سرزمین و 
مهد ساسانیان و هخامنشیان( نیز نشانه دیگری از منشا داستان به دست 
می دهد، چرا که چنین غفلتی در زمان ساسانیان )جانشینان اشکانیان( باور 
کردنی نیست، پس داستان نمی توانسته مربوط به ساسانیان باشد.  اسامی 
افراد نیزبه زمان قبل از سلسله ساسانیان بر می گردد. اشاره به مذهب در 
این داستان نادر است. از وقایع مهم داستان، ازدواج ویس و ویرو است که 
بدون حضور یک روحانی و مهر او صورت می گیرد. از آنجا که این ازدواج 
در طبقه حاکم صورت می گرفته، قابل قبول بودن آن علیرغم حضور یک 
متمرکز  و  قدرتمند  طبقه  یک  تشکیل  از  قبل  بایستی  بایست  می  روحانی، 

روحانی، یعنی قبل از ساسانیان، باشد.  
اتفاقات و روابطی که در طول داستان نمایان می شوند، متعلق به دورانی 
بس دور و بیانگرعرف و رسوم دوهزار سال پیش هستند و ممکن است که 
با اخالق، عرف و حتی قانون این زمان ناسازگار باشند. مثال ازدواج  خواهر 
و برادرکه در زمان اشکانیان به لحاظ گوناگون از جمله اهمیت خویشی و 
خون پذیرفته شده بوده که در این دوران قابل قبول نیست.  ماهیت داستان 
که قهرمانان آن در پی عشق، نام و نسب و قراردادهای اجتماعی و اخالقی 
را نادیده می گیرند نیز خشم و سرزنش بسیاری را در طی هزارسال  که 
از زمان به نظم در آوردن داستان می گذرد، برانگیخته. آنان که این داستان 
را پرداخته اند، از سرشت انسان که آمیزه ای از بد و خوب است، بخوبی 
آگاه بوده اند و کوششی در پنهان کردن جنبه بد او نکرده اند. گرگانی نیز 
شاعری صریح و بی پرواست و تکلف و صنعت نه در لفظ و نه در معنی 
برای او ارجی ندارد.  او به صراحت بیان می کند که عشق واقعی فراتر از 
دین و اخالق و محق اتحاد جسمانی در خارج از چهارچوب ازدواج است. 
چندین قرن از زمان سرودن "ویس و رامین" می گذرد تا همدردی گرگانی 
ادبیات غرب توسط  کسانی مانند دی اچ الرنس  با دو عاشق جوان،  در 
در "معشوق بانو چاترلی" و کیت شوپن در "طوفان" تکرار شود.  منظومه 
نیز بیش از سایر منظومه ها مانند "خسرو و شیرین" به "آتش پرستی" و 
"گبری" تمایل دارد که این موضوع هم نمی تواند مورد پسند افراد متعصب 
که  شده  باعث  و  داده  هم  دست  به  دست  عوامل  این  باشد.  بین  ظاهر  و 
داستان در طول زمان کم نام تر و کم نام تر شود. اما این اثر مربوط به 
و  اخالقی  موازین  با  تواند  نمی  است و طبعا  دیگر  تمدنی  و  دیگر  دورانی 
دینی قرنها بعد منطبق باشد. در زمان گرگانی، مردم عادی این داستان را 
بسیار دوست می داشته اند.  وقتی خواجه عمید در باره "ویس و رامین" می 
پرسد، گرگانی پاسخ می دهد که "ویس و رامین" حکایتی مملو از عجایب 
بیشماربوده که مهان و بزرگان از آن پند می آموخته اند و مردم  عادی نیز 
آن را بسیار دوست می داشته اند.  به نظر نمی رسد که در آن زمان کسی، 
چه صاحبان قدرت و کالم و چه مردم عادی، مسئله ای از نظر اخالقی با 
این داستان داشته و مسایل اخالقی و تعارضات از حدود یک قرن پس از 
که  کسانی  به توضیح است  آغاز می شود.  الزم  سروده شدن منظومه 
چون عوفی و رازی منظومه را ستوده اند و شرق شناسان بسیاری از جمله 
مینورسکی، موریسون، واردرپ، ... منظومه را موضوع مطالعه و بررسی 

و ترجمه و نقد قرار داده اند و هیچیک از آنان انتقاد اخالقی بر آن ندارد. 
"ویس و رامین" تنها داستان زمان گذشته ما نیست که از آن کم اطالع یا 
کامال بی خبریم، اما تنها داستان زمان ایران باستان است که به نظر می 
رسد که خود بخود به دست فراموشی سپرده نشده. علیرغم زیبایی داستان 
و ارزش ادبی و تاریخی، این منظومه به واسطه معیار غیر منصفانه غیر 
اخالقی بودن از برنامه درسی دانشگاه ها بیرون مانده. باید در نظر داشت 
که سنجش و نقد هر اثر ادبی باید در چهارچوب زمان آن اثر انجام شود. 
ایران، قرنها بر روی دو خط موازی حرکت  ادبیات و اخالق در  از طرفی 
کرده اند و ما اگر محتوای آثار ادبی را با موازین اخالقی و فکری زمان خود 
بسنجیم، باید بر بسیاری از آثار بزرگ ادبی، از لحاظ اخالقی خط  بطالن 
بکشیم.  به واسطه قضاوتهای عده ای، اکنون مردم عادی این قصه را نمی 
دانند و طبعیتا در باره آن نمی توانند قضاوتی بکنند. هراس من از این است 
که داستان و منظومه کامال به فراموشی سپرده شوند و ما از خواندن یکی 

دیگر از آثار زیبا و با ارزش ادبی خود برای همیشه محروم شویم. 
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مافياي چيني، 
پدرخوانده هاي چيني 

تقلبي  محصوالت  فروش  و  پولشویي  انسان،  قاچاق 
تخصص چشم بادامي هاست 

و  تقلبي  نمونه  چیزي  هر  از  راحت  خیلي  چیني ها 
آن  از  چیني  مافیاي  اما  مي سازند.  را  صادراتي اش 
چیزهایي است که تصورش دور از ذهن بود. با این حال 
گنگسترهاي چیني به خوبي جاي خود را در دنیاي جرم و 
جنایت ایتالیا باز کرده اند. در حالي که گروه هاي مافیایي 
سنتي در جنوب کشور تمرکز شده اند، مافیاي چیني نفوذ 

خود را در شهرهاي شمالي و مرکزي گسترش مي دهند. 
به  گذشته  هفته هاي  در  ضدمافیا  پلیس  دامنه دار  جست وجوي 
دستگیري 24 چیني منتهي شد که گمان میرود با میلیاردها یورو 

پولشویي در ارتباط باشند. 
عملیات  به  وابسته  دارایي هاي  سایر  و  غیرقانوني  کارخانه هاي 
تشکیالت  این   ،2006 سال  از  شده اند.  ضبط  و  توقیف  پولشویي 
از فحشا، فروش محصوالت تقلبي، قاچاق انسان، فرار از مالیات 
دست  به  درآمد  یورو  میلیارد   2.7 باالي  مرتبط  جرایم  سایر  و 
آورده اند و شهرهایي مانند فلورانس و پارتو مقر ترکتازي شان 

بوده است. 
را  مافیا  با  ارتباط  به  مشکوک  ایتالیایي  هفت  و  چیني   17 پلیس، 
معامالت  بنگاه   181 کنترل،  تحت  شرکت   73 و  کرده  بازداشت 
امالک و 166 ماشین تجملي که جزو دارایي هاي شان بوده را نیز 

ضبط کرده است. 

به گفته ماموران بررسي و تحقیق، در شرایطي که مافیاي ایتالیا در 
سیسیل و جنوب کنترل اوضاع را در دست دارند طبیعي است که 
گنگسترهاي مجرم چیني راهي شکاف هاي به جا مانده بشوند. در 
شهرهاي شمالي و مرکزي ایتالیا جمعیت چیني ها به سرعت روبه 
افزایش است وهمین مسئله بستر مناسبي را براي رشد قارچ گونه 

پدرخوانده هاي چیني فراهم آورده است. 
مي شود.  مدیریت  »ساي«  خانواده  توسط  چیني ها  جنایت  حلقه 
ترانسفر  شرکت  ایتالیایي شان  شریک  همراه  به  »ساي«  خانواده 
پول دارند که درآمد کثیف تجارت قاچاق شرکت هاي متعددد چیني 

را موجه جلوه مي دهند. 

راه هایي که این دو خانواده براي به سامان رساندن این تجارت 
آمده  پلیس  اطالعیه  در  دارد.  مافیایي  مشخصات  مي دهند  انجام 
تهدیدات  به واسطه  را  اوضاع  کنترل  تشکیالت  این  است:»روساي 

روان شناسي و اعمال فشار روي جامعه چیني در دست گرفته اند.« 
از فعالیت هاي جانبي این ارگان مافیایي، قاچاق انسان از استان هاي 
چین است. بیشتر مهاجران غیرقانوني بعد از ورود به خاک ایتالیا 

به زور وادار به فحشا یا کار در صنعت منسوجات مي شوند. 
پرداخت  یورو  هزار   13 کدام  هر  که  غیرقانوني  مهاجران  این 
کرده اند باید شرایط غیرانساني محل زندگي و کار را تحمل کنند و 
در عوض سهم آنهایي که بدهي شان را پرداخت نکرده اند شکنجه، 

تحقیر و تهدید به مرگ است. 
در عملیات اخیر پلیس ضدمافیا بیش از هزار نفر مورد بازجویي 
شده  منتهي  تقلبي  کاالي  هزار   780 توقیف  به  که  گرفته اند  قرار 

است. 
توسکاني که باید آن را سیسیل چیني ها نامید، بزرگ ترین جمعیت 
چیني هاي مهاجر را در خود جاي داده است. نزدیک به 30 هزار 
چشم بادامي که اغلب غیرقانوني در خاک ایتالیا زندگي مي کنند در 

این استان مستقر شده و صنعت پارچه بافي پارتو را مي چرخانند. 
سیسیل  خالفکاران  مخفی  انجمن  دراصل  و  ایتالیایي  کامال  مافیا 

است. این گروه در اواسط 
قرن 19 میالدی در سیسیل به وجود آمد و بعدها در شرق ایاالت 
متحده آمریکا و استرالیا گسترش یافت. مافیا از مجموعه هایی که 
به عنوان خانواده شناخته می شود تشکیل می شود که هر خانواده 
معموال  و  می کند  رهبری  را  منطقه  یک  یا  شهر  یک  روستا،  یک 
توسط فردی که »پدرخوانده« نامیده می شود، هدایت می شود. حاال 
چیني ها را هم باید در این شبکه قدرت بزرگ و مهمي به حساب 

آورد. 
4 جوالي 2010 

ثبت رکورد 45 ميليون دالری در 
حراجی سوتبی

 یکی از شاهکارهای نقاشی جوزف ترنر به قیمت 45 میلیون 
فروخته  لندن  چهارشنبه  روز  در حراجی  دالر  هزار   100 و 

شد.
با فروش این نقاشی، رکورد گرانترین آثار ترنر شکسته شد، 
این در حالی بود که حراجی تخمین می زد این اثر بین 12 تا 18 

میلیون پوند فروخته شود.
این تابلو »رم مدرن-کامپو واچینو« نام دارد و یکی از آثار فروخته 
شده در حراجی عصرانه فروش تابستانه آثار »استادان قدیم و 
تابلوهای نقاشی بریتانیایی« در لندن بود، در این حراجی 9 رکورد 

جدید به ثبت رسید.
به گفته حراجی سوتبی تنها پنج دقیقه طول کشید تا آخرین تابلو 
ترنر از شهر رم به این رکورد دست یابد، شش نفر برای خرید 
این اثر کمیاب که آخرین بار 171 سال پیش در حراجی به نمایش 

درآمده بود با یکدیگر رقابت کردند.
رکورد گرانترین اثر فروخته شده از ترنر 20 میلیون 500 هزار 
می دهد  نشان  را  ونیز  شهر  از  منظری  که  اثر  این  بود،  پوند 
»Giudecca, La Donna della Salute and San Giorgi« نام 

دارد و در سال 2006 فروخته شد.
مجموع فروش حراجی به 53 میلیون پوند رسید، و این درحالی 
است که حراجی مجموع فروش خود را بین 33 تا 46 میلیون پوند 
تخمین زده بود. در این حراجی 43 درصد آثار باالتر از قیمت های 

تخمین زده شده به فروش رفتند.
قیمت های  با  حراجی  این  در  بروخل  خاندان  اعضای  از  اثر  سه 
میلیونی فروخته شدند و اثری از برنارد فان اورلی نیز که مریم 
مقدس به همراه کودکی مسیح)ع( را نشان می دهد حدودا به قیمت 
یک میلیون پوند فروخته شد و رکوردی جدید برای این هنرمند 

به ثبت رسید.
رویترز / 7 ژوئیه

»آی– فون« بدقدم 
محبوبیت استیو جابز با ارسال یک ایمیل به خطر افتاد 

انتشار خبر تبادل ایمیلی میان استیو جابز و یک کاربر عصبانی به 
نقص موجود در »آي- فون نسل چهارم« یا همان iphone-4 در 
اینترنت این روزها به یکی دیگر از بدشانسی های بزرگ شرکت 
انگیز این محصول جدید تبدیل  اپل در مورد دردسرهای شگفت 
شده است. این روزها دنیای وبالگ های آمریکایی از یک ماجرای 
اپل شده است  عجیب که موجب آشفتگی روابط عمومی شرکت 
اول  از  اپل  برای شرکت   iphone-4 .برند به سر می  در شوک 
بدشگون بود. ماجرای گم شدن نمونه آزمایشی این محصول جدید 
اولین دردسر  از عرضه رسمی،  پیش  انتشار تصاویر آن  و  اپل 
بخش  تنها  این  اما  بود  همراه  تلفن  این  ماجرای  در  اپل  بزرگ 
کوچکی از بدشگونی محصول جدید برای این شرکت کالیفرنیایی 
معلوم  همراه  تلفن  این  عرضه  از  پس  روز  یک  حقیقت  در  بود. 
شد که iphone-4 دچار یک نقص بزرگ است به طوری که اگر 
کاربران این تلفن همراه را با دست چپ بگیرند جلوی آنتن گرفته 
به  نقص  این  روند.  می  بین  از  موبایل  سیگنال های  و  شود  می 
ویژه برای کاربران چپ دست یک مشکل بزرگ به شمار می رود. 
استیو جابز که از این نقص به شدت گیج شده بود شخصا وارد 
میدان شد و ضمن تایید این مشکل پیش بینی نشده و شگفت انگیز 
توضیح داد: »آنتن آي- فون جدید در موقعیتی قرار گرفته است 
آن  گیرد روی  می  از طرف چپ  را  این دستگاه  کاربر  وقتی  که 
پوشیده می شود و بنابراین سیگنال های موبایل از بین می رود.

تمام تلفن های همراه فضاهای حساسی دارند. ما از کاربران می 
خواهیم که همیشه این تلفن همراه را از طرف راست بگیرند.« اما 

تعميرات کامپيوتر در محل
لپ تاپ و دسکتاپ  - اپل و ویندوز

07733113137

 سازمان بازنشستگان شاهين
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 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
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بنابراین  کند  راضی  را  ناراحت  کاربران  نتوانست  پاسخ  این 
رئیس اپل تصمیم گرفت رسما از کاربران عذرخواهی کند و 
ضمانت بدهد که ظرف چند هفته آینده این مشکل پیش بینی 
به  و   iphone-4 دیگری  داستان  اکنون  می شود.  حل  نشده 
خصوص استیو جابز را درگیر خود کرده است. این ماجرای 
جدید از آنجا آغاز شد که روز پنج شنبه اول جوالی یک وبالگ 
آمریکایی به نام Boy Genius Report یک رد و بدل ایمیلی 
میان استیو جابز و یک کاربر به نام »جیسون بارفورد« با نام 
مستعار »تام« را منتشر کرد. در این ایمیل، این کاربر عصبانی 
که خود را »یک شیفته واقعی محصوالت اپل« معرفی می کند 
به شدت در مورد نقص iphone-4 اعتراض می کند اما استیو 
جابز با خونسردی در پاسخ به این کاربر عصبانی می نویسد: 
»آرام باش... آرام باش... از خانواده ات لذت ببر. این تنها یک 
موبایل است. ارزشش را ندارد.« این سخنان بالفاصله غوغا به 
پا کرد و 30 وبالگ با شرح و تفسیر حرف به حرف این جمله 
استیو جابز، به نقل این خبر پرداختند. جیسون بارفورد، این 
ایمیل ها را برای سردبیر وبالگ Boy Genius Report ارسال 
کرده بود. اما یک سخنگوی ارشد اپل روز دوم جوالی تبادل 
این ایمیل ها را رسما تکذیب کرد. وبالگ های شبکه درمورد این 
اظهارات روابط عمومی شرکت »کوپرتینو«توجه کاربران را به 
یک نکته معطوف کردند و نوشتند: »توجه کنید که سخنگوی 
اپل نگفته است که این گفت وگوی ایمیلی به روشی اشتباه بوده 
دانسته است.«  را جعلی و ساختگی  بلکه کال وجود آن  است 
دنیای وب در این مورد و با اطمینانی که به اپل دارد حق را 
 Boy Genius وبالگ  به  حمله  ضمن  و  داد  جابز  استیو  به 
نشده  بررسی  اخبار  انتشار  به  را  نویسان  وبالگ   Report
متهم کرد. این درحالی است که Boy Genius Report تصمیم 
گرفت مستقیما از خود و آن کاربر بدشانس دفاع کند. به همین 
دلیل در مقاله جدیدی که منتشر کرد صددرصد اطمینان داد 
که این ایمیل را با اکانت Gmailجیسون دریافت کرده و موفق 
شده با کمک کارشناسان انفورماتیک آدرس های IP ای را که 
رئیس اپل از طریق آنها این ایمیل را ارسال کرده، کشف کند. 
این  بودن  جعلی  بر  همچنان  اپل  عمومی  روابط  این،  باوجود 
در  وب  دنیای  بار  این  که  درحالی  دارد،  تاکید  ایمیلی  تبادل 
شده  تردید  دچار  کوپرتینو  سخنگوی  سخنان  صحت  مورد 
ایمیل ها واقعی  و مرتب این سوال از خود می پرسد: آیا این 

هستند؟ 

کودکان آفريقايی با توپ 
جام جهاني باسواد می شوند 

انرژی  تواند  می  که  جدیدی  فوتبال  توپ  از  استفاده 
کردن  روشن  یا  همراه  تلفن  کردن  شارژ  برای  کافی 
جام  میزبان  کشور  در  آورد  وجود  به  را  چراغ  یک 
جهانی فوتبال 2010 در حال آزمایش است. در عرض 
ای  اندازه  به  توان  می  توپ  به  زدن  دقیقه ضربه   15
 LED انرژی تولید کرد که نیروی مورد نیاز یک چراغ
و شارژ کردن هر نوعی از تلفن همراه فراهم آید. این 
شیوه از تولید انرژی توسط چهار دانشجوی دانشگاه 
هاروارد که در جست وجوی راه حلی برای رفع بحران 
کمبود منبع انرژی در جهان های در حال توسعه بودند، ابداع 

شده است. 
پدیده  فوتبال  این شیوه می گوید:  یکی مخترعان  لین  جسیکا 
بیابید.  آفریقایی  کشور  هر  در  را  آن  توانید  می  که  است  ای 
آفریقایی ها در طول روز ساعت ها به فوتبال بازی کردن می 
پردازند و به همین دلیل فکر کردیم چرا از این فعالیت روزانه 
انرژی به دست نیاوریم؟ به گفته لین هدف حفظ اشتیاق فوتبال 
آفریقایی  جوامع  فقیرترین  در  کودکان  میان  در  کردن  بازی 
بود تا در زمانی که نور روز به پایان می رسد از انرژی تولید 
شده برای روشن کردن چراغ مطالعه و درس خواندن استفاده 
کنند. جولیا سیلورمن که در این پروژه همکاری داشته است 
آزمایشی همزمان  دوره  برگزاری  برای  را  انرژی  مولد  توپ 
با برگزاری رقابت های جام جهانی با خود به آفریقای جنوبی 
برد. به گفته وی کودکان در آفریقا این توپ را »توپ جادویی« 

خطاب می کنند. 
وی می گوید: هر زمان کودکی برای اولین بار از این توپ ها 
تولید  که  انرژی اي  از  استفاده  با  بیند  می  و  کند  استفاده می 
کرده چراغی روشن می شود، چشم کودکان نیز می درخشد 

و این احساس بسیار شگفت انگیزی است. 
مخترعان توپ sOccket امیدوارند تا آخر سال جاری بتوانند 
فروش محصول خود را به صورت آنالین و با در نظر گرفتن 
ارسال  برای  خرید  هر  ازای  در  جایزه  عنوان  به  توپ  یک 

توپ های اضافه به شهرهای آفریقایی آغاز کنند. 
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در سالگرد تاسیس قدیمی ترین انجمن علمی 
جهان

رويال 
سوسايتی 

لندن 350 
ساله شد

فریبا فرهادیان

گذشته  هفته  جهان  علمی  انجمن  نخستین   
خود  تاسیس  سالگرد  پنجاهمین  و  سیصد 
این  طول  در  که  گرفت  جشن  حالی  در  را 
مراکز  تاثیرگذارترین  گذشته،  قرن  چهار 
لقب  جهان  در  علم  سیاست گذاری  و  علمی 

گرفته است. 
تولد  جشن  انگلستان  در  پیش  هفته   
تولد  جشن  یک  شد،  برگزار  باشکوهی 
ملی  فرهنگستان های  پدربزرگ  برای  علمی 
علوم. سیصدوپنجاهمین جشن تولد رویال 
در  لندن(  سلطنتی  )انجمن  لندن  سوسایتی 
هم  انگلستان  ملکه  که  شد  برگزار  حالی 
بود.  بریتانیا  برتر  مهمان ویژه صدها مغز 
مردم عادی نیز در این جشن شرکت کردند 
تلویزیونی  برنامه های  و  کنفرانس ها  از  و 
زنده و نمایشگاه های علمی این رویداد بهره 
همانند  لندن  سوسایتی  رویال  البته  بردند. 
دیگر گروه های نخبه در سرتاسر جهان به 
کار  سخت  همچنان  باید  که  می داند  خوبی 

کند تا بتواند درصدر بماند.
فرهنگستان های علوم یا آن طور که مصطلح 
از  بیش  در  علوم،  ملی  آکادمی های  است 
شروع  مشابهی  اهداف  با  دنیا  کشور   100
به کار کرده اند و البته موفقیت های متفاوتی 
هم در این راه داشته اند. گرچه بسیاری از 
آدم های مهم در دورانی به دنیا آمده بودند 
که کار در زمینه علوم خیلی پا نگرفته بود 
کار  که  هم  اندکی  گروه های  همان  یا  و 
نظارت  تحت  را  فعالیتشان  باید  می کردند، 
امروزه  اما  می دادند؛  انجام  دولت  مستقیم 
و  هستند  مختلفی  جوامع  دارای  آکادمی ها 
بلکه  دولت ها  به  فقط  نه  را  پیامشان  باید 
این  برسانند.  مردم  به  مستقیم  به طور 
بکنند  را  خود  تالش  تمام  باید  آکادمی ها 
مهم  موضوع های  با  را  خود  بتوانند  تا 
آب وهوایی  تغییرات  مثل  بیست ویکم  قرن 
دهند. وفق  ژنتیکی  تراریخته  غذاهای  یا 

به  بیشتری  ملت های  می گذرد،  که  روز  هر 
هستند  آکادمی هایی  چنین  راه اندازی  دنبال 
که مخصوص به خودشان باشد. از آکادمی 
که  گرفته  آدیس آبابا  در  اتیوپی  علوم  ملی 
دو ماه پیش کارش را آغاز کرد تا آکادمی 
که  واشنگتن  در   )NAS( آمریکا  علوم  ملی 
1100 کارمند تمام وقت دارد و ساالنه 200 

گزارش برای دولت تهیه می کند.
رویال سوسایتی لندن و آکادمی ملی علوم 
علومی  آکادمی های  بزرگ ترین  آمریکا، 
متفاوت  کامال  کاری  الگوی  دو  که  هستند 
انجمن  یک  لندن  سوسایتی  رویال  دارند. 
رسمی  نقش  هیچ  که  است  خودتاسیس 
دولتی ندارد، اما آکادمی علوم آمریکا تحت 
فعالیت  کشور  این  کنگره  مستقیم  نظارت 
می کند.وجود برخی تفاوت ها بین این دو را 
شاید بتوان در تاریخچه آن ها یافت. آکادمی 
قدرتمند  حامی  یک  را  آمریکا  علوم  ملی 
یعنی آبراهام لینکلن در سال 1863 تاسیس 
کرد، اما رویال سوسایتی لندن توسط خود 
دانشمندان پایه گذاری شد و هدف آن، ترویج 

علم و ارتقای آن بود؛ گرچه این انجمن نیز 
به زودی توانست از حمایت پادشاه چارلز 
که  نگذشت  چندی  شود.  برخوردار  دوم 
رویال سوسایتی مثل دیگر انجمن ها دست 
انتخاب  و  زد  خود  برای  قوانینی  وضع  به 

اعضایش را آغاز کرد.

استاندارد درحد تیم ملی!
استانداردهای  است  توانسته  انجمن  این 
باالی خود را همواره و به واسطه برگزاری 
حفظ  ساالنه  پیچیده  انتخاباتی  فرایند  یک 
کند. در این شیوه انتخاب اعضا که از سال 
1847 تاکنون ادامه داشته، اعضای جدید به 
شبکه کمیته های بخشی معرفی می شوند و 
برگزیده شدن توسط آن ها، تک تک  از  پس 

اعضا باید بر شایستگی آن ها تاکید داشته 
باشند. نکته جالب در این انتخابات این است 
انتخاب  افرادی  می شود  سعی  همواره  که 

شوند که سنشان بین 40 تا 50 باشد.
باالست،  بسیار  انجمن  این  نفوذ  و  قدرت 
به طوری که پیتر هنسی، تاریخ دان دانشگاه 
است:  گفته  باره  این  در  لندن  کوئین مری 
لندن  سوسایتی  رویال  قدرت  »انباشته 
می کند،  اعالم  را  یافته ای  وقتی  و  باالست 

مردم توجه بسیار زیادی به آن می کنند«.
دولت  علوم  وزیر  والدگریو،  ویلیام 
تا   1990 سال  از  انگلیس  محافظه کار 
1994 هم با این موضوع موافق است و در 
سخنانش گفته است: »من فکر می کنم رویال 
باالیی  بسیار  پرستیژ  از  لندن  سوسایتی 

برخوردار است«.
انجمن  این  که  بود  وی  وزارت  زمان  از 
رویکرد بیشتری نسبت به کارهای عمومی 
از خود نشان داد. این کار با انتخاب رابرت 
می، فیزیک دان استرالیایی، به عنوان پنجاه و 
هشتمین رییس انجمن در سال 2000 تکمیل 
دولت  علمی  مشاور  این،  از  پیش  می  شد. 
از  انجمن  این  کرد  کمک  و  بود  انگلستان 
حالت درون گرایی به حالت توجه به اجتماع 
ریاست  ریس  مارتین  می،  از  برسد.پس 
انجمن را برعهده گرفت. وی گرچه به پای 
رسانه ای  دانشمند  یک  اما  نمی رسد،  می 
در  سوسایتی  رویال  تا  کرد  کمک  و  است 
تحت  کند.  جلوه  پررنگ تر  عمومی  اذهان 
ریاست او بود که انجمن دست به تاسیس 
بهتر  تا  زد  علوم  سیاست گذاری  مرکز 
کند  کار  کدام موضوع  بگیرد روی  تصمیم 

و چه گزارشی را ارائه دهد.
یکی از اولین انتشارات این مرکز، گزارشی 
بود که در سپتامبر 2009 / شهریور 1388 
شد.  منتشر  آب وهوا  مهندسی  زمینه  در 
معتقد  مرکز  این  مدیر  ویلدسون،  جیمز 
است گزارش مزبور باعث شد توجه انجمن 
محققان بریتانیا به موضوعات مهمی چون 

باروری ابرها معطوف شود.
ویژه  توجه  تلویزیونی  به مستندهای  ریس 
او  برنامه های  از  یکی  عالوه براین  و  دارد 

برگزاری  انجمن،  سالگی   350 جشن  برای 
نشریه  و  انجمن  بین  مشترک  کنفرانسی 
سال   50 علمی  موضوعات  به  راجع  نیچر 

گذشته است.

سیاست انجمن بر چیست؟
آکادمی  هیچ  اطلس  اقیانوس  سرتاسر  در 
علوم  ملی  آکادمی  حد  به  علومی  ملی 
آمریکا به دولتش وابستگی ندارد. درگیری 
شیوه ای  به  علمی  مسائل  با  آکادمی  این 
متفاوت از رویال سوسایتی لندن است. در 
این زمینه باید گفت که بیشتر مطالعاتی که 
با  انجام می دهد،  آکادمی ملی علوم آمریکا 
از  نیز  درخواست کنگره است و هزینه آن 
می شود.  پرداخت  دولتی  آژانس های  طریق 

آکادمی  این  شده  باعث  هم  موضوع  همین 
افراد متخصص خود  از  حمایت وسیع تری 
داشته باشد. گرچه ایرادی بزرگ تر در این 
کار است و همین قضیه باعث شده انجمن 
دولت  و  کنگره  موشکافانه  نظارت  تحت 

آمریکا باشد. 
کم  بسیار  نیز  اعضا  تنوع  آکادمی  این  در 
از آکادمی ملی  است. می که خود عضوی 
دارد  اعتقاد  نکته  این  بر  آمریکاست،  علوم 
رویال  از  بیشتر  خیلی  آکادمی  این  که 
گفته  به  است.  فشار  تحت  لندن  سوسایتی 
فکر  بار  دو  باید  آکادمی  این  اعضای  وی 
که  می نویسند  را  گزارش هایی  چون  کنند، 
نباید  بنابراین  و  می دهد  دولت  را  آن  پول 
باعث دشمن تراشی برای دولت و نیز کنگره 

امریکا شوند.
جنبش جهانی

آکادمی های  جهان  سراسر  در  امروزه 
عمومی  نقش  توسعه  به دنبال  علوم  ملی 
پیشین  رییس  آلبرتز،  بروس  هستند.  خود 
آکادمی ملی علوم آمریکا در این زمینه گفته 
که  است  این  به دنبال  امروزی  است جنبش 
ملتی  هر  در  علم  برای  صدایی  آکادمی ها 
در  سوئد  علوم  سلطنتی  باشند.آکادمی 
دیگر  و  لینوس  کارل  توسط  که  استکهلم 
و  شد  تاسیس   1739 سال  در  دانشمندان 
هم چنین آکادمی هنر و علوم سلطنتی هلند 
تاسیس   1808 سال  در  که  آمستردام  در 
شده، جزو قوی ترین آکادمی های ملی علوم 
نیز  اروپا محسوب می شوند. در آفریقا  در 
آکادمی های متعددی تاسیس و یا بازگشایی 
شده اند که از آن جمله می توان به آکادمی 
علوم اتیوپی اشاره کرد که تالش زیادی در 
جذب دانشمندان جوان و رهبران موثر دارد.

دنیا  سراسر  در  آکادمی ها  این  تمامی 
روی  بتوانند  تا  شده اند  متحد  یکدیگر  با 
موضوعات مطرح روز مثل گرمایش جهانی 

کار و تحقیق کنند.
آکادمی ملی علوم امریکا و رویال سوسایتی 
لندن 2 تا از بزرگترین و بهترین اکادمی های 

علوم دنیا هستند.

اتفاقات خواندني در زندگي 
نويسندگان 

تولستوي و آنا کارنینا 
و  فضا  با  قدر  آن  گاهي  داستاني  ادبیات  جهان  در  بزرگ  نویسندگان 
شده  جالب  اتفاقات  باعث  که  شده اند  عجین  خود  آثار  شخصیت هاي 
است،نوشتن در ذات خود داراي رمز و رازهایي است که گاهي ممکن است 
نویسنده را به مسیر هاي غیر قابل پیش بیني بکشاند یعني روایت داستاني 
آن قدر به صورت خودجوش پیش مي رود که شخصیت ها خود براي خود 

سرنوشت الزم را انتخاب مي کنند. 
رمان  بررسي  و  نقد  براي  که  جلسه اي  در  تولستوي  لئو  که  است  معروف 
»آنا کارنینا« حضور داشت که ناگهان یک زن گریه کنان به او نزدیک شد 
وگفت:»شما نویسنده ها آدم هاي بي رحم و سنگدلي هستید چون یک شخصیت 
را مي پرورانید تا خواننده با او حس همذات پنداري پیدا کند اما ناگهان او را به 
زیر چرخ هاي قطار پرتاب مي کنید، همام بالیي که بر سر آناکارنینا آوردید، 

آخر چرا؟« 
لئو تولستوي لحظاتي به فکر فرو مي رود وبالفاصله مي گوید: »باور کنید من 
همه تالشم را براي نجات ایشان به کار گرفتم،حتي بارها با او حرف زدم 
اما او بر خالف میل من رفتار کرد و خودش را نابود کرد،من هرگز چنین 

سرنوشتي را براي آنا انتخاب نکرده بودم«. 

مسمومیت فلوبر 
گوستاو فلوبر یکي از نویسندگان بزرگ جهان نویسنده اي است که از او به 

عنوان یک نویسنده طرفدار حقوق زنان یاد مي کنند. 
فلوبر در شاهکار خود یعني »مادام بواري« سویه هاي دیگري از روان شناسي 
زن ها را به نمایش گذاشته است،کساني که این اثر را خوانده اند قطعا صحنه 

مشهورزهر خوردن شخصیت اول کار یعني »اما« را به یاد دارند. 
جالب است بدانیم که گوستاو فلوبر درست بعد از نوشتن این بخش از کاربه 
شدت دچارسرگیجه و تهوع مي شود به گونه اي که سر از تخت بیمارستان 
در مي آوردو پزشک معالج اوپس از چند آزمایش اعالم مي کند که او مسموم 

شده است. 
نویسندگان  با  آن ها  لحظه  به  لحظه  زندگي  و  داستاني  پیوند شخصیت هاي 
گاهي تا جایي پیش مي رود که تفکیک آن ها کار بسیار دشواري به حساب 

مي آید. 

دریازدگي همینگوي 
نویسنده  همینگوي  ارنست  به  مربوط  خواندني  ازماجراهاي  دیگر  یکي 
معروف آمریکایي است،همینگوي رماني به نام»پیرمرد و دریا« دارد که به 
درباره  اول  نکته  اوست.  از شاهکارهاي  یکي  داستاني  ادبیات  منتقدان  زعم 
براي  به خودي خود  مي تواند  که  است  آن  باره  بازنویسي چهل  رمان  این 
نویسندگان جوان سرمشق باشد،حساسیت همینگوي آن هم در اوج شهرت 

تا جایي است که سال ها وقت اش را صرف نوشتن این کار مي کند. 
نکته خواندني درباره این کار آن است که همینگوي در طول نوشتن پیرمرد 
و دریا بارها سر از بیمارستان در مي آورد وپزشکان معالج مشکل خستگي 
زیاد و دریازدگي را در مورد او تشخیص مي دهند در حالي که نویسنده در 

زمان نوشتن این کار کیلومتر ها از دریا فاصله داشته است. 

بورخس و شخصیت هایش 
معروف است که »خورخه لوئیس بورخس« نویسنده بزرگ آرژانتیني همیشه 
با شخصیت هاي داستاني اش زندگي مي کرد و حتي در محافل دوستانه هم 
گویي در جاي دیگري بود. بورخس آن قدر در ساخت فضاهاي داستاني اش 
حساسیت به خرج مي داده که ماجراهاي مربوط به شخصیت ها را شخصا 
بنا بوده یک شخصیت به مدت چند  اگر  این که  تجربه مي کرده است یعني 
تجربه  او  از  پیش  را  کار  این  نویسنده  کند  زندگي  تاریکي  در  روز  شبانه 

مي کرده تا کارش واقعي تر به نظر آید. 
»گابریل گارسیا مارکز« نویسنده شهیر کلمبیایي و برنده جایزه ادبي نوبل 
زندگي  پاریس  در  که  مي گوید:»زماني  دارد؛او  بورخس  از  جالبي  خاطره 
مي کردم همیشه آرزو داشتم بورخس را ببینم چون او هم در آن زمان مقیم 
رادر آن سوي خیابان  بورخس  که  قدم مي زدم  داشتم  بود. روزي  پاریس 
جناب  پرسیدم:»ببخشید شما  و  رساندم  او  به  را  خودم  اشتیاق  با  و  دیدم 
بورخس هستید؟« بورخس با همان آرامش همیشگي اش گفت:»بعضي وقت 

ها!« 
مارکز این چنین نتیجه مي گیرد که بورخس راست مي گفت چون ذهنیت او 
هیچ گاه به شکل صددرصد متعلق به خودش نبود و هر لحظه در پوست یک 

شخصیت داستاني فرو مي رفت. 

بالزاک و بابا گوریو 
که  است  نویسندگاني  جمله  آن  از  فرانسوي  معروف  نویسنده  بالزاک 
مي کنند،این  مطالعه  باالیي  بسیار  در حجم  را  او  آثار  هم  هنوز  هموطنانش 
خلق  را  شخصیتي  گوریو«  »بابا  یعني  شاهکارهایش  از  یکي  در  نویسنده 

مي کند که به گونه اي نماینده قشر مرفه فرانسه در آن دوران است. 
این مرد که تمام زندگي اش را متعلق به دو دخترش مي داند و عاشقانه آن ها 
را دوست دارد تصمیم مي گیرد که تا ریال آخررا به دو دخترش تقدیم کند اما 

فرزندان قدر نشناس اوحتي در زمان مرگ هم به سراغش نمي آیند. 
نکته خواندني در این میان در گیري هاي کالمي و شبانه بالزاک با دوشخصیت 
دختر داستان است؛مي گویند بالزاک گاهي با صداي بلند آن دو دختر را به 
پدر  به  آخر سري  لحظات  در  که  مي کرد  التماس  حتي  و  مي زد  اسم صدا 
پیرشان بزنند، بخشي دیگر ازاین ماجراي خواندني زماني است که باباگوریو 

مي میرد و بالزاک چند روزبرایش گریه مي کند. 
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اين »فارسی وان« از کجا 
وارد زندگی ما شد؟!

حمید رضا امیدی سرور

چه  است،  خورده  ما  اغلب  گوش  به  روزها  این  وان«  »فارسی  نام 
آنهایی که مشتری شبکه های ماهواره ای هستند و چه آنهایی که 
تأثیر سوء برنامه های برخی شبکه های آن هنوز اجازه  از  نگران 

ورود دیش ماهواره را به خانه خود نداده اند. 
سر  از  هم  شاید  یا  اند  شنیده  دیگران  از  را  آن  نقل  و  حرف  اما 
کنجکاوی چند ساعتی در خانه در و همسایه یا هنگام میهمانی در 
خانه فامیل و آشنا به تماشای آن نشسته اند. اما این فارسی وان که 
قصه یا ماجراهای سریال هایش نقل برخی محافل و میهمانی های 
به  نیتی آمده؟ چه چیزی  به چه  از کجا و  فامیلی شده  یا  دوستانه 

خورد ما می دهد و چه تأثیری بر ما می گذارد؟ 
تا پیش از این، شبکه های فارسی زبان ماهواره ای در خارج از ایران 
به دلیل ضعف بنیه مالی، فاقد برنامه های متنوع بودند؛ 12 ساعت 
پخش زنده و 12ساعت تکرار آن، بدون آیتم های نمایشی، فیلم ها و 
سریال های تولیدی یا خریداری شده از شبکه های تلویزیونی دیگر. 
حجم قابل توجهی از برنامه های آنها نیز اختصاص داشته به برنامه 
های کسل کننده مجری محور، پخش کلیپ های موسیقی تکراری و 
نمایش فیلم ها و سریال هایی که در سال های دور و نزدیک در داخل 
کشور ساخته شده و بارها نیز به نمایش در آمده اند. به این ترتیب 
خیلی زود این شبکه ها با وجود رشد قارچ گونه تعدادشان، تازگی 
خود را از دست داده و در جذب مخاطب، چندان موفق عمل نکردند. 
اما از سال گذشته شبکه ای آغاز به کار کرد که شیوه ای متفاوت را 
در پخش برنامه برگزیده بود و برخالف انتظار، خیلی زود توانست 
بخش عمده مخاطبان شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را جذب 

خود کند. 
فارسی وان شبکه ای ماهواره ای ا ست که سریال های روز خارجی) 
دوبله شده هرچند  به صورت  را  و...(  آمریکایی  کلمبیایی،  ای،  کره 
ضعیف - در طول روز پخش می کند. در فضای مالل انگیز شبکه 
اتفاق  های فارسی زبان ماهواره ای، فارسی وان در نوع خود یک 
تازه محسوب می شود؛ شبکه ای که چون سریال های تازه و پخش 
شق  در  )البته  پسند  عامه  های  مایه  از  برخوردار  و  متنوع  نشده، 
مبتذلش( آن هم به زبان فارسی عرضه می کند خیلی زود درمیان 
عامه مردم جا بازکرده و از مشتریان زیادی برخوردار شده و همین 
جذب مخاطب و ارائه خوراک مبتذل و تأثیر گذاری گسترده و عمیق 

آن بر مخاطب است که ابعاد نگران کننده ای به ماجرا داده است. 
های  شبکه  با  مقایسه  در  شبکه  این  های  سریال  ظاهر،  در  شاید 
به  غیراخالقی  های  صحنه  نمایش  حاوی  ماهواره،  در  غیراخالقی 
صورت مستقیم نباشد و به همین خاطر نیز با واکنش دفعی چندانی 
آنجاست  نکته  اما  از سوی برخی خانواده ها روبه رو نشده است 
می  مطرح  ها  این سریال  در  که  زیرین مضامینی  های  الیه  در  که 
البته در برخی نیز به طور مستقیم،  شود به صورت غیرمستقیم و 
از  که  آنجا  از  و  ارائه شده  مخاطب  به  غیراخالقی  بسیار  مفاهیمی 
کردن  نابود  در  عمیق  تأثیری  است  برخوردار  نیز  تدریجی  سیری 
هنجارهای اخالقی و فرهنگی خانواده ها برجای می گذارد تا آنجا که 
پس از مدتی بسیاری از این مسائل قبح خود را از دست داده و برای 

مخاطب هضم شده و پذیرفتنی خواهند شد. 

وان  فارسی  های  برنامه  پخش  نخست  های  ماه  در  که  بس  همین 
هنوز برخی از این سریال ها، مضامین و روابط بین شخصیت ها 
نوجوانان و جوانان توسط  به  آنها  تماشای  اجازه  و  داشته  تازگی 
پاره ای از خانواده ها داده نمی شد، یا طبق عرف خانواده ها صالح 
نمی دیدند اعضای خانواده به اتفاق به تماشای سریال هایی همچون 
»ویکتوریا« بنشینند اما پس از چند ماه رفته رفته قبح مسئله ریخته و 
تماشای سریال های فارسی وان که در کل ساعات روز یکی پس از 
دیگری روی آنتن می روند به تفریح جمعی بسیاری از همین خانواده 

ها بدل شد که به اتفاق چشم بدان بدوزند! 

درست است که مخاطبان این شبکه را می توان در طیف های مختلفی 
دسته بندی کرد اما متأسفانه بیش از هر گروه دیگری این خانواده 
ها و به ویژه زنان و دختران در سنین جوانی و نوجوانی هستند که 
تماشاگر این سریال ها محسوب می شوند؛ در واقع آسیب پذیرترین 
قشری که درصورت تغییر هنجارهای اخالقی آنها، لطماتی جدی و 
جبران ناپذیر به فرهنگ و اخالق در جامعه ما وارد خواهد شد. به این 
ترتیب برنامه های این شبکه بیش از همه بنیان خانواده ها را نشانه 
گرفته و با در نظر گرفتن مضامین اغلب این سریال ها تاکنون هیچ 
یک از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای تأثیراتی فرهنگی به این 

اندازه مخرب و با این عمق و وسعت نداشته اند. 

از قرار معلوم دم و دستگاه و مقر شبکه فارسی وان در هنگ کنگ 
تجهیزات آن چندان هم  دارد؛ در ساختمانی کوچک که ظاهرا  قرار 
قابل توجه نیست، اما با همین امکانات، رسانه ملی ما را با تمام دم 
و دستگاه عریض و طویلش به چالش کشیده و به یک تهدید فرهنگی 
برای ما بدل شده است. اما در پس فارسی وان، مجموعه ای عظیم، 
آن را حمایت می کند تا از تولیدات دیگر شبکه ها استفاده کرده و با 
ارائه تصویری ماهواره ای و برخوردار از کیفیت مطلوب با همتایان 

داخلی و خارجی اش به رقابت بپردازد. 
استار  ای  لوای مجموعه رسانه  تحت  ا ست  ای  وان شبکه  فارسی 
نیز  موبی  نام  به  شرکتی  و  است  »نیوزکورپوریشن«  به  متعلق  که 
این شبکه است.  برنامه های  تولید  و  تهیه  استار در  همکار شرکت 

مالک شرکت نیوزکورپوریشن، یک یهودی استرالیایی به نام روپرت 
که  جهان  ای  رسانه  های  امپراتوری  از  یکی  است؛ صاحب  مرداک 
و  فاکس  تلویزیونی  های  و شبکه  فاکس  فیلمسازی  استودیو  مالک 

فاکس نیوز آمریکا نیز هست. 
اداره مرکزی نیوزکورپوریشن در نیویورک واقع است که عالوه بر 
رسانه های رادیویی و تلویزیونی، بیش از 100روزنامه و مجله نیز 
در سراسر جهان در اختیار دارد که از میان آنها می توان به دیلی 
تلگراف، وال استریت ژورنال، سان، تایمز و ساندی تایمز، نیویورک 
ایاالت  بورس  داوجونز،  انتشاراتی  مجموعه  کرد.  اشاره  و...  پست 

متحده نیز تحت تملک این تشکیالت غول آساست. 

شایع است مرداک به عنوان چهارمین فرد قدرتمند در قاره آسیا به 
شمار می آید. در آسیا بزرگ ترین شبکه تلویزیونی به مورداک تعلق 
دارد. این شبکه 40کانال دارد که به 8زبان، 53 کشور را پوشش می 
دهد. همه سهام یا بخش قابل توجهی از 23 شبکه رادیو- تلویزیونی 
ایاالت متحده را او در اختیار دارد. شهرت دیگر شبکه های فاکس 
وی«  تی  »دایرک  تملک  با  مرداک  است.  اش  تلویزیونی  های  شیوه 
است.  رسانده  100کانال  حدود  به  را  تلویزیونی  های  کانال  تعداد 
مرداک خارج از ایاالت متحده، در بریتانیا 28کانال تلویزیونی دارد. 
دارایی های ماهواره ای و کابلی او از 30مورد گذشته است و نیمی 

از سهام تلویزیون کابلی نشنال جئوگرافیک از آن اوست. 
استرالیا،  16شرکت در  آلمان،  2شرکت خدماتی در  مرداک صاحب 
یک شرکت در کانادا و 6شرکت در هندوستان است و سهامی در یک 
8ایستگاه آمریکای التین  2ژاپنی و  2 اندونزیایی،  ایتالیایی،  ایستگاه 
صاحب  ونیوزکورپوریشن  دارد  8مجله  متحده  ایاالت  در  او  دارد. 
انتشارات هارپرکالنیز است که 26 چاپخانه دارد به عالوه انتشارات 
ویلیام مارو و انتشارات آون که گردش مالی ساالنه اش بیش از یک 

میلیارد دالر است از آن اوست. 
با این اوصاف می توان به یک نتیجه بسیار مهم رسید و آن اینکه 
این بزرگی، وقتی پشت یک شبکه فارسی  به  ای  امپراتوری رسانه 
قرار می گیرد نمی توان اهداف آن را به سادگی کسب درآمد های 
اقتصادی فرو کاهش داد. اگر بتوان منبع درآمد های شبکه فارسی 
وان را آگهی های تجاری فرض کرد، این حجم آگهی آن هم در بازار 
ایرانی و با وجود رسانه های انبوه فارسی زبان که به قیمت های 
بسیار پایین در مقایسه با شبکه های خارجی پخش می کنند، برای 
گردانندگان این غول رسانه ای به یک شوخی می ماند و رقم مهمی به 
نظر نمی رسد. حتی اگر بپذیریم هر شبکه باید هزینه هایش را خود 
تأمین کند، باز هم نمی توان مسائل مالی را هدف اصلی گردانندگان 
این شبکه فرض و از دیگر مسائل صرف نظر کرد و در نهایت به 

افزایش این دایره قدرت رسانه ای در آسیا توجهی نداشت. 

سریال هایی که اغلب در این شبکه روی آنتن می روند سریال هایی 
از  ای  پاره  که  نیست  بعید  هیچ  که  کابلی هستند  های  خاص شبکه 
آنها تولیدات شرکت های فیلمسازی یا شبکه های مرتبط به این غول 
رسانه ای باشد اما هرچه هست این سریال ها به دقت و حساب شده 
انتخاب شده اند. سریال های این شبکه را از منظر مضمونی می توان 
به 3دسته تقسیم کرد:نخست سریال های درام و رمانس به اصطالح 
روابط  به  و  داشته  غیراخالقی  مضامینی  آنها  بیشتر  که  خانوادگی 
یکدیگر  به  البته خیانت زن و شوهر  و  نامشروع دختران و پسران 

و... می پردازند. 
سریال »ویکتوریا«، »مونوس ومونوس«، »خانه مد«، »جسور و زیبا« 
و... از این جمله هستند. دسته دوم سریال های طنز از جنس سریال 
های طنز روتین و شبانه هستند که در لوکیشن های داخلی و محدود 
و با اتکا به شوخی های صرفا کالمی و اغلب رکیک ساخته و پرداخته 
شده اند. مضمون این سریال ها نیز با توجه به نمایش روابط جنسی 
آزاد جوانان و همخانگی آنها بدون ازدواج و... در تأثیر گذاری های 
مخرب اخالقی و فرهنگی کم از دسته نخست ندارند. سریال کره ای 
با مادر« و...  یا دردسر«، »دارما و گری«، »ریبا«، »آشنایی  »همسر 

سریال های طنز این شبکه هستند. 
پلیسی  نهایت دسته سوم هم سریال های پرحادثه، جنایی و  و در 
و... هستند  »24«، »حصار چوبی«  اخیر همچون  های  مشهور سال 
که از سطح کیفی باالتری نسبت به بقیه سریال ها برخوردار بوده 
و با وجود تفاوت های فرهنگی با مخاطب فارسی زبان الاقل مسائل 
غیراخالقی را به عنوان یک ارزش تبلیغ نمی کنند. به این ترتیب هر 
جنس و هر گروه سنی، حتی بچه ها نیز خوراکی برای خود در میان 

سریال های فارسی وان خواهند یافت. 

دوستی از قول یکی از عرضه کنندگان خدمات ماهواره ای! روایت 
می کرد که این روزها برای آن گروه از خانواده های ایرانی که از 
اندازه  به  ای  کنند، هیچ شبکه  استفاده می  ای  ماهواره  برنامه های 
فارسی وان اهمیت ندارد. بسیاری از آنها حاضرند هیچ یک از شبکه 
فارسی  عوض  در  ولی  باشند  نداشته  را  فارسی  ای  ماهواره  های 
برابر  در  یعنی یک شبکه  این  باشد.  پارازیت  بی  و  آنها صاف  وان 
همه شبکه ها؛ شبکه ای که بیشتر از هر شبکه دیگر تماشا می شود. 
بسیاری از زنان خانه داری که از ماهواره استفاده می کنند، عادت 
این شبکه در طول روز دارند، حتی در زمانی که  به روشن کردن 
و  کرده  عادت  آن  صدای  شنیدن  به  هستند  خانه  در  کار  مشغول 

داستان را دنبال می کنند. 

اینکه ویکتوریا با دوست پسر جوانش به کجا رسیده اند یا شوهر 
کرده  نامشروع شان چه  بچه  با  دختر جوانش  و دوست  ویکتوریا 
از وجود همسر غیررسمی و فرزند  آیا همسر رسمی مونوس  اند، 
نامشروع اش اطالع پیدا کرده و یا اینکه رئیس مونوس که در حال 
خیانت به همسر خود است توانسته این ماجرا را پنهان نگاه دارد یا 
نه و... تقریبا مضمون همه سریال هایی که در این شبکه پخش می 
شود همین است، هرچند که سریال های کره ای )آسیایی( این شبکه 
به ظاهر قدری اخالقی تر به نظر می رسند و الیه های سنتی فرهنگ 
به نظر می  ایرانی ملموس و جذب کننده  آسیایی آن برای مخاطب 
رسد اما در خالل آن، حضور فرهنگ غرب در زندگی آنها تأثیر خود 

را بر تماشاگر ایرانی می گذارد. 
اما غلظت سریال های کلمبیایی به قدری شدید است که روی نمونه 
های غربی خود را کم کند! حقیقت اینکه نمایش این همه بی اخالقی 
در یک سریال واقعا کمیاب است و شخصیت ها و مناسبات میان 
آنها دراین سریال ها بر هیچ منطقی استوار نیستند جز غرایزی که به 
شکلی حیوانی شخصیت ها را به دنبال هم می کشند. موفقیت فارسی 
این  به  وان در جذب مخاطب، دیگر شبکه های فارسی زبان را هم 
نتیجه رسانده است که آنها هم به دوبله و پخش سریا ل های خارجی 
بپردازند. شبکه »جم تی وی« از جمله شبکه هایی ا ست که به تازگی 
پا در جای پای فارسی وان گذاشته است، هرچند که فارسی وان به 
دلیل اینکه اختصاصی به این حوزه می پردازد، همچنان یکه تاز است. 
اما این جریانی است که مدام در حال گسترش است و شبکه های 
داخلی هم با این بضاعت، حرفی برای گفتن مقابل آنها ندارند، مگر 

آنکه فکری اساسی برای آن کرد. 
حرف آخر آنکه فارسی وان با نمایش سریال های درجه چندم کره 
ای و کلمبیایی و به ندرت هم آمریکایی، امواج فرهنگی بیگانه و البته 
مهاجم را به خانه های ما می فرستد و از طریق ترویج بی اخالقی، 
فرهنگ ایرانی و بنیان خانواده را هدف گرفته است. در این سریال ها، 
بی بندوباری در روابط جنس های مخالف و خیانت اخالقی اعضای 
با  شود.  می  داده  نمایش  مرسوم  و  طبیعی  امری  هم،  به  خانواده 
قبح  مسائلی  چنین  تنها  نه  ها،  سریال  این  کردن  همراهی  و  تماشا 
خود را از دست می دهند بلکه به دلیل تماشای هر روزه و طوالنی 
همذات  آنها  با  و  نزدیک شده  ها  به شخصیت  ها  این سریال  مدت 
پنداری می کنند و انجام چنین مسائلی تشویق و ترغیب می شوند 
کانون  این شبکه در  پذیرش  با  ها  از خانواده  متأسفانه بسیاری  و 
خانواده خود، زمینه های پذیرش الگوهایی این چنینی را برای جوانان 

فراهم می کنند.

فرهنگ
اعتراض آرام هم صدا دارد
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8 توصیه براي مبارزه با بیماري ةاي سخت

بيماري نيز 
بگذرد

کنید  فکر  بعدتان  ماه   6 به  مي توانید  شما 
از  خیلي  ولي  کنید  برنامه ریزي  برایش  و 
که  بیماراني  نیستند  کم  نمي توانند.  بیماران 
خیال  و  دچارند  صعب العالج  بیماري هاي  به 
از دست شان ساخته نیست  مي کنند هیچ کاري 
و باید خودشان را براي خداحافظي آماده کنند. 
بیماري  از  وحشت  با  که  بیماراني  نیستند  کم 
کم  البته  و  دست به گریبان اند  مرگ،  از  ترس  و 
این  با  مقابله  براي  که  توصیه هایي  نیستند 
ترس و وحشت از سوي پزشکان ارائه مي شود. 

8 توصیه زیر، مشتي است نمونه خروار.

1 همه چیز را به خدا بسپارید: کاهنان به فرعون 
گفته بودند مردی از دودمان یعقوب که در مصر 
پراکنده اند، سرانجام به سرنوشت تو خاتمه می دهد 
و نابودی قطعی تو به دست اوست. فرعون برای 
جلوگیری از این خطر، دستور داد مأموران مرد و 
زن، زنان و خانواده های بنی اسراییل را که آن روز 
خداپرستان عصر بودند زیر نظر بگیرند و هرگاه 
اطالع یافتند یکی از زنان آنان آبستن است، شکم 
بدرند و اگر جنین پسر بود به قتل رسانند. مادر 
موسی هم در آن زمان آبستن موسی بود. مادر 
را در صندوقی  نوزادش  فرعون  ترس  از  موسی 
نهاد و َدِر آن را بست و از بیم اینکه مبادا تأخیر 
نوزاد  و  رسند  سر  مأموران  شود  باعث  کار  در 

دچار سرنوشت وحشتناکی گردد، صندوق را به 
رودخانه نیل انداخت و او را به لطف خدا سپرد و 
به این گونه خداوند مهربان دوباره او را به آغوش 
مادر بازگردانید تا چشم اش روشن شود و غمگین 
نباشد و بداند که وعده خدا حقیقت دارد ولی اکثر 
مردم این را نمي دانند. شما چرا وقتي دل تان از بار 
غم مي خواهد از جا کنده شود، غصه تان را به خدا 

نمي سپارید و رهایش نمي کنید؟
کم  را  نگراني  احساس  ورزش  کنید:  ورزش   2
انجام تمرینات بدني هیجانات را کاهش  مي کند و 
مي دهد و به قدرت تمرکز شما کمک مي کند. شاید 
بدانید  باید  اما  ندارم  ورزش  قدرت  من  بگویید 
منظور ما انجام اعمال سنگین نیست و در این راه 
مي توانید با پزشک خود مشورت کنید. پیاده روي 

با سرعت کم، باز و بسته کردن دست ها؛ ماساژ 
به  ورزش  هم  شنا  امکان  صورت  در  و  پا  دادن 

حساب مي آید.
کنترل  با  بگیرید:  دست  به  را  تنفس تان  مهار   3
را  روحي  اضطراب  و  نگراني  مي توان  هم  تنفس 
کاهش داد. اگر نفس عمیقي بکشید و بازدم خود 

مي کنید؛  آرامش  احساس  کنید،  خارج  آهسته  را 
خصوصا وقتي خیلي عصبي و ناراحت هستید.

4 اخبار بد نشنوید: خیلي از رسانه ها پر از اخبار 
غم انگیز  خبرهاي  این  توسط  گاهي  و  هستند  بد 
شما را افسرده و غمگین مي کنند. اگر از شنیدن این 
اخبار و رویدادها اجتناب نکنید حتما در آینده اي نه 

 چندان دور دچار نگراني و دلشوره مي شوید.
روابط  برقراري  با  کنید:  برقرار  عاطفي  روابط   5
زیرا  مي شود  متحول  انسان ها  روحیات  عاطفي، 
ما موجودات عاطفي هستیم. براي رسیدن به این 
هدف فرزندان و دیگر عزیزان خویش را در آغوش 

بگیرید و نسبت به آنها ابراز محبت کنید.
6 جاهایي که نگران تان مي کند، نروید: هر لحظه که 
احساس کردید دچار دل شوره و یا نگراني بیش از 

حد شده اید، سعي کنید به نحوي خودتان را از قید 
آن آزاد کنید. از روي صندلي تان بلند شوید، قدم 
از نشستن و  با دوستي صحبت کنید.  یا  بزنید و 
ماندن در جایي که شما را نگران مي کند بپرهیزید. 
هر قدر به نگراني و اضطراب، بیشتر اجازه دهید 
که فکر شما را مشغول کند، سخت تر مي توانید از 
شر آن خالص شوید.7 گاهي گریه کنید: خودتان 
را رها کنید و اگر دل تان خواست از ته دل گریه 
کنید. یک گریه به موقع تمامي  نگراني هاي شما را 

از بین مي برد.
8 واقعیت را بپذیرید: خیلي از کساني که با بیماري 
فرقي هم نمي کند این  دست و پنجه نرم مي کنند– 
دست و پنجه نرم کردن با یک سرماخوردگي ساده 
باشد یا یک بیماري  حاد و خطرناک- نپذیرفته اند 
شرایط خاصي و محدودیت هایي دارند که باید به 
آنها تن دهند و همین موضوع روند بهبود را کند 

مي کند.

از ماست که برماست
سینما  پرده  صورت  به  ما  بدن  سلول هاي 
نمایش  به  خود  در  را  ما  دروني  احساسات 
شکل  به  ما  ذهني  تصویرهاي  و  مي گذارند 
آن  روي  در  شادابي  و  تندرستي  یا  و  ناخوشي 
چرخه  که  هستیم  ما  خود  این  مي شوند.  منعکس 
این دستگاه را به دست داریم و آن را مي چرخانیم 
و از یاد نبریم که طبیعت هستي بر پایه خوش بیني 
و مثبت بودن و شاد و خوش زیستن قرار گرفته 
ندارد. پس  با آدم هاي منفي هیچ میانه اي  است و 
و  افکار  خصوص  به  هستید،  مریض  که  زماني 
اعمال خود را به شدت کنترل کنید، و گرنه ضمیر 
راه  سرتان  به  که  را  همان ایده هایي  ناچار  باطن 
داده اید به مرحله اجرا در خواهد آورد و به عبارتي 
برآورده  را  باشید، همان  را که آرزو کرده  آنچه 
خود  بیماري هاي  درباره  دایمًا  اگر  کرد.  خواهد 
بزنید،  آنها حرف  از  بگویید و روز و شب  سخن 
خواهید  ناگزیر  را  خود  ضمیر  که  است  بدیهي 
ساخت تا این نشانه بیماري را در خود حفظ کند. 
چون او خادم و نوکري است گوش به فرمان که 
پس  داد.  خواهد  انجام  کند  اراده  اربابش  چه  هر 
خالف  که  باشید  خود  اندیشه  و  کالم  مواظب 
نیاورید. خواست  به زبان  باطني تان گفته اي  نیات 
عواقبش  مثبت  یا  منفي  خواه  باشد،  چه  هر  شما 
گریبان گیر خودتان خواهد شد. هرگز نمي توانید از 
شر یک بیماري مهلک خالص شوید مگر اینکه فکر 
جدا ساختن آن را از پیکرتان به ضمیر باطن تان 
راه داده باشید. به عبارتي، هنگامي مي توانید شفا 
پیدا کنید که آن را اراده کرده باشید. به هر تقدیر 

عهده  به  نباید  فقط  را  درمان  بار  سنگیني  تمام 
پزشک واگذار کرد، که در این صورت اقدامات وي 
با سرعت و کارایي انجام نخواهد گرفت و بیماري 
در  و  شد  نخواهد  معالجه  دارو  یک  با  منحصراً 
این گونه مواقع ما شاهد عود و بازگشت امراضي 
مي شویم.  شده اند  ریشه کن  مي کردیم  فکر  که 
و  بیمار  توانایي  در  امید  که  باشید  داشته  یاد  به 
نقش  بیماري  با  مواجهه  و  اداره  براي  خانواده 
افراد داراي  آنجایي که  از  بازي مي کند.  را  مهمي 
دستیابي  در  توانایي هاي خود  به  نسبت  باال  امید 
به اهداف به صورت مثبت فکر مي کنند، تندرستي 
بیشتر و ناراحتي کمتري را تجربه مي کنند. افراد 
امیدوار احساس بهتري دارند زیرا آنها راهبردها 
را  موثرتري  استرس  با  آمدن  کنار  روش هاي  و 
بهتري  اجتماعي  حمایت  از  و  مي برند  کار  به 
برخوردار هستند. عالوه بر این، افرادي که سطح 
امیدواري باالیي دارند بر موفقیت ها بیشتر تمرکز 
دارند تا بر شکست ها. پژوهش هاي بسیاري نشان 
بیماران  بهبود  روند  به  مثبت  نگرش  که  داده اند 
کمک خواهد کرد. کساني که نگرش مثبت دارند به 
میزان بیشتري توانایي حفظ سالمت و پیشگیري 
بیماري  به  ابتال  هنگام  به  و  داشته  را  بیماري  از 
فرآیند  در  و  مي آیند  کنار  بیماري  با  بهتر  مهلک، 
توان بخشي، نقشي سازنده تري ایفا مي کنند. عالوه 
رفتارهایي  پیش گرفتن  بیشتري در  تمایل  این  بر 
دارند که موجب پیشگیري از بیماري ها و ارتقاي 
سالمت مي شود. پس فراموش نکنید که بدن شما 
پاسخ  شما  عمل  و  عاطفه  احساس،  تفکر،  نوع  به 

مي دهد.

این داستان حقیقت دارد
داشت؛  سرطان  کندي«  اروح  آیرام  »شهرزاد 
سرطان روده پیشرفته. خودش مي گوید: »شانس 
معتقد  دکترها  بود.  اندک  بسیار  من  براي  زندگي 
از  بعد  من  بهبود  و  ماندن  زنده  احتمال  بودند 
مي ترسیدم.  است.  کم  خیلي  خیلي  جراحي،  عمل 
نمي شود،  پاک  ذهن ام  از  هیچ وقت  که  چیزي  تنها 
ترسي است که آن روزها داشتم؛ ترس از مرگ. 
که  آدمي  بودم  مثل  مي کردم،  تنهایي  احساس 
آن  ضامن  و  گذاشته اند  شقیقه اش  روي  اسلحه 
کوچک  حرکت  یک  منتظر  فقط  کشیده اند.  هم  را 
بودم تا نیست شوم.« اما این اتفاق نیفتاد، چرا که 
شهرزاد با بیماري اش جنگید و موفق شد. چگونه؟ 
بود  قرار  بودم.  متنفر  داروها  »از  مي دهد:  جواب 
عوارض  مي کردند.  بدتر  اما  کنند،  بهتر  را  حال ام 
شیمي درماني خیلي زیاد بود، طوري که یک بار از 
شدت عوارض داروها، کارم به بیمارستان کشید. 
به  گرفتم.  تازه اي  یک روز صبح تصمیم  اینکه  تا 
هیچ  شیمي درماني  از  تو  شهرزاد!  گفتم:  خودم 
آسیبي نمي بیني و دچار هیچ عوارضي هم نخواهي 
کردم.  ذهن  ملکه   را  تصمیمم  و  کردم  اراده  شد! 
تلقین مي کردم.  این را مي گفتم و  به خودم  مرتب 
از آن روز، من دیگر حالت تهوع نداشتم و گرفتار 
دنیا  انگار  بعد،  نشدم.  هم  شیمي درماني  عوارض 
برایم عوض شد و به قدرت ذهن خودم پي بردم. 
آن  با  باید  خودم  و  بود  من  درون  دشمن،  بله! 
مبارزه مي کردم. تازه آن موقع بود که از داروها 
معذرت خواستم؛ گفتم داروهاي عزیز! شما براي 
کمک به تن رنجور من وارد بدنم مي شوید. آن وقت 
من به شما بد مي کنم. من از شما عذر مي خواهم 
و قول مي دهم از این پس به جاي دشمني با شما، 
دوستي کنم و کمک  کارتان باشم. به خودم گفتم: 
پیدا مي کنم.« شهرزاد خوب شد  بهبود  »من حتما 
و  کرده  پیدا  کامل  بهبود  که  است  6 سال  االن  و 
در موسسه اش به بیماران سرطاني کمک مي کند تا 
باورهاي شان را تغییر دهند. او مي گوید: »بیماري، 
غلطي  باور  این  نیست.  آدم ها  زندگي  ضرورت 
است که زندگي باید تلخي هم داشته باشد. از نگاه 
شیریني  و  سالمت  سراسر  مي تواند  زندگي  من، 
نمي کند.  تحمیل  ما  به  را  بیماري  زندگي،  باشد. 
را که  از طرف خودمان است. چیزي  اینها  همگي 
بشر ساخته است مي شود به دست خود او از بین 
برد.« تصمیم با خودتان است! مي خواهید بمانید و 
بجنگید یا میدان را ترک کنید؟ شهرزاد که خواست 

بماند و ماند.
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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 ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاويار ايرانی در تواضع موجود است
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جام جهاني در 
سرزمين ايدز

دکتر بهاره مرتضي زاده

ایدز را در سراسر  آفریقاي جنوبي باالترین آمار مبتالیان به 
جهان دارد. برطبق برآوردهاي موجود 7/5 میلیون نفر از مردم 
این کشور ناقل ویروس HIV هستند؛ یعني از هر 5 فرد بالغ 
1 نفر به این بیماري مبتالست. به این ترتیب چندان هم دور از 
انتظار نیست که روزانه نزدیک به هزار نفر جان خود را بر اثر 
این بیماري از دست بدهند و عالوه بر آن 1400 نفر نیز به این 

ویروس آلوده شوند....
از هر گوشه جهان وارد  تماشاچیاني که  انبوه  با  جام جهاني 
آفریقاي جنوبي کرده است براي سازمان هاي فعال در زمینه 

مبارزه با ایدز هم یک فرصت است و هم تهدیدي بزرگ. 
دوربین هاي  تمامي  ماه  یک  براي  که  جام جهاني موجب شده 
این  برگردد.  سیاه  قاره  کشور  جنوبي ترین  سمت  به  جهان 
که  است  آنهایي  همه  براي  فرصت  فردترین  به  منحصر 
به  را  جنوبي  آفریقاي  در  ایدز  فاجعه بار  وضعیت  مي خواهند 

گوش مردم جهان برسانند.
در حقیقت این اتفاق در هفته گذشته رخ داد. 6 سازمان فعال در 
زمینه مبارزه با ایدز پنج شنبه گذشته از مردم آفریقاي جنوبي 
خواستند که در یک تظاهرات آرام صداي خود را به جهانیان 
سازمان   ،)WAC( ایدز  با  مبارزه  جهاني  کمپین  برسانند. 
پزشکان بدون مرز )MSF(، جمعیت دفاع از حقوق ایدزي هاي 
آفریقاي جنوبي )AKASA( از جمله برگزارکنندگان این مراسم 
بودند. در هفدهم ژوئن هزاران نفر از مردم آفریقاي جنوبي در 

مقابل سفارت آمریکا در ژوهانسبورگ تجمع کردند. 
جمع کثیري از تظاهرکنندگان پیراهن هاي سبزي به تن داشتند 
از  یکي  بود.  شده  حک  مثبت(   –  HIV( عبارت  آن  روي  که 
در  را  پوسترهایي  تظاهرات  این  برگزارکننده  سازمان هاي 
از  یکي  شک  بدون  که  بود  داده  قرار  شرکت کنندگان  اختیار 
تاثیرگذارترین پیام هاي آن تجمع بود. روي این پوستر نوشته 
شده بود: در طول زماني که شما از دیدن بازي هاي جام جهاني 
در آفریقاي جنوبي لذت مي برید، بیش از 23 هزار نفر از مردم 

این کشور بر اثر ایدز جان خود را از دست خواهند داد. 
جهان  سراسر  در  که  کساني  از  درصد   17 حاضر  حال  در 
مي دهند  دست  از  را  خود  جان  بیماري   این  به  ابتال  دلیل  به 
فوتبال  بین المللي  فدراسیون  هستند.  جنوبي  آفریقاي  شهروند 
پایتخت آفریقاي جنوبي  تاون  ـ در مجاورت شهر کیپ  فیفا  ـ 
این شهرک عالوه  یک شهرک ورزشي احداث کرده است. در 
بر فعالیت هاي ورزشي به دختران جوان نیز در مورد بیماري 
ایدز آموزش هایي داده مي شود. عالوه بر این فیفا با همکاري 
اغلب استادیوم هایي که  سازمان جهاني بهداشت در مجاورت 
بازي هاي جام جهاني در آن جریان دارد مراکز سیاري را براي 

آزمایش رایگان بیماري ایدز مستقر ساخته است.
چرا سفارت آمریکا؟

در دوران رکود اقتصادي، هر کشوري تالش مي کند اول گلیم 
خود را از آب بیرون بکشد و بعد به فکر کمک هاي بشردوستانه 
سازمان هاي  از  بسیاري  که  است  اتفاقي  همان  این  باشد. 

غیردولتي فعال در زمینه هاي بهداشتي از آن مي ترسند. آمریکا 
ایدز  با  بزرگ ترین تامین کننده مالي برنامه هاي جهاني مبارزه 
به  نزدیک  آمریکا   2010 سال  در  است.  جنوبي  آفریقاي  در 
تامین  و  آزمایشگاه  درمانگاه،   ساخت  براي  دالر  میلیارد   8/6
داروهاي ضدویروسي در آفریقاي جنوبي سرمایه گذاري کرده 
گسترش  موازات  به  بود  قرار  اولیه  برآوردهاي  طبق  است. 
 15 آمریکا  دولت  درماني ساالنه  و  تشخیصي  زیرساخت هاي 
جنوبي  آفریقاي  به  خود  بشردوستانه  کمک هاي  به  درصد 
براي  آمریکا  کنگره  در  طرحي  براساس  بودجه  این  بیفزاید. 
مبارزه با ایدز، ماالریا و سل در این کشور به تصویب رسیده 
بود. اما باراک اوباما، پیش نویس بودجه سال 2011 را در حالي 
به کنگره تحویل داده است که این بودجه از 8/6 میلیارد دالر 
سازمان هاي  است.  کرده  پیدا  افزایش  دالر  میلیارد   7 به  تنها 
برگزارکننده تظاهرات از آن هراس دارند که این اقدام آمریکا 
تایید قرار بگیرد و آنها نیز  از سوي دیگر کشورها هم مورد 

کمک هاي خود را براي کنترل ایدز در این کشور کاهش دهند.
خود  تجمع  پایان  در  کلینیکتظاهرکنندگان  تا  کاغذ  روي  از 
نامه اعتراضي خود را تحویل سفیر آمریکا در ژوهانسبورگ 
دادند. این نامه به امضاي 16 نهادي رسیده بود که برنامه هاي 
وجود  با  مي برند.  پیش  به  کشور  دراین  را  ایدز  با  مبارزه 

کمک هاي  کاهش  با خبرگزاري ها،  گفتگو  در  آمریکا  این سفیر 
بشردوستانه این کشور به آفریقاي جنوبي را رد کرد و گفت: 
»آمریکا هم چنان بزرگ ترین حامي مالي برنامه هاي مبارزه با 
ایدز و مهم ترین مشاور تخصصي آفریقاي جنوبي باقي خواهد 
ماند.« این گفته سفیر آمریکا البته واکنش هایي را هم به دنبال 
داشت. دکتر شارون اکامبارام از سازمان پزشکان بدون مرز 
کاغذ  روي  را  محدودیت ها  این  که  آنهایي  به  »شاید  مي گوید: 
و  گوشت  با  اما  ندهد،  هیچ حس خاصي دست  مي کنند  امضا 
ما  این  مي بینیم.  کلینیک هاي خود  در  را  آن  تاثیرات  استخوان 
که  مي شویم  مواجه  ایدزي  بیمار  ده ها  با  روز  هر  که  هستیم 
این روند  با  نیست.  آنها  پذیرفتن  ما جوابگوي  دارویي  ذخیره 
را  خود  کمک هاي  آمریکا  از  تبعیت  به  هم  کشورها  سایر  اگر 
با  ادامه درمان بیماران فعلي خود هم  کاهش دهند حتي براي 
مشکل مواجه خواهیم شد. جام جهاني در این کشور به زودي 
تمام خواهد شد اما ایدز هم چنان ادامه خواهد داشت و قرباني 

خواهد گرفت.«
آن روي سکه

و اما در آن روي سکه جام جهاني مي تواند یک تهدید بالقوه 
به  فوتبال  تماشاگر  هزار  صد  چند  ورود  آید.  حساب  به  هم 
پایان  مي تواند  جهان  در  ایدز  به  ابتال  منطقه  پرخطرترین 
امروز  تا  فیفا  بزند.  رقم  جهاني  جام  این  براي  فاجعه باري 
تحت  مکان  و  استادیوم ها  به  را  ضدایدز  فعاالن  ورود  اجازه 
اداره خود نداده است. سخنگوي فیفا در توجیه اقدام خود گفته 
است که این مکان ها طبق قرارداد فیفا با حامیان مالي مسابقات 
منحصرا در اختیار آن شرکت ها خواهد بود. سازمان هاي فعال 
مبارزه با ایدز قصد داشتند که در حاشیه بازي ها نمایشگاه هاي 
و  آموزشي  بروشورهاي  پخش  به  و  نمایند  برگزار  خیریه 
مورد  در  آگاهي رساني  سازمان هاي  بپردازند.  هشداردهنده 
ایدز اعالم کرده اند که با ادامه روند کنوني بر علیه فیفا دست به 
تظاهرات خواهند زد. هر چند تهدید سازمان هاي مردمي مبارزه 
با ایدز به تظاهرات بر علیه فیفا به سرعت جواب داده و فیفا را 
فیفا در آخرین  به پاسخگویي مجدد واداشته است. سخنگوي 
اظهارنظر خود گفته است که منتظر دریافت تقاضانامه رسمي 

این سازمان ها براي ورود به فضاهاي ورزشي است

AP ،Fifa ،AFP :منبع.

آيا شما هم از کمردرد رنج می بريد؟ )2(
دکتر فاطمه رضایی
 متخصص فیزیوتراپی در انگلستان 

هفته گذشته از کمردرد صحبت کردم و سعی کردم به ساده ترین زبان یکی 
از شایع ترین علت کمردردهای مزمن را برای شما توضیح دهم. اگرمقاله هفته 
پیش را خوانده باشید؛ می دانید که دیسک ها به چه صورت در بین مهره های 
ستون فقرات قرار گرفته و چگونه به صورت  بالشتکهای غضروفی فشار وارده 
به مهرها را تحمل کرده و به ستون مهره ها اجازه حرکتهای موزون و هماهنگ 
می دهند. اگر یادتان باشد به شما قول دادم که این هفته بحثمان را به راه های 
پیشگیری و یا پیشروی از این درد اختصاص داده و با چند توصیه ساده این 

بحث را دنبال کنم.  
اگر  است.  درمان  از  بهتر  همیشه  پیشگیری  اید   شنیده  بارها  که  همانطور 

باشیم و  ناموزون خودمان  مواظب حرکات 
بدانیم چطور بارهای سنگین را جابجا کنیم 
بیشترین کمک را به کمر خودمان کرده ایم. 
ای  مهره  بین  عضالت  که  نکنیم  فراموش 
بسیار ظریف هستند و دائما  نیروی جاذبه 
لذا   کنند  می  تحمل  خود  روی  بر  را  زمین 
برای خم شدن به جلو ) دوال شدن( زانوهای 

خود را خم کرده و از عضالت قوی ران ها استفاده کنیم. تا حد امکان از بلند 
کردن بارهای سنگین از روی زمین خودداری کرده و اگر باری را جابجا می 
کنیم؛ آن بار را تا حد ممکن به بدن نزدیک نگه داریم تا با اینکار فشار وارده به 

کمر را به مقدار زیاد کاهش دهیم.
  از لم دادن روی مبل بپرهیزیم و با این کاراحتمال بیرون زدن مایع درونی 
دیسکها را به خارج تا حد امکان کاهش دهیم. با قامت بلند راه برویم تا فشارهای 
کاذب از روی دیسکها برداشته شود.  ورزش را فراموش نکنیم و حداقل 10 
دقیقه از وقت خود را روزانه به تقویت عضالت کمری بپردازیم. این ورزشهای 
می  را  هستند  همراه  نشستها(  و  )دراز  انقباضات شکمی  با  معموال  که  ساده 
توانید با مشورت با دکتر یا فیزیوتراپیست خود شروع کرده و به طور روزانه 

انجام دهید.
باید مواظب  بیشتر  نکنیم که خانمها  فراموش    
حاملگی  اثر  در  خانمها  باشند.  کمرشان 
لیگامنتهای اطراف لگن خاصره شان کش میاید 
ضعیف  شکمشان   و  کمر  اطراف  عضالت  و 
حمل،  وضع  از  پس  باید  حتما  پس  شود.  می 
پزشک  مشورت  با  را  کمر  و  شکم  ورزشهای 
ورزشها  این  کنند.  شروع  زودتر  چه  هر  شان 
بلکه  کنند  می  تقویت  را  کمری  تنها عضالت  نه 
بارداری به شدت  اثر  عضالت شکمی را که بر 

کشیده و شل شده اند را سفت کرده و فرم می دهد.
 هر چه سنمان باالتر میرود عضالتمان کم حجم تر میشوند و نیاز بیشتری به 
تقویت کردن دارند و این جز با ورزشهای مناسب برای شکم و کمر نیست. شما 
براحتی می توانید این ورزشهای ساده را در هر جا و در هر حالتی که هستید 
)کمردرد  سیاتیکی  کمردرد  اگر  ببینید.  بسرعت  را  اش  نتیجه  و  بدهید  انجام 
مزمنی که رگ عصبی سیاتیک را تحت تاثیر گذاشته و به همراه دردهای شدید 
میتوانید  اید؛  نداشته  کمرتان  روی  جراحی  واگرعمل  ندارید  پاست(  پشت  در 
روزانه یکی دوبار روی شکم خود به مدت 5 دقیقه خوابیده و اجازه دهید که 
عضالت کمری آرام شده  و همچنین مایع مرکزی دیسکها را دوباره به مرکز 
دیسکها هدایت کنید. انجام روزانه این ورزش بسیار مفید است و در مواردی 
که کمردردها در مراحل اولیه خود هستند؛ آنها را به کلی آرام می کند. فراموش 

نکنید که اگر
 شک دارید که بتوانید به این فرم روی زمین دراز بکشید حتما با دکتر خود 

مشورت کرده و از ایشان بخواهید تا یک نرمش مشابه به شما توصیه کند.
 همینطور وقتی پشت میز کار می نشینید و یا روی مبل لم می دهید یک بالش 
این ترتیب حمایت کنید.  به  کوچک پشت خود گذاشته و قوس کمری خود را 
انجام مداوم این عمل روزانه باعث می شود که مایع مرکزی دیسکها در جای 

خود باقی بمانند و به طرف بیرون رانده نشوند.
یکی دیگر از نرمش های آسان که انجام آن در همه جا امکان پذیر است  راه 
رفتن است. راه رفتن به طور کلی ورزش مناسب هر سن است و بیشتر افراد 
قادر به انجام آن هستند. هنگام راه رفتن سعی کنید از پوشیدن کفش های با 
ورزشی  کفشهای  و  کرده  خودداری  پاشنه  بی  کامال  یا  و  بلند  بسیار  پاشنه 
مناسبی را برای اینکار در نظر بگیرید تا اجازه یک راهپیمایی طوالنی و لذت 

بخش به شما بدهد. 
به  توانید  نکنید که ورزش کردن بزرگترین کمکی است که شما می  فراموش 
داده و  قرار  اینکار را جزو کارهای روزانه خود  بیاید  بکنید. پس  کمردردتان 

ثمرات آن را بیشتر از همیشه لمس کنید.
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سالمت

دانش و فناوری

جاسوسی آنالين به کمک 
تصاوير ديجيتال

 پنهان نگاری یکی از روش های قدیمی مورد استفاده گروه های جاسوسی است. به 
نظر می رسد فناوری اطالعات راه را برای استفاده از این روش و سایر زمینه های 

غیرقانونی ارسال  و  دریافت اطالعات هموار کرده باشد. 

محبوبه عمیدی: جوهر نامرئی، پول های دفن شده و استفاده از فرستنده رادیویی، 
همگی نشان از آن دارند که حلقه جاسوسی دستگیر شده توسط وزارت دادگستری 
ایاالت متحده باید آموخته هایی از شوروی سابق داشته باشد. تنها یک استثنای تازه 
وجود دارد که گروه را از بحث جاسوسی کالسیک متمایز می کند: فضای رد و بدل 

شدن اطالعات محرمانه، فضای مجازی بوده است.

در واقع این گروه برای ارسال پیام های محرمانه از تکنیک قدیمی پنهان نگاری و 
تهیه عکس های کد شده استفاده  کرده و آنها را در وب سایت های عمومی به اشتراک 
می گذاشته است. نیوساینتیست از چت هاسمر، محقق ارشد شرکت کنترل محتوای 

دیجیتال وتستون تکنولوژی دعوت کرده تا در این مورد بیشتر صحبت کند.

پنهان نگاری دیجیتالی چیست؟
پنهان نگاری دیجیتالی پنهان کردن پیام ها میان پیکسلهای تشکیل دهنده یک تصویر 
یا اعمال تغییراتی غیرقابل شنیدن در فایل های صوتی است. به این وسیله می شود 
آن چندان ساده  به  دیگر  افراد  یافتن  راه  که  کرد  ایجاد  ارتباطی  کانال مخفی  یک 
نیست. در اولین پنهان نگاری ها پیام ها روی پوست سر پیام آور نوشته می شدند تا 

با تراشیدن موهای سر قابل رؤیت شوند.

از دهه 1980/1360 تاکنون فناوری اطالعات پنهان نگاری را به مراتب ساده تر کرده 
است. از سرویس های ارسال صدا روی شبکه گرفته تا سیستمهای ضبط دیجیتال 
پنهان نگاری هموار تر کرده اند و صدها برنامه وجود  اطالعات همگی راه را برای 
دارند که می توانند پیغام های دیجیتال را کد کنند یا با شکستن رمز ها پیام را بخوانند. 

این گروه چه استفاده ای از فناوری اطالعات کرده است؟ 
تاکنون بیش از 100 پیام که در تصاویر دیجیتال توسط این گروه پنهان شده بودند، 
نرم افزارهای  از  استفاده  و  عکس ها  دانلود  با  گروه  دیگر  افراد  اند.  شده  بازیابی 

مرتبط می توانستند پیام ها را بخوانند.

مسیر  رد گیری  این  و  می شوند  آپلود  وب  فضای  روی  تصویر  هزاران  روزانه 
ارسال عکس ها را بسیار دشوار می کند. عالوه بر این بسیاری از افراد ممکن است 
تعداد بسیار معدودی  تنها  اما  کنند  بازدید  پنهان نگاری شده در روز  از عکس های 
را  پنهان شده  متن  خواندن  امکان  جاسوسی  گروه های  با  ارتباط  در  که  هستند 

خواهند داشت.

پنهان نگاری دیجیتالی چقدر محبوب است؟
باشیم کشف چندین شبکه جاسوسی  داشته  انتظار  نمی توانیم  که  اینست  واقعیت 
نرم افزارهایی  از  باالیی  این حجم  بر  کند. عالوه  متوقف  را  این روش  از  استفاده 
که امکان خواندن این پیام های محرمانه را به افراد می دهند یا قابلیت پنهان نگاری 

تصاویر را دارند به رایگان در اختیار کاربران وب هستند.

غیر از گروه های جاسوسی چه کسی ممکن است از این نرم افزارها استفاده کند؟ 
بعضی از کارمندان ممکن است از این روش برای درز اطالعات شرکت ها به بیرون 
رایانه   در  روش  این  به  را  غیر قانونی  تصاویر  بخواهند  افرادی  یا  کنند  استفاده 
نگهداری کنند. به دلیل همین نگرانی ها بسیاری از شرکت های عمومی و خصوصی 

به یادگیری نحوه شناسایی این پیام ها رو آورده اند.«. 

چگونه می شود این پیام ها راشناسایی کرد؟ 
می کنند  استفاده  نرم افزارهایی  از  وب  فضای  بررسی  برای  کارآگاهان  از  بعضی 
هدفمندتر  دیگری  گروه  کنند.  را شناسایی  تغییر ماهیت یافته  تصاویر  می توانند  که 
عمل می کنند و با تمرکز روی اطالعات رد و بدل شده توسط فرد مظنون به بررسی 

تغییرات اعمال شده در هر یک می پردازند. 

راه هایی برای پنهان نگاری بهتر وجود دارند؟ 
دسترسی به تصویر اولیه کشف پنهان نگاری را ساده تر می کند به همین دلیل یکی 
این راه ها استفاده از عکس هایی است که در شبکه موجود نباشند. عکس هایی  از 
با طیف رنگی وسیع و حجم اندکی از سایه های یکسان نیز در اولویت هستند. این 
ابعاد  با  نهایت عکس هایی  پیام را دشوارتر می کند و در  تغییر رنگ مداوم کشف 

متوسط بهترین تصاویر برای پنهان نگاری هستند.

آینده پنهان نگاری دیجیتال را چگونه ارزیابی می کنی؟ 
باشند،  داشته  وجود  اینترنتی  مجرمان  یا  جاسوسی  گروه های  که  زمانی  تا 
تازه و قدیمی اختفای اطالعات  پنهان نگاری دیجیتال هم در کنار سایر روش های 
مورد توجه است. فکر می کنم در آینده باید انتظار پنهان نگاری اطالعات در فیلم ها 

را هم توسط این افراد داشته باشیم.

جايزه 5ميليون دالری برای 
خودروهای سبز 

 با اینکه اتومبیل های برقی، هیدروژنی و هیبریدی دورنمای 

زیست محیطی فوق العاده ای دارند اما نتایج ایکس پرایز نشان 
می دهد این مشخصه برای جلب نظر مشتریان و کسب سهم 

قابل قبول از بازار خودرو کافی نیست. 
توان  با  هیبریدی  یا  هیدروژنی  برقی،  اتومبیل های  ظهور 
پایدار و عملکردی قابل قبول می تواند اتفاق فوق العاده ای برای 
حفظ محیط زیست باشد. اما فکر می کنید بازار و خریداران 
چقدر آمادگی برخورد با چنین اتومبیل هایی را داشته باشند؟

رویکرد  سبز  اتومبیل های  به  نسبت  بورس  بازار  اگر  شاید 
اتومبیل ها  این  موفق  آینده  به  بشود  باشد،  داشته  مثبتی 
امیدوار بود. این اولین بارست که عرضه عمومی یک اتومبیل 
برقی -ساخته شرکت تسالموتور با همکاری تویوتا- باعث 
41درصد  تا  اول  روز  در  شرکت  این  سهام  ارزش  شده 

افزایش پیدا کند.
شورولت  عرضه  زمان  نیز  جنرال موتور  شرکت  هم زمان 
ولت، اتومبیل برقی-هیبریدی ساخته این شرکت را در برخی 
1389 اعالم  2011/زمستان  اول  ایالت های آمریکا سه ماهه 

کرده است.

طرح برنده، منطبق با نیاز بازار
اتومبیل ها  برای  ایکس پرایز  نتایج  نیوساینتیست،  به گزارش 
نشان می دهند که خودروهای سبز مسیر دشواری را برای 
مسابقه  داشت.  خواهند  پیش رو  رانندگان  رضایت  کسب 
جاری که با هدف سنجش میزان آمادگی این اتومبیل ها برای 
نزدیک  پایانی  مراحل  به  دارد  شده،  آغاز  بازار  به  عرضه 
می شود. اتومبیلی برنده نهایی خواهد شد که بتواند 1 لیتر در 
هر 42.5 کیلومتر مصرف کند. البته اگر پیش از آن توانسته 
که  سختگیرانه ای  استانداردهای  با  انطباق  مرحله  باشد 
انتشار گازهای گلخانه ای و  امنیت سرنشینان، شتاب،  برای 
بسیاری فاکتورهای دیگر تعریف شده اند را پشت سر بگذارد.

 24 تنها  تأیید صالحیت شدند،  پاییز گذشته  42 تیمی که  از 
تیم در آزمون های فنی، بهره وری و ایمنی بهار امسال شرکت 
به  متفاوت  اتومبیل   26 با  گروه   21 آنها  میان  از  که  کردند 

مرحله بعدی راه پیدا کردند.

هدف در این مرحله مصرف 1 لیتر به ازای تقریبا 29 کیلومتر 
به گروه های شرکت کننده فرصت رقابت  تا  تعیین شده بود 
در کنار بهبود بازده مجدد داده شود. آزمون ها هم به مراتب 

پیچیده تر شدند. تنها 15 اتومبیل به مرحله بعدی راه یافتند.
این اتومبیل ها به دو دسته »گروه جایگزین«: اتومبیل هایی با 
ظرفیت دو سرنشین و شتاب اولیه صفر تا 100 کیلومتر در 
کمتر از 18 ثانیه و »گروه اصلی«: اتومبیل های چهاردری که 
می بایست به همان شتاب اولیه در کمتر از 15 ثانیه برسند، 

تقسیم شدند.
تنها یک تیم از 9 تیم شرکت کننده در »گروه اصلی« توانست 
به مرحله نهایی راه پیدا کند. برد جیگر، مدیر تحقیق وتوسعه 
»گروه  موفق  تیم  تنها  ادیسون2،  گروه  اتومبیل  راننده  و 
اصلی« می گوید: »انتظار رقبای بیشتری را در مرحله نهایی 

داشتیم«.
اما جولی زونا، مدیر روابط عمومی این مسابقه معتقد است 
شده اند  تعریف  بازار  نیاز  مطابق  ایکس پرایز  معیارهای 
هنوز  اتومبیل ها  این  می دهد  نشان  اصلی«  »گروه  نتایج  و 

آمادگی انطباق با تمامی نیازهای رانندگان را ندارند.
خواهد  انجام  دیگر  هفته  یکی دو  مسابقات  این  نهایی  مرحله 
میلیون   5 ارزش  به  جایزه ای  گروه  دو  هر  برندگان  و  شد 

دالر/5 میلیارد تومان دریافت خواهند کرد.

درايورها، پاشنه 
آشيل رايانه شما!

 بسیاری از کارشناسان نرم افزارهای راه انداز را عامل اغلب 
از دست رفتن  و  عامل  ایجاد شده در سیستم های  اشکاالت 
بررسی  برای  راه  بهترین  می دانند.  کاربران  مجازی  امنیت 

صحت عملکرد این نرم افزارها کدام است؟ 
الکترونیک  ابزارهای  به  کامپیوترها  داریم  نیاز  اغلب 
متعددی مانند چاپگرها، دوربین های عکاسی و انواع دیگری 
در  که  اینجاست  مشکل  شوند.  متصل  سخت افزارها  از 
بسیاری از موارد یک نرم افزار کوچک برای شناساندن این 
سخت افزارها به کامپیوتر وجود دارد که عملکرد آن چندان 
رضایت بخش نیست. تا آنجا که کارشناسان معتقدند چیزی 
سیستم  از  که  رایانه هایی  در  مشکالت  از  85 درصد  حدود 
این  در  موجود  اشکاالت  به  می کنند  استفاده  ویندوز  عامل 
نرم افزارها مربوط می شود. نتایج تحقیقات انجام شده نشان 
می دهد 6 درایور محبوب ویندوز که مایکروسافت سازگاری 
14 باگ  نیز  تأیید کرده  با سیستم عامل ویندوز  بعضی را 

اساسی دارند.
دقت  با  که  نرم افزارهایی  امنیتی  حفره های  این  بر  عالوه 
را  فرد  مجازی  امنیت  می تواند  نشده اند  نوشته  چندانی 
تهدید کند. گاهی هم هم زمان با دانلود یک نرم افزار درایور، 

بدافزارهای متعددی در پوشش آن دانلود خواهند شد.

است.  دیگری  مشکل  هم  درایورها  امنیت  و  پایداری 
عاملی  سیستم  هر  در  درایورها  این  معتقدند  کارشناسان 
می توانند اختالل ایجاد کنند. گاهی فروشندگان سخت افزارها 
کپی نرم فزاری پر از اشکالی از درایور را در خریداران قرار 
اولیه  سخت افزار  به  بی آنکه  سومی  گروه  گاهی  می دهند، 
گاهی  و  می کند  تعریف  را  درایور  باشد،  داشته  دسترسی 
اطالعات  امنیت  بدافزارها  دانلود  با  همراه  درایور  دانلود 

کاربران را به خطر می اندازد.
موفق  سوییسی  محققان  تکنولوژی ریویو،  گزارش  به 
از  پیش  می تواند  که  شده اند  نرم افزاری  ابزار  ساخت  به 
آنها  عملکرد  از صحت  به دست مشتری  درایورها  رسیدن 
را  درایورها  دقت  می تواند  ابزار  این  کند.  حاصل  اطمینان 
بدون دسترسی به کدهای اصلی آنها بررسی کند. در واقع 
نرم افزارهای راه انداز در یک کامپیوتر مجازی مورد استفاده 
بررسی  احتمالی  اشکاالت  تمامی  و  گرفت  خواهند  قرار 
خواهند شد. این ابزار برای شناخت عملکرد درایورها حتی 
نیازی به اتصال به سخت افزار مرتبط با این برنامه ها ندارد. 
این برنامه با شبیه سازی عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری 
و  پردازد  می  باگ ها  بررسی  به  سیستم  درون  ابزار  هر 

می تواند مشکالت احتمالی را نیز برطرف کند.

برای  متعددی  راه های  روی  دارند  نیز  دیگری  محققان 
افزایش امنیت کاربر حین استفاده از نرم افزارهای راه انداز 
از  سویفت  مایکل  و  گاناپاتی  مثال  عنوان  به  می کنند.  کار 
دانشگاه ویسکانسین مدیسون شیوه تازه ای برای اجرای این 
برنامه ها پیش بینی کرده اند که کامال جدای از هسته سیستم 

عامل عمل خواهد کرد.

گروه دیگری از محققان به هزینه بر بودن شیوه های کنترل 
آنها  درایورها توسط گروه های تخصصی اشاره می کنند. 
با  را  درایور  هر  عملکرد  صحت  بررسی  امکان  می خواهند 
کاربران  اختیار  در  عامل  سیستم  به  ابزاری  کردن  اضافه 
سخت افزار  سیستم  است  کافی  روش  این  در  دهند.  قرار 
جدیدی را بشناسد، بررسی اشکاالت نرم افزاری درایور به 

صورت خودکار انجام خواهد شد.
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کلینیک تغذیه 
پوستر گياهخواري 

گیاهخوار به کسي مي گویند که در برنامه غذایي اش تنها از منابع 
و  مغزها  حبوبات،  غالت،  میوه ها،  سبزي  ها،  انواع  مانند  گیاهي 

دانه هاي روغني استفاده مي کند...
. این رژیم اگر به صورت متنوع و کامل استفاده شود، مي تواند 
تمام  نیازهاي غذایي را تامین کند. ضمن اینکه این برنامه غذایي، 
نسبت به سایر رژیم ها، کلسترول و اسیدچرب اشباع کمتري دارد 
از  )البته  از منبع چربي  انرژي دریافتي اش  30 درصد  از  و کمتر 
نوع غیراشباع( خواهد بود. به همین دلیل، خطر ابتال به بیماري هاي 
گروه  این  در  و سرطان ها  دیابت  خون،  پرفشاري  قلبي  عروقي، 
درصد  حاوي  رژیم  این  آن،  بر  عالوه  است.  سایرین  از  کمتر 
به سالمت دستگاه گوارش  که  فیبر است  و  زیادي کربوهیدرات 
کمک کرده و از سرطان کولون جلوگیري مي کند. دیگر اینکه این 
رژیم از حجم زیاد و کالري کم برخوردار است و احتمال ابتال به 
انواع سرطان ها، به خصوص سرطان روده بزرگ، ریه و پستان 
را پایین مي آورد و خطر سنگ کیسه صفرا و سکته  مغزي را نیز 

به حداقل مي رساند. 

1.بهترین ها براي شما
/ کامل  غالت   / سبز  برگ  هاي  سبزي   / سبزیجات    / ها  میوه 

حبوبات،مغز ها و دانه ها / لبنیات
2.انتخاب هاي سالم و سریع

سیب / پرتقال  / موز / انگور / هلو / آلو/ هویج / ساقه کرفس 
ذرت بو داده / میوه خشک / شیر سویا

3.منابع پروتئیني شما
نان سبوس دار / غالت کامل / مغزها

کره بادم زمیني / توفو )پنیر سویا( / شیر سویا / لوبیا

گیاه خواري عیب هم دارد؟
پیدایش  گیاه خواري، خطر  متعدد رژیم هاي  با وجود مزایاي  بله! 
گروه هاي  در  به خصوص  گیاه خواران،  در  تغذیه اي  کمبودهاي 
کودکان،  شیرده،  و  باردار  زنان  )مانند  تغذیه اي  آسیب پذیر 
نوجوانان و ورزشکاران( به شدت وجود دارد. در دوران بارداري 
و شیردهي به دلیل تامین رشد جنین و تغییرات بدن مادر نیاز به 
کالري، پروتئین، ویتامین و مواد معدني افزایش مي یابد. بنابراین 
مادران باردار و شیرده که از این رژیم استفاده مي کنند، باید به 
میزان باالتري از مغزها، حبوبات، میوه هاي خشک و محصوالت 
درباره  کنند.  استفاده  سویا  شیر  از  امتناع،  صورت  در  و  لبني 
کودکان پیرو این رژیم نیز باید گفت با وجودي که برنامه غذایي 
به  ولي  کند  تامین  را  آنها  مناسب  رشد  مي تواند  کامل  و  متنوع 
دلیل وجود مقادیر زیاد مهارکننده هاي جذب در منابع گیاهي مانند 
فیتات که در غالت و دانه ها وجود دارد و همچنین اگزاالت که در 
اسفناج و ریواس و شکالت و بادام زمیني وجود دارد و همچنین 
سیترات موجود در مرکبات و تانات موجود در چاي، جذب برخي 
از مواد مغذي افت پیدا مي کند. بنابراین درباره کودکان بهتر است 
عالوه بر تامین پروتئین کافي براي سالمت و رشد استخوان ها و 
رفع نیاز به چربي و کلسیم، از شیر و لبنیات نیز استفاده شود و 
عالوه بر آن، از منابع روي که براي رشد مفید است نیز باید بهره 
زرد  و  تیره  برگ سبز  داراي  برد. غالت سبوس دار، سبزي هاي 
گیاه خوار  معایب  دیگر  از  از روي هستند.  منابع خوبي  نیز  تیره 
است  رژیم  این  طریق  از   C ویتامین  زیاد  مقادیر  دریافت  بودن، 
که مازاد ویتامین C به اسید اگزالیک تبدیل مي شود و خطر ابتال 
به سنگ هاي اگزاالتي کلیوي را در این گروه باال مي برد. خالصه 
اینکه یک رژیم متعادل، متناسب و متنوع، کلید طالیي موفقیت، حتي 

در گیاهخواران است.

آشنایي با رایج ترین ویزیت هاي طبي مورد نیاز پس از 45 سالگي 

8 چکاپ سالمندي
پروین آبي/ 

بسیاري از سالمندان بر این باورند که مرحله میانسالي آخرین دوره 
از دوران زندگي سالم است و با رسیدن به سالمندي، دیگر هیچ راهي 
براي سالم زندگي کردن وجود ندارد اما این، باور صحیحي نیست؛ 
پیشگیري  و  زندگي  شیوه  اصالح  با  سالمندان  از  بسیاري  که  چرا 
و  مي کنند  زندگي  سالم  سال،  سالیان  وخیم،  بیماري هاي  بروز  از 
پیري  روند  مقابل  در  اگرچه  حال،  عین  در  مي برند.  لذت  زندگي  از 
نمي توان ایستاد اما مي توان سالمت جسمي را به گونه اي حفظ کرد 
که در سالمندي دچار مشکالت شدید نشد....پزشکان توصیه مي کنند 
در سنین میانسالي و سالمندي هر چند وقت یک بار به پزشک مراجعه 
کنید و اجازه بدهید پزشک شما با توجه به وضعیت بدني  و سوابق 
خانوادگي تان سالمت شما را تحت کنترل قرار دهد. در اینجا برخي 
از مواردي را که باید پس از 45 سالگي براي تحت نظر گرفتن آنها به 

پزشک مراجعه کنید، با هم مرور مي کنیم:
ویزیت فوق تخصص غدد

آیا مي دانستید ابتال به دیابت یا به کارگیري درمان هاي نادرست در 
مواجهه با آن مي تواند سبب بروز بیماري هاي قلبي  عروقي و مشکالت 
45 سالگي، به ویژه اگر دچار  با نزدیک شدن به سن  کلیوي شود؟ 
باید  دارید،  دیابت  به  ابتال  خانوادگي  سابقه  یا  هستید  وزن  اضافه  
از  بدهید.  قندخون  آزمایش  و  کنید  مراجعه  پزشک  به  منظم  به طور 
طرفي نباید فراموش کنید که براي انجام این آزمایش باید صبح ناشتا 

باشید. 
ویزیت متخصص قلب   و عروق

تحقیقات پژوهشگران نشان مي دهد که با کنترل فشار خون مي توانید 
خطر ابتال به سکته مغزي را تا 40 درصد و خطر ابتال به حمله قلبي 
از  مي تواند  باال  فشارخون  طرفي،  از  دهید.  کاهش  درصد   16 تا  را 
دلیل  همین  به  و  باشد  سالمندي  سنین  در  آلزایمر  به  ابتال  دالیل 
6 ماه یک بار به  50 سالگي هر  از  است که پزشکان توصیه مي کنند 
نفر  نکنید که دو  نکته را هم فراموش  این  البته  پزشک مراجعه کنید. 
با  و  مي شوند  مبتال  فشارخون  به  50 سالگي  از  پس  نفر   10 هر  از 
روند  مي توانید  اولیه  مراحل  در  بیماري  و حتي تشخیص  پیشگیري 
افزایش  دهید.  کاهش  را  عوارض  ریسک  و  کنید  سریع تر  را  درمان 
سالمت  براي  مي تواند  تري گلیسیرید  و   )LDL( بد  کلسترول  میزان 
قلب  و عروق خطرآفرین باشد. پس از 70 سالگي، به ویژه اگر دچار 
به متخصص قلب و عروق  مشکالت جسمي هستید هر سال یک بار 
مراجعه کنید. زیرا با یک آزمایش خون ساده میزان کلسترول خون 
رژیم  خون،  چربي  بودن  باال  صورت  در  و  مي شود  مشخص  شما 
غذایي و توصیه هاي الزم براي کنترل آن به شما داده مي شود. اگر 
هم نیاز به مصرف دارو داشته باشید، پزشک معالج داروي الزم را 
به شما تجویز مي کند. از طرفي، پس از 70 سالگي گرفتن نوارقلب به 
ویژه اگر مي خواهید فعالیت بدني سنگین مانند ورزش انجام دهید یا 
باال و اضافه  دیابت، فشارخون، کلسترول  مانند  ناراحتي هایي  دچار 
وزن هستید یا سیگار مي کشید، ضروري است. براي بررسي کامل تر 
آنژیوگرافي  یا  اکوکاردیوگرافي  دستگاه هاي  از  گاهي  قلب،  فعالیت 

استفاده مي  شود.
ویزیت متخصص گوش ، حلق وبیني و مراجعه به شنوایي سنجي

از 50 سالگي به بعد باید هر دو سال یک بار و پس از 65 سالگي هر 
سال یک بار به مراکز شنوایي سنجي مراجعه کنید. پزشک متخصص 
حسب  بر  را  شما  شنوایي  قدرت  میزان  شنوایي  نوار  یک  گرفتن  با 
امواج متعدد صدا مي سنجد و در صورت نیاز براي تان سمعک تجویز 

مي کند.
ویزیت متخصص داخلي و فوق تخصص بیماري هاي تنفسي

این آزمایش براي بررسي میزان سالمت ریه ها و اثبات وجود یا نبود 
سرطان ضروري است. در صورتي که شما فرد سالمي هستید هر 
سه سال یک بار و در صورتي که ناراحتي تنفسي دارید هر سال باید 
به پزشک مراجعه کنید. این آزمایش به ویژه براي کساني که بیش از 
20 سال است سیگار مي کشند ضروري است. در آزمایش سنجش 
ظرفیت تنفس، شما  باید در یک دستگاه کوچک با فشار زیاد بدمید و 
سپس در صورت لزوم از ریه شما رادیوگرافي مي شود و در صورت 
تشخیص هر مشکلي به پزشک متخصص آسم و آلرژي ارجاع داده 

مي شوید.

ویزیت روماتولوژیست
یکي از مشکالتي که اغلب سالمندان از آن رنج مي برند درد مفاصل 
است. شایع ترین نوع این ناراحتي ها، تحلیل مفاصل است که با بروز 
این مشکل مفاصل دردناک مي شود و اجازه حرکت و راه رفتن را از 
افراد سالمند سلب مي کند. در خالل حرکت کردن، انتهاي استخوان ها 
محافظت  اطراف  لغزنده  مایع  و  غضروف ها  توسط  طبیعي  طور  به 

مي شود که با افزایش سن، استخوان ها شکننده و مفاصل بي شکل و 
دردناک شده و حرکت مشکل مي شود. در حال حاضر رژیم غذایي، 
از تحلیل  یا مکمل هاي ویژه اي براي پیشگیري، درمان و رهایي  غذا 
مفاصل شناخته نشده است. در عین حال، ارتباط شناخته شده اي نیز 
بین تحلیل مفاصل و اضافه وزن وجود دارد. کاهش وزن براي افرادي 
که اضافه وزن دارند و دچار مشکل مذکور هستند، مساله مهمي  است، 
چرا که مفاصل براي تحمل وزن باال تحت فشار و تحریک هستند. نوع 
با  نزدیکي  ارتباط  که  است  مفصلي  روماتیسم  مفاصل،  التهاب  دیگر 
رژیم غذایي دارد. در این بیماري سیستم ایمني به اشتباه به پوشش 
استخوان ها حمله مي کند. عملکرد سیستم ایمني به تغذیه کافي بستگي 
دارد و رژیم ناکافي ممکن است، این نوع التهاب مفاصل را به همراه 
داشته باشد. این احتمال وجود دارد که در برخي افراد، مواد غذایي 
مشخصي بتواند سیستم ایمني را به این حمله تحریک کند. مصرف 
مي کند.  تشدید  افراد  برخي  در  را  روماتیسم مفصلي  لبنیات،  و  شیر 
اسیدهاي چرب امگا3، نظیرEPA )اسید ایکوزاپنتانوئیک( که در ماهي 
یافت مي شود، سبب تخفیف عوارض این بیماري مي شود. البته پوکي 
استخوان نیز از بیماري هاي شایع دوران سالمندي است که استخوان ها 
به دلیل کاهش میزان امالح، شکننده مي شوند. این بیماري که تحلیل 
استخوان بزرگساالن نیز نامیده مي شود. تاکنون عوامل متعددي مانند 
کمبود  دریافت کلسیم، دریافت بیش از حد یا کم پروتئین، بي حرکتي، 
و وجود  ژنتیک  نژاد،  کمي وزن،  افزایش سن،  یائسگي،  بودن،  مؤنث 
بیماري، مصرف داروهایي مانند کورتون ها و  این  سابقه خانوادگي 
ابتال به بیماري هاي کلیوي، کبدي، دیابت، روماتیسم مفصلي و... را 
به عنوان زمینه ساز این بیماري نام برده اند. از طرفي، براي پیشگیري 
از این بیماري که ناتواني، کاهش قد و شکستگي هاي استخواني را به 
افزایش تحرک و فعالیت و مصرف رژیم حاوي مقادیر  دنبال دارد، 
کافي پروتئین و کلسیم توصیه مي شود. با توجه به موارد گفته شده، 
سالمندان باید به منظور پیشگیري یا تشخیص زودرس بیماري هاي 
مرتبط با مفاصل سالي یک بار به یک روماتولوژیست مراجعه کنند و 

تحت معاینات دقیق قرار بگیرند.

ویزیت اورولوژیست
آنچه که در دوران جنیني تشکیل شده و پس از تولد وجود دارد شامل 
افزایش  با  علي القاعده  است.  ادرار  مجاري  و  مثانه  حالب ها،  کلیه ها، 
بگوییم  اینکه  به جز  نمي بینیم،  دستگاه  این  در  محسوسي  تغییر  سن 
به  گرفته،  قرار  مثانه  خروج  مسیر  در  که  پروستات  غده  آقایان  در 
تغییر  این  مي کند.  رشد  به  شروع  بعد  به  سالگي   40 سن  از  تدریج 
سبب مي شود که پس از 50 تا 55 سالگي، انسدادي به صورت کامل 
یا ناکامل در مسیر خروج ادرار پیش بیاید و قطر ادرار و فشار آن 
کم شود. فرد براي دفع ادرار نیاز به فشار بیشتري دارد و یا پس از 
ادرار کردن حس مي کند که مقداري از آن باقي مانده است. بنابراین 
90 درصد آقایان نیاز به یک مداخله پزشکي پیدا مي کنند که این عامل 
انسدادي را که پروستات است برطرف کنند. اما در خانم ها مشکلي 
که ایجاد مي شود به سبب شلي عضالت کف لگن است که به دو علت 
تغییرات هورموني و بارداري و زایمان ایجاد مي شود. شلي عضالت 
کف لگن سبب مي شود مثانه افتادگي پیدا کند و در نتیجه سبب حس 
در  عفونت  میزان  که  مي شود  ادرار  تکرر  و  ادرار  کامل  تخلیه  عدم 
خانم ها را باال مي برد و درنهایت و به تدریج به دلیل اینکه وضعیت 
زاویه میان مثانه و مجراي خروجي ادرار از حالت عادي خارج شده 
این  اگر  به هنگام عطسه و سرفه مي شود.  ادرار  موجب بي اختیاري 
مشکل درمان نشود دفع ادرار از مجرا را به همراه دارد که البته با 
روش هاي متعدد جراحي مي توان این وضعیت را اصالح کرد. بنابراین 
سالمندان باید حداقل سالي یک بار به اورولوژیست مراجعه کنند و از 

نظر مشکالت کلیوي و مجاري ادرار مورد آزمایش قرار بگیرند.
ویزیت چشم پزشک

پس از 45 سالگي پیشنهاد مي شود حتما سالي یک بار به چشم پزشک 
مراجعه کنید. پزشکان با انجام یک تست بینایي نزدیک و دور و گرفتن 
فشار چشم، شما را از ضعف بینایي تان آگاه کرده و در صورت لزوم 
براي شما عینک یا دارو تجویز مي کنند. نکته حایز اهمیت این است که 
در صورت بي توجهي به این موضوع شما ممکن است به مرور زمان 
دچار ضعف بینایي، کم بیني، نابینایي یا مشکالتي مانند آب مروارید و 
گلوکوم )آب سیاه( شوید. در عین حال، از دیگر مشکالت شایع دوران 
سالمندي، مساله خشکي چشم و پیرچشمي است بنابراین سالمندان 
باید به صورت منظم و دوره اي به چشم پزشک مراجعه کنند تا قوام 
البته باید تاکید کرد که پیرچشمي فقط شامل  چشم شان را بسنجند. 
باید  و  مي کند  درگیر  را  چشم  اعضاي  همه  بلکه  نیست  عینک  نمره 
با  اما  پیشگیري کرد  پیرچشمي  بیماري   بروز  از  نمي توان  که  بدانید 

اقدامات خاص مي توان از چشم ها و بینایي محافظت کرد.
ویزیت دندانپزشک

در  قلب  سالمت  با  دندان ها  سالمت  که  بدانند  باید  سالمندان  همه 
ارتباط است بنابراین الزم است همه افراد سالمند هر 6 ماه یک بار به 
دندانپزشک مراجعه کنند تا اگر دندان هاي طبیعي دارند از سالمت آنها 
اگر هم دندان هاي شان مصنوعي است مورد چکاپ  مطمئن شوند و 

قرار گیرند تا وضعیت دندان ها در شرایط مطلوبي باشد
Russia Today :منبع.
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کجاي خانه کثیف تر است: ماشین لباس شویي، میز کار، کیف پول، موبایل یا...؟

با کثيف ترين هاي خانگي 
آشنا شويد!

ترجمه: دکتر آذین محبي نژاد/ 

اگر بخواهید محل اختفاي میکروب ها را در خانه تان نابود کنید، شروع به نظافت 
مي کنید....

 همه جا را جارو و گردگیري مي کنید و بعضي از جاها را هم ضدعفوني. اما آیا 
تا به حال به این فکر کرده اید که ماشین لباسشویي را بشویید؟!

تحقیقات یک استاد دانشگاه آریزونا نشان مي دهد که ماشین لباسشویي معدن 
سرشاري از میکروب هاست! دکتر چارلز گربا، استاد میکروب شناسي، معتقد 
است لباس هاي کثیف، بعد از شستشو در ماشین لباسشویي ممکن است حتي 
لباس هاي زیر صدق  به خصوص در مورد  این موضوع  تر هم بشوند.  کثیف 
مي کند، تا حدي که اگر یک بار ماشین لباسشویي را فقط با لباس هاي زیر پر 
و آن را روشن کنید، حدود 100 میلیون باکتري اي کوالي در آب مشغول شنا 
مي شوند و این باکتري ها مي توانند به لباس هایي که دفعه آینده مي شویید هم 

انتقال پیدا کنند.
باشد؟  مي تواند  چه  لباسشویي  ماشین  در  میکروب  همه  این  وجود  علت  اما 
مخزن  است.  رطوبت  لباسشویي  ماشین  در  میکروب ها  وجود  اصلي  علت 
ماشین لباسشویي محیط مناسبي براي رشد باکتري هاي رطوبت دوست است 
یا  حمام  مثل  دربسته  و  مرطوب  جاهاي  در  لباسشویي  ماشین  دادن  قرار  و 
کثیف  لباس هاي  داشتن  نگه  بعضي هابراي  مي کند.  بدتر  را  موضوع  این  انبار 
تا زمان شستشو، به  جاي سبد لباس هاي چرک، از مخزن ماشین لباسشویي 
این مخزن  در  کثیف  لباس هاي  کردن  که حبس  در صورتي  مي کنند.  استفاده 
باعث مي شود عرق، رطوبت و آلودگي لباس ها محیط مناسبي براي تولید انواع 

باکتري ها ایجاد کند.
علت دیگر تجمع میکروب ها در ماشین لباسشویي ماندن طوالني مدت لباس هاي 
شسته شده در مخزن آن است. هرچه باکتري ها  زمان بیشتري را در محفظه 
دربسته مرطوب طي کنند، بیشتر تکثیر مي شوند. بنابر این بعد از اتمام شستشو 
حتما باید ظرف مدت نیم ساعت لباس ها را از ماشین لباسشویي بیرون بیاورید. 
براي اینکه رطوبت در ماشین لباسشویي باقي نماند بهتر است الستیک دور در 
مخزن را با دستمال تمیزي خشک کنید. براي حفظ بهداشت ماشین لباسشویي 
بهتر است پس از هر سه یا چهار بار استفاده، یکبار آن را بدون لباس و با مواد 
ضدعفوني  کننده روشن کنید.در مورد لباس هاي زیر هم که از لباس هاي دیگر 
بیشتر آلوده به میکروب هستند، باید آن ها را جدا از سایر لباس ها و یا با دست 

بشویید. 
و اما ماشین لباسشویي تنها وسیله پرمیکروبي نیست که در روز با آن کار 
آن ها  با  روز  هر  ما  که  را  آلوده اي  دقت سایر وسایل  به  گربا  دکتر  مي کنیم. 
سروکار داریم، بررسي کرده و لیستي از کثیف ترین آن ها را در اختیار شما 

مي گذارد!
میکروب ها بعد از ماشین لباس شویي در کجاي خانه بیشتر مخفي مي شوند؟

یک میز کار معمولي مي تواند محل مناسبي براي زندگي چیزي حدود 10 میلیون 
میکروب باشد. دکتر گربا و همکارانش چند سال پیش به دنبال پژوهشي اعالم 
کردند که تعداد میکروب هایي که به طور میانگین بر روي میز کار افراد در ادارات 
از میکروب هایي است که در دستشویي هاي  400 برابر بیشتر  یافت مي شود، 
همان محیط کار وجود دارد. آنها در این پژوهش تعداد میکروب هاي موجود بر 
روي انواع لوازم اداري را شمارش کرده و گوشي هاي تلفن با 25 هزار میکروب 

با  3 هزار میکروب و موس ها  با  اینچ مربع، صفحه کلیدهاي کامپیوتر  در هر 
600 میکروب، به ترتیب بزرگ ترین منابع آلودگي شناخته شدند. این  هزار و 
در حالیست که در هر اینچ مربع از سنگ دستشویي فرنگي تنها 49 میکروب 

یافت مي شود!
باید هرچند وقت یکبار  این مشکل  این آلودگي ها و حل  با  شما براي جنگیدن 
بهتر  البته  کنید.  پاک  کامال  را  کامپیوتر و دستگیره ها  میز،  تلفن، روي  گوشي 

است براي این کار از یک ماده ضدعفوني کننده مثل الکل کمک بگیرید. شستن 
مرتب دست ها هم کمک بسیار بزرگي به کاهش آلودگي و سالمت شما مي کند.

دکتر گربا کیف پول آقایان را نیز یکي از جاهاي خوش آب و هوا براي زندگي 
میکروب ها مي داند. وي مي گوید کیف پولي که در جیب پشتي نگهداري مي شود 

جاي خوب و گرمي براي رشد میکروب هاست.
با کمي دقت مي توانید نظر دکتر گربا را در مورد آلودگي شدید دستگاه هاي 
خودپرداز بانک هم تایید کنید. اما وسیله دیگري که این روزها تقریبا همیشه 
نمي کنیم، گوشي  جدا  از خودمان  لحظه اي  را  آن  ما  اغلب  و  است  همه  همراه 
موبایل است. طبیعي است که این وسیله از آلوده ترین چیزهاي اطرافمان باشد. 
مي کنید  فکر  آیا  که  کردند  نیویورک سوال  مردم  از  پژوهشگران  قبل  4 سال 
کف کفش تان کثیف تر است یا توالت خانه یا گوشي موبایل؟! شما هم اگر به 
جاي آن ها بودید احتماال از این سوال تعجب مي کردید. ولي تحقیقات دانشمندان 
انگلیسي نشان داد که باکتري و میکروب هاي موجود روي گوشي تلفن همراه 
از سنگ دستشویي هم بیشتر است. نکته جالب تر اینکه افزایش دماي تلفن هاي 
همراه در حین استفاده، این گوشي ها را تبدیل به محیط هاي مناسبي براي کشت 
و رشد باکتري ها مي کند. بسیاري از باکتري ها براي رشد به محل گرم و تاریک 
احتیاج دارند و این شرایط بر روي گوشي تلفني که در جیب یا کیف شما قرار 

دارد برایشان مهیاست.
ما  : »چرا  باشد که  از ذهن تان گذشته  این سوال  باال شاید  با خواندن مطالب 
میکروب ها  همه  که  است  این  پاسخ  نمي میریم؟!«  میکروب  همه  این  وجود  با 
مي شود  ما  شدن  بیمار  باعث  چه  آن  و  کنند  بیمار  را  انسان  بدن  نمي توانند 
بیشتر نوع میکروب هاي مهاجم است، نه تعداد آن ها. این را هم بدانید که اغلب 
بیماري هایي که این میکروب ها براي ما ایجاد مي کنند کشنده نیستند. شاید دفعه 

آخري که به اسهال مبتال شدید، هیچ علتي براي آن پیدا نکرده باشید

msnbc :منبع!

به  بازار و مشتريان 
جديد فکر کنيد!

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و 
مشتریان شما را 

بیشتر می کند!
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آشپزباشی
ماهی با قارچ و اسفناج

● مواد الزم 
اسفناج   – گرم   175 قارچ   – تکه   4 ماهی  فیله 
1 کیلو – پیاز نگینی خرد شده 1 عدد متوسط 
قاشق   2 پارمیزان  پنیر   – حبه   1-2 سیر   –
 – گرم   25 کره   – عدد   1 آبلیمو   – غذاخوری 
روغن زیتون 1 قاشق غذاخوری – نمک و فلفل 
تازه کوبیده شده به میزان الزم – خالل دندان 

به تعداد 

● چگونگی تهیه
پیازهای  و  کنید  گرم  را  کره  ماهیتابه  یک  در 
حاال  شود  نرم  فقط  دهید  تفت  را  شده  خرد 
حرارت را زیاد کنید و قارچهای خرد شده را 
حاال  بپزید.  دقیقه   2-3 مدت  وبه  کنید  اضافه 
اسفناج های خرد شده را اضافه کنید و آبلیو 
و  کنید  اضافه  را  فلفل  و  کنید،نمک  اضافه  را 
فیله  ندهید.  تفت  زیاد  کنید  دقت  بگذارید  کنار 
های ماهی را با کمی نمک و فلفل تازه کوبیده 
و کمی آبلیمو و سیر ریز شده نیم ساعت قبل 

از کار مزه دار کنید.

ها  ماهی  کردن  رول  به  کنید  شروع  حاال 
ظرف  یک  کنید.  محکمش  دندان  خالل  با  و 
کنید  چرب  زیتون  روغن  با  را  فر  مخصوص 
و ماهی ها را درونش بچینید و در فر از قبل 
گرم شده به مدت 20-25 دقیقه با حرارت 180 
درجه سانتی گراد یا 350 درجه فارنهایت در 
شدن  پخته  از  بعد  دهید.  قرار  فر  وسط  طبقه 
قارچ  مخلوط  و  کنید  خارج  از ظرف  را  ماهی 
بریزید  مخصوص  ظرف  یک  در  را  اسفناج  و 
پنیر  رویش  و  بچینید  رویش  را  ها  ماهی  و 
تا  بگذارید  فر  در  مجددا  و  بپاشید  پارمیزان 

وقتی رویش طالیی شود. 

5 آزمايشي که خانم ها بايد انجام دهند
ترجمه: سمیه وحداني

در ذهن تان فهرستي از کارهایي را که براي سالمت مفیدند، مجسم کنید. حتما 
اولین چیزهایي که به ذهن تان مي رسد، این هاست: تغذیه خوب، خواب کافي، 
ورزش منظم و احتماال مصرف به اندازه ویتامین ها. البته همه این  کارها شرط 
الزم است اما کافي نیست و این فکر که چون زندگي سالمي دارم، پس هرگز 
به بیماري خطرناکي مبتال نمي شوم؛ صد درصد اشتباه است. اگر واقعا به فکر 

سالمت تان هستید حتما این آزمایش ها را انجام دهید....
آزمایش پاپ اسمیر: از آنجا که تغییرات سلولي در ناحیه دهانه رحم مي تواند 
به سرطان منجر شود، بنابراین نمونه برداري از سلول هاي این ناحیه بهترین 

راه براي اطمینان از سالمت دهانه رحم است.
است  الزم  بار  یک  21 سالگي، سالي  از سن  معموال  بدهیم؟  آزمایش  کي   •
 3 که  در صورتي  بعد  به  سالگي   30 از  و  دهند  انجام  را  تست  این  خانم ها 
آزمایش متوالي قبلي منفي باشد و سابقه بیماري مشکوکي هم وجود نداشته 

باشد مي توان این تست را هر 3 سال یک بار انجام داد.
با  زنان  متخصص  پستان:  زایمان.معاینه  و  زنان  متخصص  برویم؟  کجا   •
که  یا هر چیز غیرعادي دیگري  تومور  آیا  که  بفهمد  معاینه پستان مي تواند 

حاکي از سرطان باشد در بافت، پوست یا نوک پستان وجود دارد یا نه.
• کي آزمایش بدهیم؟ تا پیش از 40 سالگي دست کم هر 3 سال یک بار و پس 

از 40 سالگي، سالي یک بار.

کجا برویم؟ متخصص زنان و زایمان.تست شنوایي: تحقیقات اخیر نشان   •
اندکي  این  از  30 ساله اي که پیش  20 و  افراد  از  12 درصد  از  مي دهد بیش 

کم شنوایي داشته اند با مشکل جدي در شنوایي مواجه اند.
• کي آزمایش بدهیم؟ مراجعه 10 سال یک بار مي تواند در پیشگیري از بروز 
مشکالت شنوایي کمک کند. پس از 50 سالگي این مراجعه باید هر 3 سال یک 

بار باشد.
بنیاد  که  آماري  طبق  شنوایي سنجیواکسیناسیون:  مراکز  برویم؟  کجا   •
بین المللي بیماري هاي مسري منتشر کرده است از هر 8 آمریکایي بزرگسال 
یک نفر به دلیل مشغله زیاد واکسن زدن را فراموش مي کند. واکسیناسیون 
به نظرتان مال  بیماري هایي حفظ کند که شاید  از  به موقع مي تواند شما را 
مبتال  شوید؛  آنها  به  است  ممکن  کنید  بي توجهي  اگر  ولي  باشند  بوق  عهد 

بیماري هایي مثل سیاه سرفه، کزاز، سرخک و...
• کي واکسن بزنیم؟ باید در مورد نوبت واکسن ها از پزشک  خودتان سوال 
کنید. برخي از واکسن ها به مرور زمان اثرشان کم  مي شود و باید یادآور آن 

را تزریق کرد. مثال واکسن کزاز هر 10 سال باید تکرار شود.
دارند.اندازه گیري  واکسیناسیون  که  درمانگاه هایي  تمام  برویم؟  کجا   •
کلسترول: کلسترول باال یعني تهدید بیماري قلبي. کلسترول خون باید زیر200 
یا   HDL و   100 زیر  بد  کلسترول  یا   LDL باشد؛  دسي لیتر  در  میلي گرم 

کلسترول خوب باالي 60 و تري گلیسیرید زیر 150. 
• کي آزمایش بدهیم؟ از 20 سالگي دست کم هر 5 سال یک بار.

• کجا برویم؟ پزشک عمومي. 
family circle :منبع
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]فرناز قلعه دار[ 

داشت  آغوش  در  که  شیرخواره  نوزاد  گریه هاي  از  که  جوان  زن 
درمانده به نظر مي رسید با دست دیگرش پسر خردسالش را دنبال 
خود مي کشید و به محض یافتن یک صندلي خالي در انتهاي راهروي 
دادسرا با عجله خود را به آنجا رساند و با تشر از پسرش خواست 
که  پسربچه  اما  کند.  آماده  را  او شیشه شیر  تا  بگیرد  بغل  را  بچه 
انگار دل خوشي از خواهر کوچولویش نداشت با بي اعتنایي به گوشه 
دیوار تکیه زد و با لحن کودکانه اش گفت: »آخه من که زورم نمي رسه 

بغلش کنم، مامان!« 
مادر اما ناگهان چشم غره اي رفت و گفت: »گفتم بگیر تا برایش شیر 

درست کنم اینکه بلد نیست یک جا بشینه! 
توجهي  مادرش  حرف  به  بازیگوش  کوچولوي  پسر  هم  باز  اما 
زن  طرف  به  بودم  نشسته  نزدیک شان  که  من  میان  این  در  نکرد. 
سرعت  به  هم  مادرش  و  گرفتم  آغوش  در  را  بچه  و  رفته  جوان 
سرگرم تهیه شیرخشک شد. زن بیچاره که دائم عذرخواهي مي کرد 
البه الي حرف هایش گاهي هم به بخت بد و سرنوشت سیاهش لعنت 
مي فرستاد. در این میان گریه هاي بي امان دختر کوچولو به محض 
رسیدن شیشه شیر قطع شد و زن مضطرب و بي قرار هم گفت: بچه 

طاقت یک لحظه گرسنگي را هم نداره و ... 
در حالي که سرصحبت خود به خود باز شده بود زن جوان که خود 
را سیمین معرفي مي کرد و به صورت زیباي نوزاد خیره مانده بود 
گفت: »بیچاره شوهرم! چقدر دلش مي خواست این بچه را ببیند. چه 
آرزوها که براي این بچه داشت اما صدافسوس که همه را با خود 

به گور برد.« 
دیدن  با  بود  ایستاده  دیوار  گوشه  لحظه  آن  تا  که  کوچولو  پسر 
چشمان خیس مادر سراسیمه خود را به او رساند و با زبان شیرین 
کودکانه گفت: »مامان گریه نکن. ببخشید به خدا قول مي دم همیشه 
به حرفت گوش کنم.« زن جوان که کمي آرام گرفته بود سرش را بلند 
کرد و در حالي که لبخند محبت آمیزي بر لب داشت گونه هاي سرخ 

پسرک را بوسید و او را هم به آغوش کشید. 
همان موقع از سرکنجکاوي پرسیدم: شوهرتان به قتل رسیده؟! که 
که  اتفاقي  کاماًل  حادثه  یک  در  کرد.  متأسفانه تصادف  نه.  گفت:  او 
اصاًل فکر نمي کردم با مرگ شوهرم همراه شود. سرعت خودرویي 
احتمال چند جراحت  فقط  بود که  آنقدر کم  به شوهرم برخورد  که 
چشمانم  مقابل  ناباوري  کمال  در  افسوس  اما  داشت.  وجود  ساده 
این  اما نمي دانم چرا  باخت. پزشکان گفتند ضربه مغزي شده  جان 
برایم  باورش  هم  هنوز  که  افتاد  زمین  آرام  آنقدر  داد؟  رخ  حادثه 

غیرممکن است. 
البته تا قبل از این حادثه هم در زندگي من و همسرم اتفاقات باور 
نکردني زیادي رخ داده بود که حاال تازه مي فهمم هیچ یک از کارهاي 
خدا بي حکمت نیست. حاال دیگر به خوبي فهمیده ام و مطمئن شده ام 
به زور از خدا هیچ چیز نخواهم. چرا که تمام کارهاي خدا از روي 

حکمت و عدل و انصاف است. 
بعد به آرامي ادامه داد: »نمي خواهم امیرعلي حرف هایم را بشنود بچه 
خیلي باهوش و حساسي است. اي کاش به داشتن او اکتفا مي کردیم 
و آنقدر براي بچه دار شدن سماجت نکرده و خودمان را مورد غضب 

الهي قرار نمي دادیم. 
زن جوان در حالي که سفره دل پرغصه اش را باز کرده بود گفت: 
از دوستان  یکي  به عقد  بودم  20 ساله  که  قبل در حالي  »17 سال 
برادرم درآمدم. شاهرخ آن موقع تازه لیسانس گرفته بود و دنبال 
مناسبي  مالي  وضع  ازدواج  اوایل  اینکه  خاطر  به  مي گشت.  کار 
نداشتیم، بچه دار شدن را به سال هاي بعد موکول کردیم. خوشبختانه 
سال   2 کرد.  پیدا  خوب  درآمد  با  مناسبي  کار  زود  خیلي  شوهرم 
بعد هم توانستیم ماشیني بخریم و به زندگي مان هم سر و ساماني 
بدهیم. در سال سوم زندگي کم کم صداي پدر و مادرهایمان بلند شد 
و زمزمه بچه دار شدن از هر طرف به گوشمان رسید. خودمان هم 
به این نتیجه رسیده بودیم که آمدن بچه مي تواند زندگي مشترک مان 

را شیرین تر کند. 
اما یک سال بعد متوجه شدیم بچه دار نمي شویم و باید تحت معالجه 
به مراکز پزشکي بي فایده  تمام رفت و آمدهایمان  اما  بگیریم.  قرار 
از  اینکه یکي از دوستان شوهرم پزشک حاذقي را در یکي  تا  بود. 

شهرستان ها به ما معرفي کرد و ما هم نزد او رفتیم. دکتر پس از 
از  اصلي  مشکل  گفت:  الزم  پزشکي  معاینات  و  آزمایش ها  بررسي 
شوهرم است و او باید تحت درمان و عمل جراحي قرار گیرد. شاهرخ 
هم به خاطر عالقه شدید به بچه با صرف هزینه هاي سرسام آور و 

تحمل عمل هاي جراحي طاقت فرسا تمام خطرات را پذیرفت. 
کردن  طي  براي  جراحي  عمل  آخرین  انجام  از  پس  ترتیب  بدین 
دوران نقاهت همسرم به تهران برگشتیم. در این میان گاهي اوقات 
که از شدت رنج و ناراحتي و مشکالت خانوادگي شوهرم از کوره 
درمي رفتم مي گفتم: »آیا داشتن یک بچه به این همه سختي و آوارگي 
مي ارزد.« شاید واقعًا داشتن فرزند در طالع و سرنوشت ما نوشته 
نشده است اما او مي خندید و مي گفت: سیمین من عاشق بچه هستم 
تصور این که یک روز بچه ام مرا بابا صدا کند تحمل همه این درد و 

ناراحتي ها را برایم آسان مي کند. 
در آتش مشکالت من  باید  که  گناهي کرده اي  تو چه  آن گذشته  از 
محقق  آرزو  این  بزودي  و  شوي  مادر  داري  حق  هم  تو  بسوزي. 

مي شود و ... 
حدود یک ماهي از آخرین عمل جراحي موفقیت آمیز شاهرخ گذشته 
بود و او در وضعیت جسمي طبیعي بود که شبي ناگهان برق خانه 
و  شد  بلند  جا  از  شاهرخ  بالفاصله  رفت.  برق ها  و  کرد  اتصالي 
کند.  بررسي  را  کنتور  تا  گذاشت  زیرپایش  آهني محکمي  چهارپایه 
داشتم به او مي گفتم مواظب باشد که حرفم تمام نشده او محکم به 

زمین افتاد. 
همین اتفاق عجیب و باور نکردني تمام زحمات یکساله من، شاهرخ و 

پزشکان را براي بچه دار شدن نابود کرد. این را دکتر پس از معاینات 
دقیق گفت. 

این گونه بود که کم کم فکر بچه دار شدن را از ذهن خود دور کردیم. 
پیشنهاد دوستان و بستگان سرانجام  به  بعد  که چهار سال  این  تا 
شاهرخ با گرفتن بچه از شیرخوارگاه موافقت کرد و سرانجام نوزاد 
پسري را به فرزندي پذیرفتیم. اسمش را امیرعلي گذاشته و نیمي از 
دارایي مان را نیز به نامش کردیم. با آمدن امیرعلي زندگي مان رنگ 
گریه هایش  با  و  مي خندیدیم  خنده اش  هر  با  گرفت.  دیگري  بوي  و 
غصه دار مي شدیم. پسر شیرین و باهوشي بود که هر چه بزرگتر 
مي شد عشق و عالقه ما نیز به او چند برابر مي شد و از همه عجیب تر 
این  منکر  نمي توانست  بود. هیچکس هم  به شاهرخ  او  زیاد  شباهت 

شباهت شود حتي پدر و مادرشوهرم. 
با این حال حدود چهار سال بعد شاهرخ دوباره تصمیم به معالجه 
گرفت چرا که برخي دوست نماها زیرپایش نشسته بودند که »بچه 
خود آدم چیز دیگري است«. و همین حرف ها هم باعث شد شاهرخ 

این بار براي معالجه به اروپا سفر کند. 
من  زیاد  هزینه هاي  صرف  و  متخصص  پزشکان  کمک  با  باالخره 

باردار شدم. 
همسرم که با اطالع از این خبر سر از پا نمي شناخت بالفاصله یک 
میهماني مفصل ترتیب داد تا به قول خودش همه فامیل را در رسیدن 
به آرزویش شریک کند اما من بشدت دلشوره داشتم و نگران بودم. 

چرا که قرار بود پس از حدود 15 سال بچه دار شوم. 
مطابق معمول هر ماه به پزشک معالج مراجعه مي کردم تا وضعیت 

خودم و بچه را کنترل کنند که در ششمین ماه بارداري آن حادثه 
شوم رخ داد. 

یک روز صبح که همراه شاهرخ از خانه بیرون مي رفتیم تا به مطب 
دکتر برویم همسرم زودتر به سمت در رفت تا ماشین را جلوي در 

بیاورد و من راحت تر سوار شوم. 
همانطور که روي پله ها ایستاده بودم و به شاهرخ نگاه مي کردم او 
با ماشین جلوي در ساختمان توقف کرد. اما همین که پیاده شد تا به 
طرفم بیاید ناگهان یک خودروي عبوري به او زد. در حالي که فکر 
نمي کردیم برایش مشکل خاصي پیش آمده باشد. با کمک مردم او را 
سوار ماشین کرده و به طرف بیمارستان حرکت کردیم. اما تنها چند 

دقیقه بعد او روي صندلي خودرو جان باخت. 
وقتي از زن جوان که به گریه افتاده بود پرسیدم براي چه به دادسرا 
محکوم  دیه  پرداخت  به  دادگاه  از سوي  خودرو  راننده  گفت:  آمده 
شده امروز هم آمده ام دیه را بگیرم. حاال هم با دو بچه قد و نیم قد به 

سرنوشت نامعلوم و مبهم خود و بچه ها فکر مي کنم و ...

دانش آموز 15 ساله در آغوش 
معلمش جان سپرد 

زاک اولومگبون سیزدهمین نوجواني است که امسال در لندن 
به قتل رسیده است 

یک پسر 15 ساله که در مقابل مدرسه شان توسط یک باند 
داد. جان  خود  معلم  آغوش  در  بود  خورده  چاقو  خالفکار 

کمپوس  پارک  مدرسه  نزدیکي  در  اتومبیلي  در  جوان  چهار 
محل  به  اولومگبون  زاک  رسیدن  انتظار  در  لندن  جنوب  در 
تحصیل خود بودند. زماني که زاک به نزدیک مدرسه رسید 
این چهار جوان با چاقو به جان او افتادند. یکي از معلمان این 
دانش آموز  این  به  کمک  براي  بود  که شاهد صحنه  مدرسه 
نوجوان  پسر  و  رسید  محل  به  دیر  خیلي  او  اما  کرد.  اقدام 
رقم  از  پس  او جان سپرد. چهار جوان خالفکار  دستان  در 
متواري  از صحنه  اتومبیل خود  با  هولناک  جنایت  این  زدن 
شدند اما ساعاتي بعد آنها به جرم قتل زاک دستگیر شدند تا 
بازجویي هاي الزم از آنها به عمل آید. او سیزدهمین نوجواني 

است که امسال در لندن به قتل رسیده است. 
میزان  بیشترین  که  است  مدارسي  از  یکي  کمپوس  پارک 
به  این مدرسه  داراست. طراحي  را  دار  دانش آموزان مشکل 
کاسته  دانش آموزان  تهاجمي  رفتارهاي  از  که  است  شکلي 
حیاط  دور  آن  درس  کالس هاي  تمامي  مثال  براي  شود. 
است.  روشن  هم  آن  دیوارهاي  رنگ  و  شده  بنا  مرکزي 
سالن هاي  مجهزترین هاي  از  مدرسه  این  دانش آموزان   90
ورزشي و کارگاه هاي هنري بهره مند هستند اما این مدرسه 
همیشه مرکز درگیري میان باندهاي مختلف نوجوانان لندن 
این  از  قبل  روز  که عصر  است  ازآن  حاکي  است.گزارش ها 
جنایت یکي از افسران پلیس منطقه توسط عده اي جوان مورد 
حمله قرار گرفته و زخمي شد .گفته مي شود تعدادي از این 
جوانان در مرگ زاک اولومگبون هم دخیل بوده اند. این در 
بین  درگیري  چند  خاطر  به  قتل  این  احتماال  که  است  حالي 
معلمان  از  یکي  است.  بوده  منطقه  این  در  خالفکار  باند  دو 
پارک کمپوس که نخواسته نامش فاش شود از پنجره مدرسه 
مشغول تماشاي بیرون بوده که حضور چهار جوان در یک 
اتومبیل توجه اش را جلب مي کند. سپس زاک از راه مي رسد 
و درگیري خونین شروع مي شود. در ابتدا گفته مي شد چهار 
جوان مهاجم از دانش آموزان پیشین این مدرسه بوده اند اما 
به گفته پلیس، افرادي که در رابطه با این قتل دستگیر شده اند 
هیچ ارتباطي با این مدرسه نداشته اند.این حادثه در ساعت 9 
به وقت محلي رخ داده است. شاهدان عیني مي گویند این چهار 
جوان زاک را در کنار در ورودي مدرسه گیر انداخته اند و با 
یک چاقو بزرگ به او حمله کرده اند. این در حالي است که 
گفته مي شود یک پسر 14 ساله دیگر هم در این حادثه چاقو 

خورده است. جودي بلک در این باره مي گوید: 
از  یکي  خانه  حیاط  حصار  از  خورد  چاقو  که  نوجواني   «
دنبالش  به  هم  جوان  چهار  آن  و  رفت  داخل  به  همسایه ها 
دویدند. ما پس از چند لحظه دیدیم که آنها به طرف اتومبیل 
خود دویدند و فرار کردند ما پالک ماشین آنها را یادداشت 
همسایگان  از  دیگر  یکي  دادیم.«  پلیس  به  را  آن  و  کردیم 
مي گوید:» نزدیک به 30 سال است که در این منطقه زندگي 
مي کنم و روز به روز اوضاع اینجا بدترمي شود.در شش سال 
گذشته دو تن از دوستان مان هم در این محل چاقو خورده اند 
و یکي هم به ضرب گلوله کشته شده است. اما کشته شدن یک 
پسربچه بي گناه که به مدرسه مي رفت واقعا وحشتناک است.« 

تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد. 
4 جوالي 2010 

ماجرای واقعی
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درآمد پرسود قاچاقچيان 
انسان در آفريقا 

انسان  مخدر،قاچاق  مواد  و  اسلحه  قاچاق  از  پس 
جهان  قانونی  غیر  تجارت های  ازپر سودترین  یکی 
است.یکی از مراکز اصلی قاچاق انسان کشورهای 
از  یکي  بیکاري  و  گرسنگي  فقر،  است.  آفریقایی 
دام  در  را  آفریقایي ها  که  است  عللي  مهم ترین 
انسان گرفتارمي کند.در حال حاضر در  قاچاقچیان 
میزان  بیشترین  زده  بحران  اتیوپی  و  زده  جنگ  سودان 
قاچاق انسان دیده می شود.قاچاقچیان انسان در این منطقه 
پیچیده  دالری  میلیون  مولتی  یک شبکه  انداختن  راه  به  با 
افرادی را که به فردایی بهتر امیدوارند به سایر کشورهای 
آفریقایی منتقل می کنند. ساالنه هزاران نفر در سودان و 
اتیوپی با ترک کشورهای شان و پیمودن مسیری چند هزار 
کیلومتری از شاخ آفریقا و شرق آفریقا به سمت جنوب این 

قاره می روند. 
قاچاقچیان در اکثر مناطق دنیا به صورت پنهانی به قاچاق 
قاچاقچیان عالوه  آفریقا  اما در  انسان مبادرت می ورزند 
به  را  افراد  هم  هوایی  راه  از  دریایی  و  زمینی  راه های  بر 
مناطق مورد نظرشان منتقل می کنند.آنطور که به نظر می 
رسد نیروهای پلیس هم در این مناطق در اعمال مجرمانه 
هواپیما  طریق  از  افراد  انتقال  هستند.  شریک  قاچاقچیان 
بین المللی  مدعاست.سازمان  این  بر  مصداق  بارزترین 
مهاجرت در گزارش اخیر خود در خصوص قاچاق انسان در 
این منطقه می گوید:» مصالحه مسئوالن و قاچاقیان در این 
مناطق تهدیدی جدی برای امنیت ملی این کشورهاست.«در 
با قاچاقچیان باعث  این گزارش آمده است همکاری پلیس 
رونق بیشتر این تجارت شده است.پول خوب این تجارت 
دفاتر  از  یکی  است.  این عمل مجرمانه  برای  اصلی  انگیزه 
سازمان بین المللی تجارت در نایروبی واقع است. به گفته 
مناطق  این  در  انسان  قاچاق  حلقه  دفتر  این  کارشناسان 
مرکز  این  کارشناسان  از  است.یکی  شده  پیچیده  بسیار 
می گوید:»ده ها هزار نفر از سومالی و اتیوپی به راحتی به 
جنوب آفریقا می روند و همه شان هم با سالمت و موفقیت 
این مسیر را طی می کنند.راه های فرار از این مرزها بسیار 
زیاد و در تمامی مناطق اوضاع به همین منوال است.«آقای 
موکوتدکی امپشه معتقد است فساد مقامات هم کار را برای 
است.او  کرده  دشوارتر  انسان  قاچاقچیان  علیه  مبارزه 
می گوید:» بعضی از مقام های دولتی واقعا باعث نا امیدی ما 
می شوند.در شرایطی که ما در حال مبارزه با قاچاقچیان 
انسان هستیم، عده ای هم در میان خودمان به آنها کمک 
با  اتیوپی  و  سومالی  دولت های  مسلم  طور  کنند.«به  می 
بنابراین  هستند  گریبان  به  دست  بسیاری  مالی  مشکالت 
می  پرداخت  آنها  به  عنوان رشوه  به  قاچاقچیان  که  پولی 

کنند تا حدی می تواند به آنها کمک کند. قاچاقچیان قبل از 
شروع سفر از مسافران خود 1500 تا 2000 دالر دریافت 
می کنند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت حاکی از آن 
40 میلیون  انسان حدود  است سود ساالنه تجارت قاچاق 
مالی  ضررهای  خود  مسیر  در  مسافران  بوده.البته  دالر 
افراد  این  از  که  شوند.دزدی هایی  می  متحمل  را  بسیاری 

می شود باعث می شود آنها تقریبا بدون هیچ پولی به مقصد 
خود برسند.تجاوز و سایر سوء استفاده ها هم در این سفر 
از  مهاجرت  میزان  اخیر  سال های  است.در  متداول  بسیار 
سومالی به دیگر کشورهای آفریقایی به شدت افزایش یافته 
است.اسماعیل که اهل سومالی است در این باره می گوید:» 
در 5 تا 10 سال آینده هیچ کس در سومالی زندگی نخواهد 
کرد.فکر نمی کنم این کشوردیگر هرگز روی صلح را ببیند.« 
سلما به همراه پسر سه ساله اش شش سال پیش از سومالی 
مهاجرت کرد و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از اعضای 
خانواده اش ندارد.او که اکنون در کیپ تاون زندگی می کند، 
می گوید:» در طول سفر 24 روز راه رفتیم.من در کنیا با یک 
توانستم  آنها  شبکه  توسط  و  شدم  آشنا  انسان   قاچاقچی 
و  تانزانیا،زامبیا  در  سلما  گفته  کنم.«به  فرار  سومالی  از 
قاچاقچیان  با مشکل برخورد کرد که  آنها  زیمبابوه گروه 
با پرداخت پول به پلیس آزادی و ادامه فرار آنها را ممکن 
ساختند. با وجودی که شش سال از آن سفر گذشته سلما 
هنوز تک تک لحظات سفر را به یاد دارد.او می گوید:»شب 
ها با ترس از حمله شیرها به خواب می رفتیم.این در حالی 
بود که مارگزیدگی امری متداول بود.این مشکالت در مقابل 
بود. ناچیز  داشتند  قاچاقچیان  که  نامشروعی  تقاضا های 

قاچاقچیان  کرد  نمی  برآورده  را  آنها  تقاضای  کسی  اگر 
تهدیدش می کردند او را از کاروان بیرون خواهند انداخت 
و چنین کاری هم می کردند.«به گزارش سازمان بین المللی 
مهاجرت، تمامی زنانی که توسط قاچاقچیان انسان انتقال 
داده می شوند مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.

او  که  چرا  بود  دیگران  از  تر  سلما سخت  برای  سفر  این 
باید از فرزند کوچکش هم مراقبت می کرد.قاچاقچیان به او 
گفته بودند تامین جانی پسرش بر عهده آنها نخواهد بود. 
آفریقا تنها کشوري نیست که دراین رابطه قربانیان زیادي 
مي دهد، هند، تایلند، چین وفیلیپین نیز از جمله کشور هایي 
هستند که در زمینه قاچاق انسان قربانیان زیادي مي دهند. 

قربانيان ايتاليايی جام جهانی 
بحث میان طرفداران تیم هاي ملي فوتبال آلمان و ایتالیا به 
مرگ دو طرفدار از سرزمین چکمه منتهی شد.این جریان 
و یک طرفدار  ایتالیایي  دو طرفدار  که  آنجا شروع شد  از 
آلماني بر سر سوابق و افتخارات تیم هاي ملي کشور خود 
به  آلماني  شهروند  ناگهان  که  کردند  مي  بحث  یکدیگر  با 
ضرب گلوله طرفداران ایتالیا را از پا درآورد. پلیس آلمان 
محل  هانوفر  شهر  بیمارستان  به  قرباني  دو  هر  داد  خبر 
این حادثه منتقل شدند که یکي از آنان در دم جان سپرد 
و دیگري نیز 24 ساعت بعد از این حادثه بر اثر خونریزي 
جان خود را از دست داد. ضارب همچنان فراري است و 
پلیس آلمان تدابیر ویژه اي را براي دستگیري وي فراهم 

کرده است. 

مار بعد از خوردن تمساح 
منفجر شد 

ایالت  از خوردن یک تمساح در  پیتون بزرگ بعد  یک مار 
از  یکی  مرداب  در  حادثه  این  ترکید.  آمریکا  فلوریدای 
مناطق حمایت شده ایالت فلوریدای آمریکا رخ داد. مسئول 
یک  حادثه  این  در  گفت:  باره  این  در  شده  حمایت  منطقه 
مار چهار متری به تمساح حمله کرد و آن را خورد. اندازه 
این تمساح کمتر از دو متر بود، اما قدرت عضالتش باعث 
شد بدن پیتون پاره شده و بترکد. پروفسور فرانک ازوتی 

از دانشگاه فلوریدا در این باره گفت: دیدن چنین درگیری 
های مرگباری بسیار نادر است. احتماال تمساح با پنجه های 
تیزش معده پیتون را پاره کرده که این مسئله باعث ترکیدن 

بدن پیتون و مرگ هر دو حیوان شده است. 

قتل خواهر به خاطر خروج
 از خانه 

سه مرد در مصر خواهر خود را به خاطر اینکه بدون اجازه 
از خانه خارج شده بود با ضربات چاقو از پای درآوردند.
با  پورسعید مصر  استان  از ساکنان  نفر  چند  حادثه  روز 
اداره پلیس تماس گرفته و به ماموران گفتند: زنی در منطقه 
المناخ به شدت مجروح شده است. ماموران بالفاصله پس 
بیمارستان  به  را  این حادثه زن جوان  دریافت گزارش  از 
انتقال دادند. در تحقیقات اولیه مشخص شد که سه برادر 
خواهر  از  قبال  آنها  هستند.  جنایت  این  عامالن  جوان  زن 
خود خواسته بودند که برای بیرون رفتن از خانه از آنها 
نکرده  توجهی  آنها  به سخنان  جوان  زن  اما  بگیرد  اجازه 
بود  خیابان  از  عبور  حال  در  جوان  زن  حادثه  روز  بود. 
که سه برادرش او را غافلگیر کرده و با چاقو چند ضربه 
به  از دستگیری  که پس  پرونده  این  متهمان  زدند.  به وی 
معرفی  دادستانی  به  بودند  کرده  اعتراف  جنایت  ارتکاب 
شدند تا تحقیقات الزم در این خصوص انجام شود. این زن 
30 ساله که به خاطر وارد آمدن ضربات چاقو زخمی شده 

بود قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد. 

نبض دنيای مد در 
دستان قاچاقچی سابق 
گذشته  در  ساله   43 فرناندز 
و  تفریحی  های  قایق  صاحب 
در  و  بوده  فراری  های  ماشین 
می  زندگی  بارسلون  و  میامی 

کرده است 

گاهی  زندگی  در  انسان ها 
که  رسند  می  ای  مرحله  به 
شغل شان  می کنند  احساس 
ویژگی های  روحیات  با 
تناسبی  هیچ  آنها  شخصیتی 
تصمیم  یک باره  به  و  ندارد 
می گیرند مسیر کامال متفاوتی 
باور  شاید  کنند.  انتخاب  را 
قاچاقچی  یک  که  مسئله  این 
و  مد  دنیای  به  کلمبیایی 
طراحی لباس رو آورده کامال 
ایالن  ولی  باشد.  آور  تعجب 
جرم  به  پیش  سال   21 که  فرناندز 
قاچاق اسلحه و مواد مخدر دستگیر 
با  بار  نخستین  شد  زندان  روانه  و 
روی  مختلف  های  نقش  طراحی 
نویس  روان  از  استفاده  با  تیشرت 

کارهنری خود را آغاز کرد. 
زندان  فضای  از  فرار  برای  فرناندز 
طراحی  قالب  در  را  احساساتش 
جمله ها و نقش های متنوع روی لباس 

های هم سلولی هایش بیان کرد. 
این  گرفت  تصمیم  آزادی  از  پس  او 
استعداد کشف شده را در تولید لباس 
بار  تقدیر  دست  اما  گیرد.  کار  به 
دیگر او را با گذشته ای که سعی در 
فراموش کردنش داشت روبه رو کرد. 
در  دوستانش  با  همراه  که  فرنادز 
کافه ای در میالن نشسته بود توسط 

چهار  اصابت  مورد  ناشناسی  فرد 
گلوله قرار گرفت. جمله ای که وی در 
آن هنگام گفت این بود: » از شلیکش 

مشخص است که حرفه ای نیست.« 
صاحب  گذشته  در  ساله   43 فرنادز 
ماشین های  و  تفریحی  های  قایق 
فراری بوده و در میامی و بارسلون 
به  دستیابی  است.  می کرده  زندگی 
آسان  بسیار  برایش  امکانات  و  پول 
بوده و زندگی توام با آرامشی داشته 
تا اینکه در 1989 پلیس بین الملل او را 
سال   24 به  و  دستگیر  بارسلون  در 
وکالیش  اما  می کند  محکوم  حبس 
محکومیتش  دوران  می شوند  موفق 
این  در  او  دهند.  کاهش  9سال  به  را 
کار  و  شده  متحول  که  است  دوران 
هنری را پیشه خود می کند و به جای 
پخش مواد مخدر با طراحی های خود 
روی لباس، کاله و کفش وارد زندگی 

مردم می شود. 

فرناندز در حال حاضردارای شرکت 
تولید تیشرت، شلوار، کاله و پیراهن 
البسه را  در میالن است و میلیون ها 

روانه بازار می کند. 
زیبایی  چنان  از  فرناندز  های  طرح 
برخوردار است که کپی کاران چینی 
نیزبیکار ننشسته و برای حضور در 

بازار از آن کپی برداری می کنند. 
هرچند که خود فرناندز از تقلب بیزار 
کپی  این  دیگر  سوی  از  ولی  است 
برداری نشان از موفقیت او در بازار 

البسه به شمار می رود. 

چهره های خالفکاران کلمبیایی روی 
تی شرت های تولیدی فرناندز به چشم 
می خورد و او با این اقدام تالش می 
کند تا این پیام را به جوانان برساند: 
»مواد مخدر مصرف نکنید و مرتکب 

خالف نشوید.«

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد
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 ● متولد فروردین )بره(:
برای  زیادی  شغلی  وظایف  شما  امروز 
دلتان  است  ممکن  و  دارید  دادن  انجام 
برای  دهید.  انجام  را  آنها  همه  نخواهد 
انجام  که  کارهایی  ترسید  می  اینکه شما 
مفید  داشتید  آرزو  می دهید آن طور که 
در  است  ممکن  اینکه  وجود  با  نباشند. 
نکنید،  پیدا  خالی  وقت  اصاًل  روز  طول 
ولی به خودتان قول بدهید کمی استراحت 
بعد  به  را  کاریتان  های  برنامه  و  کرده 

موکول کنید.
● متولدین اردیبهشت )گاو(:

امروز سیاره بخت شما یعنی ونوس کمی 
در  که شما  طوری  است،  سردرگم شده 
مورد اینکه احساساتتان واقعی هستند یا 
نه به تردید افتاده اید. زمانی که شما می 
صحبت  خود  مهارتهای  مورد  در  توانید 
کنید می توانید تصویری همراه با جزئیات 
در ذهن خود تجسم کنید. اما اگر بخواهید 
شهامت  کنید،  تبدیل  واقعیت  به  را  آنها 
خود را از دست می دهید. اکنون به جای 
پیچیده خود  احساسات  کنید  اینکه سعی 
به  فقط  بگذارید،  میان  در  دیگران  با  را 
حسهایی که می دانید واقعیت دارند توجه 

کنید.
● متولدین خرداد )دوقلوها(:

داشته  وجود  افرادی  است  ممکن  امروز 
باشند که بخواهند به شما تکیه کنند، در 
حالیکه شاید شما توانایی کمک کردن به 
آنها را نداشته باشید. اما شما می توانید 
برای فردی که دوستش دارید نقش حامی 
را ایفا کنید. شاید شما این قدرت را دارید 
این  ببینید و  به وضوح  را  که هممه چیز 
خصلت شما را تبدیل به فردی آینده نگر 

کرده است.
● متولدین تیر )خرچنگ(:

تمایالت  مورد  در  کردن  صحبت  امروز 
شخصیتان می تواند برایتان دردسرساز 
باشد. جالب است که کار کردن با واقعیت 
که  اکنون  است.  تر  راحت  شما  برای  ها 
ماه در برج سنبله قرار گفته است شما را 
از درگیر شدن با مسائل حقوقی باز می 
اما  دارد. به حسهای خودتان توجه کنید 
بر پایه عقالنیت کار کرده و نسبت به داده 

های بی اساس بی توجه باشید.
● متولدین مرداد )شیر(:

بد  یا  و  بودن  خوب  توانید  می  شما 
اما  بدهید،  تشخیص  را  چیزی  هر  بودن 
نیست  واضح  کاماًل  خودتان  برای  وقتی 
به سختی می توانید آن را برای دیگران 
توضیح دهید. اگرچه برای شما راحت تر 
آرزوی  که  چیزهایی  مورد  در  تا  است 
داشتنش را دارید رویا پردازی کنید نه در 
مورد چیزهایی که واقعًا دنبالش هستید. 
مسائل  از  بعضی  که  است  الزم  االن  اما 
به صورت راز پیش خودتان باقی بماند. 
تا زمانی  از مسائل را  بهتر است بعضی 
که وقت افشا کردنشان فرا نرسیده است 
از مسائل  پیش خود نگه دارید، و برخی 
میان  در  کسی  با  نباید  وجه  هیچ  به  را 

بگذارید.
● متولدین شهریور )سنبله(:

حاال که ماه دوباره به برج سنبله بازگشته 
منطقتان  با  زیاد  شما  احساسات  است، 
جور در نمی آیند. سعی کنید که مسائلی 
را که باعث ناراحتی تان می شود را حل 
کنید، برای اینکه شما مجبورید هم عقلتان 
را در نظر بگیرید و هم احساساتتان را، 
حتی وقتی که آنها در دو مسیر متفاوت 

بعد  روزهای  در  که  وقتی  دارند.  قرار 
شدند،  تر  شفاف  شما  کارهای  نتایج 

مسئولیتتان سبک تر خواهد شد.
● متولدین مهر )ترازو(:

کرده  تجاوز  از حد خودتان  دیروز  شما 
خودتان  فکر  که  است  الزم  امروز  و  اید 
به  شدید  مجبور  اگر  کنید.  پاکسازی  را 
کار  این  از  کنید  اعتراف  خود  اشتباهات 
خجالت نکشید. نسبت به حرفهایی که می 
زنید و کارهایی که انجام می دهید متعهد 
انقدر هم که شما فکر  اینکه  باشید، برای 
می کنید بد نیستند. به زودی شما توانایی 
پیدا خواهید کرد که به جای نگاه  این را 
کردن به پشت سرتان پیش روی خود را 
از مشکالت  این قدرت بسیاری  ببینید، و 

شما را حل خواهد کرد.
● متولدین آبان )عقرب(:

ممکن است شما در مورد احساسات خود 
حالت تدافعی داشته باشید و اصاًل دلتان 
نخواهد در مورد چیزهایی که ناراحتتان 
شما  است  ممکن  اما  کنید.  بحث  کند  می 
به سمت افشا کردن حقایقی که می بینید 
سوق داده شوید، که این موضوع مغایر 
این  درابتدا  است.  شما  های  خواسته  با 
ولی  کند.  ناراحت  را  موضوع شاید شما 
این را  باالخره خواهید فهمید که توانایی 
دارید که بدون هیچ مشکلی در مورد آنچه 
در  و  کنید  گذرد صحبت  می  ذهنتان  در 
عین حال دیگران هم هنوز شما را دوست 

خواهند داشت.
● متولدین آذر )کمان(:

داشته  باالیی  خیلی  جنبه  شما  اگر  حتی 
خود  اهداف  به  نتوانید  اگر  ولی  باشید، 
عصبانی  راحتی  به  است  ممکن  برسید 
بودن  صبور  شرایط  این  در  شوید. 
برایتان کار خیلی سختی است، ولی برای 
شما حیاتی است که قدری تأمل کرده و 
های  برنامه  تا  بدهید  زمان  خودتان  به 
فقط یک  اگر شما  بدهید.  را توسعه  خود 
روی سکه را ببینید این موضوع باعث به 
برایتان خواهد  آمدن دردسرهایی  وجود 
شد، بنایراین عاقالنه است که تمام اهداف 
یک  روی  فقط  و  داده  پوشش  را  خود 

هدف خاص متمرکز نشوید.
● متولدین دی )بز(:

با شما رابطه نزدیکی  افرادی که  از  یکی 
به  مهمی  اطالعات  دادن  از  امروز  دارد 
که  دانید  می  شما  کند.  می  امتناع  شما 
می  تالش  و  اید  داده  دست  از  را  چیزی 
خط  متأسفانه  بفهمید.  را  حقیقت  کنید 
مشی شما زیاد مناسب نیست، برای اینکه 
نشود.  واقع  موثر  آینده  در  است  ممکن 
را  خودتان  نیازهای  مورد  در  ابتدا  باید 
آن  از  بیشتر  بتوانید  شاید  تا  بشناسید 
چیزی که انتظار دارید اطالعات به دست 

بیاورید.
● متولدین بهمن )ظرف آب(:

مهمانی  یک  در  شما  که  زمانی  امروز 
مورد  کنید  احساس  است  ممکن  هستید، 
به  شما  طبیعت  اید.  شده  واقع  تحقیر 
گونه ای است که با قدری هیجان موافق 
هستید، اما وقتی که شما مسائل را تجزیه 
که  شوید  می  متوجه  کنید  می  تحلیل  و 
و  بوده  ساکت  باید  مواقع  جور  این  در 
آرامش خود را حفظ کنید. شاید شما االن 
به چیزهایی که انتظار دارید نرسید، پس 
از  کنید  سعی  و  بوده  پذیر  انعطاف  باید 

چیزهایی که دارید راضی باشید. 
● متولدین اسفند )ماهی(:

حواستان جمع باشد که موقعیتی را ایجاد 
شما  مدیران  از  یکی  یا  رئیس  که  نکنید 
کسی  اگر  بشوند.  عصبانی  دستتان  از 
چوب  و  بگیرد  را  شما  پیشرفت  جلوی 
بگذارد شما عصبانی می  الی چرخ شما 
شوید. اکنون سرسختی نشان دادن ممکن 
است کاماًل بی نتیجه باشد، درعوض باید 
عملکردهای خود را برای دیگران شفاف 
اجازه  شرایطتتان  که  جایی  تا  و  ساخته 
داشته  مضاعف  تالش  و  سعی  دهد  می 

باشید. 

خواننده عزيز فال هفته
هفته نامه پرشين!

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

می باشد. 

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

را ایفا نمائیم.
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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 الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        02074314546     

رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمکت                                      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 پرشين در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزيع نمی شود

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین

 سوپر مارکت
 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

(کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Tur -
ish Super 

Market,TFC
Turkish S -
per Market, 

CODI
Turkish S -
per Market, 

ELING
فرصت طاليی فروشی

فروش 2 فطعه زمین در شیراز بعد از پلیس راه شیراز سپیدان واقع در کوچه داالهو
با کاربری  6 دانگ مجزا   با دو سند  40x 65 متر  ابعاد  با  2 قطعه زمین کنار هم  
رستوران و مرکز تفریحی با دیوار کشی و برق و چاه آب و 2 بر خیابان زیر قیمت

009891771046767   اسماعيلی

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

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشين

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

جوانی با پنج سال سابقه کار 
در رستوران و پيتزا شاپ 
ماهر در کارهای گريل و 

استارتر، جويای کار

07805050734

راننده ون با گواهينامه 
انگليسی مور نياز است

ترجيحا منطقه گرين فورد
ساعت تماس: 10 صبح تا 7 شب

07759512443

محل کار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنایی  قیمت  با 
بهترین منطقه میداول

07939261216

فيلمبرداری - عکاسی
 اديت و تهيه آلبوم ايتاليايی

07939193009
www.mixfilm.net

يکباب مغازه پيتزا و Chiness با ليز 14 ساله و رنت 
21500 پوند و ريت 2500 پوند همراه با فلت 2 

خوابه و فروش هفتگی 7000 پوند به قيمت 110000 
پوند در منطقه همراسميت  لندن بفروش ميرسد

07562770790
آرايشگاه Unisex & Beauty Salon با کليه 

وسايل جديد و دکوراسيون جديد در بهترين منطقه 
Chiswick لندن با اجاره ارزان با 40 سال سابقه بعلت 

بازنشستگی برای فروش فوری قيمت 20000 پوند
 

07772343321- 02089944224

 جوانی جويای کار 

آماده همکاری با هر نوع 
فعالیت و شغلی

07511450664



کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون
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ورزش ايران
اوساسونا بدون گفت وگو با جواد با یونانی ها به توافق رسید

نکونام با 1.25 ميليون يورو در 
المپياکوس

 

اوساسونا بدون این که نظر نکونام را بپرسد، با المپیاکوس مذاکره کرد.
باشگاه  با  یونان  به  نکونام  جواد  انتقال  سر  بر  اوساسونا  باشگاه 

المپیاکوس به توافق رسید.
اسپانیایی  باشگاه  این خبر نوشت،  تائید  با  با  ناوارو اسپورت  روزنامه 
با انتقال 1.25 میلیون یورویی هافبک ایرانی به المپیاکوس موافقت کرده 

است.
را  نکونام  نظر  المپیاکوس  با  رودرو  مذاکرات  در جریان  که  اوساسونا 
جویا نشد و تنها به گوش این هافبک رساند راهی به نام جدایی هم وجود 
او تشکیل  با  را  اسپانیا جلسه ای  به  بازگشت جواد  قرار است در  دارد، 

دهد.
به  خود  انتقال  با  که  صورتی  در  و  دارد  قرارداد  اوساسونا  با  نکونام 
المپیاکوس موافقت کند فصل بعد راهی یونان خواهد شد. قدرتمندترین 
باشگاه کشور یونان قصد داشت دیوید مندر هافبک دفاعی الکمار هلند را 
به خدمت بگیرد اما این بازیکن ترجیح داد به تیم ردبول سالزبورگ برود 

تا المپیاکوس روی هافبک ایرانی زوم کند.
راهی  باید  بعد  هفته های  در  او  اوساسونا  با  نکونام  توافق  صورت  در 
یونان شود تا قرارداد جدید خود را امضا کند. ناوارو اسپورت همچنین 
درباره وضعیت مسعود شجاعی نوشت: »اوساسونا نیازی به این بازیکن 

ندارد و قطعا او را به باشگاه دیگری خواهد فروخت.« 

 جنجال در مراسم رونمايی از لباس 
تيم ملی بانوان 

مراسم رونمایی از لباس جدید تیم ملی فوتبال بانوان نوجوانان ایران با 
حاشیه های زیادی همراه بود. بانوان فوتبالیست در جلسه تمرینی  لباس 
تربیت  نماینده سازمان  اما  کردند  تن  به  را  فیفا  تایید  مورد  جدید  های 
بدنی اعزام تیم ملی بانوان به المپیک سنگاپور با لباس های فعلی را غیر 
ممکن می داند. مرضیه اکبرآبادي، معاون بانوان سازمان تربیت بدني در 
حضور رئیس و دبیر فدراسیون به نشانه اعتراض در حالي که به شدت 
ناراحت بود محل تمرینات تیم ملي را ترک کرد و گفت فدراسیون باید 
براي این پوشش پاسخگو باشد. این در حالی  است که بانوان فوتبالیست 
ایران در جلسه نمایشی روی کالهی که مورد تایید فیفا واقع شده مقنعه 
سر کرده بودند که استفاده از این مقنعه ها هم در طول برگزاری مسابقات 

ممنوع است. 
تاکنون  را  لباس  این  آبادی درباره دالیل مخالفتش می گوید:» من  اکبر 
فقط  تن پوش.  نه  و  بود  این  ما  تایید  مورد  پوشش سر  نه  بودم،  ندیده 
یک طراح توانست طرحي نزدیک به لباس مورد نظر فیفا و ما را طراحي 
کند اما ظاهرا رئیس فدراسیون نتوانسته با آن طراح کنار بیاید. من محل 
این  از  این شاهد عکسبرداری عکاسان  از  تا بیش  تمرین را ترک کردم 
راضی  برای  که  فوتبال  فدراسیون  رئیس  اما  نباشم.«  نامناسب  لباس 
کردن فیفا به استفاده از این پوشش حتی به سوئیس سفر کرد و جلسه 
ایرادها،  از  برخی  رفع  با  است  امیدوار  داد،  ترتیب  بالتر  با سپ  را  ای 
سازمان با اعزام تیم بانوان به سنگاپور موافقت کند:» به نظر من بهتر بود 
ایشان قبل از برنامه امروز این لباس را مي دیدند. سازمان تربیت بدني 
طي نامه اي به ما اعالم کرده که این لباس تایید شده است.« به نظر می 
رسد فدراسیون به ناچار با درخواست سازمان کنار خواهد آمد اما باید 
دید آیا فیفا با استفاده از لباس های اصالح شده موافقت می کند یا اینکه 

این ماجرا همچنان ادامه دارد. 

ورزشی ايران و جهان
دکتریاشا نهریني

فوتبال براي صلح؛ 
از رؤيا تا واقعيت

بسیاري  هم  امروزي  پیشرفته  دنیاي  در  حتي 
باستاني  الگوهاي  از  ما  اجتماعي  رفتارهاي  از 
سرچشمه مي گیرند. در دنیاي قدیم قبیله ها در ایام 
خاصي گرد هم جمع مي شدند و به شادي و پایکوبي 
مي پرداختند. در همین ایام بود که پهلوانان قبایل به 
مصاف هم مي رفتند و مردم کوچه و بازار با هیجان 
به تماشاي دست و پنجه نرم کردن آنها مي نشستند. 
براي مردم آن روزگار این ایام حرمت خاصي داشت. 
کسي در این روزها شمشیر نمي کشید و لشکري در 

آن خون نمي ریخت...
آن روزها دیگر سپري شده اند و بسیاري از قبیله ها 
اما  پیوسته اند.  تاریخ  به  رسوم شان  و  آداب  با 
خاصي  ایام  در  خود  اجداد  همچون  آدم ها  همچنان 
دور هم جمع مي شوند. ایامي که با روزهاي معمولي 
فرق مي کنند. درست مثل همین روزها که زمین زیر 

پاي میلیاردها تماشاگر فوتبال مي لرزد.

گروهي  مي بازند.  گروهي  و  مي برند  گروهي  روزها  این  در 
مي خندند و گروهي اشک مي ریزند. اما همه! حتي آنهایي که 
تنها مي بازند جام جهاني را با تمام وجود دوست دارند. راستي 
همه  که  است  آن  از  بهتر  ملت ها  هم بستگي  براي  چیزي  چه 
آنها با تمام اختالفات شان مشترکا یک چیز را دوست داشته 

باشند؟
تام ناگروسکي، دبیر تحریریه پایگاه خبري abc نیوز در یک 
یادداشت احساسي به تاثیر جام جهاني فوتبال در آشتي دادن 

ملت ها پرداخته است:
و  عجیب  خبر  اصال  این  باخت!  برزیل  به  شمالي  کره 
اما این خبري نبود که خبرگزاري ها از  غیرمنتظره اي نیست. 
این بازي مخابره کردند. در حقیقت خبر آن بود که برزیل به 

سختي توانست کره شمالي را شکست دهد.
کره شمالي به سرعت به پدیده این دوره از جام جهاني تبدیل 
تحلیل  ده ها  هفته  یک  از  کمتر  در  فوتبال  کارشناسان  و  شد 
نوشتند.  برزیل  مقابل  در  تیم  این  قشنگ  بازي  درباره  مثبت 
از  هیچ کدام  اخیر  دهه  دو  در  حداقل  که  است  حالي  در  این 
خبرگزاري هاي غربي حتي یک خبر کم و بیش مثبت را هم از 
این کشور مخابره نکرده بودند. و این! دقیقا این معجزه فوتبال 
مناسبات  تمام  از  را  آن  دنیا  که  کره شمالي، کشوري  است. 
جهاني  گفتگوهاي  متن  به  ناگهان  گذاشته  کنار  بین المللي 
برمي گردد. فوتبال نه تنها یک ورزش و سرگرمي که ابزاري 

براي تقویت هم بستگي و حتي صلح جهاني است.«
از  بسیاري  که  زباني  آدم هاست.  همه  مشترک  زبان  فوتبال 
و  جنگ  باالخره  و  تبعیض  فقر،  ندارند:  معني  آن  در  واژه ها 
خون ریزي! چهار سال پیش یک خواننده مشهور و فعال حقوق 
آمده  ترانه  این  در  خواند.  جهاني  جام  درباره  ترانه اي  بشر، 
را  مغازه ها  مي کند،  تعطیل  را  مدرسه ها  جهاني  »جام  است: 
مي بندد و شهرها را خلوت مي کند و ... جام جهاني جنگ ها را 

هم متوقف مي کند.«
و  ملت ها  تمام  جادویي اش  قدرت  با  فوتبال  جهاني  جام 
قرار مي دهد. جام  نژاد کنار هم  از رنگ و  فارغ  فرهنگ  ها را 
جهاني فوتبال تنها جایي است که فرانسه مي تواند در یک نیمه 
از بازي با 9 بازیکن سیاهپوست به زمین مسابقه پا بگذارد. 
فوتبال از شادماني یک گل تا گل دیگر جهانیان را چند قدم به 

صلح و دوستي و سالمت نزدیک تر مي  کند.
تب جام جهاني به همه جا سرایت مي کند

الزم نیست حتما در ژوهانسبورگ باشید و یک ووووزال یک 
فوتبال  که  آمریکا  در  حتي  باشد.  دست تان  در  متري  نیم  و 
ورزش شماره یک به حساب نمي آید، جام جهاني همه جا را به 
جنب و جوش درآورده است. در نیویورک بر سردر بسیاري 
تجمع  محل  بزرگ  تراکت  یک  در  رستوران ها  و  سوپرها  از 

طرفداران کشورهاي گوناگون آویخته شده است.
طرفداران اسلووني در قسمت شمال شرقي شهر جمع مي شوند 

و آفریقایي هاي غنایي تبار بعد از بردشان مقابل صربستان در 
خیابان بروکلین تا دیروقت به شادي و پایکوبي مي پردازند. 
بچه هاي اش  کمک  با  همکاران  از  یکي  کارمان  محل  در  حتي 
ما  است.  کرده  وصل  اتاق اش  دیوار  روي  را  انگلیس  پرچم 
براي هم رجز مي خوانیم و از تیم محبوب خود مي گوییم. حتي 
جر و بحث هاي مان باال هم مي گیرد اما معجزه فوتبال در این 
است که کسي از کسي نمي رنجد. در حقیقت تمام این رقابت ها 
تقویت  توانسته است هم دلي و دوستي را در محیط کارمان 
کند. اما آیا واقعا فوتبال مي تواند جنگ را متوقف کند؟ براي 
یافتن پاسخ درست این سوال بهتر است سري به تاریخ بزنیم:

1914 میالدي در جریان جنگ جهاني اول وقتي به  در سال 
انگلیس  و  آلمان  میان  موقت  آتش بس  یک  کریسمس  بهانه 
برقرار شد، سربازان دو طرف سالح را زمین گذاشتند و در 

عوض یک مسابقه فوتبال ترتیب دادند!
روز   3 بیافرا  جنگ  در  متخاصم  نیروهاي  بعد  قرن  نیم 
تماشاي  تا  کردند  متوقف  را  همدیگر  مواضع  گلوله باران 

هنرنمایي هاي پله را از دست ندهند!

 1990 در سال  هم  را  لبنان  داخل  جام جهاني حتي جنگ هاي 
میالدي براي چند هفته متوقف کرد.

سرانجام آنکه در همین روزها نیروهاي ائتالف در افغانستان 
و عراق در میادین شهر صفحه هاي بزرگي را نصب کرده اند 
مردم  مي دهند.  نمایش  آن  روي  را  جام جهاني  بازي هاي  و 
مي  شوند  جمع  هم  دور  مذهبي  و  نژاد  و  قبیله  و  قوم  هر  از 
این هفته ها  این است که در  اما  نتیجه  را مي بینند.  بازي ها  و 
بمب گذاري هاي خونین در این کشورها کاهش معناداري پیدا 

کرده است!

آیا فوتبال این قدر بزرگ است؟

بعضي  روي  را  ما  چشم  جام جهاني  هیجان  و  شور  شاید 
که  بپذیریم  باید  حقیقت  در  باشد.  بسته  فوتبالي  واقعیت هاي 
فوتبال گوشه هاي تاریکي هم داشته است. مثال آرکان جنایتکار 
جنگي صرب خود صاحب یک باشگاه پرطرفدار یوگسالوي 
آرکان  با سازماندهي  آن  که طرفداران  باشگاهي  بود.  سابق 
در جریان جنگ هاي خونین بوسني به یک نیروي شبه نظامي 
براي قتل عام مردم بي گناه کروات و بوسنیایي تبدیل شدند. 
به  بر هندوراس  السالوادور  پیروزي  1969 میالدي  در سال 
انجامید. جنگي  100 ساعته میان دو کشور  شروع یک جنگ 
کنار  در  است.  مشهور شده  فوتبال«  »جنگ  به  تاریخ  در  که 
تمام این اتفاقات همچنان دنیا از اوباش گري هاي تماشاچیان 
اما  مي کشد.  عذاب  آلماني  نئونازي هاي  و  ایرلندي  انگلیسي، 
بازي  دوم  نیمه  در  برگردیم.  یادداشت  این  اول  به  بگذارید 
جهان  سراسر  از  مردمي  نبودند  کم  شمالي  کره  و  برزیل 
باشند!  با یک حس ماورایي منتظر گل بعدي کره شمالي  که 
میلیون ها تماشاگر در سراسر دنیا 45 دقیقه خود را در کنار 
کره شمالي دیدند! آیا این نمي تواند روزي سرنوشت جهان را 
از جنگ و قحطي و بیماري به سوي دوستي و رفاه و سالمت 

تغییر دهد؟
abcnews :منبع
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نگاهی به تماشاگران هلند در جام جهانی

ديوانه ترين 
تماشاگران دنيا

علی آخوندان

مقابل  درخشان  پیروزی  با  توانستند  دهه  سه  از  پس  ها  هلندی 
اوروگوئه به فینال جام جهانی برسند. اما تمام نفرات ارتش نارنجی 
در زمین فوتبال نیستند. در سه هفته اخیر صدها نفر از طرفداران 
کاروان  و  سیکلت  موتور  اتومبیل،   120 از  بیش  با  هلند  فوتبال 
تیم  برای  ها  آن  اند.  به تسخیر خود درآورده  را  ،آفریقای جنوبی 
تماشاگران  پا می کنند.  به  فریاد می زنند و غوغا  ملی کشورشان 
هستند.  دنیا  تماشاگران  ترین«  »دیوانه  و  ترین  شلوغ  از  هلندی 

اقامتگاه »برگ ریور« یک ساعت با »کیپ تاون« فاصله دارد. امکانات 
این مرکز تفریحی شامل استخر شنا، یک زمین گلف کوچک و دو 
میز بیلیارد است. شما می توانید در این محل ماهیگیری کنید، االغ 
سواری شوید و یا با دوچرخه روی کوه های اطراف »ویراژ« دهید. 
اما گزینه دیگری هم هست. »آنتی« در حالی که لبخندی به لب دارد 
فوتبال  فقط  و  کنید  فراموش  را  ها  این  تمام  توانید  گوید:»می  می 

ببینید.«
آنتی یکی از پیرمردهای هلندی عاشق فوتبال است که کاله گیسی 
نارنجی با موهای بافته شده، به سرگذاشته است. آنتی که پیراهن 
منتظر  آورد،  نمی  تن در  از  را حتی موقع خواب هم  هلند  ملی  تیم 
قهرمانی »الله های نارنجی« در جام جهانی است تا ضیافت یک ماهه 

اش را تکمیل کند.
در حدود 150 هوادار هلند در رستوران این مرکز تفریحی به چشم 
می خورند، از جمله دختر مدرسه ای های مو بوری که پیراهن تیم 
ملی هلند را به تن دارند، بازنشسته هایی که با دمپایی های نارنجی 
این طرف و آن طرف می روند و پدران و مادرانی که کاله های تیم 
ملی را سرشان کرده اند. آن ها »آب پرتغال« می نوشند و فریاد می 
زنند:»ویوا هلندیا« )زنده باد هلند(. آن ها حق دارند که از خوشحالی 
در پوست خود نگنجند. هر طرفدار دیگری هم که تیمش، برزیل را 
شکست می داد و با آن نمایش درخشان برابر اوروگوئه به فینال 

می رسید، رفتاری مشابه داشت.
سفر بزرگ

در زمان های عادی این مرکز تفریحی در زمستان ها )در نیمکره 
جنوبی( متروک است، اما حاال وضعیت به کلی متفاوت است. روی 
تمام »باربیکیو« ها پر از سوسیس های در حال سرخ شدن است و 
کنار دستشویی ها مملو است از دوچرخه های نارنجی رنگی که به 
دیوار قفل شده اند. هلندی هایی که برای تشویق تیم ملی کشورشان 
به آفریقای جنوبی آمده اند، سه هفته است که مانند کولی ها خانه به 
دوش هستند و آماده سفر به ورزشگاهی که تیمشان در آن بازی 
دارد. آن ها از »پرتوریا« در جنوب تا »کیپ تاون«، همه جا هستند 
و از اتوبوس های قدیمی و »قراضه« تا لندروورهای جدید را سوار 

می شوند.
آفریقای جنوبی 150 کاروان دارد که هلندی های 120 تای آن ها را 
اجاره کرده اند. 30 کاروان باقیمانده نیز فقط به این دلیل از دست 
بشود  که  بودند،  ازآن  تر  داغان  که  ماندند،  امان  در  ها«  »نارنجی 
ازشان استفاده کرد. ارتش نارنجی از 175 وسیله نقلیه تشکیل شده 
است، که طولش از ماشین اول تا آخر به شش کیلومتر می رسد. این 
طوالنی ترین خط ماشینی در آفریقای جنوبی پس از »سفر بزرگ« 
در سال 1835است. در آن سال گروه بزرگی از اهالی اروپای غربی 
انگلستان به درون صحرای آفریقا  از  )شامل هلندی ها( سفری را 

آغاز کردند.
9 هفته و 200 هزار کیلومتر

در میان این هواداران پرشور، عده ای هستند که از هلند تا آفریقای 
جنوبی رانندگی کرده اند. سفر آن ها 9 هفته و 200 هزار کیلومتر 
صحرای  و  سودان  در  »نوبیان«  صحرای  از  ها  آن  کشید.  طول 
»سرنگتی« در تانزانیا عبور کردند. گرمای طاقت فرسا، تنها مشکل 
هلندی ها نبود. موتور چهار ماشین در حین سفر از کار افتاد و یک 
هلندی در »ماالوی« در هنگام شنا غرق شد. اما سرانجام این جمع 

مشتاق به مقصد رسید. 

هلندی های عاشق کاروان هستند. در این کشور به ازای هر 10 هزار 
دارد. »ویم کک« نخست وزیر سابق هلند،  285 کاروان وجود  نفر 
در حالی که مرتب به دفترش رفت و آمد می کرد، از تعطیالتش در 
یک »کمپ« تفریحی لذت می برد. برای هلندی ها چادر زدن چیزی 
از یک مسافرت ساده است. آن ها خانه شان را در جاهای  فراتر 
مختلف می سازند! این بار نیز »نارنجی ها« به خوبی با حال و هوای 

آفریقای جنوبی کنار آمده اند.
البته افراد دیگری نیز هستند که آن قدر »دیوانه« باشند تا برای دیدن 
یک مسابقه فوتبال از این سر به آن سر دنیا بروند. یک نروژی از 
چهار  و  شد  جنوبی  آفریقای  راهی  دوچرخه  با  نروژ  تنگه  شمال 
سوئیسی نیز همین کار را با یک مینی بوس از زوریخ انجام دادند. 
اما هیچ کس نمی تواند این کار را به »شلوغی« و »رنگارنگی« هلندی 

ها انجا م دهد، در سیرک فوتبال، هلندی ها دلقک هایی بی رقیبند.
ضیافت فوتبال

وقتی تیم ملی هلند بازی دارد، جمعیتی پر سرو صدا از میان شهر 
ضیافت را شروع می کنند و آن را با خود به ورزشگاه می برند. همه 
چیز به رنگ نارنجی است و شما می توانید در یک گوشه شیطانی 
نارنجی رنگ ببینید و در گوشه دیگر سرخپوستی نارنجی! این شور 
بی کران هلندی ها را نشان می دهد. »ماری فان در دولکن« که از 
اهالی »آیندهون« است، می گوید:»ما خیلی تفریح می کنیم. با مردم 
محلی اینجا هم دوست شده ایم.این را هم بگویم که با هواداران بقیه 

تیم ها قاطی می شویم. «
در  را  فیلی  بچه  کروگر«  ملی  »پارک  در  ها  آن  صبح  روز  یک 
دمای  در  را  شب  یک  ها  آن  »پرتوریا«  در  کرند.  پیدا  اردویشان 
رساندند.  صبح  به  هایشان  خواب  کیسه  در  سانتیگراد  درجه   8-
در ژوهانسبورگ وقتی برای اولین برای تماشای بازی تیمشان به 
ورزشگاه می رفتند، ترافیکی 20 کیلومتری راه انداختند. تلویزیون 
آفریقای جنوبی بالفاصله برنامه اش را قطع کرد و این داستان را 
به صورت زنده پخش کرد. به نظر می رسد جذابیت ارتش نارنجی 

در خارج از زمین دست کمی از جذابیت آنها در داخل زمین ندارد.

فيفا از سياست 
فراری است

 عباس ترابیان

یکی از شعارهای اصلی فیفا این است که باید فوتبال را به عنوان 
NGO اداره کنیم و فوتبال ضمن این که یک بازی مفرح است، باید 
یک پدیده درآمدزا با تجارت آزاد باشد. بنابراین وقتی دولت ها در 
کار فوتبال دخالت کنند شعارهای اصلی فیفا را زیر سوال می برند.

به  بگیرند.  تصمیم  فوتبال  برای  باید  فوتبالی ها  است  معتقد  فیفا 
همین دلیل است که سعی می شود مجمعی که برای فوتبال تشکیل 
دارند.  کابینه دولت حضور  باشد که در  افرادی  از  می شود، خالی 
افرادی تشکیل  را  فدراسیون ها  تا مجامع  فیفا تالش زیادی می کند 
دهند که در درجه اول فوتبالی باشند و در درجه بعدی سمت دولتی 

نداشته باشند.
آن ها اصال هم شوخی ندارند و وقتی احساس کنند مسئوالن دولت 
یک کشور در کار فوتبال آن کشور دخالت کرده اند با جدیت برخورد 
اتفاقی که برای عراق یا فدراسیون فوتبال  می کنند. به عنوان مثال 
ایران افتاد، مسائلی بود که فیفا به هیچ وجه از موضع خود کوتاه 
نمی آمد. حتی در آخرین کنگره فیفا که در آفریقای جنوبی برگزار 
شد، مسئوالن فدراسیون فوتبال یک کشور غایب بودند چراکه آن 
شده  تعلیق  فوتبال،  امور  در  دولت مردانش  دخالت  دلیل  به  کشور 

بود.

با  برخورد  در  خود  جدیت  این  برای  هم  خوبی  توجیه  فیفا  البته 
»دخالت دولت ها در فوتبال« دارد. آن ها بسیار روی این نکته تاکید 
دارند که ورود دولت یا افرادی از داخل کابینه دولت به فدراسیون 
انتخابات  بودن  سالم  تضمین کننده  نمی تواند  کشوری،  هر  فوتبال 
مجمع  اعضای  از  عمل  آزادی  چراکه  باشد،  فدراسیون ها  روسای 
گرفته می شود. اتفاقا این موضوعی است که در تمام کشورهای دنیا 
رخ می دهد و اگر جلوی ورود دولت ها به فوتبال گرفته نشود، آزادی 

عمل در فدراسیون های تمام کشورها گرفته می شود.

یکی دیگر از دالیلی که فیفا به آن استناد می کند، بهره برداری های 
سیاسی از فوتبال است. در بسیاری از موارد، دولت ها برای امیال 
سیاسی خود از فوتبال استفاده می کنند. به عنوان مثال وقتی بحث 
کشورهای  جمهور  رئیس  می شود،  مطرح  جهانی  جام  میزبانی 
بزرگی مثل آمریکا برای گرفتن میزبانی و رایزنی با مسئوالن فیفا، 
به محل قرعه کشی می روند. آن ها می خواهند از فوتبال بهره برداری 

سیاسی کنند و طبیعی است که فیفا از دست آن ها فراری باشد.

دارد،  هر کشوری  در  میلیون ها مخاطب  فوتبال  این که  به  توجه  با 
تصمیم هایی که در حوزه این ورزش گرفته می شود بسیار حیاتی 
دنبال  دولت ها  که  است  طبیعی  دلیل  همین  به  هستند.  ارزش  با  و 
استفاده و بهره برداری از فوتبال باشند و طبیعی تر از آن، این است 
فراری  افراد سیاسی  و  دولت ها  به  فوتبال  از وصل شدن  فیفا  که 
باشد. اگر هم جایی دیده شده که فیفا به دولت ها وصل شده، فقط 
یا  تورنمنت  یک  بهتر  برگزاری  برای  آن ها  از  گرفتن  کمک  برای 

مسابقه بوده، نه بیشتر.
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Iran will take part in the 2010 Sitting Volleyball 
World Championships which will be held in 
Edmond, Oklahoma, U.S.A. from July 11 to 18. 
The five-time Paralympics gold medalist has 
been drawn in Pool B along with Iraq, Ukraine, 
Kazakhstan, Serbia and Kenya. 
The competition will bring to the U.S. about 
600 athletes and coaches from 36 men’s and 
women’s national teams from around the world. 
The Sitting Volleyball World Championships 
will serve as a qualifier for the 2012 Paralympic 
Games in London. 

The 2010 Sitting World Championships will be 
held in the UCO Hamilton Field House in Ed-
mond. 

Iran has dominated sitting volleyball for the 
past two decades, having won the gold medals 
at the 1988 Seoul, 1992 Barcelona, 1996 Atlanta, 
2000 Sydney and 2008 Beijing Paralympics. 
Only at the 2004 Athens Paralympics final, Iran 
was beaten by Bosnia-Herzegovina and took 
home the silver medal.

Iran to participate in Sitting 
Volleyball World Championships 

Hashemian May 
Start Coaching 
Former Bayern Munich striker Vahid Hashemi-
an said if he doesnot 
receive any good 
proposal as a player, 
he may consider of-
fers for coaching po-
sitions. 
The 33-year old told 
ISNA, “I have good 
proposals from big 
clubs from Germany 
and also Iran. I will 
be in Iran on Sun-
day and if I find my niche, I will take it for a 
year and then start coaching.” 
The former Bochum striker prefers to join a Eu-
ropean football team and put Persepolis on the 
back burner. 
Previously he has promised Persepolis officials 
to consider moving to the Tehran-based team 
after the 2010 World Cup. 
Referring to this he added, “I talked with Perse-
polis but nothing has been finalized. During my 
stay in Iran I will negotiate with them.” 
Hashemian joined Hamburg in 1999 and then 
played for Bayern Munich and Hannover 96. 
He left Bochum last season after the team was 
relegated from Bundesliga. 

Olympiacos shows inter-
est in Javad Nekounam 
Greek Olympiacos Piraeus FC has been linked with Os-

asuna midfielder Javad Nekounam. 
According to Spanish media the Greek giant is ready to pay 
1.3 million euros for the Iranian who turns 30 in October. 
“Javad has told me he would like to join a big European 
club. I think Olympiacos is a great club,” his agent said. 
“He has already talked to Olympiacos coach. I think he 
will join the Greek team soon,” Reza Fazeli added. 
Olympiacos is considered one of the big three football 
clubs in Greece and it is one of four teams that have never 
been relegated from the first division. The team has won 
the Greek League 37 times. 
Javad Nekounam’s contract expires at the end of June 2011. 
Nekounam joined Osasuna in 2006. He played 91 times for 
the Pamplona-based team and scored 13 goals 

Tumbakovic takes charge of 
Steel Azin 
Serbian Ljubisa Tumbakovic was appointed as the 
Steel Azin football coach. 
The Former Partizan Belgrade coach penned a one-
year contract with the Tehran-based team but Steel 
Azin didn’t disclose any financial details. 
Tumbakovic will join Steel Azin in an Austria train-
ing camp this week. He will be assisted by Iranian 
duo Afshin Peyrovani and Ahmad-Reza Abedzadeh 
in Steel Azin. 
Tumbakovic is the most successful coach in the his-
tory of Partizan Belgrade where he won six national 
championships and three national cups. 
From January 2004 to December 2009, he was the 
manager of Shandong Luneng in the Chinese Super 
League

Iranian sportswriter dies 
of cancer
Iranian sportswriter Hossein Heidari lost a long-
running battle with cancer early Monday and died 
in Tehran’s Shohaday-e Tajrish Hospital at age 33. 
Heidari worked at Iranian sports daily “Iran Var-
zeshi” in the past five years. 
He was laid to rest at the Behesht-e Zahra Cemetery 
on Tuesday. He will be missed by all his colleagues 
and relatives. 
The Mehr News Agency and the Tehran Times staff 
offer their heartfelt condolences to his family and 
friends 

Iran to Play Friend-
lies in Austria 
Iran’s soccer players will hold three friendly games during 
the 11-day training camp in Austria in July. 
According to Mehr News Agency, the Iranian team 
coached by Afshin Ghotbi will play against Serbia’s Red 
Stars Belgrade on July 14, MTK Budapest of Hungary on 
July 17 and finally Italian Lazio on July 21. 

Ghotbi is in South Africa to assess the Asian teams partici-
pating in the 2010 FIFA World Cup. 
Iran’s Football Federation President Ali Kaffashian said 
Ghotbi is in South Africa to have a good look at the Asian 
teams and will likely return to Iran on July 3. 
Iran was expected to meet Spanish giant Valencia, but the 
game was cancelled due to a change in the date of return 
to Iran. The Iranian squad is scheduled to return to Iran 
on July 22. 
Iran is gearing up to show a good performance in the 2011 
Asian Cup that will be held in Doha, Qatar. 
It will be the 15th time the tournament has been held and 
the second time it has been hosted by Qatar. 
Iran is in Group D of the competition along with North 
Korea, the UAE and defending champion Iraq in a 22-day 
competition that will start on January 7. 
The AFC Asian Cup is an international football tourna-
ment run by the Asian Football Confederation (AFC). The 
winning team becomes the Asian champion and automati-
cally qualifies for the FIFA Confederations Cup. 



The historical bazaar of Tabriz in East Azarbaijan prov-
ince was registered on UNESCO’s World Heritage List, 
which will be announced officially on July 24. 
Announcing this, Torab Mohammadi, the head of 
Tabriz Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism De-
partment, told Mehr News Agency that after years of 

studies, Tabriz Bazaar has been confirmed by UNESCO’s 
experts as the world’s largest roofed bazaar. 
The case of Tabriz Bazaar, containing reports, photos 
and documentaries about the site, was submitted to 
UNESCO last year. 
Last September, a group of UNESCO experts visited the 
city to evaluate its historical bazaar for registration. 

Features 
Tabriz Bazaar is one of the oldest bazaars of Middle East 
and an Iranian architectural masterpiece. 
Located at the center of Tabriz, this spectacular struc-
ture consists of several sub-bazaars, such as Amir Bazaar 
(for gold and jewelry), Mozaffarieh (a carpet bazaar), 
a shoe bazaar and many others that offer a variety of 
goods. Although numerous new shops and malls have 
been established the bazaar remains the economic heart 
of the city. Tabrix Bazaar is the largest historical bazaar 
in Iran founded since 2nd millennium BC. The main 
structure of the bazaar consists of two main roofed 
northern and southern lanes and several western-east-
ern ones. It is about 3 square kilometers in area and the 
largest roofed brick complex in the world. 
Restoration Projects 

“Twenty-three restorations projects have been con-
ducted at the site, some of them will be finalized by July 
22,” Mohammadi said, adding that Tabriz has been reg-
istered as the center of Shiites by Iran’s Cultural Herit-
age, Handicrafts and Tourism Organization. 
The official criticized the large allocation of archeologi-

cal funds to the capital city Tehran and called for more 
attention to other provinces. 
“Only Tehran has an archeological center while there 
are many ancient sites across the country,” he said. 
He said Tabriz province is conducting archeological ex-
cavations at some of its ancient sites, which are super-

vised by provincial experts. 
The official named Maragheh Observatory as one of the 
most important historical sites in the province current-
ly undergoing excavations. 

City of Tabriz 
Tabriz is the capital of East Azarbaijan province. It 
boasts of Azargoshtasp Temple--the fire temple of the 
kings and nobles of Iran in Ancient Persia. It is perhaps 
the birthplace of Zarathustra. 
The city was the capital of Iran in different eras. It is 
located in a valley to the north of the beautiful Mount 
Sahand. The valley opens out into a plain that slopes 
down gently to the northern end of Lake Orumieh, 
about 60 km to the west. 
Tabriz is 310 km southeast of Bazargan (Iranian-Turk-
ish border); 159 km south of Jolfa on Iran-Aran (Az-

erbaijan Republic) border, and can be reached by very 
good roads, rail (742 km from Tehran, with connections 
to the Europe and Moscow), and air from Tehran and 
other major cities, Iranchamber reported. 
The city has a long and turbulent history although the 
early history of Tabriz is shrouded in legend and mys-
tery, the city’s origin is believed to date back to distant 
antiquity, perhaps even before the Sassanian era (224-
651 A.D.). The oldest stone tablet with a reference to 
Tabriz is that of Sargon the second, the Assyrian king. 
The tablet refers to a place called Tauri Castle and 
Tarmkis. 

Citadel of Tabriz 
Arg-e Tabriz (also called Masjid-e Alishah, Arg-e Al-
ishah) is the impressive remainder of a great and im-
posing monument in the city. The huge and crumbling 
brick citadel is a notable landmark built in the early 
14th century on the site of a massive mosque that col-
lapsed over 500 years ago, and which must have been 
one of the largest ever constructed in the region. 
Inside the citadel are two arches and markings that in-
dicate the location of the prayer niche. Alishah’s court 
has been covered with ignoble buildings, the sanctuary 
walls have been rebuilt and propped up, and it is hard 
to believe that any part of this place was ever a mosque. 

Constitution House 
Constitution House is located next to Tabriz Bazaar on 
Motahhari Ave. During the years that led to the Consti-
tutional Revolution and afterwards, the house was used 
as the place where the leaders, activists and sympathiz-
ers of the movement gathered, including Sattar Khan, 
Baqer Khan, Seqatoleslam and Haji Mirza Aqa Farshi. 

Blue Mosque 
Masjid-e Kaboud (Blue Mosque), located in north 
Tabriz, is a 15th-century structure that was partially 
destroyed during an earthquake. The entrance portal, 
with its two minarets, appears to have been connected 
with the main prayer hall under the large cupola of the 
mosque by means of a vaulted corridor. On both sides of 
the corridor are remains of the chambers with vaulted 
roofs. The walls of the mosque have marble slabs and 
superb mosaic tiles. Some of the blue mosaics in the 
mosque’s portal are heavily damaged. 

El-Goli 
Do not miss El-Goli (former Shah Goli), a pleasant hill-
side garden and park around an artificial lake spread 
over 54,675 square meters. 
El-Goli, only 4 km south of downstream Tabriz, is love-
ly and a popular weekend resort for the locals. A hill 
in the eastern side of the park leads down to the pool 
while a stream from top of the hill flows into the pool. 
In the center of the pool is a grand hexagonal build-
ing. The pool itself is said to have been built during the 
reign of Aq Qoyounlu kings. However, it was extended 
by the Safavids. 
The two-story building was constructed in 1868 by Haj 
Vali Memar Tabrizi. It has numerous rooms and halls. 
The most beautiful part of the house is a skylight and 
a corridor decorated with colorful glasses and mirrors. 

Churches 
From the earliest days of Christianity, a sizable Arme-
nian community lived in Tabriz and the city boasts of 
a number of churches, including one mentioned by 
Marco Polo on his travels. 
At present, Tabriz has six churches, the most important 
of which are Saint Serkis Church, located in the Arme-
nian quarter of Tabriz, Baron Avak, which was renovat-
ed in 1845; probably the most interesting and the oldest 
but substantially rebuilt Kilisa-ye Maryam-e Moqaddas 
(St. Mary Church) which was completed in 1785, on the 
corner of North Shariati Ave. and Jomhouri Ave; Able 
Mary Church which was built in 1910 and is in the Miar 
Miar district of Tabriz. 

Tabriz Bazaar Registered 
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Iranian actor Reza Kianian, artist 
Parviz Kalantari, and a group of art-
ists have reviewed the influence of 
visual arts on cinema and the econo-
my of art during a session on Sunday 
at Mellat Cinema Complex in Tehran. 
Kianian said, “Cinema is related to 
visual arts and if an actor has infor-
mation about visual arts and knows 
composition well, he or she can rec-
ognize how to pose for the camera 
and how to act in front of it.” 
Kianian is keen on photography, too. 
He held his first solo exhibit entitled 
“Photos of Loneliness” at the Niavar-
an Cultural Center in 2008. His wood 
artworks also went on show at the 
Iranian Artists Forum in 2007. 
The actor next continued to talk 
about cinema and its participation in 
foreign festivals. 
“The condition of Iran’s art is not nat-
ural. In past years, one could scarcely 
find a festival in which no Iranian 
entries were competing. Now, this 
wave has subsided and most foreign 
festivals are held without entry of 
any Iranian films. 
“Participation of Iranian films in for-
eign festivals was equal to thousands 
of words written about Iran in the 
foreign media, and those thousand 
words were worth how many dol-
lars?!!! Our officials seem to be oblivi-
ous of this issue. In other countries, 
officials dedicate a special budget to 
the media to write about their coun-
tries while we were doing this free of 
charge with our cinema. 
“Today, submitting a film to a foreign 
festival is a bad thing to do. It is also 
true about artwork and international 
expos and auctions. Our artists and 
collectors attend these auctions se-
cretly, while the proper sale of Ira-
nian artwork draws the attention of 
other countries to Iran and thousand 

of words would be inscribed about art 
of Iran,” he commented. 
Parviz Kalantari also agreed that 
Iranian paintings have been able 
to attain international recognition 

through auctions held in the United 
Arab Emirates (UAE). 
“Iran has no similarities to its neigh-
boring countries. In the field of cin-
ema, Iran’s cinema speaks first. And 
the sales volume of visual arts at auc-
tions demonstrates that Iran possesses 
greater potential in art as compared 
to its neighbors,” Kalantari stated. 
The session was brought to an end by 
several short speeches delivered by 
the participants. 
A selection of artwork created by 87 
contemporary Iranian artists includ-
ing Aidin Aghdashlu, Mohammad 
Ehsaii, Reza Kianian and Parviz Ka-
lantari are on display until July 20 in 
an exhibition called “Layers of Na-
ture” at the gallery in the Mellat Cin-
ema Complex. 
Photo: Actor Reza Kianian (R) and 
cameraman Mahmud Kalari (L) talk 
together at the gallery of the Mellat 
Cinema Complex in Tehran on July 4, 
2010. (Fars/Hassan Musavi) 
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Actor Kianian discusses relationship 
between cinema and visual arts Sassanid fire temple 

discovered in central Iran
Ruins of a fire temple dating back to 
the Sassanid era have recently been 
discovered during a series of archae-
ological excavations in the Vigol re-
gion near Kashan in central Iran. 

The discovery was made during the 
latest season of excavations, which 
are being carried out by a team of 
archaeologists led by Mohsen Javeri 
and began in mid-June, the Cultural 
Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization announced in a press 
release on Monday. 

The cruciform temple has four en-
trances leading to the ruins of a fire-
place embellished with unique stuc-
co designs, Javeri said. 

The team has also unearthed pieces 
of ornate stucco work at the foot of 
the fireplace, he added. 

The fire temple floor has been cov-

ered with plaster. The walls of the 
mud structure have been decorated 
with plaster dado rails, above which 
they have been painted with ocher 
paint. 

The archaeologists surmise that the 
fire temple was used during the pe-
riod after the fall of the Sassanid Em-
pire due to the fact that the plaster on 
the fire temple floor has been recov-
ered several times. 

“This kind of the Sassanid religious 
architecture has previously been 
found in southern Iran, but this first 
time such a structure with these 
characteristics has been identified in 
central Iran,” Javeri noted. 

The fire temple is located in one of 
the two Sassanid cities, which were 
identified in the region in 2005. 

Javery said that the cities, which are 
almost intact, are buried under the 
sands. 

Upcoming studies on the cities could 
shed light on the transition from the 
Sassanid era to the Islamic period and 
urbanism during the early Islamic 
eras in the region, he stated. 

The Vigol region is located at a dis-
tance of about seven kilometers 
northeast of the city of Kashan in Is-
fahan Province.

A New English version of “A City under 
Siege” will be released by Sureh-Mehr, 

a publishing company affiliated with 
Iran’s Art Bureau, in the near future. 
A previous version of the book was 
published by Mazda Publications in the 

United States in April 2010. 
Written by Habib Ahmadzadeh, the 
collection of short stories on the 1980-
1988 Iran-Iraq war and its aftermath 
has been translated into English by U.S. 
scholar Paul Sprachman. 

“Eagle Feather”, “The Airplane”, “An 
Umbrella for the Director”, “Thirty-
Nine Plus One Prisoners”, “The Fleeing 
of the Warrior”, “A Letter to the Fam-
ily Saad”, and “If There Were No Darya 
Qoli” are among the short stories in the 
book. 

This is the second work by Ahmadza-
deh to appear in English translation. 
The first was the novel “Chess with the 
Doomsday Machine”. 
Ahmadzadeh is a veteran of the Iran-
Iraq war. He has studied theater arts and 
is an accomplished scenarist. 

New English version of “A City under 
Siege” coming to Iranian bookstores

Golden Pen Awards 
winners announced
Iran’s Pen Association announced 
the winners of the 7th Golden Pen 
Awards in a ceremony here on Mon-
day night. 
In the poetry section, “One Day, the 
Pigeon” by Abbas Qorbani and “A 
blossom-made Shawl” shared a Gold-
en Pen. 
“The Commissioner” by Ali Moazeni 
was honored in the fiction section, 

but no entry was recognized for a 
Golden Pen. 
Mohhamad-Jafar Yahaqqi’s book on 
Ferdowsi “From Paj to Razan Gate” 
was honored in the research section, 
but no entry was recognized for a 
Golden Pen in this section. 

Deputy Minister of Culture and Is-
lamic Guidance for Literary Fields 
Yahya Talebian, Art Bureau Director 
Mohsen Momeni, and Head of Iran’s 
Pen Association Ali-Akbar Velayati 
attended the event 



A selection of quatrains from the Rubaiyat of 
Omar Khayyam was published 
in Catalan for the first time in 
Spain. 

Àlex Queraltó Bartrés trans-
lated 157 quartets by the il-
lustrious Iranian poet Khay-
yam (1048-1131 CE) from the 
original Persian. 

The bilingual book recently 
released by Adesiara publica-
tions provides the original po-
ems in Persian as well as the 
Catalan translation. 

In the book’s preface, he called 
Khayyam the most widely renowned Persian 

poet in the West and introduced the Persian 
poet as an astronomer, math-
ematician and physician. 

Catalan is a Romance lan-
guage, the national and only 
official language of Andorra, 
and a co-official language 
in the Spanish autonomous 
communities of Catalonia, the 
Balearic Islands and Valen-
cian Community, where it is 
known as Valencià (Valen-
cian), as well as in the city of 
Alghero on the Italian island 
of Sardinia. 
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Iranian director Mohammad-Ali Farsi plans 

to make a documentary on French Orientalist 
and Hafez expert Charles-Henri de Fouche-
cour. 
“Shooting is scheduled to begin in Septem-
ber,” Farsi said in a press release published on 
Tuesday by Iran’s Documentary and Experi-
mental Film Center (DEFC), the producer of 
the film. 
The preproduction process has begun as a 
team is currently conducting research for the 
film project, he added. 
Farsi said that De Fouchecour is slated to 
travel to Iran in November to appear in 
scenes that are to be taken in Iran. 
The documentary is part 2 of a trilogy enti-
tled “Majnun”. Part 1 of the trilogy, which is 
about English writer Edward FitzGerald who 
best known as the poet of the first and most 

famous English translation of the Rubaiyat of 
Omar Khayyam, has previously been com-
pleted. 
The last part of the trilogy will focus on Eng-
lish Orientalist R.A. Nicholson, translator of 
Rumi’s works, Farsi said. 

De Fouchecour is famous for his translation 
of the Divan of Hafez. 

He served as the director of the Iranology 
Department of l’Institut Français in Tehran 
from 1975-1979. 

From 1972 to 1985, he also held the chair of 
Persian at the Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales in Paris. 

From 1985 to 1993, he was a professor at the 
New Sorbonne University and director of its 
Institut d’Etudes Iraniennes. He is now pro-
fessor emeritus at this university. 

His work in the field of classical Persian lit-
erature is vast. He was the founder and direc-
tor of Abstracta Iranica, a bibliographical and 
critical review of Iranian studies. 

He has published about 50 articles on Persian 
literature. 

Collaborating with the Cultural Section of 
the French Embassy in Tehran, the Iran Na-
tional Library and Archives commemorated 
De Fouchecour during a special ceremony in 
May 2007. 
In June 2007, he also received an award from 
the Mahmud Afshar Yazdi Foundation for 
his lifetime research and activities on Persian 
language and literature. 
Photo: Charles-Henri de Fouchecour delivers 
a speech during a ceremony held in Tehran 
on June 23, 2007 to honor the French Orien-
talist with the literary award of the Mahmud 
Afshar Yazdi Foundation. (Mehr/Mohsen 
Sajjadi) 

Iranian filmmaker to direct biopic on 
French Orientalist De Fouchecour

Fereidun Seddiqi, the son of 
deceased Iranian sculptor Abol-
hassan Seddiqi, asserts that Go-
lestan Palace, where Amir Kabir 
once served as prime minister of 
Iran, is the best place for the gi-
ant sculpture of Amirkabir. 

The bronze sculpture of Mir-
za Taqi Kahan Farahani, best 
known as Amir Kabir (1807-
1852), the prime minister of the 
Qajar king Nasser ad-Din Shah, 
was created by Abolhassan Sed-
diqi in Italy before the Islamic 
Revolution and came home 32 
years later. 

The choice of location to install 
the giant sculpture of Amir Ka-
bir has provoked controversy. 

The officials at the Tehran Mu-
nicipality propose the Iranian 
Artists Forum as the location, as 
they believe more people would 
have the opportunity to see the 
sculpture, while Seddiqi’s son 
has another opinion. 

The former Association of Na-
tional Works (the present Ira-
nian Luminaries Association) 
commissioned Seddiqi to make 
the sculpture before the Is-
lamic Revolution, his son told 
the Persian service of Fars. “My 
father first made the huge art-
work in several small pieces at 
a factory in Florence to be as-
sembled later, but he returned 
to Iran during the revolution 
and the sculpture was left there 
with an undetermined fate,” he 
added. 

“The Association of National 
Works was disbanded after the 
revolution and the required 
funding was not provided to the 
factory owner who in return 
kept the artwork for himself in 
his factory all these years,” he 
explained. 

“It was several months ago 
when Tehran Municipality’s 
Statue Office director Mojtaba 
Musavi made a trip to Italy to 
pursue the case and found out 
that the owner is dead and the 
sculpture is still at the workshop 
of the factory. Furthermore, the 
owner’s son is not interested 
in keeping the sculpture any 
longer. 

“The issue was pursued by Iran’s 

embassy in Italy, and through 
the efforts made by the Iranian 
ambassador and Tehran Mayor 
Mohammad-Baqer Qalibaf, the 
huge sculpture was returned to 
Iran after 32 years,” he stated. 

The sculpture is over 3 meters 
high. The left hand of Amir Ka-
bir is laid on his chest holding 
the verdict of his chancellor-
ship. The sculpture is packed 
now and is currently kept at 
Tehran’s Barg Gallery awaiting 
the final decision. “Amir Kabir 
was living northeast of the pal-
ace for a while as prime minis-
ter under Nasser ad-Din Shah, 
so I believe Golestan Palace is 
where the sculpture should go.” 

He later warned of the dangers 
his father’s other sculptures 
are facing. “Tehran’s statues of 
Ferdowsi and Khayyam are in 
danger, facing serious damage 
from exposure by remaining 
outdoors”. Created by Abolhas-
san Seddiqi, Ferdowsi’s statue is 
situated in Ferdowsi Square and 
Khayyam’s statue is set up in 
Tehran’s Laleh Park. 

“Recently, a replica of Khay-
yam’s statue was made and 
located at the (former) Einod-
doleh Mansion (Barg Gallery). 
Now, a replica of Ferdowsi’s 
statue is also being made to be 
located at the gallery. I wonder 
why the original works are not 
being restored and the replicas 
are being taken care of,” he con-
cluded. 

Abolhassan Seddiqi was born 
in 1894 in Tehran. He was in-
tensely interested in painting 
and left school to study art in 
Kamalolmolk’s school. Kam-
alolmolk was astonished upon 
seeing Seddiqi’s first statues and 
dedicated a workshop to him in 
his school. 

Seddiqi created many statues 
of great Iranian luminaries and 
also made some great artwork 
during his time in Italy. In 1991, 
the Iranian National Commis-
sion for UNESCO decided to 
take photos of Seddiqi’s statues 
and published a book on his 
creations three years later. 

Seddiqi passed away in 1995; 
one year after his book was pub-
lished. 

Golestan Palace is best 
location to install Amir 
Kabir statue: Seddiqi
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TEHRAN, Iran — Iran may not send 

its girls’ soccer team to the Youth 
Olympics in Singapore next month 
because of a dispute over the players’ 
Islamic attire, Iranian media reported 
on Thursday.

The deputy head of Iran’s physical 
education department, Marzieh Ak-
barabadi, was quoted by newspapers, 
including Khabar Varzeshi, or Sport 
News, as saying the newly designed 
dress was “inappropriate.”

She said the outfit isn’t what was 
agreed on and Iran doesn’t “need 
to send its team to Singapore at any 
cost.”

The outfit was supposed to be a com-
promise with soccer governing body 
FIFA, which has banned traditional 
hijab headscarves — which protect 
the modesty of Islamic girls and wom-
en — in 2007 for safety reasons and 
to prevent political or religious state-
ments on the field.

The new Iranian outfit consists of a 
cap similar to what swimmers wear, 
long-sleeved thick tops, below-knee 
trousers and long stockings. The new 
white dress has red-and-green details 
in Iranian flag colors, and was created 

by Iranian designers.

It was unveiled during a practice ses-
sion on Wednesday, which Akbara-
badi, who is in charge of all women’s 
sports in Iran, left in protest.

Iran is due to play in the six-nation 
soccer tournament in Singapore. 
About 3,600 athletes, ages 14-18, will 
compete Aug. 12-25 in 26 sports at 
the inaugural Youth Games.

FIFA demanded in April that Iran 
swap the traditional headscarves for a 
cap that covers the players’ hair, so it 
could take part in Singapore.

Akbarabadi’s comments seemed to in-
dicate more an internal dispute with-
in Iran’s sports establishment than a 
controversy with FIFA.

She also said only one Iranian design-
er could come up with an outfit that 
was close to both FIFA standards and 
Iran’s viewpoint. Under the country’s 
strict Islamic regulations, women 
should cover themselves head-to-toe, 
although they are allowed to show 
their faces. Akbarabadi said the Irani-
an soccer federation could not reach 
an agreement with the particular de-
signer.
Reports also quoted the head of Iran’s 
soccer federation, Ali Kaffashian, de-
fending the new outfit. According to 
him, it complied with “FIFA standard” 
and had been approved by the Iranian 
physical education department.

He said it would have been possible 
to tweak the design had Akbarabadi 
made her stance known before. Ak-
barabadi said she had seen the outfit 
for the first time Wednesday.

The report also said the Iranian fed-
eration will pursue a final version of 
the girls’ team attire in the coming 
days — indicating that an agreement 
may still be reached.
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After 39 days of heavy operations, Irani-
an riggers have succeeded in putting out 
the massive blaze caused by an oil well 
explosion in Naftshahr. 

Teams from the National Iranian Drill-
ing Company (NIDC) specialized in ex-
tinguishing petroleum-based fires man-
aged to control the blaze at Naftshahr oil 
well in the Iranian province of Kerman-
shah on Tuesday, IRNA reported. 

A gas leak at the Naftshahr oil well was 
the cause of the massive blast on May 29 
in which three people working at the site 
were killed and 12 others injured. 

According to NIDC managing director 
Heydar Bahmani, experts believe that 
it should have taken some six months 
to extinguish an oil well blaze similar to 
Naftshahr. 

Meanwhile, chairman of Iran’s Central 
Oil Fields Company, Mehdi Fakour, said, 

“The gas leak has decreased in the area 
during the past two or three days.” 

Fakour further expressed Iran’s readiness 
to “export capability and technical and 
engineering know-how to the U.S. and 
western Europe to deal with the oil spill 
in the Gulf of Mexico.” 

Head of Parliament’s (Majlis) National 
Security and Foreign Policy Commis-
sion, Alaeddin Boroujerdi, said in June 
that Iran was ready to employ its exper-
tise in containing oil spills to put an end 
to the “environmental catastrophe” in 
the Gulf of Mexico. 

“Despite the aggressive U.S. stance to-
ward the Iranian nation, Iran is ready to 
help put an end to the spill because of 
the severity of the environmental catas-
trophe,” Boroujerdi said. 

Caption: The site of an oil well blast in 
Iran’s western province of Kermanshah

Iran douses fire at 
Naftshahr oil well
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Iran allocates $29.4 
billion for South Pars 
development plan
The Iranian president’s special repre-
sentatives for oil affairs has announced 
that the government has allocated 
$29.48 billion of the National Iranian 
Oil Company’s revenues for the South 
Pars gas field development plan. 

The funds are to be invested in phases 
13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, and 24 of the 
South Pars gas field. 

The plan for these phases is to be im-
plemented over a period of 35 months. 

The South Pars field is a gas conden-
sate field located in the Persian Gulf. 
It is the world’s largest gas field and is 
shared by Iran and Qatar. According 
to the International Energy Agency, 
the field holds an estimated 50.97 tril-
lion cubic meters (1800 trillion cubic 
feet) of in-situ gas and some 50 billion 
barrels of condensates. 

Iran has the world’s second-largest re-
serves of natural gas and third-largest 
reserves of oil. 

Iran, Turkey to build power plants
Turkey and Iran agreed to jointly construct some thermal and hydroelectric power 
plants with the total capacity of generating 6,000 MW and 10,000 MW, respectively. 
The Turkish side will finance the projects, IRNA reported on Wednesday. 
The details of how many plants would be built in each country are not yet finalized. 
Energy importer Turkey has been consolidating energy ties with Iran in recent months. 

Ankara has signed a preliminary deal to use Iran as a transit route for Turkmen gas and 
to develop Iran’s South Pars gas field in order to take gas to Europe, Fars News Agency 
reported 
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Bushehr plant 
in last stage of 
testing
The equipment of the Bushehr nuclear power 

plant is in the last stage of testing and the plant 
will come on stream by the end of September, 
Atomic Energy Organization of Iran Director 
Ali Akbar Salehi announced on Wednesday. 
“Today we completed one of the most im-
portant and last tests of the nuclear plant, the 
Warm Water Test, before its start-up,” Salehi 
told managers and staff of the Bushehr nucle-
ar power plant. 
The Warm Water Test was started on April 8, 
coinciding with Iran’s National Nuclear Tech-
nology Day, which is the day the country cel-
ebrates its latest scientific achievements. 
The ground is paved for the inauguration of 
the reactor, he noted. 
Salehi added that the Bushehr power plant is a 
symbol of the multifaceted and robust cooper-
ation between Iran and Russia and expressed 
hope that the two countries would increase 
their technical and industrial cooperation. 

Moscow agreed to build the Bushehr nuclear 
power plant in 1995 and the project was sup-
posed to be completed in July 1999, but the 
start-up of the reactor has been postponed 
several times. 

Russia denies the allegations that the delays 
in the start-up of the plant were politically 
motivated 

Iran opposition leader 
criticizes Ahmadinejad
TEHRAN, Iran — Iran’s opposition leader has 
criticized President Mahmoud Ahmadine-
jad over his dismissal of new U.N. sanctions 
against Iran, calling such an attitude a “trea-
son to the Iranian nation.”

Mir Hossein Mousavi said in an article posted 
on his website Kaleme late Wednesday that 
it’s wrong to “want to relieve the minds of the 
people with witticism.”

He is apparently referring to Ahmadinejad’s 
description of the U.N. sanctions as “annoy-
ing flies” and a “used tissue.” Mousavi did not 
directly mention Ahmadinejad or the presi-
dent’s remarks on the sanctions.

The United Nations in early June slapped 
a fourth round of sanctions on Tehran. The 
West accuses Iran of seeking to develop atom-
ic weapons, a charge that Iran denies.

E.U. Foreign Chief 
Hopes for Iran Talks

 

Iran’s chief nuclear negotiator has 
suggested in a letter to the Europe-
an Union’s foreign affairs chief that 
talks could be held as soon as Sep-
tember on issues including Tehran’s 
nuclear programme
The proposal is the first clear in-
dication that Tehran is willing to 
engage with world powers on its 
atomic programme since the United 
Nations imposed more sanctions on 
Iran last month, a move designed to 
stall Iranian uranium enrichment.

In the July 6 letter, a copy of which 
was obtained by Reuters, Saeed Jal-
ili asked Catherine Ashton for reas-
surances on three issues before any 
talks are held.

These were that talks should aim 
to “engage and cooperate”, should 
be “committed to the rationale of 
dialogue”, and that Ashton should 
state her “position on the nuclear 
weapons of the Zionist Regime” -- a 
reference to Israel, which does not 
confirm or deny that it has nuclear 
weapons.
“Your response to this context could 
set the ground for our talks starting 
September 2010 in the presence of 
other interested countries, in order 
to remove common global concerns 
for the purpose of achieving peace, 
justice and prosperity,” Jalili wrote.
The letter was received on the same 
day that a senior Iranian govern-
ment official acknowledged that 
sanctions imposed by the United 
Nations, the United States and the 
EU in the past month could slow 
progress on Tehran’s nuclear pro-
gramme.

“We cannot say the sanctions have 
no effect,” Ali Akbar Salehi, the 
head of Iran’s atomic energy agen-
cy, was quoted as saying by Iran’s 
ISNA news agency.

RESUMPTION OF TALKS?

Ashton, who is acting as a liaison 
for the United States, Russia, China, 
Britain, France and Germany -- the 
main nuclear negotiators, often re-
ferred to as the EU3+3 -- has not 
said how she plans to respond to 
the letter.

Tehran has in the past held out the 
possibility of talks only to hesitate 
or pull back, while still pursuing 
uranium enrichment.
The West believes Iran aims to pro-
duce nuclear weapons. Iran says its 
programme is solely for peaceful 
purposes, including domestic en-
ergy production.

The EU3+3 have spent the past 
year employing what they refer to 
as a dual-track approach with Iran, 
threatening tighter sanctions while 
leaving the door open to negotia-
tions.
Tehran last held nuclear talks with 
the EU3+3 in Geneva in October 
2009, but the discussions led no-
where. The six world powers later 
began moves towards imposing a 
fourth round of sanctions on Iran.
Tehran has also made efforts to en-
gage with other countries, includ-
ing reaching a nuclear-fuel-swap 
deal with Turkey and Brazil in May. 
Jalili’s reference to “other interested 
countries” appears to refer to them.
“The presence of other govern-
ments with likewise aspiration in 
these talks could help make these 
constructive dialogues more tangi-
ble,” he wrote, without mentioning 
the governments by name.
It is not certain that the EU3+3 
would be willing to include the 
likes of Turkey or Brazil in any ne-
gotiations.

( Source: Reuters)
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Iran’s chief nuclear negotiator has suggested in a letter to the European Union’s for-
eign affairs chief that talks could be held as soon as September on issues including 
Tehran’s nuclear programme
The proposal is the first clear indication that Tehran is willing to engage with world 
powers on its atomic programme since the United Nations imposed more sanctions on 
Iran last month, a move designed to stall Iranian uranium enrichment.

In the July 6 letter, a copy of which was obtained by Reuters, Saeed Jalili asked Cath-
erine Ashton for reassurances on three issues before any talks are held.

These were that talks should aim to “engage and cooperate”, should be “committed to 
the rationale of dialogue”, and that Ashton should state her “position on the nuclear 
weapons of the Zionist Regime” -- a reference to Israel, which does not confirm or 
deny that it has nuclear weapons.
“Your response to this context could set the ground for our talks starting September 
2010 in the presence of other interested countries, in order to remove common global 
concerns for the purpose of achieving peace, justice and prosperity,” Jalili wrote.
The letter was received on the same day that a senior Iranian government official ac-
knowledged that sanctions imposed by the Unit >page 4
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Iran girls’ soccer team may miss Singapore event
TEHRAN, Iran — Iran may not send its girls’ soccer team to the Youth Olympics in 
Singapore next month because of a dispute over the players’ Islamic attire, Iranian media 
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Sassanid fire temple discovered in central Iran
Ruins of a fire temple dating back to the Sassanid era have recently been discovered 
during a series of archaeological excavations in the Vigol region near Kashan in cen-
tral Iran. The discovery was made during the latest season of excavations, >page 7

Iran to participate in Sitting Volleyball 
World Championships
Iran will take part in the 2010 Sitting Volleyball World Championships which will be 
held in Edmond, Oklahoma, U.S.A. from July 11 to 18. 
The five-time Paralympics gold medalist has been drawn in Pool B along with Iraq, 
Ukraine, Kazakhstan, Serbia and Kenya. >Page 9

Bushehr plant in last stage 
of testing
The equipment of the Bushehr nuclear power plant is in the last stage of 
testing and the plant will come on stream by the end of September, Atom-
ic Energy Organization of Iran Director Ali Akbar Salehi announced on 
Wednesday. 
“Today we completed one of the most important and last tests of the nu-
clear plant, the Warm Water Test, before its start-up,” Salehi told manag-
ers and staff of the Bushehr nuclear power plant. 
The Warm Water Test was started on April 8, coinciding with Iran’s Na-
tional Nuclear Technology Day, which is the day the country celebrates 
its latest scientific achievements. 
The ground is paved for the inauguration of the reactor, he noted. 
Salehi added that the Bushehr power plant is a symbol of the multifaceted 
and robust cooperation between Iran and Russia and expressed hope that 
the two countries would increase their technical and >page 3


