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صفحه 12 سینما

فيلم كوتاه »آينه و آب« برنده 
جايزه بهترين فيلم ويمبلدون 

جايزه  آب«  و  »آينه  كوتاه  فیلم 
بین المللي  جشنواره  فیلم  بهترين 
فیلم كوتاه ويمبلدون انگلستان را 

دريافت كرد.
به گزارش فارس به نقل از روابط 
ايران،  كوتاه  فیلم  انجمن  عمومي 
اين  كوتاه  فیلم  بهترين  جايزه 
فیلم هاي  نمايش  به  كه  جشنواره 

كوتاه با زمان زير 15 دقیقه ...

به سبک ماركز 
می نويسيد يا شکسپير؟
در  می توانند  عالقه مندان   
كسی  چه  »شبیه  وبسايت 
نوشتن  با  تنها  می نويسم« 
نويسنده  پاراگراف  چند 
تشخیص  را  خود  درون 

دهند.
افتاده  ، وبسايت تازه به راه 
می نويسم«  كسی  چه  »شبیه 

با آدرس اينترنتی ...

صفحه 15ادبیات

 اولين ترور سياسی
 تاريخ معاصرايران

صفحه 21رسانه

اعتماد  به روزنامه ها 
كاهش يافته است 
»آدم هاي مناسب را پیدا كن، 
سواالت مناسب را بپرس و 
فقط  بنويس،  را  آنها  سپس 
علم  نگاري  روزنامه  همین. 

موشك نیست « 
فرانك مك كالو سردبير 
سابق لس آنجلس تايمز 

سالم الجنابي ...

صفحه 18

به گزارش پرشین صنعت نفت ايران در سال های اخیر با مشکالت روزافزونی روبرو بوده است. عدم 
رقیبان  و  نوين  تکنولوژی های  از  برخورداری  عدم  بین المللی،  تحريم های  جديد،  سرمايه گذاری های 

قدرتمند، اين صنعت كلیدی ايران را در خطر قرار داده است.
بر اساس گزارش های رسمی، ايران از ابتدای سال ۲۰1۰ تا كنون به طور میانگین روزانه حدود ۲15 

هزار بشکه كمتر از تعهد خود به اوپك، نفت تولید كرده است.
با احتساب نفت 7۰ دالر از ابتدای سال جديد میالدی تا كنون، از درآمد ايران از محل اين كاهش صادرات 
اتفاقی كه می تواند در طول يك سال درآمد نفتی  ۲۶ میلیون دالر كاسته شده است؛  از  روزانه بیش 
ايران را بیش از 9 میلیارد دالر كاهش دهد. اين كاهش 9 میلیارد دالری بر شرايط اقتصادی ايران تاثیر 

نامطلوبی خواهد داشت و كسری بودجه 13 میلیارد دالری دولت را افزايش خواهد داد.
 در حالی كه سر آغاز رشد قیمت نفت در دهه هشتاد شمسی به نظر نمی رسید درآمد ايران از محل 
صادرات نفت و گاز بتواند به مرز های 8۰ میلیارد دالر برسد كه البته رسید به طوريکه درآمدهای نفتی 
گزارش شده توسط بانك مركزی نشان میدهد صادرات طالی سیاه در سال 8۶ و 87 به ترتیب 81 و 8۲ 

میلیارد دالر درآمد برای ايران به همراه داشته است.
البته اين رشد درامدهای نفتی كه با اوج گیری قیمت های نفت و قرارگرفتن در سطوحی در نزديك به 
14۰ دالر به ازای هر بشکه اين توهم را ايجاد كرد كه روند صعودی آغاز شده همان روندی است كه 
پیش بینی می شد در دهه های آخر تولید نفت جهان رخ دهد و اين تصور غلط به جای رسید كه رئیس 

صفحه 6دولت در برخی از مصاحبه های مطبوعاتی خود اظهار ...

 قدردانی رئيس جمهوری 
آمريکا از تالش های بريتانيا

صفحه 4
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تحصيل در انگلستان و اخذ ويزای تحصيلی 
در كمترين زمان



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

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

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

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت كنيد.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

هفته نامه ِپرشين

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
سياسی و غير سياسی وابسته نمی باشد  و 
بر  گام  اطالع  رسانی صحيح  صرفا در جهت 
معتبر،  های  از سايت  مطالب  تمامی  دارد.  می 
ذكر  با  رسمی  وخبرگزاريهای  رسيده  مقاالت 

نام نويسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتياز و مديرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرايی: عارف 
همکاران:   سبا ايرانی - علیرضا رياحی

 
امور پخش و توزيع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش آنها 

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشين

همه  و  ايرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غیر اينترنتي! در هركجاي دنیا 
مي  دوستان  نمايد.  مي  همکاري  به  دعوت  باشند  كه 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عکس، كاريکاتور و 
ديگر آثار خود را با رعايت نکات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:

مهاجرين،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجويان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
يا  بايد مستقیم  آثار  ايرانیان منتشر می شود و طبعا 
غیر مستقیم به اين موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
اين مورد، هیچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار 

ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 
اماليي و آماده براي انتشار باشند.

و  )تیتر(،  عنوان  داراي  بايد  ارسالي  مطلب  هر   4-
توضیح كوتاه يك جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود 
نشريه،  صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن 
مشخص كنید كه مطلب خود را براي انتشار در كدام 
صفحه نشريه ارسال مي كنید. در صورت عالي بودن 
مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص 
و  همکاران جديد  از  نويسنده  و  ايجاد خواهد شد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، يك 
يا 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 نشريه  از  قبل  بايد حداقل يك هفته  -6 مطالب 
ارسال گردند. با اين حال ممکن است به علت زيادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و يا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشريه ارسال نمايند.

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

را ذكر كنید.

يا  و   word فايل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخیره   notepad

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
به اطالع  انتشار  از  قبل  تغییر محتوايي  است. هرگونه 

نويسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتی زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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سنگهای  بر  شده  حکاكی  تصاوير  در 
عصبانی  هيچکس  جمشيد  تخت 
نيست. هيچکس سوار بر اسب نيست. 
هيچکس را در حال تعظيم نمی بينيد. 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هيچکس 
برتر  ديگر  قوم  بر  قومی  هيچ  نيست 
آن  در  خشنی  تصوير  هيچ  و  نيست 
وجود ندارد. از افتخارهای ايرانيان اين 
ايران  در  داری  برده  هيچگاه  كه  است 
صدها  بين  در  است  نبوده  مرسوم 
پيکره تراشيده شده بر سنگهای تخت 

نژادی  چه  از  كه  بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان  و  برهنه  تصوير  يك  حتی  جمشيد 
هستيم و دارای چه اصالتی می باشيم. 

آخرين اخبار را می توانيد در وب گاه هفته نامه 
پرشين مالحظه نمائيد

 امور آگهی ها و تبليغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

به طور متوسط  در طول يکروز چندين بار با نظرها و عقايد گوناگون اطرافیان خود مواجه می شويد؟ چه 
اندازه با افرادی با تعدد نظرات متفاوت روبه رو می شويد؟ آيا اين چرخه دريافت آرا، دوستان، نزديکان و افراد 
خانواده تان را نیز در برمی گیرد؟ حال مجسم كنید كه شما، در طول شبانه روز از طريق رسانه های ارتباط 
جمعی، چه میزان اخبار و اطالعات صحیح ،ضد و نقیض، خوشايند يا ناخوشايند طبع را می شنويد كه گاهی با 

آنها موافق يا مخالف هستید. 
می خواهم بگويم كه بسیاری از شنیده ها همواره مورد تايید ما هستند و خیلی از اين اطالعات با توجه به دانش 
اين نوع مسائل می تواند يك  يا سطح آگاهی مطالعاتی مان به هیچ عنوان برايمان مورد پذيرش نمی باشند. 
اظهار نظر بسیار ساده در خصوص وضعیت هوا را در بر گیرد و تا نظرات و بیانات پیچیده سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فلسفی و ...  افراد پیش رود. مساله مهم اين است كه برخورد ما، در رويارويی با اين نوع داده ها 
چیست؟ سکوت می كنید و واكنشی نشان نمی دهید؟ اغلب اين سکوتتان به منزله تايید است؟ اما اگر  با برخی 
عقايد و بیانات مخالف بوديد، در قبال آنها  چه واكنشی از خود نشان می دهید؟ به راحتی عصبی می شويد و 
فرياد می كشید؟ خشمگین می شويد و به گوينده فحش و ناسزا می دهید؟ اگر درمقابل عدم پذيرش عقیده ای، 
رفتار شما ناشی خشم و تعصب باشد، فکر می كنید با داد زدن يا ناسزا گفتن می توانید عقايد مخالف خود را 

تبديل به نظرات موافق  نمايید؟ 
بايد ذكر كنم كه، زبان ابزاری است برای برقراری ارتباط با ديگران. اما از اين عضو خدادادی، می توان به شیوه 
ای بهره جست كه شنوندگان از اظهارات شما تجربه ای  بیاموزند و بر حجم آموخته هايشان افزوده شود و 
يا حتی می توان از زبان به گونه ای ناشايست استفاده كرد كه ديگران از مصاحبت با شما احساس مطلوب و 
خوشايندی نداشته باشند.اين مطالب را گفتم كه حاال به هفته نامه پرشین برگردم. جايی كه از ابزار قلم و چاپ 
برای جذب، جلب و ارتباط با مخاطبان استفاده می شود. پرشین يك هفته نامه اطالع رسانی با محتوای فرهنگی 
دانش،  با  كدام  هر  هستند.  انگلستان  ساكن  محترم  ايرانیان  مختلف  سنین  در  آن  مخاطبان  است.  اجتماعی  و 

تحصیالت، اطالعات، تجربیات و ويژگی های شخصی خاص خودشان.
  در هر شماره مطالب مختلفی بر اساس سر فصل های از پیش  تعیین شده آماده و سپس درج می شود. حال 
اگر مطلبی بدون غرض ورزی و تعصب در هر زمینه ای  منتشر شد و باب طبع مذاق خواننده ای نبود چه بايد 
كرد؟ شما از كدام روش برای بیان مخالفت يا اعالم اعتراض خود استفاده می كنید؟ آيا بهتر نیست به جای 
اينکه با فحش و ناسزا كار خود را پیش ببريد، كمی هم از اين ابزار قلم استفاده كنید؟ بنويسد و نقد كنید چرا كه 
اعتراض زبان نقد است. داليل مخالفت خود را مستدل بیان داريد، تا ما هم از دانش شما بهره جويیم. در صورت 

بروز خطا و اشتباه از جانب ما، به اصالح آن بپردازيم. 
در پايان از مخاطبان و خوانندگان عزيز تقاضا دارم اگر به مطلبی درهفته نامه سوال، اعتراض و يا حتی  نقدی 
داريد، می توانید به سادگی از طريق تماس تلفنی يا ارسال ايمیل يا نامه ما را در جريان نظرات خود قرار دهید. 
مطمئن باشید اين سبك از گفتمان به مراتب موثرتر خواهد بود. اما استفاده از  ادبیات و كالم ناشايست آنهم 
برای كسانی كه ادعای فراوانی در وادی فرهنگ و فهم دارند نه تنها شايسته نمی باشد بلکه منفورهم می باشد.

سردبیر

یادداشت هفته

اشتراک هفته نامه
عالقمندان به اشتراک و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تکميل نموده و برای ما ارسال نمايند 

نام: ......................................................................................  نام خانوادگی: .................................................................
آدرس: ...............................................................................................................................................................................

كدپستی: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ايميل: ...........................................................................................

موبايل: ..................................................................................... شماره شروع اشتراک از شماره : .........................

مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         يکسال 60 £
لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید  و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید
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 قدر دانی رئيس جمهوری 
آمريکا از تالش های بريتانيا

نخست وزير بريتانیا روز سه شنبه برای سه ساعت در كاخ سفید با باراک اوباما گفتگو 
كرد. دو رهبر پس از اين ديدار در كنفرانسی خبری شركت كردند.

موضوع  درباره  رهبر  دو  گفتگوهای  اعظم  بخش  كه  گفت  كنفرانس  اين  در  اوباما  آقای 
انگلیس و باراک اوباما، رئیس جمهور  افغانستان بوده است.ديويد كامرون، نخست وزير 

آمريکا در اين ديدار در كاخ سفید بر روابط ويژه واشنگتن - لندن تاكید كردند.
سفر ديويد كامرون به آمريکا در حالی صورت گرفت كه اختالفات دو طرف بر سر يکسری 

مسائل ممکن بود گفت وگو های دو جانبه را تحت الشعاع قرار بدهد.
حادثه  محکوم  تنها  المقرحی،  عبدالباسط  آزادی  اختالف،  مورد  موضوع های  اين  از  يکی 
الكربی بود. پس از آنکه مشخص شد المقرحی از سرطان رنج می برد و تا سه ماه آينده 
المقرحی  ديگر  پزشك  يك  اخیر  اعالم  اساس  بر  اما  كرد.  آزاد  را  وی  اسکاتلند  می میرد 
می تواند يك دهه ديگر زندگی كند كه اين موضوع باعث شد تا درخواست ها برای بازگرداندن 

المقرحی به زندان مطرح شود.

حادثه  قربانیان  با  همدردی  و  المقرحی  آزادی  قاطعانه  محکومیت  كامرون  ديويد  موضع 
انجام تحقیقات از سوی  الكربی بوده است.اما وی نسبت به درخواست های آمريکا برای 
دولت انگلیس بی توجه بوده است.ديويد كامرون در كنفرانس خبری با اوباما گفت: اين را 
سال گذشته گفته بودم، آزادی المقرحی تصمیم درستی نبود و نبايد اتخاذ می شد. اوباما نیز 
از اعالم درخواست مجدد برای انجام تحقیقات از سوی دولت انگلیس در اين رابطه امتناع 
كرد اما خشم خود را از آزادی المقرحی اعالم كرد. با اين حال ابراز اطمینان نمود كه ديويد 

كامرون می تواند حقايق اين پرونده را اعالم كند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ديويد كامرون هم چنین در اين ديدار با دفاع از عملکرد 
شركت بريتیش پترولیوم و هر گونه معامله میان اين شركت در مورد آزادی المقرحی را رد 

كرد و گفت: اين تصمیمی بود كه از سوی دولت اسکاتلند گرفته شد.
ديويد كامرون ضمن تايید نگرانی های آمريکا از نشت نفت در خلیج مکزيك تصريح كرد كه 
وی به طور كامل با اوباما موافق است كه الزم است شركت بريتیش پترولیوم جلوی نشت 

نفت را به طور كامل بگیرد و خلیج مکزيك را پاكسازی كند.
رئیس جمهور آمريکا و نخست وزير انگلیس هم چنین ياد سربازان آمريکايی و انگلیسی 
كشته شده در افغانستان را گرامی داشتند و تاكید كردند كه طرح نظامی آنها در حال عملی 

كردن اهداف است.

اوباما در اين رابطه گفت: ما استراتژی درستی را در افغانستان اجرا می كنیم. می خواهیم 
مانع از روند حركت طالبان شويم. می خواهیم توانايی افغان ها را افزايش بدهیم تا بتوانند 

خودشان مسئولیت آينده شان را برعهده بگیرند.
رئیس جمهوری آمريکا افزود كه تروريست های آموزش ديده در افغانستان و مناطق قبیله 

نشین در طول مرز پاكستان دست به قتل غیرنظامیان در هر دو سوی مرز زده اند.
او گفت كه آمريکا استراتژی درست را در افغانستان دنبال می كند و اينکه آمريکا می خواهد 

ظرفیت مردم افغانستان را افزايش دهد تا خود بتوانند آينده را به دست گیرند.
آقای اوباما همچنین كنفرانس كابل را كه سه شنبه پايان يافت “تاريخی” و “يك گام عمده” 
ديگر رو به جلو خواند.او از جمله به توافق در مورد طرحی در اين كنفرانس اشاره كرد كه 
براساس آن مسئولیت امنیت واليات افغانستان به نیروهای دولتی آن كشور منتقل خواهد 
شد.ديويد كامرون نیز گفت هیچ مثالی باالتر از افغانستان وجود ندارد كه عمق همکاری 

بريتانیا و آمريکا در زمینه منافع ملی را نشان دهد.
او گفت كه دو رهبر در ديدار روز سه شنبه درباره پیشرفت يك سال گذشته در افغانستان 
صحبت كرده اند.نخست وزير بريتانیا همچنین بر نیاز به زنده كردن استراتژی سیاسی در 
افغانستان تاكید كرد و گفت كه شورشگری را نمی توان فقط با ابزارهای نظامی شکست داد.

رهبران آمريکا و بريتانیا همچنین درباره ايران گفتگو كردند.
آقای اوباما در كنفرانس خبری بعد از اين ديدار گفت كه دولت ايران بايد به تعهدات بین 
المللی اش عمل كند.او گفت كه تحريم های تازه سازمان ملل و همچنین تحريم های جداگانه 

آمريکا و ساير كشورها فشار بی سابقه ای بر دولت ايران وارد كرده است.
رئیس جمهوری آمريکا از تالش های بريتانیا برای اطمینان از محقق شدن تحريم های شديد 

اتحاديه اروپا در روزهای آتی قدردانی كرد.
ايران اتهام نظامی بودن برنامه اتمی اش را رد می كند و تحريم ها را بی ارزش می داند.

مقاله وارده

ايديولوژی از كجا 
سر در آورده است؟

مهدی تربتی - لندن 

در قرن 1۹ ايدئولوژی به صورت يك رقابت 
انگليسی  الک  جان  كرد  ظهور  جوامع  در 
آزادی  كلمه  و  انداخت  راه  به  را  ،ليبراليسم 
را در آن گنجاند و رويه آن را جفرسون در 

آمريکا به شکل ديگری پيش گرفت.

عمیق  تاثیراتی  فکری  های  نحله  فلسفه  تاريخ  طول  در 
خود  شعاع  تحت  را  آنها  و  گذشته  انسانها  افکار  در 
قرار داده.آيینهايی مانند ارفیوس از زمانی حتی قبل از 
بودند. اعتقادی  نظام  پديد آورنده يك  سقراط،افالطون، 
بنا به اين شواهد می توان خواست گاه فلسفه را ايونا 
كنونی(  )تركیه  باستان  يونان  سرزمین  از  بخشی  كه 
بود، دانست. بعد از آن سقراط ،افالطون، ارسطو منشأ 
دنیای   بزرگان  و  بودند  تفکر  برای  گوناگونی  های  راه 
اند  فلسفه بسیاری از اين راه ها را  از آنها وام گرفته 
مانند هگل كه در نظريه ديالکتیك خود از افالطون سود 
جست. سده های متمادی انسانها در بند افکار افالطون 
با  آنها  آمیختن   در  با  كه  بودند  ارسطو  بخصوص  و 
تفکر مسیحیت ،كلیساها  از هجوم تیرهای خود به سوی 
افکار علمی كوتاه نیامد. به همین دلیل متفکران آن وقت 
تمامی  زيرا  عالم  نه  میخوانند  حکیم  را  انديشه  دنیای 
بحثها منتهی به دنیای ماورا ی درک انسان بود.برهان 
اين  بر  دال  داد،  ارائه  را  آن  مقدس  آنسلم  كه  وجودی 
موضوع است. وی حتی بر اين عقیده بود كه اول ايمان 

بیاوريد و بعد تعقل كنید. 
تمامی افکار آن زمان در اصل همین موضوع طبقه بندی 
میشد هرچند متکلمانی  ما نند آكام نیاز به تفکر بر اين 
ناديده  حکیمان  غالب  ديد  ،از  میشمردند  مهم  را  وادی 
گرفته میشوند. در عصر رنسانس همه چیز تغییر كرد 
.دنیا، دنیای خال اطالعات بود و انفجاری كه رخ داد از 
نبود تفکر حکايت داشت و باالخره افرادی مثل دكارت، 
را داشتند  تفکر  تغییر  داعیه  داوينچی  ،گالیله و  كپرنیك 
بیرون رانده شد و شروع  از حالت فاسد خود  كه فکر 
به كار كرد. از اينجا  تمامی افکار معطوف به تحقیقات 
شد، اما نه از نوع عملی آن. نبود امکانات در آن زمان 
كار را برای آنها سخت میکرد ولی بستر مناسبی برای 
رشد علوم نظری مانند رياضیات بود .بسیاری از افراد 
با ظن اينکه دنیای تفکر از رنسانس به بعد وارد مرحله 
ايدئولوژيك خود شده است، اين عصر را عصر  ويژه 
درتفکر انسانی تلقی می كنند. اما ايدئولوژی چیزی نبود 
نوع  صرفًا  آنها  باشد،  داشته  وجود  موقع  آن  در  كه 

ديگری از تفکر را آغاز كرده و پیش گرفته بودند.
خدمات  كه  هم  آلمانی  اليبنیتس  چون  بزرگانی  حتی 
هیچگونه  ی  سازنده  كردند  رياضیات  به  شايانی 
ايدئولوژی نبودند و صرفًا راه های رفته متمايز شده و 
چون از قدرت كلیسا كاسته شده بود اسپینوزا حق اثبات 

خدا را به شکل  براهین رياضی داشت. 
هرچند افرادی چون" هیوم" كمك زيادی به شکل گیری 
ايدئولوژی و پا گرفتن آن كردند ولی شك گرايی او را 
تفکر  نوع  همین  .اما  خواند  ايدئولوژی  يك  نمیتوان  هم 
باز میزدند  الهّیات سر  متافیزيك و  از  او و كندياک كه 

كوششی برای تاسیس علم االجتماع بود.

كانت  دوره  در  آورد؟  در  سر  كجا  از  ايدئولوژی  اما 
گرفت.وی  خود  به  ساختاری  شکل  كم  كم  ،ايدئولوژی 
كه به شدت تحت تاثیر نیوتن بود  ، چرخشی در فلسفه 
ايجاد كرد .او با تحلیل خود بر عقل نظری و عملینشان 
داد كه ايدئولوژی در مرحله كودكی خود به سر میبرد 
هم   آن  از  بعد  و  است  رشد  به  رو  سرعت  به  البته  و 
كار تکمیل آن را هگل بر عهد گرفت و با ساختن نظام 
ايده الیسم مطلق به توضیح روابط و مناسبات اجتماعی 

پرداخت و سرانجام ايدئولوژی تعريف شد.

تمامی وقايع مهم تاريخی از نوع انقالب مظاهری از يك 
يك  عنوان  به  ايدئولوژی  است.اصواًل  ايدئولوژيکی  امر 
اعتقادی گروه تعريف میشود كه متضمن تحلیلی  نظام 
نکته مهم آن،اين است كه هیچ وقت  باشد و  از گذشته 
دارد  فرهنگ  از  فراتر  مکانی  كه  متافیزيك  در  به جايی 
وارد نمیشود.تفکرات انديشمندان بعد از كانت بیشتر به 
تاريخ جلب  به  ديگر  عبارت  به  يا  و  مندی  زمان  سوی 
شد،اين امر باعث شد كه ايدئولوگها متفق القول ايده ها 
را مربوط به جوامع بدانند و منتهی شدن آن را به عمل 

جزو شروط اساسی آن ذكر كنند. 

يافت  را  خود  علمی  ساختار  ايدئولوژی  اين  بر  بنا 
اجتماعی  زندگانی  طبیعی  قوانین  كه  هنگامی  زيرا 
برای  الزم   مشروعیت  شد  كشف  ،سیاسی،اقتصادی 

ايجاد يك نظام اجتماعی_سیاسی به وجود آمد .
در قرن 19 ايدئولوژی به صورت يك رقابت در جوامع 
ظهور كرد جان الک انگلیسی ،لیبرالیسم را به راه انداخت 
و كلمه آزادی را در آن گنجاند و رويه آن را جفرسون 

در آمريکا به شکل ديگری پیش گرفت.
ايدئولوژی اضافه  به  اين قرن محدوديت مکانی هم  در 
لیبرالیسم را در جامعه  انگلیس داعیه  گرديد و زمانیکه 
خود میپروراند در آلمان فئودالها برده های خود را به 
هر  از  تر  محدود  ايدئولوژی  درنتیجه  و  میگرفتند  كار 
اينجا  در  و  داد  در  تن  هم  مکانی  شرط  به  خود  دوره 
خود را از فلسفه متمايز كرد.و به عالوه اين محدوديت 
بر خالف فلسفه، باعث  همبستگی و تفوق در جوامعی 
شد كه به گونه ای متضاد رويه داشتن يك جامعه را در 

پیش گرفته بودند. 
چنین  ديدن  با  فلسفه  روزهای  آن  نابغه  ماركس  كارل 
زمانی  محدوديت  هم  ايدئولوژی  كه  مناسبی  وضعیت 
دارد و هم مکانی ،دست به كار شد و تمام افکار لیبرال 
مابانه را پوچ و تو خالی خواند و با برگشت به گذشته 
كرد.اساسا  بینی  پیش  را  اجتماعی  تحوالت  داشتن 
به  حال  ارزيابی  و  گذشته  از  تصّوری   با  ايدئولوگها 
ارزش دهی دست میزنند و دو وجه توصیفی و  ايجاد 
او  و  میآورند  وجود  به  ايدئولوژی  برای  را  دستوری 

هم)ماركس(از اين قاعده مستثنی نابود.
آنها با ارزشیابی وضع موجود دو راه محافظه كارانه و 
شیوه تکاملی را برای عنصر دستوری ايدئولوژی تحلیل 
انقالبهای كمونیستی و  دنیا شاهد  آن  از  بعد  كردند.كه 

بعد از آن براندازی آنها بود.
شیوه  يعنی  ايدئولوژی  دستوری  وجه  دومین  نتیجه 
نگرفت  قرار  توجه  مورد  زمان  طول  در  چندان  تکاملی 
زيرا تن دادن به آن موجب سر در گمی جامعه مغلوب 
مانند  جامعه  طبقات  تمام  شامل  ديگر  دلیل  به  و  بوده 
مالکان، زمین داران،. . . نمیشود و طیف همه  پسند ندارد.
با روی آوردن به جنبه محافظه كارانه ايدئولوژيستها پی 
به انعطاف پذيری آن بردند.زيرا به اين نتیجه رسیدند كه 
اگر پرهیز از شیوه های تکاملی ّمد نظر است ،بايد جنبه 
محافظه كارانه انعطافی خاص داشته باشد  تا هر جامعه 

اصل همبستگی را در ايدئولوژی حفظ كند. 

با  جوامعی  در  ويژه  به  جامعه  يك  در  خواهی  تمامّیت 
ملیتهای گوناگون سبب از بین رفتن فرهنگهای گوناگون 
پذير  مهاجر  كشورهای  در  اگر  مثل  عنوان  میشود.به 
تمامّیت خواهی بر پا بود  ملیتها ساكن فرهنگ خودشان 
پذيرفته  را  با گروه غالب  داده و هم رنگی  از دست  را 
شمردن  محترم  و  فرهنگ  گرايی  كثرت  اين  بودند.اما 
ايدئولوژی  تامل  قابل  موارد  جمله  از  هويتها  ديگر 
محافظه كارانه است.و اين مورد هم میتوان از مواردی 
شمرد كه تمیز دادن ايدئولوژی و فلسفه را باعث میشود 
و اينکه ايدئولوژی تاثیر بسزايی در جامعه داشته و از 
مهمترين مراحل رسیدن به آن را میتوان دست يافتن به 

اسطورها يا جنبه های تاريخی دانست.

هر  ايی  اسطوره  و  تاريخی  های  جنبه  كه  آنجايی  از   
كشور میتوانند كمکی در رسیدن به يك ارزش دانست، 
برای ايدئولوژی بخش مهمی محسوب میشوند  و حتی 
در تاريخ می بینیم كه هیتلر نگاهی به افسانه برتری نژاد 
آريا دارد.در اينجا تفاوت كشور هايی با قدمت و تمدن 
بسیار و كشور هايی با تمدن در حال ساخت پر رنگ تر 
میشود.اما شباهتی هم دارند و آن هم دقت در پروراندن 
تاريخ در جامعه  و تامل در آن ،چه با داشتن تمدن و 

تاريخ ،و چه با ساختن آن ها
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سقوط صادرات روزانه نفت 
ايران به زير 2 ميليون بشکه 
 میزان درآمدهای نفتی ايران طی نه ماهه اول سال 88 معادل 3۲ درصد كاهش پیدا كرده است.

 در حالی كه سر آغاز رشد قیمت نفت در دهه هشتاد شمسی به نظر نمی رسید درآمد ايران از محل 
صادرات نفت و گاز بتواند به مرز های 8۰ میلیارد دالر برسد كه البته رسید به طوريکه درآمدهای 

نفتی گزارش شده توسط بانك مركزی نشان میدهد صادرات طالی سیاه در سال 8۶ و 87 به ترتیب 
81 و 8۲ میلیارد دالر درآمد برای ايران به همراه داشته است.

البته اين رشد درامدهای نفتی كه با اوج گیری قیمت های نفت و قرارگرفتن در سطوحی در نزديك به 
14۰ دالر به ازای هر بشکه اين توهم را ايجاد كرد كه روند صعودی آغاز شده همان روندی است كه 
پیش بینی می شد در دهه های آخر تولید نفت جهان رخ دهد و اين تصور غلط به جای رسید كه رئیس 
دولت در برخی از مصاحبه های مطبوعاتی خود اظهار می داست كه قیمت نفت زير صد دالر ديگر به 

خاطره ها پیوسته است.
البته خالف اين تصور هم ثابت شد و آمارهای مربوط به درآمدهای نفتی ايران نشان می دهد در حالی 
كه درامد نفتی كشور طی نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 87 معادل 71 میلیارد دالر بوده است اين رقم 
در نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 88 به رقمی حدود 48 میلیارد دالر رسیده است كه اين خود نشان 

از نزول 3۲ درصدی درآمد كشور از محل صادرات نفت است.
البته در بودجه سال 88 قیمت نفت معادل 5۰ دالر به ازای هر بشکه تعیین شده بود كه خوشبختانه 
به رغم كاهش قیمت نفت متوسط قیمت نفت ايران در اين سال به حدود ۶9 دالر رسید كه اگرچه اين 
رقم باالتر از میزان در نظر گرفته شده در بودجه دولت بوده است ولی نشان می دهد سهم دولت از 
درامدهای نفتی در بودجه عمومی به سطح 5/7۲ درصد رسیده است كه اين مسئله در تناقض كامل با 

اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز قراردارد.
به هر شکل تراز نفتی كشور طی سال 88 در سرازيری قرار گرفته است و می تواتن با احتساب كاهش 
3۲ درصدی در سه ماهه سوم می توان پیش بینی كرد میزان در آمد نفتی كشور در سال 88 به حدود 

55 تا 57 میلیارد دالر برسد كه تقريبا معادل صادرات نفت در سال 84 است.

داليل كاهش درآمدهای نفتی

تطبیق میزان درآمدهای صادراتی نفت ايران در سال 88 با سال 84 در حالی كه متوسط قیمت نفت 
ايران در سال 88 تقريبا 3۲ درصد بیش از متوسط قیمت نفت ايران در سال 84 است نشان می دهد 
كاهش میزان صادرات نفت ايران در سال 88 باعث شده به رغم باالتر بودن قیمت نفت درآمدهای نفتی 

كشور در اين سال تا اين حد كاهش پیدا كند.
براساس آمارهای بانك مركزی صادرات نفت ايران در سال 88 به شکل بی سابقه ای كاهش پیدا كرده 
است به طوريکه در سه ماهه منتهی به آذر ماه سال 88 متوسط صادرات روزانه نفت ايران به يك 

میلیون و 98۰ هزار بشکه رسیده است.
البته اين افت صادرات با كاهش شديد تولید نفت خام ايران نیز تکمیل شده است، بر اساس آمارهای 
بانك مركزی نشان می دهد میزان تولید نفت خام ايران در سه ماهه سوم سال 88 به رقم سه میلیون 
و 549 هزار بشکه در روز رسیده است كه اين میزان تولید نیز از سال 81 به بعد بی سابقه بوده است.

قابل ذكر است توان تولید ايران در حدود 4 میلیون بشکه در روز است كه به دلیل كاهش سهمیه بندی 
های اعالم شده از سوی اوپك ايران مجبور است زير توان تولید خود اقدام به عرضه نفت خام كند 
ولی نبايد فراموش كرد بخشی از اين كاهش تولید ناشی از عدم اجرای برنامه توسعه میادين نفتی 
ايران است كه بخش عمده ای از آنها در نیمه دوم عمر خود قرارداشته و و به تدريج توان بازدهی آنها 

سیر نزولی پیدا كرده است.
البته اين كاهش میزان تولید تنها به دلیل افزايش میزان مصرف داخلی می تواند باعث كاهش میزان 
صادرات نفت كشور شود كه اين مسئله هم با در نظر گرفتن سیر نزولی آغاز شده از سه ماهه سوم 
سال 87 می توان گفت در حال حاضر میزان مصرف داخلی نفت به سمتی می رود كه میزان صادرات 
نفت كشور را به زير دو میلیون بشکه در روز كاهش دهد و اين در حالی است كه متوسط میزان 

صادرات نفت ايران طی يك دهه گذشته چیزی در حدود 5/۲ میلون بشکه در روز بوده است.
مقايسه صادرات نفت و میزان تولید نشان می دهد در حالی كه در سال 84 معادل ۶5 درصد از نفت 
تولیدی كشور صادر و باقی آن به مصرف داخلی می رسیده است به مرور سهم صادرات كاهش 
پیدا كرده و در نه ماهه منتهی بع آذر ماه سال 88 سهم صادرات از كل تولید نفت خام كشور به رقم 
7/5۶درصد رسیده است كه اين رقم در صورت بهینه نکردن مصرف داخلی به مرور به جايی می رسد 

كه ايران را از يك صادركننده نفت به يك وارد كننده نفت تبديل خواهد كرد.

احمدی نژاد: 
ناتو در انفجارهای 

ايران دست دارد
روز  ايران  جمهور  ريیس  نژاد”  احمدی  “محمود 
آتالنتیك شمالی كه در  پیمان  اعالم كرد كه  دوشنبه 
افغانستان و پاكستان مستقر شده اند، در انفجارهای 

پنجشنبه گذشته در زاهدان دست داشته اند.

كرد:  “ايسنا”، وی خاطرنشان  از خبرگزاری  نقل  به   
اين  می دهد  نشان  كه  داريم  اختیار  در  اسنادی  “ما 
پاكستان  و  افغانستان  در  ناتو  افراد  توسط  گروه ها 

تجهیز شده و حمايت وهدايت اطالعاتی می شود”.

ظهر  از  بعد  پنجشنبه  روز  كه  كنیم  می  يادآوری 
شهر  در  مساجد  از  يکی  كنار  در  شديد  انفجار  دو 
زاهدان استان سیستان و لوچستان ايران رخ داد. اين 
انفجارها توسط دو تروريست انتحاری كه از بستگان 
تروريستی  گروهك  سركرده  ريگی”  “عبدالمالك 
در  قبل  چندی  كه  گرفت  صورت  بودند،  “جنداهلل” 
ايران اعدام شد. اين گروهك كه با شبکه تروريستی 
بر  را  انفجارها  اين  مسئولیت  دارد،  ارتباط  “القاعده” 
عهده گرفته و آنها را پاسخی به اعدام سركرده خود 
نفر   ۲7 تروريستی  عملیات  اين  اثر  در  است.  نامیده 

كشته و بیش از 3۰۰ نفر مجروح شدند.
“مصطفی محمد نجار” وزير كشور ايران نیز به نوبه 
خود اعالم كرد كه نیروهای انتظامی توانسته اند كه 
اسناد و مداركی بدست آورند و مقصران انفجارهای 

زاهدان را مشخص نمايند.

وی گفت: “ شواهدی بدست آورده ايم و می دانیم كه 
چه كسانی پشت اين عملیات تروريستی ايستاده اند. 
مامورين امنیتی اسرائیل و آمريکا از تروريستانی كه 
كنند  می  نفوذ  ايران  به  همسايه  كشورهای  خاک  از 
حمايت می كنند. نیروهای امنیتی ايران بشدت با آنها 

مبارزه خواهد كرد”.

آنطور كه پیش از اين رسانه های گروهی عربی اعالم 
سپاه  نظامیان  تروريستی  عملیات  اين  هدف  كردند 
اين  كنار  در  كه  بود  ايران  اسالمی  انقالب  پاسداران 

مسجد مستقر شده بودند.
گروهك افراط گرای سنی “جند اهلل” در منطقه جنوب 
شرقی استان سیستان و بلوچستان ايران فعالیت می 
كند و با سازمان بین المللی تروريستی القاعده ارتباط 
نیروهای  با  تهران  ادعای  به  كه  گروهك  اين  دارد. 
تاكنون  است  ارتباط  در  بريتانیا  و  آمريکا  امنیتی 
نیروی  مامورين  قتل  تروريسنی،  عملیات  چندين  در 
انتظامی، مردم غیر نظامی و گروگان گیری نظامیان 
فوريه   ۲3 روز  صبح  است.  داشته  دست  ايرانی 
برادرش  همراه  به  ريگی”  )عبدالمالك(  “عبدالمجید 
از  قرقیزستان  هواپیمايی  شركت  هواپیمای  توسط 
دوبی به بیشکك پرواز می كرد. مسیر پرواز بر فراز 
وارد   737 بوئینگ  اينکه  محض  به  بود.  ايران  خاک 
ايران  هوايی  نیروی  جنگنده  سه  شد،  ايران  آسمان 
هواپیمای  آنها  گرفتند.  خود  محاصره  در  را  هواپیما 
بندر  فرودگاه  در  كه  كردند  وادار  را  مسافربری 
عباس فرود بیايد. بالفاصله پس از فرود، چند نفر از 
مامورين نیروهای امنیتی ايران وارد هواپیما شده و 
ريگی و همکارش را گرفتند، به آنها دستبند زدند و از 

سالن هواپیما بیرون بردند.
 پس از آن به هواپیمای قرقیزی بطور رايگان سوخت 
زدند و پس از 3 ساعت اجازه دادند كه پرواز را طبق 

مسیر قبلی را ادامه دهد.
گروهی  های  رسانه  جاری  سال  خردادماه   31 روز 
گروهك  سركرده  ريگی   كه  كردند  اعالم  ايران 
اقدامات  ايران به  “جنداهلل” كه علیه جمهوری اسالمی 
به  طريق  از  ايران  در  بود،  زده  دست  تروريستی 
ها جنايات  ده  به  اعدام شد.ريگی  آويختن شدن،  دار 
سنگین از جمله سرقت مسلحانه، سازماندهی انفجار 
در اماكن عمومی، حمله به نیروهای نظامی، پلیس و 
مردم غیر نظامی، طرح و برنامه ريزی قتل، بی ثبات 
بود.وی  شده  متهم  قتل  به  ارتکاب  و  منطقه  سازی 
ضمن اعتراف به اين اقدامات همچنین تاكید كرد كه با 
مسئولین پیمان آتالنتیك شمالی، سازمان جاسوسی 
آمريکا “سیا” و همچنین ديگر جاسوسان كشورهای 
خارجی كه در خاک افغانستان فعال هستند، همکاری 

داشته است. 
خبرگزاری ريانووستی روسیه

مسکو برنامه ای برای 
 S-300 ارسال سيستم های

به ايران ندارد

معاون اول مدير سازمان فدرال همکاری های فنی و 
نظامی روسیه بدون اشاره به سامانه دفاع موشکی 
S-300 اعالم كرد كه مسکو از تحويل سیستم های 

موشکی بزرگ به ايران خودداری می كند. 
»السکاندر  وله،  دويچه  از  نقل  به  ايلنا  گزارش  به 
فومین« با تاكید بر پیروی روسیه از قطعنامه جديد 
برای  ای  برنامه  كشورش  كه  گفت  امنیت،  شورای 
تحويل سیستم های موشکی بزرگ به ايران ندارد. 

خارجه  وزير  الوروف«،  »سرگئی  نیز  اين  از  پیش 
روسیه گفته بود كه مسکو در مسئله تحويل سیستم 
امنیت  شورای  قطعنامه  ايران،  S-300به  پدافندی 

سازمان ملل متحد را رعايت خواهد كرد. 
»روس  شركت  رئیس  كه  است  حالی  در  اين 
تکنولوژی« هفته گذشته گفته بود كه قرارداد تحويل 
سیستم های پدافند موشکی S-300 به ايران هنوز 

فسخ نشده است. 
بر  مبنی  به پرسشی  پاسخ  در  »سرگئی چمزوف«، 
 S-300 های  سیستم  تحويل  قرارداد  سرنوشت 
اين مسئله  در مورد  ايران گفت: »تصمیم گیری  به 
اين  فعال  است.  روسیه  جمهوری  رئیس  برعهده 

قرارداد فسخ نشده است.« 
ماه  ايران  به   S-300 های  سیستم  عرضه  قرارداد 
به  اما  ۲۰۰5 میالدی امضا شده بود  دسامبر سال 
قرارداد گزارشی  اين  اجرايی شدن  از  طور رسمی 

منتشر نشده است. 
مقام های روس همواره تاكید می كردند كه عرضه 
ای  جنبه  ايران  به  موشکی  رهگیری  های  سیستم 
بین  قوانین  از  كدام  هیچ  با  و  داشته  دفاعی  كامال 

المللی تناقضی ندارد. 
سامانه دفاع هوايی S-300 ويژه دفاع از موسسات 
و  نظامی  های  پايگاه  دولتی،  نهادهای  صنعتی، 
مقرهای فرماندهی در برابر حمالت هوايی و فضايی 

دشمن است. 
بالستیك  اهداف  كردن  نابود  به  قادر  سیستم  اين 
بوده و از قابلیت وارد كردن ضربه به اهداف زمینی 
 S-300 نیز برخوردار است. جديدترين مدل سیستم
 15۰ فاصله  در  را  دشمن  هواپیماهای  تواند  می 

كیلومتری و ارتفاع ۲7 كیلومتری نابود كند. 
پیش از اين روسیه مجموعه های ضدهوايی موشکی 
تور-ام1 را با برد شلیك 1۲ كیلومتر و ارتفاع پرواز 

موشك ۶ كیلومتر به ايران عرضه كرده بود.

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

به ياد داشته باشيد هزينه های 
اين نشريه از سوی آگهی 
دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ايرانی   تامين می شود .
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ايرانيان و توهم دائمی توطئه
اين داستان توهم توطئه خوشبختانه از آن مقوله هايی است 
كه اين اواخر اگر نه به هر حال درباره اش سخن هايی گفته 
شده است و هیچ ربطی هم به وجود و يا عدم وجود توطئه 
ندارد. بحث بر سر توهم آن است. توهم وجود دائمی آن اعم 
از شخصی اجتماعی كشوری حکومتی. واال تا دنیا دنیا بوده 
هم برای آدم ها و هم برای جوامع و هم برای كشورها توطئه 
ناشناخته و جديدی  پديده  كننده وجود داشته و  تهديد  های 

نیست.
از توطئه گر هم كم ضربه نخورده ايم منتها من منظورم اين 
است كه من ايرانی به داليل خیلی زياد از جمله احتیاط و يا كم 
كاری و به هر حال در نتیجه ترس از عدم موفقیت عالقمندم 
را در مقابلش زبون و  برای خودم  آن چنان دشمن بزرگی 
ناچیز جلوه بدهم كه اين عدم موفقیتم توجیه قانع كننده ای 
داشته باشد. كه اگر من موفق نشدم از ضعف من نبوده بلکه 

از قدرت بیش از اندازه طرف مقابل بوده است.
داستان فراموش نشدنی دائی جان ناپلئون ايرج پزشکزاد كه 
شايد برای شروع اين بحث در جامعه ی آن روزها از ظريف 
ايد.  شنیده  يا  و  داريد  ياد  اكثرا  كه  را  بود  هم  ها  راه  ترين 
كاركار انگلیسی هاست! حاال به مقضای روز اين انگلیسی ها 
كه ابرقدرتی اش يك روز كارساز دوره قاجاريه بود جايش 
را می دهد به امريکا يك دوره ای هم داده بود به شوروی. 
يادتان نرود من ادعا نمی كنم سیاست استعماری انگلیس و 
نداشته و دنبال  انقالب نقشی  از  بعد  قبل و  ايران  امريکا در 
مطامع خودشان نمی گشته اند و يا دولت روسیه تزاری چه 
باليی را در دوره قاجار به سرمادر نیاوردند و سرآخر وقتی 
هايشان  نگرفته  دنبال  به  تازه  شدند  )شورايی!(  سويت  كه 
عالقمند بودند آذربايجان ايران را هم بردارند. اين را من نمی 

گويم اين ها را نمی شود كتمان كرد.
صحبت بر سر اين است كه ما چگونه ايم كه اين دولت های 
ديگر  جاهای  از  بسیاری  از  تر  راحت  توانند  می  استعماری 
در اين كشور به مقاصدشان برسند؟ جرا مثال در حالی كه 
تمام كشورمان ارتشمان سازمان اطالعاتمان اعلیحضرتمان 
و همه و همه علی رغم اين كه گوش به فرمان امريکا اين رفتار 
تحقیر آمیز را كه با آلمانیهای شکست خورده ی بعد از جنگ 

نمی تواند بکند با ما می كند؟
حل  برای  فالگیر  به  وقتی  هم  شخصی  بعد  در  بینید  می 
زند  می  كه  حرفی  اول  كنید  می  مراجعه  مشکالتتان!! 
قد  با چشمان درشت  مشخصات يك آدمی را می دهد مثال 
متوسط و فالن نشانی كه توی كارت اخالل می كند و نمی 
گذارد كارت شکل بگیرد. خوب پیدا كردن يك قیافه عمومی 
بوده  اين  پس  نیست.  كار مشکلی  كه  داده  كه طرف  فرضی 
كه جلوی كار منو می گرفته الحمد... خیالم راحت شد )يعنی 

توجیه برای عدم موفقیت.(
واقعا قابل بررسی است بیست و اندی سال پیش انقالب كرده 
آمده توی خیابانها تظاهرات به راه انداخته حاال به هر دلیلی 
تکرار می كنم به هر دلیلی از كارش پشیمان شده قرار نیست 
آدم ها از تمام كارهايی كه در عمر می كنند بر نگردند حاال 
موجه يا غیر موجه اصال با كل نظام مخالف شده. خنده دار 
است می گويد چون ما داشتیم به سرعت پیشرفت می كرديم 
و مبدل به يك ابرقدرت!! بین المللی می شديم )والبدپنجمی!( 
ندادند. و  اجازه پیشرفت  به يکی كردند و  خارجی ها دست 

درنتیجه انقالب را راه انداخته و جنگ... و بقیه ماجرا.
حق  اين  ندارد  ايرادی  مخالفی  نظام  و  حکومت  با  آقاجان 
توست كه دوست داشته باشی يا دوست نداشته باشی ولی 
چرا كاری می كنی كه به عقل خودت شك كنند؟ مملکتی كه 
دم در دروازه تمدن يك جفت كفش ماشینی را بدون وابستگی 
نمی توانست تولید كند )عصبانی نشويد باور كنید واقعا نمی 
توانست تولید كند هنوز هم نمی تواند برويد از كارشناسش 
بپرسید. اين جرقه هايی كه گاهی از بچه های واقعا با استعداد 
اين مملکت می بینید نشات گرفته از هوش ذاتی ايرانی است 
و نه از برنامه ريزی و واقع گرايی ايرانی اگر شروع كنیم كه 
فرقی بین داشته و نداشته قائل شويم آن وقت كارمان كم كم 
درست می شود( مملکتی كه با اين وسعت و با اين ثروتش 
دم دمه های انقالب فقط 4۰ كیلو متر راه اتوبان داشت و حتی 
كجايش  اين  آوردند  می  خارج  از  را  كنسروش  و  سوسیس 

برای كشورهای صنعتی نگران كننده بود؟ ادامه دارد

اتحاديه اروپا آماده اتخاذ تحريم 
های تازه برعليه ايران است

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا هفته آينده تحريم های شديدتری را 
بر ضد ايران به تصويب خواهند رساند كه از جمله مركب از تدابیری 
برای جلوگیری از سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز ايران خواهند 
اروپا  اتحاديه  وزيران  نشست  برای  تهیه شده  بیانیه  نويس  بود.پیش 
حاكی از آن است كه انها تصمیمات گرفته شده توسط سران اتحاديه 
اروپا در ماه ژوئن را مورد تأئید قرار داده و ايران را به از سرگیری 

مذاكرات فرا خواهند خواند.

معتقد  همه  دهد  می  گزارش  نیوز"  سی  ـ  بی  ـ  تلويزيونی"ای  شبکه 
نیستند كه اين تحريم ها كارگر واقع خواهند شد. ديپلمات ها قبول دارند 

كه تأثیرگذاری تحريم ها به میزان اجرای آنها بستگی خواهد داشت.

تحلیل گران خاطرنشان می سازند كه در حال حاضر ايران به خاطر 
تحريم های محدود كننده صادرات سوخت ، بیشتر بر دريافت سوخت 
از كشور های دوست تکیه دارد و در ماه جوالی تقريبًا نیمی از بنزين 
مورد نیاز خود را از تركیه و بقیه آنرا از تاجران چینی خريداری می 

كند.

اجالس  در  اروپا  اتحاديه  سران  جاری  سال  ماه  خرداد  اواخر  در 
بروكسل تصمیم گرفتند كه علیه ايران تحريم های تکمیلی اعمال كنند. 
در بسته تحريم های جديد كه توسط سران ۲7 كشور عضو اتحاديه 
اروپا هماهنگ شده بود، تدابیری چون مسدود سازی سرمايه گذاری، 
ممنوعیت ارائه فناوری و تجهیزات و همچنین ارائه خدمات ذيربط در 
بخش نفت و گاز ايران در نظر گرفته شده بود. در زمینه معامالت نیز 
پیشنهاد شده كه از صادرات محصوالتی كه ممکن است توسط ايران 

در اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند، جلوگیری شود.

ملل  سازمان  امنیت  قطعنامه شورای  چهارمین  كه  كنیم  می  يادآوری 
متحد حاوی تحريم هايی علیه ايران به خاطر امتناع تهران از توقف غنی 

سازی اورانیوم روز چهارشنبه 9 ژوئن صادر شد. بر اساس انديشه 
تنظیم كنندگان، اين سند بايد نگرانی های جامعه جهانی نسبت به ماهیت 

برنامه هسته ای ايران را از بین ببرد.

قطعنامه مذكور با 1۲ رای موافق، ۲ رای مخالف )تركیه و برزيل( و يك 
رای ممتنع )لبنان( به تصويب رسید.

در اوائل ماه جوالی "باراک اوباما" ريیس جمهور آمريکا قانون توسعه 
تحريم های يکجانبه علیه ايران را امضا كرد. در اين لیست تکمیلی بیش 
از 3۰ كمپانی و اشخاص حقیقی ايران ديده می شوند كه عمال همه آنها 

با برنامه موشکی ايران ارتباط دارند.

وخامت  به  رو  آن  از  پس  ايران  ای  هسته  برنامه  اطراف  در  اوضاع 
۲۲ بهمن اعالم كرد كه تهران  گرائید كه محمود احمدی نژاد در روز 
اولین محموله اورانیوم دارای غلظت حدود ۲۰ درصد را تولید كرده و 
دارای امکانات الزم برای تولید اورانیوم دارای غنای بیشتر است. او 
همچنین طرح های مربوط به سه برابر كردن تولید اورانیوم دارای كم 

غنا را اعالم كرد.

ای صلح  هسته  برنامه  پوشش  تحت  تهران  كه  است  آن  نگران  غرب 
آمیز در حال ساختن سالح هسته ای باشد اما مقامات ايران می گويند 

چنین نیست.

در ماه تیر ايران به وزيران خارجه كشورهای عضو اتحاديه اروپا نامه 
ای صادر كرد كه در آن هشدار می دهد كه حمايت آنها از تحريم های 
جديد علیه تهران می تواند بر روابط اتحاديه اروپا و جمهوری اسالمی 

تاثیرات شديدا منفی به همراه داشته باشد.

در اين پیام كه توسط "منوچهر متکی" وزير امور خارجه ايران امضا 
شده، گفته می شود: "هیچ ترديدی وجود ندارد كه چنین روش تقابلی 
جمهوری  میان  روابط  برای  وحشتناكی  بسیار  پیامدهای  تواند  می 

اسالمی ايران و اتحاديه اروپا به همراه داشته باشد".

 

گزارش جديد سيا 
در مورد برنامه 
هسته اي ايران 

در  سیا  جديد  گزارش  كه  است  قرار 
ايران در  مورد فعالیت هاي هسته اي 
انتظار  و  منتشر شود  آينده  چند روز 
مي رود سیاسي كاري در اين گزارش 
به  شود.  مشاهده  فراواني  میزان  به 
ژورنال  استريت  وال  فارس،  گزارش 
مقاله اي  طي  نیويورک  چاپ  روزنامه 
اي  آي  سي  جديد  گزارش  پیرامون 
جمهوري  اتمي  برنامه  ابعاد  درمورد 
در  رود  مي  انتظار  كه  ايران  اسالمي 
اشاره  با  يابد،  انتشار  نزديك  آينده اي 
به برآورد اطالعات ملي در سال ۲۰۰7 
كه  است  كرده  عقیده  ابراز  میالدي 
چنین گزارشي بايد از طريق يك گروه 
گیرد.  قرار  ارزيابي  مورد  طرف  بي 
وال استريت ژورنال مدعي شده است: 
به عنوان  »آنچه حدود سه سال پیش 
توقف  درباره  ملي  اطالعات  برآورد 
برنامه تسلیحات اتمي ايران منتشر شد 
در واقع گزارشي با هدف سیاسي بود 
جمهوري  رياست  سال  آخرين  در  تا 
جورج بوش گزينه نظامي علیه ايران را 
منتفي سازد. « به نوشته وال استريت 
ژورنال از اواخر سال گذشته سازمان 
اطالعات اياالت متحده آمريکا مشغول 
تدوين برآورد تازه اي از برنامه هسته 
و  است  ايران  اسالمي  جمهوري  اي 
كه  كساني  كه  است  اين  مهم  پرسش 
به  را  برآوردي  چنین   ۲۰۰7 سال  در 
رنگ سیاسي آلودند، آيا كنار رفته اند 
و آيا تدوين كنندگان برآورد جديد بار 
عنوان  به  اطالعاتي  سازمان  از  ديگر 
يك عامل سیاسي بهره خواهند گرفت؟ 

ميدان "زن تهرانی" در شهر جنوای ايتاليا
شهردار و اعضای شورای شهر جنوا در ايتالیا يکی از میادين اصلی اين شهر را به نام "زن تهرانی" 
نام گذاری كردند. شیرين عبادی برنده ايرانی جايزه صلح نوبل اين میدان و نام جديد آن را افتتاح 

كرد.

گذشته  سال  يك  در  آمیز  مسالمت  اعتراضات  جريان  در  كه  زنانی  بزرگداشت  و  احترام  پاس  به 
در شهر تهران كشته شدند، به پیشنهاد شهردار و با تصويب شورای شهر جنوا در ايتالیا، يکی از 

مهمترين میادين اين شهر به نام "زن تهرانی" نام گذاری شد.

دكتر شیرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل روز ۲1 جوالی )3۰ تیر ماه( تابلوی میدان "زن 
تهرانی" شهر جنوا را افتتاح و از نماد يادبود آن پرده برداری كرد.

خانم عبادی در سخنانی كه در اين مراسم ايراد كرد، از زنان كشته شده در حوادث پس از انتخابات 
رياست جمهوری در ايران ياد كرده و گفت: »با ياد ندا دختر جوانی كه به دست عمال حکومتی در 
خیابان كشته شد. با ياد  شبنم سهرابی كه هنگام عزاداری در روز عاشورا پلیس با ماشین او را زير 
گرفت و در مقابل هزاران چشم حیرت زده از روی جسد له شده او گذشت .با ياد دو دختر دانشجو 
دانشجويان  به خوابگاه  پلیس  هنگام حمله  به  و  نیمه شب  كه ساعت سه  مبینا   و  فاطمه  اسامی  به 
دانشگاه تهران در تاريخ ۲4 خرداد ماه 1388 با شلیك گلوله به قتل رسیدند و با ياد تمام زنان آزاده 
كرد، بلوچ، عرب زبان و فارس كه در يك سال گذشته در خیابان های تهران به خاطر مبارزات آزادی 

خواهانه خود، با گلوله هايی كه از محل مالیات مردم خريداری شده بود به قتل رسیدند«.

دكتر عبادی همچنین از شیرين علم هولی دختر كردی كه در روز 19 ارديبهشت اعدام شد نیز ياد كرد.
گفت  و  كرد  اشاره  هستند  زندان  در  مدنی  اعتراضات  دلیل  به  هم اكنون  كه  زنانی  به  هچنین  وی 
:»تعدادی از زنان نیز هم اكنون به علت فعالیت های حقوق بشری و يا اطالع رسانی و  خبرنگاری 
در شرايط بسیار بد در زندان های تهران در بند هستند كه از آن جمله می توان به محبوبه كرمی و 
شیوا نظر آهاری اشاره كرد. تعداد كثیری از زنان نیز در يکسال گذشته زندان را تجربه كرده و 
با وثیقه های سنگین موقتا بیرون از زندان هستند كه از آن جمله میتوان به ژيال بنی يعقوب و بدر 

السادت مفیدی اشاره كرد«.

وی سپس اشاره كوتاهی به وضعیت كنونی ايران كرد و اينکه به هیچیك از خانواده های جان باختگان 
حوادث پس از انتخابات اجازه برگزاری مراسم داده نشد و حتی خانواده برخی از آنان نیز بازداشت 

و بازجويی شدند.
شیرين عبادی سپس از شهردار جنوا و اعضای شورای اين شهر تشکر كرد كه میدانی را به نام و 

ياد زنان ايرانی نامگذاری كرده اند.

وی در پايان گفت: » ظلم به زن ايرانی همان قدر شما را آزرده خاطر می  سازد كه ستم بر همشهريان 
خود و اين است مفهوم واقعی جهانی شدن. ما بايد قلب های خود را جهانی كنیم و فقط در اين صورت 

است كه می توانیم شاهد جهانی بهتر و عادالنه تر باشیم«.
برگرفته از وب سايت  دويچه وله
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بهای اين جنگ را پرداخت می كنيم
 آندرس فوگ راسموسن
نیويورک تايمز بیستم جوالی / ترجمه : سارا معصومی

وانهادن افغانستان به حال خود در دراز مدت تنها و تنها می تواند بی خلق بی ثباتی منجر شود 
و البته بر حجم حمالت تروريستی بیفزايد . 

جوالی  ماه  از  روز  بیستمین  در 
افغانستان  در  المللی  بین  كنفرانس 
 ، كشور  هفتاد  از  بیش  از  نمايندگانی 
بین  مالی  موسسات  و  ای  منطقه  نهاد 
كرد.  جمع  هم  دور  كابل  در  را  المللی 
از طرحی حمايت  افراد  اين  قرار است 
در  چه  افغانستان  پیشرفت  برای  كنند 
و  ثبات  برقراری  دولت،  های  حوزه 
تامین امنیت. اين نشست مسیری ست 
قدرت و مسئولیت  انتقال  برای  شفاف 
به دولت افغانستان. به بیانی كوتاه تر 
دورخیزی خواهد بود برای رسیدن به 

شرايطی كه در آن افغان ها سرانجام پس از نه سال مسئولیت كشورشان را در دست بگیرند .

اين روند سیاسی جديد در يك دقیقه و به ناگهان خلق نشده است. بلکه نتیجه تالش های فراگیر 
افغان ها و نهادهای بین المللی به شکل همزمان برای گشودن فصلی جديد در تاريخ اين كشور 
است. پس از يازدهمین روز از ماه سپتامبر ۲۰۰1 بود كه ديگر هیچ كشوری نتوانست نسبت 
به سرنوشت كشوری ديگر بی تفاوت باشد. همراهی و تعامل تنها گزينه پیش روی ما از ان 
روز تا امروز است . وانهادن افغانستان به حال خود در دراز مدت تنها و تنها می تواند بی 

خلق بی ثباتی منجر شود و البته بر حجم حمالت تروريستی بیفزايد .

نمی توان انکار كرد كه جامعه جهانی در ابتدای امر اين نبرد و قد و اندازه آن را از هر حیث به 
چالش كشید . نه سال از آغاز اين جنگ می گذرد و ما تازه به اين نتیجه رسیده ايم كه بهايی 
كه پرداخت كرده ايم و بايد بپردازيم بسیار بیش از رقم مورد پیش بینی ما است . سربازان 
بسیاری چه از افغان ها و چه ديگر ملیت ها در اين سال ها جان خود را از دست دادند . با اين 
همه افغانستان در نهايت در مسیر صحیح قرار گرفته است . شايد شبه نظامیان گمان كنند كه 
می توانند ما را بیرون برانند اما ما تا هر زمانی كه ماموريتمان در اين كشور به پايان برسد 

باقی خواهیم ماند .

برنامه ما برای آموزش سربازان افغان و افسران آنها همچنان ادامه دارد، تا يك سال آتی ما 
3۰۰ هزار سرباز افغان را آموزش می دهیم و در اينچنین شرايطی به اين راحتی نمی توان از 
دست ما خالص شد . اعزام 4۰ هزار نیروی تازه نفس جديد نشان دهنده تعهد ما به افغانستان 
و حفظ امنیت مناطقی است كه از شبه نظامیان پاكسازی كرده ايم. ماسرانجام با شبه نظامیان 

طالبان از همان دری برخورد كرديم كه بیشترين نقطه ضعف را از آن دارند .

در چند ماه گذشته نیروهای ناتو قلب طالبان در قندهار و هلمند را هدف قرار دادند . اين قبیل 
عملیات های نظامی كه نیروهای افغان نقش چشمگیری در پیشبرد آن داشتند، منجر به تشديد 
برخوردهای نظامی می شود و متاسفانه بر حجم تلفات ما نیز افزوده می شود.اين عملیات 
های نظامی اما از اهمیت فوق العاده سیاسی برخوردار هستند. هدف اين عملیات ها هم در 
حاشیه قرار دادن طالبان چه از بعد سیاسی و چه نظامی است . اين مساله بايد در نهايت منجر 
به رجعت شبه نظامیانی شود كه به دنبال قدرت هستند . آشتی ملی اما چك سفید امضا نیست. 
طالبان بايد به خشونت اعتراف كنند، به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند و البته احترام 
به حقوق زنان هم بخشی از همین قانون است . دولت افغانستان اين شروط را می داند و ما 

نیز دائما اين شروط را به آنها گوشزد می كنیم.

پس از كنفرانس كابل ما انتخابات پارلمانی را در ماه سپتامبر پیش رو داريم. با وجود تهديد به 
مرگ ها از سوی طالبان ، افغان ها از زمان فروپاشی حاكمیت آنها چندين بار در پای صندوق 
های رای حاضر شدند . هیچ چیز نمی تواند بیش از اين حضور در انتخابات ، تمايل افغان ها 
به اصالحات و روزهای آرام را به تصوير بکشد . نیروهای ناتو از اين انتخابات حمايت می 
كنند اما بخش اعظم تامین امنیت و بازگرداندن ثبات به افغانستان بر شانه افغان ها است . 
تمام اين تحوالت در يك مسیر حركت می كند : انتقال آرام قدرت به افغان ها. اين حركت هم با 
تعیین ضرب االجل های زمانی تصنعی انجام نخواهد شد . بلکه نیازمند سرمايه گذاری نظامی 
ناآرامی  افغانستان در  به معنای رها كردن  انتقال قدرت   . امنیتی در مناطق مختلف است  و 
و خشونت نیست . افغان ها همچنان به حمايت ما نیاز دارند. ما بايد به آنها بفهمانیم كه در 

طوالنی مدت از آنها حمايت خواهیم كرد .

داشته  را  ها  افغان  با  توافقنامه همکاری  برای دراز مدت  بايد  ما  اين هدف  به  برای رسیدن 
باشیم. فرمانده ما در افغانستان تغییر كرده است و ژنرال ديويد پترائوس رهبری را عهده دار 
شده است . اما استراتژی ما تغییری نکرده است چرا كه اين استراتژی از ابتدا درست بود . 
هدف نیز انديشیدن تدابیری بود كه باز افغانستان تبديل به بهشت القاعده و شبه نظامیان نشود 
. ما در حال باال بردن توان افغان ها برای مبارزه با تروريسم و افراط گرايی هستیم. ما نظم 
سیاسی در بسیاری از مناطق افغانستان را از نو تعريف كرده ايم. از جمعیت غیرنظامی حمايت 
كرده ايم و بر حجم اختیارات و توانايی دولت مركزی افزوده ايم. اگر ما و همراهان افغان به 

استراتزی خود پايبند باشیم و به آن زمان دهیم ، بی شك موفق خواهیم شد .
*دبیر كل ناتو 

ديويد 
انگليسی از 
اوباما چه 
می خواهد؟

جان رنتول: اينديپندنت هجدهم جوالی 

 دو سال پیش امريکايی ها ديويد كامرون را با تصويری 
از او بر روی مجله تايم شناختند با اين جمله پرسشی 

:رهبر آينده بريتانیا؟ 

دو سال پیش امريکايی ها ديويد كامرون را با تصويری 

از او بر روی مجله تايم شناختند با اين جمله پرسشی 
می  گمان  همگان  زمان  آن  در  بريتانیا؟  آينده  :رهبر 
كردند كه كامرون با عنوان رهبر محافظه كاران انگلیسی 
خواهد  تصاحب  را  استريت  داونینگ  ده  شماره  خانه 
كرد. اين هفته كامرون در جامه نخست وزيری بريتانیا 
خواهد  تجربه  را  سفید  كاخ  در  خود  حضور  نخستین 
كرد. نخستین مسئولیت او نیز اين است كه عبارت لیبرال 
برای  دهد.  توضیح  ها  امريکايی  برای  را  كار  محافظه 
دارد كه  را  لیبرال دموكرات همان معنايی  ها  امريکايی 

جمهوری خواه دموكرات!
كرده  تاكید  تايم  با  خود  گفتگو  ترين  تازه  در  كامرون 
اين سوی  متفاوتی در  معنای  لیبرال"   " بود كه عبارت 
رهبری  كه  بود  كرده  تاكید  او   . دارد  بريتانیا  مرزهای 
آن  در  حاضر  حزب  دو  كه  است  دار  عهده  را  ائتالفی 
تعريف  اساس  بر  دارند.  با هم  فراوانی  وجوه مشترک 
آقای نخست وزير ، لیبرال ها تاكید را بر آزادی نهاده 
همه  اين  با   . پذيری  بر مسئولیت  كاران  محافظه  و  اند 
متحده  اياالت  در  هفته  اين  كه  داند  می  خوبی  به  او 
كه  پیداست  ناگفته   . بدهد  بیشتری  توضیحات  بايد 
رسانه  در  بسیاری  هیاهوی  امريکا  به  كامرون  سفر 
رابطه   " نگران  اندازد. همگان  می  راه  به  انگلیسی  های 
خاص  رابطه   " عبارت  بود.  خواهند  امريکا  با   " خاص 
" بیش از انکه عینیت داشته باشد به عنوان يك كاال در 
رسانه  در  اما  ديدار  اين   . دارد  شباهت  سوپرماركت 
های امريکايی با واكنش های چندانی روبه رو نخواهد 
شد. هر بار كه نام بريتانیا در امريکا به گوش می رسد 

همگان ناخودآگاه به ياد تونی بلر می افتند.
ديويد به خوبی می دانی كه رابطه اش با اياالت متحده 
از اهمیت بسزايی برخوردار است. اين رابطه در دستگاه 
برخوردار  بااليی  اولويت  از  بريتانیا  وزيری  نخست 
است. رابطه ای ست بر مبنای اطالعات بازی، همکاری 
های هسته ای و روابطی كه از ديده ها پنهان است. در 
تعريف  همواره  رابطه  اين  انگلیس  تاريخ سیاسی  طول 

كننده بقا يا عزل نخست وزيران بوده است . گاه همراهی 
به  تبديل  اين كشور  برابر  ايستادن در  امريکا و گاه  با 
طناب دار نخست وزيران انگلیسی شده است . مارگارت 
تاچر بخش اعظمی از محبوبیت خود را مديون همراهی 

با رونالد ريگان است .
كامرون در نخستین هفته های حضور در خانه شماره 
ده، انجمن امنیت ملی امريکايی به راه انداخت كه همین 
امر نشان دهنده نقش امريکا در سیاست داخلی بريتانیا 
بود . برای نخستین بار فکر تاسیس اين انجمن در سال 
تا  آن  اما تحقق  انگلیسی ها خطور كرد  به ذهن   19۰4
.مبارزه  افتاد  تعويق  به  كامرون  وزيری  نخست  زمان 
با ترور مد نظر اياالت متحده از سال ۲۰۰1 آغاز شده 
است و بريتانیا و امريکا شايد شركايی با سهام برابر 
نباشند اما همراهانی هستند كه به اين همراهی نیاز مبرم 
كه  بود  كرده  تاكید  تايم  با  گفتگو  در  كامرون  دارند. 
نوپا است. در حقیقت  بريتانیا شريکی  اين شراكت،  در 
برای  را  خود  سعی  تمام  بندی  جمله  اين  با  كامرون 
گرفت  كار  به  بلر  تونی  های  از سیاست  گرفتن  فاصله 
برای  براوون هیچ تالشی  بر خالف گوردون  .كامرون 
نمی  امريکا  با  نبرد  اين  در  برابر  از سهم  برخورداری 
كند . كامرون می داند كه در پذيرفتن حقیقت افغانستان 
هیچ ايرادی بر او وارد نیست ، شايد به همین دلیل است 
كه درست در روزهايی كه امريکايی ها زير باران گلوله 
می  سخن  نشینی  عقب  از  ها  انگلیسی  اند،  گرفته  قرار 

گويند .

داونینگ  ده  شماره  خانه  در  كامرون  ديويد  حضور 
اوباما  باراک  پیروزی  از  پس  مدتی  درست  استريت 
 . كرد  تعبیر  ديويد  اقبالی  نوعی خوش  به  توان  می  را 
شريکی تازه كار برای رئیس جمهوری لیبرال. كامرون 
از نوعی  المللی  بین  هنوز هم در رسانه های داخلی و 
كامرون  به  اين روزها  اوباما   . برد  لذت می  ماه عسل 
دارد،  بر دوش  نه چندان سنگینی كه  و مسئولیت های 
حسادت می كند . او پس از راهیابی به كاخ سفید هرگز 
با روزهايی آرام و شب هايی بی دغدغه روبه رو نشد. 
جمهوری خواهان شمشیر انتقادهای خود را بنده كردند 
و رسانه ها نیز چپ و راست از او ايراد گرفتند . البته 
اوباما هفته گذشته با موفقیت مالی كه در كنگره به دست 
آورد تا حدودی آرام شد . زمانی كه باراک برگ برنده 
از  داد بسیاری  اختصاص  به خود  انتخابات  اين  را در 
دموكرات ها گمان می كردند كه او سیاستمداری زيرک 
است كه می تواند مولود موفقیت هايی حقیقی و قائم به 

ذات باشد.
اما گذر زمان خالف ان را اثبات كرد. شايد بتوانید در 
باب خوب يا بد بودن دستاوردهای اوباما بحث كنید اما 
حقیقت اين است كه نمی توانید ادعا كنید كه باراک يك 
شکست خورده كامل است. طرح بهداشت عمومی ، عقب 
نشینی از عراق و رسیدن به استراتژی حداقل مشخص 
.كامرون  است  او  های  موفقیت  جمله  از  افغانستان  در 
نیز در برخی وجوه به باراک شباهت دارد .رسانه های 
غربی او را نیز سیاستمداری كاريزماتیك می دانند. او 
نیز در نخستین هفته های حضور در قدرت با مباحت 
پنجه نرم می كند  آموزش و بهداشت عمومی دست و 
اما در عمل  .سیاست های كامرون شايد صحیح باشد 
كارنامه  امروز  همین  تا  و  كند  نمی  عمل  موفق  چندان 
كاری اش مملو از اشتباهات و پروژه های ناتمام است.
 " بتوانند  باراک  و  ديويد  كاخ سفید  در  هفته  اين  شايد 

رابطه خاص " را معنايی نو ببخشند. 
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نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

اوباما حکم اجرای قانون اصالحات 
بازار مالی را امضا كرد 

بزرگ ترين اصالحات در بازار مالی آمريکا در طول 8۰ سال گذشته وارد مرحله اجرائی شد. رئیس جمهوری آمريکا 
پس از امضای حکم اجرای قانون، اين اصالحات را »قدرتمندترين اقدامات برای حفاظت از مصرف كنندگان« در تاريخ 

اين كشور خواند.
محل امضای قرارداد ساختمان "رونالد ريگان" انتخاب شده بود. اين ساختمان نام رئیس جمهوری پیشین آمريکا را 

دارد كه در مدت زمامداری اش سیاست حذف آيین نامه های بازار را پیش برده بود.

انتقاد اپوزيسيون از اصالحات بازار مالی
هفته  ی گذشته تصويب نظارت بر بازار مالی آمريکا در سنای اين كشور آخرين مانع پارلمانی را از سر گذراند. در 

اثر فشار برخی سناتورها، بند سهیم كردن بانك ها در هزينه های ورشکستگی از اين قانون حذف شد.
اپوزيسیون نسبت به اين اصالحات انتقاد دارد و آن را قانونی می داند كه از يك سو "قاتل اشتغال زايی" است و از 

سوی ديگر بار حوزه های اقتصادی را بی جهت سنگین می كند.
گرفته  از شركت ها  اقتصادی  رشد  »فرصت های  اصالحات  اين  با  كه  گفت  جمهوری خواه  سناتور  ِشلبی،  ريچارد 
می شود«. حتا البی بازار مالی آمريکا نیز، تا آخرين لحظه، تمام تالش خود را به كار بسته بود تا از محدوديت ها 

بکاهد و تا جايی كه ممکن است تعهدات بازار مالی را محدود سازد.
قوانین اصالحی كه به تصويب رسید، در پايان شديد تر از چیزی بود كه "وال استريت" می  خواست، ولی هم زمان 

در حد پیش نويس سختگیرانه نبود.

قوانينی برای جلوگيری از بحرانی مالی 
اين بسته ی اصالحات از يك سو يك سیستم پیش گیری و هشدار برای ريسك در بازار مالی را پیش بینی كرده، و از 

سوی ديگر قصد حمايت از مصرف كننده را دارد.
قانون اصالحات مالی، كه در چارچوب يك پروژه   ی عظیم ۲3۰۰ صفحه ای تنظیم شده، حوزه ی مالی را تابع آيین  نامه  
را  انحالل شركت هايی  اين اصالحات، دولت حق  بر اساس  بیشتر است.  سختگیرانه ای كرده و خواستار شفافیت 

خواهد داشت كه احتماال كل اقتصاد كشور را می توانند به خطر بیافکنند.
رشته ی  اين  شركت های  ديگر  را  آن  هزينه ی  بزرگ،  شركت های  ورشکستگی  اعالم  صورت  در  ديگر،  سوی  از 
اقتصادی خواهند پرداخت. افزون بر اين، بانك هايی كه دولت سپرده های بانکی مشتريان آن را تضمین كرده است، به 
طور بسیار محدود اجازه سرمايه گذاری در بازارها و نهادهای مالی جهانی را خواهند يافت كه ريسك آن ها باالست.

انتظار می رود، اجرای اين اصالحات ماه ها و شايد سال ها به طول انجامد، زيرا آيین نامه ها و مقررات پرشمار و 
بسیار پیچیده ای برای آن بايد تدوين و تنظیم شوند.

تالش برای كاهش ريسك معامالت مالی
هدف مهم اين قانون، كاهش ريسك سیستماتیك عملیات مالی در بازار است. بدين منظور شورايی از كارشناسان به 

رياست وزير دارايی آمريکا تشکیل شده است. 
وظیفه ی اين شورا، شناسايی ريسك های بزرگ برای نظام مالی كشور است. اين نهاد نظارتی قرار است، مشکالت 
و نارسايی ها در سیستم مالی نهادهای مالی و بانك ها را شناسايی كند و در صورت لزوم اين نهادها را زير نظر 

بانك مركزی آمريکا قرار دهد.
شورای نظارت و بانك مركزی مجازند در آخرين مرحله شركت ها را منحل سازند.

برگرفته از سايت دويچه وله
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آخرين نرخ های ارز بانک مركزی

نياز چين به 4000 ميليارد 
دالر سرمايه گذاری در بخش 

انرژی طی 20 سال آينده 
همواره  گذشته  سال  صد  يك  طی  متحده  اياالت 

چین سال  اما  بود  نفت  بزرگ ترين مصرف كننده 
گذشته با پشت سر گذاشتن آمريکا به بزرگ ترين 

مصرف كننده انرژی در جهان تبديل شد. 
آژانس بین المللی انرژي در تازه ترين گزارش خود 
اعالم كرد چین در سال ۲۰۰9 چهار درصد بیش 
امر  اين  و  است  كرده  مصرف  انرژی  آمريکا  از 
در خروج  نوظهور  اقتصادهای  نقش  نشان دهنده 
اقتصاد جهان از ركود و تاثیر عمیق ركود اقتصاد 
اين  در  صنعتی  فعالیت های  و  آمريکا  بر  جهان 
كشور است. طی سال های گذشته مصرف انرژی 
اين  زيرا  داشته  رقمی  دو  رشدی  همواره  چین 
كشور طی اين سال ها سرمايه گذاری های عظیمی 
در حوزه توسعه فعالیت های اقتصادی و صنعتی 
انرژی  مصرف  پیش  سال   1۰ است.  داده  انجام 
بود.  آمريکا  انرژی  مصرف  نصف  تنها  چین 
می گويند  انرژی  بین المللی  آژانس  كارشناسان 
مصرف كننده  بزرگ ترين  به  چین  شدن  تبديل 
انرژی جهان آغاز دورانی جديد در تاريخ مصرف 
 ،19۰۰ سال  از  زيرا  می شود  محسوب  انرژی 

آمريکا اين جايگاه را در اختیار داشته است. 

چین بخش عمده برق خود را از زغال سنگ تولید 
است  انرژی  حامل  آلوده كننده ترين  كه  می كند 
پشت  با  چین   ،۲۰۰7 سال  در  سبب  همین  به  و 
منتشركننده  بزرگ ترين  به  آمريکا  گذاشتن  سر 
گزارش  در  شد.  تبديل  جهان  دی اكسید كربن 
آمريکا هنوز  است  آمده  انرژی  بین المللی  آژانس 
جايگاه  در  انرژی  مصرف  سرانه  لحاظ  از  هم 
به طور  آمريکايی  هر  و  دارد  قرار  جهان  نخست 
انرژی  چینی  يك  برابر  پنج  سال  هر  متوسط 
همچنان  آمريکا  ديگر  سوی  از  می كند.  مصرف 
است.  جهان  خام  نفت  مصرف كننده  بزرگ ترين 
آمريکا  توسط  خام  نفت  روزانه  مصرف  میزان 
است.  میلیون شبکه   9.۲ و   19 ترتیب  به  چین  و 
از  آينده  سال های  طی  معتقدند  كارشناسان 
زيرا  شد  خواهد  كاسته  آمريکا  انرژی  مصرف 
دولت به شدت در پی بهینه سازی مصرف انرژی 
و كاستن از اعتیاد اقتصاد آمريکا به مصرف نفت 
است و دولت چین نیز در همین زمینه برنامه هايی 
دارد. پیش از آغاز ركود اقتصادی و بحران مالی 
درجهان، انتظار می رفت چین پس از پنج سال به 
بزرگ ترين مصرف كننده انرژی جهان تبديل شود 
اما كاهش شديد فعالیت های صنعتی در آمريکا و 
نیز اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی 
باعث شد چین خیلی زودتر يعنی  اين كشور  در 
مصرف كننده  بزرگ ترين  جايگاه  گذشته  سال 
انرژی جهان را تصاحب كند. طی سال های اخیر 
اما در  انرژی در آمريکا كند شده  رشد مصرف 
چین افزايش يافته است. چین طی ۲۰ سال آينده 
خود  انرِژی  بخش  در  دالر  میلیارد   4۰۰۰ بايد 
نیاز  مورد  انرژی  بتواند  تا  كند  سرمايه گذاری 
اقتصادش را تامین كرده و از قطع برق و كمبود 
می رود  انتظار  همچنین  كند.  جلوگیری  سوخت 
چین طی 15 سال آينده هزار گیگا وات بر ظرفیت 
تولید برق خود بیفزايد كه اين میزان معادل ظرفیت 
كنونی تولید برق در آمريکاست كه طی چند دهه 
به وجود آمده است. اين آمار و ارقام نشان دهنده 
تولید  ظرفیت  رشد  و  انرژی  به  چین  نیاز  میزان 

برق در اين كشور است. 

بانک های انگليسی 
به  دنبال 390 
ميليارد پوند 

بانك های بزرگ  آينده، سالی پرچالش برای  سال 
برای حفظ  آنها صرفا  زيرا  بود  انگلستان خواهد 
يعنی ماهانه  39۰ میلیارد پوند  بايد  سرمايه خود 
بیش از 3۰ میلیارد پوند سرمايه جديد جذب كنند. 
سال آينده سر رسید بسیاری از اوراق قرضه كه 
نیز  و  می رسد  فرا  فروخته اند  شده  ياد  بانك های 
به  مالی  تامین  زمینه ضمانت  در  دولت  طرح های 

نتوانند  بانك ها  اگر  دلیل  همین  به  می رسد.  پايان 
دچار  كنند  جذب  را  پوند  میلیارد   39۰ مبلغ 
مشکالت بزرگی خواهند شد. بانك های بزرگ در 
و  آلمان  فرانسه،  نظیر  اروپايی  كشورهای  ديگر 

تامین  با مشکالت ويژه خود در زمینه  نیز  ايتالیا 
سرمايه مواجه هستند اما هیچ يك از آنها به اندازه 
مواجه  سرمايه  كمبود  با  انگلستان  بانك های 
نخواهند شد. 39۰ میلیارد پوند معادل ۲۰۰ درصد 
متوسط سرمايه ای است كه بانك های انگلیسی در 
سال های ۲۰۰5 تا ۲۰۰7 تامین كردند. كارشناسان 
از  بلکه سال های پس  آينده  تنها سال  نه  معتقدند 
جذب  به  بايد  همچنان  شده  ياد  بانك های  نیز  آن 
آنها  كه  اوراق قرضه ای  زيرا  بپردازند  سرمايه 
ركود  و  مالی  بحران  آغاز  از  پیش  سال های  طی 
اقتصادی فروخته اند به سررسید می رسند و بايد 
اصل مبلغ و سود آن به خريداران پرداخت شود. 

بانك های  فعالیت  وضعیت  معتقدند  كارشناسان 
آن  از  بعد  سال های  و  آينده  سال  طی  انگلیسی 
كشور  اين  جديد  دولت  زيرا  است  دشوار  بسیار 
تدابیر  بودجه  عظیم  كسری  كاهش  هدف  به 
بودجه  كاهش  جمله  از  اقتصادی  رياضت جويانه 
و افزايش مالیات ها را اجرا خواهد كرد و اين امر 
بار ديگر اقتصاد را در آستانه ركود قرار خواهد 
داد. وضعیت كلی اقتصاد انگلستان طی سال های 
آينده به هیچ وجه مثبت نخواهد بود و چون دولت 
شغلی  فرصت های  ايجاد  در  سرمايه گذاری  توان 
ندارد در مجموع فعالیت های اقتصادی كند خواهد 
بحران  سبب  به  اروپايی  بانك های  وضعیت  شد. 
آنها  بر  مستقیم  غیر  به طور  كه  دولتی  بدهی های 
نیست.  خوب  اصال  گذاشت  خواهد  منفی  تاثیر 
نتايج بررسی های مقامات اروپايی در مورد توان 
بحران  تبعات  با  مقابله  برای  قاره  اين  بانك های 
بدهی ها روز جمعه منتشر خواهد شد و پیش بینی 
می شود بانك ها ملزم شوند میزان سرمايه خود را 
از طريق فروش  بايد  افزايش دهند. رشد سرمايه 
بانك ها  سوی  از  سرمايه گذاری  و  اوراق قرضه 
توان مالی  اما در وضعیت كنونی كه  انجام شود 
بانك ها  است،  پايین  بسیار  اروپايی  خانوارهاي 
روبه رو  با مشکالتی  جديد  در جذب سرمايه های 
خواهند بود. در اياالت متحده نیز در ماه های اخیر 
اوايل  زيرا  پرداخته اند  سرمايه  جذب  به  بانك ها 
سال جاری در بررسی انجام شده روی 19 بانك 

اين كشور مشخص شد آنها برای اجتناب  بزرگ  
افزايش  را  خود  مالی  توان  بايد  جديد  بحرانی  از 
سرمايه  افزايش  روند  آمريکايی  بانك های  دهند. 
بانك های  نوبت  اكنون  و  كرده اند  آغاز  را  خود 

اروپايی است.

اما سیاست هايی كه در حوزه اقتصادی دولت های 
سوی  به  حركت  گرفته اند،  پیش  در  اروپايی 
كرده  دشوار  بانك ها  برای  را  مالی  بنیه  تقويت 
است. موضوع بسیار مهم ديگر اينکه اگر بانك ها 
بخواهند میزان سرمايه خود را افزايش دهند توان 
از  را  متوسط  و  كوچك  شركت های  به  وام دهی 
اين  می شود  باعث  امر  اين  و  داد  خواهند  دست 
به  اقتصادی  رونق  ايجاد  برای  نتوانند  شركت ها 
فعالیت های خود توسعه دهند. اين همان وضعیتی 
است كه طی چند ماه گذشته در اياالت متحده نیز 
مشاهده شده است؛ شرط رونق فعالیت شركت ها، 
آمريکا  در  اما  است  بانکی  اعتبارات  به  دسترسی 
بانك ها  شده  باعث  دولتي  سخت گیرانه  مقررات 
اين  باشند.  نداشته  وام  اعطاي  به  تمايلی  و  توان 
رونق  برای  آمريکا  اقتصاد  كه  شرايطی  در  امر 
كند  حساب  داخلی  مصرف  روی  نمی تواند 
آورده  پديد  و شركت ها  دولت  برای  را  مشکالتی 
به  و  شده  آغاز  نیز  اروپا  در  روند  اين  است. 
به  دادن  سامان  اروپايی  دولت های  می رسد  نظر 
قرار  اولويت  در  را  بانك ها  و  مالی خود  ساختار 
اين راهی دشوار پیش روی دولت هاست  داده اند. 

اما عبور از آن اجتناب ناپذير است.

فشار  تحت  دولت ها  اروپا،  در  می رسد  نظر  به   
اصالح  گرفته اند  تصمیم  رتبه بندی  موسسات 
ساختار مالی خود را در اولويت قرار دهند. چندی 
پیش موسسه رتبه بندی موديز رتبه اعتباری چند 
اروپا را كاهش داد  كشور دچار بدهی دولتی در 
بدهی های خود  از حجم عظیم  آنها خواست  از  و 
بکاهند. اين موسسه به انگلستان نیز هشدار داده 
ندهد،  انجام  اين جهت  در  اقدامی  كه  در صورتی 

شاهد كاهش رتبه اعتباری خود خواهد بود. 
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سازمان  عضو  كشورهای  در  نفر  میلیون   47
توسعه و همکاری اقتصادی بیکار هستند 

1500 ميليارد دالر، 
كسری بودجه 
دولت آمريکا

 در سال جاری 
 ،OECD اقتصادی،  همکاری  و  توسعه  سازمان 
اشتغال  وضعیت  از  خود  گزارش  تازه ترين  در 
اعضاي  كرد  اعالم  توسعه يافته  كشورهای  در 
اشتغال  نرخ  بازگرداندن  برای  سازمان  اين 
بحران  و  اقتصادی  ركود  آغاز  از  قبل  رقم  به 
جديد  شغل  میلیون   17 بايد  جهان،  در  مالی 
عضو  كشورهای  در  بیکاری  نرخ  كنند.  ايجاد 
ماه  در  اقتصادی  همکاری  و  توسعه  سازمان 
 8.۶ مه سال جاری به حداكثر میزان خود يعنی 

معتقدند  اين سازمان  كارشناسان  درصد رسید. 
سوی  به  عضو  كشورهای  مستحکم  حركت 
عظیم  جمعیت  برای  شغل  ايجاد  مستلزم  رونق 
از نرخ بیکاری و همزمان  بیکاران است. كاستن 
در  دشوار  بسیار  وظیفه ای  مالی  كسری  كاهش 
توسعه يافته  كشورهای  در  دولت ها  روی  پیش 
قصد  كشورها  اين  اگر  اما  می شود  محسوب 
دهند  سامان  خود  اقتصادی  اوضاع  به  دارند 
بايد اين وظیفه را به انجام رسانند. به رغم بروز 

بسیاری  در  اوضاع  نسبی  بهبود  از  نشانه هايی 
از كشورهای توسعه يافته، اين خطر وجود دارد 
كه میلیون ها نفر از جمیعت در سن كار، نتوانند 
نبايد  هرگز  اما  بیابند  را  خود  نظر  مورد  شغل 
نرخ باالی بیکاری به يك پديده طبیعی و پذيرفته 
شده تبديل شود. در حال حاضر میزان بیکاری 
توسعه  سازمان  عضو  كشورهای  تمام  بین  در 
نیست.  يکسان  اما  باالست  اقتصادی  همکاری  و 
در اياالت متحده، دولت و بخش خصوصی بايد 
برای رساندن نرخ بیکاری به رقم قبل از شروع 
ركود 1۰ میلیون شغل به وجود آورند. در ايرلند 
میلیون شغل   ۲.5 اسپانیا  در  و  هزار شغل   318
میلیون   47 مجموع  در  امروزه  آيد.  بوجود  بايد 
و  توسعه  سازمان  عضو  كشورهای  در  بیکار 
تعداد  اگر  اما  دارد.  وجود  اقتصادی  همکاری 
بیکارهايی را كه دست از جست وجو برای يافتن 
شغل برداشته اند يا افراد مشغول به كارهای نیمه 
احتماال  بیکاران  بگیريم رقم  نظر  نیز در  را  وقت 
به 8۰ میلیون نفر خواهد رسید. در حال حاضر 
يافته،  توسعه  برابر كشورهای  در  اصلی  چالش 
دستیابی به راهی برای كاستن از كسری بودجه 
فرصت های  ايجاد  همزمان  و  دولتی  بدهی  و 
است  است. ضروری  بیکاران  برای  كافی  شغلی 
ايجاد  بودجه  از  كاستن  وسوسه  بر  دولت ها 
كنند  غلبه  مدت  كوتاه  مالی  اهداف  برای  شغل 
زيرا رونق تنها از طريق ايجاد فرصت های شغلی 
كافی حاصل می شود. در اين راه اولويت  نخست 
حفظ فرصت های شغلی در معرض خطر از میان 
شغلی  فرصت های  ايجاد  بعدی  اولويت  و  رفتن 
برای نیروی جوان است. بسیاری از كشورهای 
را  برنامه هايی  اخیر  سال های  طی  يافته  توسعه 
برای كمك به بیکاران در يافتن شغل اجرا كرده اند 
برای  بیشتری  اما ضروری است سرمايه گذاری 
آموزش نیروی كار به ويژه آن دسته از بیکاران 
يا  معافیت  گیرد.  دارند صورت  اندک  مهارت  كه 
استخدام  به  كه  برای شركت هايی  مالیات  كاهش 
بیکار  سال  يك  از  بیش  كه  جديد  كار  نیروی 
آنها  برای  قوی  انگیزه ای  می كنند،  اقدام  بوده اند 

ديگر در  از سوی  است.  كار  نیروی  جهت جذب 
نیز ضروری است دولت ها  اقتصادهای نوظهور 
به حفظ روند ايجاد شغل اقدام كنند و با تسهیل 
انگیزه  قوانین استخدام ترتیبی دهندكه شركت ها 
و  خود  موجود  كار  نیروی  حفظ  برای  كافی 

استخدام نیروی كار جديد داشته باشند. 
اياالت متحده 

خبرگزاری  سوی  از  شده  انجام  نظرسنجی  در 
آمريکا  مردم  درصد   7۰ شد  مشخص  بلومبرگ 
اين كشور همچنان دچار ركود  اقتصاد  معتقدند 
از  هم  تا  بیابد  میانه  راهی  بايد  دولت  و  است 
را  بیکاری  نرخ  بکاهد و هم  بودجه خود  كسری 
كاهش دهد. مردم آمريکا نیز مانند كارشناسان، 
درباره اينکه اولويت دولت بايد كاستن از كسری 
متفاوتی  نظرات  شغل،  ايجاد  يا  باشد  بودجه 
كاهش  آمريکا،  مردم  درصد   7۰ ديد  از  دارند. 
نرخ بیکاری اولويت باالتری دارد. همچنین نیمی 
از  دولت  بودجه  كسری  گفتند  پاسخ دهندگان  از 
كنترل خارج شده است. در ماه ژوئن نرخ بیکاری 
اگر  كه  دارد  وجود  باور  اين  و  بود  درصد   9.5
دولت طرح تحرک اقتصادی را كنار گذارد، هم از 
نرخ رشد اقتصادی كاسته خواهد شد و هم نرخ 

بیکاری دو رقمی می شود. 
 15۰۰ به  آمريکا  دولت  بودجه  كسری  امسال 
ناخالص  تولید  درصد   1۰.۶ يعنی  دالر  میلیارد 
داخلی اين كشور می رسد. كسری بودجه آمريکا 
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی باالتر 
و  انگلستان  به جز  صنعتی  ديگر  كشور  هر  از 
ايرلند است. در اين دو كشور اين رقم به ترتیب 

11.4 و 1۲.۲ درصد است. 
در نظرسنجی بلومبرگ مشخص شد بزرگ تری 
موضوع نگران كننده برای آمريکايی ها نرخ باالی 
بودجه  كسری  عامل  اين  از  پس  است.  بیکاری 

قرار دارد. 
دولت آمريکا معتقد است حمايت از اقتصاد بايد 
در  دولت ها  ديگر  كه  حالی  در  كند  پیدا  ادامه 
اقتصادهای توسعه يافته، كاهش كسری بودجه و 

بدهی دولتی را مهم تر می دانند. 

300 ميليارد دالر، ارزش 
پروژه های كشورهای 

حاشيه خليج فارس 
از  نقل  به  عربیا  تريد  اينترنتی  پايگاه  گذشته  روز 
ارزش  مجموعه  كرد  اعالم  مید  تخصصی  نشريه 
عرب  كشورهای  در  ساخت وساز  بزرگ  پروژه   1۰۰
است.  دالر  میلیارد   13۰۰ حدود  خلیج فارس  حوزه  
اين پروژه ها يا در حال تکمیل شدن هستند يا مراحل 
بین شش  در  است.  آغاز شده  تازگی  به  آنها  اجرای 
عربستان  خلیج فارس،  همکاری  كشور عضو شورای 
و امارات به ترتیب با 31 و 35 پروژه بزرگ توسعه ای 
در  بزرگ  پروژه  بیشترين  دارای  زيرساختی،  و 
خلیج فارس  عرب  كشورهای  هستند.  اتحاديه  اين 
منابع  به  بخشیدن  تنوع  هدف  به  اخیر  سال های  طی 
به  اتکا  با  زيرساخت ها،  توسعه  نیز  و  خود  درآمدی 
منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت صدها میلیارد 
كرده اند  اجرا  و  تدوين  را  زيرساختی  پروژه  دالر 
جهان  در  اقتصادی  ركود  گذشته،  سال  دو  در  اما 
از  افتد.  به تعويق  اين پروژه ها  از  باعث شد بسیاری 
1۶5 میلیارد  13۰۰ میلیارد دالر پروژه تعريف شده، 
به  دالر  میلیارد   131 و  پروژه های حمل ونقل  به  دالر 
عموما  داد.  اختصاص  گاز  و  نفت  توسعه  پروژه های 
تجاری،  برج های  احداث  و  زيرساخت ها  توسعه 
بیشترين  و...  صنعتی  شهرک های  گردشگری،  مراكز 
نشان  آمارها  می  دهند.  اختصاص  خود  به  را  بودجه 
دسته  آن  در  زيرساختی  پروژه های  اجرای  می دهد 
از كشورهای عرب حوزه خلیج فارس موفق بوده كه 
درآمدهای نفتی پشتوانه آنها بوده است. مثال روشن 
اين ادعا، وضعیت نامطلوب شركت دوبی ورلد مجری 
تامین  برای  شركت  اين  است.  امارات  نخیل  پروژه 

هزينه پروژه های 
ساخت و ساز خود به فروش اوراق قرضه اقدام كرد 
نتوانست  جهان  اقتصاد  در  ركود  شدن  حاكم  با  اما 

پروژه ها را تکمیل كرده و به فروش رساند. 

كاهش شديد سود شركت هاي 
بزرگ ال ان جي جهان 

تازه ترين  در  ماركتز  ريسرچاند  اينترنتي  پايگاه 
بازار  تحوالت  تازه ترين  بررسي  به  خود  گزارش 
مالي  اخیر  بحران  نوشت  و  پرداخت  ال ان جي  جهاني 
موجب كاهش شديد سود شركت هاي بزرگ ال ان جي 
افزايش  با توجه به  جهان شده است. به نظر مي رسد 
صنعت  اين  مدت  بلند  در  ال ان جي  جهاني  تقاضاي 
سود  و  شد  خواهد  روبه رو  مالي  وضعیت  بهبود  با 
شركت هاي فعال در اين بخش رشد چشمگیري خواهد 

داشت. 
چشمگیر  افزايش  شاهد  اخیر  سال هاي  طي 
تولید  بخش  در  مختلف  كشورهاي  سرمايه گذاري 

ال ان جي هستیم. آمريکا به تنهايي براي احداث 
3۰ ترمینال بزرگ تولید ال ان جي تا سال ۲۰15 میالدي 

سرمايه گذاري كرده است. 
طي  ال ان جي  جهاني  تقاضاي  مي شود  بیني  پیش 
بین  اين  در  يابد كه  افزايش  به شدت  آينده  سال هاي 
بیشتر  اروپايي  و  آسیايي  كشورهاي  تقاضاي  رشد 
خواهد بود. بحران مالي دو سال اخیر موجب كاهش 
میلیون  هر  قیمت  است.  شده  ال ان جي  جهاني  قیمت 
بي تي يو ال ان جي از هشت دالر در اوايل سال ۲۰۰8 
به بیش از 13 دالر تا پايان سال ۲۰۰8 رسید ولي اين 
رقم در سال ۲۰۰9 به كمتر از چهار تا پنج دالر رسید. 
جهاني  صادرات  ظرفیت  گزارش  اين  اساس  بر 
ظرفیت  و  تن  میلیون   ۲۶۲ به  اكنون  هم  ال ان جي 
مي رسد.  تن  میلیون   5۶5 به  نیز  ال ان جي  واردات 
اين ارقام تا سال ۲۰15 به ترتیب بیش از 9۰ و 1۰5 
درصد رشد خواهد داشت. تا سال ۲۰15 میالدي 1۶ 
بازار واردات و شش بازار صادرات ال ان جي به بازار 
سال  تا  آمريکا  و  استرالیا  پیوست.  خواهند  جهاني 
واردات  و  صادرات  بازارهاي  بزرگ ترين  به   ۲۰15
جاي  ترتیب  به  و  شد  خواهند  تبديل  جهان  ال ان جي 
حمل  تانکرهاي  تعداد  گرفت.  خواهند  را  ژاپن  و  قطر 
فروند   4۰۰ به  آينده  سال  سه  تا  جهان  در  ال ان جي 

خواهد رسید. 
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از غار در 
آمديم و بر
 غار شديم 

سينماي  به  شدن  نزديك  به  اسکورسيزي  عالقه 
اكسپرسيونيسمي و نوآر دهه هاي 20 تا 40 غيرقابل 
چند  از  شاترآيلند«   « بگوييم  اگر  اما  است.  انکار 
چندان  است  گرفته  وام  هم  بعد  به   80 دهه هاي  فيلم 
با  »شاترآيلند«  بصري  شباهت هاي  نگفته ايم.  بيراه 
فيلم هايي نظير» هفت« و »حلقه« و شباهت هاي غير 
بصري اش با فيلم هاي »تأللو« ) استنلي كوبريك ( و» 

بمان« ) مارک فارستر ( را نمي توان ناديده گرفت. 

روبه رو  جهاني  با  ما  »بمان«،  به خصوص  و  »تأللو«  فیلم هاي  در 
هستیم كه وحشت آفرين بودنشان نه به دلیل موجودات عجیب و 
غريب است و نه قتل و جنايت ) كه البته شايد قتل و جنايت هم در 
فیلم وجود داشته باشد، اما دنیاي هراسناک اين فیلم ها ارتباطي با 
اين عناصر ندارد ( بلکه دنیايي كه مرز میان واقعیت و وهم در آن 

به اين اندازه كمرنگ است خیلي بیش از قتل و جنايت و موجودات 
عجیب الخلقه ما را مي ترساند. 

شايد استفاده از واژه پست مدرن اين روزها مالل آور و به نوعي 
تظاهرانه به نظر بیايد. اما واقعا نمي توان درباره شاترآيلند گفت و از 
ترسیم دنیاي پست مدرني توسط اسکورسیزي چیزي نگفت. البته 
منظور اين نیست كه اين فیلم جزو سینماي پست مدرن محسوب 
مي شود. همان سینمايي كه مثال تارانتینو را در آن قرار مي دهیم. 
در شاترآيلند نه از ساختارشکني هاي پالپ فیکشني خبري هست و 
نه از هجو و كوالژ و قهرمان هاي اين نوع داستان ها. اما وقتي مرز 
میان و هم و حقیقت را در فیلم اينقدر كمرنگ و محو مي بینیم، آيا 
وقتي  باشیم؟  نداشته  آن  مدرن  به جهان پست  مي توانیم اشاره اي 
جدل 138 دقیقه اي مارشال تدي دانیلز براي پذيرفتن و يا نپذيرفتن 
اهالي  اينکه چطور  را مي بینیم چطور؟  آلود  بازي وهم  اين  قواعد 
آن ها  مارشال  چطور  و  مي كنند  فرض  ديوانه  را  مارشال  جزيره 

آنها مي تواند  از  با كدام يك  آيا حقیقت  ديوانه فرض مي كند و  را 
باشد؟ به طور دقیق به ياد بیاوريد سکانسي را كه تدي، آن دكتر 
فراري را در آن غار پیدا مي كند و به حرف هاي او گوش مي كند و 
از زبان او مي شنود كه اهالي جزيره او را ديوانه مي خوانند و اين 
دقیقا همان دنیاي ترسناكیست كه هر اسلشر ترسناكي در مقابلش 
بیشتر شبیهك لطیفه بي مزه جلوه مي كند. و چقدر دنیاي اين فیلم ما 

را بهاد بحث غارنشینان افالطون مي اندازد. 
افالطون بحث گسترده اي را در خصوص حقیقت و نسبي بودن آن 
از تمثیل غار استفاده مي كند. او زندگي  مطرح مي كند و براي آن 
انسان ها  اين غار تشبیه مي كند و  به  را  انسان در جهان روزمره 
را غارنشیناني كه راه ارتباطي شان با واقعیت كه باز هم به جهان 
بیرون از غار تشبیه مي شود تنها سايه هايیست كه به درون غار 

مي افتد. 
در اصل ما آنچه را كه مي بینیم و ادراک مي كنیم حقیقت مي شماريم. 
چه زماني كه داخل غار باشیم و چه زماني كه يکي از ما از غار 
شود و حقیقت را ببیند. چرا كه وقتي به غار بازگردد و از چیزي كه 

ديده بگويد همه او را به جنون متهم مي كنند. 
و شايد فالش بك هايي از گذشته تدي كه خود دست به جنايت هايي 
جنگي زده است حاكي از اين باشد تدي همان غارنشیني است كه 
سايه ها،  واسطه  به  نه  را  حقیقت  و  آمده  بیرون  غار  اين  از  حاال 
بلکه بي واسطه مي بیند. و درام در اصل تقابل اين شخص با ساير 
غارنشینان است. هم تدي و هم سايرين شخصیتي گناهکار دارند، 
جنس  يك  از  دو  هر  اكنون،  جزيره  اهالي  و  گذشته اش  در  تدي 
كند  خالص  واسطه ها  دست  از  را  خود  توانسته  تدي  اما  هستند. 
تفاوت  اما  كند.  برقرار  ارتباط  به طور مستقیم  بیرون  دنیاي  با  و 
را  آنها  او مي خواهد هويت  كه  است  اين  در  با سايرين  اصلي اش 

فاش كند و آنها مي خواهند هويتش را از او بگیرند. 

هرچند كه فیلم تاكید دارد كه جهت گیري خاصي نداشته باشد. به 
اين معني كه اين مرز را عمدا باريك و كمرنگ نشان مي دهد تا ما 
هم به طور قطعي حقیقت را متعلق به تدي يا اهالي جزيره ندانیم. 
به همان اندازه كه اهالي تیمارستان مظنون هستند، تدي هم مظنون 
است. چه بسا شايد آن دكتر فراري داخل غار هم وجود خارجي 
نداشته باشد و ديدار تدي با او خواب و رويايي بیش نباشد و اين 
مهم ترين نکته از اين فیلم است. فیلم به همان میزاني كه قرار است 
درباره اين مرز باريك حقیقت و وهم بگويد، خط داستاني اش را كم 
رنگ و باريك مي كند تا خود ناقض اصلي كه خود مطرح مي كند 

نباشد و اين شگفت انگیز است. 
اين  به  غار،  در  تدي  گوي  و  گفت  هم سکانس  چقدر  اينکه  ضمن 

ماجرا شباهت دارد. 
هر فردي كه در فیلم به اليه هاي عمیق تري از واقعیت دست مي يابد، 
بیشتر متهم به جنون مي شود، چرا كه فرد از عالمي خبر مي دهد 
كه با سازوكار هاي عالمي كه آنها در آن سر و كار دارند متفاوت 

است. 
لوكیشن فیلم هرچند كه از لحاظ عناصر فیلمنامه اي، عنصر مهمي 

به شمار مي رود 
وجود  حال  و  حس  دقیقا  كه  آن  بودن  ايزوله  ايده  به خصوص   (
اين تفاسیر  با  اما   ) نداشتن راه فرار را به تماشاگر منتقل مي كند 
مفهوم جزيره در فیلم مفهومي فراتر از يك لوكیشن صرف است. 
جزيره همان جهاني است كه حقیقت را سايه وار نشان مان مي دهد. 
اگر اين گونه به جهان اسکورسیزي در اين فیلم نگاه كنیم، آن وقت 
خود  راه  به  مه  دل  در  كشتي  كه  فیلم  ابتدايي  پالن  هم  كه  است 
فیلم و  پیدا مي كند و هم سکانس آخر  برايمان معنا  ادامه مي دهد 
يك  مثل  »نمي دونم  مي گويد  چاک  به  كه  تدي  مهم  بسیار  ديالوگ 
به  تدي  مردن.«  عاقل  مرد  يك  مثل  بهتره يا  كردن  زندگي  هیوال 
مثابه كسي كه از غار افالطوني بیرون آمده و حقیقت را به شکل و 
شمايل ديگري ديده است مي ماند، اما در مواجهه با افراد درون غار 
نمي تواند مقاومت كند. پس مجبور است قواعد دنیاي آنها را بپذيرد 
و خود را همانند افسانه افالطون به قربانگاه ببرد. در نهايت بايد 
گفت كه شاترآيلند قرار نیست راننده تاكسي باشد. اما قرار است كه 
فیلمي خوب باشد و هست. فیلم بیش از هر عنصر ديگري، استادي 
اسکورسیزي در تکنیك فیلمسازي را يادآور مي شود. تکنیك نه به 
معناي اينکه مثال چقدر فیلمبرداري بي نقص بود، چقدر صدا خوب 
بود و كات ها روان و بدون ايراد بودند. همان چیزي كه نهايتا به 
نتیجه اش اكسپوز مي گويیم. بلکه تکنیك به اين معنا كه فیلم چقدر 
خوب داستانش را تعريف مي كند. به گونه اي كه تماشاي بي وقفه 
فیلم حتي تماشاگر را آزار مي دهد. آزاري لذت بخش كه به همان 
كه  نقطه اي  به  را  تماشاگر  فیلم،  مي گردد.  بر  اثر  تکنیکي  مسئله 
مي خواهد برساند مي رساند. فیلم تماشاگر را درگیر مي كند و اين 
درگیري ساده به دست نمي آيد. دنیاي پیچیده فیلم به گونه اي  است 
كه هم تماشاگر خاص آن را با تفسیر و تحلیل هاي شخصي خود 
همراه مي كند و هم تماشاگر عادي را در ساده ترين و سطحي ترين 
حالت ممکن، حداقل وارد يك دنیاي چند ساعته هراسناک و در عین 
تجربه اي  هر كسي  براي  قطعا  كه  دنیايي  لذت بخش مي كند.  حال 

جديد و شگفت انگیز خواهد بود. 

فيلم كوتاه »آينه و آب« برنده جايزه 
بهترين فيلم ويمبلدون شد

 

فیلم كوتاه »آينه و آب« جايزه بهترين فیلم جشنواره بین المللي فیلم كوتاه 
ويمبلدون انگلستان را دريافت كرد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي انجمن فیلم كوتاه ايران، جايزه 
بهترين فیلم كوتاه اين جشنواره كه به نمايش فیلم هاي كوتاه با زمان زير 
15 دقیقه اختصاص دارد، به »آينه و آب« به كارگرداني »بیژن زمان پیرا« 

اهدا شد. 
پیرا و  به تهیه كنندگي و كارگرداني زمان   1384 »آينه و آب« در سال 
در مدت زمان 9 دقیقه ساخته شده و درباره داستان پیرمردي است كه 
آينه اي قدي را به روستايي مي برد تا مردم با ديدن خود در آن، به او 
پولي بدهند. اما با ورود عکاسي به روستا، بازار او كساد مي شود و ... 
. زمان پیرا تاكنون فیلم هايي چون موش و گربه، آب را گل نکنید، طالي 

سفید، پنجره اي رو به آفتاب و ... را كارگرداني كرده است.

رقابت براي اليزابت تيلور بودن 
»آنجلینا جولي« و »كاترين زتاجونز« براي ايفاي نقش الیزابت تیلور در 

آثار  درباره  متعددي  آثار  تاكنون  رقابت مي كنند.  زندگینامه اي  اثر  يك 
تیلور بازيگر سرشناس آمريکايي تهیه و تولید شده  الیزابت  و زندگي 
است. به نوشته ديلي تلگراف، فیلم جديد براساس كتاب »  الیزابت تیلور، 
ريچارد برتون و ازدواج قرن« به قلم »سم كاشنر« و» نانسي شونبرگر« 
با  را  داستانشان  كتاب  اين  نويسندگان  مي گیرد.  قرار  اقتباس  مورد 
به همسرش ريچارد برتون شکل  تیلور  نامه هاي خصوصي  به  نگاهي 
بخشیده اند. مايك نیکولز كارگردان آمريکايي در سال 19۶۶ با حضور 
الیزابت تیلور و ريچارد برتون فیلمي سینمايي ساخت. فیلمنامه اين اثر با 
عنوان »چه كسي از گرگ بد گنده مي ترسه« براساس نمايشنامه اي از » 
ادوارد آلبي« به نگارش درآمده بود. براي ايفاي نقش ريچارد برتون نیز 
بازيگراني چون راسل كرو، كلیواون و كالین فارل نامزد هستند. آنجلینا 
ملدرامورپناهندگان  سازمان  نیت  حسن  سفیر  بازيگر هالیوودي  جولي 
نیز است. او توانسته سه بار جايزه گلدن گلوب، دو بار جايزه اتحاديه 
بازيگران سینما و يك بار جايزه اسکار را تصاحب كند. كاترين زتا جونز 
سابقه  او  است  ولز  در   19۶9 سپتامبر  متولد  بريتانیايي  بازيگر شهیر 
دريافت جايزه اسکار را نیز دارد. كاترين زتا جونز، با مايکل داگالس در 
سال ۲۰۰۰ ازدواج كرده است و از وي داراي دو فرزند است. همچنین 
به  او  برجسته  كارهاي  از  افکني«  »دام  و  »ترافیك«  فیلم هاي  در  بازي 

شمار مي آيد. 
وي يك جايزه اسکار و يك جايزه BAFTA براي بازي در فیلم شیکاگو 

به دست آورده است. 
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جک بزرگ شده است 
1974 در شهر هالیوود  11 نوامبر  لئوناردو ويلهلم دی كاپريو در 
نويسنده  كاپريو  كالیفرنیا متولد شد. پدرش جورج دی  ايالت  در 
كتاب های كمیك بود. آغاز كار لئوناردو در 1989 با بازی در نقش 

گری بکمن در سريالي تلويزيونی بود. در 1993 در نقش توبی در 
فیلم خوش درخشید و نامش در فهرست عنوان بهترين هنرپیشه 
معلول  يك  نقش  ايفای  با  سال  همان  در  گرفت.  قرار  دوم  نقش 
ذهنی در فیلم »گیلبرت گرپ چه می خورد؟« در كنار جانی دپ قرار 
گرفت كه ثمره اش كانديد شدن برای جايزه اسکار در سن نوزده 
فیلم  در  رومئو  نقش  در  دی كاپريو   199۶ سال  در  بود.  سالگی 
جديد »رومئو و ژولیت« )اقتباسي از اثر بزرگ شکسپیر( حاضر 
گشت. اما با اين همه فعالیت و كارنامه خوب هنری فیلم پر سرو 
صدای تايتانیك )1997( بود كه او را تبديل به فوق  ستاره ای در 

دنیای هالیوود كرد. 
فیلمی كه  فیلم ضعیف ساحل ظاهر شد  ناردو در  لئو  از آن  بعد 
نه از نظر منتقدان و نه از نظر تماشگران راضی كننده نبود و با 

شکست تجاری شديد مواجه شد. 
در سال ۲۰۰۲ دی كاپريو در دو اثر موفق »اگر می تونی منو بگیر« 
به  نیويوركی«  دسته  و  »دار  و  اسپیلبرگ  استیون  كارگردانی  به 
فیلم مورد  كارگردانی مارتین اسکورسیزی ظاهر شد كه هر دو 
توجه منتقدين قرار گرفتند و نمرات زيادی را دريافت نمودند و هر 
دو نزديك به هم هم اكران شدند. بعد از آن نوبت به »هوانورد« 
معروف  تاجر  هیوز  واقعی هاوارد  زندگی  اساس  بر  كه  رسید 
»رفتگان«براي  فیلم  در  دي كاپريو  بود.  شده  ساخته  آمريکايی 

سومین بار با اسکورسیزي همکاري كرد. 

كارگردان هميشه موفق 
كريستوفر جاناتان جیمز نوالن، متولد 3۰ جوالي 197۰ در لندن 
انگلیسي-آمريکايي  كارگردان  و  تهیه كننده  نويسنده،  اين  است. 
بیشترين شهرتش را مديون تريلر روانشناسانه »ممنتو« است. او 
را  استريپ  كمیك  قهرمان  اين  دوباره  »بتمن«  فیلم  كارگرداني  با 
احیا كرد و براي اين فیلمش تحسین هاي فراواني از سوي منتقدان 
با  هم  »آغاز خلقت«  او،  علمي-تخیلي  تريلر  آخريت  كرد.  دريافت 
استقبال فراوان مخاطبان و منتقدان روبه رو شده است. او معموال 
همکاري  فیلم هايش  در  نوالن  جاناتان  فیلمنامه نويسش،  برادر  با 
مي كند. اخیرا بازيگراني چون مايکل كین و كريستین بیل هم جزو 
يك  نوالن موسس  همکاران وي شده اند.  و  موردعالقه  بازيگران 
كمپاني فیلم به نام »سین كپي« است. نوالن اولین فیلم بلندش به نام 
»تعقیب« را در 1998 ساخت. نوالن در سال ۲۰۰۰ فیلم »ممنتو«را 
فیلم های  مي كرد.گويی  بازی  پیرس  گای  فیلم  اين  در  ساخت. 
كريستوفر رفته رفته پخته تر می شدند. نوالن در فیلم بعدی اش، » 
بی خوابی «، از آل پاچینو استفاده كرد و با يك سناريو جذاب و 4۶ 
ملیون دالر آن را به پرده سینماها برد. فیلم بعدی نوالن پنجمین 
بتمن تاريخ بود. »بتمن آغاز می كند« بعد از شکست تجاری فجیع 
فیلم »بتمن و رابین« روی پرده ها آمد و نوالن اين بار نقاب بتمن 
را به كريستین بیل داد. بعد از همکاری با كريستین بیل و مايکل 
جکمن  هیو  همراه  به  آنها  با  نوالن  می كند«  آغاز  »بتمن  در  كین 
كه موضوعی  را ساخت  »پرستیژ«  فیلم  اسکارلت جوهانسون  و 
نامتعارف داشت و بسیار ديدنی از آب درآمد. فیلم درخشان بعدی 
او »شوالیه تاريکي« بود و باز هم كريستین بیل و مايکل كین در 
آن فیلم حضور يافتند. فیلم با بازی فوق العاده هیت لجر و فروش 

خیره كننده ای همراه بود. 

توليد »مونستر 
پوكاليپس« در دريم وركز 

كارگردان  برتون«  »تیم 
د  و لیو ز ها ا د ل پر خیا
»مونستر  سینمايي  پروژه  
شركت  براي  را  پوكالیپس« 
وركز  دريم  فیلمسازي 
اثر  يك  فیلم  اين  مي سازد. 
براساس  و  بوده  اقتباسي 
بازي پرفروش با همین عنوان 

اعالم هالیوود  بنابر  تولیدمي شود.  و  تهیه 
ريپورتر، »روي لي« به عنوان تهیه كننده اين 
پروژه را براساس فیلمنامه اي از خود برتون 

اين  اصلي  شخصیت هاي  ساخت.  خواهد 
فیلم هیوالهاي عظیم الجثه اي هستند كه كره 
زمین را مورد حمله قرار داده اند و انسان ها 
براي مقابله با آنها روبات هاي بسیار عظیمي 
طراحي كرده اند. اين فیلم با امکاناتي ساخته 
مي شود كه براي توزيع و پخش 
در قالب سه بعدي نیز امکان پذير 
عنوان  به  رالستون«  »كن  باشد. 
ويژه  جلوه هاي  اصلي  مسئول 
پوكالیپس  مونستر  پروژه 
همچنین  است.  شده  معرفي 
چندي پیش اعالم شد تیم برتون 
و جاني دپ پس از همکاري در 
پروژه هاي سینمايي »سوئیني تاد« و »آلیس 
نسخه  در  ديگر  بار  عجايب«،  سرزمین  در 
عنوان  به  تاريك«  »سايه هاي  از  جديدي 

بازيگر و كارگردان حضورمي يابند. تیموتي 
ويلیام برتون 5۲ ساله، كارگردان، نويسنده، 
طراح و تهیه كننده آمريکايي، بیشتر به خاطر 
سبك شخصي و نامتعارف آثارش شناخته 
مي شود. او كارگردان دو فیلم اول از سري 
و   )1989( بت من«  است:»  بت من  فیلم هاي 
فیلم »سوئیني   .)199۲( »بت من بازمي گردد« 
تاد: آرايشگر شیطاني خیابان فلیت« ساخته 
سال ۲۰۰7 او توانست در شصت و هشتمین 
بهترين  جايزه  گلوب  گلدن  مراسم  دوره 
بهترين  جايزه  و  موزيکال(  يا  )كمدي  فیلم 
فیلم  اين  همچنین  آورد.  به دست  را  بازيگر 
در هشتادمین دوره اسکار نامزد سه جايزه 
اسکار از جمله جايزه اسکار بهترين بازيگر 

نقش اول مرد براي جاني دپ شده است. 
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دست نويس های كافکا در سوئيس 
رونمايی می شود

 روزنامه ای چاپ سوئیس روز جمعه اعالم كرد با وجود دعوا بر 
سر حق مالکیت آثار فرانتس كافکا، دست نويس ها و طراحی های اين 
بیرون   UBS بانك سوئیسی  امانات  از صندوق  مشهور  نويسنده 
امانات  صندوق  چهار  كه  است  سال   5۰ از  می شوند.بیش  آورده 
اما  بوده اند،  نويسنده  اين  از  و طراحی هايی  محافظ دست نويس ها 

باالخره روز دوشنبه در اين صندوق ها باز می شود.
بانك UBS در اين زمینه صحبتی نکرده است. اين حركت در زوريخ 
در پی اقدام بانکی در فلسطین اشغالی صورت گرفت. در آنجا نیز 
بانکی اسرائیلی آثار كافکا را از صندوق امانات بیرون كشید و از 

آنها رونمايی كرد.
اين درحالی است كه برسر مالکیت اين دست نوشته ها بین مقامات 
مدعی  هافی  خواهران  است.  درگیری  هافی  خواهران  و  اسرائیل 
برده اند.استر  ارث  به  هافی  استر  مادرشان  از  را  آثار  اين  هستند 
هافی منشی مکس برود دوست صمیمی كافکا بود. كافکا به برود 
از مرگش  تا پس  بود  داده  او  به  را  آثارش  اعتماد كامل داشت و 
از  از آن سرپیچی كرد.برود پس  سوزانده شوند، كاری كه برود 
انتشار آثار كافکا نسخه های اصلی و دست نويس ها را به استر هافی 
هديه كرد.اسرائیل مدعی است برود سال 1939  از ترس نازی ها به 
فلسطین اشغالی نقل مکان كرده بنابراين اين دست نويس ها متعلق 
به آنها است.در حال حاضر مدتی است دادگاهی مسئول رسیدگی 
اين  اصلی  مالك  هافی  خواهران  آيا  ببیند  تا  شده  پرونده  اين  به 

دست نويس ها هستند يا خیر.
نويسندگان  بزرگترين  از  يکی   )1924-1883( كافکا  فرانتس 
آلمانی زبان قرن بیستم و خالق آثاری چون »مسخ«، »محاكمه« و 

»قصر« است. 
خبرگزاری فرانسه / 1۶ ژوئیه

نويسنده پرويي و جايزه نرودا 
در سالگرد درگذشت پابلو نرودا شاعر بزرگ شیلیايي و همزمان 
با برگزاري يادواره او، مراسم اهداي جايزه پابلو نرودا در قصر 
نويسنده پرويي  »آنتونیو سیسنِروس«  برگزار شد.  مونِداي شیلي 
كه به عنوان برنده اين دوره جايزه پابلو نرودا انتخاب شده، ديپلم 
شعر  التین  آمريکاي  جايزه  دالري  هزار   3۰ چك  و  مدال  افتخار، 
پابلو نرودا را از دستان رئیس جمهور سباستین پینیرا دريافت كرد. 
جايزه روز دوشنبه در حالي اعطا شد كه پابلو نرودا در صورت 
با هم نظري  1۶۰ ساله مي بود. »سیسنِروس«  اكنون  ادامه حیات، 
»لوسیانو  رياست  به  كه  هنري«  و  فرهنگي  ملي  »رايزني  اعضاي 
كروس-كك« وزير فرهنگ تشکیل شده بود به عنوان چهره برتر 
ادبي سال انتخاب شد. نوشته هاي آنتونیو سراسر كنايه و طعنه آمیز 
است. برنده امسال جايزه يکي از شاعران مطرح پرو و منطقه است 
انگلیسي،  به زبان هاي  3۰اثر در پرونده خود دارد كه  از  و بیش 

فرانسوي، آلماني، هلندي و مجاري ترجمه شده اند. 

رم ميزبان هشت هنرمند ايراني شد 
ساله   4۰ قدمتي  كه  رم  شهر  در  دريايي(  گابیانو)مرغ  گالري 
ايراني  هنرمند  از هشت  نمايشگاهي  میزبان  گذشته  هفته  از  دارد، 
مهران،  وحید  سعدالدين،  شهره  مسعود  آثار  از  شد.  نمايشگاهي 
زهرا  مبیني،  دهقان،  افسون  عسگري،  آال  شريفیان،  كوروش 
حسن آبادي و امیر هدايت باعنوان »ايران امروز «كه دربردارنده 
نقاشي ها، مجسمه ها، طراحي ها و عکس هاي اين هشت هنرمند است 

و تا اواخر ماه سپتامبر 
)  شهريور( ادامه دارد. روزنامه معروف ايتالیايي زبان كوريره دال 
سرا، با اعالم خبر برپايي اين نمايشگاه، نوشت: هنرمندان در داخل 
مرزهاي ايران با قدرت، صداي خود را به گوش ديگران  مي رسانند. 
بعضي از وقت ها از استعاره و در برخي از اوقات نیز انتقال پیام 
بصورت مستقیم را ترجیح مي دهند. بر همین اساس يکي از تولیدات 
معاصر با نام »ايران امروز«به همت شهرام كريمي در گالري»مرغ 
به  امسال  سپتامبر  ماه  ام  تا سي  ايتالیا  پايتخت  رم  دريايي«شهر 
معرض نمايش گذاشته خواهد شد.كريمي براي برگزاري نمايشگاه 
انتخاب  را  مختلف  شهرت هاي  با  هنرمندان  از  هشت نفر  آثار  رم، 
كرده است. به گزارش ايلنا گالري گابیانو در سال 19۶7 تاسیس 
شده و طي اين سال ها میزبان نمايش آثار هنرمندان معروفي چون 
عباس  فرانسیس،  سام  لیختنشتاين،  براک، ري  راشنبرگ، ژرژ  باب 

كیارستمي و شجاع آذري بوده است. 

 

كوتاه از ادبيات

فرهنگی
به سبک ماركز 

می نويسيد يا شکسپير؟
آسوشیتدپرس / 1۶ ژوئیه / ترجمه: حسین عیدی زاده

 عالقه مندان می توانند در وبسايت »شبیه چه كسی می نويسم« تنها با 
نوشتن چند پاراگراف نويسنده درون خود را تشخیص دهند.

كسی  چه  »شبیه  افتاده  راه  به  تازه  وبسايت   ،
http://iwl. اينترنتی  آدرس  با  می نويسم« 

چند  است: شما  طراحی شده  خیلی ساده   me
نوشتن تان  شیوه  از  نمونه ای  كه  پاراگراف 
گزينه  و  می دهید  قرار  سايت  اختیار  در  است 
»تحلیل« را انتخاب می كنید و به همین سادگی 
شبیه  می شويد  متوجه  ثانیه  چند  عرض  در 
همینگوی  ارنست  يا  می نويسید  كینگ  استیفن 
»باشگاه  رمان  )نويسنده  پاالهونیك  يا چاک  و 
با  اخیر  روزهای  در  سايت  مشت زنی«(.اين 
است.  شده  روبه رو  بازديدكنندگان  ازدحام 
فردی بخشی از پیامکی نوشته مل گیبسون را 
نشان  انجام شده  تحلیل  و  قرارداده  در سايت 
آتوود،  مارگارت  شبیه  بازيگر  اين  می دهد 
نیويوركر  سايت  می نويسد.  مشهور  نويسنده 
به  تولد  به جشن  دعوت  پیام  يك  كرده  كشف 

از كاربران هم متوجه  سبك جیمز جويس نوشته شده است. برخی 
شده اند شبیه دن براون، نويسنده رمان »رمز داوينچی« می نويسند.

نیويورک تايمز در اقدامی جالب بخشی از رمان »موبی ديك« نوشته 
هرمان ملويل را در اين سیات قرار داد و در كمال تعجب مشخص شد 
نوشته  وحشت  رمان های  نويسنده  كینگ،  استیفن  سبك  به  متن  اين 
شده است.مارگارت آتوود نیز اعالم كرده او نیز اين سايت را امتحان 
كرده و متوجه شده سبك نوشتنش شبیه استیفن كینگ است. واكنش 

آتوود در برابر اين تشخیص چنین بود:»كی می دونه؟«
شايد به نظر برسد اين سايت را پروفسور انگلیسی برای تفريح در 
تعطیات تابستان به راه انداخته، اما سايت را دمیتری چستنیخ ۲7 ساله 
اهل روسیه راه اندازی كرده كه در حال حاضر به عنوان برنامه نويس 

كامپیوتری در مونته نگرو زندگی می كند.
او درمورد اين سايت گفت:»هدفم آموزشی بود و می خواستم به مردم 

كمك كنم بهتر بنويسند.«
علمی  سايتی  می نويسم«  كسی  چه   »شبیه  سايت  است  آشکار  كامال 
در  نويسنده  يك  تاثیرات  كه  دارد  الگوريتمی  ساختاری  بلکه  نیست. 
نوشته را برمال می كند. چستینخ سايت را براساس برنامه ای كه ای-
میل های مضر را تشخیص می دهد طراحی كرده، در نتیجه اگر شما 
سعی كنید به سبك همینگوی با جمالت كوتاه بنويسید، سايت سبك 
شما را شبیه همینگوی تشخیص نمی دهد بلکه انتخاب واژگان عامل 

اصلی در تشخیص نويسنده درون شما است.
نويسنده ای  تاثیر  نويسندگان  از  بسیاری  كه  است  درحالی  اين  البته 
بر فرد را در نقطه گذاری، ريتم و ساختار می دانند. »شبیه چه كسی 
می نويسم« نیز برخی عناصر سبکی ، مثال تعداد كلمات يك جمله را در 

تشخیص خود لحاظ می كند.
چستینخ آثار 5۰ نويسنده ) از هر كدام سه اثر( را در سايت بارگذاری 
كرده، اما سايت كمبودهايی دارد، مثال اين برنامه نويس اعتراف می كند 

كه نوشته ای از هرمان ملويل را در سايت بارگذاری نکرده است.
چستینخ انتظار چنین استقبالی را از سايت نداشته و قصدش اين بوده 
بدين  و  كند  بارگذاری  سايت  در  بیشتری  كتاب های  زمان  مرور  به 

شکل بازده سايت را باال ببرد.
اين برنامه نويس می گويد:»به نظرم مردم دوست دارند بدانند شبیه چه 
كسی می نويسند، هرچند نتیجه خیلی دقیق نباشد 

اما سرگرمی جالبی است.«
قرار  اين  از  سايت  اين  جالب  اتفاقات  از  برخی 
هستند: متن سخنرانی باراک اوباما در ماه ژوئن 
مثال  يا  واالس  فاستر  ديويد  از  نوشته ای  شبیه 
ترانه »آلخاندرو« اثر لیدی گاگا شبیه متنی نوشته 
كاستی ها،  تمامی  وجود  است.با  شکسپیر  ويلیام 
مختلف  و شیوه های  نوشتن  به  عالقه  اين سايت 
اين كار را افزايش داده است. چستینخ كه خودش 
به ادبیات بسیار عالقه دارد گابريل گارسیا ماركز 

و آگاتا كريستی را نويسندگان محبوبش می داند.
او در خاتمه گفت:»از شش سالگی ماشین تحرير 
خیلی خوب  نکردم.  منتشر  اثری  هیچ  اما  داشتم، 
به  را  بعضی ها  سايت  اين  شايد  نمی نويسم.« 

نوشتن تشويق كند.

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

برگردان كليات »شاهنامه« و 
»منطق الطير« به نثر 

برگردان كلیات »شاهنامه« و »منطق الطیر« به نثر ساده و با استفاده 
از روش خطی به كوشش رحیمه گرجیان توسط نشر پويان منتشر و 
راهی بازار كتاب شده است. گرجیان درباره انگیزه اش از تدوين اين 
آثار منظوم كالسیك  به  نثر  قالب  آثاری كه در  اغلب  دو كتاب گفت: 
می پردازند به صورت گزيده هستند و كمتر كتابی به صورت كامل به 
كل آثار منظوم پرداخته است.وی به برگردان متن منظوم »شاهنامه« 
و  اشاره  منظوم  نسخه های  سرفصل های  براساس  »منطق الطیر«  و 
سیدصادق  تصحیح  و  »شاهنامه«  مسکو  چاپ  نسخه  كرد:  تصريح 
دو  اين  برگردان  برای  كه  بودند  منبعی  دو  »منطق  الطیر«  از  گوهرين 
اثر در قالب نثر به كار گرفتم. سرفصل های اين دو كتاب كامال منطبق 
با حمايت محمد رجبی دوانی،  كتاب  اين دو  اين دو نسخه هستند.  با 
ريیس موسسه فرهنگی اكو و زير نظر سیدحسن شهرستانی از بنیاد 

ايران شناسی توسط نشر پويان تهیه و منتشر شده اند. 
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تاملي در باب معلم 

 نسل های بدون 

»معلم«
نويسنده: ژيل دلوز / مترجم: ايمان گنجی 

اگر چه  نیستند،  ما صرفااستادان عمومی  معلمان  »معلم«!  بدون  نسل های  اندوه 
ما به اين استادان هم سخت نیازمنديم. معلمان ما، به محض آنکه به بزرگسالی 
می رسیم، آنهايی هستند كه چیزی راديکال و جديد برايمان به ارمغان می آورند، 
آنانی كه می دانند چگونه تکنیکی ادبی يا هنری ابداع كنند، دست به كار يافتن آن 
اندازه  به همان  و  به دشواری ها  يعنی  ما،  مدرنیته ی  به  كه  تفکرند  از  شیوه هايی 

شور و شوق های مبهم ما مربوط است. 

وجود  حقیقت  حتی  و  هنر  برای  ارزش  يك  تنها  كه  می دانیم 
و  شده  گفته  حرف  اصیل  بودن  نو  بودن،  »دستِ  اول«  دارد: 
ما  برای  سارتر  می گويد.  كه  آنچه  با  شنیده نشده  موسیقی 
آن  در  لیبراسیون(.  در  بیست ساله ها  ما  )برای  بود  اين چنین 
روزها چه كسی جز سارتر می دانست كه چگونه چیزهای نو 
بگويد؟ چه كسی جز او راه های جديد تفکر را به ما آموخت؟ 
اما  بود،  ژرف  و  درخشان  مرلوپونتی  كار  كه  هم  هرچقدر 
سارتر.  كار  به  وابسته  جهات  بسیاری  از  و  بود  حرفه ای 
نوعی  هستی  نا  به  را  انسان ها  وجود  ساده  خیلی  )سارتر 
»حفره« در جهان مربوط ساخت: درياچه های كوچِك نیستی. 
و  تاشدگی ها  می كرد،  فرض  تاشدگی  را  آنها  مرلوپونتی  اما 
پیلی های ساده. اينجا می توانیم اگزيستانسیالیسم ای سرسخت 
محافظه كارتر  و  لطیف تر  اگزيستانسیالیسم ای  از  را  متنفذ  و 
تمیز دهیم.( كامو هم همین طور بود افسوس! كار كامو يا نوعی 
ابزورد بودِن دسِت  يا يك جور  قهرمان گرايی پرطمطراق بود 
دوم. كامو خود را از نسل نويسندگان نفرين شده می دانست، 
اما همه ی فلسفه اش صرفاما را به الالند و میريون، يعنی سنخ 
نويسندگانی رهنمون می كرد كه برای هر دانشجوی لیسانسی 
اند. موضوعات جديد، سبِك نو و به خصوص،  شناخته شده 
را  اينها  همه  برای طرح مسئله ها  درگیركننده  و  روش جدلی 

سارتر به ارمغان آورد. ما در اشوب و امید لیبراسیون بود كه همه چیز را كشف 
كرديم و دوباره كشف كرديم: كافکا، رمان آمريکايی، هوسرل و هايدگر، گفتگوی 
دوباره و پی درپی درباره  ماركسیسم، شور و شوق برای رمان نو... همه  اينها از 
خالل سارتر می گذشت، نه فقط چون او يك فیلسوف بود و استادِ »تمامیت سازی«؛ 
بل چون او می دانست چه طور چیزی نو ابداع كند. نخستین اجرای »مگس ها«، انتشار 
»هستی و نیستی«، »يك مقاله درباب هستی شناسی پديدارشناسیك«، كنفرانسش 
اينها همه رخداد بودند: شیوه هايی  انسان گرايی«  »اگزيستانسیالیسم و  با عنوان 
بودند كه ما از طريق شان، پس از شب هايی طوالنی، سرشت انديشه و آزادی را 
آموختیم. »متفکران خصوصی« به يك معنا نقطه  مقابل »استادان عمومی« قرار 
می گیرند. حتی سوربن هم نوعی ضد  سوربن می خواهد و دانشجويان تنها زمانی 
كه معلماِن ديگری هم داشته باشند، به استادانشان واقعاگوش می دهند. نیچه در 
زمان خودش استاد عمومی باقی نماند تا يك متفکر خصوصی شود: سارتر نیز 
متفکران خصوصی  كرد.  را  كار  همین  متفاوت  نتیجه ای  با  و  ديگر  زمینه ای  در 
خودشان  موقعیتی  هر  در  خاللش[  از  كه]  انزوا  نوعی  دارند:  دوگانه  كاراكتری 
متعلق  خاص  بی نظمی  نوعی  خاص،  آشوبگری  يك  همچنین  اما  می مانند؛  باقی 
به جهان، كه در آن برمی انگیزانند و سخن می گويند. در هر حال، آنها تنها تحت 
نام خود و بی آنکه چیزی را »بازنمايی/نمايندگی« كنند، سخن می گويند: يعنی آن 
حضور عريان و خام، آن قدرت های برهنه ای در جهان را عرضه می كنند كه ديگر 
ايده آل  نويسنده ی  چیست؟«  »ادبیات  در  پیشاپیش  سارتر  نیستند.  »بازنمودگر« 
را توصیف كرده بود: »نويسنده جهان را همان طور كه هست در نظر می گیرد، 
تماماخام، متعفن و روزمره و آن را بر شالوده ای از آزادی سوار و به مردم آزاد 
عرضه می كند...كافی نیست كه به نويسنده آزادی گفتن هرآنچه دوست دارد را 
را  تغییردادن همه چیز  آزادی  قرار دهد كه  را خطاب  بايد عامه ای  او  كنیم!  اعطا 
دارند، كه ورای سركوب طبقات اجتماعی، به براندازی همه  ديکتاتوری ها، به تجديد 
الينقطع دسته بندی ها و به فسخ مداوم هر نوع نظمی درست همان زمان كه شروع 
يك  اساساسوبژكتیويته  ادبیات  كالم،  يك  در  دارد.  می كند  اشاره  سخت شدن  به 
جامعه  ]درگیر[ در انقالب مداوم است.« سارتر از همان آغاز نويسنده را به مثابه  
نوعی هستنده همچون هر هستنده  ديگری می فهمید كه ديگران را از صرِف نظرگاهِ 
يك جنبش فرضی  از  او بخشی  فلسفه ی  كل  قرار می دهد.  ايشان خطاب  آزادی 
است كه مفهوم بازنمايی/نمايندگی را، خود نظم اين مفهوم را به پرسش می كشد: 
فلسفه در حال تغییردادن جوالنگاه خويش بود، در حال ترک كردن حوزه  داوری، 
تا خود را در جهان شفاف تر »پیشاداوری«، جهان »زير بازنمايانه« مستقر سازد. 
سارتر اخیرا از گرفتن جايزه  نوبل امتناع كرده است: اين كار استمرار عملی همان 
بازنمايی/نمايندگی  از  اوست  انزجار  نشانگر  عملی،  به شیوه ای  و  است  گرايش 
سارتر،  خود  زبان  باشد  به  معنوی  ارزش های  چیز  آن  اگر  حتی  چیزی؛  كردن 
انزجار از ايده ی نهادينه شدن. متفکر خصوصی جهانی را می طلبد كه دارای حداقل 
مشخصی از بی نظمی باشد. ما در سارتر نوعی دلبستگی به لیبراسیون می بینیم 
كه همراه با ناامیدی های خاص آن روزگار است. اين رويکرد سارتر، جنگ الجزاير 

را اتخاذ می كرد تا چیزی مربوط به مبارزه ی سیاسی ضروری يا تحريك عمومِی 
رهايی بخش از دلش بیرون بکشد و سپس همه  شرايط پیچیده تر می شدند؛ زيرا ما 
ديگر آن ستم ديدگان همیشه نبوديم، بل كسانی می شديم كه به يکديگر می پريدند. 
آه جوانی! همه ی آنچه باقی مانده كوباست و جنبش مقاومت ونزوئال. اما هنوز 
در  كه  است  آنانی  انزوای  است،  عظیم تر  هم  متفکر خصوصی  انزوای  از  آنچه 
جستجوی يك معلم اند، آنانی كه معلم را دوست دارند و البته جز در جهانی آشفته 
به سوی او نخواهند شتافت. نظم اخالقی، نظم »بازنمودگر«، عرصه را بر ما تنگ 
كرده است. حتی هراس اتمی نیز ظاهر نوعی هراِس بورژوامآبانه به خود گرفته 
با  به تحصیل می فرستند، آن هم  انديشه  امروز جوانان را جهت آموختن  است. 
تايلهارد دو شاردين به عنوان معلم شان. خاليق هر چه اليق! پس از سارتر ديگر 
البته   ! باشد[  معلم  ]می تواند  هم  وايل  میمون سیمون  بلکه  وايل  تنها سیمون  نه 
مثال معدود و تصادفی  نیستند. چند  ادبیات معاصر غايب  در  چیزهای عمیقانو 
كلوزوفسکی،  داستان های  گامبرويتز،  كتاب های  نو،  رمان  بگیريد:  نظر  در  را 
جامعه شناسی لوی  استراوس، تئاتر ژنه، تئاتر گاتی، فلسفه  »دور از خرد« كه فوكو 
می دانست  سارتر  آنچه  است،  خالی  جايش  امروز  آنچه  اما  می كند.  كار  رويش 
چگونه برای نسل پیشین گرد آورد و تجسد بخشد، شرايط تمامیت سازی بود: 
نوعی تمامیت سازی كه در آن سیاست، تخیل، جنسیت، ناخودآگاه و اراده، همگی 
در حقوق تمامیت انسانی گرد می آيند. ما همچون تعداد زيادی اعضا و جوارح 
پراكنده و از هم جدا به زيستن ادامه می دهیم. سارتر در مورد كافکا گفته بود: 
مركزی  اروپای  يهودی  مسیحی   جهان  به  يکپارچه  و  آزادانه  واكنشی   « او  اثر 
موقعیت خويشتن  بر  او  غلبه  سنتزِی  رمان هايش  است. 
به مثابه يك بشر، يك يهودی، يك Tehee، يك عصیانگر، 
سارتر:  خودِ  مورد  در  اما  و  است.«  و...  مسلول  يك 
كه  آنطور  است،  بورژوازی  جهان  به  واكنشی  او  كار 
توسط كمونیسم اشکار شده است. كار او بیانگر غلبه بر 
موقعیت خويشتن به عنوان يك روشنفکر برژوا، يك فارغ 
التحصیل اكول نرمال، يك نامزد آزاد و فارغ ، يك مرد 
زشت )سارتر اغلب خود را چنین توصیف می كرد( و... 
كتاب هايش  در سیر حركت  كه  آن چیزهايی  همه  است: 
از  شکلی  به  ما  است.  شده  انداز  طنین  و  يافته  بازتاب 
سارتر حرف می زنیم كه انگار به دورانی درگذشته تعلق 
دارد. افسوس، مايیم كه در نظم اخالقی سازش كارانه و 

مطیع پرور امروز درگذشته ايم. 
لحظه ی  انتظار  تا  می سازد  قادرمان  سارتر  دست كم 
بازگشت،  نوعی  انتظار  بکشیم؛  را  آينده  در  مبهمی 
و  گرفت  خواهد  شکل  دوباره  تفکر  كه  هنگامی  يعنی 
و  جمعی  هم زمان  كه  قدرتی  چونان  را  تمامیت هايش 
خاطر  به همین  ساخت.  خواهد  نو  از  است   خصوصی 
است كه سارتر معلم من باقی خواهد ماند. آخرين كتاب 
سارتر، نقد خرد ديالکتیکی، نظريه  تشکل های عملی، يکی 
اخیر  سال های  در  منتشرشده  كتاب های  زيباترين  از 
اين معنا  اين كتاب مکمل ضروری هستی و نیستی را فراهم می آورد، به  است. 
به  دوباره  اگر  می كنند.  كامل  را  حاال سوبژكتیويته  شخص  مطالبات جمعی،  كه 
از احیای سارتری فلسفه  بینديشیم، آن حیرت نخستینی را كه  هستی و نیستی 
امروز بهتر و بیشتر می دانیم كه رابطه   يافت.  باز خواهیم  دچارش شده بوديم، 
سارتر با هايدگر و دين اش به او، اساسا مسئله ای اشتباه و مبتنی بر بدفهمی بود. 
يعنی  بود،  فقط سارتری  و  فقط  داد،  قرار  تاثیر  مرا عمیقاتحت  اثر  اين  در  آنچه 
جايی  معذب« اش،  »ايمان  تئوری  او:  به  مخصوص  گروهی  فعالیت  سنجه  همان 
كه آگاهی از درون خويش، قدرت دوگانه اش را برای نبودن آنچه هست و بودن 
ديگری  خیره   نگاه  كه  جايی  او،  »ديگری«  نظريه   می اندازد؛  كار  به  نیست  آنچه 
از من »می ربايد«؛ نظريه اش  برای متزلزل ساختن جهان كافی است و جهان را 
تحلیل  با برساختن موقعیت ها محدود می كند؛  را  آزادی خود  كه  آزادی،  درباب 
روانشناختی اگزيستانسیالیستی، كه آدم »انتخاب « های بنیادين يك فرد را در قلب 
وارد  پیچیده ای  رابطه ی  به  مثال  و  بار جوهر  انضمامی وی می يابد. هر  زندگی 
می شدند كه سبکی نو به فلسفه می بخشید. پیشخدمت كافه، مرد زشت، و باالتر 
از همه دوستم  پیر  كسی  كه  هرگز  آنجا  نبود: اينها رمان هايی واقعی در كار فلسفی را 
شکل دادند و جوهر را با ريتم مثال های وجودی هماهنگ كردند. نوعی نحو خشن 
از توقف ها و كش آمدن ها همه جا نشانه ها و ادلّه را درخشان می كند و همان دو 
ويسکوزيته   نیستی،و  درياچه های  می خواند:  فرا  را  سارتری  همیشگی  وسواس 
هست  كسی  باالخره  است.  خوبی  خبر  نوبل  جايزه   پذيرفتن  از  او  امتناع  ماده. 
يا  نويسنده  كند: چگونه يك  را توجیه  بامزه«  »نغز و  پارادوكس  اين  كه نخواهد 
انديشمند خصوصی، تقديرها و افتخارها و نمايش های عمومی را می پذيرد! اين 
گروه زرنگ همین حاال می خواهند تا سارتر را علیه خودش بشوراند: می گويند 
سارتر آزرده شده كه چرا اينقدر دير نوبل را به او داده اند؛ به هیچ وجه نمی پذيرند 
كه سارتر نماينده چیزی نشود؛ به او يادآور می شوند كه در هر صورت موقعیتش 
از  امتناعش  می گويند  ماند؛  خواهد  باقی  هم  همین طور  و  است  بوده  بورژوايی 
پذيرش نوبل توجیه ناپذير و بچه گانه است؛ كسانی را مثال می زنند كه در عین 
امتناْع جايزه را می پذيرند و تصمیم دارند پول اش را در راه های مفید و خوبی 
اندازند. نبايد زياد درگیر اين چیزها بشويم. سارتر خودش يك جدل باز  به كار 
مخوف است... همه  نوابغ خودشان را دست می اندازند. اما كدام نوع دست انداختن 
بهتر است؟ اينکه پیرمردی آداب دان شوی و اقتدار معنوی پرطمطراق داشته باشی 

يا اينکه بخواهی خودت را جای آدِم كودن و احمِق لیبراسیون جا بزنی؟ 
اينکه ببینی آكادمی انتخابت كرده است يا رويای بدل شدن به يك عضو جنبش 
اين  در  كیفی  تفاوت  نمی تواند  كسی  چه  بپرورانی؟  در سر  را  ونزوئال  مقاومت 
را  پارودی  دو  اين  و  انتخاب  دو  اين  میان  برجسته  تفاوت  نابغه،  تفاوت  میان، 
دوست،  همان  به  ابد  تا  و  همیشه  است؟  وفادار  چه  به  سارتر  دهد؟  تشخیص 
پیر  كسی   كه  هرگز  آنجانیست. سرنوشت خاص او چنین مقدر شده است كه زمان 
سخن گفتن هوای ناب و پالوده را به جريان در آورد، حتی اگر اين هوای پالوده 

را، اين هوای غیاب ها را، دشوار بتوان تنفس كرد. 

شفيعی كدكنی

 1318 در سال  كدكنی  دكتر محمدرضا شفیعی 
در  حیدريه  تربت  شهرستان  كدكن  دربخش 
استان خراسان رضوی، چشم به جهان گشود. 
دبیرستان  و  دبستان  دوره های  كدكنی  شفیعی 
فراگیری   به   نیز  چندی   و  گذراند،  مشهد  در  را 
زبان  و ادبیات  عرب, فقه،  كالم  و اصول  سپری 
رشته  در  را  خود  كارشناسی  مدرک  او  كرد. 
و  فردوسی  دانشگاه  از  پارسی  ادبیات  و  زبان 
مدرک دكتری را نیز در همین رشته از دانشگاه 
دانشگاه  ادبیات  استاد  اكنون  او  گرفت.  تهران 
نزديك مهدی  از جمله دوستان  او  است.  تهران 
رود  می  به شمار  ثالث شاعر خراسانی  اخوان 
و دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمی كرد

حالج 

 در اينه دوباره نمايان شد 
با ابر گیسوانش در باد 

باز آن سرود سرخ اناالحق 
ورد زبان اوست 

تو در نماز عشق چه خواندی ؟
كه سالهاست 

باالی دار رفتی و اين شحنه های پیر 
از مرده ات هنوز
پرهیز می كنند 

 نام تو را به رمز 
 رندان سینه چاک نشابور

در لحظه های مستی 
 مستی و راستی 
 آهسته زير لب 
 تکرار می كنند 

وقتی تو 
 روی چوبه ی دارت

خموش و مات 
 بودی
 ما 

 انبوه كركسان تماشا 
 با شحنه های مامور
مامورهای معذور 

همسان و همسکوت مانديم 
خاكستر تو را 
باد سحرگهان 
هر جا كه برد 

مردی ز خاک رويید 
در كوچه باغ های نشابور 
 مستان نیم شب به ترنم 
آوازهای سرخ تو را باز 
ترجیع وار زمزمه كردند 

نامت هنوز ورد زبان هاست 

با شاعران معاصر
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بزرگ ترين كمپ 
مهاجران جهان

 در يکي از اتاق هاي كمپ ۶۰ مرد دوش به دوش هم نشسته اند 
و »قات«مي جوند. اين گیاه مخدر براي اين مهاجران تنها راه 
چاره است،آنها نه شغلي دارند، نه تحصیالتي، نه تفريحي و 
از ترس  آنها  نه چیزي كه بشود اسمش را شادي گذاشت. 
اتاق  گوشه  آرام  و  »قات«مي جوند  و  كرده اند  فرار  الشباب 
مي نشینند تا مبادا چشم شان در چشم جاسوس هاي خیالي 
دور  استان هاي  از  يکي  در  كنند.  پیدايشان  و  بیفتد  الشباب 
مهاجران  اردوگاه  بزرگ ترين  كنیا،  شرقي  شمال  افتاده 
جهان قرار دارد؛ اردوگاه »داداب« كه بیش از ۲9۰ هزار نفر را در 
5۰ كیلومتر مربعي در حصارهاي خود جاي داده است.  مساحتي 
اين جمعیت در سال 1991 تنها 9۰ هزار نفر بود اما در عرض دو 
دهه به يکباره ساكنانش چند برابر شده اند. بیشتر ساكنان كمپ از 
همسايه شمالي كنیا يعني سومالیايي هاي مسلمان هستند كه بیش از 
1۰۰ كیلومتر راه را براي رسیدن به اين محل به ظاهر امن طي كرده 
اند. سومالي سال هاست كه درگیر جنگ داخلي است و اين كشور 
تنگ  بر شهروندان  را  عرصه  قدرت  راس  در  كمونیست هاي  میان 
كرده اند. دزدان دريايي هم در خلیج عدن حکمراني مي كنند و انگار 
افراطي  اين بین گروه هاي  ايالت مستقلي براي خودشان دارند. در 
به  است  القاعده  به  وابسته  الشباب  گروه  شان  ترين  خطرناک  كه 
زورمي خواهند تمام مسلمانان را با عقايد افراطي خود همسو كنند. 
هر يك از اين داليل به تنهايي براي كوچ سومالي ها كافي است. هر 
كودكي كه در سومالي متولدمي شود بايد با بدترين خبر زندگي اش 
كنار بیايد چرا كه شهروند كشوري است كه نامش با خطر، سبعیت 
و مرگ گره خورده است. به همین خاطر است كه بسیاري از اين 
بي پولي،  گرسنگي،  راه،  اتوبوس سختي  و  ماشین  بر  سوار  مردم 
تا  به جان مي خرند  را  ديگر  و خیلي چیزهاي  كنیا  پلیس  راهزنان، 
لحظات  ندارد.  زندان  از  كمي  دست  وضعیتش  كه  بیايند  كمپي  به 
و  زندان  با  تجربه مي كنند، حتي  اين كمپ  كه ساكنان  را  دردناكي 
حبس هم مقايسه نمي شود. يك زنداني مي داند از روزي كه پشت 
میله ها رفته تا زمان آزادي يا حتي مرگش چقدر زمان دارد. با اين 
حال آنهايي كه در اين كمپ گرفتار شده اند هر چند حکم زنداني را 
ندارند اما از همان اول بالتکلیف مي مانند. بعضي از ساكنان كمپ 
بیشتر از 19 سال است كه در »داداب« گرفتار شده اند و هنوز هم 
نمي دانند تاريخ استردادشان چه روزي خواهد بود. آنها در گوشه 
و كنار چادر زده اند، خیلي هايشان خانواده جديد تشکیل داده اند، 
بعضي ها حتي در همین اردوگاه به دنیا آمده اند و بزرگ شده اند. 
اين مردم از سومالي، سودان، اوگاندا و كونگو و ساير كشورهاي 

مشکل دار آفريقايي در اين كمپ گیرافتاده اند. براي اينها نه راه پس 
هست و نه راه پیش اما چیزي كه براي مسئوالن كوچك ترين اهمیتي 
ندارد همین بالتکلیفي است. تا زماني كه آژانس مهاجران سازمان 
بازار  در  مردان  بفرستد،  كمپ  گرداندن  براي  را  كمي  بودجه  ملل 
تامین  را  شان  خانواده  و  خود  خرج  دارند  مرز  كنار  كه  كوچکي 
جاي  تر  فشرده  هم  كنار  كمپ  اين  در  جمعیت  چقدر  هر   مي كنند، 
بگیرند و آرام به زندگي شان ادامه بدهند باز هم براي گردانندگان 
همیشه  آنها  ندارد.  اهمیتي  آن  ساكنان  آينده  و  وضعیت  اردوگاه 

بوروكراسي را بهانه مي كنند و مردم هم باورمي كنند. 
18 جوالي ۲۰1۰ 

فارغ التحصيل كمبريج،
 دزد معروف كتاب 

يك فارغ التحصیل دانشگاه كمبريج به دلیل دزديدن كتاب هاي 
باارزشي از معروف ترين كتابخانه دنیا با محکومیتي سنگین 
مواجه خواهد شد. ارزش اين كتاب ها بالغ بر 4۰ هزار پوند 
بوده است. ويلیام ژاک كه در اواخر دهه 9۰ میالدي كتاب هاي 
از  يکي  كرده  سرقت  را  پوند  میلیون  يك  ارزش  به  نايابي 
معروف ترين كتاب دزدهاي دنیا محسوب مي شود. او به رغم 
چند بار محکوم شدن همچنان به فعالیت هاي مجرمانه اش ادامه 
 Royal Horticultural « مي دهد.او با يك اسم جعلي در كتابخانه
Society’s Lindley« لندن ثبت نام كرد و با مهارت خاص خودش 
چندين بار توانست كتاب هاي باارزش را از اين كتابخانه خارج كند. 
او در دادگاهي در لندن به خاطر دزدي هايش محاكمه شد اما او تا 
كنون درباره سرنوشت كتاب هاي دزدي هیچ صحبتي نکرده است. 
قاضي دادگاه در اين باره گفت:» اين بار مطمئنا محکومیتي يکي دو 
ماهه در انتظار ويلیام ژاک نخواهد بود، او اين بار بايدچندين سال 
را پشت میله هاي زندان بگذراند. نگراني اصلي من بابت كتاب هايي 
است. آورده  آنها  سر  باليي  چه  نمي گويد  و  دزديده  او  كه  است 

براي  و  بوده  باارزش  بسیار  كتاب هايي  دزديده  او  كه  كتاب هايي 
جامعه دانشگاهي ما غیرقابل جايگزيني است.« ژاک كه 41 سال دارد 
به دلیل محکومیت هاي قبلي اش به پرداخت 5۶3۲7 پوند محکوم شده 
بود به خاطر پرداخت نکردن اين مبلغ اكنون بايد دو سال را به جز 
محکومیت تازه اي كه برايش در نظر خواهند گرفت، پشت میله هاي 
زندان بگذراند. گینو كانر يکي از جرم شناسان انگلیس در اين باره 
خوبي  به  او  و  بوده  كامال سیستماتیك  ژاک  دزدي هاي  مي گويد:» 
پستي  آدرس  كه  ژاک  است.«  كاري  چه  انجام  به دنبال  مي دانسته 
فقره دزدي   ۲1 انجام  دلیل  به   ۲۰۰۲ ندارد در سال  از خود  ثابتي 
كتاب به چهار سال زندان محکوم شد. او كه از ضريب هوشي بسیار 
بااليي برخوردار است، موفق به دزديدن مجالت و كتاب هايي شده 

كه چاپ آنها به سال 1514 باز مي گردد. 
۲۰ جوالي ۲۰1۰ 

بحران مدارک جعلي 
در پارلمان پاكستان 

 37 جعلي  مدرک  پرونده   ۲1۰ ازتحقیق  پس  بررسي  كمیته 
نماينده پارلمان را تايید كرده است 

براي نمايندگان پارلمان پاكستان تحقیر شدن توسط رسانه ها 
امري ناآشنا نیست. در يکي از كانال هاي خبري اين كشور 

تلويزيون نقش مي بندد  هر روز چهره هايي آشنا بر صفحه 

آنها كشیده  قرمز روي چهره  آن ضربدري  از  ثانیه پس  و چند 
تلويزيون را پر مي كند.  مي شود و جمله » مدرک جعلي« صفحه 
گوينده خبر در حالي كه سعي مي كند پوزخند خود را مخفي كند 
براي ببیندگان توضیح مي دهد اين چهره ها آخرين سیاستمداراني 
هستند كه معلوم شده مدرک دانشگاهي آنها جعلي است. گوينده 
خبر در نهايت متذكر مي شود اين نمايندگان دروغگو نه تنها پست 
خود را از دست خواهند داد بلکه زندان هم در انتظارشان خواهد 
بود. در ماه ژوئن دادگاه عالي و كمیته پارلمان پاكستان از 117۰ 
نماينده مجلس درخواست كرد تا مدارک دانشگاهي خود را عرضه 
كنند. در حال حاضر نام دو وزير كابینه آصف علي زرداري در 
لیست سیاستمداران با مدرک جعلي جاي دارد. يکي از پرونده هاي 
جنجالي مدارک جعلي به يکي از قانون گذاران محلي در دولت نواز 
شريف باز مي گردد. زماني كه از او در مورد مدارک تحصیلي اش 
پرسیده بودند او گفته بود:» در سال ۲۰۰۲، مدرک فوق لیسانسم 
را گرفته ام. در سال ۲۰۰۶ از كالج فارغ التحصیل شده ام و در 
سال ۲۰۰7 درسم را در دبیرستان به پايان رسانده ام.« سلمان 
تاسیر فرماندار پنجاب درباره اين شخص گفت:» او بايد به خاطر 
حماقتش رد صالحیت شود و نه به خاطر مدرک جعلي كه ارائه 
داده است.« يکي ديگر از نمايندگان پارلمان مدعي شده است كه 
در سن 1۰ سالگي از دبیرستان فارغ التحصیل شده. ادعاي او به 
يکي  است.  تبديل شده  پاكستان  میان مردم  پرطرفدار در  جوكي 
ديگر از اين نمايندگان مي گويد سه مدرک در سه رشته مختلف 
دارد اما در مداركي كه ارائه كرده سه نام خانوادگي متفاوت از 
فرد فارغ التحصیل ديده مي شود. براي برخي اين وضعیت چندان 
فارغ  كه  دولت  مخالف  نماينده  ممون  ماروي  نیست.  عجیب  هم 
سال  دو  در  مي گويد:»  است  لندن  در  اقتصاد  دانشگاه  التحصیل 
گذشته هر زمان كه در پارلمان حضور داشتم همواره با خودم 
داشته  دانشگاهي  تحصیالت  افراد  اين  همه  ندارد  امکان  مي گفتم 
تعدادي  براي  اما  است.«  برمال شده  واقعیت  اين  اكنون  و  باشند 
از نمايندگان اين مسئله كه همتايان شان مدرک دانشگاهي داشته 
باشند، اهمیتي ندارد.نواب اسلم رايساني مي گويد:» مدرک، مدرک 

است ديگر. چه جعلي و چه اصلي.« 
در واقع پرونده جنجالي جمشید دستي نماينده جنوب پنجاب در 
مدرک  تايید  فکر  به  مسئوالن  شد  باعث  كه  بود  زرداري  دولت 
بیفتند. دستي زماني كه در دادگاه عالي حضور  پارلمان  نماينده 
يافت مدعي شد داراي مدرک كارشناسي ارشد در مطالعات اسالمي 
است. اما زماني كه قاضي از او خواست 15 سوره اول قرآن مجید 
را نام ببرد او تنها سکوت اختیار كرد. قاضي از او خواست تا تنها 
نام دو سوره اول را بگويد اما جواب باز هم سکوت بود. در نهايت 
از او درخواست شد استعفا بدهد وخود را از رفتن به زندان نجات 
باالتر گرفت و مشاور  اما پست  داد  دهد. هر چند دستي استعفا 
مخصوص نخست وزير در خصوص مسائل بورس شد. دستي 
بعد از چند روز دوباره براي بازپسگیري جايگاه از دست رفته اش 
در پارلمان كانديدا شد. محبوبیت او در حال حاضر حتي بیشتر 
از قبل شده و به احتمال زياد دوباره به پارلمان راه خواهد يافت. 
باره  اين  در  پاكستان  زبردست  مجريان  از  يکي  عباسي  كاشف 
مي گويد:» هر جا مشکلي بروزمي كند دستي براي حل آن مشکل 
حضور دارد. براي مردم بي سواد پاكستان اين مسئله كه او سواد 
دارد يا خیر واقعا اهمیتي ندارد.« كمیته بررسي پس ازتحقیق ۲1۰ 
پرونده تا كنون مدارک جعلي 37 نماينده پارلمان را تايید كرده كه 

اين رقم به زودي افزايش چشمگیري خواهد يافت. 
۲1 جوالي ۲۰1۰ 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ايرانی
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ريزی شده را برگزار می كند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
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مجازات پرواز دادن خر 
تصوير خري كه بین زمین و آسمان معلق مانده و با چتر نجات 
در حال فرود آمدن است در نگاه اول بامزه به نظرمي رسد اما 
اين كار به مذاق دوستداران طبیعت خوش نیامده است. داستان 
از اين قرار است كه  يك سرپرست تور حیوان بخت برگشته را 
با طناب به قايق مي بندد تا با چتر پاراگاليدر در آسمان پرواز 
تجربه  را  چیزي  روسیه  جنوبي  سواحل  در  هم  خر  اين  كند. 
چتر  با  پرواز  نکرده:  تجربه  حال  به  تا  حیواني  هیچ  كه  مي كند 
در ارتفاع 3۰ متري. حاال پلیس روسیه بعد از اينکه متوجه شده 
باچتر باالي دريا پرواز كند،  تا  رئیس تور حیوان را مجبور كرده 
آن  كه موضوع  پرونده  اين  تا  كرده  آغاز  را  اي  تحقیقات گسترده 
اعمال خشونت نسبت به حیوانات است،به سرانجام برسد. تصاوير 
فیلمبرداري شده به خوبي نشان مي دهد چگونه گروهي از مردان در 
ساحل »گوالبیتسکايا« اين چهارپا را با تازيانه مي زنند تا افسارش 
را به چتر و سپس به قايق ببندند. بعد از اين كار تالش براي پرواز 
دادن خر شروع مي شود. يك ساعت و نیم طول مي كشد تا اين گروه 
از مردان به هدف خود برسند. در ابتدا آنقدر به پاهاي حیوان شالق 
مي زنند تا كمي از جايش حركت كند و بعد از چتر نجات رنگارنگ 
آويزانش مي كنند. با حركت كردن قايق حیوان روي موج هاي دريا 
آنقدر دست و پامي زند تا به هوا بلند شود. بعد ازاين كار، تصاوير 
خري را نشان مي دهد كه با يك چتر نجات در ارتفاع 3۰ متري دريا 
دنبال  را  ماجرا  با اشتیاق  مردان  از  جمعي  و  است  پرواز  حال  در 
اين  ديدن  بودند  ساحل  در  كه  كساني  از  خیلي  براي  اما  مي كنند. 
صحنه چندان خوشايند نبود. خر كه از شدت ترس سر و صداي 
زيادي به راه انداخته بود باعث شد كودكان به گريه بیفتند. به محض 
اينکه فیلم روي سايت يوتیوب قرار گرفت و عکس ها به سراسر دنیا 
مخابره شد، اعتراض به رفتار خشونت آمیز نسبت به حیوانات باال 
گرفت. كار به جايي رسید كه پلیس روسیه واكنش نشان داد و اعالم 
كرد با عوامل اين داستان برخورد قانوني صورت مي گیرد. صاحب 
اين حیوان كه براي جلب نظر توريست ها به پرواز با پاراشوت چنین 
كاري انجام داده بود در بازجويي اعالم كرد حیوان در طول پرواز 
متحمل رنج و زحمتي نشده است. اگر جرم اين مرد و همکارانش 
ثابت شود به جريمه نقدي سنگین يا حداكثر دو سال زندان محکوم 

خواهند شد. ۲1 جوالي ۲۰1۰ 

چين گوگل را شکست داد 
بعد از تعهد شركت گوگل به تبعیت از قوانین حاكم بر رسانه های 
است.  شده  تجديد  كشور  اين  در  شركت  اين  كار  اجازه  چین، 
سايت  كاربران  كه  است  پذيرفته  حال  عین  در  گوگل  شركت 
جستجوگر خود را به شبکه آزاد و سانسور نشده گوگل در هنگ 
كنگ مرتبط نکند. شركت گوگل در جريان يك كشمکش علنی با 
دولت چین بر سر سانسور اينترنت، از روز ۲۲ ماه مارس سال 
جاری به مرتبط ساختن كاربران چینی به وب سايت گوگل در 
اين كشور  در  رايج  كه شامل سانسور  بود  كرده  اقدام  كنگ  هنگ 

وزارت  مقام  يك  نمی شود. 
آوری  فن  و  صنايع 
اعالم  پکن  در  ارتباطات 
كه  »متعهد شده  گوگل  كرد 
كند«  تبعیت  چین  قوانین  از 
و انتشار مطالب يا برقراری 
سايت هايی  وب  با  تماس 

داده  تشخیص  مضر  كشور  اجتماعی  ثبات  و  ملی  امنیت  برای  كه 
می شوند، خودداری كند. به گفته اين مقام چینی از اين پس شركت 
گوگل كاربران و مراجعان خود را به وب سايت اين شركت كه در 
مخالفت  داليل  از  يکی  كرد.  نخواهد  مرتبط  است  مستقر  هنگ كنگ 
نظر  به  بود.  مسئله  همین  گوگل  كار  اجازه  تجديد  با  چین  دولت 
می رسد كه هم شركت گوگل و هم دولت چین ضمن دفاع از اصول 
خود می كوشند به شکلی منافع اقتصادی خود را تامین كنند. اختالف 
میان گوگل و دولت چین می تواند به محرومیت اين شركت از بازار 
دارد، منجر  میلیون مشترک   4۲۰ كه  اينترنت در چین  به رشد  رو 
منبع  يك  از  را  چین  می توانست  اختالف  اين  ديگر  از سوی  شود. 
مهم فن آوری اينترنتی محروم سازد. شركت گوگل اعالم كرده كه 
طبق اجازه كار جديد گوگل چین به ارائه محصوالتی مثل موسیقی، 
خدمات ترجمه و ابزارهای كار تجاری و اقتصادی ادامه خواهد داد. 
اين شركت در عین حال همکاری با وب سايت چینی »تیا نیا« برای 
شکل  به  خود  و  داده  پايان  را  اجتماعی  شبکه  يك  به  دادن  شکل 

مستقل عرضه اين خدمات را آغاز خواهد كرد. 

۲۰ جوالي ۲۰1۰ 

سرقت از بانک با دسته گل 
خالفکاران  از  قشر  اين  و  دارد  مختلف  شیوه هاي  دزدي 
نیفتند  اينکه موفقیت كارشان را تضمین كنند و گیر  براي 

گاهي روش هاي جالبي ابداع مي كنند. 
به هر حال هم سیستم هاي امنیتي قوي تر از گذشته شده اند 
و هم پلیس ها به راحتي از هر خالفي چشم پوشي نمي كنند 
را  كارشان  طرز  زمانه  با  متناسب  هم  سارقان  بنابراين 
ارتقاي داده اند. از بین همه روش هاي عجیب و منحصر به 
فرد استفاده از دسته گل براي دزدي در نوع خود كم نظیر 
و شايد هم بي نظیر است. سارقي را تصور كنید كه به جاي اسلحه 
و ظاهري خشن، يك دسته گل زيبا در دست دارد و با ماليمت از 
طرف مقابل مي خواهد به خواسته اش توجه كند. كمي دور از ذهن 
است اما اين داستان واقعي است. مردي در پي برنامه ريزي سرقت 
از يکي از بانك هاي نیويورک، دسته گل به دست روبه روي متصدي 
بانك رفت و كاغذ را روي میز او گذاشت. روي كارت نوشته شده 
اين  با  دزدي  ديدن  از  كه  درنیاور.« صندوقدار  بازي  بود:» قهرمان 
شکل و شمايل و كارت تهديدي كه به دسته گل آويزان بود شوكه 
شده بود، نمي توانست هیچ عکس العملي انجام بدهد. به گفته پلیس 
نیويورک، دسته گل بزرگي از گل هاي داوودي زرد و گل مرواريد 
براي  ديگر سالح مرد  زنبق هاي زرد و گل هاي  و  نارنجي  و  قرمز 
سرقت از بانك بوده است. دوربین امنیتي پلیس تصاوير اين سرقت 
با  فیلم نشان مي دهد كه سارق  ثبت كرده است.  به خوبي  را  جالب 
او  به  را  كارت  و  ايستاده  بزرگش روبه روي صندوقدار  گل  دسته 
هستند:»  خوانا  هم  تصوير  در  آن  روي  جمالت  كه  مي دهد  نشان 
تمام 1۰۰دالري و 5۰ دالري هايت را به من بده و سعي نکن قهرمان 
بازي دربیاوري.« او بعد از گرفتن 44۰ دالر از كارمند بانك، صحنه 
را ترک مي كند.در گزارش پلیس آمده اين دومین سرقت بانك است 
كه توسط اين مظنون تحت تعقیب صورت گرفته. از قرار اين سارق 
عالقه زيادي به گل و گیاه دارد چرا كه در سرقت قبلي با يك گلدان 
گل آپارتماني كارمند بانك را تهديد كرده بود. تا به حال هیچ نشاني 
از اسلحه در تصاوير گرفته شده از اين سارق ديده نشده اما پلیس 
در  يا  گل  دسته  پشت  را  تیرش  هفت  او  كه  رامي دهد  احتمال  اين 

گلدانش مخفي كرده باشد تا اگر الزم شد از آن استفاده كند. 
۲۰ جوالي ۲۰1۰
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معاصرايران
همايون نصرتی 

عده ای از مورخین معتقدند كه وقتی صدای تیر مرحوم میرزا 
رضای كرمانی در صحن عبدالعظیم حسنی پیچید وبالفاصله 
تاريخ  سیاسی  ترور  اولین  شد  كشته  شاه  ناصرالدين 
معاصرايران رقم خورد اما در مقابل اين گروه گروهی ديگر 
معتقدند كه قبال هم ترور هايی اينچنینی در طول تاريخ مشاهده 
می شود اما فرقش با ترور میرزا رضا كرمانی در ماهیت آن 
بود و بواسطه اين است كه ترور میرزا رضای كرمانی را يك 
ترور سیاسی می دانند چرا كه نوعی ايدئولوژی در پشت سر 

»میرزا  براون مي نويسد:  ادوارد  اقدام وی مشاهده می شود. 
رضا، ضارب او در باز پرسي اولیه گفته بود چنین شجر را 

بايد قطع كرد كه ديگر اين نوع ثمر ندهد.« 
به هر صورت ترور ها ی بعدی نیز در تاريخ معاصر ديده می 
می شود  ديده  انفرادی  به صورت  گاهی  كه  ترورهايی  شود 
و فرد ضارب وابستگی به هیچ گروهی ندارد و در بعضی از 
انجمن  و  از گروهها  نمايندگی  به  كه  بودند  افرادی  هم  موارد 
در  بايد  را  ترورها  اوج  زدند.البته  می  ترور  به  دست  هايی 
دوران مشروطه ديد به طوری كه در اين دوران افرادی چون 
شیخ فضل اهلل نوری آماج حمله ددمنشأنه كريم دوات گر قرار 
به شهادت می  بهبهانی در منزلش  يا سید عبداهلل  می گیرد و 
رسد در اين میان ترورها بیشتر افرادی را نشانه می گرفت كه 
به نوعی مخالف مرام يا عقیده گروه ديگر بود و هر گروه سعی 
در حذف فیزيکی افراد سر شناس گروه روبه رو می كردند در 
اين بین همواره سعی بر اين بود كه اين ترور به نوعی صورت 
بگیرد كه دست افراد سر شناس در اين ترورها رو نشود البته 
الزم به ذكر اين نکته است كه تعدادی از گروهها نیز مانند كمیته 
مجازات از اين قاعده مستثنا بوده و در اكثر ترورها با انتشار 
شبنامه هايی مسئولیت ترور ها را به عهده می گرفتند.هر چند 
برای شناخت اين گروه بايد بحث مفصل و مستقلی را در وقت 
مقتضی انجام دهیم اما يك نکته در اينجا جا دارد كه عنوان شود 
و آن اين است كه كمیته مجازات آن گونه كه در اساسنامه خود 
عنوان می كند طی طريق نکرده و در بعضی از ترورها دچار 
انحراف می شود. به هر حال در اين شماره قصدمان اين است 
كه به بررسی يکی از ترورهای تاريخ معاصر بپردازيم تروری 
كه هنوز كه هنوز است در نوع و عامالن آن بین بسیاری از 
ناصرالدين  در سلطنت  السلطان  امین  است.  اختالف  مورخین 

شاه، مظفرالدين شاه و محمدعلی شاه، وزير اعظم بود. و اداره 
مملکت را به عهده داشت. حتی زمانی كه بر اريکه قدرت نبود 
نفوذش بر سیر حوادث تأثیر می گذاشت. چنانچه در صدارت 
سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله شبکه مرتبط با وی مردم 
را به شورش بر ضد صدراعظم تشويق و تحريك می كردند 
قدرت رساندن  به  و  عین الدوله  بركناری  برای  مال  بذل  از  و 
مجدد امین السلطان دريغ نداشتند. در زندگی سیاسی اش فراز 
و نشیبهای زيادی به چشم می خورد. از اين روست كه گروهی 
روسیه  حامیان  از  ديگر  برخی  و  انگلستان  حامیان  از  را  او 
دانسته اند. امین السلطان كه در دوره ناصرالدين شاه با قدرت 
و استبداد تمام فرمان می راند، در دوره مظفرالدين شاه قدرتش 
را با تطمیع و زدوبندهای سیاسی حفظ می كرد؛ سرانجام در 
سلطنت محمدعلی شاه جامه مشروطه بر تن كرد و توانست 
به  دستیابی  كه  نشیبهاست  و  فراز  همین  برسد.  صدارت  به 
او مشکل  شناخت صحیح و دقیق را درباره عملکرد سیاسی 
ترور سیاسی  اين  به  پرداختن  از  پیش  حال  هر  به  می سازد. 
و  السلطان  امین  سیاسی  دوران  مورد  در  بايد  مختصری 
پادشاهان دوران زندگی او بیان كنیم چرا كه اين امر می تواند 
مرموز  مرد  اين  زندگی  تاريخ  از  بخشی  شدن  روشن  باعث 
تاريخ می شود مردی كه حتی مرگش نیز با نوعی راز و رمز 
همراه بود.به هر حال نبايد فراموش كنیم كه ماجراي نهضت 
از  حکايت  شاه،  ناصرالدين  سلطنت  دوره  اواخر  در  تنباكو 
افکند.  آفتاب  بر  را  آن  بعدي،  وقايع  كه  مي كرد  اوضاع  تغییر 
هر چه بود اين پادشاه عجیب و هوس باز كه به رغم ادعاهاي 
دادن  و  بي عدالتي  و  ظلم  از  حکومتش  دوران  اصالح طلبانه، 
امتیازات فراوان به بیگانگان بود، چند روز قبل از برپايي جشن 
از مريدان سید جمال  پنجاهمین سال سلطنتش به دست يکي 
ناصرالدين  مرگ  با  شد.  كشته  عبدالعظیم  حضرت  حرم  در 
شاه، فرزندش مظفرالدين میرزا براي احراز سلطنت از تبريز 
ولیعهد نشین فراخوانده شد. وي در سال 1۲۶9ق متولد شد و 
از كودكي تحت تربیت معلمان روسي قرار گرفت. اين شاهزاده 
به داشتن تمايالت آزاديخواهانه مشهور بود ولي به شدت زير 
نفوذ روس ها قرار داشت. مظفرالدين میرزا در انتشار روزنامه 
را  »قانون«  روزنامه  و  كرد  ياري  تبريز  در  ناصري«  »اخبار 
علي  میرزا  عزل  با  نیز  حکومت  به  رسیدن  از  پس  مي خواند. 
اصغر خان امین السلطان از صدارت )1315ق( و تاسیس چند 
اصالح طلب  پادشاهي  ديگر،  اقدامات  برخي  و  مدرن  مدرسه 
به  ۲ سال  از  اخیر پس  فرد  انتصاب مجدد  نشان مي داد ولي 
مقام صدارت، اين كورسوي امید را نیز به يأس مبدل ساخت. 
بازگشت امین السلطان به قدرت كه به خباثت ذاتي معروف بود، 
بالفاصله اولین وام روسي را در تاريخ1317ق به دنبال داشت. 
اين امر و سفر شاه به اروپا در سال1318ق با ولخرجي هاي 
فراوانش موجب نارضايتي بسیار شد و شورش هايي در تهران 
ـ ظاهرا علیه حاكم شهر اما در واقع علیه حکومت ـ به دنبال 
آورد. به سال1319ق، وام ديگري نیز از روسیه اخذ شد كه آن 

هم صرف سفر شاه به اروپا در سال بعد گرديد. 
رسید  اوج  به  السلطان  امین  بدخواهي  و  فساد  میان  اين  در 
مشروطه  تاريخ  در  آورد.  پي  در  را  زيادي  نارضايتي هاي  و 
آمده:» مردم مظفرالدين شاه را ساده دل و ناتوان شناخته و 
همه بدي ها را از میرزا علي اصغر خان اتابك ]امین السلطان[ 
 ۲ دست  به  كار  رشته  ايران،  در  زمان  اين  مي دانستند.در 
او  به  نزديکان شاه كه سخني  و  درباريان  يکي  گروه مي بود 
گروه  هر  میان  در  علما...اتابك  ديگري  و  رسانید  توانستندي 
دشمناني مي داشت… اين مرد افزار كارش خوشرويي با مردم 
و دلجويي از هواداران خود و پول دادن به ديگران مي بود و 
همیشه با اينها كار خود را پیش بردي ولي اين زمان آن افزار 
پول  كه  بودند  برخاسته  به دشمني اش  و كساني  گرديده  كند 

نمي گرفتند و فريب نمي خوردند…« 
به هر حال همکاري بهبهاني و شیخ فضل اهللـ  ۲ تن از مجتهدان 
از جانب آخوند خراساني و حاجي  نامه هايي  و  ـ  تهران  بنام 
میرزا حسین تهراني ـ مراجع تقلید شیعه ـ مبني بر رنجیدگي 
كار  المتین«  »حبل  روزنامه  تبلیغات  همچنین  نجف،  در  اتابك 
خود را كرد و امین السلطان از جانب علما مظنون به تکفیر شد 
و به دنبال آن در جمادي الثاني13۲1ق از كار بركنار و راهي 
اروپا شد. مظفرالدين شاه، عین الدوله را به صدارت نشاند و 
اتابك از منتقدان سر سخت او  بود،  چون فرد اخیر در زمان 
امید به بهبود اوضاع مي رفت اما اين گونه نشد و مجددا امین 

السلطان بر سر كار برگشت. 
عهد  وزراي  و  مشاهیر  از  امین السلطان  علي اصغرخان  میرزا 
میرزا  پدرش  شد.  متولد  تهران  در  1۲75ق  سال  در  قاجاريه 
ابراهیم آقا امین السلطان از رجال دوره ناصري مقام وزارت 
به عهده داشت. وي تحصیالت خود را در  داخله و دربار را 
زمینه هاي ادبیات فارسي و علوم مختلف نزد معلمان خصوصي 
فراگرفت و در نظم و نثر صاحب نظر شد. در سال 1۲88ق در 

زمان حیات پدرش، 

خوشنويسی با تپانچه سر پر
هادی نجفی ملکی 

هنر و سیاست می تواند در كنار يکديگر قرار بگیرد و آيا مردان هنر مند می توانند 
مشق سیاست كنند و يا بالعکس مردان سیاست در راه هنر قدم بردارند.اين شايد يك 
تاريخ جهان خواهیم فهمید كه گاهی هر  به  نگاهی  با  اما  به نظر برسد.  سوال ساده 
دوی اين خصلت كه البته می تواند سازنده هم باشد در يك فرد جمع می شود و گاهی 
يکی از اين خصلت ها می تواند آن ديگری را تحت تاثیر قرار داده و از يك شخص 
فردی را بوجود آورد كه هر دو خصلت را تواما با هم دارد. در تاريخ سیاست بودند 
مردانی كه به هنر نیز عالقه داشتند و چه بسا اگر به سمت سیاست نمی رفتند هنرمند 
خوبی هم می شدند. شايد شما هم در زندگی هیتلر همان مردی كه در كمال بی رحمی 
مسبب جنگ خونین جهانی دوم بود خوانده ايد كه او زمانی پیش از آنکه رايش شود 
و دستور قتل عام افراد بی گناه را صادر كند به نقاشی عالقه داشته است و يا هنرمند 
بر كرسی سناتوری  زمانی  كه  بزنیم  مثال  توانیم  می  را  نرودا  يعنی  التین  آمريکای 
تکیه می زند. به هر حال اين خصلت انسان است كه می تواند روحیه های مختلفی را 
در خود تبلور كند.البته در اين بین نیز بعضی از هنرمندان نیز بودند كه ناخواسته به 
سیاست پای گذاشتند و شايد بهترين اين نمونه را عماد الکتاب عنوان كرد فردی كه 
شکل و شمايل او را مرحوم علی حاتمی در فیلم هزار دستان با نام رضا تفنگچی به 
تصوير می كشد هر چند كه بسیاری از مورخان معتقدند آن گونه كه در هزار دستان 
مرحوم علی حاتمی آمده است هیچگاه رضا تفنگچی آن فیلم و يا همان عماد الکتاب 
اين بار  انجام می داد شركت نکرده است و  معرف در ترورهايی كه كمیته مجازات 
درام فیلم بود كه عماد الکتاب را به يك تیر انداز تبديل می كند. به هر صورت در اين 
گفتار كوتاه به زندگی اين هنرمند خوشنويس كه مدتی خواسته يا ناخواسته وارد يك 
جريان سیاسی در روزگار خود شد خواهیم پرداخت. نام او میرزا محمدحسین سیفي 
از سادات  مادرش  و  بود  قباله نويس  پدرش  آمد.  دنیا  به  قزوين  در  كه  بود  قزويني 
سیفي قزوين و به اين مناسبت، يعني سید بودن مادر، میرزا نامیده شد. عمادالکتاب 
در خانواده اي ديده به جهان گشود كه از جهت وضعیت اقتصادي در شرايط بسیار 
بدي قرار داشت. او اين شرايط را اين گونه تشريح مي كند: »... فرزند ارشد شخصي 
هستم كه در وقت نزع روان از تمام عاليق و رنگ و بو و داشته هاي جهان محروم 
و خوشبختانه داراي يك دينار نبوده و به همین جهت دو پسر و يك دختر خود را به 
خداي متعال مي سپارد و به درود زندگي كرده، با كمال شرافت و پاكدامني از اين نشاه 
مي رود و فقط آرزوي ديدار آخرين مرا به زير خاک مي برد. «. عمادالکتاب در حالي 
پدر خود را از دست مي دهد كه در شهر بادكوبه به سر مي برده است، به همین خاطر 
پدر در آخرين لحظه از ديدار پسر ارشد محروم گرديد و از اين زمان به مشکالت 
عماد بیش از پیش افزوده گرديد. خود در اين باره چنین تعريف مي كند: »پدر مرحومم 
اسمش محمد و در موقع ارتحال از ديدار فرزند ارشد خود )من( محروم و من بنده 
اولین شهر روسیه  از مراحل زندگاني را پیموده بودم( در  )كه شانزده سال مرحله 
)بادكوبه( از فوت پدر بي خبر و گرفتار خدمات طاقت فرساي شخص تاجري از اهالي 
شیروان بودم و گاه و بي گاه در فراق پدر و مادر اشك حسرت مي سودم و بدين منوال 
تا يك سال بار مشقت به دوش كشیده تا آخراالمر به وطن مالوف بازگشت كرده، از 
مرگ پدر آگاه و پس از چندروز پیاده با قافله بي زاد و راحله عازم عتبات عالیات شدم 
و در كاظمین سه سال رحل اقامت افکنده و امرا معاش خود را به وسیله تحرير در 
كمال عسرت مي گذراندم و استطاعت رفتن به كربال نداشتم. در پايان اين مدت، وسايل 
حركت فراهم و با مرحوم آقاسیدمحمدباقر حجت  االسالم به كربال رهسپار و پنج سال 
مجاورت اختیار و در منتهاي اعسار امرار حیات كردم، در اين مدت كه اوان جواني 
و عنفوان شباب زندگاني من بود، غالبا مشغول تحصیل و پیوسته يك ذائقه مفرطي 
به كسب خطوط مختلفه داشتم. وي پس از بازگشت از عتبات در سال 1۲71شمسي 
در خیابان ناصرخسرو آموزشگاه خوشنويسي داير كرد و اسم آن را »دارالکتابه« 
اين  به  و  كرد  خوشنويسي  شاه  مظفرالدين  براي  را  شاهنامه فردوسي  وي  گذاشت. 
مناسبت لقب »عمادالکتاب« گرفت. در سال 1۲94 شمسي عضو انجمني مخفي شد به 
نام »كمیته مجازات« اين انجمن به توسط میرزا ابراهیم خان منشي زاده و اسداهلل خان 
ابوالفتح زاده در تهران تشکیل يافته بود و هدف آن از بین بردن هواداران موثر انگلیس 
در ايران بود. ماموريت نوشتن شب نامه هاي اين كمیته با عمادالکتاب بود و همان گونه 
كه پیشتر عنوان شدگزارشي از انجام ترور توسط او ثبت نشده است. با خیانت يکي 
از اعضا، كمیته از هم پاشید و سران آن دستگیر و اعدام شدند. عمادالکتاب هم به پنج 
سال حبس محکوم شد. اما چرا وی اعدام نمی شود.سوالی كه بسیاری با شك و ترديد 
به آن جواب می دهند عده ای معتقدند هنرمند بودند وی و ارج و قربش به خاطر كتابت 
شاهنامه كه پیشترها برای مظفر الدين شاه كتابت كرده بود باعث شد كه مورد غضب 
واقع نشود و عده ای ديگر نیز معتقدند كه عدم فعالیت وی در ترور افراد و نقش وی 
به عنوان يك منشی ساده باعث شد كه از مرگ رهايی پیدا كند. به هر حال وی در 
سال 13۰۰، در ۶۰ سالگي از زندان آزاد شد. عمادالکتاب بعد از آزادي مجبور به اقامت 
اجباري در قم شد و مدت ها در آنجا تحت نظر بود تا آنکه در عهد سلطنت رضاشاه 
آزاد و در دفتر مخصوص دربار مامور تحريرات گرديد وي از مقلدان شیوه و سبك 
مرحوم میرزا محمدرضا كلهر بود كه پس از فوت او جز عمادسیفي كسي ديگر جاي 
او را نگرفته است، عماد الکتاب در چند نوع خط ازجمله نستعلیق و شکسته و نسخ و 
ثلث از خفي و جلي استاد مسلم بوده از نقاشي نیز سررشته داشته است به طوري كه 

خود به شیوه آبرنگ تصوير خويش را رسم نموده است. 
به  هنري  اثر  يك  آنها  از  هركدام  كه  گذاشته  يادگار  به  خود  از  آثاري  عمادالکتاب 
حساب مي آيد. كتیبه سردر ورودي مسجد شهید مطهري )مسجد سپهساالر سابق( و 
كتیبه هاي اطراف صحن خانقاه و مقبره صفي علي شاه و حديث والية علي بن ابي طالب... 
در حضرت عبدالعظیم مقابل صحن حمزه بن موسي بن جعفر و كتیبه سر درب ورودي 
مقبره  كتیبه هاي  و  فردوسي  شاهنامه  وكتاب  ري  شهر  در  فیروزآبادي  بیمارستان 
فردوسي و همچنین سیاحت نامه استانلي به آفريقا و ترجیع بند هاتف اصفهاني و كتاب 
اوصاف االشراف و يك دوره رسم المشق از آثار شیوه اي اوست. عماد الکتاب تا آخر 
عمرش كه بیش از پانزده سال پس از آزادی از زندان بعد از هم پاشیدن كمیته مجازات 
بود به هیچ گروه و شیوه سیاسی روی خوش نشان نداد و صرفا در راه خلق اثر های 
هنری قلم زد كه هر كدام از آنها همان گونه كه عنوان شد در نوع خود يك شاهکار 
است. وی در هفتاد و پنج سالگی در ۲۶ تیر 1315 در تهران ديده از جهان فرو بست. 

ادامه در صفحه37
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

رقابت شهروندان با رسانه هاي حرفه اي 

اعتماد  به 
روزنامه ها 

كاهش يافته است 
مجید شمسه 

»آدم هاي مناسب را پيدا كن، سواالت 
مناسب را بپرس و سپس آنها را 

بنويس، فقط همين. روزنامه نگاري 
علم موشك نيست « 

فرانك مك كالو سردبير سابق لس آنجلس تايمز 

الجنابي در روزهايي كه عراق زير آتش سنگین  سالم 
تصمیم  بود  استرالیا  و  انگلستان  آمريکا،  هواپیماهاي 
خارج  در  خود  دوستان  كردن  باخبر  براي  فقط  گرفت 
عراق اخبار و عکس هايي را از اين حمالت روي وبالگ 
از  يکي  به  تبديل  سرعت  به  كه  وبالگي  بگذارد،  خود 
به » سالم پکس«  و  ترين وبالگ هاي جهان  پرخواننده 
مشهور شد. سالم بعد از سقوط صدام با آوازه اي كه 
روزنامه  راهي  بود  آورده  فراهم  او  براي  وبالگ  اين 
گاردين شد تا به عنوان ستون نويس و گزارش نويس 
آن مشغول به كار شود وي اكنون هم در سالم پکس 
مشغول انتقاد از وضعیت عراق اشغال شده است. تجربه 
ديگر مربوط به روز هاي ژوئن سال ۲۰۰۲ است يعني 
و  جنوبي  كره  میزباني  به  جهاني  جام  برگزاري  زمان 
رفتن  مسیر  در  دبیرستاني  ساله   14 دختر  دو  ژاپن. 
از  يکي  نزديکي  از اشنايان خود در  يکي  تولد  به جشن 
 3۲ در  روستايي  در  متحده  اياالت  نظامي  پايگاههاي 
كیلومتري شمال سئول با خودروي نظامیان آمريکايي 
تصادف كرده و جان خود را از دست مي دهند. روابط 
دوستانه كره و آمريکا مانع از برجسته كردن اين خبر 
توسط رسانه هاي شاخص كره اي شد و چهار روزنامه 
اي كه حدود 85 درصد تیراژ را در اختیار داشتند اين 
اما  نمي گنجانند.  خود  خبري  اولويت هاي  در  را  ماجرا 
يك شهروند كره اي كه شاهد اين ماجرا بود بالفاصله 
سايتي  روي  را  دردناک  حادثه  اين  از  تصويري 
چیزي  گذاشت.  نیوز«  ماي  اوه   « نام  به  شهروندي 
را مورد  اين خبر  اين سايت  ديگر  اعضاي  كه  نگذشت 
دوستان  و  سايت  اعضاي  ديگر  از  و  داده  قرار  توجه 
خود هم خواستند كه اين موضوع را مورد مداقه قرار 

دهند. موجي از اعتراض نسبت به حضور بیش از 
37 هزار نظامي آمريکايي در اين كشور ايجاد شد و به 
برگزاري تظاهرات گسترده اي در اين كشور شد كه به 
» زير نور شمع « مشهور شد. پیرو آن كالین پاول وزير 
رئیس  بوش  جورج  نهايت  در  و  آمريکا  وقت  خارجه 
وقت جمهور اين كشور مجبور به عذر خواهي رسمي 
از مردم كره به خاطر اين اتفاق شد، عذر خواهي كه در 
واقعیت  به  وقت  هیچ  شايد  اي شهروندي  رسانه  نبود 

نمي پیوست. 

تقابل با رسانه هاي حرفه اي؟! 
روزنامه نگاري شهروندي جريان غالب خبررساني را 
به دلیل عدم پوشش دقیق اطالعات و اخبار مورد نیاز 
مردم، تهیه اخبار از ديدگاهي رسمي و دولتي و جريان 
نوع  اين  مي كند.  متهم  شهروندان  بر  سلطه  و  حاكم 
روزنامه نگاري سعي دارد با شنا كردن در جهت خالف 
تولید  فعال كردن شهروندان در زمینه  جريان غالب و 
جريان  وآلترناتیو  جانشین  اطالعات  و  اخبار  توزيع  و 
نتايج پژوهش مشترک بي  يکسويه خبري حاكم باشد. 
نفر  5۰ هزار  با جمعیت  از نمونه اي  بي سي و گالوپ 
از۶8 كشور دنیا كه به لحاظ آماري 1.3 میلیارد نفر، يك 
چهارم جمعیت جهان،  را نمايندگي مي كردند نشان داد 
اين  يافته است.  اعتماد جهاني به روزنامه ها كاهش  كه 
قرن  ابتدايي  سالهاي  در  كه  است  داده  نشان  پژوهش 
پايین ترين جايگاه در  به  بیست و يکم روزنامه نگاران 
فهرست حرفه هاي مورد اعتماد تنزل يافته اند. از سويي 
جهان  در  رسانه ها  صاحبان  سطح  در  گرايشي  ديگر 
وجود دارد كه به داليل تجاري بودجه بخش هاي خبري 
را كمتر و كمترمي كنند و ترجیح مي دهند روي بخش هايي 
سرمايه گذاري كنند كه بازگشت مالي بیشتري دارند و 
خود  به  را  بیشتري  مخاطبان  و  دهندگان  آگهي  توجه 
حرفه  عنوان  به  نگاري  روزنامه  زوال  مي كنند.  جلب 
مورد اعتماد مردم با يك فرصت استثنايي براي دست 
اندركاران عرصه خبر روبه رو شده است. مردم به مدد 

و  فعال  شهروندان  قالب  در  رسانه اي  نوين  ابزارهاي 
به اشتراک  ديگران  با  ومي شنوند  رامي بینند  آنچه  پويا 
از  آتینگ«  خبرمي كنند»استیو  با  را  همه  و  مي گذارند 
به  خود  مطالعه  در  نگاري  روزنامه  رشته  محققان 
شهروندي  روزنامه نگاري  سطح  و  اليه   11 بررسي 
پرداخته است كه توسط دكتر حسن نمکدوست تهراني 

به فارسي ترجمه شده است. 

اظهار  امکان  كردن  فراهم  نخست:  گام 
نظر عمومي 

اجازه  نداشتند  جرأت  اين  از  پیش  كه  ناشراني  حتي 
ديدگاه شان  با  مغاير  مطلبي  لوگوي شان،  زير  در  دهند 
در  مخاطبان  براي  را  امکان  اين  اكنون  شود،  منتشر 
فضاي وب فراهم ساخته اند كه اظهارنظرهاي خود را به 
مطالب پیوست كنند. در اين ساده ترين سطح مشاركت، 
مخاطبان امکان يافته اند به آنچه روزنامه نگاران حرفه اي 
يا  انتقاد  آن ها  از  دهند،  نشان  واكنش  كرده اند  منتشر 

تمجید كنند و يا چیزي به نوشته هاي آنان بیفزايند. 

گام دوم: گزارشگر شهروند پيوسته 
در  مشاركت  براي  شهروندان  از  بهره گیري  دوم،  گام 
حرفه اي  روزنامه نگاران  كه  است  گزارش هايي  نوشتن 
كردن  فراهم  از  فراتر  امري  مقصود،  مي كنند.  تهیه 
شیوه،  اين  در  است.  مخاطبان  براي  نظر  اظهار  امکان 
به  شهروندان  از  شده  درخواست  تجربه  و  اطالعات 
گزارش اصلي افزوده مي   شود و به آنها غنا مي بخشد. 
در بسیاري از گزارش ها، و البته نه همه شان، مي توان از 
اين نوع روزنامه نگاري شهروندي بهره گرفت و به كمك 

آن يك گزارش كوتاه را به گزارشي بلند تبديل كرد. 

گام سوم: جدي تر؛ گزارشگري منبع باز 
مرحله سوم، بهره گیري از روزنامه نگاري و گزارشگري 
معموال  اصطالح  اين  است.  »مشاركتي«  يا  آزاد«  »منبع 
براي همکاري میان يك روزنامه نگار حرفه اي و مخاطب 
كارمي رود؛  به  مشخص  گزارش  يك  تهیه  هنگام  به 
موضوع  به  آگاه  خوانندگان  از  كه  موردي  در  يعني 
زمینه  در  گزارشي  تهیه  در  تا  مي شود  خواست  در 
پرسش هايي  طرح  به  كنند،  مشاركت  خود  تخصصي  
باشند  داشته  گزارشگر  براي  را  راهنما  نقش  بپردازند، 
و يا حتي اطالعات و محتوايي را در اختیار روزنامه نگار 

قرار دهند كه به كار تهیه محصول نهايي بیايد. 

گام چهارم: وبالگ مخاطبان 
»آدم هاي  ارتباطي  ابزار  مثابه  به  وبالگ ها  چند  هر 
معمولي« )everyman( در فضاي سايبر انتشار يافتند 
بالگ  يك  كس  هر  مي رسد  نظر  به  اكنون  كه  )چندان 
بهره  آنها  از  هم  حرفه اي  روزنامه نگاران  اما  دارد!(، 
گرفتند. البته در عین حال كه وبالگ ها ابزاري قدرتمند 
گزارش هاي  و  انديشه ها  انتشار  براي  را  رايگان  و 
اكثر  داده اند،  قرار  همگان  اختیار  در  معمولي  آدم هاي 
باقي  غیرروزنامه نگارانه  همچنان  وبالگ نويسان 
مانده اند. براي آنکه مشاركت شهروندان را براي تولید 
راه،  بهترين  كنیم،  جلب  خبري  وب سايت هاي  محتواي 
وب سايت هاست.  همین  براي  بالگیدن  به  آنها  ترغیب 
كار  اين  خبري  وب سايت هاي  از  شماري  هم اكنون 
شهروندان،  وبالگ هاي  از  برخي  و  مي دهند  انجام  را 

ضمائم خواندني و جالب چنین وب سايت هايي هستند. 

اتاق  شهروندي؛  وبالگ هاي  پنجم:  گام 
خبر شيشه اي 

مفهوم  بر  شهروندي  روزنامه نگاري  از  نوع  اين 
از  هم  آن  است؛  استوار  شفاف ساختن سازمان خبري 
اين طريق كه مخاطبان در جريان دقیق رويدادهاي اتاق 
خواست  مخاطبان  از  بايد  ضمن  در  بگیرند.  قرار  خبر 
كه در وبالگ ها ي شان به اعتراض  و انتقاد و يا تعريف 
سازمان  درون  كه  بپردازند  فعالیت هايي  از  تمجید  و 
خبري رخ مي دهد. براي اين كار مي توان پنل مخاطبان 
را تقويت كرد و ماحصل بحث ها را از طريق وبالگ ها 
در دسترس عموم قرار داد. چنین وبالگ هايي مي توانند 
به  كننده مطالبات شهروندان و رسیدگي  پیگیري  نقش 
گاليه هاي آنها را ايفاء كنند و به اين امر بپردازند كه يك 

سازمان خبري چگونه عمل مي كند. 

روزنامه نگاري  مستقل  وب سايت  ششم.  گام 
شهروندي با محتواي ويرايش شده 

روزنامه  نگاري  از  عمیق تري  نوع  بیانگر  گام  اين 
شهروندي و برداشتن آن منوط به ايجاد يك وب سايت 
كنار  در  تا  است  شهروندي  روزنامه نگاري  مستقل 
بیشتر  يا  و  همه  كند.  فعالیت  اصلي  خبري  وب سايت 
منطقه  يك  شهروندان  را  وب  سايتي  چنین  همکاران 
انتشار  و  تهیه  بر  آن  فعالیت  عمده  و  مي دهند  تشکیل 
 - مشاركت كنندگان  است.  متمركز  محلي  خبرهاي 

به ارسال هر خبر و گزارشي كه  شهروندان مي توانند 
گزارش  تا  فوتبال  يك  بازي  نتیجه  از  بپردازند؛  مايلند 

جلسه شوراي شهر و اظهار نظر يك قانون گذار. 
مستقل  سايت  وب  هفتم:  گام 
محتواي  با  شهروندي  روزنامه نگاري 

ويرايش نشده 
قبلي  مورد  همانند  شهروندي  روزنامه نگاري  نوع  اين 
شهروندان  گزارش هاي  كه  تفاوت  اين  با  تنها  است، 
حتي  مي نويسند،  مردم  آنچه  هر  و  نمي شود  ويرايش 
انتشار  واسطه،  بي  محتوايي،  و  اماليي  با اشتباهات 
مي يابد. در اين شیوه، توجه به احتمال ارسال محتواهاي 
از  نظارت سردبیري پس  اعمال  دارد.  اهمیت  نامناسب 
البته تقريبا  ايده ال، و  انتشار بر محتواي مطالب بسیار 
ناممکن است، زيرا مطالب بي وقفه و ۲4 ساعته ارسال 

و منتشر مي شوند. 

گام هشتم: افزودن نسخه چاپي 
براي درک اين گام، به روزنامه نگاري شهروندي مطرح 
شده در گام هاي شش و هفت، يك نسخه چاپي هم اضافه 
كنید. برخي روزنامه ها چنین شیوه اي را تجربه كرده اند 
و نسخه اي چاپي و رايگان را هفته اي يك بار به  عنوان 
اليي روزنامه  و يا در قالب هفته نامه هاي معمول، خواه 
به صورت ضمیمه هاي مستقل، منتشر مي كنند. معموال 
محتواي اين ويژه نامه ها گلچین بهترين مطالب وب سايت  
روزنامه نگاري شهروندي است. البته در اين مورد نیز 
سردبیران بايد طعم مطالب نوشته شده روزنامه نگاران 
شهروند را حفظ كنند و ويرايش را به حداقل برسانند. 

گام نهم: سرشت دوگانه: روزنامه نگاري 
حرفه اي + ژورناليسم شهروندي 

گام متعالي تر، ايجاد يك سازمان خبري است كه در آن 
روزنامه نگاران  كار  با  روزنامه نگاري  حرفه اي  فعالیت 
سايت  شود.  انجام  توامان  صورت  به  شهروند 
اين  مصداق  بهترين  كره جنوبي،  در  »اوهماي نیوز«، 
رويکرد است. اين سايت از تالش 38 هزار گزارشگر - 

شهروند بهره مي گیرد. اينان، به تولید مطلب مي پردازند 
بررسي  را  مطالب  اين  اوهماي نیوز  ويراستاران  و 
مي كنند. در عین حال، يك گروه كوچك از گزارشگران 
حرفه اي نیز به تولید محتوا براي اين سايت مشغولند. 

شهروندان روزنامه نگار حدود 
تهیه  و  مي كنند  تولید  را  سايت  محتواي  درصد   7۰
بنابراين،  حرفه اي هاست،  برعهده  نیز  مطالب  بقیه 

تاكید، آشکارا بر شهروندان است. 

گام دهم: يکپارچه كردن روزنامه نگاري 
حرفه اي و شهروندي زير يك سقف 

هنوز  زيرا  مي شويم،  نظري  دنیاي  وارد  دهم  گام  در 
كسي اين گام را برنداشته است. در اين نوع، وب سايت 
روزنامه نگاران  مستقیم  گزارش  حاصل  از  خبري 
حرفه اي، همراه با مطالبي از شهروندان شکل مي گیرد. 
نگاري شهروندي  روزنامه  با  گام  اين  تفاوت  واقع  در 
نوع قبل در اين است كه در هر صفحه وب سايت مي توان 
آمیزه اي از نوشته هاي حرفه اي )كه براي تهیه آن ها پول 
پرداخت شده( و مطالب شهروندان )مطالب رايگان( را 
در كنار هم مشاهده كرد. البته به اطالع مخاطب مي رسد 
كه كدام مطلب را يك حرفه اي و كدام مطلب را به يك 

شهروند- روزنامه نگار تهیه كرده است. 

وقتي  ويکي ژورناليسم:  يازدهم:  گام 
مخاطبان ويراستار مي شوند 

مي رسند.  راه  از  كه  هستند  »ويکي خبرها«  اكنون  اما 
»ويکي نیوز«  سايت  میان شان،  در  شناخته شده ترين 
معروف  المعارف  دايره   از  برگرفته  آن  نام  كه  است، 
مي دهد  امکان  همگان  به  »ويکي نیوز«  ست.  ويکي پديا 
در  كنند.  ارسال  و  نوشته  را  خود  خبري  گزارش  تا 
كند.  ويرايش  را  خبر  اين  مي تواند  نیز  كس  هر  مقابل، 
ويکي خبرها بر مبناي اين نظريه شکل گرفته اند و فعالیت 
مي كنند كه به اتکاي دانايي و شناخت گروهي مي توان 

خبرهاي قابل اطمینان و متوازن تولید كرد. 

رسانه
اعتراض آرام هم صدا دارد
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 درباره افسردگي جوانان

فرزنـدتان 
افســرده اســت؟

ترجمه: دكتر مهران صالحیان/

تنها به داشتن احساس هاي  افسردگي در جوانان 
ناخوشايند و غمگیني گاهگاهي خالصه نمي شود. 
افسردگي مي تواند تمام زواياي پرپیچ و خم زندگي 
يك جوان را تحت تاثیر قرار دهد. جوان افسرده در 
صورتي كه راه درماني خود را نیابد با مشکالتي 
مانند افت تحصیلي، بي اعتمادي به خانواده، نفرت 
از خود و حتي فجايع بي بازگشتي چون آسیب زدن 
به خود مواجه خواهد شد. خوشبختانه افسردگي 
در جوانان قابل درمان است. خانواده، دوستان و 
نقش  مي توانند  همگي  مدرسه  در  آموزشي  كادر 
افسرده  به يك جوان  كادر درماني را براي كمك 

ايفا كنند.....
مشکل  وقتي  حتي  جوانان  با  ارتباط  برقراري 
نیست.  ساده اي  كار  ندارند  هم  چنداني  روحي 
سوءتفاهم هاي  از  پر  آنها  با  ارتباط  معموال 
جوان  يك  آنکه  به  برسد  چه  است،  تمام نشدني 
دست و پنجه  هم  افسردگي  عاليم  با  باشد  مجبور 
كه  مي كنند  تالش  معموال  آگاه  والدين  كند.  نرم 
خود  جوانان  گاه و بي گاه  دررفتن  كوره  از  با 
درستي  به  را  آنها  گوشه گیري هاي  و  بیايند  كنار 
اين است كه افسردگي در  اما واقعیت  درک كنند. 
اين رفتارهاي كم و بیش  از  جوانان بسیار فراتر 
طبیعي است. افسردگي با بي رحمي تمام شخصیت 
و  مي گیرد  هدف  را  جوان  يك  تازه شکل گرفته 
و  خشم  و  عصبانیت  از  اغراق شده اي  احساس 
پديد  جوان  در  را  آينده  به  امید  دادن  دست  از 

روان  سالمت  مركز  اطالعات  براساس  مي آورد. 
آمريکا،  بیماري هاي  از  پیشگیري  و  كنترل  اداره 

قرار  درمان  تحت  افسرده  جوانان  ۲۰درصد  تنها 
كه معموال شخصا  بزرگ ترها  برخالف  مي گیرند. 
براي درمان خود اقدام مي كنند، جوانان توانايي يا 
آگاهي الزم براي اين كار را ندارند. اغلب جوانان با 
وجود ژست استقالل طلبي مقابل افسردگي بسیار 

بي پناه اند.
مدارس  آموزشي  كادر  و  خانواده  دلیل  همین  به 
مهم ترين نقش را در شناسايي و كمك به جوانان 
مي توانند  چگونه  خانواده ها  اما  دارند،  افسرده 
بفهمند فرزند آنها افسرده شده يا آنکه كمي بیشتر 

از گذشته روي دنده لج افتاده است؟

نشانه هاي يك جوان افسرده

فشارهاي  با  خود  جواني  دوره  در  فردي  هر 
تغییرهاي  از  مي شود.  روبه رو  فراواني  رواني 
كه  بنیاديني  پرسش هاي  تا  گرفته  بلوغ  سنین 
نمي شوند.  داده  پاسخ  درستي  به  هم  اغلب 
به  هم  جوان  يك  به  كودک  يك  از  نقش  تغییر 
در  اجتناب ناپذيري  تنش هاي  باعث  خودي 
اين وجود مشکل   با  فضاي خانواده مي شود. 
تشخیص اختالل هاي رواني در جوانان تنها به 
درواقع  نمي شود.  محدود  پیچیده  فضاي  اين 
عاليم  میان  شدن  قايل  تفاوت  فقط  مشکل 
پر رمز و راز  »دنیاي  افسردگي و ويژگي هاي 
افسردگي  كه  است  اين  مشکل  نیست.  جواني« 
بروز  غیرمنتظره اي  عاليم  با  اغلب  جوانان  در 
غمگین  و  گوشه گیر  شايد  شما  فرزند  مي كند. 
باشد.  افسرده  كامال  درواقع  اما  نرسد  نظر  به 
در  افسردگي ها  از  بسیاري  ديگر  عبارت  به 
با تحريك پذيري، كم طاقتي  از جوانان  بسیاري 
به  مي شود.  ظاهر  خشونت آمیز  رفتارهاي  و 
هر حال اگر در مورد عاليم و رفتارهاي فرزند 
خود مشکوک هستید، مي توانید سواالت زير را 
رفتارهاي  تغییر  از  مدت  چه  بپرسید:  خود  از 
فرزندتان مي گذرد؟ چقدر عاليم جديد رفتاري 
سابق  رفتارهاي  با  چقدر  هستند؟  جدي 
موجب  عاليم  اين  آيا  دارند؟  تفاوت  فرزندتان 

كاهش عملکرد تحصیلي و كاري او شده اند؟

ديگرانافسردگي  با  جوانان  افسردگي  تفاوت 
متفاوت  كامال  چهره اي  با  مي تواند  جوانان  در 
به  افسرده  جوانان  در  زير  عاليم  شود.  ظاهر 
مراتب بیشتر از ساير گروه هاي سني مبتال به 
و  تحريك پذير  خلق  مي شود:•  ديده  افسردگي 
عصباني: در واقع در بسیاري از موارد جوانان 
افسرده بیشتر از آنکه غمگین باشند، عصباني 
از  معمول شان  حالت  از  زودتر  آنها  هستند: 
عادي  حالت  از  بیشتر  و  مي روند  در  كوره 
بي دلیل:  دردهاي  دارند.•  خشونت  به  تمايل 
از  مرتب  به طور  افسرده  جوانان  از  برخي 
ناخوشي هاي مشابهي چون سردرد و شکم درد 
در  اگر  هستند.  شاكي  بي دلیل  يبوست هاي  يا 
آزمايش هاي پزشکي دلیلي براي اين عاليم پیدا 
نشود، خانواده و پزشکان بايد احتمال افسردگي 
را از نظر دور ندارند.• حساسیت بیش از اندازه 
به انتقاد: جوان افسرده درون خود از احساس 
به  است.  آمده  ستوه  به  بي ارزشي  و  ناامیدي 
همین دلیل در مقابل كوچك ترين انتقاد اطرافیان 
بسیار  تحصیلش  و  كار  وضعیت  درمورد 
انتقادهاي  طاقت  او  بود.  خواهد  آسیب پذير 
بدترين  به  و  داشت  نخواهد  را  خانواده اش 
شکل ممکن با يك توصیه خیرخواهانه برخورد 
همه  نه  و  افراد  »بعضي«  از  جدايي  مي كند.• 
افسرده  بزرگساالن  كه  وجودي  با  اطرافیان: 
دارند  خود  اطرافیان  با  ارتباط  قطع  به  تمايل 
روش هاي  از  برخي  حداقل  افسرده  جوان  اما 
خود را حفظ مي كند و گاهي حتي اين روابط را 
پررنگ تر و عاطفي تر هم خواهد كرد. اين روابط 
جديد گاهي به وابستگي هاي عاطفي شديد منجر 
خواهد شد. وابستگي هايي كه بسته به نوع آن 
مي تواند هم يك خطر محسوب شود و هم يك 
فرصت مناسب براي درمان و پشتیباني از يك 

جوان. 
CDC منبع: مركز سالمت روان

سالمت روان

سريعترين روش روانکاوی از طريق هيپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هيپنوتيزم درمانی

توسط خانم دكتر روحی شاهين

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

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرک تائید شده از كنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار كننده سمینارهای تجربی و روانکاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشکالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترک عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترک سیگار در يك ساعت

Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116
10 Harley Street W1

كلینیك روان / دكتر سیدوحید شريعت روان پزشك و 
عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران

براي درمان خودشيفتگي 
زياد دنبال دارو نگرديد

تضاد ذاتا توجه زيادي به خود جلب مي كند، چه در 
كالم باشد، چه در تصوير، موسیقي يا رفتار.....

يا  ديده شدن  بیشتر  براي  اين تضاد  از  نیز   برخي 
مي برند.  و  برده اند  بهره  گرفتن  قرار  توجه  مورد 
جلب  به  بیشتري  نیاز  كه  آنان  البته  كساني؟  چه 
نباشند  توجه  مركز  در  اگر  كه  كساني  دارند.  توجه 
ناراحت اند، همیشه نیازمند توجه و تايید ديگران اند. 
نمايشي  يا شخصیت  بارز  افرادي كه داراي صفات 
افراد  اين  خصوصیات  از  هستند.  هیستريونیك  يا 
به بروز كالم و رفتاري متفاوت و متضاد  مي توان 
با ديگران، استفاده بیش از حد معمول از جذابیت هاي 
ظاهري، استفاده از كالم اغراق آمیز و خالف انتظار 
و  رفتارها  در  زياده روي  الزم،  جزيیات  ذكر  بدون 
عدم پذيرش نقش میانه اشاره كرد. همه جور آدمي 
در هر جايگاهي ممکن است صفات و خصوصیات 
جايگاه  به  بسته  بنابراين  باشد.  داشته  را  نمايشي 
بیروني  نمودهاي  دارد،  اختیار  در  كه  آنچه  و  خود 
هوش  كه  فردي  براي  مي دهد.  بروز  را  گوناگوني 
بنابراين چیز  امکانات خاصي ندارد و  چندان باال و 
ندارد،  مانور  براي  قدرتي  يا  نمايش  براي  زيادي 
ابتال به بیماري هاي روان تني گزينه مناسبي به نظر 
مي رسد كه عاليمي غريب و درماني دشوار دارد و 
شايد حس خاص بودن را به آدم بدهد. يك بیماري 
هر  كه  ضعف(  و  تهوع  درد،  )مثل  جسمي  عاليم  با 
نمي شود  پیدا  برايش  منشأ جسمي  هیچ  بگرديد  چه 
و  آمده  كجا  از  كه  مي مانند  مبهوت  و  مات  همه  و 
باالخره خواهند گفت: »از اعصابته!« براي اينکه كمي 
ناچارم به خصوصیات  به واقعیت نزديك تر شويم، 
نارسیسیستیك يا خودشیفته نیز اشاره كنم. تركیب 
معجون  نمايشي،  خصوصیات  با  خودشیفتگي 
مي كند.  مضاعف  را  اثرات شان  كه  مي شود  خاصي 
خودشیفته  آدم  خون  توي  بودن  خاص  احساس 
است. خود را بسیار باهوش، توانا، قدرتمند، زيبا و 
اثرگذار مي داند. حال بیايید اين خودبزرگ بیني را با 
تمايل به جلب توجه و در مركز توجه بودن تركیب 
كنیم. يکي از نتايج اين تركیب نامناسب، برنامه هاي 
قرار  مثال  كه  است  غريبي   و  عجیب  و  خلق الساعه 
است يك مشکل را به شکل معجزه آسايي حل كند. از 
يك سو، اصل تضاد، استفاده از رو ش هاي نامعمول 
و غیرقابل پیش بیني را توجیه مي كند و از سوي ديگر 
خودشیفتگي، اعتماد به نفس كاذبي ايجاد مي كند كه 
به درست بودن روش منتخب اطمینان مي دهد. پس 
بزن بريم، دو روزه همه چي حله! البته به شرطي كه 
اين و آن بگذارند. شايد االن بهتر بتوانیم بفهمیم كه 
اين افراد، چرا اين و آن را مانع خود مي بینند؟ چون 
فرافکني يکي از فرآيندهاي موثر در اين پديده است. 
فرافکني يعني احساسي كه خودت داري را به ديگري 
عصباني  و  مي آيد  بدت  ديگري  از  اگر  دهي.  نسبت 
هستي، بگويي او با من بد است و مي خواهد به من 
نقل  براي فرد خودشیفته مثل  فرافکني  بزند.  صدمه 
و نبات خوراک هر روز و هر لحظه اش است. براي 
درمان اين افراد نبايد زياد به دنبال دارو گشت؛ بلکه 
اگر درماني باشد، غیردارويي است و البته كه الزم 
است خود فرد نیاز به تغییر را در خودش احساس 

كرده و حاضر باشد براي آن تالش كند

طراحی
 وب سايت

02084554203
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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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انقالب جديد علم پزشکي؛ شناسايي و جداسازي سلول هاي باكیفیت 

سلول هاي 
بنيادي،اكسير زندگي 
پارمیس ايزدپناه

 اين يافته جديد علم پزشکي،يعني شناسايي و جدا كردن نوع جديدي از سلول  ها 
داشتن  دلیل  به  كه  است  بنیادي  سلول  هاي  به نام  پستانداران،  بدن  داخل  در 
پتانسیل هاي باال در زمینه تقسیم شدن، تمايز به سلول  هاي تخصصي بدن و نیز 
توانايي آنها در ترمیم بافتي بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته اند. به همین 
منظور بر آن شديم تا اندكي به معرفي اين سلول  ها و ارائه اخرين اخبار در مورد 

آنها بپردازيم. 
در طول تاريخ بشر، علم پزشکی با افکار و تصورات بزرگ و شجاعت پیشگامان 
عجین بوده است و همچنین میل به دستیابی به كیفیت باالی زندگی كسانی كه 
از بیماری ها رنج می برند دغدغه همیشگی انسان است. دردهه های گذشته علم 
پني سیلین،  كشف  تحوالت  حتی  كه  شده  بزرگی  تحول  و  انقالب  دچار  پزشکی 

داروهای بیهوشی يا اشعه ايکس را تحت الشعاع قرارداده. 
دنیا به يکباره وارد يك دوره زمانی از پیوند مغز استخوان، قلب، كبد و كلیه يا 
اصالح  آزمايشگاهی،  نوزادان  نوين  روش های  انسانی،  ژنوم  و  دی ان اي  كشف 
نژادی حیوانات و درمان با سلول های بنیادی… و همچنین بسیار نزديك به تولید 

انواع بافت ها و ارگان های انسان شده است. 
سلول  هاي بنیادي يا stem Cell اين قابلیت را دارند كه موجب به وجود آمدن يا 

رشد سلول  هاي ويژه زيادي درون يك ارگانیسم شوند. 
انواع خاصي از سلول  هاي بنیادي همواره براي بازسازي خون سازي و سیستم 
ايمني بدن، بعد ازيك دوره شیمي درماني با دوز باال، در مورد برخي از سرطان ها، 
ديگر  جهت  سلول  ها  اين  از  استفاده  همچنین  و  مي گیرند  قرار  استفاده  مورد 
بازيافت هاي سلولي به اثبات رسیده است. سلول  هاي بنیادي با ديگر انواع سلول  ها 

در بدن متفاوت هستند. 
خصوصیات مشترک سلول  هاي بنیادي را چنین مي توان رده بندي كرد: 

1 - قدرت تقسیم و نوسازي خود براي مدت طوالني 
۲ - عدم تخصصي بودن براي بافت خاصي 

3 -قدرت تبديل شدن به سلول  هاي تخصصي 
كه  است  بافت هايي  و  سلول  ها  تولید  درمان،  نوع  اين  بالقوه  كاربرد  وسیع ترين 
مي توانند جهت درمان يا جايگزيني ارگانیسم هاي آسیب ديده به كار گرفته شوند. 
اگر دانشمندان بتوانند ياد بگیرند كه چگونه تبديل سلول  هاي بنیادي به سلول  هاي 
بیماري هايي  از  بسیاري  معالجه  به  قادر  است  ممکن  كنند  كنترل  را  تکامل يافته 

شوند كه درمان آنها در حال حاضر، نارسا و ناكافي است. 

انواع  از  را  آنها  كه  دارند  مهم  ويژگي  دو  بنیادي  سلول  هاي  زمینه  در  تحقیقات 
سلول  هاي ديگر متمايز مي سازد: 

1 - توان نوسازي سلول  هاي نامتمايزي هستند كه توانايي تکثیر نامحدود خود را 
دارند و در حالت نامتمايز باقي بمانند. 

۲ - پرتواني: سلول  هاي بنیادي قادر به ايجاد هر نوع سلولي در بدن هستند. آنها 
مي توانند تحت تاثیر بعضي شرايط فیزيولوژيك يا آزمايشگاهي به سلول  هايي با 
تولیدكننده  يا سلول  هاي  قلب  مانند سلول  هاي عضالني  اختصاصي  عملکردهاي 
انسولین در پانکراس و... تبديل شوند. دانشمندان در ابتدا با دو نوع از سلول  هاي 
بنیادي كه از حیوانات و انسان ها به دست آمده بودند، شامل سلول  هاي بنیادي 
جنیني و سلول  هاي بنیادي بالغین كار مي كردند كه اين دو دسته سلولي عملکردها 

و ويژگي هاي مختلفي دارا هستند. 
توانستند  دانشمندان  میالدي(   198۰ دهه  اوايل  در   ( قبل  سال   ۲۰ از  بیشتر 
سلول  هاي بنیادي را از جنین ابتدايي موش جدا كنند و با مطالعه سال ها جزئیات 
بیولوژي سلول  هاي بنیادي موش؛ در سال 1998 موفق به جدا كردن سلول  هاي 
اين  و  شدند  آزمايشگاه  محیط  در  آنها  رشد  و  انسان  جنین  از  جنیني  بنیادي 
سلول  ها را سلول  هاي بنیادي جنیني انسان نامیدند. اين سلول  هاي همانطور كه از 
نامشان مشخص است از جنین هاي چهار يا پنج روزه كه از تخم هاي آزمايشگاهي 
محیط كشت هاي  در  آزمايشگاهي  محیط  در  و  مي آيند  به دست  مي شوند  بارور 

اختصاصي رشد داده مي شوند. 
سلول  هاي بنیادي بالغین، سلول  هاي نامتمايزي هستند كه در بین سلول  هاي تمايز 
يافته بافت ها و ارگان هاي بدن انسان يافته مي شوند و توانايي نوسازي و تمايز 

به انواع سلول  هاي اختصاصي اصلي بافت يا ارگان را دارند. نقش هاي اولیه اين 
سلول  ها در يك ارگان زنده شامل حمايت كردن و تعمیر بافت هايي است كه از 

آنها به دست مي آيند. 
دانشمندان سلول  هاي بنیادي بالغین را در بافت هاي بیشتري نسبت به آنچه فکر 
مي كردند به دست آوردند. اين يافته ها دانشمندان را به استفاده از اين سلول  ها در 
علم پیوند راهنمايي كرد. اكنون بیشتر از 3۰ سال از استفاده سلول  هاي بنیادي 
بالغین خون ساز كه از مغز استخوان براي پیوند جدا مي شوند، مي گذرد. در سال 
را  بنیادي  سلول  نوع  دو  حداقل  استخوان  مغز  كه  كردند  كشف  محققان   19۶۰
دربردارد كه شامل سلول  هاي بنیادي خون ساز كه انواع سلول  هاي خوني را در 
بدن مي سازند و سلول  هاي استرومال كه مي توانند بافت هاي غضروف، استخوان، 
 19۶۰ سال  در  است.  بسازند،  بدن  در  را  فیبروز  همبندي  بافت هاي  و  چربي 
دانشمنداني كه موش ها را مطالعه مي كردند دو منطقه از مغز موش را كه شامل 

سلول  هاي تقسیم شونده كه تبديل به سلول  هاي عصبي مي شوند، كشف كردند. 
برخالف اين گزارش ها بیشتر دانشمندان معتقد بودند كه سلول  هاي عصبي جديد 
توافق  دانشمندان   199۰ سال  در  اينکه  تا  شود  تولید  نمي تواند  بالغین  مغز  در 
كردند مغز بالغین شامل سلول  هاي بنیادي است كه توانايي تولید سه نوع اصلي 
)سلول  هاي  الیگودندروسیت ها  و  آستروسیت ها  شامل  كه  را  مغزي  سلول  هاي 

غیرعصبي( و نورون ها )سلول  هاي عصبي( دارا هستند. 
سلول  هاي بنیادي بالغین در ارگان ها و بافت هاي زيادي از بدن جدا شده اند، اما 
نکته مهم اين است كه تعداد بسیار محدودي از اين سلول  ها در هر بافت وجود 
دارد كه در منطقه خاصي از آن بافت براي سال ها ساكن مي مانند تا اينکه با ظهور 
بیماري يا آسیب بافتي فعال مي شوند. بافت هايي كه سلول  هاي بنیادي بالغین در 
آنها يافت مي شوند عبارتند از: مغز استخوان، خون محیطي، مغز، عروق خوني، 
پالپ دندان، عضله اسکلتي، پوست، كبد، پانکراس، قرنیه، شبکیه و سیستم گوارش. 
بنیادي  بتوانند سلول  هاي  تا  از آزمايشگاه ها تالش مي كنند  دانشمندان در خیلي 
بالغین را در كشت سلول به انواع سلول  هاي اختصاصي تبديل كنند تا از آنها براي 

درمان بیماري ها و صدمات بافتي استفاده كنند. 
تولیدكننده  سلول  هاي  از:جايگزيني  عبارتند  سلول  ها  اين  درماني  پتانسیل هاي 
براي  ساز  انسولین  سلول  هاي  تولید  پاركینسون،  بیماري  در  مغز  در  دوپامین 
تخريب شده.  تعمیر سلول  هاي عضالني  و  انسولین(  به  )وابسته  ديابت  نوع يك 
سلول  هاي بنیادي بند ناف از سلول  هاي پرتوان ديگر هستند كه همچون سلول  هاي 
بنیادي بالغین قادرند تا انواعي از سلول  ها را در محیط آزمايشگاهي تولید كنند. 

در بند ناف دو دسته سلول  هاي بنیادي وجود دارند كه قادر به ساختن سلول  هاي 
خوني و سلول  هاي استخواني و چربي بوده و همچنین به عنوان جايگزيني براي 

سلول  هاي مغز استخوان در علم پیوند مغز استخوان محسوب مي شوند. 

روند كار سلول بنیادي 
سلول بنیادي جنیني در درون بدن به جست وجو مي پردازد و نواحي آسیب ديده 
را مي يابد و سپس سعي در ترمیم و درمان آن قسمت مي نمايد و در عین حال 
تولیدمثل نیز مي كند كه خود سبب تحريك مکانیسم ترمیمي بدن مي  شود. معالجاتي 
و  نبوده  آنتي ژنیك  مي گیرد،  انجام  بنیادي  سلول  هاي  روش  به  مركز  درآن  كه 
يا  دارويي  به درمان  جواب  عدم  پس زني،  متقابل،  تاثیر  هرگونه  بدون  مي توانند 
هرگونه تاثیر سوءجانبي به هر بیماري، اعمال شوند. هنگامي كه يك بیمار سلول 
تازه جنیني را دريافت مي كند، اولین عمل اين سلول  ها، تحريك سلول  هاي موجود 

در سیستم میزبان هستند و سبب تقويت آنها مي گردند. 
در  و  مي شوند  میزبان  ايمني  سلول  هاي  جايگزين  واقع،  در  سلول  ها  اين  سپس 
نتیجه با آنها پیوند مي خورند. اين بدان معناست كه آنها به طور مستمر سلول  هاي 
جنیني بیشتري را رشد داده و باعث به وجود آمدن يك سیستم ايمني جديدتر و 

قوي تر مي  شوند. 
و  شیمي درماني  كه  مي آورد  فراهم  را  امکان  اين  وي،  روش  با  درمان سرطان 
را  آنها  جانبي  تاثیرات  واقع  در  و  يابند  ادامه  طوالني تري  مدت  به  پرتودرماني 

حذف مي كند. 

ضرورت پژوهش درخصوص سلول  هاي بنیادي 
سلول  هاي بنیادي قادرند به طور نامحدود هرنوع سلول را به وجود آورند كه اين 
خصوصیت باعث استفاده حیرت آور اين سلول  ها در علم پیوند شده است. عالوه 
بر اين مي توان به گونه اي اين سلول  ها را از نظر ژنتیکي تغییر داد تا پس از پیوند 

دفع نشوند. 

كارهايي كه در اين رابطه تابه حال انجام شده اند عبارتند از: 
1 - سلول  هاي ماهیچه قلب توان تکثیر طي دوره بزرگسالي را ندارند و هرگاه 
جايگزين  غیرفعال  بافت  برسد  آسیبي  مزبور  بافت  به  ايسکمي،  يا  جراحت  با 

سلول  هاي ماهیچه اي قلب فعال مي شوند. 
سلول  هاي بنیادي جنیني توان تبديل شدن به سلول  هاي ماهیچه اي قلب را دارند كه 
از آنها مي توان در درمان موارد سکته هاي قلبي كه عامل اصلي آسیب به ماهیچه 

قلب هستند و همچنین در موارد اختالالت مادرزادي قلبي استفاده كرد. 
۲ - سلول  هاي بنیادي خون ساز در علم پیوند مغز استخوان براي درمان بعضي 
و  بزرگسال  افراد  سرطان هاي  همچنین  و  تاالسمي  مانند  خوني  بیماري هاي 

خردسال به كار مي روند. 
3 - سلول  هاي مولد انسولین از سلول  هاي بنیادي جنیني موش و انسان به دست 

آمده اند كه مي توانند راهگشايي در درمان بیماري ديابت باشند. 
سلول  هاي عصبي از سلول  هاي بنیادي جنیني به دست آمده اند كه از آنها مي توان 
در درمان بیماري هاي تخريب شونده سیستم عصبي مانند پاركینسون يا آلزايمر 

استفاده كرد. 
امروزه ثابت شده است كه سلول  هاي بنیادي قادر به درمان محدوده وسیعي از 
بیماري هاي مزمن و حاد هستند و تحقیقات زيادي در زمینه استفاده از سلول  هاي 
بنیادي در درمان بیماري هايي چون پاركینسونز، بیماري هاي قلبي، كبدي، ديابت، 

ديستروفي عضالني، آسیب هاي نخاعي و سکته در حال انجام است. 

واكسن ايدز و دو پادتن 
قوي بدن 

پژوهشگران دو پادتن قوي بدن انسان را شناسايي 
گسترش  توقف  در  بسیار  احتمال  به  كه  كرده اند 
بازي  مهمي  بسیار  نقش  ايدز  بیماري  ويروس 
مي كنند. باور پزشکان بر اين است كه اين دو پادتن 
اند،  شده  نامگذاري   »VRC۰۲« و   »VRC۰1« كه 
ويروس  تکثیر  موارد  درصد   9۰ سازي  خنثي  در 
»اچ آي وي« موثر خواهند بود.طي سال هاي گذشته، 
تالش ها براي تولید واكسني براي مقابله با ويروس 
»اچ آي وي« به دلیل سرعت تکثیر اين ويروس بي ثمر 
پادتن ها  اين  كردن  »پیدا  گفته اند:  محققان  بوده اند. 
مثل جست وجوي يك برگ در يك جنگل انبوه است 

و شانس پیدا كردن آن، يك در چند میلیون است. 

پیش از تولید ويروس موثر براي مقابله با بیماري 
تازه  ما  و  مي كرديم  پیدا  را  پادتن ها  اين  بايد  ايدز 
آنها را كشف كرده ايم.« اين پادتن ها در نمونه خون 
يك فرد مبتال به » اچ آي وي « كه جزو اقلیت اندكي 
از حامالن اين ويروس بود كه به ايدز مبتال نشده 
بود. دانشمندان دريافتند كه دو پادتن »VRC«، خود 
را به بخشي از ويروس چسبانده اند كه طي مراحل 
موتاسیون تغییري نمي كند. اين بخشي از ويروس 
شناسايي  را  انسان  ايمني  سلول  هاي  كه  است 
مي كند. دكتر آلن برنستاين، مدير اجرايي »موسسه 
جهاني واكسن اچ آي وي« در نیويورک گفته است 
پاشنه هاي  از  يکي  نه تنها  دست كم  پژوهشگران 
آشیل اين ويروس را كشف كرده اند، بلکه چگونگي 
عملکرد آن را نیز دريافته اند.با وجودي كه بنا به 
 1۰ واكسن  اين  ساخت  احتماال  پژوهشگران،  گفته 
سال  از  دانشمندان  اما  مي انجامد  طول  به  سال 
گذشته كه اين پادتن ها را كشف كرده اند، در مسیر 

ساخت آن گام برداشته اند. 
منبع: مجله ساينس 

خطرات فروخوردن خشم 
مي زند. آسیب  قلب  سالمت  به  خشم  ندادن  بروز 

خطر بروز حمله قلبي در مرداني كه خشم خود را 
از ناماليمتي در محل كار نشان نمي دهند، دو برابر 
بررسي  از  پس  سوئدي  مي يابد.محققان  افزايش 
در  مرد  كارمند   ۲8۰۰ به  نزديك  جسمي  سالمت 
و  خشم  بروز  میان  رابطه  متوجه  استکهلم  شهر 
بیماري قلبي شدند.اين افراد كه متوسط سني آنها 
41 سال بود، در فاصله زماني سال 1993 تا 1995 

مورد آزمايش هاي پزشکي قرار گرفتند 

بودند.  نظر  تحت   ۲۰۰3 سال  تا  زمان  آن  از  و 
اثر  در  مطالعه  مورد  افراد  از  تن   47 مدت  اين  در 
درگذشتند.  قلبي-عروقي  اختالل هاي  يا  قلبي  حمله 
محققان موسسه تحقیقات استرس در سوئد پس از 
بررسي مرگ اين افراد به اين نتیجه رسیدند افرادي 
كه پس از بروز مشکل در محل كار، سکوت مي كنند 
ابتالي خود  احتمال  مي گذرند،  كنار موضوع  از  يا 
به اختالل هاي قلبي را دو برابر افزايش مي دهند.به 
گفته اين محققان، تنش ايجاد شده در اثر عصبانیت 
به نحوي  اگر  و  فشار خون مي شود  افزايش  باعث 
اين تنش كاهش نیابد، سیستم قلبي-عروقي آسیب 

مي بیند. 

دكتر كونستانزه لینه وبر كه سرپرستي محققان را 
اين  در  »قبال هم  باره گفت:  اين  در  برعهده داشت 
باره تحقیقاتي انجام شده بود ولي نکته قابل توجه 
ارتباط شديدي است كه میان فروخوردن خشم و 
منفي  اثرات  او  گفته  به  دارد.«  قلبي وجود  بیماري 
اين موضوع در افراد كم تحرک و سیگاري بیشتر 
قلب  بنیاد  مسئوالن  از  سالیوان  او  جودي  است. 
تنهايي  به  »استرس  گفت:  باره  اين  در  هم  بريتانیا 
يك عامل خطرزا براي ايجاد بیماري قلبي و عروقي 
نیست. نکته مهم پیدا كردن راه هايي براي برخورد 

مثبت با استرس در منزل يا محل كار است.« 
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سالمت

دانش و فناوری
خانه ای برای شادی انسان    ها 

 محققین انگلیسی می خواهند خانه های هوشمندی بسازند كه عالوه بر مصرف بهینه 
انرژی،  سلیقه و سبك زندگی كاربر را درک می كند و از همه امکانات درون منزل 

برای شادی و راحتی كاربران استفاده می كند
 عنوان خانه های هوشمند كه مدتی است در بین خبرها و گزارش های علمی جا باز 
كرده ، اغلب با موضوع مصرف بهینه انرژی،  خصوصا انرژی برق  همراه است. 
به يك خانه  اين حرف ها  از  انگلیسی جاه طلبانه تر  به نظر می رسد كه محققین  اما 

هوشمند نگاه می كنند.
اگر خانه شما بتواند فضايی را برايتان فراهم كند كه دوست داريد و با سلیقه و 
الگوی زندگی شما كامال هماهنگ است،  آن وقت به عنوان يك خانه هوشمند واقعی 
قبولش خواهید داشت؟ مثال تصور كنید كه صبح،  وقتی از خواب بیدار می شويد،  
قهوه يا چای آماده باشد، موسیقی كه دوست داريد در خانه پخش شود و دمای 
خانه هم كامال مطابق با سلیقه شما تنظیم شده باشد. البته همه اين ها در بهترين 

حالت استفاده از انرژی تامین خواهد شد.  
همه  بین  می خواهند  هوشمند  خانه های  محققین  پاپ ساينس،  گزارش  اساس  بر 
ارتباط  تلويزيون،  و  چای ساز  تا  گرفته  لباس شويی  ماشین  از  خانه،  وسیله های 
اين  باشند.  به يك سیستم متصل  همه  كه  به طوری  بیاورند  به وجود  خودكاری 
سیستم سبك زندگی شما را می آموزد،  عالقه هايتان را پیدا می كند و الگوی زندگی 
شما را درک می كند و بر اساس اين اطالعات،  بدون اين كه الزم باشد شما دستوری 
بدهید،  همه چیز را در جهت راحتی و شادی شما برنامه ريزی می كند. در حقیقت 
به گفته محققین، هدف اصلی اين پروژه ايجاد نوعی تازه از تعامل انسان و ماشین 
خیلی  می تواند  خانه ای  چنین  در  زندگی  است.  كاربران  شادزيستن  راستای  در 

هیجان انگیز باشد،  اين طور نیست؟

گياهان هم فکر مي كنند! 
محققان اعالم كردند گیاهان مي توانند اطالعاتي كه در سیگنال هاي نوري نهفته است 
را به خاطر سپرده و نسبت به آن واكنش نشان دهند. به گفته دانشمندان، گیاهان 
به شیوه اي كامال مشابه اعصاب بدن انسان اطالعاتي درباره شدت و كیفیت نور 
توسط  الکتروشیمیايي  اين سیگنال هاي  مي دهند.  انتقال  ديگر  برگ  به  برگي  از  را 

كه  مي شوند  حمل  سلول  هايي 
سلول  هاي  به  را  آنها  مي توان 
كرد.  تشبیه  گیاهي  اعصاب 
نشان  آزمايشي  طي  دانشمندان 
از  يکي  به  تنها  كه  نوري  دادند 
شده  تابانده  گیاهي  برگ هاي 
دادن  نشان  واكنش  به  منجر 
خواهد  گیاه  برگ هاي  تمامي 
گیاهان  مي دهد  نشان  اين  شد. 
نور  در  كه  اطالعاتي  مي توانند 
بسپارند.  به خاطر  را  است  نهفته 
در  »وارسا«  دانشگاه  محققان 
بخش  به  نور  تاباندن  با  لهستان 
بروز  شاهد  گیاه  يك  انتهايي 
تغییرات در بخش هاي بااليي آن 

بودند و در مقابل زماني كه تابش نور متوقف شد نیز تغییراتي در راستاي آن در 
كل گیاه مشاهده شد. در مطالعات پیشین دانشمندان نشان داده بودند سیگنال هاي 
شیمیايي از میان كل گیاه عبور كنند تا به گیاه امکان دهند در برابر تغییرات از خود 

واكنش نشان داده و با محیط منطبق شوند. 
اما مطالعه جديد نشان مي دهد زماني كه نور واكنش شیمیايي را در يکي از برگ هاي 
كمك  با  و  داشته  دنبال  به  را  واكنش ها  از  زنجیره اي  مي آورد،  وجود  به  گیاهي 
اين  دانشمندان  مي دهد.  انتقال  گیاه  تمامي  به  را  واكنش ها  اين  ويژه اي  سلول  هاي 
اندازه  دارند  گیاه وجود  تمامي برگ هاي  را كه در  الکتريکي سلول  ها  سیگنال هاي 

گیري كرده و موفق به كشف سیستمي عصبي در گیاهان شدند. 
آنچه بیش از همه باعث شگفتي دانشمندان شده است واكنش متغیر گیاهان نسبت 

به رنگ نوري است كه به سوي آنها تابیده مي شود. 
در واقع گیاهان با استفاده از اطالعات نهفته در نور و به منظور مصون كردن خود 

در برابر بیماري ها نوعي محاسبات نوري بیولوژيکي انجام مي دهند. 
آبي  و  سپید  قرمز،  رنگ  به  نورهايي  برابر  در  گیاهان  مي دهند  نشان  آزمايش ها 
واكنش هاي مختلفي از خود نشان مي دهند كه اين ويژگي مي تواند در اثر استفاده از 
اطالعات نهفته در نور براي ايجاد واكنش هاي شیمیايي به وجود بیايد. محققان براي 
بررسي اين فرضیه با انجام آزمايش هاي متعدد به مطالعه تاثیر نورهاي مختلف 

روي میزان مصونیت گیاهان در برابر انواع بیماري ها پرداختند. 
نتايج نشان دادند يك ساعت پرتودهي گیاه و سپس آلوده كردن آن به نوعي ويروس 
يا باكتري باعث مي شود گیاه به مدت يك روز در برابر آلودگي از خود مقاومت 
نشان دهد. اما زماني كه اول گیاه به ويروس آلوده شده و سپس در معرض نور 
قرار مي گیرد نمي تواند مقاومت كافي را براي مقابله با بیماري از خود نشان دهد. 

براساس گزارشي از بي بي سي، دانشمندان معتقدند گیاهان به گونه اي حافظه خاص 
مجهزند كه مي تواند نوعي سیستم ايمني در برابر بیماري هاي مختلف از خود ايجاد 

كند و از قابلیت انطباق با شرايط نوري متفاوت نیز برخوردار است.

مشکل آی فون رو 
گردن بقيه ننداز، 

آقای جابز!
ابوالفضل كريمی

 سامسونگ، نوكیا، اچ.تی.سی و بلك بری در واكنش شديدی 
مشکل  كه  كردند  اعالم  جابز  استیو  صحبت های  به  نسبت 
گوشی  اين  نادرست  طراحی  به  مربوط  آی فون4  آنتن دهی 

است و آن ها اين نوع طراحی استفاده نمی كنند. جابز جمعه 
گذشته در كنفرانسی خبری گفته بود كه همه گوشی ها دچار 

چنین مشکالتی هستند. 
در  همراه  تلفن  سازنده  شركت های  بزرگ ترين  از  تعدادی   
اپل، به استیو جابز مدير اين شركت  پاسخ قاطع به شركت 
به  مربوط  فقط   4 آی فون  آنتن دهی  »مشکل  كردند:  اعالم 
جابز  ادعای  به  پاسخ  در  قاطع  حركت  اين  است«.  خودش 
مطرح شده بود كه مشکل آنتن دهی تلفن های همراه همگانی 

است و در همه گوشی ها وجود دارد.

اما به گزارش لس آنجلس تايمز، سامسونگ، موتوروال، نوكیا، 
نوع  كردند  اعالم  بلك بری(  )سازنده  آر.آی.ام  و  اچ.تی.سی 
افت سیگنالی كه مانند طاعون گوشی های آی فون4 را مبتال 

كرده، در تلفن های همراه ساخت آن ها وجود ندارد.

آن ها  بلك بری  محصول  كه  آر.آی.ام  مديران  از  يکی 
اين  اياالت متحده است، در  پرفروش ترين گوشی همراه در 
تلفن های خود  طراحی  مورد  در  تصمیماتی  »اپل  گفت:  باره 
گرفته و بايد مسوولیت آن را نیز به گردن بگیرد، نه اين كه 
ما وديگر شركت ها را وارد وضعیتی كند كه در حال حاضر 

فقط مختص به اين شركت است«.

آر.آی.ام كه در اونتاريوی كانادا واقع است، گفته است كه از 
اپل در جديدترين  با آن چه  آنتن  به شیوه ای مشابه  طراحی 
گوشی های خود به كار برده است، خودداری كرده بود؛ چرا 
داخل  را  خود  آنتن های  آنها  بود.  مطلع  آن  مشکالت  از  كه 
روكش های پالستیکی قرار داده اند تا از مشکل شناخته شده 
قرارگیری آنتن در معرض جداره فلزی گوشی ها پیشگیری 

يك  درواقع  آی فون4  آنتن های  كه  است  حالی  در  اين  كنند. 
چارچوب استیل است كه به دور گوشی كشیده شده است.

كیت نواک، سخنگوی اچ.تی.سی نیز در اين باره گفت: »بدن 
پوست  در  كه  موادی  ديگر  و  نمك  و  می كند  عرق  انسان ها 
وجود دارند، می توانند در آنتن دهی تداخل ايجاد كنند. آنتن  ها 
قطعاتی هستند كه فناوری بااليی در آن ها به كار رفته، ولی 
در عین حال بسیار حساس هستند. به همین دلیل است كه از 
تماس منابع و اشیای خارجی با اين قطعه ممانعت می شود«.

روزی كه خورشید جابز افول كرد
به كنفرانس  به عکس العمل شديد شركت ها نسبت  اپل هنوز 
آنتن دهی  آن، جابز مشکل  خبری روز جمعه گذشته كه در 
را منحصر به آی فون4 ندانسته بود، پاسخ نداده است. جابز 
به  می توانید  »شما  بود:  گفته  كالیفرنیا  كاپرتینوی  مركز  در 
موتوروال  و  نوكیا  شركت های  ويديوهای  و  برويد  يوتیوب 

و ديگر شركت ها را ببینید كه همین كار را انجام می دهند«.

شد  مشخص  كه  شد  انجام  آن  از  بعد  خبری  كنفرانس  اين 
در  به شیوه خاصی  را  آی فون  كه گوشی های  در صورتی 
قابل توجهی كاهش  به طور  آنتن دهی آن  نگاه داريد،  دست 
چپ دست  افراد  در  بخصوص  ويژگی  اين  و  می كند  پیدا 
گوشی ها  اين  طراحی  مشکل  ظاهرا  می افتد.  اتفاق  بیشتر 
مانند  دلیل، مجالتی  همین  به  و  حالت شده  اين  بروز  باعث 
به  را  آی فون  جديد  گوشی  خريد  كانسیومرريپورت، 

خوانندگان خود توصیه نکردند.

جابز برای دفاع از آی فون، ويديوهايی از بلك بری بولد 97۰۰ 
، سامسونگ اومنیا ۲ و اچ.تی.سی درويد اريس را نشان داده 
بود كه آن ها هم زمانی كه به شیوه خاصی در دست قرار 
می گیرند دچار افت سیگنال شديدی می شوند. در همین راستا 
او به مشتريانی كه اين گوشی را خريداری كرده يا تصمیم 
به خريد دارند توصیه كرد از روكش های پالستیکی به نام 

بامپر استفاده كنند.

هیچ  »ما  است:  كرده  اعالم  اچ.تی.سی  سخنگوی  نواک،  اما 
نظری در مورد ويديوهای ساخته  شده نداريم. اين موضوع 
اين ويديوها كجا تصويربرداری شده اند و آنتن دهی در  كه 
برای ما مشخص نیست. ما  به چه شکلی بوده است،  آن ها 
اينجاست  جالب  است.  افتاده  اتفاقی  چه  كه  نمی دانیم  واقعا 
آنتن دهی  شیوه  مورد  در  آی فون4  كابران  شکايت  میزان 
بسیار بیش تر از شکايت هايی است كه از درويد اريس مطرح 

شده است«.

چارلز گلوين، تحلیل گر شركت تحقیقاتی فارستر معتقد است: 
رقبا  بردن  نام  بدون  را  خود  نظريه های  می توانست  »جابز 
اين  نشود.  رو  روبه  مخالفت  از  سطح  اين  با  تا  كند  مطرح 
عادالنه نیست كه شما بدون داشتن روش های تست مطمئن 
و حساب شده، ديگر شركت ها را متهم كنید. اپل مهندسی های 
رقیب  گوشی های  در  كه  تفاوت هايی  و  رفته  كار  به  دقیق 

وجود داشت را نشان نداد«.

بلك بری  است.  دشوار  اندكی  جابز  كردن صحبت های  باور 
اكنون در بازار گوشی های هوشمند در آمريکا پیشتاز است 
و اگر مشکل مشابهی در آنتن دهی تلفن های اين شركت وجود 
داشت، تاكنون كارشناسان از آن مطلع می شدند، اتفاقی كه 

هنوز روی نداده است

حبابي عظيم در اطراف يک سياهچاله 
سیاهچاله ها هنگام بلعیدن مواد، فواره هايي از انرژي ساطع مي كنند.ستاره شناسان موفق به مشاهده سیاهچاله اي كوچك 
شده اند كه يك حباب عظیم از گازهاي داغ به قطر هزار سال نوري در اطراف آن شکل گرفته است.اين سیاهچاله »فواره هايي« 
از ذرات نیرومند پرتاب مي كند كه باعث داغ شدن و گسترش حباب گاز مي شود.اين پديده توسط تلسکوپ بزرگ اروپايي 

»وي ال تي« در شیلي و رصدخانه فضايي چاندرا متعلق به ناسا رصد شده است. 
مانفرد پاكول از دانشگاه استراسبورگ در فرانسه مي گويد: »میزان انرژي اي كه توسط سیاهچاله به اين گاز تزريق مي شود 
ما را حیرتزده كرده است.« سیاهچاله ها به هنگام بلیعدن مواد اطراف خود، مقدار فوق العاده زيادي انرژي تولید مي كنند.
تصور مي شد كه بیشتر اين انرژي به صورت تشعشعات - عمدتا اشعه ايکس - آزاد مي شود. منجمان مي گويند كه دو جريان 
ذراتي كه مشاهده كرده اند قوي ترين ذراتي است كه تاكنون از يك سیاهچاله در اين ابعاد ديده مي شود. رابرت سوريا از 
آزمايشگاه علوم فضايي مالرد در دانشگاه كالج لندن )يو سي ال( گفت: »طول اين فواره ها با توجه به ابعاد سیاهچاله اي كه از 
آن پرتاب مي شود حیرت انگیز است.« او گفت: »اگر سیاهچاله به اندازه يك توپ فوتبال كوچك مي شد، هر يك از فواره ها از 
زمین به آنسوي مدار پلوتون مي رسید.« تصور مي شود اين سیاهچاله كه در كهکشان مارپیچي ان جي سي 7793 در فاصله 

تقريبا 1۲ میلیون سال نوري از ما قرار داد، تنها چند برابر خورشید باشد. 
مجله نیچر
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 پیشنهادهاي روان شناسان آمريکايي؛ قابل توجه همسران جوان

8 توصيه براي بهبود 
رابطه همسران

ترجمه:ندا احمدلو

براساس آمار و ارقام منابع آمريکايي، اين روزها آمار طالق به حدود 
۶/3 طالق در هر هزار نفر رسیده كه اين میزان، پايین ترين آمار طالق 

از سال 197۰ میالدي تاكنون است...

 

البته آنها اين را هم گفته اند كه آمار ازدواج هم در بین جوانان شان 
كاهش چشم گیري داشته است. با اين حال، آمريکايي ها كاهش آمار 
ازدواج و  از  طالق در كشورشان را مديون مشاوره هاي قبل و بعد 
طرف  اجتماعي  و  رفتاري  با خصوصیات  زوجین  بهتر  كردن  آشنا 
كساني  افراد  خوشبخت ترين  كه  مي گويند  آنها  مي دانند.  خود  مقابل 
داشته  مقابل شان  طرف  و  خود  از  درستي  درک  بتوانند  كه  هستند 
و  يکه تازي  از  و  دهند  خرج  به  فداكاري  زندگي  در  كمي  و  باشند 
دنیا  سراسر  در  زوج ها  تمام  به  همچنین  آنها  كنند.  پرهیز  لجبازي 
پیشنهاد كرده اند كه اگر مي خواهند زندگي خوب و آرامي داشته باشند 
و بعد از چند ماه يا چند سال براي همديگر خسته كننده و سوهان روح 

نشوند، به اين 8 توصیه عمل كنند.

1.به يکديگر ابراز عالقه كنید: ابراز عالقه به معناي خريدن يك كادوي 
گران قیمت يا خوردن شام در بهترين رستوران شهر نیست، بلکه شما 
دادن بدون مناسبت يك شاخه گل، فشردن دست  با هديه  مي توانید 
همسرتان يا يك تشکر خالصانه از زحمات اش، عشق و محبت تان را 
به او نشان دهید. حتي شما مي توانید با گفتن يك جمله »دوستت  دارم« 
دوست  برايتان  هنوز  سال،  چند  از  بعد  كه  كنید  ثابت  همسرتان  به 

داشتني و قابل احترام است.

۲.هنگام بحث و مجادله، احترام يکديگر را حفظ كنید: مطمئن باشید كه 
با ناسزا گفتن و توهین كردن هیچ مشکلي حل نمي شود و اين كار تنها 
باعث سرد شدن روابط بین همسران مي شود. از بحث و مجادله هم 
كه در زندگي گريزي نیست، بنابراين سعي كنید كه همیشه مخالفت 
خود را درباره يك موضوع با منطق و آرامش به همسرتان بگويید و 
هیچ گاه در خالل بحث از كلمات تحقیري يا توهین آمیز استفاده نکنید. 
قبل از اينکه بخواهید در مورد موضوعي بحث كنید، خوب حرف هايتان 
را بسنجید و اين را در نظر بگیريد كه ممکن است ايده هاي شما هم 
عیب و ايرادي داشته باشد و شما مي توانید به جاي جر و بحث، با 

آرامش تبادل نظر كنید تا بهترين ايده را در زندگي تان اجرا نمايید.

3.همیشه براي همسرتان آراسته باشید: مطالعات نشان مي دهند كه 

پنج اتفاق خوب و مثبت بايد در طول روز رخ دهد تا اثر يك حادثه 
منفي و بد را در ذهن پاک كند. حاال حساب اش را بکنید كه آراسته 
امتیاز  پنج  تنهايي  به  مي تواند  يکديگر  براي  همسران  بودن  مرتب  و 
مثبت به حساب آيد و تمام خستگي هاي روحي و ذهني شان را از بین 
ببرد. فراموش نکنید كه كوچك ترين تغییرات ظاهري در شما مي تواند 
بزرگ ترين هیجان براي همسرتان به شمار آيد. از كوتاه يا رنگ كردن 

مو گرفته تا پوشیدن يك لباس جديد.

دعوا  نظر شما  به  نکنید:  مشاجره  افتاده  پا  پیش  مسايل  خاطر  4.به 
و  گلدان  جاي  كردن  عوض  يا  تلويزيون  كانال  تغییر  سر  بر  كردن 
تابلو آن قدر اهمیت دارد كه بخواهید به خاطر آن اعصاب تان را خرد 
و زندگي تان را خراب كنید؟ مسلما كه نه! پس به خاطر مسايل پوچ و 

بي ارزش روابط تان را تیره و تار نکنید.

5.بیشتر تفريح كنید: معموال اوايل ازدواج، زوج ها با هم زياد به سینما، 

پارک يا خريد مي روند اما اين رفت و آمدها كم كم از بین مي رود و 
فقط به میهماني هاي خانوادگي چند ماه يك بار محدود مي شود. يك 
براي  مي روند.  بیرون  هم  با  بار  يك  هفته اي  حداقل  زوج خوشبخت 
روزانه!  خريد  حتي  يا  جديد  فیلم  يك  ديدن  كوهنوردي،  پیاده روي، 
براي اينکه بتوانید زندگي تان را از يکنواختي دربیاوريد، مي توانید يك 
برنامه ريزي مناسب براي يك گردش با همسر و فرزندان تان در آخر 
هفته ترتیب دهید تا روحیه خود. همسر و بچه هايتان را تقويت كنید و 

صمیمت بیشتري هم بین تان به وجود بیايد.

۶.جلوي ديگران به يکديگر احترام بگذاريد: اگر خوشبختي و صمیمیت، 
تنها يك كلید طاليي داشته باشد، مي توان احترام متقابل همسران به 
يکديگر در مقابل فرزندان يا ساير افراد را به عنوان آن كلید طاليي 
معرفي كرد، بنابراين اگر مي خواهید محبت و عالقه همسرتان را روز 
خانواده تان  و  بچه ها  پیش  بايد  كنید،  بیشتر  خود  به  نسبت  روز  به 
صدا  براي  زيبا  الفاظ  از  همیشه  و  بگذاريد  او  به  را  احترام  نهايت 

كردن اش استفاده كنید.

7.يك روز در هفته يا ماه را به خودتان اختصاص دهید: براي اينکه 
يا  دهید  گوش  را  همسرتان  درددل هاي  يکبار  وقت  چند  هر  بتوانید 
ساعات خوشي را با هم بگذرانید، بد نیست كه يك روز كامل را تنها 
به خودتان اختصاص دهید و در اين روز هیچ حرف ناراحت كننده اي 
به هم نزنید يا گله و شکايتي از هم نکنید. تمام اين روز بايد به خوشي 
و شادي بگذرد تا روابط شما هر چه بیشتر محکم تر و پايدارتر شود.

8.مشکالت يکديگر را درک كنید: اگر همسرتان دير به خانه برگشت، 
او  كه  دهید  اجازه  نکنید.  سین جیم  و  بازخواست  به  شروع  سريع 
كمي خستگي اش را در كند و بعد از او بخواهید كه اگر دوست دارد 
مشکل اش را با شما درمیان بگذارد تا شايد بتوانید با هم فکري آن را 
از علت ديرآمدن اش درآورده ايد و هم  اين طوري، هم سر  كنید.  حل 
باعث نشده ايد كه همسرتان نسبت به شما جبهه بگیرد و يك مشت 

دروغ تحويل تان بدهد.
Sixwise :منبع 

کلینیک تغذیه 
اين 7 خوراكي 
پيرتان مي كند!

ترجمه: سهیال عابدين پور

متخصصان تغذيه مي گويند 7 غذا هست كه حتما بايد از مصرف 
آنها  مصرف  از  بايد  سالمندان  مخصوصا  و  كرد  اجتناب  آنها 

خودداري كنند......

فست فود: الزم نیست در مورد غذاهاي آماده زياد صحبت كنیم، 
چرا كه بیشتر افراد در مورد مضرات آنها زياد شنیده اند. تنها يك 

جمله كافي است. فست فود نخوريد.

شیريني ها،  كلوچه ها،  خوردن  و  خريدن  از  اشباع:  روغن هاي 
تهیه  اشباع  روغن هاي  با  كه  غذايي  هر  يا  و  فست فود  كراكرها، 
هم  بگیريد،  را  قلبي  بیماري  جلوي  هم  تا  كنید  خودداري  شده 

جلوي پیري را.

و  چیپس ها  تهیه  در  كه  صنعتي  روغن هاي  صنعتي:  روغن هاي 
مشکالت  ساير  و  درد شکم  دارند، سبب  كاربرد  اسنك ها  ساير 
گوارشي مي شود و مصرف آنها باعث مي شود كه افراد كمتر به 
سوي خوردن میوه و سبزي كه پوست را شاداب مي كنند، بروند.

نیترات ها: نیترات ها كه به میزان زياد در هات داگ ها و گوشت هاي 
اگر  نمك سود وجود دارند، سرطان زا هستند و توصیه مي شود 
از  حداقل  مي كنید،  مصرف  نیترات هاست،  حاوي  كه  غذاهايي 
ويتامین  C بیشتري استفاده كنید تا از تاثیر اين مواد روي معده 

شما كاسته شود.

برخي  درون  اشباع  چربي  اين  حیواني:  اشباع  چربي هاي 
لبنیات  در  همچنین  و  مرغ  پوست  پرچرب،  قرمز  گوشت هاي 
تعادل  حد  آنها  مصرف  در  است  بهتر  و  است  موجود  پرچرب 

رعايت شود.

میان وعده هاي شور: مصرف میان وعده هاي شور باعث افزايش 
فشارخون شده و تحقیقات نشان داده مصرف زياد مواد شور 
و چرب باعث ابتال به برخي بیماري هاي مزمن و همچنین پیري 

پوست مي شود. 

بدن  براي سالمت  طبیعي  به طور  غذاها  اين  شده:  فريز  غذاهاي 
اگر  اما  شوند.  فريز  مناسب  به طور  اگر  البته  نیستند؛  مضر 
مي توانید غذاهاي تازه مصرف كنید، خوردن گوشت و غالت و 
فیبرها به صورت تازه كه حاوي مقدار بیشتري آنتي اكسیدان هاي 

ضدپیري است، توصیه مي شود.
Selection :منبع

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را 
بیشتر می کند!

02084554203
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ترجمه: محمدرضا علیزاده

پنهـان تـريـن 
داليـل چـاقي

گاهي اوقات بدون آنکه دلیل مشخصي وجود داشته باشد، حس مي كنیم وزن مان 
اندازه مي خوريم و  به  افزايش است و در حال چاق شدن هستیم. غذا  به  رو 
تحرک مان هم بد نیست اما باز هم وزن مان سیر صعودي را طي مي كند و هر 

8 دلیل پنهان چاقي آشنا  با  ماه سنگین تر از ماه قبل مي شويم. در اين مطلب 
مي شويد كه ممکن است يکي از آنها، علت چاقي خودتان هم باشد.... 

ژنتیکبه
عده  مي مانند،  الغر  ژن هاي شان  خاطر  به  كه  افراد  از  اندكي  گروه  استثناي   
زيادي تحت تاثیر همین ژن ها اضافه وزن پیدا مي كنند. براي پیشگیري از اين 
۲۰ سالگي به بعد تحت نظر يك متخصص تغذيه قرار  از  موضوع بهتر است 
اندامي  سالگي   ۲5 در  اگر  كند.  تجويز  را  غذايي  برنامه  شما  براي  تا  بگیريد 

متناسب نداشته باشید، مطمئنا در 5۰ سالگي وضع وخیم تر خواهد شد.

سن 
از ۲5 تا 5۰ سالگي به طور میانگین حدود 1۰ كیلوگرم به وزن افراد افزوده 
مي شود. تنها وزن يك پنجم از مردم تغییر نمي كند. دلیل چاقي شدن اين است 
كه ما در ۲۰، 35 و 5۰ سالگي غذاهاي يك شکل نمي خوريم و به همان اندازه 
اما  مي كنند  كم  وزن  راحت تر  مردان  زنان،  و  مردان  میان  از  نداريم.  فعالیت 
مي دهد  نشان  آمار  دچارند.  وزن  اضافه  به  آنان  از  بیشتري  تعداد  متاسفانه 
در سن 35 تا 54 سالگي ۶۰ درصد مردان اضافه وزن دارند، در حالي كه اين 
اين  مي رود،  باالتر  هر چه سن  است.  4۰ درصد  تنها  خانم ها  میان  در  میزان 
 73 74 سالگي در حالي كه  تا   55 باقي مي ماند. مثال در سن  شکاف همچنان 
اين مشکل دچارند.  58 درصد زنان به  درصد مردان اضافه وزن دارند، تنها 
براي پیشگیري از چاق شدن با باالتر رفتن سن به تمامي خانم ها و آقايان باالي 
بیشتري  انرژي  میزان  غذايي،  تنوع  رعايت  عین  در  توصیه مي شود  4۰ سال 

بسوزانند.

رژيم هاي غیرعلمي
تمامي رژيم هاي غیرعلمي ابتدا سبب الغر شدن و بعد، موجب چاق شدن افراد 
مي شوند. در واقع، رژيم باعث مي شود فرد فکر كند بعد از الغر شدن، براي ثابت 
نگه داشتن وزن اش مي تواند تمامي مواد غذايي لذيذي كه از برنامه غذايي اش 
حذف كرده بود را دوباره اضافه كند. با اين امید، رژيم سفت و سختي مي گیرد 
كه با عادت گذشته او تناسبي ندارد اما اين باوري اشتباه است. مردم نمي توانند 
آنچه را دوست دارند از زندگي شان حذف كنند. اگر براي مدتي از آنچه دوست 
میل  مي شود،  باعث  رژيم  مي يابد.  افزايش  آن  به  تمايل تان  باشید،  دور  داريد 
بیشتري به چیزهايي كه از شما دريغ شده پیدا  كنید و با پايان رژيم به سمت 
آنها گرايش يابید و در نتیجه چاق مي شويد، پس به جاي رژيم گرفتن سعي كنید 

عادات زندگي خود را تغییر داده و براي همیشه اصالح كنید.

هورمون ها
بررسي ها نشان داده اند طي دوران يائسگي به دلیل كاهش استروژن، تناسب 
اندام اصالح مي شود اما اگر يائسگي با تحوالت رواني مثل استرس، از دست 
از آنجا كه سبب غذا خوردن بیشتر در  يا فرزندان همراه باشد،  دادن همسر 

زنان مي شود، مي تواند عاملي براي چاقي باشد.

استرس
يکي از داليل اصلي چاقي، بحران هاي رواني است. وقتي كه ما نگران هستیم، 
مواد  مي شويم.  نتیجه چاق  در  و  مي خوريم  غذا  بیشتر  افسرده ايم،  يا  تنهايیم 
كه  است  اين  راه  بهترين  طبیعي اند.  ضداسترس هاي  دسترس ترين  در  غذايي 
وقتي دچار نگراني مي شويد، دلیل آن را بیابید و فورا سراغ مواد غذايي نرويد. 
اينکه  ديگر  نکته  نگراني شما كاسته مي شود.  میزان  از  تا حدي  ترتیب  اين  به 
براي برطرف كردن استرس و بحران هاي احساسي خود به سمت انجام يوگا 
برويد. سرگرم كردن خود به برخي فعالیت ها نیز از تمايل شما به خوردن حین 

نگراني ها مي كاهد. 

سلول هاي چربي
چاق شدن در پي حجیم شدن بافت چربي زماني اتفاق مي افتد كه سلول هايي به 
نام آديپوسیت )سلول هاي چربي( تشکیل شده اند؛ وقتي يك فرد چاق مي شود 
البته در صورتي  اينکه تعدادشان زياد شده.  يا  اين سلول ها بزرگ شده اند  يا 
كه چاقي در اثر بزرگ شدن سلول ها باشد، قابل جبران است اما اگر در نتیجه 

اضافه شدن تعداد آنها باشد، درمان كار سختي خواهد بود.

بي توجهي به نیازهاي بدن
مصرف مواد غذايي بیش از نیاز بدن، ريزه خواري، كم خوري حین گرسنگي و... 
مي تواند تعداد سلول هاي چربي را افزايش دهد. يك قانون ساده وجود دارد و 
آن اينکه براي حفظ تناسب اندام به نیاز بدن تان گوش دهید. وقتي سیر شديد، 
دست از خوردن غذا بکشید. رژيم نگیريد و تنوع و تعادل را رعايت كنید. قند و 

چربي سبب چاقي نمي شوند، مگر آنکه اضافه مصرف شوند. 

ترک سیگار
چاقي يکي از اثرات ترک سیگار به ويژه در خانم هاست. يك سوم خانم ها پس 
از ترک سیگار 3 تا 4 كیلوگرم وزن اضافه مي كنند. 1۰ درصد از سیگاري هاي 
افزوده مي شود.  به وزن شان  1۰ كیلوگرم  از  از ترک بیش  نیز پس  حرفه اي 
بیشتري مي سوزاند،  بدن كالري  نیکوتین موجود در سیگار،  اثر  در واقع، در 
كاهش  روز  در  كیلوكالري   3۰۰ تا   ۲۰۰ حدود  بدن  نیاز  آن  ترک  با  بنابراين 
ندهد،  را كاهش  فرد میزان كالري مصرفي خود  مي يابد، پس در صورتي كه 

چاق خواهد شد.
mediasite.fr:منبع

آشپزباشی
كته استانبولی

● مواد الزم برای دو نفر
● برنج: دو پیمانه

● گوجه فرنگی: سه عدد بزرگ
● سیب زمینی: يك عدد بزرگ

● پیازداغ: يك قاشق غذاخوری
● كره: 3۰ گرم 
● آب: دو لیوان

● نمك و زردچوبه: به مقدار الزم

● طرز تهیه
ابتدا گوجه فرنگی ها را پوست كنده و خرد می 
كنیم و با پیاز داغ و روغن يا كره درون قابلمه 
ريخته و نمك و زردچوبه و يك لیوان آب را به 
آن اضافه می كنیم. اين مخلوط را روی حرارت 
ماليم به مدت پانزده دقیقه می گذاريم تا گوجه 

فرنگی ها پخته شود.
سپس سیب زمینی را پوست كنده و خرد كرده 
كه  را  برنج  بعد  و  كنیم  می  اضافه  مواد  به  و 
خوب شستیم به همراه يك لیوان ديگر آب به 

آن ها اضافه می كنیم. 
بیايد  جوش  به  تا  كرده  زياد  را  حرارت  ابتدا 

و بعد حرارت را ماليم می كنیم تا برنج بپزد. 
اگر مقدار آب آن كم بود، خیلی كم آب اضافه 
می كنیم. دقت كنید در ريختن آب خساست به 

خرج دهید تا كته شما شل نشود.
می  كم  را  حرارت  شد  برنج خشك  آب  وقتی 

كنیم تا كته به مدت چهل دقیقه دم بکشد. 

ت 
جه

بر 
معت

ی 
ها

ی 
راف

 ص
 از

ط
 فق

يد
اش

ه ب
شت

دا
اد 

ه ي
ب

يد
مائ

ه ن
اد

ستف
د ا

خو
ل 

 پو
ال

نتق
و ا

ل 
نق



جمعه 1  امرداد ماه 1389   -  شماره 157هفته نامه پرشین32

info@persianweekly.co.uk

رشته های 
فريب 

در عشق های 
قالبی

  خسرو مبشر

دم  دختران  از  شده  حساب  ای  نقشه  طراحی  با  كه  جوانی  »پسر 
بخت كالهبرداری می كرد تحت پیگرد پلیس قرار گرفت.« اين خبری 

بود كه مدتی پیش در صفحه حوادث روزنامه ها منتشر شد، تا بار 
ديگر زنگ خطر جدی برای دختران جوان به صدا دربیايد و به آنان 

گوشزد شود كه چه دام هايی برايشان پهن شده است.
اين پسر جوان كه پرويز نام دارد پس از آشنايی با دختران جوان 
خود را پسری پولدار معرفی می كرد و سپس به آنها پیشنهاد ازدواج 
می داد. اما پیش از آن كه به خواستگاری طعمه هايش برود به بهانه 
های مختلف از آنان مبالغ هنگفتی دريافت می كرد و فراری می شد.

مرضیه يکی از دختران جوان كه فريب خواستگار قالبی را خورده 
است در اين باره می گويد: من به طور اتفاقی با پرويز آشنا شدم، او 
می گفت پسر ثروتمندی است و پدرش يك تاجر معتبر و سرشناس 
جلب  مرا  توجه  پرويز  عقايد  و  رفتار  زدن،  حرف  نوع  است.  بازار 
كرد به گونه ای كه در مدت كوتاهی به او وابسته شدم و وقتی او 
به من گفت كه می خواهد به خواستگاری ام بیايد احساس كردم مرد 
رؤياهايم را پیدا كرده ام اما هر وقت كه زمان را برای خواستگاری 
اعالم می كرد به بهانه ای زير قولش می زد. يك بار می گفت پدرش 
بیمار است، ديگر بار می گفت بايد به شهرستان سفر كند و... به اين 
ترتیب ازدواج ما مرتب به تعويق می افتاد. تا اين كه يك روز گفت 
می خواهد زمینی را در كرج به نام من خريداری كند تا به اين وسیله 
عشقش را ثابت كند. از اين موضوع خیلی خوشحال شدم و وقتی او 

گفت برای خريد
4 میلیون تومان كم دارد اين پول را به او دادم. 

1۰ ماه از آشنايی مان گذشته بود كه او پس از گرفتن پول و تحويل 
اسناد جعلی فراری شد.

شگرد نخ نما

كالهبرداری از دختران جوان به بهانه ازدواج شگردی است كه افراد 
شیاد برای اجرای نقشه های شوم خود به آن متوسل می شوند و 
اين میان به دختران ساده دل وارد می شود از  گاه آسیبی كه در 

ضررهای مادی نیز فراتر می رود.
در نمونه ای ديگر مرد ۲7 ساله ای به نام امیر كه سوار يك خودرو 
از  كرد،  می  كالهبرداری  جوان  دختران  از  رنگ  ای  نقره  پژو۲۰۶ 
چندی پیش از سوی بازپرس شعبه9 دادسرای ناحیه 14 تحت پیگرد 

قرار گرفته است.
امیر سوار بر پژوی نقره ای رنگش در خیابان ها پرسه می زد و 
دختران جوان را شناسايی و سپس با آنان طرح دوستی می ريخت. 
اين شیوه و شگرد  به  كه  تمامی كالهبردارانی  مانند  نیز  اين جوان 
متوسل می شوند جوانی خوش تیپ وخوش صحبت بود كه خودش 

را پولدار و عاشق پیشه معرفی می كرد.
يکی از دخترانی كه طعمه امیر شده است، می گويد: من به صورت 
اتفاقی با امیر آشنا شدم و احساس كردم او همان پسر مورد عالقه 
برای  او خوشبخت شوم.  كنار  در  زندگی  با  توانم  می  كه  است  ام 
و  شدم  خوشحال  خیلی  كرد  خواستگاری  من  از  او  وقتی  همین 
اعتمادم نسبت به او بیشتر شد تا اين كه پس از مدتی به من گفت می 
تواند به وسیله يکی از آشنايانش برايم 5 میلیون تومان وام بگیرد. 
تا كارهايم را  او بدهم  5۰۰ هزار تومان به  بايد  اين كار  از  اما قبل 
انجام دهد. من كه به اين وام نیاز داشتم خیلی زود 5۰۰ هزار تومان 

به امیر دادم اما ديگر خبری از او نشد.
دختر ديگری كه طعمه خواستگار قالبی خود شده است می گويد: 
خواستگارم به من گفت می خواهد برايم طال بخرد. او گفت دوستی 
آن پسر  كند  تعويض می  نو  با طالی  را  دارد كه طالی دست دوم 
طالهای دست دوم مرا گرفت اما پس از آن ناپديد شد. من هرگز فکر 
نمی كردم او كالهبردار باشد چون مدتی كه با او دوست بودم اعتماد 

مرا به خود جلب كرده بود.
هشدار يك قاضی

با وجود هشدارهای پی در پی و انتشار اخبار گوناگون درباره اين 
شگرد كالهبرداران باز هم دختران جوان طعمه اين دسته از مجرمان 

می شوند.
سیامك مدير خراسانی قاضی دادگاه تجديدنظر استان تهران در اين 
باره به خبرنگار ما گفت: اين گونه جرايم را بايد از دو بعد بررسی 
كرد. در مرحله اول داماد يا خواستگار قالبی مرتکب جرم كالهبرداری 
شده است. مطابق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشاء، 
فريب  متقلبانه،  به وسايل  توسل  با  كه  فردی  اختالس، كالهبرداری 
ديگری  از  را  مالی  غیرواقعی  چیز  به  دادن  امید  يا  ترساندن  دادن، 
دريافت كند كالهبردار محسوب می شود. كالهبرداری جرمی است 
كه با انگیزه مالی صورت می گیرد و بنابراين ريشه های آن نیز در 
مسائل مالی نهفته است. بیکاری و ناتوانی در به دست آوردن مال 
مورد نیاز برای گذران زندگی از جمله داليلی است كه افرادی را به 
سوی اين جرم سوق می دهد. اما بررسی ها نشان داده است زياده 
خواهی و رؤيای كسب ثروت بدون زحمت مهم ترين عاملی است كه 
در بیشتر كالهبرداری ها بويژه كالهبرداری هايی كه با نقشه های 

پیچیده و طوالنی مدت انجام می شود نقش دارد.
می  فريب  كه  هستند  دخترانی  سکه  اين  دوم  روی  افزايد:  می  وی 
دخترانی  میان  از  را  خود  های  طعمه  قالبی  خواستگاران  خورند. 
و  عواطف  شان  سنی  های  ويژگی  واسطه  به  كه  كنند  می  انتخاب 

احساسات پاكی دارند و خیلی سريع به فرد مقابل دل می بندند.
جست  در  و  دارند  سر  در  بزرگی  آرزوهای  معمواًل  دختران  اين 
وجوی ثروت و زندگی مرفه هستند. به همین خاطر زمانی كه پسری 
در  را  او  زود  خیلی  گیرد  می  قرار  سرراهشان  پولدار  ظاهر  به  و 
ذهن خود تبديل به مرد رؤياهايشان می كنند و برای اين كه فرصت 
ازدواج با اين مرد را از دست ندهند می خواهند به گونه ای عمل كنند 
كه دلخواه طرف مقابل است. برای همین در برابر خواسته های او 

تسلیم می شوند.
از  ها  كالهبرداری  اين  موارد شروع  بیشتر  در  دهد:  می  ادامه  وی 
مقابل  با طرف  كه  مدتی  در  دختران  و  است  خیابانی  های  دوستی 
دوست هستند موضوع را از والدين خود پنهان می كنند و همین امر 

زمینه را برای سوءاستفاده از آنان فراهم می كند.
دختران جوان برای اين كه در چنین دام هايی گرفتار نشوند بايد به 
چند نکته توجه داشته باشند. نخست آن كه از دوستی های خیابانی 
پرهیز كنند و به افرادی كه از اين راه با آنها طرح دوستی می ريزند 

و وعده ازدواج می دهند با ديده شك نگاه كنند.
نخستین نمونه های شکست

فريب  درباره  دادگستری  وكیل  و  حقوقدان  كاويانی  مرتضی 
خواستگاران قالبی معتقداست: عشق های خیابانی نخستین روزنه 
های شکست در زندگی دختران است زيرا اين گونه آشنايی ها پايه 
و اساس درستی ندارد و اگر اين رابطه به خانه كشیده شود تجربه 
تلخی برای فرد دربر خواهدداشت. زيرا زشتی اين مسأله برای مردم 
به اندازه كافی روشن نشده است. از طرفی جوانان در خانواده های 
خود به خاطر برخوردهای رئیس و مرئوسی پدر و مادر به حرف 
به صورت  و  گیری  برای خود تصمیم  و  ندارند  توجه  ها  آن  های 

خودمختار عمل می كنند.

ازسويی بی تجربگی موجب می شود تا اين جوانان و به طور خاص 
شود.  سوءاستفاده  آنها  احساسات  از  و  بخورند  فريب  دختران، 
معمواًل  می شود.  انجام  اينترنت  راه  از  ها  آشنايی  اين  از  بسیاری 
رابطه  گويند،  می  دروغ  دختران  به  اينترنتی  های  چت  در  پسران 
ها موجب می شود  آن  وابستگی عاطفی  آن  و درپی  شديد عاطفی 
دختران حتی پس از اين كه واقعیت را متوجه شدند، به خاطر ترس 
از جدايی به رابطه خود ادامه دهند، بدون اين كه متوجه باشند چقدر 
از ساده انگاری و زودباوری آن ها استفاده شده است. اگر رابطه 
میان دختران و والدين شان رابطه ای دوستانه باشد، آن ها به لحاظ 
عاطفی وابستگی به پدر و مادر پیدا می كنند و زمان تصمیم گیری 
و يا زمانی كه شخصی از آن ها خواستگاری می كند آنها مسأله را 
با والدين شان مطرح و از راهنمايی ها و تجربه های آن ها استفاده 
در  شیاد  افراد  اين  می شوند.  خارج  شیاد  افراد  دام  از  و  كنند  می 
ازدختران می  به سوءاستفاده های مادی  قالب خواستگاران قالبی، 
خاصی  های  شیوه  از  دختران  كردن  مجاب  برای  پسران  پردازند. 
و  سرهم  پشت  ابرازاحساسات  با  پسران  اين  كنند،  می  استفاده 
سماجت در بیان اين احساسات دختران را به خود وابسته می كنند و 
درواقع به جای احترام گذاشتن به اين احساسات آن را ابزاری برای 

تهديد دختر قرار می دهند.
به  تهديد  را  ها  آن  اهداف شیطانی خود  به  برای رسیدن  افراد  اين 
جدايی و ترک عاطفی می كنند و سرانجام دختران جوان تسلیم آن 

ها می شوند.
در واقع آن ها رگباری از احساس و عالقه روی سر دخترانی می 

ريزند كه با والدين شان فاصله زيادی دارند.
شیوه ديگر اين پسران به اصطالح بی كالس خواندن دخترانی است 
كه به قید و بندهای اخالقی، بسیار پای بند هستند. تحقیرها و توهین 

ها علت عمده بسیاری از تسلیم شدن هاست.
بنابراين نخست، دختران بايد بدانند با ابراز عالقه هر فردی به او دل 
نبندند و حرف هايشان را باور نکنند، دوم اين كه حتمًا خط قرمزها 
را رعايت كنند و گول حرف های بی ارزش را نخورند. دختران بايد 
حتمًا با يك فرد معتمد در مورد پیشنهادهايی كه دارند و يا روابط 
بگیرند.  راهنمايی  هايشان  از خانواده  و  كنند  عاطفی شان مشورت 
زيرا فقر، اعتیاد، بیکاری و زندگی صنعتی ازجمله عواملی است كه 
كالهبرداری های اين چنینی را موجب می شود و در كوتاه مدت نمی 

توان آن را از بین برد.

ماجرای واقعی

مطالعه زياد پرونده طالق را گشود
زن و شوهری اين بار به دادگاه رفتند تا زن جوان از میزان مطالعه 
و روزنامه خواندن بیش از حد شوهرش ايراد بگیرد و درخواست 
دادگاه  به  بود  شده  عاصی  خود  همسر  از  كه  زنی  كند.  طالق 

خانواده شهید محالتی مراجعه كرد. 
اين زن ۲7 ساله در حضور قاضی شعبه ۲4۰ اين مجتمع مدعی 
شد كه شوهرش اصاًل به او توجهی ندارد و بعد از اينکه از سر كار 

به منزل می آمد، به مطالعه روزنامه می پردازد. 
وی با بیان اينکه كار ها و رفتار های شوهرم عاصی ام كرده است، 
مرا  توجهی شوهرم  بی  و  اين وضع روزنامه خواندن  داد:  ادامه 

خسته كرده است و من می خواهم ازشوهرش جدا شوم. 
زن در حضور قاضی دادگاه بیان كرد: شوهرم زمانی كه من می 
می  روزنامه  و  كرده  سرگرم  را  خود  كنم  صحبت  او  با  خواهم 

خواند. 
وی اضافه كرد: ما حدود 3 سال و نیم است كه با هم زندگی می 
بی  از  من  نبود  فرزندم  اگر  و  داريم  يك ساله  فرزند  يك  و  كنیم 

توجهی، افسرده می شدم. 
را  همسرم  من  گفت:  و  داشت  حضور  دادگاه  در  ساله   3۰ مرد 
دوست دارم و قصد جدايی از او را ندارم و فرزندم شیرينی زندگی 

ما است و ما بايد در كنار هم زندگی كنیم. 
وی با بیان اينکه من عالقه زيادی به روزنامه و كتاب دارم و به 
همین دلیل مطالعه ام زياد است، ادامه داد: همسرم زيادی حساس 
است. مرد بیان كرد: من به همسرم توجه دارم ولی او دقیقًا زمان 
چون  كنم  می  امتناع  من  و  بزند  من حرف  با  خواهد  می  مطالعه 

مطالعه را خیلی دوست دارم. 
زن تصريح كرد: شوهرم مطالعه و روزنامه خواندن را بیشتر از 
من دوست دارد و توجهی به من ندارد و حاضر است اين كار را 

به من ترجیح دهد. 
با  توانم  نمی  من  كرد:  اضافه  شعبه  اين  قاضی  حضور  در  وی 
اين وضع كنار بیايم از اين وضع عاصی شده ام و می خواهم از 

شوهرم جدا شوم. 
مرد بیان كرد: من قصد جدايی ندارم، همسرم بی جهت بزرگنمايی 

می كند من فقط عالقه ام به مطالعه زياد است. 
در انتهای جلسه، قاضی رسیدگی كننده به اين پرونده، رسیدگی را 

به جلسه آينده موكول كرد.
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جدال براي حق مرگ 
براي  فرزندانش  و  تا همسر  مي خواهد  دادگاه  از  فلج  مرد 

پايان دادن به زندگي وي مجرم شناخته نشوند 
پوشیدن  چشم  و  است  الهي  موهبتي  زندگي  حق 
اخیر  در سال هاي  نیست.  میسر  به سادگي  آن  از 
كشورهايي  به  العالج  صعب  بیماران  از  بسیاري 
همان  يا  خواب  داروي  از  استفاده  با  تا  مي روند 
خاتمه  را  زندگي شان  خود  اختیار  با  اوتانازي 
بدهند. در حالي كه بحث اخالقي اين موضوع بسیار 
اوتانازي  حساس است كشورهاي كمي هستند كه 
در آنها مجاز است. در انگلستان مرگ خودخواسته 
اما داستان  هرگز مجاز شناخته نشده و نمي شود 
وصیت نامه مردي به نام توني نیکلینسون باز هم 
موضوع حساس مرگ خودخواسته را سر زبان ها انداخته 
است. پنج سال پیش اين مرد بر اثر سکته توان حركتي اش 
و  فعال  مردي  براي  شد.  نشین  ويلچر  و  داد  دست  از  را 
با  تنها  را  زندگي اش  باقي  كه  بود  او سخت  مثل  سرزنده 
دنبال  به  مرد  اين  امروز  بدهد.  ادامه  چشم  و  سر  حركت 
حق مرگ است امامي ترسد قوانین قضايي بريتانیا همسر يا 
دخترانش را براي قتل محاكمه كند. دادخواست اين مرد يك 
سال است كه در دست بررسي است و هنوز دادگاه عالي 
مرگ  نیکلیسون  نکرده  اتخاذ  رابطه  دراين  تصمیمي  هیچ 
آرام و خودكشي را انتخاب كرده اما قاضي و هیات منصفه 
مي گويند از آنجايي كه او توان انجام هیچ حركت فیزيکي 
براي پايان دادن به زندگي اش را ندارد، بنابراين هر كمك 

جانبي براي اين كار قتل تلقي مي شود. 
اين بازيکن راگبي و مدير اجرايي سابق، روز گذشته طي 
نامه اي كه توسط همسرش در صحن دادگاه خوانده شد 
انتخاب مرگ چنین بیان كرد:» من مردي  داليلش را براي 
5۶ ساله ام كه از ژوئن ۲۰۰5 به طور كامل فلج شده است. 
به  قادر  و  ندارد  تحركي  هیچ  پايین  به  گردن  از  من  بدن 
غذا  مي توانم  صورتي  در  تنها  نیستم.من  كردن  صحبت 
به  زمان  اگر  بدهند.  غذا  من  به  نوزاد  يك  مثل  كه  بخورم 

چه  تصادف  آن  از  بعد  مي دانستم  من  و  برمي گشت  عقب 
زنگ  آمبوالنس  به  كمك  براي  هرگز  مي آيد  سرم  باليي 
نمي زدم و اجازه مي دادم طبیعت كارش را انجام بدهد. ديگر 
نمي خواهم بیش از اين زندگي همسر و فرزندانم را خراب 

كنم. آنها خودشان را وقف من كرده اند.« 

آنها  اما  نکردند  تعجب  تصمیم  اين  از  نیکلینسون  خانواده 
هستند. قانون  نظر  از  موضوع  اين  شفافیت  خواستار 
نیکلینسون مي داند اگر همسرش خواسته او را برآورده كند 
ممکن است در دادگاه به جرم قتل محاكمه شود. به همین 
دلیل جنگ سخت با قانون را شروع كرده. خانم نیکلینسون 
در اين باره مي گويد:» او از من خواست اين كار را بدون 
فکر كردن به اين موضوع كه چه اندازه ممکن است دردناک 
من  براي  شد  متوجه  اينکه  از  بعد  اما  بدهم.  انجام  باشد، 
از نظر قانوني مشکل به وجودمي آيد راه ديگري در پیش 
دخترها  فکرمي كنم  ندارم.  را  كار  اين  شجاعت  من  گرفت. 
اراده  اتفاقي هرگز مرا نبخشند. مرگ در  از چنین  هم بعد 
خداوند است و اگر همسرمن تحمل اين رنج را ندارد نبايد 

اين كار را با دستان من انجام بدهد.« 
به هر حال قاضي و دادستان و هیات منصفه هم همین نظر 
چرا  نیست  موجهي  عمل  هر شکل  به  دارند. خودكشي  را 
كه به گفته رئیس دادگاه حق پايان زندگي تنها در دستان 
خداوند است و هر گونه دخالت دراين كار نه تنها گناه كه از 

نظر قانوني هم جرم محسوب مي شود. 
۲۰ جوالي ۲۰1۰ 

قتل خبرنگار افشاگر در يونان 
خانه اش  مقابل  در  افشاگر  خبرنگار  يك  يونان  در 
يونان  شد.پلیس  كشته  گلوله  ضرب  به  آتن،  در 
محله  در  كه  تیراندازی،  اين  در  گفت  دوشنبه  روز 
جیولیاس،  به سمت سوكراتیس  داد،  رخ  ايلیوپولی 

37 ساله، بیش از 15 بار شلیك شده است. 
آستانه  در  او  جیولیاس،  آقای  همکاران  گفته  به 
اداری  فساد  باره  در  خود  تحقیقات  نتیجه  انتشار 
اين قتل را نمی  انگیزه  بوده است.پلیس گفت هنوز 
اما تصور نمی كند توسط گروه های چريکی چپ در  داند 

يونان انجام شده باشد. 
بالگ اينترنتی آقای جیولیاس كه رئیس خبر »تما اف ام«، 
يك شبکه راديويی خصوصی در آتن بود، محبوبیت زيادی 

داشته است. 
پانوس سوبولس، رئیس اتحاديه خبرنگاران آتن گفت: »يك 
مقاله های  با  كه  را  افشاگر  خبرنگار  يك  خواسته  می  نفر 
خود پا روی دم خیلی ها گذاشته بود، ساكت كند.« فیلیپوس 

پتسالنیکوس، رئیس مجلس يونان در واكنش به كشته شدن 
آقای جیولیاس با ابراز سوگ و خشم، اين حادثه را قتلی 

شنیع توصیف كرده است. 
با اينکه قتل توسط باندهای تبهکار زياد در يونان اتفاق می 
افتد، اما حمله به خبرنگاران موضوعی كم سابقه تلقی می 
شود.بنا به گزارش خبرگزاری رويترز، پیش از اين حادثه، 
در اواسط دهه 198۰ بود كه قتلی مشابه صورت گرفت. در 
آن زمان يك گروه چريکی موسوم به 17 نوامبر، يك ناشر 

روزنامه اي محافظه كار را به قتل رساند. 
ظاهرا آقای جیولیاس توسط يك گروه آدمکش حرفه ای به 
قتل رسیده است.پلیس يونان سرگرم جست وجو برای دو 
يا سه مرد مسلح است كه جلیقه ضد گلوله به تن داشته و 

وانمود كرده اند پرسنل امنیتی هستند. 
ظاهرا آنها به خانه آقای جیولیاس مراجعه و از او خواسته 

اند در مقابل در ورودی به سواالت آنها پاسخ دهد. 
ماموران پلیس بعدا خودرويی كه ضاربان را از محل حادثه 
خارج كرده است، پیدا كرده اند اما خودرو آتش زده شده 

بود. 
۲۰ جوالي ۲۰1۰ 

پسر 9 ساله در حين 
تاب بازی مرد

 9 پسر  يك   - خارجی    > حوادث 
ساله در انگلستان در طی يك حادثه 
وحشتناک در حال تاب بازی كردن از 
گردن آويزان شد و جان خود را از 
حالی  در  بری  جیمی  داد.مادر  دست 
پیدا  خانه اش  باغ  در  را  خود  كودک 
دست  از  را  خود  هوشیاری  كه  كرد 

داده و بی هوش شده بود.
نیروهای  رسیدن  تا  كرد  تالش  او 
امداد فرزندش را به هوش آورد، اما 

تالش های او نتیجه ای نداشت.
باره  اين  در  جیمی  دايی  ويل  كريس 
گفت: اين اتفاق برای هر پدر و مادری 

مانند كابوس است.
تاب  يك  با  كردن  بازی  حال  در  او 
دقیقا  هم  ما  بود.  خود  خانه  باغ  در 
اما  است،  افتاده  اتفاقی  چه  نمی دانیم 
اين  شناسی  آسیب  گزارش های  در 
ارتفاع  از  او  كه  شده  مطرح  احتمال 

آويزان شده است.
تاب  طناب  از  او  می رسد  نظر  به 
آويزان شده و به همین دلیل گردنش 
به  او  زمان  اين  در  است.  شکسته 
دست  از  را  خود  هوشیاری  سرعت 

داد و در حقیقت دار زده شد.
بیمارستان  به  سرعت  به  جیمی 
سوث همپتون منتقل شد، اما متاسفانه 
مرده  او  كه  كردند  اعالم  پزشکان 
4۲ ساله و  ترتیب سارا  اين  است.به 
مادر جیمی  و  پدر  41 ساله  ريچارد 
به همراه برادر 11 ساله اش بايد مرگ 
جیمی را باور كنند و با آن كنار بیايد.

است  سال  صدها  گفت:  او  عموی 
بلندی ها  يا  درخت ها  از  كودكان  كه 
يا  زخم  دچار  نهايت  در  و  می افتند 

در  جیمی  اما  می شوند.  شکستگی 
هنگام تاب بازی كردن و در اثر يك 

حادثه جان خود را از دست داد.

تلگراف /17 جوالی

عکس العمل عجيب 
كارگران خط كشی 

در انگليس
از  بعد  خیابان  كشی  خط  كارگران 
رسیدن به يك حیوان مرده در وسط 
خیابان تصمیم گرفتند از روی آن رد 

شوند و به مسیر خود ادامه دهند.
اين حیوان نگون بخت در حین سانحه 
لندن  رانندگی در جاده ای در حومه 
كشته شده و بیش از يك هفته است 

كه در وسط خیابان رها شده است.
كارگران  از  گروه  يك  بین  اين  در 
خط كشی خیابان در حین كار به اين 
حیوان رسیدند، اما به جای آن كه اين 
تمیز  را  خیابان  و  برداشته  را  مانع 
كنند، خط كشی را متوقف كرده و از 

روی حیوان عبور كردند.
يك تاجر كه در حال بازگشت به خانه 
از آن  ديد و  را  اين صحنه  بود،  اش 

عکس برداری كرد.
او در اين باره گفت: من نمی توانم اين 
يك  حیوان  اين  كنم.  باور  را  صحنه 
رها  خیابان  در وسط  كه  است  هفته 
شده و حتی اين كارگران هم زحمت 

تمیز كردن جاده را به خود ندادند.
البته بعد از مطرح شدن اين موضوع 
اين حیوان از وسط خیابان برداشته 
قسمت  كشی  خط  است  قرار  و  شد 

باقی مانده نیز تکمیل شود.

ديلی میل/15 جوالی

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.
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Fax: +44(0) 207 6573088 

Mobile: +44 (0) 7505494669
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چاق ترين زن بريتانيا رها شده تا بميرد
 چاق ترين زن بريتانیا ادعا كرده است كه او را رها كرده اند تا بمیرد. 

او اكنون 7 سال است كه منتظر انجام يك عمل جراحی حیاتی است.شارون موسیملر كه اكنون نزديك به ۲85 كیلو وزن دارد 
از سال ۲۰۰3 تا كنون در بیمارستان و خانه به سر برده است. اين زن كه مادر 4 فرزند است از سال ۲۰۰5 تحت مراقبت ۲4 
ساعته است تا شايد چاقی مفرط او درمان شود. اما با وجود تالش های صورت گرفته موفقیتی در اين مورد حاصل نشده 
است.اين زن 4۰ ساله اكنون ادعا كرده  است كه پزشکان به او گفته اند به دلیل اندازه بزرگ و وزن زيادش امکان انجام عمل 
جراحی برای كاهش وزن او وجود ندارد.در سال ۲۰۰7 نیز به دلیل وزن زيادش پزشکان تصور می كردند او تا چند ماه ديگر 
زنده نخواهد ماند.او خود معتقد است كه پزشکان برای نجات جان او هیچ كاری نمی كنند و می گويد آن ها مرا رها كرده اند تا 
بمیرم.اين زن كه فقط 1.5۲ متر قد دارد در وضعیت بسیار خطرناكی قرار دارد. وزن زياد او باعث شده است فشار زيادی به 

قلب و ريه هايش وارد شود و به همین دلیل نیز او بدون كپسول اكسیژن قادر به نفس كشیدن نیست.
اين زن در ۲۰ سالگی وزن طبیعی داشت، اما بعد از دچار شدن به افسردگی بعد از زايمان به طور باورنکردنی به خوردن 
غذا پرداخت و به سرعت چاق شد. به نوشته نشريه سان، اكنون خانم موسیملر در نوبت انجام عمل جراحی است. اوايل سال 

جاری نیز سنگین ترين مرد بريتانیا كه 444 كیلوگرم وزن دارد در انگلستان تحت عمل جراحی قرار گرفت.
ديلی میل/15 جوالی
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● متولد فروردين )بره(:
امروز شما می ترسید به چیزهايی كه می 
خواهید نرسید. شما می توانید با حضور 
انجام  يا  مذهبی  مکانهای  در  كردن  پیدا 
دادن يك فعالیت اجتماعی ديگر فشاری كه 
كم  را  كنند  می  وارد  شما  بر  نیازهايتان 
قابل  تأثیری  كه  كاری  دادن  انجام  كنید. 
می  باعث  باشد  داشته  ديگران  در  توجه 
شود شما نسبت به خود احساس بهتری 

پیدا كنید.
● متولدين ارديبهشت )گاو(:

كه  خواهند  می  شما  از  ديگران  امروز 
شما  و  كنید  بازی  را  آنها  راهنمای  نقش 
هم دوست داريد تا جايی كه می توانید به 
آنها كمك كنید. ماه در دهمین خانه شما به 
نیازهای جديد شما اشاره می كند و شما 
را فردی دلسوز می داند. كمك كردن به به 
كسانی كه با شما رابطه نزديکی دارند كار 
شما  های  انگیزه  اما  است،  تحسینی  قبل 
اكنون  هم  كه  خوبی  كارهای  توانند  می 
شما  كنند.  ارزش  كم  را  دهید  می  انجام 
انجام می دهید  نبايد در عوض كاری كه 
چیزی بخواهید. كمك شما زمانی باارزش 
می شود كه شما فقط به خاطر خود آنها 

بهشان كمك كرده باشید.
● متولدين خرداد )دوقلوها(:

عجیبی  روياهای  توانید  می  امروز  شما 
مسافرتهای  يا  و  تعطیالت  با  ارتباط  در 
آخر هفته داشته باشید. شما تا موقعی كه 
قدرت  باشید  نداشته  غیر ممکن  روياهای 
عملی كردن تخیالت خود را داريد. تصور 
كردن آنچه كه می تواند اتفاق بیفتد بدون 
كار  باشد  داشته  وجود  مانعی  هیچ  اينکه 
جهان  به  آنها  آوردن  اما  است،  جالبی 
آنها  افتادن  اتفاق  باعث  تواند  واقعیت می 

شود.
● متولدين تیر )خرچنگ(:

می  رفتار  شما  با  سردی  به  ديگران  اگر 
از  را  رفتاری  چنین  انتظار  شما  و  كنند 
آنها نداشته ايد نبايد فوراً به آنها اعتراض 
ای  دوگانه  پیامهای  توانید  می  كنید. شما 
خواستار  شما  اينکه  وجود  با  بفرستید. 
احساسی  ارتباطی  كردن  كردن  برقرار 
هستید ولی اعمال شما نشان دهنده چیز 
واكنش  نوع  از  شما  اگر  است.  ديگری 
كه  است  اين  دلیلش  ترسید،  می  ديگران 
شما كم حرف تر شده ايد. شما می توانید 
با صحبت كردن در مورد نیازهايتان همه 

چیز را به نفع خود تغییر دهید.
● متولدين مرداد )شیر(:

را  توانند خودشان  نمی  ديگران  كه  وقتی 
است  ممکن  بدهند  تطبیق  شما  عشق  با 
است  ممکن  دلیل  اين  به  و  ببینند.  صدمه 
احساس كنید كه بهتر است به جای اينکه 
از  هستید  انسانی  چه  واقعًا  دهید  نشان 
را  خود  خاص  توانايیهای  احساسی  نظر 
ثابت كنید. متأسفانه اين كار باعث خواهد 
از  افرادی كه در زندگی شما هستند  شد 
كه  بفهمید  شما  اگر  بشوند.  دورتر  شما 
خود  روش  با  را  خود  عشق  انسانی  هر 
ابراز می كند، خواهید توانست با سخاوت 
بدون  را  شود  می  بهتان  كه  پیشنهاداتی 

قضاوت قبلی قبول كنید.
● متولدين شهريور )سنبله(:

آن  به  كاماًل  بتوانید  كه  بیابید  را  هدفی 
ايمان داشته باشید. اگر اهداف شما اهدافی 
يا يك هدف  بزرگتر  با گروهی  كه  باشند 
اجتماعی در ارتباط باشند، شما می توانید 
بدون اينکه متوجه بشويد در خدمت مردم 

واقعًا  شما  صورت  اين  در  باشید.  ديگر 
نیاز نداريد در عوض كاری كه انجام می 
خوبی  احساس  كنید،  مطالبه  چیزی  دهید 
كه از كمك كردن به ديگران بهتان دست 

می دهد بهترين پاداش برای شماست.
● متولدين مهر )ترازو(:

شما امروز می توانید كاماًل خالق باشید، 
برای اينکه شما در حالی كه با يك هدف 
ايد،  كرده  برقرار  ارتباط  واال  معنوی 
فکرتان نیز آزادتر شده است. اين خالقیت 
هنرمندانه  اظهاراتی  به صورت  تواند  می 
متجلی شود و شما می توانید به روشی 
به  كه  كنید  صحبت  خودتان  مورد  در 
سرشت  بتوانند  تا  كنید  كمك  هم  ديگران 
واقعی خود را بشناسند. شما بدون اينکه 
دادن  نشان  واسطه  به  كنید  تالش  خیلی 
می  سادگی  به  خود  واقعی  خصوصیات 
توانید از استعدادهای خود استفاده كرده 
برتان  و  دور  كه  افرادی  زندگی  در  و 

هستند تأثیر مثبتی بگذاريد.
● متولدين آبان )عقرب(:

ممکن است شما نیاز داشته باشید كه از 
كه  اتفاقاتی  مورد  در  و  خانه خارج شده 
در داخل خانه افتاده ديدگاه های جديدی 
كسب كنید. اگر شما در رابطه ای عاطفی 
گیج و سردرگم شده ايد به جای اينکه فکر 
برای  افتد  می  اتفاقاتی  چه  اينده  در  كنید 
مدتی از فکر كردن به آينده اجتناب كنید. 
را حل  بردن محدوديتها مشکالت  بین  از 
نمی كند اما به شما كمك می كند تا بتوانید 
با  را  افتد  می  پیرامونتان  در  كه  اتفاقاتی 

وضوح بیشتری ببینید.
● متولدين آذر )كمان(:

داريد  زيادی  بسیار  كارهای  شما  امروز 
كه بايد در محل كار به آنها بپردازيد، به 
گونه ای كه حتی شايد نفهمید كه از كجا 
شروع كرده ايد. به جای اينکه ديگران را 
كه  است  بهتر  بکنید،  خود  مشکل  درگیر 
سريع دست به كار شده و تا حد توانتان 
تالش كنید. زمانی كه به جای كنترل كردن 
يك موضوع فقط تظاهر به انجام دادن اين 
كار می كنید در حالیکه واقعًا آن را انجام 
نداده ايد، اين رفتار شما بسیار مشهود و 

بارز است.
● متولدين دی )بز(:

بسیار  روزهای  شما  برای  روزها  اين 
سختی است، بنابراين پیدا كردن يك روش 
مفید برای ابراز كردن احساسهايتان امری 
حیاتی است. در حالیکه واكنش سريع به 
از  ابتدا  ندادن  نشان  ديگران  عملکرد 
شخصیت شما بعید به نظر می رسد، اما 
قبل از اينکه كاماًل تنش ها را فرو بنشاند 
مديريت  را  آنها  سازد  می  قادر  را  شما 

كنید.
● متولدين بهمن )ظرف آب(:

فقط زمانی كه شما از ناديده گرفته شدن 
توجه  شويد،  می  ناراحت  احساسهايتان 
اما  ديگران به سمت شما جلب می شود. 
ای  اندازه  به  باز هم ممکن است كه شما 
نکنید.  راحتی  احساس  داشتید  آرزو  كه 
خوشبختانه شما قادر خواهید بود به حد 
كافی خودتان را مطرح كنید در حالی كه 
هنوز  را  خود  وجود  بخشهای  از  برخی 
در  كردن  مقاومت  ايد.  داشته  نگاه  مخفی 
تواند  می  هنوز  زندگیتان  رازهای  برابر 

منشأ اولیه آسايش خاطر شما باشد.
● متولدين اسفند )ماهی(:

كنید  پیدا  نیاز  شما  فردا  است  ممکن 
مورد  در  و  كنید  آغاز  را  جديدی  روز 
اما  كنید.  صحبت  نفر  يك  با  احساستان 
داشته  را  اين  توانايی  بايد  شما  امروز 
نگه  مخفی  را  خود  احساسات  كه  باشید 
خلوت  در  توانید  می  كه  جايی  تا  داريد. 
خود به سر ببريد و از رويا پردازی های 
يا  و  ببینید  فیلم  اينکه  يا  ببريد؛  لذت  خود 
يك كتاب بخوانید تا اينکه از فکر و خیال 
ياد  به  اما  كنید.  از حد دوری  كردن زياد 
برای  توانید  نمی  شما  كه  باشید  داشته 
پیش  را  رازهايتان  طوالنی  زمان  مدت 

خود نگه داريد. 

خواننده عزيز فال هفته
هفته نامه پرشين!

 
كه  است  شما  حق  اين 
مورد  را  نشريه  اين 
قرار  بررسی  و  نقد 
هر  در  را  ما  و  دهید 
ساختن  مطلوب  چه 
محتويات  كیفی  سطح 
هفته نامه ياری رسانید. 
اين  به  دسترسی  برای 
راه  ترين  سريع  هدف، 
متقابل  ارتباط  برقراری 
و  نظريات  انعکاس  و 
شما  سازنده  انتقادات 

می باشد. 

تماس  برقراری  با  لذا 
تلفنی و اينترنتی نظرات 
را  خود  های  ديدگاه  و 
بگذاريد  میان  در  ما  با 
بتوانیم به عنوان يك  تا 
جمعی  ارتباط  رسانه 
خود  رسالت  بدرستی 

را ايفا نمائیم.
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info@persianweekly.co.uk نيازمنديها
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 كانون ايرانیان                                   ۰۲۰77۰۰۰477

كانون ايران                                             ۰۲۰874۶3۲۶9 
جامعه ايرانیان                                         ۰۲۰8748۶۶8۲  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               ۰۲۰7۲۲53۰۰۰ 
وزارت كشور انگلستان                             ۰845۶۰۰۰914 
اطالعات پرواز هیترو            ۰87۰۰۰۰۰1۲3 
دفتر ايران اير هیترو            ۰۲۰85۶498۰۶

رستوران ها
رستوران اپادانا                                ۰۲۰7۶۰33۶9۶ 
رستوران اريانا                                        ۰۲۰7۲۶۶9۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰7۶۰۲9۰4۰ 
رستوران الونك 1                             ۰۲۰7۶۰3113۰
رستوران الونك ۲                                    ۰۲۰7۲۲9۰41۶ 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰89۶44477
رستوران پامچال                                     ۰۲۰8۲۰39595
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰84589۰83
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰7۲۶۲4۰15
رستوران پاريس                                      ۰۲۰7۲89۲۰۲3
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰845۲9۲۲۶
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰7۲583۶51

رستوران حافظ                                        ۰۲۰7۲۲99398
رستوران هیزم                                        ۰۲۰7431454۶     

رستوران ديار                                         ۰۲۰89۲۰9744 
رستوران ژينو                                         ۰۲۰8847174۰ 
رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰834۶559۲

رستوران كندو                                         ۰۲۰77۲4۲4۲8    
رستوران صفا                                         ۰۲۰77۲38331
رستوران كلبه                                         ۰۲۰77۰۶4888
رستوران مهدی                                       ۰۲۰85۶37۰۰7
رستوران نیمکت                                      ۰۲۰8889۶989
رستوران ياس                                         ۰۲۰7۶۰39148
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰89989۰8۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰88344888

رستوران سالم                                        ۰۲۰8838۰۰۰7  
رستوران اريانا                                      ۰۲۰7۲۶۶9۲۰۰ 

رستوران ايتالیايی                     ۰۲۰834944۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰7۲438444

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰7۶۰3۲379  
رستوران لیدو                                         ۰۲۰895۲4748 
سفره سرای مهدی ۲           4344 7۶۲5 ۰۲۰

سوپر ماركت ها 
آران                                      ۰۲۰84455775  
اهواز                                            ۰۲۰877853۶1
انزلی                                        ۰۲۰84581۲۲1
انجمن زعفران                              ۰۲۰8451۶۶1۶
بهار                                         ۰۲۰7۶۰35۰83
بیژن                                         ۰۲۰7435۲37۰
پرارا                                       ۰۲۰7۶۰3۶۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰7۲7۲۲۶۶5
تفتان                                       ۰۲۰77317819
تهران                                      ۰۲۰74353۶۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰7۶398۰۰7
جردن                                          ۰۲۰84۲۶5448
آلما                                        ۰۲۰8۲۰۲7۶۰۰

زمان                                           ۰۲۰7۶۰389۰9 
خیام                                          ۰۲۰7۲583۶37 
زمزم                                        ۰۲۰845۲4۰۰4

فرديس                                     ۰۲۰88۶1۶187  
سارا               ۰۲۰7۲۲9۲۲43
ستاره                                      ۰۲۰88۶35۲51
ساواالن                                                  ۰۲۰834788۲۲
سپید                                       ۰۲۰89۶9797۰ 

سلیمان                                             ۰۲۰7۶۲4۲957 
سهند                                                   ۰۲۰83433۲79 
سرور                                                ۰۲۰8974۶۰88 
سیب                                                  ۰۲۰8399۲83۲ 
علی                                    ۰۲۰85۶۶93۶۰ 
مازندران                                     ۰۲۰857995۰۰
ماهان                                          ۰۲۰89۶3۰۰1۲

منصور                                           ۰۲۰895۲5۶37 
محصوالت ايران                              ۰89۶3۰۰۲۰۲۰

وحید                                             ۰۲۰89749997 
قنادی رضا                                ۰۲۰7۶۰3۰9۲4 
قنادی عسل                               ۰۲۰77۰۶۲9۰5

 

هفته نامه پرشين در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزيع نمی شود

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان

سوپر انزلی
جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ايرانی
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشيد

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نيزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپيد
سوپر سيب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحيد

سوپر سرور
 سوپر فرديس

 سوپرايرانی
كويينزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرين

 سوپر ماركت
 اينتر نشنال
گلدرز گرين

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر كسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

)كرايدون
 رستوران

ايلينگ كباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشيا

 رستوران
پرشين پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژينو
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 فروش زمين

فروش 2 فطعه زمين در شيراز بعد از پليس راه شيراز سپيدان واقع در كوچه داالهو
با كاربری  6 دانگ مجزا   با دو سند  40x 65 متر  ابعاد  با  2 قطعه زمين كنار هم  
رستوران و مركز تفريحی با ديوار كشی و برق و چاه آب و 2 بر خيابان زير قيمت

07837025381  -  00989177104767   اسماعيلی

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی و جزيی

با نازلترين قیمت
07780814374

برق كار
انجام كليه كارهای

 برق ساختمان
تك فاز و سه فاز

07861768682

رفوگری و
 شستشوی فرش

خريد و فروش فرش نو و كهنه

07868669068

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

****************
 در صورت تمايل به توزيع نشريه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشين 02084554203 تماس
 حاصل فرمائيد

اطاق جهت اجاره
Golders Green
با تمامی امکانات

ترجیحا دانشجو

02084554203

راننده ون با گواهينامه 
انگليسی مور نياز است

ترجيحا منطقه گرين فورد
ساعت تماس: 1۰ صبح تا 7 شب

07759512443

محل كار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنايی  قیمت  با 
بهترين 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 كليه 

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

بازنشستگی برای فروش فوری قيمت 20000 پوند
 

07772343321- 02089944224

اطاق جهت اجاره
در منطقه شرق لندن

07723805759
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و  مشاغل  پدر،  فوت  از  پس  و  شد  »امین الملك«  به  ملقب  سپس 
وزيراعظم  سمت  با  13۰۰ق  سال  در  شد.  عهده دار  را  او  مناصب 
كارهاي وزارت دربار و داخله به او محول شد و از آن پس ملقب به 
»امین السلطان« شد. امین السلطان جوان هنگام صدارت میرزا يوسف 
از  نیز در دست داشت و پس  را  كارهاي صدارت  مستوفي الممالك 
تمام  و  ناصرالدين شاه شد  امین السلطان صدراعظم  نامبرده،  فوت 
13۰۶ق  سال  در  گرفت.  دست  در  را  كشور  اداره  و  سیاسي  امور 
اروپا را فراهم  امین السلطان مقدمات سفر سوم ناصرالدين شاه به 
ساخت و وي را همراهي كرد و در اين سفر بود كه امین السلطان در 
تالبوت  ماژور  به  ايران«  تنباكوي  و  توتون  انحصار  »امتیاز  اعطاي 
علما  مخالفت  با  امتیاز  اين  اجراي  چند  هر  كرد،  ايفا  را  مهمي  نقش 
وزيراعظمیش  مدت  در  امین السلطان  شد.  ملغي  و  روبه رو  مردم  و 
امتیازات  ايران،  دخانیات  انحصار  امتیاز  از  غیر  ناصري  دوره  در 
متعددي به بیگانگان داد از جمله: »قرارداد التاري«، »امتیاز كشتیراني 
به  بانك شاهي« و »استخراج معادن« را  در رود كارون«، »تاسیس 

انگلیس داد. 
امین السلطان تا سال 1313ق كه واقعه قتل ناصرالدين شاه در حرم 
شاهزاده عبدالعظیم اتفاق افتاد، صدراعظم ناصرالدين شاه بود. وي 
مرگ شاه را با ترفند خاصي تا جلوس مظفرالدين میرزا ولیعهد به 
تخت سلطنت مخفي نگاه داشت و در دوره مظفرالدين شاه تا سال 
درباريان  دسايس  اثر  بر  ولي  ماند  باقي  صدارت  مقام  در  1314ق 
و اطرافیان شاه معزول و به قم تبعید شد و به جاي او امین الدوله 
اقتصادي  مشکالت  به  توجه  با  1317ق  سال  در  گرديد.  صدراعظم 
امین الدوله  چون  كرد.  اروپا  به  سفر  عزم  شاه  مظفرالدين  ايران 
مقدمات سفرش را مهیا نکرد او را از صدارت عزل و تبعید كرد و 
امین السلطان را از قم به تهران فراخواند و او با عنوان »اتابك اعظم« 
صدراعظم ايران شد و تا آخر سال 13۲1ق در اين سمت باقي ماند. 
اتابك اعظم به منظور تامین خواسته شاه جهت سفر به اروپا دست 
 5/۲۲ مبلغ  مزبور  بانك  از  و  شد  روس  استقراضي  بانك  دامن  به 
میلیون منات طال وام تقاضا كرد. ضمانت پرداخت اين وام منوط به 
»عوايد گمركي ايران به استثناي گمركات فارس و بنادر جنوب« بود. 
با واگذاري اين وام عمال شريان اقتصادي كشور تحت كنترل روس 
قرار گرفت و موجب اعتراض بازرگانان ايراني قرار گرفت و بعدها 

اين امر يکي از زمینه هاي انقالب مشروطه را فراهم ساخت. 

ديگر  بار  شاه  13۲۰ق  سال  در  كه  بود  نگذشته  زيادي  مدت  هنوز 
به بهانه بیماري خويش سفر خود را به اروپا آغاز كرد. اين بار هم 
از بانك استقراضي روس  اتابك اعظم براي تامین هزينه سفر شاه 
مبلغ 1۰ میلیون منات طال وام گرفت و »امتیاز راه آهن جلفا به قزوين« 
را به روس واگذار كرد. مظفرالدين شاه پس از بازگشت از سفر دوم 
افالس  عواملي چون  و  رو شد  به  رو  اتابك  بر ضد  با حركت هايي 
مالي كشور، عدم پرداخت حقوق كاركنان دولت، وام خواهي از بانك 
استقراضي روس و اعطاي امتیازات گوناگون به بیگانگان باعث شد 
اتابك اعظم از مسند قدرت بركنار شود و به جاي او عین الدوله به 
بهانه  به  اعظم  اتابك  زمان  از  برهه  اين  در  شد.  منصوب  صدارت 
سفر حج از كشور خارج شد و به سفر دور دنیا پرداخت و پس از 
عربستان  عازم  مراسم حج  اداي  مختلف جهت  از كشورهاي  ديدار 
شد و دوباره به اروپا بازگشت و تا سال 13۲5ق در اروپا زيست. تا 
اينکه پس از مرگ مظفرالدين شاه فرزندش محمدعلي میرزا قاجار به 
تخت سلطنت نشست. با اصرار محمدعلي شاه، اتابك اعظم به ايران 
فراخوانده و به مقام نخست وزيري منصوب شد تا محمد علي شاه 
كینه ديرينه خود را از مشروطه خواهان و جنبش مشروطه خواهي به 
4 ماه نخست وزير و وزير كشور بود  رخ آنها كشیده باشد. حدود 
تا در روز ۲1 رجب 13۲5ق در حالي كه با سید عبداهلل بهبهاني از 
مجلس خارج مي شد در صحن بهارستان با ضرب گلوله عباس آقا 
صراف تبريزي به قتل رسید. بسیاري معتقدند كه ضارب هم پس از 
دستگیري اقدام به خودكشي كرده است اما روايت هايي وجود دارد 

كه صحت اين ادعا را زير سوال مي برد. 
حبل المتین براي اثبات اينکه عباس آقا عامل ترور بوده، نامه تهديدآمیز 
عباس آقا به امین السلطان را در شماره ذي حجه 13۲5 چاپ كرد و 
مدعي شد كه تاريخ نامه 1۰ رجب است؛ بعضي معتقدند كه عباس آقا 
پس از ترور موفقش در حین فرار از ترس دستگیري با اسلحه خود 
آقا را حیدر  اين است كه عباس  قتل رسانده است. نظر ديگر  به  را 
عمواوغلي به قتل رسانده تا اسرار فاش نشود. به هر صورت هنگام 
ترور هیچ شاهدي نبود و كسي عامل ترور را به چشم نديده تاريکي 
پاشید  هوا  به  خاک  شلیك  لحظه  در  كه  قاتل  همدست  كمك  و  هوا 
صحنه اي است كه امکان شناسايي قطعي قاتل را ناممکن مي سازد. 
عباس آقا نیز در جايي دورتر از محل ترور در خون خود غلطید و در 
جیب او ورقه اي يافتند بدين مضمون:  »عباس آقا صراف آذربايجاني 

عضو انجمن 41 فدايي ملت«. مخبرالسلطنه هدايت كه يقین دارد قاتل، 
تیر به  آقا نیست در كتاب خاطرات و خطرات مي نويسد: »3  عباس 
اتابك اصابت مي كند، عباس نامي هم تیري در دهانش خورده و از 
پشت سر هم گفتند در میدان جلو درب منزل معین السلطان 4۰ قدم 
دور از درب مجلس مي افتد و از بغلش تعرفه انجمن آدمیت بیرون 
مي آيد، اطباء تشخیص دادند كه خودش نزده است و اگر او قاتل بود 
دلیلي نداشت كه در طرف ديگر میدان خودش را بزند، آن هم دور از 
معركه، اتابك هم هیچ وقت مسلحي نبود بدبختي عباس آقا اين بوده 

كه در آن محل تنها بوده است. 
خاک  به  خويش  اختصاصي  مقبره  در  و  حمل  قم  به  اتابك  جنازه 

سپرده شد. 

كالسهای 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 كينگستون

ادامه از صفحه 18
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ورزش ايران
تکرار افتخار پس از 10 سال 

تیم ملی تکواندو ايران در شرايطی برای دومین بار عنوان قهرمانی جام 
اين  داد كه در هشت دوره حضورش در  به خود اختصاص  را  جهانی 
رويداد بزرگ، به دو عنوان قهرمانی ، شش عنوان نايب قهرمانی و يك 
پانزدهمین دوره رقابت های جام  پرونده  يافته است.  مقام هفتمی دست 
شهر  در  چین  میزبانی  به  تیرماه   ۲۶ شنبه  روز  از  كه  تکواندو  جهانی 
تیم ملی كشورمان بسته  با قهرمانی  ارومچی آغاز شده بود سه شنبه 
فدراسیون  كار  دستور  در   198۶ سال  از  جهانی  جام  رقابت های  شد. 
اين مسابقات را  تکواندو  فدراسیون جهانی  قرار گرفت.  تکواندو  جهانی 
با هدف رقابت نزديك مدعیان جهانی اين رشته آغاز كرد. هدفی كه در 
 13 تنها  دوره  اولین  در  المپیك ختم شد.  در  تکواندو  به حضور  نهايت 
كشور به اين مسابقات دعوت شدند. فدراسیون جهانی همه ساله تیم های 
صاحب نام تکواندو دنیا را برای حضور در جام جهانی دعوت می كرد. 
در طول 14 دوره گذشته اين مسابقات كره جنوبی با كسب 1۲ عنوان 
قهرمانی بیشترين عناوين را كسب كرده است. تیم ملی ايران اولین بار 
در مسابقات زاگرب كرواسی به سال 1991در اين رقابت ها حضور يافت 
و با يك نقره و دو برنزی كه كسب كرد موفق به كسب عنوانی نشد. تیم 
ملی كشورمان از آن سال تاكنون روند رو به رشدی را در جام جهانی 
جهانی طی كرده و پس از كسب اولین نايب قهرمانی در سال 1997، در 
رقابت های ۲۰۰۰ لیون فرانسه با مدال های طالی ساعی و بی باک و دو 
نقره افالكی و اصالنی با كنار زدن كره جنوبی عنوان قهرمانی را به خود 
۲۰۰۶ به صورت تیمی برگزار شد  از سال  اختصاص داد.اين رقابت ها 
و در همان سال ايران با صعود به بازی پايانی عنوان نايب قهرمانی را 
كسب كرد. در بین تمامی مدعیان سنتی تکواندو، ايران تنها تیمی است 
كه در هر سه دوره ای كه مسابقات به صورت تیمی برگزار می شود به 
بازی پايانی راه پیدا كرده و روز سه شنبه در سومین حضور خود موفق 
به كسب عنوان قهرمانی شد. دو عنوان قهرمانی، شش نايب قهرمانی و 
يك مقام هفتمی كارنامه درخشان تکواندو ايران از 11 دوره حضور در 

جام های جهانی است. 
تاريخچه حضور ايران در جام جهانی: 

- پنجمین دوره 1991 در زاگرب كرواسی ايران هفتم شد - يك نقره و 
۲ برنز 

- هشتمین دوره 1997 قاهره مصر ايران دوم شد - يك طال يك نقره و 
۲ برنز 

- نهمین دوره 1998 زينگل فینگن آلمان ايران دوم شد - يك طال، ۲ نقره 
و يك برنز 

- دهمین دوره ۲۰۰۰ لیون فرانسه ايران قهرمان شد - ۲ طال، ۲ نقره 
- يازدهمین دوره هوشیمینه ويتنام ايران دوم شد - ۲ طال يك نقره ۲ 

برنز 
- دوازدهمین دوره ۲۰۰۲ توكیو ژاپن ايران دوم شد - 3 طال و 3 برنز 

- سیزدهمین دوره ۲۰۰7 بانکوک تايلند ايران دوم شد - ۲ طال، يك نقره 
و يك برنز 

- چهاردهمین دوره ۲۰۰9 باكو آذربايجان ايران دوم شد. 

بهترين  معتمد  باقري  مربي،  بهترين  مهماندوست 
تکواندوكار 

از  نفر  دو  و  شدند  معرفي  چین  در  تکواندو  جهاني  جام  بهترين هاي 
ايراني ها در جمع بهترين ها حضور دارند. 

در پايان اين دوره از رقابت ها كه در ارومچي چین برگزار شد مسئوالن 
كمیته برگزاري مسابقات رضا مهماندوست را به عنوان بهترين مربي و 
محمد باقري معتمد كه در اين رقابت ها تمام مبارزات خود را پیروز شد 
به عنوان بهترين تکواندوكار انتخاب كردند. تیم ملي تکواندو مردان ايران 
در اين دوره ازرقابت هاي جام جهاني با شکست اسپانیا در ديدار نهايي 
قهرمان شد. تیم بانوان ايران هم در همان دوره مقدماتي از دور رقابت ها 

حذف شد. 

ورزشی ايران و جهان

هفت مربی محکوم 
در انتظار عفو 

تالش  و  فوتبال  فدراسیون  لیگ  سازمان  تعلل  پرده  پشت 
كردن  سر  به  دست  براي  عزيزمحمدي  سردار  نافرجام 
خبرنگاراني كه فهرست تازه مربیان منشوري را جست وجو 
اخالقي  منشور  ستاد  متولیان  پرمشغله  روزهاي  مي كنند، 
خودنمايي مي كند. پس از درز پیدا كردن خبر منشوري بودن 
نفت  باشگاه  مديران  رسانه اي،  محافل  در  دست نشان  نادر 
تهران مکاتبات مفصل و كشداري با فدراسیون فوتبال داشتند. 
اعالم  رسمي  به طور  هرگز  البته  نفت  باشگاه  استعالم  پاسخ 
نشد اما با كنار رفتن دست نشان از سرمربیگري اين تیم مسلم 
شد كه پرونده پاكسازي فوتبال ايران توسط نهادهاي خاص 
مربیان  حذف  براي  لیگ  سازمان  روش  است.  شده  مفتوح 
از  لیگ  فرد است. سازمان  به  منشوري هم ويژه و منحصر 
طي  دارد  سعي  اخالقي،  منشور  نام  به  پديده اي  طرح  آغاز 
از استخدام  با مديران باشگاه ها، آنها را  مکاتبات خصوصي 
مربیان مورد دار منع كند و اطالع رساني به اين مربیان نیز به 

صورت كامال خصوصي انجام مي شود. 
البته به دلیل فقدان مدارک مستدل و براي  چنین سازوكاري 
كار  دستور  در  مذكور  مربیان  رسمي  شکايت  از  پیشگیري 
پرونده شکايت حمید  راي  پیش  دو روز  گرفته. چنانکه  قرار 
و  دريافت رشوه  به  را  او  كه  دولتي  يك سايت  از  درخشان 
تباني در هفته هاي پاياني لیگ نهم متهم كرده بود، اعالم شد. 

دبیر  علیپور،  اظهارات  به  استناد  با  كه  مذكور  دفاعیه سايت 
پاي  بود  كرده  مطرح  را  اتهامي  چنین  اخالقي  منشور  ستاد 
مديران فدراسیون فوتبال را نیز به اين ماجرا باز كرد و همین 
ماجرايي،  چنین  تکرار  از  جلوگیري  براي  شده  باعث  مسئله 
مسکوت  منشوري  مربیان  مورد  در  نظري  يا  خبر  هرگونه 
بماند. با افزايش تعداد مربیاني كه با عناوين مختلف در مظان 
اتهام قرار گرفته اند و به ناچار بايد در حاشیه، تماشاگر فوتبال 
ايران باشند، دايره مربیاني كه در سطح لیگ برتر  باشگاهي 
فعال هستند نیز محدود شده است. چنانکه حسین فركي، پس 
از سال ها زندگي در سايه اكنون در قامت سرمربي يك تیم لیگ 
برتري مشاهده مي شود و فصل آينده روي نیمکت نفت تهران 
خواهد نشست. ساز و كار جذب مربي در لیگ برتر نسبت به 
سال هاي گذشته دستخوش تغییرات اساسي شده. پچ پچ ها و 
حرف هاي درگوشي كه به رغم تمهیدات فدراسیون نشین ها از 
اتاق هاي ساختمان فدراسیون فوتبال به بیرون درز پیدا كرده 
دهم حرفه اي  لیگ  آغاز  آستانه  در  مربي  هفت  از محرومیت 
حکايت دارد. لیست هفت نفره اي كه هرگز به طور رسمي در 

اختیار رسانه ها قرار نمي گیرد. شامل اين مربیان است: 

بین سرمربي فصل گذشته  فرهاد كاظمي: كش و قوس   -  1
در  اين  نرسید.  نتیجه  به  لیگ  سازمان  رئیس  و  فوالدگستر 
حالي است كه نظارت ستاد منشور اخالقي از اين فصل شامل 
لیگ دسته اول هم شده و در اولین اقدام فرهاد كاظمي به حکم 
منع  تبريز  فوالدگستر  تیم  با  همکاري  ادامه  از  لیگ  سازمان 
با  اعتنا  قابل  نتايج  به رغم رقم زدن  اينکه كاظمي  شده است. 
فوالدگستر و هدايت اين تیم به فینال جام حذفي پس از پايان 
نظر  به  نگرفت عجیب  قرار  تیمي  هیچ  اقبال  مورد  قراردادش 
دسته  لیگ  فضاي  تطهیر  براي  شد  بعدها مشخص  مي رسد. 
اول، سازمان لیگ، رابطه مربیان منشوري با باشگاه هاي لیگ 

يکي را هم قطع كرده است. 

۲ - فیروز كريمي: سرمربي موفق فصل گذشته داماش كه اين 
تیم را تا آستانه صعود به لیگ برتر پیش برد، در بالتکلیفي 
به عنوان متخصص هدايت  فیروز كريمي كه  به سر مي برد. 
با  قرارداد  امضاي  از  پس  برتر،  لیگ  به  دسته اولي  تیم هاي 
فوالدگستر در انتظار پاسخ قطعي سازمان لیگ به مديران اين 
باشگاه به سر مي برد پس از چند روز سردرگمي در نهايت 
قراردادش با اين تیم لغو شد. اين در حالي است كه هنوز كسي 
نمي داند چرا اين مربي در حساس ترين مقطع لیگ دسته اول 

توسط امیر عابديني، مديرعامل داماش اخراج شد. 

هواداران  محبوب  سرمربي  مورد  در  كمالوند:  فراز   -  3

تبريزي خبرهاي متناقضي به گوش مي رسد. در حالي كه نام 
فراز كمالوند در فهرست مربیان منشوري به چشم مي خورد، 
جديد  مديرعامل  عنوان  به  رسما  امروز  كه  جعفري  سردار 
پورجمشیدي،  سردار  اتفاق  به  شد  معرفي  تراكتورسازي 
تبريز  عاشوراي   31 لشگر  فرمانده  و  مديره  هیات  رئیس 
مشغول مکاتبه و رايزني با رئیس سازمان لیگ هستند. با در 
نظر گرفتن اين فرضیه كه بازيکنان منتسب به اين مربي در 
غیاب او كارآيي سابق را نخواهند داشت و ترس از سقوط اين 
تیم در اولین سال فعالیت مديران جديد باشگاه تراكتورسازي، 
مديران  است.  شده  آغاز  »ف.ک«  سومین  تبرئه  براي  تالش 
صورت  در  شده اند  متعهد  تراكتورسازي  ورزشي  سیاسي، 
آينده  فصل  دهم،  لیگ  در  كمالوند  مربیگري  كارت  صدور 
باشند.  نداشته  مخالفتي  او  محرومیت  و  بودن  منشوري  با 
نامتعارفي  پیشنهاد  چنین  مقابل  در  عزيزمحمدي  جبهه گیري 
باشگاه  مي دهد.  جلوه  مبهم  را  كمالوند  پرونده  وضعیت 
منشوري  خبر  كردن  درز  از  جلوگیري  براي  تراكتورسازي 
بودن كمالوند، از ورود خبرنگاران تبريزي به اردوي اين تیم 
ممانعت مي كنند و پس از بازگشت از تركیه، اردوي تهران را 

در سکوت خبري پشت سر مي گذارند. 

4 - نادر دست نشان: سرمربي فصل گذشته نفت تهران چندين 
روز صبر كرد تا پاسخ استعالم فدراسیون فوتبال به مديران 
اين باشگاه اعالم شود. دست نشان در همین فاصله مصرانه 
خواستار اعالم نوع تخلفش شده بود اما پس از اعالم رسمي 
نام حسین فركي به عنوان سرمربي جديد نفت، احتمال مي رفت 
كه نام اين مربي هم در فهرست مربیان منشوري قرار بگیرد. 

5 - وينکو بگوويچ: مرد كروات، به رغم كارنامه نسبتا روشني 
كه پس از سال ها فعالیت در فوتبال ايران از خود به جا گذاشته، 
از نگاه ستاد منشور اخالقي فاقد صالحیت مربگیري- در لیگ 
برتر و لیگه دسته اول است. بگوويچ فصل قبل با آلومینیوم 
اراک تا آستانه صعود به پلي آف لیگ دسته اول پیش رفت و 
به واسطه عملکرد مثبتش منتظر چراغ سبز مديران اين باشگاه 
براي تمديد قرارداد بود اما يك تماس تلفني مانع ادامه كار او 
در لیگ دسته اول شد. بگوويچ كه پیش از اين به عنوان تنها 
به  بود  شده  تبعید  يك  لیگ  به  ايران  فوتبال  منشوري  مربي 
گواهي يکي از همکاران سابقش فعالیت هاي وسیعي در عرصه 
دوپینگ داشته و به دريافت پول از بازيکنان نیز متهم است. 
شايعه دوپینگ تعدادي از بازيکنان فوالد كه يك سال پس از 
رفتن بگوويچ برمال شد و همچنین حراج پیراهن تیم ملي امید 
در زمان مربیگري او هنوز از خاطر اهالي فوتبال پاک نشده 

است. 
۶ - پیمان صاحب جمعي: نام دستیار همیشگي فراز كمالوند هم 
در فهرست جديد مربیان منشوري به چشم مي خورد. سازمان 
لیگ با استناد به اظهارات يکي از بازيکنان تراكتورسازي كه 
به  را  جمعي  صاحب  نیروزاست،  مواد  از  استفاده  به  متهم 
جمع مربیان منشوري افزوده است. براي پي بردن به صحت 
كمیته  در  صاحب جمعي  پرونده  مذكور،  بازيکن  اظهارات 

ضددوپینگ فدراسیون فوتبال در جريان است. 
)به  الهامي  كوتاه مدت  الهامي: سرنوشت حضور  - ساكت   7
عنوان نزديك ترين مربي يك دهه اخیر به فیروز كريمي( در 
مربیان  سیاهه  در  مربي  اين  نام  گرفتن  قرار  با  كرمان  مس 
منشوري مبهم به نظر مي رسد. او كه به عنوان دستیار صمد 
مرفاوي در تیم مس فعالیت مي كند از صبح دوشنبه و به بهانه 
مذاكره با مديران نساجي قائم شهر در تمرينات حاضر نشده 

و از محل اقامتش اطالع دقیقي در دست نیست. 
مديران منشوري 

منشا قرار گرفتن اين هفت مربي در دايره مربیان منشوري را 
بايد در اعتراضات بازيکناني كه براي رفع ابهامات به مرجعي 
كرد.  احضار شده اند جست وجو  فوتبال  فدراسیون  از  باالتر 
به عمل آمده  بازيکنان دوپینگي  اعتراف  از  تحقیقاتي كه پس 
مورد  مربیان  از  بعضي  توسط  كه  بازيکناني  شکايت  يا 
سوء استفاده مالي قرار گرفته اند در نهايت به تهیه چنین لیستي 
انجامیده است. در همین قاب از گوشه و كنار خبر مي رسد پس 
از تحقیقات وسیع اين مرجع خاص نام مديران دو باشگاه لیگ 
برتري و يك باشگاه دسته اولي در فهرست مديران منشوري 
قرار گرفته است. دوران مديريت ناصر شفق، مديرعامل سابق 
حکم  به  ابومسلم  مديرعامل  زمان،  حسین  و  تراكتورسازي 
سازمان لیگ و ستاد منشور اخالقي تا اطالع ثانوي به پايان 
باشگاه  مديرعامل  انصاري فرد  پرونده محمدحسن  و  رسیده 

راه آهن براي تکمیل تحقیقات در دست بررسي است.
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داليل ناكامي 
انگليس از 

زبان سرمربي 
يونايتدها 

سیامك خاجي 

دلیل  اصلي ترين  يونايتد  منچستر  سرمربي  فرگوسن،  سرالکس 

ناكامي انگلیس در تورنمنت هاي مهم را نبود تعطیالت زمستاني در 
لیگ اين كشور دانسته و معتقد است خستگي ناشي از لیگ پرفشار و 
سنگین جزيره باعث شده كه سه شیرها نتوانند در تورنمنت هاي مهم 
نتايج خوبي كسب كنند. سرمربي شیاطین سرخ در گفت وگويي با 
اشاره به اوج گیري وين روني در فصل گذشته مي گويد انتظار دارد 
مهاجم جوان تیمش در فصل پیش رو پیشرفت بیشتري داشته باشد 

و بهتر از قبل ظاهر شود. 

پیشنهاد 3۰ ساله 
حرف و حديث ها در مورد علل ناكامي انگلیس در جام جهاني ۲۰1۰ 
همچنان ادامه دارد و فرگوسن فقدان استراحت كافي براي بازيکنان 
در نیم فصل را يکي از مهم ترين علل اين ناكامي مي داند. فرگي معتقد 
است به همین دلیل بود كه شاگردان فابیو كاپلو در چهار بازي خود 
بسیار سنگین و خسته نشان دادند و اصال در حد خود ظاهر نشدند: 
اتحاديه فوتبال انگلستان بايد اين شانس را براي تیم ملي ايجاد كند 
كه بتوانند عملکرد خوبي در جام جهاني داشته باشند. البته به دلیل 
طبیعت فوتبال در اين كشور و فروش حق پخش تلويزيوني كه باعث 
شده هر هفته فوتبال در اينجا برگزار شود، اين ايده فعال عملي نشده 
است. من 3۰ سال پیش در اسکاتلند پیشنهاد تعطیالت زمستاني را 
ارائه كردم و در آنجا استقبال شد و از زمان حضورم در لیگ برتر 
اين زمینه  در  اقدامي  هیچ  اما هنوز  تکرار كرده ام  را  آن  بارها  نیز 

انجام نشده است. 
آفريقاي جنوبي  در  انگلیس  موفقیت  عدم  داليل  اصلي ترين  از  يکي 
عدم درخشش وين روني در اين رقابت ها بود. شماره 1۰ يونايتدها 
اما  رساند  ثمر  به  اولدترافورد  قرمزهاي  براي  گل   34 پیش  فصل 
جام نوزدهم را بدون گلزني به پايان برد تا تورنمنت كابوس واري 
ناامیدكننده روني  تابستان  كند.  تجربه  آلمان   ۲۰۰۶ همانند جام  را 
هواداران يونايتد را نگران كرده است اما فرگوسن به هوش فوتبالي 
باالي مهاجمش امید بسته و معتقد است او مي تواند در فصل جديد 
در  ساله   ۲4 مهاجم  اين  درخشش  كند.  ثابت  را  توانايي هايش  نیز 
فصل 2010-2009 اين امیدواري را براي فرگي به وجود آورده كه 
در رقابت هاي پیش رو بتواند بسیار بهتر كار كرده و يونايتدها را در 
رقابت با قدرت هاي تازه لیگ برتر همچون منچستر سیتي ياري كند. 
سرالکس مي گويد: او در موقعیت شناسي و زمان سنجي بسیار بهتر 
شده و در محوطه جريمه و جاگیري هايش پیشرفت زيادي نسبت به 

فصل گذشته داشته است. او سال قبل بیش از 3۰ گل به ثمر رساند 
و اگر بتواند همین آمار را تکرار كند و كمي در بازي اش پیشرفت 

داشته باشد انتظار ما را برآورده كرده است. 
فرگي ادامه مي دهد: اين پسر استعداد فوق العاده اي دارد و بايد منتظر 
درخشش بیشتر او در آينده باشیم. تمام تالشم را براي پیشرفت 
در  نکته  مهم ترين  مي دهم.  انجام  بازي اش  سطح  كردن  بهتر  و  او 
بتواند  و  برسد  كافي  بلوغ  و  به رشد  او  كه  است  اين  حال حاضر 
يکي از بهترين هاي فوتبال جهان شود. در آن زمان شما شاهد يك 

فوتبالیست كامل خواهید بود. 

لشکر مصدومان 
وين روني در حساس ترين مقطع فصل در تركیب يونايتدها آسیب 
لیگ قهرمانان آن  بايرن مونیخ در  برابر  نتوانست در ديدار  ديد و 
درخشش الزم را داشته باشد. آسیب ديدگي هاي مداوم در تركیب 
يونايتدها مشکالت زيادي را براي آنها در طول فصل گذشته ايجاد 
نیز  آنها حتي يك مدافع میاني  از فصل  تا جايیکه در برهه اي  كرد 
اين رابطه مي گويد: هر سال ما اين جمله را  نداشتند. فرگوسن در 
زماني  تا  كه  مي گويند(  را  همین  مربیان  همه  البته  مي كنیم)  تکرار 
كه هیچ مصدومي در تیم نداريم، همه چیز مرتب است. اين جزئي 

بازيکن  با چندين  فوتبال است كه در طول فصل  از  ناپذير  اجتناب 
با بازگشت مصدومان احساس  مصدوم مواجه شويم. فصل پیش 
نويل،  فصل  میانه هاي  در  ناگهان  اما  نداريم  مشکلي  كه  مي كرديم 
اوشي، ويديچ، فرديناند، دوقلوهاي داسیلوا و براون تقريبا همزمان 
نتوانیم  و  شويم  روبه رو  عجیبي  دردسرهاي  با  تا  شدند  مصدوم 

برنامه هاي خود را اجرا كنیم. 
تا به امروز يونايتدها در فصل نقل و انتقاالت تنها دو خريد انجام 
داده اند و تنها كريس اسمالینگ و خاوير هرناندز راهي اولدترافورد 
رقباي  ساير  و  سیتي  منچستر  سروصداي  پر  خريدهاي  شده اند. 
تیمش  به  فرگي  ولي  است  كرده  نگران  كمي  را  هواداران  تیم،  اين 
ايمان دارد و معتقد است منچستر با همین بازيکنان مي تواند براي 
كسب قهرماني در لیگ برتر و لیگ قهرمانان تالش كند: فکر مي كنم 
را  منچستر  ديگران  كه  چرا  داريم  موفقیت  براي  زيادي  ما شانس 
چندان جدي نمي گیرند و معتقدند كه منچستر ضعیف شده است اما 
آمده اند  اولدترافورد  به  اخیر  بازيکنان جواني كه در دو، سه سال 

حاال پیشرفت كرده و كم كم به بازيکنان بزرگي تبديل خواهند شد. 
با اينکه سرمربي شیاطین سرخ اينقدر مطمئن درباره تیمش صحبت 
مي كند اما آنها فصل پیش در رسیدن به ركورد 19 قهرماني در لیگ 
انگلستان ناكام شدند و قهرماني را به آبي هاي چلسي واگذار كردند: 
بود.  كننده  تعیین  بسیار  كه  داد  رخ  اتفاقاتي  چلسي  بازي هاي  در 
اشتباهات داوري نیز صدمات زيادي به تیم ما زد. ما فقط يك امتیاز 
مي خواستیم و اگر در يکي از بازي هايي كه شکست خورديم مساوي 
به هر حال بعضي سال ها  قهرماني مي رسیديم.  مقام  به  مي كرديم 
موفقیت  به  نتوانید  بعدش  فصل  است  ممکن  و  شماست  با  شانس 

برسید. 
پس از جام جهاني منچستر راهي فیالدلفیا شد تا اردوي آماده سازي 
بازي  نخستین  در  گذشته  آنها جمعه  كند.  برپا  آمريکا  در  را  خود 
تداركاتي خود 3 بر يك سلتیك را شکست دادند و به نظر مي رسد 
سعي  است:  راضي  كامال  تیمش  آماده سازي  روند  از  فرگوسن 
كرده ام تغییراتي در نوع تمرينات ايجاد كنم. در ابتداي حضورم در 
اين تیم ما در فواصل 8۰۰ تا 1۲۰۰ متر مي دويديم اما حاال ترجیح 
داديم اين برنامه را به دوندگي هاي ۲۰۰ متر برسانیم. در اين مدت 
نتايج بهتري نیز گرفته ايم. علوم ورزشي در سال هاي اخیر پیشرفت 

زيادي كرده است و به رشد فوتبال كمك خوبي مي كند. 

حضور برلوسکوني در 
تمرينات ميالن 

سیلويو برلوسکوني، مالك باشگاه میالن، قصد دارد به هر ترتیبي 
در  بماند.اين  میالن  باشگاه  در  كه  كند  متقاعد  را  رونالدينیو  شده 
حالي است كه گفته مي شود ستاره برزيلي چند پیشنهاد خوب از 
باشگاه هاي مختلف دارد. برلوسکوني به میالنلو رفت تا به بازيکنان 
تیم كه در تمرينات پیش فصل روسونري شركت كرده اند، خوشامد 
صحبت  تیم،  تمرينات  در  او  حضور  اصلي  دلیل  شايد  اما  بگويد. 
كه  برلوسکوني  باشد.  ماندن  به  او  كردن  متقاعد  و  رونالدينیو  با 
هر  به  دارد  قصد  كند،  مي  دخالت  باشگاه  مسائل  همه  در  معموال 
ترتیبي شده مانع از جدايي ستاره برزيلي تیمش شود. رونالدينیو 
پیشنهادهاي خوبي از لس آنجلس گالکسي و فالمینگو دارد اما هنوز 
با باشگاه میالن به توافق نرسیده است. اين در حالي است كه تنها 
يك سال از قرارداد او با میالن باقي مانده است.لس آنجلس گلکسي 
و فالمینگو عالقه زيادي براي جذب رونالدينیو دارند و پیشنهادهاي 
اما میالني ها قصد دارند  اند  ارائه داده  او  نیز براي خريد  هنگفتي 
در مقابل اين پیشنهادهاي وسوسه كننده مقاومت كنند.رونالدينیو و 
برادرش كه مدير برنامه هاي او نیز هست، روز دوشنبه با آدريانو 
گالیاني مالقات كردند تا در مورد آينده اين بازيکن مذاكره كنند.به 
نظر مي رسد حضور برلوسکوني در تمرينات میالن برنامه اي بود 

كه توسط گالیاني ترتیب داده شد. 

آينده اين تيم فوق العاده است 
پس از كشمکش های طوالنی، سرانجام يوآخیم لو، سرمربی تیم ملی 
با  قراردادش  كه  اعالم كرد  كنفرانسی مطبوعاتی  در  آلمان  فوتبال 
فدراسیون فوتبال اين كشور را تمديد كرده و در آينده نیز سکان 
پس  9روز  داشت.  خواهد  دست  در  را  آلمان  ملی پوشان  هدايت 
لو  يوآخیم  جنوبی،  آفريقای   ۲۰1۰ جهانی  جام  مسابقات  پايان  از 
سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان به گمانه زنی های گوناگون پايان داد 
اعالم  را  آلمان، خبری  فوتبال  فدراسیون  تئو سوانسیگر، رئیس  و 
تمديد  داشتند:  را  شنیدنش  آرزوی  لو  شاگردان  ويژه   به  كه  كرد 
قرارداد با فدراسیون فوتبال آلمان و ادامه  سرمربیگری ملی پوشان 
همچنین  سه شنبه  بعدازظهر  مطبوعاتی  كنفرانسی  در  كشور.  اين 
بیرهوف،  اولیور  جمله  از  دستیارانش،  و  لو  قرارداد  كه  اعالم شد 
مذاكرات  بحث برانگیز  چهره های  از  يکی  و  ملی  تیم  ورزشی  مدير 
میان فدراسیون و لو، تا سال ۲۰1۲ )تا پايان جام ملت های اروپا در 
لهستان و اوكراين( تمديد شده است. با توجه به موفقیت چشمیگر لو 
و تیم جوان آلمان در رقابت های جام جهانی ۲۰1۰ كه به كسب مقام 
سوم انجامید، انتظار می رود كه ملی پوشان آلمان بتوانند با قابلیت ها 
و ظرفیت های موجود به قهرمانی اروپا در سال ۲۰1۲ دست يابند. 
لو گفت: »همگی ما خوشحالیم كه مشتركا می توانیم ملی پوشان را 
همچنان همراهی كنیم.تیم ما از چشم انداز های ورزشی فوق العاده ای 
برخوردار است و برای ما نیز اين وظیفه ای خطیر است كه پس از 
جام جهانی موفقی كه پشت سرگذاشته ايم، خود را برای حضور در 

رقابت های جام ملت های اروپا در سال ۲۰1۲ آماده سازيم.« 
درباره  نیز  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  ورزشی  مدير  بیرهوف،  الیور 
بود  مهم  بسیار  نکته  اين  ما  »برای  داد:  توضیح  جديدش  قرارداد 
كرد،  ارائه  عالی  فوتبالی  جهانی  جام  در  كه  را  جوان  تیم  اين  كه 
همراهی كنیم و در پیشرفت آن سهیم باشیم. اين پیشرفت به خودی 
خود صورت نمی گیرد و در ذكر اين نکته كه تیم ملی فوتبال آلمان 
آينده ای درخشان دارد، بايد محتاطانه رفتار كرد. با توجه به كوتاه 
كاری  حجم  چه  با  كه  می دانیم  تابستانی  استراحت  مدت  بودن 
است  كاری  اين  گفته ايم،  همیشه  كه  همانگونه  اما  هستیم،  روبه رو 
بیرهوف  اولیور  توافق،  اين  از  بخشی  عنوان  لذت بخش.«به  بسیار 
سامر،مدير  ماتیاس  به  را  ۲1 سال  زير  تیم  اداری  مسئولیت های 
جلسه،  اين  پايان  در  سپرد.  خواهد  آلمان  فوتبال  فدراسیون  فنی 
گفت:»بسیار  هم  آلمان  فوتبال  فدراسیون  رئیس   ، سوانسیگر  تئو 
نیمکت  روی  را  دستیارانش  و  لو  يوآخیم  توانستیم  كه  خوشحالم 
مربیگری تیم مان حفظ كنیم.فوتبال آلمان از سال ۲۰۰4 پیشرفت های 
زيادی كرده و تمديد قرارداد لو يکی از اولويت های كاری ما بود.« 
يوآخیم لو، پس از پايان جام جهانی ۲۰۰۶ در آلمان و كناره گیری 
يورگن كلینزمن، سکان هدايت ملی پوشان آلمان را در دست گرفت 
در  توانست   ۲۰۰8 سال  در  اروپا  نايب قهرمانی  كسب  از  پس  و 
روانه  جوان  تیمی  جنوبی  آفريقای   ۲۰1۰ جهانی  جام  پیکارهای 
میدان كند كه با ارائه  فوتبال تهاجمی و تماشايی شگفتی بسیاری  را 
برانگیخت.ملی پوشان آلمان در جام جهانی آفريقای جنوبی اروگوئه 
را در ديدار بر سر كسب مقام سوم 3 بر ۲ شکست داده و توانستند 

مدال برنز را برای كشورشان به ارمغان آورند. 
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Iran defeated Spain and claimed the title of 
the 2010 WTF World Cup Taekwondo Team 
Championships on Tuesday. 

Iran defeated Spain 3-1 in the final game in 
Urumqi, China. 
The Invitational World Cup Taekwondo Team 

Championships, which took place at the Xin-
jiang Sports Center Gymnasium in downtown 
Urumqi, had attracted 19 male and 20 female 
teams. 
A total of 210 athletes, including 10 top-ranked 
athletes on the WTF Athlete Ranking, attended 
the event. 

Iran new world  
taekwondo champion

Iran wins Sitting 
Volleyball World 
Championships
 Iran claimed the title of the 2010 Sitting Vol-
leyball World Championships after defeating 
Bosnia and Herzegovina on Sunday. 

Iran seized a narrow 3-2 victory over Bos-
nia. The Persians had already defeated Kaza-
khstan, Serbia, Ukraine, China and Egypt in 
the event.
“It feels good to win after working so long for 
it,” said Iran coach Hadi Rezaei.

Iran was up a set before Bosnia stormed back 
to win the fourth set and force the decisive 
fifth frame.

“Our players thought it was over after two 
sets and they let up,” Razaei said.

 “I told them it takes 25 points to win, not 24. 
That’s the beauty of this sport,” he added.

Egypt beat Russia and came third. Iran, Bosnia 
and Herzegovina and Egypt secured berths in 
the 2012 Paralympic Games in London.
In the women section, The U.S. finished in 
second place after being defeated by China in 
straight sets. 

Teymourian gets 
further trial 

Andranik Teymourian is expected to be given another 
chance at Blackburn Rovers as he looks to land a perma-
nent deal. 

The Iranian international is without a club following his 
release by Fulham at the start of July, but has been offered 
an opportunity with the Lancashire club to stay in England 
on trial. 

Sheffield United are also reportedly interested in signing 
the player, but the lure of playing for his third Premier 
League club could prove crucial. 
The 27-year-old initially impressed at Bolton in 2007, 
playing 21 times for the Trotters and scoring four goals. 
However after moving to Fulham on a free transfer in 
2008 he made just one appearance and was subsequently 
released from Craven Cottage. 

Blackburn have already played Teymourian in one pre-
season match against Southport, but are set to give him 
another chance against either Preston or Huddersfield 
tomorrow, with coach Steve Kean eager to see if he can 
impress further. 

“”He has trained very well and I think he had a little bit of 
a tough time when he was at Fulham and never played too 
many games,”” Kean told the Lancashire Telegraph. 
“”But he certainly had a good impact on the sessions and 
Saturday in the game. 
“”But he needs match practice to get back into the swing 
of things.”” 

(Source: Skysports) 

Ghotbi takes a swipe 
at Iranian media

Iran football coach has taken another swipe at the 
Iranian media and accused them of trying to weak-
en his team. 
“I have a lot of respect for the Iranian media but 
some of them just want to weaken our team. We 
can win the AFC Asian Cup Qatar 2011 with sup-
port from the media and Iran’s football federation,” 
Afshin Ghotbi said.
Iran is scheduled to face Ukraine on August 11 in 
a warm-up game. Ghotbi said, “Playing against 
Ukraine will be a good match and I hope we can 
line up more such friendlies.”
 Iran is holding a training camp in Austria now. The 
team was held to a 1-1 draw by Serbian Red Star 
Belgrade and defeated Hungarian Vasas SC in the 
camp. Iran will play Lazio on Wednesday. 
 The three-time Asian champion is preparing itself 
for the AFC Asian Cup which will be held in Qatar 
in January 2011. 

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



Noushijan Citadel--one of the oldest adobe structures of 
the world--is threatened by frequent rainfalls. 

The citadel lies 20 km northwest of Malayer and 60 kil-
ometers away from Hamedan on a 37-meter-high hill. 
It dates back to Iron Age and Medes dynasty. 
This 3,000-year-old structure is one of the most impor-
tant Median and Achaemenian sites of Iran. 
The three-story citadel of Noushijan has two fire tem-
ples, Apadana Palace and warehouses for storing provi-
sions, Mehr News Agency wrote. 

Unique Site 
As a masterpiece of Iranian architecture, Noushijan 
Citadel is considered one of the most unique sites of the 
country. 
It has been designated as an exemplary tourism site dur-
ing the first round of visit by President Mahmoud Ah-
madinejad and his Cabinet to Hamedan province. 
Asadollah Bayat, the head of Hamedan’s Cultural Her-
itage, Handicrafts and Tourism Department, explained 
that 27 exemplary tourism sites were designated across 
the province during the visit. 

Bayat said feasibility studies have been conducted, add-
ing that the goal is to attract investors for implementing 
the tourism project. 
Archeological excavations were conducted in Noushi-
jan Citadel over an area of 19 hectares during the last 
Iranian year (ended March 2010). 
“The continuation of excavations is on the agenda for 
the current year,” he added. 

Funds Required 
The department plans to expand accommodation sites 
and establish wooden arbors and tents in this area. 
“Since the historical citadel is exposed to climatic fac-
tors such as precipitation, it should be covered for pro-
tection,” he said. 
Bayat put the cost of constructing the protective cover 
on the citadel at 7 billion rials. 
“We want to get the fund during the third round of 

presidential visit to the province,” he said. 
Once the hall is constructed, the adobe structure will 

be converted into a museum for keeping and displaying 

the artifacts and relics of Malayer city. 

Civilization Cycles 
In this region, three cycles of civilizations have been 
distinct. The first of which is the second half of the 8th 
to the beginning of 6th century BC, which relates to 
the Medes. 
Architectural relics of this period are the fire temple on 
the western side of the hill, the pillared hall or Apadana, 
the main hall or temple used for worship, chambers, 
storerooms, tunnel and ramparts of the citadel. 
The Noushijan monument was an ancient knoll that 
was archeologically studied since 1967 and 3 historical 
eras were identified. This fortress-temple has a village 
named Avarzaman in its vicinity. 
When rainfall pours in spring, a shallow attractive lake 
covers the surface of the knolls. 

Sections Excavated 
Excavations of archeologists have brought to light three 
layers on this ancient hill: the first layer (construction) 
was built by the Medes, the second by the Achameni-
ans and the third by the Sassanian Dynasty. 

The first layer was built by the Medes. In this layer, 
an ancient building in the west wing has been found, 
which is considered the first fire temple. A fireplace 
in the south wing shows that related ceremonies were 
held in this section. 
The main room in the temple is a cone-shaped structure 
on the northern side with three ledges, one of which 
looks like a ventilator. 

Towards the south side of the temple, remains of a plat-
form can be seen, which appear to be the base of a tem-
ple’s pillar. 
Remains discovered on this layer include the main 
temple in the form of a semi cruciferous structure built 
with the same material as the fort. It seems that after its 
destruction, it was filled up with slabs of flat stones to 
protect it. 

In the north angle of the corridor, in the main struc-
ture, the base of the fireplace and the altar of the temple 
can be seen. Some ash has also been found from remains 
of fire that was lit during ceremonies. 
The rooms and warehouses are important parts of the 
first layer of Noushijan Citadel, which consists of walls, 
tower, living rooms and warehouses. 

According to the assumption of many archeologists, the 
ceiling of the rooms and the warehouses were built of 
wood, but the ceiling of some of the corridors and in-
ner rooms were built in the shape of an arch with large 
bricks, which are of very high archeological value. 
The following story is recounted by the people residing 
near the Noushijan citadel and temple: 
As the story goes, there used to be a golden cup inside 
the knoll. When people drank water from it, it would 
say: Noushijan! (the Persian word meaning “enjoy your 
drink”). 
This monument was registered on the list of Iran’s na-
tional monuments in 1967. 

Model of Cyrus Cylin-
der At Shanghai Expo 
A model of Cyrus Cylinder is on display at Expo 2010 
Shanghai in China. 
The original cylinder is being kept at the British Mu-
seum in London, IRNA reported. 
A section of the cylinder’s text, which is considered the 
first human rights statement, has been translated into 
Chinese and is on public show. 
Iran’s pavilion at the expo is one of the most visited 
Asian pavilions attracting thousands of visitors every 
day. 

Cyrus was the first king who put an end to slavery and 
oppression. His goal was to eliminate inhuman practices 
around the world. By doing so, the Persians pioneered 
the freedom of religion and culture of minorities in the 
world. In fact, Persian kings supported the local culture 
and religion. 
Cyrus was considered a messiah sent by Yahweh in the 
Hebrew Bible (Old Testament) as the patron and deliv-
erer of the Jews. 

Noushijan Citadel 
Architectural Masterpiece 
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Illustrators from the Blue Book In-
ternational Group will be displaying 
a selection of their works in Santiago 
de Compostela, Spain where winners 

of the 2010 Hans Christian Andersen 
Awards will receive their prize in 
September. 

The Blue Book International Group 
was established in 2007 by two Ira-
nian brothers Ali and Hassan Ame-
kan in which thirty other Iranian and 
foreign illustrators are collaborating. 

The foreign illustrators come from 
Italy, France, Spain, Japan, Portugal, 
Hungary and Mexico and selections 
from their works will be on display. 

“We were invited to hold an exhibi-
tion of our works in Spain on the side 
section of the award-giving ceremo-
ny. Each member will probably dis-
play 3 to 5 items at the exhibit,” Has-
san Amekan told the Persian service 

of MNA. 
Amekan brothers have been work-
ing on illustration for many years and 
have received many international 

awards. The group has held many ex-
hibits in Iran, Dubai, Japan and sev-
eral other countries. 

The Hans Christian Andersen Awards 
are presented every even numbered 
year to an author and an illustrator, 
living at the time of the nomination, 
whose lifetime efforts have made a 
lasting contribution to children’s lit-
erature. 

The awards will be presented to the 
winners in Santiago de Compostela, 
Spain on September 11, 2010. Iranian 
children’s book author Zohreh Qaiini 
has been appointed as president of 
the jury for 2010. 

Photo: An illustration by Ali Amekan 
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Iranian intl. group to display 
illustrations in Spain

Iran releases another game 
based on Shahnameh

One more computer game based 
on Ferdowsi’s masterpiece, the 
Shahnameh, came out Tuesday in 
Iran. 
The game, entitled “Invincibility”, 
is a sequel to “The Age of Heroes”, 
which was released in Iran in 2008, 
the National Foundation for Compu-
ter Games (NFCG) announced in a 
press release. 

The production of the 15-rated game, 
which was financed by the NFCG, 
was carried out at the Resaneh Af-

zar-e Sharif Studio. 

“The Age of Heroes” was about Atar, 
who is the son of Pishdad, Sistan’s 
wise and honorable commander. 
Zabol, the capital of Sistan, has been 
captured by demons and Atar is in-
vited by other Iranian heroes to fight 
against the demons. 

In “Invincibility”, the story contin-
ues as Atar and Viraja, one of the de-
mons, are struggling to find out how 
to become invincible. 

Iran’s Sadeq Tabrizi 
plans to display art-
works in London
Veteran artist and collector Sadeq 
Tabrizi is planning to display a col-
lection of his calligraphic-paintings 
at Barbican Center in London in the 
near future. 
Tabrizi has been working on this col-
lection for the past six months. “I will 
be putting on show 40 large size art-
works that I’ve created,” he told the 
Persian service of MNA. 
Barbican Center is a large perform-
ing arts center in London. The center 
hosts classical and contemporary mu-
sic concerts, theater performances, 
film screenings and art exhibitions. Its 
art gallery presents major exhibitions 
by leading international figures. 

“The exact time for the exhibit has 
not been determined yet. I must first 
complete the artwork going on dis-
play and then submit a copy of them 
on a CD before determining the time-
frame of the exhibit. 

Tabrizi is also planning to publish his 
memoirs about Iranian artistic move-
ments and cultural events he has 
experienced throughout his life in a 
book. 

Born in 1939 in Tehran, Tabrizi is 
among the avant-garde Iranian paint-
ers. He has held many exhibits in Iran 
and foreign countries. His exhibit in 
1970 was sponsored by French art 
critic Michel Tapie in Paris. 

The artist possesses a collection of 
glasses, beads and icons of Qajar era, 
as well as tea-house paintings. 

“Mirror and Water” 
tops Wimbledon 
filmfest
The Iranian film “Mirror and Water” 
won the Best Short Film Award of the 

3rd Wimbledon Shorts, a London short 
film festival that took place in England 
on July 10 and 11. 

The film, directed by Kurdish filmmaker 
Bijan Zamanpira, is about an itinerant, 
rural showman that makes a good living 

from people who want to look at them-
selves in his mirror. Everything goes 
well until a rival, with better technol-
ogy, forces him to “reflect” on his future. 

Zamanpira’s credits also include “A 
Window Facing the Sun”, “The White 
Gold”, “A Hand Has Been Born”, and 
“Let’s Not Disturb the Water”. 

British filmmaker Naren Wilks for “Col-
lid - o – scope” and French director Ste-
fan Le Lay for “La Carte” shared the Au-
dience Award of the Wimbledon Shorts. 

In addition, “Telefone”, directed by U.S. 
director Jeffery Bliss, won the Marcus 
Beale Student Filmmaker Award of the 
festival while Spanish director Juan de 
Dios Marfil received the Best Animated 
Film Award for his “Homeland”. 

The Wimbledon Shorts, which is dedi-
cated to showcasing new and innovative 
work in film and video from around the 
world, is held annually by the Wimble-
don Film Club. 



Posters by six Iranian graphic designers 
will be put on display during the 2nd Chi-
cago International Poster Biennial (CIP-
BA) in late summer. 

Homa Delvaray, Farhad Fozuni, Aria Ka-
saii, Peyman Purhossein, Siamak Pur-
jabbar, and Rambod Vala have been an-
nounced as the finalists on the CIPBA 
website. 

Works by over 100 graphic artists from 
other countries will also be showcased 
during the event. 

A jury led by the American graphic design-
er Paula Scher has selected the finalists. 

Takashi Akiyama (Japan), François Caspar 
(France), Emek Golan (USA), Marta Gra-
nados (Colombia), Holger Matthies (Ger-
many), and Rafal Olbinski (USA/Poland) 
are the members of the jury. 

The CIPBA is open to all artists and design-
ers of posters worldwide that were printed 
and published from 2008 to 2010. 

One gold medal and two silver medals of 
excellence will be awarded. In addition, 
the Society of Typographic Arts (STA) 
Medal will be awarded to one poster for 
typographic excellence and the Project 
Osmosis Medal will be given to one poster 
exhibiting excellence in a social theme. 

Photo: Posters by six Iranian graphic de-
signers will be put on display during the 
2nd Chicago International Poster Biennial 
in late summer. 
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Chicago biennial to display post-
ers by Iranian graphic artists

The Tehran Vocal Ensemble Iran has won 
additional medals at the World Choir Games 
2010 in China. 

Conducted by Milad Omranlu, the ensemble 
won a silver medal in the Folklore Section 
and a bronze medal in the Mixed Chamber 
Choirs section. 

Omranlu previously told the Persian service 
of the Mehr News Agency that the ensemble 
would perform folk music from Gilan, Kord-
estan and Fars provinces and some chamber 
choir pieces during the competition. 

The ensemble won a Golden Diploma at Ita-
ly’s 8th International Choir Competition and 
Festival of Jazz, Gospel, Pop, Secular and Sa-
cred Music in 2009. 

It also won a gold medal in the Mixed Choir 
Category of the 11th International Folksong 
Choir Festival and two medals at the 2nd 
Asian Choir Games that took place in South 
Korea in 2009. 
Billed as the world’s biggest choir competi-
tion, the World Choir Games are being held 
from July 15 to 26 in Shanghai. 

Tehran Vocal Ensemble grabs two 
more medals in China

Iranian professor Karim Mojta-
hedi plans to deliver a lecture 
in French at the World Philoso-
phy Day Congress, which will 
be held in Tehran in autumn. 
“By giving the lecture in French, 
I want to prove to Westerners 
the depth of wisdom and phi-
losophy that exists in Iran,” he 
told the Persian service of Fars 
News Agency on Sunday. 
The congress will be held from 
November 21 to 23 on the occa-
sion of World Philosophy Day 
which will be celebrated on 
November 18, 2010 worldwide. 
It is sponsored by the United 
Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization 
(UNESCO). 
“Knowledge should have depth 
and the pretense of knowledge 
is not a proof of possession. Us-
ing foreign words can be con-
sidered as a pretension as well 
but this is not my intention for 
delivering a lecture in French,” 
he said. 

“I would like to have two 
20-minute periods during the 
congress; one to lecture in Per-

sian and the other to lecture in 
French. However, as English is 
the primary language used at 
international events, I doubt 
that officials will allow time to 
give the lecture a second time in 
French,” he added. 
He said that his article would 
be probably be published under 
the title of ‘The Impact of Islam-
ic Philosophy in the West with 
Emphasis on the Medieval Era’. 

In France, works by Mollasadra 
on philosophy is suggested 
alongside with books by West-
ern philosophers like Meister 
Eckhart and Immanuel Kant for 
further reading by high school 
students, he mentioned. 
“I am confident that holding 
the congress in Iran will lead to 
further introduction of Islamic 
philosophy in the West,” he re-
marked. 
World Philosophy Day is ob-
served annually on the third 
Thursday of November to honor 
philosophical reflections from 
around the world, as is men-
tioned on the UNESCO website. 

Iranian scholar to lecture 
on World Philosophy Day 
in French

“There Are 
Things” warm-
ly received at 
Czech festival
Director Fardin Sahebzamani 

believes his drama “There Are 
Things You Don’t Know” was 
successful in its first interna-
tional screening at the Czech 
festival. 

“There Are Things You Don’t 
Know” received honorable 
mention in the competition sec-
tion of the 45th Karlovy Vary 
International Film Festival, 
which ran from July 2 to 10. 

The movie was screened three 
times for audiences and film 
critics. “People warmly re-
ceived the film and afterwards 
asked different questions on the 
filmmaking process at the post-

screening session,” he told the 
Persian service of MNA. 

“At the session, they asked ques-
tions about the thespian couple 
Ali Mosaffa and Leila Hatami 
collaborating in this movie after 
a hiatus of several years and also 
about other actors starring in 
the film,” he said. 

Ali is a taxi driver who likes 
to avoid any kind of adventure 
in his life. Sima, an old school 
friend of Ali, nevertheless tries 
to revive their old friendship, 
helping to relieve his isolation. 

Starring Ali Mosaffa, Leila 
Hatami, and Mahtab Karamati, 
the movie has yet to be screened 
in Iran. The film is produced by 
Manijeh Hekmat in collabora-
tion with Iran’s Experimental 
and Documentary Film Center 
(EDFC). 

Abdorreza Kahani’s “Twenty” 
won the jury special award at 
the 44th edition of the gala last 
year. 

Photo: Ali Mosaffa (L) and 
Mahtab Keramati in a scene of 
“There Are Things You Don’t 
Know” 



Persian Weekly | Friday 23 July 2010

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203



TEHRAN, July 21 (Xinhua) -- At 
least one was killed and 32 injured in 

an earthquake measuring 5.8 on the 
Richter scale that hit southern Iran’s 
Fars Province near the Persian Gulf 
coast at on Tuesday night, local re-
ports said.
More casualties are expected in the 
regions around the epicenter in the 
city of Ahl, Disaster Chief of Staff 
and Head of Hormozgan Crisis Center 
Ahmad Gheibi told Xinhua.
The earthquake, which occurred at 
1938 GMT at a depth of 9 kilometers, 
is 27 degrees North Latitude and 53.9 
degrees East Longitude, according to 
the Iranian Seismological Center’s 
website.
State IRIB TV quoted Head of Lamerd 
Red Crescent Heydaripour as saying 
the earthquake damaged 50 to 70 per-
cent of residential buildings of some 
villages in southern town of Lamerd.
Officials said emergency aid teams 
are ready and will be dispatched to 
the quake-hit area if necessary, local 
satellite channel Press TV reported on 
Wednesday.
Earlier in the day, the U.S. Geologi-
cal Survey said the earthquake is at a 
depth of about 34 kilometers and was 
centered about 234 kilometers west of 

Bandar-e Abbas.
Within 21 minutes after the magni-

tude-5.8 quake, another two earth-
quakes measuring 5.2 and 4.1 struck 
Fars province in quick succession, the 
Iranian Seismological Center said on 
its website.
Iran, including its capital Tehran, sits 
astride several major fault-lines in the 
earth’s crust, and is prone to frequent 
earthquakes.
Local media reports said the last 
deadly quake in Iran occurred in Sep-
tember 2008, when a magnitude-6.1 
earthquake killed at least 7 people and 
injured almost 47 others in the south-
ern Hormozgan province.
The worst quake happened in recent 
years was a magnitude-6.3 one, which 
struck the southern city of Bam in De-
cember 2003, killing 31,000 people, 
about a quarter of the city’s popula-
tion, and destroying an ancient mud-
built citadel.
Some Iranian officials suggest to move 
the capital from Tehran to some other 
places. The idea of shifting the capital 
away from Tehran is not something 
new, and related preliminary plan-
ning was done in the late 1980s and 
again in the early 1990s. 
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1 killed in 5.8 magnitude 
earthquake in southern Iran 

TEHRAN, Iran — An Iranian nuclear 
scientist who returned home last week 
from the United States provided valuable 
information about the CIA, a semiofficial 
news agency reported Wednesday, add-
ing that his spy’s tale would be made into 
a TV movie.

American authorities have claimed 
Shahram Amiri willingly defected to the 
U.S. but changed his mind and decided 
to return home without the $5 million 
he had been paid for what a U.S. official 
described as “significant” information 
about his country’s disputed nuclear 
program.

The Fars news agency, which is close to 
Iran’s powerful Revolutionary Guard, 
quoted an unidentified source as saying 
Iran’s intelligence agents were in touch 
with Amiri while he was in the U.S. 
and that they won an intelligence battle 
against the CIA.

Iran has portrayed the return of Amiri 
as a blow to American intelligence serv-
ices that it says were desperate for inside 
information on Iran’s nuclear program. 
Iran has sought to make maximum prop-
aganda gains from the affair, allowing 
journalists to cover Amiri’s return, send-
ing a senior Foreign Ministry official to 
greet him and preparing to make a movie 
about the story.

“This was an intelligence battle between 
the CIA and us that was designed and 
managed by Iran,” the source was quoted 
as saying. “We had set various goals in 
this battle and, by the grace of God, we 
achieved all our objectives without our 
rival getting any real victory.”

Amiri claims he was kidnapped by 
American agents in May 2009 while on a 
pilgrimage to holy Muslim sites in Saudi 
Arabia.

The Fars report suggests Amiri had been 
planted to discover how much informa-
tion the U.S. had gathered about Iran’s 
nuclear program, which Washington 
believes is aimed at weapons produc-
tion. Iran says its nuclear work is only 
for energy production and other peaceful 
purposes.
“We sought to obtain good information 
from inside the CIA. While Amiri was 
still in the U.S., we managed to establish 
contact with him in early 2010 and ob-
tained very valuable information accord-
ingly. He was managed and guided (by 
us),” the source told Fars.

The source said Amiri provided more 
information after his return to Iran last 
week.
“Iran’s intelligence agencies now pos-
sess valuable details from inside the CIA, 
which is a great victory,” it said.

To support the claim, the source men-
tioned the license plate numbers of two 

cars used by the CIA in Virginia, claim-
ing that some CIA locations, individuals 
and contacts have been identified.

A U.S. official briefed on the Amiri case 
dismissed Iranian claims of intelligence 
gains comparable with the information 
Washington says it gleaned from the 
scientist. “The United States got insights 
into Iran’s nuclear program. The Iranians 
claim to have gotten some license plate 
numbers,” said the official, who spoke on 
condition of anonymity because the de-
tails of the case remain sensitive.

The Fars news agency also reported that 
an Iranian film company affiliated with 
Iran’s state television plans to produce a 
TV movie about Amiri’s case.

Amir Hossein Ashtianipour, director of 
Sima Film, was quoted by Fars as say-
ing that a group of young graduates have 
been hired to write the script.

Meanwhile, Iran announced ambi-
tious new aims for its nuclear work on 
Wednesday, saying it will conduct sci-
entific studies for the construction of an 
experimental nuclear fusion reactor, an 
engineering challenge that no nation has 
yet overcome.

Iran is not known to have carried out an-
ything but basic fusion research, and any 
advancement in the technology would 
be a significant achievement for Tehran’s 
atomic program.

The world’s physicists have been trying 
for half a century to create fusion, which 
produces no greenhouse gas emissions 
and only low levels of radioactive waste.

To meet the immense expense involved, 
the United States, the European Union, 
China, India, Russia, Japan and South 
Korea have teamed up to build an ex-
perimental fusion reactor in southern 
France.

Source: Associated Press 

Iran says scientist provid-
ed information on CIA

Iran knows people 
involved in Zahedan 
terrorist act: interior 
minister
Iran has already identified the people 
who had a hand in bombings in the 
southeastern city of Zahedan, Interior 
Minister Mohammad Mostafa Najjar 
said on Wednesday. 
On July 14, two bombs were detonated 
in quick succession in front of the Za-
hedan Grand Mosque in the southeast-
ern province of Sistan-Baluchestan. 
Twenty-seven people were killed and 
about 300 others were injured in the 
incident. 

The Interior Ministry is pursuing the 
case and the criminals will be brought 
to justice, Najjar told reporters on 
Wednesday. 
He also said individuals who assist ter-
rorists to enter the country will also be 
tried. 
He went on to say that these terrorist 
groups seek to sow discords between 
Sunnis and the Shiites and want to un-
dermine Iran’s national security. 
Elsewhere in his remarks, Najjar said 
Iran’s neighbors should not create a 
safe heaven for criminals. 
Iran is making serious effort to main-
tain security in its border areas and the 
country expects its neighbors to do the 
same, he noted 
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PKK militants 
blow up Iran-
Turkey gas 
pipeline

ANKARA (AFP) — Suspected PKK militants 
blew up a pipeline carrying natural gas from 
Iran to Turkey, forcing the shutdown of the 
conduit, officials said on Wednesday. 

The powerful blast occurred overnight at a 
section of the pipeline near the eastern Turk-
ish town of Dogubayazit, in Agri province, 
several kilometers (miles) from the Iranian 
border, a local official told AFP by telephone, 
without giving other details. 
“The explosion is believed to have been car-
ried out by members of the separatist terrorist 
organization,” Agri Governor Ali Yerlikaya 
said in a statement, using officialese for the 
outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK). 
Security forces are looking for the perpetra-
tors, said the statement, carried by Anatolia 
news agency. 

Television footage showed a large blaze raging 
over the pipeline after the blast, which, Ana-
tolia said, shattered the windows of nearby 
buildings. 
The PKK has dramatically stepped up its 26-
year separatist campaign since its jailed leader 
Abdullah Ocalan said through his lawyers in 
May he was abandoning efforts to seek dia-
logue with Ankara. 
The explosion cut the flow of Iranian gas, but 
an official at Turkey’s state oil and gas compa-
ny BOTAS ruled out a supply shortage, saying 
that gas coming via pipelines from Russia and 
Azerbaijan was meeting the needs. 
“There is no problem at the moment,” she told 
AFP. 
Repairs at the damaged section of the Iranian 
conduit were expected to take about a week, 
she said, adding that the fire had been extin-
guished as of Wednesday morning. 
Earlier this month, PKK militants were 
blamed also for a blast that hit a pipeline car-
rying oil from Iraq in southeastern Turkey. 
In one of their bloodiest assaults this year, the 
rebels targeted a military unit near the Iraqi 
border Tuesday, killing six soldiers. 
The PKK, listed as a terrorist group by An-
kara and much of the international commu-
nity, took up arms for self-rule in Turkey’s 
Kurdish-majority east and southeast in 1984, 
sparking a conflict that has claimed some 
45,000 lives. 

Photo: Militants from Kurdistan Workers’ 
Party (File photo) 

EU to approve tougher 
sanctions against Iran

The European Union is set to adopt 

tighter sanctions on Iran targeting in-
vestment in the country’s oil and gas 
industries. 
Excerpts from a draft declaration 
was reportedly circulating before EU 
foreign ministers said that the trade 
block would impose “comprehensive 
and robust” sanctions on the Islamic 
Republic.
The measures will follow tough U.S. 
sanctions restricting the import of oil 
and gas products into Iran. 
Both sets of measures go beyond the 
limited sanctions approved on June 9 
by the United Nations Security Coun-
cil, which mostly targets investments 
connected to the Iranian military. 
The sanctions still have to be ap-
proved on Thursday by EU ambas-
sadors in Brussels, but significant 
changes are unlikely.
However Russia, which approved the 
U.N. sanctions, poses a threat to the 
unilateral EU and U.S. sanctions. 
On July 14, the Russian Energy Min-
ister Sergei Shmatko said that Russian 
companies were willing to supply oil 
and gas products to Iran. 
“Sanctions cannot hinder us,” 
Shmatko was quoted by Russian news 
agencies as saying. 
“Russian companies are prepared to 
deliver oil products to Iran. The pos-
sibility of delivering oil products to 
Iran exists, if there is a commercial 
interest,” he added. 
Shmatko was quoted after a meeting 
in Moscow with Iranian oil minister 
Massoud Mir-Kazemi, where the two 
officials discussed a “roadmap” of fu-
ture oil and gas cooperation between 
the two countries. 
The announcement comes after a dif-
ficult period in relations between Te-
hran and Moscow, following Russian 
President Dmitry Medvedev’s warn-
ing that Iran was nearing its potential 
in building an atomic bomb. 
Iranian Foreign Minister Manouche-
hr Mottaki angrily rejected the re-
marks as “totally false.”
Russian firms have rich pickings of 

Iranian gas field projects to invest in 

following the withdrawal of several 
western companies. Shell, BP, and 
Total have already terminated sales of 
oil and gas products to Iran, after U.S. 
sanctions. 
The measures signed into law by 
President Barack Obama, effectively 
close the U.S. market to companies 
that supply oil and gas to Iran. 
Due to a shortage of refineries, Iran 
only consumes a fraction of the oil 
and gas it produces itself. Iran’s gas 
requirements are around 100,000 bar-
rels per day or 5.28 million gallons 
daily, according to Russia’s energy 
ministry.
The EU sanctions will also target 
trade, banking, and insurance, as well 
as transportation including shipping, 
and air cargo, Deutsche Presse-Agen-
tur reported. 
The draft, urges Tehran to “seize the 
opportunity to allay the concerns of 
the international community about 
its nuclear program.” 
It also calls on Iran to take part in talks 
with EU High Representative Cather-
ine Ashton and the six EU countries 
involved in nuclear negotiations.
On Tuesday, Iran passed a bill au-
thorizing retaliatory measures against 
countries that inspect Iranian vessels. 
The U.N. sanctions call on all coun-
tries to cooperate in cargo inspections 
if there are “reasonable grounds.”
Russia has also been pursuing the 
expansive South Stream gas pipeline 
project to transport Russian natural 
gas through the Black Sea to Bulgaria, 
Greece, Italy, Serbia, Hungary, Ro-
mania, Croatia, Slovenia, and Austria. 
South Stream is seen as the rival 
project to the EU and U.S.-backed 
Nabucco pipeline that is being pur-
sued to lesson Europe’s dependence 
on Russian gas. Nabucco will connect 
the Caspian region, Middle East, and 
Egypt—to European consumer mar-
kets. 

( Source: The Epoch Times )
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The European Union is set to adopt tighter sanctions on Iran targeting investment in the 
country’s oil and gas industries. 
Excerpts from a draft declaration was reportedly circulating before EU foreign ministers said 
that the trade block would impose “comprehensive and robust” sanctions on the Islamic Re-
public.The measures will follow tough U.S. sanctions restricting the import of oil and gas 
products into Iran. 
Both sets of measures go beyond the limited sanctions approved on June 9 by the United Na-
tions Security Council, which mostly targets investments connected to the Iranian military. 
The sanctions still have to be approved on Thursday by EU ambassadors in Brussels, but sig-
nificant changes are unlikely.
However Russia, which approved the U.N. sanctions, poses a threat to the unilateral EU and 
U.S. sanctions. 

On July 14, the Russian Energy Minister Sergei Shmatko said that Russian companies were 
willing to supply oil and gas products to Iran. 
“Sanctions cannot hinder us,” Shmatko was quoted by Russian news agencies as saying. 
“Russian companies are prepared to deliver oil products to Iran. The possibility of delivering 
oil products to Iran exists, if there is a commercial interest,” he added. 
Shmatko was quoted after a meeting in Moscow  Page >3

Iran says scientist provided information on CIA 

TEHRAN, Iran — An Iranian nuclear scientist who returned home last week from the 
United States provided valuable information about the CIA, a semiofficial news agency 
reported Wednesday, adding that his spy’s tale would be made into a TV movie. Page 4

Tehran Vocal Ensemble grabs two more medals in China
The Tehran Vocal Ensemble Iran has won additional medals at the World Choir Games 
2010 in China. Conducted by Milad Omranlu, the ensemble won a silver medal in the Folk-
lore Section and a bronze medal in the Mixed Chamber Choirs section.  Page 6

Iran new world taekwondo champion
Iran defeated Spain and claimed the title of the 2010 WTF World Cup Taekwondo 
Team Championships on Tuesday. Iran defeated Spain 3-1 in the final game in Urum-
qi, China. The Invitational World Cup Page 9

Iran releases another game 
based on Shahnameh


