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 دنیرو و پاچینو در 
فیلم  مرد ایرلندی

استخوان هاي دوست 
داشتني

»نام خانوادگي من مثل اسم يك 
بود  اسم سالمون  به  ماهي  نوع 
و اسم كوچكم سوزي. چهارده 
در شش  كه  زماني  بودم،  ساله 
قتل رسیدم.«  به  دسامبر 1973 
تقريبا  بخوانید.  را  آن  دوباره 

تمام چیزي كه ...
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بازديد عمومي منشور حقوق بشر  امكان  از صبح چهارشنبه،  كه  در حالي 
لوح  اين  ورود  حاشیه هاي  است،  شده  فراهم  ايران  ملي  موزه  در  كوروش 
باستاني پاياني ندارد و برخي اظهارات مقامات مسئول در مراسم رونمايي 
از اين منشور، سبب شده است كه اين ماجرا نیز به داستان پرحاشیه »مكتب 
ايراني« گره بخورد. سه شنبه 25 شهريور دو نماينده مجلس در اظهاراتي 
انتقاد  دولتي  و  فرهنگي  میراث  مقامات  اظهارات  برخي  و  رويه  از  جداگانه، 
با  كه چرا  مطرح ساخت  را  گاليه  اين  تهران،  نماينده  نادران،  الیاس  كردند. 
اين  از سفیر  ايران،   علیه  انگلستان  دولت  گذشته  يك سال  رفتارهاي  وجود 
كشور در مراسم رونمايي از منشور حقوق بشر دعوت شده است. در همین 
حال، حجت االسالم ابراهیم نكونام، رئیس كمیسیون اصل 90 قانون اساسي 
نیز با انتقاد از اظهارات مطرح شده در همايش رونمايي از منشور كوروش 
هشدار داد: »اگر موضع گیري هاي اين چنیني تكرار شود، ما نمايندگان و بنده 
به عنوان رئیس كمیسیون اصل 90 موضعي را اتخاذ خواهیم كرد كه مطمئنا 
مورد رضايت آقايان نخواهد بود.« وي با بیان اينكه ايران دوستي به معناي 
ايران به خاطر اسالم  احیاي سالطین قبل نیست، خاطرنشان ساخت: »ملت 
مجاهدت هاي زيادي كرده است و اجازه نداده يك وجب از خاك كشور به 

دست دشمنان بیفتد. ايران دوستي واقعي ...
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احسان خواجه امیری
 

در لندن

آلفرد  مرگ  از  پس  سال  سي 
هیچكاك، كلود شابرول، فیلمساز 
فرانسوي، تقريبا به تنهايي و يك 
كه  بود  ژانري  زنده نگه دارنده  تنه 
موزه اي  شي اي  به  بدل  او  بدون 
يا  موزيكال  ژانر  مثل  مي شد، 

وسترن؛ اين ژانر ...

رئیس بانک مركزی بریتانیا 
هم به زبان آمد

بانك  رئیس  كینگ،  مروين 
از  انتقاد  با  بريتانیا،  مركزی 
مديران  و  گذاران  سیاست 
كشور  اين  مالی  های  شركت 
اخیر،  اقتصادی  بحران  دلیل  به 
اذعان كرده كه "ما اجازه داديم 

اين اتفاق بیفتد"....
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل كرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت كنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت كنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. 
هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و 
هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که 
هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده 
شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرايی: عارف 
همکاران:   سبا ايرانی - علیرضا رياحی

 
امور پخش و توزیع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

آنها آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت 
آنها بعهده صاحبان آن میباشد هفته نامه 

پرشین درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار 
میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ايرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غیر اينترنتي! در هركجاي دنیا 
مي  دوستان  نمايد.  مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، كاريكاتور و 

ديگر آثار خود را با رعايت نكات 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  همكاران جديد  از  نويسنده  و  ايجاد خواهد شد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

انتشار نشريه  از  قبل  بايد حداقل يك هفته  -6 مطالب 
ارسال گردند. با اين حال ممكن است به علت زيادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و يا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست 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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آخرین اخبار را می توانید در وب گاه هفته نامه 
پرشین مالحظه نمائید

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

كرسی قضاوت را به انصاف واگذاریم

در هر مغازه و رستوران ايرانی و بعضًا خارجی كه می رويد، جلوی در، روی پیشخوان، زير طبق میوه ها يا 
توی خورجین مطبوعات كنار در، حتی گاهی در گوشه ای روی بستر خاك هفته نامه پرشین در دسترس است. 
آرام يكی از آنها را بر میداريد و می رويد. گاهی صفحه اولش را كند و كاو می كنید تا ببینید كه بهای آن چند 
است؛ يكی با نسخه ای از هفته نامه آهسته به سوی در خروجی می رود و گوش به زنگ است ببیند مغازه دار او 
را برای پرداخت مبلغی متوقف می كند يا نه؛ آن يكی از ته مغازه يك نسخه از هفته نامه را باال می گیرد و بلند می 
پرسد:» آقا پرشین رايگانه؟«. بعضی وقتها هم ممكن است خود مغازه دار هفته نامه را توی كیسه خريدهايتان 

بگذارد و بگويد :»پرشین هم براتون گذاشتم، بخونید، مجانیه.«
مجانی؟!...رايگان؟!...بله اين نشريه برای حفظ هويت ماست؛ برای ايجاد همبستگی بین هموطنان دور از خانه 
و خانواده است؛ برای شاد كردن دلها در اين غربت و نزديك كردن آنها به يكديگر است؛ برای پر كردن اوقات 
فراغت شماست. اين نشريه متعلق به هر كسی است كه آن را می خواند؛ مگر كسی برای آنچه متعلق به خودش 
است مبلغی می پردازد؟!  ولی باور كنید آنهايی كه بی هیچ چشم داشت مالی برای خط به خط اين نشريه زحمت 

می كشند، به رايگان معاش نمی كنند. 
هیچكدام از دانشجويانی كه داوطلبانه به تهیه گزارش، ويرايش، تايپ و صفحه آرايی مشغولند، اوقات و لحظه 
های عمرشان مجانی نیست. حتی نويسندگان اين صفحه ها كه خسته از كارهای روزمره به خانه می آيند، آن 
ساعتی از شبهايشان را كه  صرف قلم زدن برای نشريه می كنند، كم ارزش نیست. باور نمی كنید كه زندگی 
كردن پشت اين ورقهای كاغذی كه گاهی هم خوانده نشده به مصارف ديگر می رسد، چقدر دشوار است. اين 
دشواری وقتی كمر شكن می شود كه بهای اينهمه رياضت و حاصل آنهمه عشق و عالقه با مردم بودن، معادل 
چند سكه پول خورد ته جیبتان است كه به ازای يك نسخه از اين رنجنامه هفتگی روی پیشخوان مغازه بیندازيد 

و برويد.

اگر كرسی قضاوت را به انصاف واگذاريم، بهای واقعی با نداريها و كاستیها ساختن، همت شماست كه در اين 
سرمای زمستان تا مغازه دوتا خیابان آنطرف تر می آيید تا بپرسید شماره جديد هفته نامه آمده است يا نه. 
دسترنج حقیقی يك هفته اضطراب و اضطرار برای چاپ يك شماره، وقت ارزشمند شماست كه صرف خواندن 
آن می شود. لذت سكوت و ايستادگی در مقابل حب و بغضهای ريز و درشت رفیقان و رقیبان، دستان گرم و 
بی ادعای شماست كه به ياری ما می آيد تا بار گران هفته نامه روی زمین نماند. بی پرده بگويم، اين نشريه 

رايگان نیست بلكه بهايش خیلی بیشتر از آن است كه بتوان قیمتی روی آن گذاشت.
سردبیر

یادداشت هفته

اشتراک هفته نامه
 همراه ارجمند،

جهت درخواست اشتراك اين نشريه بهای اشتراك را بصورت چك به همراه فرم تكمیل شده زير به نشانی  دفتر 
هفته نامه پرشین Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  ارسال نمايید.

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

كدپستی: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ايمیل: ...........................................................................................

موبايل: .....................................................................................
 شماره شروع اشتراك از شماره : ..............................  تمديد اشتراك          شماره اشتراك .......................

20 % تخفیف ویژه دانشجویان و مراكزفرهنگی و هنری 

اشتراک = تداوم در انتشار

هموطنان خارج از کشور انگلستان
میتوانند برای تکمیل فرم باال از طریق وبسایت www.persianweekly.co.uk اقدام نمائید

Subscribe To Persian Weekly Publication
Please visit our website to download or subscribe  

following address: www.persianweekly.co.uk/subscribtion 
For more information please call on: +44 (0)20 8455 4203

بهای اشتراک :  26 پوند           ششماه 50 پوند            یکسال 90 پوند

كشورهای منطقه EURO: يكسال 140 يورو - شش ماه 100 يورو  
كشورهای اسكانديناوی، كشورهای بالكان: يكسال 120 پوند - شش ماه 90 پوند )يا معادل آن( 

سوئیس: يكسال 240 فرانك سوئیس - شش ماه 160 فرانك سوئیس 
آمريكا: يكسال 200 دالر - شش ماه 120 دالر

 کانادا: یکسال 220 دالر کانادا- شش ماه 180 دالر کانادا 
ساير كشورها: يكسال 150 پوند - شش ماه 100 پوند )يا معادل آن(

لطفا چکهای ارسالی را در وجه هفته نامه پرشین ) Persian Weekly ( ارسال فرمائید

"
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در حالي كه از صبح چهارشنبه، امكان بازديد عمومي منشور حقوق 
بشر كوروش در موزه ملي ايران فراهم شده است، حاشیه هاي ورود 
اين لوح باستاني پاياني ندارد و برخي اظهارات مقامات مسئول در 
مراسم رونمايي از اين منشور، سبب شده است كه اين ماجرا نیز به 
داستان پرحاشیه »مكتب ايراني« گره بخورد. سه شنبه 25 شهريور دو 

نماينده مجلس در اظهاراتي جداگانه، از رويه و برخي اظهارات مقامات 
میراث فرهنگي و دولتي انتقاد كردند. الیاس نادران، نماينده تهران، اين 
با وجود رفتارهاي يك سال گذشته  گاليه را مطرح ساخت كه چرا 
اين كشور در مراسم رونمايي  ايران،  از سفیر  انگلستان علیه  دولت 
از منشور حقوق بشر دعوت شده است. در همین حال، حجت االسالم 
ابراهیم نكونام، رئیس كمیسیون اصل 90 قانون اساسي نیز با انتقاد 
از اظهارات مطرح شده در همايش رونمايي از منشور كوروش هشدار 
داد: »اگر موضع گیري هاي اين چنیني تكرار شود، ما نمايندگان و بنده 
اتخاذ خواهیم كرد  را  به عنوان رئیس كمیسیون اصل 90 موضعي 
كه مطمئنا مورد رضايت آقايان نخواهد بود.« وي با بیان اينكه ايران 
دوستي به معناي احیاي سالطین قبل نیست، خاطرنشان ساخت: »ملت 
ايران به خاطر اسالم مجاهدت هاي زيادي كرده است و اجازه نداده 
يك وجب از خاك كشور به دست دشمنان بیفتد. ايران دوستي واقعي 
در طول اسالم دوستي است واال تبلیغ و ترويج ايران بدون اسالم در 
امتداد اعمال همان كساني است كه جشن هاي 2500 ساله را برگزار 

مي كردند.« در واكنش به چنین اتهاماتي اما  حمید بقايي، رئیس 
كرد:  تصريح  خبري،  نشست  يك  در  فرهنگي  میراث  سازمان 
نه  اما  ندارم  اطالعي  نمايندگان  اين  اظهارات  با  رابطه  در  »من 
منشور كوروش در راستاي ملي گرايي و ناسیونالیسم مطالبي 
دارد و نه ما به دنبال ملي گرايي به معناي خاص آن هستیم. وي 
ملي گرايي  دنبال  به  بخواهد  امروز  كه  كسي  اينكه  بر  تاكید  با 
ادامه داد: »سیاست سازمان میراث  برود، حماقت  كرده است، 
فرهنگي و شخص بنده ناسیونالیست گرايي نیست و اگر كسي 
فكر  كسي  اگر  است  رفته  محض  خطاي  به  كند  تصور  چنین 
پادشاهان را زنده كنیم اصال متوجه نشده  كند ما مي خواهیم 
است ما به دنبال چه هستیم. ما مي خواهیم فرهنگ انساني را 
منشور  است  ممكن  كه  نكته  اين  تايید  وي ضمن  كنیم.«  زنده 

به برخي  باشد، در واكنش  از فرمان كوروش وجود داشته  ديگري 
اظهارنظرها مبني بر پس ندادن منشور كوروش به انگلیسي ها، گفت: 
»دو مجموعه اشیا را با هم ردو بدل كرده اند، بقالي كه نیست كه شیئي 
را پس ندهیم. اين موضوع كالسش فرق مي كند و در تمام كشورهاي 
دنیا نیز امانت دادن اشیاي تاريخي امري متداول است.« موضوع عدم 
استرداد منشور نخستین بار توسط روزنامه كیهان مطرح شد و در 
ادامه برخي مقامات محلي خواستار بازگشت اين منشور به شیراز و 
تايمز  فايننشال  انگلیسي  تخت جمشید شدند. در همین حال روزنامه 
تقاضاي  به  انگلیس  وقت  خارجه  وزارت  بي اعتنايي  از  گزارشي  در 
است.  داده  خبر  ايران،  به  كورش  منشور  ارسال  براي  مخلوع  شاه 
به گزارش پرس تي وي، در اين گزارش آمده است: »اين نخستین بار 
نیست كه منشور كوروش، كه اولین بار در سال 1879 در حفاري هاي 
است. شاه  تهران سفر كرده  به  يافت شد،  بابل  در  میوزيم  بريتیش 
گلین شد  لوح  اين  موقت  ارسال  نیز خواستار  در سال 1971  ايران 
و تقاضاي خود را با سفیر انگلیس در تهران در میان گذاشت كه با 

پاسخ منفي وزارت امور خارجه بريتانیا روبه رو شد. 
لوح  اين  ارسال  با  و  رفت  را  خود  راه  میوزيم  بريتیش  حال  اين  با 
مقامات  خشمگینانه  واكنش هاي  امر  همین  و  كرد  موافقت  ايران  به 
لندن را برانگیخت.« در ادامه اين گزارش با اشاره به نمايش لوح در 
جشن هاي 2500 ساله و درخواست مطرح  شده براي اعاده همیشگي 
اين لوح به ايرانیان، آمده است: »بريتیش میوزيم خواسته ايرانیان را 
نپذيرفت و منشور كورش، صحیح و سالم به لندن بازگردانده شد.« 
در يك خبر حاشیه اي ديگر، مسئول سابق روابط عمومي استانداري 
با اشاره به حضور احمدي نژاد در  فارس در وبالگ شخصي  خود 
سفر استاني اش به فارس در محل تخت جمشید، از قصد دولت براي 
برگزاري جشن نوروز 89 در تخت جمشید خبر داده كه در نهايت 

توسط احمدي نژاد لغو شده است. 
سايت جهان نیوز نیز در گزارشي انتقادي به تمجید شهرام همايون، 
مجري يكي از شبكه هاي ماهواره اي پرداخته است و با برجسته كردن 
سوابق همايون در دوران پهلوي، گزارش داده كه اين فرد با اشاره به 
مراسم رونمايي از منشور حقوق بشر كوروش از اظهارات مشايي و 
منش وي تمجید كرده است. البته همه واكنش ها به موضوع رونمايي 
منشور حقوق بشر منفي نبود و عالوه بر خبر مهمي مانند ابراز تمايل 
انتظار  بشر،  حقوق  منشور  از  بازديد  براي  مكارم شیرازي  آيت اهلل 
عمومي،  بازديد  امكان  فراهم شدن  با  نیز  آتی  روزهايی  از  مي رود 
ايران،  ملي  موزه  و  آيد  به عمل  مردم  از سوي  استقبال گسترده اي 

روزهاي شلوغي را پشت سر بگذارد.

سخنگوی فارسی زبان
 وزارت خارجه بریتانیا از بهشت 
به مسلمانان بریتانیا تبریک گفت!

 به گزارش خبرنگار پرشین؛ سخنگوی وزارت خارجه بريتانیا باری 
مارستن، هفته گذشته هنگام افطار در يكی از رستوران های مشهور 

ايرانی در لندن )رستوران بهشت( حضور يافت و به ايراد سخنانی 
به زبان فارسی برای ايرانیان پرداخته و رمضان و عید فطر را به 

ايرانیان مسلمان تبريك گفت.
سخنگوی وزارت خارجه بريتانیا گفت: »ايرانیان زيادی در مناطق 
مختلفی از لندن زندگی می كنند و رديف مغازه ها، رستوران ها و 
پیدا  لندن  از  مناطق مختلفی  در  توان  را می  ايرانی  فرهنگی  مراكز 
كرد. برای بعضی از ايرانی های بريتانیا رمضان، يكی از جالب ترين 
اوقات سال است و مخصوصا وقت غروب افطار كه رستوران های 
ايرانی پر از مشتری های ايرانی و غیر ايرانی. می شود كه آمده اند 
عالوه بر اينكه طعم خوراك ايرانی را بچشند؛ از بودن در يك محیط 

ايرانی نیز لذت برند«.
جزو  بريتانیا  ايرانیان  جامعه  »اكثريت  داد:  ادامه  مارستن  باری 
می  شمار  به  نیز  كشور  اين  مسلمانان  میلیون  دو  بزرگتر  جامعه 
روند. حضور دو میلیون مسلمان به اين معنا است كه اسالم دومین 
ماه  امروزه  خاطر  همین  به  و  شود  می  محسوب  بريتانیا  مذهب 
رمضان و عید فطر به رويداد مهمی در تقويم بريتانیا تبديل شده 

است«.
سخنگوی وزارت خارجه بريتانیا به مدرسه محل تحصیل پسرانش 
هايی  كالس  آموزشی؛  های  برنامه  از  برخی  در  كه  كرد  اشاره 
درباره مذاهب و فرهنگ های ديگر برگزار می شود و در اين كالس 
ها فرصتی فراهم می شود تا دانش آموزان با دوستان مسلمانشان 
در فعالیت های مربوط به عید فطر و رمضان همكاری و مشاركت 

داشته باشند.
اساس،  اين  بر  گفت:»  و  پرداخت  ها  آموزش  اينگونه  تاثیر  به  وی 
كودكان انگلیسی با آگاهی درباره معانی رمضان و احترام به روزه 
برای  مهمی  عنصر  آگاهی  و  درك  چنین  شوند.  می  بزرگ  داران 
تقويت جامعه ای به شمار می رود كه صاحب فرهنگ های متعددی 
است. جامعه ای كه همزيستی فرهنگ ها و مذاهب مختلف آن فقط 
به معنای حضور و عبور آنها از كنار يكديگر در خیابان ها نیست؛ 
هر  اعضای  كه  است  منافع مشترك  و  روابط، اصول  بلكه حاصل 
يك از اين فرهنگ ها و اديان در يك جامعه واحد از آن برخوردار 

می باشند«.
نامه  هفته  سايت  وب  به  ايشان  سخنرانی  كامل  متن  ديدن  جهت 

پرشین مراجعه فرمائید.

منشور كوروش در گرداب سیاست

دادستان علیه دادستان 
 نام سعید مرتضوي به عنوان يكي از متهمان اصلي كهريزك 

در حالي به صورت رسمي مطرح شده 
مربوط  های  اتهام  اين  از  پیش  وي  كه 
رد  را  كهريزك  پرونده  در  دخالت  به 
كرده و مسئولیت آن را متوجه ديگران 
چندي  گزارش  اساس  بر  بود.اما  كرده 
ارشد  مقام  يك  مهر،  خبرگزاری  پیش 
با  جداگانه  ديدارهايی  در  انتظامی 
تأكید  كهريزك،  شدگان  كشته  خانواده 
كرد كه اعزام بازداشت  شدگان حوادث 
پس از انتخابات 88 به كهريزك با وجود 

دادستان  و  گرفته  صورت  تابعه اش  دستگاه  و  او  مخالفت 
وقت تهران در اين باره مسئولیت پذيرفته است.بدين ترتیب به 
اتهامات  درباره  نظر مي رسد شايعات و خبرهاي غیر رسمي 

به  كهريزك،  حادثه  در  تهران  وقت  دادستان  مرتضوي  سعید 
واقعیت بدل مي شود و او تا حضور در دادگاه و پاسخگويي 
به اتهامات خود فاصله چنداني ندارد. اظهارات دادستان فعلي 
تهران درباره دادستان سابق تهران و نام بردن از وي با عنوان 
است  آن  از  كهريزك، حاكي  پرونده  اصلي  متهم 
كه سعید مرتضوي با وجود برخي حمايت ها اين 
بار در مقام متهم به دادگاه خواهد رفت. از سويي 
قضايي  سازمان  قضايي  و  حقوقي  معاون  ديگر 
كهريزك  پرونده  درباره  هم  مسلح  نیروهاي 
كهريزك  پرونده  به  ما رسیدگي  ديدگاه  از  گفت: 
ساير  روال  طبق  پرونده  اين  و  رسیده  اتمام  به 
كشور  عالي  ديوان  به  ارسال  حال  در  پرونده ها 
براي تجديدنظر است. حجت االسالم محمد مصدق 
در گفت و گو با فارس، درباره زمان تعیین تكلیف 
رابطه  اين  در  كرد:  تصريح  پرونده  اين  نهايي 
اين پرونده  انجام دهیم؛ زيرا  هیچ گونه پیش بیني اي نمي توانیم 

نیز مانند ساير پرونده ها در نوبت رسیدگي قرار مي گیرد. 
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نوشته حسن نراقی - چهلم و يكم
 

حسادت و حسدورزی ما 
به  توان  می  پروا  بدون  كه  ديگری  منفی  های  خصلت  از 
كنم  تكرار  بار  چندمین  برای  )مجبورم  داد  نسبت  هموطنان 
از آنها  امیدوارم شمای خواننده هم يكی  از استثنائی ها كه 
از  است.  حسدورزی  و  حسادت  هم  يكی  بگذريد(  هستید 
پیشرفت ديگران نه تنها خیلی خوشحال نمی شويم بلكه در 
بسیاری از مواقع حالت حزن و اندوه نیز به ما دست می دهد. 
برای  زيادتری  شواهد  همراه  به  زياد  داليلی  مبحث  اين  در 
اثبات وجود اين روحیه مخرب در جامعه می توان ارائه كرد. 
كمی دقت و تامل بیشتر در رفتار و روحیه خودمان و تعدادی 
از اطرافیان ما را به زودی به اين واقعیت تلخ رهنمون خواهد 

شد.
قبال هم در فصول ديگر اشاراتی شد به اين كه در بسیاری از 
مقاطع و در بسیاری از موارد زندگی ما كاستیها و كمبودهايی 
دلیلی  هر  به  اگر  حاال  دهد.  می  آزارمان  به شدت  كه  داريم 
اين كمبودها را كه بر مبناياصل مقايسه پر بود!!  نتوانستیم 
از راه  های ديگران آن را به وجود آورده جبران كنیم يكی 
های مقابله ی منفی با آن جلوگیری از رفع كمبودهای ديگران 
است. اين است كه اگر بخواهیم ارضا شويم وقتی نتوانستیم 
كه  كند  نمی  شويم-فرقی  موفق  راحتی  به  كارهايمان  در 
يا  باشد  اقتصادی  باشد  اجتماعی  باشد  درسی  موفقیت  اين 
از  باشد- چون معیار موفقیت معموال  خانوادگی در هر چه 
معدل موفقیت های جامعه ساخته می شود اگر دسگران كم 

بیاورند مفهوم ديگرش اين است كه من زياد آورده ام!!...
در مسابقه دو است سواری و شنا اگر به هر دلیل تكرار می 
كنم به هر دلیلی نفر جلوتر از من وابماند طبیعی است كه به 
تا  شود  می  مانده  عقب  من  به  كمك  واماندگی  همان  اندازه 
جاوتر بیفتم. ولی آيا اين جلو افتادگی كاذب دردی را هم از 

من دوا می كند يا نه؟ آن ديگر مبحث ديگری است.

من  اطراف  و  دور  از  كه  نفری  يك  هر  گفت:  می  بزرگواری 
وضع مالی اش خوب میشود وضع اجتماعی اش خوب می 
خانواده  و  خود  از  پس  الاقل  را  اش  شادی  بالفاصله  شود 
اش من می كنم... و اضافه می كرد چون حداقل خاصیت اين 
موفقیت حتی اگر سهمی از پآن مستقیما به من نرسد اين است 
نبايد  ديگر  نرسد  كمكش  من  از  است  راحت  خیالم  ديگر  كه 
اين  كه  باشم...  اش  بچه  و  زن  و  ها خود  بیچارگی  دلواپس 
خودش آرامش كمی نیست. آرزو می كنم يك روزی بشود 
ساده  بسیار  رياضی  استدالل  اين  با  بتوانیم  ما  اكثريت  كه 
خود را قانع كنیم كه اگر دوستان ما آشنايان و شهروندان 
ولو  مستقیم  غیر  سودش  مطمئنا  شود  بهتر  وضعشان  ما 
فردی  تحث  هرگز!اين  ضررش  و  رسد  می  هم  ما  به  اندك 
قضیه است ولی وقتی در سطح جامعه نگاهی وسیع تر به آن 
بیندازيم می بینم حسدورزی تبعات بزرگتر و و حشتناكتری 
را  جامعه  ی  همه  آن  نكبت  كه  گذارد  می  جای  به  خود  از 
هر  با  يا  و  فكر  طرز  هر  با  است  آمده  مردی  گیرد.  می  فرا 
ديدگاهی شده است شهردار شهر كثیف و دودگرفته و واقعا 
شبه زباله دان تهران ) سعی كنید سالهای بعد از جنگ تحمیلی 
پايتخت را به ياد بیاوريد(. خود من وقتی اين شهردار شروع 
به رنگ آمیزی كركره های مغازهها كرد كه موقع بسته بودن 
همه يكرنگ باشند فكر كردم اين يكی هم در حد همان رنگ 
كارها!! كاريی اش را ارائه می دهد ولی چندی كه گذشت اين 
را به عنوان يك مدير اجرايی قديمی كشور اقرار می كنم با 
تغییراتی كه در چهره شهر تهران و حتی به تبع آن شهرهای 
ديگر ايران ايجاد كرد كارش به يك معجزه بیشتر شبیه بود 

تا يك كار اجرايی.

ولی خوب همه ديديد كه عاقبت كار همین معجزه گر به كجا 
كشید.خیلی ساده و رك مورد حسادت قرار گرفت. اگر تمامی 
برايش  خودش  شركت  با  كه  هم  را  نمايش  و  جنجال  اين 
تنظیم كردند همه را باور كنیم معتقدم حتی ريشه آن ها هم 
حسادت بود و بس. )ضمنا الزم به تذكر می دانم كه من نه 
خصوصیتی با اين مرد بزرگ دارم و ينه هرگز حتی ايشان را 
از نزديك ديده ام و نه به احتمال زياد بین من و ايشان تشابه 
و سنخیت فكری وجود دارد تنها به اين دلیل از ايشان ذكری 
می شود كه هم به عنوان يك شهروند ادای دينی باشد و هم 

برای انتقال عرايضم مثالی!(

واكنش متکي 
به كناره گیري 
دیپلمات هاي 

ایراني در اروپا 
 منوچهر متكي وزير امور خارجه، 
و  استعفايش  شايعه  به  سرانجام 
استعفا  به  مربوط  اخبار  همچنین 
و پناهندگي ديپلمات هاي ايراني در 
اروپا واكنش نشان داد. در جريان 
اين  و  ديگر  ديپلماتیك  ديدار  يك 
ادوارد  با  خبري  كنفرانس  در  بار 
ارمنستان  خارجه  وزير  نغلبنديان 
ايرنا  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در 
به  مربوط  شايعات  درخصوص 
به  معموال  »ما  گفت:  استعفايش 
كشور  از  خارج  در  كه  شايعاتي 
و  مي دهیم  جواب  مي شود  مطرح 
در  داخلي  شايعات  به  پاسخگويي 
نیست.«  ما  پاسخگويي  اولويت 
شديد  انتقاد  از  پس  شايعه  اين 
حمید  سخنان  به  خارجه  وزير 
گردشگري  سازمان  رئیس  بقايي 
ويژه  نماينده  و  فرهنگي  میراث  و 
كه  آسیا  حوزه  در  رئیس جمهور 
رئیس جمهور  نمايندگان  بود  گفته 
و  التین  آمريكاي  حوزه هاي  در 

از وزارت خارجه  از خارج  آفريقا 
برخي  و  شد  مطرح  مي آيند 
جلیلي،  از سعید  سايت هاي خبري 
علیرضا  و  ثمره هاشمي  مجتبي 
گزينه هاي  از  اصفهاني  ذاكر 
احتمالي جانشیني متكي نام بردند. 
متكي همچنین در رابطه با استعفا 
يك  و  ديپلمات  يك  پناهندگي  و 
اروپا  در  ايران  فرهنگي  رايزن 
مامورين  و  ديپلمات ها  گفت:  نیز 
ايران  اسالمي  جمهوري  اداري 
از  خارج  به  كه  ماموريت هايي  در 
از  بعد  بايد  اعزام مي شوند  كشور 

اتمام آن به كشور بازگردند. 

متكي در اين رابطه افزود: اين افراد 
اگر مشكالتي داشته باشند بايد آن 
كنسولي  كارشناسان  طريق  از  را 
مسائل  اين  به  تا  كنند  مطرح  ما 
متكي  از  پیش  شود.  رسیدگي 
عضو  سبحاني نیا،  حسین  تنها 
بود  مجلس  ملي  امنیت  كمیسیون 
كه در گفت وگو با ايلنا در اين رابطه 
به وزارت خارجه گفته بود بايد در 
گزينش ديپلمات ها دقت بیشتري به 
كه  است  ذكر  به  الزم  دهد.  خرج 
مبني  اخباري  گذشته  روزهاي  در 
بر استعفا و پناهندگي دو ديپلمات 
علیزاده  حسین  نام هاي  به  ايراني 
و  فنالند  فرهنگیان كه در  فرزاد  و 
بلژيك مشغول به كار بودند منتشر 

شده بود. 

كمک 25 میلیون دالري ایران 
به اردوغان! 

 روزنامه ديلي تلگراف  روزنامه بريتانیايي به نقل از منابع ديپلماتیك 
قرار  كه  است  شده  مدعي  نبرده  آنها  از  نامي  كه  تركیه  در  غربي 
حزب  پیروزي  براي  ايران  رئیس جمهوري  احمدي نژاد  محمود  است 
آينده مبلغ  انتخابات سراسري سال  اسالمگراي عدالت و توسعه در 
25 میلیون دالر به اين حزب كمك مالي كند! به گزارش عصر ايران 
روزنامه ديلي تلگراف بريتانیا كه به حزب محافظه كار انگلیس گرايش 
دارد، در مطلبي بدون ذكر منابع مذكور غربي، مدعي شده است كه 
محمود احمدي نژاد موافقت كرده تا 12 میلیون دالر به اردوغان كمك 
كند و قرار بر اين شده 13 میلیون ديگر تا پايان سال جاري میالدي در 

اختیار اردوغان و حزب اسالمگراي عدالت و توسعه براي هزينه هاي 
انتخاباتي قرار گیرد. بر اساس اين ادعا كه دولت تركیه آن را رد كرده، 
اين پول قرار است صرف تضمین پیروزي مجدد رجب طیب اردوغان 
در انتخابات جوالي سال آتي شود. يك ديپلمات غربي كه نامي از او 
به میان نیامده به ديلي تلگراف گفته است: » توافق بین حزب عدالت و 
توسعه و ايران بسیار خطرناك است. اين موضوع شك و ترديدهاي 
افكار عمومي تركیه را درباره روابط عمیق دولت شان با كشورهاي 
بار نیست كه در رسانه ها  اين نخستین  افزايش مي دهد.«  اسالمي را 
مالي  تركیه موضوع كمك هاي  ديپلماتیك  و برخي محافل سیاسي و 
ايران به جريانات سیاسي اسالمگراي تركیه مطرح مي شود و اين قبیل 
اتهامات در سال هاي دهه 1990 و در دوران حاكمیت احزاب ائتالفي 
الئیك به كرات تكرار مي شد و جمهوري اسالمي ايران متهم به تجهیز 
و حمايت مالي و سازماني از گروه هايي چون حزب اهلل تركیه و حتي 

حزب منحل شده رفاه و... مي شد. 

روسیه از ورود محموله بزرگ 
حشیش از ایران جلوگیری كرد

كه  داد  اطالع  پنجشنبه  روز  روسیه  گمرك  اداره  مطبوعاتی  دفتر 
روسیه  مخدر  مواد  بر  نظارت  دولتی  كمیته  همراه  به  سازمان  اين 
كه  حشیش  كیلوگرم   50 تقريبا  ورود  از  آذربايجانی  همكاران  و 
قاچاقچیان تالش داشتند آن را از طريق كشتی از ايران به آستراخان 

منتقل كنند، جلوگیری كردند.
در اين اطالعیه گفته می شود: "در جريان عملیاتی كه اداره گمرك 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  كنترل  فدرال  همراه سازمان  به  روسیه 
از  مخدر  مواد  محموله  يك  ورود  از  داد،  انجام  آذربايجان  گمرك 
ايران جلوگیری شد. اين محموله حشیش قرار بود كه از طريق راه 
در  بار  تخلیه  برای  كه  "وفا"  منتقل شود. كشتی  به روسیه  دريايی 
بندر آستراخان پهلوگرفته بود، بر اساس اسناد ارائه شده محموله 
ای از انار و سنگ حمل می كرد. در حین بازرسی ها در يكی از جعبه 
های چوبی در میان اين سنگ ها 30 بسته حاوی حشیش بالغ بر 48 

كیلوگرم كشف شد".
سازمان  مامورين  همراه  به  روسیه  گمرك  اداره  نظامی  واحدهای 
فدرال كنترل و مبارزه با مواد مخدر روسیه در ماه سپتامبر سال 
بازداشت  اين محموله را  اندركاران حمل  جاری توانستند كه دست 

كنند.
با  مرتبط  پرونده  فقره   569 تاكنون  جاری  سال  ابتدای  از  تاكنون 
در  و  تشكیل شده   روسیه  گمرك  اداره  توسط  مخدر  مواد  قاچاق 

حدود 440 كیلوگرم مواد مخدر توقیف شده است.

آمریکا شورای امنیت را به اتخاذ تدابیر 
جدید علیه ایران دعوت می كند

سوزان رايس” نماينده دائم آمريكا در سازمان ملل متحد روز 
چهارشنبه اعالم كرد كه اياالت متحده از شورای امنیت دعوت 
می كند تا تدابیر تكمیلی جديد علیه ايران به خاطر حقايق جديد 
ايران نسبت به قطعنامه های شورای  حكايت كننده از تخلفات 

امنیت در خصوص برنامه هسته ای اين كشور اتخاذ كند.

واشنگتن  آيا  كه  نكرد  اشاره  وضوح  به  وی  حال  عین  در 
خواستار تحريم های جديد علیه ايران است و يا فقط به نشان 
دادن واكنش به صورت صدور بیانیه از سوی شورای امنیت 
بسنده می كند.خانم رايس گفت: “شورای امنیت و كمیته 1737 
آن )در خصوص تحريم ها علیه ايران( بايد پاسخی متناسب به 
عملكردهای اخیر ايران نشان بدهند”.يادآوری می كنیم كه پیش 
از اين آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود به 
افزايش حجم اورانیوم غنی شده از سوی ايران به رغم قطعنامه 
های شورای امنیت و اينكه مقامات ايرانی مانع انجام بازرسی 
از تاسیسات هسته ای جمهوری اسالمی ايران می شوند، اشاره 

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

سازنده شما می باشد.
اینترنتی نظرات  و  تلفنی  تماس  برقراری  با  لذا   
تا  بگذارید  میان  در  ما  با  را  خود  های  دیدگاه  و 
جمعی  ارتباط  رسانه  یک  عنوان  به  بتوانیم 

بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.

پاپ با ملکه دیدار كرد

با  اسكاتلند  پايتخت  به  ورود  از  پس  بنديكت شانزدهم  پاپ 
"سفر  اولین  اين  كرد.  مالقات  بريتانیا،  ملكه  دوم،  الیزابت 
سال   28 طی  بريتانیا  به  كاتولیك  كلیسای  رهبر  رسمی" 
گذشته محسوب می شود و طی آن، پاپ در مراسم مختلف 

با حضور مقامات دولت اين كشور شركت می كند.

پاپ بنديكت شانزدهم كه برای ديداری چهار روزه از بريتانیا 
امروز )پنجشنبه، 16 سپتامبر( وارد اسكاتلند شده است، در 
مورد  بريتانیا  ملكه  ادينبورگ، همسر  توسط دوك  فرودگاه 
استقبال رسمی قرار گرفت و سپس با ملكه الیزابت دوم در 

قصر هولی رود )Hollyrood( ديدار كرد.

های  از خیابان  همراهانش  كاروان خودروهای  با  او سپس 
دو  در  كننده  استقبال  شهروندان  كه  حالی  در  و  ادينبورگ 

طرف مسیر او قرار داشتند، عبور كرد.

پاپ ظهر امروز در ضیافت ناهاری كه توسط كاردينال كیت 
اوبراين ترتیب داده شده، شركت خواهد كرد.

رهبر كاتولیك های جهان همچنین قرار است در اولین مراسم 
دعای ربانی در فضای باز در گالسگو، دومین شهر بزرگ 

اسكاتلند، حضور يابد.

هشت  و  بیست  شانزدهم،  بنديكت  سلف  دوم،  پل  ژان  پاپ 
سال پیش در سفری مذهبی از بريتانیا ديدن كرد.

پاپ بنديكت گفته است كه می خواهد حضورش در بريتانیا 
به  ای  فزاينده  به طور  كه  اين كشور،  مردم  كه  باعث شود 
سكوالريسم گرايش يافته اند، به ارزش های دينی مسیحیت 

بازگردند.

و  جنین  سقط  قبال  در  كاتولیك  كلیسای  موضع  اما، 
كشیشان  جنسی  سوءاستفاده  های  رسوايی  همجنسگرايی، 
از كودكان در نقاط مختلف جهان و هزينه ای كه سفر رسمی 
بنديكت برای مالیات دهندگان بريتانیايی در بر داشته،  پاپ 
باعث شده اين ديدار مخالفت زيادی را برانگیز و تقاضا برای 
بلیط های شركت در مراسمی كه با حضور پاپ برگزار می 

شود نیز زياد نباشد .

در همین حال اعالم شده است كه اسقف والتر كسپر، يكی از 
مقام های ارشد واتیكان كه گفته بود بريتانیا مانند يك كشور 
جهان سوم است، به دلیل بیماری، پاپ بنديكت را در مراسم 

مختلف همراهی نخواهد كرد.

بی بی سی فارسی

چه كسی بهتر از 
تركیه آقای اوباما؟

توماس بارنت 
ورلد پالیتیك رويو / ترجمه : سارا معصومی

تصور كنید كه اياالت متحده می تواند شريك استراتژيك خود در جهان 
ما  تخیلی  فضای  اين  كند.در  انتخاب  خود  اراده  و  میل  طبق  را  اسالم 
متحد  دنبال  به  ما  آيا  كنیم؟  می  انتخاب  خود  برای  را  شريكی  چگونه 
استراتژيكی هستیم كه مو به مو با سیاست های ما در حوزه ديپلماسی 

همراهی كند؟ آيا ما به دنبال دولتی هستیم كه حرف ما را بخواند و البته 
برخوردار  آنچنانی  محبوبیت  از  اسالم  جهان  در  اگر  ندارد  هم  ايرادی 
نباشد . اينچنین دولتی رويايی اما به هیچ وجه در راستای منافع ما نیست 
. ما بايد به دنبال متحد استراتژيك مسلمانی در منطقه باشیم كه نماينده 
مدرن جهان اسالم بوده و البته اقتصاد خود را در سطح كالن به اقتصاد 
ارتقای  بر  كه  هستیم  متحدی  دنبال  به  ما   . باشد  زده  پیوند  الملل  بین 
بپذيرد  را  قدرت  قطب  با حضور چند  ، جهانی  باشد  پايبند  دموكراسی 
و البته مولود ثبات منطقه ای باشد . دولتی كه به اندازه كافی از اياالت 
متحده فاصله گرفته و استقالل خود را به رخ بكشد .اگر اندكی صادقانه 
تر سخن بگوئیم حقیقت اين است كه ما به دنبال متحدی در جهان اسالم 
هستیم كه همه آنچه را كه ما در اين سالها برای خود به عنوان قدرت 
واحد در جهان حرام كرده ايم ، به جای ما و برای ما انجام دهد. قدرتی 

كه حرام های خود تعیین كرده ما برايش حالل باشد:
• دولتی كه بتواند شجاعانه و بی واهمه از اسالم ستیز نام گرفتن تعبیری 
مدرن و صحیح از قرآن را در اختیار غرب قرار دهد. كشوری مسلمان 

كه مولود پیام پیامبر مسلمانان برای جهان امروز باشد.
به صورت  بی طرفی  و  عدالت  اصول  داشتن  در دست  با  كه  دولتی   •

اسرائیل برای ظلمی كه به فلسطینی ها در غزه می كند، سیلی بزند. 
• دولتی كه بتواند با ايران بر سر پرونده هسته ای اين كشور وارد تعامل 
شده و قدرت ايران در منطقه و نفوذ اين كشور بر همسايگان را به نوعی 

توازن ببخشد . 
• دولتی كه بتواند سوريه را با شعار بهبود اوضاع اقتصادی سر به راه 

كند. 
دولتی كه بتواند شمشیر ثبات در عراق باشد و البته رابط اقتصادی   •

مثبت برای انتقال سرمايه بین المللی به عراق. 

• دولتی كه واسطه مناسبی برای احیای رابطه از دست رفته ما با روسیه 
باشد و البته نقش اتصال میان ما و بالكان را به خوبی بازی كند . 

• دولتی كه نیروهای حافظ صلح خود را راهی جنوب لبنان و افغانستان 
كرده و بتواند در مسیر مصالحه با طالبان هم به ما كمك كند . 

• دولتی كه از توسعه و پیشرفت كشورهای آسیای میانه حمايت كرده و 
پل ارتباط میان اين منطقه و قاره سبز شود .

را  باال  قید شده در  تمامی وظايف  بايد  اياالت متحده  استراتژيك  متحد 
به گونه ای مديريت كند كه كشورهای منطقه ای احساس سلطه پذيری 
تنها  ببینند.  خدشه  غیرقابل  را  خود  استقالل  كدام  هر  و  باشند  نداشته 
كشور موجود كه می تواند تمام ويژه گی های باال را يك جا در خود 
تركیه كه  در  . حزب حاكم عدالت و توسعه  است  تركیه  باشد  داده  جا 
رهبری آن را از سال 2003 میالدی رجب طیب اردوغان عهده دار است 
نه تنها تمام مسئولیت های قید شده را با دقت نظر پیش می برد بلكه به 
اصالحات اقتصادی هم سرسختانه پايبند است . اردوغان در تمام اين 
سالها به گونه ای زيركانه استاندارد زندگی عامه مردم را باال برده است، 
كودتاهای  تكرار  از  مانع  و  است  ساخته  جنوب  در  كرد  شورشیان  با 

نظامی شده است .
اكنون پرسش اينجاست كه كدام متحد استراتژيك می تواند بهتر از اين 
عمل كند آقايان؟ تركیه لقمه اماده ای پیش روی ما است و با اين وجود 
تحلیل گران مسائل بین المللی و سیاستمداران آمريكايی ادعا می كنند كه 
تنش در رابطه واشنگتن - آنكارا به اوج خود رسیده است . اين رابطه از 
روزهای دوستی به شب های دشمنی و خصومت ورزی رسیده است .

 دولت باراك اوباما رئیس جمهوری دموكرات اياالت متحده به شدت از 
تركیه به واسطه رای منفی كه به قطعنامه چهارم علیه ايران در شورای 
البته ما اين نكته را فراموش كرده اين كه اين   . امنیت داد دلخور است 
رای منفی در حقیقت پاسخی منطقی به مخالفت امريكايی ها با طرح توافق 

سوخت میان تهران - آنكارا بود .
عالوه بر ايران ، واشنگتن از دست آنكارا به واسطه برخورد انتحاری با 
اسرائیل بر سر بحث ناوگان آزادی دلخونی دارد . امريكا برای به دست 
اوردن و البته بهتر است بگويیم حفظ دل رهبران اسرائیل حجم همكاری 
های نظامی خود با تركیه را به شكل غیرقابل باوری كاهش داده است . 
رزمايش مشترك نظامی میان تركیه و اياالت متحده فعال به حالت تعلیق 
درامده است و البه ترك ها به نشانه تنبیه مانع از حضور اسرائیل در 

اين رزمايش شدند .
 پاكستان با وجود هرچ و مرجی كه به جهان صادر می كند همچنان چك 
های سفید امضا از كاخ سفید دريافت می كند و اين در حالی ست كه 
تركیه با سابقه چند دهه دوستی و مودت با واشنگتن به حاشیه رانده 
آنچه را كه  تركیه هر  ايران،  اين است كه در مبحث  . حقیقت  می شود 
تاكید  بارها  است.من  و  بود  متحده  اياالت  منافع  راستای  در  داد  انجام 
كرده ام كه بحث دستیابی ايران به انرژی هسته ای تنها يك پرسش را 
برمی تابد و آن هم زمان اين ماجرا است و نه اما و اگر. نه واشنگتن 
و نه ديگر كشورهای غربی هیچ كدام توانايی مهار اراده ايران در اين 

مسیر را ندارند.
تنها يك سوال اساسی باقی مانده و آن اين است كه اياالت متحده در 
ازای ايران هسته ای چه دريافت می كند؟ زمانی كه پای مذاكره به میان 
می آيد، اياالت متحده از نشستن تركیه میان ايران و اسرائیل برای كاهش 
از تنش ها بیشترين منفعت را می برد . شايد تركیه همان كشوری است 
ايران پايان دهد و به ترس كاذب  كه می تواند به بدبینی های به جای 
توانند  نمی  كه  دوستانی هستند  آنكارا  و  واشنگتن   . تهران  از  اسرائیل 
روزها  اين  در  غرب  میل  باب  چندان  سخنان  اين  بگذرند.  هم  خیر  از 
البته  و  دهند  می  را  ای  هسته  جهان  از  عاری  ها شعار  غربی   . نیست 
تحقق اين شعار به هیچ وجه كار آسانی نیست . آمريكا بايد به گذشته 
روابط تاريخی با تركیه نیم نگاهی بیندازد تا دريابد كه تركیه تنها متحد 
استراتژيكی است كه می تواند در مواقع ضرورت دوستی خود را اثبات 

كند .

اخراج كولي ها به 
اروپایي ها ارتباطي ندارد 

 نیكال ساركوزي رئیس جمهور فرانسه به انتقادات اخیر نسبت به اخراج 
كولي ها واكنش شديدي نشان داد و اعالم كرد برخي از اظهارنظرها 
فیگارو،  روزنامه  گزارش  به  نیستند.  قبول  قابل  ممكن  وجه  هیچ  به 
اروپايي را  ساركوزي همچنین ديروز سخنان ويوين ردينگ كمیسر 
بحث  كه  كرد  اعالم  در سخنان خود  كرد. ساركوزي  محكوم  شديدا 
اخراج كولي هاي رومانیايي تبار نه به پارلمان اروپا ارتباطي دارد و نه 
به كمیسیون. سران كاخ الیزه كه اين روزها به خاطر اخراج كولي هاي 
انتقادات  تحت  كشور  اين  از  خارج  در  چه  و  فرانسه  داخل  در  چه 
شديدي قرار دارند به صورت هماهنگ به سخنان ويوين ردينگ يكي 
از مسئوالن كمیسیون اروپا حمله كردند. ردينگ در اعتراض به اخراج 
كولي ها اعالم كرده بود كه اخراج عده اي از انسان ها به خاطر تعلق به 
يك قومیت بعد ازجنگ جهاني دوم در اروپا سابقه نداشته است. اين 
سخنان باعث شد تا پي ير للوش وزير دولت فرانسه در امور اروپايي 

سخنان ردينگ را لغزش از روند كمیسیون اروپا عنوان كند. للوش در 
مصاحبه با شبكه تلويزيوني آر تي ال با محكوم كردن انتقادات اخیر 
فرانسه  رفتار  كه خانم ردينگ  اجازه دهم  نمي توانم  »من  اظهار كرد: 
2010 را در قبال رومي ها با رفتار فرانسه زمان ويشي مقايسه كند.« 
وزير امور مهاجرت فرانسه نیز از صحبت كمیسر اروپايي عصباني 
شد و اعالم كرد كه »من با جرات تمام مي گويم او اشتباه مي كند.« اما 
منتقد است.  اقدام دولت  به  فرانسه نسبت  اپوزيسیون  ديگر  از طرف 
مي گويد:» چهره  فرانسه  كل حزب سوسیالیست  دبیر  اوبري  مارتین 
بلكه در سراسر جهان تخريب شده است.«  اروپا  تنها در  نه  فرانسه 
وي در فرانس اينتر اعالم كرد: اينكه انسان هايي در فرانسه به خاطر 
تعلق به يك قومیت اخراج مي شوند شرم آور است. فرانسوا بايرو يكي 
زماني  كه  فرانسه اي  دارد:  اعتقاد  ساركوزي  دولت  منتقدان  از  ديگر 
محور اتحاديه اروپا و كشوري مرجع بود امروز به سوژه مصیبت ها 
كشورمان  نفوذ  به  موضوع  اين  و  است  شده  تبديل  افتضاحات  و 
جبهه  معاون  لوپن  مارين  زمینه  همین  در  مي كند.  وارد  آسیب جدي 
مي كند ضمن  دنبال  را  پرستانه اي  نژاد  كه سیاست هاي  فرانسه  ملي 
انتقاد شديد از سخنان ردينگ از اينكه فرانسوي ها با نازي ها مقايسه 
مي شوند شديدا ابراز نارضايتي كرد. وي اتحاديه اروپا را متهم كرد 

كه ذهنیتي توتالیتري دارد. 
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افغان ها نه به 
كرزای اعتماد 
دارند نه به ما

باد  به  را  معترضان  راحتی  به  کرزای  حامد 
انتقاد می گیرد و می داند که واشنگتن چاره 

ای ندارد جز تحمل او

ديويد ايگناتیوس 
واشنگتن پست يازدهم سپتامبر / ترجمه : سارا معصومی

اگر به عنوان يك بازديد كننده معمولی به پايگاه های نظامی 
در افغانستان سری بزنید، اساليدهای الكترونیكی را می بینید 

اين كشور به  كه برای نشان دادن میزان پیشرفت نظامی در 
در و ديوار آويزان شده اند. با اين همه نتیجه دو تحقیقی كه 
به تازه گی انجام شده نشان می دهد كه استراتژی جديدی كه 
در افغانستان به كار گرفته می شود، به اهداف خود نخواهد 
تامین  مسئولیت  توانند  نمی  آينده  جوالی  تا  ها  افغان  رسید. 
مهم  ها  گزارش  اين  بگیرند.  تحويل  ها  آمريكايی  از  را  امنیت 
هستند چرا كه به جدال اين پیش فرض می روند كه نیروهای 
امنیتی افغان و موسسه های دولتی می توانند در بازده زمانی 
تعیین شده اندك اندك قدرت را در دست بگیرند. من با مطالعه 
نتیجه اين تحقیقات سرم را خاراندم و به اين حقیقت فكر كردم 
اين  از  افغانستان  در  روياهايمان  به  توانیم  نمی  ما  شايد  كه 
مسافت برسیم. باراك اوباما و تیم دستگاه ديپلماسی اش بايد 
صادقانه اعتراف كنند. بايد بپذيرند كه اگر قرار است كاری از 
از  بايد  اگر قرار است برنامه ای را تغییر دهند  ببرند و  پیش 

همین امروز اقدام كنند پیش از آنكه بسیار دير شده باشد .
است  زننده  بسیار  كنیم:  آغاز  دولت  با  را  داستان  است  بهتر 
در  ايستاده  را  كرزای  حامد  افغانستان  جمهوری  رئیس  كه 
میانه اتهام های فساد ببینیم در حالی كه اقدام به تاسیس بانك 
پاسخ  در  كرزای  حامد   . است  كرده  گی  خانواده  خصوصی 
روند  حتی  او  خواند.  می  راهزن  را  منتقدان  ها،  اعتراض  به 
دستگیری متهمان به فساد را هم به روش های رايج در زمان 
اشغال كشور توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق تشبیه می 
كند. ذهنم ياری نمی دهد اما گمان نمی كنم كه در ويتنام جنوبی 
هم در دوره ديكتاتورها كسی اينگونه بر منتقدان می تاخت كه 
كرزای . اين قبیل تاخت و تازها بر منتقدان در حقیقت نشانه 
ناتوانی است : افغانستان در آنچنان گردابی گرفتار شده است 
كه حامد كرزای به يقین رسیده است كه اياالت متحده چاره ای 

ندارد جز نگاه داشتن او در راس قدرت.
بر اساس يكی از اين تحقیقات عیان می شود كه چگونه اتحاد 

ما با دولت حامد كرزای موفقیت ما در عملیات های 
نظامی در قندهار و استان هلمند را تحت شعاع قرار 
اين تحقیق بیش از 500 نفر در دو منطقه  داد. در 
فوق مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتند. نتیجه اين 
تحقیق اما امیدوار كننده نبود: 75 درصد از پاسخ 
دهندگان تاكید كردند كه دولت افغانستان از فروش 
مواد مخدر كسب درآمد می كند. 64 درصد هم ادعا 
می كنند كه دولت با شبه نظامیان در تماس است . 
74 درصد هم بی دغدغه های سیاسی تاكید كردند 
كه تنها و تنها نگران سیر نگاه داشتن جان خانواده 

های خود هستند.
اكنون پرسش اينجاست كه آيا ائتالف اياالت متحده 
دولت  بر  وارد  ايرادهای  تواند  می  افغانستان  در 
را برطرف كند؟ ساكنان هلمند و قندهار كه چنین 
تصوری ندارند. 68 درصد به ناتو برای حمايت از 
نظامی  عملیات  ندارند. 70 درصد  اعتماد  ها  افغان 
راه افتاده در اين مناطق را برای امنیت خود مخرب 
فوريه  ماه  در  كه  هم  مرجاه  منطقه  در  دانند.  می 
 99 بود  متحده  اياالت  نظامی  های  فعالیت  شاهد 
اندك  نظامی  های  فعالیت  كه  دارند  اعتقاد  درصد 

فايده ای ندارد . 
متحده  اياالت  چه  هر  كه  است  اين  ماجرا  خالصه 
آبرو  كرزای  برای حامد  مناطق  اين  در  كند  تالش 

بخرد، اعتبار وی بیش از پیش زير سوال می رود. 
اين مشكل را بايد به گونه ای حل و فصل كرد.

تعجیل  به  آمیخته  استراتژی  به  دوم  تحقیق  در 
هزار   306 ارتش  الساعه  خلق  در  متحده  اياالت 
دنبال  به  متحده  اياالت   . است  شده  اشاره  نفری 
خلق ناگهانی ارتش و نیروهای امنیتی تا رقم بیش 
از سیصد هزار نفر است . اياالت متحده در حالی 
در اين مسیر قرار گرفته است كه پلیس افغانستان 
هم از فساد در امان نیست. بسیاری از تحلیل گران 
در  متحده  اياالت  موفقیت  عدم  كه  كنند  می  ادعا 
افغانستان بعد از نه سال همكاری نیروهای امنیتی 
به  اياالت متحده   . نظامیان و طالبان است  با شبه 
اين در حالی  و  بیشتر است  نیروهای  دنبال جذب 
مراجعه  كنون  تا  كه  افرادی  از  بسیاری  كه  ست 
شرايط  آموزش  و  خدمت  مدتی  از  بعد  اند  كرده 
ماندن  بر  را  فرار  و  بینند  می  سخت  را  ماموريت 
درصد  هفتاد  كه  كشوری  در   . دهند  می  ترجیح 
نمی  دهند،  می  تشكیل  سوادها  بی  را  آن  جمعیت 
توان انتظار همكاری از عامه مردم را داشت . ماه 
آمريكا  دولت  استراتژی  برسد،  راه  از  كه  دسامبر 
در افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد . اياالت 
متحده به دنبال گردشی مثبت است و نه تغییر دادن 
رخ  زمانی  از  مثبت  گردش  اين  اما  كانال.  صرف 
می دهد كه ما بتوانیم تصويری واضح از شرايط 
موجود داشته باشیم. پترائوس در تازه ترين اظهار 
به معنای  اين خصوص می گويد: سخت  در  خود 
غیرممكن نیست. اما استراتژی ما هم نبايد همواره 

ثابت و بی تغییر بماند. 
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كرد 

احتمال تشدید تنش هاي تجاري بین 
آمریکا و چین طي چند ماه آینده 

اخیر  هفته هاي  طي  متحده  اياالت  در  اقتصادي  اصلي  شاخص هاي 
وضعیت مطلوبي نداشته اند و مشاهده شده است كه نرخ بیكاري افزايش 
كرده  پیدا  افول  اين كشور  در  اعتماد مصرف كنندگان  يافته و شاخص 
است. اقتصاد اياالت متحده در نیمه دوم سال گذشته میالدي از ركود 
خارج شد اما از آن زمان تا كنون به سبب مشكالت ساختاري خود و 
تحوالتي كه در صحنه اقتصاد جهان رخ داده، وضعیت در اين كشور نیز 
بهبود قابل مالحظه اي پیدا نكرده است. پیش بیني مي شود نرخ بیكاري كه 
مهمترين تاثیر را در اعتماد مصرف كنندگان و تمايل آنها به هزينه كردن 
دارد طي ماه هاي آينده به جاي كاهش، افزايش يابد. البته گفته مي شود 
از سال 2011 به تدريج وضعیت بهبود خواهد يافت اما اكنون مشكالت 

مختلفي بر سر راه دولت آمريكا وجود دارد.

دولت آمريكا راه رسیدن به رونق اقتصادي را بهبود وضعیت تجارت 
اين كشور در مجموع دو شريك  اما  خارجي و رشد صادرات مي داند 
اوضاع  اروپا  اتحاديه  در  اروپا.  اتحاديه  و  چین  دارد:  تجاري  اصلي 
اقتصادي از وضعیت در اياالت متحده بدتر است. سال هاي متمادي سوء 
میلیارد  يورو، صدها  بلوك  باعث شده كشورهاي عضو  مالي  مديريت 
دالر بدهي دولتي و كسري بودجه داشته باشند. اين كشورها براي حل 
رياضت  سیاست هاي  اجراي  به  است  مدتي  خود  مالي  عمیق  مشكالت 
اقدام كرده اند و اين به معناي كاهش بودجه، رشد مالیات ها،  اقتصادي 
رشد  قطعا  وضعیت  اين  در  است.  مصرف كنندگان  خريد  توان  افول 
اقتصادي كاهش خواهد يافت و مردم اين كشورها با سال هايي پرنشیب 
و فراز روبه رو خواهند بود. بدين ترتیب اين شريك تجاري نمي تواند به 

رونق اياالت متحده كمك قابل مالحظه اي بكند.

مصرف  توان  تدريج  به  مردم  و  باالست  اقتصادي  رشد  چین،  در  اما 
باالتري پیدا مي كنند اما به ادعاي آمريكا سیاست هاي ارزي چین، از اين 
باشد  آمريكايي  كاالهاي  صادرات  براي  بزرگ  بازاري  بتواند  چین  كه 
براي  اصلي  حل  راه  را  صادرات  آمريكا  دولت  است.  كرده  جلوگیري 
مشكالت اقتصادي اياالت متحده مي داند زيرا مردم آمريكا در مصرف 
را  خود  بدهي هاي  مصرف،  بجاي  مي دهند  ترجیح  و  مي كنند  احتیاط 

باعث  نیز  آن  روبه رشد  روند  و  بیكاري  وخیم  كنند. وضعیت  پرداخت 
شدت پیدا كردن اين احتیاط شده است. در اين میان دولت آمريكا روش 
يوان  ارزش  افزايش  به  آن  كردن  وادار  براي  را  بر چین  آوردن  فشار 

برگزيده است.

آمريكا  تجاري  كسري  رشد  مي كنند  ادعا  اوباما  اقتصادي  مشاوران   
به ويژه در معامالت تجاري با چین، حاصل سیاست هاي ارزي اين كشور 
و پايین نگه داشته شدن ارزش يوان به شكلي مصنوعي از سوي دولت 
چین است. در مقابل، چین با رد اين ادعا، اعالم كرده مشكالت كشورهاي 
نخواهد شد.  يوان حل  ارزش  با رشد  تنها  آمريكا،  به ويژه  توسعه يافته 
البته بانك مركزي چین دو ماه پیش وابستگي يوان به دالر را قطع كرد 
و اجازه داد ارزش يوان تا اندازه اي افزايش يابد. دولت چین قصد دارد 
تا پايان سال جاري سه درصد به ارزش يوان بیفزايد در حالي كه دولت 
آمريكا معتقد است ارزش يوان 40 درصد كمتر از حد واقعي خود است. 
بدين ترتیب اقداماتي كه چین در زمینه اصالح نظام ارزي خود انجام داده 
و خواهد داد از ديد آمريكايي ها، بسیار دير و بسیار اندك است. بسیاري 
از اقتصاددان ها معتقدند در شرايط كنوني، كاال هاي آمريكايي نمي توانند 
نسبت به كاالهاي چیني مزيت رقابتي كسب كنند و به همین دلیل كسري 
تجاري آمريكا به رغم كمتر شدن در ماه آگوست، در ماه هاي آينده رشد 
خواهد كرد. واقعیت اين است كه مقامات چیني با توجه با افق مبهم بهبود 
شرايط اقتصادي در جهان، از اينكه با رشد ارزش يوان توان صادراتي 

اقتصاد اين كشور كاهش يابد بسیار نگران  هستند.

نزديك  آينده  در  چین  هستند  معتقد  كارشناسان  همه  دلیل  همین  به   
تغییري قابل مالحظه در ارزش يوان ايجاد نخواهد كرد. هفته پیش بانك 
برابر دالر را 6.7625 قرار  برابري يوان در  مركزي چین نرخ متوسط 
داد و نوسانات ارزش يوان در برابر دالر در حد 0.1 تا 0.2 درصد بوده 
خواهد  عمل  خود  منافع  مبناي  بر  تنها  چین  معتقدند  تحلیل گران  است. 
نكته  نیست.  سازگار  جهان  اقتصاد  منافع  با  گاه  چین  منافع  اما  كرد 
اروپايي  اين است كه در حال حاضر كشورهاي  تر  نگران كننده  بسیار 
رشد  نفع  به  اصال  مدت  كوتاه  در  كه  كرده اند  اتخاذ  سیاست هايي  نیز 
اقتصاد جهان نیست. مجموعه اين عوامل بر تنش هاي بین اياالت متحده 
و چین افزوده است و كنگره آمريكا را به واكنش وا داشته است. چین 
افزوده  به ارزش يوان  اندكي  اقدامات خصمانه آمريكا  از  اجتناب  براي 
باالي  نرخ  يعني  آمريكا  اقتصاد  عظیم  مشكالت  نمي تواند  اقدام  اين  اما 
بیكاري، كسري بودجه 1500 میلیارد دالري و بي اعتمادي شركت ها و 

مصرف كنندگان به افق اقتصاد اين كشور و جهان را حل كند.

رئیس بانک مركزی 
بریتانیا هم به زبان آمد

از  انتقاد  با  بريتانیا،  مركزی  بانك  رئیس  كینگ،  مروين 
به  كشور  اين  مالی  های  مديران شركت  و  گذاران  سیاست 
دلیل بحران اقتصادی اخیر، اذعان كرده كه "ما اجازه داديم 

اين اتفاق بیفتد".
 15( شهريور   24 پنجشنبه  را  اظهارات  اين  كینگ  آقای 
سپتامبر( در كنگره ساالنه اتحاديه های بريتانیا مطرح كرده 
و خطاب به رهبران اتحاديه ها گفته كه "شما حق داريد در 
عصبانی  ها  بانك  به  كمك  برنامه  و  بیكاری  افزايش  مورد 

باشید."
های  اتحاديه  سراسری  كنگره  تشكیل  ساله   142 تاريخ  در 
اين  مركزی  بانك  رئیس  كه  است  بار  دومین  برای  بريتانیا، 
نشست  در  است.  كرده  سخنرانی  نشست  اين  در  كشور 
امسال اين كنگره كه در شهر منچستر برگزار شده بود، از 
سیاست های اقتصادی دولت ائتالفی محافظه كاران و لیبرال 

دمكرات ها، به شدت انتقاد شده است.
اين در حالیست كه نمايندگان اتحاديه های سراسری بريتانیا، 
زمینه  در  كه  را  اين كشور  دولت  اقتصادی  برنامه  دوشنبه 
اجرا شده،  بودجه  كاهش كسری  برای  صرفه جويی شديد 
خوانده  بازنشستگان"  و  عمومی  خدمات  مشاغل،  به  "حمله 
و اعالم كردند در صورتی كه دولت از اجرای اين برنامه ها 

دست برندارد، اعتصاب خواهند كرد.
تشكیل  مورد  در  همچنین  شنبه  پنج  روز  نشست  در 
"كمیسیون سايه"، رای گیری خواهد شد  نام  به  كمیسیونی 
تا اين كمیسیون بر درآمد باالی كاركنان شركت ها نظارت 
كند. عملكرد كمیسیون سايه مانند وظايف نظارتی است كه 
كمیسیون بريتانیا در مورد حقوق و مزايای كاركنان بخش 

دولتی برعهده دارد.
آقای كینگ در سخنرانی خود خطاب به نمايندگان اتحاديه ها 
گفت، روزهای اخیر به واقع پرتالطم بوده است. بريتانیا بعد 
از پانزده سال ثبات كه افزايش استخدام ها و استانداردهای 
زندگی را به همراه داشت، حاال با ركود و بحران اقتصادی 

روبرو شده است.
رشد  بحران،  اين  از  قبل  بريتانیا  در  كینگ  آقای  گفته  به 
شغلی  های  فرصت  و  پائین  تورم  با  توام  آرام  اقتصادی 
از  فرصت  كه  گذاشتیم  ما  ولی  بود  دستیابی  قابل  زيادی 

دستمان برود.
آقای كینگ اضافه كرد كه هرچند ممكن است عوامل بحران 
در بخش های مالی ريشه دوانده باشد اما پیامدهای آن همه 

را تا مدت های زيادی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
او گفت: "تعداد افرادی كه در بريتانیا از كار اخراج شده اند 
حدود يك میلیون نفر بیشتر از میزانی است كه قبل از بحران 
جوانان  ويژه  به  بسیاری  آينده  و  داشت  وجود  اقتصادی 
بیكار خراب شده است، روشن است كه اين طوری نمی شود 

ادامه داد."
رئیس بانك مركزی بريتانیا خطاب به نمايندگان اتحاديه های 
مسلما كسب  و  اعضای شما  كه  گفت  اين كشور  سراسری 
عصبانی  كه  دارند  حق  كاركنانشان  و  اقتصادی  كارهای  و 
باشند اما به گفته او عصبانیت به تنهايی مشكلی را حل نمی 

كند.
مخالفت  بدون  ها  اتحاديه  نشست  در  كینگ  آقای  سخنرانی 
همراه نبود و بعضی از اعضا و رهبران اتحاديه ها حاضر به 
شنیدن سخنرانی او نشدند. به گفته يكی از رهبران شاخص 
و  كارگران  حرف  شنیدن  برای  نشست  اين  ها،  اتحاديه 
نمايندگان آنهاست و نه محلی برای شنیدن حرفهای ريیس 
بانك مركزی كه از ديد برخی اتحاديه ها نقش اصلی را در 

تدوين سیاست های انقباضی داشته است.
برگرفته از بی بی سی فارسی

خانه ترجمه
              )لندن(

ترجمه و ویرایش كلیه مدارک، كتب، مقاالت، پایان نامه
ترجمه شفاهی در محل یا تلفنی

)انگلیسی، فارسی، دری، پشتو(
مطمئن، سریع و با هزینه ای عادالنه

دارای مجوز تاسیس در انگلستان
آیا برای ترجمه مدارک خود با مشکل مواجه شده اید؟ 

مدارک خود )صورتحساب بانکی، شکایت نامه، دادخواه، وصیت نامه، گواهی 
ازدواج و طالق، گواهی فوت، گواهی انحصار ورثه، دیپلم، ریز نمرات مدرسه 

و دانشگاه، سند مالکیت، سند خانه و..( را برای ترجمه به ما بسپارید.

"خانه ترجمه" برای تسهیل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايمیل، فاكس و 
پست خدمات ترجمه ارائه می كند و نیازی به حضور در محل نیست.

 دكترمريم تقوی – دارای دكترای ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
)Translation )Persian, English, Dari, Pashtu

تلفن و فاکس 01895-470318     
  موبایل: 07828889395

info@translation-house.com :ايمیل
www.translation-house.com :وب سايت

كاهش 
سرمایه گذاري 
خارجي ها در 
بورس دوبي

در  خارجي ها  گذاري   سرمايه  حجم 

نخست  نیمه  طي  دوبي  مالي  بازار 
 900 و  میلیارد  دو  مرز  از  امسال 
میلیون درهم گذشت. میزان سرمايه 
مالي  بازار  در  خارجي ها  گذاري 
دوبي طي نیمه نخست امسال با بیش 
از 1.8 درصد كاهش نسبت به همین 
دو  مرز  از  گذشته  سال  در  مدت 
میلیارد و 900 میلیون درهم گذشت. 
دوبي،  بورس  گزارش  براساس 
خارجي ها  سرمايه گذاري  بیشترين 
و  معروف  شركت  چهار  سهام  در 
صورت  دوبي  مالي  بازار  در  فعال 
كارشناسان  است.  شده  گرفته 
كرده اند  بیني  پیش  نیز  مالي  مسائل 
خارجي ها  سرمايه گذاري  میزان  كه 
سال  در  امارات  مالي  بازارهاي  در 
خواهد  كاهشي  روند  میالدي  جاري 

داشت.
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خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 
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دفتر مركزی لندن:

نفت خام 77 دالر در هر بشکه 
معامالت  پايان  در  خام  نفت  بشكه  هر  بهاي 
روزچهارشنبه بازار نیويورك با 39 سنت كاهش به 76 
دالر و 80 سنت رسید. به گزارش خبرگزاري رويترز از 
نیويورك، امیدواري درباره بازگشايي سريع خط لوله 
آسیب ديده انتقال نفت كانادا به آمريكا، سبب شد بهاي 
نفت اندكي كاهش يابد. هر بشكه نفت خام برنت درياي 
شمال براي تحويل در ماه اكتبر، 13 سنت افزايش يافت 
و در سطح 79 دالر و 16 سنت داد و ستد شد. خط لوله 
انتقال نفت شركت كانادايي انبريج كه در شرايط عادي 
پنج درصد واردات نفت آمريكا با آن انجام مي شد، از 
پنج شنبه هفته گذشته به دلیل نشت نفت بسته شده بود. 
روز گذشته مسئوالن شركت انبريج اعالم كردند شايد 
بازگشايي اين خط لوله، زودتر از زمان پیش بیني شده 
مقدور باشد و براي آغاز به كار دوباره اين خط لوله، 
نیازي به ارائه يك طرح رسمي به مسئوالن آمريكايي 
و  انبريج  شركت  نه  همه،  اين  با  باشد.  نداشته  وجود 
اين خط  به كار  براي آغاز  را  نه دولت آمريكا، زماني 
لوله مشخص نكردند و مسئوالن آمريكايي پس از بسته 
شدن بازار نفت اعالم كردند پیش از اطمینان از امنیت 
انبريج، اجازه بازگشايي  اينچي شركت  خط لوله شش 
بازار  روز  میان  معامالت  در  داد.  نخواهند  را  آن 
نیويورك بهاي نفت تا مرز 78 دالر نیز افزايش يافت كه 
دلیل اين مسئله، عالوه بر نگراني درباره وضعیت خط 
انبريج، آمار مثبت اقتصادي در آمريكا و  لوله شركت 
كاهش ارزش دالر بود. آمار خرده فروشي آمريكا در 
ماه آگوست، با توجه به رشد فروش بنزين و پوشاك 
بازگشت  احتمال  درباره  نگراني ها  و  بود  يافته  بهبود 

ركود اقتصادي را اندكي كاهش داد.

 فعالیت ديگر خط لوله شركت انبريج كه روز دوشنبه 
از  پس  نیز  بود  بسته شده  نفت  نشت  احتمال  دلیل  به 
بررسي هاي كارشناسان اين شركت و اطمینان از نبود 
در  اطلس  اقیانوس  در  جولیا  توفان  يافت.  ادامه  خطر 
حال تقويت شدن است، اما اين توفان نیز همچون توفان 
ايگور، خطري براي مناطق نفت خیز زمیني و فراساحلي 

آمريكا محسوب نمي شود. 

آخرین نرخ های ارز بانک مركزی

925 میلیون نفر در جهان در 
گرسنگي به سر مي برند 

هشدار فائو در باره پیامدهاي افزایش قیمت محصوالت 
کشاورزي و مواد غذایي 

در  متحد  ملل  كشاورزي  سازمان  فائو، 
تولید  وضعیت  از  خود  گزارش  تازه ترين 
محصوالت كشاورزي و قیمت مواد غذايي به 
محصوالت  قیمت  مداوم  افزايش  كه  خطراتي 
يك  از  بیش  براي  غذايي  مواد  و  كشاورزي 
میلیارد نفر گرسنه در جهان در پي دارد اشاره 
رشد  است:  آمده  گزارش  اين  در  است.  كرده 
روز افزون قیمت گوشت، شكر و محصوالت 
يك  از  بیش  براي  بزرگ  تهديدي  كشاورزي 

میلیارد نفر گرسنه در جهان محسوب مي شود و اين در حالي است كه 
تعداد گرسنگان جهان هنوز باالتر از حد قبل از آغاز ركود اقتصاد و 
بحران مالي جهان است. البته در سال 2010 براي نخستین بار طي 15 
سال گذشته تعداد گرسنگان اندكي كاهش يافته است. اگر روند رشد 
قیمت مواد غذايي و محصوالت كشاورزي كه اخیرا آغاز شده ادامه 
پیدا كند، موانع بزرگي بر سر راه مبارزه با فقر و گرسنگي ايجاد خواهد 
شد. طبق تخمین فائو، در سال جاري تعداد گرسنگان جهان به 925 
میلیون نفر مي رسد كه در مقايسه با سال گذشته حدود يك میلیون نفر 
كمتر است. اين كاهش حاصل بهبود نسبي شرايط اقتصادي بوده اما 

هنوز هم تعداد گرسنگان باالتر از رقم مربوط به سال 2007 است. 

طي بیش از یک دهه گذشته تعداد گرسنگان جهان 
هر سال افزايش يافت و در سال 2009 به حداكثر میزان خود رسید. 
ركود اقتصادي جهان و رشد قیمت مواد غذايي در برخي كشورهاي 
در حال توسعه مهم ترين داليل اين افزايش محسوب مي شوند. در حال 
حاضر قیمت مواد غذايي در كشورهاي كم درآمد كه از لحاظ تامین 
از  باالتر  مواجه هستند  بزرگي  با مشكالت  غذايي جمعیت خود  مواد 
میزان قبل از آغاز بحران مالي جهان است و اين امر تاثیري منفي بر 
دسترسي گرسنگان به غذا دارد. شورش هاي ماه گذشته در موزامبیك 
كه به كشته شدن 13 نفر منجر شد نشان مي دهد رشد مداوم قیمت 
مواد غذايي چه چالش هاي بزرگي را براي دولت ها در كشورهاي فقیر 

در پي خواهد داشت. رشد 30 درصدي قیمت نان كه حاصل افزايش 
معكوس  به سرعت  بايد  است  اخیر  هفته هاي  طي  گندم  جهاني  قیمت 
البته به رغم وجود عوامل گوناگون، كارشناسان فائو معتقدند  شود. 
رشد اخیر قیمت برخي محصوالت كشاورزي باعث نخواهد شد بحران 
سال  دو  طي  زيرا  شود  تكرار  ديگر  بار   2007  -  2008 سال  غذايي 
گذشته میزان تولید محصوالت كشاورزي بسیار خوب بوده و بحراني 

از لحاظ عرضه پديد نخواهد آمد. 
مزارع  در  بي سابقه  خشكسالي  پیش،  روز   40 حدود 
عظیم  آتش سوزي  مورد  ده ها  نیز  و  روسیه  غرب 
بازارهاي  در  گندم  قیمت  باعث رشد  مناطق  همین  در 
جهاني شد. چند روز بعد، روسیه اعالم كرد صادرات 
گندم  قیمت  رشد  كرد.  خواهد  متوقف  را  خود  گندم 
قابل  كشاورزي  محصوالت  ديگر  قیمت  افزايش  به 
جايگزيني گندم منجر شده و تولیدكنندگان گوشت دام 
شاهد رشد هزينه هاي خود بودند. آنها براي جلوگیري 
از زيان، هزينه ها را به خريداران منتقل كرده اند و در 
از  تعدادي  است.  كرده  رشد  غذايي  مواد  قیمت  نتیجه 
كرده اند  پیش بیني  روسیه  در  گوشت  تولیدكنندگان 
را  قیمت ها  رشد  آنها  داد.  خواهد  ادامه  خود  رشد  به  گوشت  قیمت 
اجتناب ناپذير مي دانند و امیدوارند افزايش قیمت ها به 10 تا 15 درصد 
اين باره هیچ اطمیناني وجود  اما در  طي ماه هاي آينده محدود بماند 
ندارد. دو هفته پیش قیمت گندم به باالترين میزان طي دو سال گذشته 
را  كشاورزي  محصول  اين  صادرات  كرد  اعالم  روسیه  زيرا  رسید 
ممنوع كرده است. امسال محصول گندم جهان كمتر از سال قبل خواهد 
بود اما دو سال پي درپي محصول خوب گندم باعث خواهد شد بحراني 
اين محصول كشاورزي رخ ندهد. فائو اعالم كرده  در حوزه عرضه 
ذخیره گندم جهان در سطح قابل قبول و مناسبي قرار دارد. بدين ترتیب 
رشد شديدي در قیمت ها مشاهده نخواهد شد. قیمت شكر و ذرت نیز 
به رشد خود ادامه خواهند داد اما اين رشد تدريجي خواهد بود. در 
گزارش فائو آمده است از 925 میلیون نفر گرسنه جهان، 578 میلیون 
نفر در آسیا و حوزه پاسیفیك زندگي مي كنند. بیش از 40 درصد افراد 
توسعه  كشورهاي  در  مي كنند.  زندگي  هند  و  چین  در  جهان  گرسنه 
يافته نیز 19 میلیون نفر گرسنه هستند. كارشناسان فائو معتقدند طي 
افراد  تعداد  بیشترين  با  تعداد گرسنگان در 70 كشور  آينده  يك دهه 
گرسنه، يك درصد كاهش خواهد يافت اما در جنوب قاره آفريقا تا سال 
2020 تعداد گرسنگان به 500 میلیون نفر مي رسد كه نیمي از جمعیت 
اين منطقه را در آن سال تشكیل خواهد داد. فرد گرسنه كسي است كه 

روزانه كمتر از 2100 كالري دريافت مي كند. 
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كلود شابرول، از پايه گذاران سینماي موج نوي فرانسه در گذشت 

تشریح بدن طبقه 
متوسط فرانسه در 
یک چرخش چاقو 
پیتر بیشاپ/ گاردين 

فیلمساز  شابرول،  كلود  هیچكاك،  آلفرد  مرگ  از  پس  سال  سي 
كه  بود  ژانري  زنده نگه دارنده  تنه  يك  و  تنهايي  به  تقريبا  فرانسوي، 

بدون او بدل به شي اي موزه اي مي شد، مثل ژانر موزيكال يا وسترن؛ 
اين ژانر تريلرهاي پرتعلیق، باشكوه و خشن بود. حیات اين درام هاي 
حادثه اي به شدت به وجود مجموعه اي دقیق از كدهاي اجتماعي، حس 
پررنگ نظم و جماعتي بورژوا و دكمه كت بسته كه ايده جرم و جنايت 

در آن ايده اي منتفي است، وابسته بود. 

اعمال  خونسردانه  انجام  به  تنها  ژانر  اين  دراماتیك  بار  همه  اين  با 
با  كه  بود  استوار  دريافت  اين  بر  بلكه  نمي شد،  ختم  قانون  خالف 
نمايش مقداري بي رحمي يا نوگرايي و نوانديشي در مجرم يا نمايش 
براي  ديوانه  وارش  رفتارهاي  يا  جنايت  اجتماعي اش،  باالي  طبقه 

همیشه فراموش شده يا ناديده گرفته مي شود. 
جامعه  در  شابرول  بود،  انگلیسي  هیچكاك  كه  شود  گفته  شايد 
فرانسوي چیزي پیدا كرده بود كه به شدت مناسب ژانر تعلیق بود، اما 
يكي از شناخته شده ترين فیلم هاي او با نام »جشن« )1995( بر اساس 
در سال  كه  تريلري  قطعي«،  »داوري  نام  با  بود  كتابي ساخته شده 

1977 توسط نويسنده انگلیسي، روث رندل نوشته شده بود. 
كار مي كند،  ثروتمندي  بانوي  براي  كه  فیلم شابرول، مستخدمي  در 
از بي سوادي خود شرمنده است و رفاقت اش با يكي از زنان محلي، 

ايزابل اوپر، او را به سوي وسواس فكري و خشونت سوق مي دهد. 
فیلم به موضوعاتي نظیر طبقه اجتماعي، نفرت و تنش هاي اجتماعي 
هم عصران  از  بسیاري  خالف  بر  شابرول،  همه  اين  با  مي پردازد. 
به  هم  آن  كردن  سرگرم  براي  را  موضوعات  اين  موج نويي اش، 

شیوه اي كالسیك به خدمت مي گیرد. 

براي تقريبا 50 سال، شابرول مشغول ساختن كارنامه اي منظم براي 
خود بود، سالي يك فیلم كارگرداني مي كرد كه نشان از حمايت او از 
صنعت فیلم فرانسه دارد و نیز از انرژي چشم گیر و ثبات قدمي كه 
در تمامي كارگردان موج نوي فرانسه كه شابرول هم از پايه گذارانش 

بود، ديده مي شود. ژان لوك گدار، ژك ريوت و آلن رنه كه هر كدام به 
ترتیب 79،82 و 88 ساله اند، هنوز به كار كارگرداني مشغولند. 

به  را  خود  كار  موج نويي اش،  هم عصران  باقي  نظیر  هم  شابرول 
عنوان منتقد در مجله كايه دو سینما آغاز كرد و جز منتقداني بود كه 
مي خواستند كارگردانان استوديويي ساز آمريكايي به رسالت مولف 
از  بیشتر  به هیچ كارگرداني  اين صفت  بمانند.  بودن خويش وفادار 
آلفرد هیچكاك نمي چسبید، كسي كه شابرول و تروفو در سال 1955 
با او مصاحبه اي رويايي كردند. اما از میان آن منتقدان تنها شابرول 
فیلم هاي خودش حفظ  كارگرداني شد كه كالت هیچكاك را در تمام 

كرد. 

تريلرهاي پرتعلیقي ساخت كه رياكاري و غرور طبقه متوسط فرانسه 
را با رئالیسمي میكروسكوپي مي كاويد، تريلرهايي كه حتي از آن چه 
خود استاد هیچكاك هم مي توانست بسازد، فراتر مي رفت، نكته اي كه 

بسیار قابل بحث است. 

فیلم هاي شابرول كه بسیار معروف است، »همسر  از نخستین  يكي 
وفاداري  از  اطمینان  براي  آن مردي  در  كه  فیلمي  دارد.  نام  بي وفا« 

همسرش با فاسق احتمالي زن طرح دوستي مي ريزد. 

اين فیلم در سال 2002 با عنوان »بي وفا« توسط ادريان لین بازسازي 
شد. در فیلم اول، استفان اودران و میشل بوكه نقش زن و شوهر را 

بازي مي كنند و در دومي دايان لین و ريچارد گیر. 

فیلم محبوب من در بین فیلم هاي نخست شابرول است، فیلمي با نام 
»زنان خوب« )در انگلیسي با نام »دختران دوران خوش«( كه در سال 

1960 ساخته شده است. 
و  فكري  وسواس  به  راجع  شابرول  فیلم هاي  ديگر  مثل  كه  فیلمي 
جنسي و خشونت است، اما كلیشه اي نیست. نمي توان گفت كه فیلمي 
كالسیك و پر تعلیق است، بلكه بیشتر مدرن است آن هم در شیوه به 
تصوير كشیدن غیرمستقیم و آشفته ترس و وحشت، كه خود همین 
خلط مي شود با كمدي رمانتیك هاي دخترهاي مجرد كه در »كله او از 
5 تا 7 « آگنس واردا، »از نفس افتادهِ«گدار و »پاريس از آن ماسِت« 

ريوت ديده مي شود. 
چهار دختر در يك مغازه فرانسوي كار مي كنند و آرزو دارند كه به 
بي دلیل مشخصي  بروند، هر جاي ديگري. زندگي آن ها  ديگر  جايي 
و  مشخص  پالت  هیچ  بدون  مي گیرد.  جان  پرده  بر  و  شده  روايت 
برنامه ريزي شده اي، چیزي كه شابرول بعدها به آن معروف مي شود. 
انتظار داريم  اتفاق مي افتد و ما  مالقات هايي رخ مي دهد، ماجراهايي 
كه فیلم با تلخي و شیريني، با وقوع اتفاقي جبران ناشدني، تمام شود، 
»زنان  اما  انگلیسي.  »كیچن سینكي«  فیلم هاي  پايان  نظیر  گونه اي  به 

خوب« خیلي بدتر از آن فیلم ها پايان مي يابد. 

بدن  كه  مردي  است،  كارنامه شابرول  در  درخشاني  اثري  فیلم  اين 
طبقه متوسط فرانسه را با يك چرخش ساديستي چاقو تشريح كرد. 

گدار براي دريافت اسكار افتخاري اش به آمريكا نمي رود 

تکه آهني كه فیلمساز منتقد سرانجام 
آن را به دست خواهد آورد 

موضع  در  را  خودش  اغلب  كه  است  كارگرداني  گدار  لوك  ژان 
مخالف با سینماي هالیوود قرار مي دهد، در نتیجه تعجب برانگیز 

تا در  ندارد  فرانسه تصمیم  نوي  نیست كه شیر سالخورده موج 
نوامبر امسال به كالیفرنیا سفر كرده و تنديس اسكار افتخاري خود 
را دريافت كند.  گفته مي شود گدار عالقه اي به گرفتن تنديس اسكار 
در مراسم ماه مارس و در میان شكوه همیشگي اين مراسم ندارد، 
بلكه ترجیح مي دهد در مراسمي جداگانه، خلوت تر و با زرق و برق 
كمتر اسكار خود را دريافت كند. اما برخي مي گويند كارگرداني كه 
تا اين حد سینماي هالیوود و اصول آن را تحقیر كرده و همواره 
از آن انتقاد كرده، تحت هیچ شرايطي نبايد هیچ گونه اي جايزه اي 
از آكادمي قبول كند و اگر كند رياكاري اوست. با اين همه دوست 
و شريك گدار در تولید فیلم، خانم آن مري میه ويل به خبرنگاران 
گفته است ، كهولت سن گدار 79 ساله است كه مانع از اين سفر 

شده است. 

او گفته »ژان لوك گدار به آمريكا نمي رود، او ديگر براي اين جور 
كارها پیر شده است. خود شما اين همه راه را براي گرفتن يه تیكه 

آهن مي رويد؟« 

میه ويل گفته كه ظاهرا قرار است يكي از اعضاي تیم تولید فیلم شان 
در 13 نوامبر به آمريكا سفر كرده و به نمايندگي از گدار در مراسم 
حاضر شود. او در اين باره كه سكوت گدار بي احترامي به هیات 
اسكار يا نشانه اي از رفتار ضد هالیوودي است، صحبتي نكرد. از 
زماني كه نام گدار به عنوان گیرنده اين جايزه اعالم شده او هیچ 

اظهار نظر رسمي دراين باره نكرده است. 

باره  دراين  نامه اي  مناسب  زمان  در  گدار  خود  كه  گفته  میه ويل 
خواهد نوشت. 

»به  است  گفته  هالیوود  خبرنگار  به  آكادمي  سخن گويان  از  يكي 
شركت  مراسم  اين  در  گدار  كه  نشده  اعالم  هنوز  رسمي  شكل 
نخواهد كرد. مشخصا امیدواريم كه بتواند و بیايد. اگر نیايد ما هم 
چنان از او تقدير خواهیم كرد و در مراسم افتتاحیه اسكار و اعالم 
نام نامزدها در نوامبر هم از او ياد خواهیم كرد و حتما مي خواهیم 

تنديس كوچك اسكار به دستش برسد.« 

كرده  هالیوود  نثار  گدار  كه  انتقادهايي  برجسته ترين  میان  از 
مي توان به فیلم »تحقیر« )1963( اشاره كرد كه در آن به وضوح 
و  كرده  بودن محكوم  تجاري  به  را  استوديويي  سیستم سینماي 
آن ها را به تمسخر مي گیرد. يا در فیلم »در ستايش عشق« )2002( 
محكوم  را  آن ها  و  مي توپد  آمريكايي  فیلمسازان  به  به شدت  كه 
خودشان  فیلم هاي  ساختن  براي  اروپايي  خاطرات  »دزديدن«  به 
ساخت  در  كه  جهاني  دوم  جنگ  داستان هاي  به ويژه  مي كند، 
فیلم هاي پر هزينه آمريكايي نقش مهمي داشته اند، نظیر »فهرست 

شیندلر« استیون اسپیلبرگ. 
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 دنیرو و پاچینو در فیلم

 مرد ایرلندی
يك  در  سینما  بازيگری  ی  اسطوره  پاچینو«  »آل 
فیلم زندگینامه ای با عنوان »مرد ايرلندی« رابرت 

دنیرو همبازی می شود . 
توسط  شران«  »فرانك  زندگی  براساس  فیلم  اين 

مارتین اسكورسیزی ساخته می شود. 
اين  در  پاچینو«  »آل  سون«،  »كامینگ  بنابراعالم 
همبازی  پسكی«  »جوی  چون  بازيگرانی  با  فیلم 

خواهد شد. 
داستان  يك  براساس  ايرلندی«  »مرد  ی  فیلمنامه 
به نگارش در می  واقعی توسط » استیو زيلیان« 
آيد. فیلمنامه براساس كتابی با عنوان » شنیده ام 
»چارلز  قلم  به  كه  كنید«  می  نقاشی  را  تان  خانه 

براندت « نوشته شده است، نوشته می شود. 
»دنیرو« چندی پیش پیشنهاد كرده بود كه اين فیلم 

تا در دو بخش مجزا ساخته  دارد  كافی  پتانسیل 
شود. 

پیشتر  »اسكورسیزی«  و  »پسكی«  و  »دنیرو« 
خوب«  »رفقای  و  »كازينو«  خشمگین«،  »گاو  در 

همبازی بوده اند. 
در  پیشتر  هم  پاچینو«  »آل  و  دنیرو«  »رابرت 

»مخمصه« و »قتل موجه« با هم همبازی بودند. 

دو  در  تنها  فیلم مخمصه  در  پاچینو  آل  و  دنیرو 
»قتل  در  اما  ايستادند،  هم  روی  در  رو  سكانس 

عادالنه« در تمام فیلم كنار هم هستند. 

و  پاچینو«  جیمز  »آلفردو  كامل  نام  با  پاچینو 
در   1940 آوريل   25 متولد  »سانی«  مستعار  نام 

نیويورك است. 
 1969 بايد سال  را  بازيگری  عرصه  به  او  ورود 

دانست. 
در سال 1973 او در فیلم های مترسك و سرپیكو 
را  سرگشته  آدمی  نقش  مترسك  در  كرد.  بازی 
داشت كه در پی هويت خويش است و در سر پیكو 
نیز يك پاچینوی تمام عیار بود. وی در اين فیلم 
نقش فرانك سر پیكو افسر پلیسی را بازی كرد كه 

فساد افسران مافوق خود را افشا می كند. پاچینو 
در همان سال بار ديگر نامزد دريافت اسكار شد، 
حال  اين  با  نشد.  نصیبش  جايزه  اين  هم  باز  اما 
در  بازی  به سبب  را  گلوب  گلدن  منتقدان، جايزه 

سر پیكو به وی اهدا كردند. 
به  توان  می  پاچینو  های چشمگیر  بازی  ديگر  از 
حضورش در فیلم های پدرخوانده 2 )1974(، بعد 
از ظهر سگی )1975( و عدالت برای همه )1979( 
فیلم  اين  همه  در  بازی  برای  پاچینو  كرد.  اشاره 
او  نیافت.  دست  بدان  ولی  شد  اسكار  نامزد  ها 
بازی نمی كنم، چون  می گويد: »من برای اسكار 
نمی  هرگز  كه  عشقی  است،  من  عشق  بازيگری 

توانم رهايش كنم«. 

او برای بازی در فیلم هايی چون كرامر علیه كرامر 
متولد چهارم جوالی  اينك آخرالزمان و   ،)1979(
)1989( دعوت شد ولی او اين پیشنهادها را قبول 
نكرد. هنگامی كه كاپوال برای فیلم اينك آخرالزمان 
او را دعوت كرد، پاچینو در يك جمله پاسخ منفی 

به او داد: »من با تو به جنگ نخواهم آمد.« 
به  توان  اين دهه می  در  او  فیلم های معروف  از 
ديك تريسی، پدرخوانده )1990(، فرانكی و جانی 
)1991(، گلن گری گلن راس )1992(، راه كارلیتو 
 ،)1996( شهر  تاالر   ،)1995( مخمصه   ،)1993(
وكیل مدافع شیطان، دنی براسكو )1997( و خودی 
او در  فیلم  اما برترين  )فیلم( )1998( اشاره كرد. 
اين دهه، بوی خوش زن در سال 1992 است كه 
در  او  آورد.  ارمغان  به  برايش  را  اسكار  جايزه 
عشق  كه  بود  نابینايی  مرد  نقش  ايفاگر  فیلم  اين 

به همنوع را به بهترين شكل ممكن بیان می كند. 

پاچینو  برای  نوينی  دهه  بايد  برای  را  دهه1990 
انقالب  فیلم  در  بازی  از  پس  كه  او  زيرا  دانست، 
)1985( مبتال به ذات الريه شد و مدت چهار سال 

نیز از عالم سینما دور مانده بود، در فیلم دريای 
عشق )1989( بار ديگر خوش درخشید. 

عالوه بر جايزه اسكار، جايزه گلدن گالب نیز برای 
اين فیلم از سوی منتقدان، به او اعطا شد. زمانی كه 
نقش شیطان در فیلم وكیل مدافع شیطان )1997( 
تماشاگران  و  نامداران  بزرگان،  همه  كرد،  ايفا  را 

سینما و مردم عادی او را نابغه خواندند. 
جايزه  گوتام  انجمن  سوی  از  سال1996  در 
ويژه يك عمر فعالیت هنری نصیبش شد و پیش 
فیلم سن  المللی  بین  از سوی فستیوال  نیز  از آن 

سباستین اسپانیا، جايزه مشابهی به او اهدا شد. 

يك  نقش  خوابی  بی  فیلم  در   2002 سال  در  او 
كارآگاه را بازی كرد كه در تعقیب يك قاتل حرفه 
ای است. تاجر ونیزی )2004( را بايد بهترين فیلم 

او از سال 2000 به بعد دانست. 

آل پاچینو از 19 ماه اكتبر با نمايش » تاجرونیزی« 
به صحنه تئاتر برادوی می رود. 

فیلم   80 در  تاكنون  ساله   67 دنیرو«  رابرت 
سینمايی بازی كرده و افتخارات فراوانی به دست 
»گاو  فیلم  برای  در سال 1981  است. وی  آورده 
خشمگین« بهترين بازيگر مرد جوايز گلدن گلوب 
شد، در سال 1993 شیر طالی افتخاری جشنواره 
عمر  يك  جايزه   2000 سال  در  گرفت،  را  ونیز 
دستاورد سینمايی سن سباستین را گرفت و در 
سال 2008 جايزه مشاركت چشم گیر در صنعت 

سینما را از كارلووی واری دريافت كرد. 
»دنیرو« در سال 1993 وارد دنیای كارگردانی شد 
با »يك داستان  را  فیلمسازی اش  اولین تجربه  و 
برانكسی« به دست آورد. دومین فیلم او در سال 
»آنجلینا  كه  بود  خوب«  »چوپان  نام  با   2006

جولی« و »مت ديمون« در آن ايفای نقش داشتند.
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نمايش عكس هاي آلن گینزبرگ در گالري ملي واشنگتن براي نخستین بار 

شاعري با دوربین كداک 
و چشمان بي قرار 

سمیرا قرائي 

آلن گینزبرگ، شاعر آمريكايي كه در سال 1997 درگذشت، زندگي را 
ويژگي ها  همین  بود.  شهرت  تشنه   و  مي هراسید  مرگ  از  مي پرستید، 
بود كه به رغم آموزه هاي بوديستي، او را مدام به تحرك وا مي داشت. 
مدام نوشتن، حرف زدن، درس دادن، سفر كردن، شركت در جلسات 
دوستان  ديگر  آثار  تبلیغ  و  سیاسي،  میتینگ هاي  و  شعرخواني 

نويسنده اش در محافل نسل بیت. 
به  دوستان  اين  از  عكاسي  به  شروع   1950 دهه  اوايل  از  گینزبرگ 
شیوه اي سردستي كرد، عكس هايي كه در ابتدا قرار نبود چیزي بیش از 
يادگاري از دوراني مشترك باشند. به تدريج و با گذر سالیان، عكس هاي 
بر  عمیق  ردپايي  زمان  گذشت  اغلب  كه  دوستان  همین  از  گینزبرگ 
پیدا  بیشتري  فرمال  و  هنري  ويژگي هاي  گذاشته،  جاي  بر  چهره شان 
مي كند. گويي گینزبرگ در پي ثبت چهره  سوژه هايش براي كتاب هاي 

تاريخ است. 
به تازگي هشتاد قطعه از اين عكس ها كه طي چهار دهه گرفته شده اند، 
در نمايشگاهي تحت عنوان »خاطرات بیت: عكس هاي آلن گینزبرگ« در 
به نمايش درآمده اند. بعضي عكس ها بسیار  گالري ملي هنر واشنگتن 
اين  تقدير،  هر  به  اما  شده اند،  ديده  كمتر  برخي  و  مشهورند  و  آشنا 
و  زيبايي ها  فناي  بیت،  نسل  اسطوره هاي  روايتگر شكل گیري  عكس ها 

گذشت يك دوران سپري شده در فرهنگ آمريكا هستند. 
گینزبرگ عكاسي خود را از آنچه هسته مركزي نسل بیت نام مي گرفت، 
در سال 1953 آغاز كرد، هنگامي خود در اواخر دهه سوم عمرش بود 

و در آپارتماني در منهتن زندگي مي كرد. 
او كه از زمان دانشجويي در دانشگاه كلمبیا، با چهره هاي كلیدي نسل 
بیت همچون ويلیام باروز، جك كرواك، گرگوري كورسو و نیل كسیدي 
حشر و نشر داشت، با دوربین كداك دست دوم خود به ثبت عكس هايي 
مي  پرداخت كه بعدها بیش از هر اثر ديگري، به شمايل هاي فرهنگي نسل 

بیت تبديل مي شد. 
قهرماني  چهره  در  يكي  كرواك،  جك  از  گینزبرگ  مشهور  عكس   دو 
رومانتیك، تكیه زده به ديوار با سیگاري در دست و ديگري با دهاني 
باز و در حال »شكلكي داستايفسكي وار«، به قول زيرنويس گینزبرگ، از 

جمله اين عكس ها هستند. 
در فاصله همین عكس هاست كه گینزبرگ با انتشار شعر زوزه و تالش 
نافرجام براي جلوگیري از تجديد چاپ آن، به شهرتي افسانه اي دست 
پیدا مي كند. در عین حال گروه بیت ها هم از نیويورك پراكنده مي شود: 
سانفرانسیسكو  در  مادرش  خانه  به  كرواك  مي رود،  طنجه  به  باروز 
برمي گردد و گینزبرگ همراه يارش پیتر اورلفسكي راهي سفر دور و 

دراز هند مي شوند. 
از چهره هاي  اين ترتیب در حوالي دهه 60 روند عكاسي گینزبرگ  به 
نسل بیت نزديك به دو دهه متوقف مي شود. آخرين عكس از اين دوران 
كه احتماال متعلق به سال 1963 است، كرواك را در اوايل 40 سالگي 
با چهره اي تكیده از الكل، در نزديكي هاي آخر خط به تصوير مي كشد. 

از اواسط دهه 60 به مدت دو دهه عكاسي در میان ديگر مشغله هاي 
گینزبرگ گم مي شود تا وقتي در 1983 برخورد اتفاقي با اين عكس هاي 
قديمي، شوق دوباره به ثبت تاريخ اين جريان فرهنگي را در گینزبرگ 
تثبیت  آمريكا  فرهنگ  در  بیت  نسل  جايگاه  زمان  اين  در  برمي انگیزد. 
شده بود و عكس هاي گینزبرگ گذشته از ارزش شخصي شان، اهمیتي 

تاريخي پیدا كرده بود. 
به اين ترتیب گینزبرگ مشغول چاپ مجدد، تهیه زيرنويس، و نمايش اين 
عكس ها مي شود. همچنین با خريد يك دوربین جديد و مشورت با چند 
نفر از عكاسان برجسته درباره جنبه هاي فرمال عكاسي و تكنیك هاي 
چاپ عكس، كار عكاسي از چهره هاي باقیمانده نسل بیت چون باروز 

را پي مي گیرد. 
به  ملي،  گالري  در  آمده  نمايش  به  عكس هاي  از  نیمي  ترتیب  اين  به 
اغلب  كه  عكس هايي  دارند.  تعلق  میالدي   90 و   80 دهه  سال هاي 
پرتره هاي تكي از چهره باروز و گرگوري كورسو با موهايي يكدست 
سفیدند. تنها عكس از اورلفسكي در اين دوران، عكسي تكان دهنده است 
كه او را در كنار مادري پیر و خواهر و برادري محزون نشان مي دهد، 

همگي مبتال به بیماري هاي روحي و رواني. 
اين  در  هم  مشهور  چهره هاي  ديگر  از  عكاسي  به  گینزبرگ  عالقه 
و  خواننده  ديلن،  باب  از  عكسي  جمله  از  كرده،  پیدا  بازتاب  نمايشگاه 
ترانه سراي مشهور كه سابقه دوستي و همكاري اش با چهره هاي نسل 

بیت به دهه 60 برمي گردد. 

عالقه  آن  به  همه  از  بیش  گینزبرگ  كه  نهايت چهره مشهوري  در  اما 
دارد، خودش است وآخرين عكس هاي نمايشگاه هم به لحاظ تاريخي، 
اغلب  از  بیش  نهايت  گینزبرگ هستند كه در  از خود  پرتره هايي  سلف 

هم نسالنش زيست. 
يكي متعلق به سال 1991 كه بازتاب بدن سالخورده گینزبرگ در آينه 
اتاق يك متل است و ديگري عكسي كه از او در سال 1996 و همزمان با 
تولد هفتاد سالگي اش، جلوي پنجره آشپزخانه آپارتمانش در نیويورك 

گرفته شده است: شمايل هايي از يك نسل و دوراني سپري شده. 
برگرفته از سايت تهران امروز

جهان فرهنگ
خالد حسینی در كالج پنسیلوانیا 

سخنرانی می كند 
خالد حسینی نويسنده افغانی و خالق اثر معروف »بادبادك باز« در 30 

سپتامبر )8 مهرماه( در پن استیت 
سخنرانی  پنسیلوانیا(  ايالت  )كالج 
خواهد كرد. در اين مراسم برخالف 
معمول كه در آن جلسه پرسش و 
سخنرانی  از  پس  كوتاهی  پاسخ 
انجام می گیرد حسینی يك ساعت 
داده  اختصاص  كار  اين  برای  را 
می توانند  دانشجويان  و  است 
شروع  از  پیش  را  خود  سواالت 
مراسم به صورت آنالين بپرسند. 
دانشجويان و مديران اين كالج از 
حضور اين نويسنده بسیار هیجان 
زده هستند و اين واقعه را فرصت 
با  نزديك  از  تا  می دانند  مناسبی 
نويسنده محبوبشان مالقات كنند. 

برای  جهت  اين  از  حسینی  آثار 
كه  كلیشه ای  برخالف چهره  كه  است  كتاب جذاب  اهالی  از  بسیاری 
اذهان  افغانستان و طالبان در  از مردم  يازده سپتامبر  از واقعه  پس 
عمومی نقش بسته بود، شرايط اين كشور را به صورت واقعگرايانه تر 
اين  دانشجويان  برای  حضور  است.  كرده  ترسیم  باورپذيرتری  و 
نشست رايگان است و ديگر عالقه مندان از 23 سپتامبر بايد برای تهیه 
بلیت اقدام كنند. خالد حسینی در سال1965 در افغانستان به دنیا آمد. 
وی به واسطه كار پدرش در وزارت خارجه در سال 1976 به همراه 
آمريكا  به  در سال 1980  كرد. حسینی  مهاجرت  پاريس  به  خانواده 
سفر كرد و پس از دريافت پناهندگی سیاسی در همانجا اقامت گزيد 
و به تحصیل پرداخت. اين نويسنده با نوشتن رمان »بادبادك  باز« در 
به دست آورد. وی در سال  سال 2003 شهرت و محبوبیت زيادی 
2004 حرفه پزشكی را رها كرد و هم اكنون وقت خود را بین نوشتن، 
خانواده و كار در آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تقسیم می كند. 
حسینی به عنوان سفیر حسن نیت برای كمك به ارتقای سطح آگاهی 
در مورد پناهندگان در سراسر جهان به فعالیت می پردازد. رمانهای 
»بادبادك باز« و »هزار خورشید تابان« از اين نويسنده با ترجمه های 

مختلف به فارسی ترجمه شده است. 

»هایدگر« كتاب سال شد 
يیل  دانشگاه  انتشارات  از سوی  كه  فی  ايمانوئل  اثر  »هايدگر«  كتاب 
منتشر شده به عنوان كتاب سال انتخاب شد. به گزارش مهر، نويسنده 
در اين كتاب به بررسی آرای هايدگر و ارتباطات سیاسی او پرداخته 
است. در اين كتاب سمینارهايی از هايدگر كه تاكنون منتشر نشده به 
چاپ رسیده است. مارتین هايدگر  )1889 - 1976( يكی از معروفترين 
فیلسوفان قرن بیستم بود. او با شیوه ای نوين به تامل درباره وجود 

اثر  او  از  بعد  فالسفه  از  بسیاری  ديدگاه های  بر  او  فلسفه  پرداخت. 
زمان«  و  »هستی  كتاب  فلسفه  در  او  كتاب های  مهم ترين  گذاشت.از 
است. در اين كتاب به نقد تاريخ فلسفه غرب كه به تعبیر هايدگر همان 
افكندن هستی شناسی  پرداخته و در پی طرح  متافیزيك است،  تاريخ 
مجله  می خواند.  بنیادين  هستی شناسی  را  آن  خود  كه  است  تازه ای 
فورورد سالی شش بار منتشر می شود و به آثار دانشگاهی و مستقل 

جايزه ساالنه اعطا می كند. 

شاهکارهاي گراهام گرین 
رندوم هاوس اعالم كرد شاهكارهاي گراهام گرين نويسنده سرشناس 
بريتانیايي را در قالب كتاب الكترونیكي منتشر مي كند. قرار است 24 
رمان از آثار گراهايم گرين در قالب اي- بوك يا كتاب الكترونیكي تا 
2 اكتبر )12 مهر( 2010 كه سالروز تولد اين نويسنده مشهور است، 
منتشر شود. در اين میان دو مجموعه از داستان هاي كوتاه او نیز با 
منتشر مي شود. 7  منتخب  نمايشنامه هاي  و  منتخب  مقاله هاي  عنوان 
عنوان از ديگر آثار گرين نیز در سال 2011 در قالب كتاب الكترونیك 
از  استفاده  با  بود  سیاستمدار  يك  خود  كه  گرين  مي شود.  منتشر 
تجربیاتش آثار متنوع و جذابي خلق كرد كه امروز با عنوان »رمان هاي 
جدي« شناخته مي شوند. او ويراستار، مقاله نويس، نمايشنامه نويس 
و رمان نويسي مشهور بود و از جمله مشهورترين آثار او مي توان 
به صخره برايتون در سال 1938، قدرت و پیروزي در سال 1940، 
و  در سال 958  هاوانا  در  ما  مرد  در سال 1955،  آمريكايي ساكت 
كنسول محترم در سال 1973 اشاره كرد. بسیاري از رمان هاي گرين 
به فیلم تبديل شده اند كه »مرد سوم« در سال 1949 از مشهورترين 
آنهاست. اخیرا نیز قرار شده تا نسخه جديدي از صخره برايتون با 
حضور هلن میرن و سام رايلي تهیه شود كه در سال 2011 اكران 

مي شود.

قدیمی ترین جایزه ادبی آلمان 
»آنا كاترينا هان« نويسنده آلمانی به عنوان برنده قديمی ترين جايزه 
ادبی كشور آلمان موسوم به »رزويتا« برگزيده شد. هیات داوران اين 
هنرمند و نويسنده را برای استعداد فوق العاده اش مورد ستايش قرار 
داد، زيرا وی در آثار خود سبكی موزون را با طعنه و يكدلی تلفیق 
می كند. »هان« كه متولد سال 1970 است، تا كنون متون ادبی متعددی 
را منتشر كرده، اما نخستین رمان او با عنوان »كوتاهترين روز« در 
دارد،  ارزش  ماه فوريه منتشر شد. جايزه »رزويتا« كه 5500 يورو 
تنها  كه  است  آلمان  كشور  ادبی  جايزه  ارزشمندترين  و  قديمی ترين 
ادبی  موفقیت های چشمگیر  از  آن  توسط  و  اهدا می شود  بانوان  به 
اين جايزه ازسال  نويسندگان زن ساكن اروپا تقدير به عمل می آيد. 
1973 تا 1996 هر سال به عنوان مدال يادبود رزويتا از سوی شهر 
»بادگاندرزهايم« اهدا شده است و ازسال 1998 به شكل امروزين آن 
آلمانی  نامگذاری شد. »رزويتا فون گاندرزهايم« نخستین شاعر زن 
است كه در قرن 10 میالدی در شهر »گاندرزهايم« زندگی می كرد و 
اين جايزه نیز به نام وی نامیده شده است. زمان اهدای اين جايزه 5 
نوامبر )14 آبان( و مكان آن شهر »گاندزهايم« است. برنده سال 2008 

اين جايزه »كورنلیا فونكه« نويسنده شهیر آلمانی بود.
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»روبرتو ساویانو« باز هم درباره
 مافیا مي نویسد 

»ساويانو« نويسنده مشهور ايتالیايي كه پیش از اين با كتاب »گومورا« 
موج تازه اي از اعتراض بر ضد مافیايي ايتالیا به راه انداخت،  اين بار 
اين گروه جنايتكار  با  با كتابي در باره مافیايي كاالبريا مخالفتش را 
ادامه مي دهد. »روبرتو ساويانو« نويسنده كتاب »گومورا«، اعالم كرد 
مشغول كار و تحقیق درباره كتابي جديد است.  »ساويانو« نويسنده 
ايتالیا،  مافیاي  سوي  از  جانش  نجات  براي  مدت هاست  كه  ايتالیايي 
گروه  درباره  كتابي  نوشتن  حال  در  مي كند،   زندگي  پلیس  كنترل  در 
ديگري از مافیاي ايتالیا به نام »ندرانگتا« است.  روزنامه آن الين »اََفري 
ايتالیاني« در خبري گفته  است شايد »روبرتو ساويانو« در حال جمع 
بعدي  كتاب  ترتیب  اين  به  و  باشد  گروه  اين  درباره  مطالبي  كردن 
»ساويانو«، نويسنده ناپلي، در مركز كتاب هايي قرار خواهد گرفت كه 

درباره جنايت هاي رخ داده در كاالبرياي ايتالیا نوشته شده اند. 

شعر گمشده اي از
سر والتر اسکات پیدا شد 

شعري از سر والتر اسكات، شاعر نامدار اسكاتلندي كه از مدت ها پیش 
گم شده بود، پیدا شد. اين شعر كه توسط خانواده بال همیلتون پیدا 

شده، قرار است براي نخستین بار هفته آينده در جمع خوانده شود. 
اين شعر كه عنوان آن »يادداشت هاي سرزمین هاي بلند« است داستان 

سفري در اطراف كامبوسمور از نواحي ابرفلدي است. 
اين شعر در وصف زيبايي هاي و چشم اندازهاي طبیعي اين منطقه است 
كه الهام بخش شاعر براي نوشتن شعر اسطوره اي »بانوي درياچه« 
شد. اين شعرخواني كه قرار است در فاصله 14 تا 21 سپتامبر انجام 
با  مصادف  و  اسكات«  »سرزمین  از  تقدير  مراسم  از  بخشي  شود، 
دويستمین سال سرودن »بانو و درياچه« نیز هست. برنامه »سرزمین 

اسكات« از ژوئن امسال آغاز شده و تا 25 سپتامبر ادامه دارد. 
چندي پیش يك شعر منتشر نشده ديگر از اسكات همراه نامه هايي از او 
پیدا شده بود كه به توصیف چشم انداز رودحانه بركالين مي پرداخت. 
و  تاريخ دان  شاعر،  رمان نويس،   ،)1832  -  1771( اسكات  والتر  سر 
پدر  يا  ابداع كننده  اغلب  را  او  كه  است  اسكاتلندی  زندگی نامه نويس 
رمان تاريخی می دانند. او قالبی را برای اين سبك از ادبیات داستانی 
به كار بست كه تا امروز از آن پیروی شده است. بیشتر رمان های او به 
بريتانیا و فرانسه قرون وسطی برمی گردند و شخصیت های آن ها را 
شاهان، ملكه ها، رجل سیاسی، مزرعه داران، گدايان و راهزنان تشكیل 
بريتانیا  رمانتیسیسم  چهره های  برجسته ترين  از  اسكات  می دهند. 

محسوب می شود. 

»یون فوسه« جایزه بین المللی 
»ایبسن« را دریافت كرد 

»يون فوسه« نمايشنامه نويس نروژی در شهر اسلو جايزه معتبر و 
توضیح  در  داوران  هیات  كرد.  دريافت  را   2010 »ايبسن«  بین المللی 
انتخاب وی اعالم كرد: »فوسه« تاتر و مخاطب را وادار می كند تا با 
آثار نمايشی منحصر به فرد وی، از راه های جديدی به تفكر و انديشه 
به   1994 در سال  متولد شده،   1959 در سال  كه  »فوسه«  بپردازند. 

شهرت رسید. وی حدود 30 نمايشنامه نوشت كه به 
نروژی  نخستین  نويس  نمايشنامه  اين  ترجمه شده اند.  دنیا  زبان   40
است كه موفق به دريافت اين جايزه ادبی شده است. جايزه »هنريك 
ايبسن« به ارزش 320 هزار يورو از سوی دولت نروژ برای زنده نگه 
داشتن ياد »هنريك ايبسن« نويسنده بزرگ اين كشور كه از سال 1828 

تا 1906 می زيست، راه اندازی شده است. 
جايزه ادبی »ايبسن« در سال 2008 برای نخستین بار اهدا شد و برنده 
نويس  نمايشنامه  و  نويسنده  بروك«  »پیتر  جايزه  اين  نخست  دور 
انگلیسی بود.سال گذشته نیز »آريانه منوچكینه« كارگردان فرانسوی 

و موسس تاتر » سولیل« در پاريس،اين جايزه را كسب كرد.

كوتاه از ادبیات

آموزش ترانه سرایی
توسط مسعود آذر

نويسنده شاعر و ترانه سرا
07506853532

نگاهی به كتاب » استخوان های دوست داشتنی«
 نوشته آلیس سبولد 

استخوان هاي 
دوست داشتني

مترجم: سارا ترابی / منبع: تايم 
لیو گروسمن 

»نام خانوادگي من مثل اسم يك نوع ماهي به اسم سالمون بود و 
اسم كوچكم سوزي. چهارده ساله بودم، زماني كه در شش دسامبر 
1973 به قتل رسیدم.« دوباره آن را بخوانید. تقريبا تمام چیزي كه 
»استخوان هاي دوست داشتني«، داستاني براي بزرگساالن را تبديل 
به يك داستان همه گیر سال مي كند. شیريني، رنج، ريتم تكان دهنده 
شهر  حومه  در  كه  دهاتي واري  بي احساس  گوتیك  روايت  لحن  و 
مي گذرد، همه در دو خط بااليي گنجانده شده، فشرده و آماده انفجار. 
و  راز آمیز  حدي  تا  است.  مناسب  سنین  تمامي  براي  كه  داستاني 

كتاب  )نويسنده  سبولد  آلیس  رمان  اولین  ارواح.  داستان  حدي  تا 
بزرگ  كه  است  معمولي  دختر  داستان  »الكي«(  نام  به  خاطراتي 
مي شود، كشته مي شود و در زمین نزديك خانه شان جسدش قطعه 
استخوان  با  بعد سگ همسايه دوان دوان  قطعه مي شود. سه روز 
وحشتناكي  جنايت  مي گردد.  بر  خانه  به  دهانش  در  دخترك  شانه 
است و در عین حال بسیار گیرا و توجه برانگیز. معجون سنگیني 
از »ديويد لینچ« و »جودي بلوم« است كه با گزندگي متفاوتي سرو 
شده است. همان طور كه فصل اول پیش مي رود، مات و مبهوت برجا 

مي مانید. فصل دوم از آن هم بهتر است. 
بهشت  به  مي میرند؟  كه  وقتي  مي افتد  اتفاقي  چه  دختربچه ها  باي 
مي روند )اين دقیقا كاري است كه سوزي مي كند(. در »استخوان هاي 
دوست داشتني« )با عنوان »جسد دوست داشتني«( بهشت جاي سبز 
و خوش آب و هوايي است، يادآور مدرسه اي كه هیچ وقت سوزي 
به آن نرفت و اين بهشت با يك راهنماي پذيرش تكمیل مي شود كه 
كنار  چیز  همه  با  خوبي  به  او  شود  مطمئن  تا  مي كند  همراهي اش 
دعا  داشتن اش  براي  بچه ها  كه  است  بهشتي  همان  اين  است.  آمده 
مي كنند، پر از زمین فوتبال و سگي دوست داشتني. )بهشت ما يك 
مغازه بستني فروشي دارد كه وقتي يك بستني چوبي با طعم نعنا 

مي خواهي، هیچ كس نمي گويد فصلش نیست.( 
اما حتي بستني هم بعد از مدتي خسته كننده مي شود. پس سوزي 
دوباره توجه اش به زمین جلب مي شود. او گستره واكنش هاي تند 
و دوستانش  خانواده  میان  در  آهستگي  به  كه مرگش  و خرابي اي 
خواهر  شكننده اش،  اما  شجاع  پدر  مي كند.  تماشا  را  گذاشته  باقي 

كه  متحیرش، پسري  سرگردان  كالسي هاي  استثنايي اش، هم  كوچك 
عاشقش بود. او با خونسردي اينها را مي بیند، همانطور كه قاتلش را 
نگاه مي كند، آقاي هاروي مرد زودرنج و از نظر عاطفي آسیب ديده 
ايست،  كه به دقت تكه هاي بدن او را پراكنده كرده است. )جست وجو 
كم  است.(  داده  سوزاني  روايي  لحن  كتاب  به  هاروي  آقاي  براي 
تحركي مادرش را مي بیند. غمي كه در وجودش مي لغزد با چشمان 
خشك از تاسفش نزديكي مي كند. )مادرم بدن مرا به شكلي مي خواهد 
اين را زماني مي گويد كه مادرش با  او  كه هیچ وقت نخواهد شد.( 
پوست  او  )اما  است  كرده  آغاز  عاطفی  ای  ربطه  مهرباني  كارآگاه 
رنگ پريده خودش را دارد و چشماني به رنگ اقیانوس،  میان تهي و 

سرگشته و رها شده است(. 
ِسبولد مي داند كه بايد به دنبال چه باشد. در سال 1981 به عنوان 
با خشونت توسط يك غريبه  او  اولي در دانشگاه سیراكوس  سال 
مجروح شد و مورد اذيت و آزار قرار گرفت. آسیب روحي ناشي از 
آن او را درگیر اشباحي كرد. نیاز داشت آنها را از ذهنش براند و اين 
ممكن نشد تا 1996 بعد از دو رمان ناموفق و نیمي از سومي آن الهام 
باالخره از راه رسید. او به يكباره پانزده صفحه اول »استخوان هاي 
دوست داشتني« را نوشت، نوشته غیر منتظره اي كه او را تكان داد. 
سبولد اين گونه بیان مي كند: »يكي از آن لحظات روشن الهام بود«. 
اما كار تمام نشده نبود. بعد از دو سال كار روي اين داستان مجبور 
شد قبل از نوشتن »الكي« استراحت كند. داستان به دور از هر گونه 
»من  ديده:  كه  آزاری  از  است  دلخراشي  روايت  شدن  احساساتي 
نگران بودم كه داستان خودم، چیزي كه مرا اين گونه كم طاقت كرده 

اثر بگذارد و داستان سوزي را خراب كند«. اين را سیبولد مي گويد، 
فرد سي و نه ساله اي كه نزديك لس آنجلس به همراه همسرش گلن 
ديويد گلد كه او هم نويسنده است، زندگي مي كند؛ و اين گونه ادامه 
می دهد: »دلم مي خواست داستان سوزي را بنويسم. »استخوان هاي 
دوست داشتني« رها از كوچك ترين نشانه هايي از روايت شخصي 
رضايت  هم  تا  شده  باعث  امر  اين  و  است  نويسنده  مستقیم  غیر 

شخصي و هم موفقیت هنري را به دنبال داشته است. 
به طور وهم انگیزي آشنا  كنايه آمیزش  لحن  و  اگر سرحالي سوزي 
به نظر مي رسد، به اين خاطر است كه مي تواند متعلق به يك مارتا 
موسكي يا يك چاندرا سوي يا يك ژانت بنت رمزي يا يكي از دختران 
كم سن گمشده اي باشد كه چهره هايشان را روي تابلوهاي بزرگ يا 
اعالمیه هاي كپي شده، مي بینیم و داستانشان به گوشمان مي خورد 
كتاب  از  جايی  در  مي شود.  تكرار  شش  ساعت  اخبار  در  بارها  و 
سوزي به ما مي گويد: »قتل دري خون آلود و قرمز رنگ دارد«؛ و 
ادامه می دهد: »سمت ديگر آن جايي است كه همه چیز براي همه 
غیر قابل تصور است«. در »استخوان هاي دوست داشتني« سبولد ما 
را به آن طرف در مي برد، او غیرقابل تصورها را به تصوير مي كشد 
عكس هايي  فقط  گمشده  دخترهاي  آن  كه  مي آورد  خاطرمان  به  و 
بلكه  نیستند،  نما  مظلوم  معصوم  آدم هاي  يا  برانگیز  احساسات 
انسان هايي هستند كه آدامس جويده اند ، پسرهايی را دوست دارند، 
 رنج برده اند و مرده اند. در جايی ديگر از كتاب سوزي به ما مي گويد: 
»جنايت روي زمین واقعیت دارد و هر روز اتفاق مي افتد.« و باز ادامه 
می دهد: » مثل گلي كه مي رويد يا خورشید، نمي توانیم جلوشان را 

بگیريم«. 
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روزنامه نگاران در سال جاري 52 
كشته داده اند 

يك موسسه جهاني ناظر بر فعالیت رسانه ها اعالم كرد 
به خاطر  را  جانشان  سال جاري  در  روزنامه نگار   52
نفر  چهار  رقم  اين  كه  داده اند  دست  از  خود  شغل 
انجمن  است.   2009 سال  نخست  هشت ماهه  از  كمتر 
داد  خبر  ادامه  در  آي(  )آي.پي.  مطبوعات  بین المللي 
كه مكزيك تا پايان ماه آگوست با 10 كشته در اين زمینه پیشگام 
پاكستان  و  9كشته  با  هندوراس  كشور،  اين  از  پس  و  است  بوده 
با شش كشته در رده هاي دوم و سوم قرار دارند. روزنامه نگاران 
به طور پیوسته و به نحو حساب شده اي جان خود را بر اثر وقوع 
درگیري ها و به دست ستیزه جويان، جانیان اجیر شده، دولت ها، 
دالالن مواد مخدر، سیاستمداران فاسد و ماموران امنیتي از دست 
انجمن كه مقر آن در وين  اين  تهیه شده توسط  مي دهند. فهرست 
است، اسامي روزنامه نگاران به قتل رسیده به خاطر شغل يا هدف 
اعالم  طبق  دارد.  بر  در  را  معاش  امرار  نحوه  دلیل  به  گرفته  قرار 
انجمن مزبور، به طور كلي در يك سال گذشته 110 روزنامه نگار به 

دلیل حرفه خود جان باخته اند. 

تاكنون، كشورهاي آمريكايي خطرناك ترين مناطق براي خبرنگاران 
اين كشورها  به طوري كه 20مورد مرگ و میر در  محسوب شده اند 
گزارش شده كه از جمله آن يك مورد در كشور كلمبیا و بقیه در 
مكزيك و هندوراس شمارش شده است. انجمن بین المللي مطبوعات 
اين منطقه را شامل آمريكاي شمالي، جنوبي و مركزي مي داند. آسیا 
در اين فهرست جايگاه دوم را دارد و سهم بزرگ ترين قاره جهان 
از شش مورد مرگ ثبت شده  18مورد مرگ ومیر بوده است. جدا 
در پاكستان، سه خبرنگار در فیلیپین كشته شدند. همچنین دو نفر 
تايلند،  در  مرگ ومیر  موارد  بقیه  و  رسیدند  قتل  به  افغانستان  در 
اندونزي، ژاپن و هند ثبت شده است. در خاورمیانه نیز دو خبرنگار 
در عراق پس از ربوده شدن، به قتل رسیدند. در لبنان، يك خبرنگار 
حین پوشش خبر درگیري ها بین نیروهاي لبناني و اسرائیلي در ماه 
آگوست كشته شد و يك نفر ديگر نیز در ماه فوريه در يمن جان 
نیمه  نیز شاهد هشت مورد مرگ روزنامه نگاران در  آفريقا  باخت. 
نفر  دو  سومالي،  در  نفر  دو  كه  به طوري  بود،  سال جاري  نخست 
در نیجريه و بقیه در جمهوري دموكراتیك كنگو، رواندا، كامرون و 
آنگوال كشته شدند. اروپا شاهد دو مورد مرگ روزنامه نگاران در 
سال جاري بود. يكي از قربانیان، مدير يك راديوي يوناني بود كه در 
مقابل منزلش به ضرب گلوله كشته شد و فرد ديگر، مدير يك شبكه 

تلويزيوني روسیه بود كه در ماه مي به قتل رسید. 

13 آگوست 2010 

چوب حراج بر گران ترین كتاب 
جهان 

با  آدوبون«  جیمز  »جان  نقاشي هاي  از  كم نظیر  نسخه  يك 
نام »پرندگان آمريكا«، كه به عنوان گران ترين كتاب نقاشي 
جهان به ثبت رسیده، براي فروش در حراجي ساتبي ارائه 

شده است. 
در حال حاضر فقط 119 نسخه كامل از اين كتاب چاپ قرن 
نوزدهم موجود است كه از اين تعداد 108كتاب متعلق به موزه ها و 

كتابخانه هاست. 
نسخه ديگري از اين كتاب نقاشي، يك دهه قبل هشت میلیون و 800 
هزار دالر به فروش رسید كه ركورد فروش كتاب هايي از اين قبیل 
را به خود اختصاص داد. اين نسخه كم نظیر به مجموعه شخصي 
»لرد هسكه« تعلق دارد و حراج آن در ماه دسامبر آغاز مي شود.

كتاب مذكور حاوي هزار نقاشي در ابعاد واقعي بیش از 500 گونه 
پرندگان  نقاش  آدوبون،  جیمز  جان  كه  است،  وحشي  پرندگان  از 
كار  اين  براي  او  است.  كرده  تكمیل  را  آنها  سال   12 طي  وحشي 
به سراسر آمريكا سفر كرد و روش كارش هم به اين ترتیب بود 
كه بعد از شكار پرندگان، آنها را با يك سیم نازك آويزان كرده و 
اتمام كارش  از  سپس مشاهداتش را نقاشي مي كرد.»آدوبون« بعد 
براي چاپ نقاشي ها به بريتانیا سفر كرد و در اين مدت با شناسايي 
ثروتمندان، كتاب هاي خود را به آنها مي فروخت. »لردهسكه« يكي از 
مجموعه داران بريتانیايي است كه از جمله يك نسخه كمیاب از كتاب 
حراجي  در  هم  كتاب  اين  اوست.  به  متعلق  شكسپیر  ويلیام  متون 
»فرست  به  موسوم  كتاب  شد.  خواهد  گذاشته  فروش  به  ساتبي 
نمايشنامه   36 حاوي  و  شده  چاپ  میالدي   1623 سال  در  فولیو« 

شكسپیر است. 
از مهم ترين آثار  اين كتاب يكي  مسئوالن حراجي ساتبي مي گويند 
نسخه   750 كتاب  اين  از  احتماال  مي رود.  به  شمار  انگلستان  ادبي 
تهیه شده كه در حال حاضر فقط 219 نسخه از آن موجود است.

مسئوالن حراجي ساتبي ارزش اين كتاب را كه سه صفحه از آن هم 
مفقود شده، يك و نیم میلیون پوند برآورد كرده اند. اين كتاب يكي 
صحافي  دوباره  كه  است  شكسپیر  متون  كامل  نسخه  سه  تنها  از 

نشده اند. 
در حراجي ساتبي كه روز هفتم دسامبر برگزار خواهد شد، نامه هاي 
دست نويس »الیزابت اول«، ملكه انگلستان به »ماري استوارت« ملكه 

اسكاتلند، هم به فروش گذاشته خواهد شد. 
نسخ  و  متون  بخش  ارشد  متخصصان  از  يكي  گلدثورپ«،  »ديويد 
آثار در  اين مجموعه  تمامي  »ارائه  لندن مي گويد:  خطي ساتبي در 
يك حراجي، قابل توجه است، موضوعي كه هرگز در عمر 15ساله 

فعالیتم در اين قسمت اتفاق نیفتاده بود.« 
13 سپتامبر 2010 

پیش بیني هاي عجیب و غريب فوربس براي سال 2020 

در 2020 چه چیز در 
انتظار جهان است؟ 

مي گويند آدمیزاد از فردايش خبر ندارد، شايد به همین 
دلیل است كه فال و كف بیني و پیش بیني آينده هنوز 
هم براي خیلي ها جذاب است اما اگر پیش بیني ها مربوط 
و  كارشناس  عده  يك  پاي  و  باشد  ديگر  سال   10 به 
مي كند.  فرق  كمي  اوضاع  بیايد،  میان  به  متخصص 
گزارش  خود  شماره  آخرين  براي  فوربس  مجله  كارشناسان 
ويژه اي تحت عنوان » 10 سال آينده« در مورد تحوالت احتمالي 
از اين گزارش ويژه  جهان تا سال 2020 منتشر كرده اند. گزيده 

از اين قرار است: 
سیاسي 

رهبر كره شمالي كیم جونگ ايل در سال 2011 و در 70 سالگي 
از دنیا مي رود و پسر 29 ساله اش جونگ اون جانشین اش خواهد 
هم  او  است.  نشده  عنوان  ايل  جونگ  كیم  مرگ  دلیل  البته  شد. 
اكنون از گرفتگي عروق جزئي رنج مي برد. فوربسي ها مي گويند 
كره شمالي تا آن زمان راهي براي از سر گیري تجارت با اياالت 

متحده پیدا خواهند كرد. 
در  در سال 2016  كلینتون  و هیالري  بیل  كلینتون دختر  چلسي 
حالي كه باردار است به عنوان سناتور نیويورك انتخاب مي شود. 

تکنولوژي 
سريع ترين قطار جهان به نام »قطار اكسپرس اوراسیا« در سال 
2018 از پكن وارد پاريس خواهد شد. سرعت اين قطار 300 كیلو 

متر بر ساعت است. 
استیو جابز بعد از مرگش 50 میلیارد دالر به موسسه خیريه بیل 
گیتس اهدا مي كند و جاناتان ايو، كه هم اكنون معاون اپل است در 

سال 2019 رئیس اين غول دنیاي فن آوري مي شود. 
 NASDAQ در   2012 سال  در  بوك«  »فیس  اجتماعي  سايت 
اين سايت  فعالیتش را آغاز مي كند و مارك زوكربرگر، موسس 
به عنوان اولین جوان بیست و چند ساله اي كه درآمدي باالي 10 

میلیارد دالر دارد، انتخاب مي شود. 

پزشکي 
هرچند امید به زندگي در حال حاضر در اياالت متحده باالست اما 
در سال 2018 براي اولین بار در طول قرن، امید به زندگي مردم 

آمريكا به دلیل چاقي مفرط كاهش پیدا مي كند. 
در سال 2020 تراز جنسیتي چین بر هم مي خورد و اين كشور از 

كمبود زنان به شدت دچار بحران مي شود. 
تا سال 2019 تست دي ان اي براي همه مردم رايگان مي شود. 

اقتصاد 
از  متحده  اياالت  تولیدي  غذاي  از  درصد   20  ،2018 سال  در 
مزرعه هاي كوچك روي سقف خانه ها و پاركینگ ها تامین مي شود. 
از مردم جهان در حلبي  نفر  از 889 میلیون  تا سال 2020 بیش 

آباد زندگي مي كنند. 
اولین جنگ آسیا بر سر آب آغاز خواهد شد. تبت و چین به دلیل 
خشكسالي وسیع براي تامین منابع آبي لشكركشي نظامي خواهند 
داشت. چین براي تامین آب از كوهستان عظیم هیمالیا سد بزرگي 

احداث مي كند تا از پاكستان و هند آب بگیرد. 
را  مايلي اش  مترو جديد چندهزار  احداث خط  هند  تا سال 2015 

تمام مي كند. 
پولدارترین فرد جهان 

سرمايه دار مشهور هند موكش آمباني در سال 2014 به عنوان 
ثروتمندترين فرد جهان در لیست فوربس معرفي مي شود. آمباني 
53 ساله هم اكنون در اين فهرست جايگاه چهارم را دارد و طبق 
پیش بیني ها تا چهار سال ديگر دارايي اش به باالي 10 میلیارد دالر 

خواهد رسید. 
جمعیت هاي جهان 

جمعیت چین: 1.4 میلیارد نفر)2015( 
جمعیت شهر واتیكان:1000 نفر)2015( 

از جمعیت شهري هند  تا سال 2030 نزديك به 250 میلیون نفر 
كاسته مي شود. 

تا سال 2025 جمعیت افغانستان و يمن تا 50 درصد افزايش پیدا 
مي كند. 

به 18 كالنشهر كنوني جهان كه جمعیتي بااليي 
10 میلیون نفر دارند، هشت شهر ديگر اضافه مي شود 

15 سپتامبر 2010 

 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 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 یا 
07961447116

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

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
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تعهد به جبران خسارت كلیساي بلژیک 
كلیساي كاتولیك بلژيك روزگذشته در برابر جامعه خشمگین 
و نگران پذيرفت كه به پرونده تمام قربانیان كم سن و سال 
ترتیب  اين  به  كند.  رسیدگي  كشیشان  جنسي  سوءاستفاده 
تحقیقات گسترده اي براي يافتن هزاران جواني كه در 40سال 
گذشته مورد آزار و اذيت جنسي مقامات كلیساي بلژيك قرار 
گرفته اند، آغاز شده است. سر اسقف »آندره ژوزف لئونارد«، 
رهبر كلیساي كاتولیك بلژيك به آزار جنسي گسترده كودكان توسط 
شماري از كشیش ها و معلمان كلیسا اذعان كرده و قول داده است 
باشد.  داشته  نزديكي  همكاري  پلیس  با  خطاكاران  مجازات  براي 
كلیسا در نظر دارد براي جلوگیري از تكرار آزارهاي جنسي توسط 
كشیش ها و نیز كمك به قربانیان آزار جنسي، تصمیماتي جدي اتخاذ 

كند. 
رهبر كلیساي كاتولیك بلژيك هشدار داد كه با كشیش هاي خطاكار 
مطابق قوانین كلیسا رفتار خواهد شد و ممكن است آنها براي همیشه 
از ورود به كلیسا محروم شوند: »ما مي خواهیم از اشتباهات گذشته 
تحقیق  كمیسیون  گیري هاي  نتیجه  و  يافته ها  تمام  و  بگیريم  درس 
خواهد  قرار  مدنظر  كشیش ها  توسط  كودكان  جنسي  آزار  درباره 
در  بلژيك  در  مستقل  كمیسیون  يك  گزارش  گذشته  هفته  گرفت.« 
باره آزار جنسي كودكان توسط كشیش هاي كاتولیك منتشر شد كه 
سر و صداي بسیاري به راه انداخت. اين گزارش نشان مي داد كه 
آزار جنسي كودكان توسط كشیش ها به مدت ده ها سال در بیشتر 
حوزه هاي اسقفي بلژيك جريان داشته است. در گزارش كمیسیوني 
كه در اين باره تحقیق كرده آمده است: در اين مدت، 13قرباني تجاوز 
جنسي، خودكشي كرده اند و شش نفر ديگر دست به خودكشي زده 
كه شهادت  كمیسیون  اين  اعضاي  يافتند.  نجات  مرگ  از  كه  بودند 
شنیدن  از  مي گويند  شنیده اند  را  جنسي  آزار  قرباني   500 حدود 

جزئیات نحوه تجاوز به قربانیان شوكه شده اند. 
بسیاري از اين قربانیان پسر بچه بوده اند ولي بیش از 100 دختر 
نیز مورد آزار جنسي كشیش ها قرار گرفته اند. شواهد به دست آمده 
نشان مي  دهد آزار جنسي كودكان در بلژيك در دهه 1960 تا آن حد 
گسترش داشته كه تقريبا در تمام حوزه هاي اسقفي و تمام مدارس 
شبانه روزي كه كلیساي كاتولیك آن را اداره مي كرد، وجود داشته 

است. 
14 سپتامبر 2010 

نظامیان، قاچاقچیان بزرگ 
مواد مخدر 

سربازاني كه براي به اصطالح صلح در افغانستان در عملیات هاي 
نظامي علیه طالبان شركت مي كنند، به حمل و نقل مواد مخدر مشغول 
اساس  اين  بر  قاچاق مي كنند.  آمريكا هروئین  و  اروپا  به  و  هستند 
مقامات نظامي انگلیس پس از دريافت گزارشات متعدد قاچاق مواد 
شده  كار  به  دست  انگلیس  و  كانادا  نظامي  نیروهاي  توسط  مخدر 
از  حاكي  نظامي  مقامات  گزارش  كرده اند.  بازجويي  مظنونان  از  و 
سوء استفاده از ادوات نظامي براي خارج كردن مواد مخدر به خارج 
از افغانستان توسط اين سربازان حكايت دارد. سربازان مظنون از 
بالگرد و هواپیماهاي نظامي استفاده كرده و مواد مخدر به خصوص 
هروئین را با آن منتقل مي كنند. هواپیماهاي نظامي به دلیل موقعیت 
با  آزادانه  نظامي ها  و  نمي شوند  چك  مقصد  و  مبدا  در  اضطراري 
برگه هاي تردد معمولي مي توانند از ادوات نظامي مانند هواپیماهاي 
با  افغان  فروشندگان  نمايند.  حمل ونقل  مخدر  مواد  نظامي  باري 
انگلیسي  سربازان  اختیار  در  را  هروئین  كم  بسیار  پول  دريافت 
قرار مي دهند و آنها با جاسازي مواد البالي نامه ها و صندوق هاي 
نظامي آن را راهي انگلیس كرده و به دست مواد فروشان مي رسانند. 
خود  كشور  به  را  هروئین  ترتیب  همین  به  نیز  كانادايي  سربازان 
قاچاق كرده و سپس در آمريكا و كانادا توزيع مي كنند.كمپي موسوم 
به باستیون و فرودگاه قندهار دو مركز عمده و مبدا قاچاق توسط 
اخیرا  افغان  مخدر  مواد  فروشندگان  از  يكي  است.  سربازان  اين 
از  بعد  نظامیان  است  گفته  انگلیسي  مقامات  به  دستگیري  از  پس 
در  مخدر  مواد  خريدار  بزرگ  جمعیت  دومین  مخدر  مواد  رهبران 
افغانستان هستند. به گفته عزيز كه يكي از فروشندگان عمده هروئین 
اتمام  به  رو  ماموريت شان  كه  است عمده سربازاني  افغانستان  در 
به  به وي مي دهند.  آمده و سفارش هاي كالن خريد  نزد وي  است 
هروئین  آمريكا  و  انگلیس  در  مرزها  آن سوي  گفته وي خريداران 
را ارزان تر خريده و گران تر به دست مشتريان خود در آن سوي 
آب ها مي رسانند. سربازاني كه براي تامین امنیت و صلح در منطقه 
حضور دارند به دومین گروه بزرگ قاچاقچي مواد مخدر تبديل شده  
و به نوعي ديگر امنیت را مختل كرده اند. به اين ترتیب يك رسوايي 
ديگر براي نیروهاي نظامي مستقر درافغانستان رقم خورده است و 
اين مسئله بار ديگر بحث جنجال برانگیز استقرار نیروهاي نظامي در 

افغانستان را به چالش مي كشد
 رويترز 13 سپتامبر 2010 

گوگل مغز را تخریب مي كند 
در  كه  ازاندازه اي  بیش  اطالعات  با  نويسنده مدعي شده گوگل  يك 

مي برد.  بین  از  را  آنها  مغز  مي گذارد  كاربرانش  اختیار 
به عقیده »نیكوالس كار« عملیات موتورهاي جست وجو در 
كه  معناست  اين  به  نیاز،  مورد  اطالعات  كردن سريع  پیدا 
انسان ها به تدريج قابلیت ذهني شان را براي به ياد سپردن 
اطالعات از دست مي دهند. نويسنده كتاب »كم عمق: اينترنت 
با مغز ما چه مي كند؟« مدعي است وب ما را از قواي ذهني 
هستیم،  نیازمندشان  روزمره  كارهاي  انجام  در  كه  مغز 

محروم مي كند.
 اينترنت باعث شده اين روزها مردم تمركز كمتري روي كارها داشته 
باشند به عنوان مثال خواندن كتاب به ندرت مانند سابق انجام مي شود 
»كار« كه خودش يك وبالگ پرخواننده دراينترنت دارد پیشنهاد كرده 
اين  و  گوگل دشوارتر شود  مانند  متمركزي  از سايت هاي  استفاده 
به طور كامل در تعارض با نظريه اي است كه طراحان نرم افزار براي 
ساده تر شدن برنامه هايشان دارند. توضیحات اين نويسنده درست 
كمي بعد از ابداع جديد گوگل به نام Google Instant اعالم شده 
است. در اين سرويس جديد حتي پیش از آنكه تايپ عبارت كلیدي 

توسط كاربر به پايان برسد نتايج جست وجو ارائه مي شوند. 
مخالف  كه  اينترنت  مخالف  تنها  نه  كار«  »نیكوالس  مي رسد  به نظر 
كمك  به  يابي  مي گويد جهت  او  است.  امروزي  آوري هاي  فن  تمام 
ماهواره ها باعث مي شود انسان به سادگي مسیري كه طي كرده را 
فراموش كند و حتي گم بشود. در واقع قسمتي ازمغز كه تصاوير 
ذهني فضا را ذخیره مي كند با استفاده از ابزار GPS كند و ناكارآمد 

شده و تحلیل مي رود. 12 سپتامبر 2010 



جمعه 26  شهریور ماه 1389   -  شماره 165هفته نامه پرشین16

info@persianweekly.co.uk

نوشتن آزادی در كوچه 
پس كوچه های خاكی

مهدی تربتی

واژه ها و مفاهیم موجود در فلسفه در هر عصر تاريخی  با تعاريف 
گوناگونی عرضه شده و ممكن است تعدادی از آنها ناقض  تعاريف 
قبلی  شان باشد .اما مسئله غیر قابل انكار، تكامل اين تعاريف بعد از 
از گذر سالهای متمادی است كه با انديشه های مطرح شده خود را 
باال كشیده و دست كم تا حدودی روشن تر شده .البته گاه مسائلی  را 
می يابیم كه بیشتر در چاه فرورفته اند اما اين راه ديالكتیك  تاريخی  
را هگل خوب فهمید.جنجالی كه اقلیدس در سالهای بسیار دور به راه 
انداخت همچنان هم آتشی افروخته است كه بسیاری از انديشمندان 
بزرگ مانند كانت هم فلسفه خود را با آن همراه كردند .بحث بر سر 
است و مشكل آن در مبحث  "اصول موضوعه"  يا  "اصل موضوع" 
معرفت شناسی  رقم می  خورد ،هر چند كه نه تنها تا اين زمان مشكل 

حل نشده بلكه اساسًا مشكلی  حل نشدنی  به نظر می رسد.
در يك سیستم قیاسی ،كه تشكیل شده از تعدادی اصل موضوع است 
نقض  را  همديگر  نبايد  موضوعه  اصول  دارد.  وجود  مهمی   روابط 
از  يعنی   باشند  ديگری  از  مستقل  بايد  كدام  هر   ، )سازگاری(  كنند 
كنند. حذف  را حفظ  تمامیت خود  و  نشوند)استقالل(  اثبات  همديگر 
رابطه تمامیت به شرط مفید بودن نظام قیاسی ممكن است ،و دقیقا 
بوده.زيرا عده ای  اين سال ها مساله ساز  ايست كه در طول  مشكل 
معتقدند اصل پنجم نظام اقلیدسی ،اصلی  است كه بايد حذف  شود و 
اگر حذف شود اين نظام قیاسی دچار مشكل نا  تمامی است،هر چند 

مفید فايده میباشد.
خواهان  كنند  استدالل  كه  است  فرضی   گر  بیان  موضوعه  اصل 
پذيرفتن آن از سوی طرف مباحثه خويش بدون اثبات میباشد.ارسطو 
به دو طريق از فرضیه ياد می  كند -1فرض هايی  كه به راحتی  پذيرفته 
میشوند -2فرض هايی  كه با ترديد مورد قبول هستند.اصل موضوعه 
مربوط به تعريف دوم است ولی  اين نكته قابل ذكر است كه سهولت 
چار  سر  بر  آنقدر  اصل  است.اين  اثباتشان  از  تر  ارجح  آنها  درك 
آمد كه  بر  پی  آن  لیل"در  "آلن دو  كه  افكند  فلسفی  سايه  چوب های 
از اصل موضوعه در علم كالم استفاده كنند كه مورد استقبال قرار 
نگرفت.بعد از آن در اثر جديد نیوتن راه اقلیدس را در پیش گرفت و 
برای مكانیك ،اصول موضوعه ای تعريف كرد و علم مكانیك را بر 

پايه آن ساخت.در اين تالقی،بسیاری از انديشمندان اصول موضوعه 
را با "اصول متعارف " هم معنی  گرفتند و كما كان اين انديشه نزد 
كسانی  زنده است.بسیاری از متفكران مانند "ساكری" بر اين عقیده 
اند كه  اصل موضوع جزيی   از كّل موضوع است.بعد ها كارل پوپر 
وجودی  قضايای  عنوان  به  موضوع  اصل  مورد  در  جالبی   تعبیر 
كه  منطق  كنار  در  آن  گیری  كار  ،به  كه  داشت  اذعان  و  مطرح كرد 
امری فرا زبانی است باعث عینیت بخشیدن به منطق میشود.تعبیری 
كه وی به گونه ای متفاوت ارائه داد نشانگر  اتصال  مسائلی  فرازبانی 
و غیر قابل تجربی  با دنیای واقع است ،مشكلی  كه هیچكدام از تجربه 

گرايان را از نیش خود مستثنی نكرد و كارل همپل را بر آن داشت كه 
مدلی  مانند مدل نظام اقلیدسی بر پا دارد كه به مدل "قیاسی قانونمند" 

معروف شد.
كه  بود  موضوعه  اصول  نظری  وجه  اين 
كاركرد های مختلفی  در اعصار پیشین به زعم 

را  عقل  كانت  كه  زمانی   داد.اما  نشان  از خود  گوناگون  انديشه های 
به دو بخش )عقل(  نظری و عملی  تقسیم كرد بنا  به اقتضای فلسفه 
خويش ،اصل موضوع را وارد عقل عملی  كرده و سازنده ی بحث 
جالبی  شد كه در دنیای امروز از فلسفه مدرنیسم جدا نیست.كانت به 
كار گیری اصل موضوع را برای ضرورتی ذهنی  ملزم میداند.حال 
وی در صدد ساختن اصول موضوعه خود به نحوی با حفظ كردن 
عملی   عقل  موضوع  اصول  می  آيد.اساسا  بر  آن  ساختاری  ماهیت 
موجب فزونی شناخت نمی شود و فقط بیانگر ضرورتی سوبژكتیو 
هستند كه اثبات ناپذير و در اين حال صادقند زيرا فعل  اخالقی  بدون 
اين شرط ها بی  معناست .از اين راه كانت به خدا و آزادی می رسد و 
در نهايت به خیر اعلی كه درواقع رابطه تمامیت اصل موضوع خويش 

را در اينجا پیاده می كند  
هگل  مانند  وارد شد  آن  به  بعدی  فالسفه  از سوی  انتقاد هايی   البته 
كه اعتقاد داشت اين موضوع مثل آن است كه عده ای بچه مترسكی 
بسازند و قرار بگزارند كه از آن بترسند ، و در حقیقت نقدی است كه 
هگل به اصل موضوع كانت بر مبنای  آزادی می كند.اما نقد ديگری 
كه "شرودر" مطرح می كند ، كانون توجه را به خدا معطوف می كند.

وی معتقد است كه اصل موضوع قرار دادن خدا اين مشكل را دارد 
كه بايد ضرورتا در انتظار جزا باشیم ،در حالیكه "جزا" در كمترين 
حالت به عنوان يك گمانه پردازی ،انگیزهای برای رفتار خوب اخالقی  
تلقی  میشود و در واقع خدا يك ضرورت است.اما اگر اين انتقادات از 
اهمیت اصل موضوع عقل عملی  كانت میكاهد،اينك اصل موضوعی  
به خوبی   را  اخالقی   آگاهی   اقتضائات  بتواند  كه  اخالقی   نظام  برای 
بر آورده سازد. احتمااًل جرقه های تغییر اصل موضوع در مدرنیته 
معتقد  می گیرد وی   نشات  "شلر"  انتقاد  و  انتقاد  اين  از  مدرنیسم  و 
است كه "ژرف ترين خوشبختی  به لحاظ وجودی كامأل تابع آگاهی  
از خوب بودنمان از نظر اخالق ايست ".و اين گونه ياد می كند "كیفر، 
اصل موضوع عقل مقید به حیات است" .در واقع اين سیر طی  شده 
توسط اصل موضوع كه در اعصار بسیار دور از آن به عنوان يك 
المان انتزاعی ياد می  كردند  و مورد استفاده آن ابتدا در هندسه رقم 
خورد و بعد از آن وسیله ی شد برای پیوند زدن امر ماتقدم تجربه به 
دنیای واقعیت )در فلسفه كانت( و در دوران معاصر و در قرن بیستم 
ابزاری شد برای به عینیت رساندن زبان    منطقی    . حال در دنیای 
امروزی كامال زمینی  شده و به گفته "شلر" اصل موضوع ما به ازايی 
در نظام مقید به حیات يافته )نه در عقل محض( و همین میتواند دلیلی  
باشد برای انسان امروزی كه تمام خواسته های خود را در چار چوب 
نظام در اين دنیا محدود كند . مانیفست هايی كه نوع حكومت ها را 
تعیین می كند و اين ايرادی ايست كه بر آنها وارد است.ديگر پیوندی 
مدرن  مكتب های  موضوع  اصول  ،در  نیست  آسمان  و  زمین  بین 
امروزی ديگر موضوعی  نبايد باشد كه آزادی از طريق رها شدن 
روح به منصحه برسد،بلكه همه در كوچه پس كوچه های خاكی در 

پی  نوشتن آزادی بر ديواره های سنگی  هستند

اندیشه

مدرسه فارسی صمد بهرنگی
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم پائیزی خود را از روز شنبه 11 

سپتامبر 2010 در محل جدید خود آغازخواهد کرد.

آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان از سطح آمادگی
. A Level و   GCSE   تا   

 .  GCSE آموزش ریاضی در سطح
برنامه های متنوع  فرهنگی و ورزشی .

مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی امتحانات جی سی اس ای )GCSE ( و 
A level  فارسی میباشد و این امتحانات زیر نظر سازمان OCR  توسط 

مدرسه بهرنگی و در مدرسه بهرنگی بر گزار می گردد.

مدرسه صمد بهرنگی دارای یک کادر آموزشی ماهر و با تجربه می باشد ) 
آموزگارانی با بیش از 15 سال تجربه آموزگاری در ایران و در انگلستان(. 

در این مدرسه از شیوه های پیشرفته آموزشی استفاده میشود.

آدرس جديد مدرسه:
Crowland Primary School, London N15 6UX

 Seven sisters Station  :نزديكترين ايستگاه آندرگراند
South Tottenham :نزديكترين ايستگاه قطار رو زمینی

اتوبوسهای:  149، 279 ، 259 ، 253  ، 279 ،243 ، 73، 76 
تلفن مدیر مدرسه: 07840275265 )خانم براهنی(
تلفن کانون: 02077000477               

جهت ثبت نام و اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02077000477  با 
کانون ایرانیان لندن و یا با مدیر مدرسه خانم براهنی با شماره 

07840275265 تماس بگیرید.

تعریف ثابت و مشخصی برای 
شرایط فیلسوف وجود ندارد

برای  است  معتقد  آمريكا  امهرست  كالج  فلسفه  استاد 
كرد،  تعريف  توان شرايط خاصی  نمی  فیلسوف شدن 
مطالعات و تحصیالت دانشگاهی در حوزه فلسفه برای 

فیلسوف شدن الزم است اما كافی نیست. 
امهرست در گفتگو  فلسفه كالج  الكساندر جورج استاد 
خود  ديدگاه  طرح  به  فیلسوفان"  از  "پرسش  سايت  با 
درباره فلسفه و چگونه فیلسوف شدن پرداخته و اعالم 

كرده است: 
برای فیلسوف شدن نمی توان به مجموعه ای از فرمولها 

و راهكارهای از پیش داده شده اتكا كرد. 
كسب درجه دانشگاهی و آموزش در كالسهای فلسفی 

شرايط كافی برای فیلسوف شدن نیستند. 
برای فیلسوف شدن شرايط تعريف شده پیشینی وجود 
ندارند. اين شرايط را برای متخصص شدن در برخی 

حرفه ها می توان تعريف كرد. 
توان  می  شود  نجار  فردی  اينكه  برای  نمونه  بعنوان 
شرايطی را تعريف كرد و گفت كه مثاًل فالن كارها را 

انجام بده و فالن آموزشها را ببین. 
ولی در مورد فلسفه درست است كه تحصیالت آكادمیك 
و دانشگاهی و مطالعه كتابها می تواند شرايط الزم تلقی 

شوند ولی اين شرايط به تنهايی كافی نیستند. 
اندك  معلومات  با  اشخاصی  كه  هستیم  شاهد  امروز 
به  عالقمندان  برای  فلسفی  كتابهای  نگارش  به  دست 

فلسفه می زنند كه اين موضوع آفتی در فلسفه است. 
برای نگارش و دست به قلم شدن در فلسفه نیاز است 
فلسفه و مباحث و مسائل مهمی كه در  تاريخ  شخص 

قرار گرفته را  فلسفه طی قرون مورد بحث و بررسی 
مطالعه كند. 

البته بايد توجه داشت كه تعريف دقیق فلسفه و فیلسوف 
كاری سخت و نشدنی است. 

اين مفاهیم از جمله مفاهیمی هستند كه نمی توان برای 
آنها مرزی تصور كرد و گفت از اينجا به بعد می توانیم 

فیلسوف داشته و يا نداشته باشیم. 
تعريف كردن فلسفه مانند اين است كه بخواهیم تعريف 

كنیم شخص شاد چه كسی است. 

اين  و  ندارد  مشخص  مرزی  نبودن  يا  و  بودن  شاد 
سختی و دشواری تعرف چنین مفاهیمی است.
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سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دكتر روحی شاهین

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

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترك عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سیگار در يك ساعت

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

 افسردگي چیست 
و چگونه مي توان 

عالئم آن را 
 شناسایي كرد؟ 

  افسردگي در واقع يك بیماري فراگیر و لطمه زننده 
به روح و روان آدمیست كه از مشخصات آشكار 
ناراحتي،  و  بودن  پوچ  احساس  به  مي توان  آن 
حتي  و  بودن  بي ارزش  يا  و  ناامیدي  احساس 
داشتن تفكرات منفي اشاره كرد. گفته مي شود كه 
افسردگي عموما با نشانه هاي فیزيكي همراه است 
نیست.  ثمربخش  چندان  آن  به  نسبت  معالجه  كه 
كند  رفتاري  داراي  افسردگي  به  مبتال  فرد  عموما 
گونه  سه  كه  مي گويند  محققان  است.  آهسته  و 
اختالالت افسردگي و پريشان خاطري وجود دارد 
رواني  اختالل  پیشرفته،  افسردگي  از  عبارتند  كه 
به صورت افسردگي و افسردگي شیدايي. اينگونه 
اختالالت رواني در مقیاس هاي شدت و طول مدت، 

نشانه هايشان با يكديگر متفاوت هستند. 

افسردگي هاي  محققان علوم رفتاري مي گويند كه 
كه  هستند  عاليمي  و  نشانه ها  داراي  پیشرفته 
خواب،   مطالعات،  روزمره،  فعالیتهاي  مي توانند 
و  خوشايند  فعالیتهاي  در  شركت  و  خوردن 
سرگرم كننده را تحت تاثیر قرار دهد. چنین حالتي 
زندگي  طول  در  گوناگون  دفعات  براي  ممكنست 
آدمي روي دهد. محققان معتقدند كه نوع ديگري از 
افسردگي با درجه  شدت پايین تر، اختالل رواني به 
صورت افسردگیست كه در واقع داراي نشانه هايي 

از  شخص  آن  اساس  بر  كه  است  مدت  طوالني 
انجام مناسب فعالیتهاي روزانه و يا برخورداري 
مي شود.  محروم  دلپذير  و  خوب  احساساتي  از 
بسیاري از مردم كه مبتال به اين گونه از افسردگي 
قابل  خاطري  پريشان  دوره هاي  همواره  هستند، 
توجهي را در برخي از برهه هاي زندگي خود طي 
سوم  نوع  به  اشاره  با  همچنین  محققان  مي كنند. 

افسردگي و پريشان خاطري مي گويند، نوع سوم 
افسردگي كه در واقع يك اختالل روحي شیداگونه 
است، نام بیماري افسردگي دو قطبي را نیز به خود 
گرفته است. اين نوع از افسردگي، البته نه به اندازه 
دو نوع قبلي ذكر شده، موجب ايجاد تغییراتي در 

خلق و خوي آدمي مي شوند.در پاره اي از مواقع، 
احساسات و خلق و خوي آدمي، داراي جوش و 
خروش هايي شده، با اين حال در بیشتر مواقع اين 
احساسات رنگ رخوت و سستي به خود مي گیرند. 

از  نوع  اين  به  مبتال  شخص  يك  كه  هنگامي 
افسردگي دوران بیماري خود را طي كند، مي توان 
اين  به  مربوط  نشانه هاي  تمامي  كه شخص  گفت 
بیماري را از خود بروز مي دهد. اين نوع از ابتال 
به افسردگي و پريشان خاطري، در بیشتر مواقع، 
را  اجتماعي  رفتارهاي  حتي  متفاوت،  قوه   تفكر، 
بروز  به  نتیجه  در  كه  مي دهد  قرار  تاثیر  تحت 
منجر  اطرافیان  و  شخص  براي  جدي  مشكالت 
درمان  هنوز  كه  مي گويند  محققان  مي شود. 
نشده  دريافت  افسردگي  از  اينگونه  براي  دقیقي 
علوم  افسردگي*محققان  به  ابتال  *عاليم  است. 
كه  باورند  اين  بر  روانپزشكي  و  روانشناسي 
پريشان  و  افسردگي  به  نوعي  به  كه  اشخاصي 
خاطري مبتال هستند، لزوما تمامي نشانه هاي اين 
مواردي  فردي  گاهي  ندارند،  خود  در  را  بیماري 
و  مي دهد  بروز  خود  از  را  بیماري  اين  عاليم  از 
گاهي نیز شخص ديگري پیدا مي شود كه حداكثر 
اين نشانه ها را در رفتار و احساسات خود بروز 
مي دهد.اين اعتقاد علمي وجود دارد كه با توجه به 
شخص، شدت عاليم ابتال به افسردگي و پريشان 
متفاوت  زندگي  مختلف  دوره هاي  در  خاطري 
هستند. با اين حال نشانه ها و عاليم شناخته شده 
همیشگي،  ناراحتي هاي   - از:  عبارتند  بیماري  اين 
احساس  خاطري،  پريشان  بودن،  پوچ  احساس 
ناامیدي و بدبینیاحساس گناهكار بودن، بي ارزش 
بودن و ناكارآمد بودن - از دست دادن عاليق و 
تفكرات دلپذير در جريان تفريحات و سرگرمي ها 
شدن  سست  و  كرخت  و  بدني  قواي  كاهش   -
خاطر  به  تمركز،  امر  در  مشكالت  داشتن  رفتار- 
آوردن امور و تصمیم گیري - پريدن از خواب و 
يا خواب زياد - از دست دادن میل به غذا خوردن 
و يا كاهش وزن و حتي بالعكس داشتن میل شديد 
به خوردن غذا و خواب زياد- به مرگ و خودكشي 
فكر كردن و تالش جهت خودكشي- احساس خشم 

كه  طوالني مدت  فیزيكي  عاليم  بي حوصلگي-  و 
معالجات پزشكي پاسخگوي آنها نیستند از جمله 
غیر  عصبانیت هاي  مزمن-  دردهاي  و  سردرد 
معمول- كاهش نیاز براي خوابیدن- صبحت كردن 
زياد- افزايش میل جنسي- كاهش قواي قضاوت و 
ابتال  اجتماعي*علل  نادرست  رفتارهاي   - داوري 
به افسردگي*برخي از انواع افسردگي و پريشاني 
نشان  كه  مي شوند  همه گیر  خانواده ها  در  خاطر 
دهنده آن است كه در واقع سستي رفتاري در میان 
داشته  وراثتي  منشاء  مي تواند  خانواده  يك  افراد 
روانشناختي  و  علمي  باور  اين  همچنین  باشد. 
نظر  به  خانواده ها  از  برخي  در  كه  دارد  وجود 
نسل  به  نسل  پیشرفته  افسردگي هاي  كه  مي رسد 

بروز مي كنند. 

وجود  امكان  اين  داده اند  نشان  تحقیقات  هرچند 
پیشرفته  افسردگي  و  خاطري  پريشان  كه  دارد 
ندارند  بیماري  اين  سابقه  كه  خانواده هايي  در 
اين حال يك نكته محرزست و  با  يابد.  نیز ظهور 
آن اينكه چه از طريق وراثتي و يا خیر، اختالالت 
افسردگي  و  خاطري  پريشان  به  مربوط  رفتاري 
بدن  ساختار  در  تغییراتي  بروز  به  مربوط  اغلب 
مي دهند  نشان  تحقیقات  است.  آن  عملكرد  يا 
باوري  خود  از  پايیني  سطح  داراي  كه  افرادي 
و  خود  به  نسبت  بدبینانه اي  نگاه  اغلب  و  هستند 
دنیاي اطرافشان دارد و نیز به سرعت تحت فشار 
آمادگي  مي شوند،  مستاصل  محیطي  استرس هاي 
سوي  از  دارند.  افسردگي  به  ابتال  براي  كامل 
كه  مي دهند  نشان  اخیر  سالهاي  تحقیقات  ديگر 
تغییرات فیزيكي در بدن انسان مي تواند با تغییرات 
اساس  اين  بر  باشد.  همراه  نیز  رواني  و  روحي 
اختالالت  جمله  از  بیماري هايي  كه  مي شود  گفته 
مغزي، سكته هاي مغزي و حمالت قلبي، سرطان، 
عامل  مي تواند  هورموني  اختالالت  و  پاركینسون 
آن  موجب  نتیجه  در  كه  افسردگي شوند  به  ابتال 
مي شوند كه شخص بیمار، سست و كرخت شده و 
اقدامي جهت مراقبت از خود در برابر اين بیماري ها 
صورت ندهد و بدين ترتیب بهبود شخص همواره 

به تعويق مي افتد.  

وداع با عینکهای طبی 
نزدیک است/ كشف ژن 

نزدیک بینی

كشف  را  ژنی  انگلیسی  و  آمريكايی  دانشمندان 
كردند كه عامل بروز مشكل نزديك بینی چشم است 
كه نتايج اين بررسیها در آينده می تواند عینكهای 
محققان  از  تیمی  بسپارد.  تاريخ  دست  به  را  طبی 
دانشگاه دوك در كارولینای شمالی و دانشگاه كالج 
پزشكی  مركز  از  يانگ"  "تری  سرپرستی  به  لندن 
دانشگاه دوك با بررسی جمعیتهای قفقازی، هلندی، 

با  كه  كردند  را كشف  ژنی  استرالیايی  و  انگلیسی 
نزديك بینی در ارتباط است. 

همچنین اين تیم ژن ديگری را شناسايی كردند كه 
نقص  اين  عامل  ژاپنی  و  چینی  جمعیتهای  بین  در 
بینايی است. در حال حاضر حدود يك سوم مردم 
انگلیس و يك چهارم مردم ايتالیا نزديك بین هستند 
بسیار  دور  شرق  جمعیتهای  بین  در  رقم  اين  كه 
باالتر است. برای مثال دو سوم نوجوانان ژاپنی و 
80 درصد از سربازان مرد 18 ساله دچار نزديك 
بینی هستند. نتايج اين تحقیقات می تواند راههايی 
بسوی درمانهای جديد از طريق ماتريكس ژنتیكی 
كره  شدن  طويل  دلیل  به  بینی  نزديك  كند.  ارائه 
به  كه  تصويری  شود  می  موجب  كه  است  چشم 
جلوتر  شود  تشكیل  شبكیه  روی  بايد  عادی  طور 
از آن شكل بگیرد. به اين ترتیب تصوير غیركانونی 

می شود و وضوح خود را از دست می دهد. 
حدود 2 تا 3 درصد از نزديك بینی ها می تواند به 
يك بیماری سخت تبديل شده و موجب خونريزی 
نتیجه  در  و  شبكیه  تفكیك  و  سیاه  آب  ماكوالر، 
نابینايی شود. نزديك بینی می تواند به ويژه برای 

خلبانان مشكالت جدی ايجاد كند. 
اين  بروز  مسئول  ژن  كشف  برای  دانشمندان  اين 
نقص بینايی DNA در مجموع 13 هزار و 414 نفر 
را مورد بررسی قرار دادند و به اين ترتیب كشف 
كردند كه ژن RasGRF1 در بین جمعیتهای قفقازی 

عامل نزديك بینی است. 
موشهايی  ايجاد  با  دانشمندان  اين  بعد،  مرحله  در 
در آزمايشگاه كه اين ژن در آنها خاموش شده بود 
تغییرات واضحی را در قدرت بینايی اين حیوانات 

ثبت كردند.

اخبار روزانه را در سایت هفته نامه می توانید دریافت كنید
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برجسته  فیلسوف  ارسطو،  پبش  سال   2000 از  بیش 
یونانی، »استبداد« را بر اساس یک پارادایم سیاسی، 
اساسی  بر  را  بردگی  و  دانست  می  ایرانی«  »هنری 
می  چنانکه  طبیعی«،  »امری  بیولوژیک،  پارادایمی 
گفت: » پس ثابت شد به حکم قوانین طبیعت، برخی از 

آدمیان آزاده به جهان آمده اند
و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده اند و بندگی 

برای آنان هم سودمند است و هم روا.«

● تقلیل به مثابه روش تحلیل: از ارسطو تا ويتفوگل 
يونانی،  برجسته  فیلسوف  ارسطو،  پبش  سال   2000 از  بیش 
می  ايرانی«  »هنری  سیاسی،  پارادايم  يك  اساس  بر  را  »استبداد« 
دانست و بردگی را بر اساسی پارادايمی بیولوژيك، »امری طبیعی«، 

از  چنانكه می گفت: » پس ثابت شد به حكم قوانین طبیعت، برخی 
آدمیان آزاده به جهان آمده اند 

و گروهی ديگر برای بندگی ساخته شده اند و بندگی برای آنان هم 
 ،1337 تهران  عنايت،  ترجمه  )سیاست،  روا.«  هم  و  است  سودمند 
 ، آلمانی  دان  تاريخ   ،1956 در  بعد،  قرن  بیست  صص.10-13(. 
كارل ويتفوگل با جمع بندی و بازگشت به نظريات يونانیان درباره 
انگلستان  سیاسی  اقتصادانان  نظريات  از  ای  مجموعه  و  ايرانیان 
كنار  در  انگلس(  ماركسیسم)ماركس،  تا  میل(  ها)اسمیت،  لیبرال  از 
باورهای فیلسوفان روشنگری و تاريخ گرا)منتسكیو، بدن، هگل( و 
روايت های جهانگردان اروپايی)برنیه(، و با قرار دادن همه اين داده 
نظريه  و   ، يونانی  قديمی  نظريه  كرد  تالش  »عینی«،  ظاهر  به  های 
اقتصادی – اجتماعی »شیوه تولید آسیايی«)به صورتی كه به ويژه 
در آلمان و روسیه ابتدای قرن بیستم فرموله شد( را در يك نظريه 
جديد مبتنی بر نظام های آبیاری مصنوعی باز تعريف كرده و »آب« 
به  بدل  »ناگزير«  را  كارگزارانش  كه  بنامد  جبری  اصلی  عامل  را 
بینوا  بندگانی  به  بدل  را  كنندگانش  مصرف  و  رحم  بی  مستبدانی 

می كند. در طول نیمه دوم قرن بیستم ، هر چند نظريه »شیوه تولید 
آسیايی« با مطالعات میدانی انسان شناختی ارزش خود را در پهنه 
ای  داد و حتی مردم شناس برجسته  از دست  های بسیار بزرگی 
از سال های دهه 1960 آن را در شناخت  چون موريس گودولیه 

جوامع غیر اروپايی به كنار گذاشت. 
اما به گونه ای غريب شاهد آن بوديم كه روشنفكران »جهان سومی« 
كه از جنبش های آزاديبخش خود، ثمری جز رسیدن به دولت های 
افتادند  بام  از آن سوی   ، بودند  نبرده  فاسد و وابسته و سهمناك 
بسیاری  در  (كه   1970 دهه  نادم  های  چپی  گفتمان  تاثیر  تحت  و 
اين  و  گرفتند  قرار  بودند(  نیز جزو شان  موارد همان روشنفكران 
بار با يك چرخش 180 درجه ای به اين »تز« رسیدند كه : »هر چه 
يكباره  به  و  نتیجه  در  است«.  خودمان  تقصیر  آيد  می  بر سرمان 
»استعمار« و »استعمار نو« و »امپريالیسم« و »نو امپريالیسم« و... 
به واژگانی از مد افتاده بدل شدند و جای خود را به يك اسنوبیسم 
شبه دموكرات دادند: »جهان سومی« هايی كه نه تنها ديگر اعتراضی 
به موقعیت ]جهان سومی« خود نداشتند، بلكه حاضر بودند در ايفای 
نقش »جهان سومی عقب افتاده« بسیار بیشتر از چیزی كه از آنها 
خواسته می شد، خود را »پست« و نسبت به اربابان پیشینشان »نمك 
ادبیات2001  نوبل  برنده   ،)Naipaul(نايپل دهند:  نشان  نشناس« 

»نمونه آرمانی« اين شخصیت ها بود. 
چون  دانشگاهیانی  و  روشنفكران   1980 دهه  از  كه  زمانی  و 
و  انسان شناسی  و  ادبی  نقد  در حوزه  اسد  ادوارد سعید و طالل 
پل  و  استیگلیتز  جوزف  چون  اقتصاددانانی   1990 دهه  از  بعدها 
كروگمن)هر دو برنده جايزه نوبل اقتصاد(، به میدان آمدند، تا گروه 
بر اساس  اسناد و مدارك استعماری و گروه دوم  پايه  بر  نخست 

بازی  كه  دهند،  نشان  كارشناسانه  و  اقتصادی  مدارك  و  اسناد 
است  ابلهان ساخته شده  برای مصرف  بیشتر  »بازار«  دموكراتیك 
هم  باز  شناسند،  می  را  جهان  واقعی  سازوكارهای  كه  كسانی  تا 
همین »روشنفكران« جهان سومی بودند كه با رويكردی »داغ تر از 
آش« خود را به میانه میدان انداختند تا در مقاالت و كتاب هايشان 

»تزهايی« را مطرح كننند كه هزاران سال بود مطرح می شدند. 
بودن  منش  »استبداد  نظیر  هايی  تز  بازی،  اين  از  نیز  ما  سهم 
توانايی  عدم  و  »فردگرايی   ، ايرانی«  استبدادی  »سنت  ايرانیان«، 
ايرانیان به انديشیدن و خالقیت و كار جمعی« و از اين قبیل بود كه 
نه به مثابه ثمره ورود مدرنیته ای هضم ناشده و استعماری ، بلكه 
به مثابه اشكال »ذاتی« موجود در »خلق و خوی ايرانی« ارائه می 
شدند. شگفت آور تر آنكه در همین حال شاهد آن» بوده و هستیم 
می  همراهی  را  ها  تز   « نیز  ايرانی  شیفتگی  خود  از  »تزهايی«  كه 
كردند : اينكه ما همواره بهترين بوده و هستیم و خواهیم بود و ساير 
تمدن ها تاريخ و بقای گذشته و كنونی خود را مديون هوش و نبوغ 
اينجا نیازی به نام بردن از آدم ها و شخصیت  ايرانی هستند. در 
»روش«  يك  به  بدل  را  »تقلیل«  ترتیب  بدين  كه  انديشمندانی  و  ها 
اساسی در تحلیل موقعیت ايرانی كردند، نمی بینیم زيرا همه دست 
اندركاران انديشه كمابیش آنها را می شناسند. اما نیاز بدان هست 
كه تاكید كنیم اگر روحیه ايرانی در مفهوم عام و سنتی آن )يعنی 
مردمان اين پهنه( نه مدرن و سیاسی آن، چنین مستبد و فردگرا و 
تكرو و نوكرمنش بوده اند، چگونه است كه هزاران سال توانستند 
در اين پهنه سخت اقلیمی تمدن خود را حفظ كنند و در اين جهان 
سهمگین هنوز باقی مانده اند و در منطقه ای كه بیش از يك صد سال 
است روی آرامش را به خود نديده است امروز هم باالترين تولید 
انديشه و هنر و خالقیت را دارند و اگر برعكس، هیچ تمدنی باالتر 
از آنها نبوده و آنها در مركز عالم قرار داشته اند اين نالیدنشان از 

وضعیتشان را چگونه بايد تعبیر كرد؟ 

باور ما آن است كه اين دو سويه آسیب شناسانه، بیشتر از آنكه 
گذشته  از  حداقلی  و شناختی  مثبت  فكری  و  عمیق  انديشه  حاصل 
ها و سنت های اين فرهنگ باشد و يا قابلیت و مهارتی متوسط از 
ترسیم و دور انديشی آينده و چشم اندازهای موجود، خبر از آسیب 
ديدن گروهی از نخبگان فكری می دهد كه چون نتوانسته اند تكلیف 
خود را با گذشته ای روشن كنند، كه نه جسارت دارند نفی اش كنند) 
و يا بنا بر مورد و گرايش ايدئولوژيكشان تمايل به حذف گزينشی 
بخش هايی از آن دارند( و نه حاضر به پذيرش اشتباه كردن خود 
دارند، از اين رو بر آن هستند كه انتقام »تاريخی « خود را از فرهنگی 

بگیرند كه گمان می كنند آن را می شناسند و بدان اشراف دارند. 
بدين ترتیب شايد بهتر باشد برای اين نخبگان اندكی فروتنی علمی 
اينكه رويكردهای نظريه پردازانه بر مقیاس تمدن های  آرزو كرد، 
هزاران ساله و پهنه های امپراتور مانند را كنار گذاشته و تحقیق و 
آغاز  و سرنوشت خويش  زندگی  و  با خود  را  انديشیدن  در  تامل 
كنند. در يك كالم از يك سو بايد با صراحت گفت كه فرهنگ ايرانی، 
اين  كه  داشت  انتظار  توان  نمی  لزوما  اما  دارد  درخشان  میراثی 
میراث بدون پیوند يافتن با جريان عمومی علم و فرهنگ در جهان به 
بار نشیند و حتی تداوم يابد؛ و از سوی ديگر فرهنگ ايرانی امروز 
يكی از شكوفا ترين مراحل تاريخی خود را طی می كند و جامعه 
ايرانی يكی از پر ثمر ترين تجارب خود را برای ساختن يك سازمان 
يافتگی مردم ساالر و شرايطی كه در آن بتوان انديشه را در خالق 

ترين اشكالش به بار نشاند، می گذراند. 
جايگاهی  در  خود  دادن  قرار  جای  به  كه  است  آن  بهتر  بنابراين، 
باال برای تحقیر اين فرهنگ و دست اندركارانش كه در سخت ترين 
شرايط هرگز از كار و كوشش برای تداوم بخشیدن به آن كوتاهی 
نكرده اند و نام و محتوای آن را زنده نگه داشته اند و يا برعكس، 
به جای فرو رفتن در خواب های باستانی و تصور »واقعه ای« كه 
شكوه و جالل »ازلی« را به يك باره باز آورد، هم چون همه فرهنگ 
ها و مردمان ديگر جهان، با نگاهی به آينده به تالش خود برای آنكه 
سهمی هر چند كوچك در ساختن فرهنگ انسانی داشته باشیم، ادامه 
دهیم و اين سهم را بدون كوچك پنداشتن خود يا ديگران، با واقع 

گرايی و در حد توانايی های عملی مان، هر روز افزايش دهیم.

فرهنگ 

آیا فرهنگ ایرانی 
»استبداد پرور« است؟

ناصر فكوهی

نظیر  هایی  تز  بازی،  این  از  نیز  ما  سهم 
»سنت  ایرانیان«،  بودن  منش  »استبداد 
عدم  و  »فردگرایی   ، ایرانی«  استبدادی 
خالقیت  و  اندیشیدن  به  ایرانیان  توانایی 
و کار جمعی« و از این قبیل بود که نه به 
مثابه ثمره ورود مدرنیته ای هضم ناشده 
و استعماری ، بلکه به مثابه اشکال »ذاتی« 
موجود در »خلق و خوی ایرانی« ارائه می 
حال  همین  در  آنکه  تر  آور  شگفت  شدند. 
شاهد آن» بوده و هستیم که »تزهایی« از 
خود شیفتگی ایرانی نیز » تز ها را همراهی 
می کردند : اینکه ما همواره بهترین بوده 
و هستیم و خواهیم بود و سایر تمدن ها 
را  خود  کنونی  و  گذشته  بقای  و  تاریخ 

مدیون هوش و نبوغ ایرانی هستند. 

با آبونمان )اشتراک( هفته 
نامه پرشین، به گسترش 

فرهنگ و هنر ایرانی جدای 
از هرگونه گرایشهای سیاسی و 
مذهبی، كمکی وافر می كنید. 



جمعه 26  شهریور ماه 1389   -  شماره 165هفته نامه پرشین24

info@persianweekly.co.uk

اینترنت اكسپلورر 9یا گوگل كروم 
به  توجه  با  كريستین ساينس مانیتور  آمريكايي  روزنامه  از  نقل  به 
اسكرين شات يا تصاويري كه از ظاهر گرافیكي نسخه جديد مرورگر 
در   »9 اكسپلورر  »اينترنت  يعني  مايكروسافت  شركت  اينترنتي 
وب سايت روسي مايكروسافت منتشر شده، مرورگر جديد اين شركت 
از لحاظ رابط گرافیكي و ظاهر بسیار شبیه مرورگر گوگل يعني كروم 

خواهد بود. با وجود اينكه اين 
اين  روي  از  اكنون  تصوير 
پايگاه حذف شده اما با توجه 
به تصويري كه به سرعت بر 
روي اينترنت منتشر شد، اين 
دكمه ها  از  بسیاري  مرورگر 
نسخه  در  كه  ومنوهاي خود 
به  را  بود  رفته  به كار  قبلي 
كنار گذاشته و بیرون انداخته 
تصوير  اين  در  است.البته 
آر.اس.اس،  نظیر  دكمه هايي 
ابزار  و  امنیت  ايمیل، صفحه، 

بارگذاري  دكمه هاي  و  نمي شوند  ديده   8 اكسپلورر  اينترنت  همچون 
اندازه  از  بزرگ تر  كمي  )استوپ(  بارگذاري  توقف  و  )ريلود(  دوباره 
همیشگي شده اند.از دكمه بوكمارك خبري نیست و يا حداقل از صفحه 

اصلي حذف شده است.

 احتماال مايكروسافت تمامي دكمه هايي كه ديده نمي شوند را از منوي 
تصوير،  اين  در  مجموع  است.در  داده  كوچ  پنهان  منوهاي  به  اصلي 
اين وجود  با  اما  را شاهد هستیم  اكسپلورر  اينترنت  از  زيبا  ظاهري 
كاربران بايد مدتي را به تطبیق دادن خود با اين مرورگر كه ظاهري 

مینیمالیستي دارد، بگذرانند
.اما همین ظاهر مینیمالیستي موجب شده كه ظاهر جديد بسیار شبیه به 
مرورگر كروم باشد كه از ابتدا با ظاهري ساده و مینیمالیستي عرضه 
كرده  خودداري  تصوير  اين  تايید  از  مايكروسافت  چه  بود.اگر  شده 
اما ما هم عجله اي نداريم، چون كمتر از 20 روز به پايان انتظار براي 
عرضه نسخه آزمايشي اين مرورگر در 15 سپتامبر باقي مانده است. 

»دل« هم وارد بازار گوشی های 
هوشمند شد

شركت تجاری Dell اواخر ماه آگوست امسال اعالم كرد كه گوشی 
تحت  و  دالر   99 معادل  قیمتی  با  شركت  اين  تولید   Aero هوشمند 

قرارداد 2 ساله ای با AT&T آماده فروش در اياالت متحده است. 
پیش از اين در اواخر سال قبل گوشی های مشابه اين نمونه توسط دل 
در برزيل و چین به فروش رسیده بود و از اوايل امسال وعده عرضه 

نمونه ای جديد اين گوشی در آمريكا داده شده بود. 

در  تاپ  لپ  و  شخصی  كامپیوترهای  تولیدكننده  دومین  دل  شركت 
جهان پس از شركت هولت - پكارد است. 

از آنجايی كه رشد بازار كامپیوترهای شخصی بسیار كند و آهسته 
پیش می رود اين شركت به دنبال راهی برای متنوع ساختن تجارتش و 

رسیدن به سود بیشتر به وسیله تولید محصوالت جانبی است. 
گوشی دل آيرو از نسخه قديمی سیستم عامل اندرويد گوگل استفاده 
امروز  بازار  با گوشی های رقیب موجود در  می كند كه در مقايسه 
قديمی تر است. نام نسخه مورد استفاده »Cupcack« يا همان ويرايش 

1.5 اندرويد است. 
در حالی كه اكثر گوشی های موجود از ويرايش 1.6 يا باالتر استفاده 

می كنند. 

طراحان معتقدند اين گوشی كارايی بااليی داشته و دارای خصوصیات 
است.  شده  طراحی  گوگل  سیستم  براساس  كه  است  ديگری  اضافه 
گوشی Aero دارای يك صفحه لمسی 3.5 اينچی و دوربینی با كیفیت 

5 مگاپیكسل است. 
است  تصوير  و  عكس  ويرايشگر  دارای سیستم  همچنین  گوشی  اين 
ويندوز  با  هماهنگی  قابلیت   Aero است.  تعبیه شده  آن  داخل  در  كه 

مدياپلیر و نرم افزارهای اپل را بدون كپی برداری دارد. 
 AT&T دومین اندرويد شركت دل پیش از اين طی قراردادی 2 ساله

با قیمتی معادل 300 دالر به فروش رفته بود. 
يك  عنوان  تحت  گوشی  اين  بازاريابی  بود.   Streak گوشی  اين  نام 
كامپیوتر بسیار كوچك جیبی انجام شده بود. اگرچه می توان به عنوان 

موبايل از آن استفاده كرد.

تکنولوژی و فناوری

لباس هایي كه احساس 
خطر مي كنند

هوشمند  لباس  نانو  فن آوری  از  استفاده  با  اروپايی  پژوهشگران 
نشانی  آتش  و  امداد  گروه های  ويژه  را  شست وشويی  قابل 
اروپايی  كند. 23تیم  احساس  را  كه می تواند خطر  داده اند  توسعه 
عنوان  با  پروژه ای  در  اروپا  تحقیقاتی  و موسسات  دانشگاه ها  از 
اين  در مدت چهار سال  الكترونیك محافظتی(  )پارچه  »پروتكس« 

لباس هوشمند را توسعه داده اند. 
پارچه اين لباس هوشمند با باتری ها و حسگرهای بی سیم يكپارچه 
شده است و به همین دلیل می تواند به صورت پايدار و ثابت شرايط 
فیزيكی امدادرسانان و ماموران آتش نشانی را كنترل كرده و زمانی 

كه اين ماموران در شرايط خطر قرار گرفتند خطر را اعالم كنند. 
اين محققان برای توسعه اين لباس های هوشمند قابل شست وشو و 
چندبار مصرف، الكترونیك و فن آوری های نانو را ادغام كرده اند. 
می توانند  كه  شده اند  گرفته  نظر  در  الكترودهايی  لباس  اين  در 
ضربان قلب را كنترل كنند و حسگرهايی وجود دارند كه می توانند 

دما و حالت از دست دادن آب بدن مامور را رديابی كنند. 
همچنین دستگاه هايی در پارچه اين لباس نصب شده اند كه قادرند 
حضور مواد سمی محیط را نشان دهند. اين تجهیزات تنها برخی 
به شمار  حساس  فوق  لباس های  اين  در  ثبت شده  پارامترهای  از 
می توانند  كه  هستند  همراه  هايی  چكمه  با  يونیفرم ها  می روند.اين 
سطح دی اكسیدكربن محیط را نشان دهند. در بخش خارجی اين 
را  هشدارها  كه  دارد  وجود  نیز  خطر  زنگ  سیستم  يك  لباس ها 
به صورت سیگنال های صوتی )آژير( و نوری )چراغ قرمز( نشان 
به  يكپارچه  پی. اس«  ديگر، يك دستگاه »جی.  دهند.از سويی  می 
تمام  در  كه  می دهد  اجازه  رسانان  امداد  و  آتش نشانی  ماموران 
طول عملیات، موقعیت ها را به طور صحیح پیدا كنند.در اين لباس ها 
آنتن هايی در نظر گرفته شده اند كه می توانند اطالعات را به طور 
همزمان جمع آوری و كنترل كنند و به صورت بی سیم اين اطالعات 

را به يك رايانه از راه دور ارسال كنند. 
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كشف یک رودخانه در اعماق دریا
كنند  را كشف  عظیمي  دريايي  زير  رود  موفق شده اند  دانشمندان 
كه در اعماق درياي سیاه در جريان است.محققاني كه روي درياي 
سیاه مطالعه مي كنند، موفق به كشف جريان آبي 350 برابر بزرگ تر 
از رودخانه »تايمز« انگلستان در بستر اين دريا شدند كه در حال 
ايجاد آبراهي رودخانه مانند در كف درياست.اين رود زيردريايي 
قبیل  از  از ويژگي هاي رودهاي زمیني  دارد حتي  كه 35 مترعمق 
گردابها و آبشار نیز برخوردار است. به گفته دانشمندان اگر اين 
از نظر مقدار آبي كه  رود بر روي زمین قرار داشت مي توانست 
باشد.دانشمندان  جهان  بزرگ  رود  ششمین  است،  جاري  آن  در 
دانشگاه »لیدز« با استفاده از زيردريايي روباتیك براي اولین بار 
به مطالعه اين آبراه عمیق كه در بستر دريا كشف شده پرداختند. 
آنها دريافتند رودي از آب بسیار شور در میان اين آبراه عمیق در 
بر روي زمین  آنچه  كف درياي سیاه در جريان است كه مشابه 
است. برخوردار  سیالبي  دشت  و  رود  حاشیه  از  مي شود،  ديده 

به گفته دانشمندان آب جاري در اين آبراه غلیظ تر از آب دريايي 
است كه آن را احاطه كرده زيرا غلظت نمك در آن بیشتر از آب 
دريا بوده و حجم زيادي از رسوبات را در خود حل كرده است.
سرچشمه رودخانه زيردريايي كه هنوز نامي براي آن يافته نشده 
از آبهاي شوري است كه از مديترانه در تنگه »بسفر« جاري است 
آب  در  نمك  غلظت  میزان  كه  جايي  مي ريزند،  سیاه  درياي  به  و 
بسیار كمتر است.اين باعث مي شود آب شورتر مديترانه اي مانند 
به عمق 35 متر و  يك رود در بستر دريا جاري شود و آبراهي 
وسعتي برابر نیم مايل به وجود آورد. اين رود تنها رود زيردريايي 
در جرياني است كه تاكنون ديده شده است.دانشمندان از گذشته 
بستر  در  را  آبراه هايي  آنها  صوتي  اسكن هاي  كه  زماني  از  و 
اقیانوس هاي مختلف جهان نمايان كرده بود، به شكل گیري چنین 
رودهايي مظنون بودند كه در میان بزرگ ترين اين آبراه ها مي توان 
به نقطه ورود رود آمازون به اقیانوس اطلس اشاره كرد.آبراه يافته 
شده در درياي سیاه يكي از معدود رودهاي زيردريايي است كه 
هنوز در جريان بوده و ثابت مي كند اين مجراهاي زيردريايي به 
اساس  مي آيند.بر  وجود  به  درياها  اعماق  در  آب  جريان  واسطه 
گزارش تلگراف، رودخانه زيردريايي درياي سیاه تنها تا مسافت 
59 كیلومتري امتداد دارد و به تدريج در اعماق دريا از هم متالشي 
مي شود. به گفته محققان چنین مطالعاتي براي شركت هاي حفاري 
نفت كه براي حفر چاه ها در جست وجوي چنین رودهايي هستند 

نیز از اهمیت ويژه اي برخوردار است.

راه اندازی سرویس 
جدید گوگل

به طور متوسط يك میلیارد جستجو در 
هر روز بر روی موتور جستجوی گوگل 
تمام  از  نیمی  )حدود  شود  می  انجام 
روی  بر  ساعت   24 مدت  در  جستجوها 
"گوگل  كه  سرويس  اين  بنابراين  وب(. 
دارد  نام   )Google Instant( فوری" 
ثانیه  هر  در  معادل 11 ساعت  تواند  می 
جستجوی  روز  هر  در  سال   111 يا  و 
كاربران تمام دنیا در زمان صرفه جويی 
كند. در حقیقت در روی شبكه مدت زمان 
يك شبانه روز با مدت زمان شبانه روز 
كه  طوری  به  دارد  تفاوت  واقعی  دنیای 
توانند  می  ثانیه  يك  مدت  در  كاربران 
همزمان چندين كار را با هم انجام دهند و 
بنابراين يك "شبانه روز ديجیتالی" برابر 
سال  تا  رقم  اين  كه  است  ساعت   32 با 

2013 دو برابر خواهد شد. 
Google Instant از يك تداخل  فناوری 
جستجوی  موتور  بزرگترين  برای  جديد 
در  آلگوريتم  اين  كند.  می  استفاده  دنیا 
كلمات  نوشتن  مشغول  كاربر  كه  حالی 
سیستم  يك  طريق  از  است  كلیدی 
هوشمند، كلمات مورد نظر كاربر را پیش 
جستجو  قسمت  در  را  آن  و  كرده  بینی 
سیستمی  با  مكانیزم  اين  كند.  می  وارد 
 Google كه در حال حاضر در سرويس
دارد  وجود  پیشنهاد(  )گوگل   Suggest
در   Google Suggest دارد.  تفاوت 
كلمات  نوشتن  مشغول  كاربر  كه  زمانی 
از  كلیدی است اصطالحات مشابه را كه 
سوی ساير كاربران بیشترين جستجو را 
اين درحالی  اند پیشنهاد می دهد.  داشته 
است كه Google Instant می تواند حتی 
كلماتی را كه برای اولین بار جستجو می 
شوند هم پیش بینی كند. با اين سرويس 
زمان  در  درصد   50 حدود  گوگل  جديد 
و رسیدن  يك جستجو  انجام  برای  الزم 

به نتیجه آن صرفه جويی می كند 
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نیروگاه هاي 
آسماني 

نیروي الکتریسیته موجود در هوا، منبع 
جدیدي براي تامین برق خواهد بود 

 پريسا ناطق

اقسام  و  انواع  پیدايش  و  آوري  فن  پیشرفت  با 
را  انسان ها  روزمره  نیاز هاي  كه  برقي  وسايل 
رفع مي كنند روز به روز نیاز بشر به انرژي برق 
افزايش مي يابد. اين نیاز به حدي رسیده كه در چند 

دهه اخیر گويا »ابر و باد و مه و خورشید و فلك 
در كارند« تا ما نیروي برقي به دست آوريم و به 
غفلت هدر ندهیم! اما به يقین روزي خواهد رسید 
كه اين منابع كفاف نیازهاي بیش از حد انسان ها را 

نمي دهند. اين اواخر منبع جديدي براي تامین برق 
رعد  از  تابه حال  حتما  پیدا شده.  بشر  نیاز  مورد 
به  خبرهايي  بارشان  زيان  خسارات  و  برق ها  و 
گوش تان خورده. اما رعد و برق هم مانند ساير 
حوادث طبیعي مزيت هاي خاص خودش را دارد. 
خبر اينكه به تازگي دانشمندان تئوري استفاده از 
انرژي الكتريسیته موجود در هوا براي تامین برق 

را ارائه كرده اند.
همانند  هوا  از  برق  تولید  فن آوري  كنید  تصور   
شود  مرسوم  خورشیدي  سلول هاي  از  استفاده 
شده  تولید  برق  با  بتوانید  باشید  كه  جا  هر  و 
يك  يا  و  كنید  روشن  را  خانه  اطرافتان  هواي  از 
ماشین برقي را شارژ كنید! حتي از قصد، صاعقه 
را به سطح زمین برسانید تا از برق آن استفاده 
كنید. شايد االن اين فرضیه غريب و بیگانه به نظر 
برسد اما دانشمندان در حال حاضر مشغول تهیه 

زيرساخت ها براي تحقق اين رويا هستند. 
بین المللي  اجالس  چهلمین  و  دويست  گزارش  در 
انجمن شیمي دانان آمريكا آمده است: »تحقیق ما 
از برق موجود در  استفاده  براي  را  مي تواند راه 
جو هموار سازد و هوا را به منبعي جايگزين براي 
تولید برق در آينده تبديل كند«. اينها را »فرناندو 

گلمبك« مدير مطالعاتي طرح بیان مي كند.
ساله   200 معماي  حل  به  مي تواند  او  تحقیقات   
در  موجود  بالاستفاده  الكتريسیته  از  برق  تولید 
انرژي  كه  طور  همان  مي گويد  او  كند.  كمك  هوا 
از  را  خانواده ها  از  بسیاري  مي تواند  خورشید 
معاف  برق  مصرف  سنگین  هزينه هاي  پرداخت 
به  مي تواند  هم  هوا  در  موجود  برق  انرژي  كند، 
صورت شخصي در خانه تولید شود و به سیستم 
برق داخلي ساختمان وارد شود. پس از اين لحاظ 
كه  مي دهد  ادامه  گلمبك  دارد.  اقتصادي  صرفه 
در  و  ايجاد مي شود  برق  مي دانیم چگونه  ما  اگر 
جو گسترش مي يابد مي توانیم از نیروي آن براي 
برآورده كردن نیازهايمان استفاده كنیم. حتي از 

خسارات رعد و برق ها نیز جلوگیري كنیم.
كنترل  به  يا  كردن  مهار  ايده  كه  هاست  قرن 
خود  به  را  دانشمندان  الكتريسیته  آوردن  در 
جرقه  كه  شده اند  متوجه  آنها  است.  كرده  درگیر 
از ديگ  الكتريسیته ساكن هنگام خروج بخار آب 
بخار شكل مي گیرد. حتي شوك الكتريكي دردناكي 
كردند  حس  را  آب  واقعي  بخار  كه  كارگراني  به 
دست داده است. نیكوال تسال، مخترع مشهور، يكي 
داشتند  قصد  كه  بود  دانشمنداني  عظیم  خیل  از 
را  آب  بخار  از  حاصل  الكتريكي  جرقه هاي  اين 
به تسخیر خود در آورند و از آنها استفاده كنند. 
و  است  الكتريسیته  از  جديدي  شكل  جرقه ها  اين 
میكروسكوپي  ذرات  روي  آب  شدن  بخار  هنگام 
گرد و غبار جمع مي شود. اما تابه حال دانشمندان 
اطالعات و دانش كافي در زمینه پروسه تشكیل و 
آزادي الكتريسیته بخار آب در اتمسفر را نداشتند. 
موجود  آب  كوچك  قطرات  كه  مي پنداشتند  آنها 
در جو از نظر الكتريكي خنثي هستند و علي رغم 
باقي  خنثي  طور  همین  زياد  حركت هاي  داشتن 
مي مانند. حتي زماني كه در مجاورت بار الكتريكي 
قرار  ديگر  باردار  قطرات  يا  غبار  و  گرد  ذرات 
مي گیرند باز هم خنثي مي مانند. اما شواهد جديد 
باردار  اتمسفر  داخل  آب  ذرات  كه  مي دهد  نشان 

مي شوند.
بر  را  نظريه  اين  همكارانش  و   Galembeck  
اساس نتايج آزمايش ها كنار هم قرار دادن آب و 
ريز  آن ها ذرات  ارائه مي كنند.  غبار  و  ذرات گرد 
آزمايش ها  براي  را  فسفات  آلومینیوم  و  سیلیس 
خود استفاده كردند. نتايج اين آزمايش ها حاكي از 
اين بود كه سیلیس در رطوبت زياد بار منفي پیدا 
مي توان  حال  مثبت.  فسفات  آلومینیوم  و  مي كند 
به جاي اين رطوبت زياد آزمايشگاهي از مقادير 
بخار  استفاده كرد. همان  بخار آب در جو  عظیم 
آبي كه تا كنون كارش ظاهر شدن به صورت مه 
تهويه  دستگاه  كه  بود  ماشین هايي  پنجره  روي 

ادامه تصريح  در  گلمبك  كار مي كرد!  شان خوب 
است  محكمي  دلیل  ما  آزمايش هاي  كه  مي كند 
براي اثبات اين فرضیه كه آب موجود در اتمسفر 
به  را  الكتريكي  بار  اين  و  شود  باردار  مي تواند 

جسمي كه با آن در ارتباط است انتقال دهد. 
يا   Hygroelectricity را  خاصیت  اين  ما 
داريم  نظر  در  ما  مي نامیم.  رطوبت«  »الكتريسیته 
ها،  ساخت  زير  آوردن  فراهم  با  آينده  در  كه 
كردن  باردار  از  پس  كه  بسازيم  را  دستگاه هايي 
برق  به  و  كند  دريافت  را  آنها  انرژي  آب،  ذرات 
دقیقا مشابه  كند.  تبديل  براي مردم  استفاده  قابل 
كاري كه سلول هاي خورشیدي بر روي نور انجام 
مي دهند. مجموعه بزرگي از سلول هاي خورشیدي 
زيادي  شدت  با  آفتاب  كه  مناطقي  در  مي توانند 
خانه  چندين  يا  اداره  يك  نیاز  مورد  برق  مي تابد 
از  مي توان  صورت  همان  به  پس  كنند.  تامین  را 
دستگاه هايي كه ما در آينده تولید خواهیم كرد در 
مناطق مرطوب مثل شمال و جنوب شرقي اياالت 
متحده استفاده كرد. گلمبك تاكید مي كند كه بهتر 
ساختمان ها  نقطه  ترين  باال  در  پنل ها  اين  است 

نصب شوند.
 زيرا در ارتفاع بادهاي بیشتري مي وزد و رطوبت 
مي توانند  پنل ها  اين  ضمنا  است.  بیشتر  نیز  هوا 
ساختمان را از خطرات تخلیه يك باره بار الكتريكي 
جو )صاعقه( مصون بدارند. در حال حاضر گروه 
تحقیقاتي گلمبك مشغول انجام آزمايش ها بر روي 
انواع مختلفي از فلز ها هستند تا آنهايي كه پتانسیل 
را  دارند  آب  توسط  شدن  باردار  براي  بیشتري 
است  امیدوار  بسیار  آينده  به  گلمبك  كنند.  پیدا 
حاضر  حال  در  نظريات  اين  تمام  كه  مي گويد  و 
داريم.  ما راه درازي را در پیش  فريبنده است و 
اما به يقین در آينده اي نه چندان دور مهار كردن 
براي  منبع  مهم ترين  جو  در  موجود  الكتريسیته 

تامین برق مورد نیاز بشر خواهد بود. 
 sciencedaily.com :منبع
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رفتارشناسی بعضی از ما آدم ها

سالم 
بدقولی، 

خداحافظ 
اعتماد

مريم خباز

»ای وای به جان خودم یادم رفت، قول می 
بدم،  انجام  کارو  اون  ساعت  سر  فردا  دم 
تقصیر  اما  رسیدم،  دیر  هم  باز  ببخشید 
این  از  امان  شلوغه،  خیابونا  نیست،  من 
اتوبوس ها که همیشه دیر می رسن و من 
رو شرمنده می کنن، قول می دم از فردا سر 
زنگ  بهت  رفت  یادم  دیدی!  برسم،  ساعت 
بزنم« و هزاران جمله دیگر که ثابت می کند 

گوینده آنها آدم خوش قولی نیست. 

همه ما آدم های بدقول زيادی را در زندگی مان 
ايم، بعضی از ما خودمان آدم های بدقولی  ديده 
هستیم و بعضی هامان مجبوريم همیشه آدم های 

در  عهد  به  وفای  كه  آدمی  كنیم.  تحمل  را  بدقول 
بر  گاه  هیچ  كه  نیست، كسی  اش  اخالقی  قاموس 
سر حرف و وعده اش نمی ايستد، آنی كه به قول 
و  گذارد  می  كار  را سر  ديگران  همیشه  خودش، 
پس از بدقولی، نشانه ای از پشیمانی در چهره اش 
ديده نمی شود. ممكن است هر آدمی با هر طبقه 
او هر كه باشد اهمیت زيادی  اما  اجتماعی باشد، 
ندارد، چون مهم، خصلت آزاردهنده اش درپايبند 

نبودن به وعده هايش است. 
با مرور زمان،  كند، معموال  بدقولی می  كسی كه 
دهد  می  دست  از  اطرافیان  میان  در  را  اعتبارش 
و ديگر كسی برای حرف ها و قول هايش ارزشی 
ديگران  قضاوت  از  اگر  فردی  چنین  نیست.  قائل 
نسبت به خودش ناراحت و رنجیده نشود تصمیمی 
برای اصالح رفتارش نمی گیرد و از وضعیتش نیز 
چنین  با  مجبورند  كه  كسانی  اما  كند،  نمی  گاليه 
به  شان  روزمره  كارهای  و  كنند  زندگی  فردی 
نوعی با او گره خورده است، بويژه اگر خودشان 

پايبند به وعده هايشان باشند، آزرده می شوند. 
آدمی  زندگی  بدقولی، شريك  فرد  چنین  اگر  حاال 
شود،  می  برابر  چند  مشكالت  باشد،  قول  خوش 
پايبندی به عهد  چون اساس زندگی زناشويی بر 

و پیمان است. 

 مردم می گویند... 
بدقولی  خورده  زخم  مردم  بیشتر  انگار  ولی 
افراد، خود در  اين  از  هستند؛ هرچند كه بسیاری 
مراوداتشان زهر بدقولی را به ديگران می چشانند. 
رضا مردی 50 ساله است كه با اطمینان می گويد 
هیچگاه در زندگی اش بدقول نكرده و هر وقت با 
عهدش  به  موعد  از  زودتر  گذاشته،  قراری  كسی 
به  بدقولی  های  آدم  همیشه  اما  است،  كرده  وفا 

او می گويد:  اند.  او فشارهای عصبی وارد كرده 
آن،  تكرار  و  است  دروغ  نوع  يك  كردن  بدقول 
می  ديگران  با  فرد  روابط  بر  منفی  تاثیر  موجب 
قولی می  آدم خوش  را  مهران هم خودش  شود. 
داند و می گويد: بیشتر اوقات افراد بی نظم و بی 
خیال به خاطر اين كه برای كارهايشان برنامه ای 
ندارند، به وعدهايشان عمل نمی كنند كه اين مساله 
هم موجب آزار ديگران و هم از دست دادن جايگاه 

اجتماعی فرد می شود. 
می  ارشد  كارشناسی  مقطع  دانشجوی  مريم،  اما 
گويد كه در گذشته او نیز آدم بدقولی بوده، ولی 
در  مثبتش  وجهه  كه  موضوع  اين  لمس  از  پس 
تغییر  برای  را  عزمش  است،  رفتن  دست  از  حال 
خوش  به  را  او  همه  حاال  و  كرده  جزم  رفتارش 

قولی می شناسند. 
اين گفته ها نشان می دهد كه پايبند نبودن بر عهد 
و پیمان تا چه اندازه می تواند موجب آزار ديگران 
شود و شان و منزلت فرد بدقول را خدشه دار كند. 
اين  بر  گذاردن  صحه  با  روانشناسان  البته 
نیز  ديگر  زوايای  از  را  بدقولی  عواقب  پیامدها، 
را  بدقولی  شناسی،  روان  علم  كنند.  می  بررسی 
می  اجتماعی  روابط  در  مشكل  ايجاد  عوامل  از 
مشكل  تبديل  را سبب  آن  تكرار  كه  آنجا  تا  داند؛ 
به معضل معرفی كند. براساس يافته های اين علم، 
و  آينده  نسل  سالمت  برای  خطری  زنگ  بدقولی 
مسبب قطع ارتباط با دوستان، عاملی برای ايجاد 
افراد  میان  تنش  ايجاد  و  نفس  كاهش عزت  كینه، 
ناگوار  عواقب  به  كسی  كمتر  كه  ای  پديده  است؛ 
آن فكر می كند. به همین جهت است كه گفته می 
شود بی اعتنايی نسبت به وفای به عهد، خصلتی 
است كه به احتمال زياد، در خانواده به فرد منتقل 
می شود و تا وضعیت فرهنگی و خانوادگی فرد 
نیست؛  رفتار  تغییر  به  زيادی  امید  نشود؛  اصالح 
تواند در هر سن  اگر بخواهد می  انسان  هر چند 
تغییر دهد. مهسا رادپی،  و جايگاهی، رفتارش را 
مشاور خانواده در جمع بندی اين موضوعات می 
و  كردن  بدقولی  كه  هاست  مدت  متاسفانه  گويد: 
فرهنگ  از  جزئی  قرارها  و  قول  به  نبودن  پايبند 
مردم شده است؛ به طوری كه ديگر برخورد با يك 

فرد خوش قول مايه تعجب افراد می شود. 
او ادامه می دهد: فردی كه بدقولی می كند، مسلما 
آدم بی برنامه ای است و به خاطر اين كه نظمی در 
كارهايش ندارد، همواره وقت را از دست می دهد. 
ضمن اين كه به خاطر تكرار خلف وعده هايش، اين 
وضعیت برايش عادی شده و ديگر نسبت به وقوع 
آن، احساس ناراحتی نمی كند. اين در حالی است 
كه آدم هايی كه به وفای به عهد بهايی نمی دهند، 
بااهمیت  افراد، چیزی بسیار  بايد بدانند كه وجهه 
است؛ چرا كه اگر ديگران انگ بدقولی را به كسی 
بچسبانند؛ خالصی از آن و پاك كردن ذهنیت ها و 

نوع قضاوت ها، كاری بسیار دشوار است. 
علمروانشناسی،بدقولی  های  يافته  براساس 
مسبب  و  آينده  نسل  سالمت  برای  خطری  زنگ 

كینه،  ايجاد  برای  عاملی  دوستان،  با  ارتباط  قطع 
كاهش عزت نفس و ايجاد تنش میان افراد استاين 
در  فردی  اگر  دهد:  می  توضیح  خانواده  مشاور 
قول  كه  باشد  آموخته  اش  زندگی  دوران  طول 
در  بايد  حتما  آن  انجام  البته  كه  ديگران  به  دادن 
توان فرد باشد نیز همانند يك سند رسمی، دارای 
اعتبار است و به محض قول دادن، مسوولیتی را 
به  نسبت  گمان  بی  دهد؛  می  قرار  فرد  دوش  بر 
پايبندی به گفته هايش حساسیت به خرج می دهد. 
ضمن آن كه افراد خوش قول آدم هايی هستند كه 
برای خود و حرف هايشان احترام زيادی قائلند و 
حاضر نمی شوند كه اعتبار خود را با بهايی اندك 
به نقش آموزش  ادامه  بدهند. رادپی در  از دست 
در خانواده ها اشاره می كند و می گويد: برای اين 
كه فردی به يك انسان خوش قول تبديل شود اين 
بیاموزد. يعنی كسی كه  از كودكی  بايد  مساله را 
در خانواده ای متولد می شود كه هیچ كس در آن 
بر سر حرف هايش نمی ايستد و از معطل كردن 
به  نیز  او  فراوان  احتمال  به  ندارد؛  ابايی  ديگران، 
اين سمت كشیده می شود. در واقع وقتی پدر و 
مادرها به فرزند خود قولی حتی كوچك می دهند، 
ولی با شیوه های مختلف سعی در طفره رفتن از 
عملی كردن وعده شان دارند و می خواهند ذهن 
كودك را منحرف كنند؛ آن وقت اين كودك نیز می 
تكرار  را  كارها  همین  تواند  می  هم  او  كه  آموزد 
كند. البته اين روند، زمانی متوقف می شود كه فرد 
در فرآيند رشد خود، تصمیم به تغییر رفتار بگیرد. 

 اگر باور دینی داریم باید... 
كه بحث های  افرادی هستیم  آن دسته  از  ما  اگر 
روان شناسی را باور نداريم و نتايج بررسی های 
بد  دانیم،  نمی  االجرا  الزم  خود  برای  را  علم  اين 
قول  خوش  لزوم  و  عهد  به  وفای  بدانیم  نیست 
اگر  پس  است.  الهی  اديان  همه  تاكیدات  از  بودن 
توصیه های دينی را باور داريم، بايد اين را بدانیم 
كه خداوند در قرآن، خود را »باوفاترين« می داند 
پیمان  هايش  وعده  در  هرگز  كه  خداوندی  يعنی 
شكنی نمی كند. اين در حالی است كه در باورهای 
دينی ما، وفای به عهد از شروط ايمان برشمرده 
شده و از اموری به حساب آمده كه به هر مسلمان 
و كافری تكلیف شده است. از آموزه های اسالمی 
چنین برمی آيد كه احترام به پیمان و لزوم عمل به 
آن، ريشه فطری دارد؛ يعنی هر انسانی لزوم عمل 
به پیمان را نخست نزد فطرت و سرشت انسانی 
اش می آموزد و از آن الهام می گیرد؛ به گونه ای 
از  ابتدايی زندگی شان  كه كودكان در سال های 
هرگونه پیمان شكنی كه بیشتر از سوی پدران و 
به  و  ناراحت شده  گیرد،  مادرانشان صورت می 

زبان خود، آن را نكوهش می كنند. 
بودن  فطری  خاطر  به  معتقدند،  اسالم  مفسران 
وفای به عهد، نقض عهد و پیمان شكنی از رذايل 
قرآن  در  خداوند  كه  گونه  همان  است؛  اخالقی 
پیوسته  پیمان خود  و  به عهد  تا  دستور می دهد 
او  برابر  در  همواره  كه  بدانیم  و  باشیم  وفادار 

مسوولیم. 
اين گفته ها نشان می دهد كه از ديدگاه اديان ما 
انسان ها تنها در برابر پیمان های رسمی مسوول 
نیستیم؛ چراكه در وفا به وعده هايی كه تنها اخالق 

پشتوانه آنهاست نیز مسوولیت داريم. 
اين در حالی است كه گروهی از مردم فقط برای 
اهمیت  می شود،  ثبت  كاغذ  روی  كه  هايی  پیمان 
قائلند و به وعده های اخالقی شان احترام زيادی 
افراد،  از  اين دسته  باور  به  نمی گذارند. در واقع 
وعده كردن و بی اعتنايی به عمل كردن به آن جرم 
بدقولی  برای  همواره  آنها  چراكه  نیست،  گناه  و 
زياد،  مشغله  معتقدند  و  دارند  توجیهاتی  هايشان 

آنان را به ورطه بدقولی كشانده است. 
سلب  كه  باشیم  داشته  باور  ما  تك  تك  اگر  اما 
اعتماد عمومی و از دست رفتن حرمت افراد فقط 
گوشه ای از پیامدهای بدقولی كردن است و اگر 
از اين گفته امام معصوم كه می گويد »بر دوستی 
كسی كه به عهد و پیمان خود وفا نمی كند، اعتماد 
مكن« نگران می شويم بايد تصمیمی جدی بگیريم 
و از همین حاال برای تغییر رفتار نادرستمان تالش 

كنیم.

اجتماعی
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آشپزباشی
كوفته تبریزی

مواد الزم:
- گوشت 2بار چرخ شده نیم كیلو 

- لپه پخته نیم كوب شده يك فنجان 
- رب گوجه فرنگی 2 قاشق سوپخوری 

- برنج نیم پز شده يك دوم فنجان 
- تخم مرغ كامل 2 عدد 

- پیاز رنده شده يك دوم فنجان 
- تره و مرزه خرد شده يك دوم فنجان 

- روغن 2 قاشق غذاخوری 
- زردچوبه،نمك وفلفل به قدر كافی 

مواد داخل کوفته:
- پیاز سرخ شده 2قاشق سوپخوری 
- مغزگردو خرد شده يك دوم فنجان 

- زرشك 2قاشق سوپخوری 
- تخم مرغ آبپز 1-2 عدد 

- خالل بادام 2قاشق سوپخوری 

- طرز تهیه:
در ظرف بزرگی گوشت چرخ كرده ، پیاز رنده شده، تره ، 
، نمك و فلفل و زردچوبه  ، برنج  لپه   ، مرزه ، تخم مرغ ها 
را مخلوط كرده و با گوشت كوب در حدود 5-6 دقیقه می 
كوبیم تا مايع كوفته چسبندگی پیدا كند و سپس وسط مايع 
گوشتی را كمی باز كرده و مواد داخل كوفته را )كه میزان 
آنها در باال گفته شده است(درون آن قرار داده و در حالی 
كه دستمان را با آب آغشته می كنیم، تكه های گرد شده را 
خوب غلطانده و در قابلمه مناسبی روغن و رب را كمی تفت 
می دهیم و 3 لیوان آب اضافه كرده و بعد از جوش آمدن 
شعله را ماليم كرده و كوفته را به آرامی درون قابلمه قرار 
می دهیم و در ديك را نمی گذاريم چونكه كوفته بالفاصله 
ترك برمی دارد.زمانی كه يك طرف كوفته خودش را گرفت، 
به آرامی آن را بر می گردانیم و می گذاريم طرف ديگر آن 
خودش را بگیرد و پخته شود.اگر كوفته به آب بیشتری نیاز 
داشت، كمی آب گرم به آن اضافه كنیم تا كاماًل كوفته پخته 

و سس آن كمی غلیظ شود. 

شما هم از كارتان دل خوشي نداريد؟

8 قدم تا رضایت شغلي
رضایت شغلي از آن چیزهایي است که اگر داشته 
مي یابد  افزایش  وضوح  به  کارتان  راندمان  باشید، 
به  دلتان  و  دست  هیچ وقت  باشید،  نداشته  اگر  و 
 8 شغلي،  رضایت  به  دستیابي  براي  نمي رود.  کار 

توصیه زیر را امتحان کنید.

به این فکر کنید که چگونه مي توانید کارتان را بهتر انجام دهید
بسیاري از ما تصور مي كنیم كه رضايت كامل كاري زماني رخ مي دهد 
كه كاري ايده آل داشته باشیم اما  اين فرضیه چند اشكال دارد. اول از 
شخصي  است  الزم  داريد،  دوست  كه  كاري  دادن  انجام  براي  همه، 
داشتن  دوست  بود.  خواهد  موفق  به خصوص  كار  در  اين  كه  باشید 
يك شغل دلیل بر مناسب بودن آن نیست. حاال صفاتي را كه در شما 
موجودند و در پیشبرد شغل رويايي تان مفید خواهند بود، نام ببريد. 
باشید.  ديگران  براي  خوبي  مشوق  و  اليق  بسیار  شما  است  ممكن 
خوب، چرا از  اين صفات در پیشبرد شغل فعلي خود استفاده نكنید؟ اين 
صفات و قابلیت ها كمك مي كنند تا در شغل فعلي خود همان قدر موفق 

شويد كه مي خواهید در شغل رويايي خود موفق باشید. 

یک راهنماي خوب پیدا کنید
در صورتي كه تنها كار نمي كنید،  اين احتمال وجود دارد كه در محل 
كارتان شخصي وجود داشته باشد كه مورد احترام شماست و شما 
وجود  با  حتي  حالت  اين  بیاموزيد.   او  از  زيادي  چیزهاي  مي توانید 
باشد. ممكن است شما  يكديگر مي تواند صادق  با  تفاوت هاي كارتان 
يك  يافتن  كه  بدانید  و  كنید  پیدا  از بخش خودتان  در خارج  را  كسي 
حامي يا راهنما به نفع شما است. يك حامي خوب كاري بیش از تقويت 
روحیه شما انجام خواهد داد. او كسي است كه به شما كمك مي كند تا 
به اهداف و شیوه رسیدنتان به آنها نگاهي نقادانه داشته باشید. فكر 
نكنید كه  اين راهنما لزوما بايد شغل مورد عالقه شما را داشته باشد 
بلكه  اين چگونگي كار انجام دادن اوست كه اهمیت دارد. پس مطمئن 
شويد راهنمايي را انتخاب مي كنید كه در كارش موفق است و آن  را با 

رضايت انجام مي دهد.

استعدادهاي خود را در مسیر اهداف شرکت به کار ببرید
بسیاري از ما خود را در شرايطي مي يابیم كه در آن از توانايي هاي 
ما استفاده نمي شود. اگر در چنین موقعیتي هستید، سعي كنید راهي را 
براي ارتباط دادن استعدادهاي خود و نیازهاي شركت پیدا كنید. اولین 
قدم، شناختن  اين توانايي ها است. سپس بايد كمي تحقیق كنید و ببینید 
شركت شما در حال حاضر يا در  آينده نزديك به چه چیزي نیاز دارد 
مي توانید  باشید؟ سپس  موثر  آن  كسب  در  مي توانید  چگونه  شما  و 
قابلیت ها و پیشنهادهاي خود را با حوصله به شخص ذي نفع توضیح 
انجام آن مهارت داريد  دهید. به دست آوردن يك نقش جديد كه در 
حرفه اي  كامل  پیشرفت  يك  هست،  هم  شركت  اهداف  راستاي  در  و 

خواهد بود. 

الاقل به یک نقطه ضعف خود پي ببرید و در رفع آن بکوشید
پايان  براي  است.  ساده  انداختن  ديگران  گردن  به  را  تقصیر  همیشه 
دادن به اين روش، به دنبال مورد خاصي باشید كه تصحیح آن موجب 
مي شود كارتان را بهتر انجام دهید. رابطه خود را با مديران و همكاران 
بهتر كنید يا  اينكه فقط اوضاع را براي خودتان قابل تحمل كنید. به طور 
مثال، اگر در يك جلسه چند دقیقه تاخیر داشته ايد، سعي كنید بعد از 
 اين همواره چند دقیقه زودتر برسید. اگر رابطه پرتنشي با ريیس خود 
داريد، به سهم خود در اين مشكل بینديشید، آيا شما به اندازه كافي به 
پروژه  پیشرفت  جريان  در  را  او  آيا  كرده ايد؟  توجه  او  خواسته هاي 
خود قرار داده ايد؟ يك نقطه ضعف لزوما به اين معنا نیست كه شما كار 
اشتباهي انجام داده باشید بلكه ممكن است فقط كمبود تجربه يا اعتماد 
به نفس در كار باشد. مشكل هرچه باشد، سعي در بهبود آن به شما 

كمك مي كند تا از مقام خود به مقامي باالتر برسید.

از خودتان قدرداني کنید
استفاده  صحیح  مسیر  در  شما  قابلیت هاي  از  گاهي  كه  همان طور 
نمي شود، زماني هم هست كه شما موفق شده ايد توانايي هاي خود را 
در مسیر صحیح به كار ببريد اما آن قدر كه انتظار داريد، به كوشش 
شما توجه نمي شود. درواقع، قدرنشناسي كارفرما، دلیل اصلي نداشتن 
رضايت شغلي در بسیاري موارد است اما در بسیاري از موارد شما 
يا مدير خود  كارفرما  توجه  به معرض  را  توانايي خود  كه  تا زماني 
نگذاشته ايد، به اين قدرداني دست نخواهید يافت. اين كار مهارت زيادي 
به نفع شما است. كساني كه در كار خود  اما آموختن آن  مي خواهد 
موفق هستند، تمام روز منتظر نمي نشینند تا كسي به دستاوردهاي آنها 
توجه كند و آفرين بگويد بلكه خودشان موفقیت خود را اعالم مي كنند.

از آموزش هاي رايگان ضمن خدمت بهره مند شويد
خود  كاركنان  شغلي  مهارت هاي  پیشبرد  براي  از شركت ها  بسیاري 
مانند استفاده از كامپیوتر يا موارد ديگر تكنیكي يا مديريتي، كالس هاي 
گروهي رايگان تشكیل مي دهند. حتي اگر به موضوع كالس ارايه شده 
نفع شماست كه مهارت هاي  به  نداريد،  احتیاج  فعلي خود  براي شغل 
خود را براي دست يابي به موقعیت هاي ديگر افزايش دهید. اگر شركت 
شما چنین امكاني را ارايه نمي كند، براي آن تقاضا بدهید. باور نمي كنید 

كه گاهي مديران تا چه حد در انجام  اين كار مشتاق و موافق هستند.

بخواهید و به دست آوريد
بیان كردن خواسته هايتان، ساده ترين و موثرترين راه براي رسیدن 
نیست  اين  مساله   موارد،  بسیاري  در  مي خواهید.  كه  است  چیزي  به 
كه مديريت نمي خواهد چیزي كه به آن نیاز داريد برايتان فراهم نكند. 
مساله  اين است كه آنها فراموش مي كنند چرا كه شما تنها مشغله فكري 

آنها نیستید، بايد پیش قدم شويد و خواسته هاي خود را عنوان كنید.

تغییرهاي مناسب به وجود آوريد
زماني كه احساس دلزدگي يا سرخوردگي مي كنید، انجام يك كار تازه 
بدهد.  به شما  بهتري  روحیه  مي تواند  كار  محیط  در  مفرح  برنامه  يا 
بهترين كار  اين است كه قبل از انجام هركار بزرگي مانند راه اندازي 
دادن  تغییر  مانند مرتب كردن و  به كارهاي كوچك  شركت خودتان، 
مدل اتاق يا میز كار خود بپردازيد.  اين روش فقط يك نوع مشغولیت 
به دست آوردن  نیست. شما در حال  كار  از فشار  فرار  براي  موقت 
و  ابتكاري كوچك  كارهاي  انجام  با  كه  پرارزشي هستید  مهارت هاي 
خواهد  نفس  به  اعتماد  از  را سرشار  شما  و  مي آيد  دست  به  بزرگ 
كرد. كار كردن روي موضوعي كه به آن عالقه داريد، تمركز شما را 
از بي عالقگي به شغل تان به ابتكارات سرگرم كننده براي پیشبرد كار 

معطوف خواهد كرد

خانه و خانواده

از  تمیز كردن یخچال غفلت نکنید  
 

منازل  همه  در  كه  است  منزل  برقی  وسايل  از  يكی  يخچال 
ديده می شود. اما اين وسیله می تواند خیلی كثیف و محلی 
غذايی  مواد  ما  منظور  باشد.  هم  ها  میكروب  انباشت  برای 
تاريخ مصرف گذشته نیست بلكه خود يخچال است!در اين 
مطلب از سايت »Prevention« به قسمت هايی از يخچال كه 

بايد تمیز شود اشاره خواهیم كرد.

● دستگیره: در تحقیقی كه 2 سال پیش در دانشگاه ويرجینیا 
انجام گرفت، نشان داد كثیف ترين جای منزل كه بیشترين 
جرم را دارد، دستگیره يخچال و دستگاه كنترل از راه دور 
تلويزيون است. آزمايش بر روی دستگیره در، هر بار حداقل 
40 درصد جرم را نشان داد. بنابراين بهتر است دست به كار 

شويد و آن ها را ضدعفونی كنید!

● سیم پیچی يخچال: اين وسیله كه اغلب زير يا پشت يخچال 
قرار می گیرد، با جمع شدن گرد و خاك روی آن باعث می 
انرژی بیشتری هدر رود. پس برای  شود سالی 20 درصد 
صرفه جويی در مخارج هر از چند گاه پشت يخچال را كامال 

تمیز كنید.

● قفسه ها: با قرار دادن پاكت شیر و يا تخم مرغ در يخچال، 
به طور مستقیم میكروب ها را به يخچال انتقال می دهید.

انجام شده  آريزونا  دانشگاه  در  كه  بررسی  در:  درزگیر   ●
است، نشان می دهد كه 83 درصد مواقع درزگیرها حاوی 
میكروب و كپك بودند. كافی است در يخچال باز شود تا هاگ 

ها منتشر شوند. 

● قسمت پشت يخچال: هر از گاهی قسمت پشت يخچال را 
جلو بكشید و خاك هايی را كه از طريق فن به داخل كشیده 

می شود و حساسیت ايجاد می كند، تمیز كنید.  
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را  ايمیل تان  كه  آدم هايي هستید  آن دسته  از  اگر 
روزانه چك مي كنید حتما تا به حال به  نامه هايي 
ترسانده اند،  حسابي  را  شما  كه  برخورده ايد 
متعجب تان كرده اند يا احساستان را برانگیخته اند؛ 
نامه هايي كه از شما مي خواهند به عنوان يك انسان 
متعهد آنها را به تمام آشنايانتان هم ارسال كنید....

 اين جور نامه ها مثل يك دومینو به راه مي افتند و 
با سرعتي باورنكردني در فضاي مجازي منتشر 
نامه خود  آنقدر كه گاهي فرستنده يك  مي شوند؛ 
بارها و بارها گیرنده آن هم مي شود. گاهي اوقات 
اين اعالمیه هاي مدرن، چنان جو سنگیني را به راه 
نیز  حقیقي  دنیاي  به  آنها  تاثیرات  كه  مي اندازند 
كشیده مي شود. عذرخواهي موتور جست وجوگر 
گوگل از كاربران ايراني در مورد استفاده از يك 
نام جعلي به جاي خلیج فارس نتیجه يكي از همین 
فراخوان هاي  تمام  اما  بود.  اينترنتي  اعالن هاي 
فضاي مجازي چنین سرنوشت خوشايندي ندارند. 
گاهي يك شايعه يا دروغي هوشمندانه خود را به 
اين دومینوي اينترنتي وارد مي كند و معموال وقتي 
نهادهاي مسوول به صحنه مي آيند كه كار از كار 
باور  يك  به  دروغ هوشمندانه  است. حاال  گذشته 
عمومي تبديل شده است؛ باور نادرستي كه اصالح 

آن هرگز به آساني ايجاد آن نخواهد بود.
است  اثرگذار  آنقدر  خبري  فضاسازي  شیوه  اين 
البته  و  نیرومند  تبلیغاتي  حربه  يك  به  گاهي  كه 
مي شود،  تبديل  رقبا  كردن  بیرون  براي  »كثیف« 
آزمايش  يك  رواج  موجب  كه  اتفاقي  مثل  درست 
كه مخاطبان  آزمايشي  گمراه كننده شد؛  اما  ساده 
اين باور مي رساند كه رژلب هاي آنها  به  خود را 

حاوي مقادير بااليي از سرب است.

قصه از کجا شروع شد
در ماه مي سال 2003 يك ايمیل هشداردهنده به 
سرعت در فضاي وب منتشر شد. در اين ايمیل با 
تولیدكننده  مشهور  برند   9 نام  به  مستقیم  اشاره 
رژلب هاي قرمز، ادعا شده بود كه همه آنها حاوي 
البته  هستند.  سرب  از  خطرناكي  بسیار  مقادير 
و  ساده  آزمايش  يك  انجام  ادعا  اين  اثبات  براي 
»كافي  بود:  شده  پیشنهاد  مخاطبان  به  هم  سريع 
به دست خود  از رژلب را  است يك مقدار جزيي 
بمالید. بعد حلقه طالي 14 تا 24 عیار خود را براي 
چند بار روي آن ناحیه بكشید. حال اگر اين ناحیه 
استفاده شما  متمايل شود رژلب مورد  تیرگي  به 
آلوده به سرب است.« اين آزمايش ساده و نتیجه 
حیرت آور آن خیلي ها را به وحشت انداخت. متن 
از  جوان  دختران  و  زنان  میان  سرعت  به  ايمیل 
به  كار  به دست شد.  قاره ديگر دست  به  قاره اي 
ركود  با  همزمان   2005 در سال  كه  جايي رسید 
اقتصادي در جهان شركت هاي صاحب نام سازنده 
فروش  در  را  مضاعفي  ركود  آرايشي  لوازم 
سرانجام  كردند.  تجربه  خود  تولیدي  رژلب هاي 
سازمان غذا و داروي آمريكا )FDA( و سازمان 
انگلستان  در  آرايشي  و  غذايي  مواد  بر  نظارت 
)CTPA( و كمیسیون نظارتي اتحاديه اروپا وارد 

گود شدند.

ماجراي آن سیاه بازي چه بود؟
تغییر رنگ رژلب پس از تماس با حلقه طال آنقدر 
واضح است كه هیچ كس نمي تواند منكر اين آزمايش 
سازندگان  كه  است  همانجايي  درست  اين  شود. 
دست  آن  روي  هوشمندي  با  جعلي  ايمیل   اين 
گذاشته اند. يعني دقیقا در زماني كه هر خانمي با 
حیرت به دست تغییر رنگ يافته خود خیره شده 
است، آنها يك نتیجه ديگر را به جاي نتیجه اصلي 
در  موم  تركیبات  كه  است  اين  حقیقت  مي نشانند. 
تماس با فلزات سیاه رنگ مي شوند و اين اتفاق هیچ 
اگر  ندارد.  شما  طالي  انگشتر  و  سرب  به  ربطي 
شما يك میله مسي را هم به پارافین شمع بمالید به 

همین نتیجه خواهید رسید.
به هر ترتیب طبق قوانین اياالت متحده آمريكا هر 
افزودني  رنگ هاي  حاوي  كه  آرايشي  محصول 
باشد بايد پیش از هر اقدامي براي رنگ به كاررفته 

رژلب ها  درمورد  بگیرد.  تايیديه  خود  تركیب  در 
كدام  هر  است.  منوال  همین  به  دقیقا  اوضاع  هم 
به صورت  خاص  برند  يك  تولیدي  رژلب هاي  از 
مي گیرد.  مجوز  خود  رنگي  طیف  براي  جداگانه 
عالوه بر اين سازمان غذا و داروي آمريكا به طور 
تصادفي و مستمر از هر محموله جديد تولیدي يك 
مجوزهاي  داشتن  مي كند.  نمونه برداري  شركت، 
مي تواند  معتبر  سازما ن هاي  سوي  از  بهداشتي 

فروش باالي محصوالت آرايشي را تضمین كند.
در  رفته  كار  به  رنگ هاي  در  سرب  مجاز  حد 
باوجود  است.   ppm 20 آمريكا  بازار  رژلب هاي 
از  آمريكا  داروي  و  غذا  سازمان  امروز  تا  اين 
براي محصوالت  اعالم محتواي كلي مجاز سرب 
پس لرزه هاي  چند  هر  است.  كرده  امتناع  آرايشي 
سازمان  اين   ،2007 سال  در  معروف  ايمیل  آن 
از  تعدادي  سرب  كلي  میزان  تا  داشت  آن  بر  را 
برندهاي معروف رژلب را با روشي بسیار دقیق 
)ICP-MS( اندازه گیري كند. بر اساس اين نتايج 
تا   PPM 09/0 آزمايش  مورد  رژلب هاي  تمامي 
PPM 06/3 سرب در تركیب خود داشتند. به طور 
میانگین محتوي كلي سرب رژلب هاي بازار آمريكا 
حد  با  كه  میزاني  شد.  زده  تخمین   PPM 07/1
به كار  افزودني  مجاز تعیین شده براي رنگ هاي 
رفته در تركیب اين محصوالت آرايشي همخواني 
داشت. باوجود اين، سازمان غذا و داروي آمريكا 
ترجیح داد كه حتي براي اين میزان از سرب نیز از 
به كار بردن لفظ »سالم« پرهیز كند و تنها عبارت 

»مجاز« را به كار برد.

از آبنبات تا رژلب
گاهي اوقات كنار هم قرار گرفتن دو عبارت كامال 
منجر  سومي  درست  عبارت  به  لزوما  درست 
ايمیل  آن  سازندگان  اين،  وجود  با  شد.  نخواهد 
كردند.  استفاده  ترفند  اين  از  خوبي  به  جعلي 
آنها حد مجاز سرب را به استناد سازمان غذا و 
داروي آمريكا PPM 1/0 عنوان كردند و بر همین 
اساس نتیجه گرفتند كه محتواي سرب محصوالت 
آرايشي چون رژلب باالتر از حد مجاز است. اما 
مجاز سرب  حد   ،PPM 1/0 كه  است  آن  حقیقت 
براي آبنبات كودكان است كه خورده مي شود و نه 
محصوالت آرايشي كه به طور موضعي مصرف 
و  بي ربط  و  دور  واقعیت  دو  كالژ  اين  مي   شوند! 
حتي  من  درآوردي،  نتیجه  يك  به  رسیدن  نهايتا 

هم  را  آمريكا  داروي  و  غذا  سازمان  صداي 
اشاره  وضوح  به  خود  بیانیه  در  آنها  درآورد. 
كردند كه سطح مجاز سرب در آبنبات هیچ ربطي 
ندارد. عالوه بر  به سطح مجاز سرب در رژلب 
اين منطق حكم مي كند كه سطح مجاز يك ماده 
خطرناك يك محصول خوردني به مراتب پايین تر 

از محصولي موضعي باشد.

چرا از سرب مي ترسیم؟
رنگ هاي  از  بسیاري  تركیبات  در  سرب  عنصر 
ابزار  هر  حقیقت  در  دارد.  وجود  مصنوعي 
حاوي  خود  رنگ  خاطر  به  است  ممكن  رنگي 
و  اسباب بازي ها  از  باشد؛  سرب  از  مقاديري 
تنقالت كودكانه گرفته تا بدلیجات تزيیني و لوازم 
نظارتي  سازمان هاي  اساس،  همین  بر  آرايشي. 
 )FDA( آمريكا  داروي  و  غذا  سازمان  همچون 
براي  را  سختگیرانه اي  و  فراگیر  محدوديت هاي 
از  كدام  هر  تركیب  در  سرب  مجاز  حد  تعیین 
اين ابزار و وسايل تعیین كرده است. آلودگي و 
مسمومیت با سرب بیش از آنكه به بدخیمي هاي 
گوناگون منجر شود مي تواند آسیب هايي همچون 
اختالالت رفتاري، ناتواني در تمركز و يادگیري، 
در  باشد.  داشته  پي  در  را  مرگ  حتي  و  تشنج 
گذشته بسیاري از رنگ هاي مورد استفاده براي 
مقادير  حاوي  خانه   داخل  ديوارهاي  نقاشي 
غیرمجازي از سرب بودند؛ مقاديري كه ضايعات 
جبران ناپذيري را در روند رشد و تكامل كودكان 
به بار آوردند. به همین خاطر در روزگار ما عمده 
تالش صنايع  رنگ سازي بر آن است كه محتوي 
سرب محصوالت خود را پايین و پايین تر آورند.

است  اين  مسؤوالن  و  كارشناسان  آخر  حرف 
كنید  دقت  حتما  آرايشي  لوازم  خريد  هنگام  كه 
كه محصول موردنظرتان از مجوزهاي بهداشتي 

الزم برخوردار باشد.

دكتر ياشانهريني/ماجراي يك ايمیل جنجالي در دنیاي لوازم آرايشي

از آب نبات تا رژ لب
پاک كردن لکه آدامس

 پارچه 
اگر آدامس هنوز نرم است، پارچه را درون فريزر 
اضافات  آدامس سفت شود. سپس  تا  دهید  قرار 
آدامس را برداشته و با استفاده از اسفنج و ماده 
شوينده خشك، پارچه را بشويید. سپس پارچه را 
به شیوه عادی شست وشو دهید. اگر آدامس نرم 
است مستقیمًا يخ و يا كیسه يخ را روی آن بگذاريد 
تا آدامس سفت شود. سپس اضافات آدامس را از 
از يك پارچه  با استفاده  روی مبلمان برداشته و 
سفید و ماده شوينده خشك، روی لكه را بمالید. 
بین  از  كاماًل  لكه  تا  كنید  تكرار  آنقدر  را  كار  اين 

برود. 

 فرش 
يخ  يا كیسه  و  يخ  نرم است مستقیمًا  آدامس  اگر 
با  تا آدامس سفت شود. سپس  روی آن بگذاريد 
استفاده از يك پارچه سفید و ماده شوينده روی 
لكه را بمالید تا لكه از بین برود. اگر باز هم اثر لكه 
باقی بود، يك قاشق غذاخوری مايع دستشويی را 
با يك قاشق غذاخوری سركه سفید و دو فنجان 
آب گرم مخلوط كنید و با اسفنج روی لكه بكشید 
تا از بین برود. سپس لكه را با آب سرد و اسفنج 

شست و شو داده و خشك كنید. 

 امتحان كنید 
اگر مقدار آدامسی كه به پارچه چسبیده كم است، 
تا  بمالید  آدامس  روی  سفید  سركه  كمی  ابتدا 
آدامس را نرم كند و سپس آن را از روی پارچه 

پاك كنید. 
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ضعف دستگاه قضایي آمریکا 
فرصتي براي مجرمان 

در حالي كه تعداد زيادي از جنايتكاران آمريكا هرگز مجازات 
نمي شوند، تعدادي از افراد بي گناه در زندان هاي اين كشور 

به سر مي برند 
نتايج تحقیقات اخیر نشان مي دهد تجاوز به زنان در آمريكا، 
آن  علیه  مجازات  میزان  كمترين  كه  است  جرايمي  از  يكي 
)اف  آمريكا  فدرال  پلیس  آماري  براساس  مي شود.  اعمال 
بي آي(، در سال 2009 بیش از 88097 مورد تجاوز به عنف 
اين  مي دهد  نشان  بررسي ها  ولي  شده  گزارش  آمريكا  در 
آمريكا  در جامعه  میزان مجازات  كمترين  با  اجتماعي  جرم 
دانشگاه  حقوق  دپارتمان  از  دمپسي  میشل  است.  روبه رو 
ويالنووا در كمیسیون قضايي كنگره آمريكا گفت: »تجاوز به 
عنف يكي از جرايمي است كه موارد آن كمتر از ساير جرايم 
به پلیس گزارش مي شود؛ آمارها حاكي است تنها 15تا 20 
در  و  گزارش  پلیس  به  جرم  اين  به  ارتكاب  موارد  درصد 
مورد آنها شكايتي مطرح شده است.« براساس تحقیقاتي كه 
گرفته  آمريكا صورت  زنان جامعه  علیه  مورد خشونت  در 
است، از هر شش زن آمريكايي يك نفر در زندگي اش مورد 
تجاوز قرار مي گیرد و نیمي از قربانیان اين جرايم كمتر از 
درصد  پنج  از  كمتر  میان،  اين  در  اما  دارند  سن  سال   18
مجرمان و متجاوزان به عنف گناهكار شناخته مي شوند و 
فقط سه درصد از آنها در زندان هستند و در يك نتیجه گیري 
كلي مي توان گفت از هر 16 متجاوز به عنف در آمريكا، 15 
نفر آزاد هستند.اين در حالي است كه اف بي آي، تجاوز به 
عنف را پس از قتل، دومین جرم خطرناك جامعه طبقه بندي 
اينكه  اصلي  دلیل  آمريكايي،  كارشناسان  گفته  به  مي كند. 
اكثر قربانیان تجاوز جنسي در اين كشور اين مسئله را به 
دارند  وحشت  آن  از  كه  است  اين  نمي كنند،  گزارش  پلیس 
بروند  اين مورد زير سوال  در  اول، خودشان  كه در وهله 
ابتدا بر گردن خودشان بیفتد.در حالي  و گناه اين جرم در 
كه تعداد زيادي از جنايتكاران آمريكا به دلیل ضعف دستگاه 

از  تعدادي  نمي شوند،  مجازات  هرگز  كشور  اين  قضايي 
میله هاي  پشت  در  ازعمر خود  بي گناه سال هاي سال  افراد 
ارتكاب هیچ جرمي مي گذرانند. اين كشور بدون  زندان هاي 
و  پرفروش  رمان هاي  خالق  گريشام«  جان   « میان  اين  در 
پرطرفدار آمريكايي از كمیته اي كه جهت رسیدگي به شرايط 
و پرونده زندانیان بي گناه در كارولیناي شمالي تشكیل شده،  
رمان هاي  از  را  خود  عمده شهرت  كه  گريشام  كرد.  تقدير 
اين  از  است  آورده  دست  به  خود  ودادگاهي  وحشتناك 
شهرت و مهارت خود به عنوان يك وكیل براي بازنگري در 
پرونده زندانیاني كه اتهامات وارده به آنها بدون در دست 
نادرست  شواهد  داشتن  اختیار  در  يا  كافي  مدارك  داشتن 

بوده، استفاده كرده است. 
اين كمیته اوايل امسال با تالش فراوان توانست حكم آزادي 
را براي »كرگ تايلور« مردي كه 17 سال براي قتلي كه هرگز 
آورد.  به همراه  مي برد،  به سر  زندان  در  بود  نشده  مرتكب 
گريشام 55 ساله حضور خود را در فعالیتي كه وي از آن 
با عنوان » جنبش حمايت از زندانیان بي گناه« ياد مي كند، با 
نگارش كتابي به نام » مرد بي گناه« اعالم كرد كه درباره يك 
» مرد اهل اوكالهاماست كه بي گناه به سال ها زندان محكوم 

شده است.« 
و  حقوق  دانشكده  به  دعوت  طي  صاحب نام  نويسنده  اين 
ابراز  بر  عالوه  فارست«  »ويك  دانشگاه  قضايي  كلینیك 
خشنودي نسبت به تحوالت صورت گرفته در پرونده گرگ 
در  بي گناه  زيادي  انسان هاي  كه  مي دانم  »من  گفت:  تايلور 
زندان هاي اياالت متحده به سر مي برند اما باور اين امر براي 
مردم اين كشور سخت است اما حقیقت دارد.« پس از اينكه 
» اف.بي. آي« اعتراف كرد كه نتايج آزمايش خون در پرونده 
خون  ان. اي  دي.  و  نشده  بررسي  كامل  صورت  به  تايلور 

موجود در صحنه قتل با 
دي. ان. اي وي متفاوت است، وي تبرئه شد.گريشام با اشاره 
به اين سهل انگاري مقامات مسئول آزمايشگاهي گفت: »مردم 
از اينگونه غفلت و سهل انگاري مي ترسند. از اين پس چگونه 
مي توان به نتايج آزمايش ها در پرونده هاي حساس مانند قتل 

اعتماد كرد؟« 
15سپتامبر2010 

فیس بوک و ماجرای سرقت 
200 هزار دالری 

اطالعات مندرج در پروفايل ها و نیز فعالیت ها در شبكه های 
اجتماعی بايد سنجیده و با دقت انتخاب و درج شود. اين 
ارائه  شركت های  برای  است  ممكن  كاربر  بر  عالوه  امر 
بروز مشكالتی شود.اخیرا  موجب  نیز  اين خدمات  دهنده 
سه دزد با استفاده از اطالعات مندرج در صفحه شخصی 
چندين كاربر در شهر ناشوا در ايالت نیوهمپشاير آمريكا، 
قصد  مشخصي  تاريخ  در  كاربران  اين  اينكه  بر  مبنی 
مسافرت داشته اند، اقدام به سرقت از منازل آنها كرده اند. 
ارزش اشیا به سرقت رفته از اين افراد، حدود 200 هزار 
دالر برآورد شده است. اين كاربران 50 نفر بوده اند كه در 
قرار گرفته  اين دزدان  يك منطقه مشخص مورد دستبرد 
به فیس بوك مبنی  كاربران  اين  اعتراض  به  پاسخ  اند.در 
توسط  آنان  برنامه سفر  به  مربوط  اطالعات  براينكه چرا 
افرادی غیر از دوستان شان قابل رؤيت بوده است، فیس 
بوك هرگونه مسئولیت را از خود سلب و اعالم كرده است 
كه اين موارد هیچ ارتباطی با فیس بوك ندارد. البته اينكه 
»آيا فیس بوك در موارد مشابه مسئول است يا خیر؟«، با 
درخواست اين كاربران و ارائه دادخواست به دادگاه قرار 
قرار  بررسی  مورد  آمريكا  قضايی  سیستم  توسط  است 
و  شخصی  اطالعات  تمام  افراد  كه  مسئله  اين  اما  بگیرد. 
حساس خود را در اختیار سیستمی مانند فیس بوك با اين 
دارد. بیشتر  قرار دهند جای بررسی و دقت  تعداد كاربر 

فیس بوك اين كاربران را به EULA يا همان قراداد الحاقی 
كه كاربران هنگام عضو شدن می بايد با آن موافقت كنند، 
ارجاع می دهد. در اين قرارداد، فیس بوك هرگونه مسئولیت 
را از خود رفع كرده است اعم از سوءاستفاده احتمالی از 
اطالعات شخصی يا موارد مشابه با سرقت فوق.با اين حال 
مواردی هم پیش از اين اتفاق افتاده است كه به  رغم وجود 
چنین قراردادهای الحاقی و يكطرفه، شركت های ارائه دهنده 
اين چنیني  خدمات محكوم شده اند. عالوه بر پرونده هايي 
در مواردي از قبیل مزاحمت و يا تهديد هم كاربران از اين 
شبكه اجتماعي شكايت كرده اند اما تا كنون هیچ دادگاهي 
فیس بوك را به پرداخت غرامت به شاكیان محكوم نكرده 

است. 13 سپتامبر2010 

كشف نوزاد زنده در كیسه 
زباله هواپیما 

در  كه  بودند  هواپیمايي  تمیزكردن  مشغول  كه  كارگرانی 
تازه  نوزاد زنده  بود يك  به زمین نشسته  مانیل  فرودگاه 
متولد شده را در میان زباله ها كشف كردند.اين نوزاد كه 
پسر است برای معاينات پزشكی به درمانگاه فرودگاه برده 
شد.پرسنل درمانگاه می گويند اين نوزاد كه خون آلود بود 

در دستمال كاغذی پیچیده شده بود. 
پزشكان و پرستاران درمانگاه نوزاد را معاينه و تمیز كردند 
و در پتو قرار داده و پس از دادن يك بطری شیر به او، 
به مددكاران اجتماعی تحويلش دادند.دكتر ترزا آگوروس 
پزشك كشیك فرودگاه در اين باره مي گويد:» اين نوزاد 
كامال سالم است و هیچ آسیبي نديده .« يك مامور امنیتی 
فرودگاه متوجه شده بود در كیسه زباله ، كه هنوز خالی 
نشده بود چیزی تكان می خورد.پس از خالی كردن كیسه 
اين  بود.مقامات  شده  كشف  كیسه  داخل  در  نوزاد  زباله، 
اند. نكرده  باره  اين  در  نظری  اظهار  هنوز  هوايي  شركت 

هواپیمای حامل نوزاد از بحرين به پرواز در آمده بود. 

نوزاد  اين  مادر  يافتن  برای  فیلیپین می گويد تالش  پلیس 
اجتماعی  رفاه  وزير  است.دينكی سلیمان،  كرده  را شروع 
فیلیپین گفت از اين ماجرا بسیار خشمگین شده است و به 
مقامات دستور داده سعی كنند هرچه زودتر مادر اين طفل 
را پیدا كنند. مسئوالن اين پرونده معتقدند مادر اين كودك 
دنیا  به  تازه  نوزاد  و  كرده  هواپیما وضع حمل  توالت  در 
آمده اش را در سطل زباله انداخته است. يكي از نیروهاي 
پلیس در اين باره مي گويد:» آنطور كه به نظر مي رسد اين 
زن تا هواپیما به زمین نشسته به سرعت هواپیما را ترك 
و  فقر  از  فرار  برای  ها  فیلیپینی  از  بسیاری  است.«  كرده 
منزل  عنوان خدمتكار  به  ناچارند  در كشورشان،  بیكاری 
میانه  منطقه خاور  از جمله  فیلیپین  از  در خارج  كارگر  و 
كار كنند. در جوالي امسال هم يك زن هندي در توالت يك 
هواپیما وضع حمل كرد و سپس نوزاد را به داخل توالت 
انداخت و سیفون را كشیده بود. نوزاد اين زن در وضعیتي 

بحراني به بیمارستان انتقال داده شد. 
13 سپتامبر2010 

محاكمه چند ایراني به اتهام 
قاچاق دختران جوان 

چهار تن از اعضاي يك گروه كه به قاچاق دختران كم سن از ايران، انگلیس و اروپاي 
شرقي مي پرداختند روز دوشنبه در لندن به جرم خود اعتراف كردند. 

نامه  هفته  گزارش  به 
پرشین به نقل از وب سايت 
چهار  اين  پلیس  متروپلیتن 
فرد ساكن بريتانیا كه فاطمه 
جمالي،  ماهرخ  حق نژاد، 
سارا  و  غالم پور  رسول 
بردبار نام دارند دختران 14 
در  لندن  در  را  ساله   20 تا 
ازاي دريافت پول در اختیار 
ديگران  و  عرب«  »تاجران 

قرار مي دادند. 
دختران  قاچاق  به  گذشته  سال  اكتبر  و  ژوئیه  ماه هاي  خالل  در  كه  چهارنفر  اين 
اعتراف  خود  مشتريان  حلقه  به  بريتانیا  مخفي  پلیس  نفوذ  از  پس  داشتند،  فعالیت 

كرده اند كه شش دختر را به عنوان فاحشه در اختیار مشتريان قرار داده اند. 
دختران قرباني اين گروه به پلیس گفته اند كه اين افراد آنها را به شمال غرب لندن 
بردند و پس از رسیدن »مشخص شد كه منظور از اين كار سوء استفاده جنسي 

بوده  است«. 
سه زن و يك مرد دستگیر شده در اين پرونده روز دوشنبه در دادگاه عالي »هرو« 
در شمال لندن به جرم خود اعتراف كردند. سربازرس ريچارد مارتین، رئیس بخش 
»قاچاق انسان و جرايم سازمان دهي شده« بريتانیا، در اين باره گفت: »اين كه متهمان 
عمال اقدام به فروش دختران حتي 13 ساله به قیمت 150 هزار پوند )231300 دالر( 

مي كردند كه مسئله اي غم انگیز و دلخراش است«. 
تحقیقات در مورد اين گروه در سپتامبر سال 2009 و زماني آغاز شد كه يكي از 
زنان اين گروه يادداشتي را در هتل »جمیره كارلتون« لندن به جا گذاشت كه در آن به 
صاحب هتل پیشنهاد شده  بود براي سر زدن به خانه اي اجاره اي كه در آن دختراني 
يادداشت  اين  بگیرد.در  تماس  يادداشت  در  شده  نوشته  شماره  با  دارند  حضور 
نوشته شده بود كه »من 12 دختر 14 تا 20 ساله از سراسر بريتانیا براي شما دارم«. 
ماهرخ جمالي، 41 ساله و مادر چهار فرزند، به مامور مخفي پلیس كه به صورت 
مشتري با او تماس مي گرفت گفته بود كه دختري 13 ساله هم در يكي از خانه ها 
دارد.كارمندان هتل پس از ديدن اين يادداشت به پلیس خبر دادند و عملیات پلیس 
مخفي بريتانیا سرانجام باعث دستگیري افراد اين گروه شد.سه زن مجرم، جمالي، 
حق نژاد و بردبار، در جريان محاكمه خود در دادگاه گريه مي كردند و به جرم »اجبار 

اشخاص به فحشا براي دريافت پول« اعتراف كردند. 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

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

با مدیریت مرجان
Tose Limited.

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

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

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

toselimited@googlemail.com
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 فروردين ماه اين هفته ممكن است شما ترجیح دهید كه كیفیت روش كار 
خود را تقويت بخشید، به اين صورت كه با شتاب و به سختی وظیفه ای 

را انجام دهید تا به وظیفه و مسئولیت ديگری هم برسید. 
متاسفانه، به اتمام رساندن كارها به اين معنی نیست كه شما آن كار را 

به خوبی انجام داده ايد. 
اگر اين هفته زمانی برای اين نگذاريد كه برگرديد و كارهايی كه تابحال 

انجام داده ايد را بررسی كنید، ممكن است زمانیكه بعدا اشكاالت كارتان 
و  برگرديد  عقب  به  هستید  مجبور  كه  شويد  ناامید  بفهمید  متوجه  را 

كاری را كه قبال به پايان رسانده ايد دوباره انجام دهید.
● ارديبهشت ماه

برنده  ای  باعث میشود شما در مسابقه  قدمی مطمئن  يافتن  اين هفته 
اين فكر میاندازد كه  افتادن در دامی كه شما را به  از  اما بايد  شويد، 

ديگران در مورد شما قضاوت میكنند اجتناب كنید. 
ممكن است احساس كنید كه ديگران از شما میخواهند كه سريع تر كار 
كنید اما االن بايد شجاعت و جرات اين را پیدا كنید كه برای خودتان 
ايد  بدانند كه شما هر چه در توان داشته  بايستید و اجازه دهید همه 

انجام داده ايد و بهترين كار ممكن را انتخاب كرده ايد. 
خوشبختانه، آنها در نهايت زمانیكه به اهدافتان برسید متوجه میشوند 

كه شما چقدر مفید و فعال هستید.
● خرداد ماه

اين هفته در يك تسلسل ماندن میتواند برای شما ايجاد دردسر و مشكل 
كند، به خاطر اينكه ذهن تان سرگردان شده و برای تان تمركز روی 
يك كار بسیار سخت خواهد بود اما شما فشاری كه ديگران روی شما 
وارد میكنند را حس میكنید و تمام تالش تان را میكنید تا اين مشكل را 

حل كرده و اين فشار را از روی دوش خود برداريد. 
با وجوداين ، كوتاه ترين راه میتواند شما را كامال از مسیرتان منحرف 

كند. 
اگر تمركزتان كم شده زياد به خودتان سخت نگیريد و زمان را تلف 
نكنید، فقط سعی كنید تا تمركز خود را روی كارتان برگردانید و به جلو 

حركت كنید تا ببیند چه پیش میآيد.
● تیر ماه

اين هفته زمانیكه ديگران سعی میكنند تا شما را در فشار بگذارند تا 
سخت تر كار كنید شما احساس كامال ناخوشايندی داريد اما نمیتوانید 

كاری بكنید.
شما بیشتر ترجیح میدهید تا زير كنترل ديگران باشید تا اينكه خودتان 

با اختیار خودتان كار كنید.
متاسفانه، احتماال نیاز داريد كه فعال سركشیهای درون تان را سركوب 
تان  پايان رساندن وظايف  به  برای  بهترين كاری كه میتوانید  كنید و 
انجام دهید ؛ خوشبختانه، تالش بی پايان شما اين هفته از نظرها دور 

نمیماند و به هدف تان نیز خواهید رسید.
● مرداد ماه

اين هفته معموال برای شما سخت است كه بخواهید احساسات خود را 
مهار كنید و آنها را تحت كنترل داشته باشید. 

حتی با وجود اينكه شما در ارائه بهترين كاری كه میتوانید توانا هستید 
و بسیار خوب عمل میكنید اما اين هفته به احتمال زياد در وانمود كردن 

موفق نخواهید شد. 
قلب تان را با كارايی و بازده بیشتر برای كار نپوشانید ؛ شما میتوانید 
همانطور كه با احساسات خود روراست هستید كارتان را نیز به نحو 

احسنت انجام دهید.
● شهريور ماه

اين هفته ادراك و احساس شما ممكن است بسیار دقیق باشد اما اين 
به معنی اين نیست كه شما میتوانید بر پايه استنتاج و نتیجه گیريهای 

خود عمل كنید.
در  هم  ببینید،  را  ايرادها  و  عیب  میتوانید  شما  كه  اينجاست  مشكل 
خودتان و هم در ديگران، بهتر از اين كه بتوانید ببینید چه چیزی درست 
است اما اين هفته مشاهدات شما ممكن است آن طور كه فكر میكنید 

متعادل نباشند. 
يك سیاست زيركانه میتواند ادامه گر يك مشاهده باشد، اما قبل از اينكه 
هر نوع تصمیمی بگیريد چند روزی صبر كنید و بگذاريد امور بهتر به 

نظر برسند.
● مهر ماه

اين هفته بیان افكارتان به ديگران در وهله اول ايده خوبی به نظر میرسد 
اما وقتی كه ظاهر میشود میبینید بسیار مشكل تر از آن است كه فكرش 

را میكرديد. 
شايد اگر به همكاران تان بگويید كه چقدر عالی كار میكنند و اينكه چقدر 

از كار كردن با آنها لذت میبريد راحت تر باشد. 
هیچ راه حل ديگری رضايت بخش نیست، اما هنوز شما مدام در پی پیدا 
كردن راههای جايگزين هستید ؛ اگر كاركردن را تا فردا به تاخیر بیندازيد، 

میتوانید كمی فشار را از خود دور كنید.
● آبان ماه

در اين هفته شما احتماال بايد برنامه هايتان را لغو كنید چنانكه در طول 
هفته هم مشخص میشود به خاطر اينكه دستور كارهای شما تغییر مییابند. 
اينكه اگر میبینید  به خودتان اجازه انعطاف پذيری بیشتری بدهید برای 
تعهدات قبلی تان ديگر به پیشبرد اهداف بلند مدت شما كمكی نمیكنند آنها 

را كنسل كنید. 
و  نشويد  نگران  میرسند  نظر  به  ناامید  تغییر شیوه شما  از  ديگران  اگر 
فقط آن كاری را بكنید كه دل تان میگويد درست است ، حتی اگر كسی را 
مايوس میكند ؛ به نیازهای خود توجه كنید كه باعث گسترده شدن روابط 

شما با ديگران در طوالنی مدت میشود.
● آذر ماه

اين هفته اگر شما به اين نیاز داريد كه به فرضیه ای بچسبید، آن را زياد 
طوالنی نكنید و سعی كنید فقط تا حدی باشد كه بدانید آگاهی و اطالعات 

مورد نیاز برای كار را فراهم آورده ايد. 
اگر قبل از اينكه به همه حقايق دست يابید افكار خود را با ديگران درمیان 
احمق  است  ممكن  بدتر  حتی  يا  میرسید  نظر  به  ای  حرفه  غیر  بگذاريد، 

جلوه كنید. 
وقت  آن  نداشتید،  را  حقیقت  كردن  پیدا  برای  الزم  فرصت  اگر 

میتوانید موضوع را با ريیس تان يا همكاران تان يا يك بزرگتر در میان 
بگذاريد.

● دی ماه
اين هفته اعتماد كردن به درك مستقیم خود يا بینش تان بسیار مهم به 
نظر میرسد، به خاطر اينكه ممكن است حقايق بسیار پیچیده به نظر برسند 

و فهمیدن اينكه كدام يك درست و كدام غلط كمی سخت باشد. 
اگر طبق روال هر روز پیش برويد و بخواهید آن گونه مسايل را تجزيه 
و تحلیل كنید احتماال در دريايی از جزيیات گیج كننده غرق خواهید شد و 

ممكن است حتی به بهترين راه حل موجود نیز نرسید. 
اطالعات را بررسی كنید و بعد آن را دركناری قرار دهید ؛ آخرين تالش 

شما احتماال درنهايت بهترين جواب مشكل شما خواهد بود.

● بهمن ماه
در اين هفته سخت است كه بفهمید به اندازه كافی برای يادگرفتن آنچه 
كه مورد نیاز است جستجو كرده ايد يا نه؛ تا به عمق حقیقت دست يابید. 
به هر حال، بعضی اوقات، بهتر است تا دست از بررسی های خود بكشید 
و آنچه را كه تا حاال ياد گرفته ايد را به عمل درآوريد و از آن استفاده 

كنید. 
يك باره شما میپذيريد كه رسیدگیها و تحقیقات شما يك چاله نامحدود 
است و میخواهید چرخ های فكری خود را از چرخیدن بازداريد و به كار 

برگرديد و ارزش اطالعات و آگاهی را در حل مشكل درك میكنید.

● اسفند ماه
كنید،  نرم  پنجه  و  دست  ای  تازه  مسئولیت  با  شما  اگر  حتی  هفته  اين 
میخواهید قل از اينكه كنترل اوضاع از دست شما خارج شود آن را كامال 

به پايان برسانید. 
مشكل اين است كه ممكن است فردی در مقابل كاری كه قصد داريد انجام 

دهید قضاوت نادرست و غیر منصفانه ای داشته باشد. 
به جای اينكه تالش كنید تا ديگران را تغییر دهید، كاری بكنید تا خودتان 
را سرگرم و خشنود كند ؛ اگر درباره كوششهای اخیرتان احساس خوبی 
ايد  انجام داده  اين است كه اخیرا برای كاری كه خوب  داريد، به خاطر 

فال هفته
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ورزش ایران
جودوي ایران ضربه فني شد 

رقابت های جودوی قهرمانی جهان با حضور 792 جودوكار از 101 
كشور در توكیو، با شكست های پیاپی نمايندگان ايران همراه بود. در 
تاريخ جودوی  در  نتیجه  ايران ضعیف ترين  ملی  تیم  مسابقات،  اين 
خود را به جا گذاشت. جودوكارهای ايران يكی پس از ديگری از دور 
مسابقات حذف شدند و تفاوت بارز اين ناكامی با ديگر قسمت های 
سريال ناكامی جودو در سال های اخیر، اين بود كه اغلب نمايندگان 
تا  شدند  خارج  مسابقات  گردونه  از  )ايپون(  فنی  ضربه  شكست  با 
كه  قبلی  مسابقات  به  نسبت  فنی،  ضربه  با  شكست  آمار  بیشترين 
در  ملی جودو  تیم  گذاشته شود.  جا  به  يافته  آن حضور  در  ايران 
بار  هر  كرده،  گذشته شركت  سال  يك  طی  كه  مهمی  رويداد  چهار 
المپیك  با شكست مواجه شده است. حضور در مسابقات گزينشی 
مسابقات  و  روسیه  بزرگ  جايزه  جام  اسپانیا،  و  تونس  در   2012
جهانی توكیو، هیچ موفقیتی برای جودوكاهای ايرانی در پی نداشته 
است. در ژاپن، جودو كاران كشورمان براي نخستین بار در تاريخ 
تاريخ  نتیجه  ترين  ضعیف  و  برسند  پنجم  دور  به  نتوانستند  حتي 
جودوي ايران را كسب كردند. در اين دوره رقابت ها ايران پنج نماينده 
داشت كه رودكي در وزن آزاد بهترين عملكرد را داشت و به دور 
چهارم رسید. بدترين نتیجه هم به محمد جمالي بر مي گردد كه در 28 
ثانیه اولین رقابت ضربه فني شد. در مسابقه هاي جهاني ملي پوشان 
ايران يازده مبارزه انجام دادند و سه بار با قرعه استراحت رو به رو 
شدند. در مجموع يازده مبارزه نمايندگان ايران 30 دقیقه و 13 ثانیه 
روي تاتامي دوام آورده اند. هر مبارزه در جودو 5 دقیقه است كه به 
صورت میانگین ملي پوشان ايران در هر مبارزه تنها 2 دقیقه و 44 
ثانیه روي تاتامي بوده اند! در وزن آزاد محمدرضا رودكي در دور 
اول در دو دقیقه و 2 ثانیه اريك اندرسون را ضربه كرد. در دور دوم 
تاكاياوا از جزاير فیجي را در 2 دقیقه و 28 ثانیه ضربه كرد. در دور 
سوم نماينده تونس به دلیل مصدومیت كناره گیري كرد تا رودكي 
به دور چهارم برسد. وي در دور چهارم برابر »تاكاهاشي« از ژاپن 
2 دقیقه و 30 ثانیه ضربه شد تا از دور رقابت ها كنار رود. در وزن 
آزاد سیامك عدل كسروي در دور اول استراحت كرد. در دور دوم 
در 2 دقیقه و 3 ثانیه تاكاياوا را از جزاير فیجي ضربه كرد و به دور 
سوم رفت. در دور سوم برابر اسكار برايسون از كوبا در پايان وقت 
وزن  در  شد.  حذف  و  خورد  وازاري شكست  امتیاز  يك  با  قانوني 
منفي 81 كیلوگرم محمد جمالي در همان دور اول در 28 ثانیه برابر 
كیلوگرم   100 مثبت  وزن  در  شد.  فني  ضربه  آرژانتین  از  لوسنتي 
محمدرضا رودكي يك دور استراحت داشت. در دور دوم در 3 دقیقه 
فني شد. در وزن منفي  استراخوف روس ضربه  مقابل  ثانیه  و 10 
66 كیلوگرم محسن غفار پس از استراحت در دور اول، در دور دوم 
تنجف از تركمنستان را شكست داد. در دور سوم در پايان 5 دقیقه 
وقت قانوني با يك امتیاز وازاري مغلوب كیم جواين از كره جنوبي 
شد تا تنها جودو كار ايراني لقب گیرد كه در زمان قانوني باخت و 
ضربه فني نشد. در وزن منفي 73 كیلوگرم علي معلومات شاريپوف 
از ازبكستان را در 4 دقیقه و 20 ثانیه شكست داد و در دور دوم در 
90 ثانیه برابر »آكیموتر« از ژاپن ضربه فني شد. اين نتايج نشان داد 
كه انتخاب ملي پوشان ار سوي كادرفني به درستي انجام نشده است 
و ايران نیز فاجعه آمیزتر از همیشه با يك حركت سريع قهقرايي در 

مسیر سقوط كامل قرار دارد. 

ورزشی ایران و جهان

قلعه نویی : فردوسی پور فضای 
فوتبال را ناپاک كرده است

اين  بیانیه  انتشار  از  پس  روز  يك  سپاهان  فوتبال  تیم  سرمربی 
باشگاه علیه عادل فردوسی پور و برنامه نود با تاكید بر مواضع 

ناپاك  فضای  گفت:  باشگاه  اين 
و  پور  فردوسی  را  سپاهان  علیه 
داوران  و  كرده  ايجاد  اش  برنامه 

مقصر نیستند. 
چهارشنبه  امروز  نويی  امیرقلعه 
داليل  به  مجدد  اشاره  ضمن 
و  نود  برنامه  با  نظرش  اختالف 
تشريح  به  پور  فردوسی  عادل 
فوتبال  تیم  وضعیت  آخرين 
روی  پیش  ديدارهای  و  سپاهان 

اين تیم در لیگ برتر پرداخت. 
می  ملی  تیم  به  آماده  بازيكنان 

دهیم و خسته تحويل می گیريم 
امیرقلعه نويی در آغاز گفتگويش با خبرنگار مهر با ابراز رضايت 
از وضعیت فنی سپاهان از مصدومیت، حضور بازيكنان اصلی در 
تیم ملی و مشكالت داوری به عنوان عواملی كه به اين تیم لطمه 
می زنند نام برد، افزود: مظلومی، كمالوند و پورغالمی از حضور 
بازيكنانشان در تیم ملی گله كردند. اعتراض آنها به حق است زيرا 

بازيكنان آماده به تیم ملی تحويل دادند و خسته تحويل گرفتند. 

چه توقعی از سپاهان داريد؟ 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اضافه كرد: اين درحالی است كه آنها 
تنها يك بازيكن در تیم ملی داشتند و 5 بازيكن من در تیم ملی است 
و اكثر آنها در تركیب اصلی بازی می كنند. بايد بگويم در هشت 
پوشم  ملی  بازيكنان  روز  تنها 20-30  من  برتر  لیگ  گذشته  هفته 
را در اختیار داشتم و اگر اين مشكل را در كنار اشتباهات داوری 

بگذاريد، چه توقعی از سپاهان داريد؟ 
وی اضافه كرد: در بازی با ذوب آهن كه شهرآورد اصفهان بود، 
اعالم  ما  برای  پنالتی درست  ناديده گرفتند و يك  را  ما  گل سالم 
و گل  گیرند  نمی  را  ما  استقالل هم گل سالم  با  در مسابقه  نشد. 
مقصر  داوران  البته  كنند.  می  اعالم  درست  را  استقالل  آفسايد 
نیستند زيرا اين فضای ناپاك ايجاد شده علیه سپاهان در عملكرد 

آنها تاثیر منفی می گذارد. 

برنامه 90 فضای ناپاكی را علیه سپاهان ايجاد كرده است 
قلعه نويی در ادامه گفتگويش با خبرنگار مهر، با بیان اينكه برنامه 
های  قشنگی  و  كرده  ايجاد  سپاهان  تیم  برای  را  بدی  فضای   90
بازی سپاهان و حركات جوانمردانه بازيكنان اين تیم در آن برنامه 
منعكس نمی شود، تاكید كرد: در بازی با شهرداری محرم نويدكیا 
انجام داد، كاری در حد حركت فصل گذشته  يك حركتی ارزشی 
اما برنامه 90 مانوری روی آن نداشت و تنها  امین متوسل زاده 
سعی دارد با ايجاد فضايی ناپاكی را علیه سپاهان ايجاد كرده و 

مشكالتی بوجود آورده كه به تیم ما لطمه می زند. 
وی در اين مورد افزود: برنامه 90 خطای ساده محسن بنگر در 
وسط زمین را چند بار نشان می دهد و دقايقی روی آن مانور می 
كند اما گل های و پنالتی های ما را نمی گیرد. يك روز می گويد 
فیلم داشتیم ولی برای بازی با شهرداری چه بهانه ای داشت كه 
هیچ تصويری از اشتباهات صورت گرفته علیه ما نشان نداد. البته 
ما امروز با اين مشكالت دسته و پنجه نرم می كنیم و امیدواريم به 

مرور زمان تیم به شرايط مطلوب برسد. 

مشكالت پابرجاست 
شرايط  به  تیم  تا  اينكه  بر  تاكید  با  سپاهان  فوتبال  تیم  سرمربی 
اين  مطلوب می رسد، لیگ تعطیلی می شود، خاطرنشان كرد: در 
20 روز تعطیلی لیگ بايد اردوی آماده سازی خود را در غیاب 5 
بازيكن ملی پوش و چندين بازيكنمان كه به تیم های امید و جوانان 
می روند. شما بگوئید با 13-12 بازيكن و يا كمتر چگونه می توان 

اردوی آماده سازی و تمرينات هماهنگی انجام داد. 
ورزش و مردم علیه 90 

وی با بیان اينكه فیلمی از ديدار سپاهان برابر شهرداری تهیه كرده 
و قرار است آن را به برنامه ورزش و مردم بدهد، تاكید كرد: اين 
فیلم برای آن است كه فرق حب و بغض با كار حرفه ای در برنامه 
90 مشخص كند. در آن صحنه همه بازيكنان ايستادند و به خاطر 
حركت ارزشمند نويدكیا برای وی دست زدند اما فردوسی پور به 

راحتی از آن صحنه گذشت. 

90 فضای ناپاك بوجود آورده است 
قلعه نويی در اين خصوص اضافه كرد: اين فضای ناپاك را برنامه 

90 بوجود آورده است و داوران هیچ تقصیری ندارند و با توجه 
به اين فضا می خواهند بیشتر دقت كنند اما متاسفانه به ضرر ما 
مرادی  مسعود  مانند  ای  خبره  داور  مثال  بطور  زنند.  می  سوت 
چگونه از صحنه پنالتی شهرآورد اصفهان گذشت و واقعا من از 
تواند  زاده چگونه می  آقای مظفری  يا  تعجب كردم.  مرادی  آقای 
زمان 11 دقیقه را 5 دقیقه اعالم كند يا سخندان گل آفسايد استقالل 

را نمی بیند و گل سالم ما را تشخیص نمی دهد. 

موضع گیری 90 علیه خودم مهم نبود 
وی با اشاره به اينكه در اين شرايط هم توكلش 
در  دهد،  می  انجام  را  اش  وظیفه  و  خداست  به 
مورد دلیل موضعگیری اش در مورد برنامه 90 
تاكید كرد: يك زمانی ايشان در مسائل شخصی 
امیر  بحث  زيرا  نبود  مهم  برايم  و  می شد  وارد 
می  را  جوابش  مواردی  در  و  بود  نويی  قلعه 
دادم و در مواردی سكوت می كردم. اما امروز 
موضع گیری ام به خاطر ايجاد فضای ناپاك علیه 
باشگاه سپاهان و فوتبال اصفهان و تضییع شدن 
حق باشگاه بوده و من به عنوان مسئول بخش فنی بايد مقابل آن 

موضع گیری كنم. 

جايی كه نود باشد من نیستم! 
خبرنگاران  برای  تاسف  ابراز  با  اصفهان  سپاهان  تیم  سرمربی 
اصفهانی كه با ناپاكی های برنامه 90 همصدا شدند، افزود: من در 
بازی با استقالل موضع ام را اعالم كردم هرجا كه دوربین برنامه 
90 باشد، من نمی روم. بعد از بازی با شهرداری هم بیست دقیقه 
با  نرفت.  اما  برود  بیرون  از سالن  آقا  اين  تا  نشستم  رختكن  در 
توجه به احترامی كه برای خبرنگاران قائل هستم، جائیكه دوربین 

90 باشد، بنده در آنجا مصاحبه نمی كنم. 

رحمتی و تیم امید 
با خبرنگار مهر در مورد حضور  از گفتگو  وی در بخش ديگری 
رحمتی در تیم امید تاكید كرد: بايد چه كار كنم؟ من شاه غالم و 
ايران را دوست دارم و بايد همه گونه همكاری كنم اما نظر مردم 
با  دارد  دوست  كرد  اعالم  هم  امید  تیم  مربی  علنا  است.  مهم  هم 

بازيكنان زير 23 سال به مسابقات گوانگجو برود. 

مسئوالن به نظر مردم احترام بگذارند 
قلعه نويی با بیان اينكه نظر مردم هم مهم است و نبايد تجربه تلخ 
گذشته را تكرار كرد، افزود: تیم های مطرح آسیايی با نفرات زير 
23 سال در بازی های آسیايی گذشته به میدان رفتند و در نهايت 
با كسب تجربه جواز حضور در المپیك را بدست آوردند. من در 
اينجا از آقای كفاشیان و مسئوالن كمیته های مرتبط با تیم امید 
در خواست می كنم به نظر مردم كه صعود به المپیك را مهمتر از 
ايجاد  با  و  گذاشته  احترام  دانستند  آسیايی  مسابقات  در  موفقیت 
محیطی آرام برای پیروانی اجازه دهند وی كارش را برای صعود 

تیم ملی به المپیك به بهترين شكل انجام دهد. 
حضور بزرگساالن در تیم امید باعث افت روحی می شود 

وی با بیان اينكه بايد از تجربات تلخ نرسیدن به المپیك در دوره 
در  بزرگسال  بازيكن   3 افزود: حضور  گرفت،  گذشته درس  های 
گوانگجو تنها باعث افت روحیه بازيكنان جانشین می شود كه می 
خواهند در مقدماتی المپیك بازی كنند. يك مدال بازی های آسیايی 
آن  در  ايران  بازيكنان  داد  اجازه  بايد  و  نیست  تاثیرگذار  آنچنان 

مسابقات تجربه كسب كنند تا در المپیك موفق شوند. 

نفت خوب است! 
وی در مورد بازی هفته جاری تیم سپاهان برابر نفت تهران اظهار 
داشت: نفت تیم بسیار خوبی است و اين تیم را بطور كامل آنالیز 
هم  گذشته  های  هفته  در  و  كنند  می  بازی  فوتبال  ايم.آنها  كرده 
عملكرد خوبی داشته اند اما ما امیدواريم برابر آنها نتیجه دلخواه 

را كسب كنیم. 

بازيكن را در يك كفه ترازو با مربی قرار ندهید 
پايان در مورد سكونشین شدن هادی عقیلی گفت:  قلعه نويی در 
شما نبايد اين سوال را بپرسید و خواهش می كنم يك بازيكن را 
در يك كفه ترازو با مربی قرار دهید. وی يك بازيكن است و مربی 
تشخیص می دهد بازی كند، نیمكت نشین باشد يا به سكو برود. هر 
وقت من تشخیص دادم بازی می كند و همه بازيكنان وظیه دارند 
همیشه در وضعیت آرمانی باشند و حتی اگر يك دقیقه هم به میدان 
بروند حق اعتراض ندارند. اگر بیش از چارچوب خودشان صحبت 
كنند، من آدمی نیستم كه مالحظه آنها را كنم و قطعا با آنها برخورد 
خواهم كرد. ايشان هیچ منتی نبايد بگذارند چون پول می گیرند و 
بايد با تمام وجود در خدمت تیم باشند. ايشان مشكلی نداشته و من 

تشخیص دادم در آن بازی در تركیب 18 نفره نباشد.
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دفاع فرگوسن از تغییرات در تركیب تیمش 

تیم قدرتمندي داشتیم 
سرالكس فرگوسن، مربي باتجربه منچستريونايتد در صحبتهايي به 
دفاع از انتخاب تیمش در ديدار مقابل رنجرز پرداخته است. يونايتد 
اولین ديدار خود در رقابتهاي مرحله گروهي لیگ قهرمانان اروپا را 
با تساوي بدون گل مقابل رنجرز به پايان برد و سرالكس فرگوسن 
داده بود و  انجام  تغییر در تركیب اصلي تیمش  اين ديدار، 10  در 
طي اين تغییرات پل اسكولز، رايان گیگز، ادوين فان درسار، پاتريس 
اورا، نمانیا ويديچ و ديمیتار برباتوف را از تركیب تیم خارج ساخته 
بودند.  حاضر  يونايتد  اصلي  تركیب  در  فرديناند  و  روني  البته  و 
در  كه  هرچند  و  گذاشتند  اجرا  به  را  خوبي  نمايش  شیاطین سرخ 
اين  نهايت  در  ولي  كردند  فراواني خلق  موقعیتهاي  دقیقه  طول 90 

بازي با تساوي پايان يافت.
اين  به  انتخابش  از  با دفاع  اين ديدار، سرالكس فرگوسن  پايان  در 
»فكر  گفت:  و  است  برگزيده  را  قدرتمند  تیمي  كه  كرد  اشاره  نكته 
میان  در  فراواني  تعهد  و  كرد  بازي  تمام  جديت  با  تیممان  مي كنم 
بازيكنان موج مي زد. همه آنها با جان و دل براي تیم بازي كردند. 
بودند  كرده  تجمع  خودشان  جريمه  محوطه  در  رنجرز  بازيكنان 
در  آنها  داد:»  ادامه  يافتند.« وي  نتیجه مطلوب شان هم دست  به  و 
ديدارهاي خارج از خانه سبك بازي متفاوتي دارند كه به نتیجه هم 
رسید. انتقاد وارد به من اين خواهد بود كه چرا تیم قدرتمندتري را 
به میدان نفرستادم ولي فكر مي كنم كه تیم قدرتمندي را روانه میدان 
كردم.، تیمي بسیار قوي. مردم فراموش كرده اند كه هفت يا هشت 
نفر از اين بازيكنان در جام خیريه براي تیم به میدان رفته بودند و 
به نیمكت قوي تیم مان باور ندارند.ما بايد در اين ديدار به پیروزي 
را تحسین  بايد عملكرد خوب رنجرز  نظر،  از يك  مي رسیديم ولي 
كرد. سیستم بازي آنها به نحوي بود كه به سختي مي شد آنها را 

از پاي در آورد.«
با قهرماني در اوپن آمريكا 

نادال هم به تاریخ پیوست 

گرنداسلم  رقابت هاي  در  را  قهرماني هايش  كلكسیون  نادال،  رافائل 
قرار گرفت كه دست كم  تنیسوري  كنار 6  تكمیل كرد و در  تنیس 
يك بار شاهد قهرماني در هر چهار گرنداسلم تنیس جهان بوده اند. 
باران هم نتوانست سد راه نادال باشد. مرد شماره يك تنیس دنیا از 

اسپانیا قهرمان رقابت هاي تنیس آزاد آمريكا شد. 
نادال با پیروزي 3 بر يك برابر نوواك جوكوويچ صربستاني براي 
اين  كند.  پا  بر  قهرماني  جشن  نیويورك  در  توانست  بار  نخستین 
تنیس باز مايوركايي در گنجه جام هاي قهرماني اش، تنها همین جام 
و عنوان را كم داشت. دوئل مردان شماره يك و سه تنیس جهان در 
نیويورك و در ديدار پاياني تنیس آزاد آمريكا 3 ساعت و 42 دقیقه 
طول كشید و در پايان با برد مرد اسپانیايي همراه شد. اين نهمین 
قهرماني نادال در رقابت هاي گرنداسلم تنیس بود. او به اين ترتیب 
در يك سال 3 گرنداسلم تنیس را با قهرماني به پايان برد. پیش از 
او تنها راجر فدرر، پیت سمپراس و رود الور توانسته بودند، در سه 
گرنداسلم به طور پي در پي به قهرماني برسند و اكنون نادال هم در 
اين فهرست جاي گرفته است. در عین حال او هفتمین قهرمان تاريخ 
رقابت هاي  تمامي  در  توانسته اند  كه  مي شود  شمرده  جهان  تنیس 
گرنداسلم نام خود را به عنوان قهرمان به ثبت برسانند. پیش از او، 
راجر فدرر، آندره آغاسي، روي امرسون، راد لیور، دن باج و فرد 
پري عنوان گراند اسلم حرفه اي را كسب كرده بودند. قهرماني در 

آمريكا چهل و دومین عنوان نادال در دنیاي تنیس نیز هست. 
اين اصطالح  آمد.از  به وجود  اسلم در سال 1933  ند  اصطالح گر 
بازيكن موفق  استفاده مي شود كه در آن  براي توصیف وضعیتي 
ببرد. اصطالح گر ند  را در يك سال  شود هر چهار مسابقه اصلي 
بازيكن  مورد  در  نیويورك  اهل  كايرن  جان  بار  اولین  را  اسلم 
استرالیايي ) جك كرافورد ( به كار برد. او در سال 1933 كوشید تا 
هر چهار مسابقه را ببرد. نادال همچنین بعد از لیور در سال 1969، 
نخستین تنیس باز حرفه اي جهان است كه در مسابقات اوپن فرانسه، 

ويمبلدون و اوپن آمريكا در مدت يك سال پیروز مي شود. 

ورزش
آيا بكام جاشین دن فابیو مي شود؟ 

كاپلو: پس از جام ملت ها 
بازنشسته می شوم 

كرد  تايید  لندن  در  انگلیس،  ملی  تیم  ايتالیايی  كاپلو، سرمربی  فابیو 
كه سكانداری اين تیم را پس از جام ملت های اروپای 2012 )لهستان 
جانشینی  مورد  در  اخباری  پیش تر  كرد.  خواهد  واگذار  اوكراين(  و 

انگلیسی منتشر شده بود. كاپلوی 64 ساله چند روز پیش اعالم كرد 
خواهد  زندگی  زيباتر  جنبه های  »به  اروپا  ملت های  جام  از  پس  كه 
پرداخت.« او افزود كه در پايان رقابت های يادشده بیش از اندازه برای 
ادامه فعالیت به عنوان مربی پیر است و قصد دارد از بازنشستگی خود 
لذت ببرد. نگرانی ها در فدراسیون فوتبال انگلستان در مورد جانشین 

كاپلو آغاز شده  است.
نقل  فدراسیون  اين  قول مسئوالن  از  )2010( سخنانی  اوت  ماه  در   
داشتند.  حكايت  انگلیسی  مربی ای  استخدام  برای  تصمیم  از  كه  شد 
انگلستان  فوتبال  ملی  تیم  مدير  بونیگتون،  آدريان  زبان  از  رسانه ها 
نقل كردند: »ما بر اين تصمیم  هستیم كه تا پايان جام ملت های اروپا 
)2012( با فابیو )كاپلو( همكاری كنیم. در گفت وگوهای داخلی هم بنا 

شد كه پس از او مربی ای انگلیسی به كار بگیريم.« 

رقابت های  در  مقتدرانه  حضور  از  پس  انگلستان  فوتبال  ملی  تیم 
مقدماتی جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی امیدهای بسیاری را برای 
تكرار افتخارات قديم اين تیم در عرصه  بین المللی برانگیخت. اما حذف 
بسیاری  انتقادهای  با  را  كاپلو  فابیو  نهايی  يك هشتم  در  زودهنگام 
در انگلستان مواجه كرد. شاگردان اين مربی كهنه كار در رقابت های 
مقدماتی جام ملت های اروپای 2012 در لهستان و اوكراين، در گروه 
همگروه  مونته نگرو  و  سوئیس  ولز،  بلغارستان،  تیم های  با  هشتم 
هستند. ملی پوشان انگلیس نخستین ديدارهای خود در اين چارچوب 
را با پیروزی 4 بر صفر بر بلغارستان و موفقیت 3 بر يك در برابر 

سوئیس آغاز كردند. 

مصاف دشوار مونیخي ها 
بايرن مونیخ، فینالیست سال گذشته در خانه مصاف دشواري برابر رم 
ايتالیا خواهد داشت. مونیخي ها در غیاب فرانك ريبه ري محروم به مصاف 
شاگردان كلوديو رانیه ري خواهند رفت. در اردوي رمي ها، »رانیه ری« نام 
آدريانو را در لیست تیمش برای رقابت های لیگ قهرمانان اروپا قرارداده 
است. فرانچسكو توتی هم با وجود بیماری ای كه به دلیل وجود ويروس 
در دستگاه گوارشش او را آزار می داد، نام خود را در اين لیست می بیند. 
اين در حالی است كه رم در آخرين ديدار خود روز شنبه با نتیجه 5 بر 
يك مغلوب كالیاری شده بود و رانیه ری نیاز دارد تا برترين مهره هايش 
را مقابل بايرن كه فصل گذشته را با عنوان نايب قهرمانی اين رقابت ها به 
پايان برد، به میدان بفرستد. غیبت میركو ووچینیچ در تركیب جالوروسی 
در اين ديدار قطعی شده است. او هنوز به اوج آمادگی نرسیده و از همین 
رو در لیست بازيكنان فراخوانده رم قرار نگرفته است. رودريگو تادئی 
از دست خواهند  را  ديدار  اين  در  نیز شانس حضور  اوكاكا  استفانو  و 
در  گام  اولین  برداشتن  براي  مي گويد:  ديدار  اين  درباره  رانیه ري  داد. 
لیگ قهرمانان اروپا هیچ هراسي از بايرن مونیخ آلمان نداريم. بازيكنانم 
به خاطر شكست تلخي كه در كالچو داشته ايم بسیار ناراحت هستند اما 
به  با توجه  ندارد و  كالچو  به  ارتباطي  اروپا هیچ  قهرمانان  لیگ  فضاي 
كه  بگويم  بايد  بازيكنان  روحیه  از  خود  ارزيابي  و  توجیهي  كالس هاي 
بايرن  دادن  هستم. شكست  بین  بسیار خوش  بايرن  با  بازي  به  نسبت 
در مونیخ كار سختي است اما رم براي بازي هاي سخت ساخته شده و 
معموال در بازي هاي ساده است كه احتمال شكست ما افزايش پیدا مي كند.

هری ردنپ: یک انگلیسی باید 
جانشین كاپلو شود 

قرارداد  پايان  از  پس  كه  كرد  اعالم  تاتنهام،  سرمربی  ردنپ،  هری 
كاپلو با تیم ملی انگلیس، يك مربی انگلیسی بايد هدايت سه شیرها را 
برعهده بگیرد. ردنپ گفت: من دوست دارم كه پس از جدايی كاپلو از 
تیم ملی، يك انگلیس هدايت اين تیم را برعهده بگیرد. مريبانی زيادی 
استیو  مثل  يكی  بگیرند  برعهده  را  سمت  اين  توانند  می  كه  هستند 
اين  به  كامال  من  هستند.  برخوردار  الزم  شايستگی  از  آنها  بروس. 
مسئله اعتقاد دارم.كاپلو مربی فوق العاده ای است. به ركورد او نگاه 
يك  كه  دارم  دوست  من  نكرد.  كار  خوب  جهانی  جام  در  اما  كنید. 
انگلیسی هدايت اين تیم را برعهده بگیرد. مردم همیشه از اين مسئله 
حرف می زنند زيرا وقتی شما انگلیسی باشید، در كارتان نیز از اصول 
انگلیسی استفاده می كنید. ديويد بكام، هافبك لس آنجلس گلكسی نیز 
گفته بسیار دشوار است كه بخواهد پس از آن كه فابیو كاپلو در سال 
2012 تیم ملی انگلیس را ترك كرد جانشین او شود.بكام 115 بازی 
ملی برای كشورش انجام داده و او را نوعی گنج ملی می دانند اما او 
می گويد بعید است به اين زودی مربی انگلیس شود: »من هرگز روی 
اين موضوع كه بكام جانشین كاپلو باشد شرط نمی بندم. مربی فعلی 
چند سال است اين پست را دارد و به روشنی حس می كند كه بهتر 
است يكی دو سال بعد از سمت خود كناره گیری كند. امیدوارم كه او 

اين كار را پس از فتح جام ملت های اروپا انجام دهد.« 

اتفاق نظر پس از مسابقات جهاني مسكو 

فاجعه در راه است 
در  آزاد  ملي كشتي  تیم  كننده  ناامید  نتايج  از  روز  با گذشت چند 
مسابقات جهاني مسكو هجمه انتقاد پیشكسوتان كشتي از فضاي 
فعلي كشتي ايران فرو كش نكرده و متفق القول اين نتايج را قابل 
و  جهان  مدال  شش  حیدري،دارنده  علیرضا  مي دانند.  پیش بیني 
اين  از  آينده  در  ايران  كشتي  وضعیت  مي كند  بیني  پیش  المپیك 
نیزنگران كننده تر خواهد شد: »اين نتیجه طبیعي است و اگر چیزي 
جز اين رخ مي داد جاي تعجب داشت. چیزي نكاشته ايم كه بخواهیم 
كه  اتفاق هايي  از  و  كرد  تحمل  بايد  چقدر  نمي دانم  كنیم.  برداشت 
مي افتد چرا بايد سهل و آسان گذر كنیم. آيا مسئوالن ورزشي بايد 
يا  باشند  داشته  بیشتري  تعهد  بیت المال  و  مملكت  جوانان  اين  به 
اينكه به رفاقت هاي مديريتي؟ پس جوانان مملكت چه مي شوند؟ من 
از سعیدلو و سازمان ورزش گاليه دارم. وقتي جايزه مدال طالي 
مسابقات جهاني 30 میلیون تومان است اما براي طالي بازي هاي 
كه  مي دهد  نشان  اين  مي گیريم  نظر  در  بیشتري  جايزه  آسیايي 
بیشتر به فكر بقاي خودمان هستیم چرا كه پرونده كاري سازمان 
نگاه  و  مي گیرد  قرار  ارزيابي  آسیايي مالك  بازي هاي  در  ورزش 
ما جهاني نیست. چرا بايد جايزه مسابقه اي كه تنها يك قاره در آن 
شركت مي كند از مسابقات جهاني كه پنج قاره در آن حضور دارند 
بیشتر باشد و در وقع رويداد آسیايي مهم تر از مسابقات جهاني 
باشد؟ خود من به زور به بازي هاي آسیايي مي رفتم چون تفكرم 

طال  هم  آسیايي  بازي هاي  در  همواره  بود.  المپیك  و  جهاني  فقط 
متاسفانه  داشت.  بیشتري  ارزش  برايم  جهاني  مدال  اما  مي گرفتم 
قله را اشتباه گرفته ايم و دامنه را هدف قرار داده ايم. نبايد كشتي 
گیران را سرزنش كرد چرا كه برنامه ريزي اشتباه بوده است. اين 
روزهاي خوب كشتي ايران است و اهل فن كه كشتي را مي فهمند 
مي دانند چه شكافي در رده هاي نونهاالن و نوجوانان داريم و در 
سه، چهار سال آينده وضیت بدتر از اين خواهد شد. براي اين كه 
تا قدرت تخريب و  انداخت  بايد سیل راه  در يك مسیر جلو رويم 
پیشروي داشته باشد اما در حال حاضر يك جوي باريك هستیم 
تیم ملي  اكبر فالح،سرمربي سابق  به زودي متوقف مي شود.«  كه 
هم داليل افول كشتي ايران در مسابقات جهاني را در نوع مديريت 
مدال  يك  قبل  به سال  »نسبت  مي كند:  بر كشتي جست وجو  حاكم 
طال و سكوي جهاي را از دست داديم و در واقع در كشتي ناكام 
بوده ايم. حركت كشتي ايران رو به عقب است چون كارمان ديمي 
اما روسیه و  است. يك سال مدال مي گیريم و سال بعد نمي گیريم 
آذربايجان جايگاه هاي خود را در دنیا تثبیت كرده اند چون برنامه 
دارند. اگر مسئوالن كشتي از مردم عذرخواهي كنند مردم آنها را 
 100 بین  مي گويند  است.  شكست  از  بدتر  توجیه،  اما  مي بخشند 
از  اين حرف  كه  نتیجه خوبي است  اين  و  ايم  كشور چهارم شده 
به  اگر در فوتبال  اين رشته است.  از  عدم شناخت مسئول كشتي 
جام جهاني برويم و به جمع 32تیم برسیم اين يعني موفقیت اما در 
كشتي روي سكو نرفتن يعني فاجعه. متاسفانه اين افراد اطالعات 

ندارند و فكر مي كنند به خاطرچهارم شدن بايد جشن بگیرند. 
وقتي يك كشتي گیر مثل احسان لشگري دو سال كامل زير نظر 
كشتي گیر  به  و  نمي گیرد  هم  امتیاز  يك  ولي  است  بوده  مربیان 

ضعیفي از روماني مي بازد، عملكرد مربیان مشخص مي شود.« 
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****************
 در صورت تمایل به توزیع نشریه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

فال قهوه
گذشته و حال، 

آينده

07526732118

راننده ون با گواهینامه 
انگلیسی مور نیاز است

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

07759512443

RESTAURANT AND 
TAKEAWAY FOR SALE
West Hampstead, NW6

With an open space garden.
two large stores rooms at bot-
tom floor
(with oppurtunity to make bedrooms)
sitting capacity: 36 inside, 25 
in garden

Rent: £7800, Rate: £2000
Open lease: 15 years
Rent review every 5 years
Price: £70, 000

Contact No: 
07853277682
07574404324

فیلمبرداری - عکاسی
 ادیت و تهیه آلبوم ایتالیایی

07939193009
www.mixfilm.net

اجاره
Willsden منطقه 
آپارتمان دو خوابه

DSS پذيرفته میشود
احتیاج به یک همخانه در یک خوابه

Kilburn در منطقه 
07970314788

به یکنفر بازاریاب تبلیغاتی 
جهت كار در هفته نامه 

پرشین نیازمندیم

07811000455

كار در منزل
به يك خانم جهت كار در 

منزل ترجیحا 
 منطقه غرب لندن
07859933533

فروش مغازه
 Take Away یکباب مغزه پیتزایی و کبابی
در منطقه ساوت همپتون در موقعیت خوب 
فروش  به  مسافرت  بعلت  نو  وسایل  و 

میرسد

01794511988

طراحی وب سايت 
تعمیرات كامپیوتر
با كمترين هزينه
07811000455

گچکاری حرفه ای
با بیش از 20 سال سابقه كار 

وبا قیمت زير بازار

07947408397



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كینگستون



Pure-bred Turkman horse has lost its past status and is 
currently used by brides during a wedding ceremony. 
According to Mehr News Agency, the pure-bred spe-
cies, which has long ears and strong hooves, is rarely 
seen in Golestan province. Its endurance level is high. 
Although the export of Turkman horse is forbidden, 
the import of horses from Pakistan and Britain since the 
1960s has endangered the Turkman species. 
Hakim Igdari, a horse breeder who manages a horse-

riding complex in Golestan province, said the import of 
horses from Pakistan started in early 1960s. 
“The local people at first were attracted by the speed 
of imported horses,” he said. “But after a lapse of years, 
they realized that they have been deceived.” 
Turkman horse was crossbred with imported species 

to create a breed named Dokhoun (mixed breed). Cur-
rently, a majority of Golestan horses are mixed breed. 
“In the beginning, most horse breeders were inclined 
to crossbreed their horses with the imported horses,” 

Igdari said. 
However, the growing trend of crossbreeding reduced 
the number of pure-bred Turkman horses in Golestan 
province. 

Problems 
Horse owners faced problems when their horses par-
ticipated in competitions. 
A council comprising local horse owners was established 

several years ago to identify the breeds and determine 
which one is mixed bred and which one is pure-bred. 
“Some horse-owners and competitors complained 
that the winning horses were not pure-bred Turkman 
horse,” he said, adding that this stems from ambiguity 
about the breed of horses. 

He said DNA specimens and hair samples were taken 
when owners claimed their horses were pure-bred 
Turkman species and sent to the US to determine the 
real breed. 

“This measure has been taken recently,” he said, ex-
pressing hope that it would help identify the pure-bred 
Turkman horses. 
Igdari said the American laboratory rejected about 20 
specimens from the 120 species, because they didn’t be-
long to purebred Turkman horses. 
It was proposed that a session be held with the partici-
pation of the Equestrian Federation of Iran and Golestan 
Horse Owners Council about the purity of Turkman 
breed and determine whether a horse is thoroughbred 
or of mixed breed. The session has not been held yet. 

Consequences 
Commenting on the import of horses, he said good 
horses were not imported into the country. 
“The import of cheap thoroughbred horses will damage 
the pure-bred Turkman horse,” he warned. 
Igdari said every pure-bred Turkman horse is traded be-
tween 100 and 200 million rials in the region. 
“Mixed breed horses, created through cross-breeding, 
are traded between 50 and 80 million rials,” he said, 
adding that in some cases, the price reached 300 mil-
lion rials. 
Igdari said problems facing horse breeding in Golestan 
province have discouraged horse breeders and driven 
them to give up the profession. 
“We plan to implement programs to hold separate com-
petitions for domestic and foreign horses, because they 
are not the same,” he said. 
He pointed out that close to 1,500 horses were identi-
fied across the province four years ago, adding that the 
figure has not changed. 
“There are concerns about the extinction of pure-bred 
Turkman horses,” he said. 
The import of foreign horses and their cross-breeding 
with Turkman horses were aimed at producing fast 
horses, winning titles in horse races and making profits. 
However, this trend has endangered the pure-bred spe-
cies. No state body has taken any measure to ameliorate 
the situation. 
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German Town Yields 
Persian Coins
German archeologists have discovered 1,200-year-
old silver coins 
which they believe 
were minted in 
modern day Iran, 
Iraq, Afghanistan 
and northern Africa. 
A team of volun-
teers working with 
regional authori-
ties and the University of Greifswald found 82 coin 
fragments and coins, the oldest of which dates back 
to the year 610 and the most recent one to approxi-
mately 820 CE. 
Searching a 20 by 25 meter stretch of land in the 
northern German town of Anklam, the team also 
unearthed a silver armband and three bars of silver. 
“Coin treasures from this period are exceedingly 
rare, and in this volume it is one of the most sig-
nificant (finds),” EarthTimes quoted archaeologist 
Michael Schirren as saying. 
Historian Fred Ruchhoeft said the discovery shows 
that “there was global trade more than 1,200 years 
ago.” Experts say the coins were taken to northern 
Europe via trading routes along the Black Sea, the 
Dnieper River and the Volga, before reaching the 
Baltic Sea. The site of the discovery is located near a 
Viking settlement, which once enabled trade to the 
East and the West. 



Iranian “My Share” 
wins Italian Boccaccio 
Literary Prize
The Italian annual Giovanni Boc-
caccio Literary Prize was handed to 
Iranian novel “My Share” by writer 
Parinush Saniei during a ceremony 
held on September 11 this year. 
Organized by the Boccaccio Liter-
ary Society, three annual awards are 
designated to the best Italian writer, 
a foreign writer and a journalist, 
which are presented to the winners 
each year on the second Saturday in 
September. 
Boccaccio (1313 -1375) was an Italian 
author and poet, a friend, student, and corre-
spondent of Petrarch, an important Renais-
sance humanist and the author of a number 
of notable works including “Decameron” and 
“On Famous Women”. 
“My Share”, the first novel by the author, fea-

tures the story of an Iranian woman named 
Masumeh who comes from a traditional 
family. She is forced to marry a man whose 
main concern is to achieve his revolutionary 
ideals rather than fulfill his family responsi-

bilites. She faces much hardship 
throughout her life and has to 
face life’s problems by herself. 
Saniei regards the major character 
of the story as symbolic of many 
Iranian women. 
The book was first published by 
Ruzbehan publication in 2003 in 
Iran and since has been reprinted 
many times, the Persian service of 
ISNA reported on Tuesday. 
Translated into Italian by Sepi-
deh Ruhi and Narges Monsef, the 
book hit the bookstores in Italy 

this year. 
“Emmaus” by Italian writer Alessandro Baric-
co, and Italian journalist Giovanni Minoli are 
the other two winners of Giovanni Boccaccio 
Literary Prize. “Father of the Other Individu-
al” is Saniei’s other credit. 
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Italian filmmaker Vittorio De 
Seta to visit Iran
Italian filmmaker Vittorio De Seta, who is mostly known for his docu-
mentaries, will travel to Iran in late September. 
De Seta has been invited 
by Iranian documentar-
ian Kamran Shirdel, who 
was one of his students, 
the Persian service of 
ISNA reported on Sun-
day. 

He has been scheduled to 
attend various programs 
during his sojourn in 
Tehran. 

Ten short documentaries he made between 1954 and 1959 will be 
screened at the Iranian Artists Forum on September 28, the day before 
he is due to arrive in Tehran. 
In addition, he will attend screenings of a number of his documenta-
ries at the Mellat Cinema Complex on October 5. 
De Seta, 87, is considered one of Italian cinema’s greatest imaginative 
realists of the sixties. 

“Bandits of Orgosolo”, which was made after the ten short documenta-
ries, was his debut film. 
The 10th Tribeca Film Festival paid homage to De Seta and screened 
the feature-length film at the event in last April and May. 
His early documentaries highlight the daily lives of Sicily’s poorest 
workers, and are notable for their lack of voice-over narration, quiet 
mood and extraordinary color. 
He has received many accolades at international events. 

Sculptor and 
painter Hannibal 
Alkhas dies at 80
Iranian master sculptor and painter Hannibal 

Alkhas died on September 14 in the United 
States at the age of 80. He was suffering from 
a form of cancer. 

Alkhas traveled to Iran in June to attend his 
80th birthday celebration that his students 
had arranged for him at the Iranian Artists 
Forum where a series of his works also went 
on show. 
He was planning to stay in Iran until the end 
of the year but was forced to return to the 
United States for medical treatment. 
His body will be buried in the United States on 
Thursday, but a funeral ceremony is arranged 
here in Tehran on Thursday at the Catholic 
Church located on Forsat St. and Enqelab 
Ave., his brother-in-law Albert Gabriel told 
the Persian service of MNA on Wednesday. 

The son of Assyrian writer Rabi Adai Alkhas, 
Hannibal was born in 1930 in Kermanshah, 
Iran. He moved to the United States in 1951 

where he attended the Art Institute of Chica-
go from 1953 to 1959 and earned a bachelor’s 
and a master’s degree in fine art. He taught at 
different campuses of the Islamic Azad Uni-
versity in Iran. 

Hannibal Alkhas was working on the comple-
tion of his Assyrian reproduction of the trag-
edy of Rustam and Sohrab, which was to have 

a happy ending. 

“When I read the combat of Rustam and 
Sohrab in Ferdowsi’s Shahnameh, I wept for 
Sohrab (Rustam’s only son) who was killed by 
his father. So I decided to bring the story to a 
different end,” he had told MNA in June. 

He had also explained that he changed the 
plot in a way that when Rustam takes the 
knife to stab Sohrab, he feels the great power 
of Sohrab and realizes that he is his son and 
does not kill him. Thereafter, father and son 
become close friends and decide to help peo-
ple. The story continues on to the modern 
world of today where they even travel to the 
United States to save the American Indians. 

Painter and sculptor Alkhas had also illus-
trated tens of book covers. His translation of 
Hafez’s lyrics into Assyrian was also among 
his other credits. 

Iranian actress Leila Otadi will 
hold a photo exhibition on the ar-
chitecture of sacred places in Swe-
den and Denmark to raise funds 
for orphaned children and charity 
organizations. 

Entitled “Ziggurat”, the exhibit 
featuring 50 photos will be held at 
the Niavaran Cultural Center from 
September 17 to 23. 

“I have taken photos during my 
trips to different cities in Iran and 
other countries. With the help of 
Ahmad Ahmadi we selected 50 
photos out of 12,000 for the exhib-
it,” Otadi told the Persian service 
of MNA. 
She went on to say that she will 

hold the exhibit at her own ex-
pense due to some problems her 
colleague faced over holding a 
joint art exhibition. 

“I choose the title ‘ziggurat’ for the 
showcase since the photos are on 
religions and architecture that I 
have taken in different countries 
including Austria, Italy, France, 
and Arab United Emirates,” she 
mentioned. 

“I studied architecture and began 
taking photos from that time how-
ever, I took up photography as a 
profession over the past two years 
under the supervision of renowned 
masters,” she said. 

Iranian actress to hold charity 
exhibit in Sweden, Denmark

Comedian Akbar Abdi 
hospitalized for diabetes 

Veteran Iranian comedian 
Akbar Abdi was admitted to the 
Sa’adatabad Hospital in Tehran for 
diabetes on Monday. 
His right leg is swollen and his 
treatment is expected to continue 
for an extended period of time, 
the Persian media reported on 
Tuesday. 
He was previously admitted to a 

Tehran hospital for the disease last 
May. 
The 52-years-old actor began his 
career with the children’s TV 
series “The Traffic Neighborhood”, 
directed by Dariush Moadebian in 
1981. 
He was dubbed “the man with a 
thousand faces of Iranian cinema” 
for the broad array of comedy 
roles he played during the 1980’s. 
His main credits include “The 
Actor”, “Delshodegan” and “The 
Snowman”. 
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Cylinder Of Cyrus The 
Great Arrives In Iran
The dispute between Iran and the 
British Museum has been settled as 
the museum has finally loaned the 

Cyrus Cylinder to the National Mu-
seum of Iran for four months. 
The artifact arrived in Iran on Friday 
along with a BM delegation led by the 
Curator, BM Department of the Mid-
dle East, John Curtis, Iranian media 
announced on Friday. 
The Cyrus Cylinder was unveiled 
during a especial ceremony on Satur-
day at the National Museum of Iran 
in Tehran. 
“The British Museum had previ-
ously said that it was ready to send 
the Cyrus Cylinder to Iran, but the 
National Museum of Iran had to 
make the necessary arrangements for 
transporting the artifact,” National 
Museum of Iran curator Azadeh Ar-
dakani said. The cylinder was to be 
put on display in an exhibition at the 
National Museum of Iran on January 
16, but officials at the BM said a week 
before the date that there would be a 
delay in sending the artifact. 
The British Museum said that the 
decision to postpone shipment of 
the artifact to Iran was made due to 
a recent discovery of two cuneiform 
tablets, which contain passages with 
remarkable similarities to those found 
on the cylinder. But Iran saw political 

reasons for the delay as it occurred in 
the wake of turmoil following Iran’s 
disputed presidential election. 

Consequently, Iran cut all relations 
and cooperation with the BM and 
the Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization announced 
that it planned to seek compensation 
from the British Museum over its re-
fusal to loan the country the Cyrus 
Cylinder. 
Iran has not published an announce-
ment or comment about the reso-
lution of the dispute between the 
country and the BM over the Cyrus 
Cylinder. 
BM director Neil MacGregor was 
scheduled to join the delegation on 
Friday night. 
“You could almost say that the Cyrus 
Cylinder is the history of the Middle 
East in one package. 
“It is a link to a past that we all share 
and to a key moment in history that 
shaped the world around us.” 
The cylinder was discovered in 1879 
by the Assyro-British archaeologist 
Hormuz Rassam in the foundations of 
the Esagila, the main temple of Bab-
ylon. Today, it is kept in the British 
Museum in London. 
The artifact was last displayed in Iran 
40 years ago. 

Erdogan calls for free 
trade mechanism be-
tween Turkey, Iran
Turkey’s prime minister said that Turkey and 

Europe had a mechanism of free trade and a 
similar mechanism should be established be-
tween Turkey and Iran.
Premier Recep Tayyip Erdogan said that Tur-
key and Iran, told to audience that “Why can’t 
we establish unobstructed trade mechanism 
with Iran as we did before with European Un-
ion?”
“I don’t see any reason that impede us for do-
ing it. Because, I know wery well our Iranian 
brothers. I know that Iranian businessmen as 
productive and dynamic as our Turkish busi-
nessmen,” he said during Turkish-Iranian 
Business Forum at Istanbul’s Ceylan Intercon-
tinental Hotel.
Trade volume had been 1.2 billion U.S. dol-
lars between Turkey and Iran in 2002 and it 
reached 10 billion U.S. dollars this year, he 
said.Erdogan said the two countries should 
conclude talks on the preferential trade agree-
ment as soon as possible and the trade volume 
would reach 30 billion U.S. dollars within 
next five years.
“We have to achieve it. We succeded it with 
Russia. So, Why not be with Iran?” Erdogan 
told in mutual business forum.

Erdogan says the recent trade is in favour of 
Iran. But he also said that “we have many 
thing to sell to Iran.”

Joint initiatives for regional peace
Turkey and Iran could launch joint initia-
tives for regional peace, stability and welfare, 
Erdogan said, the state-run Anadolu Agency 
said.
He added that two countries situated close 
to problematic regions like Middle East and 
the Caucasus, maintained their existence as 
elements of peace and stability despite those 
problems and areas of conflicts.
“I think that there are initiatives we can 
launch together to ensure welfare, peace, sta-
bility and confidence in the entire region,” 
Erdogan said.
Erdogan said Turkey and Iran’s successes, 
particularly economic achievements, would 
contribute to welfare and peace of the entire 
region.
“As how we are Iran’s door opening to Eu-
rope, Iran is our gate opening to Asia,” he said.

Erdogan said geographical closeness offered 
unique opportunities to Turkey and Iran to 
boost their commercial and economic rela-
tions.
Turkey and Iran, two countries with many 
common goals and features, should be in more 
cooperation and solidarity, Erdogan also said. 

Passenger bus 
overturns, 28 killed
A passenger fell into a valley on the 
Tehran-Saveh road early morning on 
Wednesday killing 28 passengers and 
injuring more than 10 others. Of the 
fatalities 24 passengers died upon im-
pact immediately and four others suc-
cumbed to their injuries later in a hos-
pital in Saveh. The incident happened at 
03:30 a.m. local time, police announced. 
Police have blamed the driver for sleep-
iness for the tragic incident. Mohsen 
Beigi, the national traffic police com-
mander, told the Mehr News Agency 
that the bus had hit a guardrail and then 
fell into a 10-meter valley on a solid 

material. The bus was moving from the 
western city of Ilam to Tehran. 
Two police officers at the Saveh and 
Ilam traffic stations have been suspend-
ed for inattentiveness. Also Terminal 
7 in an Ilam bus station has been sus-
pended from business. A team of experts 
was sent to the scene to investigate the 
degree of each factor involved in such a 
deadly bus tragedy. Careless driving is 
the major cause of accidents in Iran. Un-
fortunately, police is not tough enough 
on careless motorists. During Eid ul-Fitr 
holidays (Sept. 10-11), 89 people were 
also killed and 1200 people were injured 
in road accidents. In Shahrivar (August 
23 to September 22), summer trips in 
Iran reach their peak and road accidents 
considerably rise 
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BRITISH MUSEUM LENDS IRAN 
ANCIENT PERSIAN ARTIFACT
AFP : The British Museum on Fri-
day loaned Iran an ancient terracotta 
document called the Cyrus Cylinder, 
after a row in which Iran said it had 
cut ties with the institution, a senior 
official said.

“Today the Cyrus Cylinder, which has 
so far been kept in the British Muse-
um, arrived in Iran,” Vice President 
Hamid Baghai, who heads the Cultur-
al Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organisation, told Fars news agency.

He said the artifact arrived “under 
special security and will be on display 
for four months. Forty years ago was 
the last time the cylinder was in Iran, 
when it went on display for 10 days.”

The Cyrus Cylinder was last shown in 
Iran in October 1971 during the reign 
of the former shah, for commemora-
tions marking 2,500 years of the Per-
sian monarchy.

In February, Baghai said Tehran had 
cut ties with the British Museum in 
protest at repeated delays in lending 

it the antique, and in April he was 
reported as saying Iran wanted 
300,000 dollars in compensation 
over the delays.

On Friday he said the treasure’s 
showcase has also been brought 
from London, and that on Satur-
day “in the presence of experts 
the cylinder will be placed in the 
display.”

It will be shown in Iran’s National 
Museum, according to its director 
Azadeh Ardekani.
Fars reported that the artifact 
was accompanied from London 
by British Museum director Neil 
MacGregor and John Curtis of its 
Middle East department.

Many historians regard the Cyrus 
Cylinder, discovered in 1879, as 
the world’s first declaration of hu-
man rights. It was written at the 
order of Persian ruler Cyrus the 
Great after his conquest of Baby-
lon in 539 BC.
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