
آیا برنامه های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان 
مقیم انگلستان، در جهت تامین خواسته های 

شماست؟
1  - بلی   2 - خیر

لطفا  شماره جواب های مورد نظر خود را همراه با اسم برای ما ارسال کنید 

موالنا به تركيه رفت، 
سهروردي به سوريه مي رود!

ايران، هدف ويکی ليکس است؟

PERSIAN             WEEKLY
 هفته نامه پرشین - شماره 160

جمعه 22 امرداد ماه 1389   - چاپ لندن  40  صفحه  
No. 176,  Friday 3 December 2010
www.persianweekly.co.uk £1.00 Where Sold

www.iranianstudy.com

075 9269 0822
تحصيل در انگلستان و اخذ ويزای تحصيلی 

در كمترين زمان

هفته نامه پرشین - شماره 176
جمعه 12 آذر ماه 1389 - چاپ لندن 40 صفحه

به گزارش پرشین، در حالي که ايران و عربستان به سمت تقويت ثبات در لبنان در 
حرکت اند انتشار اسناد جديد از سوي سايت ويكي لیكس روابط دو کشور و نیز رابطه 
گذشته  ماه هاي  است.طي  داده  قرار  را هدف  منطقه  عربي  با ساير کشورهاي  ايران 
وحدت لبنان موضوعي بوده است که ايران و عربستان را با هدفي همسان کنار هم 
در  سعودي ها  همپیمان  يعني  حريري  سعد  که  زماني  در  درست  اما  است.  گذاشته 
تهران به سر مي برد و ايران و عربستان به همگرايي درخصوص احتمال صدور حكم 
برجسته  با  ويكي لیكس  بمب خبري  نزديك شده اند  رفیق حريري  ترور  دادگاه  اولیه 
بودن موضوع رابطه ايران و اعراب به گونه اي منفجر مي شود که رابطه دو بازيگر را 
مي تواند تحت تاثیر قرار دهد. خاصه آنكه روزنامه هايي مانند نیويورك تايمز که در 
کنار لوموند، ال پايس، اشپیگل و گاردين اين اسناد را منتشر کرده است ايران را هدف 
اصلي انتشار اين اسناد مي داند. انتشار مرحله سوم اسناد ويكي لیكس که دامنه انتشار 
آن ادامه خواهد داشت اگرچه با مخالفت شديد آمريكايي ها مواجه شده اما تكذيبیه اي 
درباره اين اطالعات جديد از سوي کاخ سفید صادر نشده است. مرحله سوم انتشار 
اسناد که شامل بیش از 250 هزار سند مي شود عمدتا از درون سفارتخانه هاي آمريكا 
از اقصي نقاط جهان درز کرده است و همین مسئله پرسش هايي را در اين خصوص 
اين  است؟  چگونه  اسناد  اين  انتشار  نحوه  با  آمريكا  دولت  ارتباط  که  مي کند  مطرح 
درحالي است که در اين اسناد جديد از اسرائیل سخن چنداني به میان نیامده است و 
تنها اين رژيم است که مي تواند از ابعاد اين اتفاق به ويژه علیه کشورمان بهره برداري 

تبلیغاتي کند. نتانیاهو در اين خصوص مدعي شده... 
صفحه  4 و6 

صفحه 8 اقتصاد

مشکالتمان از بابت دشمنان بيکاری در ادبيات اقتصادی
است، يا جهان بيني 

توسعه حتي هنگامى که مالك 
های اساسى آن، شاخص های 
اقتصادی در نظر گرفته شود، 
ابعاد  به  توجه  از  ناگزير  باز 
اجتماعى و فرهنگي است. هیچ 

تغییر رفتار ...

صفحه 13جامعه

دولت  دخالت  بازار،  ساختار 
و  اقتصادی  های  بحران  و 
داليل  مهمترين  از  اجتماعى 
حساب  به  بیكاری  نوع  اين 
ارادی،  بیكاری  در  آيند.  مى 

کارگران شغل های ...

بزرگداشت سليمان ميناسيان در لندن

ادبیات صفحه 23

دروغ هاي خالقانه
ملي  فیلسوف   ،1948 نوامبر  در 
به  عینكي  کوتوله  يك  فرانسه، 
دو  سیمون  سارتر،  پل  ژان  نام 
بلوار  در  کافه اي  به  را  بووآر 
سن ژرمن برد تا مرد جواني را 
کند که نخستین رمانش  مالقات 

به تازگي برنده ...

صفحه 12

077 33 11 3137

در پى انتشار گسترده اطالعات وب سايت ويكى لیكس

يخبندان بي سابقه  در انگلستان
صفحه 7



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

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

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

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اکنون در 
شرکت خود آماده همكاری شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتىسانحه در اماکن عمومىسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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در تصاوير 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 ديگر برتر نیست و 
هیچ تصوير خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ايرانیان اين است که 
هیچگاه برده داری در ايران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده 
شده بر سنگهای تخت جمشید حتی يک تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعی , فرهنگی , هنری
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نمى  وابسته  سیاسى  غیر  و  سیاسى 
باشد  و صرفا در جهت اطالع  رسانى 
مطالب  تمامى  دارد.  مى  بر  گام  صحیح 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  سايت  از 
نام  ذکر  با  رسمى  وخبرگزاريهای 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.

 صاحب امتیاز و مديرمسئول:
 عباس نجفی زرافشان

شورای نويسندگان و مشاوران:
 دکترعال امیرشاهی، دکتر کاوه احمدی،

  پرويز آزاديان، مهدی تربتی ،
 سبا ايرانی 

روابط عمومى:
 فرشته کديور

fereshteh@persianweekly.co.uk

امور پخش و توزيع : فريدون 

 تیراژ: 3000 نسخه چاپی
 15000 مشترک اينترنتی

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX
Tel/Fax: 020 8455 4203
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
 
Printed by: Web Print UK

هاي  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

می باشد.

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

آيا خود را نقد میكنید؟
هفته تمام شد و همه، خسته از يك هفته دوندگى، به برآورد کرده و نكرده خويش میپردازيم. گاه نا تنها خود، که 
ديگران نیز به بر آورد کارهای ما میپردازند. خواسته باشیم يا نه ، از قضاوت کردن و قضاوت شدن، ناگزيريم و 
نا گريز. ولى چگونه به قضاوت خود و ديگران مینشینیم؟  راستى، چه گونه کارنامه خود را در يك هفته، يك ماه، 
يك فصل يا يك سال مرور میكنید؟ آيا خود را نقد میكنید؟ ديگران چه گونه شما، عملتان و دست آورد های شما 
را بررسى میكنند؟ با عدالت؟ با بى  رحمى؟آن چنان که رسم است، مى توان رفتار و فعالیتهای اجتماعى ديگران را 
به بته "نقد" کشید. کارهای جدی همچون نمايش آثار هنری، کتاب، نمايش، نمايشگاه نقاشى و هنرهای زيبا، سینما 
و ديگر جلوهای هنری. میتوان بدون غرض ورزی، از نیك و بد يك کار، اجرای آن، کیفیت و کاستیهای آن گفت 
و شمرد با دلیل و حجت. يك نقد خوب، ارزشهای پنهان يك کار را نمايان مى کند، به عامل آن، اهمیت و ارزش 
کارش را مى نماياند، به ديگران وسوسه ديدار، تجربه  کار را منتقل میكند. يك نقد خوب، نقات قوت و ضعف 
را زير ذره بین میبرد به مخاطب و شعور او احترام میگذارد و به افزايش آن فكر میكند. برای يك منتقد خوب، 

موضوع، مخاطب و صاحب کار، مثلث با اهمیتى  است که با توجه به تمام ابعاد، اضالع و زوايا شكل میگیرد.
ولى  چه آسان دست به قلمان به ورطه "انتقاد" میافتند! تیغ نفرت و غرض ورزی بر میكشند تا پیكر کار و گاه 
صاحب کار را بدرند. در اين رفتار، هیچ کس، بهره ای نمیبرد جز نويسنده که خود را آسوده کرده است. خالق اثر، 
زخم خورده بر جا میماند، خواننده متحیر و سرگردان میشود و اثر بدون نگاهى صحیح، بالتكلیف و سرگردان 
میشود.بدين ترتیب، نقد رفتاريست، آگاهانه، مسئول، روشنفكرانه و پر از تخصص و انديشه و انتقاد، يك تخلیه 
روانى  که در بهترين شكل آن، بسیار آزار دهنده! جا به جا گرفتن نقد  و انتقاد، منحصر به فرهنگ ما نیست. اين 
دو مقوله ظريف را بايد به خوبى شناخت و از مضرات آن پرهیز کرد. سعى  اين هفته نامه آن است که صرف 
نظر از انتشار اخبار هنری، در جهت اعتالی اطالعات و همچنین بارور کردن فرهنگ پیرامون آن بكوشد. باشد 
که با نشر نقد مناسب از جانب مخاطبین و عالقمندان، توجه و دقت صاحبان هنر که مهمترين پشتوانهای هنر 
هستند، مجموعه فرهنگى موثری شكل بگیرد تا همه شاهد باروری روز افزون کیفییت و انديشه در عرصه هنر 

و جز آن باشیم.
سردبیر

یادداشت هفته

 همکاری با  هفته نامه ِپرشين
هفته نامه پرشین از همه هموطنان ايرانى و همه نويسندگان اينترنتي 
همكاري مي  به  دعوت  باشند  که  دنیا  در هرکجاي  اينترنتي!  غیر  و 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نمايد. 
کاريكاتور و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  پناهندگان، مهاجرين،  پیرامون  نامه پرشین،  -1 هفته 
مسائل فرهنگى، هنری، اجتماعى و اخبار ايرانیان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد مستقیم يا 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.
از  )font( فارسي ارسال کرده و  با زبان و قلم  -2 مطالب خود را 

فرستادن مطالب پینگلیش و فینگلیش جدا خودداري نمائید!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشین خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، يك يا چند عكس 
نمائید. در صورت عدم  ارسال  را همراه مطلب خود  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس مورد نظرتان مي توانید مشخصات آن را شرح 

دهید تا ما خود اقدام به تهیه آن نمائیم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه ارسال گردند. 
با اين حال ممكن است به علت زيادبودن تعداد مطالب رسیده، و يا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  آثار خود  توانند  مي  ها  کاريكاتوريست  و  عكاسان، طراحان   7-

با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربیات قبلي احتمالي خود را ذکر کنید.

ذخیره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
کرده و يا با فرمت Unicode يا Arabic تايپ کرده و ارسال نمائید.

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

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهی ها و تبليغات
 07811000455
02084554203

نامه وارده
حضور محترم سر دبیر هفته نامه پرشین

با سالم و درود
چند روزی است که جهت ديدلر عزيزان در اين شهر 
مهمان هستم و احتماال تا چند روز اينده عازم وطن 
خواهم بود. طبیعى است که چون هر عالقمند مسائل 
کارهای  که  بودم  مايل  سینما  و  تئاتر  بويژه  هنری 
کرده  بهینه  استفاده  فرصت  اين  از  و  ببینم  جديدی 
لذا در تاريخ 13 نوامبر با عالقه تمام بديدن  باشم. 
برايم  جهت  چند  از  که  رفتم  تهمینه  کابوس  نمايش 
جالب بود هم ديدن کار که نام شاهنامه را يدك مى 
هم  دانشكده،  دوران  ديدن همشاگردی  هم  و  کشید 
بهر  بود.  ما  هردوی  استاد  که  بیضايى  نام  کشش 
تقدير اجرا را ديدم و نیز جلسه پرسش و پاسخ را، 
راستش حیران مانده بودم که اين چه کاری بود با 
در  اينكه  تا  دادند،  انجام  شاهنامه  بنام  و  شاهنامه 
هفته نامه شما به مطلبى در همین ارتباط برخوردم، 
لذا چند نكته که بنظرم میايد برايتان مى نويسم تا در 

صورت صالحديد چاپ فرمائید.

ابتدا خالصه کنم همه میدانیم اين داستان خاص ايران 
نیست و شبیه رستم و سهراب در ديگر کشورها هم 
نوشته شده و نمونه چینى آن توسط آقای آشوری 
آن  ايرلندی  نمونه  نیز  و  شده  منتشر  قبل  ها  سال 
توسط “ويلیام باتلر بیتس” بنان “ کوهولین” نگاشته 
شده که آن هم بفارسى چاپ و در دسترس هست. 
لذا اگر قصد ارائه کاری همه فهم و جهانى از اين اثر 

با همان فرمت مشخص رستم و سهراب باشد
بايست که با وفاداری به متن و ارائه فرم های ايرانى 
از آن باشد. در حالیكه در اين اجرا نه به لحاظ دکور 
و نه لباس و نه موسیقى و نه حرکت و فرم و نه بازی 
و ... کوچكترين نمونه ی يك نمايش ايرانى را نداشت 
به  اگر  هم چنین  از شاهنامه،  کاری  به  تا چه رسد 
متن وفادار مى ماندند، نیازی به استفاده از تصاوير 
ويديويى نبود. اما اگر قصد معرفى شخصیت مستبد 
و ديكتاتور بر مبنای شاهنامه است که از آن طريق 
خوبى  فكر  آنهم  کنید  معرفى  را  تاريخ  خونخواران 

است اما بقول موالنا:
شیخا نیك ورد آورد آورده ای

لیك سوراخ دعا گم کرده ای

با  که  است  کار  از  بخشى  نويسنده  با  روی سخنم 

است  سال   40 که  فرمودند  تمامتر  چه  هر  غرور 
شاهنامه تدريس مى کنند و آنچه فردوسى نتواسته 
و نخواسته بنويسد و بكگويد من مى نويسم ... من 
الی خطوط مى خوانم ... سفیدی ها را مى خوانم و ...
بهتر  سال  چهل  از  بعد  کنم  مى  عرض  خدمتشان 
است با ديگر اين کتاب را بخوانید و لطفا نوشته ها 
متوجه  آنصورت  در  را  خطوط  الی  نه  بخوانید  را 
چه  هر   ... و  ديكتاتور  و  دژخیم  که  شد  خواهید 
آنچه با هر مرام و مسلكى مايل به گفتن و نوشتن 
همه  و  همه  يابید  نمى  رستم  در  باشید  آن  درباره 
اژدهاك گجستك  و شما  است.  داستان ضحاك  در 
حاکم  نبود،  شاه  رستم  کرديد.  اشتباه  رستم  با  را 
نبود، بلكه شاهان را به تخت مى نشاند و ديكتاتورها 
را فرود میاورد. و تراژدی سهراب را هم خوبست 
چه  و  بود  سهو  روی  از  کاری  که  بخوانید  بدقت 
زاری و تضرعى که رستم بدرگاه شاه نكرد برای “ 
نوشدارو” آقای نويسنده بخشى از کار ، آيا انصافا 
کدامیك از تصاويری را که نشان داديد قد و قواره 
رستم را داشتند، آيا کدام يك از آن اشخاص نامشان 
بعد از چند سال که از رياستشان گذشت باقى مانده 
و آيا نشنیده ايد در کوچه و بازار اين جمله را: شیر 

خدا و رستم دستانم آرزوست.
بدانید اگر رستم آن بود که شما معرفى کرديد امروزه 
عرض  گرامى  کارگردان  خدمت  و  نبود  او  از  نامى 
مى کنم شما بخوبى میدانید در زمان شاه هیچكدام 
امكان اجازه کار روی ضحاك، و داستانهايى چون 
فريدون و کاوه و ... را نداشتیم، اجازه کار در مورد 
حاال  اما  نداشتیم،  را   ... و  دمنه  و  کلیله  داستانهای 
هر  امیدوارم  بهر روی  مملكت چرا،  اين  در  و  چرا، 
گرانبهای ملى ماست  ادبى که میراٍ  گاه سراغ متون 
مى رويد آکاهانه و با مطالعه عمیق و واقعا با عشق 

به ايران و ايرانى باشد، 

رخش بايد تا که رستم کشد 
ايدون باد
بدرود- الف

هفته نامه پرشین نسبت به محتوای نامه های 
ضمنا  ندارد.  مسئولیتی  اثباتاَ  و  نفیاَ  وارده 
مسئولین برنامه ها و يا مخاطبین نامه ها بر 
مطبوعاتی  و  نگاری  روزنامه  قوانین  اساس 
می توانند پاسخ خود را به دفتر اين نشريه 

از طريق نامه و يا ايمیل ارسال نمايند.
داند  می  موظف  را  خود  پرشین  نامه  هفته 
به  و  صفحه  همان  در  را  وارده  های  جوابیه 

همان حروف و بطور مشابه چاپ نمايد.
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آیا شما نیز در برنامه های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان
 در لندن شرکت می کنید؟

 لطفا نظرات  و انتقادات خود را  در ارتباط با این برنامه ها برای ما ارسال نمائید
 تا در این نشریه به چاپ برسد.

مرگ ققنوس در آتش 
 فرشته کديور 

از  يكى  ايران  در  مردمانمان  روزهايى،  چنین  در  پیش  سالها 
تلخ ترين خاطرات زندگى شان را تجربه مى کردند .به تاريخ دقیق، 
از حادثه ی شوم پانزدهم آذر سال 1384 سخن مى گويم. روزی 
که بى شك يادآور يكى از دردناك ترين اتفاقات حیاتمان است. بله! 
فاجعه سقوط هواپیمای C-130 را يادآور مى شوم که حامل جمعى 
از خبرنگاران، عكاسان، گزارشگران، تصويربرداران و در مجموع 
اصحاب رسانه ها و امرای ارتش بود. آنها به منظور پوشش خبری 
پرواز  اين  با  بلكه  نرسیدند  مقصد  به  تنها  نه  چابهار  در  مانوری 
رهسپار ديار باقى شدند. گمان نمى کنم بتوانم آنچه را که در دلمان 
ايجاد کرد را به چیزی تشبیه کنم که در گذشته رخ  درد بزرگى 
در  و  ذهن  در  فاجعه  اين  عمق  بود  بى سابقه  که  چرا  باشد؛  داده 

تاريخ مطبوعاتمان.
حوالى ظهر، هواپیما از فرودگاه مهرآباد به آسمان برخاست و پس 
از چند دقیقه پرواز، دچار نقص فنى شد و خلبان تقاضای فرود 
اضطراری کرد. چه رعب آور بود ديدن هواپیمايى بدون تعادل و 
در حال سقوط! منظره ای عادی نبود و همگان را در جای خود 
میخكوب نمود. نگاه های مبهوت مردمان در خیابان، تنها به يك سو 
خالصه مى شد؛ شهرك توحید! ... سرانجام، بال هواپیما به يكى از 
... شعله های  انفجار  کرد... صدای  برخورد  ساختمان های شهرك 

مرگ آور آتش و بعد سقوط به ورطه ی نابودی. 
زمین بر خود لرزيد. آسمان، تیره شد. چهره ی تهران را دود سیاه 
غلیظى در برگرفت. بوی مرگ در شهر پیچید. خدايا مگر چه شده 
که اينگونه زمین و آسمان هم بى تاب شدند. به يكباره خبر حادثه 
نیز چنان بمبى در همه جا منفجر شد. ما نیز به قعر اندوه و غم 

سقوط  کرديم. 
بار  اين  و  به سوگ نشست  يك شبه  که  را  ملتى  کرديم  لمس  ما 
به  عزا  رخت  لحظه  آن  از  مى نوشتیم.  را  سطرها  چشم  اشك  با 
صاحبان شان  فراغ  در  هم  .آنها  شد  پوشانده  هم  روزنامه ها  تن 
بايد  چگونه  مى داد.   امانمان  اشك  اين  مگر  شدند.  سیاه پوش 
را  کدامیك  نام  مى آورديم.  کاغذ  بر  را  خود  همكاران  مرگ  خبر 
مى نوشتیم.  نمى توانستیم آرام باشیم و بى تابى نكنیم.  ما مرگ را 
نیافتد، ولى  اتفاق  اين مرگى بود که مى توانست  اما  باور داشتیم؛ 

افتاد و همه را به ماتم نشاند. ما هم آتش گرفتیم . ما هم سوختیم.
چه گذشت بر آنان در واپسین لحظاتى که شمارش معكوس برای 
تا  بود  مانده  مجالى  بودند.  کرده  آغاز  را  دنیا  اين  از  شدن  رها 
در  کردند  تجربه  را  چیز  چه  بگويند.  دلشان  از  کالمى  کسى  با 
ياران  پروانه صفت  اينگونه  بود که  آخرين دم زندگى. چه مرگى 
به استقبالش شتافتند. خوب مى دانم که هنوز وقت رفتنشان نبود. 
هنوز فرزندان و همسران شان انتظار بازگشت شان را مى کشیدند. 
هنوز پدران و مادرانشان منتظر به صدا در آمدن زنگ در خانه 
کاغذ  روی  به  را  افكارشان  تراوش  قلم ها  هنوز  بودند.  هايشان 
انگشتان شان برای  انتظار مى کشید. هنوز دوربین ها منتظر فشار 
ثبت ديده ها بودند. اما اين بار اين تراژدی غم انگیز را چه کسى بايد 

به صحنه مى کشید؟

پیكرشان در آتش سوخت. از جسمشان چیزی به جز خاکستر باقى 
نماند. حتما ققنوس را به خاطر داريد. همان که بارها در داستان ها 
در شعله های  که وقت مرگ  همان  کرديم.  تمثیلش  و شعرهايمان 
آتش مى سوزد و تبديل به خاکستر مى شود. ناگهان از خاکسترش 
ققنوسى جوان برمى خیزد و اينگونه حیات مى يابد. باور دارم اين 
وجودشان  خاکستر  از  اما  سوختند؛  آتش  شعله های  در  ياران 
ادامه  حیات  به  و  است  زنده  همچنان  که  شد  زاده  ديگر  روحى 
مى دهد.  آنها زنده هستند؛ در کنار ما، در يادمان و در قلب هايمان.

اين حادثه يكى از تاسف بارترين حوادث رسانه ای در طول تاريخ 
بود و در واقع مى توانم بگويم يكى از خبرسازترين سوانح هوايى. 
کشته شدند  خبر  فعاالن عرصه  از   زيادی  تعداد  يكباره  که  چرا 
و در سراسر تاريخ رسانه ها حتى در دوران های جنگى تا کنون 
چنین حادثه غم انگیزی برای خبرنگاران رخ نداده بود. پس از اين 
بیانیه ای،  صدور  با  روزنامه نگاران  بین المللى  فدراسیون  واقعه، 
تا  که  دانست  فاجعه ای  بدترين  را   C-130 مرگبار  سقوط  حادثه 
کنون برای رسانه ها پیش آمده بود و در پیام همدردی بیان داشت: 

»امروز روز اندوه و استیصال برای روزنامه نگاری است«. 
با ياد امیر صفری که شوخ طبعى و خنده هايش طنین انداز   -

شور زندگى بود.
به ياد بابای پويا که انتظار قبولى دانشگاه پسرش را   -

مى کشید.
به ياد سید مهدی میر افضلى که طبیعت را سر لوحه ثبت   -

ديده های خويش قرار داده بود.
... و به ياد همه ياران پر کشیده.  روحشان شاد، يادشان گرامى.

اعتماد به افشاگری های 
ويکی ليکس؟

ويکی لیکس در دور تازه افشای اسناد خود تا کنون تصوير 
224 سند از مجموع دويست و پنجاه هزار سندی را که گفته 
را  دارد،  را  آنها  انتشار  قصد  جاری  هفته  اواخر  تا  می شود 

به طور کامل منتشر کرده است.
روزنامه تهران امروز در گزارشی به بررسی ادعاهای هدفمند 

ويکی لیکس پرداخته است. در اين گزارش می خوانیم: 
تمام  میان  در  »ايران«  که  می دهد  نشان  يک  شماره  نمودار 
متحده  اياالت  ديپلماتیک  مکاتبات  اطالعات  که  کشورهايی 
درباره آنها درز کرده است مقام اول را دارد و از نظر نسبت 
کل  چهارم  يک  اسناد،  کل  به  کشور  هر  درباره  سند  تعداد 
اسناد را به خود اختصاص داده است و پس از ايران مجموع 
اسناد درز کرده راجع به اياالت متحده، عراق و چین در مقام 

کشورهای دوم، سوم و چهارم به اندازه ايران است.
در نگاهی کلی تر هم اين خاورمیانه است که گويا جامعه هدف 
اين  است.  لیکس  ويکی  افشاگری های  از  دوره  اين  در  اصلی 
بررسی ها نشان می دهد بیش از يک سوم اين اسناد متعلق به 
همسايه های ايران است، اسنادی که هر کدام به نحوی به امنیت 
منطقه خاورمیانه به عنوان نزديک ترين مرز کنش استراتژيک 
ايران مربوط هستند. در اين بین بررسی وضعیت اسرائیل هم 
در سهم داشتن در اسناد منتشر شده معنا دار است در میان 
تمام دولت های منطقه خاورمیانه تنها رژيم اسرائیل است که 

هیچ گونه اطالعاتی درباره اش منتشر نشده.
نمودار شماره 2 نشان می دهد تمام اسناد منتشر شده توسط 
عربی  امارات  فرانسه،  کشورهای  در  آمريکايی  ديپلماتهای 
ايران بوده  درباره  آذربايجان  ايتالیا، عمان، کويت و  متحده، 
و تنها سندی نیز که از تشکیالت سازمان ملل متحد درز کرده 
در  متحد  ملل  مقر سازمان  از  که  است  ايران  به  مربوط  است 

وين پايتخت اتريش درز کرده است.
اين در حالی است که تنها 10 درصد از اسناد متعلق به وزارت 
خارجه اياالت متحده درياره ايران است و در میانه اين طیف 
درز شده اش  اطالعات  که دو سوم  دارد  قرار  اسرائیلی  رژيم 
درز  اطالعات  از  اينکه  تر  است.جالب  گرفته  تعلق  ايران  به 
کرده از ديپلمات های مستقر در 4 کشور از اعضای 5+1، ايران 

بیشترين سهم را داشته است.
 در بعدی ديگر می توان اين سوال را مطرح کرد که اسناد ويکی 

لیکس از سوی چه نهادهايی درز پیدا کرده است؟
در نهايت نمودار شماره 3 نشان می دهد  از مجموع اسناد درز 
نماينده های  و  متحده  اياالت  خارجه  وزارت  نهاد  چهار  کرده 
اشغالی  سرزمین های  عراق،  کشور  سه  در  خانه  وزارت  اين 
قرار  صدر  در  اسناد  اين  از  نیمی  از  بیش  انتشار  با  چین  و 
در  متحده  اياالت  استراتژيک  عمق  که  دارند؛کشورهايی 
خاورمیانه و خاور دور به حساب می آيند وکشورهايی که در 
چند سال اخیر پر ترافیک ترين جغرافیاهای هدف در سیاست 
هر  ديگر  سوی  از  و  شده اند  محسوب  متحده  اياالت  خارجی 
و  تاثیرپذيری  منطقه  در  خاص  موقعیت های  داليل  به  يک 

تاثیرگذاری ويژه ای بر ايران دارند.

برای تکمیل اين پازل شايد کافی است که ببینیم يک سوم از کل 
اين اسناد از کشورهای همسايه ايران درز کرده و بیش از دو 
سوم محتوای اين 35درصد، صرفا درباره ايران است. »ايران 
_ ويکی لیکس « شايد بهترين تیتری باشد که بتوان برای دور 

جديد افشای اسناد محرمانه توسط ويکی لیکس انتخاب کرد.
می تواند  فراوانی  داليل  به  نخست  نگاه  در  شايد  که  اسنادی 
اسناد  کل  هزارم  يک  انتشار  بودن  تصادفی  امر  بادی  در 
کند.اکنون  متبادر  ذهن  به  را  سند   250 بر  بالغ  شده  منتشر 
از رازهای ويکی لیکس برداشته شده که نشان  پرده ديگری 

می دهدگويا انتخاب اسناد هم چندان تصادفی نیست.

اعتماد به افشاگری آقای جوليان اسنگ در ويکيليکس؟

سوال اين است،آقای جولیان مرد 39 ساله استرالیايى، با قد بلند 6 
فوت و 2 اينچ به راستى ولوله ايى در جهان بر پا کرده است که نظیر 
آن تا کنون ديده نشده و محتويات اين افشا گريها همگان را مات و 

مبهوت کرده است.

در اين برنامه که از ساله 1966 آغاز و فقط تا فوريه امسال اسناد 
حاوی  که  آمريكا  در  را  خانه  سفارت   274 بین  متبادله  محرمانه 
بوده است منتشر کرده است. هر چند در  15652 عنوان محرمانه 
تاريخ 28 نوامبر در سايت مربوط جمعًا 251287 نمونه از اين نوع 

اطالعات درج شده است. که به راستى حیرت انگیز است.

ظاهراً کمتر شخصیت يا کشوری در امان بوده است. من باب مثال، 
مسأيل مطروحه کشور های انگلستان، فرانسه، چین، ايران، کنیا، کره 
شمالى، عربستان سعودی، بحرين، روسیه، آلمان و خود آمريكا را 
اتهامات گوناگون  اين کشورها همگى ، در مظان  در بر مى گیرد و 
و از همه شايد مهمتر فساد و رشوه خواری، اقدامات خصمانه در 
نا  مقابل حمايتهای  در طرف  و  نه چندان دوست  برابر کشورهای 
بجا از کشورهای تحت سلطه و به اصطالح دوست از طرف آمريكا 
تمام وسايل  به طور گسترد در  افشاگری هاست که  اين  از  جزئى 

ارتباط جمعى دنیا منتشر شده است.
و  قرار گرفته  اتهام  اسمًا و رسما در مظان  که  اما شخصیتهای  و 
در مورد آنها مسأيل منفى و بعضا خصوصى مطرح شده است، از 
پرنس اندرو و کامرون و اوزبورن انگلیسى گرفته تا آقای سرکوزی 
و پوتین و زرداری پاکستان و ريیس جمهوری سابق کنیا، و خانم 

سارا پیلین و ديگران را در بر مى گیرد.
مورد  اين  در  ايران  ريیس جمهور  نژاد  احمدی  آقای  فقط  کنون  تا 
اظهار نظر کرده و محتوای اين مطلب را مصنوعى و دست ساخت 
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دست  برشمرديم  عزيز  ايرانى  اين  برای  که  هايى  عیب  همه 
بگو.  نیز  بگفتى هنرش  تو  به قول معروف جمله عیبش  ولى 
ايرانى با هوش است ايرانى زيرك است با تدبیر است ببینید 
فقط يك کمى که فرصت مى گیرد خودش را چگونه به روی 
سكوی افتخار مى برد. همین هنر فیلمسازی مان را نگاه کنید 
مطرح  دنیا  در سطح  به صورت چشمگیر  که  است  واقعیتى 
شده. در مسابقات ورزشى هم کم و بیش همین طور ) البته 
در انفرادی ها (. يك کمى به همین مهاجرينى که از اين کشور 
واقعا  کنید  نگاه  اند  رفته  غرب  ويژه  به  ديگر  کشورهای  به 
بعضى از اين ها برای ايران افتخار آفريده اند. بررسى اش هم 
لذت بخش است واقعا اين ها را بايد قدر گذاشت. به خالصه 
گزارش از وضعیت ايرانیان مسافر از روزنامه شماره 2064 

همشهری گرفته ام دقت فرمايد:
موسسات  بیشترين  دارای  ها  ايرانى  فرهنگى  بخش  در 
اين  در  تلويريونى  راديو  های  شبكه  انتشاراتى  فرهنگى 
گذشته  سال  چند  در  مثال  عنوان  به  هستند.  کشورهى 
در  مثال  عنوان  به  هستند.  زکشورها  ا  خارج  مقیم  ايرانیان 
 600 حدود  کشور  از  خارج  مقیم  ايرانیان  گذشته  سال  چند 
گردهمايى در زمینه های مختلف برگزار کرده اند حدود 400 
مرکز فرهنگى ثبت شده از سوی ايرانیان داير شده و حدود 
پانصد موسسه انتشاراتى و متجاوز از 250 شبكه راديويى  
ی  شبكه   90 امريكا  در  اند.تنها  کرده  تاسیس  تلويزيونى  و 
راديويى و تلويزيونى و در سوئد 25 شبكه راه اندازی شده 
ويژگى  از  يكى  ايرانى  مهاجرين  بیشتر  بودن  فرهنگى  است. 
هايى است که باعث سر آمد شدن آن ها نسبت به مهاجران 
ساير کشورها مى باشند... از نظر سیاسى هم ايرانیان هجوم 
انتخابات کشورهايى که در  با در  اند  آغاز کرده  را  جديدی 
ايرانى  دان  خانم شیمس  کنند.يك  دارند شرکت  آن سكونت 
با 34 سال سن جايزه دانشمند جوان کاخ سفید را به خود 
که  اماری  طبق  نیز  تجاری  نظر  از  است...  داده  اختصاص 
صندوق بین الملل پول در سال 93 ارائه داده نشان مى دهد 
خارج کشور حدود  مقیم  ايرانیان  گردش  در  که سرمايه ی 
300 میلیارد دالر بوده است که مطمئنا اين رقم بايد در اين 

روزها به حدود 600 میلیارد دالر در سال رسیده باشد.

 65 با  کشوری  ارقام:  اين  مقابل  در  بگذاريد  را  رقمها  اين 
میلیون جمعیت و حدود 18 میلیارد دالر فروش نفت و نه در 
آمد نفت که بنا به ادعای شماره 67 روزنامه بهار بیست و 
سه میلیون نفر آن زير خط فقر زندگى مى کنند. اين مفهومش 
اين نیست که ما بزرگواری کنیم و آن 600میلیارد دالر را با 
افاده! از ان طرفى ها قبول کنیم. نه عزيزم اين خبرها نیست 
هر کى که يك يك دالری به دست آورده شعورش را هم دارد 
که چگونه حفظش کند. برای من عجیت است که اين روزها 
مى  کشور  از  خارج  ايرانیان  جذب  از  وقت صحبتى  هر  هم 
شود بالفاصله پولهايشان را مى شمرند. آخر اين چه طز فكر 
محجور يت؟... چرا اول نبايد به فكر سرمايه فرهنگى ايرانیان 
خارج از کشور بیفتیم؟ اين که مهمتر است واقعا مشكل کشور 
الاقل در زمینه های صعتى بازرگانى کشاورزی و اجتماعى 
جز سوء مديريت هیچ مشكل ديگری نیست. حدود ده سال 
پیش که مساله ی سرمايه گذاری کشورهای خارجى در ايران 
مطرح شده بود آن چنان جنجالى در دولت و در مجلس به 
بودند که  افتاده  به جان هم  بود و مخالف و موافق  پا شده 
از  يكى  در  که  اشتغالى  دلیل  به  موقع  همان  نپرس...  و  نگو 
همین پروژه های خارجى داشتم اطمینان دادم که حتى يك 
تك دالری به صورت عادی و متداول و به صورت سرمايه 
شرايط  اين  تا  حداقل  ايران  در  آزاد  دنیای  خارجى  گذاری 
اقتصادی و سیاسى برقرار است نخواهد آمد و عمال هم همین 

طور شد. حاال خارجى تامین امنیت مى خواهد.

از کرامات شیخ ما اين است
شیره را خورد و گفت شیرين است

من نمى دانم تاکى بايد منتظر باشیم که مديريت تازه به دوران 
هزينه  با  را  و خطا  آموزان  ما سیاست  دوره ی  ای  رسیده 
کردن از کیسه ملت ادامه بدهد؟ گاهى د رمسائل اقتصای به 
اين که صنايع کشور  کشفیاتى!! بر مى خوريم. درست مثل 

رابخواهیم با اختراع دوباره ی چرخ از ابتدا شروع کنیم.

ترديد در صحت هويت 
شاكی علی ديزايی، 
افسر سابق پليس لندن

شاکى  البغدادی،  واعد  هويت  صحت 
پلیس  سابق  افسران  )از  ديزايى  على 

اصلى  شاهد  عنوان  به  که  لندن( 
دادستانى در دادگاه حاضر شده بود، 

مورد ترديد قرار گرفته است.
على ديزايى، 48 ساله، به دلیل "حمله به 
واعد البغدادی و بازداشت او به داليل 
در سال 2008 مجرم  غیرقابل توجیه" 
شناخته و به چهارسال حبس محكوم 
شد. اما مجموعه ای از مدارك و اسناد 
که بى بى سى آنها را ديده، نشان مى 
دهد آقای البغدادی که تاکنون گفته مى 
و  نام  با  دادگاه  در  است،  عراقى  شد 
ملیت ساختگى حاضر شده بوده است.

فعالیت  سال   24 از  پس  ديزايى  آقای 
در پلیس لندن، به دلیل بازداشت واعد 
در  ايرانى  رستورانى  بیرون  البغدادی 
کنزينگتون در غرب لندن از کار برکنار 
شد.با اين حال، مدارك جديد نشان مى 
"واعد  البغدادی  آقای  اصلى  نام  دهد 
در   1983 سال  در  او  و  است  مالكى" 

تهران به دنیا آمده است.

ANDISHEH SCHOOL
    
 Postal Address: POBOX  63313
 London NW4  9EP  
 Phone: o7846 508 534 
  www.andishedschool.org.uk

              

شاد بودن هنر است، شاد كردن هنری واالتر
در بازار کريسمس ما بچه های انديشه شرکت نمائید وما را
 ياری کنید، تا با اهدای در آمد اين بازار به کودکان نیازمند

گل لبخندی بر لبان آن ها بنشانیم.

ه های مدرسه ی فارسی انديشه كريسمس بازار بِچّ

تاريخ : شنبه 11 دسامبر 2010
مّحل: مدرسه فارسی اندیشه  - شروع برنامه:    16.00

برنامه ها شامل: نقاشی روی صورت ،  نقاشی  روی  بلوز،  هنرهای دستی ايرانی،   نقاشی، طراحی
                  مسابقه وسرگرمی،   فروش کیک وشیرينی ، ساندويچ

 )Children in need(ياد آور می شويم: کلیه ی در آمد حاصله از اين بازار به  
موسسه ی خیريه کمک به کودکان نیازمند اهدا خواهد شد.

مدرهس اندیشه

امريكايیها قلمداد نموده است. و آقای پوتین هم در عین عصبانیت، مطلب عنوان شده مبنى بر اين 
که او مناسبتى با مافیا داخل و خارج دارد را تكذيب کرده است. تا اين دقیقه، بقیه افراد سكوت معنى  

داری را ادامه داده اند.

ظاهراً حامى و اجرا کننده طرح آقای جولیان موسسه معروف آمازون بوده است ولى  با فشارهای 
وارده از طرف آمريكا، اين موسسه به کار خود در اين زمینه ادامه نخواهد داد. ولى  اين آقای مرموز 
زرنگتر از اين حرفهاست و سايت و سرور ديگری را در نظر گرفته است تا اقدامات آينده خود را 

از آن طريق ادامه دهد.

البته آمريكا با دست پاچگى، کشورها و شخصیتهای را که مورد اتهام قرار گرفتند به صورت مطلع 
کرده است. در اين هیس و بیس، کشور سوئد نیز برای پیدا نمودن اين فرد و به جرم جرام جنسى 
دست به کار شده است که اين هم زمینه هم محل تامل است. الزم به تذکر است که نوع صدور قرار 
از طرف آمريكا و دستیابى اينترپل به اين شخص به گونه ا ی نیست که بتوان او را در صورت 
يافتن به سادگى دستگیر نمود که اين خود پیچیدگى مسئله را دو چندان میكند و سواالت ديگری را 

مطرح مینمايد.

از  يكى   به  ماه   6 مدت  ظرف  جنجالها،  اين  اندختن  راه  به  با  ناشناخته،  فرد  اين  صورت  هر  در 
معروفترين چهره های موثر تبديل گشته است. و ظاهراً انگیزه او، دست رسى کامل و جامع و مانع 
کلیه افراد بشر به اطالعات عام از سیاسى مالى و غیره میباشد که ظاهراً هر چند بلند پروازانه و در 
عمل شايد غیره ممكن باشد الکن از نظر بازی قابل تحسین جلوه مینمايد. اما تا چه حد اين مطلب 

صحت دارد و میتواند مورد قبول قرار گیرد محل ترديد و تامل جدی است.

میگويند فعال اين شخص در انگلستان اقامت دارد و همواره محل زندگى خود را تغیر میدهد، و حتا 
رنگ موی خود را هم به منظور عدم شناسايى تعويض کرده است. ولى  با تمام شدن مدت ويزا 
آقای جولیان ممكن است آواره دشت و بیابان شود و به هر حال پايان کار او غیره قابل پیش بینى 
است و نهايتا در صورت يافتن اين شخص انتقال او به آمريكا نیز، منوط به موافقت کشور مطبوعش 

استرالیاست.
کشور  در  خصوصا  بانكى  و  مالى  موسسات  متوجه  ظاهراً  شخص  اين  اقدامات  بعدی  مرحله 
آمريكاست که همگان را به تكاپو و اضطراب انداخته است. نگارنده اين سطور در ختم اين سواالت 

را مطرح میكند؛

1 آقای جولیان   اين اطالعات را چگونه به دست آورده؟
2 منابع اطالعات با وجود محرمانه بودن مفادش چه کسانى بودند؟

3 انگیزه اين فرد چیست و چه اهدافى را دنبال میكند.
4 چرا اين زمان برای اين گونه افشاگريها؟

5 مسئله پشت پرده اين قضايا چیست؟

نگارنده اين سطور جواب اين سواالت را ندارد و قضاوت در مورد کّل ماجرا را در اختیار خوانندگان 
گرانقدر نشريه  پرشین میگذارد.

درآخرين لحظه اطالع يافتم که منبع اين اطالعات فردی است به نام بردلى مننینگ است که به علت 
استعفا از موسسه مطبوع خود از آمريكا، اين اطالعات را دون لود و در اختیار اين سايت و آقای 

جولیان قرار داده است. 
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مروري بر مطبوعات جهان در هفته اي که گذشت 

به استقبال سال نو 

هر  ذهن  به  که  چیزی  اولین  میالدی  آخر  ماه  در 
مخصوص  شماره  انتشار  مى رسد  تحريريه ای 
در  که  چیزی  است.  گذشته  سال  وقايع  مرور 
ديده  وفور  به  ايران  در  هم  اسفند  ماه  روزهای 
ويژه  شماره های  و  سالنامه  انتشار  و  مى شود 
سال، چند سالى است در کشور ما هم بدل به سنت 
ندرت  به  جهان  مشهور  مطبوعات  اما  است.  شده 
به مرور ساده وقايع سال گذشته بسنده مى کنند. 
اغلب به بررسى فرآيند ها مى پردازند و نگاهى هم 

به سال آينده دارند. 

سالى  چند  اکونومیست  هفته نامه  میان  اين  در 
مهم ترين  درباره  شماره ای  انتشار  با  که  است 
برای  ويژه نامه ای  عمال  آينده  سال  پیش بینى های 
تايم  مى کند.  منتشر  گذشته  نه سال  و  آينده  سال 
 100 فارن پالیسى  و  مى کند  انتخاب  سال  چهره 
چهره برتر سال را انتخاب مى کند و از آنان درباره 
از  امسال  مى پرسد.  آينده  سال  مسائل  مهم ترين 
مى شود  تمام  هم  سوم  هزاره  اول  دهه  که  آنجا 
مى توان انتظار داشت که برخى به مرور 10 سال 
گذشته بپردازند، همانطور که تايم چنین کرده است. 

در  بازنگری  به  خود  آخر  شماره  در  تايم  مجله 
اتفاقات 10 سال گذشته در قالب تصاوير پرداخته 
است. در مقدمه اين عكس ها نانسى گیبز روزهای 
آورده  ياد  به  را   1999 پايان سال  در  سرخوشى 
است. روزهايى که مهم ترين دل نگرانى مردم تغییر 
کامپیوترها  تنظیم  خوردن  برهم  و  بود  ساعت 
 2000 به   1999 سال  از  تقويمى  تغییر  به  خاطر 
آخرزمان.  مفهوم  با  مطبوعات  شوخى های  و 
چراغ ها  دوم  هزاره  پايان  با  اينكه  از  روزنامه ها 
و  نريخته اند  فرو  بانك ها  و  روشن اند  هنوز 
هواپیماها سقوط نكرده اند و شهرها در دريا غرق 
نشده اند، ابراز شادمانى مى کردند. به نوشته گیبز 
اما باالتر از اين فجايع چیز بدتری اتفاق افتاد و آن 
بانك،  مانند  نهادهايى  به  اعتماد همگانى  فروپاشى 
دستگاه قضا، کلیسا، سرويس های امنیتى، رسانه ها 
و در نهايت دولت بود به طوری که از هر سه نفر، 
باور  چیزی  درستى  به  »هرگز«  که  مى گويد  يكى 
ندارد اما اين تصوير تاريك تنها نیمى از ماجراست. 

افراد  به  نهادها  از  قدرت  انتقال  ماجرا  ديگر  نیمه 
اجتماعى  را در قدرت گرفتن شبكه های  اين  است. 
مجازی مى توان ديد. به نوشته تايم دهه اول هزاره 
نوشته  تايم  نويسنده  گذشت.  سريع  بسیار  سوم 
اتفاقى  چه  گذشته  دهه  در  مى دانیم  همه  که  است 
کسى  چه  افتاد؟  اتفاقي  چه  واقعا  اما  است  افتاده 
قدرت را به دست آورد و چه کسي آن را از دست 
داد؟ چه کسى ثروتمندتر و چه کسى فقیرتر شد؟ 

اکونومیست هم به سنت اين چند ساله ويژه نامه ای 

شماره  و  کرده  آماده  آينده  سال  پیش بینى  برای 
دنیل  است.  کرده  منتشر  را   2011 در سال  جهان 
فرانكلین سردبیر اکونومیست که سالى يك بار در 
نوشته  مى گذارد،  مطلبش  پای  نام  شماره  همین 
دارند،  درخشش خاصى  اعداد  که  سالى  در  است 
مهم ترين عدد 2 است. فرانكلین توضیح داده است 
که سرنوشت جهان داستان دو اقتصاد است: جهان 
ثروتمند که با رشد کم و بیكاری سروکله مى زند و 
اقتصادهای نوظهوری که رشد بااليى در حال فتح 

قله ها هستند. 
اروپا به دو بخش تقسیم شده است، مرکز آن که 
اقتصاد محكمى دارد و پیرامون آن که اقتصادش 
تقسیم  اين  ديگر  کشورهای  در  است.  لزران شده 
بهره مند  بخش های  مثال  است  هم  بیشتر  تمايز  و 
چین و بخش های بى بهره. در عرصه سیاسى هم 
اين تقسیم بندی خودش را نشان مى دهد: در آلمان 
وضع  سیاسى  احزاب  اقتصادی  شكوفايى  به  رغم 
میان  آينده  تنازع  هم  آمريكا  در  دارند،  شكننده ای 
کاخ و کنگره به بن بست سیاسى منجر خواهد شد 
و بزرگ ترين کشور آفريقايىـ  سودان ـ ممكن است 

عمال به دو بخش تجزيه شود. 
اين حال و هوای تقسیم شدن در مسائل بین المللى 
در راس  فرانسه  به  رغم تالش های  دارد.  نمود  هم 
گروه جي8 و جي20 به نظر مى رسد حاصل جمع 
اين دو گروه صفر باشد. بحث بر سر  نیروها در 
به  بدل  اقلیمى  تغییرات  و  تجارت  پولى،  ارزش 

مسابقه طناب کشى شده است. 
فارن پالیسى هم شماره ساالنه خود را منتشر کرده 
و در آن به 100 متفكری که زندگى ما را تحت تاثیر 
شماره  اين  در  است.  پرداخته  داده اند  قرار  خود 
فارن پالیسى سعى کرده است مهم ترين دغدغه های 
اين متفكران را بررسى کند. در میان اين 100 نفر 
جوزف  کری،  جام  کیسینجر،  هنری  چون  کسانى 
استیگلیتز، استیو جابز، يوسا، طارق رمضان، بیل 
گیتز، آنگ سان سوچى، مادلین آلبرايت و توماس 
جالبى  سواالت  زمینه  اين  در  دارند.  قرار  فريدمن 
رهبر   3 اينكه  جمله  از  است.  پرسیده  آنان  از  هم 
غیرآمريكايى که در سال گذشته بیشترين تاثیر را 
بر مسائل جهانى گذاشته اند. اين صد نفر نام محمود 
-رئیس جمهور  لوال  نام  بار،   25 را  احمدی نژاد 
برزيل - را 18 بار و نام هو جین تائو -رئیس جمهور 
از  يكى  هم  چین  کرده اند.  تكرار  17بار  را   - چین 
در  است.  بوده  پرسش ها  اين  در  مهم  موضوعات 
پاسخ به اين سوال که رشد چین چه مزيتى داشته 
است 55درصد بیرون آمدن میلیون ها نفر از فقر را 
مهم ترين مزيت اين پیشرفت دانسته اند و 11درصد 
در  دانسته اند.  مزيت  را  بین المللى  قدرت  تعادل 
عوض 24درصد نقض حقوق بشر، 19 درصد تقلید 
کشورهای ديگر از مدل حكومتى چین و 17 درصد 
اثرات زيست محیطى مدل توسعه چین را مهم ترين 
ضررهاي رشد چین دانسته اند. در دو کشوری که 
آمريكا به آنان لشكر کشیده است، نظرات از زمین 

تا آسمان متفاوت است. 
در حالى که 81 درصد فكر نمى کنند وضع در عراق 
درصد   62 درصد(،   2 تنها  برابر  )در  شود  بدتر 
نخواهد  موفق  افغانستان  در  آمريكا  که  گفته اند 
که  بوده  اين  هم  يكى  اظهارنظرهای جالب  از  شد. 
»نه چنگیزخان و نه لئونید برژنف نتوانسته اند در 
افغانستان موفق شوند، انتظار داريد کشور ديگری 

موفق شود؟«. 
در میان هفته نامه اشپیگل به ماجرای انتشار اسناد 
لیكز واکنش  آمريكا در ويكى  امورخارجه  وزارت 
نگاه  از  جهان  عنوان  با  گزارشى  و  داده  نشان 
آمريكا منتشر کرده است. به نوشته اين هفته نامه 
گرچه هنوز گردوخاك انتشار اسناد نخوابیده است 
اما معلوم است که اين افشاگری ضربه سنگینى به 

دولت آمريكا خواهد زد. 

منتشر  اسناد  در  آمريكايى ها  نظرات  میان  اين  در 
اين  برای  طبیعتا  آلمانى  مقامات  درباره  شده 
اين  در  است.  بوده  مهم تر  آلمانى  معتبر  هفته نامه 
کسى  عنوان  به  آلمان  صدراعظم  مرکل  از  اسناد 

نام برده شده است که از ريسك کردن مى ترسد.

اشتراک برابر است با 
تداوم در انتشار

ايران و جهان

 ويكى لیكس )WikiLeaks( سازمانى بین المللى 
نقد ها و  پايه گذاری شده و  است که در سوئد 
حساس  مدارك  از  اينترنتى  فاش سازی های 
منتشر  مستعار  نام  با  را  دولتى  سازمان های 
مى کند و نام و نشان منبع آن ها را فاش نمى کند.

توسط   2006 سال  در  ويكى لیكس  سايت 
 )Sunshine Press( سانشاين  انتشارات 
راه اندازی،  از  از يك سال  راه اندازی شد. پس 
اين سايت اعالم کرد که آرشیوی بالغ بر 1/2 

میلیون مدرك دارد.

يك  به  وابسته  ويكى لیكس  جنجالى  سايت   
سازمان غیر دولتى است.

 ويكى لیكس سازمانى متشكل از گروه هايى با 
هدف واحد در سراسر جهان است که توسط 
ژولین آسانژ، يكى از طرفداران آزادی اطالعات 

که زمانى هكر بوده، بنیانگذاری شده است.
 او و همكارانش که اغلب وکیل هستند برای حفظ 
کارشناسانى  راهنمايى  از  افشاکنندگان  هويت 
مانند بن لوری که از پیشگامان تعريف پروتكل 
برای  امن«  سوکت های  »اليه  اس اس ال  امنیتى 
است،  اينترنت  طريق  از  اطالعات  امن  انتقال 

بهره مى برند.
 

تاريخچه
سال  دسامبر  در  ويكى لیكس  که  بار  اولین   
2006 در اينترنت قرار گرفت، باعث برانگیختن 
تمجید  بعضى ضمن  متفاوت شد.  ديدگاه هايى 
از عملكرد اين پايگاه از آن به عنوان پديده ای 
در عرصه روزنامه نگاری تحقیقاتى ياد کردند، 
عملكرد  ديگر  گروهى  که  است  حالى  در  اين 
پايگاه را خطری در زمینه روزنامه نگاری  اين 

دانستند.
 

و  عراق  جنگ  درباره  ها  افشاگری 
افغانستان

ارتش  سری  سند  هزار   92 از  بیش  افشای   
مقامات  خشم  افغانستان  جنگ  درباره  آمريكا 

واشینگتن را برانگیخت.
پشت  اخبار  که  ويكى لیكس  سايت  مديران   
طريق  از  را  اسناد  اين  مى کنند،  افشا  را  پرده 
گاردين  آمريكا،  تايمز  نیويورك  روزنامه های 

بريتانیا و مجله اشپیگل آلمان در اختیار عموم 
قرار دادند.

 اسناد منتشر شده حاوی جزئیات دقیق جنگ 
افغانستان در سال 2004 تا 2010 بود.

اين حال در حالى که وزارت دفاع آمريكا،  با   
انتشار هزاران  از  ناشى  ارزيابى خسارت های 
توسط  افغانستان  جنگ  درباره  سری  سند 
وب گاه ويكى لیكس به هفته ها زمان نیاز دارد، 
ويكى لیكس مدعى شد که هنوز 15 هزار سند 

محرمانه ديگر در اختیار دارد.

 
اين  انتشار  آمريكا  دفاع  وزير  گیتس  رابرت 
برای  را  »ويكى لیكس«  وب گاه  توسط  اسناد 
جان سربازان آمريكايى، متحدان و طرفداران 
اين کشور در افغانستان بطور بالقوه خطرناك 
دانسته و هشدار داده است که به اعتبار اياالت 

متحده در جهان لطمه خواهد زد.
ويكى لیكس  وب گاه  از  آمريكايى  مقام های   
خواسته اند پانزده هزار سند محرمانه ديگر را 
که در مورد جنگ افغانستان در اختیار دارند، 
منتشر نكند. اين اسناد غیر از هفتاد و پنج هزار 
سايت  طريق  از  گذشته  هفته  که  است  سندی 

ويكى لیكس به رسانه ها درز کرد.
 

وزارت خارجه  محرمانه  اسناد  افشای 
آمريکا

 2010 نوامبر   28 تاريخ  در  ويكى لیكس   
اسناد  از  بخش هايى   )1389 آذر   7( میالدی 
امور  وزارت  شده  طبقه بندی  گزارش های  و 
خارجه اياالت متحده آمريكا را که بالغ بر 250 
ديپلماتیك  وابسته های  از  محرمانه  سند  هزار 
جهان  نقاط  همه  در  آمريكا  متحده  اياالت 

مى شود را منتشر کرد.
وب گاه  سرور   ،2010 نوامبر   28 تاريخ  در   
اسناد  افشای  از  قبل  ساعت  يك  ويكى لیكس، 
حمله  مورد  آمريكا  وزارت خارجه  محرمانه 
عدم سرويس دهى قرار گرفت اما با اين وجود 
نیويورك  از جمله  بین المللى  پنج نشريه معتبر 
لوموند  و  پايس  ال  اشپیگل،  گاردين،  تايمز، 
اسناد  اين  از  بخش هايى  هم زمان،  صورت  به 

محرمانه را منتشر کردند.

ويکی ليکس چيست؟ 
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 كره شمالي به آمريکا 
جیمي کارتر - واشنگتن پست  

8 سال پیش در روزنامه واشنگتن پست نوشتم که چگونه 
ايل سونگ بازرسان سازمان انرژي  در ژوئن 1994 کیم 
اتمي را اخراج و تهديد کرد که در صورتي که تحريم ها بر 
کشورش سخت تر شود، سئول را نابود خواهد کرد. کیم که 
مي خواست بحران را از طريق گفت وگوي مستقیم با آمريكا 
اين  درباره  تا  کرد  دعوت  پیونگ يانگ  به  را  من  کند  حل 
موضوع گفت وگو کنیم. با موافقت رئیس جمهور وقت آمريكا 
ـ بیل کلینتون ـ به کره شمالي رفتم و نتايج اين گفت وگوي 
دونفره را که بسیار هم مثبت بود به کاخ سفید گزارش دادم. 
نتیجه مذاکرات مستقیم نماينده ويژه آمريكا و نماينده کره 
شمالي در جنوا که منجر به »بسته موافقتي« شد، سبب شد 
که کره شمالي فرآيند غني سازي را متوقف کند و بازرسان 
به  که شواهدي  وقتي  بازگرداند.  اين کشور  به  را  آژانس 
اورانیوم  با نقش بسته موافقتي  پیونگ يانگ  دست آمد که 
همان  که  بوش  جورج  است،  آورده  دست  به  غني شده اي 
خوانده  محوريت شرارت  از  بخشي  را  کره شمالي  زمان 
بود گفت وگو با اين کشور را موکول به توقف برنامه هاي 
هسته اي اش موکول کرد. کره شمالي هم بازرسان آژانس 
را اخراج کرد و فرآوري میله هاي سوخت را از سر گرفت. 
براي  احتماال  که  دارد  اورانیوم  آن قدر  کره شمالي  اکنون 
7بمب اتمي کافي است. کره شمالي هنوز هم بر گفت وگوي 
مستقیم با آمريكا اصرار دارد. رهبران پیونگ يانگ معتقدند 
نیروي نظامي کره جنوبي توسط واشنگتن کنترل مي شود 
از آتش بس 1953  دارند که کره جنوبي بخشي  و اصرار 
آزادي  بر  نظارت  براي  من  گذشته  جوالي  است.  نبوده 
شهروند آمريكايي اسیر کره شمالي به پیونگ يانگ دعوت 
شدم. با اين پیش شرط آن دعوت را پذيرفتم که ديدار من از 
کره شمالي شامل زمان مناسبي براي گفت وگو با مقامات 
کردند  براي من روشن  آنان  باشد.  هم  کره شمالي  عالیه 
از سالح هاي  که عمیقا مي خواهند شبه جزيره کره عاري 
و   1994 توافق  مبناي  بر  پايدار  صلحي  و  شود  هسته اي 
در  بحث  براي  اختیاري  که  من  شود.  ايجاد   2005 توافق 
اين باره نداشتم، اين پیغام را به دولت آمريكا و کاخ سفید 
منتقل کردم. مقامات چین هم از مذاکرات دوجانبه حمايت 
آمريكايي هايي  ديگر  طريق  از  کره شمالي  مقامات  کردند. 
که از اين کشور ديدار کرده اند، پیام هاي مشابهي داده اند. 
اين مقامات به من گفته اند که تاسیسات هسته اي اين کشور 
باشد.  آمريكا  با  مذاکره  موضوع  از  بخشي  مي تواند  هم 
زمان  در  که  فرستاده  پیام هايي  ثابت  به طور  يانگ  پیونگ 
توافقي  به  که  است  آماده  آمريكا  با  گفت وگوهاي مستقیم 
براي پايان دادن به برنامه هاي هسته اي اش برسد و آن را 
کامال زيرنظر آژانس انرژي هسته اي قرار دهد و در نهايت 
هم به توافق صلحي برسد که جايگزين آتش بس »موقت« 
اين پیشنهاد توجه کند. گزينه  1953 شود. آمريكا بايد به 
جايگزين براي کره شمالي اين خواهد بود که هر اقدامي را 
که براي دفاع از خود از برابر تهديدي که ادعا مي کند، انجام 
دهد. تهديدي که به نظر آن ها وجود دارد، حمله  نظامي با 
حمايت آمريكا است که منجر به تغییر رژيم در اين کشور 

مي شود.  24 نوامبر 2010 

يخبندان بي سابقه
 در انگليس 

انگلستان  سراسر  بي سابقه  يخبنداني  و  برف 
انگلیس  کارشناسان هواشناسي  گرفت.  فرا  را 
مي گويند: چنین سرما و يخبنداني در 17 سال 
گذشته در اين کشور سابقه نداشته است.موج 
و سرماي شديدي که ازجمعه شب بخش هاي 
در  است،  گرفته  فرا  را  انگلیس  از  وسیعي 
فروند  آفريد.يك  حادثه  نیوکاسل  فرودگاه 
هواپیماي بوئینگ مسافري 737 با 189 مسافر 
علت  به  نیوکاسل  فرودگاه  در  فرود  هنگام  به 
کسي  به  ولي  شد  خارج  آن  از  باند،  لغزش 

آسیب نرسید.

نقاطي  از  يكي  اسكاتلند  شاير  آبردين  بخش 
است که يخبندان شديدي در آنجا حاکم شده 

است. به طوري که حدود 80 مدرسه اين منطقه 
نیمه  در  برق  بودند.ارتفاع  تعطیل  نیز  امروز 
مي رسد.  متر  سانتي   15 به  انگلیس  شرقي 

گفتني است ماه نوامبر در انگلیس، هوا معموال 
باراني و مه آلود است. 

که  است  حدی  به  خیابان ها  در  برف  شدت 
به حرکت  قادر  اتوبوس های سرويس مدارس 
به  انگلیس  نیمه شرقى  ارتفاع برق در  نیستند. 

پانزده سانتى متر مى رسد. 

در  انگلیس،  هواشناسى  اداره  اعالم  بنابر 
به جز  نیز  اين کشور  بخش های جنوب غربى 
جمله  از  مناطق  تمامى  در  هوا  دمای  لندن، 
کورنول Cornwall به شدت کاهش يافته است 

و ترافیك خودروها مختل شده است.
گويند  مى  انگلیس  هواشناسى  کارشناسان 
چنین سرما و يخبندانى در هفده سال گذشته 
در اين کشور سابقه نداشته است.گفتنى است 
ماه نوامبر در انگلیس، هوا معموال بارانى و مه 

آلود است.
پیش بینى مى شود سرما و يخبندان در انگلیس 

تا هفته آينده ادامه داشته باشد.
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كاال بدون مجوز، عوارض و 
ماليات صادر مي شود 

 قائم مقام وزارت بازرگاني اعالم کرد که در راستاي 
پنجم  برنامه  در  غیر نفتي  صادرات  توسعه  از  حمايت 
توسعه، کاال بدون نیاز به اخذ مجوز و پرداخت مالیات 
در  گفت:  موحدي  مي شود.مسعود  صادر  عوارض  و 
برنامه پنجم توسعه اخذ مالیات و عوارض از کاالهاي 
منابع  از  صیانت  منظور  به  و  شده  ممنوع  صادراتي 
يا با  کشور، عوارض ويژه براي صادرات موارد خام 
ارزش افزوده پايین با تصويب هیات وزيران وضع و 
دريافت خواهد شد.قائم مقام وزارت بازرگاني با اشاره 
افزايش  و  غیر نفتي  صادرات  از  حمايت  ضرورت  به 
ادامه  باال،  افزوده  ارزش  با  کاالهاي  صادرات  میزان 
داد: تنظیم بازار داخلي مانعي براي صدور انواع کاال در 
پنجم نخواهد بود و صدور تمامي کاالها  برنامه  طول 
و خدمات، به جز اشیاي عتیقه و میراث فرهنگي، اقالم 
ذخیره  حفظ  جنبه  که  گونه هايي  و  دامي،  نباتي  خاص 
ژنتیكي يا حفاظت محیط زيست را داشته باشند، بدون 
اخذ مجوز صورت خواهد گرفت.وي مصوبات برنامه 
مثبت  و  سازنده  بسیار  را  بازرگاني  بخش  در  پنجم 
مجوز  و  عوارض  مالیات،  گفت: حذف  و  کرد  ارزيابي 
براي صادرات ، نشان دهنده توجه ويژه برنامه نويسان 
به توسعه صادرات غیر نفتي است.موحدي با بیان اينكه 
برنامه پنجم، دولت را مكلف کرده تا با اقدامات جبراني 
افزود: دولت به  از تولید داخل حمايت کند،  و حفاظتي 
منظور افزايش میزان مشارکت بنگاه ها و همچنین سهم 
تشكل ها، کنسرسیوم ها،  شرکت هاي مديريت صادرات و 
شرکت هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، در 
برنامه پنجم، کمك ها، تسهیالت، مشوق ها و حمايت هاي 
مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتي 
پتانسیل  داراي  يافته ،  سازمان  تشكل هاي  اين  به  را 

وي،  گفته  کرد.به  خواهد  اعطا  پاسخگو  و  اجرايي 
به  مجوز  هرگونه  اخذ  از  خدمات  و  کاالها  صادرات 
مرسوم  گواهي هاي  و  اجباري  استانداردهاي  استثناي 
در تجارت بین الملل )مورد درخواست خريداران( معاف 
خواهد بود.وي با بیان اين مطلب که نگاه برنامه پنجم به 
واردات کاال نیز تغییر کرده است، گفت: کاالهايي که فاقد 
استانداردهاي تعريف شده ايران باشند، به هیچ عنوان 
پیدا نخواهند کرد. را  مجوز ورود و توزيع در کشور 
موحدي، در رابطه با کاالهاي قاچاق ضبط شده، بدون 
صاحب و توقیف شده در گمرك ، خاطر نشان کرد: اين 
نوع کاالها در صورت نداشتن استاندارد قابل قبول بايد 
به مبدا خود بازگشت داده شوند و تنها در صورت دارا 
بودن شرايط استفاده در مصارف ثانوي، اجازه خريد 

و فروش براي مصرف ثانويه خواهند داشت.

كاهش شش ميليارد دالري ذخاير ايران 

حكايت  اکونومیست  اطالعات  واحد  گزارش  تازه ترين 
به جز طال در سال جاري  ايران  دارد که ذخاير  از آن 
کاهش بیش از شش میلیارد دالري خواهد داشت.نهاد 
نوامبر  ماه  گزارش  در  اکونومیست  اقتصادي  معتبر 
مي رود،  شمار  به  گزارش  تازه ترين  که  خود   2010
 81 را  گذشته  سال  در  طال  به جز  ايران  ذخاير  میزان 
میلیارد و 59 میلیون دالر برآورد و پیش بیني کرد که 
اين میزان با شش میلیارد و 250 میلیون دالر کاهش در 
میلیون دالر برسد.  میلیارد و 809  به 74  سال جاري 
شاهد  کشور   1387 سال  در  اکونومیست  اعتقاد  به 
سال  طي  و  بود  خود  خارجي  ذخاير  میزان  بیشترين 
به  نزولي  روند  ذخاير  اين  میزان  آينده  و سال  جاري 
که  است  کرده  عنوان  گرفت.اکونومیست  خواهند  خود 
با ثبت رقم 72  ايران به جز طال  در سال 1390 ذخاير 
میلیارد و 809 میلیون دالري، کاهش دو میلیارد دالري 

نسبت به سال جاري خواهد داشت. 

بيکاری 
در ادبيات 
اقتصادی

به  بيکاری  اقتصادی،  ادبيات  در 
دو دسته ارادی و غيرارادی تقسيم 
می شود. بيکاری ارادی در حالی 
فعال  فرد  برای  كه  گيرد  شکل می 
در جامعه كار وجود دارد، اما وی 
تمايلی به اشتغال در آن ندارد. اما 
اثرات  دليل  به  غيرارادی  بيکاری 
اجتماعی و اقتصادی پديد می آيد.

های  بحران  و  دولت  دخالت  بازار،  ساختار 
نوع  اين  داليل  مهمترين  از  اجتماعى  و  اقتصادی 
ارادی،  بیكاری  در  آيند.  مى  حساب  به  بیكاری 
همچون  داليلى  به  را  خود  های  شغل  کارگران 
ترجیحات سلیقه ای و يا سطح پايین دستمزد رد 
مى کنند، در حالى که در بیكاری غیرارادی، افراد 
بر اثر عوامل بیرونى از جمله ورشكستگى، کاهش 
تقاضا بر اثر بحران اقتصادی و مواردی مانند آن 

بیكار مى شوند. 
تقسیم  دسته  چند  به  غیرارادی  بیكاری  خود 
بیكاری  کینزی،  يا  ادواری  بیكاری  که  شود  مى 

اين  مهمترين  از  کالسیك  بیكاری  و  ساختاری 
طبقه بندی ها محسوب مى شوند. همچنین بیكاری 

اصطكاکى از آن دسته بیكاری ها است که در طبقه 
بیكاری ارادی جای مى گیرد. 

بیكاری ادواری آن نوع از بیكاری است که بر اثر 
به  رکود  دوره  در  و  تجاری-تولیدی  های  سیكل 
دستمزدهای  بیكاری،  نوع  اين  در  آيد.  مى  وجود 
نیروی کار متناسب با کاهش قیمت ها کاهش نمى 
يابند و در نتیجه، به دلیل زيان آور شدن فعالیت 
های اقتصادی، نیروی کار - که عاملى متغیر است 

- از کار بیكار مى شود. 
که  آيد  مى  وجود  به  زمانى  اصطكاکى  بیكاری 
نیروی کار با تعويض شغل خود، زمانى را به دلیل 
فقدان شغل با بیكاری مواجه مى شود. توضیح آن 
به   - جوانان  بین  در  بیشتر  بیكاری،  نوع  اين  که 
دلیل عدم 

بهره مندی از اطالعات مشاغل - به وجود مى آيد. 

● شکاف عرضه و تقاضای كار 
بیكاری ساختاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای 
کار و همچنین تفاوت در مهارت های نیروی کار و 
تقاضای بازار حاصل مى شود. عمومًا با پیشرفت 
پیشرفت  با  کار  نیروی  تطابق  عدم  و  تكنولوژی 
شود.  مى  حاصل  ساختاری  بیكاری  جديد،  های 
اين نوع از بیكاری در شرايط ديگری هم به وجود 
از طريق ورود  افزايش عرضه کار  آيد و آن  مى 

فارغ التحصیالن جديد به بازار کار است. 
عمومًا عدم توانمندی بخشى از آنها با تقاضايى که 
در بازار وجود دارد، يك نوع بى نظمى در بازار 
کار پديد مى آورد. اين بى نظمى از آنجا ناشى مى 
شود که تقاضای کار منطبق با عرضه نبوده و در 
نتیجه در کوتاه مدت و میان مدت - در صورتى 

برخوردار  مناسبى  شرايط  از  ها  زيرساخت  که 
نباشند - شاهد افزايش بیكاری خواهیم بود. البته 
بايد به اين مسأله توجه داشت که انعطاف ناپذيری 
عامل  خود  دستوری(  )دستمزدهای  دستمزدها 
مهمى در پديد آوردن بیكاری ساختاری است. اگر 
نظام دستمزدی از انعطاف کامل برخوردار باشد، 
توانايى  عدم  و  کار  عرضه  افزايش  به  توجه  با 
ها،  شغل  برخى  در  خدمات  ارايه  در  کار  نیروی 
يابد و بر  نرخ حقوق پرداختى به آنها کاهش مى 
عكس به دلیل کاهش عرضه کار در برخى شغل ها 
به دلیل نیاز به مهارت شغلى باال، نرخ آن افزايش 
مى يابد و نظام بازار آزاد به صورت خودکار، به 
تعديل و تناسب عرضه و تقاضای کار مى انجامد. 
وجود  به  شرايطى  در  کینزی  يا  ادواری  بیكاری 
اين  يابد.  مى آيد که تقاضای کل به شدت کاهش 
بیكاری شباهت بسیار زيادی به بیكاری غیرارادی 
تفاوت  يكديگر  با  خاص  مواردی  در  تنها  و  دارد 
دارند. بیكاری فصلى هم آن نوع از بیكاری است 
های  زمان  در  اشتغال  و  کار  فقدان  دلیل  به  که 
خاصى از سال مثل زمان فراغت کشاورزان پس 

از برداشت محصول به وجود مى آيد. 

است،  بیكاری  ديگر  انواع  از  که  کالسیك  بیكاری 
و  آيد  مى  وجود  به  بازار  کیفى  موقعیت  دلیل  به 
مبّین آن نوع از بیكاری است که در شرايط پیشى 
گرفتن نرخ دستمزدها از نرخ بازار ايجاد مى شود. 
دولت  های  دخالت  معتقدند  اقتصاددانان کالسیك 
در بازار کار مثل تعیین قانون حداقل دستمزد - که 
هزينه کارفرما را در قبال کارگری که از توانايى 
نیست  برخوردار  کار  انجام  برای  کافى  و مهارت 
افزايش مى دهد - اقتصاد را از کارايى و کارآمدی 
که  چرا  سازد،  مى  دور  کامل  اشتغال  شرايط  و 
عالوه بر تحمیل هزينه بیشتر از ارزش نیروی کار، 
آن دسته از افرادی را هم که به دلیل مهارت شغلى 
بايد دستمزد بیشتری دريافت کنند، در همان سطح 
اين  و  نمايد  مى  تثبیت  مقرر دستوری  دستمزدی 
تشويق  در  دستمزدها  ناکارآمدی  جز  به  چیزی 

تنظیم عرضه و تقاضای کار نیست.
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کمیسیون اروپا در گزارش جديد خود اعالم 
کرد رشد اقتصادي منطقه يورو سال آينده 
اندکي کاهش خواهد يافت زيرا سیاست هايي 

که دولت ها در اين منطقه اتخاذ کرده اند و 
هدف آن کاستن از کسري بودجه و بدهي 
دولتي است، از میزان مصرف خانوارها و 

سرمايه گذاري شرکت ها خواهد کاست. 

بازگرداندن  رياضت جويانه،  سیاست هاي 
دنبال  نیز  را  سرمايه  بازارهاي  به  اعتماد 
نسبي  تحقق  درباره  امیدهايي  و  مي کند 
اهداف آن وجود دارد. وضعیت نگران کننده 
تا  بلوك يورو حداقل  در کشورهاي عضو 
در  و  يافت  ادامه خواهد   2011 پايان سال 
سال 2012 مي توان انتظار داشت اوضاع به 
میزان قابل مالحظه اي بهبود يابد. کمیسیون 
درباره  را  گزارشي  بار  دو  هر سال  اروپا 
تشكیل  عضو   27 از  که  اروپا  اتحاديه  کل 
شده منتشر مي کند. در گزارش جديد، رشد 
اقتصادي بلوك يورو در سال 2011، حدود 
رقم  از  کمتر  درصد   0.2 يعني  درصد   1.5
مربوط به سال جاري پیش بیني شده است. 
اين  اقتصادي  رشد  نرخ  نیز   2012 سال 
يافت.  خواهد  افزايش  درصد   1.8 به  بلوك 
با توجه به اينكه طي دو سال آينده میزان 
مصرف داخلي به تدريج رشد خواهد کرد، 
رشد اقتصادي بلوك يورو درون زا خواهد 
بود و کمتر از گذشته به صادرات وابسته 

است. 

در  يورو  بلوك  اقتصادي  رشد  موتور 
اقتصاد  بزرگ ترين  آلمان،  آينده  سال 
اين  اقتصاد  رشد  بود.  خواهد  منطقه  اين 
کشور امسال 3.7 درصد و سال آينده 2.2 
درصد خواهد بود. سال آينده به سبب آنكه 
اقتصاد جهان هنوز قدرت کافي را به دست 
نیاورده و رشدي قابل مالحظه پیدا نكرده 
کاالهاي  براي  تقاضاي جهان  میزان  است، 
صادراتي اروپا کم خواهد بود اما همزمان 
خود  بودجه  میزان  از  اروپايي  دولت هاي 
تا  مي برند  باال  را  مالیات ها  نرخ  و  کاسته 
خود  کشور  مالي  و  اقتصادي  اوضاع  به 
سامان دهند. بدين ترتیب اگر رشد اقتصاد 
جهان چندان زياد هم نباشد، در صورتي که 
اروپايي  اقتصادي کشورهاي  سیاست هاي 
اجرا شود مي توان سال 2011  به درستي 
بهبود  سال  را   2012 سال  و  سال گذار  را 
 16 بلوك  در  اقتصادي  شرايط  واقعي 
کسري  آينده  سال  دانست.  يورو  عضوي 
بودجه کشورهاي عضو بلوك يورو از 6.3 
درصد کنوني به 4.6 درصد تولید ناخالص 

داخلي آنها کاهش خواهد يافت.

 در سال 2012 نیز اين میزان به 3.9 درصد 
کاهش  کشورها  اين  داخلي  ناخالص  تولید 

مي يابد اما وضعیت بدهي  دولت ها وخیم تر 
خواهد شد. انتظار مي رود در سال 2011، 
بدهي دولتي در اين منطقه از 84.1 درصد 
کنوني به 86.5 درصد تولید ناخالص داخلي 
افزايش  درصد   87.8 به   2012 سال  در  و 

يابد. 

اروپايي  کشورهاي  معتقدند  کارشناسان 
به  دادن  سامان  براي  بزرگي  مشكالت  با 
شرايط اقتصادي و مالي خود مواجه هستند 
و براي تحقق اهداف تعیین شده ضروري 
را  پولي  انقباضي  سیاست   دولت ها،  است 
اين  نگران کننده  نكته  کنند.  دنبال  همچنان 
از سوي صندوق  شده  اعطا  وام  که  است 
بین المللي پول و اتحاديه اروپا به کشورهاي 
بازپرداخت  بايد روزي  دچار بحران بدهي 
شود و اين بدان معناست که يونان و ايرلند 
ياد  نهادهاي  از  عظیمي  مالي  کمك هاي  که 
شده گرفته اند هم بايد اين وام ها و بهره آن 
و هم سود اوراق قرضه اي را که فروخته اند، 
پرداخت کنند. البته اين فرآيند طي چند سال 
تحقق خواهد يافت اما کاستن از هزينه ها و 
مي تواند  حدودي  تا  مالیات ها  نرخ  افزايش 

مشكالت را حل کند. 

اقتصاد  مديريت  براي  اروپايي  کشورهاي 
بیروني  و  دروني  درآمدي  منابع  به  خود 
هستند.  نیازمند  صادرات  و  مالیات  يعني 
دقیقا به همین دلیل است که خبرهاي مثبت 
از اروپا تاثیري بسیار کوتاه مدت بر رفتار 
سرمايه گذاران  اعتماد  و  مصرف کنندگان 
رسیدن  نتیجه  به  خبر  دوشنبه  روز  دارد. 

چند  توانست  تنها  ايرلند  به  کمك  مذاکرات 
مالي  بازارهاي  در  را  شاخص ها  ساعت 
اواخر  در  که  شد  مشاهده  و  کند  مثبت 
ساعات کار بازارهاي مالي، شاخص ها تحت 
از گسترش بحران  نگراني هاي عمیق  تاثیر 
به اسپانیا و پرتغال منفي شدند. بازار مالي 
تاثیر  اروپا  وضعیت  از  نیز  متحده  اياالت 
نیز  بازارها  اين  در  شاخص ها  و  پذيرفت 
قريب الوقوع  اجراي  رغم  به  شدند.  منفي 
طرح جديد تحرك اقتصادي از سوي بانك 
مرکزي آمريكا که قاعدتا به کاهش ارزش 
مي شود  پیش بیني  شد،  خواهد  منجر  دالر 
در  و  يابد  کاهش  همچنان  يورو  ارزش 
آينده هر يورو با 1.2 دالر معاوضه خواهد 
بزرگ  تحوالتي  پیش بیني  اين  تحقق  شد. 
در بازارهاي مالي و بازار مواد خام جهان 
به وجود خواهد آورد. رشد ارزش دالر به 
کاهش شديد قیمت مواد خام منجر مي شود 
و توازني که در نرخ برابري ارزهاي معتبر 
رفت.  خواهد  میان  از  آمده  پديد  جهان 
بدهكار  دولت هاي  استقراض  هزينه  اکنون 
سادگي  به  نمي توان  ديگر  و  يافته  افزايش 

اوراق قرضه را به فروش رساند. 

در نتیجه بايد سود اوراق ياد شده باال رود 
تا امكان فروش آنها فراهم شود اما دولت ها 
اين  خريداران  به  باال  سودي  نیستند  قادر 
اوراق بدهند و همین امر آنها را در پرداخت 
مشكل  با  فروخته اند  قبال  که  اوراقي  سود 
رو به رو کرده است. مشكل اصلي اين است 
کشورهاي  در  دولتي  بدهي هاي  اکثر  که 
بانك ها  يعني  است  بانكي  نظام  به  اروپايي 
با خريد اوراق قرضه دولت ها عمال دولت را 
اينكه  دلیل  ديگر  از سوي  کرده اند.  بدهكار 
را  دولتي  اوراق قرضه  توانسته اند  بانك ها 
بخرند، اين است که از لحاظ رتبه اعتباري 
وضعیت مناسبي داشته اند يعني براي مثال 
بوده  يكسان  آلمان  و  ايرلند  اعتباري  رتبه 

اما اخیرا اين وضعیت تغییر کرده است. 

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, 
London W1K 6WD
(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae

دفتر مركزی لندن:

آخرين نرخ های ارز بانک مركزی

گزارش کمیسیون اروپا درباره رشد اقتصاد اين قاره در سال 2011 منتشر شد 

سال آينده اقتصاد بلوک يورو 1/5 
درصد رشد خواهد كرد 
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info@persianweekly.co.uk سينما
»سوت زدن زير آب« به 

آلترناتيو رفت
کارگردانى  به  آب«  زير  زدن  »سوت  کوتاه  فیلم 
جشنواره  دوره  هفدهمین  در  ورعى  هوشمند 
با ساير  رقابت  به  آلترناتیو صربستان  بین المللى 
آثار اين جشنواره مى پردازد. در خالصه داستان 
هوشمند  تجربه  سومین  که  زيرآب«  »سوت زدن 
ورعى است، آمده است: »همیشه عده  ای بدبخت 
عده ای  و  باشند  بدبخت  بايد  که  چرا  هستند، 

خوشبختند چون بايد خوشبخت باشند.«
مى کند  روايت  را  جوانى  زوج  داستان  فیلم  اين 
»سوت  عوامل  از  برخى  نمى شوند.  بچه دار  که 
پرويز  تولید:  مدير  از:  عبارتند  آب«  زير  زدن 
صدابردار:  مجلل،  محمد  تصويربردار:  حسنلو، 

جاويدخوشدل و صداگذار: مهرشاد ملكوتى.
و  رضايان  نساء  ورعى،  هدی  مسعودی،  پژمان 

کاوه دودی از بازيگران اين فیلم هستند.
 12 الى   8 آلترناتیو  جشنواره  دوره  هفدهمین 
بلگراد  در  ماه(  21آذر  )17الى  دسامبر2010 
ورعى  هوشمند  مى شود.  برگزار  صربستان 
فیلم  با  هم  جشنواره  اين  دوره  پانزدهمین  در 

»بادبادك ها پاکدامنى نمى دانند« حضور داشت.
ويژه  جايزه  اين  از  پیش  آب«  زير  زدن  »سوت 
فیلم  جشنواره  از  دوبروتورسكى  سرگئى 
فیلم  بهترين  افتخار  ديپلم  روسیه،  سن پترزبورگ 
تجربى در بیست وششمین جشنواره بین المللى فیلم 
کوتاه تهران، جايزه اول بهترين فیلم و جايزه دوم 
بهترين کارگردانى از فستیوال فیلم همقدم پاريس 
فرانسه و تقدير ويژه هیات داوران فستیوال فیلم 
زوريخ سوئیس را به خود اختصاص داده و در 
جشنواره هايى چون استانبول ترکیه، چشم سوم 
فیلم های  جشنواره  رومانى،  مورس  تیرگو  هند، 
سوريه،  دمشق  ايتالیا،  میالن  انگلستان،  کردی 
نايروبى کنیا، نیس صربستان، پريشتینای کوزوو 

و تیرانای آلبانى به نمايش درآمده است.

تام هنکس در فيلم جديد 
كاترين بيگلو

کمپانى پارامونت اعالم کرد، »تام هنكس« به عنوان 
نخستین بازيگر پروژه فیلم »سگ های خواب آلود« 
به کارگردانى »کاترين بیگلو« قرارداد امضا کرد. 

گانه«  سه  »جبهه  عنوان  با  تر  پیش  که  فیلم  اين 
مطرح شده بود، با فیلم نامه ای از »مارك بوال« 

ساخته خواهد شد. 
»سگ های خواب آلود« داستان يك منطقه مرزی 
میان آرژانتین، پاراگوئه و برزيل است که مكانى 
امن برای ارتكاب جنايت های سازمان دهى شده 
به شمار مى رود. در اين منطقه پنج جنايت کار در 
سنین مختلف در قالب يك گروه با يكديگر همكاری 

مى کنند. 
سال  بیگلو  کاترين  ديلى،  اسكرين  گزارش  به 
گذشته با فیلم تحسین شده »قفسه درد« موفق به 
و  فیلم  بهترين  ازجمله  اسكار  جايزه  شش  کسب 

بهترين کارگردانى شد. 

برای   1993 های  سال  در  دوبار  هنكس  تام 
»فیالدلفیا« و 1994 برای »فارست گامپ« موفق به 

کسب جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد شد. 
»بى  به  توان  مى  »هنكس«  آثار  ترين  معروف  از 
»جاده  رايان«،  »نجات سرباز  در سیاتل«،  خوابى 
ای به سوی تباهى«، »ترمینال« و »رمز داوينچى« 
جشنواره  ای  نقره  خرس  کسب  وی  کرد.  اشاره 
برلین در سال 1994 و چهار جايزه گلدن گلوب را 

در کارنامه افتخارات سینمايى اش دارد. 
»جانى  پارامونت،  کمپانى  مقامات  اعالم  براساس 
دومین  آمريكا  سینمای  سرشناس  بازيگر  دپ«، 
قرارداد  آنیده  روزهای  طى  پروژه  اين  بازيگر 
امضا مى کند. کاترين بیگلو قصد دارد از »جانى 

دپ« در نقش مقابل »تام هنكس« استفاده کند. 

دريايى  »دزدان  فیلم  در  اکنون  هم  دپ  جانى 
به  لندن مشغول  در  غريبه«  امواج  کارائیب؛ روی 
بازی است. وی که اخیرا به عنوان پردرآمدترين 
فیلم  در  بازی  برای  شد،  معرفى  هالیوود  بازيگر 
تیم  کارگردانى  به  عجايب«  سرزمین  در  آلیس   «
نقش  در  بازی  برای  و  پوند  میلیون   50 برتون 
 15 نیز  توريست«   « فیلم  در  آنجلینا جولى  مقابل 

میلیون پوند درآمد داشته است.

كارگردان سرشناس 
ايتاليايی خودكشی كرد

ماريو مونیچلى کارگردان و فیلمنامه نويس نامزد 
اسكار روز دوشنبه بر 
پنجره  از  سقوط  اثر 
طبقه پنجم بیمارستانى 
در شهر رم درگذشت.

ساله   95 فیلمساز   
دچار اختالالت مربوط 
بود  لوزالمعده  به 
گزارش  رسانه ها  و 
به  او  ظاهرا  دادند 

پرت  پايین  به  پنجره  از  را  خود  خودکشى  قصد 
کرده است.

شاخص  چهره های  از  يكى  مونیچلى  ماريو 
سینمای کمدی ايتالیا در سال های 1950 و 1960 
سالطین  از  يكى  عنوان  به  رسیدن  برای  او  بود. 
راهى  کرد،  طى  را  طوالنى  راهى  ايتالیايى  کمدی 
که با دستیاری بسیاری از معروفترين فیلمسازان 
اروپايى از جمله پیترو جرمى و گوستاو ماچاتى 
آغاز شد.او سال 1965 برای فیلم »سازمان دهنده« 
نامزد   »70 »کازانووا  فیلم  برای   1966 در  و 
سه  بود.  غیراقتباسى  فیلمنامه  بهترين  اسكار 
در  بزرگ  »دردسر  شامل  مونیچلى  ديگر  فیلم 
 )1959( بزرگ«  »جنگ   ،)1958( مادونا«  خیابان 

اسكار  نامزد   )1968( تپانچه«  يك  با  »دختری  و 
بودند.مونیچلى  غیر انگلیسى زبان  فیلم  بهترين 
تا   1939 از  بود،  توسكانى  در   1915 متولد  که 
تجربه  اولین  نوشت.  فیلمنامه   40 از  بیش   1940
بود  پال«  ويا  »پسران  فیلم صامت  او  کارگردانى 
که سال 1935 ساخته شد. مونیچلى با تعدادی از 
چهره های کمدی سرشناس سینما از جمله مارچلو 
ماسترويانى، توتو و آلبرتو سوردی همكاری کرد. 
و  طنز  از شوخ طبعى،  تلفیقى  او  فیلمسازی  سبك 
تلخى بود. قهرمانان فیلم های مونیچلى اغلب عاشق 
و سرشار از ايده های بزرگ بودند که هیچ وقت به 

نتیجه نمى رسید، اما دوستى ها ادامه پیدا مى کرد.
شاخص  چهره های  از  يكى  همچنین  او 
»جنگ  با  مونیچلى  بود.  سینمايى  جشنواره های 
برد  را  بزرگ« جايزه شیر طاليى جشنواره ونیز 
عمر  يك  طاليى  شیر  جايزه  نیز   1991 سال  و 

دستاورد اين جشنواره به او اعطاء شد.

مونیچلى پس از دريافت جايزه خود گفت: »سینما 
هیچ وقت نمى میرد. سینما به دنیا آمده و نمى تواند 
اما  بروند،  بین  از  شايد  سینما  سالن های  بمیرد. 

قطعا برای من اهمیتى ندارد.«
او سه بار هم در جشنواره فیلم برلین برنده جايزه 
لباس  نقره ای بهترين کارگردانى شد؛ »يك  خرس 
و   1976 در  عزيز«  »میشل   ،1957 در  سفارشى« 
»Il marchese del Grillo« در 1981. فیلم سال 
در  مونیچلى   Cari fottutissimi amici  1994

برلین مورد تقدير قرار گرفت.
مانیانى،  آنا  ويتى،  مونیكا  چون  ستاره هايى 
فیلم های  در  لورن  سوفیا  و  دسیكا  ويتوريو 
کوچك  بورژوای  »يك  کرده  اند.  بازی  مونیچلى 
کوچك« با بازی آلبرتو سوردی از ديگر فیلم های 
رز  »گل های  مونیچلى  فیلم  آخرين  اوست.  مطرح 

صحرا« بود که سال 2006 ساخته شد.

ورايتى / 29 نوامبر

خانه ترجمه
              )لندن(
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ترجمه شفاهی در محل يا تلفنی
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info@persianweekly.co.uk جهان فرهنگ
موالنا به تركيه رفت، سهروردي به 

سوريه مي رود!
در  سعي  گسترده  برنامه ريزي  با  کشورها  برخي  که  حالي  در   

نام خود  به  ايراني  ثبت مفاخر 
دانشگاه  اينترنتي  پايگاه  دارند، 
است  قرار  که  داد  خبر  تهران 
»همايش بین المللي شیخ اشراق 
سه  همكاري  با  سهروردي« 
و  »دمشق«،»حلب«  دانشگاه 
برگزار  سوريه  در  »تهران« 
اين  جهان،  گزارش  شود!به 
حائز  جهت  اين  از  همايش 
سال هاي  در  که  است  اهمیت 
توجه  عدم  دلیل  به  اخیر، 
مربوطه،  متولیان  توسط  کافي 
کشورها  برخي  متاسفانه 
برنامه ريزي  با  ترکیه  مثل 
اين  که  کوشیده اند  گسترده 

نمونه  به عنوان  کنند.  معرفي  دنیا  به  خود  کشور  نام  به  را  مفاخر 
مي توان از برنامه هاي متعددي نام برد که اين کشورها با موضوع 
الدين محمد بلخي برگزار و به تدريج بر  گرامیداشت موالنا جالل 
چند  به  را  معنوي  مثنوي  حتي  که  حدي  تا  اند؛  افزوده  آن  دامنه 
زبان دنیا ترجمه و با عنوان اثري از يك شاعر ترك به دنیا عرضه 
که  نشده  عنوان  منتشره،  خبر  در  که  حالي  در  همچنین  اند!  کرده 
بايد گفت  يا سوريه، ولي  ايران است  اين همايش  متولي برگزاري 
ايراد  ايراني است،  اگر سوريه متولي برگزاري گرامیداشت مفاخر 
اصلي متوجه متولیان ايراني است که سوري ها از بي توجهي آنها 
و  اند  ربوده  را  سبقت  گوي  و  کرده  استفاده  مفاخرشان سوء  به 
باقي نمي گذارد.  ايران متولي بوده که ديگر جايي براي سخن  اگر 
چراکه انتظار مي رود ايران در گرامیداشت مفاخرش میزبان باشد 

نه میهمان! 

فردوسي در كتاب ركوردهاي گينس
و  اتريش  خاورشناسي  انستیتو  رئیس   - فراگنر  برت  پروفسور   
ايران شناس- پیشنهاد کرد »شاهنامه« فردوسي به عنوان بزرگ ترين 
کتاب حماسي جهان در کتاب رکوردهاي گینس به ثبت جهاني برسد. 
ياسر موحدفرد، دبیرکل بنیاد فردوسي در گفت وگو با ايسنا درباره  
فردوسي،  بنیاد  پیشنهاد  به  گفت:  اتريش  به  سفر  دستاوردهاي 
جشن هزاره شاهنامه در اتريش به کوشش انستیتو خاورشناشي 
و ايران شناسي آکادمي علوم اتريش و با همكاري رايزني ايران در 
اتريش از 19 تا21 آبان با سه ويژه برنامه در دو شهر وين و گراتس 
برگزار شد. همزمان با 19 آبان ماه در تاالر ديپلماتیك علوم اتريش 

در وين، انستیتو خاورشناسي اتريش میزبان ايران شناسان بود، که 
در اين همايش، پروفسور برت فراگنرـ  رئیس انستیتو خاورشناسي 
اتريش و ايران شناس - پیشنهاد کرد »شاهنامه« فردوسي به عنوان 
به  گینس  رکوردهاي  کتاب  در  جهان  حماسي  کتاب  بزرگ ترين 
ثبت  بنیاد فردوسي تالش مي کند در دوساالنه   ثبت جهاني برسد. 
هزاره جهاني شاهنامه در يونسكو )2010 و 2011(، جشنواره هاي 
گوناگون ديگري را با مذاکره با نهادهاي کارگزار فرهنگي در داخل 
بنیاد  از ره آوردهاي مذاکرات  يكي  کند.  برگزار  از کشور  و خارج 
فردوسي در اين سفرهاي اروپايي، گشايش چهار تاالر ويژه براي 
و  شرقي  هنرهاي  موزه  بزرگ ترين  پرگامون،  موزه  در  شاهنامه 
آذر(   18( دسامبر   9 تاريخ  در  که  است  برلین  در  اروپا  اسالمي 
ايجاد  پايان گفت: پیشنهاد  آغاز به کار خواهند کرد. موحدفرد در 
دانشنامه شاهنامه را با نهادهاي کارگزار فرهنگي مطرح کرديم؛ ولي 

متاسفانه هنوز هیچ نهادي اعالم آمادگي نكرده است. 

بيژن الهي درگذشت
عارضه  اثر  بر  شب  سه شنبه  نقاش  و  مترجم  شاعر،  الهي  بیژن 
گفت:  الهي  ازدوستان  يكي  پارسا  درگذشت.ماني  تهران  در  قلبي 
محمدرضا  که  درحالي  آذرماه   9 سه شنبه   17 ساعت  الهي  »بیژن 
پورجعفري نويسنده و يكي از دوستان نزديكش قصد داشت او را 
به کلینیك برساند، در راه درگذشت.« الهي سال ها از بیماري قلبي 
رنج مي برد. زمان و مكان خاکسپاري او پس از بازگشت اعضاي 
خانواده اش از خارج از کشور اعالم خواهد شد. به گفته محمدرضا 
پورجعفري، »الهي خود مكاني براي خاکسپاري انتخاب کرده بود.« 
بیژن الهي متولد تیرماه 1324 و از شاعران مطرح دهه 40 بود. او 
از شمار شاعران موج نو به شمار مي رود که شعرش بر بسیاري از 

شاعران تاثیر به سزا گذاشته است. 
شعرهاي او نخستین بار در نشريات آن روزگار و جنگ ادبي طرفه 
آرتور  »اشراق ها«  چون  آثاري  مترجم  همچنین  الهي  شد.  منتشر 

رمبو و »ساحت جواني« هانري میشو بود. 

رمان جديدي از رز ترمين 
يك جايزه  و  وايتبرد  جايزه  يك  که  انگلیسي  نويسنده  ترمین«  »رز 
اورنج بريتانیا را در کارنامه دارد، يازدهمین رمانش را منتشر کرد.

داستان اين کتاب که با عنوان »ورود غیرقانوني« منتشر شده، در 
فرانسه معاصر مي گذرد. شخصیت اصلي اين داستان يك فروشنده 
آثار عتیقه از لندن است که در همه عمرش به جمع کردن چیزهايي 
اشتغال داشته که مورد عالقه اش بودند اما حاال با فرارسیدن بحران 
مالي او با وسايلش تنها مانده است. اين کتاب را منتقدان در حالي 
يكي از 20 کتاب برتر سال بريتانیا نامیده اند که آن را قابل مقايسه 
با رمان درخشان »موسیقي و سكوت« ترمین نمي دانند. رز ترمین 

متولد 1943 در لندن است. 

جايزه سروانتس و بانوي 85 ساله 
جايزه ادبي سروانتس که به عنوان نوبل ادبي ادبیات اسپانیولیزبان 
شناخته مي شود، در سال 2010 به »آنا ماريا ماتوته«، نويسنده 

اسپانیايي تعلق گرفت. اين 
که  اسپانیايي  رمان نويس 
برنده 2010 جايزه  عنوان 
عنوان  به  را  سروانتس 
آثار  ادبي  مهم ترين جايزه 
اسپانیايي زبان از آن خود 
کرد، سومین نويسنده زني 
است که از سال 1976 که 
مي شود،  اهدا  جايزه  اين 
را  جايزه  اين  تاکنون 

دريافت کرده است. 
با  ساله   85 بانوي  اين 

شنیدن اين خبر گفت:»من خوشحالم، بي نهايت خوشحالم«. او که 
پس از اعالم اين خبر از سوي وزير فرهنگ اسپانیا در يك کنفرانس 
خبري در بارسلون حضور يافته بود، گفت »من اين را به حساب 
بلكه  کارهايم،  کیفیت  عنوان  به  نه  اگر چه  آثارم مي گذارم،  تايید 
براي تالشي که براي خلق آثارم در خالل زندگي ام خرج کردهام«. 
آثار ماتوته از جمله »بچه هاي گم شده« و »سربازها تا شب گريه 
نوجوانان  آنها  از  بسیاري  و  شده  ترجمه  زبان   23 به  مي کنند« 
از  و  کودکي  به سراغ موضوع هايي چون  گرفته اند.فتن  هدف  را 
زندگي  گرفتاري هاي  و  اجتماعي  عدالت  معصومیت،  دادن  دست 
در اسپانیا پس از سال هاي 1936 تا 39 که جنگ داخلي اسپانیا 
بانوي سالخورده  اين  آثار  اصلي  از موضوع هاي  بود،  درگرفته 
ادبي  جايزه  برنده  و  پرويي  نويسنده  يوسا  بارگا  ماريو  هستند. 
نوبل امسال گفت: او بايد سال ها پیش اين جايزه را دريافت مي کرد 
و لي حاال بهتر از هرگز است. يوسا که خود در سال 1994 جايزه 
سروانتس را دريافت کرده گفت مطمئنم که بسیاري از خوانندگان 

اسپانیايي زبان از شنیدن اين خبر خوشحال شده اند.
دارد.  ارزش  اين جايزه 125 هزار يورو معادل 169 هزار دالر   
خوان کارلوس پادشاه اسپانیا هر سال اين جايزه را در تاريخ 23 
آوريل در مراسمي رسمي در آلكانا دهرانس زادگاه سروانتس به 
ياد سروانتس  پاسداشت  براي  اين جايزه  اهدا مي کند.  آن  برنده 
شاعر  پیش  سال  مي شود.  اهدا  سال  هر  کیشوت  دون  نويسنده 
مكزيكي امیلیو پاچكو اين جايزه را دريافت کرد. خورخه لويیس 
بورخس از آرژانتین، کارلوس فوئنتس از مكزيك و خوان مارسه 
از اسپانیا از ديگر چهره هاي برنده اين جايزه هستند. دو نويسنده 
زن ديگري که تاکنون اين جايزه را دريافت کرده اند ماريا زامبرانو 
نويسنده اسپانیايي در سال 1988 و دولسي ماريا لويناز نويسنده 

کوبايي در سال 1992 بودند. 

برندگان جايزه »كتاب بزرگ« 
روسيه معرفي شدند 

پنجمین دوره جايزه »کتاب بزرگ« روسیه برندگان 2010 خود را 
معرفي کرد.، در مراسم اهداي اين جايزه که در مراسمي رسمي 
در مسكو و در خانه باشكف برگزار شد، سه برنده امسال جوايز 
خود را دريافت کردند. جايزه اول به ارزش سه میلیون روبل به 
»پاول باسینسكي« نويسنده کتاب »لئو تولستوي: فرار از بهشت« 
اهدا شد. اين کتاب با نگاهي وقايع نگارانه زندگي تولستوي را از 
تا هنگام  پولیانا« مي گیرد  »ياسیانا  به ترك  او تصمیم  زماني که 
مرگ او در ايستگاه قطار بین راه، بررسي مي کند. باسینسكي از 
سال 1981 به عنوان منتقد فعالیت دارد.»الكساندر لیچوفسكي« نیز 
براي نوشتن رمان »ايراني« جايزه 5/1 میلیون روبلي )48 هزار 
دالر( مقام دوم را دريافت کرد. اين کتاب که به »چلبنیكوف« شاعر 
روس تقديم شده، درباره دانشمندي جوان است که پس از سال ها 
و  مي گردد  باز  خزر  درياچه  حاشیه  در  زادگاهش  به  آمريكا  از 
نیز  پلوين«  مي شود.»ويكتور  روبه رو  کودکي هايش  خاطرات  با 
دريافت  را  روبل  میلیون  يك  ارزش  به  جايزه هاي  »ز«  کتاب  با 
کرد. »ويكتور پلوين« که 22 نوامبر، سالروز تولد 48 سالگى خود 
داوري  بود. گروه  نوشته  تولستوي  درباره  نیز  را جشن گرفت، 
جايزه ويژه امسال را به آنتوان چخوف تقديم کرد. سال پیش اين 
به  جايزه  اين  بود.  گرفته  تعلق  الكساندر سولژنیتسین  به  جايزه 
انتخاب خوانندگان اهدا مي شود و در مرحله نخست 14 نويسنده 
نظرسنجي  اين  در  بودند.  يافته  راه  فهرست  اين  به  آثارشان  با 
اولین برنده با کسب 635 امتیاز نفر اول شد و نفر دوم با 556 
امتیاز اين عنوان را کسب کرد. نفر سوم نیز با 504 امتیاز در اين 

جايگاه قرار گرفت. 
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به  عینكي  کوتوله  يك  فرانسه،  ملي  فیلسوف   ،1948 نوامبر  در 
نام ژان پل سارتر، سیمون دو بووآر را به کافه اي در بلوار سن 
ژرمن برد تا مرد جواني را مالقات کند که نخستین رمانش به 
تازگي برنده جايزه اي ادبي شده بود. او به بووآر گفته بود که 
مي خواهد ببیند چه کسي چنین دفاعیه استعاري و تكان دهنده اي 

درباره جنبش مقاومت فرانسه نوشته است. 
اين زوج، غريبه اي قد بلند، مو سیاه و خوش تیپي 
ديدند که کاپشن خلباني به تن داشت، چیزي که آن 
روزها مد نبود. رومن گاري تنها 31 سال داشت، 
سر  از  را  متفاوتي  زندگي هاي  زمان  آن  تا  اما 
گذرانده بود و قرار بود در حرفه نويسندگي اش 
نیز که متكي بر دروغ هاي خالقانه بود، از اسامي 
و خويشتن هاي دروغین سبكي شخصي بسازد. 
و  بود  شده  متولد  روسیه  در  ديگري  نام  با  او 
زماني که تنها 14 سال داشت، مادر بلندپروازش 
او را همراه خود به نیِس فرانسه آورد. همین که 
مديترانه  به  دلگیر چشمانش  اهل شرق  پسربچه 
درخشان از نور خورشید افتاد، تصمیم گرفت که 

زبان فرانسه، زبان مادري اش شود. 
زبان هاي روسي و يیديش زبان مادري اش بودند 
)ويلنا،  بود  آموخته  خوبي  به  هم  را  لهستاني  و 

جايي که گاري در سال 1914 در آنجا به دنیا آمده بود، بین سال هاي 1921 
تا 1939 بخشي از خاك لهستان بود.( آلماني مي دانست چون در مدرسه ياد 
گرفته بود، در مدرسه اش در نیِس فرانسه نیز برنده جايزه بهترين انشا به زبان 
فرانسه شده بود و در ايام جواني چندين و چند رمان فرانسوي نوشته بود که 

حاال همگي گم شده اند. 
با مشاغل عجیب  پاريس حقوق خواند،  بعدتر در  در »اکس آن پرووانس« و 
 21 در  مي گذراند.  را  زندگي اش  کافه ها  از  کرواسان  رفتن  کش  و  غريب  و 
سالگي شهروند فرانسه شد و در سال 1938 به سربازي فراخوانده شد. از 
خوش شانسي و بدشانسي گاري بود که زماني که جنگ آغاز شد، سرباز بود، 
چرا که به اين ترتیب سربازي اش در تمام طول جنگ ادامه يافت. زماني که در 
سال 1940 فرانسه به دست آلمان ها افتاد، با يك هواپیماي دو نفره به سوي 
الجزاير و بعد کازابالنكا پرواز کرد و از آنجا از طريق دريا و تنگه جبل الطارق 
اداي سوگند وفاداري  اين ترتیب گاري براي  انگلستان رساند. به  خود را به 
به شارل دو گل و نخستین رژه او در آلبرت هال خیلي به موقع خود را به 
ارتش  نیروي هوايي  بود که  از معدود خلباناني  يكي  انگلستان رساند. گاري 
آزاديبخش فرانسه را تشكیل دادند. از بین 200 خلباني که از ابتدا در خدمت 

نیروي هوايي بودند، تنها پنج نفر تا سال 1945 زنده ماندند. 
گاري به آفريقاي مرکزي رفت، جايي که مشكالتي را تجربه کرد؛ به مصر رفت، 
جايي که در آن بسیار بیمار شد؛ به سوريه رفت، جايي که در آن نتوانست 
يك زيردريايي ايتالیايي را غرق کند و بعد زماني که اسكادران لورن مجهز به 

بمب افكن هاي بوستوني شده بود تا حمله را آغاز کند، به بريتانیا بازگشت. 
از بهار 1943 گاري در میانه روز از سوري، در جنوب شرقي انگلستان، در 
ارتفاع پايین پرواز مي کرد تا اهدافي در نزديكي کانال مانش را بمباران کند. 
کار خطرناکي بود. دشمن در يكي از ماموريت ها حمله کرد و گاري به شدت 
زخمي شد، اما توانست ماموريت را از شكست نجات دهد. به او صلیب جنگ 
دادند و نشان لژيون دونور و ملقب به »سرباز آزادي« شد. تنها هزار نفر از 
شجاع ترين مبارزان دوگل توانستند به چنین برتري اي دست پیدا کنند. گاري 

قهرماني فوق العاده بود. 
گاري نويسنده هم بود. او تمام شب در کلبه اش در نیس مي نشست تا رماني 
بنويسد که اول بار، با نام »جنگل خشم« و به زبان انگلیسي منتشر شد. اين 
ياد  را  چیزها  اين  زود  خیلي  گاري  )منتقل شد.(  آمد  فرانسه  به  بعدتر  رمان 
با  تا  مي کنند  را عوض  لباس خود  انسان ها  مانند  نیز  کتاب ها  که  اين  گرفت، 

محیط اطراف شان جور شوند. 
زندگي رومن گاري، سارتر را تحت تاثیر قرار داده، آشفته کرده بود و احتماال 
برانگیخته بود. زندگي اي که شامل تسلط بر شش  اندکي هم حسودي اش را 

زبان و يك زن انگلیسي به نام لزلي بالنش مي شد. 
او به سوي دوبووآر برگشته و زير لب گفته بود: »عجب معدن تجربیاتي.«با 
اين همه هنوز چندين و چند زندگي گاري آغاز نشده بود. در آن زمان او در 
شرف آغاز کارش به عنوان ديپلمات بود. او در بلغارستان خدمت مي کرد، بعد 
در سوئیس و از 1952 تا 1954 منشي هیات فرانسوي اعزامي به سازمان ملل 
به  تلويزيون بدل  انگلیسي غلیظ گاري در راديو و  متحد بود. لهجه روسي- 
صداي انگلیسي فرانسه شده بود، اما عالوه بر اينها »گاري« نام رمان نويسي 
با مخاطب انبوه نیز بود که آثارش بیش از هر جاي ديگري در ايالت متحده 

خواننده داشت. 
گاري با رماني که حوادث اش در آفريقاي جنوبي مي گذشت، آن را در آمريكا 

نوشته بود و حوادث آن را از يكي از رفقاي اهل لهستان اش، ژوزف کنراد، 
الهام گرفته بود خیال داشت در فرانسه نیز به همان شهرتي دست يابد که در 
جايزه  برنده   1956 سال  در  آسمان«  »ريشه هاي  بود.  شده  نصیبش  آمريكا 
گنكور شد، اما پیروزي گاري مشكالت فراواني برايش به همراه داشت. منتقدان 
به او خرده گرفتند که چرا فرانسه اش صحیح نیست، شايعاتي راه افتاده بود 

مبني بر اينكه آلبر کامو متن رمان اش را بازنويسي کرده است. 
آيا همه اينها راهي نبود تا بگويند رومن گاري خارجي است و يهودي؟ خب اگر 
او نمي توانست درست به زبان فرانسه بنويسد، به زبان ديگري مي نوشت! پنج 
رمان بعدي او همگي به زبان انگلیسي نوشته شد. او سال هاي سال بعد اين 
رمان ها را به فرانسه ترجمه کرد، نام کتاب ها با نام هاي انگلیسي شان تفاوت 
داشت و به اين ترتیب مردم را فريب داد تا خیال کنند اين رمان ها از ابتدا به 

فرانسه نوشته شده اند. 
حرفه گاري تا آنجا که به زبان انگلیسي مربوط مي شد به واسطه شغلي بعدي اش 
دستخوش تحوالت بسیاري شد. او در لس آنجلس سرکنسول شد، به عبارت 
ديگر شد سفیر فرانسه در هالیوود. در يكي از 
آن شام هاي معمول ديپلماتیك. رومن گاري و 
جین سیبرگ در همان نگاه اول عاشق هم شدند 
داد  استعفا  سمتش  از  کردند.گاري  ازدواج  و 
به  –البته  پاريس ساکن شدند  در  تازه  زوج  و 
استثناي زمان هايي که در مراکش، لوزان، رم يا 
النگ آيلند يا يكي ديگر از لوکیشن هاي فیلم هاي 
از  به يكي  نبودند.- رومن و جین بدل  سیبرگ 
آن زوج هاي به شدت مشهور شدند، کساني که 
بعد  نمي کردند.  رهايشان  لحظه اي  پاپاراتزي ها 
رسید.  بن بست  به  آنها  ازدواج  سال  چندين  از 
گاري دچار توهم شده بود و چیزهايي به کلینت 
ايست وود نسبت مي داد )ايست وود همه آنها را 
انكار کرد( و به اين ترتیب از ايست وود خواسته 
بزرگ ترين مسئله  اما  کنند.  با هم دوئل  تا  بود 
گاري نداشتن جايگاه نزد نخبگان جامعه ادبي بود. او شروع کرد به نوشتن 
اثري بر اساس »يادداشت هاي روزانه يك ديوانه« گوگول، داستان يك منشي 
فكر  گاري  مي کند.  نگهداري  افعي  يك  از  پاريس  در  آپارتمان اش  در  که  تنها 

مي کرد که اين کتاب مي تواند به او کمك کند تا شخص ديگري شود. 
دستنويس به دست ناشر رومن گاري رسید، نام نويسنده نام جعلي امیل آژار 
تیزبین  بود. خواننده اي  نوشته  برايش  زندگینامه خیالي هم  يك  گاري  و  بود 
آن را خواند و قرارداد بالفاصله بسته شد. نام کتاب » Gros-Câlin « بود 
)شايد در انگلیسي بتوان نامش را »نوازش« گذاشت( و توانست اسباب موفقیت 
گاري را فراهم کند. گذشته از نزديك ترين افراد به گاري هیچ کس از راز او 
کافي  گاري  براي  هم چنان  اما  بود-  يك  درجه  يك کالهبرداري  نداشت.  خبر 
نبود. گاري نمي خواست تنها يك اثر جديد با نام يك نويسنده جعلي خلق کند، 
او مي خواست نويسنده اي جديد بیافريند.رمان دوم امیل آژار حتي از اولي هم 
جذاب تر بود. »زندگي در پیش رو« در فهرست فروش هر روز باالتر مي رفت 

و داشت مستقیم به سمت گرفتن جايزه گنكور مي رفت. 
جايزه اي که در قوانین اش ذکر شده بود که هیچ نويسنده اي نمي تواند آن را 
دو بار دريافت کند. گاري يكي از بستگان  پل پاولوويچ، را راضي کرد تا به 
او کمك کند. تنها کافي بود که پاولوويچ در مصاحبه ها خود را امیل آژار جا 
بزند، مصاحبه هايي که گاري متن آنها را از پیش مي توانست بنويسد. اما امور 
آنگونه که قرار بود پیش نرفت. هويت حقیقي آژار لو رفت و رسانه ها رومن 
گاري را در آپارتمان اش در پاريس محاصره کردند. حاال ديگر نمي توانست 
کاري کند که »زندگي در پیش رو« برنده جايزه گنكور نشود و بايد مي پذيرفت 
رفت.  پیش  بي شرمانه اش  دروغ هاي  با  گاري  است.  کرده  کالهبرداري  که 
اين مضمون که نام  امیل آژار نوشت، به  از زبان  اعترافاتي جنون آمیز  حتي 
واقعي اش پل پاولوويچ است و در يك ديوانه خانه زندگي مي کند و دچار توهم 

است. بزرگ ترين فريب تاريخ ادبیات. 
همه قانع شدند که امیل آژار پاولوويچ است و پاولوويچ هم ديوانه است، طرح 
بازي ريخته شد و با موفقیت اجرا شد. با اين همه خیلي زود رومن گاري بدل 
به جهنم شد. جادوگر پیر حاال آلتر اگويي داشت که هر لحظه تهديدش مي کرد 
که او را لو خواهد داد و نابودش خواهد کرد. او سعي کرد خطاهاي گذشته 
را درست کند. دو رمان نوشت. »پادشاه سلیمان« به قلم آژار و »بادبادك ها« 
تحت نام رومن گاري و يك سال بعد از آن که جسد جین سیبرگ در صندلي 
عقب ماشین اش پیدا شد )علت مرگ خودکشي تشخیص داده شد( رومن گاري 
نیز در دوم دسامبر 1980 با شلیك گلوله اي به زندگي خود پايان بخشید. در 
گاوصندوقي نامه اي گذاشته بود و در آن پرده از فريب کاري هايش برداشته 
بود. نامه به شیوه جالبي تمام شده بود. گاري نوشته بود: خیلي به من خوش 

گذشت. خداحافظ و ممنون. 
رومن گاري دلش نمي خواست بداند که يهودي است، فرانسوي است، روسي 
يا لهستاني يا کاتولیگ است. اگر از او مي پرسیدي مي گفت همه اينها. او نمونه 
داستان  اين  اما  است.  درهم آمیخته مان  زندگي هاي  و  ما  امروز  براي  خوبي 
خلق  فوق العاده  رمان  چهار  آژار  فريب  دارد.  نیز  تاريكي  نیمه  خارق العاده 
کرد، اما اين جرم و فريب کاري بي قرباني نماند. هم دست گاري در اين ماجرا، 
پاولوويچ، مشكالت فراوان روحي و رواني پیدا کرد و سال ها طول کشید تا 

درمان شود. اتفاقي که گاري هرگز دلش نمي خواست بیفتد. 

»رومن گاري: داستاني بلند«، ديويد بلوس، انتشارات دانشگاه يیل 

به مناسبت انتشار کتاب »رومن گاري: داستاني بلند« 

دروغ هاي خالقانه
ديويد بلوس 
ترجمه سمیرا قرايي 

ماريو بارگاس يوسا به سانسور 
اعتراف كرد

 نويسنده برنده نوبل ادبیات اعتراف کرد پس از ديدار 
با رئیس اداره سانسور حكومت ديكتاتور سابق اسپانیا 
قسمت هايى از کتاب »شهر و سگ ها« را سانسور کرده 
است.شايد يوسا امروز برنده نوبل و يكى از بزرگترين 
کرد  بار سعى  اولین  برای  وقتى  اما  باشد،  نويسندگان 
کتابش را در اسپانیای دوران فرانكو چاپ کند با کمال 

میل اثرش را طبق خواسته های ژنرال سانسور کرد.
در  موجود  بى اخالقى های  و  زبان  بر  سانسورها  اين 
رمان وارد شد و يوسای جوان برای اينكه کتابش چاپ 

شود با هرگونه تغییری موافقت کرد.
يكى از ناظران چاپ در توضیح کتاب »شهر و سگ ها« 
نوشته بود: »رايج ترين کلمات اين کتاب »کثافت«، »لعنتى« 
و از اين قبیل هستند، اين عبارات در کل مذموم هستند، 
عالوه بر اين کتاب به موضوعات قبیحى اشاره مى کند.«
ناظرچاپ ديگری درمورد کتاب »گفت وگو در کاتدرال« 
نبايد  اين کتاب تحت هیچ شرايطى  گفته بود: »به نظرم 
منتشر شود. اين کتاب مارکسیستى، ضددين، ضدنظامى 
و قیبح است.«تالش برای چاپ آثار ماريو بارگاس يوسا 
در اسپانیا، کشوری که اکنون اين نويسنده پرويى ملیت 
آن را نیز دارد توسط مجله »ال پايیز« فاش شد که در 
آرشیو »اورولیان« به اين مدارك برخورد. يوسا به اين 
روزنامه گفت: »سانسورها چنان بى مورد و دور از ذهن 
بود که حتى خود سانسورچى ها هم به کنترل و نظارت 

خود شك داشتند.«
با اين وجود »ال پايیز« تصريح کرد در آن رمان يوسا 
فرانكو  ديكتاتوری  رژيم  که  بخش هايى  کرد  موافقت 
مى شود  دولت  ناراحتى  موجب  يا  مى خواند  »بى ادبانه« 
از  پس  مى کند  اعتراف  نويسنده  اين  مثال  دهد.  تغییر 
دعوت شدن به مراسم نهار توسط کارلوس رابلز پیكر، 
رئیس اداره سانسور هشت پاراگراف »شهر و سگ ها« 
را تغییر داده است. پیكر به چاپ کتاب عالقه داشته اما 

ترسش از مخالفت ارتش بوده است.
ستاره  به  را  يوسا  که  کتاب  اين  درمورد  پیكر  رابلز 
مالحظاتى  »به  گفت:  کرد  بدل  التین  آمريكای  ادبیات 
منظورم  متوجه  کامال  )يوسا(  او  و  کردم  اشاره  فرمى 
ارتش  نظام و  شد. در آن زمان مى ترسیدم رمان ضد 
 1963 سال  در  آند«  در  »مرگ  بیايد.«نويسنده  نظر  به 
لحاظ  را  تغییرات  گفت  و  نوشت  پیكر  رابلز  به  نامه ای 
تغییری  کتاب  فرم  البته  و  محتوا  »در  زيرا  است  کرده 
را  قسمت ها  برخى  لحن  يوسا  نمى کنند.«  ايجاد  بنیادين 
تلطیف کرده و با استفاده از »واژگان مترادف و خنثى تر 
اندکى بر ابهام اثر افزوده است«. هرچند او اين کار را 

بدون »لذت يا رغبت« انجام داده است.
برنده نوبل ادبیات سال 2010 در ادامه نامه نوشته است: 
»مى خواهم وظیفه ام را در قبال لطف شما انجام دهم اما 
اين به معنى مخالفت من با اساس سانسور نیست، من 
معتقدم خلق اثری هنری بايد کامال آزادانه باشد، بدون 
هیچ محدوديتى مگر محدوديتى که نويسنده و وجدانش 
آثار وی  دوم  در چاپ  يوسا  آثار  اعمال مى کند.«ناشر 
بازگرداند.  اول  حالت  به  را  تغییريافته  بخش های  تمام 
شد  چاپ  اسپانیايى  زبان  به  که  يوسا  از  اثری  اولین 
با تغییر  مجموعه داستانى بود به نام »سرکرده ها« که 
جايگزين  که  مترادفى  کلمات  البته  شد.  چاپ  کلمه  چند 
معلوم  و  نداشتند  معنايى  تفاوت  اولیه  کلمات  با  شدند 

نیست چرا چنین تغییراتى لحاظ شد.
در  يوسا  کتاب های  شدن  چاپ  موجب  تغییرات  اين 
بدل  آثار کالسیك  به  که همگى  کتاب هايى  اسپانیا شد، 
از  ديگر  يكى  ادبیات  استاد  والورده،  ماريا  شدند.خوزه 
نقش داشت.  که در چاپ »شهر و سگ ها«  بود  افرادی 
رابلز  به  نامه ای  مى شود  کتاب  مشكل  متوجه  او  وقتى 
پیكر مى نويسد و درمورد »شهر و سگ ها« مى نويسد: 
»اين بهترين رمانى است که در چند سال اخیر به زبان 
اسپانیايى نوشته شده است، دقیق تر بگويم در 25، 30 

سال اخیر چیزی به اين خوبى نخوانده ام.«
پیش داوری  نظر  به  »شايد  است:  نوشته  ادامه  در  وی 
بیايد، يا شايد هم پیشگويى، اما شايد در نظر اول نظرات 
من به عنوان منتقد ادبى عجیب به نظر بیايد اما در گذر 
زمان متوجه درستى آن مى شويد.« گذر زمان حق را به 

پروفسور والورده داد.
گاردين / 26 نوامبر
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انگليسي ها »اي تي« را باور دارند 
نتايج يك نظرسنجي نشان مي دهد که نیمي از شهروندان انگلیسي معتقدند 

رنگ  سبز  آدم هاي  همان  يا  فضايي  بیگانگان  که 
دور  گذشته هاي  از  دارند.  وجود  کوچك 
همان  يا  ناشناس  آسماني  اشیاي  ترافیك 
در  فضايي  موجودات  پرنده هاي  بشقاب 
است  بوده  باال  بسیار  انگلیس  آسمان 
به طوري که حتي وينستون چرچیل، نخست 
وزير انگلیس در زمان جنگ دوم جهاني نیز 
را صادر  يوفوها  مورد  در  تحقیق  دستور 
که  نظرسنجي  يك  نتايج  اکنون  بود.  کرده 

سايت youGov براي انجمن علوم سلطنتي انگلیس انجام داده است، نشان 
مي دهد که بشقاب پرنده ها حق دارند به مسافرت به انگلیس عالقه داشته 
شهروند  هزار  دو  از  بیش  از  که  نظرسنجي  اين  نتايج  درحقیقت  باشند. 
کشور  اين  مردم  از  درصد   44 که  مي دهد  نشان  شد،  انجام  بزرگسال 

معتقدند که حیات موجودات فرازمیني واقعا وجود دارد. 
 46 که  به طوري  دارند  بیگانگان  به  بیشتري  اعتقاد  مردان  میان،  اين  در 
درصد از آنها به وجود فضايي ها باور دارند. در کل نتايج اين تحقیقات 
حاکي از آن است که ما در جهان تنها نیستیم چرا که نیمي از انگلیسي ها 
اخیر سه  چند سال  در  دلیل  همین  به  و  دارند  عقیده  پرنده ها  بشقاب  به 
نتايج  اما  است.  شده  رويت  کشور  اين  آسمان  در  فضايي ها  سفینه  بار 
اين  شوندگان  مصاحبه  سوم  نمي شود.يك  ختم  اينجا  به  تحقیقات  اين 
نظرسنجي اظهار داشته اند که شخصا در تالشند تا با بیگانگان فضايي از 
نوع »اي تي« تماس برقرار کنند. تنها 28 درصد از شرکت کنندگان در اين 
نظرسنجي اظهار داشتند که اعتقادي به حیات فرازمیني ندارند و 28 درصد 

نیز اظهار داشتند که نمي توانند در اين مورد مطمئن باشند. 
30 نوامبر 2010 

پسر 18 ساله؛ بزرگ ترين تبهکار 
سايبري جهان

که هكرهاي سرتاسر جهان  است  وبر سازنده وب سايتي  نیك 
در آن عضويت داشته و به فعالیت هاي متعدد غیرقانوني مشغول 

بودند 
بزرگ ترين تبهكار سايبري سرانجام به دام پلیس بريتانیا افتاد. 
او سازنده وب سايتي است که هكرهاي سرتاسر جهان در آن 
عضويت داشته و به فعالیت هاي متعدد غیرقانوني مشغول بودند. 
است  بوده  آنالين  و  بزرگ  فروشگاهي  واقع  در  وب سايت  اين 
که هكرها از سرتاسر جهان وارد آن شده و براي دستیابي به 
رفته،  سرقت  به  بانكي  و  اعتباري  کارت هاي  اطالعات  جزئیات 
مواد مخدر  يا  تقلبي  داروهاي  تولید  آموختن شیوه هاي مختلف 
مي کردند. پرداخت  کالني  پول هاي  بمب،  ساختن  نحوه  حتي  و 

وب سايت GhostMarket.net در باالترين حد در حدود هشت 
هزار و 500 عضو داشت که در ازاي دريافت میلیون ها پوند پول، 
اطالعات بانكي افراد را به فروش مي رساند و يا راهكارهايي را 
براي ارتكاب جرم و سپس فرار از آن در اختیار کاربرانش قرار 
کالهبرداري هاي  انجام  براي  رسیده  فروش  به  مي داد.اطالعات 
بزرگ از بانك ها و فروشگاه هاي معتبر در سرتاسر جهان مورد 

استفاده قرار مي گرفتند. 

خريداران بیچاره که براي خريداري اقالم مختلف به اينترنت رو 
استفاده  با  که  را  خود  اعتباري  کارت هاي  اطالعات  مي آوردند 
سرقت  به  آنها  شخصي  رايانه هاي  از  ويژه  نرم افزارهاي  از 
در  نهايت  در  اطالعات  اين  و  مي ديدند  اينترنت  در  را  بود  رفته 
شگفتي  موجب  آنچه  مي رسید.اما  فروش  به   GhostMarket
پلیس بريتانیا شد، اين بود که مغز متفكر تمامي اين تبهكاري ها 

يك  بلكه  نبود،  شده  شناخته  و  خطرناك  خالفكاري  جرايم  و 
تازه  دستگیري  زمان  در  که  بود  مدرسه اي  خجالتي  پسربچه 
18 سالگي را پشت سر گذاشته بود. هفته گذشته »نیك وبر« که 
مي رفت  شمار  به  »گرنزي«  ارشد  سیاستمداران  از  يكي  پدرش 
احتمال  به  و  اعالم شده  متهم  متعدد  کالهبرداري هاي  خاطر  به 
زياد با مجازات زندان طوالني مدت مواجه خواهد شد.در اصل 
افتاد،  قانون  دام  به  نوجوان  وبر  که  بود  گذشته  اکتبر سال   29
وي به واسطه فعالیت هاي تبهكارانه اي که در پیش گرفته بود در 
گران ترين هتل ها زندگي مي کرد و صورتحساب هاي هنگفت خود 
را با استفاده از کارت هاي اعتباري متعدد پرداخت مي کرد. وي 
لباس هاي طراحان مشهور جهان را به تن مي کرد، در عكس هايي 
ديده مي شد که در آنها روي هزاران پوند اسكناس دراز کشیده 
هنوز  که  حالي  در  مي شد  سوار  گرانقیمت  خودروهاي  يا  بود 
يكي  در  کند.اما  دريافت  را  رانندگي اش  گواهینامه  بود  نتوانسته 
اقامت هاي اين هكر نوجوان در پنت هاوس هتل »آتنیوم« که  از 
هزينه اقامت در آن شبي هزار و 600 پوند است، پذيرش هتل به 
وي و کارت هاي اعتباري متعددش مشكوك شده و پلیس را در 
اطالعات  وبر  تاپ  لپ  در  توانست  نیز  پلیس  و  داد  قرار  جريان 
و جزئیات دقیقي از 100 هزار کارت اعتباري که منجر به وارد 
آمدن خسارت 12 میلیون پوندي به شرکت هاي مختلف شده بود 
بود  بريتانیا که مدت ها  پلیس  بیابد.واحد جنايت هاي سايبري  را 
 GhostMarket در جست وجوي بنیانگذار وب سايت تبهكارانه
بود سرانجام توانست بر خالف انتظار و ذهنیتي که از اين فرد 
داشت، يك نوجوان 18 ساله را به اتهام کالهبرداري دستگیر کند.

 پلیس وب سايتي که وبر با سواستفاده از نبوغ رايانه اي خود آن 
را بنا کرده بود به عنوان يكي از بزرگ ترين انجمن هاي تبه کاري 
اينترنت مشاهده شده  تابه حال در جهان مجازي  که  ياد مي کند 
است.پس از اين رويداد، وبر به قید کفالت آزاد شد و به مايورکاي 
اسپانیا رفت و با استفاده از يك لپ تاپ و يك خط تلفن همراه 
 GhostMarket سايت  وب  در  خود  غیرقانوني  فعالیت هاي  به 
ادامه داد و حتي يكي از افسران پلیس واحد جنايت هاي سايبري 
به  نهايت وي در ژانويه سال جاري  به مرگ کرد. در  تهديد  را 
بريتانیا بازگشت و توسط پلیس فرودگاه دستگیر شد.بر اساس 
بسیار  سايت  وب   GhostMarket سايت  وب  تلگراف،  گزارش 

پیچیده اي بوده و از پنج انجمن مختلف برخوردار بوده است. 
براي  انجمني  ها،  رايانه  معمولي  کردن  هك  براي  انجمني 
براي  انجمني  شده،  هك  يا  رفته  سرقت  به  اعتباري  کارتهاي 
فعالیت هاي  انواع  ديگر  براي  انجمني  و  بانكي  کالهبرداري هاي 
تبهكارانه از قبیل تولید انواع داروهاي خطرناك و به شدت اعتیاد 
که  بود  ستدهاي خصوصي  و  داد  قلمرو  پنجم  انجمن  اما  آور. 
ستد  و  داد  به  آن  در  مي توانستند  جهان  سرتاسر  از  تبهكاران 
اطالعات کارت هاي اعتباري و اطالعات شخصي افراد بپردازند. 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ايرانی
 Persian Care Centre

به منظور بهبود کیفیت زندگى و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهین
برنامه های مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

کارشناسان
ورزيده،موسیقى شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ريزی شده را برگزار مى کند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر
تلفن: 02072215763 يا 

07961447116
2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  
Mobile: 07961 447116

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

انسان دور خودش مي چرخد 
انسان ها نمي توانند در راه راست حرکت کنند. اين جمله يعني اگر هیچ 
نشانه ثابتي براي تطبیق مسیر وجود نداشته باشد همه انسان ها در يك 
مسیر دايره اي حرکت خواهند کرد و درنهايت گم مي شوند. علت اين 
حرکت دايره اي به شكل دقیق مشخص نیست اما پژوهشگران »انستیتو 
سايبرنتیك علوم زيستي ماکس پالنك« طي آزمايش هاي مختلفي اين 
مسئله را تايید کرده اند.   اگر شما در شبي تاريك و بي ستاره، هواي 
و  رانندگي  يا  برويد  راه  ديد ضعیف  با  شرايط  هر  يا  مه آلود  شديدا 
دريانوردي کنید، امكان ندارد که بتوانید در يك مسیر مستقیم حرکت 
کنید، فرقي هم نمي کند که چقدر تالش مي کنید، درنهايت ذات بشري تان 
شما را به حرکت روي يك مسیر دايره اي وادار خواهد کرد.   برخي 
اعتقاد دارند که دلیل اين اتفاق غالب بودن يكي از نیمكره هاي مغز است 
که باعث مي شود فرد به يك سمت میل کند، عده اي هم فكر مي کنند به 
اين علت که معموال يكي از پاهاي ما کمي از پاي ديگر کوچك تر است 
دايره وار حرکت مي کنیم هر چند اين دلیل نمي تواند حرکت دايره اي در 
هنگام رانندگي يا قايقراني را توجیه کند. به هر حال محققان موسسه 
اين رفتار خاص  اين موارد دلیل  از  »ماکس پالنك« مي گويند هیچ يك 
نیست، دست کم اين نوع حرکت دايره اي يك دلیل واحد ندارد و احتماال 

ترکیبي از چند عامل باعث اين پديده مي شوند.   
از  بسیاري  براي  باشد  پاسخي  به نوعي  مطالعه  اين  دارد  امكان 
که  داستان هايي  آن  به خصوص  بشر،  تاريخ  افسانه اي  معماهاي 
مي شوند؛  مربوط  آمیز  اسرار  درياهاي  يا  شده  نفرين  دشت هاي  به 
جاهايي که مسافران بدون داشتن هیچ گونه راهنما آنقدر دور خودشان 
باشیم  بايد خوشحال  مي افتادند.    پاي  از  آخر  دست  تا  مي چرخیدند 
اين روزها با رواج استفاده از ابزارهاي جهت يابي نوين، ديگر کمتر 
داستان هايي از اين قبیل مي شنويم. چي پي اس در اين مواقع اضطراري 

به کار مي آيد. 
سى نت - اول دسامبر 2010 

اخراج دو مربي سنگدل مهد كودک 
دو مربي مهد کودك در چین به اتهام پرتاب کودکان درون سطل  آشغال 
تنبیه بدني از کار بر کنار شدند. بر اساس گزارش رسانه هاي دولتي  و 
چین، اين دو مربي مهد کودکي در »پكن« اقدام به کتك زدن و پرتاب دو 
پسر بچه چهار ساله به داخل سطل آشغال کردند. بر اساس بیانیه رئیس 
کمیسیون مهدهاي کودك چین مشخص شد که از اقدام اين دو مربي يك 
نوار ويدئويي وجود دارد که در آن يكي از مربیان گوش کودکي را گرفته 
و او را به شدت تكان مي دهد. مربي ديگر هم با ترکه به پاها و دستان 
به  ناباوري  عین  در  را  اين کودك  آنان  بیچاره مي زند. سپس  بچه  پسر 
داخل سطل آشغال پرتاب مي کنند. بر اساس راي دادگاه عالي اين کشور، 
اين دو مربي زن براي تمام عمر از حضور در مهدهاي کودك يا مدارس 

محروم شدند. 
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توطئه براي مخدوش كردن 
چهره كارگردان بزرگ 

اين روزها بحث »ويكي لیكس« و بنیانگذار هكرش 
بسیار داغ است. در اين بین تعدادي از نشريات 
آمريكايي سعي دارند به نوعي از اين جو منفي 
براي رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. از آنجا 
که مراسم ساالنه جوايز فیلم اروپا نزديك است 
و »رومن پوالنسكي« با فیلم »روح نگار« در اين 
مراسم حضور دارد، بسیاري از منتقدان فرصتي 
کارگردان  اين  چهره  که  آورده اند  به دست 
 Politics Daily نشريه  کنند.  تخريب  را  مشهور 
برابر  در  را  اخیر  گیري هاي  موضع  تندترين  از  يكي 
کمتر  که  شرايطي  در  است.  داشته  »رومن پوالنسكي« 
از 72 ساعت به اعطاي جوايز بهترين فیلم اروپا باقي 
مانده اين نشريه نام »پوالنسكي« و »جولیان آسانژ« را 
به عنوان دو رقیب براي کسب عنوان منفورترين چهره 
که  مدرکي  هزاران  از  بعد  است.  کرده  مطرح  آمريكا 
»ويكي لیكس« به عنوان اسناد محرمانه آمريكا منتشر 
از  يكي  به عنوان  آسانژ«  »جولیان  نام  يكباره  به  کرد 
شخصیت هاي منفور جهان مطرح شد و جالب اين که 
باور  به شكلي  آن  با  موافق  رسانه هاي  و  نشريه  اين 
نكردني سعي دارند »پوالنسكي« را هم رديف »آسانژ« 
اين  جنجالي  متن  و  تیتر  مي رسد  به نظر  بدهند.  قرار 
که  نگار«  »روح  فیلم  وجهه  تخريب  براي  همه  اخبار 
نامزد دريافت بیشترين جوايز جشنواره فیلم اروپاست 

باشد. در ابتداي مقاله Politics Daily آمده است: 
» رومن پوالنسكي را به خاطر داريد؟ همان کارگردان 
 13 دختري  به  پیش  سال   33 که  اروپايي  غیرعادي 
عدالت  چنگال  از  زمان  آن  از  و  کرد  تعرض  ساله 
دادگاه هاي اياالت متحده فراري است.چندي پیش مسیو 
پوالنسكي که از محل زندگي اش در فرانسه به زوريخ 
رفته بود تحت بازداشت خانگي درآمد اما بعد از مدتي 

تبادل  قرارداد  گرفتند  کش وقوس، سوئیسي ها تصمیم 
مجرم را ناديده بگیرند و او را براي مجازات به آمريكا 

تحويل ندهند. در نتیجه او به عنوان 
با  البته  برگشت؛  پاريس  در  به خانه اش  آزاد«  »مردي 

قرار بازداشت اينترپل در 188 کشور. 
نیازي به ذکر اين مسئله نیست که پوالنسكي نمي تواند 
چرا  برود  »تالین«  به  جايزه اي  هیچ  کردن  جمع  براي 
که فیلمش در هفت بخش مختلف از جمله بهترين فیلم، 
کسب  شانس  فیلمنامه  بهترين  و  کارگرداني  بهترين 
جايزه برتر را دارد... اما حاال پوالنسكي مي تواند کمي 
آسوده نفس بكشد. چراکه خبر خوش براي او اين است 
که در کسب عنوان منفورترين قانون شكن در آمريكا 
بنیانگذار  با  را  عنوانش  مي تواند  و  نیست  تنها  ديگر 
وارد  اينترپل  سیاه  فهرست  در  هم  او  که  ويكي لیكس 

شده، شريك شود.« 
هدف  اين  با  آمريكايي  نشريه  اين  مي رسد  به نظر 
چنین مقاله تندي را منتشر کرده که در مراسم ساالنه 
اعطاي جوايز فیلم اروپا فیلم »رو ح نگار« پوالنسكي که 
بیشترين تعداد نامزدي را دارد ناکام بزرگ لقب بگیرد. 
با  است  اسكار  و  کن  نخل طالي  برنده  که  پوالنسكي 
خرس  کسب  به  موفق  »روح نگار«  ساخته اش  آخرين 
نقره اي جشنواره برلین شد، جمعي از بازيگران مطرح 
فاستر«،  »جودي  وينسلت«،  »کیت  ازجمله  هالیوود 
»کريستوفر والتز« و »مت ديلون« را براي بازي در فیلم 

جديدش »خداي کشتار« انتخاب کرده است. 
اين فیلم براساس فیلم نامه اقتباسي از نمايشنامه برنده 
جايزه توني نوشته »ياسمینا رضا« ساخته خواهد شد 

که پوالنسكي در نگارش آن مشارکت داشته است. 
»خداي کشتار« در بروکلین مقابل دوربین خواهد رفت 
را  اين کشور  به  اجازه سفر  پوالنسكي  که  آنجا  از  و 
اين  شد.  خواهد  دنبال  پاريس  در  آن  ساخت  ندارد، 
پروژه قرار است از ماه فوريه به مدت 12 هفته مقابل 

دوربین برود. 
اول دسامبر 2010 

روفالو در فهرست سياه 
تروريست هاي آمريکا 

داخلي  امنیت  مسئوالن  شايد 
روفالو«  »مارك  بازي  از  پنسیلوانیا 
عصباني  را  او  نبايد  اما  نبرند  لذت 
برود  در  کوره  از  اگر  که  چرا  کنند 
به  بشود.  خطرناك  خیلي  مي تواند 
»سانفرانسیسكو  روزنامه  گزارش 
کرونیكل« وزارت امنیت داخلي اياالت 
متحده نام بازيگر فیلم هاي »زودياك« 
و »شاتر آيلند« را به فهرست مظنونان به 
است.  تروريستي اضافه کرده  فعالیت هاي 
گفته مي شود علت اين اقدام عجیب حضور 
جنجالي  و  موفق  مستند  در  وي  فعال 

»گازلند« بوده است. 
مقدمات  امسال  اوايل  روفالو«  »مارك 
زيست محیطي  و  جنجالي  مستند  نمايش 
نويسنده  فاکس«،  »جاس  ساخته  »گازلند« 
را  خود  مخالفت  و  فراهم  را  کارگردان  و 
ظاهرا  کرد.  اعالم  طبیعي  گاز  استخراج  با 
»روفالو« از آن زمان زير ذره بین مقامات 
نامش  اخیرا  که  جايي  تا  بوده  آمريكايي 
»گازلند«  است.  شده  سیاه  فهرست  وارد 
يكي از 15 فیلم راه يافته به فهرست کوتاه 
و  هشتاد  بلند  مستند  بخش  نامزدهاي 

سومین دوره جوايز اسكار است. 

»فاکس« بعد از آن که يك کمپاني استخراج 
گاز طبیعي در سال 2008 به صورت کتبي 
از وي درخواست کرد تا زمین اجدادي اش 
دالر  هزار   100 مبلغ  با  پنسیلوانیا  در  را 
را  مستند  اين  گرفت  تصمیم  بدهد،  اجاره 

مستند  اين  پخش  از  بعد  کند.  فیلمبرداري 
زمینه  در  فعال  شرکت هاي  از  بسیاري 
تولید انرژي و استخراج گاز نسبت به آن 
اعتراض کردند و حتي يكي از بزرگ ترين 

و قدرتمندترين کارخانه هاي استخراج گاز 
عدم  مورد  چند  متحده  اياالت  در  طبیعي 
صحت با واقعیت در فیلم را به شكل رسمي 

به مطبوعات گزارش داد. 

که  است  ايالت هايي  از  يكي  پنسیلوانیا 
استخراج  زمینه  در  را  فعالیت  بیشترين 
گاز طبیعي انجام داده است. ظاهرا بازيگر 
نام  گرفتن  قرار  خبر  شنیدن  از  ساله   43
فعالیت هاي  به  مظنونان  فهرست  در  خود 
اين  و  نشده  شگفت زده  خیلي  تروريستي 
کار را »بسیار بامزه« توصیف کرده است. 

»روفالو« اخیرا در درام »مارگارت« با بازي 
»مت ديمون« و »آنا پاکويین« نريشن فیلم 
را گفته است. »درخشش ابدي ذهن پاك«، 
بچه ها  »حال  و  پرديشن«  »جاده  »وثیقه«، 

خوب است« از ديگر فیلم هاي اوست. 

29 نوامبر 2010 

شركت صرافی هستی
شرکت صرافی هستی آماده همکاری

L/C با بازرگانان و متقاضیان گشايش 

انتقال ارز به ايران و بالعکس
 در کمتر از 15 دقیقه در حضور شما

انتقال ارز به ديگر نقاط جهان
 در کمتر از 24 ساعت ) جهت اختالف ساعت(

تخفيف ويژه برای دانشجويان و مشتريان دارای عضويت
قبل از تماس با ما قیمت های ديگر صرافی ها را چک کنید.

با خريد از صرافی هستی و دريافت کد مخصوص از تخفیف 10 درصد 
کامپیوتر و لوازم الکترونیک از شرکت A- Pox بهره مند خواهید شد.

آدرس صرافی
117 station road, Edgware HA8 7JG

تلفن های صرافی:
مستقيم: 02089522044 - غير مستقيم: 02089527811

موبايل 24 ساعته: 07551222729
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بررسي پیدايش خط شكسته نستعلیق و خوشنويسي ايراني 

خط، كهن ترين 
عامل انتقال فرهنگ 

و هنر است 
رها روزبهان 

ايران که فرهنگ و هنر، ريشه اي چندهزار ساله دارد  در کشور ما 
دوره هاي  هنر  بررسي  در  است.  برخوردار  ويژه اي  جايگاه  از  خط 
گوناگون، مورخین و باستان شناسان، خط را کهن ترين عامل انتقال 
به مرور  اند. خط  میراث معنوي، فرهنگ و دانش گذشتگان دانسته 
زمان و با توجه به کاربردهاي گوناگونش، در قالب هاي تزيیني، در 
سنگ نبشته ها و ابنیه هاي تاريخي، بر روي ظروف سفالي، چوب و 

پارچه، نقش ارزنده و تأثیرگذار خود را ايفا نموده است. 
اهمیت اين هنر، همراه با طبع لطیف و نقش سلیم ايراني رواج بیشتري 
پیدا کرد و در هر دوره اي، به تناسب نیاز جامعه و تحوالت فرهنگي، 
هنري؛ طرحي نو و صورتي تازه در آن به وجود آمد. از زماني که 
در قالب کوفي نگاري به نوشتن آيات الهي قرآن مجید، متبرك گشت، 
الگوي  تاريخي،  ابنیه هاي  و  مساجد  محراب  ها،  کتیبه  تزيین  در  يا 
زيبايي و معرفت شد تا سده هاي بعد که با دستان توانا و قدرتمند 

خوشنويسان 
چیره دست با تحوالت اساسي در قالب خطوط هفت گانه، پديدار گشت 
به موازات استمرار فرهنگ و هنرهاي اسالمي در نشر  که هرکدام 
انديشه هاي تابناك بزرگان علم و ادب به اوج کمال و شكوفايي راه 
از  بخشي  ايراني،  خوشنويسي  که  گرفت  نتیجه  مي توان  پس  يافت. 
خوشنويسي اسالمي بوده است که در ايران و سرزمین هاي وابسته 
افغانستان و شبه  میانه،  مانند کشورهاي آسیاي  آن،  نفوذ  تحت  يا 
قاره هند به تدريج حول محور فرهنگ و هنر ايران شكل گرفته است. 
خوشنويسي  به  کلمات  معمولي  نگارش  تبديل  تقريبا  که  درحالي 
ايراني بوده است به  هنرمندانه در جهان اسالم بر دوش هنرمندان 
ابداع  را  خود  به  مختص  روش هاي  و  شیوه  هنرمندان  اين  مرور، 
کردند. اين قلم ها و شیوه هاي ابداع شده، در ديگر کشورهاي اسالمي 
هم عالقمنداني دارد، مانند کشورهاي آسیاي میانه، افغانستان، هند 

و پاکستان. 
در ايران پس از فتح اسالم، خطاطي به شیوه نسخ وجود داشت. با 
حمايت »ابوبكربن سعد زنگي« )حاکم فارس در زمان سعدي(، ده ها 
نسخه قرآن خطي به نگارش درآمد. در زمان فرمانروايي ايلخانیان، 
نفوذ هنر و فرهنگ چین و سلطه مغول ها، اوراق مذهبي  به خاطر 
يافت. در زمان  با نقش هاي تزيیني، زينت  بار  اولین  کتاب ها، براي 

تیموريان، خوشنويسي در ايران به اوج شكوفايي خود رسید. 
بود.  میرزا  بايسنقر  دوره،  اين  در  مجید  قرآن  خطاط  آورترين  نام 
چیزي که به عنوان شیوه يا قلم خطاطي و خوشنويسي ايران وجود 
دارد و براي دوستداران هنر، آشنا است بیشتر براي نوشتن متون 
غیرمذهبي، مثل ديوان شعرا، قطعه هاي ظريف هنري و يا حتي براي 
اين  ولي  است.  شده  استفاده  و  ابداع  اداري  مراسالت  و  مكاتبات 
بیشتر گونه  ترکان عثماني،  اعراب و  نزد  درحالي است که خط در 
ديني و مقدس داشته است. البته آنها هم براي امور غیرمذهبي، اين 
گونه قلم ها را به کار مي برند، ولي اوج هنر آنها برخالف ايرانیان، در 
خط ثلث و نسخ و کتابت قرآن مجید و احاديث، قابل مشاهده است. 

و  احاديث  قرآن،  کتابت  مثل  مذهبي  امور  براي  البته  هم  ايران  در 
روايات، کتیبه نويسي مساجد و مدارس مذهبي؛ بیشتر از خطوط ثلث 
و نسخ استفاده مي کردند که نزد اعراب، رواج بیشتري دارد. هرچند 
خوشنويسان چیره دست ايراني هم در اين گونه قلم ها، شیوه هاي 
مختص به خود را خلق کرده اند، مانند خط نستعلیق امروزي که به 
خط اصیل ايراني شهرت يافته، توسط میرعلي تبريزي در اوايل قرن 
هشتم هجري قمري، با تلفیق خط نسخ و تعلیق پايه ريزي شد و پس 
از آن اين خط، توسط اساتید چیره دست ديگري، به سوي زيبايي، 

راه تكامل خود را طي کرد. 
خط تعلیق، اولین گونه خط از خطوط عربي خاص ايرانیان است که 
در اواسط قرن هفتم هجري قمري، از ترکیب دو خط توقیع و رقاع به 
وجود آمد. تعلیق، اولین نوع خوشنويسي بود که براي خط پارسي 

ابداع شد. عده اي وضع آن را به 
خواجه تاج سلماني اصفهاني نسبت مي دهند. خط تعلیق تا سده دهم 
هجري قمري در ايران متداول بود ولي با پیدايش خطوط نستعلیق 
و شكسته نستعلیق از رونق افتاد. اين خط، يكي از پايه هاي مهم اين 

دو خط مي باشد. 
در اوايل قرن هشتم هجري قمري، میرعلي تبريزي با تلفیق نسخ و 
تعلیق پايه و اساس خط نستعلیق را گذاشت و پسرش میرعبداهلل آن 

اين  است.  ايرانیان  خاص  خط  دومین  نستعلیق،  خط  کرد.  کامل  را 
خط با توجه به حرکات و گردش هاي حروف، جايگاهش را در هنر 
را عروس خطوط  اين خط  برخي،  خوشنويسي جهان گشود. حتي 

اسالمي مي نامند. 

اظهر تبريزي، جعفر تبريزي، سلطانعلي مشهدي، محمد نور، سلطان 
میرعماد  )ثاني(،  تبريزي  میرعلي  هروي،  میرعلي  خندان،  محمد 
جايي  به  را  خط  اين  زيبايي،  لحاظ  از  عباسي  علیرضا  و  قزويني 
رساندند که موجب اعجاب و شگفتي بینندگان شد. پس از میرعماد و 
علیرضا عباسي، استادان ديگري اين راه را ادامه دادند. اين خط در 
دوره صفويه مورد توجه قرار گرفت. سلطانعلي مشهدي در زمان 
تیموريان و سپس میرعماد در زمان صفويه و معاصر شاه عباس، 
بودند. در زمان  اين خط  نام آورترين خوشنويسان  ترين و  بزرگ 
صفويه، خطي به وجود آمد که به خط شكسته معروف شد. سومین 

خوشنويسان  خالقانه  ذوق  دستاورد  آخرين  ايراني،  خاص  خط 
هنرمند ايراني است که در نیمه دوم قرن يازدهم هجري قمري از خط 
نستعلیق پديدار و ابداع آن را به مرتضي قلیخان شاملو حاکم هرات 

دلیل سرعت  به  عمدتا  پیدايش  بدو  در  داده اند. خط شكسته  نسبت 
در نوشتن پديدار گشت و با رها شدن قوس ها و سايش دندانه ها و 
اتصاالت حروف و کلمات در خط نستعلیق به وجود آمد. اين رهايي 
و روان شدن تا جايي رسید که پیوستگي هاي بي شماري را به دنبال 

داشت و باعث مي شد که خواندن آن هم دشوار شود. 

سپس خط شكسته نستعلیق به دست محمد شفیع حسیني معروف 
به )شفیعا( قانونمند گرديد و پس از آن با ظهور نابغه بزرگي به نام 
عبدالمجید طالقاني، به اوج زيبايي و کمال رسید و تحولي در شكسته 

نويسي به وجود آمد. 
درويش عبدالمجید طالقاني متخلص به مجید بزرگ ترين خوشنويس 
روستاي  در  وي  است.  ايران  خوشنويسي  تاريخ  در  شكسته  خط 
مهران از توابع طالقان قزوين ديده به جهان گشود. در آغاز جواني 

به اصفهان آمد و در اين شهر اقامت گزيد. 
درويش در اصفهان به مشق خط پرداخت و اين خط را چنان تمرين 
کرد تا به جايي رسید که خط شكسته او در زيبايي و استواري بدون 
انجمن  اعضاي  از  و  داشت  بسیار  تبحر  هم  در شعر  او  رقیب شد. 
ادبي مشتاق به شمار مي رفت و از سبك بازگشت پیروي مي کرد که 
ديوان شعري هم از او به چاپ رسیده است. درويش عبدالمجید، خط 
شكسته نستعلیق را به جايي رساند که میرعماد در نستعلیق انجام 

داده بود. پس از وي بسیاري در اين راه قدم گذاشتند، ولي هیچكس 
هرگز نتوانست اين قله را درنوردد. 

درويش، شاگردان هنرمندي تربیت کرد که هرکدام از آنها در خط 
خواجويي  ابوالقاسم  میرزا  آنها  مهمترين  که  بودند  استاد  شكسته 

معروف به میرزا کوچك بود. 

بزرگاني  و  بود  علما  و  شعرا  ادبا،  توجه  مورد  عبدالمجید  درويش 
مورد  را  او  افشار  رشید  محمد  و  کالنتر  عبدالوهاب  میرزا  چون 
تشويق قرار مي دادند. درويش مردي عارف و منزوي بود و عمرش 
را در تجرد سپري کرد تا اينكه در سن 35 سالگي بر اثر بیماري نوبه 

ربع)ماالريا(، در سال 1185 هجري قمري چشم از دنیا 
فروبست و پیكرش در گوشه اي محقر در قبرستان تخته پوالد و در 
جوار تكیه میر، به خاك سپرده شد. اين مكان بعدها به تكیه درويش 
عبدالمجید شهرت يافت. از او آثار فراواني شامل کتاب، قطعه و مرقع 
برجاي مانده است. از جمله آثارش، کتابت گلستان سعدي است که 

در موزه کاخ گلستان تهران نگهداري مي شود. 

هنر

با آبونمان )اشتراک(
 هفته نامه پرشين، به گسترش 
فرهنگ و هنر ايرانی جدای 

از هرگونه گرايشهای سياسی و 
مذهبی، كمکی وافر می كنيد. 
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ايران  تاريخ  ايام  دورترين  از 
در  همواره  يهوديان  تاکنون، 
با  اند.  داشته  حضور  کشورمان 
همواره  جمعیتي  لحاظ  به  اينکه 
جمعیت ايرانیان يهودي نسبت به 
ناچیز  رقمي  ساير هموطنان خود 
و  حضور  همین  اما  است،  بوده 
بعد  و  قبل  مشترک  زندگي  ادامه 
از ظهور اسالم، نشانه هايي گويا 
از فرهنگ و تمدن يهودي است. با 
هاي  نگراني  و  خیزها  و  اُفت  همه 
زندگي  مورد  در  که  پنهان  و  پیدا 
اقلیت هاي ديني در ايران مي توان 
يادآور شد، هیچ نشانه اي از نسل 
کشي يهوديان به سبک کشورهاي 
اروپايي در قرون مختلف در تاريخ 
و فرهنگ ايرانیان يافت نمي شود. 

بررسي دقیق و مستند زندگي کلیمیان در ايران و 
تأثیر آنها بر اقتصاد، تجارت، کشاورزي، صنعت 
از دوران صفويه )1502  قبل  و علوم کشورمان، 
از  البته نشانه هايي  نیست.  پذير  امكان  تا 1737( 
در  يهودي  بزرگان  و  سرشناس  افراد  حضور 
 14 و   13 قرون  در  ايران  مؤثر حكومتي  مقامات 
هیچ  به  موارد  اين  ولي  يافت.  توان  مي  میالدي 
اقتصادي جوامع يهودي  وجه نمايان گر موقعیت 
پزشك  ا...،  باشد. سعد  نمي  ذکر شده  دوران  در 
 ،)1291 تا   1284( شاه  ارغون  دولت  در  يهودي 
غازان  دولت  وزير  همداني،  ا...  فضل  رشیدالدين 
خان )1295 تا 1304( و بعضي ديگر از يهوديان 
ايران مي توان  ايلخاني  را در مقامات دولت هاي 
بزرگ  شاعر  شاهین،  از  دوره،  همین  در  يافت. 
معتبر  و  مثنوي مشهور  در  را  تورات  که  يهودي 
خود به خط عبري و زبان فارسي سروده است، 

مي توان نام برد. 
اما مدارك قابل استناد بسیاري از زندگي کلیمیان 
در  است.  دسترس  در  دوران شاهان صفويه  در 
اين دوره، عمده محل تجمع يهوديان در اصفهان، 
حاشیه  شهرهاي  و  کاشان  يزد،  همدان،  شیراز، 
کوير ايران بوده است. جمعیت کثیري از يهوديان 
سنندج،  شهرهاي  در  ايران  غرب  در  نیز  کرد 
کردنشین  نواحي  ديگر  و  کامیاران  کرمانشاه، 
زندگي مي کردند. اما در بعضي از شهرهاي ايران 
چون تبريز به دلیل درگیري ها و هجوم هاي گاه و 
بیگاه و تبعیض هاي فراوان، جمعیت يهوديان عماًل 

متفرق شده و يا به حداقل رسیده است. 
در عصر صفويه، اشتغال به بسیاري از حرفه ها 
براي يهوديان ممنوع بوده و مخصوصًا در دوران 
توانستند  مي  يهوديان  که  مشاغلي  عباس،  شاه 
اعالم  بدين شرح  لیستي  در  کنند،  انتخاب  را  آنها 
شده بود: "نخ تابي، پیله وري، زرگري، فعله گري، 
يهوديان  لذا  غیره."  و  گردي  دوره  کشي،  بقچه 
اقتصادي  هاي  فعالیت  از  بسیاري  در  فعالیت  از 
فعالیت هاي جاري  و در حاشیه  داشته شده  باز 
قرار مي گرفتند. ولي در کردستان يهوديان عمومًا 
در کشاورزي و خدمات جنبي آن اشتغال داشته 
هرگز  ها  محدوديت  اين  البته  بودند.  اثر  منشأ  و 

از  پنهاني  صورت  به  حتي  را  يهوديان  نتوانست 
گزارش  دارد.  باز  ديگر  هاي  زمینه  در  فعالیت 
دوران  اواخر  در  شیراز  کلیمیان  آمار  از  جالبي 
در  را  يهوديان  اشتغال  نسبت  بیش  و  کم  قاجار 

شهرهاي ديگر 

کلیمي  نفري  هزار   10 جمعیت  از  دهد.  مي  نشان 
 10 داروساز،  نفر   4 طبیب،  نفر   5 شیراز  هاي 
نفر مال، 150 نفر زرگر، 50 نفر تاجر، 10 درصد 
امروز، مجريان مراسم  )در معني  جمعیت مطرب 
عرقیات  درصد  سه  هنرمند(،  و  مذهبي  شادي 
نفر   200 به  نزديك  و  توزيع(  و  )تولید  فروش 
البته اين  صّراف و بازاري و بقیه پیله ور بودند. 
ترکیب اشتغال بعد از دوران صفويه است، وگرنه 
در عصر صفوي شرايط نامساعد بوده و سخت 
قرن  اواخر  تا  آن  تأثیر  که  بود  چنان  ها  گیري 

نوزدهم بر جاي مانده است. 

يهوديان در دوره مشروطه

ايجاد  و   1906 در سال  مشروطه  انقالب  علیرغم 
فضاي مناسب تر براي شروع فعالیت اقلیت هاي 
يهوديان  براي  اقتصادي،  هاي  زمینه  در  ديني 
محدوديت ها به شدت ادامه يافت و در تمام زمینه 
مسلمانان  با  اقتصادي  هاي  فعالیت  اولويت  ها 
بود. براي مثال، در اواخر قرن نوزدهم که فعالیت 
به  اصفهان  در  قماش  فروشي  خرده  در  کلیمیان 
صورت چشم گیر گسترش يافت، بالفاصله کسبه 
در  را  خود  اعتراضات  مسلمان  فروشندگان  و 
نهايت،  در  رساندند.  گوش مسؤوالن  به  اصفهان 
فعالیت  محدوديت  نیز  ابتدايي  حرفه  همین  در 
کلیمیان شكل قانوني گرفت و التزام نامه اي مبني 
بر محدوديت يهوديان به فعالیت در خرده فروشي 
پارچه )بّزازي( بین انجمن مقدس ملي اصفهان و 
نامه  التزام  اين  رسید.  امضاء  به  يهودي  بزرگان 
در تاريخ يكشنبه 26 ذي الحجه 1324 برابر با 10 
فوريه 1907 امضاء گرديد. متن کامل اين قرارداد 
بدين شرح است: "طايفه يهود در محالت اصفهان 
و خارج شهر اصفهان الي دو فرسخ، معامله جنس 
بزازي و عالقه بندي و حرير به کلي ننمايند، اناثًا 
و ذکوراً. ولي جهت وصول مطالبات سابقه از حال 
پیرمردهاي  و  اناث  توسط  به  ديگر  ماه  سه  الي 
خود که سن آنها سي و چهل سال زيادتر باشد، 
هستند،  مجاز  مسلمین  هاي  خانه  به  مراوده  در 

مشروط بر آنكه بقچه جنس بزازي و غیره همراه 
نبرند تا بعد از سه ماه ... . ولي محض رفاه حال 
آنها، در دهات که بیش از دو فرسخ فاصله دارند تا 
شهر اصفهان و هر چه بعیدتر، در معامله و داد و 
ستد مجاز هستند، مشروط که کاري خالف قانون 
مسلمین صادر  به  نسبت  آنها  از  مطهره  شريعت 
نشود و هرگاه خالف قوانین و شروط مزبور عمل 
امناي مجلس محترم ملي مختارند که به  نمودند، 
فرمايند.  معمول  کار  خالف  درباره  خود  تكلیف 
و  جلفا  ارامنه  با  آنها  معامالت  در  مقرراً  البته 
مراوده به خانه آنها ممنوع نیستند. غرض، طرفیت 
آنها با مسلمین است. اما مطالبات حضرات يهود و 
مسلمین هرگاه تعويق حاصل نمايند، امناي مجلس 
ديگر  فرمايند.  وصول  فرموده  همراهي  محترم 

اينكه، يهود حق دارد که در محل خودشان 

ولي  باشند،  داشته  بزازي  دکان  چهار  )جويباره( 
حق معامله با نسوان مسلمین ندارند." 

در  آنكه  جز  يهوديان  چنین شرايطي  در  پیداست 
اي  چاره  بمانند،  اقتصادي  هاي  فعالیت  حاشیه 
نداشتند. اعمال اين التزام و شبیه به آن تا انقالب 
بیش وجود  و  کم  آن،  از  مشروطیت و حتي پس 
آن  تأثیر  و  اروپايیان  با  ارتباط  اما  است.  داشته 
شدن  توان  کم  و  ايران  اقتصادي  شرايط  بر 
ديكتاتوري شاهي و توسعه فعالیت هاي اقتصادي 
و تنوع مشاغل در 150 سال اخیر، ارتباط يهوديان 
را با ساير اقشار ايران گسترش داد. بنابراين نقش 
کلیمیان ايران بعد از اين دوره در بررسي تحوالت 
عنوان  به  است.  بوده  توجه  قابل  ايران  اقتصادي 
يهودي،  پزشكان  تعداد  اخیر  دوران  در  نمونه، 
خواه پزشكان درس خوانده و يا تجربي، به نسبت 
در  است.  بوده  سايرين  از  بیشتر  بسیار  جمعیت 
همدان، تويسرکان، اصفهان، شیراز و تهران حرفه 
موروثي  تقريبًا  يهودي  هاي  خانواده  در  پزشكي 

بوده است.
يهوديان در فرهنگ ايران

يهوديان ايران در زمینه فعالیت هاي فرهنگي بعد 
از تأسیس مدارس آلیانس در ايران )سال 1895(، 
به  نويس  فرهنگ  اولین  دارند.  کارنامه درخشاني 
 )1348 تا   1264( حییم  سلیمان  امروزي،  سبك 
از تدوين  با گذشت زماني طوالني  بوده است که 
فرهنگ هاي اين مرحوم، حییم انگلیسي به فارسي 
فارسي  فارسي،  به  عبري  انگلیسي،  به  فارسي   ،
فارسي  انگلیسي  اصالحات  مجموعه  و  عبري  به 
وي هنوز بیش از ساير فرهنگ ها مورد استفاده 
دانش پژوهان است. در همین دوران، فرهنگ هاي 
مرحوم  فارسي  به  فرانسه  و  فرانسه  به  فارسي 
تاريخ  نام  يادآوري  و  معلم  خان  مرتضي  دکتر 
نويساني چون مرحوم حبیب لوي )نويسنده تاريخ 
يهود ايران( و پرويز رهبر )تاريخ يهود جهان( و 
در موسیقي ملي ايران و گسترش و غني بخشیدن 
به آن، نقش مرتضي خان و موسي خان ني داود، 

بسیار مؤثر و قابل ذکر است. 

بانکداران

انگلیسي  وسیله  به  شاهي  بانك  تأسیس  از  قبل 
يهوديان  ايران،  ملي  بانك  تأسیس  اعالم  و  ها 
صّرافي،  و  پول  تجارت  در  مختلف  شهرهاي  در 
کرده  شروع  را  اي  يافته  سازمان  هاي  فعالیت 
به حسب  هايي  خانواده  فامیل  نام  حتي  و  بودند 
 1303 سال  در  بود.  "بانكي"  شغلي  موقعیت 
اجازه  بابازاده،  االزار  حاجي  خانواده  شمسي، 
نام  به  را  کارگشايي"  و  "رهني  بانك  تأسیس 
آشر بابازاده از وزارت صنايع مستظرفه دريافت 
در  دهي  وام  بانك،  اين  فعالیت  جواز  در  کردند. 
مقابل رهن و وام هاي کارگشايي ذکر شده بود. 
در همین دوران، برادران دردشتي حاجي شمويیل 
و گئوال در کنار محله سنتي کلیمیان تهران )محله 
اسحاق  حاجي  و  رخمیم  حاجي  و  عودالجان( 
مؤسسات  بانكي،  خداداد  میرزا  سپس  و  فهمیان 
پولي و بانكي مشابه به ثبت رساندند که البته بعد 
جواز  کارگشايي،  بانك  تشكیل  و   1307 سال  از 
تمام اين مؤسسات باطل شد. البته در دوران جديد 
مديريت  زمینه  در  ايران  يهوديان  نیز  بانكداري 
مالي و سرمايه گذاري فعال و سرشناس بوده اند. 
براي مثال، برابر اطالعات موجود، در سال 1959 
بیش از 100 نفر از کلیمیان در بانك هاي مختلف 
سمت مديريت و يا کارشناس داشته اند. در سال 
القانايان در  نقش خانواده  نیز  از 1325  بعد  هاي 
تأسیس بانك توسعه صنعتي ايران مؤثر بوده و 
عمده سهام آزاد آن در موقع تأسیس، توسط آنها 

سرمايه گذاري شده بود. 

كليمي بافت

در تجارت سنتي و مدرن فرش، يهوديان از ابتدا 
اي  کننده  تعیین  و  مؤثر  نقش  اخیر  هاي  سال  تا 
در طرح  بلكه  تجارت،  در  تنها  نه  آنها  اند.  داشته 
نقشه و بافت قالي مهارت خاصي داشتند، تا آنجا 
و  اصفهان  هاي  فرش  در  بافت  و  گره  نوعي  که 
کاشان به فرش " کلیمي بافت" مشهور بوده است. 
زوريخ،  هامبورگ،  در  يهودي  ايراني  تجار  حتي 
پاريس و آمريكا هنوز هم سرشناس ترين  لندن، 
متخصصان و فروشندگان فرش دستباف ايران به 
شمار مي روند. صنايع مختلفي چون ابريشم بافي، 
زري دوزي، ملیله کاري و هنرهاي دستي و بومي 
که  اند  بوده  يهودي  مشهور  هنرمندان  شاهد  نیز 
بعضي از خانواده هاي آنها حتي در زمان حاضر 
هم به کارهاي هنري اشتغال دارند. با شروع ايجاد 
مديران  ايران،  در  بزرگ  کارخانجات  و  صنايع 
بودند، در  اروپا  آموخته  که عمومًا درس  يهودي 
برداري  بهره  و  ساز  و  ساخت  گذاري  سرمايه 
رونق صنايع جديد  و  اشتغال  بردن سطح  باال  و 
مراد  خانواده  اند.  داشته  مؤثري  و  مشهود  نقش 
اريه، پیشگام صنايع کاشي و سرامیك و خانواده 
القانايان در صنايع آلومینیوم و پالستیك، خانواده 
کارتن  و  مواد  تبديل  صنايع  در  )راد(  میزراهي 
و  ريسندگي  در صنايع  قدوشیم  خانواده  سازي، 
بافندگي، خانواده اونري در داروسازي و خانواده 
ديگر طي سال  بیمه و بسیاري  نهائي در صنعت 
مختلف  هاي  زمینه  در   1357 تا   1320 هاي 
نیكي  به  آنها  از  عمومًا  و  بوده  کارساز  صنعتي 
ياد مي شود. بعد از پیروزي انقالب اسالمي ايران 
ايران،  از  مهاجرت  تشديد  و  ملي شدن صنايع  و 
اقتصادي  هاي  زمینه  در  کلیمیان  هاي  فعالیت 
هاي  فعالیت  است،  بديهي  شد.  متوقف  باال  سطح 
تابع  ايرانیان  ايران چون ساير  کلیمیان  اقتصادي 
شرايط زمان و امكانات موجود و سیاست دولت 
ها و نهادهاي حاکم وقت بوده است. ولي در هر 
عمدتًا  ايران،  اقتصاد  به  يهوديان  نگاه  موقعیتي، 
نگاهي وطن پرستانه و با عشق به خدمت به ملت 
ايران بوده است. اين امر اواًل ناشي از سعه صدر، 
فرهنگ غني و باور صادقانه مسلمانان هموطن به 
زندگي مشترك همه اقوام و اديان ساکن سرزمین 
ايران و ثانیًا، وابسته به استعداد و عالقه و پايبندي 
يهوديان ايران به سرنوشت مشترك با هموطنان 

خود مي باشد.

نقش يهوديان در ايران
برگرفته از کتاب تاريخ معاصر يهود ايران نگارش هما سرشار 
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های  مالك  که  هنگامى  حتي  توسعه 
اساسى آن، شاخص های اقتصادی 
از  ناگزير  باز  شود،  گرفته  نظر  در 
فرهنگي  و  اجتماعى  ابعاد  به  توجه 
نمى دهد،  رخ  اقتصادی  رفتار  تغییر  هیچ  است. 
مگر اين که در نگرش ها، هنجارها، تفكّرات قالبى، 
و  انسانى  مألوف  الگوهای  و  ها  کنش  باورها، 
اجتماعى، تغییراتى اساسى داده شود. در بسیاری 
از ديدگاه های ديگری از توسعه که بعد اقتصادی را 
اجتماعى  بعد توسعه نمى انگارند، عوامل  مهمترين 
را نه تنها مقدم، بلكه اساسى تر از توسعه اقتصادی 
مى نگرند. امروزه در توسعه مشارکتى نكته کلیدی 
آن است که اعضای يك جامعه، فرآيندهای بنیادی 
اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى را بر عهده گرفته و 
نه تنها روش های آن، بلكه اهداف و اولويت های آن 

ها را تعیین کنند. 
در  پژوهشگران  و  پردازان  نظريه  از  بسیاری 
که  گشتند  عواملي  تحلیل  و  تجزيه  براي  جستجو 
عقب  و  جوامع  از  برخي  فزاينده  توسعه  موجب 
–جامعه  ماندن جوامع ديگر مي شود. ماکس وبر 
شناس و نظريه پرداز معروف- يكي از مطرح ترين 
آن ها بود، که نظريات اش از معدود آرايي بود که 
توانست در اوج اقتدار نظريات مارکسیستي، نظريه 
اي متفاوت ارائه کند، که "انديشه ها" را در مقابل 
عوامل اقتصادي، براي هر پیشرفتي کلیدي معرفي 
کند. او هم در اثر مطرح اش "اخالق پروتستان و 
پرداخته  آن  کالن  مباني  به  داري"  سرمايه  روح 
است و هم با طرح ابعاد خردتر از طريق کنش ها، 
آن را تبیین کرده است. نمونه آن تفكر عقاليى است 
غرب  در  پیشرفت  عوامل  اصلى ترين  از  يكي  که 
ارزيابى مى شود که امكان طرح ريزی، برنامه ريزی 
که  حالى  در  مى آورد،  فراهم  را  علمى  ارزيابى  و 
تفكر سنتى در شرق از يك طرف، بیشتر احساسى 
و عاطفى و از طرف ديگر مبتنى بر سنت و رسم 
و  پردازان  نظريه  مطالعه  و  توجه  مورد  که  است 
نیز  ما  کشور  در  است.  گرفته  قرار  برنامه ريزان 
شناسايى  مى توان  را  الگوها  اين  از  نمونه هايى 
نظريه  و  وبر  مباحث  اما  نمود.  تحلیل  و  تجزيه  و 
پردازان ديگر هنوز به شكلي مكفي پاسخگوی طرح 
مسئله ما نیست و ما با تداوم آن راه، علل ديگری 

برای پیشرفت جوامع مختلف بیان مي کنیم. 

نقش جهان بیني ها در پیشرفت جوامع
کلیدي  جامعه،  هر  مردم  بیني  جهان  ما،  منظر  از 
و  کنند  مي  بازي  جوامع  تحول  در  را  نقش  ترين 
در  بخواهیم  که  کند  مي  جلوه  مهمتر  زماني  آن 
سطح  در  کنیم.  دنبال  را  آن  کالن،  تحوالت  ابعاد 
خرد نگارنده در مقاالت گذشته و در مجامع علمي 
مختلف، کنش هايي که براي توسعه مفید و کنش 
هايي را که مانع از آن مي شود، ارائه و تبیین کرد 
نمي  را ضروري  ها  بدان  مجدد  پرداختن  اينك  و 
بینم و تنها مي خواهم به نقش عوامل کالن تحول 
مختلف  هاي  بیني  از جهان  ما  زعم  به  که  جوامع 

ناشي مي شود، بپردازم.

جهان بیني جاهلي و بدوي؛ جهان بیني منفي
مردم شناساني که به مالنزي سفر کرده و اقدام به 
مطالعه و پژوهش در جوامع بدوي آن منطقه کرده 
فقیر  مردم  از  بسیاري  که  اند  نموده  گزارش  اند، 
مالنزي که تنها محصول و درآمد مهم زندگي شان 
اما  دهند،  مي  تشكیل  هندي  هاي  زمیني  سیب  را 
بیش از آن که نگران فقر خود باشند، در جستجوي 
محصول  چقدر  شان  همسايگان  زمین  که  اند  آن 
مبالغ  تنگدستي  وجود  با  حتي  ها  آن  است.  داده 
مي  قبايل  جادوگران  به  و  کنند  مي  خرج  هنگفتي 
باري  کم  و  خرابي  باعث  سحر  طريق  از  تا  دهند 
محصوالت همسايگان شان شوند! آنان مدام بدين 
بر  و  دهند  مي  ادامه  دشمني  حتي  و  منفي  رقابت 
فقر و فالکت خود مي افزايند. مي دانید چرا؟ چون 
بنا بر توضیحات فوق، چنین استنباط مي شود که 
آنان حاضرند، حتي به قیمت بدبختي خود، ديگران 
ماندگي  عقب  بیني  جهان  است  اين  بدبخت شوند! 
قیمت  به  ارضا مي شوند حتي  که  مداوم. مردمي 
بدبخت  و  ببینند  بدبخت  را  ديگران  خود،  بدبختي 

ديگراني  که  همین  منفي،  بیني  جهان  اين  در  کنند. 
خود  براي  تا  است  کافي  اند،  دشمن  که  باشند 
مي  دلش  که  کاري  هر  تا  کند،  ايجاد  مشروعیت 
خواهد بكند و حتي کارهايي را که نسیه دشمنان 
مي  انجام  نقد  خود  کند،  مي  محكوم  بدان  را  اش 
اين  اساسًا  چون  ندارد،  نیز  اشكالي  هیچ  و  دهد 

دشمنان هستند که بايد داوري شوند و خودشان 
کاماًل آزادند!! اين است جهان بیني جوامع بدوي و 
جاهلي و ديكتاتوري که خود را رها کرده اند و به 
ديگران چسبیده اند و ديگران را نیز بسان دشمن 
مي بینند و همچون دشمن با آنان رفتار مي کنند 
نیز  دشمن  آنان  با  ابتدا  اگر  حتي  ديگران  طبعًا  و 
به  عماًل  آنان،  منفي  رفتار  تداوم  به سبب  نباشند، 
دشمن بدل مي شوند و خودشان نیز آزداند تا هر 
کاري که مي پسندند نه تنها با دشمنان که با مردم 
خود انجام دهند. چنین جامعه اي محكوم به عقب 

رفتن مداوم و حكومت اش محكوم به فناست.

جهان بیني خنثي
بیني ديگر به جوامعي مربوط مي شود که  جهان 

امروزه  و  شدند  خوانده  سوم  جهان  اصطالحًا 
در حال توسعه نامیده مي شوند و دوره گذار از 
کنند  مي  طي  آهسته  را  پیشرفت  به  ماندگي  عقب 
و بین سنت و مدرن دست و پا مي زنند. در نزد 
ضرر  مفهوم  به  نفر  يك  سود  جامعه،  اين  مردم 
ديگري است و وقتي کسي دارد از طريقي منفعت 

و سود  کند!  مي  دارد کسي ضرر  حتمًا  بیند،  مي 
سود  و  است  خودشان  ضرر  با  مساوي  ديگران 
خودشان به مفهوم ضرر ديگران تعبیر مي شود. 
اين  در  شود.  تر  روشن  قضیه  تا  زنم  مي  مثالي 
جهان بیني نفس داشتن ثروت زياد به مفهوم ضرر 
است  کافي  و  است  دزدي  و  ديگران  به  رسانیدن 
باشد  کرده  سقوط  اخالقیات  در  اي  جامعه  چنین 
راه هاي غیرقانوني  باشد و  نیز چنین  تا در عمل 
ها  دارايي  براي کسب  غیرانساني  آن  از  مهمتر  و 
در جامعه متداول شود. در سطح تصمیمات کالن 
برنامه  و  سیاستگزاران  در  بیني  جهان  اين  وقتي 
ريزان جامعه متجلي مي شود، نتیجه اش اين است 
که اگر کشوري در مجاورت ما دارد سود مي برد، 
پس ما حتمًا داريم ضرر مي کنیم! و اگر کشوري 

برنامه پروژه اي دارد، حتمًا به ضرر  منفعتي در 
ماست و بايد به طريقي جلوي آن گرفته شود. اين 
جهان بیني خنثي است که اگر تحولي نیز در جامعه 
رخ مي دهند، بنیادي نیست و بیشتر صوري است 
و  است،  جديد  هاي  تكنیك  و  ظواهر  بر  مبتني  و 
تا  تحوالتش  و  آرام  و  کند  اما  کند،  مي  پیشرفت 
حد زيادي به حوادث و تحوالت غیرقابل پیشبیني 
و برنامه وابسته است. اين نظريه به خوبي توضیح 
که  است  کشورهايي  در  پیشرفت  تفاوت  دهنده 
و  آوردند  روي  توسعه  هاي  برنامه  به  همزمان 
در  گام  ديگر  از جوامع  زودتر  برخي  بعضًا  حتي 
همپاي  توسعه  به  هرگز  اما  گذاشتند،  مسیر  اين 
از  يكي  تفاوت،  اين  نرسیدند.  ديگر  کشورهاي 
نظريه  و  ريزان  برنامه  امروز  مسائل  بزرگترين 
به  ما  که  است  اخیر  در 50 سال  توسعه  پردازان 
توضیح  به  متفاوت  هاي  بیني  جهان  نظريه  کمك 
اش مبادرت ورزيديم. جوامعي که با وجود مدرن 
همان  در  که  جوامعي  و  نكردند  پیشرفت  سازي، 
مدت اينك به کشوري پیشرفته بدل شدند؛ همچون 
ژاپن و کره جنوبي که با وجود تفاوت در بسیاري 
از زمینه ها با جوامع غربي، همچون آنان پیشرفت 
کردند، در حالي که بسیاري از کشورهاي در حال 
توسعه و آمريكاي التین در اين راه چندان موفق 

نبوده اند.
جهان بیني عامل پیشرفت مداوم؛ جهان بیني مثبت

اما جهان بیني اي که منتهي به پیشرفت مداوم و 
تصاعدي مي شود. مردم اين جوامع، سود ديگران 
را به مفهوم ضرر خود نمي بینند و تصور مي کنند 
با سود  همراه  تواند  مي  ديگران  تنها سود  نه  که 
آنان باشد، بلكه چه بسا منجر به سود بیشتر آنان 
نیز شود. همچون زماني که در يك کار تجاري با 
مشترك  گذاري  سرمايه  و  کنند  مي  مشارکت  هم 
مي کنند، هم همگي سود مي کنند و حتي کساني 
نیز که با آن ها طرف معامله هستند، سود مي برند. 
در اين جهان بیني دشمنان به تدريج به رقیب بدل 
مي شوند و رقبا چه بسا به اتحاديه هايي مشترك 
راه  حتي  دهد،  مي  ياد  بیني  جهان  اين  المنافع. 
مقابله با دشمنان، افتادن در دام جهان بیني خنثي 
و منفي نیست، بلكه آنان بايد به جهان بیني مثبت 
خود پايبند باشد. اين است راز پیشرفت جوامع و 
کشورهايي که به شكلي فزاينده ترقي مي کنند و در 
هر جا که منافع خود را دنبال مي کنند، با اشتراك 
منطقه،  کشورهاي  بسا  چه  و  ديگر  کشورهاي  با 
را  ديگري  هستند، چون سود  اهداف شان  بدنبال 
برنامه هاي  بر  بینند و  نمي  به معناي ضرر خود 
مشترك در جهت منافع همه طرف ها- حتي رقیب- 
روي مي آورند. در اين جوامع، سیاستمداران مدام 
ديگر  کشوري  که  نیستند  نكته  اين  اثبات  حال  در 
چون بدنبال منافع خود است، پس ما بايد مانع آن 
شويم، زيرا منفعت ديگري به معناي ضرر خودشان 
نیست و بي شك هر کشوري بدنبال منافع خويش 
است، ولي اين به مفهوم خسران ديگري نیست و 
بیانديشند.  آنان مي توانند به منافع مشترك شان 
نكته اي که بیشتر کشورهاي اسالمي و خاورماينه 

از آن غافل مانده اند.
 

جامعه

مشکالتمان از بابت دشمنان 
است، يا جهان بيني خودمان؟!
*دکتر کاوه احمدي علي آبادي
*عضو هیئت علمى دانشگاه آبردين

امروزه در توسعه مشاركتی نکته كليدی آن است كه 
اجتماعی،  بنيادی  فرآيندهای  جامعه،  يک  اعضای 
تنها  نه  و  گرفته  عهده  بر  را  فرهنگی  و  اقتصادی 
ها  اولويت های آن  و  اهداف  بلکه  روش های آن، 

را تعيين كنند. 

خواننده عزيز هفته نامه پرشين!

را مورد  اين نشريه  که  است  اين حق شما   
هر  در  را  ما  و  دهید  قرار  بررسى  و  نقد 
محتويات  کیفى  سطح  ساختن  مطلوب  چه 
به  دسترسى  برای  رسانید.  ياری  نامه  هفته 
ارتباط  برقراری  راه  ترين  سريع  هدف،  اين 
متقابل و انعكاس نظريات و انتقادات سازنده 
شما مى باشد. لذا با برقراری تماس تلفنى و 
اينترنتى نظرات و ديدگاه های خود را با ما 
در میان بگذاريد تا بتوانیم با يك ارتباط دو 
ارتباط جمعى  به عنوان يك رسانه  سويه و 
به درستى رسالت شغلى خود را ايفا نمائیم.

 02084554203
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اينترنت 
ماهواره ای 

برای روستاييان 
اروپايی

 با بهبود روزافزون وضعیت دسترسى به اينترنت در 
شهرهای اروپايى، فراهم کنندگان خدمات اينترنتى اروپا 
در  10مگابیت برثانیه ای  اينترنت  آوردن  فراهم  برای 
روستاها دست به دامن فناوری های ماهواره ای شده اند.

عنوان  مخفف   ( هیالس1  که  فضاپیما  اين  بى بى سى،  گزارش  به 
اواخر  در  بود  قرار  ابتدا  در  دارد،  نام  تطبیق پذير(  بسیار  ماهواره 
سال گذشته به فضا پرتاب شود، اما سرانجام در تاريخ 26 نوامبر 
تا آخر  دارد  انگلستان تصمیم  داده شد. دولت  قرار  در مدار زمین 
باند  پهنای  با  اينترنت  به  را  کشور  اين  خانه های  تمام   2015 سال 
2مگابیت بر ثانیه مجهز کند و ارسال اين ماهواره را نیز مى توان به 

عنوان بخشى از تالش ها برای رسیدن به اين هدف دانست.
بى بى سى  به  باره  اين  در  آوانتى  اجرايى  مدير  ويلیامز،  ديويد 
و  مى شوند  ارائه  جديد  سال  در  زودی  به  سرويس ها  »اين  گفت: 
خواهند  کار  به  شروع  اروپا  سراسر  در  سرويس  فراهم کننده   60
بود  روستايى  جوامع  به  پاسخى  حقیقت  در  سرويس ها  اين  کرد. 
بپردازند   BT مانند  شرکت هايى  به  پوند  هزاران  بودند  مجبور  که 
تا به سرويس های با پهنای باند باال دسترسى پیدا کنند، اما بعد از 

کريسمس اين مشكالت برطرف خواهند شد«.

اينترنت  کردن  فراهم  برای  را ه حلى  ماهواره  اين  مى رسد  نظر  به 
پهن باند به نواحى دورافتاده باشد. در حقیقت ماهواره ها تنها راهى 
 10 که  را  روستايى  نواحى  اقتصادی  طور  به  مى توان  که  هستند 
مجازی  دنیای  به  مى دهد،  تشكیل  را  انگلستان  جمعیت  از  درصد 
متصل کرد. آوانتى امیدوار است با استفاده از ماهواره ها اينترنت را 
به نواحى روستايى برساند و هیالس1 اولین تالش برای اين کار در 

سال 2012 به حساب مى آيد.

به  نزديك  ديگر،  ماهواره  يك  پرتاب  با  است  امیدوار  شرکت  اين 
يك میلیون نفر بتوانند به اينترنت با قیمت رقابتى و کیفیت مطلوب 
ابتدا بسیار گران تر از ديگر  اين ماهواره ها در  دسترسى پیدا کنند. 
اينترنت با پهنای باند باال بودند، اما امروزه قیمت های  فناوری های 
آن ها پايین تر آمده و مى توانند رقیبان جدی برای ديگر فناوری ها به 

حساب بیايند.

با  اينترنت  به  دست يابى  برای  انگلستان  مردم  از  بسیاری  امروزه 
کیفیت خوب حداکثر بین 20 تا 25 پوند هزينه مى کنند؛ اما با اين حال 
بسیاری استفاده از ماهواره ها را در بازار رقابتى در زمینه اينترنت 

مناسب نمى دانند.

گفت:  باره  اين  در  فارستر  تحقیقاتى  شرکت  تحلیل گر  فاگ،  يان 
»ماهواره ها در زمینه سرعت، زمان عكس العمل، محدوديت اطالعات و 
قیمت قدرت رقابت با فن آوری هايى مانند DSL، کابل و فیبر نوری را 
ندارند. با فراهم شدن اينترنت سیمى، استفاده از اينترنت ماهواره ای 

حتى برای نواحى روستايى چندان مناسب به نظر نمى رسد«.

باره  اين  در  تاپیك  پوينت  تحقیقاتى  تحلیل گر شرکت  جانسون  تیم 
گفت: »ماهواره ها نسبت به ديگر فناوری های پهن باند يك عیب بزرگ 
که  است  زمانى  مدت  پاسخ  زمانى  است.  پاسخ  زمان  آن،  و  دارند 
طول مى کشد تا يك سیگنال به ماهواره رسیده و برگردد. اين بدان 
معناست که سرويس های صدا چندان برای استفاده از اين فناوری 
مناسب نیستند و در استفاده از ويديوها نیز حتما مشكالتى وجود 

خواهد داشت«.

توسط  است  قرار  که  است  ماهواره ای  سه  از  نمونه  اولین  هیالس 
شرکت اينترنت پهن باند آوانتى به فضا فرستاده شود و تنها هدف 
نواحى روستايى است. ماهواره  برای  اينترنت  فراهم کردن  نیز  آن 
هیالس 2 که بزرگ تر است قرار است تا سال 2012 به فضا ارسال 
شود و هدف اصلى آن نیز بازارهای آفريقايى و خاورمیانه است. 
اينترنتى  البته کشور فرانسه نیز قرار است تا ماه آينده فضاپیمای 

خود را به فضا ارسال کند.

يكى از مهم ترين مشكالت هیالس1 ظرفیت است. اين ماهواره فقط 
که  است  حالى  در  اين  بدهد،  خانه سرويس  هزار  به 350  مى تواند 
از  بیش  با سرعت  اينترنت  برای دريافت  میلیون خانه  به 3  نزديك 
بخش  فقط  ماهواره  اين  بنابراين  دارند.  مشكل  ثانیه  بر  مگابیت   2
که  حالى  در  آن  بر  عالوه  مى کند.  برطرف  را  مشكالت  از  کوچكى 
ويرجین مديا و BT به کاربران خود اينترنت با سرعت 100 مگابیت 
بر ثانیه ارائه مى دهند، حداکثر پهنای باند اين ماهواره 10 مگابیت بر 

ثانیه است که چندان زياد به نظر نمى رسد.

اينترنت اروپا، هر روز سريع تر از ديروز
تا  تالشند  در  اروپايى  کشورهای  که  مى افتد  اتفاق  حالى  در  اين 
و  دهند  قرار  خود  همه شهروندان  اختیار  در  را  پرسرعت  اينترنت 
که سرعت  به طوری  داشته اند،  هم  خوبى  پیشرفت های  بین  اين  در 
اينترنت باندپهن )broadband( در اروپا ظرف مدت يك سال رشد 

چشم گیری داشته است.
جوالی  در  مى دهد  نشان   )EC( اروپا  کمیسیون  رسمى  آمارهای 
2010 / تیر 1389، 29 درصد از خطوط باندپهن در اروپا با سرعت 
در  اين  اطالعات مى پرداختند.  انتقال  به  ثانیه  بر  مگابیت  حداقل 10 
از  درصد   15 فقط   ،1388 تیر   /  2009 جوالی  در  که  است  حالى 
خطوط اينترنتى پهن باند قادر به انتقال اطالعات با اين سرعت بودند. 

داد  هشدار  کمیسیون  اين  اطالعات،  انتقال  نرخ  رفتن  باال  وجود  با 
شده  تعیین  اهداف  تا  شود  انجام  بايد  بیش تری  کارهای  هم  هنوز 

برای سرعت اينترنت در سطح اروپا محقق شود.

نیلى کروز از digital agenda در اين باره گفت: »اينترنت پرسرعت 
درست مانند اکسیژن ديجیتال است که برای موفقیت و حیات اروپا 
اهمیت بسیار دارد. سرعت اينترنت در حال افزايش است، اما ما بايد 

بیش تر تالش کنیم تا به سرعت های بسیار باال دست پیدا کنیم«.

هر  به   2020 سال  تا  که  است  اين  اروپا  کمیسیون  اهداف  از  يكى 
اينترنتى با سرعت 30 مگابیت بر ثانیه يا بیش تر  شهروند اروپايى 
سرعت  به  منطقه  اين  در  واقع  خانه  میلیون   220 از  نیمى  و  بدهد 
100 مگابیت بر ثانیه دسترسى داشته باشند. اين در حالى است که 
آمارهای ارائه شده توسط کمیسیون اروپا نشان مى دهد درصد کمى 
از مردم به اينترنت های با سرعت بسیار باال دسترسى دارد. تقريبا 
5 درصد از تمام خطوط اينترنتى پهن باند با سرعت 30 مگابیت بر 
ثانیه اطالعات را منتقل مى کنند و فقط 0.5 درصد سرعت باالی 100 

مگابیت بر ثانیه دارند.

البته تعداد اروپايى هايى که برای دريافت خطوط اينترنتى پرسرعت 
ثبت نام کرده اند نیز افزايش داشته است. در حال حاصر از هر 100 
شهروند اروپايى 29 نفر از خطوط اينترنتى پهن باند با سرعت باال 
استفاده مى کنند، در حالى که در سال گذشته اين آمار 24 نفر به ازای 

هر صد شهروند اروپايى بود.
به  لحاظ دسترسى  از  نیز  نواحى روستايى و شهری  بین  هم چنین 
اينترنتى شكاف زيادی وجود دارد. در حالى که نزديك به  خدمات 
84 درصد از نواحى شهری تا سال 2015 از خدمات اينترنت پهن باند 
نسل آينده بهره مند خواهند شد، اين آمار در نواحى روستايى فقط 
به  است  بیش تر  اين شكاف حتى  کابلى  بازار  در  است.  48 درصد 
نواحى شهری  در  مردم ساکن  از  60 درصد  به  نزديك  که  طوری 
به اينترنت کابلى دسترسى دارند، اين در حالى است که در نواحى 

روستايى اين آمار به 5.7 مى رسد.

دسترسى  زمینه  در  دانمارك  و  هلند  کشورهای  حاضر  حال  در 
پیشتاز  اروپا  در  سرعت  پر  اينترنتى  خطوط  به  شهروندانشان 
ساکنان  از  درصد   80 به  نزديك  حاضر  حال  در  که  چرا  بوده اند، 

آن ها به اينترنت با سرعت باال دسترسى پیدا کرده اند.

تکنولوژی و فناوری

اينترنت، سيستم قضايی را 
به نابودی می كشاند

کمپین های اينترنتى پرطرفدار و اکتفای قضات به تحقیقات اينترنتى، 
بر  اخیر  دهه  در  اينترنت  همه گیرشدن  به دنبال  که  است  مشكالتى 
زير  را  قضايى  تصمیمات  اعتبار  و  گذاشته  تاثیر  قضاوت  سیستم 

سوال برده است.
اينترنت و سايت های اجتماعى مى توانند سیستم قضايى را تخريب 

کرده و ارزش و اهمیت آن را از بین ببرند.
قضايى  مقام  عالى ترين  جاج،  ايگور  لرد  بى بى سى،  گزارش  به 
انگلستان و ولز، با هشدار در مورد استفاده قضات از اينترنت گفت: 
»اگر سیستم قضايى به دنبال داوری های عادالنه است، سوء استفاده 
برخى  شود.  متوقف  منصفه  هیئت  اعضای  توسط  بايد  اينترنت  از 
از قضات برای تحقیق در مورد يك پرونده تجاوز از اينترنت برای 

جستجو استفاده مى کنند«.
اوايل سال جاری يكى از قضات شهر منچستر مجبور شد يك جلسه 
دادگاه را دوباره برگزار کند، چرا که يكى از اعضای هیئت منصفه به 

صفحه فیس بوك او رفته و جزئیات جلسه دادگاه را بیان کرده بود.
لرد جاج در اين باره گفت: »امروز برای مردم بسیار ساده است که 
کنند  بمباران  پیام های خود  با  را  توئیتر  و  بیاندازند  راه  به  کمپینى 
تا يكى از قضات يا اعضای هیئت منصفه را تحت فشار قرار دهند. 
البته ما نمى توانیم مردم را از توئیتر و استفاده از اينترنت بازداريم، 
اما اگر قاضى يا داوری به چنین مطالبى توجه کند، خطرات زيادی 
عدالت و آزادی روند قضاوت را در سیستم قضايى تهديد مى کند. ما 
نمى توانیم قبول کنیم که استفاده يا به عبارت ديگر سوء استفاده از 
اينترنت به يكى از فاکتورهای بى چون و چرای زندگى تبديل شود و 

روند قضاوت را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد«.
اگر با اين موضوع به درستى برخورد نشود، سوء استفاده از اينترنت 
مى تواند به عنوان تهديدی جدی برای سیستم قضايى به حساب بیايد 
که تا حد زيادی به شواهد ارايه شده در دادگاه متكى است. به همین 
اينترنت  از  دهند  هشدار  هیئت منصفه  اعضای  به  بايد  قضات  دلیل 
برای تحقیقات در مورد پرونده خود استفاده نكنند. در مجموع اين 
او هم چنین معتقد  بیاورد.  پايین  را  دادگاه  ارزش  تحقیقات مى تواند 

است فرستادن پیامك از ساختمان دادگاه بايد ممنوع شود.
کلیو کلمن، تحلیل گر امور قضايى بى بى سى در اين باره گفت: »اين 
مى کند  بیان  که  است  قضايى  مالحضات  جزئى ترين  و  قوی ترين 
سیستم  مى تواند  قضات  توسط  مدرن  فناوری های  از  استفاده 
بر آن سواالت مهمى در مورد  کند. عالوه  را دچار مشكل  قضايى 
چگونگى نظارت و متوقف کردن استفاده از اينترنت در اين بین مطرح 

مى شود«.

دولت چين خواهان هک شدن رايانه 
های گوگل بوده است

بر اساس اسناد منتشر شده توسط سايت ويكى لیكس، کمیته مرکزی 
دولت  و  گوگل  های  رايانه  کردن  کمونیست چین دستور هك  حزب 

های غربى را صادر کرده بود. 
اسناد  از  يكى  در 
منتشر شده سفارت 
پكن  در  آمريكا 
درباره  جزيیاتى 
مقامات  های  تماس 
راه  به  برای  چینى 
کمپین  اين  انداختن 

وجود دارد. 
تايمز  روزنامه 
گزارش داد که هك 

رايانه  هماهنگ خرابكاری  کمپین  از  های گوگل بخشى  رايانه  کردن 
يى توسط عوامل دولتى، کارشناسان خصوصى و تبهكاران اينترنتى 

توسط دولت چین بوده است. 
های  رايانه  به  چینى  عوامل  هم  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  طبق 
متحدان غربى آمريكا و هم چنین رايانه شخصى دااليى داما، رهبر 

تبت، رخنه کرده اند. 
گوگل در ماه مارس اعالم کرد: به خاطر حمالت سايبری به دستور 
دولت چین علیه رايانه های اين شرکت ديگر گوگل از درخواست های 
تبعیت  حساس  اطالعات  برای  وجو  جست  کردن  فیلتر  جهت  دولت 

نمى کند. 
اين کمپین هك شامل رخنه به حساب های جى میل مخالفان سیاسى 

دولت چین مى شده است.
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 كشف يک روش درمان برای 

بيماران آلزايمری 
در  استون  گالد  نورولوژيكى  بیماريهای  موسسه  محققان 
سانفرانسیسكو استراتژی جديدی را برای مبارزه با کاهش حافظه 

در بیماران آلزايمری پیدا کردند. 
اين محققان موشهای اصالح ژنتیكى شده ای را ايجاد کردند که در 
اين موشها  در  بود.  داده شده  آلزايمر توسعه  بیماری مشابه  آنها 
با حافظه  مرتبط  مغزی  در فضاهای   EphB2آنزيم ويژه سطح  به 
که  داد  مى  نشان  پیشین  تحقیقات  شد.  داشته  نگه  پايین  شدت  به 
يابند  نورونى توسعه مى  ارتباطات  از طريق  ای  فرايندهای حافظه 
آمیلوئیدی  پروتئینهای  توسط  نورونى  ارتباطات  اين  درصورتیكه 
مى  اختالل  دچار  نیز  حافظه  فرايندهای  شود  قطع  يا  و  مختل 
شوند، هرچند تاکنون جزئیات روشى که موجب قطع انتقال دهنده 
در  آمیلوئیدی  پروتئینهای  نبود.  مشخص  شود  مى  عصبى  های 
اين  در  دانشمندان  اين  شوند.  مى  انباشته  آلزايمری  بیماران  مغز 
خصوص توضیح دادند: " EphB2 پروتئینى است که هم با گیرنده 
های عصبى و هم با آنزيم عمل مى کند. بنابراين ما تصمیم گرفتیم 
ارتباط اين پروتئین را با مشكالت حافظه در بیماری آلزايمر مورد 
اصلى  فاکتورهای  از  يكى  پروتئین  اين  چراکه  دهیم،  قرار  مطالعه 
تنظیم انتقال دهنده های عصبى است و سطح اين پروتئین در مغز 
در بیماران آلزايمری مى تواند کاهش يابد." براساس گزارش نیچر، 
به  منجر   EphB2 پايین  آيا سطوح  اينكه  کشف  برای  محققان  اين 
توسعه مشكالت حافظه مى شود از يك روش درمان ژنتیكى برای 
تغییر دادن سطوح EphB2 در مراکز حافظه موشها استفاده کردند. 
انتقال دهنده  اين مداخله ژنتیكى، سطح فعالیت  در موشهای سالم، 
نوع  از  ای  حافظه  اختالالت  بروز  به  منجر  و  داد  تغییر  را  عصبى 
کاهش  میان  که  داد  نشان  نتايج  اين  آلزايمر شد  از  متاثر  بیماران 
سطح اين پروتئین و مشكالت حافظه يك ارتباط على معلولى وجود 
دارد. اين دانشمندان افزودند: "تائید اين ارتباط مى تواند اين فرضیه 
را مطرح کند که افزايش سطح اين پروتئین مى تواند مشكالت حافظه 

ای ناشى از پروتئینهای آمیلوئیدی را کاهش دهد."

خاطرات بد را با قرص فراموش كنيد 
اين روزها علم آن قدر پیشرفت کرده که مي شود با خوردن يك 
قرص کوچك خیلي چیزها را به ياد آورد و يا حتي از ياد برد. 
پژوهشگران دريافته اند که براي از بین بردن خاطرات بد روحي 
مي توان به کمك دارو، پروتئین ها را از مرکز ترس مغز برداشت. 
اتفاقات  که  سربازاني  براي  است  ممكن  محققان  اين  يافته هاي 
حزن انگیز را تجربه کرده اند يا قربانیان خشونت مفید باشد. حتي 
مي توان با کمك اين روش، خاطرات يك رابطه بد را نیز پاك کرد. 
موش ها  از  هاپكینز  جان  دانشگاه  دانشمندان  تحقیقات،  اين  در 
نرم  پنچه  و  دست  ترس  با  که  مغز  از  قسمتي  بر  تمرکز  براي 
خاطره  يك  که  هنگامي  دريافتند  آنها  کردند.  استفاده  مي کند، 
دردناك شكل مي گیرد، پروتئین هاي دريافت کننده خاص در مغز 
ايجاد مي شوند و يك »دريچه آسیب پذيري« به وجود مي آيد. از 
آن جا که پروتئین ها ناپايدار هستند، مي توان آنها را با دارو از 
بین برد تا خاطره بد براي همیشه از ذهن پاك شود. پروفسور 
ريچارد هوگانیر مي گويد: »هنگامي که يك حادثه بد اتفاق مي افتد، 
باعث ايجاد يك خاطره ترسناك مي شود که ممكن است تا آخر 
عمر باقي  بماند و بر زندگي فرد تاثیر مايوس کننده داشته باشد. 
با نتايج به دست آمده مي توان با روش دارويي اين مكانیزم ذهني 
را دست کاري کرده و سپس از رفتار درماني براي درمان اختالل 

فشار پس از تروما استفاده کرد.« 

با اينكه آزمايش ها اخیر روي موش ها انجام شده، اما پژوهشگران 
معتقدند روش دارويي، اثرات مشابه روي انسان خواهد داشت. 
دانشمندان در تالشند با بازگشايي دريچه آسیب پذيري از طريق 
براي  دارو،  از  استفاده  و  دردناك  خاطره  ساختگي  يادآوري 
اين  با  بسیاري  البته  شوند.  بد خالص  خاطرات  شر  از  همیشه 
کار مخالف هستند چرا که به نظر آنها اين خاطرات بد جزئي از 
زندگي افراد بوده و با پاك کردن آن، تمام تجربیات خوب و بد 

که از آن واقعه گرفته شده نیز از بین مي رود. 

29 نوامبر 2010 

استرس های دوران كودكی طول 
عمر افراد را كاهش می دهد

گروهى از روانشناسان اخطار دادند: سختى ها و استرس های دوران 
های  بیماری  به  کودکى 
طوالنى مدت و مرگ زودرس 

منجر مى شود. 
نشان  مطالعه  چندين  نتايج   
های  استرس  دهد  مى 
فقر  از  ناشى  کودکى  دوران 
به  تواند  مى  سوءاستفاده  يا 
التهاب  قلبى،  های  بیماری 
سلول  پیری  روند  تسريع  و 

های بدن منجر شود. 
روانشناسى  انجمن  محققان 
های  تجربه  معتقدند  امريكا 

تلخ در ابتدای زندگى آثار طوالنى مدتى را به دنبال دارد. 
در يكى از اين مطالعات محققان دانشگاه پیتزبورگ به بررسى ارتباط 
بین زندگى فقیرانه و عالئم زودرس بیماری های قلبى در میان 200 

نوجوان سالم پرداختند. 
اين محققان دريافتند فرزندان خانواده های فقیرتر فشار خون باالتر و 
عروق خونى سفت داشتند. اين افراد ضربان قلب تندتر و خلق و خوی 

تهاجمى تر هم داشتند و خشمگین تر از سايرين بودند. 
دکتر کارون متیو، سرپرست اين گروه تحقیقاتى معتقد است استرس 
های مختلف در زندگى اين افراد مى تواند باعث ايجاد فشار خون باال 
و التهاب در بدن شده و منجر به تخلیه ذخاير انرژی گردد.اين اتفاقات 

خطر بیماری های قلبى را افزايش مى دهند. 

همچنین مطالعه ديگری در ايالت اهايوی امريكا نشان مى دهد وقايع 
نسبت  را  افراد  يا سوءاستفاده،  و  والدين  مانند مرگ  دوران کودکى 
به اثرات استرس حساس تر مى کند و حتى طول عمرشان را کاهش 

مى دهد. 
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دوش  بر  برف  آرام  آرام  که  وقتى 
که  وقتى  کند،  مى  سنگینى  درختان 
دل کوه های البرز و زاگرس سرد مى 
شود از هجمه سرما و وقتى که آرام 
آرام تمام سنگینى برف بر شانه های 
بر  عريانى  لباس  ديگر  که  وقتى  نشیند،  مى  کوه 
قامت عاشقانه بید?مجنون مى نشیند و او در سايه 

حرمان و سرما گرفتار مى آيد و وقتى که... 
مى  فارس  همیشه  خلیج  دامن  بر  بهار  گاه  آن 
بوشهر  از  بندرعباس،  تا  گرفته  قشم  از  نشیند؛ 
گرفته تا شط کارون از چابهار گرفته تا دل نیك 

شهر و قصرقند و... 

● قطار يا هواپیما 
از نقش  از همه برتر جزيره هرمز نگینى است  و 

رنگ در قلب خلیج فارس. 
پول  يا  گذاشت  بیشتری  زمان  بايد  يا  سفر  برای 
بیشتر؛ البته برای بسیاری به ويژه آنها که زندگى 
را با سفر معنى مى کنند، زمان در سفر بودن خود 
سفر است و گويى که خود قله ای است که آنها را 
به فرازها مى برد، بنابراين وقتى قصد مى کنید که 
ـ  تهران  قطار  گزينه  شويد،  هرمز  جزيره  مهمان 
بندرعباس انتخاب مناسبى است؛ اگر حدود ساعت 
يك بعدازظهر از تهران سوار قطار شوی و اگر ابر 
و باد و مه و خورشید و فلك ياری کنند، آن گاه 
امیدوار باشى که فردا حدود ساعت 8  مى توانى 

صبح به مقصد رسیده ای؛ »بندرعباس«. 
بندرعباس خودش يك دنیا ديدنى دارد، کوه گنو، 
منطقه  از  اگر  که  کنید  باور  حتى  و  گنو  گرم  آب 
آذرماه،  کنید در  يا معتدل سفر مى  ای سردسیر 
دی ماه، بهمن ماه، اسفندماه و حتى فروردين ماه 
خود  تان  برای  بندرعباس  بار  تره  و  میوه  بازار 
رنگ  از  سرزمینى  شد،  خواهد  ديدنى  جاذبه  يك 
ها و طراوت های بهاری که شايد در اين ماه ها 
در صفحه ذهن تان نمى گنجد.پرتقال های پرتقالى 
رنگ، بادمجان های بادمجانى، لوبیاهای معطر که 
گويى همین ديروز از جالیز برداشت شده اند، از 
نارنگى سنتى جنوب ايران نیز که نیازی به تعريف 
نیست؛ بنابراين اگر ساعت های شماطه دار زمان 
اجازه داد، حتما گذری در بازار سنتى بندرعباس 
به  هوايى  قصد سفر  اگر  البته  نكنید.  فراموش  را 
بلیت  توانید  مى  باشید،  داشته  را  هرمز  جزيره 
بندرعباس يا قشم را تهیه کنید و آن گاه خود را به 

جزيره هرمز برسانید. 

● هرمز يا قشم؟ 
هرمز جزيره ای کوچك است از توابع شهرستان 
قشم، به همین دلیل بسیاری از مسافرين که قصد 
سفر به قشم را دارند، از جزيره هرمز به عنوان 
يك سايت يك روزه بازديد مى کنند که البته کمبود 
اماکن اقامتى و پذيرايى نیز اين موضوع را تشديد 
اين  های  جذابیت  هر صورت  در  اما  است،  کرده 
جزيره کوچك 5 / 5 کیلومتری آن قدر هست که 
بسیاری از جهانگردان اقامت در اماکن روستايى 
چادرهای  يا  بدنى  تربیت  اداره  تاسیسات  مثال  يا 
موقت را برای سپری کردن زمان طوالنى تر در 

جزيره هرمز ترجیح دهند. 
قشم  شهرستان  توابع  از  هرمز  جزيره  چند  هر 
مواصالتى  آبى  راه  در  اما  شود،  مى  محسوب 
امر  همین  و  ندارد  وجود  ثابتى  خط  جزيره،  اين 
مسافران  سردرگمى  سبب  موارد  از  بسیاری  در 
هرمز مى شود که البته در نهايت مجبور مى شوند 
اين  بیشتر  پرداخت هزينه  تندرو و  قايق  کرايه  با 

کمبود را جبران کنند. 
فارس  همیشه  نیلگون  خلیج  کند،  ياری  آب  اگر 
طوفانى نباشد، ابری نبارد، موج های بلند بى تابى 
کران  و  ها  بر حاشیه  را  و سراسیمه خود  نكنند 
های ساحل نكوبند، مى توان با صرف حدود نیم 
تندرو خود را به  قايق های  از  با استفاده  ساعت 
جزيره هرمز رساند. فاصله جزيره هرمز و جزيره 
قشم آن قدر کم است که تقريبا مى توان جزيره را 
اما بستگى به  از همان ساحل قشم مالحظه کرد، 
جهت باد دارد و اگر باد مخالف نباشد، بايد دقايقى 
چند هنگامى که قايقران بومى به سمت هرمز مى 
راند، تو چشم به موج ها بدوزی، گاهى اوقات کژ 
شوی و مژ شوی و گاهى خود را در میان انبوه 
کشتى های آواره در میان آب ها سرگردان ببینى 

تا در نهايت به جزيره هرمز برسى. 
کمى  بندرعباس،  طريق  از  هرمز  جزيره  به  سفر 

را  نیم ساعت  از  بیش  زمانى  و  است  برتر  زمان 
مى طلبد اما به سبب اهمیت بندرعباس و مرکزيت 
استان آن خط قايق های مسافربری بین جزيره و 
بندرعباس همواره برقرار است و قايقرانان غیور 
بندری تا پیش از آن که آفتاب تا فردايى ديگر و 
روزی ديگر دامن برچیند، بر ساحت آب مى تازند 
و  جزيره  میهمانان  شان  جنوبى  مهربانى  با  و 

بومیان مهمان نواز را جابه جا مى کنند. 

● سرزمین خاك های سرخ؛ فرش خاك هرمز 
چهره  شوی،  مى  هرمز  جزيره  وارد  که  وقتى 
بومیان تو را کمى به ياد بلوچ ها مى اندازد، کمى 
ياد هنديان، دختران در پس برقع، در پس  هم به 
جزيره  قدر  آن  دريا،  موج  و  بندری  چادرهای 
باشد،  اگر سكوت  باشى  جا  هر  که  است  کوچك 
دريا  شرجى  بشنوی،  را  دريا  صدای  توانى  مى 
هرمز  است.  آرمیده  دستانت  کف  در  گويى  که 
معروف است به ساحل های رنگین و خاك رنگین 
تر از ساحل جزيره، ساحل های طاليى و نقره ای 
بكر؛ خاك سرخ جزيره هرمز نیز زبانزد است و 
همه?ساله جهانگردان زيادی را به خود جلب مى 
کند؛ دره نمكى و نمك هايى که هنگام بارندگى با 
ترکیبى از رنگ های سپید و سرخ و طاليى حالت 

روان به خود مى گیرند. 
از ديدنى های هرمز  نكنید؛ »خاك« يكى  فراموش 
است؛ ذره ذره خاکش، ترکیب افق، ساحل رنگى و 
نقش خلیج فارس؛ وقتى که مى گويیم نقره ای و 
طاليى و سرخ، فقط واژه است، نقره ای خود طیفى 
مى شود که با رنگ آفتاب بازی مى کند، گاهى کم 
رنگ تر و گاهى پررنگ تر، گاهى از فرط روشنايى 
به رنگ آسمان ها نزديك مى شود و گاهى از فرط 
تیرگى گويى مى شود ذره ای از دل شب که نور 
مهتاب بر آن مى تابد.بقیه رنگ ها نیز همین است، 
خاك سرخ فقط يك تمثیل است تا تو را به دنیای 
آرزوها و دنیای رنگ ها ببرد. خاك است و آفتاب 
و رنگ، آن قدر پرتاللو که نقش خیال مى زند و 
بسیاری که نقش هنر در ذهن دارند، در مناسبت 
های مختلف بر ساحل اين جزيره گردهم مى آيند 
مى  ترسیم  بكر  های  طرح  با  خاك  از  فرشى  و 
کنند. حدود 3 سال پیاپى است که به مناسبت های 
مختلف فرش خاکى هرمز که با استفاده از خاك 
ای  بهانه  ترسیم مى شود،  رنگارنگ جزيره  های 
است تا هنرمندان گردهم آيند و نقش خاك را بر 
اين مراسم  بزنند. زمان برگزاری دقیق  دل زمین 
نیمه  در  اصوال  ولى  نیست،  مشخص  همه?ساله 
دوم سال که بیشتر فصل سفر به جنوب است و 
خلیج  ملى  روز  مناسبت  به  ماه  ارديبهشت  در  يا 

فارس اين برنامه تكرار مى شود. 

پیاده  يا  سواری  دوچرخه  جزيره؛  دور  گشتى   ●
روی 

به  تبديل  خود  اش  کوچكى  همین  هرمز،  جزيره 
جذابیتش شده است، جاده ساحلى، از همان جا که 
از قايق پیاده مى شويد آغاز مى شود و با حدود 
3 ساعت پیاده روی دوباره به همان جای آغاز بر 
خواهید گشت، يكى از تفريح های مسافران هرمز 
بپیمايند.  را  جزيره  ساحلى  جاده  که  است  همین 
برخى پای پیاده را دوست دارند و برخى دوچرخه 
نیز  گردشگری  و  فرهنگى  میراث  سازمان  و 
تعدادی دوچرخه کرايه ای برای همین منظور در 
نظر گرفته است که گردشگران بتوانند پا به رکاب 
تفريح  و  گردش  بپیمايند،  را  جزيره  دور  تا  دور 
و ورزش، رهايى از فشار و اضطراب، فراموشى 
باشد  داشته  جريان  نداريم  دوست  که  آنچه  همه 
مى  جان  را  رکاب  که  شوند  مى  روياهايى  همه 

اهل  اگر  بنابراين  رويد؛  مى  پیش  به  و  بخشند 
دوچرخه نیز هستید و يا حتى هم اکنون دوچرخه 
سوار نیستید، به بهانه روزهای کودکى مى توانید 

در ساحل هرمز پا به رکاب شويد. 

● دشت های آهوان 
و  آرامش  راحتى،  سبكبالى،  آزادی،  يعنى  آهو، 
سبك، رهوار?رفتن، امیدوار بودن، دلبری کردن و 
دل ربودن و خرامان رفتن؛ آهو در ذهن بسیاری 
با  اوقات  گاهى  دارد،  ای  اسطوره  حضور  ما  از 
پای  و  بوديم  ما  کاش  ای  که  انديشیم  مى  خود 
آهوان و مهم تر از آن ذهنى به رهواری آهو؛ اما 
نشستن  نظاره  به  آرزوها  و  روياها  اين  از  دور 
آهوان خود شگفتى شگرف است که بايد به نظاره 
نشست. معروف است که آهوان در جزيره هرمز، 
و  دارند  آنها  با  مناسبى  رفتار  بومیان  در?امانند، 
آنها نیز در میان دشت کوچك هرمز مى دوند و به 
هر سو که مى روند به خلیج همیشه فارس سالم 
مى گويند.شما نیز اگر گذری به هرمز داشتید، در 
صورتى که آسیبى به آنها نرسانید مطمئن باشید 
به  و  برويد  پیش  توانید  مى  آنها  نزديكى  تا  که 

نظاره شان بنشینید. 

● ساحل و پرندگان 
هرمز به جهت تنوع ساحلى نیز قابل توجه است، 
رنگ  با  ای  ماسه  های  ساحل  از  است  ترکیبى 
برای  را  راحت  و  نرم  بستری  که  مختلف  های 
عالقه مندان به شنا و ورزش های آبى فراهم مى 
کنند و در کنار آن از ساحل های صخره ای نیز 
اين  و سترگى  نماد ستبری  که  نیست  نصیب  بى 
يا  دی  آذر،  اگر  که  باشید  است.مطمئن  سرزمین 
بهمن ماه به هرمز سفر کنید آنقدر هوا بهاريست 
که دريا شما را به سمت خود مى کشد و در هوايى 
امواج  توانید خود را در میان  منحصربه فرد مى 

خلیج فارس آرامش بخشید. 
عالوه بر ساحل، گونه پرندگان و حیوانات دريايى 
است.  توجه  جالب  نیز  هرمز  ساحل  پیرامون 
ها،  پشت  الك  ها،  دلفین  متنوع،  دريايى  پرندگان 
اين جذابیت  از  بخشى  يا حرا  مانگرو  های  جنگل 
و  است  گرفته  دريا شكل  پیرامون  در  که  هاست 
برای کسانى که به اين جنس از طبیعت عالقه مند 

هستند مى تواند جذابیت داشته باشد. 

● قلعه پرتغالى ها 
قلعه پرتغالى ها در بسیاری از جزاير جنوبى ايران 
پرتغالى  به دوران حاکمیت  مشاهده مى شود که 
جزيره  گردد،  برمى  ايران  جنوبى  منطقه  در  ها 
به  البته  و  نیست  مستثنى  اصل  اين  از  نیز  هرمز 
اين جزيره که در میان  دلیل موقعیت استراتژيك 
که  است  طبیعى  است  شده  واقع  فارس  خلیج 
اين  به  بیشتری  توجه  و  استعمارگران حساسیت 

منطقه داشته اند. 
و امروز اين قلعه باقیمانده از آن دوران تبديل به 
يكى از جذابیت های ديدنى اين جزيره شده است 
و هنگامى که خط ساحلى جزيره را دور مى زنید، 
از جلوی اين قلعه نیز عبور مى کنید و مى توانید 
موضوعات  اين  به  تان  مندی  عالقه  با  متناسب 

زمانى را به اين موضوع اختصاص دهید. 

● خداحافظ جزيره 
از  را مشاهده کرديد،  ديدنى  اين همه  که  هنگامى 
ديدن آهوان سیر شديد، از غوطه خوردن در آب 
های  خاك  نشستن  نظاره  به  از  شديد،  سرشار 
مى  ديگر  شديد،  پر  روان  های  نمك  و  رنگارنگ 
دوباره  گاه  آن  و  بنديد  بر  سفر  بار  کوله  توانید 
تهران، شیراز، اصفهان،  برگرديد،  به مقصد خود 

مشهد و يا هر سرزمین ديگری بر کره خاکى. 
هرمز شايد هتل نداشته باشد، اما مردمى مهربان 
دارد، ساحل زيبا برای چادر زدن نیز زياد دارد؛ 
رستوران چندستاره نیز ندارد، اما باز هم مردمى 

مهربان و البته ماهى کم ندارد. 
و اگر خیلى به سبب همراه بودن خانواده برای تان 
محل اسكان و غذا بسیار مهم است، مى توانید از 

اماکن اقامتى بندرعباس يا قشم نیز بهره بگیريد. 
هرمزگردی نوش جان تان!

نقش رنگ بر دل خاک در 
قلب خليج هميشه فارس

مريم چهاربالش
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امروزه روان شناسي با همه جنبه هاي 
هر  و  است  ارتباط  در  انسان  زندگي 
مي شود،  پیچیده تر  جامعه  که  اندازه 
در  مهم تري  نقش  نیز  روان شناسي 
تا  مي گیرد؛   برعهده  مشكل ها  حل 
جايي که امروزه با تخصص هاي متنوع و متعددي 
روان شناسي  هستیم:  روبه رو  روان شناسي  در 
روان شناسي  محیطي،  روان شناسي  مهندسي، 

قانوني و روان شناسي کامپیوتر...

 البته در ايران بسیاري از حوزه هاي روان شناسي 
تخصص هاي  حتي  و  نیستند  شناخته شده  چندان 
هم  تربیتي  يا  بالیني  روان شناسي  مانند  معروفي 
است  اين  علتش  ندارند.  را  خود  واقعي  جايگاه 
متخصصان  نقش  از  موسسات  از  بسیاري  که 
روان شناسي در پیشبرد امور اطالع  زيادي ندارند. 
اين نوشته قصد داريم به علم روان شناسي و  در 
و  روان شناسي  مقايسه  و  آن  مختلف  شاخه هاي 

روان پزشكي بپردازيم.
و خاورمیانه تصور  در مصر  اولیه  تمدن هاي  در 
نیروهاي  رواني،  بیماري هاي  علت  که  مي شد 
جادويي است و به همین علت جادوگران به درمان 
اين افراد بیمار مي پرداختند. آنها از مناسك جادويي 

براي کنترل اين نیروها استفاده مي کردند.
رواني  مشكالت  توصیف  روم،  و  يونان  تمدن  در 
و  افالطون  بقراط،  بود.  آمیخته  در  فلسفه  با 
داشتند  موضوع  اين  به  فلسفي  نگاهي  ارسطو 
آن  عامل  را  چهارگانه  اخالط  به هم خوردگي  و 
قبال  در  مسوولیتي  زمان  آن  در  مي دانستند. 
بیماران رواني وجود نداشت و در اغلب موارد اين 
بیماران را در خانه محبوس مي کردند يا آنها را به 

زنجیر مي کشیدند.

تاريخچه روان پزشكي در ايران
بیماران  وسطي  قرون  اروپاي  در  که  حالي  در 
را  آنها  و  مي دانستند  شیاطین  مامن  را  رواني 
خارج  بدنشان  از  را  ارواح  تا  مي کردند  شكنجه 
کنند، در ايران بخشي از دارالشفاها به اين بیماران 
اختصاص يافته بود. با ظهور ستارگاني در آسمان 
زکرياي  مانند  ايران  در  اسالمي  دوران  پزشكي 
طب  جرجاني،  سیداسماعیل  و  ابوعلي سینا  رازي، 
ايران به اوج ترقي رسید و پرچم دار جهان پزشكي 
از  ناشي  را  رواني  بیماري هاي  بزرگان  اين  شد. 
اختالل مزاج ها و اثر آنها بر مغز مي دانستند. ابوعلي 
سینا از معروف ترين دانشمندان مسلمان، در کتاب 
قانون توضیحات زيادي درباره بیماري هاي رواني 

دارد و مبتاليان را بیمار مي خواند.

روان شناس يا روان پزشك؟
مساله اين است!

سوال اساسي که براي بسیاري افراد پیش مي آيد، 
چه  روان پزشكي  و  روان شناسي  که  است  اين 
شناخته  بايد  تفاوت  اين  دارند.  يكديگر  با  تفاوتي 
شود چون عدم شناخت آن، بعضي ها را به بیراهه 
مي کشاند. حتي بسیاري از افراد تحصیل کرده هم 
در  و  نیستند  آگاه  اختالف  اين  از  دقیق  طور  به 
بسیاري از برنامه هاي راديو و تلويزيون هم اين 2 

به اشتباه به جاي همديگر به کار مي روند.
شاخه  يك  روان شناسي  که  است  اين  واقعیت 
مطالعه  هدفش  که  است  انساني  علوم  از  علمي 
روان شناسي  بهتر،  عبارت  به  است.  انسان  رفتار 
اين  عمر  است.  ذهني  فرآيندهاي  و  رفتار  مطالعه 
قرن(  يك  از  بیش  )کمي  است  کوتاه  نسبتا  رشته 
به حدي  است؛  داشته  بسیار چشم گیري  اما رشد 
که بیش از 20 رشته تخصصي را شامل مي شود. 
روان شناسي  شامل  آن  رشته هاي  از  بعضي 

کودك، روان شناسي مديريت، روان شناسي بالیني، 
روان شناسي  استثنايي،  کودکان  روان شناسي 
روان شناسي  تربیتي،  روان شناسي  ورزش، 
که  است  و...  سالمندي  روان شناسي  صنعتي، 
ما چندان  اين رشته ها در کشور  از  البته بسیاري 
مانند  آنها  از  بعضي  اما  نیستند.  شناخته شده 

روان شناسي بالیني را بیشتر مردم مي شناسند.
بهزيستي  علم  امروزه  را  بالیني  روان  شناسي 
آموزش  انسان  به  اين حوزه  در  مي خوانند. چون 
ذهن  در  را  غلط  فرض هاي  چگونه  که  مي دهند 
خود تصحیح کند و زندگي خوب و راحتي داشته 
رواني  بیماري  علت  اين روش  در  اصل  در  باشد. 
مانند  مختلف  روش هاي  با  و  مي شود  ريشه يابي 
رفتاردرماني بیمار را معالجه مي کنند. عالوه بر اين 

روان شناس، گاهي کار مشاوره هم انجام مي دهد.

وسطي  قرون  اروپاي  در  كه  حالي  در 
شياطين  مامن  را  رواني  بيماران 
مي دانستند و آنها را شکنجه مي كردند تا 
ارواح را از بدنشان خارج كنند، در ايران 
بيماران  اين  به  دارالشفاها  از  بخشي 
ستارگاني  ظهور  با  بود.  يافته  اختصاص 
در  اسالمي  دوران  پزشکي  آسمان  در 
ابوعلي سينا  رازي،  زكرياي  مانند  ايران 
به  ايران  طب  جرجاني،  سيداسماعيل  و 
اوج ترقي رسيد و پرچم دار جهان پزشکي 
را  رواني  بيماري هاي  بزرگان  اين  شد. 
ناشي از اختالل مزاج ها و اثر آنها بر مغز 

مي دانستند

بررسي رشته هاي گوناگون در حوزه روان شناسي 
مطالعه  فقط  روان شناسي  که  مي کند  مشخص 
نقش  نیست.  مرضي  يا  غیرعادي  رفتارهاي 
که  است  بیماري هايي  درمان  معموال  روان شناس 
بیمار از آن رنج مي برد و خودش از آن آگاه است 
وسواس،  مانند  مي گردد؛  آن  درمان  دنبال  به  و 
نبايد  روان شناسي  کلمه  اضطراب.  و  افسردگي 
که  بیماري هايي  حتي  بیاورد.  ذهن  به  را  جنون 
در روان شناسي بالیني قابل درمان هستند، شامل 
يا  روان پريشي  مانند  رواني  شديد  بیماري هاي 
نقش  روان شناسي  و  نمي شوند  جنون  يا  سايكوز 
چنداني در درمان اين اختالالت ايفا نمي کند. براي 
از رويكردهاي  بیماري هايي مي توان  درمان چنین 
شناخت  روانكاوي،  مانند  کرد  استفاده  متفاوتي 

درماني و رفتاردرماني.

در بیماري هاي شديد رواني )مانند سايكوز( بیمار 
به  نسبت  و  ندارد  قبول  را  خود  بیماري  معموال 
مانند  بیماري هايي  مي دهد.  نشان  مقاومت  درمان 
جمله  از  سايكوز  و  )شیدايي(  مانیا  اسكیزوفرني، 
و  توهم  با  همراه  و  رواني  شديد  بیماري هاي 
رفتارهاي غیرعادي هستند. چنین بیماراني به طور 
مي شوند؛  درمان  روان پزشك  توسط  اختصاصي 
در  که  است  فردي  روان پزشك  روان شناس.  نه 
رشته پزشكي تحصیل کرده و بعد از اتمام دوره 
پزشكي عمومي، دوره تخصصي خود را در رشته 
است.  گذرانده  روان  و  اعصاب  يا  روان پزشكي 
بیماري ها  از  بسیاري  درمان  براي  پزشكي  چنین 
که  دارد  احتمال  البته  است.  دارو  تجويز  به  ملزم 
بسته به نوع بیماري، از رفتار درماني، روان درماني 

يا الكتروشوك هم استفاده کند.
بیماران  بعضي  درمان  براي  موارد،  بعضي  در 

که  است  نیاز  يا وسواسي،  افسرده  بیماران  مانند 
به  هم  با  روان پزشك  کنار  در  بالیني  روان شناس 
که  است  اين  مهم  نكته  بپردازند.  بیماري  درمان 

روان شناسان اصال مجاز به تجويز دارو نیستند.

روانكاوي يعني چه؟
روان شناسي  علم  رويكردهاي  از  يكي  روانكاوي 
است که توسط »فرويد« پايه گذاري شد. شناخت او 
از ذهن بر پايه روش هاي تفسیري و درون گرايي 
است. تئوري هاي او بسیار مشهور شدند و دلیل آن 
احتماال درگیر بودن تئوري هاي او با موضوعاتي 
اين  زمان،  آن  در  است.  مانند جنسیت و سرکوب 
مسايل از موضوعات ممنوعه به حساب مي آمدند. 

امروزه تئوري هاي فرويد چندان مورد توجه نیستند 
روان شناسي  علم  تبديل  در  تئوري ها  همین  اما 
بودند.  تاثیرگذار  بسیار  بالیني  موضوع  يك  به 

براي  که  است  روان شناس  يك  واقع،  در  روانكاو، 
استفاده  روانكاوي  رويكرد  از  خود  بیمار  درمان 
که  است  اين  بر  فرض  روانكاوي،  در  مي کند. 
ريشه بیماري هايي مانند اضطراب و افسردگي در 
تجربیات دوران کودکي نهفته است که به صورت 
ناخودآگاه درآمده اند. روانكاوان با اعتقاد به اينكه 
بیشتر رفتارهاي انسان از روي ناخودآگاهي است 
با روش هايي سعي در شناسايي اين عوامل دارند 
رفع  را  ناراحتي ها  بیمار،  به  آنها  شناساندن  با  تا 

کنند.

روانشناسی
تفاوتي که خیلي ها از آن بي خبرند

فرق روان شناسي و روان پزشکي
دکتر آيدا روشن ضمیر

سريعترين روش روانکاوی از طريق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هيپنوتيزم درمانی

توسط خانم دكتر روحی شاهين

فارغ التحصیل در رشته روانكاوی و مشاوره
) هیپنوتراپى تائید شده از London University ( توسط
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دردناك،  مقاربت  يا  ديس پارونیا 
گرفتار  را  زنان  که  است  عارضه  اي 
مقاربت  علل  موارد  اغلب  در  مي کند. 
دردناك، حتي اگر مدت ها طول کشیده 
اما  هستند  کردن  برطرف  قابل  باشد، 
ممكن است پس از اينكه علت اولیه بیماري برطرف 

همچنان  قبلي،  تجربیات  به  توجه  با  فرد  شد، 
احساس درد کند...

 اين عارضه، عارضه اي شايع است و تا يك پنجم 
زنان ممكن است زماني در طول زندگي شان دچار 
آن شوند. دانستن 10 نكته زير درباره ديس پارونیا 
مي تواند به مواجهه بهتر شما با اين بیماري کمك 

کند.

براي  زناشويي  رابطه  مشترك،  زندگي  1.در 
درد  بدون  و  لذت بخش  اوقات  همه  در  زنان  همه 
از  نقطه اي  در  زنان  از  بسیاري  واقع  در  نیست. 
است  ممكن  معمولي  بسیار  داليل  به  زندگیشان 
پزشكي  اصطالح  کنند.  تجربه  را  دردناك  آمیزش 
که براي اين عارضه به کار مي رود، »ديس پارونیا« 
است که به اين صورت تعريف مي شود: »داشتن 
درد تناسلي مداوم يا عودکننده که درست پیش از 
رابطه زناشويي، حین يا پس از آن رخ مي دهد و 

باعث ناراحتي فرد مي شود.«

يا مكان هاي  2.آمیزش دردناك ممكن است شدت 
متفاوتي داشته باشد، از جمله: احساس درد حتي 
هنگام  تنها  درد  احساس  تامپون،  گذاشتن  هنگام 
آمیزش در شرايطي خاص، درد جديد پس از دوره 
قبلي رابطه زناشويي بدون درد، درد سطحي )در 
در  عمیق  درد  تناسلي(،  دستگاه  ورودي  دهانه 
سوزش  احساس  آمیزش،  هنگام  تناسلي  دستگاه 
به ديس پارونیا  اغلب زنان مبتال  اما  يا درد مبهم. 
شكايت  زناشويي  رابطه  هنگام  سطحي  درد  از 

مي کنند.

3.علل آمیزش درناك بر حسب محل احساس درد 
و سطحي يا عمقي بودن درد، متفاوت است. درد 
از  دهد؛  رخ  است  ممكن  متفاوتي  علل  به  سطحي 

جمله:

علت  به  اغلب  عارضه  اين  ناکافي:  نرم شدگي   •

است.  زناشويي  رابطه  از  پیش  ناکافي  نوازش 
از  پس  يائسگي،  از  پس  شايعي  به طور  همچنین 
هورمون  افت  علت  به  شیردهي  هنگام  يا  زايمان 
میزان  به  واژن  نرم شدگي  است  ممكن  استروژن 

کافي ايجاد نشود. 
جنسي  برانگیختگي  يا  میل  که  داروها  از  برخي 
را  واژن  نرم شدگي  مي توانند  مي کنند،  مهار  را 
نیز کم کنند و به رابطه زناشويي دردناك منتهي 
داروهاي  برخي  به  مي توان  آنها  جمله  از  شوند؛ 
ضدافسردگي، داروهاي ضدفشار خون، داروهاي 
برخي  نیز  و  )ضدحساسیت(  آنتي هیستامین 

قرص هاي پیشگیري از بارداري اشاره کرد.

آسیب، تحريك، ضربه: آسیب ها و جراحت هاي   •
يا  اپیزيوتومي  لگن،  جراحي  حوادث،  از  ناشي 

ناهنجاري هاي مادرزادي.

در  عفونت  پوستي:  اختالل  يا  عفونت  التهاب،   •
ناحیه تناسلي يا مجاري ادراري مي تواند آمیزش 
پوستي  مشكالت  ساير  يا  اگزما  کند.  دردناك  را 
ايجاد  را  عارضه  اين  مي تواند  نیز  تناسلي  ناحیه 

کند.

بارداري:  از  پیشگیري  فرآورده هاي  به  واکنش   •
است  ممكن  التكس  يا  ژل ها  فوم ها،  به  حساسیت 
پیشگیري  وسايل  اگر  همچنین  دهد.  رخ  زنان  در 
از بارداري ديافراگم يا کالهك گردن رحم درست 

اندازه نشده باشد، مي تواند درد به وجود بیاورد.

غیرارادي  گرفتگي  و  انقباض  واژينیسموس:   •
عضالت ديواره واژن. 

• وستیبولیت: اين عارضه که علت آن دقیقا معلوم 
مورمور  يا  سوزش  احساس  صورت  به  نیست 

شدن در مدخل واژن بروز مي کند.

وضعیت هاي  از  برخي  در  معموال  عمیق  4.درد 
علل  برخي  مي شود.  آمیزش شديدتر  هنگام  بدني 

احساس درد عمیق ديس پارونیا عبارتند از:

شامل  بیماري ها  از  طويلي  فهرست  بیماري ها:   •
رحم،  افتادگي  لگن،  التهابي  بیماري  آندومتريوز، 
التهاب  رحم،  فیبروم هاي  برگشته،  عقب  به  رحم 
يا  همورويید  تحريك پذير،  روده  نشانگان  مثانه، 
بواسیر و کیست ها تخمداني ممكن است درد عمیق 

هنگام آمیزش ايجاد کنند.

يا  رحم  رحم،  گردن  در  عفونتي  هر  عفونت ها:   •
لوله هاي رحم ممكن است باعث درد عمیق شود.

به  دارويي: جوشگاه هاي  و  درمان هاي جراحي   •
انجام  لگن  ناحیه  از جراحي هايي که در  مانده  جا 
است  ممكن  گاهي  رحم برداري(  جمله  )از  شده اند 
باعث مقاربت دردناك شوند. به عالوه درمان هاي 
باعث  شیمي درماني  و  پرتوتابي  شامل  سرطان 
تغییراتي در بافت ها مي شوند که رابطه زناشويي 

را دردناك مي کنند.

5.عواطف عمیقا بر رابطه زناشويي تأثیر مي گذارند 
و ممكن است در هر نوع درد جنسي نقشي داشته 
آمیزش  در  موثر  عاطفي  عوامل  جمله  از  باشند. 

دردناك عبارتند از:

• مشكالت رواني: اضطراب، افسردگي، نگراني در 
مورد ظاهر جسمي، ترس از صمیمیت و نزديكي 
است  ممكن  شوهر  و  زن  روابط  در  مشكالت  يا 
باعث  برانگیختگي جنسي در زن  با کاهش میزان 

ناراحتي يا درد هنگام رابطه زناشويي شود.

• استرس: عضالت کف لگن شما بسیار به استرس 
به  مي تواند  استرس  بنابراين  هستند.  حساس 

آمیزش دردناك بینجامد.

سابقه سو ء استفاده جنسي: اغلب زنان مبتال به   •
مقاربت دردناك سابقه  سوء استفاده جنسي ندارند 
اما اگر زني چنین سابقه اي داشته باشد، اين واقعه 
داشته  نقش  عارضه  اين  تشديد  در  است  ممكن 

باشد.

6.پزشكان معموال براي تشخیص علت زمینه ساز 
درد شما اقدامات زير را انجام مي دهند:

اين  حل  براي  پزشك  پزشكي:  سابقه  بررسي   •
خواهد  شما  از  را  کاملي  پزشكي  سابقه  مشكل 
درد،   مكان  درد،   شروع  زمان  جمله  از  خواست؛ 
متفاوت  وضعیت هاي  با  درد  ارتباط  درد،  شدت 

بدن، سوابق جراحي و زايمان ها.

• معاينه لگني: پزشك حین معاينه لگني نشانه هاي 
آناتومیك  مشكالت  و  عفونت  پوستي،  تحريك 
ممكن  پزشكتان  کرد.  خواهد  بررسي  را  )بدني( 
لگن  عضالت  و  تناسلي  دستگاه  معاينه  در  است 
کنید و  را مشخص  که محل درد  بخواهد  از شما 
اسپكولوم  از  معاينه  براي  است  ممكن  همچنین 
الپاروسكوپي  و  سونوگرافي  از  يا  کند  استفاده 
)يك عمل جراحي که در آن يك وسیله دوربین دار 
باريك به نام الپاروسكوپ به درون حفره شكم يا 
لگن فرستاده مي شود( براي ديدن اندام هاي لگني 

کمك بگیرد.

مشكل  يك  عمدتا  را  ديس پارونیا  گذشته،  7.در 
رواني مي دانستند که نیاز به روان درماني دارد. اما 
امروزه اين ديدگاه را کنار گذاشته اند. پژوهشگران، 
شناخته اند  را  دردناك  آمیزش  علل  از  بسیاري 
است.  فراگیر  و  همه جانبه  درماني  آنها  توصیه  و 
علت  به  بستگي  مي دهد  انجام  پزشك  که  درماني 
ممكن  همسرش  و  بیمار  دارد.  درد  زمینه ساز 
رابطه  در  ساده  تغییر  چند  ايجاد  با  بتوانند  است 
تغییراتي  برسانند؛  حداقل  به  را  درد  زناشويي، 

مانند موارد زير:

بد  احساسات  مورد  در  همسر:  با  هم کالمي   •
اگر  مثال  کنید؛  صحبت  همسرتان  با  خوبتان  و 
حتما  آرام ترباشد،  آمیزش  بايد  مي کنید  احساس 
بدني  وضعیت  در  اگر  بگويید.  همسرتان  به  بايد 
خاصي هنگام آمیزش احساس درد مي کنید، ممكن 
وضعیت هاي  امتحان  و  آن  دادن  تغییر  با  است 
ديگر دردتان کاهش پیدا کند. ضمن اينكه نوازش 
طوالني تر پیش از آمیزش نیز به تحريك نرم شدگي 

طبیعي واژن کمك مي کند.

موجود  نرم کننده هاي  نرم کننده ها:  از  استفاده   •
در بازار شامل نرم کننده هاي با پايه آب يا با پايه 
براي  را  زناشويي  رابطه  است  ممكن  سیلیكون 
شما راحت تر کند. در برخي از زنان نرم کننده هاي 
عفونت  زمینه ساز  است  ممكن  گلیسیرين  حاوي 
قارچي شود. بنابراين هنگام خريد اين نرم کننده ها 
از  به اجزاي آنها روي برچسب شان دقت کنید و 

پزشكتان در اين مورد سوال کنید.

8.اگر عفونت يا يك عارضه پزشكي خاصي باعث 
درد شده باشد، درمان آن ممكن است ديس پارونیا 
بروز  باعث  دارويي  اگر مصرف  کند.  برطرف  را 
مشكل در نرم  شدگي واژن شده باشد، کنار گذاشتن 
آن مي تواند مشكل را حل کند. در اغلب زنان پس 
از سن يائسگي، ديس پارونیا ناشي از مقدار ناکافي 
هورمون  میزان  افت  علت  به  واژن  نرم شدگي 
جنسي استروژن است. در اين موارد، استفاده از 
کرم ها يا شیاف هاي واژني اين هورمون با تجويز 

پزشك ممكن است مشكل را برطرف کند.

شما  »حساسیت زدايي«،  درماني  شیوه  9.در 
شل  براي  تمريناتي  انجام  با  چگونه  مي آموزيد 
کردن واژن، دردتان را کاهش دهید. پزشك ممكن 
کگل(  )تمرينات  لگن  کف  ورزش هاي  انجام  است 
توصیه  دردتان  کاهش  براي  را  تمرينات  يا ساير 
کند. اگر براي مدتي طوالني حین رابطه زناشويي 
احساس درد کرده باشید، ممكن است حتي پس از 
درمان و رفع علت درد، نسبت به تحريكات جنسي 
پاسخ عاطفي منفي نشان دهید. اگر به علت آمیزش 
جنسي  صمیمیت  از  همسرتان  و  شما  دردناك،  
بهبود  به  نیاز  است  ممكن  باشید،  کرده  پرهیز 
يك  با  کردن  صحبت  باشید.  داشته  ارتباط تان 
مشاور يا متخصص مي تواند به حل اين مشكالت 

کمك کند.

عادات  در  تغییرات  برخي  اينكه  باالخره  10.و 
شما  ناراحتي  و  درد  مي توان  بهداشتي تان 
از  برساند.  حداقل  به  را  زناشويي  رابطه  هنگام 
شامپوهاي  مانند  معطري  شست وشودهنده هاي 
استفاده  تناسلي  ناحیه  در  دوش  ژل هاي  و  بدن 
تحريك  باعث  است  ممكن  فرآورده ها  اين  نكنید. 
ناحیه تناسلي و مختل کردن نرم شدگي طبیعي آن 
شوند؛ به خصوص اگر بیش از حد مصرف شوند. 

از دوش واژينال هم پرهیز کنید.

Mayoclinic :منبع

خانه و خانواده

مشکل جنسي يک پنجم زنان

ديس پارونيا 10 حرف دارد
ترجمه: بهار خراساني

به ياد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

سالم ترين رژيم دنيا
نظر کارشناس/ دکتر گلبن سهراب/ متخصص تغذيه

رژيم  است؛  مديترانه اي  رژيم  از  نوع خاصي  يونان  مردم  رژيم 
سالمي که از خصوصیات اصلي آن مي توان به حضور پررنگ 
مغزها،  حبوبات،  سبزي،  میوه،  سبوس،  با  همراه  کامل  غالت 
زيتون، روغن زيتون و لبنیات )البته به مقدار فراوان و هر روزه( 
اين  در  تخم مرغ  و  ماهي، گوشت سفید  در ضمن،  کرد...  اشاره 
رژيم به صورت هفتگي و گوشت قرمز به صورت ماهانه مصرف 
مي شوند. اين رژيم به دلیل ماهي و روغن زيتون فراواني که دارد 
حاوي اسیدچرب امگا 3 بسیار باال، کلسترول و اسیدچرب اشباع 
پايیني است و امروزه مورد توجه تعداد زيادي از محققان است؛ 
زيرا ديده شده در افرادي که از اين رژيم پیروي مي کنند، خطر 
عروقي، سرطان، پارکینسون و آلزايمر  ابتال به ناراحتي  قلبي – 

بسیار پايین است.
دلیل اين امر نیز کلسترولي است که در غذاهاي شان وجود دارد. 
سبزيجات  ويژه  به  سبزيجات،  انواع  کلي  طور  به  يونان  مردم 
اين  مي کنند.  مصرف  زياد  را  گوجه فرنگي  و  هويج  مانند  رنگي 
نوع سبزيجات حاوي کارتنويیدهاي فراوان و ضدسرطان هستند 
و مصرف شان به عنوان يك عادت غذايي مناسب تلقي مي شود. 
ارزشمندي  بسیار  روغن  گفت  بايد  نیز  زيتون  روغن  مورد  در 
پیوند  يك  که  است  اسیداولئیك  نوع  از  آن  اسیدچرب  و  است 
پیوند  چند  که  روغن هايي  به  نسبت  روغن  اين  دارد.  غیراشباع 
غیراشباع دارند، مانند ذرت و آفتابگردان، در برابر حرارت پخت 
به سرعت اکسید شود و ترکیباتي طي اين مراحل تولید مي شوند 
که طعم و بوي آن را تغییر مي دهند و ممكن است باعث تلخ شدن 

غذا شوند. 
بنابراين، روغن زيتون را بايد روي ساالد ريخت يا در زماني به 
غذا افزود که حرارت کمي به آن داده مي شود. اگر قرار است غذا 
را با حرارت زياد بپزيم يا آن را سرخ کنیم، نبايد از روغن زيتون 
استفاده کرد. مردم يونان هم به همین خاطر اين روغن يا خود 
زيتون را در چند دقیقه پاياني پخت به غذا مي افزايند تا ترکیبات 

روغن تغییر نكند و مزه زيتون تلخ نشود.

12 روش آسان 
برای جلوگيری از 

سرماخوردگی 
 
  

درمان واقعى سرماخوردگى و آنفوالنزا ناشناخته 
از  پیشگیری  که  گفت  بايد  دلیل  همین  به  است. 
روش  باشد.  شما  اصلى  هدف  بايد  امراض  اين 
کنشگرايانه دردفع سرما خوردگى و آنفوالنزا مى 

تواند زندگى سالم تری را به فرد هديه کند. 
   

     موثرترين روش پیشگیری استفاده از واکسن 
مقابله  برای  البته روش طبیعى  آنفوالنزا است که 
نیست ولى به طور موثر عمل مى کند،ساير روش 
ها و استراتژی های موثر در اين زمینه عبارتند از: 

های  ويروس  اغلب  بشويید:  را  خود  دستان   1-
سرما خوردگى و آنفوالنزا از طريق تماس مستقیم 
 ، خوردگى  سرما  به  مبتال  افراد  شود.  مى  پخش 
با دست مى  اغلب جلوی عطسه و سرفه خود را 
گیرند و بعد به تلفن، کیبورد، لیوان و....دست مى 
زنند. ويروس ها برای ساعت ها و حتى هفته ها 
زنده هستند و با تماس فرد ديگری ويروس انتقال 
مى يابد. بنابر اين توصیه مى شود که اغلب دستان 
خود را بشويید. اگر محلى برای شستن دست ها 
به هم  را  ها  دقیقه محكم دست  برای چند  نیافتید 
بمالید. اين کار باعث مى شود که اغلب ويروسهای 
سرماخوردگى از بین برود. يا مى توانید از مواد 

الكلى برای پاکسازی دست استفاده کنید. 

-2 جلوی عطسه وسرفه خود را با دست نگیريد: 
دست  به  ها  ويروس  که  مى شود  باعث  کار  اين 
بچسبد و نهايتا در اثر تماس های مكرر به افراد 
ديگر منتقل شود. برای گرفتن عطسه و سرفه از 
دستمال استفاده کنید و بعد از استفاده بال فاصله 
تنها   ، نیافتید  دستمالى  اگر  بیاندازيد.  دور  را  آن 
کافى است که هنگام عطسه و سرفه سر خود را به 
طرفى بچرخانید که کسى نباشد و در هوا عطسه 

کنید. 

های  ويروس  نزنید:  دست  خود  صورت  به   3-
بینى   ، از طريق چشم  و سرماخوردگى  آنفوالنزا 
و دهان وارد بدن مى شود. دست زدن به صورت 
است.  ها  بچه  در  عامل سرماخوردگى  ترين  مهم 

سپس به همین ترتیب به والدين انتقال مى يابد. 

باعث  آب  بنوشید:  مايعات  کافى  اندازه  به   4-
را دفع  بدن مى شود و سموم  پاکسازی سیستم 
مى کند. به طور کلى يك فرد بالغ روزانه تقريبا 8 
لیوان آب نیاز دارد. اما چگونه مى توان مطمئن شد 

که بدن آب کافى دارد؟ اگر رنگ ادرار شفاف بود 
بدين معنا است که آب بدن کافى است و اگر زرد 

تیره بود دال بر نیاز بدن به آب بیشتر است. 

-5 از حمام آب گرم يا سونا استفاده کنید: محققان 
به درستى نقش اصلى اين روش در پیشگیری از 
سرما خوردگى را کشف نكرده اند. اما مطالعه ای 
ثابت کرده است که درصد ابتال به سرما خوردگى 
در افرادی که دو بار در هفته از سونا استفاده مى 
کنند ، نصف بقیه افراد است. شايد در سونا هوای 
گرم تر از 80 درجه استنشاق شود که نقش مهمى 
در از بین بردن ويروس های سرماخوردگى دارد. 

-6 هوای تازه استنشاق کنید: دريافت مقدار کافى 
سرد  هوا  که  زمانى  خصوص  ،به  تازه  هوای  از 
است و سیستم گرما زای منزل باعث خشك شدن 
سیستم درونى و آمادگى برای جذب ويروس مى 
شود ، الزم است.همچنین بايد اعتراف کرد که در 
های  مكان  درون  بیشتر  افراد  اغلب  سرد،  هوای 
بسته به سر مى برند و مسلما ويروس ها در مكان 

های پرازدحام و خشك بیشتر است. 

دهید:  انجام  ايروبیك  تمرينات  مرتب  طور  به   7-
اين نوع ورزش باعث مى شود که سرعت قلب در 
خونرسانى افزايش يابد. تنفس را سريع تر مى کند 
ارتقا مى بخشد و  را  به خون  اکسیژن رسانى  و 
ها  ورزش  گونه  اين  دهد.  مى  افزايش  را  تعريق 

سلولهای دفاعى بدن را افزايش مى دهد. 

-8 از غذاهايى تناول کنید که حاوی فیتوشیمیای 
ها است: فیتو به معنای گیاه است. مواد شیمیايى 
ويتامین  کافى حاوی  اندازه  به  گیاهان  در  طبیعى 
قرص  از  استفاده  جای  به  است  بهتر  پس  است. 
ويتامین، سبزيجات و میوه جات سبز تیره، قرمز 

و زرد بخوريد. 

که  کرده  ثابت  ای  مطالعه  بخوريد:  ماست   9-
روز  هر  در  چرب  کم  ماست  فنجان  يك  خوردن 
کاهش   25% را  خوردگى  سرما  به  ابتال  احتمال 
مى دهد. محققان تصور مى کنند که باکتری های 
سودمند موجود در ماست سیستم دفاعى بدن را 
وادار به تولید موادی مى کند که علیه بیماری ها 

اقدام نمايند. 

-10 سیگار نكشید: آمار ها نشان مى دهد که افراد 
به سرما خوردگى شديد  مبتال  به سیگار  وابسته 
مى شوند و بعالوه توالى ابتال در اين افراد بیشتر 
است. حتى قرار گرفتن در معرض دود سیگار به 
طور بارزی سیستم ايمنى را ضعیف و نابود مى 
کند. دود سیگار باعث خشك شدن مجاری بینى و 
اين  فلج شدن مژه های مجاری تنفسى مى شود. 
مژه ها در سراسر مجاری تنفسى وجود دارد و 
بیرون  به  را  ها  ويروس   ، خود  موجى  با حرکت 
از بدن هدايت مى کنند. محققان مدعى هستند که 
1 سیگار مى تواند به مدت 30 تا 40 دقیقه مژه ها 

را فلج مى کند. 

مختلفى  طرق  به  الكل  نكنید:  مصرف  الكل   11-
باعث نابودی سیستم ايمنى بدن مى شود. مصرف 
های  عفونت  مستعد  اغلب  الكل  افراطى  کنندگان 
اولیه هستند که مسلما مشكالتى به همراه خواهد 
بدن  آب  رفتن  بین  از  باعث  همچنین  الكل  داشت. 

مى شود. 

-12 استراحت کنید: استراحت کردن باعث تقويت 
راحت  و  آرام  حالت  در  شود.  مى  ايمنى  سیستم 
با  مبارزه  در  ايمنى  سیستم  پیشگام  اينترلوکین- 
در   – آنفوالنزا  و  خوردگى  سرما  های  ويروس 
خون افزايش مى يابد. پس سعى کنید ، قرار گرفتن 
خود  به  را  راحت  و  خوشايند  و  آرام  وضع  در 
آموزش دهید و به مدت چند ماه هر روز 30 دقیقه 
متوجه  بعدها  مسلما  کنید.  ايجاد  را  وضعیت  اين 

تاثیرات مثبت آن خواهید شد

خانواده  سخت  نگران

جوان  
پناهنده  
گمشده  

)معروف   رفیعی   مهدی  
خان(  عبداله  مهدی   به  
تهران     9 منطقه   اهل 
حاجیان متری     13 
اهل   )نام  مادر  شکريه    
اردکان  يزد(  5 سال  پیش  
)لندن(   انگلستان   به  
آمده  مدت  18  ماه  است  
که  ناپديد  شده.  چنانکه  
يا   خبری   هرگونه  
ردپايی  از  ايشان  داريد  

با  ما  تماس  بگیريد. 

آقای  بامد  
            

 Tel:   01392255637
 mobile :   07830032791    

email:
bamad@hotmail.co.uk         
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مشکالت برف براي اروپايي ها 
اين مناطق  اروپا مردم  بارش برف در شمال غربى  ادامه 
را با مشكالت زيادی مواجه کرد. در لهستان سرما و برف 
که نخستین  بى خانمان شد  افراد  از  نفر  دو  موجب مرگ 
قربانیان سرما در سال جاری در اين کشور هستند. برف 
وسرما همچنین موجب تاخیر در حرکت قطارها شد و برق 
10 هزار خانه در جنوب لهستان قطع شد. مقامات لهستان 
هشدار داده اند با ادامه بارش برف وضع در روزهای آينده 
وخیم تر خواهد شد. در آلمان بارش برف موجب لغو 125 
انگلیس  در  فرودگاه مونیخ شد.  از  در روز گذشته  پرواز 
بارش برف موجب مختل شدن حمل ونقل عمومى وتاخیر 
پرواز هواپیماها وکندی حرکت خودروها در جاده های اين 
کشور شد. اسكاتلند هم اکنون بیشترين میزان بارش برف 
هواشناسى  کارشناسان  است.  داشته  را  جاری  سال  در 

انگلیس بارش بیشتر برف را در روزهای آينده پیش بینى 
کرده اند که سال 1993 تاکنون سابقه نداشته است. در هلند 
بارش برف موجب ترافیك سنگین در آمستردام شد. شرق 

فرانسه شاهد بارش برف سنگین بود. 

مرگ براي نجات سگ 
يك مرد انگلیسى که برای نجات جان سگ خود به رودخانه 
پريده بود در اثر عوارض جسمى ناشى از اين حادثه جان 
باخت. سگ اين مرد روز حادثه در رودخانه ای در شهر 
نیز  انگلیسى  مرد  بود.  زده  يخ  آن  آب  که  افتاد  لنكاشاير 
نجات  را  حیوان  اين  تا  پريد  رودخانه  داخل  لحظه  آن  در 
دهد. ماموران امداد و نجات که دقايقى بعد در محل حضور 
بیرون  از رودخانه  را  انگلیسى  مرد  توانستند  بودند  يافته 
بكشند اما او به دلیل عوارض جسمى ناشى از اين حادثه 

در بیمارستان جان باخت. 

گزارش يک اعدام از پيش 
اعالم شده 

يك ربع به ساعت 4 مانده است و هوا کمي سوز دارد. از 
جمعیت  دور  چندان  نه  فاصله اي  از  و  شده  پیاده  تاکسي 
اندکي را مي بینم که زير آسمان تاريك چشم انتظار اولیاي 
دم و خرمشاهي وکیل پرونده مانده اند. با پیاده شدن من 
باز  اوين  ندامتگاه  در  سمت  به  دوباره  نگاه ها  ماشین  از 

مي گردد. 
مادر شهال با چهره اي مضطرب روي زيرانداز نشسته و 
مدام ذکر مي گويد. دور او را عده اي زن که از چهره بعضي 
از آنها به خوبي مي توان داشتن نسبت نزديك با متهم را 
ديد گرفته اند و مشغول زمزمه کردن زير لب هستند. دو 
قوطي آب معدني و يك فالسك چاي کنار زن پیر به حالت 

واژگون روي زيرانداز افتاده است. 

را  شهال  مادر  دور  که  زني  چند  به  محدود  فقط  نجواها 
گرفته اند نیست و چند خبرنگاري که براي گزارش ماجرا 
در  مقتول  دم  اولیاي  از  رضايت  گرفتن  جهت  در  تقال  و 
نیز  شده اند  جمع  هم  دور  نفره  چند  کوچك  گروه هاي 
آنها  بیشتر  محور  که  مي کنند  بدل  و  رد  را  حرف هايي 

گمانه زني درباره احتمال بخشش خديجه جاهد است. 

ساعت حدود 4:50 است که خرمشاهي از دور پیدا مي شود. 
چهره او که نسبتا بشاش است احتمال شنیدن خبرها را از 
فرجام ديگر اين پرجنجال ترين پرونده تاريخ کیفري ايران 
که  دادگستري  يك  پايه  وکیل  خرمشاهي،  مي کند.  تقويت 
بیش از هشت سال از وقت خود را صرف دفاع از متهم اين 
اولیاي  از  گرفتن رضايت  به  است، مي گويد  کرده  پرونده 

دم امیدوار است. 

حاضر  محل  در  ديگري  خودروي  کوتاهي  فاصله  به 
مي خواهد  که  است  قضايي  مسئول  يك  بار  اين  مي شود. 
او  از  که  افرادي  با  گرمي  رابطه  او  نشود.  فاش  نامش 
خواهش مي کنند تا تمام تالش خود را براي بخشش متهم 
بكند برقرار کرده و به آنها مي گويد من در هیچ پرونده اي 
به  امروز  ويژه  به طور  اما  نمي روم  حكم  اجراي  محل  به 
محل آمده ام و تالش خودم را مي کنم تا رضايت اولیاي 

دم را بگیرم. 

با  اتومبیلي  که  است  ايستاده   5:10 روي  ساعت  عقربه 
مي رساند  زندان  فلزي  در  مقابل  به  را  خود  پايین  نور 

وخبرنگارها به سمت آن هجوم مي برند. 

قاضي جابري، داديار اجراي احكام دادسراي جنايي تهران 
است. به غیر از خبرنگارها چند نفر ديگر هم به سمت اين 
اما  اخباري غیر رسمي  احتماال  تا  اتومبیل هجوم مي برند 
مستند را از نظر اولیاي دم درباره اجراي اين حكم بشنوند.

باز  در  و  مي کند  ديگران  با  وبشي  خوش  جابري  قاضي 
اين  حوش  و  حول  مي رود.گفت وگوها  داخل  به  و  شده 
آفتاب در  تا سر زدن  اولیاي دم مقتول  اگر  مي چرخد که 
هنوز  و  مي افتد  عقب  به  حكم  اجراي  نشوند  محل حاضر 

خبري از آنها نشده است. 

منبع  يك  از  آهسته  خیلي  به طور  حرفي  میان  اين  در  اما 

آگاه نقل قول مي شود. اولیاي دم زير پل واليت مقابل اوين 
داخل يك پژو پارس نشسته و محوطه را زير نظر  دارند. 

آنها منتظر گرفتن جواب مثبت براي ورود به زندان هستند. 
نگاه من و علي وسلیمان و چند نفر ديگر به تاريكي زير پل 
دوخته مي شود. يك اتومبیل پلیس هم در نقطه اي کور در 

زير پل مشغول چشمك زدن است. ساعت 25 : 5 است که 
پژو پرشیاي سفید رنگ با سرعت به سمت زندان نزديك 
مادر  مي شود.  پا  به  ورودي  در  مقابل  ولوله اي  مي شود 
مي اندازد.  ماشین  روي  را  خود  و  شده  بلند  جا  از  شهال 
اتومبیلي که  با گذاشتن آن جلوي  دارد و  قرآني در دست 
ناصرمحمدخاني، دو برادر و مادر الله داخلش نشسته اند 
ضجه مي زند و تقاضاي عفو مي کند. خواهرهاي شهال هم 
خواهش هاي  به  که  مي خواهند  خودرو  اين  سرنشینان  از 
آنها گوش دهند. ماموران به خانواده شهال نزديك شده و 
آنها را از جلوي اتومبیل کنار مي کشند. مادر شهال خود را 
مدام روي زمین مي کوبد و با لهجه آذري اش »ابوالفضل، 

ابوالفضل« مي گويد. 
به  را  خود  موبايل  گوشي  هم  خرمشاهي  عبدالصمد 
همكارش سپرده و داخل مي شود. پیامكي از داخل زندان 
مي رسد که حكم تا 5 دقیقه ديگر اجرا مي شود. دقايقي بعد 
و راس ساعت 5:45 پیامكي دريافت مي شود که آتش امید 

را کامال خاموش مي کند. 

کسي چیزي نمي گويد. کسي پرده پنجره اوين را کنار زده 
تا  دقیقه اي طول مي کشد   10 بیرون سرك مي کشد.  به  و 
» شهال چیز خاصي  زندان خارج مي شود:  از  خرمشاهي 
نگفت. برادر مقتول صندلي را از زير پايش کشید. متاسفم.« 

روي  از  خواهرش  و  خواهرش  پسر  کمك  با  شهال  مادر 
زمین بلند مي شود و از زندان دور مي شود. 

حد  از  بیشتر  سرمايي  مي شود،  احساس  فضا  در  سرما 
معمول يك صبح پايیزي. 

بازداشت پيرمردي كه مي خواست اوباما را بکشد 
يك پیرمرد 78 ساله با اين ادعا که مي خواسته باراك اوباما رئیس جمهور آمريكا 
بازنشسته در  فرد  اين  اين در حالي است که  بازداشت شد.  قتل برساند  به  را 
خانه اش بیش از 12 اسلحه نگهداري مي کرده است. مقامات فدرال مي گويند:يك 
آگاه کرده  اين مسئله  از  را  آنها  کارولینا  کلینیكي محلي در جنوب  در  پرستار 
در  پرستار  يك  به  که  زماني  نوامبر   18 روز  در  بودون  استفان  مايكل  است. 
کلینیك نظامیان بازنشسته گفت: قصد دارد اوباما را بكشد توسط ماموران مخفي 

پلیس فدرال آمريكا دستگیر شد. 
مي برد.  رنج  رواني  بي ثباتي  از  پدرش  شده  مدعي  مرد  اين  پسر  میان  اين  در 
مايكل بودون روز 16 نوامبر براي چكاپ به يك کلینیك مراجعه کرد در آنجا 
پرستاري از او پرسید آيا تابه حال به فكر کشتن خودش افتاده و اين پیرمرد در 
پاسخ گفته بود:» بله، دوست دارم ابتدا اوباما را بكشم و سپس به زندگي خودم 
پايان دهم.«بودون اين جمله را چندين بار و خطاب و پرستاران ديگر هم گفت 
و در ادامه حرف هايش افزود:» مي خواهم اوباما را بكشم چون هیچ کاري براي 
آمريكايي-آفريقايي ها انجام نداده است.« روز پس از اين اتفاق ماموران فدرال به 
خانه اين بازنشسته نظامي رفته و در آنجا سه قبضه سالح پیشرفته و بیش از 

13 اسلحه کمري کشف کردند. 
زماني که ماموران فدرال قصد بازداشت کردن بودون را داشتند از او پرسیدند 
آيا صحبت هايش با پرستاران حقیقت داشته يا خیر و پاسخ اين پیرمرد مثبت 
بود. او همچنین کاغذي را به ماموران فدرال نشان داد که در آن نوشته شده 
بود:» اگر فرصتي براي کشتن اوباما پیدا کنم، حتما اين کار را خواهم کرد.«اين 
جلب  کلینیك  در  اينكه  براي  پدرش  مي گويد:  فرد  اين  پسر  که  است  حالي  در 
توجه کند چنین اظهاراتي کرده است. او مي گويد پدرش مدتي است به بیماري 
ناموفق هم داشته است.کري بودون 47  افسردگي مبتال شده و يك خودکشي 
ساله مي گويد:» دفعه قبل که پدرم به اين کلینیك مراجعه کرده بود آنها هیچ کاري 
براي درمان او انجام نداده بودند. اين بار او با اين اظهاراتش مي خواسته کاري 
کند تا آنها براي درمانش اقدام کنند.« او مدعي شده از سالح هاي کشف شده در 
خانه پدرش دو اسلحه به او تعلق دارد.به گفته کري بودون پدرش به مدت چهار 
سال در نیروي دريايي آمريكا کار مي کرده و سپس 15 سال را در خدمت پلیس 
نیويورك سیتي بوده و در سال 1975 به دلیل سكته قلبي بازنشت شده است. 
اين در حالي است که اين دو سازمان اعالم کرده اند فردي با مشخصات مايكل 
بودون هرگز براي آنها کار نكرده است. مايكل بودون در حال حاضر در زندان 
تايید شود  او  اسپارتانبورگ نگهداري مي شود. در صورتي که سالمت روحي 
او به زودي محاکمه خواهد شد. قاضي پرونده اعالم کرده اين فرد فعال به قید 

ضمانت هم نمي تواند آزاد باشد. 
27 نوامبر2010 
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● فروردين ماه
در اين هفته شما در اين رويا به سر مى بريد که برای دست يافتن به 
رزوهای بزرگ بايد از گذشته و از زمان هايى خیلى دورتر تالش مى 
کرديد و در حال حاضر برای اين کار بسیار دير است، اما الزم است 
توانید  مى  نیز  امروز  همین  از  حتى  شما  نیست،  دير  گاه  هیچ  بدانید 

کارهايتان را آغاز کنید. 
هايتان موافق  با شما در صحبت  افرادی  يا  فرد  که  اين  دلیل  به  شما 
نیستند، به همین دلیل اين موضوع باعث شده است که شما تا حدودی 
گوشه گیر شويد، در مورد تمايالت و خواسته های درونى تان بیش از 
حد با دوستان تان صحبت مى کنید و بهتر است اين کار را ترك کنید.

● ارديبهشت ماه
دلیل  همین  به  ايد،  گرفته  سهل  و  ساده  حد  از  بیش  را  زندگى  شما 
مشكالتى ممكن است برايتان پیش بیايد. به صحبت های ديگران خیلى 
اهمیت مى دهید و از خودتان اراده ای نداريد، بخصوص اگر شخصى 
هیچ  بدون  اين صورت  در  باشید  داشته  دوست  را  او  که شما  باشد 
با  هفته  اين  کنید.  مى  قبول  را  او  های  صحبت  چرايى  و  چون  گونه 
احتیاط بیشتری رفتار کنید زيرا ممكن است راه زندگى شما به خاطر 

اين کوتاهى تان تغییر کند.
● خرداد ماه

در اين هفته هنگامى که شخصى به شما موضوعى را میگويد يا رفتاری 
انجام میدهد که از رفتارش ناراحت شده ايد ، به شدت عصبانى شده و 

ديگر قدرت کنترل خود را از دست مى دهید. 
بهتر است به خود مسلط باشید و به سادگى، صحنه زندگى را ترك 
نكنید. در اين روزها کمى خود خواه میشويد و اطرافیان تان را که برای 
شما زحمات فراوانى را متحمل شده اند را به سادگى فراموش میكنید ، 

شما مديون آنان هستید پس به آنها نیز اهمیت بدهید.
● تیر ماه

در اين هفته زندگى اجتماعى و حرفه ای شما با مشكالتى مواجه خواهد 
شد، مشكالتى که حتى فكرش را هم نمیكرديد. 

شما برای اين که جرات و اعتماد به نفس خود را زياد کنید عادت کرده 
ايد که در کارهايتان کمى مستبدانه عمل کنید اما بهتر است اين کار را 

ترك کنید زيرا دوره مستبدانه بودن گذشته است.
برای اين که افرادی که زير دست شما هستند يا حتى همكاران تان، به 
صحبت هايتان عمل کنند بايد با آ;نها يكى باشید نه اين که بین خود و 

آنها جدايى بیافكنید.
● مرداد ماه

البته  افسردگى شده بوديد  از  شما در هفته گذشته دچار حالت هايى 
در حال حاضر نیز کمى اين حالت را حفظ کرده ايد اما نسبت به هفته 

گذشته تان اين حالت در شما کاهش پیدا کرده است. 
شما اغلب به نصیحت های ديگران عمل مى کنید و موفقیت هايى که تا 

کنون کسب کرده ايد نیز تا حدودی به همین دلیل است.
محرکى  هیچ  دنبال  به  کنید  آغاز  را  کاری  که  اين  برای  هفته  اين  در 

نباشید، شما بايد خودتان اين محرك را در خودتان بیدار کنید.
● شهريور ماه

در اين هفته شما به دنبال شروع کسب و کار يا فعالیتى هستید که شما 
را تا حدودی از محیط خانه دور کند و بیشتر وقت خود را در محیط 
بیرون بگذرانید اما به نظرتان اين کار غیر ممكن میرسد چون احساس 
مى کنید در محیط خانه به شما احتیاج دارند به همین دلیل تا حدودی 

بر سر دو راهى قرار گرفته ايد. 
ای  العاده  فوق  توانايى  دارای  شما  زيرا  است  مورد  بى  شما  نگرانى 
هستید که مى توانید بین فعالیت های بیرون و داخل منزل تان به راحتى 

تعادل برقرار سازيد.
● مهر ماه

در اين هفته شما میخواهید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز نمايید 
اما برای اين کارها جرات و جسارت الزم را نداريد. 

بهتر است بدانید تمام افرادی که موفق شده اند آنها نیز مثل شما روزی 
جرات شروع و استارت کارها را نداشتند و با اين که مى دانستند در 

مشكل هستند و از آينده شان خبری نداشتند، اما کار را آغاز کردند.
در اين هفته رازهايى را که در قلب خود داريد و فقط مختص به شما 
میشوند را با اشخاص ديگر در میان نگذاريد زيرا ممكن است به ضرر 

شما تمام شود.
● آبان ماه

شما در تصمیم گیری های مهم زندگى خود نقشى زيادی نداريد ؛ يعنى 
يا اين تصمیمات برای شما گرفته مى شود يا اين که خودتان تمايلى 
نداريد برای آينده تان برنامه ريزی کنید به همین دلیل هر حرفى را که 
بقیه به شما میگويند برايتان تفاوتى ندارد که صحبت هايشان درست 

باشد يا نادرست فقط آنها را اجرا مى کنید. 
اين قدر بى انگیزه به کارهايتان ادامه ندهید برای ادامه زندگى تان بايد 
انگیزه داشته باشید تا موفق شويد ، در اين هفته در انتظار يك موقعیت 

کاری خوب باشید.

● آذر ماه
شما در اين هفته استرس های فراوانى را در قلب خود احساس خواهى 
کرد و به همین دلیل نمى توانید کارهايتان را انجام دهید و بسیاری از 

کارهای شما ناتمام خواهند ماند. 
مهم اين است که در تمام تصمیماتى که مى گیريد موفق شويد ؛ مهم اين 
است که شما تمام تالش خود را برای پیشبرد کارهايتان انجام داده ايد.

● دی ماه
در اين هفته ممكن است در طى صحبت هايى که با ديگران داريد در 
مورد نتیجه و تاثیرات آن نگران شويد و به همین دلیل در بیشتر مواقع 

سكوت احتیار کنید.
بهتر است تا اين حد به نتیجه موضوعات عنوان شده بدبین نباشید زيرا 
با بد بینى که داريد بسیاری از شانس های خود را از دست خواهید داد 

؛ با قاعده های زندگى هم گام شويد.
● بهمن ماه

در اين هفته در روابط خانوادگى خود تا حدودی دچار مشكل خواهید 
شد و به همین دلیل بسیار ناراحت و غمگین میشويد و ديگر توان و 

قدرت ادامه کارهای اجتماعى تان را نداريد. 
شما به خانواده تان بیش از حد اهمیت مى دهید تا حدی که تمام منافع، 
هیجانات، خوشبختى های خود را به خاطر آنها به هدر داده ايد و خود 
را از تمام آنها محروم کرده ايد ؛ بین زندگى خودتان و زندگى اعضای 

خانواده تان تعادل برقرار سازيد.
● اسفند ماه

در اين هفته شما مدام به خود امیدواری مى دهید که حتما فردا بهتر 
از امروز است، اينكه شما به آينده تان امیدوار هستید بسیار مثبت و 
انگیزه ساز است اما الزم است که گام های مثبتى را نیز در اين مسیر 
برداريد. شما تا حدودی سطحى بین شده ايد ؛ تنها تفكر در رابطه با 
مسائل و مشكالت راه حلى را پیش پای شما نمیگذارد بايد برای اين 

کار قدم هايى را برداريد و فعالیت هايى را اجرا کنید. 

حوادث

طالع بينی هفته
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... و ناگهان گوانگژو 
بهنام مظفري زاده 

شانزدهمین دوره بازي های آسیايى با خاطراتي به يادماندني براي 
ورزش ايران به پايان رسید و حتي منتقدان سیاست هاي حاکم بر 
نتیجه آبرومندانه  اذعان کردند که در گوانگژو  ورزش کشور هم 
اي رقم خورده است. نمودار پیشرفت ورزش ايران در بازي های 
آسیايى اين بار شیب صعودی قابل توجهي به خود گرفت و جايگاه 
چهارمي برخالف تصور بسیاري از کشورهاي آسیايي به کاروان 
دوره های  در  ايران  ورزش  عملكرد  آماري  مقايسه  رسید.  ايران 
قابل  میزان  گذشت،  گوانگژو  در  آنچه  با  آسیايي  بازي هاي  قبلى 

توجه رشد شیب صعودي ورزش ايران را مشخص مي کند. 

دهلي نو، سومي ايران در میان 11کشور 
دوره  نخستین   1951 سال  در  که  بود  شهری  اولین  نو  دهلى 
بازي های آسیايى را میزبانى کرد. 11 کشور در 9 رشته ورزشى 
با هم به رقابت پرداختند.57 مدال طال و در مجموع 169 مدال بین 
برنز   2 و  نقره   6 طال،   8 ايران  سهم  که  شد  توزيع  ورزشكاران 
درصد   14 کسب  به  موفق  ايران  ورزشى  کاروان  واقع  در  بود. 
اولین دوره  مدال های  از کل  توزيع شده و 9.5درصد  از طالهای 
بازي های آسیايى شد. تیم وزنه برداری ايران به تنهايى با کسب 7 
طال و3 نقره نقش بزرگى در موفقیت کاروان ورزش ايران داشت. 
تیم فوتبال ايران هم در اين دوره مقام نايب قهرمانى را از آن خود 
کرد. ورزش ايران در اولین دوره بازي های آسیايى بین 11 کشور 

شرکت کننده سوم شد. 

توکیو، سقوط چهار پله اي 
هفت سال طول کشید تا ورزش ايران بار ديگر در بازي های آسیايى 
اين بار توکیو ژاپن میزبان  از يك دوره غیبت،  محك بخورد. پس 
ورزشكاران ايران بود. 1820 ورزشكار دور هم جمع شدند و در 
14 رشته به رقابت پرداختند.هرچند که تعداد مدال های توزيع شده 
نسبت به اولین دوره صددرصد رشد داشت اما سهم کاروان 112 

نفره ايران از 113 طالی اين دوره 7 طال يعنى
6 درصد از کل طالهای اين دوره از مسابقات بود که اين موضوع 
افت عملكرد ورزش ايران را نشان مي داد.هر چند که در مجموع 
ايران با کسب 32 مدال از 353 مدال توزيع شده  مدال ها کاروان 
عملكردی مشابه با دوره اول داشت و 9 درصد از مدال ها را به 
خود اختصاص داد. رتبه کلى ايران در بازي های آسیايى توکیوی 
ژاپن هفتم بود که نسبت به اولین دوره سقوط 4 پله ای را نشان 

مى داد. 
بانكوك، بازگشت به جمع مدعیان 

چهارمین دوره بازي های آسیايى هم با غیبت ايران همراه بود تا 
يك بار ديگر پس از هشت سال در سال 1966 و اينبار در بانكوك 
تايلند کاروان ورزش ايران حضور پیدا کند. ورزش ايران در اين 
با  قبلى داشت و  به دوره  بازي ها عملكردی نسبتا شبیه  از  دوره 
کسب 6طال، 8 نقره، 17 برنز و مجموع 31 مدال به کار خود پايان 
داد. در اين رقابت ها 142 مدال طال و در مجموع 454 مدال توزيع 
برای  بود.  قبل  دوره  جايگاه  همان  ايران  جايگاه  پايان  در  و  شد 
اولین و آخرين بار در تاريخ برگزاری رقابت های آسیايى دو دوره 
پشت سر هم اين رقابت ها در يك شهر برگزار شد و سال 1970 
که  افتى  از  پس  کرد.  میزبانى  را  مسابقات  اين  بانكوك  ديگر  بار 
ورزش ايران در دوره های قبلى بازي های آسیايى دچارش شده 
بود اين بار عملكرد بهتری را از خود به نمايش گذاشت. بر خالف 
بود،  ايران  ورزش  کاروان  سردمدار  بردای  وزنه  که  قبلى  ادوار 
از مجموع 9طالی کسب شده  با کسب 6 مدال طال  اين بار کشتى 
ايران يك تنه جور ساير رشته ها را نیز کشید و  توسط کاروان 
باعث شد در پايان اين رقابت ها جايگاه چهارم نصیب ايران شود. 
در ششمین دوره بازي های آسیايى که با حضور 2400 ورزشكار 
از 18 کشور انجام گرفت 7 نقره و 7 برنز نیز نصیب ورزشكاران 
کل  و  ها  طال  تعداد  از  درصد   5.5 و   6.5 ترتیب  به  و  شد  ايران 

مدال های توزيع شده سهم کاروان ورزش ايران در ششمین دوره 
بازي های آسیايى بود. 

تهران، کوالك کشتي و وزنه برداري 
هفتمین دوره بازي های آسیايى با اتفاق ويژه اي همراه بود.عالوه 
بر میزبانى ايران از اين رقابت ها، حضور چین برای نخستین بار 
و افزايش چشم گیر تعداد تیم ها و ورزشكاران شرکت کننده اهمیت 
بازي ها را باال برده بود. نزديك به 3000 نفر از 25 کشور آسیايى 
توزيع  مدال های  تعداد  سويي  از  آمدند.  تهران  به  رقابت  برای 
بین  مدال   601 مجموع  در  و  داشت  افزايش چشمگیری  نیز  شده 
و  کشتى گیران  بود.  طال  آن  200تای  که  شد  توزيع  ورزشكاران 
مايه شگفتى  اين رقابت ها کاری کردند که  در  ايران  وزنه  برداران 
بود. کسب 13 طال، 5 نقره و يك برنز توسط کشتى گیران و نیز 10 
طال، 11 نقره و 3 برنز توسط وزنه برداران ايران باعث قرار گرفتن 
کاروان ورزش ايران در رده دوم و همچنین بهترين نتیجه تاريخ 
ايران در بازي های آسیايى شد. دو میدانى، بوکس و شمشیر بازی 
هر کدام 3، دوچرخه سواری 2 و فوتبال و واترپلو نیز يك طال برای 
کاروان ورزش ايران کسب کردند تا در نهايت کاروان ايران با 36 
طال،28 نقره و 17 برنز به کار خود پايان دهد. اين تنها مرتبه اي بود 
که کاروان ورزشى يك کشور در طول تاريخ برگزاری بازي های 
آسیايى باالتر از چین قرار گرفت. هشتمین دوره بازي های آسیايى 
ورزش  کاروان  و  اسالمى  انقالب  پیروزی  ايام  با  بود  مصادف 
ايران به همین دلیل در اين رقابت ها شرکت نكرد.سال 1982 اولین 
به  توجه  با  که  بود  انقالب  پیروزی  از  ايران پس  کاروان  حضور 
انتظار زيادی داشت و  شرايط موجود مشخص بود که نمى شود 
تقريبا همه چیز را بايد از صفر شروع کرد. به همین دلیل نمى شود 
تحلیلى از 4 طال، 4 نقره و 4 برنز کسب شده توسط کاروان ورزش 
ايران داشت اما مى توان آنرا نقطه ی مبنا برای بررسى دوره های 
هم  دوره  اين  در  توزيع شده  مدال های  تعداد  گرفت.  نظر  در  بعد 
تقريبا برابر با بازي های آسیايى تهران بود و به اين ترتیب مافقط 
2 درصد از مدال های طال و همچنین کل مدال های توزيع شده را 

به دست آورديم و در مكان هفتم قرار گرفتیم. 

فاجعه پكن و بازگشت در هیروشیما 
وجوه  شد  انجام  سئول  در  که  آسیايى  بازي های  دوره  دهمین 
تعداد  افزايش  داشت.  تهران  آسیايى  بازي های  با  زيادی  مشترك 
توزيع  درصدی   40 رشد  همچنین  و  کشورها  و  کنندگان  شرکت 
مدال باعث داغ تر شدن مسابقات شد. هر چند در اين دوره چین، 
جدا  کشورها  ساير  از  را  خود  طرز شگفت آوری  به  ژاپن  و  کره 
کردند و سهم ايران از 270 طال فقط 6 مدال بود اما قرار گرفتن 
ورزشكاران  باشد.  کننده  دلگرم  توانست  مي  هم  چهارم  رده  در 
دست  به  برنز   10 و  نقره   6 همچنین  رقابت ها  اين  در  کشورمان 
آوردند. نوسانات ورزش ايران در آغاز دهه نود میالدی ادامه پیدا 
کرد و اينبار کاروان ايران در بازي های آسیايى عملكرد ضعیفى را 
از خود به جای گذاشت، به طوری که مى شود گفت ضعیف ترين 
بازي های 1990  آسیايى همین  بازي های  تاريخ  در  ايران  عملكرد 
که  شد  توزيع  مدال   1000 به  نزديك  ها  رقابت  اين  در  بود.  پكن 
 18 تنها  تعداد  اين  از  ايران  اسالمى  جمهوری  کاروان  سهم 
مدال)4طال،6نقره،8برنز( بود، يعنى کمتر از 2 درصد از مجمع مدال 
هال اهدا شده به ورزشكاران. بازي های 1994 هیروشیما پس از 
نزديك به 20 سال خون تازه ای را در شريان ورزش ايران جاری 
طال   6 با کسب  و  کشید  را  ديگران  کشتى جور  هم  بار  اين  کرد. 
آبروداري کرد. بوکس، تكواندو و کاراته نیر هر کدام يك طال برای 
ايران به دست آوردند تا در نهايت کاروان ورزشى ايران با کسب 
9طال، 9 نقره و 8 برنز از مجموع 335 طال و 1081 مدال توزيع شده 

در رده ششم قرار گیرد. 

بوسان، دوحه و ناگهان گوانگژو 
در سال 1998 و در بازي های آسیايى بانكوك بعد از گذشت پنج 
دوره از حضور در بازي های آسیايى پس از پیروزی انقالب برای 
نخستین بار تعداد طالهای ايران دو رقمى شد و به عدد 10 رسید. 
همچنین در اين دوره 12رشته موفق به کسب مدال شدند که برای 
کاروان ايران موفقیتى خوب به حساب مى آمد. ورزشكاران ايران 
عالوه بر 10طال، موفق به کسب 11 نقره و 13 برنز يعنى 34 مدال 
مجمدع شدند که تقريبا 3 درصد از کل مدال های اين دوره از بازي ها 
بود.عملكرد کاروان ورزش ايران در بازي های آسیايى بوسان و 
دوحه را مي توان به طور موازی مقايسه کرد. در بازي های 2002 
بوسان از مجموع 427 مدال طال ورزشكاران ما تنها 8 طال کسب 
کردند و در بازي های دوحه اين تعداد به 11 مدال طال از مجموع 
429 طال رسید. در بازي های بوسان و دوحه به ترتیب 421 و 422 
مدال نقره اهدا شد که سهم ورزشكاران ايران به ترتیب 14 و 15 
مدال بود. تعداد برنزهای توزيعى اين دو دوره هم 502 و 542 بود 
که کاروان ايران در بوسان و دوحه به ترتیب 14 و 22 برنز بدست 
آورد. کاروان ورزش ايران دربازي های آسیايى بوسان دهم و در 

بازي های دوحه ششم شد. 

ورزش ايران
همه ناسزا مي گويند،
 تماشاگرنما نداريم 

مسعود عنايت - رئیس کیمته داوران 

ناموسي  فحش  داور  به  که  کسي  مخالفم.  تماشاگرنما  لفظ  با  من 
مي دهد، تماشاگرنما نیست، يكي از همین مردم است، از اقشار مختلف 
جامعه. تماشاگر و هوادار مي خواهد تیم محبوبش به هر نحو ممكن 
و  مربیان  از مصاحبه هاي  اما  مي کنم  درك  را  اين  من  برنده شود. 
مديران باشگاه ها که به تغییر و تخريب ذهنیت هواداران کمك مي کند 
گله مندم. برخي مديران باشگاه ها اين طور وانمود مي کنند که من در 
کمیته داوران نشسته ام و به داوران مي گويم به سود فالن تیم سوت 
بزنید و سر آن يكي تیم را ببريد. اين اصال درست نیست. داوران هر 
آنها مدير شرکت، دکتر و  دارند  براي خود شأن و شخصیت  کدام 
مهندس بوده و براي خود کسي هستند. برخي ها اين ذهنیت را ايجاد 
دارد کمیته  دايي مشكل  با علي  فوتبال  کرده اند که چون فدراسیون 
اختالف  است.  کرده  گیري  جبهه  پرسپولیس  تیم  به  نسبت  داوران 
پول  دايي  به  فدراسیون  دارد؟  ما  به  ربطي  چه  فدراسیون  و  دايي 
بدهد يا ندهد به من چه مربوط است؟ اصال پنج میلیارد به علي دايي 
بدهند، خدا بدهد برکت، من در اين بین چكاره ام. دوشنبه شب رئال 
مادريد پنج گل از بارسلونا آن هم در يك بازي به آن مهمي خورد، 
در آخر بازي مديرعامل باشگاه رئال بي سر و صدا کنار مديرعامل 
بارسلونا نشسته بود. در بازي اينتر- میالن داور در نیمه اول بايد 
اينتر بدون  اما موراتي، مديرعامل باشگاه  گاتوزو را اخراج مي کرد 
اشاره به اين موضوع گفت، پیروزي حق تیم میالن بوده است. ما بايد 
اين رفتار را از باشگاههاي حرفه اي دنیا ياد بگیريم. تیم امید ايران به 
تیم ژاپن يك گل کامال درست زد که داور آن را آفسايد اعالم کرد، 
چرا آنجا کسي اعتراض نكرد؟ چرا به AFC اعتراض نكرديم، مگر 
گل مان سالم نبود؟ مگر ما به درستي دروازه برزيل را باز نكرديم؟ 
باور کنید داوري همین است. فوتبال است و همین اشتباهات داوري 
که سهوي است. پرسپولیس در شهرآورد تهران به استقالل باخته 
نظرسنجي  مسابقه  پرسپولیس.   6 دقیقه  گل  به  کرده اند  بند  همه  و 
گذاشتند که اگر گل پرسپولیس مردود اعالم نمي شد، چه مي شد و چه 
نمي شد! جمعیت هم که طرفدار پرسپولیس بودند، راي دادند اين تیم 
بازي را مي برد. آخر کسي نیست بگويد در آن بازي که پرسپولیس 
با گل باقري برد، گل اول را چه تیمي زد؟ چه تضمیمي وجود داشت، 
پرسپولیس گل اول را مي زد و مي برد؟ در بازي جام حذفي تیم نفت 
مسجد سلیمان مغلوب استیل آذين شده، آنهم با يك پنالتي که داور به 
درستي به سود تیم استیل اعالم کرده است. آنوقت تماشاگر تیم نفت 
اسكناس دست شان گرفته و به داور نشان مي دهند. تماشاگران يك 
تیم شهرستاني که فقط کافي است داور يك سوت به ضررشان بزند، 
اسكناس ها را از جیب شان در مي آورند. داوران براي هر قضاوت در 
لیگ قهرمانان اروپا 10 هزار پوند معادل 14 میلیون تومان مي گیرند 
و عالوه بر 2 کمك داور، 2 داور نیز به صورت راديويي روي خط با 
آنها در تماس هستند، بنابراين بايد هم ضريب اشتباه آنها کمتر از 

داوران ما باشد. 

دادگاه ممفيس حدادي را تبرئه كرد 
دادگاه شهر ممفیس حامد حدادي، بسكتبالیست ملي پوش ايراني و 

که  را  آمريكا  ممفیس  باشگاه 
اخیرا به دلیل درگیري فیزيكي 
با نامزدش بازداشت شده بود، 
تبرئه کرد. حدادي و نامزدش 
دلیل  به  گذشته  پنج شنبه 
مشاجره لفظي که به درگیري 
بود،  شده  کشیده  هم  فیزيكي 
ممفیس  محلي  پلیس  توسط 
ماجرا  اين  و  شدند  دستگیر 
دادگاه  به  را  نفر  دو  اين  کار 
دادگاه  حكم  بر  بنا  کشاند. 
موقت  به طور  حدادي  ممفیس 

بايد  بعدي  دادگاه  تشكیل  زمان  تا  اما  تبرئه شده  وارده  اتهامات  از 
از نامزدش دور باشد و قرار است راي نهايي در دادگاه روز ششم 
ژانويه صادر شود. حدادي به هیچ وجه در شرايط روحي خوبي به 
سر نمي برد اما در تمرينات تیمش شرکت مي کند و به احتمال فراوان 
حضور  هم  ممفیس  نیمكت  روي  لیكرز  لس آنجلس  مقابل  بازي  در 

خواهد داشت. 

ورزشی ايران و جهان
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مورينيو: بايد مي باختيم 
ژوزه مورينیو فصل پیش با اينتر به نیوکمپ آمد تا در لیگ قهرمانان 
از  پس  او  عجیب  شادي  کند.  رهبري  بارسا  برابر  را  تیمش  اروپا 

غلبه بر بارسا هیچگاه از ذهن هواداران پاك نمي شود و حاال انتقام 
»اين  گفت:  بازي  پايان  در  خاص  آقاي  شد.  گرفته  او  از  سنگیني 
سنگین ترين شكستي بود که تاکنون در لیگ تجربه کرده بودم. هضم 
اين نتیجه براي من بسیار دشوار است چرا که هیچ شانسي براي 
طعم  باخت  اين  دهیم.  انجام  کاري  نمي توانستیم  و  نداشتیم  بردن 
تلخي براي ما ندارد چرا که شرايط اينگونه نبود که شايسته باخت 
نباشیم يا داور ما را از حق خود محروم کرده باشد يا توپ مان به 
ديرك دروازه خورده باشد. يك تیم خوب بازي کرد و بايد بازي را 
مي برد. يك تیم بد بازي کرد و بايد بازي را مي باخت. دو تیمي که 
پیروزي و شكست را تجربه کردند شايسته کسب اين نتیجه بودند.« 

مورينیو با اشاره به نبرد حساس دو تیم تا پايان فصل براي کسب 
عنوان قهرماني گفت: »هنوز قهرمان مشخص نشده و تا پايان فصل 
رقابت ادامه دارد. بارسلونا يك تیم هماهنگ است که بازيكنان آن 
سال ها کنار هم بازي کردند. رئال مادريد هنوز يك فرآورده نهايي 
نیست و نیاز به زمان زيادي دارد تا به يك تیم کامل تبديل شود. به 
نظر من نتیجه اي که امروز رقم خورد نشانگر تفاوت دو تیم نبود 
بلكه پاداشي بود براي تیمي که خوب بازي کرد و مجازاتي بود براي 

تیمي که عملكرد ضعیفي داشت.

 امیدوارم اين نتیجه بازيكنان را از لحاظ رواني تحت تاثیر قرار ندهد 
و بعد از بازي هم تنها چیزي که به آنها گفتم همین بود که قهرمان 
هنوز مشخص نشده و راه زيادي تا پايان فصل باقي مانده است. 
بازگشتیم.  نیوکمپ  به  هم  باز  همین فصل  مي داند شايد  کسي چه 
فصل پیش من با اينتر در نیوکمپ بازي کردم و باختم چند ماه بعد 

به اين زمین بازگشتم. شايد اين اتفاق اين فصل هم تكرار شود.« 

»ما دو گل  سرمربي کهكشاني ها درباره عملكرد شاگردانش گفت: 
را خودمان به بارسلونا تقديم کرديم. به آساني مالكیت توپ را از 
دست مي داديم و در اين مسئله کامال مقصر بوديم. بارسا در ضد 
حمله مرگبار بود. ما دو راه بیشتر نداشتیم؛ يا به نتیجه 2 بر صفر 
قناعت کنیم تا گل بیشتري نخوريم يا اينكه براي جبران نتیجه تالش 
هم  ديگري  گل هاي  است  ممكن  که  بپذيريم  را  ريسك  اين  و  کنیم 
دريافت کنیم. ما راه دوم را انتخاب کرديم و نتیجه هم همین چیزي 

شد که در پايان بر تابلوي نتايج ثبت شد. 

بارسلونا امشب عالي بازي کرد اما من فقط نگران تیم خودم هستم. 
تیمي که تا اينجاي فصل فوتبالي شگفت انگیز را به نمايش گذاشته 
بود. امشب بد بازي کرديم و شنبه هفته بعد بايد ثابت کنیم که نتیجه 

امروز عملكرد واقعي رئال در اين فصل نبوده و نیست.« 

نمي کردند  اناري ها هم تصور  و  آبي  ديدار حتي خود  اين  از  پیش 
سال   2 البته  بردارند.  رو  پیش  از  را  رئال  نتیجه اي  چنین  با  که 
بر   6 و  زد  بزرگي  کار  به  برنابئو دست  در سانتیاگو  بارسا  پیش 
2 حريف را شكست داد اما حضور مورينیوي مغرور روي نیمكت 
ديدار  اين  مي ساخت.  ذهن  از  دور  را  نتیجه اي  چنین  تصور  رئال 
پربرخورد و خشن با 12 کارت زرد همراه بود که سهم رئالي  ها از 
آن 7 مورد بود. در آخرين دقايق اين مسابقه نیز سرخیو راموس با 
تكلي خشن مسي را متوقف کرد و با دريافت کارت قرمز از زمین 

مسابقه خارج شد. 

ورزش

تازه ترين افشاگري بي بي سي 

سه مقام ارشد فيفا 
رشوه دريافت كرده اند 
شبكه تلويزيوني بي بي سي دوشنبه شب در گزارشي مدعي شد که 
سه مقام ارشد فدراسیون جهاني فوتبال)فیفا( در دهه 1990 میالدي 
از يك شرکت بازاريابي ورزشي رشوه دريافت کرده اند. بي بي سي 
نام اين سه نفر را نیكوالس لئوز، عیسي حیاتوو و ريكاردو تشیرا 
اعالم کرد که به گفته اين شبكه از شرکتي به نام اي اس ال که در 
دالر  میلیون   100 حدود  مي کرد  فعالیت  ورزشي  بازاريابي  زمینه 

رشوه دريافت کرده اند. 

پانوراما  به  موسوم  خود  مستند  برنامه  در  تلويزيوني  شبكه  اين 
 175 در  نفر  اين سه  محرمانه  فهرست  يك  براساس  داد:  گزارش 
مورد و طي سال هاي 1989 تا 1999 از شرکت مذکور پول دريافت 
کرده اند که مجموعا حدود 100 میلیون دالر مي شود. اين شرکت در 

سال 2001 میالدي ورشكست شد. 
به گفته بي بي سي اين سه نفر هنوز در شوراي فیفا حق راي دارند 
و قرار است در روز پنج شنبه نیز براي تعیین میزبانان جام جهاني 
2018 و 2022 میالدي راي بدهند. اين شبكه انگلیسي در اين برنامه 
مستند اتهامات ديگري را نیز علیه مقامات فیفا مطرح کرد، از جمله 
اينكه جك وارنر يكي از معاونان فیفا در موضوع فروش غیرقانوني 
بلیت مسابقات جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي دخیل بوده است. 
بر  را مبني  لندن گزارشي  تايمز  نیز نشريه ساندي  پیش  ماه  چند 
از اعضاي هیات اجرايي فیفا براي فروش راي خود  تالش برخي 
که  کرد  منتشر   2018 سال  جام جهاني  میزبان  تعیین  جريان  در 
فیفا  و  نمود  ايجاد  بین المللي  سطح  در  را  گسترده اي  جنجال هاي 
در ماه گذشته دو عضو هیات اجرايي خود را در اين ارتباط معلق 
و  فیفا  عصبانیت  از  خبري  منابع  افشاگري ها  اين  دنبال  به  نمود. 
اعضاي هیات اجرايي آن از رسانه هاي انگلیس خبر داده و اعالم 
کشور  اين  شانس  تايمز،  ساندي  افشاگري هاي  از  پس  که  کردند 
نظیر  قدرتمندي  رقیبان  مقابل  در  جام جهاني  میزباني  کسب  براي 

روسیه، هلند - بلژيك و اسپانیا - پرتغال کاهش يافته است. 
در پي اين جنجال خبري مقامات مسئول در اتحاديه فوتبال انگلیس 
ارائه توضیحاتي درباره وضعیت  فیفا ضمن  به  نامه اي  ارسال  با 
رسانه هاي اين کشور از مقامات فیفا خواستند که مسائل رسانه اي 
را در تعیین میزبان جام جهاني دخالت ندهند. در حالي که مقامات 
فوتبالي انگلیس تالش مي کردند فضا را آرام کنند، شبكه بي بي سي 
مجددا  را  فیفا  در  فساد  موضوع  مستند  برنامه اي  در  کرد  اعالم 

بررسي خواهد کرد. 
مقامات مختلف انگلیس به طور مستقیم و غیرمستقیم از بي بي سي 
خواستند که اين برنامه را پخش نكند چون به شانس انگلیس براي 
کسب میزباني لطمه مي زند ولي مقامات بي بي سي تاکید کردند که 
پخش اين برنامه در راستاي منافع عمومي است و سرانجام آن را 

امشب پخش نمودند. 
که  گفت  گذشته  هفته  اواخر  انگلیس  وزير  نخست  کامرون  ديويد 

جنگي  با   2018 سال  جام جهاني  میزباني  کسب  براي  کشورش 
واقعي مواجه است و وي همه تالش خود را براي کسب اين میزباني 

به کار خواهد گرفت. 
نخست وزير انگلیس اعالم کرد که در هفته جاري شخصا به زوريخ 
از  را  حمايت ها  آخرين  تا  کرد  خواهد  سفر  فیفا-  مقر   - سوئیس 
اين  پنج شنبه  روز  است  قرار  فیفا  آورد.  عمل  به  انگلیس  پیشنهاد 
هفته نظر نهايي خود را در مورد میزبانان دو دوره جام جهاني در 

سال هاي 2018 و 2022 اعالم کند. 
کامرون در مصاحبه اي با بي بي سي اعتراف کرد که از پخش برنامه 

مستند پانوراما نگران و ناراحت است. 

انگلیس آزاد هستند و  کامرون در عین حال گفت که رسانه ها در 
مقامات فیفا اين موضوع را درك مي کنند. 

امكانات  ما  و  هستند  فوتبال  عاشق  انگلیس  مردم  داد:  ادامه  او 
فراواني براي برگزاري يك جام جهاني موفق در اختیار داريم و من 
امیدوارم که مقامات فیفا به اين واقعیت ها توجه کنند. ما پیشنهادي 
اگر  من  و  ايم  داده  ارائه  میزباني جام جهاني  براي  را  قوي  بسیار 
نسبت به موفقیت در اين رقابت امیدوار نبودم، قطعا خودم شخصا 

براي حمايت از پیشنهاد انگلیس به سوئیس نمي رفتم. 

به  بازار و مشتريان جديد فکر كنيد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  

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

02084554203  - 07811000455 
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While Persia’s written record spans millennia, clues 
regarding astronomical observations emerged from 
the even more distant past. 
Pottery dating back more than 5,000 years is adorned 
with painted figures suggestive of constellations. 
The ziggurat of Choghazanbil, built more than 3,200 
years ago by the Elamites near their capital of Susa 
in southwestern Iran, is suspected of having an as-
tronomical purpose, perhaps as an ancient observa-
tory, reported Newsgroups.derkeiler.com. 
Many constellation symbols and other celestial 
shapes made their first appearances in neighboring 
Babylon. Dating back to the dynasty of Kassites, who 
migrated from the Zagros Mountains of western Iran 
over three millennia ago, up to 40 cosmic figures 
have been found engraved on individual land bound-
ary markers known as kudurru stones. 

Profound Changes 
Iran underwent profound changes with the birth of 
Persia’s religion, Zoroastrianism, in the 7th century 
BC. Founded by Zoroaster (often known as Zarathus-
tra in the West), the ancient faith is the basis for 
many of modern Iran’s most cherished traditions. 
Astronomy at the time was the dominion of Zoro-
astrian priests known as magi and the holy book of 
Zoroastrian faith, Avesta, has many references to 
astronomical observations. Zoroaster himself is said 
to have been an astronomer who established an ob-
servatory that produced a zij, a set of astronomical 
tables. 
Cyrus the Great, the founder of the Persian Empire, 
captured Babylon in 539 BC. The magi who migrated 
there transformed Babylonian astronomy. 
For example, they were the first to record planetary 
motion through constellations. The magi learned 
from the Babylonian astronomers as well and trans-
lated Babylonian books into the early Persian lan-
guage. 
During the 5th century BC, the zodiac as we know it 
first appeared when Babylonian priests and Persian 
magi divided the ecliptic plane into 12 equal-sized 
zones represented by constellations. With refine-
ments in eclipse predictions and the development 
of astrology, citizens’ daily lives were linked to sky 
events. A few centuries later, three Persian magi are 
said to have followed a bright star to Bethlehem in 
the West with gifts for the newborn Jesus (PBUH). 

Devastation 
Progress in the Persian Empire came to a halt fol-
lowing the devastation wrought by the invasion of 
Alexander the Great in 330 BC. 
According to some accounts, Alexander sent the 
enormous library at the royal capital of Persepolis 
back to Greece for translation before his troops de-
stroyed the books and set fire to the palaces and 
temples. 
In AD 624, Byzantine soldiers conquered the city of 
Shiz in northwestern Iran. They reported a remark-
able structure called Takht-e Taqdis--The Sacred 
Throne--that speaks volumes about the Persian in-
terest in astronomy. They found representations of 
the sun, moon, stars and planets moving across the 
ceiling of the domed throne room. 
This may have been the world’s first planetarium. 
The soldiers also reported rain falling from holes in 
the simulated sky to the accompaniment of thunder. 
Because the Byzantines viewed Persians and their 

Zoroastrian religion as pagans, the throne room suf-
fered the same ignominious fate as other glories of 
Persia’s past--destruction at the hands of invaders. 

A few decades later, invading Arab armies again de-
stroyed much of the historical record after conquer-
ing most of the region in the name of Islam. What 
little that has survived reveals a continuing keen 
interest in astronomy with similarities to the older 
science of Mesopotamia, along with the influence 
of Greek translations of works that found their way 
back to Persia. 

Decline 
Astronomy flourished under the Muslim caliphs, while 
science languished in Europe during the Dark Ages. 
Astronomy was particularly important to Muslims 
who were obliged to predict when the New Moon 
might first be visible, thus marking the start of each 
month in the Islamic lunar calendar. 
While Baghdad was the center of the Islamic Em-

pire, astronomers from throughout the region made 
contributions. Persian astronomer Al-Sufi worked in 
Baghdad and Iran during the 10th century, refining 
part of the star catalog in Ptolemy’s Almagest, one of 
the seminal works of Greek astronomy. 
The Mongols swept through Persia during the 13th 
century. The great Persian astronomer Nassired-
din Tousi, known as Al-Tusi in the West, joined with 
the Mongols. They built Tousi a great observatory 

at Maragheh, near the original Sacred Throne. The 
observatory featured a 3.5-meter wall quadrant and 
many other instruments, some of Tousi’s own de-
sign, which were capable of precise star position 
measurements. 
Tousi precisely measured the precession of the equi-
noxes, one of many contradictions to the accepted 
Ptolemaic system of planetary motion that he eluci-
dated. Some of Tousi’s ideas are found in the work of 
Copernicus 200 years later, although it’s not known if 
Copernicus read Tousi’s works. 
Why the flower of Islamic science faded while Eu-
rope experienced its renaissance remains unclear. 
Perhaps the new interest in astronomy among Iran’s 
burgeoning youth will engender a renaissance of as-
tronomy in Iran. 

IRANICA

5Persian Weekly | Friday 02 December 2010

Tell us what 
you think

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

Persian Astronomy 

Persian Weekly |  Friday 2 December 2010

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



Iran’s Ferdowsi Foundation will be 
launching the production of a movie 
on Ferdowsi’s Shahnameh. 
A great researcher has conducted the 
research work and a veteran screen-
writer is currently working on the 
script, secretary general of the foun-
dation Yasser Movahhedfar told the 
Persian service of ISNA on Saturday. 
The names of the researcher and the 
screenwriter were not released in the 
news. One of the older narrations of 

Shahnameh is due to be featured in a 
modern format of today, he said. 
Movahhedfar said that the project took 
five years to complete and the plans 
are to film the project in Iran and sev-
eral European countries. “We hope the 
project will attract international atten-
tion.” 
The Ferdowsi Foundation is an organi-
zation run by the public and we hope 
other organizations support this pro-
ject financially, he concluded. 
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The second prize of the 2010 Tokyo 
Designers Week was shared by Ira-
nian and Slovenian graphic design-
ers on November 16. 

“Life Is My Right” by Khashayar 
Teimuri from Iran and “For Our Chil-
dren’s Children” by Miha Kosmac 
from Slovenia won the award at the 
competition organized by Design-
boom magazine on the theme of 
“Endangered Species”. The first 
prize went to Israeli artist Anna 
Braverman with “Living Tracks”. 

The jury was composed of Kat-
sumi Asaba, Kashiwa Sato, Kenji 
Kawasaki, Shobun Nakashima and 
Noriaki Hayashi. Works by Iranian 
graphic designers Alireza Nosrati, 
Hajir Roshangar, Amir Khojasteh 
and Mohammad Abolhassanzadeh 
were also among the entries at the 
competition. 
Photo: “Life Is My Right” by Khash-
ayar Teimuri from Iran shared the 
second prize at the 2010 Tokyo De-
signers Week with a graphic design 
by Miha Kosmac from Slovenia.. 

Opera singer Evelyn 
Baghcheban dies in 
Istanbul

Persian -- Opera singer Evelyn Bagh-
cheban, widow of Iranian composer 
Samin Baghcheban, died in Istanbul on 
Sunday October 31. She was 82. 
Samin Baghcheban died on the last day 
of winter 2008 in Turkey, where he had 
resided for many years. 
Evelyn met Samin at the Ankara State 
Conservatory where they got married 

and later traveled to Iran. Evelyn es-
tablished the first technical course on 
singing at the Tehran Music School. 
Deceased tenor singer Mohammad 
Nuri, and vocalists Pari Zanganeh and 
Sudabeh Tajbakhsh are among her stu-
dents. Evelyn also launched the Tehran 
National Choir during the early years of 
living in Tehran. 
She is considered as one of the pio-
neers of Iranian opera. She also helped 
launch Rudaki Hall in Tehran along with 
musicians Monireh Vakili, Heshmat 
Sanjari, Fakhereh Saba and several 
others. 
Mezzo-soprano Evelyn has also per-
formed in the album “Rangin Kamun” 
(The Rainbow) which contained songs 
and compositions by her husband 
Samin. 
The Baghcheban family spent the last 
years of their lives in Turkey. Evelyn 
was teaching piano at the Mimar Sinan 
University of Fine Arts and retired sev-
eral years ago. 
“Turkey is my country and I grew up 
like a tree in Turkey but I was ferti-
lized in Iran and that is why I like both 
countries and regard both as my home-
lands,” she had once declared. 

Iranian pianist to  
perform soundtracks of 
world renowned films
The Iranian pianist Afshin 
Mo’addabpur will perform selections 
from the soundtracks of world re-
nowned films during his recitals on 
December 2 and 3 at the Niavaran 
Cultural Center. 
He will play selections from the 

soundtracks of the films “Pink Pan-
ther”, “The Godfather” and Iranian 
films Ebrahim Hatamikia’s “The 
Scent of Joseph’s Shirt” and “From 
Karkheh to Rein” during the con-
cert. The event is sponsored by the 
Niavaran Artistic Creations Foun-
dation and the pianist will perform 
nostalgic pieces for the audience 
during the program 
The center located at the northern 
end of Pasdaran St. 
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Iran plans to prosecute 
UNESCO for withdrawal 
from World Philosophy 
Day conference
 
The President of the World Philoso-
phy Day conference said that Iran 
plans to take legal action against 
UNESCO for its dissociation from the 
conference held in Tehran last week. 
Speaking at the closing ceremony of 
the three-day conference on Tues-
day, Gholam-Ali Haddad-Adel gave 
no more details about the plan. 
“We believe that UNESCO’s with-
drawal occurred as result of com-
plete obedience to the global pow-
ers and also think that UNESCO has 
turned into a political instrument in 
the hands of those powers; this is 
an issue causing us grave concern,” 
he said. Haddad-Adel had previously 
said that UNESCO’s withdrawal pro-

duced “positive effects” for the con-
ference. 
In 2008, UNESCO accepted Iran’s bid 
to host this year’s the World Philoso-
phy Day, which has been celebrated 
since 2002. 
However, in a statement published 
on November 9, UNESCO announced 
that it would not take part in the 
World Philosophy Day events, which 
had been scheduled to be held from 
November 21 to 23 in Tehran. 

“The conditions necessary to guar-
antee the effective organization of a 
UN international conference have not 
been met,” UNESCO Director-General 
UNESCO’s decision to back away from 
the event was made after a number 
of academics, European nations and 
the United States called for boycott-
ing the event due to the Iranian gov-
ernment’s actions toward the opposi-
tion in the 2009 post-election unrest. 
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KUWAIT CITY — Iran is ready 
to negotiate its nuclear pro-
gramme with Western pow-
ers, but will refuse to make 
any concessions, Foreign 
Minister Manouchehr Mottaki 
said on Wednesday.
“We support talks, negotia-
tions and dialogue,” Mottaki 
told a news conference in Ku-
wait City when asked about 
the resumption of talks on 
Tehran’s sensitive nuclear 
programme.
“But this does not mean that 
we will make concessions or 
retreat from our principled 
position,” he said ahead of 
the resumption of the talks 
after a one-year hiatus, and 
following a fresh set of UN 
sanctions against Iran.
The Geneva talks are aimed 
at allaying long-standing 
Western concerns that Iran’s 
nuclear programme masks 
a weapons drive under the 
guise of a civilian programme, 
something Tehran denies.
“Developments in the inter-
national arena require ne-
gotiations and the Islamic 
republic is prepared to par-
ticipate in those talks,” said 
Mottaki.
“We hope to see a serious 
will for constructive talks... 
Undoubtedly, one of the is-
sues to be discussed is the 
agenda” of talks, he added.
The United States, Europe 
and Israel fear that Iran 

wants to use nuclear technol-
ogy to build a bomb but Teh-
ran insists that its programme 
is a peaceful drive to produce 
civilian energy.
Iran is under four sets of UN 
sanctions over its refusal to 
suspend uranium enrich-
ment, the sensitive process 
which can be used to make 
nuclear fuel or, in highly ex-
tended form, the fissile core 
of an atom bomb.
Mottaki said, however, the 
sanctions have in fact ben-
efitted Iran.
He said that five years ago 
before the sanctions, Iran 
was importing 70 percent of 
spare parts for its key oil and 
gas sectors. Now, it is im-
porting only 30 percent and 
manufacturing the rest.
Non-oil exports were worth 
just eight billion dollars be-
fore the sanctions, and today 
they are worth 30 billion dol-
lars a year.
Mottaki added that foreign 
investment in Iran reached 
unprecedented levels last 
year, without providing any 
figures.
Sanctions notably ban in-
vestments in oil, gas and 
petrochemicals while also 
targeting banks, insurance, 
financial transactions and 
shipping -- all of which Teh-
ran has brushed off as having 
no impact. ( AFP)

NEWS

Swiss diplomat summoned 
over U.S. use of false name 
for Persian Gulf

The Iranian Foreign Ministry summoned Swiss Ambassa-
dor to Tehran Livia Leu Agosti to protest at a recent move 
made by the US to forge the Persian Gulf name. 
 
Director-General of the International Law Department at 
Foreign Ministry informed Agosti of Iran’s strong protest 
at the order by the US Navy to its units to use a misnomer 
rather than the Persian Gulf. 
Submitting Iran’s letter of protest to the Swiss envoy, the 
Iranian official said, “Undisputable historical facts show 
that the name ‘Persian Gulf’ is used to identify the body of 
water situated between the Islamic Republic of Iran and 
the Arabian Peninsula.” 
The Iranian official added that Iranians worldwide are 
sensitive about any miss-reference to the Persian Gulf 
and said, “It is surprising that a country less than a few 
centuries old would try to change the name of the Persian 
Gulf, with its thousands of years of precedent, over illogi-
cal animosity with the Islamic Republic.” 

The Swiss Embassy in Tehran represents US interests in 
Iran since Tehran and Washington severed diplomatic re-
lations in 1980. 
Agosti said she would convey Iran’s concerns to the US 
government. 

While historical documents show that the waterway has 
always been referred to as the ‘Persian Gulf’, certain Arab 
states have recently mounted efforts to remove ‘Persian’ 
from the name of the waterway. 
Iran designated April 30 as the ‘National Persian Gulf Day’ 
to highlight the fact that the waterway has been referred 
to by historians and ancient texts as ‘Persian’ since the 
Achaemenid Empire was established in what is now mod-
ern day Iran. 
In July 2009, archeological excavations in the Iranian port 
city of Siraf yielded new evidence confirming the antiquity 
of the Persian Gulf title. 
The Iranian archeologists discovered Sassanid and early-
Islamic residential strata as well as a number of intact 
amphoras used in sea trade during the Parthian, Abbasid 
and early Islamic eras, all referring to the waterway as the 
Persian Gulf. 
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Iran ready for 
nuclear talks

Clinton welcomes Iran’s agreement 
to return to nuclear talks
The U.S. is “encouraged” that Iran has agreed to talks on its 
nuclear program next week in Geneva, Secretary of State Hillary 
Clinton said on Wednesday. 
Iran’s President Mahmoud Ahmadinejad said on Tuesday he is 
ready for talks with a European Union-led group that includes the 
U.S., China, Russia, France, the U.K. and Germany. The parties, 
which last met more than a year ago, will meet Dec. 6-7 in Ge-
neva, the office of EU foreign policy chief Catherine Ashton said 
on Tuesday in Brussels. “We are encouraged that Iran has agreed 
to meet in Geneva next week,” Clinton said at a meeting of the 
Organization for Security and Cooperation in Europe in Astana, 
Kazakhstan. “This is an opportunity for Iran to come to the table 
and discuss (what she claimed) the matters that are of concern to 
the international community,” she said, “first and foremost their 
nuclear program.” Clinton said that Iran and the P5 plus 1 will dis-
cuss the accord they reached in 2009, under which Iran agreed 
to exchange low-enriched uranium for fuel for a research reactor. 
Now the parties will have to take into account “developments in 
Iran’s nuclear program since that agreement was reached and 
not implemented,” Clinton said. (Source: Bloomberg) 
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Two Iranian university professors Fereidoon Ab-
basi Davani and Majid Shahriari were assassi-
nated in separate terrorist bomb attacks here in 
Tehran on Monday morning with the latter killed 
immediately after the blast. 
Initial investigations revealed that terrorists had 
planted bombs on the teachers’ vehicles and  
blasted their cars at 7:45 a.m. (0415 GMT). 

An eye witness present at the scene of the terror-
ist attack told FNA that the terrorists riding two  
motorcycles came close to the vehicle carrying 
Majid Shahriari at 7:45 a.m. and threw a bomb at 
the car which blasted and killed the lecturer and 
wounded his wife and his driver. 
“The blast of the bomb made a screech and the 
motorcyclists fled the scene of the event rapidly,” 
the witness said. 

Fereidoon Abbasi Davani was also assassinated 
the same way, but he could survive the attack and 
was transferred to hospital along with his wife after  
being wounded in the attack. 

Another Iranian university professor and nucle-
ar scientist, Massoud Ali Mohammadi, was also  
assassinated in a terrorist bomb attack in Tehran 
in January. The bomb which killed Ali Moham-
madi had been planted on a motorcycle outside 
his home in Tehran’s Northern neighborhood of 
Qeytariyeh. 
The Iranian Foreign Ministry in a statement at the 
time, condemned the attack and took the Israel 
regime and US hirelings inside Iran responsible 
for the terrorist operation. 

The statement described the attack as an inhu-
mane behavior violating all international rules 
and norms. 
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