
فصلنامه ايران و انگليس شماره 45يادد اشت  č

سال فرخنده و سرنوشت ساز در پيش

فرارسيدن جشن هاي نوروز، اين يادگار باستاني فرخنده و فراگير ايران و ايراني، با 
نويد آغاز سالي همراه با صلح و آرامش و شادي، سالي كه درآن جهان آشفته و رو به 
درگيري هاي بين المللي، با سرعتي بي سابقه روبه آرامش و اعتدال دارد، اعتدالي كه 
كاهش نسبي تنش هاي بين المللي را در سراسر جهان ، منطقه و دست كم در كشور 

خود مان در پي خواهد داشت بر همه ميمون و مبارک باد.

و اما اكنون، چنانچه پذيراي اين واقعيت باشيم كه بخش عمده پيش رفت صنعتي 
جهان، به ويژه كشورهاي پيش از اين  استعمارگر اروپايي ناشي از در اختيار داشتن 
نزديك به رايگان منابع ثروتي جهان از جمله نفت و گاز و برخي كانيات پربهاء و نيروي 
انساني كشورهاي معروف به جهان سوم بوده است، بايد پذيراي اين واقعيت انكار ناپذير 
نيز باشيم كه ريشه اصلي اگر نه صد در صد ، اما بيشتر كاستي هاي اقتصادي جهان 
كنوني افزايش درخور توجه ونزديك به واقعي شدن بهاي اين منابع در بازارهاي بين 
المللي وكوشش كشورهاي پيش رفته براي حفظ سطح زندگي اقتصادي برقرار خود، 

همراه با اعمال سياست هاي اقتصادي، به ويژه پولي- مالي نادرست آنان بوده است. 

و اين واقعيتي است كه اكنون جهان براي رويارويي با آن وبرقراري اعتدال اقتصادي، 
به ويژه دركشورهاي درگير، ملزم به تهيه و تدوين و به كار گيري اجراي برخي برنامه 
ها از جمله برنامه هاي رياضت اقتصادي درگونه هاي متفاوت آن شده است. سياستي 
كه برقراري اعتدال نسبي اقتصادي در جامعه هاي دست كم درگير را به نسبت توان 
واقعي اقتصاد آنان  در پي خواهد داشت .از جمله در كشور خودمان .واقعيتي كه در تاريخ 

اقتصاد به معنا و مفهوم پرداخت هزينه يي بي بديل ثبت و به جا خواهد ماند. 
   

                                                                        
ǼǲǾǭƗ ŪǲǁǸǵ ƸǾǭƗ ƸƢŧƳ



براس��اس آمار و ارقام ارائه شده از سوي 
گمرک ايران درباره بازرگاني خارجي كشور 

طي ده ماهه نخس��ت س��ال 1391، كم و 
كيف بازرگاني خارجي كشور بنا به گزارش 

مقدماتي مورد اشاره به شرحي مي باشد كه 
در جداول درپي منعكس شده است.

بازرگاني خارجي کشور
  در 

ده ماهه نخست سال 1391
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متوس��ط قيمت هر ت��ن كاالي وارداتي 
1.050 ي��ورو )مع��ادل 1.346 دالر( بوده 

كه نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي 
كاه��ش 10.94 درص��دي در ارزش يورو 

)معادل 18.08 دالر( مي باشد.

بيشترين سهم واردات كشور از نظر ارزش، 
طي ده ماه نخست س��ال 1391، مربوط به 
»دانه گندم س��خت« بوده اس��ت كه بالغ بر 
2.040 ميلي��ون دالر و 4.66 درص��د از كل 
سهم ارزشي واردات را دارا بوده است. »شمش 
از آهن و فوالد غير ممزوج« با ارزش 1.881 
ميليون دالر و 4.3 درصد س��هم ارزش��ي و 
»دان��ه ذرت دامي« با ارزش 1.451 ميليون 
دالر و 3.31 درصد س��هم ارزشي، رتبه هاي 

دوم و سوم را به خوداختصاص داده اند.
واردات عمده كشور در دوره مورد گزارش 

به ترتيب از كشورهاي 
1( »امارات متحده عربي« با 5.652  هزار 
ت��ن و ارزش 6.823 ميليون ي��ورو )معادل 
8.751 ميليون دالر( يا 17.39 درصد سهم 

وزني و 19.99 درصد سهم ارزشي،
2( »چي��ن« با 2.903 ه��زار تن و ارزش 
5.112 ميليون يورو )معادل 6.546 ميليون 
دالر( يا 8.93 درصد س��هم وزني و 14.96 

درصد سهم ارزشي، 
3( »جمهوري كره« ب��ا 1.885 هزار تن 
و ارزش 3.082 ميلي��ون يورو )معادل 3.96  

ميلي��ون دالر( يا 5.8 درصد س��هم وزني و 
9.05 درصد سهم ارزشي، 

4( »تركيه« ب��ا 2.123 هزار تن و ارزش  
3.044 ميليون يورو ) معادل 3.893 ميليون 
دالر( يا 6.53 درصد س��هم وزن��ي و 8.89 

درصد سهم ارزشي و 
5( »سوئيس« با 4.500 هزار تن و ارزش 
2.111 ميليون يورو )معادل 2.706 ميليون 
دالر(ي��ا 13.84 درصد س��هم وزني و 6.18 

درصد سهم ارزشي، انجام پذيرفته است.

الف - وارد ات:
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ب - صادرات:
 عم��ده اق��ام صادرات��ي در دوره مورد 
گ��زارش، ش��امل »پروپان مايع ش��ده« به 
ارزش 1.054 ميليون دالر، و سهم ارزشي 
3.96 درصد، »اوره حتي به صورت محلول 

در آب« ب��ا ارزش 1.040 ميلي��ون دالر و 
سهم ارزشي 3.91 درصد و »متانول )الكل 
متيلي��ك(« ب��ا ارزش 964 ميليون دالر و 
سهم ارزشي 3.62 درصد مي باشد. تركيب 

كاالهاي صادراتي به تفكيك ميعانات گازي، 
محصوالت پتروشيمي و ساير كاالها شامل 
كاالهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، فرش 

و صنايع دستي به شرح زير مي باشد.

همانگون��ه ك��ه در جدول ه��اي مربوط 
ماحظه مي ش��ودصادرات قطعي كشور با 
احتس��اب ميعانات گازي، ب��ا افزايش 2.19 
درص��دي در وزن و 6.06 درصدي در ارزش 
يورو )معادل كاهش 2.86 درصدي در ارزش 

دالر( رو به رو بوده است. 
در ده ماه نخست سال 1391 كشورهاي 
1(«ع��راق« ب��ا 11.366 هزار ت��ن و ارزش 
3.930 ميلي��ون  ي��ورو )مع��ادل 5.033 

ميليون دالر( يا 20.28 درصد س��هم وزني 
و 18.91 درصد س��هم ارزشي، 2( »چين« 
با 21.883 هزار تن و ارزش 3.416 ميليون  
يورو )معادل 4.381 ميليون دالر( يا 39.05 
درصد س��هم وزني و 16.46 درصد س��هم 
ارزشي ، 3(«امارات متحده عربي« با 3.510 
ه��زار ت��ن و ارزش 2.814 ميلي��ون  يورو 
)معادل 3.583 ميليون دالر( يا 6.26 درصد 
س��هم وزني و 13.46 درصد سهم ارزشي ، 

4(«افغانس��تان« با 2.573 هزار تن و ارزش 
1.785 ميليون يورو )معادل 2.286 ميليون 
دالر( يا 4.59 درصد س��هم وزن��ي و 8.59 
درصد سهم ارزش��ي و 5(«هند« با 4.347 
ه��زار ت��ن و ارزش 1.753 ميلي��ون  يورو 
)معادل 2.244 ميليون دالر( يا 7.76 درصد 
س��هم وزني و 8.43 درصد سهم ارزشي، به 
ترتي��ب مقام هاي اول تا پنج��م صادرات از 

ايران را كسب نمودند.
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چه چيز از آن ما ودر مالكيت ماست؟

به نظر مي رس��د اكنون وقت ان رس��يده 
باش��د كه ب��ه دور از لفاظي ه��اي معمول 
و پناه بردن به س��جع وقافي��ه، آن هم براي 
ل��وث كردن پاس��خ، يك بار براي هميش��ه 
ببينيم واقع��ا در اين دنياي بزرگ، چه چيز 
به ط��ور خاص يا عام از آن ماس��ت و به ما 
تعل��ق دارد، و بايد يا مي تواند به مالكيت ما 
به عنوان فردي از افراد جامعه انساني درآيد 
و م��ا حق دخل وتصرف و يا اس��تفاده از آن 
رابه دلخ��واه واختصاصي داريم . چه چيز يا 
چيزهائي دارائي هاي عمومي اند وما بي آن 
كه حق دخل و تص��رف اختصاصي درآن را 
داشته باش��يم و يامجازبه وارد كردن صدمه 
به ان باش��يم مي توانيم به صورت مش��اع و 
گاه اختصاصي از آن استفاده كرده،ازوجودآن 

بهره مند شويم؟
به طور نمونه زمي��ن و هوا،  نعمت هائي 
عموم��ي اند كه مابراس��اس س��ازوكارهائي 
مش��خص، متفاوت و ويژه ، هريك از آنها را 
مورد اس��تفاده قرارداده ي��ا به مالكيت خود 
درآورده ي��ا تنف��س م��ي كني��م و لذا حق 
استفاده از اين دو را در چارجوب ساز و كار يا 
مكانيزم مربوط به صورت اختصاصي درمورد 
زمين  و مشاع درمورد هواداريم ، بي آنكه در 
مورد هوا حق دخل وتصرف يا آلوده سازي و 
غير قابل استفاده كردن آن راداشته باشيم. 
كانيات پربهاي هر كش��وري نيز همانند هر 

دارائي اختصاصي ديگري كه موجوديت انها 
همانند زمين و هوا ناش��ي از كوشش هيچ 
فردي از افراد بش��ر نيست درصورتي كه به 
سرمايه تبديل شود، جز ارزش افزوده يي كه 
در اثر تبديل دارائي به سرمايه قابل عرضه در 
آن ايجاد مي شود ومتعلق به تبديل كننده 
آن دارايي مي باشد ومالياتي كه به آن تعلق 
مي گيرد وازآن دولت اس��ت، كا متعلق به 
سرزمين محل وقوع ان مي باشد. بنابراين با 
يستي ازآن براي آباداني و شكوفائي اقتصادي 
همان  سرزمين وتحت حاكميت مربوط مورد 
بهره گيري قرار گيرد. فرآيند يا جرياني كه 
اعم از اينكه به مصرف ايجاد تاسيس��ات زير 
بنائي يا سرمايه گذاري هاي توليدي  برسد، 
درهرحال ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و 
شكوفائي اقتصادي  سرزمين مربوط را سبب 

خواهد شد.
بنابراين روشن است كه به طور كلي، زمين 
و نفت و گاز وسايركانيات اعم ازكمياب وگران 
بهاء يا كم بهاء كه احدي از آحاد بشردرايجاد 
آنها نقشي نداش��ته اند، ثروت هاي طبيعي 
يا به بيان روش��ن تردارائي يادرواقع سرمايه 
هائي بالقوه يا نا مهيا  مي باشند كه براساس 
موازي��ن ميثاق حقوق بش��ر متعلق به كره 
زمين اند و بايس��تي براي آباداني كره زمين 
مورد بهره گي��ري قرارگيرند. اما  از انجا كه 
بر اس��اس قوانين موضوعه، اين ثروت هاي  

طبيعي در قلمروي حاكميت هاي گوناگون 
ق��رار دارند و در دس��ت و نظارت حاكميت 
كش��ورهائي قراردارند كه در آن جاي دارند، 
متعلق  به همان كشورند و نه مردم  يا دولت 
هاي آن كشورها، بنابراين بايد براي آباداني 
سرزمين همان كشورها از ان بهره جست و 
ال غير! همچنان كه در گذش��ته نه چندان 
دورنيزتا اندازه يي چنين بوده اس��ت اگر نه 

صددرصد. 
اينكه برخي براين باور و پندارند كه ثروت 
ملي متعلق به مردم، اعم از اين نسل يا نسل 
هاي آينده مي باش��د پنداري ناراست است. 
اين اس��تدالل كه چنانچه اين دارائي ها به 
كشور تعلق دارند، ازآنجا كه كشور متعلق به 
مردم است ، بنابراين متعلق به آنها مي باشد، 
اين هم باز باوري نا راس��ت است. زيرا مردم 
از آن اين ي��ا آن اب و خاكند و نه برعكس.

بنابراين وجوه ناش��ي از فروش دارائي هاي 
عمومي به س��رمايه تبديل شده را نبايد به 
مصرف هزينه هاي روزمره مردم و يا هزينه 
هاي جاري رساند زيرا حاصلي جز فقر فراگير 

و همه جانبه در پي ندارد. بنابراين:

)جزحاصل كار ما و كار و دسترنج پدران 
ماچيزي از آن ما نيست(

» پيش از اداي پاسخ به پرسش عنوان شده بايد يادآور شد كه به حكم علم اقتصاد سياسي ، در كليه  جامعه هاي انساني، با هزينه كردن  
وجوه حاصل از فروش  دارائي هاي به سرمايه تبديل شده براي گذران زندگي روزمره و پوشش هزينه هاي جاري ، كار مولد رفته رفته ارزش 
خود را از دست مي دهد و سبب ايجاد نوعي حق كاذب استفاده از مال غير و بستر ساز عقب ماندگي در كليه شئون اقتصادي / اجتماعي 
مي شود.همچنان كه رفتاربا وجوه حاصل ازفروش دارايي هاي طبيعي يا خدادادي و به سرمايه تبديل شده از جمله نفت وگاز و كانيات ويا 
تاسيسات وتصديات اقتصادي دردست دولت در كشور خودمان نيزا سباب كاهش ارزش كار مولد و اين تصور نا راست در اذهان عمومي ايجاد 
شده است كه اين  وجوه درآمدي متعلق به مردم اعم از اين نسل و نسل هاي آينده است و لذا مي توان آن را به مصرف هزينه هاي جاري و 

روزمره رساند بي آنكه نيازي به كار مولد باشد.«
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پرداخت نقدينگي جبراني
يا

کاهش هزينه زندگي گروه آسيب پذير

اشاره:
»نوش�ته درپي پاس�خ پرس�ش 
ه�اي کتب�ي ، تلفن�ي وحض�وري 
واصل�ه در باره اجراي مرحله دوم 
هدف مند سازي يارانه ها مي باشد  
که ب�راي آگاهي خوانندگان گرامي 
به گونه يي کوتاه ارائه مي شود.«

در اخبار آمده بود كه در نظر اس��ت 
اج��راي مرحل��ه دوم ط��رح هدف مند 
س��ازي ياران��ه ها به ص��ورت پرداخت 
نقدينگي جبراني مورد اقدام قرار گيرد.
اقدامي ك��ه ب��ه دوراز هرگونه ديباچه 
پردازي وقت گير وغير ضرور. در صورت 
اجرا به صورت عنوان شده، بارآور زيان 
هاي جب��ران ناپذير ودر واقع رويدادي 

ناگوارو تاريخي خواهد بود.
 و اما براس��اس نتايج به دست آمده 
از مطالعه و بررسي هاي به عمل آمده، 
و صد البته با آگاهي ازس��ابقه، انديشه 
وبه طوركلي فلس��فه وجودي پرداخت 
يارانه ها وهدف مند سازيمربوط از يك 
سو، اجراي نادرس��ت مرحله اول آن و 
موضع گيري مخالف��ان اجراي مرحله 
دوم آن از س��وي ديگر، با مرورگذراي 
ش��رايط اقتصادي حاكم بركشوروتكيه 
براص��ول و مبان��ي اقتص��اد سياس��ي، 
ماحظه مي ش��ود كه درحال حاظر نه 
تنه��ا نبايد با اج��راي مرحله دوم طرح 
ه��دف مند س��ازي يارانه ه��ا مخالفت 
ورزيد بلكه تنها راه روياروئي با مسائل 
ومشكات فرا روي اقتصاد كشوراجراي 
مرحله دوم هدف مند س��ازي يارانه ها 

مي باش��د. البته نه با شيوه اجرا بسان 
مرحله اول آن كه اش��اره ش��د سامان 
براندازاس��ت، بلك��ه با تكي��ه بركاهش 
هزين��ه زندگ��ي افراد و خان��واده هاي 
آسيب پذير جامعه كه به درستي جامعه 
ي شناخته ش��ده و زير يا در خط فقر 
مي باشند. از جمله افراد تحت پوشش 
كميته امداد امام، س��ازمان به زيستي، 
معلولي��ن و از كارافت��ادگان وب خش 
س��الخوردگان،  و  بازنشس��تگان  اعظم 
كه آمار آن نيز به اس��تثناي يك يا دو 
درصد و حجم دس��ت باال حدود كمتر 
از بيس��ت ميليون نفر در اختيار است 
ولذا به س��ادگي قابل احصاء مي باشد. 
صد البته ب��ه دوراز يارانه دهي كوپني، 
دهكي و پرداخت نقدينگي جبراني.      

در اي��ن ص��ورت روش��ن اس��ت كه 
نخس��ت بايد گروه آس��يب  پذير مورد 
نظر مش��خص واعام ش��ود، سپس به 
شرح زير درباره، كاهش هزينه زندگي 

گروه آسيب پذير اقدام شود.

در اينجا با تاكيد بايد ياد آورش��د كه 
گزينش هرشيوه  ديگري جزاين، بدون 
ترديد تشديد تورم ، فقر فراگير  و همه 
جانبه درم��ان ناپذيري را درپي خواهد 
داش��ت كه درم��ان آن نه به س��ادگي 
مقدورخواه��د بودون��ه در كوتاه مدت 

ميسر. 
ش��يوه مورد نظربراي كاهش هزينه 
زندگي گروه آس��يب پذير بايس��تي به 

شرح زير مورد اقدام قرار گيرد :
 

   1 - ص��دور كارت تحصيلي رايگان 
از مقط��ع پيش دبس��تاني، دبس��تاني، 
دبيرس��تاني ودانش��گاهي ب��راي افراد 
خانواده هاي مورد نظر وپرداخت هزينه 

هاي آن توسط دولت.
2- صدور كارت رايگان حمل و نقل 
درون ش��هري و با 50 در صد تخفيف 
براي سفرهاي ميان شهري براي افراد 
مذك��ور وخانواده هاي آن��ان وپرداخت 

هزينه هاي مربوط توسط دولت 
3- ص��دور كارت بيم��ه و درم��ان 
راي��گان براي افراد خانواده هاي مذكور 
وپرداخت هزينه هاي آن توسط دولت.  
4 - معافي��ت اف��راد وخان��واده هاي 
مذك��ور از پرداخت س��هم هزينه بيمه 
ه��اي اجتماع��ي و مالي��ات  حقوق در 

صورتي كه مشمول باشند
5 - ايج��اد خان��ه ه��اي مس��كوني 
دركان ش��هرها مانند:تهران، اصفهان، 
تبريز، مشهد و ... براي اجاره به افراد و 
خانواده هاي م��ورد نظر با اجاره بهائي 
در ح��د هزينه نگاهداري س��اختمان، 
و پرداخت هزينه هاي مربوط توس��ط 

دولت، شهرداري ها و... 
بدين سان بدون ترديد حجم پرداخت 
هاي دولت به ميزان پرداخت يارانه هابه 
صورت نقدي كاهش يافته و در همين 
حد حجم پول در گردش وس��رعت آن 
نيز كاهش مي يابد، كاهشي كه كاهش 

نرخ تورم را در پي خواهدداشت.

 دکتر امير هوشنگ اميني 
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افشاي سوء استفاده هاي جنسي كريس 
رن��ارد مدير اجرايي س��ابق ح��زب ليبرال 
دمكرات، اين ح��زب را كه در حال حاضر 
در دولت ائتافي بريتانيا ش��ركت دارد، در 

بحراني عميق گرفتار كرده است.
يكي از زناني كه لرد كريس رنارد مدير 
اجراي��ي س��ابق حزب ليب��رال دمكرات را 
متهم به سوء استفاده جنسي از خود كرده 
م��ي گويد حداق��ل 9 زن ديگر هم قرباني 

اين رفتار شده اند.

س��وزان مي گوي��د كه مي خواس��ته از 
حزبي كه عاش��قش است نماينده پارلمان 
شود و در يك كنفرانس آموزشي ويژه كه 
در س��ال 2004 ب��راي كانديداهاي بالقوه 
حزب برگزار مي شده شركت كرده است.

بعد از ش��ام لرد رن��ارد از او مي خواهد 
با او با اتاقش برود. س��وزان به بهانه رفتن 
به دستش��ويي طفره مي رود اما لرد رنارد 
پشت دستشويي منظر مي ماند و از او مي 
خواهد كه براي خوردن يك نوش��يدني به 

اتاق او برود.
اين زن مي گويد: " اول باور نمي كردم 
چنين پيش��نهادي به من شده است، من 
فرص��ت موفقيت در آينده را با گفتن نه از 
دست مي دادم. او مردي بود كه آينده من 

در دست او بود".
به نظر مي رس��د دامنه رسوايي جنسي 
يكي از بانفوذتري��ن و معتبرترين افراد در 
ح��زب ليبرال دمكرات و صحنه سياس��ي 
بريتاني��ا گس��ترش يافته و اي��ن حزب را، 

بحران سوء استفاده جنسي 
در حزب ليبرال دموکرات بريتانيا

منتقدان نيك كلگ معاون نخست وزير بريتانيا را متهم مي كنند نتوانسته ماجراي رنارد را به خوبي مديريت كند
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كه ب��ا حزب محافظ��ه كار كابينه ائتافي 
تش��كيل داده، در بحراني عمي��ق گرفتار 

كرده است.
حزب ليبرال دمكرات در سال 1988 از 
ادغام دو حزب ليبرال و سوسيال دمكرات 
تشكيل ش��د و در سال 2010 براي اولين 
بار با ائتاف با حزب محافطه كار به قدرت 
رسيد. در اين س��ال ها كسي كه به عنوان 
مغر متفكر اين حزب در قدرت گرفتن آن 
در صحنه سياس��ي نقش اصلي را داش��ت 
كري��س رنارد ب��ود. او در س��ال 2009 به 

دليل بيماري از حزب كناره گيري كرد.
رن��ارد كه پدر و مادرش را در كودكي از 
دست داد، به دليل كمك هايي كه يكي از 
اعضاي محلي حزب ليبرال به او كرده بود 
به اين ح��زب گرايش پيدا كرد و به تدريج 
با سختكوش��ي و ابتكارهاي نو باعث رشد 
محبوبي��ت اين حزب در حوزه محلي خود 

و سپس در بندر ليورپول شد.
 

ل��رد رن��ارد ك��ه عض��و مجل��س اعيان 
بريتانياست، س��رانجام مدير اجرايي حزب 
ليبرال دمكرات و يك��ي از تاثيرگذارترين 
چه��ره ه��اي اي��ن حزب ش��د. ب��ا اينكه 
ل��رد رن��ارد هيچ وقت رهبر ح��زب ليبرال 
دمكرات نب��وده، بس��ياري از ناظران او را 
قدرتمندترين فرد اين حزب در س��ال هاي 

اخير مي دانند.

گزارش كانال چهارم
ماجرا از زماني آغاز ش��د كه كانال چهار 

تلويزيون بريتانيا گزارشي را پخش كرد كه 
در آن سه زن لرد رنارد را به سوء استفاده 
از قدرت براي س��وء استفاده جنسي متهم 

مي كردند.
اين س��ه زن جزئيات��ي از رفتار كريس 
رنارد را در مهماني هاي حزبي يا در خانه 
وي شرح دادند. هر سه زن از چهره هايي 
شاخص در حزب دمكرات تلقي مي شدند 
و داراي س��ابقه ارتب��اط كاري با لرد رنارد 
بودند. كانال چه��ار در اين گزارش مدعي 
شد رفتار نامناسب كريس رنارد به اين سه 
مورد محدود نمي شود و موارد ديگري هم 

گزارش شده است.
بريجيت هريس، كه ت��ا چند ماه پيش 
مش��اور مخصوص نيك كل��گ رهبر فعلي 
حزب ليب��رال دمكرات و معاون نخس��ت 
وزي��ر بود، مي گويد در س��ال 2003 و در 
ي��ك مهماني كاري، كري��س رنارد او را به 
ش��كلي نامناس��ب لمس كرده و پيشنهاد 

داده با هم به اتاق كار او بروند.
زن ديگ��ري كه نخواس��ته نامش فاش 
ش��ود اما از او به عنوان يكي از نامزدهاي 
حزب در انتخابات آينده نام برده شده، به 
ش��بكه چهار گفت در يك مهماني حزبي 
و زمان��ي كه همه براي يك عكس دس��ته 
جمع��ي ايس��تاده بودند كري��س رنارد به 
ش��كلي نامناس��ب به زير لباس او دس��ت 
برده اس��ت. او مدعي شده كه اين رفتار را 
گزارش نك��رده چون كريس رنارد بيش از 

اندازه صاحب نفوذ بوده است.
نفر سوم آليسون اس��ميت است كه در 

حال حاضر در دانش��گاه آكس��فورد علوم 
سياسي تدريس مي كند. شش سال پيش 
او يك��ي از چهره ه��اي فعال حزب ليبرال 
دمك��رات بود و در ي��ك مهماني در منزل 
كريس رنارد با مس��اله مش��ابهي روبه رو 
شده است. خانم اس��ميت به شبكه چهار 
گفت كريس رن��ارد در يك زمان، او و زن 
ديگري را به ش��كلي نامناسب لمس كرده 

كه باعث اعتراض آنها شده است.
خانم اس��ميت به ش��بكه چهار گفت او 
در همان زمان به يكي از نمايندگان ارشد 
حزب در پارلمان اين موضوع گزارش كرده 
اما پاس��خي نگرفته اس��ت. خانم اسميت 
س��پس موضوع را با جو سويينسون كه در 
آن زمان سخنگوي امور زنان حزب ليبرال 
دمك��رات ب��وده مطرح كرده اس��ت. خانم 
سويينسون كه در حال حاضر وزير زنان در 
دولت بريتانياست موضوع را پيگيري كرده 
و به خانم اسميت گفته موارد ديگري هم 
از رفتار كريس رنارد وجود داشته است اما 
هيچ كس حاضر نيست رسما شكايت كند. 
خانم اسميت گفت: "من داشتم به آنها مي 
گفتم كه حاضرم ش��كايت كنم اما آنها به 
من مي گفتند متاس��فانه هيچ كس حاضر 

نيست شكايت كند."
بر اس��اس ش��واهدي كه ش��بكه چهار 
مطرح كرده، رهبران حزب ليبرال دمكرات 

از رفتارهاي رنارد مطلع بوده اند. ر
خانم اس��ميت مدعي اس��ت كه پس از 
كن��اره گيري رن��ارد از مق��ام حزبي خود 
به دليل "بيماري و مش��كات ش��خصي"، 
بارون��س اس��كات ك��ه در آن زمان رئيس 
حزب بوده به او گفته حزب، كريس رنارد 
را به داليل رفتارهاي نامناسبش مجبور به 

كناره گيري كرده است.
ش��بكه چهار درباره اين ادعا از بارونس 
اس��كات سوال كرده اس��ت. بارونس بدون 
اش��اره به علت كناره گي��ري رنارد، به اين 
ش��بكه گفته كه از رفتارهاي رنارد مطلع 

بوده است.
 

كريس رنارد اين اتهام ها را نادرست مي 
خوان��د و مي گويد ط��رح چنين اتهاماتي 
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در زماني كه او چند س��الي است از حزب 
كناره گيري كرده فقط براي لطمه زدن به 
اعتبار اوست. رنارد مي گويد در 27 سالي 
كه براي حزب كار كرده هيچ ش��كايتي از 
او مطرح نشده و هيچ وقت از اين افراد كه 
در آن زمان با آنها كار مي كرده ش��كايتي 

نشنيده است.

بحران سياسي
با مطرح شدن اين اتهام ها، اولين سوالي 
كه مطرح ش��د اين بود كه اعضاي ارش��د 
حزب و ب��ه خصوص نيك كل��گ، معاون 
نخس��ت وزير، چق��در از موض��وع اطاع 
داش��ته و در اين باره چه كرده اند؟ سوال 
دوم اي��ن بود كه آيا كن��اره گيري كريس 
رنارد واقعا به دليل بيماري بوده اس��ت؟ و 
س��وال بعد اينكه حزبي ك��ه خود را متعد 
به مب��ارزه با تبعيض جنس��يتي و حقوق 
برابر مي داند آيا از پليس خواس��ته بود در 

خصوص اتهامات وارده تحقيق كند؟
نيك كلگ رهبر حزب ليبرال دمكرات و 
معاون نخست وزير كه آشكارا در وضعيتي 
دش��وار قرار گرفته، گفته اس��ت در س��ال 
2008 از رفتاره��اي آق��اي رن��ارد مطلع 
شده اما اطاعاتي كه به دفتر او رسيده از 
مجاري غير رس��مي و بدون ذكر نام بوده 

است.
آقاي كلگ گفته اس��ت كه در آن زمان 
به كريس رنارد در اين باره هش��دار داده و 
گفته كه اين رفتارها غيرقبول است. اما او 

اين اتهام ها را تكذيب كرده است.

معاون نخس��ت وزير گفت: "من بس��يار 
خمشگين و عصباني هستم كه گفته شده 
وقتي از اين اتهام ها مطلع ش��ده ام اقدام 
مناسب انجام نداده ام... در واقع وقتي اين 
گزارش هاي غير رس��مي در سال 2008 
به من رس��يد، براي رسيدگي اقدام كردم 
و از رييس دفتر خود خواس��تم موضوع را 

بررسي كند."
ايان واتس��ون خبرنگار بي بي س��ي مي 
گويد نيك كلگ در وضعيت س��ختي قرار 
گرفته اس��ت. او اگر مي پذيرفت كه حزب 
ليبرال دمكرات س��عي كرده سوء استفاده 
هاي جنس��ي رنارد مخف��ي بماند در واقع 
ب��ه دروازه خ��ودي گل زده بود و حال كه 
پذيرفت��ه اطاعاتي به دس��ت او رس��يده، 
منتقدان او را مته��م مي كنند كه به قدر 
كاف��ي درب��اره چنين موضوع حس��اس و 

مهمي تحقيق نكرده است.
 

حزب كارگر خواس��تار تحقيق و تفحص 
در اين زمينه شده تا روشن شود آيا كناره 
گي��ري رن��ارد به دليل ش��خصي، در واقع 

سرپوشي بر اين اتهام ها بوده است يا نه.
جان م��ن نماين��ده پارلم��ان از حزب 
كارگر در نامه اي از پليس خواس��ته است 
اين موضوع را بررس��ي كند. او با ذكر آنكه 
ح��زب ليبرال دمكرات در تمام اين س��ال 
ه��ا در م��ورد اتهامات كاري نك��رده، اين 
رويكرد را "نمونه اي كاسيك از سرپوش 

گذاشتن" دانسته است.
پليس گفته ب��ا مقامات ح��زب ليبرال 
دمكرات در حال بررسي موضوع است و در 
صورتي كه جرمي رخ داده باش��د مداخله 

خواهد كرد.
ني��ك كل��گ گفته ن��ه او و ن��ه حزبش 
چي��زي را پنه��ان نمي كنن��د و اكنون به 
دقت در حال بررس��ي موضوع هس��تند تا 
مطمئن شوند سوء رفتار جنسي در حزب 
وجود ندارد و اگر چنين مواردي هس��ت با 

آن برخورد مناسب شود.
ام��ا اظهارات تيم فرات��ون رييس حزب 
ليبرال دمكرات در واقع صحبت هاي نيك 

كلگ را زير سوال برده است. او گفته كه به 
عن��وان يك حزب در اين باره "خرابكاري" 

كرده ايم و بايد عذر خواهي كنيم.
ح��زب ليب��رال دمكرات كه پ��س از به 
قدرت رس��يدن در دولت ائتافي به دليل 
عقب نشيني از مواضع قبليش مورد انتقاد 
قرار گرفته، حاال با بحراني به مراتب عميق 
تر روبه رو ش��ده و ش��ايد ماجراي رنارد تا 
مدت ها اي��ن حزب را از صحنه سياس��ي 
بريتانيا مح��و كند. انتخاب��ات ميان دوره 
اي كه در چند ماه آينده برگزار مي ش��ود 

ارزيابي خوبي از تاثير اين رسوايي بر افكار 
عمومي به دست خواهد داد.

صرف نظر از تبعات سياس��ي رس��وايي 
اخير، اين موضوع نشانه يك نقص فرهنگي 
در مي��ان مردان صاح��ب قدرت در عرصه 

سياسي است.
ورا ب��رد كه خود نماينده مجلس عوام و 
وزير كابينه ب��وده و در حال حاضر رييس 
پلي��س منطقه نوركامبرياس��ت مي گويد: 
"تجربه من نش��ان مي دهد كه رابطه بين 
زني كه به تازگي نماينده مجلس عوام شده 
با مردي با نفوذتر كه معموال عضو مجلس 
اعيان اس��ت، اصا اتفاق نادري نيست." او 
معتقد اس��ت اين موضوع، به عنوان راهي 

براي ترقي، شغلي تشويق هم مي شود.
به نظر مي رسد هنوز تغييرات فرهنگي 
الزم ايجاد نش��ده تا زنان مورد تحقير قرار 
نگيرند و قدرت سياس��ي، قدرت جنس��ي 

تلقي نشود. 
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ما راز حيات را کشف کرديم

به نوش��ته مهب��د ابراهيمي ب��ه نقل از 
س��ايت بي بي سي روز ش��نبه، 28 فوريه 
1953ميادي )9 اس��فند 1331(، موقع 
ناهار فرانس��يس كريك يكي از مش��تريان 
دائمي، به كس��اني ك��ه در ميخانه حضور 
داشتند، اعام كرد كه او و همكارش جيمز 

واتسون »راز حيات را كشف كرده اند.«
اج��زاي تش��كيل دهنده  در آن زم��ان 
دي ان اي ت��ا حد زيادي روش��ن ب��ود، اما 
سوال اين بود كه اين اجزا چگونه در كنار 

ه��م ق��رار گرفته اند ك��ه مي توانند چنين 
حجم عظيمي از اطاعات را ذخيره كنند. 
اجزاي تشكيل دهنده به قدري ساده بودند 
كه محققان را متعج��ب مي كرد و از خود 
مي پرسيدند كه از اين سادگي، چطور اين 

همه پيچيدگي حاصل مي شود؟
»وقت��ي براي ناهار )به ايگل( مي رفتيم، 
فهميده بوديم كه جواب ما درس��ت است، 
چون )اين مولكول( بس��يار زيبا بود.« اين 
توصيف جيمز واتس��ون اس��ت از كش��ف 

س��اختار دي ان اي؛ توصيفي كه 50 س��ال 
بعد از كش��ف در مصاحبه اي با بي بي سي 

عنوان شد.
»ساده بود، مي شد فورا آن را براي همه 
توضيح داد. ب��راي اينكه بفهميد دي ان اي 
چگونه نس��خه ديگري از خود مي س��ازد، 
ني��ازي نبود ك��ه دانش��مند عالي رتبه اي 

باشيد.«
پنجره اتاق كار كريك و واتسون)چپ( و 

اتاق كار آنها در وضعيت فعلي

فرانسيس کريک )چپ( و جيمز واتسون با مدل اوليه مولکول دي ان اي تقريبا در همان زماني که اين کشف 
را به دنيا اعالم کردند

ميخانه ايگل در کمبريج، در کنار آزمايشگاه فيزيک کاونديش، محل مورد عالقه بيشتر محققان و دانشمندان 
آزمايشگاه براي غذا و گپ و دمي به خمره زدن است. 
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براي اينكه تمام س��اختار پيشنهادي را 
همه بپذيرند، اين مدل بايد نش��ان مي داد 
كه مي تواند از روي خودش نسخه ديگري 
بسازد كه به نسل بعدي منتقل شود. مدل 
واتس��ون و كريك نشان مي داد كه چگونه 
هري��ك از دو رش��ته دي ان اي مي توان��د 

الگويي باشد براي ساخت رشته ديگر.
چن��د س��ال بع��د، آرت��ور كرونبرگ و 
همكارانش آنزيم نسخه برداري از دي ان اي 
-دي ان اي پلي مراز- را شناس��ايي كردند 
ك��ه راهگش��اي بس��ياري از فناوري هاي 

ژنتيكي بوده است.
چه كسي دي ان اي را كشف كرد؟

 1916 س��ال  در  كري��ك  فرانس��يس 
ميادي، در نزديكي نورتمپتون انگلستان 
ب��ه دنيا آمد. او در رش��ته فيزيك تحصيل 
ك��رد و در زم��ان جنگ جهان��ي دوم در 
نيروي دريايي روي ساخت مين كار كرد. 
كريك پ��س از پايان جن��گ از فيزيك 
به زيست شناس��ي روي آورد و در دانشگاه 
كمبريج مش��غول كار شد. در سال 1949 
مي��ادي ب��ه بخ��ش تحقيقات پزش��كي 
آزمايشگاه كاونديش، آزمايشگاه تحقيقات 
فيزيك رفت. آزمايشگاهي كه تاكنون 29 
نف��ر از پژوهش��گرانش برن��ده جايزه نوبل 

شده اند.

جيمز واتسون )راست( و فرانسيس 
كريك در اتاق كارشان در آزمايشگاه 

كاونديش

دو س��ال بع��د دانش��مند جوان��ي به او 
ملحق ش��د؛ جيمز واتس��ون متولد 1928 

در شيكاگو.
او در رشته جانورشناسي تحصيل كرده 
بود و روي ژنتي��ك ويروس ها و باكتري ها 
تحقيق مي كرد. پس از جنگ جهاني دوم 
عده اي از دانش��مندان سعي كرده بودند با 

اش��عه ايكس از مولك��ول دي ان اي عكس 
بگيرند و از روي پراكندگي )تفرق( اش��عه 
ايكس بعد از عبور از بلور دي ان اي ش��كل 
آن را حدس بزنن��د. اين موضوع نظر او را 
جلب كرد و به س��اختار دي ان اي عاقمند 
شد. بنابراين به آزمايشگاه كاونديش آمد، 
كمي بعد با كريك آشنا شد و متوجه شد 
هر دو به يك موضوع عاقمندند: س��اختار 

دي ان اي.
در همان زمان شيميداني به نام لينوس 
پائولينگ در كاليفرنيا با اس��تفاده از تفرق 
اش��عه ايكس س��عي ك��رده بود س��اختار 
دي ان اي را معلوم كند، اما به زودي روشن 
شد كه ساختار پيشنهادي او اشتباه است. 
واتسون و كريك كه پائولينگ را به جواب 
نزديك مي ديدند، به كار خود سرعت دادند 

تا راز حيات را زودتر از او كشف كنند.
در س��ال 1950 ميادي، فيزيكداني به 
نام موري��س ويلكينز ك��ه در كينگزكالج 
لندن مشغول تحقيق بود، با اشعه ايكس از 
دي ان اي عكس گرفت و آن را در كنفرانسي 
علمي در ناپل ارائه داد. اين عكس ها نشان 
مي داد كه دي ان اي مولكولي طويل، نازک 
و ب��ا س��اختاري بلوري اس��ت. البته براي 
اينكه بتوان از تفرق اش��عه ايكس به شكل 
مولكول رسيد، الزم بود محاسبات رياضي 

انجام شود.
اي��ن عكس ها بود كه توجه واتس��ون را 
جلب كرد و او را به كمبريج آورد. ويلكينز 
با كريك دوست بود و او را متوجه اهميت 

دي ان اي كرده بود.

موريس ويلكينز به همراه كريك و 
واتسون برنده نوبل شد

واتس��ون و كريك به جاي آنكه براساس 
آزمايش تجربي كار كنند، تصميم گرفتند 
ب��ا بررس��ي نتاي��ج تحقيقات ديگ��ران و 
محاسبات خودشان مدلي را پيشنهاد كنند 

و آن را با مقوا و سيم بازسازي كنند.
در آن سال ها دانش زيست شناسي براي 
حل مس��ائلي كه با آن روبه رو بود، مجبور 
شده بود دست به دامان فيزيكدان ها شود. 
ب��راي اينكه تصوي��ري بهت��ر از دي ان اي 
گرفته شود، به تكنولوژي و متخصصان آن 
نياز بود و همين باعث ش��د كه س��ر جان 
رن��دال، رييس ويلكينز، روزاليند فرانكلين 
را به كينگزكالج بياورد و محصول كارهاي 
ويلكينز و دوربين جديدي را كه خريداري 

شده بود، در اختيار او قرار دهد.
اين كار كه بدون اطاع ويلكينز صورت 
گرفت، زمينه ساز يكي از بحث هاي بزرگ 
در كش��ف دي ان اي اس��ت كه تا به حال 

ادامه داشته است.
يك س��ال بعد، ويلكين��ز در ماقاتي با 
واتس��ون و كريك به آنها گفت ش��واهدي 
دارد كه نشان مي دهد دي ان اي ساختاري 
مارپيچي دارد. كمي بعد واتس��ون كه در 
يكي از سخنراني هاي فرانكلين حاضر بود 
از يافته هاي او آگاه شد. واتسون كه از اين 
س��خنراني ياداشت برنداشته بود، دو هفته 
بعد براس��اس آنچه به يادش مانده بود، با 
هم��كاري كريك مدل��ي را براي دي ان اي 

پيشنهاد كرد.
از  را  همكاران��ش  و  فرانكلي��ن  آنه��ا 
كينگزكال��ج لندن دع��وت كردند تا مدل 
پيشنهادي خود را از مولكول دي ان اي به 
آنها نش��ان دهند. فرانكلين با ديدن مدل 
خندي��د و آن را غيرممك��ن دانس��ت. اين 
موضوع اس��باب شرمساري تيم كمبريج را 
فراهم آورد و به واتسون و كريك گفته شد 

كار روي دي ان اي را متوقف كنند.
اما اوضاع در كينگركالج هم خوب نبود. 
فرانكلي��ن و ويلكينز دائم ب��ا هم در تضاد 
بودند و باالخره فرانكلين، ويلكينز را از كار 
روي دي ان اي كنار گذاشت. ويلكينز پيش 
دوس��ت قديمي اش كريك از اين وضعيت 

گله كرد.
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عكس معروف به عكس 51 كار روزاليند 
فرانكلين

مدتي بعد واتس��ون به لن��دن آمد تا با 
فرانكلين گفتگو كند. او به فرانكلين گفت 
كه در محاسباتش اش��تباه دارد و اين، به 
جر و بحث ش��ديدي منجر ش��د. ويلكينز 
مداخله كرد، واتسون را به دفتر خود برد و 
عكسي به او نشان داد كه به »عكس 51« 
معروف است. اين عكس كار فرانكلين بود 
و خ��ود او به هيچ عنوان خبر نداش��ت كه 
واتس��ون اين عكس را ديده اس��ت، چون 

اجازه اين كار را به ويلكينز نداده بود.
واتسون در راه برگشت به لندن طرحي 
را ب��ا مداد روي كاغذ كش��يد. با اين حال 
هنوز واتسون و كريك به اطاعات بيشتري 

نياز داشتند.
در آن زمان، محقق��ان كينگزكالج بايد 
خاص��ه اي از موضوع تحقي��ق خود را در 
اختيار همكاران ديگرشان در اين موسسه 
مي گذاش��تند. فرانكلي��ن هم مث��ل ديگر 
پژوهش��گران كينگزكالج در پنج پاراگراف 
تحقيق خود را شرح داد. اين خاصه براي 
انتشار نبود اما محرمانه هم تلقي نمي شد.

اين يادداشت به دست واتسون و كريك 
رسيد.

خ��ود فرانكلين در گفتگو با واتس��ون و 
كريك يك��ي از مهم تري��ن كليدهاي حل 
معم��ا را هم به آنه��ا داد: س��تون فقرات 
دي ان اي در وس��ط مولكول نيس��ت، بلكه 
پيرامون آن اس��ت. اينجا بود كه واتسون و 
كريك فك��ر كردند آنچه را كه الزم دارند، 

مي دانند.

 

واتسون و كريك در آزمايشگاه كاونديش 
به كار روي مولكول هاي ديگري گماش��ته 
ش��ده بودند، آنها خودشان آزمايشي براي 
تعيين س��اختار دي ان اي انجام نمي دادند، 
اما مرتب درباره دي ان اي فكر و گفتگو و با 

ديگران تبادل نظر مي كردند.
دو دانشمند متوجه دو خطاي فرانكلين 
در ارزيابي هايش ش��دند و فكر كردند كه 
مي توانند به نتيجه برس��ند. آنها سراغ سر 
فرانس��يس براگ )جوان ترين برنده تاريخ 
نوبل( رييس آزمايش��گاه كاونديش رفتند 
و موافق��ت او را ب��راي كار روي دي ان اي 

جلب كردند.
تقزيبا پنج هفته بعد، س��ر فرانس��يس 
براگ در كنفرانسي علمي در بلژيك كشف 
س��اختار دي ان اي را اعام ك��رد، اما اين 
موضوع انعكاس��ي در رس��انه ها پيدا نكرد. 
هفده روز بعد كريك و واتسون مقاله خود 
را در نش��ريه معتبر نيچر منتش��ر كردند. 
مقال��ه اي كه در اصل نام��ه اي كوتاه بود و 
آن را مهم ترين نوشته علمي دوران معاصر 
مي دانند. در آن شماره، دو مقاله ديگر هم 
منتش��ر ش��د كه كار ويلكينز و فرانكلين 
بودن��د. اما اين دو مقاله ب��ه اندازه مطلب 
واتسون و كريك مورد توجه قرار نگرفتند، 
چون برخ��اف آن، مدلي را براي مولكول 

دي ان اي پيشنهاد نكرده بودند.
بي بي س��ي در آن زم��ان چني��ن خب��ر 
كمبري��ج  دانش��گاه  دانش��مند  »دو  داد: 
پاس��خ خ��ود را ب��ه يك��ي از بنيادي ترين 
كردند.  منتشر  زيست شناسي  پرسش هاي 
اينك��ه موج��ودات زن��ده چگون��ه خود را 

بازس��ازي مي كنند. در مقال��ه اي كه امروز 
در نش��ريه نيچر منتشر شد جيمز واتسون 
و فرانسيس كريك درباره ساختار ماده اي 
ش��يميايي به نام دي اوكسي ريبونوكلئيك 
اس��يد يا دي ان اي توضي��ح دادند. به طور 
خاص��ه اين مولكول از دو رش��ته مارپيچ 
تش��كيل شده اس��ت كه دور يكديگر پيچ 

خورده اند.«
واتس��ون و كريك در نام��ه اي كه براي 
انتش��ار مقاله به نيچر نوشته بودند، گفته 
بودن��د: »آگاهي از ماهي��ت كلي كارهاي 
فرانكلي��ن و همكاران��ش در كينگزكالج از 

محرک هاي آنها براي مقاله بوده است.«
فرانكلين به كش��ف س��اختار دي ان اي 
بس��يار نزديك ش��ده بود، ام��ا تعلل او در 
پيگي��ري و اص��رار بي مورد بر محاس��بات 
رياض��ي، او را از اي��ن كش��ف دور كرد. به 
عاوه او در نتيجه گيري بسيار محتاط بود 
برعكس واتسون و كريك كه كمي در اين 

زمينه بي مهابا بودند.
 

يكي از جامع ترين كتاب ها درباره زندگي 
روزاليند فرانكلين، نوشته برندا مدوكس

اس��تاد  ه��ي دي،  ايدري��ن  پروفس��ور 
كينگزكال��ج لن��دن مي گوي��د: »حرك��ت 
اوليه براي گردآوري را پروفس��ور موريس 
ويلكينز انج��ام داد، او مطالع��ات اوليه را 
براي اس��تفاده از اش��عه ايكس در تعيين 
ش��كل مولكول دي ان اي انجام داد و دكتر 
روزالين��د فرانكلي��ن در ژانوي��ه 1951 به 
كينگزكالج رفت و استفاده از اشعه ايكس 
را به س��طح باالتري از پيش��رفت و وضوح 
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ارتقاء داد.«
واتس��ون و كريك »حتي يك آزمايش« 
هم براي انتشار مقاله خود انجام ندادند، اما 
تحسيني كه از آنها شد، به دليل خاقيت 

حيرت انگيزشان نابجا نبود.

جيمز واتسون در كتاب مارپيچ دوگانه، 
شخصيتي تيره از فرانكلين تصوير كرد.

واتس��ون مي گويد كه اگ��ر او و كريك 
در م��اه فوريه ب��ه نتيجه نرس��يده بودند، 
احتم��اال فرانكلين معما را ح��ل مي كرد: 
»اگر روزاليند به فك��ر كردن به دي ان اي 
ادام��ه مي داد و اي��ن كار را رها نكرده بود 

)مي توانست جواب را پيدا كند(.«
»ما نمي دانستيم كه همزمان با ما او هم 
به اين نتيجه رسيده كه دي ان اي مارپيچي 

دو رشته اي است.«
واتس��ون در گفتگ��و ب��ا نش��ريه معتبر 
س��اينتيفيك امريكن گفته بود كه بهترين 
حال��ت اين ب��ود كه ب��ه او و كريك، نوبل 
فيزيول��وژي ي��ا پزش��كي و ب��ه ويليكنز و 

فرانكلين نوبل شيمي داده مي شد.
اينكه چه كس��ي س��اختار دي ان اي را 
كش��ف كرد، هنوز هم محل بحث اس��ت. 

عده اي واتسون و كريك را به سرقت علمي 
متهم مي كنند. برخ��ي ديگر معتقدند كه 
تبعيض جنس��يتي نس��بت به فرانكلين او 
را از افتخار كش��ف محروم كرده اس��ت. با 
اين حال خود فرانكلي��ن اعتراضي به اين 
موضوع نداشت و با كريك هميشه دوست 

ماند.
 

فرانكلين سه س��ال بعد در سي و هفت 
س��الگي به سرطان مبتا ش��د و در سال 
1958 مي��ادي از دنيا رفت. او زماني كه 
تح��ت درمان ب��ود، براي مدت��ي در خانه 
كريك ماند و با همس��ر او دوستي نزديكي 

پيدا كرد. 
كتاب��ي ك��ه در س��ال 1968 ميادي، 
جيمز واتس��ون به عنوان روايتي شخصي 
از ماجراي كشف ساختار دي ان اي نوشت 
و يك��ي از پرفروش تري��ن كتابهاي علمي 
شد، اعتراض بس��ياري، از جمله كريك و 
ويلكينز را برانگيخت. آنها معتقد بودند كه 
واتس��ون تصويري مخدوش از يك فرآيند 
علم��ي ارائه كرده و غير از خودش، از همه 

تصويري منفي نشان داده است.
تا پيش از چاپ اين كتاب تقريبا كسي 
روزاليند فرانكلين را نمي ش��ناخت، اما به 
گفته ويلكينز، واتسون فرانكلين را از همه 
منفي تر تصوي��ر كرده بود: زن��ي غيرقابل 

تحمل كه همه از او مي ترسيدند.
چهار س��ال بعد جايزه نوبل پزشكي به 
واتس��ون، كريك و ويلكين��ز تعلق گرفت. 
از فرانكلين نامي برده نش��د چون نوبل به 

اف��رادي كه فوت كرده اند داده نمي ش��ود. 
در عين ح��ال، از اينكه ن��ام فرانكلين در 
جايزه ذكر نش��ده، به ش��دت انتقاد شده 
اس��ت. معموال كميته نوب��ل نام نامزدهاي 
ه��ر جايزه را محرمانه نگه مي دارد، اما بعد 
از گذشت 50 س��ال بايگاني آكادمي نوبل 

در دسترس همگان قرار مي گيرد.
در سال 2008 ميادي، بسياري منتظر 
بودند كه ببينند آي��ا نام فرانكلين در بين 
نامزده��ا بود يا نه و پاس��خ منفي بود. نام 
او در بي��ن نامزدهاي هي��چ كدام از جوايز 
فيزيولوژي، پزش��كي يا ش��يمي در س��ال 
1958 مي��ادي نبود. در آن زمان او زنده 

بود.

ظهور بيوتكنولوژي
دي ان اي نماد دوران معاصر است. شايد 
هيچ نش��انه اي مثل مارپيچ دو رش��ته اي 

سمبل عصر اطاعات و تكنولوژي نباشد.
اين كشف تقريبا همه چيز را در زندگي 
بشر تغيير داد. در نگاه به طبيعت و حيات 
و انسان، در نگرش به توانايي هاي بشر در 
مداخله در ذات حيات، در ايجاد بحث هايي 
تازه در حوزه اخاق كه پيش از آن ش��ايد 
فقط در داس��تان هاي علمي تخيلي مطرح 
ب��ود و حتي در هنر، اي��ن مولكول از نظر 
زيبايي ش��ناختي الهام بخ��ش بس��ياري از 
هنرمندان شد و هست. كشف دي ان اي در 
جرم شناسي و رويه هاي قضايي هم تحولي 

چشمگير ايجاد كرده است.
به واقع، پ��س از كش��ف دي ان اي رمز 
حيات گش��وده ش��د. ديگر بررس��ي هاي 
پزشكي و زيست شناسي به مطالعه اندام ها 
و س��لول ها محدود نبود، بلكه مي ش��د به 
دستورالعملي كه اين اندام ها و سلول ها بر 
اس��اس آن كار مي كنند، دسترسي داشت 
و حتي آنها را تغيير داد. به عاوه مي ش��د 
رد اين دستورالعمل ها يا همان ژن ها را در 
طول تاريخ گرفت و تكامل موجودات زنده 

را طي ميليون ها سال پيگيري كرد.
واتس��ون مي گويد: »م��ا كم كم متوجه 
ش��ديم كه علت بيماري ها اين اس��ت كه 

ژن ها درست كار نمي كنند.«
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»م��ن اي��ن خوش بين��ي را دارم ك��ه 
مي توانيم جلوي بس��ياري از سرطان ها را 

بگيريم.«
 

مدل ساده شده دي ان اي و جفت 
بازهاي آلي

و  دي ان اي  س��اختار  كش��ف  از  پ��س 
شناس��ايي آنزي��م نس��خه بردار، بايد رمز 
ژنتيكي شكسته مي شد. يكي از مهم ترين 
كاركرده��اي ژن صدور دس��تور س��اخت 
پروتئين ه��ا اس��ت. پروتئين ه��ا از اجزاي 
سازنده اي تشكيل شده اند به نام اسيدهاي 
آمينه. براي س��اخت هريك از 20 اس��يد 
آمينه اي كه در بدن انسان وجود دارد، يك 
ك��د ژنتيكي وجود دارد كه در دهه 1960 
ميادي، مارش��ال نيرنبرگ و همكارانش 

آنها را كشف كردند.
آفتاب بيوتكنول��وژي كه در دهه هفتاد 
ميادي طل��وع كرد، دان��ش و تكنولوژي 
براي دس��تكاري و تغيي��ر دادن دي ان اي 

كافي بود.
پل برگ و هربرت بوير توانس��تند براي 
بريدن و چس��باندن قطع��ات دي ان اي به 
همديگ��ر، راهي پي��دا كنند. بوي��ر بعد با 
همكاري استنلي اين قطعات سرهم بندي 
ش��ده را وارد باكتري ك��رد و از باكتري به 
عنوان ماش��ين فتوكپي ب��راي تكثير آنها 

استفاده كرد.
در س��ال 1983 ميادي، كري موليس 

در حال رانندگي در بزرگراهي در كاليفرنيا 
ناگهان ايده اي نو در ذهنش جرقه زد و راه 
تكثير دي ان اي را در لوله آزمايش��گاه پيدا 
كرد، روش��ي كه واكنش زنجي��ره اي پلي 

مراز يا پي سي آر نام گرفته است.
ژنتيك و پزشكي

در س��ال 1977 مي��ادي، با اس��تفاده 
هورم��ون  ژن  مولكول��ي  همتاس��ازي  از 
انس��ولين  ژن  بع��د  و  سوماتواس��تاتين 
شناسايي ش��دند. س��ال 1982 ميادي، 
انس��ولين توليدش��ده با مهندسي ژنتيك 

وارد بازار شد.
تولي��د مولكول هاي حياتي ب��ه يكي از 
مهم تري��ن كاربردهاي مهندس��ي ژنتيك 
تبديل شده است. توليد واكسن هايي مثل 
هپاتيت با مهندس��ي ژنتيك و نيز مشاوره 
ژنتيك براي پيش��گيري از تول��د نوزادان 
مبتا ب��ه بيماري هايي ژنتيك��ي، يكي از 
مهم ترين راه ه��اي جلوگيري از بيماري ها 

در حال حاضر است.
در سال 1986 ميادي، ژن اولين بيماري 
)گرانولوماتوز مزمن( شناس��ايي شد. از آن 
به بعد، ژن صدها بيماري ارثي شناس��ايي 
شده اس��ت، اما در زمينه تاثير ژن ها روي 
بيماري هاي رايج و نيز رفتارهاي انس��ان، 
موفقيت بزرگي حاصل نش��ده است، چون 
ژن هاي تاثيرگذار بسيار متعددند و عوامل 

محيطي هم وارد محاسبه مي شوند.
 

جيمز واتس��ون تنها فرد از چهار كاشف 
اصلي دي ان اي كه هنوز زنده اس��ت. او كه 
هميش��ه ش��خصيتي جنجالي بوده، ابتدا 
مدي��ر پروژه ژنوم بود، اما به دليل اختاف 

با رئيسش از اين پروژه كنار رفت
پروژه ژنوم انس��ان ك��ه در واقع تعيين 
توال��ي بازه��اي 20 تا 25 ه��زار ژن بدن 
انسان است، رسما از سال 1988 ميادي 

و به مديريت جيمز واتسون آغاز شد.
واتسون چهار سال بعد مجبور به استعفا 
ش��د و اين پ��روژه كه به مدت 15 س��ال 
تصويب ش��ده ب��ود، با توجه ب��ه همكاري 
بين الملل��ي در س��ال 2000 مي��ادي به 
مرحله پيش نويس رسيد و در سال 2003 
ميادي كامل ش��د. اين پ��روژه به صورت 
كتابي در 130 جلد منتشر شده كه اكنون 
در دانش��گاه لستر به نمايش گذاشته شده 
اس��ت و ي��ك دور روخواني آن 90 س��ال 

طول مي كشد.
البته هنوز ب��ا ژن درماني و جايگزين يا 
برطرف ك��ردن عيب ژن هاي ناقص فاصله 
زيادي داريم، اما پزش��كان در حال حاضر 
مي توانند با بررسي ژن هاي برخي مبتايان 
به سرطان درمان موثرتر را انتخاب كنند.

كش��ف دي ان اي را بس��ياري ب��ا ق��دم 
گذاشتن روي ماه مقايسه كرده اند. قدمي 
كوتاه براي انس��ان و جهش��ي بزرگ براي 
بشريت. تحولي كه هنوز در مرحله نوزادي 

است و هنوز راه زيادي در پيش دارد.
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پاداش مديران ارشد بانک ها دراتحاديه اروپا محدود مي شود.

مقررات جديد، ضوابط سخت تري را براي 
فعاليت بانك هاي اروپايي پيش بيني كرده 

است.
اتحادي��ه اروپا مقررات جدي��دي را براي 
محدود كردن پ��اداش پرداختي به مديران 

ارشد بانك ها به اجرا مي گذارد.
در واكنش ب��ه انتقادهايي كه از عملكرد 
نهاده��اي مالي از جمل��ه پرداخت حقوق و 
مزاي��ا و ب��ه خصوص پاداش ه��اي كان به 
مدي��ران ارش��د بانك ها به عم��ل آمده بود، 
مقامات اتحاديه اروپا بر سر اجراي يك رشته 
مقررات جديد ناظر بر فعاليت اين نهادها از 
جمله محدوديت هايي براي پاداش پرداختي 

به مديران ارشد آنها به توافق رسيده اند.
براساس پيش نويس اين مقررات، حداكثر 
پاداش س��االنه ك��ه بانك ها م��ي توانند به 
رئيسان و مديران ارشد خود پرداخت كنند 
معادل يك سال حقوق پايه آنها خواهد بود 
كه در صورت تاييد صريح سهامداران، قابل 

افزايش تا معادل دو سال حقوق است.
اين مقررات بايد ب��ه تصويب دولت هاي 
عضو اتحاديه اروپا برسد اما انتظار نمي رود 
پس از اين مرحل��ه، مخالفتي با آن صورت 

گيرد.
در جريان بررس��ي مقررات پيش��نهادي، 
بريتاني��ا ك��ه داراي بزرگتري��ن مركز مالي 
در ميان كش��ورهاي اتحاديه اروپاس��ت، با 
محدودي��ت پرداخ��ت به مدي��ران بانك ها 
مخالفت كرد و گفت كه ممكن است چنين 
محدوديت هايي باعث ش��ود »اش��خاص با 
اس��تعداد« مايل به فعالي��ت در مراكز مالي 

اروپايي نباشند.
دولت بريتانيا در تاش براي جلوگيري از 
تصويب ضوابط جديد يا دس��ت كم، تعديل 
آنها، كوشيده حمايت ديگر اعضاي اتحاديه 

اروپا را نيز به دس��ت آورد اما بعيد است اين 
ضوابط در اجاس وزيران كشورهاي عضو رد 

شود.
تا كنون، مديران و كاركنان نهادهاي مالي 
به خصوص مديران ارش��د اي��ن نهادها گاه 
از پاداش هاي س��اليانه تا چند برابر حقوق 
خود برخوردار مي ش��دند كه در پي بحران 
مالي سال هاي اخير و لزوم كمك دولت به 
شماري از بانك ها، با اعتراض گسترده مردم 

مواجه شد.
برخ��ي از معترض��ان گفته اند ك��ه اداره 
كنندگان بانك ها مسئول وقوع بحران مالي 
بوده و شرايط اقتصادي ميليون ها نفر را به 
مخاط��ره انداخته اند و دليل��ي ندارد كه به 
جاي قبول مسئوليت اقدامات خود، همچنان 

پاداش هاي كان دريافت كنند.

استقبال از بال 3
توافق اخير حاصل چندين ساعت مذاكرات 
فشرده بين اعضاي پارلمان اروپا، كميسيون 
اروپايي و نمايندگان بيس��ت و هفت كشور 

عضو اتحاديه بوده است.
 

با به اج��را درآمدن ب��ال 3 احتمال بروز 
مشكات مالي براي بانك هاي اروپايي كمتر 

مي شود
اثمار كاراس، سرپرس��ت هي��ات مذاكره 
كننده پارلمان اروپا، كه به نمايندگي از سوي 
مردم اتحاديه خواستار محدود شدن پاداش 
مدي��ران بانك ها بود، گفته اس��ت كه براي 
نخس��تين بار در تاريخ مال��ي اتحاديه اروپا، 

پاداش مديران محدود شده است.
به گفته او نتيجه توافق اخير اين است كه 
»از سال 2014، بانك هاي اروپايي بايد پول 
پيش��تري را براي كمك به ثبات و عمليات 

اصل��ي خود اختصاص دهند كه به خصوص 
شامل كمك به بهبود ش��رايط اقتصادي از 
جمله از طريق تامين نيازهاي مالي موسسات 

كوچك و متوسط و ايجاد اشتغال است.«
توافق به دس��ت آم��ده راه را براي به اجرا 
درآمدن توافقنامه »بال 3« فراهم مي آورد. 
اعضاي »كميته بال براي نظارت بر بانك ها« 
در س��ال 2011 بر سر مقرراتي براي بهبود 
عملكرد بانك ها و جلوگيري از وقوع مجدد 
بحران مالي سال هاي اخير به توافق رسيدند 
و قرار اس��ت اي��ن مقررات بين س��ال هاي 

2014 تا 2018 به اجرا گذاشته شود.
اين كميت��ه از زير مجموع��ه هاي بانك 
تس��ويه حساب هاي بين المللي، مستقر در 
شهر بال، س��وتيس، است و ده كشور عمده 
بانكي آن را تاسيس كرده اند و كارشناساني 
از اين كشورها و تعدادي ديگر از كشورهاي 
داراي فعاليت گس��ترده در امور مالي در آن 

عضويت دارند.
قرار بود گروه 20، متش��كل از كشورهاي 
صنعتي و رو به رشد جهان، مصوبات بال 3 
را از ماه ژانويه سال جاري به اجرا بگذارد اما 

آن را به اول سال آينده موكول كردند.
توافقنام��ه ب��ال 3 بانك ه��ا را ملزم مي 
كند كه نس��بت »دارايي هاي كيفيت دار« 
مانن��د مطالب��ات ام��ن را در كل دارايي ها 
خ��ود افزايش دهند با اين هدف كه در برابر 
نوسانات احتمالي بازار سرمايه، كمتر آسيب 

پذير باشند.
گفته مي شود كه با اجرايي شدن بال 3، 
نظام بانكي جهان دستخوش تحولي عمده 
خواهد شد كه يكي از نتايج آن، جلوگيري از 
تكرار بحراني است كه هزينه آن در نهايت بر 
دوش دولت ها، يا در واقع ماليات دهندگان 

كشورهاي مختلف قرار گرفت.
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چرا قطر به بازيگر اصلي صحنه بين المللي بدل شده است؟
نوشته :مايكل استفنز

روش كار قط��ري ه��ا ب��راي م��دت  
درازي مخفي كارانه و غيرتهاجمي بود. 
با وجود ثروت انبوه نفت و گاز، آن ها با 
كمب��ود نيروي كار و منابع دولتي الزم 
براي دفاع از خ��ود در برابر قدرت هاي 

منطقه اي مواجه بودند.
با اين حال اين امير نش��ين در طول 
سال هاي اخير تغييرات گسترده اي را 

ش��اهد بوده اس��ت.حاال رد پاي قطر و 
ثروت سرشارش را در همه جا مي توان 
ياف��ت: در خريد آس��مان خ��راش ها، 
باشگاه هاي فوتبال، هتل ها و كلكسيون 
هاي كمياب هن��ري، در حمايت مالي 
از ش��ورش ه��ا در كش��ورهاي عربي و 
در ايف��اي نقش��ي مح��وري در روابط 

ديپلماتيك اعراب.

كودتاي سلطنتي
پرس��ش اين است كه چرا اين كشور 
ك��ه مدت ها نقش حياط خلوت منطقه 
را ايفا مي كرد، حاال به يكي از بازيگران 
اصل��ي صحن��ه بين المللي بدل ش��ده 

است؟
قطر امروز محصول 17 سال سلطنت 
باثبات حمد بن خليفه آل ثاني اس��ت 

»ناشناخته معروف« ؛ قطر اينچنين بود: كشور كوچكي در خليج فارس كه صرفاً به عنوان بخش الحاقي از همسايه اش، 
عربستان سعودي، شناخته مي شد. اعضاي خاندان آل ثاني، خاندان سلطنتي قطر، بارها از رياض به عنوان دستاويزي 

استفاده كرده اند تا توجه  و اتهامات را از خود دور كنند.
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كه قدرت را، در كودتايي صلح آميز، از 
پدر خود گرفت.

خليف��ه قبلي، ك��ه ترجي��ح مي داد 
فرانس��ه  س��واحل  در  را  روزهاي��ش 
بگذراند، جاه طلبي فرزندش را نداشت. 
تجربه حمل��ه صدام به كوي��ت )ديگر 
كشور نفتي كوچكي كه بوسيله رقباي 
قدرتمندش احاطه ش��ده بود( در سال 
1990، عاق��ه فرزن��د او ب��راي تامين 

امنيت قطر را تشديد كرده بود.
 

شيخ حمد بن خليفه آل ثاني طي دو 
دهه گذشته چهره قطر را دگرگون كرده 

است
توانايي باالي نيروه��اي صدام براي 
درنورديدن اين اميرنشين، باعث شد تا 
وليعه��د وقت مجموعه اقداماتي را آغاز 
كند تا كش��ورش به سرنوش��تي مشابه 

مبتا نشود.
قط��ر ب��راي محف��وظ مان��دن ديگر 
نمي توانست به نقش بي سر و صدايش 
در خليج فارس ادام��ه دهد، بلكه بايد 
به كشوري مفيد براي ساير كشورهاي 
جهان تبديل مي شد، تا آن ها نيز منافع 

خود را در حفاظت از آن بيابند.
مهم ترين اين كشورها اياالت متحده 
بود: تنها قدرتي كه مي توانس��ت بقاي 

قطر را تضمين كند.
قطر، با درک اي��ن موضوع كه ادامه 
حض��ور نظام��ي اي��االت متح��ده در 
عربس��تان سعودي پس از جنگ خليج 
ف��ارس قاب��ل دفاع نيس��ت، به س��راغ 
بهترين راه حل جايگزين رفت و اولين 
پايگاه نظامي اي��االت متحده در خاک 

قطر، در سال 1992 برپا شد.

اين پايگاه حاال مقر اصلي س��نتكام، 
ستاد فرماندهي مركزي اياالت متحده 
آمريكا است كه مس��ئوليت هماهنگي 
عمليات هاي اي��االت متحده در عراق 

و افغانستان را بر عهده دارد.
اصاح و تغيير

ولي مفيد بودن براي ديگر كش��ورها 
محدود به پذيرفتن نيروهاي نظامي در 

خاک خود نيست.
امير آينده فهميده بود كه براي اينكه 
دنيا متوجه قطر باش��د، آن ها بايد خود 

را به دنيا بشناسانند.
جابجاي��ي ق��درت در س��ال 1995 

آغازگر تغييراتي سريع بود.
ش��بكه  الجزي��ره،  جدي��د،  حاك��م 
تلويزيون��ي فراگي��ر جه��ان ع��رب، را 
تاس��يس ك��رد و برنامه هاي��ي را براي 
ارتقاء س��طح آموزش، خدمات درماني 
و امكانات زيرس��اختي به اجرا گذاشت 
كه با افزايش بي س��ابقه توليدات نفتي 

و گازي پشتيباني مي شدند.
 

قطر ارتش كوچكي دارد ولي فعاالنه 
از انقاب ها در س��وريه و ليبي حمايت 

كرده است
در سالهاي اخير قطر موفق به كسب 

ح��ق ميزباني بازي ها آس��يايي س��ال 
2006 و جام جهاني فوتبال در س��ال 
2022 ش��د. كشور منزوي و گوشه گير 

سابق، حاال درهايش را رو به جهان باز 
كرده است.

همچني��ن قط��ر ش��اهد س��رازيري 
مؤسسه ها، گالري هاي هنري و مراكز 
تحقيقاتي به اين كش��ور بوده است كه 
موجب باز شدن باب گفتگوهاي مدني و 

فرهنگي در اين كشور نيز شده است.
در اين كشور بحث بر سر موضوعات 
روز داخل��ي و خارج��ي، به خصوص در 
ميان جوانان، ترغيب مي ش��ود. مراكز 
دانشگاهي هم دائماً به برگزاري مناظره 
هايي بر س��ر مس��ائل داخلي و روابط 

خارجي كشور مشغولند.

ثروت و امتياز
مردم قطر ك��ه در گذش��ته همواره 
برخوردي انفعالي با مس��ائل سياس��ي 
داشتند، حاال روز به روز بيشتر احساس 
مي كنند كه بايد در روند امور مشاركت 

داشته باشند.
ايده ها از سراس��ر جهان به سوي اين 
جامعه اس��امي بسيار س��نتي سرازير 
ش��ده اند. قطر در حال تبديل به كوره 
همجوشي ارزش هاي س��نتي اسام و 

مدرنيسم است.
جوانان قطري در چنين فضايي و بر 

بستري از ثروت و امتيازهاي ويژه رشد 
مي كنن��د، در حالي كه نس��ل پيش از 
آن ها به قدري تجربه  محدودي از جهان  30
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مدرن داشت كه بسياري از افراد حتي 
تاريخ تولد خود را نيز نمي دانستند.

نسل جديد، بر خاف نسل قديم كه 
به س��نت گرايي تمايل داشت، پيوسته 

در حال تغيير قواعد اجتماعي است.
حتي عجيب نيس��ت كه در كشوري 
چنين محافظ��ه كار، زن و مرد جواني 
را ببينيد كه دس��ت در دست يكديگر 
و بر خاف مي��ل خانواده هاي مذهبي 
و س��نتي، در حال قدم زدن در اماكن 

عمومي باشند.
قاب��ل درک اس��ت كه رون��د چنين 
تغييرات گسترده اي با سختي هايي نيز 

مواجه بوده باشد.
»مردم محل��ي دائم در ح��ال تكرار 
اين جمله اند كه قط��ر تبديل به دوبي 

ديگري نخواهد شد«
قطري ها داستان همسايه شان دوبي 
را مي دانن��د كه با باز ك��ردن درهايش 
به جهان، فرهنگ س��نتي امارات را در 
مقابل غربي ش��دن و مفاس��دي كه به 

همراه مي آورد قرباني كرد.
قطري ها، در پس ساختمان هاي پر 
زرق و برق و ثروت انبوهشان، همچنان 
مردماني س��نتي اند. اسام هنوز نقش 
مهمي در زندگي آن ه��ا بازي مي كند 
و ب��ا اينكه آن ها با آغ��وش باز پذيراي 
بس��ياري از مزاياي جهاني ش��دن اند، 
س��عي مي كنند تا مفاس��د غربي كه به 
دوبي نف��وذ كرده اس��ت را در خود به 

حداقل برسانند.
دولت دوگانه2012، افراد محلي تنها 
15 درصد از جمعيت قطر را تش��كيل 
مي دادند. يكي از مس��ائل اساسي براي 
قطري ها، حفظ فرهنگش��ان در مقابل 
س��يل ورود افراد خارجي به اين كشور 

است.
م��ردم محلي دائ��م در ح��ال تكرار 
اين جمل��ه اند كه قطر تبديل به دوبي 

ديگري نخواهد شد.
قطر بر خاف همس��ايگانش، رياض 
ش��ديداً محافظ��ه كار در غرب و دوبي 

ليبرال در ش��رق، در تاش اس��ت تا با 
تبدي��ل به ي��ك دولت دوگان��ه واقعي 
بتواند همزمان با حفظ فرهنگ و سنت  
منطق��ه، فض��اي اجتماع��ي بازتري را 

ايجاد كند.
اين روند ممكن است چندين سال به 
طول بينجامد و در جاهايي با مشكاتي 
نيز مواجه ش��ود. س��رازير ش��دن يك 
ميليون تماشاچي فوتبال تشنه الكل به 
اين كشور در سال 2022، نگراني هايي 
بوج��ود آورده اس��ت. هن��وز هيچ كس 
نمي داند كه قطري ها چه برخوردي با 
منظره پرس��ه زدن خارجي هاي مست 

در خيابان هايشان خواهند داشت.
قطر در روابط خارجي نيز بيش فعال 
ش��ده است. بهار عربي چهره قطر را در 

افكار عمومي جهان دگرگون كرد.
 

زنان قطري در حال پايكوبي پس 
از انتخاب كشورشان به ميزباني جام 

جهاني 2022

اين اميرنش��ين بر موج جنبش هاي 
مردمي در منطقه سوار شده و به شكلي 
فع��ال از س��قوط ديكتاتورهاي ليبي و 
سوريه حمايت كرده است. قطر با پول، 
از طري��ق ديپلماتيك و تس��ليحاتي از 
جنبش هاي اس��امگراي در حال رشد 

در منطقه، حمايت مي كند.
تاش هاي قطر براي حل مش��كات 
جهان عرب واكنش هاي متفاوتي را در 
پي داش��ته اس��ت. برخي معتقدند كه 
قط��ر در حمايت از انقاب ه��ا بر عليه 
ديكتاتوره��اي جهان ع��رب و دخالت 

در مسائل داخلي كش��ورهاي ديگر، از 
استانداردهاي دوگانه استفاده مي كند.

ه��ر چه باش��د نظ��ام سياس��ي اين 
كش��ور هنوز س��لطنت مطلقه است و 
با اينكه انتخابات پيش��نهادي در سال 
2013 مي توان��د قدم اولي در راه ايجاد 
تعادل در رابطه شهروند و دولت باشد، 
مش��خص نيس��ت كه اين روند به چه 
ميزان در س��ال هاي پ��س از آن ادامه 

خواهد يافت.

سرعت سرسام آور
ب��ا اين ح��ال نخبگان طبق��ه حاكم 
قطر توانس��ته اند اولويت هاي خود در 
رواب��ط خارجي را با نياز به تغييرات در 
داخل همس��و كنند و اين دو مساله به 
ظاهر ج��دا، بيش از آنچ��ه كه ناظران 
خارجي مي بينند، با يكديگر در آميخته 

شده اند.
بازت��اب تماي��ات امي��ر قط��ر براي 
تبديل جه��ان عرب به جامعه اي فعال، 
توانا و تاثيرگذار را مي توان در تغييرات 
اجتماع��ي برنامه ري��زي ش��ده ب��راي 

شهروندان كشور خودش نيز ديد.
ماجراجويي ه��ا در روابط خارجي و 
توسعه سريع داخلي، هر دو يك هدف 
را دنب��ال مي كنن��د: تبدي��ل اعراب به 
مردمان��ي »مدرن« و فع��ال در عرصه 
بين المللي، در درجه اول با تش��ويق و 
حمايت مالي و در صورت نياز با توسل 

به زور.
قط��ر محصول ثروت سرش��ار نفت و 
گاز، نخبگان حاكم آينده نگر و مردماني 
است كه مش��تاقانه تصميمات نخبگان 

را اجرا مي كنند.
اين كش��ور با س��رعت سرسام آوري 
در ح��ال حركت از گذش��ته به س��وي 
آين��ده اي نامعل��وم اس��ت. اين حركت 
موافقان و مخالفان��ي دارد ولي چيزي 
كه قابل انكار نيست اين است كه قطر 
حاال نقش پررنگي بر روي نقش��ه دارد 
و در تاش اس��ت تا اين موقعيت را تا 

مدت ها نيز حفظ كند. 
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پيش بيني سال 2013:
يورو در بخش مراقبت هاي ويژه

بنا به گزارش بي بي سي، يورو، واحد پول 
اروپايي هنوز اعتبار خود را حفظ كرده است، 

اگر چه نيازمند مراقبت هاي ويژه مي باشد.
ولفگانگ شوبل، وزير دارايي آلمان اخيرا 
در پاسخ به سئوال خبرنگار بي بي سي مبني 
ب��ر اين كه تا چه حد از بحران پش��ت س��ر 
گذاشته شده است؟ گفت كه به تصور او 50 

تا 60 درصد بحران برطرف شده است.
نشانه هاي مثبت:

از نظر كس��اني كه خوش بين هس��تند و 

نيمه پر ليوان را مي بينند، رهبران اروپا تعهد 
كامل خود را به دفاع از يورو نشان داده اند و 
بازارهاي مالي قبول چنين تعهدي را شروع 

كرده اند.
ستاره سال 2012 ميادي، ماريو دراگي، 
رئيس بانك مركزي اروپاست. وي با اين قول 
كه براي دفاع از يورو به هر اقدامي متوس��ل 
خواهد شد، توانست هزينه اخذ وام كشورهايي 
مثل اسپانيا و ايتاليا را پايين بياورد. اگرچه او 
هنوز قول استفاده به هر وسيله اي را به اثبات 

نرس��انده، ولي قولي كه داده بود سبب شد 
بازارها در شرط بندي عليه بانك ها احتياط 

به خرج دهند.
س��والي كه غالبا مطرح مي شود اين است 
كه پشتوانه يورو چيست و چه نهادي از آن 
حماي��ت مي كند؟ در پاس��خ بايد گفت كه 
اكنون بانك مركزي اروپا پشتوانه يورو شده 

است.
يكي از آژانس هايي كه اعتبار مالي كشورها 
را درجه بندي مي كن��د، مي گويد: »تصميم 

رهبران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در آغاز سال 2012 ميالدي بر اين باور بودند که در اين سال رويدادهاي بدي براي 
اتحاديه اروپا رخ مي دهد. ولي بدترين پيش بيني ها به حقيقت نپيوست.
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درباره آينده ي��ورو، در دروازه هاي رم گرفته 
مي شود.«

اكنون هزينه وام هاي ايتاليا با سياست هايي 
كه ماريو مونتي، نخس��ت وزير مستعفي اين 
كشور اتخاذ كرده بود، كاهش يافته و برنامه 

اصاحات به اجرا گذاشته شده است.
اروپ��ا خ��ود را به »اتحادي��ه بانكي« و در 
نظر گرفتن يك ناظ��ر اروپايي براي كنترل 
بانك هاي بزرگ منطقه ي��ورو متعهد كرده 
اس��ت. يك چنين تعهدي سبب خواهد شد 
كه بخش مهمي از اختيارات ملي كشورهاي 
عضو يورو به يك نه��اد اروپايي يعني بانك 
مركزي اروپا منتقل شود. اين اقدام با در نظر 
گرفتن اين كه بانك ها نقش مهمي در بحران 
مالي منطقه يورو داشته اند، بسيار بااهميت 

است.
هنگامي كه ناظر بانك��ي مورد بحث كار 
خود را ش��روع كند، بانك هايي كه با مشكل 
مالي مواجهند، خواهند توانست مستقيما از 
»صندوق ثبات اروپايي« درخواس��ت كمك 
كنند. يك چني��ن اقدامي ب��ه منزله پايان 
مشكات بانكداري بوده و به دردسر دولت ها 
و مسئوليت آنها در به عهده گرفتن پرداخت 
وام بانك هايي كه مش��كل مالي دارند، پايان 

خواهد داد.
برخاف پيش بيني هاي بسياري از مقامات 
و نماين��دگان پارلمان آلمان كه تا ماه ژوئيه 
گذش��ته به قوت خ��ود باقي ب��ود، يونان از 
منطقه يورو خارج نشد و سبب شد آنتونيس 
يونان سياستمداري  نخست وزير  ساماراس، 

»جدي و قابل اعتماد« معرفي شود.
 

بدبين ها مي گويند در سال جديد ميادي 
كش��ورهاي بيش��تري دچار ركود اقتصادي 
خواهند شد و نرخ بيكاري همچنان افزايش 

خواهد يافت.
تقريب��ا با قطعيت مي توان گفت كه آنگا 
م��ركل، صدراعظم آلم��ان در انتخابات ماه 
س��پتامبر آينده مجددا پيروز خواهد ش��د 
و پس��ت كنوني خود را حف��ظ خواهد كرد؛ 
اگرچه نزدي��ك بودن اين انتخابات س��بب 
خواهد شد كه او در كوتاه مدت محتاطانه تر 

عمل كند.

خبرهاي بد: 
كساني كه بدبين هس��تند و نيمه خالي 
ليوان را مي بينند، مي گويند كه اگر به جاي 
نگاه به ساختار جديد اتحاديه اروپا، به اقتصاد 
واقعي نگاه كنيم، مي بينيم كه چشم انداز سال 
2013 ميادي روش��ن نيس��ت؛ كشورهاي 
بيشتري در اين س��ال دچار ركود اقتصادي 
خواهند شد و نرخ بيكاري همچنان افزايش 
خواهد داشت.مش��كات يونان نيز به سال 
جديد كش��يده خواهد شد. تقريبا هيچ كس 
باور ن��دارد كه اين كش��ور مي تواند فش��ار 
س��نگيني بدهي ها را تحمل كند و احتماال 
زماني خواهد رسيد كه به ماليات دهندگان 
آلماني بگويند ك��ه پرداخت وام به يونان به 

زيان آنان تمام خواهد شد.
از طرف ديگر وضعيت اقتصادي اس��پانيا 
همچنان در حال وخيم تر شدن است. تقريبا 
هيچ كس قبول نمي كند كه اين كش��ور در 
س��ال 2013 مي��ادي از رك��ود اقتصادي 
خارج خواهد ش��د. البته تاكنون پيش بيني 
منتقدان به حقيقت نپيوس��ته است ولي در 
اوايل سال آينده ميادي دوباره اين سئوال 
مطرح خواهد شد كه آيا الزم است پرداخت 
تمام بدهي هاي اقتصادي اين كشور از خارج 
تامين شود؟ اين مشكلي است كه حل نشده 

باقي مانده است.
بافت اجتماعي اس��پانيا در حال فروپاشي 
است و حتي تظاهرات بسيار گسترده نيز روز 

به روز خشونت آميزتر مي شود.
ايتاليا نيز وارد مرحله اي از بي ثباتي سياسي 
شده است. سيلويو برلوسكوني اگرچه شانس 
چن��د هفته قبل براي ورود مجدد به صحنه 
سياسي را از دس��ت داده، ولي هنوز ممكن 
است براي كسب قدرت ترفندهايي در آستين 
داشته باشد .ماريو مونتي، كه بازارهاي مالي 
نظر مس��اعدي به او دارند، هنوز امكان دارد 
رهبر آينده ايتاليا باش��د، ولي اصاحاتي كه 
به عمل آمده اند، از آنچه وعده داده مي شد، 
كم اهميت تر اس��ت و اين كش��ور در گرداب 

ركود دست و پا مي زند.
رياض��ت  برنامه ه��اي  از  ناخرس��ندي 

اقتصادي
 

س��ئوال اين بود كه پشتوانه يورو چيست 
و چ��ه نه��ادي از آن حمايت م��ي كند؟ در 
پاسخ بايد گفت بانك مركزي اروپا پشتوانه 
يورو شده است.بريتانيايي ها از برنامه رياضت 
اقتصادي اتحاديه اروپا خس��ته شده اند و از 
س��وي ديگر بعضي كشورهاي اروپايي نيز از 
موقعيت استثنايي بريتانيا ناخرسندند. بحث 
واقع��ي درباره آينده بريتاني��ا در اروپا، هنوز 

شروع نشده است.
آلماني ها به  هيچ وجه دل خوشي از فرانسه 
ندارند. از نظر مقام��ات آلماني ماه هاي اول 
دولت فرانسوا اوالند، رئيس جمهوري فرانسه 
يك فرصت از دس��ت رفته بوده است. آقاي 
اوالند عملي س��اختن وعده هاي داده ش��ده 
در مبارزات انتخاباتي خود را دراولويت قرار 
داده اس��ت، وليآنچه منتقدان فرانسه انتظار 
دارند، تعهد وي به مدرنيزه كردن فرانسه با 

اصاحات ساختاري فراگير است.
در سراسر اروپا مقاومت فزاينده اي در برابر 
رياضت هاي اقتصادي ديده مي ش��ود. برخي 
مقام��ات اروپايي معتقدند ك��ه اروپا اكنون 
در ح��ال ورود به خطرناک ترين دوره، يعني 
انتظار براي به نتيجه رس��يدن رياضت هاي 
اقتص��ادي اس��ت. به گفته يك مقام ارش��د 
اروپايي، چنانچه رش��د اقتصادي تا دو سال 
ديگر بازنگردد، وضعيت بسيار وخيم خواهد 

شد.
با در نظر گرفتن اين عوامل مي توان گفت 
كه چالش هاي زيادي در سال آينده پيش رو 
خواه��د بود. ولي اگر مانند يك مقام ارش��د 
آلماني قبول داش��ته باشيم كه بيش از 50 
درصد سياست اقتصادي درباره روانشناسي 
اس��ت، در آن صورت وضعيت از آنچه انتظار 
مي رفت، اميدواركننده تر است و بهتر است 
به جاي اين كه وقت خود را صرف توجه به 
تغييرات تشكياتي كنيم، به اقتصاد واقعي 

توجه داشته باشيم.
ممكن اس��ت آينده منطقه يورو بستگي 
به اين داش��ته باشد كه آيا مردم اروپا آنقدر 
صبورخواهند بود كه منتظر بمانند تا ببينند 
كاهش كس��ري بودج��ه در هن��گام ركود 
اقتص��ادي نتيجه مطلوب به بار خواهد آورد 

يا نه؟
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به جاي سفر به خارج ازداخل کشور ديدن کنند
برلين - نمايشگاه بين المللي گردشگري برلين 
درحالي با س��خنان صدراعظم آلمان به صورت 
رس��مي افتتاح ش��د كه آنگا مركل در سخنان 
خود آلمانها را تش��ويق كرد به جاي مس��افرت 
به خارج كش��ور از جاذبه هاي گردشگري داخل 

كشور ديدن كنند.
 

چهل و هفتمين نمايشگاه گردشگري برلين به 
عنوان يكي از بزرگترين رويدادهاي بين المللي 
در حوزه گردش��گري با حضور سوسيلو بامبانگ 
يودهويونو، رييس جمه��وري اندونزي به عنوان 
كشور ميهمان نمايشگاه 2013 به صورت رسمي 

افتتاح شد.

ب��ه گ��زارش ايرنا، م��ركل درس��خنان كوتاه 
خود درمراس��م افتتاحيه اين نمايشگاه، از مردم 
كشورش خواست كه به جاي مسافرت به خارج 
از جاذبه هاي ديدني كش��ور خ��ود ديدار كنند 
واين درحالي اس��ت كه آلمان ها تا سال گذشته 
)2012( ركورد دار مسافرت به خارج بوده اند واز 
اين س��ال اين مقام دراختيار گردشگران چيني 

قرار گرفته است.

مركل درادامه سخنان خود درمراسم افتتاحيه 
نمايشگاه گردشگري برلين، با بيان اينكه مردم 
آلم��ان يونان، اس��پانيا وايتالي��ا را به خوبي مي 
شناس��ند و مكرر به اين كش��ورها مسافرت مي 
كنند، خاطرنشان كرد: خوب است آلماني ها در 
كنار سفرهاي خارجي چند روزي را هم به ديدن 

شهرهاي داخل كشور اختصاص دهند.

صدراعظم آلمان همچنين اظهارداش��ت كه 
مردم اين كشورهميش��ه ازپذيراي��ي ميهمانان 

درخاک خود خوشحال خواهند بود.

چه��ل وهفتمي��ن نمايش��گاه بي��ن المللي 
گردش��گري برلين كه از سه شنبه شب فعاليت 
خود را آغاز كرد ازچهارش��نبه تا جمعه )6 تا 8 
مارس/16تا 18 اس��فند(به مدت 3 روز پذيراي 
كارشناس��ان وفعاالن حوزه گردش��گري خواهد 

بود.

در نمايشگاه 2013 درمجموع 10 هزار و 86 
شركت وآژانس گردشگري از 188 كشور جهان 
ازجمله جمهوري اس��امي اي��ران جاذبه هاي 
گردش��گري خود را در معرض ديد عاقمندان 

قرار خواهند داد.

حدود20ش��ركت فعال درزمينه گردشگري 
ازايران باحضور درس��الن7 اين نمايشگاه، جاذبه 
هاي تفريحي وگردشگري جمهوري اسامي رابه 

مخاطبان وعاقمندان معرفي خواهند كرد.

غرفه ايران درنمايشگاه بين المللي گردشگري 
برلين براي نخس��تين ب��ار ب��ا مديريت بخش 

خصوصي فعاليت مي كند.

نمايش��گاه چه��ل وهفتم با 26س��الن مجزا 
درمحل نمايش��گاه هاي شهر برلين برپا شده و 
به رغم اينكه براي سومين سال پياپي باكاهش 
تعدادش��ركت كنندگان مواجه است، حضور پر 
تعداد شركت هاي گردش��گري از قاره آسيا در 

اين رويداد بين المللي بسيار مشهود است.

اندونزي به عنوان كش��ورميهمان نمايش��گاه 
2013 با 120 ش��ركت و آژانس مسافرتي فعال 
حض��ور پررنگي در چهل و هفتمين نمايش��گاه 
گردشگري برلين در زمينه جذب گردشگران از 

اروپا و ديگر كشورهاي جهان دارد.

فيليپين، تايوان، تايلند وچين به عنوان ديگر 
كشورهاي آسياسي هستند كه حضور پررنگي در 

نمايشگاه امسال دارند.

يكي ازمحورهاي اصلي مورد توجه درنمايشگاه 
امسال، موضوع گردشگري و محيط زيست است 
وجديدترين صنايع وامكانات گردشگري درآن در 

معرض نمايش گذاشته خواهد شد.

براساس اعام كريستيان گوچه، رييس مركز 
نمايش��گاه هاي بين المللي برلين، ساالنه بيش 
از يك ميليارد مس��افر در سراسر جهان در حال 
تردد هستند و افزايش محبوبيت ارائه كاالهاي 
توريس��تي از راه اينترنت بازار اين حوزه را بسيار 

رونق داده است.

وي افزود: نيازمندي هاي صنايع گردشگري به 
صورت مستمر در حال افزايش است وانتظار مي 
رود درنمايشگاه گردشگري 2013 قرار دادهاي 
چند ميليارد يورويي درزمينه گردشگري از سوي 

شركت هاي فعال در اين زمينه منعقد شود.

پيش بيني ش��ده كه نمايشگاه چهل وهفتم 
نزدي��ك به 170 هزار نفر بازديد كننده داش��ته 
باشد كه دربين اين افراد بيش ازيكصد هزار نفر 

كارشناسان و شاغلين در بخش خواهند بود.

سه روز اول نمايش��گاه ) 6 تا 8 مارس( براي 
بازديد كارشناس��ان و متخصصين و دو روز آخر 
نيز به منظور بازديد عمومي در نظر گرفته شده 

است.

براي نخستين بار درتاريخ اين نمايشگاه بين 
الملل��ي افراد قادرخواهندبود ب��ه صورت فردي، 

براي مسافرت ثبت نام كنند
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فعاالن چيني در نامه اي سرگشاده خواهان اصالحات در کشور شدند
انتش��ار نامه سرگش��اده چن��د روز پيش 
از نشست س��االنه مجلس با حضور رهبران 
جديد چين از جمله شين جين پينگ صورت 

گرفته است
بي��ش از يكصد روزنامه نگار، دانش��گاهي 
و اعضاي س��ابق حزب كمونيست چين در 
نامه اي به مجلس اين كشور خواهان تصويب 
ميث��اق بين المللي حقوق مدني و سياس��ي 

شده اند.
اين افراد در نامه سرگشاده خود خطاب به 
نمايندگان مجلس چين گفته اند كه تصويب 
اين معاهده سازمان ملل، به حاكميت قانون 
كمك كرده و باعث گس��ترش حقوق بش��ر 

مي شود.
آنها هشدار داده اند كه انجام ندادن اين كار 
در نهايت مي تواند جامعه را با خطر فروپاشي 

رو به رو كند.
نسخه هايي از اين نامه سرگشاده اينترنتي 
در چندين س��ايت منتشر شده اما به دليل 
حساس��يت ها، اي��ن نامه از چندين س��ايت 

چيني حذف شده  است.
اين دومين نامه از اين دست طي سه ماه 

اخير به شمار مي رود.
انتشار اين نامه چند روز پيش از نشست 
ساالنه مجلس با حضور رهبران چين صورت 

گرفته است.
در اين نشس��ت، ش��ي جين پينگ، رهبر 
جدي��د حزب كمونيس��ت چين ب��ه عنوان 
رئيس جمه��وري جدي��د معرف��ي ش��ده و 
جايگزين هو جين تائو خواهد شد كه براي ده 

سال اين سمت را در اختيار داشت.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 

يكي از عهدنامه هاي س��ازمان ملل متحد بر 
پايه اعاميه جهاني حقوق بش��ر است. اين 
ميثاق خواهان رعايت حقوق مدني وسياسي 
افراد از جمل��ه آزادي مذهبي، آزادي بيان و 

آزادي تجمع توسط دولت ها مي شود.
دولت چين در سال 1998 اين معاهده را 
امضا كرد اما مجلس تا كنون آن را تصويب 

نكرده است.
دسامبر س��ال پيش نيز بيش از يك هزار 
دانش��گاهي، وكيل و فعال چين��ي در نامه  
سرگشاده اي خطاب به رهبران بلندپايه اين 
كشور، از آنها خواستند تا اموال و دارايي هاي 
خان��واده خود را به طور عمومي اعام كنند. 
آنها همچنين خواهان اصاحات سياسي از 

جمله دادگستري مستقل شدند.

وزيران اقتصاد گروه 20: با فرار مالياتي شرکت هاي بزرگ مقابله مي کنيم
وزراي اقتص��اد و روس��اي بانك مركزي 
كش��ورهاي گروه20 در نشست امروز خود 
در مس��كو متعهد شده اند كه با فرار مالياتي 

شركت هاي بزرگ چندمليتي مقابله كنند.
دربيانيه پاياني اين نشس��ت تاكيد شده 
اس��ت كه اعض��ا تصميم دارند مان��ع از اين 
شوند كه شركت هاي چندمليتي با شيوه هاي 
حس��ابداري درآمدهاي خ��ود را به گونه اي 

جلوه دهند كه ماليات كمتري بپردازند.
بن��ا ب��ه يك��ي از مطالعات تازه س��ازمان 
همكاري اقتصادي و توس��عه ش��ركت هاي 
بزرگ چندمليتي اين ام��كان را دارند كه با 
سوءاس��تفاده از تفاوت هاي قوانين مالياتي 
كشورهاي مختلف، سود كسب  شده در يك 
كش��ور را به كش��وري ديگر منتقل كرده و 

ماليات كمتري بپردازند.
جورج آزبورن، وزير اقتصاد بريتانيا، گفته 
كه وادار كردن شركت هاي بزرگ به پرداخت 
مالي��ات الزم تنه��ا با همكاري كش��ورهاي 

گوناگون ممكن است.
شركت هاي بزرگي چون آمازون، گوگل، 
اس��تارباكس و فيس��بوک مدتي اس��ت كه 
به دليل اس��تراتژي هاي خ��ود درباره اعام 
درآمدها و پرداخت مالياتشان در كانون توجه  

قرار گرفته اند.
وزراي اقتصاد و روساي بانك مركزي گروه 

20 همچني��ن از كاهش ارزش پول ملي به 
منظ��ور افزايش ق��درت رقاب��ت در تجارت 
بين المللي ابراز نگراني كرده و آن را به »نبرد 
ارزي« تش��بيه كرده اند.به تازگي ژاپن براي 
افزايش صادرات خ��ود ارزش ين را كاهش 

داده است.
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امضاء توافقنامه مخابراتي سه جانبه ايران، عراق و سوريه
شركت ارتباطات زيرساخت ايران، السرد 
عراق و س��وريا تلكام سوريه طي جلسه اي 
به ميزباني ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت، 
توافقنامه سه جانبه مخابراتي با يكديگر امضا 

كردند.

به گزارش دفتر روابط عمومي و امور بين 
الملل شركت ارتباطات زير ساخت، بر اساس 
اي��ن توافقنامه كه به امضاي نمايندگان اين 
سه شركت رسيده است، انتقال ديتا و صوت 
از اي��ران به عراق و پس از آن به س��وريه و 
كشورهاي آس��ياي ميانه و اروپا صورت مي 

گيرد.

بر اساس اين توافقنامه يك خط ارتباطي 
STM64 براي شروع ارتباط سه گانه ايران، 
س��وريه و عراق در نقطه ارتباطي باش��ماق 
و فيش��كاپور راه اندازي خواهد شد و محل 
پش��تيبان اين مركز نيز نقط��ه مرزي حاج 

عمران در نظر گرفته شده است. 

بر همين اس��اس سه كشور ايران، عراق و 
سوريه با هدف ايجاد يك شبكه فيبر نوري 

سه گانه اين توافقنامه را امضا كردند. 

محم��ود خس��روي مدير عامل ش��ركت 
ارتباط��ات زيرس��اخت پ��س از امضاي اين 

توافقنام��ه تاكيد ك��رد: ش��ركت ارتباطات 
زيرس��اخت در راستاي سياس��تهاي كان 
بين الملل خود به دنبال برقراري ارتباطات 
مخابراتي با تمامي همسايگان است و فرصت 
جديدي كه با ايجاد ش��بكه فيب��ر نوري از 
طريق عراق فراهم مي شود، عاوه بر مزاياي 
س��ه جانبه براي هر سه كشور، براي منطقه 

نيز بسيار مفيد خواهد بود. 

با اجراي اين پروژه كش��ور سوريه با بهره 
گيري از شبكه شركت ارتباطات زيرساخت 
از يك مسير مطمئن و امن براي ارتباطات با 

ساير كشورهاي دنيا بهره مند مي شود.

اخبار كوتاه اقتصادي  ايران

فناوري فوالد سازي ايران به چين صادر مي شود
سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع 
معدني ايران )ايميدرو( اعام كرد: براس��اس 
توافقنامه اي كه توس��ط مقام هاي ايراني و 
چين��ي در تهران امضا ش��د ، فناوري فوالد 
س��ازي با عنوان پرد  به اين كشور صادر مي 

شود . 

بن��ا به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطاع 
رساني س��ازمان مذكور اين توافقنامه كه با 
يك شركت چيني ، توسط فريدون احمدي 
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت و رئيس 

هيات عامل ايميدرو به امضا رسيد. 

بنابراين گزارش، ب��ا صدور فناوري ايراني 
س��اخت كارخان��ه فوالد تحت عن��وان  پرد 

ش��ركت هاي خارجي از اي��ن دانش ايراني 
ب��راي س��اخت كارخانه هاي آه��ن و فوالد 
سازي استفاده مي كنند وامكان بهره برداري 
از دانش فني ش��ركت ه��اي ايراني ام ام اي 
)MME( براي ساخت كارخانه هاي آهن و 
فوالد سازي، توسط شركت چيني طرف قرار 

داد فراهم مي شود. 
 احمدي گف��ت: صدور خدم��ات فني و 
مهندسي و نيز مشاركت در ارائه اين خدمات، 
از اهداف اصلي ايميدرو اس��ت. وي ،  پرد را 
دانش بومي ايراني دانست كه با برخورداري از 
اعتبار بين المللي، براي ساخت كارخانه هاي 
آهن و فوالد سازي در كشورهاي مختلف به 

كار گرفته خواهد شد. 
رئيس هيات عامل ايميدرو، دس��تيابي به 

اي��ن دانش را حاصل زحمات مهندس��ان و 
ش��ركت هاي ايراني برش��مرد و افزود: همه 
مراح��ل طراحي، نصب و راه اندازي كارخانه 
هاي آهن و فوالد س��ازي در داخل كش��ور 

بومي شده است. 

ايران براس��اس تازه تري��ن آمارهاي بين 
المللي منتشر شده پانزدهمين توليد كننده 
ف��والد جهان محس��وب مي ش��ود و از نظر 
استخراج س��نگ اهن نيز در بين 10 كشور 

برتر دنيا جاي گرفته است.
گفته مي شودظرفيت توليد فوالد كشور تا 
پايان برنامه پنجم توسعه ) 1394( به حدود 
30 ميليون تن و تا سال 1404 ميزان به 55 

ميليون تن خواهد رسيد.
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برگزاري جلسه هاي ماهانه هيات مديره اتاق
جلسات هيات مديره اتاق بازرگاني و صنايع 
و معادن ايران و نگليس در دوره س��ه ماهه 
مورد گزارش طبق روال معمول دراولين يك 
ش��نبه هر ماه با حضور كليه اعضاء در محل 

دبيرخانه اتاق تشكيل و برگزار  گرديد .
در اي��ن جلس��ات افزون بر تب��ادل اخبار 
اقتص��ادي روز ب��ه وي��ژه دربارة مس��ايل و 
مشكات ناش��ي از افزايش نرخ برابري ريال 
با انواع ارز . تحريم هاي اقتصادي، مش��كل 
نقل و انتقال پول و اثرات آن بر توليد ملي به 

تفضيل بحث وگفت و گو شد. 

درباره اقداماتي كه دبيرخانه در خصوص 
اخذ ويزا براي ش��ركت هاي عضو و كاركنان 
وخان��واده هاي آ نان  به عم��ل آورده گفت 
و از.اقدام��ات دبيرخانه در خصوص كس��ب 
موافقت مقامات انگليس��ي درزمينه صدور 

توصيه نامه ب��راي  اعضاء ات��اق به مقامات   
UKBA مس��تقر در كنس��ولگري ه��اي 
انگلي��س در دوب��ي . ابوظبي و اس��تانبول  
مع الواس��طه ات��اق بريتانيا و اي��ران تقدير 
ش��د.  ضمناً در خصوص تجهيز سايت اتاق 
به بخش خبررس��اني . انجام مطالعه درباره 
چگونگي اقدامات روسيه درخصوص اصاح 
نرخ برابري روبل با دالر . اس��تفاده از نيروي 
انس��اني فني به منظور به��ره گيري هرچه 
بيش��تر از سايت اتاق و خبررساني اقتصادي 

تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.

اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

آغاز صادرات گاز ايران به عراق تا 3 ماه ديگر
 وزير نفت با اعام اين كه صادرات گاز به 
عراق در خردادماه سال آينده محقق مي شود 
از مذاكرات س��ه جانبه ايران، عراق و سوريه 
براي ساخت خط لوله صادرات گاز به سوريه 

خبر داد.

به گ��زارش خبرنگار ان��رژي خبرگزاري 
دانشجويان ايران )ايسنا(، رستم قاسمي در 
س��فري به عراق بعد از دي��دار با وزير انرژي 
اين كشور گفت: قرار اس��ت تا پايان خرداد 
ماه آينده گاز ايران به بغداد صادر شود و بعد 
از آن نيز صادرات گازي ايران از خرمشهر به 
اس��تان بصره عراق با پايان ساخت خط لوله 

آغاز شود.

وزي��ر نفت بااظهار اين ك��ه توافق صورت 
گرفته تحول��ي در روابط نفتي عراق و ايران 
است از مذاكرات ساخت خط لوله انتقال گاز 
ايران به سوريه از طريق خاک عراق خبر داد 
و گفت: پيش��رفت هاي��ي در اين زمينه نيز 

حاصل شده اس��ت و قرار شد مذاكرات سه 
جانبه ايران، عراق و سوريه براي ساخت اين 
خ��ط لوله به زودي در تهران از س��ر گرفته 

شود.
پيش ازاين ج��واد اوجي - مع��اون وزير 
نف��ت- از آغاز صادارت گاز ايران به كش��ور 
عراق از س��ال 2013 ميادي خبر داده و به 
ايسنا گفته بود: در سال 2013 ايران متعهد 
مي شود 20 تا 25 ميليون متر مكعب گاز به 

عراق صادر كند.
وي با اشاره به اين كه پس از چندين دور 
مذاكرات كارشناسي، مسير جديد صادرات 
گاز ايران به كشورهاي غرب ايران با امضاي 
سندي مورد توافق قرار گرفته بود گفت: به 
اين منظور قرار اس��ت خط لوله 56 اينچي 
و ب��ا ظرفيت انتقال روزانه 110 ميليون متر 
مكعب گاز در س��ه كشور ايران عراق سوريه 

ساخته شود.
او در مورد منبع تامين گاز اين خط لوله 
نيز گفت: گاز »خط لوله اسامي« از طريق 

دو تا س��ه فاز پارس جنوب��ي تامين خواهد 
شد.

به گفته معاون وزير نفت اين خط لوله ي 
پنج هزار و 600 كيلومتري از عسلويه آغاز و 
بعد از عبور از عراق و سوريه، لبنان و درياي 
مديترانه مي تواند تا اروپا نيز ادامه يابد و گاز 

مورد نياز اين قاره را تامين كند.
به گفته وي هزين��ه اين خط لوله همراه 
ب��ا مراكز تقويت فش��ار آن 10 ميليارد دالر 

برآورد شده است.

به گزارش ايسنا، مذاكرات اين تفاهم نامه 
گازي از س��ال 88 آغ��از ش��د و توافق نامه 
صادرات گاز ايران و سوريه در ديدار وزيران 
ايران و س��وريه بي��ن جواد اوج��ي )معاون 
وزير نفت اي��ران در امور گاز( و علي عباس 
)مع��اون وزير نفت و منابع معدني س��وريه( 
م��رداد 1390 به امضا رس��يد. پيش تر نيز 
توافق نامه هاي جداگانه اي بين ايران و عراق و 

همچنين سوريه و عراق امضا شده بود. 
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نشر خبرنامه الكترونيكي ماهانه وفصلنامه اتاق

نام��ه  گ��زارش خب��ر  م��ورد  دوره  در 
الكترونيك��ي ماهان��ه اتاق در ش��كل و با 
محت��واي متف��اوت از گذش��ته از جمل��ه 
:سخن ماه، اخبار كوتاه اتاق هاي بازرگاني 
و صناي��ع و معادن اي��ران و انگليس، اتاق 

بازرگان��ي بريتاني��ا و اي��ران در لن��دن  و 
اخباركوت��اه اقتص��ادي جه��ان و ايران در 
پاي��ان دي ماه و بهمن نش��ر و براي كليه 

اعضاء ارسال شد.
فصلنام��ه دو زبانه اتاق كه اين ش��ماره 

آخرين ش��ماره آن خواهد بود كه چاپ و 
نش��ر مي شود و از س��ال آينده به صورت 
الكترونيك��ي براي اعضاء محترم و س��اير 
خوانن��دگان ارس��ال خواهد ش��د، چاپ و 

توزيع شد.

برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 
1-  كميس��يون آموزش و فناوري نوين: 
كميسيون  آموزش و فناوري هاي نوين در 
دورة مورد گزارش با حضور بيشترين تعداد 
اعضاء . خانم ه��ا : مرضيه ابراهيمي، مهناز 
معصومي و آقاي��ان آرش آزمنديان . رامين 
طاعتي. محمدرضا حيدري . احمد دشتي. 
حميدرضا ش��هابيان . عبدالرض��ا نوروزي و 
منوچهر هامون و با حضور دكتر اميني نايب 
رييس و دبير كل ات��اق  در محل دبيرخانه 

اتاق تشكيل وبرگزار گرديد .
در جلس��ات اين كميسيون در دوره مورد 
گ��زارش اقزون بر تبادل اخبار اقتصادي . به 
وي��ژه تحريم هاي اقتصادي . نرخ برابري ارز 
و در نهايت تجاري سازي  پروژه هاي دانش 
بنيان كه از س��وي شركت نقطه شمال« به 
مديريت آقاي رامين طاعتي ارائه و  مورد پي 
گيري بود گفت و گو و تصميمات الزم براي 
اجراء  اتخاذ  ش��د . ضمنا درخصوص اعزام 
هيات هايي براي بازديد از نمايش��گاه هاي 
برگزار در لندن تصميم هاي ويژه اتخاذ شد.

و  صنع��ت  بازرگان��ي.  2–كميس��يون 
گردش��گري: اين كميس��يون در دوره مورد 
گزارش جلس��ه هاي ماهان��ه  خودرابه طور 
مرتب به رياست  آقاي مهندس علي حمزه 
نژاد و شركت بيشترين تعداد اعضاء از جمله 
خانم ها : مينو شهابي . فاطمه عبداللهيان . 

زهرا نقوي و آقايان : رضا پديدار. اميرحسين 
پژوهي. جال خاوندگار . س��يد رضي سيد 
اصفهان��ي . پرويز ش��كراني چهار س��وقي. 
حميدرضا شهابيان.محمدرضا عاقلي . رضا 
مهدوي درونكايي و با حضور  دكتر اميني 
نايب رييس و دبير كل اتاق در محل دبيرخانه 

اتاق تشكيل وبرگزار كرد .
در جلسات اين كميسون افزون بر تبادل 
اخبار اقتصادي روز .بحث و كفت و گو درباره 
تحريم هاي اقتص��ادي، افزايش قيمت ها و 
اث��رات آن ب��ر توليد وتج��ارت، جاذبه هاي 
گردشگري كشور و... درباره چگونگي اجراي 
پ��روژه  تكميل مهر ب��راي كمك به تكميل 
وس��ايل خانگي مورد ني��از ايرانيان  با هدف 
كمك به گروه هاي آس��يب پذير و س��امان 
دهي واحدهاي توليدي كه پروژه آن توسط 
»ش��ركت نقطه ش��مال« به مديريت آقاي 
رامين طاعتي ارائه و مورد تاييد و پشتيباني 
اتاق قرار گرفته بود مذاكره و اقدامات الزم به 
عم��ل آمد .  ضمناً در خصوص اعزام هيآتي 
ب��راي بازديد از نمايش��گاه ه��اي برگزار در 

انگليس تصميمات الزم اتخاذ گرديد .

3– كميسيون تسهيل س��رمايه گذاري 
و مش��اركت ها : كميسيون تسهيل سرمايه 
گذاري و مشاركت ها در دوره مورد گزارش 
جلس��ات ماهانة خود را ب��ه روال معمول و 
به طور مرتب به رياس��ت دكت��ر اميني و با 
عضويت خانم ها : مه��وش طيراني. فاطمه 
عبداللهي��ان ، زه��را نقوي و آقاي��ان : دكتر 
بهروز اخاقي. منوچهر بيات . امير حس��ين 
پژوه��ي . محمدرضا حيدري. س��يد محمد 
رضوي شيرازي . غامرضا شجاع . جهانگير 
صادقي . رامين طاعت��ي . محمد كنگاني . 
رض��ا مهدوي درونكاي��ي . منوچر هامون . 

اميد علي حسنپور برگزار كرد.
در جلس��ات اين كميس��يون اف��زون بر 
تبادل اخب��ار اقتصادي روز ب��ه ويژه روابط 
اقتصادي ايران و انگليس . به تفضيل درباره 
ن��رخ  برابري ارز، سياس��ت هاي پولي/مالي 
كشور، تورم.  مرحله دوم هدف مندي يارانه 
ها  ض��رورت  اجراي آن به عن��وان تنها راه 
روياروي��ي با افزايش قيمت ه��ا و آثار آن بر 
زندگي گروه آس��يب پذير البت��ه به عنوان 
اقدامي موقتي وگزين��ش كاهش هزينه ها 
به جاي پرداخت نقدينگي جبراني، بررسي 
اليح��ه اصاح فانون ماليات مالي��ات ها و... 

بيانات تشريحي و مفصل ايراد گرديد .
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ش��ركت پيچ س��ازان :  توليد كننده پيچ ، مدير عامل فرهاد 
عليم��راد. آدرس :  تهران -  خيابان س��هروردي ش��مالي- كوچه 
سرمد -  پاک يك- طبقه همكف . كدپستي 1553817511 . 

تلفن : 88737191 – 021 98 + .
نمابر : 88735957 – 021 98 + . 

.   info@pitchsazan.com : ايميل 

شركت خدمات دانش كتيبه : واردات ، نشر و فروش كتاب و 
مج��ات، مدير عامل حامد ميرزا بابايي . آدرس : تهران - خيابان 
كريمخ��ان – ا نتهاي آبان ش��مالي- ش��ماره 144-واحد 1 - كد 

پستي 159666631.
تلفن : 2- 22098840 - 021 98 +  . 

نمابر : 22098843 - 021 98 +  .
info@katibeh.com  : ايميل

گروه توس��عه اقتصادي تدبير : س��رمايه گذاري و مشاركت 
در بخ��ش ه��اي مالي، بانكي، بازار س��رمايه ، صنعت ، مخابرات ، 
ساختمان . مدير عامل غامرضا سليماني اميري . آدرس : تهران-

آرژانتين- خيابان احمد قصير- خيابان هش��تم- پ6  كدپس��تي 
.16711-15147

تلفن : 4-  88532283  - 021   98 + . 
نمابر  : 88532278- 021   98 + .

g.soleimani@tadbir-group.com : ايميل

شركت احس��ان پليمر اسپادانا : مواد ش��يميايي و فرآورده 
ه��اي نفتي، مدير عامل محمد حس��ين محمدي . آدرس : تهران 
- خيابان ماصدرا -روبروي بيمارس��تان بقيه اهلل- شماره 189-

طبقه 6 - واحد 14 .
كد پستي 199364346 .

تلفن : 6- 88058624 - 021 98 +  . 
نمابر :88058627 - 021 98 +  .

info@epspetroleum.com : ايميل

شركت سرمايه گذاري عظام : توليد و خدمات ،
مدير عامل علي اسامي بيد كلي.آدرس : تهران -خيابان وليعصر-
باالت��ر از بلوار ميرداماد- كوچه قباديان- پاک 33 - كد پس��تي 

. 1968938114
تلفن : 88794055 - 021 98 +  . 

نمابر :88788485 - 021 98 +  .
info@ezinvestco.com  : ايميل

ش��ركت ويژه نشر : انتش��ارات ، واردات كتابهاي دانشگاهي و 
علم��ي و كارب��ردي، مدير عامل احمد رضاي��ي . آدرس : تهران - 

خيابان انقاب -  خيابان ويا- كوچه هواپيمايي- پاک 1 .
 كد پستي 1599686411.

تلفن : 88910429 -88910427 - 021 98 +  . 
نمابر :88910430 - 021 98 +  .

info@vijehnashr.com : ايميل

ش��ركت چاي سپيدان گس��تر زر : واردات و صادرات چاي، 
مدير عامل ناهيد ش��كراني چهارسوقي . آدرس : تهران - خيابان 
15 خرداد غربي-ساختمان س��هيل- روبروي بانك سپه- -واحد 

.104
تلفن : 55807071 - 021 98 +  . 

نمابر :55690013 - 021 98 +  .
shokrani@sepidanzar.com : ايميل

مهرداد فاخر : خدمات شهري ، 
آدرس : ته��ران - خياب��ان ويا)نج��ات اللهي(-پ��اک 38. ك��د 

پستي1599686133
تلفن : 88800988 - 021 98 +  . 

نمابر :88921113- 021 98 +  .
mehrdadfakher@yahoo.com : ايميل

فهرست اعضاي جديد  اتاق

اعضاي حقوقي
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