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صفحه20

تازه  در  انرژي  المللي  بين  سازمان 
ترين گزارش خود اعالم کرد تقاضاي 
جهاني نفت در حال رشد و رونق است 
ذخاير  کاهش  موجب  مساله  اين  و 
انرژي در کشورهاي صنعتي خواهد 
سازمان  بلومبرگ،  گزارش  به  شد. 
بين المللي انرژي افزود کاهش ذخاير 
.... انرژي مي تواند منجر به رشد بيش 

از پيش قيمت نفت و در نتيجه ...

صفحه  12اقتصاد

تقاضاي جهاني نفت در 
حال رشد است 

تالش براي برکناري نخست 
وزير بريتانيا ناکام ماند   

استراتژي پولدار شدن 
هنگام مردن  

صفحه 7سیاست

هفته نامه پرشين در شهر های منچستر، ليدز، بيرمنگهام و برادفورد هر هفته" روزهای دوشنبه " در دسترس می باشد.

عضو  نمايندگان  از  گروهي  تالش 
براي  بريتانيا  در  کارگر  حاکم  حزب 
کشور  اين  وزير  نخست  برکناري 
شنبه  سه  روز  نرسيد.  نتيجه  به 
گوردون براون نخست وزير و رهبر 
حزب کارگر در نخستين جلسه هيات 
اواخر  در  کابينه  ترميم  از  دولت پس 
هفته گذشته شرکت کرد در حالي که 

شامگاه دوشنبه، اکثر شرکت ...

جان ماتيوز در حال حاضر 59 سال 
تنها 56  بوده  قرار  اما در اصل  دارد 
سال  آوريل  ماه  در  کند.  عمر  سال 
غده  وجود  متوجه  پزشکان   2006
يي پيشرفته و وخيم در بدن اين مرد 
سرطان  بيماري  شوند.  مي  انگليسي 
پيشرفت  اندازه  آن  تا  وي  بدن  در 
کرده بود که آنها اميد چنداني به زنده 

ماندن جان ماتيوز نداشتند...

صفحه 46 فرهنگگوناگون
اميدهاي صعود تيم ملي 

فوتبال ايران به جام 
جهاني زنده ماند

تيم ملي فوتبال ايران چهارشنبه شب 
در حضور بيش از 40 هزار تماشاگر 
از  با يک گل  تهران  آزادي  ورزشگاه 
سد حريف خود گذشت تا اميدوارانه 
مرحله  در  را  خود  ديدار  آخرين  تر 
کره  مقابل   جهاني  جام  مقدماتي 
در  جنوبي برگزار کند. "علي کريمي" 

دقيقه 52 دروازه ...

آيا قدم نورسيده ُمبارک خواهد بود؟
با حضور گسترده اقشار مردم و نسل سوم انقالب 
خردادماه  در  دیگری  دوم  و  بیست  خیابانها،  در 
که  شوری  پر  موجهای  از  پس  خورد.  رقم   1388
کاندیداتوری  ناوگان  پهلوی دهیمن  به  تبلیغات  از 
های  مناظره  و  کوبید  می  ایران  جمهوری  ریاست 
افزود،  می  تالطمش  بر  نیز  ها  کاندیدا  حرارت  پر 
اکنون  گرفت.  انجام  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتظار شیرین برای تولد هفتمین ریاست جمهوری، 
قدم  آیا  است.  گرفته  فرا  را  جهان  ایرانیان سراسر 

این نو رسیده مبارک خواهد بود؟
لندن  در  پرشین  نامه  هفته  خبرنگار  گزارش  به 
و  هموطنان  از  تعدادی  انگلیس  شهرهای  دیگر  و 
دانشجویان در انتخابات شرکت کرده و یکی از آنها 
از  خروجم   «  : گفت  پرشین  خبرنگار  به  پاسخ  در 
ایران یک اعتراض بود ولی رأی دادنم یک مبارزه 

است.«
از سوی مخالفان  الزم به ذکر است که تظاهراتی  
مقابل  در  نیز  انتخابات  در  شرکت  و  ایران  دولت 
شعارهایی  دادن  با  انتخاباتی،  مراکز  از  بعضی 
علیه رأی دهندگان و سران حکومتی ایران صورت 

گرفت.

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

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

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگليس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani 
on 07816646345 or 

01707827990
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هفته نامه پرشين
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - عليرضا رياحی

مهشاد   - کيمياچی  بيژن  دکتر   - آرا  دکتر  از:   با تشکر 
ترکان- قارون - رضا اَرميا - خانم دهقانيان -  احسان 

صادقيان-

نشانی الکترونيکی:
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
.Web Print UK Ltd  :چاپ

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئوليت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا 

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
Tel/fax: 020 8453 7350

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

و دارای چه اصالتی می باشیم.*****

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

امور آگهی ها و تبليغات: 02084537350 - 07811000455

همه وظايف رئيس جمهور 
 مهدي غني

گذشته از حرف و سخن هايي که اين روزها درباره عملکردهاي کانديداهاي 
محترم زده شد، اکنون که در آستانه انتخاب رئيس جمهور هستيم بد نيست 
بدانيم وظيفه قانوني اين مقام چيست. مطمئنم در فضاي هيجاني و شورانگيز 
فعلي کمتر کسي به قانون اساسي رجوع و وظيفه رئيس جمهور را در آن 
جست وجو کرده است. پيشنهاد مي کنم هر کس از سر صبر به اين متن که 
ميثاق اساسي ميان ملت و دولت است، بنگرد و در آن تامل کند تا اکنون که 
راي خود را به صندوق مي اندازد بداند چه مطالبات قانوني بايد داشته باشد. 
بايد  اساسي  اين سند  مبناي  بر  بداند  کند  مي  انتقاد  اجرايي  مقامات  به  اگر 
انتقاد کند. در اين نوشته به عنوان نمونه به دو مورد از وظايف مقام رياست 

جمهوري اشاره مي کنم.

-1 حفظ حرمت اشخاص
مطابق اصل 121 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رئيس جمهور پس 
را  کار  اين  کند.  ياد  قسم  مجلس  نمايندگان  مقابل  در  بايد  شدن  انتخاب  از 
رئيس جمهورهاي قبلي هم کرده اند. وي به خداوند متعال قسم ياد مي کند 
که؛ »... خود را وقف خدمت به مردم و اعتالي کشور، ترويج دين و اخالق، 
پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگي بپرهيزم و 
از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته 

است، حمايت کنم«. 
تدوين کنندگان قانون اساسي براي حفظ حرمت اشخاص چنان اهميتي قائل 
او  حتي  اند.  دانسته  کار  اين  مسوول  را  اجرايي  مقام  باالترين  که  اند  بوده 
برخالف  يعني  بدارد  پاس  را  اشخاص  حرمت  کند  مي  ياد  قسم  خداوند  به 
هرگونه  در حق شهروندان  دهند  مي  به خود حق  که  هاي خودکامه  قدرت 
حرمت شکني را روا دارند و حقوق آنها را پايمال کنند، قانون اساسي حفظ 
حرمت اشخاص را با قسم به خداوند عجين کرده و به آن مشروعيت و تقدس 
بخشيده است. قانون اساسي چنان به حرمت شهروندان ارج گذاشته که نقض 
آن هم نقض قانون اساسي و هم شکستن قسم به خداوند شمرده شود. اصل 
37 قانون اساسي همه آحاد جامعه را مبرا از جرم و اتهام مي شمرد مگر آنکه 

در دادگاه صالح جرم وي ثابت شده باشد. بنابراين تا وقتي کسي در دادگاه 
صالحه محکوم نشده است نمي شود او را متهم به چيزي کرد. اگر هم کسي 
حيثيت فردي از هموطنان را خدشه دار کرد، باالترين مقام مسوول اجرايي 

کشور موظف است از حرمت اين شهروند دفاع کند. 

-2 مبارزه با مفاسد مالي
شده  بيان  اساسي  قانون   49 اصل  در  جمهور  رئيس  وظايف  از  ديگر  يکي 
است. اين اصل با صراحت اعالم داشته است؛ »دولت موظف است ثروت هاي 
ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، 
سوءاستفاده از مقاطعه کاري ها و معامالت دولتي، فروش زمين هاي موات 
و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته 
و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين 

حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.«
در اين اصل انواع ثروت هاي نامشروع مشخص و رئيس جمهور موظف شده 
اين موارد را به درستي شناسايي کرده و آنها را به مقامات مربوطه معرفي 
کند. پس از اثبات جرم دولت موظف است اين اموال را از متصرف گرفته و 
به مجراي صحيح آن برگرداند. تدوين کنندگان قانون اساسي گرچه در اصل 
121 براي حرمت اشخاص آنقدر اهميت قائل شده اند اما از سوي ديگر براي 
ثروت هاي نامشروع نيز اصل 49 را وضع کرده اند. در اين اصل دولت که 
در راس آن رئيس جمهور است، موظف است از مجاري قانوني با اين ثروت 
ها مبارزه کند. نکته يي که در اين مورد قابل اهميت است جمع اين اصل با 
اصل 121 قانون اساسي است يعني تحقق اصل 49 و مبارزه با ثروت هاي 
و  اوليه رئيس جمهور  نافي قسم  که  گيرد  به نحوي صورت  بايد  نامشروع 
حرمت شکني افراد نشود، قيد »با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي« ناظر به 
اين حقيقت است. لذا قانونگذار در اين مبارزه به جنبه عملي و اجرايي آن يعني 
اخذ مال و برگرداندن به ذي حق تاکيد ورزيده و نه جنبه شعاري و جنجالي 
که ممکن است به حيثيت افراد مربوطه لطمه وارد کند، يعني وظيفه دولت اين 
است که مال نامشروع را برگرداند. اگر دولت در اين کار تعلل کند و عماًل 
کاري صورت ندهد به وظيفه تعيين شده در قانون اساسي عمل نکرده است. 
بنابراين مي بينيم قانون اساسي ما اصول مترقي و ارزشمندي دارد؛ مهم اين 
است که مردم با اين اصول و حقوق آشنا شده و از مقامات مسوول اجراي 
آنها را مطالبه کنند. اين تنها دو نمونه از وظايف رئيس جمهور بود، الزم است 

ساير موارد را از متن قانون اساسي مطالعه کنيد.
 

فرخ تميمی
 

زنجيری برای 
دست شعرم 

 روزی ز چنگ هر غزل نغزم
 عشق و نشاط و خنده فرو می ريخت 

 در نغمه اش فسانه همی رقصيد .

 بر زخمه اش ترانه همی آويخت .

 هرگز نشد که از صدف بحری 
 دری گران به ساحل غم غلتد .

 يا گرد شاخسار غزلهايم .

 نيلوفر شکست والم پيچد .

 امروز ديگرم نه نشاطی هست 
 نی شور زن پرستی و می خواری 

چنگم گسسته مانده و می گريد ،
بر سرنوشت شوم سيه کاری 

 امروزم از نوازش هر تاری 
 ريزد ترانه های غم و حرمان ،

 آهنگ يک ترانه تکراری :
 - مردم از اين شکنجه بی پايان 

ديگر دلم گرفته ازين آهنگ 
 تا کی در ابتذال سيه ، مانم ؟

تا کی به چنگ وحشت نوميدی 
در گوش چنگ قصه ی غم خوانم ؟

هان ! مردمی که چشم شما لغزد 
 روی سواد شعر غم انگيزم 
توفان شويد تا چو پر کاهی 
 در گرد باد مرگ در آويزم .

 هان ! مردمی که گوش شما باز است 
 تا بشنود ترانه پيروزی 

 بندی زنيد شعر مرا بر دست 
 تا بر کنيد ريشه ی کين توزی .

 هان ! دوستان ز راه وفا داری 
 شعر مرا به خاك سيه ريزيد .

 با شاعری که شعله ی نوميديست 
 دريا شويد و يکسره بستيزيد .

با شاعران معاصر

آخرین اخبار پیرامون 
خود را می توانید 
در وب سایت هفته 

نامه پرشین مالحظه 
نمائید

www.persianweekly.co.uk

قدرداني از خالد 
حسيني در جشنواره 

لس آنجلس؛
برگزارکنندگان   
بين  جشنواره 
لس  فيلم  المللي 
اين  در  آنجلس، 
دوره از رقابت ها 
حسيني  خالد  از 
افغان  نويسنده 
خواهند  تقدير 

 18 از  که  امسال  جشنواره  در  کرد. 
طي  شود،  مي  برگزار  ژوئن   28 الي 
نويسنده  حسيني  خالد  از  مراسمي 
»تام  باز« و  »بادبادك  پرفروش  کتاب 

ماين« تقدير خواهد شد.
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انتشار مکاتبات ايران و بريتانيا درباره دستگيري ملوان ها در رسانه هاي ايرانی

 نشاني از عذرخواهي نيست 
تکذيب اظهارات محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران مبني بر عذرخواهي توني بلر نخست وزير سابق 
انگليس به خاطر حضور ملوان هاي اين کشور در آب هاي خليج فارس باعث شد رسانه هاي ايرانی تصوير 
دو يادداشت رد و بدل شده ميان وزارت خارجه ايران و سفارت انگليس در تهران در خصوص دستگيري 

15ملوان و تفنگدار بريتانيايي را منتشر کنند. اما چاپ اين تصاوير که ترجمه آن هم ضميمه شده، نتوانست 
ثابت کند بلر از ايران عذرخواهي کرده است و در عين حال، مناقشه تازه يي درباره نحوه ترجمه اين متن 
شروع شد. روزنامه ايران به همراه سايت هاي خبري ايرانی روز گذشته اسنادي را منتشر کردند که يک 
مقام آگاه در اختيارشان گذاشته بود. آنها اين مستندات را مربوط به عذرخواهي دولت لندن از تهران عنوان 
کرده و گفتند اين اسناد در قبال موضوع 15 ملوان و تفنگدار بريتانيايي، نشان دهنده اوج عزت و اقتدار 
ايران در اين ماجرا است. روزنامه ايران ضمن آنکه متن کامل نامه وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران 
به سفارت انگليس را چاپ کرده بود، تصريح کرد؛ در پاسخ اين نامه سفارت بريتانيا در تهران نيز، به نقل 
از دولت خود، ضمن عذرخواهي از ماجراي به وقوع پيوسته و تاکيد بر نداشتن قصد خصومت آميز، متعهد 
شد لندن توجه کاملي به عدم تکرار چنين وقايعي داشته باشد. در ادامه اين گزارش ها، پاسخ سفارت لندن به 
زبان انگليسي به همراه ترجمه يي کامل از آن نيز چاپ شد. اما تنها چيزي که در متن ترجمه شده ديده نمي 
شد، ابراز پشيماني و عذرخواهي بابت حضور ملوان ها در آب هاي ايران است. همزمان بي بي سي گزارش 
داد همين متن ترجمه شده نيز دقيق ترجمه نشده و آنچه در رسانه هاي حامي احمدي نژاد انتشار يافته، 
ترجمه نادرستي از نامه مذکور است. با اين وجود خبرگزاري ايرنا اين موضوع را جوسازي بي بي سي 
عليه ايرنا دانست. اين قضيه پس از آن دامنه دار شد که محمود احمدي نژاد و ميرحسين موسوي رويارويي 
پرتنشي را در مناظره با يکديگر داشتند. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در مناظره تلويزيوني 
خود با ميرحسين موسوي در پاسخ به انتقادات طرح شده از سوي رقيب خود در مورد روند دستگيري و 
آزادي ملوانان بريتانيايي اعالم کرد ملوانان دستگير شده پس از عذرخواهي توني بلر آزاد شده اند. اما يک 
روز پس از اظهارات احمدي نژاد سخنگوي وزارت خارجه انگليس گفت بلر عذرخواهي نکرده است. در پي 
اين تکذيب بود که متن نامه هاي دوطرف چاپ شد. اين نامه ها در حالي منتشر شده که اواًل اين يادداشت 
از سوي توني بلر نخست وزير وقت انگليس نيست، ثانيًا در متن آن نيز هيچ اشاره يي به عذرخواهي دولت 
بريتانيا از تهران نشده است و تنها تاکيد کرده اند قطعًا هيچ گونه قصد خصومت آميزي نسبت به جمهوري 

اسالمي ايران نبوده و مسووالن دو طرف ساز و کاري براي جلوگيري از چنين وقايعي پيشنهاد مي کنند.
متن نامه سفارت بريتانيا با تعارفات رايج ديپلماتيک که در مکاتبات ميان سفارتخانه ها و دولت هاي ميزبان 
مرسوم است، شروع مي شود. ادامه يادداشت اضافه مي کند در اين ماجرا هيچ نيت خصمانه يي متوجه 

جمهوري اسالمي ايران نبوده است. 
ادامه توضيح مي دهد مفاد يادداشت وزارت  سفارت بريتانيا در 
خارجه ايران به اطالع مقام هاي مربوط رسانده شده و اين مقام 
ها بر عدم تکرار چنين حوادثي تاکيد کرده اند. يادداشت سفارت 
بريتانيا مي افزايد به اين سفارت دستور داده شده براي حل کامل 
ارائه  و  بريتانيايي  نظاميان  سريع  آزادي  شامل  که  موضوع  اين 
ساز و کاري براي پيشگيري از بروز مجدد اين گونه حوادث است 

با مقام هاي مربوط در ايران مذاکره کند.
پاراگراف پاياني اين يادداشت بر اساس تشريفات مرسوم تعارف 
هاي ديپلماتيک با اداي احترام به کشور ميزبان به پايان مي رسد. 
در خبر منتشر شده به وسيله ايرنا، اين پاراگراف اين گونه ترجمه 
شده است؛ »سفارت بريتانيا در تهران بدين وسيله به وزارت امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران اطمينان مي دهد که توجه کاملي به 
عدم تکرار چنين وقايعي دارد.« اما بي بي سي گفت ترجمه درست 
اين  از  ملکه  علياحضرت  سفارت  است؛  گونه  اين  آخر  پاراگراف 
فرصت استفاده مي کند تا مجدداً باالترين احترام ها را به وزارت 

خارجه جمهوري اسالمي ايران اشعار دارد. 
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شب هاي مناظره و 
گزارشگر خواب آلود 

 
سروش فرهاديان 

مناظره هاي لذت بخشي بود؛ مناظره محمود احمدي نژاد با ميرحسين موسوي و مهدي کروبي. 
بسياري ميزان جذابيت اين مناظره را با برنامه 90 به عنوان پرهيجان ترين برنامه 10 سال گذشته 
سازمان صدا و سيما مقايسه کرده اند. اگر محتوا و شکل اين مناظره ها را داراي ايراد غيرقابل 
اما  بگيريم،  نظر  در  دموکراسي  به  رسيدن  براي  جديدي  و  تمرين جدي  را  آن  و  ندانيم  گذشتي 
مي توانيم مجري آن را بزرگ ترين نقطه ضعف اين برنامه هاي جالب بدانيم. يکي از علت هاي 
پرطرفدار بودن برنامه 90 آن است که مجري آن درست انتخاب شده يعني عادل فردوسي پور در 

قد و قواره فوتبال هزارپيچ ايران هست.

اين مناظره ها بين کساني برگزار مي شود که داعيه رئيس جمهور شدن دارند و اينکه ما بدانيم 
مردم کانديدا بودن همه آنان را به يک ميزان جدي نمي گيرند دليل مناسبي براي اهمال در سنجش 
تمام جوانب اين مناظره ها نيست. حداقل عبور از سد شوراي نگهبان و کسب عنوان »رجل سياسي« 

اين حق را براي آنان ايجاد مي کند که جدي گرفته شوند.
براي برگزاري يک مسابقه تمام عيار و جدي فقط نياز به بازيکنان عالي و زمين و وسايل مناسب 
نيست. وجود يک داور کاربلد و شجاع هم يکي از لوازم برگزاري يک مسابقه جذاب و تمام عيار 
است؛ يکي از مهم ترين لوازم آن. مناظره هاي شب هاي گذشته اگر چيزي کم داشته، يک داور و 
مدير تمام عيار است که در زمان مناسب وارد شود و مناظره احيانًا از راه خارج شده را به مسير 
اصلي بازگرداند يا وقت پايان يافته يکي از طرف هاي مناظره را اعالم و کالم فردي را که زمان را 

رعايت نمي کند قطع کند.

شايد نبود فردي که بتواند يا بخواهد چنين نقشي را در اين مناظره ها بازي کند، در مناظره محمود 
احمدي نژاد و ميرحسين موسوي به چشم آمد؛ هرچند به نظر مي رسد در تمام مناظره هايي که 
يک طرف آن احمدي نژاد است اين نقص بيشتر به چشم بيايد چرا که او رئيس جمهور است و تذکر 
دادن به او سخت. از سوي ديگر انتخاب مجري هايي که برنامه هاي هيجاني را کنترل کنند و بر 
حجم هيجان هاي آنان نيفزايند يکي از تاکتيک هاي هميشگي و البته منحصر به فرد صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي ايران بوده است برخالف ساير رسانه هاي صوتي و تصويري خصوصي که 
براي جذب مخاطب به شبکه خود اتفاقًا بر حجم ايجاد هيجان ها مي افزايند. چهار سال پيش حدوداً 
انتخاب سهميه آسيا در  آلمان براي  بازي هاي مقدماتي جام جهاني 2006  همين روزها بود که 

مراحل حساسش برگزار مي شد.

از  نهم.  انتخاباتي رياست جمهوري  تبليغات  پاياني  با روزهاي  بود  اين مسابقه ها همزمان شده 
ديد مديران صدا و سيما هيجان در جامعه به حد زيادي موج مي زد و بر حسب سياست هاي اين 
سازمان بايد از هيجان مضاعف جلوگيري مي شد. بازي ايران و کره شمالي بود. صدا و سيما 
گزارشگري را براي اين مسابقه انتخاب کرده بود که سال ها پيش به دليل اينکه نسل جديدي از 
گزارشگران با اطالعات و هيجان بيشتر براي گزارش ظهور کرده بودند، از صحنه گزارشگري کنار 

رفته بود اما به ناگاه صداي او روي اين بازي پديدار شد.

در يکي از آخرين بازي هايي که او گزارش مي کرد کسي به هر طريقي صداي اعتراضش را به 
گوش همکاران او رسانده بود که؛ اين آقا خواب است و معلوم نيست کدام بازي را گزارش مي 
کند. اين اعتراض در بين دو نيمه با توضيح گزارشگر بازي مواجه شد که من خواب نيستم و... به 
نظر مي رسد انتخاب مدير شبکه چهار سازمان صدا و سيما براي اين مناظره هاي کم نظير شبانه 
ناشي از کمي کج سليقگي توام با احتياط بيش از حد باشد؛ احتياطي از جنس آنچه باعث انتخاب 
يک گزارشگر سال هاي دور براي يک مسابقه هيجان انگيز مي شود، آن هم مسابقه يي که نتيجه 

آن چهار سال با ما همراه خواهد بود.
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80 کشته و زخمي در بمبگذاري يک هتل لوکس در پيشاور 
 

انتقام طالبان از دولت پاکستان 
 

مقامات پاکستاني گفتند مهاجمان انتحاري با تيراندازي به سمت نگهبانان يک هتل لوکس در پيشاور پاکستان و 
ايجاد يک انفجار عظيم در مقابل هتلي که اتباع خارجي و پاکستاني هاي مرفه حضور داشتند، دست کم 11 تن 

را کشته و 70 تن را زخمي کردند. به گزارش خبرگزاري هاي رسمي بمبگذاران حدود ساعت 10 شب سه شنبه 
به هتل »پرل کانتيننتال« حمله کردند. اين انفجار بخشي از اين هتل گرانقيمت را به کلي ويران کرد و باعث ايجاد 
يک آتش سوزي مهيب در پارکينگ هتل شد. هتل »پرل کانتيننتال« لوکس ترين هتل پيشاور است و نسبتًا تحت 
حفاظت قرار مي گيرد. لياقت علي يکي از نيروهاي پليس گفت؛ سه مرد در يک خودروي وانت به در اصلي هتل 
نزديک شدند و به سوي گارد امنيتي آتش گشودند و به داخل هتل رفته و يک بمب را در نزديکي ساختمان هتل 
منفجر کردند. شفقت اهلل مالک افسر بلندپايه پليس تخمين زد که وانت مهاجمان حاوي بيش از نيم تن مواد منفجره 
بوده است. صحنه انفجار يادآور انفجار سال گذشته در هتل ماريوت اسالم آباد است که در آن بيش از 50 تن 
کشته شدند. هر دوي اين اماکن محل حضور اتباع خارجي و پاکستاني هاي مرفه است و به رغم تدابير ويژه 
امنيتي آنها را به اهدافي برجسته براي شبه نظاميان تبديل مي کند. روش اين حمله نيز شبيه روش اتخاذشده در 
حمله 27 مه به ساختمان هاي پليس و مقرهاي منطقه يي آژانس اطالعات پاکستان در شهر شرقي الهور بود که 
طالبان مسووليت آن را پذيرفت. در آن انفجار نيز يک گروه کوچک به سوي گارد امنيتي آتش گشود و راه را به 
سمت پست نگهباني باز کرد و سپس يک خودروي ون پر از مواد منفجره را منفجر کرد. اين حمله يک هفته پس 
از آن رخ داد که رهبران طالبان هشدار دادند در تالفي حمله ارتش براي پس گرفتن منطقه دره سوات از شبه 
نظاميان، حمالت گسترده يي در شهرهاي بزرگ ترتيب خواهند داد. دو مقام ارشد امريکايي نيز در واشنگتن گفتند 
وزارت امور خارجه امريکا در حال رايزني با صاحبان هتل پرل کانتيننتال براي خريد آن يا امضاي قرارداد اجاره 
طوالني مدت آن براي استقرار کنسولگري جديد امريکا در پيشاور بودند. مقاماتي که خواستند نام شان فاش 
نشود، گفتند هيچ تصميم فوري درخصوص پيشبرد طرح استقرار کنسولگري امريکا در محل هتل اتخاذ نشده 
است. افتخار حسين وزير اطالع رساني استان سرحدات شمال غربي اوايل ديروز )چهارشنبه( به خبرگزاري 
آسوشيتدپرس گفت، مقامات گزارش دادند 11 تن در اين انفجار کشته شده اند ولي ديگر مقامات پليس و دولت 
نام  به  اين سازمان  کارکنان  از  يکي  داد  گزارش  ملل  کردند. سازمان  تاييد  را  ها  اين کشته  از  مورد  پنج  تنها 
الکساندر ورکاپيک 44 ساله متخصص فناوري ارتباطات از صربستان جزء کشته شدگان اين انفجار بوده است. 
اين فرد جزء تيم امداد کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل بوده است. همچنين يکي از کارکنان يونيسف از 
فيليپين که براي برنامه آموزش دختران کار مي کرده نيز جزء کشته شدگان بوده است. ماري اوکابه سخنگوي 
بان کي مون دبير کل سازمان ملل گفت وي اين »حمله تروريستي فجيع« را به شديدترين شکل ممکن محکوم 
کرده است. اوکابه افزود؛ يکي از کارکنان سازمان ملل جزء قربانيان اين حمله تروريستي فجيع است که هيچ دليل 
توجيه کننده يي براي آن وجود ندارد. منابع بيمارستاني گفتند حدود 70 زخمي اين انفجار به بيمارستان منتقل 

شده اند که حال دست کم 9 تن از آنها وخيم است. 

فرحناز اسپهاني سخنگوي آصف علي زرداري و حزب حاکم پاکستان ضمن محکوم کردن اين حمله، گفت؛ ما از 
اين حمالت وحشت نمي کنيم. ما آنها را ريشه کن خواهيم کرد و با آنها مبارزه کرده و پيروز خواهيم شد. اين 

اتحاد و انسجام پاکستان است که در خطر است. 

لغو پروازهاي پيشاور

در يک خبر ديگر مربوط به پاکستان سخنگوي هواپيمايي پاکستان »پي آي اي« اعالم کرد پس از انفجار هتل در 
پيشاور شرکت هواپيمايي پروازهاي داخلي کشور به اين شهر را لغو کرد. به گزارش فارس در پيشاور، سلطان 
حسن »سخنگوي شرکت هواپيمايي پاکستان اعالم کرد؛ هواپيمايي دولتي پاکستان پس از کشته شدن يک خلبان 
در انفجار روز گذشته شهر پيشاور، همه پروازهاي داخلي هواپيمايي به پيشاور را لغو کرده است. بر اساس اين 
گزارش، در انفجار ديروز در هتل پنج ستاره »پرل کانتيننتل« در پيشاور يک خلبان شرکت هواپيمايي پاکستان 
کشته و دو ميزبان زن اين شرکت نيز زخمي شدند. سازمان خلبان هاي پاکستاني با ارسال پيامي الکترونيکي به 
رئيس شرکت هواپيمايي درخواست کرده بود براي خلبان و ميزبان شرکت »پي آي اي« در هتل پرل کانتيننتل در 

پيشاور مشکالت امنيتي وجود دارد و بايد اين هتل را عوض کنند. 

 

محاکمه زنداني گوانتانامو در نيويورک  
 

 مقامات امريکا مي گويند يک زنداني گوانتانامو که قرار است در اين کشور محاکمه شود، 
وارد نيويورك شده است. اين اولين بار است که محاکمه يک زنداني گوانتانامو در داخل خاك 
امريکا صورت مي گيرد. احمد گيالني که تانزانيايي االصل است و در سال 2004 در پاکستان 
دستگير شده، در ارتباط با بمبگذاري هاي سال 1998 در سفارتخانه هاي امريکا در شرق 
آفريقا محاکمه خواهد شد. احمد گيالني همراه با شمار ديگري از زندانيان موسوم به زندانيان 
امريکا در گوانتانامو منتقل شد. گزارشگران مي  بازداشتگاه  به  »باارزش«، در سال 2006 
اين  مظنونان  از  برخي  محاکمه  همچنين  و  گوانتانامو  بازداشتگاه  تعطيل شدن  طرح  گويند 

زندان توسط دولت امريکا، با محاکمه آقاي گيالني محک زده خواهد شد.  
 

100 هزار بي خانمان در سومالي  
 

آژانس پناهندگان سازمان ملل اعالم کرد؛ سوماليايي ها تقريبًا به طور روزانه در حال تجربه 
فجايعي نظير تجاوز به عنف، تيراندازي در مناطق غيرنظامي و جنگ هستند که باعث فرار 
بيش از 100 هزار نفر از خانه هايشان از ماه مه شده است. ويليام اسپيندلر سخنگوي آژانس 
پناهندگان سازمان ملل گفت؛ اين يک وضعيت انساني حياتي است که فجايع به طور روزانه 
رخ مي دهد. ما به ويژه نگران تاثير درگيري ها روي مردمي هستيم که چندين دهه جنگ را 
تحمل کرده اند. سومالي از سال 1991 دولت کارآمدي نداشته و امريکا نگران است سومالي 
به پناهگاه امن تروريست ها بدل شود. براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، شاهدان 
مي گويند تعداد شبه نظاميان سوماليايي اخيراً حدود 400 تن افزايش يافته که گمان مي رود 

از کشورهايي نظير افغانستان به اين کشور رفته باشند.  
 

استفاده پليس انگليس از شکنجه  
شش افسر پليس انگليس به استفاده از روش غرق مصنوعي در بازجويي از مظنونان متهم 
شدند. به گزارش روزنامه انگليسي »ديلي ميل«، افسران فوق سال گذشته اين روش را بارها 
در جريان بازجويي از چهار قاچاقچي مواد مخدر اعمال کرده اند. وارد آمدن اين اتهام به 
افسران پليس انگليس در حالي صورت مي گيرد که »باراك اوباما« رئيس جمهور امريکا اين 
روش بازجويي را محکوم کرده و آن را نوعي شکنجه تلقي کرده است. اين در حالي است 
که يک سخنگوي پليس انگليس ضمن خودداري از تاييد اين اطالعات اعالم کرد در جريان 
عمليات بازجويي از قاچاقچيان مواد مخدر در نوامبر سال گذشته در منطقه »آنفيلد« واقع 
در شمال لندن، اتهامات جدي عليه اين شش افسر پليس مطرح شده است. وي در ادامه طي 
بيانيه يي افزود؛ »اين افسران جزء همان هشت افسري هستند که اوايل سال جاري از خدمت 

تعليق شدند.«
 

 وجود 11 هزار زنداني عراقي در بازداشتگاه 
هاي امريکايي  

  
ارتش امريکا اعالم کرده است 11 هزار زنداني در زندان هاي اين کشور در عراق هستند 
که همه آنها در راستاي توافقنامه عقب نشيني که ميان بغداد و واشنگتن امضا شد، يا آزاد 
خواهند شد يا به مقامات عراقي تحويل داده مي شوند. در بيانيه ارتش امريکا آمده است؛ 
مجموعًا 11 هزار و 57 تن در بازداشت نيروهاي امريکايي در کمپ کراپر و کمپ تاجي در 
بغداد و اطراف آن و کمپ بوکا در جنوب عراق هستند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين 
بيابد،  کاهش  تن  هزار  زير هشت  به  بازداشت شدگان  کل  که جمعيت  زماني  افزود؛  بيانيه 
بازداشتگاه کمپ بوکا بسته خواهد شد و همه زنداني ها در کمپ کراپر و تاجي نگه داشته 
خواهند شد. کمپ تاجي قرار است اوايل سال آينده تحت کنترل عراق دربيايد، در حالي که 
انتظار مي رود کمپ کراپر در ماه آگوست2010به نيروهاي عراق واگذار شود. اين رقم اعالم 
شده ) 11 هزار تن( نسبت به ارقام اعالم شده در ماه مارس دو هزار تن کاهش دارد. در آن 
زمان امريکا اعالم کرده بود حدود نيمي از 13هزار نفري که تحت بازداشت هستند، خطرناك 

تلقي مي شوند.  

 هند خواستار برقراي روابط صلح آميز

 با پاکستان شد  
 

 نخست وزير هند در سخناني در پارلمان هند بر ايجاد فضاي جديد در روابط با پاکستان 
تاکيد کرد و خواستار اتخاذ روابط صلح آميز با اسالم آباد شد. مان موهان سينگ در جلسه 
بر  پاکستان  با  با روابط هند  ارتباط  پارلمان هند در سخناني در  بعدازظهر روز سه شنبه 
اتخاذ سياست هاي صلح آميز تاکيد کرد و اعالم داشت؛ آنچه براي هند اهميت حياتي دارد 
اين است که بار ديگر سعي کنيم با همسايه سرکش خويش روابط صلح آميز برقرار کنيم. 
سخنان رئيس جمهوري هند درخصوص روابط با پاکستان در شرايطي مطرح مي شود که 
پس از حمالت تروريستي به بمبئي و اعالم دخالت گروه هاي تروريستي در خاك پاکستان 
اگرچه برخي روابط تجاري ميان دو کشور ادامه پيدا کرده است اما عماًل ديدارهاي رسمي و 
برنامه هايي که از سوي دولت هاي دو کشور برنامه ريزي شده بود از سوي هند به حالت 
تعليق درآمده است. در همين راستا وزير امور خارجه هند همچنين هفته گذشته اعالم کرده 
بود تا زماني که دولت آصف علي زرداري اقدامي عليه تروريست هاي حمله کننده به هند 

انجام ندهد، هند با اين کشور وارد مذاکره نخواهد شد.  
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نشست غيررسمي آژانس در مورد 
جانشيني البرادعي  

  
نشست غيررسمي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي بامداد 
محمد  جانشيني  نامزدهاي  درباره  آژانس  مقر  در  شنبه(  )سه  ديروز 
البرادعي انجام گرفت. در اين نشست محرمانه و غيررسمي يوکيا آمانو 
نماينده  منتي  عبدالصمد  و  راي   20 به کسب  آژانس  در  ژاپن  نماينده 
نشست  اين  از  هدف  شدند.  نائل  11راي  کسب  به  جنوبي  آفريقاي 
عضو  کشورهاي  حمايت  ميزان  از  نامزدها  که  بود  آن  غيررسمي 
شوراي حکام مطلع شوند و سپس تصميم خود را درباره ادامه رقابت 
سمت مديرکلي آژانس اتخاذ کنند. همچنين براساس نتايج راي گيري 
نشست غيررسمي ديروز )سه شنبه(، لوييز آچاواري نماينده اسپانيا به 
کسب چهار راي نائل شد. ژان پل پونسله نماينده بلژيک و ارنست پتريچ 

نماينده اسلووني موفق به کسب هيچ رايي نشدند.  

درخواست کلينتون از کره شمالي  
گذشت  و  رافت  با  خواست  کره شمالي  از  امريکا  خارجه  امور  وزير 
دو خبرنگار زن امريکايي را که متهم به 12 سال زندان شده اند، آزاد 
کند. هيالري کلينتون وزير امور خارجه امريکا، همچنين اظهار داشت 
باراك اوباما رئيس جمهور اين کشور از هر راه ممکن و از هر کانال 
ممکن براي آزادي اين دو خبرنگار استفاده مي کند. کلينتون مانند ساير 
مقامات دولت اوباما از کره شمالي خواست در مورد رفتار با اين دو 
خبرنگار زن جدا از مساله هسته يي و شوراي امنيت عمل کند. خانواده 
هاي اين دو خبرنگار نيز با صدور بيانيه يي خواستار رحم و دلسوزي 
کره شمالي شدند. در اين بيانيه آمده است؛ ما بسيار نگران وضعيت 
با  که  هستيم  آن  خواهان  کره شمالي  دولت  از  و  هستيم  آنها  رواني 

نشان دادن رافت و عطوفت، آنها را به آغوش خانواده بازگرداند.   

حکم اعدام 13 عضو جنبش عدالت و 
مساوات سودان  

 
دادگاه سودان حکم اعدام 13 نفر از اعضاي جنبش عدالت و مساوات 
سال  در  درمان«  »ام  شهر  به  حمله  در  مشارکت  اتهام  به  را  دارفور 
جنبش  از  که  افرادي  شمار  حکم،  اين  صدور  با  کرد.  صادر  گذشته 
عدالت و مساوات در حمله به ام درمان در ماه »مه« سال گذشته شرکت 
داشتند و به اعدام محکوم شدند به 104 نفر رسيده است. بنا بر اين 
گزارش، دادگستري سودان پس از حمله جنبش عدالت و مساوات به ام 
درمان، دادگاه هاي ويژه يي در خارطوم و ام درمان ايجاد کرد تا ده ها 
نفر از کساني را که مظنون به دست داشتن در اين حمله بودند، محاکمه 
کند. در حمله اين جنبش به ام درمان بيش از 220 نفر کشته شدند و 
نيروهاي دولتي پس از درگيري شديد با شورشيان آنها را مجبور به 

عقب نشيني کردند.  

باروسو يک بار ديگر نامزد رياست 
کميسيون اروپا مي شود  

 
رئيس کميسيون اروپا ديروز از تصميم خود براي نامزدي و ابقا در 
سمت رياست کميسيون اروپا خبر داد. يان فيشر نخست وزير جمهوري 
چک روز گذشته در پايان ديدار و گفت وگو با خوزه مانوئل باروسو 
در  خواستم  باروسو  از  من  کرد؛  اعالم  اروپا  کميسيون  فعلي  رئيس 
صورت آمادگي براي انتخاب مجدد به سمت رياست کميسيون اروپا 
نامزد انتخابات شود و وي نيز به اين درخواست من پاسخ مثبت داد. 
رياست  اکنون  هم  کشورش  که  شد  مطرح  حالي  در  فيشر  اظهارات 
ادواري اتحاديه اروپا را برعهده دارد. باروسو نيز در تاييد اظهارات 
فيشر اعالم کرد؛ من درخواست فيشر براي نامزدي مجدد به منظور ابقا 

در پس رياست کميسيون اروپا را پذيرفتم و از اين بابت خرسندم.  

جاسوسي يک امريکايي براي صدام  
  

مردي که توسط رژيم صدام به عنوان يک »منبع خوب همکاري« نام برده شده 
امريکا  از حمله  پيش  به عراق  اطالعات  تامين  براي  به چهار سال زندان  بود 
امريکايي  قاضي  ادموندز  نانسي  شد.  محکوم   2003 سال  در  کشور  اين  به 
همچنين اظهارات نجيب شمامي را مبني بر اينکه وي تحت اجبار و زور دولت 
صدام ديکتاتور سابق عراق با دولت پيشين عراق همکاري داشته، رد کرد. وي 
همچنين در مورد فعاليت هاي ارتش امريکا در ترکيه پيش از حمله به عراق 
از جمله تشريح محل 200 تانک و چادرهاي پناهندگان اطالعاتي را در اختيار 
رژيم صدام قرار داده است. شمامي 62 ساله همچنين متهم به قاچاق پول، دارو 
و لباس به عراق بوده است. شمامي حتي پس از اينکه در سال 2002 توسط 
اف بي آي مورد بازجويي قرار گرفت به ديدارش با سرويس اطالعات عراق 
ادامه داد. بررسي پرونده عليه اين فرد پس از سقوط رژيم صدام، با اسناد به 

دست آمده انجام شد.  

اعتراف پنتاگون به »اشکاالتي« در حمالت هوايي در افغانستان 
 

وزارت دفاع امريکا اذعان کرد در نحوه بمباران برخي مناطق توسط نيروهاي امريکايي در افغانستان که باعث تحريک خشم و عصبانيت 
مردم افغانستان به دليل تلفات غيرنظاميان شد، »اشکاالتي« وجود داشته است. يک سخنگوي پنتاگون گفت؛ رابرت گيتس وزير دفاع 
امريکا در جلسه تحقيقات درباره اين حمالت که در اوايل ماه مه در استان غربي فراه در افغانستان رخ داد، گزارش هايي ارائه کرد. 
جف مورل سخنگوي پنتاگون که در اين جلسه حضور داشت، گفت؛ در برخي تاکتيک ها و روندها و راهي که قرار بود پشتيباني هوايي 
دقيق در آن صورت بگيرد، اشکاالتي وجود داشت. اين بمباران ها باعث تشديد تنش ها بين افغان ها و نيروهاي خارجي بر سر تلفات 
غيرنظاميان شده است. مقام هاي افغانستان ميزان تلفات حمالت هوايي در فراه را 140 تن اعالم کردند. براساس گزارش خبرگزاري 
رويترز، يک ديده بان حقوق بشر در افغانستان جمع تلفات را 97 تن ذکر کرد و گفت بيش از دو نيروي طالبان در اين حمالت کشته 
نشده اند. اما ارتش امريکا گفته 20 الي 35 غيرنظامي جزء 80 الي 90 کشته شده بوده اند و بيشتر آنها شبه نظاميان طالبان بوده اند 
که از غيرنظاميان به عنوان سپر هاي انساني استفاده کرده اند. سخنگوي پنتاگون تصريح کرد؛ تحقيقات نشان داده تفنگداران دريايي 
امريکايي مستقر در افغانستان براي کاهش تلفات غيرنظاميان دقت زيادي به خرج داده اند. وي گفت تلفات غيرنظاميان تا حد بسيار 

زيادي نسبت به تعداد کشته شدگان طالبان مورد اغراق واقع شده است. 

تالش براي برکناري نخست وزير 
بريتانيا ناکام ماند 

 
تالش گروهي از نمايندگان عضو حزب حاکم کارگر در بريتانيا براي برکناري نخست وزير اين کشور به نتيجه نرسيد. روز سه شنبه 
گوردون براون نخست وزير و رهبر حزب کارگر در نخستين جلسه هيات دولت پس از ترميم کابينه در اواخر هفته گذشته شرکت 
کرد در حالي که شامگاه دوشنبه، اکثر شرکت کنندگان در جلسه نمايندگان حزب در مجلس عوام حمايت خود را از ادامه رهبري 
او اعالم داشته بودند. جلسه روز دوشنبه پس از اعالم نتايج انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد که در آن حزب کارگر که از سال 

1997 تاکنون دولت بريتانيا را در دست دارد، متحمل شکست سنگيني شد. 
با اعالم نتيجه آراي راي دهندگان بريتانيايي در انتخابات پارلمان اروپا، 

مشخص شد حزب کارگر با کسب کمتر از
16 درصد آرا در رده سوم پس از يک حزب کوچک اين کشور قرار گرفته 
و تعدادي از کرسي هاي خود را از دست داده است. همچنين در خالل چند 
مورد  در  يي  رسانه  هاي  گزارش  انتشار  پي  در  به خصوص  اخير  هفته 
سوءاستفاده برخي از نمايندگان مجلس عوام، از جمله شماري از اعضاي 
ارشد حزب کارگر، از مزاياي شغلي، محبوبيت آقاي براون به شدت تنزل 
کرده است. هر تعدادي از نمايندگان احزاب مخالف نيز با همين اتهام مواجه 
بر  بيکاري که  نرخ  افزايش  به خصوص  اقتصادي  نتايج بحران  اند.  بوده 
اساس برخي آمار به مرز 9 درصد نزديک مي شود، بر حمايت عمومي از 
دولت و شخص گوردون براون که پيش از تصدي سمت نخست وزيري، 
در مقام وزير خزانه داري عهده دار مديريت اقتصاد کشور بود، تاثيري 
منفي داشته است. عالوه بر اين، در چند هفته اخير تعدادي از اعضاي دولت 

به دليل ارتباط با رسوايي سوءاستفاده از مزاياي شغلي نمايندگان يا به نشانه مخالفت با ادامه رهبري آقاي براون از سمت هاي 
خود استعفا داده اند. با توجه به اينکه دوره کنوني پارلمان بريتانيا تا ماه ژوئن سال آينده به پايان مي رسد و الزم است انتخابات 
پارلماني تا آن زمان برگزار شود، مخالفان آقاي براون اصرار داشتند براي جلوگيري از شکست سنگين حزب در انتخابات آتي الزم 
است رهبري حزب تغيير يابد. جلسه نمايندگان مجلس عوام از حزب کارگر در روز دوشنبه با حضور نخست وزير در محل پارلمان 
تشکيل يافت و براي چند ساعت پشت درهاي بسته ادامه يافت. در حالي که گزارشگران رسانه هاي عمومي در سرسراي ورودي 
مجلس در انتظار نتيجه اين جلسه بودند. موضوع اصلي بحث در اين جلسه تصميم گيري در مورد ادامه رهبري گوردون براون بود 

به نحوي که با بهبود وجهه حزب در افکار عمومي، امکان پيروزي حزب در انتخابات آينده افزايش يابد.

ادامه زمامداري براون
مخالفان آقاي براون درخواست کرده بودند در اين جلسه، در مورد ادامه رهبري گوردون براون راي گيري مخفي به عمل آيد و 
در صورت مخالفت اکثريت شرکت کنندگان با نخست وزير، وي از اين سمت کناره گيري کند. در عمل، آقاي براون و طرفداران او 
توانستند شرکت کنندگان در جلسه را قانع کنند که تغيير در رهبري حزب در شرايط کنوني تنها به تضعيف بيشتر موقعيت حزب مي 
انجامد و فشار براي برگزاري انتخابات عمومي براي گزينش نخست وزيري را که با کسب حمايت راي دهندگان از برنامه هاي خود 
به اين سمت دست يافته افزايش مي دهد در حالي که با توجه به نظرسنجي ها، برگزاري انتخابات در شرايط فعلي قطعًا به شکست 
حزب کارگر منجر خواهد. اگرچه دوره قانونگذاري پارلمان بريتانيا حداکثر پنج سال است، اما نخست وزير تا قبل از پايان اين دوره، 
در هر زماني که مناسب بداند مي تواند خواستار صدور فرمان انحالل پارلمان و برگزاري انتخابات جديد براي گزينش نمايندگان 
مجلس عوام شود. براساس گزارش ها، نخست وزير در سخناني در جلسه دوشنبه وجود نقاط ضعف در عملکرد دولت را پذيرفت 

و وعده داد براي حل مسائل، به نظرات نمايندگان عضو حزب توجه بيشتري کند. 
در نظام سياسي بريتانيا، حزبي که اکثريت کرسي هاي مجلس عوام را در اختيار داشته باشد دولت را تشکيل مي دهد و اعضاي 
انتخابي سلفي( و مجلس غيرانتخابي لردها )مجلس عليا( هستند هرچند بنا بر سنت،  دولت همگي از اعضاي مجلس عوام )مجلس 
معمواًل نخست وزير و اعضاي ارشد دولت بايد نماينده مجلس عوام باشند. معمواًل رهبر حزب اکثريت در مجلس عوام مامور تشکيل 
کابينه مي شود و سمت نخست وزيري را برعهده مي گيرد. آقاي براون از سال 2007 و کناره گيري توني بلر نخست وزير سابق، 
به رهبري حزب انتخاب شد و به عنوان نخست وزير، زمام امور بريتانيا را در دست گرفت. براساس مقررات داخلي حزب کارگر، 
رهبر حزب با آراي اتحاديه نمايندگان حزب در مجلس عوام و پارلمان اروپا، اتحاديه هاي کارگري و اعضاي عادي حزب انتخاب مي 
شود و هر يک از اين سه گروه، داراي آراي مساوي هستند. در صورت کناره گيري يا درگذشت رهبر حزب، نامزدهاي جانشيني او 
بايد از سوي دست کم 5/12 درصد از نمايندگان حزب در مجلس عوام براي شرکت در رقابت ها معرفي شده باشند اما در صورتي 
که يکي از اعضاي حزب در پارلمان به منظور برکناري رهبر حزب خود را نامزد انتخابات رهبري کرده باشد، براي ورود به صحنه 
رقابت الزم است از حمايت دست کم 20 درصد اعضاي حزب در مجلس عوام برخوردار باشد. اعالم نامزدي داوطلبان رهبري حزب 
قبل از برگزاري اجالس ساالنه حزب صورت مي گيرد، هرچند معمواًل رهبران حزب بدون رقابت هر سال به اين سمت انتخاب مي 
شوند و به خصوص هنگامي که حزب کارگر دولت را در دست دارد، تغيير رهبر حزب مگر با کناره گيري داوطلبانه خود او تحولي 

غيرعادي است. 
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  موزه هرژه، پاتوقي براي 
دوستداران تن تن و ميلو  

 

هرژه طراح معروف بلژيکي و خالق ماجراهاي تن تن و ميلو، نزديک به ربع قرن پس از درگذشتش در موزه 
يي که ويژه آثار او است، ميزبان دوستداران خود خواهد بود. اين موزه که در نزديکي بروکسل قرار دارد، 
بلژيک  فرهنگي کشور  ميراث  از  استريپ  يا کميک  يافت.داستان هاي مصور  )2 ژوئن( گشايش  سه شنبه 
محسوب مي شوند. يکي از طراحان دنياي داستان هاي مصور هرژه خالق تن تن و ميلو است. بخشي از 
آثار هرژه، که نام واقعي او ژرژ رمي است، تاکنون در موزه ويژه کميک استريپ در بروکسل عرضه شده 
بود، اما حال موزه يي در شهر لوون ال نوو گشايش يافته که فقط و فقط به آثار اين طراح موفق اختصاص 
دارد.همسر هرژه که ساليان پيش در فکر احداث چنين موزه يي بود، نخست قصد داشت اين طرح را در خود 
پايتخت عملي کند، اما مکان مناسبي براي اجراي آن نيافت. طرح و برنامه ريزي ساخت اين موزه نزديک به 
هفت سال و اجراي خود پروژه احداث نيز سه سال به طول انجاميد، اما حاصل آن به رغم برخي کاستي هاي 
کوچک، بسيار ديدني است. به گفته لوران دو فروبرويل رئيس موزه هرژه احداث اين موزه اهميت زيادي 
براي »فاني رودول« همسر هرژه داشته است؛ »او روياي خود را تحقق بخشيده و اين موزه به نظر من فوق 
العاده است. شکي ندارم اگر هرژه زنده مي بود و سري به اين موزه مي زد، واقعًا تحت تاثير قرار مي گرفت. 
نکته يي بسيار مهم است.«فاني رودول همسر هرژه مجموعًا 17 ميليون يورو براي احداث موزه يي  اين 
ويژه آثار شوهرش هزينه کرده و در نهايت هم با اجراي اين طرح سبب شده است هرژه به عنوان هنرمندي 
چندسويه به عالقه مندان شناسانده شود. براي نمونه در سالن شماره يک طرحي کوچک از يک قطار به 
نمايش گذاشته شده که هرژه آن را در سن چهار سالگي کشيده است. متاسفانه توضيحات بيشتري در کنار 
اين قطعه و همچنين بسياري از قطعات ديگر ارائه نشده و اين يکي از ضعف هاي موزه است. البته نبايد اين 
را هم از ياد برد که در بلژيک و فرانسه، هرژه و مخلوقاتش، تن تن و ميلو، شخصيت هايي بس آشنا هستند.

با وجود اين، عالقه مندان در اين موزه با آثار، فضا و ابعادي از کارها و فعاليت هاي هرژه آشنا مي شوند 
که تاکنون با آنها آشنايي نداشته اند. براي نمونه در يکي از سالن ها شيوه کار »استوديوي طراحي هرژه« 
به خوبي به نمايش گذاشته شده و مي توان روي ميزي طرح هاي مربوط به ماجراي »پرواز 714 سيدني« 
را که به شکلي نامرتب پخش شده اند، ديد. پنداري طراحان براي استراحت و خوردن ناهار دفتر کار را ترك 
کرده اند و به زودي برمي گردند.اگرچه در اين موزه نهايت سعي بر آن بوده که تصويري مثبت از هرژه 
ارائه شود، اما قطعات و آثاري نيز به معرض نمايش گذاشته شده اند که به سال هاي بحث برانگيز فعاليت 
اين طراح بلژيکي برمي گردند. در اين زمينه مي توان به پاورقي هاي مصوري اشاره کرد که از ماجراهاي 
تن تن و ميلو در روزنامه »Le Soir« در سال هاي اشغال بلژيک توسط ارتش نازي منتشر شده اند. هرژه 
بارها مورد انتقاد و اتهام قرار گرفته که در آن سال ها با نازي ها همکاري مي کرده، يا دست کم سکوت را 

بر اعتراض ترجيح مي داده است. 

البته در يکي از طرح هاي آن سال ها که هرژه از موسيو بلوم، يکي ديگر از شخصيت هاي مصورش کشيده، 
مي توان قهرمان داستان را ديد که دارد اين شعار را بر ديوار مي نويسد؛ »هيتلر ديوانه است،«يکي ديگر از 
انتقاداتي که هرژه با آن روبه رو بوده، نگاه ساده انگارانه اش به استعمار، از جمله در داستان »تن تن در 
کنگو« است. و دقيقًا اين بعد انتقادي است که در موزه هرژه اثر چنداني از آن نمي توان يافت. البته لوران 
دو فروبرويل رئيس موزه هرژه در اين مورد يادآور مي شود؛ »شما به بافت زماني آن دوران و گذشته 
برگرديد. در آن زمان کشورهايي چون بريتانيا، فرانسه و بلژيک مستعمره داشتند. هرژه قصد نداشت پديده 
استعمار را توجيه کند، بلکه قصد او ارائه روايتي تصويري از يک ماجرا بود. به نظر من مطرح کردن اين 
موضوع ها، بسيار مبالغه آميز است.«يوست سوارته يکي از طراحان معروف معاصر که از پيروان مکتب و 
سبک هرژه است، درباره نقش او در دنياي کميک استريپ مي گويد؛ »هرژه شايد در همه عرصه ها ابداع گر 
نبوده باشد، اما در روايت کردن داستان فوق العاده بود. او قادر بود داستان ها را در يک طرح و تصوير يا 
در مجموعه يي از تصاوير نقل کند و واقعًا بر حرفه اش احاطه داشت. هرژه براي دنياي داستان هاي مصور 

و کميک استريپ همان اهميتي را دارد که هيچکاك براي دنياي فيلم،« 

 

سيگارهاي راديواکتيوي  
 

اتهام   پليس بخارست يک مرد 50ساله را به 
گرد  با  سيگارها  هاي  بسته  کردن  مسموم 
محکوم  ابد  حبس  به  و  دستگير  اکتيو  راديو 
در  بخارست  مرکزي  پليس  سخنگوي  کرد. 
مصاحبه يي با رسانه هاي دولتي اين کشور 
گفت؛ ماموران پليس بخارست يک مرد 50ساله 
را به اتهام مسموم کردن بسته هاي سيگار با 
کردند.  دستگير  اکتيو  راديو  گرد  از  استفاده 
در  مرد  اين  همسر  و  39ساله  ام«  »اليزابتا 
بازجويي هاي خود به ماموران پليس مرکزي 
بخارست يادآور شد؛ همسرم از اينکه مردم را 
آزار بدهد و از رنج و عذاب کشيدن آنها لذت 
روشي  هر  از  و  داشت  خوبي  احساس  ببرد، 
استفاده مي کرد تا مردم را دچار رنج و عذاب 
کند. وي ادامه داد؛ در آخرين بار متوجه شدم 
بسته هاي سيگار را با گرد راديو اکتيو آغشته 
کرده و در اختيار مردم و حتي دوستانش قرار 
مي دهد، به طوري که تاکنون سه نفر از افرادي 
دچار  اند،  کرده  مصرف  را  سيگارها  اين  که 
مسموميت شديد شده و 15 نفر ديگر نيز در 
بيمارستان بستري هستند. گفته مي شود اين 
مرد پس از گزارش همسرش به پليس مرکزي 
بنا به حکم دادگاه عالي  بخارست، دستگير و 
اين کشور به حبس ابد محکوم شد. گرد راديو 
افراد  مسموميت  دچار  خود  خودي  به  اکتيو 
نمي شود، اما اگر درون سيگار قرار گرفته و 
مصرف شود باعث مسموميت شديد مصرف 

کننده مي شود.  

قتل به خاطر کفش  
  

خبر  امريکا  ايلينويز  ايالتي  پليس  مقامات 
خريد  سر  بر  دختري  و  پدر  درگيري  دادند؛ 
يک جفت کفش، به قتل دختر انجاميد. کاپيتان 
»مديسون«  منطقه  پليس  رئيس  ولز«-  »برد 
يي  مصاحبه  در  امريکا-  »ايلينويز«  ايالت  در 
مرد  يک  افزود؛  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  با 
47ساله دختر 24ساله خود را با ضربات مشت 
که بر سر وي وارد آورد، به قتل رساند. گفته 
بر سر خريد  دختر  و  پدر  درگيري  مي شود 
کفش بود که منجر به قتل دختر شد. گفته مي 
شود درگيري اين پدر و دختر زماني آغاز شد 
که هنگامي که اين دو نفر براي خريد کفش از 
خانه خارج مي شدند، به يکديگر فحاشي کرده 
و با يکديگر درگير شدند. در گزارش پليس اين 
از  پدر سنگدل پس  است  آمده  ايالت همچنين 
آنکه دخترش را مورد ضرب و شتم قرار داد 
بيرون  به  منزل مسکوني اش  پنجره  از  را  او 
شدن  کشته  به  وي،  عمل  اين  که  کرد  پرتاب 
ايالتي  پليس  تحقيقات  شد.  منجر  جوان  دختر 

در مورد اين درگيري ادامه دارد.  

زنده ماندن معجزه آسا  
 
 

کردند؛  اعالم  چين  مرکزي  اورژانس  مقامات 
يک زن جوان پس از سقوط از طبقه بيست و 
هفتم يک آسمانخراش به طرز معجزه آسايي 
»ژجيانگ«  استان  پليس  سخنگوي  ماند.  زنده 
در مصاحبه يي با خبرگزاري شينهوا تصريح 
کرد؛ اين زن 29ساله که »چن« نام دارد، پس از 
سقوط از طبقه بيست و هفتم يک آسمانخراش 
در اين منطقه به طرز معجزه آسايي از خطر 
مرگ نجات پيدا کرد. سخنگوي پليس در ادامه 
افزود؛ اين زن پس از سقوط از اين طبقه روي 
يک  روي  آن  از  پس  و  درختان  هاي  شاخه 
خودرو سقوط کرد، اما به طرز معجزه آسايي 
نجات يافت. مقامات اورژانس منطقه نيز اعالم 
از  جراحاتي  دچار  تنها  جوان  زن  اين  کردند 

ناحيه يکي از پاها و کوفتگي روي بدنش شده 
و هم اکنون در بيمارستان شماره دو مردمي 
»نيگ بو« بستري است. اين در حالي است که 
همسر اين زن در مصاحبه يي با رسانه هاي 
دولتي چين عنوان کرد؛ همسرش از افسردگي 
به  سقوط  اين  دارد  امکان  و  برد  مي  رنج 

افسردگي وي مرتبط باشد.  

سردرد فضايي در 
فهرست خطرات شغلي 

فضانوردان  
محققان هشدار دادند؛ فضانوردان بايد سردرد 
فضايي را نيز به فهرست خطرات شغلي خود 
بيفزايند. در اين تحقيقات پژوهشگران روي 17 
فضانورد مطالعه کرده و دريافتند دوسوم آنها 
اند  شده  دچار سردرد  هايشان  ماموريت  در 
اما اين سردرد پس از بازگشت آنها به زمين 
اين  گويند؛  است. محققان مي  رهايشان کرده 
سردردهاي عاجز کننده منحصر به فرد هستند 
و به طور کلي با بيماري معمول حرکت در فضا 
ارتباطي ندارند. محققان هلندي نتايج يافته هاي 
خود را در مجله سفااللگيا منتشر کرده اند. اين 
محققان پيشنهاد داده اند سردرد فضايي بايد 
به عنوان يک ناراحتي و بيماري مجزا مربوط 
به اين شغل معرفي شود. اين تحقيقات نشان 
مي دهد سردردهاي ناتوان کننده به طور مکرر 
در طول ماموريت هاي فضايي در فضانوردان 
بروز مي کند. با وجودي که اين افراد وقتي در 
دچار سردرد  طبيعي  طور  به  اند  بوده  زمين 
نمي شدند. پيش از اين کارشناسان تصور مي 
کردند تمام مشکالتي که از لحاظ جسمي براي 
فضانوردان حين انجام ماموريت فضايي پيش 
بيماري حرکت در شرايط  به  آيد مربوط  مي 
تحقيق  در  اما  است  جاذبه  بدون  و  وزني  بي 
اخير معلوم شد در اکثر موارد اين سردردها 
و  ندارد  فضا  در  حرکت  بيماري  با  ارتباطي 
عالئم  شود.  نمي  محسوب  آن  عالئم  جزء 
اصلي بيماري حرکت در فضا تهوع، استفراغ 
و سرگيجه است. محققان تئوري هاي مختلفي 
عنوان  اين سردردها  بروز  علت  عنوان  به  را 
باعث  جاذبه  کاهش  اينکه  جمله  از  اند  کرده 
پايين آمدن اکسيژن در خون و در نتيجه بروز 
براي  مطالعه  شود.  مي  فضايي  سردردهاي 
کشف عامل اصلي اين مشکل و راه جلوگيري 

يا بهبود آن ادامه دارد.  
 

153 بار حبس  
 

 يک مرد انگليسي با 153 بار به زندان افتادن 
»پال  شد.  گينس  رکوردهاي  کتاب  رکورددار 
بالدوين« يک مرد 49ساله اهل »پورتموث« در 
به  بار   153 اينکه  دليل  به  که  است  انگلستان 
کتاب  رکورددار  توانست  است،  افتاده  زندان 
49ساله  مرد  اين  شود.  گينس  رکوردهاي 
سي  بي  بي  خبري  شبکه  با  يي  مصاحبه  در 
خاطرنشان کرد؛ من براي آنکه به اين رکورد 
که براي اولين بار در جهان به ثبت مي رسد، 
دست پيدا کنم، هر بار از شگرد جديدي براي 
دستگير شدن توسط پليس انگلستان استفاده 

مي کردم.

وي يادآور شد؛ اولين بار که به جرم سرقت 
تنها 500 پوند توسط ماموران پليس انگلستان 
کرد  خطور  ذهنم  به  ايده  اين  شدم،  دستگير 
خود  نام  به  جديد  رکوردي  طريق  اين  از  که 
برسانم.  ثبت  به  گينس  رکوردهاي  کتاب  در 
آخرين بار يا براي يکصد و پنجاه و سومين 
مصرف  الکلي  مشروبات  آنقدر  ام  دستگيري 
رانندگي  به  اقدام  مستي  حالت  در  که  کردم 
از  يکي  ديوار  به  خود  خودروي  کوبيدن  و 
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شما که هفته نامه پرشين را می خوانيد، هيچ وقت به نظرتان رسيده که چه 
چيزهايی در آن بايد کم يا زياد شود؟ به هر حال اين حق شما و وظيفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشيم. ما را در انجام وظيفه برای ادای 

حق شما با شرکت در اين نظر سنجی همراهی فرماييد.
با تشکر
هفته نامه پرشين

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصيالت: ................................................................................

آدرس الکترونيکی: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.

1( لوگو.......................................................................................................................... 
2( روی جلد .................................................................................................................
3( صفحه آرايی ..........................................................................................................
4( اخبار و گزارش ......................................................................................................
5( مطالب تحليلی .........................................................................................................
6( ادبيات ......................................................................................................................
7( انديشه .....................................................................................................................
8( هنر و سينما.............................................................................................................
9( پزشکی.....................................................................................................................
10( اقتصاد ..................................................................................................................
11( سياست .................................................................................................................
12( گردشگری ............................................................................................................
13( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
14( ورزشی ................................................................................................................
15(  حوادث .................................................................................................................
16( خانه داری ............................................................................................................
17( سرگرمی ..............................................................................................................
18( آذری ....................................................................................................................
19( ديار آشنا ..............................................................................................................
20( انگليسی .................................................................................................................
21( آگهی .....................................................................................................................
22( توزيع ....................................................................................................................
23( روابط عمومی ......................................................................................................

ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طريق پست به آدرس : 

Lord Business Centre, 2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road,  London  NW2 7AX

ارسال نمائيد

و يا از طريق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکميل نمائيد.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

مشهور  هاي  ساختمان 
پليس  توسط  آخر  در  و  کرده  »نيوهمپشاير«  منطقه 
کتاب  نمايندگان  شود،  مي  گفته  شدم.  دستگير 
رکوردهاي گينس نام اين مرد را به دليل آنکه براي 
اولين بار در دنيا 153 بار به زندان افتاده است، در 

اين کتاب به ثبت رسانده اند.  

جوان ترين بيمار 
سرطاني جهان  

  
دختر بچه 10 ساله جوان ترين زن دنيا است که مدت 
حال  در  و  سينه شده  دچار سرطان  است  سال  يک 

درمان اين بيماري کشنده است.
آسلم  پاول  هانا  والدين  آسوشيتدپرس،  از  نقل  به 
وجود  متوجه  بوده  سالش   9 که  زماني  کاليفرنيايي 
توموري روي سينه دخترشان مي شوند و در مراجعه 
به دکتر از سرطاني شدن سلول هاي سينه دخترشان 
دخترش  بيماري  درباره  هانا  شوند.مادر  مي  مطلع 
مي گويد؛ هانا از 9سالگي تاکنون انواع درمان ها را 
تجربه کرده و روحيه خوبي دارد اما سرطان روز به 
احتمال  پزشکان  و  کند  مي  پيشرفت  بدنش  در  روز 
بهبودي و رهايي وي از اين بيماري کشنده را خيلي 
زياد نمي دانند. اين دختربچه در مصاحبه اش با شبکه 
خبري ام بي سي گفته است گاهي وقت ها حس مي 
کنم درونم دختربچه 10ساله يي در حال رشد کردن 
است و دوست دارد مانند ديگر هم سن و سال هايش 
بازي کند اما با ديدن ديوارهاي بيمارستان احساس 
مي کنم خيلي بزرگ تر و پيرتر از يک دختر 10ساله 

هستم.  

کشف 11 جسد مثله شده
 در مکزيک  

 
را  مرد   11 شده  مثله  جسد  مکزيک  پليس  مقامات   
کشور  اين  شرق  شمال  در  سوخته  ون  يک  درون 

کشف کردند. 
با  يي  مصاحبه  در  مکزيک  فدرال  پليس  سخنگوي 
خبرگزاري فرانسه اعالم کرد؛ ماموران پليس کشور 
در جست وجوي خود در منطقه »سونورا« در شمال 
 11 شده  مثله  جسد  شدند  موفق  کشور  اين  شرق 
مرد را که درون يک ون سوخته جاسازي شده بود، 
بيابند. گفته مي شود ماموران پليس فدرال مکزيک در 
بازرسي از اين ون سوخته يک يادداشت را که احتمال 
خودرو  اين  در  مرد   11 اين  قاتالن  توسط  رود  مي 
فدرال  پليس  سخنگوي  يافتند.  باشد،  شده  گذاشته 
مکزيک در ادامه مصاحبه اش افزود؛ در بازرسي هاي 
کارشناسي ماموران پليس فدرال مکزيک اين موضوع 
باندهاي  با  ارتباط  در  مرد   11 اين  که  مشخص شد 

قاچاق مواد مخدر جان خود را از دست داده باشند.
با اين حال تحقيقات در مورد اين قتل ها ادامه دارد. 

از سال گذشته ميالدي تاکنون حدود 36 هزار نيروي 
ارتش مکزيک و ده ها هزار مامور پليس اين کشور 
در مرزها و مناطق مختلف مکزيک مستقر شدند تا به 
اقدامات خشونت  و  مخدر  مواد  قاچاقچيان  با  مقابله 
آميز آنها بپردازند؛ با اين حال بر اساس گزارش هاي 
ميالدي  گذشته  سال  از  مکزيک  فدرال  پليس  رسمي 
يا  مستقيم  ارتباط  در  نفر   700 و  هزار  هفت  تاکنون 
غير مستقيم با قاچاقچيان مواد مخدر جان خود را از 

دست داده اند.  

 آفتاب گرفتن، دردسرساز شد  
  

دختربچه  يک  کردند؛  اعالم  انگلستان  هاي  رسانه 
حدود  اصولي،  غير  گرفتن  آفتاب  دليل  به  10ساله 
70 درصد دچار سوختگي شد، اما جان وي در خطر 
نام  خواست  که  10ساله  بچه  دختر  اين  نيست.مادر 
با  يي  مصاحبه  در  نشود،  فاش  دخترش  و  خودش 
خبرگزاري آسوشيتدپرس تصريح کرد؛ دخترم عالقه 
خاصي به شنا کردن و آفتاب گرفتن به ويژه در فصل 
اين بار متاسفانه به دليل آنکه  اما  هاي آفتابي دارد، 
 70 دچار  بدنش  کرد،  کار  اين  به  اقدام  اصولي  غير 
درصد سوختگي شد. سخنگوي مرکز پزشکي »ولز« 
انگلستان  دولتي  هاي  رسانه  با  يي  مصاحبه  در  نيز 
يادآور شد؛ اين دختر بچه تنها 16 دقيقه زير آفتاب 
از ماسک و حفاظ  به دليل استفاده نکردن  اما  بوده، 
مناسب قسمت هايي از صورت، گردن و پاهايش دچار 
70 درصد سوختگي شده است. در گزارش پزشکان 
معالج اين دختر آمده است که خوشبختانه خطر جدي 

جان اين کودك 10ساله را تهديد نمي کند.  

سازمان ملل؛ مانع کمک به 
نيازمندان افغان نشويد 

 
سازمان ملل از طرف هاي درگير جنگ در افغانستان 
خواسته است مانع رسيدن کمک به آسيب ديدگان و 
آوارگان نشوند. مقامات سازمان ملل در کابل اعالم 
سازمان  اين  هاي  کمک  حامل  هاي  کاميون  کردند 
غرب  در  فراه  واليت  آوارگان  و  ديدگان  آسيب  به 
افغانستان، به داليل امنيتي در ميان راه متوقف شده 
و هنوز به محل نرسيده است.اين سازمان در حالي 
از نرسيدن کمک ها به نيازمندان ابراز نگراني مي کند 
که اخيراً عمليات هوايي در واليت فراه منجر به کشته 
شدن ده ها غيرنظامي شد.دفتر نمايندگي سازمان ملل، 
يوناما، مي گويد هنوز ناامني در اين منطقه ادامه دارد 
و اين وضعيت باعث شده کمک هاي انسان دوستانه 
به آنجا نرسد.نيالب مبارز يکي از سخنگويان يوناما 
که  هايي  کمک  گفت  کابل  در  خبري  نشست  يک  در 
کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان به 
اين منطقه فرستاده بود، هنوز به دليل ادامه ناامني به 

آنجا نرسيده است.

 فروش و نصب برنامه های جديد 
کامپيوتری

XPويندوز ويستا، ويندوز 

Microsoft Office ،آنتی ويروس و فايروال
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی ديگر 
با قيمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 623
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فروشی
مغازه A1 در منطقه ميداول 

رويروی مرکز اسالمی
 بفروش ميرسد

07588892697

اجاره
يک آپارتمان دوخوابه

ميداول W9 جهت اجاره

07966456106

جنبش 
رنگ ها 

رنگ ها شهر را پر کرده اند. در کوچه و خيابان دخترها و پسرها 
هر کدام نواري رنگي به مچ دست خود بسته اند. جوان هايي که با 
اين نوار هاي رنگي نه طرفداري خود از يک نامزد انتخابات بلکه 
تعلق به يک گروه فکري و از آن مهم تر تصميم براي کنشگري 

سياسي را نشان مي دهند. 
تبليغات کسي  براي  نيستند و  انتخاباتي  آنها اعضاي ستاد  همه 

ماموريت نگرفته اند ولي همه رويايي براي بهتر زيستن دارند.

پدر و مادر ها فرزندان شان را از سياست مي ترسانند. مي گويند 

انگليسي ها همه چيز را کنترل  اين کار عاقبت ندارد. مي گويند 
مي کنند. مي گويند دست هاي پنهاني همه را به بازي گرفته اند. 
آنهايي که پير تر هستند با نقل خاطره بقيه را نصيحت مي کنند 
بار شرح  چندمين  براي  را  خود  هاي شکست خورده  تجربه  و 
مي دهند. بعد نتيجه مي گيرند دنيا از تقلب و دروغ ساخته شده 
است و نبايد فريب خورد اما جوان هايي که نوار هاي رنگي را 
به مچ دست و کيف و کوله پشتي هايشان بسته اند مي خواهند 
در دنيايي زندگي کنند که فريب و دروغ کمتري داشته باشد. عده 
يي از اين هم جلوتر مي روند و مي گويند شناسنامه هايتان را 

کثيف نکنيد.
راي و صندوق و انتخابات را رها کنيد تا همه چيز آنقدر خراب 
شود که خود به خود دوباره درست شود ولي جوان هايي که 
پوستر ها را روي ديوار مي چسبانند در اشتياق مهري هستند 
به  که  باالخره گروهي  و  که روي صفحه شناسنامه مي خورد 
خود  اطراف  جهان  از  درکي  اينکه  به  کنند.  مي  افتخار  نفهميدن 
ندارند و تنها سر به پر کردن روزانه شکم خود بسته اند. آنها هم 
جوان ها را به خاطر فکر کردن مسخره مي کنند اما جوان هاي 
جنبش رنگ ها ذهن را به کار انداخته اند تا سهمي در آينده داشته 
باشند. پس راي مي دهند و ديگران را تشويق به راي دادن مي 
کنند. بيش از يک دهه پيش نسلي به نام دوم خردادي ها شکل 
اما ريشه هاي خود را  گرفت که در ميان تندباد ها گرفتار آمد 
حفظ کرد.گروه جواناني که امروز جنبش رنگ ها را پديد آورده 
اند نويد حضور نسلي را مي دهند که راي خود را به صندوق مي 
ريزد و به انتظار مي ماند تا نتيجه آن را به چشم ببيند؛ نسلي که 
عصيانگر و آرمانخواه نيست؛ جنبشي که سالح و ابزارش رنگ 
مچ بند ها، لباس ها و پرچم ها است؛ نسلي که قصد زير و رو 
آزاد زندگي  و  تنها مي خواهد قوي، شاد  ندارد  را  کردن جهان 

کند. 

پيام يک 

انتخاب 
ناصر صبوری 

سر  پشت  را  شيرينی  تجربه  گذشت،  که  روز هايی  در  ايرانی ها 
از  حمايت  و  رای  صندوق های  پای  در  حضور  موج  گذاشتند. 

در  را  بسياری  روز های  و  شب ها  مردم  تا  شد  عث  با  کانديدا ها 
تبليغ  را  نظر خود  مورد  کانديدای  نوعی  به  و  بگذرانند  خيابان ها 
برگزاری  از  قبل  هفته  چند  تا  که  داد  رخ  شرايطی  در  اتفاق  اين  کنند. 
در  انتخابات  موج  شدن  فراگير  از  نشانه ای  جمهوری  رياست  انتخابات 
خصوصا  و  سيما  و  صدا  برنامه های  پخش  با  اما  نمی شد،  ديده  ايران 

مناظره های تلويزيونی فضای جامعه دگرگون شد. 
اين شور و نشاط اجتماعی جدا از اين که باعث باالرفتن مشارکت مردم 
در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران شد، فايده های ديگری هم 

برای کشورمان داشت که يکی از آنها کاهش چشمگير آمار جرم بود. 

آموزه های  و  ارزش ها  به  توجه  دليل  به  ما  کشور  در  آمار جرم  اگرچه 
اخالقی قابل مقايسه با آمار کشورهای غربی نيست، اما کاهش يا افزايش 
جرايم در کشور ما به فراخور ماه ها و مناسبت ها قابل پيش بينی؛ است، 
برای نمونه کاهش شديد جرايم در ماه های رمضان، محرم، صفر و ايام 

تعطيالت نوروزی در اين حلقه معنای جدی پيدا می کنند.
بديهی است هر چه شور و نشاط در ميان افراد يک جامعه تجلی پيدا کند، 
به همان ميزان تاثير بسيار مثبتی در کاهش جرم و قانون گريزی خواهد 

داشت.
و  قضايی  مراکز  در  موجود  ارقام  و  آمار  گواه  به  و  اخير  ماه  يک  در 
که  هستيم  جامعه  مختلف  اليه های  در  جرم  نزولی  سير  شاهد  انتظامی، 
علت آن شور و شعف مردم برای شرکت در انتخابات است؛ موضوعی که 
اکنون به موجی بزرگ در کران تا کران ميهن اسالمی تبديل شده است و 
امروز کمتر می توان شاهد بود که بحث در ارتباط با اين انتخاب بزرگ در 

کوچه و خيابان، خانه ها، اداره ها و... رواج نداشته باشد. 
موجب  که  است  مواردی  از  خود  جرايم  و  خيابانی  نزاع  قتل،  سرقت، 
می شوند انبوهی از پرونده ها وارد محاکم قضايی شوند، اما در يک ماه 
اخير اين جرايم کاهش چشمگيری داشته که در نوع خود حامل يک پيام 
مهم است که اگر شور و نشاط در ميان آحاد جامعه نهادينه شود، به تبع 

آن می توان به کاهش جرايم اميدوار بود.
اين روزها هرکس به فراخور انديشه و بينشی که دارد، از يک کانديدای 

از  افزايش ظرفيت حتی  به موازات آن شاهد  انتخاباتی حمايت می کند و 
سوی جوانانی هستيم که شايد به خاطر توقف يک خودرو به مشاجره و 

نزاع با راننده می پرداختند.
توجه به قانون و ملزم کردن خود به رعايت مقررات و قوانين ساری و 
اميدواری  اين  و  است  بخشيده  شهرها  به  خاصی  هوای  و  حال  جاری، 
رياست  انتخابات  در  مردم  گسترده  مشارکت  با  همگام  که  دارد  وجود 
تا  قرار گيرد  اين حرکت عظيم مردمی مورد توجه جدی  پيام  جمهوری، 

بتوانيم هر روز شاهد کاهش آمار و ارقام جرايم در کشور باشيم.
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تبليغات برای کانديدا های 
رياست جمهوری

باز تبليغات شد بار دگر چسبانده اند 
عکسهايی را به هر ديوار و در چسبانده اند  

از زمين و آسمان کاغذ ببارد چون بال 
ديده تا بر هم زنی بر دور و بر چسبانده اند  

کار افرادی شده اين روزها چسباندنی 
گرچه افراد دگر شب تا سحر چسبانده اند  

جای خالی نيست ديگر بر در و ديوار شهر
عده ای از احمدی هم زودتر چسبانده اند  

در ميان کوچه های تنگ و تار بی عبور 
بين هر کوی و محله يا گذر چسبانده اند  

روی ماشين روی گاری روی فرغون روی چرخ
روی سنگ و شيشه و زير و زبر چسبانده اند  

پشت و روی آمبوالنس و روی تخت مرده کش
روی بيمار نزار و محتضر چسبانده اند  

روی کارتنهای شلغم يا چغندر يا پياز 
روی گونی زرشک و يا شکز چسبانده اند  

تا که ديشب کوچه و ديوارمان کردم تميز 
صبح ديدم ده برابر بيشتر چسبانده اند  

توی پارکی هم بديدم عکس يک کانديد را 
پشت يک شخصی که خوابيده دمر چسبانده اند  

جای انکه مشکل بيچاره ای را حل کنند 
پولشان را کرده کاعذ بی جهت چسبانده اند  

صبح چون از خانه بيرون آمدم ديدم عجب
پيش رويم عکس شخصی با تشر چسبانده اند  

همسرم گفتا عزيزم از خودت غافل مشو 
ور می بينی به پشتت بی خبر چسبانده اند  

تلنُگر
صمد شکارچی 

هفته های اخير 

بلندترين خيابان خاورميانه اسير 
هواداران نامزدهاي انتخاباتي 

بلندترين خيابان خاورميانه، هفته های اخير  در قبضه آدم هايي بود که به طرفداري از نامزدهاي رياست جمهوري خود، پايتخت را به 
تعطيلي کشاندند. بزرگراه هاي رسالت و مدرس، خيابان هاي شهيد بهشتي و مطهري، همه طول خيابان وليعصر و ميادين آن و خيابان 
هاي فرعي، ماالمال از آدم هايي بود که آمده بودند در عين قدرت نمايي، نتيجه انتخابات را به نفع خواسته ها و انتخاب خود، تغيير دهند. 

اما تهران هميشه شلوغ و پر ترافيک که به نمي باران به تعطيلي کشيده مي شود، از هفته های اخير  کارناوال خودروها و موتورسواران 
حامي برخي نامزدهاي رياست جمهوري بود و همين کارناوال منجر شد ترافيک شديدي از سه بعداز ظهر در خيابان هاي مرکزي تهران 
آغاز شود. به گفته شاهدان عيني در ايستگاه هاي مترو مصلي و ميرداماد، مسافران از شدت فشار امکان سوار يا پياده شدن را نداشتند. 
در خارج از ايستگاه هاي مترو نيز حضور خودروهاي آژانس که به طرفداري از نامزدي خاص صف کشيده بودند تا حاميان نامزد مذکور 
را به مقصد برسانند، ترافيک سنگيني را در بزرگراه حقاني ايجاد کرده بودند. شاهدان عيني گزارش داده اند در طول مسير کمتر خودرو 
راهنمايي و رانندگي را ديده اند که بتواند به مسافران و خودروهاي سواري براي عبور از مسير کمک کند. از سوي ديگر، تجمع و راهپيمايي 
هواداران يکي ديگر از نامزد هاي رياست جمهوري در خيابان وليعصر از ميدان تجريش تا ميدان راه آهن منجر شد خودروها در اين 
خيابان اصلي شهر به سختي تردد کنند، تا آنجا که در بخش هايي از اين خيابان به جاي تردد خودروها، افراد پياده رفت و آمد کرده و 

مجالي براي ديگر خودروها باقي نمانده بود. 

به گزارش خبرنگاران از سطح شهر، بسياري از رانندگان به خاطر غيبت ماموران راهنمايي و رانندگي شکايت داشتند. اما گفته شده برخي 
افراد را در خيابان  انتظامات خيابان و هدايت  اعضاي ستاد هاي نامزدهاي رياست جمهوري با پوشيدن کاورهاي مشخص، به نحوي 
وليعصر برعهده گرفته بودند. هرچند چندين بار متوالي تجمع تعريف شده در خيابان وليعصر برهم خورد اما منجر نشد تا افراد متفرق 
شوند. گزارشگر »اعتماد« شب گذشته از سطح شهر گزارش داد با پايان يافتن جلسه سخنراني يکي از نامزدهاي رياست جمهوري بر حجم 
ترافيک سطح شهر افزوده شد تا آنجا که در بخش هاي زيادي از خيابان هاي پايتخت، تهراني ها ناچار شدند با پاي پياده مسافت هاي 
طوالني را براي خروج از محدوده هاي گسترده ترافيک طي کنند. همچنين بسياري از مسافران مترو موفق نشدند حتي در چند بار رفت و 
برگشت از مسير ايستگاه ميرداماد تا شهيد بهشتي از قطار پياده شوند. با اين وجود يکي از مسافراني که موفق شده بود از ايستگاه مصلي 
خارج شود با مشاهده خيابان رسالت و ترافيک پيش رويش گفت ترجيح مي دهد دوباره داخل ايستگاه برگشته و از جنوب شهر تهران 
مسير ديگري را براي رسيدن به خانه اش پيدا کند. يکي ديگر از شهروندان با اعتراض به نامحسوس بودن حضور ماموران راهنمايي و 
رانندگي گفت؛ حداقل ماموران مي توانند در چهارراه هاي اصلي خيابان هاي شهر کمک کنند هواداران نامزدها چهارراه را بند نياورند و 
در ميانه چهارراه هاي شهر ميتينگ برگزار نکنند. به گزارش رسانه های داخلی تجمع هواداران نامزدهاي رياست جمهوري که از هفته 

های اخير شروع شده است.

هفته نامه پرشين 
از همکاری تعداد 

محدودی دانشجوی 
داوطلب جهت تهيه 

گزارش استقبال می کند

02084537350

سهم ما در آرامش ملي و جهاني 
 

ايرج متين

آرامش و امنيت داخلي، يکي از مهم ترين دغدغه هاي جدي سياستمداران و مردم عادي در طول تاريخ بوده است. به خصوص بعد از 
هر تنش داخلي يا جنگ با مهاجم خارجي، نياز به امنيت و دوري از جدال و درگيري بيشتر حس مي شود.

صلح جويي بعد از هر جنگ، چه از طرف نيروي مهاجم و چه از سوي مدافعان، تالشي منطقي و دروني است که برخاسته از نياز آحاد 
ملت است.اين نياز اگر سرکوب شود، مانند همه نيازها از بين نمي رود بلکه بعد از مدتي دوباره با شدت بيشتري خودنمايي مي کند.

نياز به صلح و آرامش، درست مانند نيازهاي اوليه بشري مانند خوراك و مسکن اهميت دارد.در سلسله مراتب مزلو )انديشمند برجسته 
يي که سلسله مراتب نيازها به نام اوست( طبقه اول نيازها، نيازهاي فيزيولوژي است که نيازهاي اوليه نيز خوانده مي شود مانند نياز 

طبيعي يک انسان به خوراك، پوشاك و مسکن. 
اگر انسان اين نيازهاي اوليه را به دست آورد، نياز باالتري به وجود مي آيد تحت عنوان نياز به امنيت. توصيف ساده و آسان اين دو 
نياز و ارتباط آنها با يکديگر اين است که انسان وقتي به رفاه نسبي رسيد )مثاًل غذايي به دست آورد( ميل دارد اين غذا را در امنيت و 

آرامش تناول کند. يا اگر مسکني ساخته، دوست دارد در آن به امنيت برسد.
اگر نياز طبقه باال)مانند امنيت نسبت به خوراك و مسکن( تامين نشود، خود به خود نيازهاي ديگر تحت تاثير قرار گرفته و از ارزش 
آنها کاسته مي شود.گاهي نيازهاي طبقه باال با قدرت بيشتري عمل کرده و نيازهاي طبقه پايين را ناديده مي گيرند. مثاًل اگر کسي جان 
خود را در خطر ببيند، خوراك و مسکن و پوشاك و... را رها مي کند تا بتواند دفع خطر کند. به عبارت روشن، وقتي امنيت نباشد، کسي 

نمي تواند راحت بنشيند و ساندويچش را گاز بزند،
بي توجهي به نيازهاي اساسي و بنيادين و شعار سر دادن براي نيازهاي طبقات باال، غيرمنطقي است؛ گرچه ممکن است در سير مراحل 

نيازها کساني باشند که نيازي را ناديده بگيرند اما اين از موارد نادر و استثناست و نمي توان آن را به عموم تعميم داد.
در جامعه بزرگ هفتاد ميليوني ما نيز حکم به اکثريت مي شود و مانند ساير جوامع تاکيد مي شود نياز اول مردم خوراك، مسکن و 

پوشاك )اقتصاد( است و بعد از آن امنيت.
بعد از امنيت نيازهايي مانند نياز اجتماعي )حقوق شهروندي( و بعد نياز احترام و در نهايت نياز خشودشکوفايي قرار دارد. اين سلسله 
مراتبي علمي و منطقي است.حال اگر کسي بخواهد با شعارهاي خاص خود و بر اساس منش فردي و سليقه شخصي اش، حکمي غير 
از اين بدهد مسلمًا حکم ناحقي خواهد بود چرا که قاعده بشري بر اساس دانش و تحقيقات علمي مورد تاييد دنيا همان است که گفتيم.

با اين توصيف، ملت ها مي دانند فرد فردشان در ايجاد امنيت داخلي و خارجي موثرند. دولت ها به عنوان نماينده آنها مي توانند در 
ايجاد امنيت يا سلب امنيت تاثير شگرفي داشته باشند. به انتخابات امريکا اگر نگاه کنيم مي بينيم چهره و شمايل و طرز گفت وگوي 
بوش، همه تنش آفرين و تهاجمي بود.او به مثال خروس جنگي، همه جا به دنبال دعوا و درگيري بود و با حرف ها و موضع گيري 
هاي غيرمنطقي و تالش براي دخالت در امور ديگر کشورها و سعي براي اصالح جهان، و... استرس را براي مردم خود و مردم ساير 

ملل به وجود آورد؛ 
اما با تغيير او و شروع به کار باراك اوباما از شدت تنش ها بسيار کاسته شد.درست است که امريکا همان امريکاست و اوباما رئيس 
جمهور همان امريکا، اما طرز ديپلماسي او براي ملتش حداقل بيش از بوش، آرامش به همراه داشته است.ملت ايران هم مانند ساير ملل 

و حتي در شرايط کنوني شايد بيش از آنها در معادله ايجاد امنيت و آرامش موثر است.
بايد به اين ملت اميدوار بود. چند روزي بيشتر به نشان دادن اين تاثير باقي نمانده است. بديهي است که ملت ايران براي کمک به آرامش 

ملي و جهاني بايد نقش خود را به بهترين نحو ايفا کند. 
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آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

   

تقاضاي جهاني نفت 
در حال رشد است  

 

تقاضاي  کرد  اعالم  خود  گزارش  ترين  تازه  در  انرژي  المللي  بين  سازمان 
ذخاير  کاهش  موجب  مساله  اين  و  است  رونق  و  حال رشد  در  نفت  جهاني 
انرژي در کشورهاي صنعتي خواهد شد. به گزارش بلومبرگ، سازمان بين 
المللي انرژي افزود کاهش ذخاير انرژي مي تواند منجر به رشد بيش از پيش 
قيمت نفت و در نتيجه تاثير منفي بر رشد اقتصادي جهان شود. ميزان ذخاير 
جهاني انرژي هم اکنون براي مصرف 63 روز کافي است ولي رشد و رونق 
اقتصاد جهاني و ادامه کاهش توليد اوپک اين رقم را به 57 روز تا پايان سال 
2009 کاهش خواهد داد. نوبو تاناکا رئيس سازمان بين المللي انرژي در اين 
باره گفت؛ ميزان ذخاير جهاني انرژي معيار مناسبي براي سنجش تقاضا و 
قيمت نفت است. قيمت نفت طي دو ماه اخير 24 درصد رشد داشته و بسياري 
از کارشناسان بر اين باورند که قيمت نفت تا پايان امسال به 75 دالر خواهد 

رسيد. 
داشته  نفت  قيمت  افزايش  در  زيادي  تاثير  جهان  اقتصادي  رشد  گفت  تاناکا 
ولي نبايد از نقش سفته بازان و سرمايه گذاران در نوسانات بازار نفت غافل 
اين واقعيت است که رشد اقتصادي کنوني  البته آمارهاي ما نشانگر  شويم. 
جهان به هيچ وجه افزايش سريع قيمت نفت را توجيه نمي کند. افزايش بي دليل 
قيمت نفت مي تواند به ضرر رشد اقتصادي جهان تمام شود. منوچهر تکين 
کارشناس مرکز مطالعات جهاني انرژي در اين باره گفت؛ سازمان بين المللي 
انرژي نماينده کشورهاي صنعتي و مصرف کننده نفت است و بايد سياست 
هاي انرژي اين کشورها را هماهنگ کند. بي شک اين سازمان از کاهش قيمت 
موجب  انرژي  جهاني  ذخاير  رويه  بي  رشد  شک  بي  کند.  مي  استقبال  نفت 
کاهش قيمت نفت خواهد شد ولي ما اکنون شاهد افزايش قيمت نفت هستيم؛ اين 
يک پارادوکس و تناقض در بازار نفت است. بي شک وجود سرمايه گذاران و 
سفته بازان در رشد قيمت نفت موثر بوده است. همچنين رئيس شرکت رويال 
گاز  و  نفت  هاي  پروژه  در  جديدي  گذاري  اگر سرمايه  کرد؛  تاکيد  داچ شل 
جهان انجام نشود، بايد بار ديگر منتظر رشد شديد قيمت نفت طي ماه هاي 

آينده باشيم. 
جروئن وان دروير تصريح کرد صنعت جهاني انرژي با چالش هاي زيادي 
روبه رو است و براي تامين تقاضاي رو به رشد انرژي طي سال هاي آينده 
به سرمايه گذاري هاي بيشتري نياز داريم. او که در کنفرانس نفت و گاز آسيا 
يا  دير  اقتصادي جهان  افزود؛ شرايط  گفت،  مي  کواالالمپور سخن  در شهر 
زود متحول خواهد شد و تقاضاي انرژي به شدت افزايش خواهد يافت ولي 
نگراني عمده ما اين است که عرضه فعلي جوابگوي تقاضا نخواهد بود و بار 
ديگر شاهد رشد قيمت انرژي خواهيم بود. نفت و گاز طبيعي به تنهايي قادر 
به تامين تقاضاي رو به رشد جهان نخواهد بود. افزايش رشد اقتصادي جهان 
امسال  ابتداي  از  نفت  قيمت  52درصدي  رشد  موجب  اوپک  توليد  کاهش  و 
سوخت  گفت؛  نيز  انرژي  المللي  بين  سازمان  رئيس  تاناکا  نوبو  است.  شده 
هاي فسيلي تا سال 2030 ميالدي بيش از 67 درصد مصرف جهاني انرژي 
را تشکيل خواهند داد. مهم ترين چالش فراروي بازار جهاني انرژي، کمبود 

سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز است. 
آرجون مورتي کارشناس ارشد موسسه گلدمن ساکس پيش بيني کرد قيمت 
هر بشکه نفت سبک امريکا تا پايان امسال به 70 دالر خواهد رسيد. خبر ديگر 
اينکه وزارت توسعه اقتصادي روسيه در تازه ترين گزارش خود پيش بيني 
کرد قيمت ميانگين هر بشکه نفت در سال 2010 بيش از 60 دالر خواهد بود. 

آندري کلپاچ معاون وزير توسعه اقتصادي روسيه گفت؛ ما بر اين باوريم که 
واقعي ترين و منطقي ترين قيمت نفت در سال 2010 حدود 60 دالر در هر 

بشکه خواهد بود. 

افت شديد تقاضا براي 
خريد طال در خاورميانه  

  
خريد  براي  تقاضا  کرد  اعالم  طال  جهاني  انجمن 
طال در منطقه خاورميانه در سه ماهه نخست سال 
2009 ميالدي با 26 درصد افت به حدود 6/53 تن 
داليل  انجمن  اين  ايسنا  گزارش  به  است.  رسيده 
منطقه  در  طال  خريد  براي  تقاضا  کاهش  اصلي 
اقتصادي  شرايط  شدن  نامطمئن  را  خاورميانه 
به  است.  کرده  عنوان  طال  بهاي  افزايش  و  دنيا 
گزارش ماينينگ ژورنال، خاورميانه يکي از بزرگ 
ترين و در عين حال پررونق ترين بازارهاي طال 
و جواهرآالت در جهان به شمار مي رود و افت 
تواند  مي  منطقه  اين  در  طال  خريد  براي  تقاضا 
زيادي  منفي  تاثير  طال  جهاني  بازار  کل  روي 

داشته باشد. 

 توليد طال در غنا و 
استراليا افزايش يافت

قاره  در  طال  بزرگ  توليدکننده  دومين  همچنين 
 2008 سال  در  خود  توليد  افزايش  از  آفريقا 
 2008 سال  در  کرد  اعالم  غنا  داد.  خبر  ميالدي 
ميالدي رشد 6/2درصدي را در زمينه توليد طال 
تجربه کرده است. اتاق معادن غنا همچنين اعالم 
با  طال  فروش  از  حاصل  کشور  اين  درآمد  کرد 
بيش از 28درصد افزايش به 3/2 ميليارد دالر در 
بهاي  افزايش  است.  رسيده  ميالدي  گذشته  سال 
از  يکي  ميالدي  گذشته  سال  از  مقطعي  در  طال 
داليل اصلي رشد درآمد غنا حاصل از فروش طال 
بوده است. به گزارش فرانس پرس، در همين حال 
غنا سال گذشته کاهش نسبي توليد و فروش را 
در بخش هايي مانند بوکسيت و منگنز تجربه کرد. 
همچنين در آن سوي ديگر دنيا استراليا به عنوان 
چهارمين توليدکننده بزرگ طال در جهان از رشد 
سه درصدي توليد خود در ماه مارس سال جاري 
خبر داد. استراليا دليل اصلي افزايش توليد طال در 
اين کشور را به توليد رسيدن معادن جديد شرکت 

معدني OZ در اين کشور اعالم کرده است.  

 وزير دارايي روسيه؛ يوان 
المللي  بين  معتبر  ارز  به 

تبديل خواهد شد  
پيشنهاد  از  استقبال  دارايي روسيه ضمن   وزير 
چين براي جايگزيني ارزهاي جديد به جاي دالر 
امريکا تاکيد کرد يوان چين مي تواند در روندي 
10 ساله به يکي از مهم ترين ارزهاي معتبر بين 
از  نقل  به  فارس  گزارش  به  شود.  تبديل  المللي 
تصريح  کودرين  آلکسي  تايمز،  مسکو  روزنامه 
کرد چين بايد به تدريج از قدرت و نفوذ اقتصادي 
بازارهاي بين  خود براي تقويت جايگاه يوان در 
ارز  به  هنوز  يوان  البته  کند.  استفاده  ارز  المللي 
قابل تبديلي در عرصه بازارهاي بين المللي تبديل 
نشده و براي اجراي اين پروسه به 10 سال زمان 
کوتاه  من  نظر  به  افزود؛  وي  بود.  خواهد  نياز 
ترين راه براي موفقيت اقتصادي چين، آزادسازي 
ارزي  سيستم  در  اصالحات  اجراي  و  اقتصادي 
تقويت  موجب  اصالحات  اين  است.  کشور  اين 
اقتصاد جهاني خواهد شد. چين  جايگاه چين در 
امريکا  دالر  جاي  به  جديد  ارزهاي  جايگزيني  به 
حمايت  نظريه  اين  از  نيز  روسيه  و  کند  مي  فکر 
 10 خود  هدف  اين  به  دستيابي  تا  چين  کند.  مي 
سال فاصله دارد. چين و روسيه به شدت نگران 
نوسانات شديد ارزش دالر هستند. اين دو کشور 
را  ارزي جهان  بزرگ  نخستين و سومين ذخاير 
يافته  توسعه  کشورهاي  البته  دارند.  اختيار  در 
استقبال سردي از پيشنهاد روسيه و چين داشتند. 
ژاکويين آلمونيا کميسر امور پولي اتحاديه اروپا 
گفت؛ دالر امريکا به اين زودي از عرصه مبادالت 
جهاني خارج نخواهد شد. دالر جايگاه مهمي در 
بازارهاي جهاني دارد و مهم ترين و معتبرترين 
دالر  جايگاه  رود.  مي  شمار  به  المللي  بين  ارز 
با تصميم هاي سياسي و  امريکا در کوتاه مدت 

عزم سياسي تغيير نخواهد کرد.  
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در دنياي خودرو چه مي گذرد 

 

فيات کرايسلر را 
خريد و دولت قطر 
پورشه را مي خرد  

 

رئيس جمهور ونزوئال بزرگ ترين خودروساز 
امريکا را که ورشکست شده است، 

مسخره کرد
بلومبرگ از خريد دارايي هاي کرايسلر توسط فيات خبر 
داد. پس از اينکه دادگاه عالي امريکا راه را براي فروش 
دارايي هاي کرايسلر هموار کرد، بزرگ ترين خودروساز 
ايتاليا اقدام به خريد عمده دارايي هاي سومين خودروساز 
 20 حدود  مالک  فيات  ترتيب  اين  به  کرد.  امريکا  بزرگ 
درصد از سهام کرايسلر خواهد شد. اين در حالي است که 
شنيده مي شود شرکت سايپا نيز قصد داشته براي خريد 
بخشي از سهام اين شرکت وارد مذاکره شود که با توجه 
به اين اقدام فيات مذاکره مستقيم خودروسازان امريکايي 
با خودروسازان ايراني تقريبًا منتفي شده است. به نظر مي 
رسد با توجه به سابقه مذاکرات و همکاري مشترك فيات 
با خودروسازان ايراني احتمال مونتاژ يا واردات برخي از 
خودروهاي ساخت کرايسلر در ايران فراهم شود. دولت 
امريکا 85/9 درصد از سهام کرايسلر را در مالکيت خود 

نيز 46/2 درصد از سهام آن را در  گرفته و دولت کانادا 
اختيار خواهد گرفت. مابقي سهام کرايسلر يعني69/67 درصد نيز 
اين ترتيب  به  امريکا مي رسد.  اتحاديه کارگران خودروسازي  به 
امريکا  بزرگ  اداره سومين خودروساز  فيات عماًل  توان گفت  مي 

را بر عهده گرفت، زيرا قرار است سهام دولت امريکا و کانادا در 
واگذار  بحران  از دوران  از گذر  بعد  و  اولين فرصت  در  کرايسلر 
شود و به اين ترتيب فيات تنها سهامداري باقي خواهد ماند که عماًل 
توانايي اداره کرايسلر را خواهد داشت. کارشناسان اقدام فيات در 
اپل  تصاحب  در  اين شرکت  از شکست  بعد  را  کرايسلر  تصاحب 

موفقيتي بزرگ براي اين خودروساز ايتاليايي توصيف کرده اند. 

دولت قطر به دنبال خريد سهام پورشه است 
پورشه  اند.  ننشسته  بيکار  نيز  عرب  نشينان  شيخ  حال  همين  در 
از سهام خود  فروش بخشي  بر سر  قطر  دولت  با  مذاکره  از  نيز 
ايسنا سخنگوي شرکت  گزارش  به  داد.  خبر  کشور  اين  دولت  به 
خودروسازي پورشه آلمان در اين باره گفت؛ هم اکنون فقط با قطر 
مذاکره هستيم.  در زمينه موضوع خريد و فروش سهام در حال 
وي افزود؛ مذاکره در فضايي مثبت در حال انجام و تمامي جوانب 
در حال بررسي است. سخنگوي پورشه در عين حال به جزييات 

بيشتري از مذاکره اين شرکت با دولت قطر اشاره نکرد. پورشه که 
اين کشور  آلمان و همچنين دولت  بانکي  به سيستم  بدهي زيادي 
عالقه  متقاضيان  به  را  از سهام خود  بخشي  است  درصدد  دارد، 

مند بفروشد تا از اين طريق بتواند بخشي از بدهي سنگين خود را 
تسويه کند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پورشه ميزان بدهي هاي 
خود را حدود 9 ميليارد دالر اعالم کرده است. پيش از اين دولت 
آلمان  خودروسازي  زده  بحران  در صنعت  بود  کرده  اعالم  قطر 
سرمايه گذاري مي کند. اين خبر چند روز بعد از آن منتشر شد که 
امير ابوظبي قراردادي را با شرکت خودروسازي دايملر آلمان امضا 
کرد. شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر در اين باره به هفته نامه 
آلماني اشپيگل گفته بود؛ ما قطعًا در صنعت خودروسازي آلمان 
سرمايه گذاري مي کنيم. وي در عين حال خاطرنشان کرده بود؛ 
براي اطمينان از سرمايه گذاري در صنعت خودروسازي آلمان به 
اين بخش  در  قيمت  بهترين  با  بتوانيم  تا  داريم  نياز  زمان مناسب 

سرمايه گذاري کنيم. 
شرکت سرمايه گذاري Aabar ابوظبي حدود 95/1 ميليارد يورو 
در شرکت خودروسازي دايملر آلمان سرمايه گذاري کرده است. 
به اين ترتيب اين شرکت عربي به بزرگ ترين سهامدار دايملر با 

1/9 درصد سهم تبديل شده است. 

چاوس جنرال موتورز را مسخره کرد 
در اين ميان رئيس جمهور ونزوئال بزرگ ترين خودروساز 
امريکا را که ورشکست شده است، مسخره کرد. رويترز 
خبر داد در حالي که شرکت خودروسازي جنرال موتورز 
اعالم ورشکستگي کرد، رئيس جمهور  چندي پيش رسمًا 
موتورز  جنرال  شدن  دولتي  آميز  کنايه  لحني  با  ونزوئال 
با مقايسه دوباره  را مسخره کرد. هوگو چاوس همچنين 
نجات  هاي  طرح  از  سوسياليستي  و  داري  سرمايه  نظام 
به  کشور  اين  خودروسازي  صنايع  براي  امريکا  دولت 
شدت انتقاد کرده و آن را بي فايده دانست. او با بيان اينکه 
جنرال موتورز سال ها نماد نظام سرمايه داري در امريکا 
به شمار مي رفت، تاکيد کرد؛ با اين حال هم اکنون شاهد 

اين هستيم که نماد نظام سرمايه داري در امريکا به زانو 
در آمده است و شايد ورشکستگي جنرال موتورز نشانه 
آينده  در  امريکا  داري  سرمايه  نظام  سقوط  بر  مبني  يي 
جنرال  شدن  دولتي  طرح  به  اشاره  با  وي  باشد.  نزديک 
از  مالک 60 درصد  دارد  امريکا قصد  موتورز گفت؛ دولت 
سهام جنرال موتورز شود، با اين وجود کارشناسان نجات جنرال 

موتورز از وضع کنوني را تقريبًا غيرممکن توصيف کرده اند. 

رئيس بانک جهاني؛ چين اقتصاد جهان را 
از بحران و رکود خارج خواهد کرد  

رئيس بانک جهاني تاکيد کرد افزايش رشد 
اقتصادي و مالي  اقتصادي چين و عملکرد 
جهاني  اقتصاد  توانست  خواهد  کشور  اين 
را از رکود و بحران خارج کند. به گزارش 
زوليک  روبرت  بلومبرگ،  از  نقل  به  فارس 
توان  نمي  کنوني  شرايط  در  کرد  تصريح 
اقتصادي  رشد  به  نسبت  دقيقي  بيني  پيش 
جهان در سال 2009 ارائه کرد ولي به نظر 
است  مستثني  قاعده  اين  از  چين  رسد  مي 
امسال  کشور  اين  اقتصادي  عملکرد  و 
حتي  و  يافته  توسعه  کشورهاي  از  بهتر 
به  بود.  خواهد  توسعه  حال  در  کشورهاي 
رغم بحران اقتصادي و مالي جهان، اقتصاد 
خود  رشد  روبه  روند  به  نيز  امسال  چين 
ادامه خواهد داد. چين دومين بسته محرك 
بزرگ اقتصادي جهان را پس از امريکا اجرا 
هشت  اقتصادي  رشد  چين  دولت  کند.  مي 
درصدي را براي اين کشور در سال 2009 
پيش بيني کرده است. زوليک گفت چين مي 
تواند نقش مهمي در برقراري ثبات و آرامش 
اقتصاد جهاني داشته  در بازارهاي مالي و 
باشد. ميانگين رشد اقتصادي چين طي سال 
هاي اخير باالي 10 درصد بوده است. بانک 
جهاني پيش بيني کرد رشد اقتصادي چين 
به  به 5/6 درصد و در سال 2010  امسال 
3/7 درصد خواهد رسيد. وي افزود؛ اکنون 
اختالفات  گذاشتن  کنار  براي  زمان  بهترين 
است.  چين  و  امريکا  اقتصادي  و  تجاري 
امريکا بارها چين را به دستکاري در ارزش 
يوان متهم کرده است ولي در شرايط فعلي 

بايد اختالف نظرها را کنار گذاشت 
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30نما
فيلم سينمايي »کيمياي رومي« به زبان انگليسي ساخته مي شود 

 سرگذشت شمس و موالنا به روايت 

داريوش مهرجويي
 داريوش مهرجويي براساس کتاب »کيميا خاتون« فيلم سينمايي »کيمياي رومي« را به زبان انگليسي و با عوامل خارجي مي سازد. 

اين  ساخت  درباره  مهرجويي  داريوش 
پروژه بين المللي گفت؛ »اين فيلمنامه را 
يکي  براساس  قدس،  همکاري سعيده  با 
»کيميا  عنوان  با  ايشان  هاي  کتاب  از 
سرگذشت  به  که  ايم  نوشته  خاتون« 
يک  ديد  از  تبريزي  شمس  و  موالنا 
کارگردان  پردازد.«  مي  15ساله  دختر 
با  فيلمنامه  »اين  داد؛  ادامه  »هامون« 
عنوان »کيمياي رومي« اقتباسي از کتاب 
انگليسي  زبان  به  که  است  قدس  خانم 
ساخته مي شود و قرار است با عوامل 
که  المللي ساخته شود  بين  بازيگران  و 
به دليل انگليسي زبان بودن فيلم، احتمااًل 
زبان  اين  به  مسلط  داخلي  بازيگران  از 
در  مهرجويي  کرد.«  خواهيم  استفاده 
ادامه به فارس گفت؛ »فيلمنامه اين اثر را 
سال گذشته نوشتيم و حدود هشت ماه 
ترجمه اش به انگليسي طول کشيد که از 

دو ماه پيش نيز براي توليد آماده است.« 
او گفت؛ »»کيمياي رومي« را در درنافيلم و به تهيه کنندگي مرجان مقيمي کارگرداني مي کنم و از آنجايي که وقايع فيلم در قونيه مي 
گذرد، فيلمبرداري آن در ترکيه و بخش هايي نيز در هندوستان انجام مي شود.« داريوش مهرجويي با بيان اين مطلب که پيشنهاد ساخت 
اين فيلم را از سوي تهيه کننده دريافت کرده، گفت؛ »خانم مقيمي کتاب »کيميا خاتون« را خوانده بودند و پيشنهاد ساخت آن را به من 
دادند و از آنجايي که هميشه ادبيات کهن ايران برايم جذاب است و به آن عالقه مندم، براي ساخت آن ترغيب شدم.« وي افزود؛ »پيش 
از اين نيز قرار بود در حيطه ادبيات کهن فيلم بسازم، مثاًل مي خواستم فيلمي درباره عطار بسازم، يا فيلمي درباره زکرياي رازي که 
کماکان در مرحله نگارش فيلمنامه است و در »سيمافيلم« ساخته مي شود. اين گونه مضامين در حيطه فلسفي - ادبي افکار من قرار 
گرفته است.« مهرجويي با اشاره به جزييات فيلمنامه فوق گفت؛ »در نگارش فيلمنامه فقط به کتاب بسنده نکرديم و پژوهش و تحقيقاتي 
نيز در اين زمينه در منابع انگليسي و فارسي صورت گرفت تا به فرمت فيلمنامه برسيم.« او افزود؛ »در اين فيلمنامه به مقطعي از زندگي 
موالنا پرداخته مي شود که همسرش را از دست داده و شخصيت عاليقدر شهر است. در اين مقطع او مي خواهد با کيميا خاتون ازدواج 
کند و اتفاقاتي که طي اين دو سال برايش مي افتد، به تصوير کشيده مي شود.« اين کارگردان سينما ادامه داد؛ »در فيلمنامه چندين شعر 
از اشعار موالنا آورده شده و به بهترين شکل ترجمه شده، ضمن اينکه در فيلمنامه صحنه هاي سماع هم داريم.« وي گفت؛ »تهيه کننده 
به دنبال سرمايه گذار و حمايت کننده توليد است که با کسب حمايت الزم وارد مرحله توليد شويم.« مهرجويي همچنين درباره اپيزود 

»تهران، تهران«گفت؛ »در اواسط مرحله فيلمبرداري هستيم و کار به خوبي پيش مي رود.« 

در تجارت لج و لجبازی نباید کرد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین از همه جا با صرفه تر است

02084537350- 07811000455

آنجلينا جولي؛ 
قدرتمندترين فرد 

مشهور جهان 
 

آنجلينا جولي بازيگر مشهور هاليوود در فهرستي که مجله تجاري 

»فوربس« تهيه کرده است، در راس اسامي 100 نفر از قدرتمندترين 
افراد مشهور جهان قرار گرفته است.در فهرستي که بر اساس ميزان 
درآمد و پوشش رسانه ها تهيه شده، اين ستاره هاليوود جاي اپرا 
از  يکي  و  امريکا  تلويزيوني  وگوي  گفت  محبوب  مجري  وينفري 
خواننده  بيانسه  و  است.مدونا  گرفته  را  جهان  زنان  ثروتمندترين 
هاي سرشناس پاپ به ترتيب در مقام هاي سوم و چهارم و بعد از 
آنها تايگر وودز قهرمان گلف جهان تنها مردي بود که در شمار پنج 
نفر اول قرار گرفت. طبق گزارش مجله فوربس، آنجلينا جولي که در 
سال گذشته 27 ميليون دالر درآمد داشت، از مقام سوم در سال 
2008 به خاطر شرکت در فيلم هاي محبوبي چون »تحت تعقيب« و 
»کونگ فو پاندا« به مقام اول رسيد.اما اپرا وينفري با 275 ميليون 
است.برد  مانده  باقي  امريکا  در  فرد  ترين  پردرآمد  همچنان  دالر 
پيت بازيگر مشهور و همسر جولي در مقام نهم قرار گرفت. جنيفر 
آنيستون ستاره سريال مشهور »دوستان« و همسر سابق برد پيت 
او، در مقام هشتم قرار گرفت.بروس اسپرينگستين  از  درست قبل 
خواننده که در حال حاضر در حال انجام تور دور دنياست، استيون 
اسپيلبرگ کارگردان بزرگ و کوبي برايانت ستاره بسکتبال فهرست 
10 نفر اول را تکميل مي کنند. جي کي رولينگ نويسنده رشته کتاب 

هاي هري پاتر از فهرست 100 قدرتمند سرشناس بيرون رفت. 

ستاره »بيل رو بکش« خودکشي کرد 
 

روز  امريکا،   1970 دهه  رزمي  مجموعه  ستاره  کارادين  ديويد  جنازه 
گفته مي  پيدا شد که  تايلند  بانکوك مرکز  پنجشنبه در حالي در هتلي در 

شود احتمااًل خودکشي کرده است.
آسوشيتدپرس اعالم کرد مايکل ترنر سخنگوي سفارت امريکا در تايلند با 
تاييد مرگ بازيگر 72ساله گفت اين خبر را مقام هاي تايلندي به کارکنان 
سفارتخانه داده اند. وي زمان احتمالي مرگ کارادين را اواخر يا اوايل روز 
چهارشنبه اعالم کرد و افزود تا زمان خبردار شدن خانواده کارادين از اين 

ماجرا نمي تواند اطالعات بيشتري بدهد. 

برخي بيلبوردهاي »درباره الي...« پايين کشيده شد 
 در پي برداشتن برخي از بيلبوردهاي تبليغاتي فيلم »درباره الي...«، اصغر فرهادي گفت؛ »من علت واقعي اين اتفاق را نمي دانم. امروز صبح خبردار 
شدم بعضي بيلبوردهاي »درباره الي...« پايين کشيده شده است و در مسير محل کارم جاي خالي، بيلبورد بزرگي را که دو شب پيش در ميدان شهرك 
غرب نصب شده بود، ديدم و تعجب کردم. هنوز براي اينکه بگويم علت اين اتفاق چيست، زود است. هر چند در طول اين ماه ها، از اين رفتارها کم 
نديدم. اين فيلم براي رسيدن به اکران عمومي مسير پرفراز و فرودي را طي کرد.« او در توضيح اين مطلب گفت؛ »روزهاي 27 و 28 اسفندماه، درحالي 
که همه مراحل قانوني را که هر فيلمي براي رسيدن به اکران ملزم به انجام آن است، فيلم »درباره الي...« طي کرده بود، به اصرار برخي از آقايان از 
اکران بدون هيچ دليل موجه و قانوني بازماند و به جاي اينکه براي اين رفتار دليلي ارائه شود، اساسًا کساني که باعث اکران نشدن فيلم شده بودند، 
رفتار خود را انکار کردند.« او در ادامه گفت؛ »عده يي برخالف ظاهر دلسوزمنشانه شان و اخباري که مبني بر استقبال از نمايش فيلم در همان روزها 
صادر مي کردند، در نهايت بي صداقتي در خفا، از هيچ تالشي براي به نمايش درنيامدن فيلم فروگذار نکردند و در نهايت هم سعي و تالش شان منجر 
به اکران فيلم، در شرايط نامناسبي مثل امروز شد. اما خوشبختانه تا اينجاي داستان همه عداوت ها سبب خير شده است.« اين کارگردان در پاسخ به 
شرايط اکران فيلم با توجه به شرايط انتخاباتي اين روزها گفت؛ »قطعًا اين چند روزي که تا انتخابات باقي مانده با توجه به تمرکزي که روي انتخابات 
وجود دارد، زمان مناسبي براي اکران نيست. توقع استقبال عظيم در اين روزها از فيلم با شرايط موجود، کمي خوشبيني است، هرچند فيلم در اين 
روزها فروش خوبي داشته است.«به گزارش ايسنا فرهادي حرف هايش را اين گونه ادامه داد؛ »به هرحال اتفاق بزرگ تر و مهم تري در جامعه در 
حال رخ دادن است. خود من هم بيشتر از آنکه درگير اکران فيلم باشم، درگير انتخابات هستم، مثل اغلب مردم.« فرهادي در پاسخ به اينکه آيا فرصت 
بهتري نبود، فيلم بعد از انتخابات اکران شود، گفت؛ »نمايش فيلم در فصل بهار، شرايط مطلوب تري مي توانست داشته باشد. حذف فيلم به قيمت خالي 
ماندن يکي از گروه هاي سينمايي که با اصرار مسووالن سينمايي ارشاد اتفاق افتاد، باعث شد به اين نکته پي ببرم، هنوز حواشي فيلم پايان نپذيرفته 
است.« کارگردان »درباره الي...« درباره تغييرات نسخه فعلي نسبت به نسخه جشنواره نيز گفت؛ »تنها دو مورد مميزي بر آن اعمال شد، که بر کليت 

اثر تاثير نگذاشته است. مايل نيستم با گفتن اين موارد باعث پيش داوري مخاطب شوم.« 
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کيارستمي
 »کپي برابر اصل « 

را در ايتاليا کليد زد 
 

توسکاني  از  مالي  کمک  دالر  هزار   600 کيارستمي  فيلم  اين 
دريافت کرده است  

 عباس کيارستمي فيلمبرداري پروژه سينمايي »کپي برابر اصل« 
را از روز گذشته در ايتاليا آغاز کرد. او قرار است» کپي برابر 

اصل« را در سه شهر توسکاني فيلمبرداري کند. 
قابل توجهي دريافت کرد.  انجمن »توسکاني« کمک  از  فيلم  اين 
ميليون  آينده مجموعًا 12  براي دو سال  توسکاني  فيلم  انجمن 
دالر بودجه براي کمک به ساخت فيلم هاي سينمايي، مجموعه 
در  آنها  50 درصد  که حداقل  آثار مستندي  و  تلويزيوني  هاي 
توسکاني فيلمبرداري شوند، در نظر گرفته است. اين انجمن در 
حاشيه جشنواره کن پروژه هاي فيلمسازي جديدي را که از اين 
نهاد سينمايي کمک مالي دريافت خواهند کرد معرفي کرد. طبق 
کيارستمي 600  برابر اصل«  »کپي  فيلم توسکاني  انجمن  اعالم 

هزار دالر کمک مالي از اين انجمن دريافت کرده است.
عباس کيارستمي در اين فيلم قصه نويسنده يي را به تصوير مي 
کشد که کتابش برنده جايزه بهترين ترجمه سال شده است. او 
براي انجام مصاحبه مطبوعاتي به فلورانس آمده و عنوان مي 
اين  در  است.  آورده  به دست  فلورانس  در  را  کتابش  ايده  کند 
سفر او با زني که صاحب يک گالري آنتيک است، آشنا مي شود 
اشياي  بودن  کپي  و  بودن  اصل  درباره  متعددي  هاي  بحث  و 

عتيقه ميان آنها انجام مي شود و.... 
به گزارش اسکرين ديلي، در اين فيلم که اولين تجربه سينمايي 
کيارستمي در خارج از ايران است، ژوليت بينوش نيز ايفاي نقش 
با کيارستمي  نيز  فيلم »شيرين«  مي کند که در سال 2008 در 
سال  فيلم  اين  درباره  مذاکرات  براي  بينوش  داشت.  همکاري 
ديگر  انگليسي  بازيگر  ويليام شيمل  ايران سفر کرد.  به  گذشته 
بازيگر »کپي برابر اصل« است. کمپاني »MK2« فرانسه به همراه 

آنجلو بارباگالو تهيه کنندگي اين فيلم را برعهده دارند.
اين پروژه قرار بود مارس سال گذشته مقابل دوربين برود که 
به داليل نامعلومي انجام آن به تعويق افتاد. »کپي برابر اصل« 
که مضموني عاشقانه دارد به زبان فرانسوي خواهد بود، هرچند 
بارباگلو اعالم کرده است قسمت هايي از آن به زبان انگليسي 
خواهد بود. چندي پيش تلويزيون مرکزي چين در معرفي عباس 
بين  آنکه در سطح  بر  »کيارستمي عالوه  بود؛  گفته  کيارستمي 
المللي کارگردان مطرحي است، هنرمند، شاعر و عکاس پرکاري 
نيز محسوب مي شود. آثار او معمواًل ساده به نظر مي رسند، اما 
از لحاظ معنا پيچيده اند.«اواخر فروردين ماه عکس هاي رنگي 
در  به حيات«  يي رو  »پنجره  نمايشگاه  در  کيارستمي«  »عباس 
گالري گلستان رونمايي شد. کيارستمي در تازه ترين نمايشگاه 
عکس خود، 12 قطعه از عکس هاي رنگي اش را در اندازه هايي 
او  بود.  گذاشته  نمايش  به  »گلستان«  کوچک  گالري  در  بزرگ 
در  که  عکسي  قطعه   140 ميان  از  نمايشگاه،  اين  برپايي  براي 
چهار سال گذشته عکاسي کرده است، 12 قطعه را انتخاب کرده 
بود که چند نمونه از آنها در اکسپوي عکس صبا نيز پيش از اين 

به نمايش درآمده بود. 

30نما
شيرطالي دوساالنه ونيز براي 
هنرمنداني از آلمان و امريکا  

 
دوساالنه  جشنواره  هنرمند  بهترين  طالي  شير  جايزه 
ونيز به توبياس رهبرگر آلماني اعطا شد. پنجاه وسومين 
جوايز  مراسمي  طي  گذشته  روز  ونيز  هنري  دوساالنه 
شير طاليي و نقره يي خود را به هنرمندان برتر بزرگ 
بهترين  بخش  در  کرد.  اعطا  جهان  هنري  رويداد  ترين 
هنرمند، توبياس رهبرگر هنرمند 43 ساله آلماني براي اثر 
خارق العاده اش با نام »آنچه دوست داري، تو را به گريه 
هم مي اندازد« موفق به کسب شير طالي بهترين هنرمند 
شد. اين هنرمند ساکن اشتوتگارت يک کافه تريا در مرکز 
محل برگزاري دوساالنه ونيز طراحي کرده است که هم 
يک رستوران و هم يک اثر هنري است. به گزارش دويچه 
به  شيرطال  جايزه  ملي،  حضور  بهترين  بخش  در  وله، 
»بروس نوآمن« هنرمند سرشناس امريکايي تعلق گرفت. 
او به جهت طراحي زيباي يک باغ با فواره هايي که آب از 
درون چند سر انسان بيرون مي آيد، اين جايزه را کسب 
کرد. همچنين در بخش بهترين هنرمند خوش آتيه، شير 
جشنواره  رسيد.  سوئدي  جوربرگ  ناتالي  به  يي  نقره 
المپيک دنياي هنر  دوساالنه ونيز که از لحاظ اعتبار به 
کشور   77 از  هنرمنداني  ميزبان  امسال  است،  مشهور 

جهان است و تا 22 نوامبر ادامه خواهد داشت. 

 100 هزار دالر فروش 

آواز گنجشک ها 
 

مجيد  کارگرداني  به  ها«  گنجشک  »آواز  سينمايي  فيلم 
مجيدي در هفتادمين روز نمايش بين المللي مرز فروش 
ساخته  آخرين  گذاشت.  سر  پشت  را  دالر  هزار   100

مجيدي که خرس نقره يي بهترين بازيگر جشنواره فيلم 
حدود  از  آورده،  ارمغان  به  ناجي  رضا  براي  را  برلين 
رفته  پرده  روي  امريکا  سينماي  يک  در  پيش  روز   70
يافته  دست  دالري  هزار   75 فروش  به  مدت  اين  در  و 
است. »آواز گنجشک ها« در روزها و هفته هاي آينده در 
چهار سالن ديگر به نمايش درمي آيد. فروش اين فيلم در 
ساير نقاط دنيا جز ايران هم تقريبًا 25 هزار دالر بوده 
مرز 100  المللي  بين  بازارهاي  در  آن  درآمد  تا مجموع 
هزار دالر را پشت سر بگذارد. »آواز گنجشک ها« پيشتر 
در کشورهاي اروپايي هلند، بلژيک، آلمان، نروژ و يونان 
بلژيک  در  آن  دي  وي  دي  نسخه  و  درآمده  نمايش  به 
پخش شده است. »آواز گنجشک ها« در بيست و ششمين 
جشنواره فيلم فجر در بخش مسابقه ملي برنده سيمرغ 
بلورين بهترين کارگرداني، بهترين تدوين، بهترين چهره 
پردازي و بهترين موسيقي متن براي حسين عليزاده شد. 
ضمن اينکه در چند رشته ديگر نامزد دريافت جايزه بود. 
اين فيلم در سايت سينمايي متاکريتيک از 12 نقد نوشته 
است.  گرفته   100 از   73 خوب  نسبتًا  نمره  آن  بر  شده 
کلوديا پيگ منتقد يواس اي تودي به آن نمره 88 داده و 
منتقدان نيويورك تايمز و سالن هم براي فيلم نمره 80 را 
در نظر گرفته اند. ورايتي، بوستون گلوب، ويليج وويس، 
آنجلس  لس  و  ژورنال  استريت  وال  ريپورتر،  هاليوود 

تايمز هم »آواز گنجشک ها« را نقد کرده اند. 
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حراج لوازم شخصي مرلين مونرو و 
الويس پريسلي 

 
پريسلي  الويس  و  مونرو  مرلين  به  متعلق  لوازم  و  اشيا  از  بخشي 
حراج  به  وگاس  الس  در  امريکا  موسيقي  و  سينما  فقيد  ستارگان 
هاي  قبض  جمله  از  نفر  دو  اين  لوازم شخصي  شود.  مي  گذاشته 
خريد نوشيدني هاي مونرو و شيشه هاي قرص پريسلي جزء اين 
اشيا هستند. از ديگر اشياي اين حراجي که تا شش هزار دالر ممکن 
ادعا شده آخرين  است فروخته شود، حوله حمام مونرو است که 
لباسي بوده که اين بازيگر سينما پيش از مرگش بر تن داشته است. 
بخش عمده يي از اشياي اين حراجي از آخرين خانه مرلين مونرو 
برداشته شده است؛ از جمله دو قطعه آجر ساختمان خانه و مبلمان 
کيف  يک  جمله  از  پريسلي  الويس  معالج  پزشک  درماني  آن.لوازم 

چرمي در فهرست اشياي اين حراجي به چشم مي خورد.
يک  گذاشته شود،  حراج  به  است  قرار  که  پريسلي  لوازم  ميان  در 
هزار   20 تا  رود  مي  گمان  که  هست  نيز  الجورد  سنگ  با  انگشتر 
دالر فروخته شود. تعدادي از عکس هاي الويس پريسلي و مرلين 
مونرو جزء لوازم حراجي است. همچنين بخشي از اشيايي که در اين 
تصاوير ديده مي شود نيز فروخته خواهد شد، از جمله چتر مرلين 
اين وسايل در روزهاي 26 و 27 ژوئن توسط  قرار است  مونرو. 

حراجي جولين فروخته شود. 
جولين همان حراجي است که قرار بود ماه پيش، بيش از هزار قطعه 
از لوازم شخصي و متعلقات مايکل جکسون را به حراج بگذارد که با 

شکايت مايکل جکسون اين حراج لغو شد.
انتظار مي رفت در صورت برگزاري حراج اشياي مايکل جکسون، 

بدون  آيد.  دست  به  وي  اشياي  فروش  از  دالر  ميليون   20 حدود 
شک الويس پريسلي و مرلين مونرو، دو نام ماندگار دنياي سينما 
و موسيقي جهان در قرن بيستم هستند. شايد دليل شهرت افسانه 
يي اين دو، مرگ زودهنگام آنها بود که حواشي و شايعات فراواني 
را در پي داشت.الويس ارون پريسلي در سال 1935 در ايالت مي 
سي سي پي به دنيا آمد. نخستين قراردادش را در 20سالگي امضا 
کرد و در سال 1958 در اوج محبوبيت به ارتش فراخوانده شد که 
بازتاب گسترده يي در ميان هوادارانش داشت. در 1967 با پريسال 
بيولوي 21ساله ازدواج کرد. حاصل اين ازدواج دختري به نام ليزا 
ماري بود که بعدها به ازدواج مايکل جکسون درآمد. الويس پريسلي 
در روز 16 آگوست 1977 به دليل نارسايي قلبي درگذشت. موسيقي 
متفاوت او با ترانه هاي معترضش که از زندگي عادي و مردمي و 
مطرح  براي  را  راه  بود،  گرفته  سرچشمه  خيالي  هاي  عاشقانه  نه 
شدن نام هايي چون باب ديلن، رولينگ استونز، بيتل ها و بروس 

اسپرينگستين هموار کرد.
دهه هاي 60 و 70 ميالدي اوج سال هاي الگوبرداري از الويس بود 
و هنوز هم تعداد شيفتگان موهاي روغن زده و لباس هاي رنگارنگ 

او کم نيست.
مرلين مونرو با نام اصلي نورما جين مورتنسن در سال 1926 در 
لس آنجلس به دنيا آمد، در 16 سالگي براي نخستين بار ازدواج کرد. 
در سال 1944 توسط عکاسي کشف شد و در سال 1946 با کمپاني 

فاکس قرن بيستم قرارداد بازي در فيلم امضا کرد. 
او در سال 1956 با آرتور ميلر نمايشنامه نويس سرشناس امريکايي 
ازدواج کرد. مشهورترين فيلم هاي او بعضي ها داغشو دوست دارن 
و خارش هفت ساله اند. جسد او در 5 آگوست 1962 در خانه اش 
کشف شد که علت مرگ او مصرف بيش از اندازه قرص خواب آور 

اعالم شد. 

اخبار هنری

VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و
    

فقط 600 پوند
Registration fee for the first year £100                  

 احسان صادقيان            
Half Qualified Management Accountant

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

آثاري از بهمن جاللي، حسن زاده و فرمانفرمايان 

 نمايشگاه »ديوان 
شرق و غرب« دو 

ساالنه ونيز برپا است 
نمايشگاه »ديوان شرق و غرب« با آثاري از بهمن جاللي، خسرو 
حسن زاده و منير فرمانفرمايان در کنار هنرمنداني از افغانستان 
و پاکستان در سالن مرکزي پنجاه و سومين دوساالنه ونيز برپا 

شد. نمايشگاه »ديوان شرق و غرب« يکي از نمايشگاه هاي بزرگ 
دوساالنه ونيز است که آثار هنرمندان معاصر ايران را در کنار 
هنرمنداني از افغانستان و پاکستان به نمايش گذاشته است. بهمن 
نمايشگاه  اين  در  کننده  شرکت  ايراني  هنرمندان  از  يکي  جاللي 
از مجموعه »تصوير خيال قرمز« حضور دارد  پنج عکس  با  که 
کليات  درباره  است،  بازگشته  آن  افتتاح  مراسم  از  تازگي  به  و 

جميما  نمايشگاه  اين  کننده  برگزار  گفت؛  ايسنا  به  نمايشگاه  اين 
انگليسي است که 10 سال براي تت گالري  مونتاگو يک هنرمند 
کار کرده و چندي است که در افغانستان به سر مي برد و بنيادي 
درباره کارهاي هنري منطقه راه اندازي کرده است. جاللي ادامه 
و  کابل  در  گذشته  سال  اکتبر  از  نخست  بار  نمايشگاه  اين  داد؛ 
سپس از هشتم فوريه در نشنال آرت گالري اسالم آباد پاکستان 
انتخاب از سوي مديران دوساالنه ونيز  برپا شد و سپس براي 
به انگلستان رفت که از ميان مجموعه کامل آن نمايشگاه، بخشي 
براي نمايش در دوساالنه ونيز انتخاب شد و تا چهارم اکتبر در 
ايتاليا به نمايش درمي آيد. به گفته اين هنرمند عکاس، نمايشگاه 
است  برپا شده  قديمي  در يک ورزشگاه  »ديوان شرق و غرب« 
مانده  متروك  ها  که مدت  دارد  زيبا  و  بزرگ  بسيار  که فضايي 
بود، اما مرمت شده و اکنون براي کارهاي فرهنگي مورد استفاده 
در  نمايشگاه  اين  بازتاب  درباره  گيرد. جاللي همچنين  مي  قرار 
ميان مخاطبان و کارشناسان هنري شرکت کننده در دو ساالنه 
ونيز گفت؛ از آنجا که تمام اين آثار مربوط به هنرمنداني از شرق 
از شرق  ذهني شان  که تصوير  کنندگاني  براي شرکت  لذا  بود، 
او  داشت.  خاصي  جذابيت  بود،  هايشان  رسانه  اطالعات  همان 
اين  در  حاضر  پاکستاني  و  افغانستاني  هنرمندان  کرد؛  اضافه 
نمايشگاه اکثراً مقيم يا تبعه کشورهايي همچون استراليا، نيوزيلند 
و... بودند، اما نگاه شرقي داشتند و اصليت آنها به مشرق زمين 
باز مي گشت. در حالي که هنرمندان و منتقدان شرکت کننده در 
اين دوساالنه همچنان فکر مي کردند آثار هنرمندان ايران يا اين 
کشورها بازتابي در جهان ندارد، اما خوشبختانه در حاشيه اين 
جهان  تمام  در  ايراني  هنرمندان  آثار  بردند  پي  آنها  نمايشگاه 
شناخته شده است و کار هنري ما در سطح بااليي قرار دارد. او 
اينکه بر شرقي  اين نمايشگاه با وجود  تاکيد کرد؛ برگزار کننده 
بودن آثار تاکيد داشته اما در عين حال به سراغ هنرهاي سنتي 
اين کشورها نرفته است، بلکه شاخه يي از هنر را انتخاب کرده 
در  غربي  هنر  همپاي  و  شود  مي  ارائه  غربي  ابزار  با  که  است 
حال پيشرفت است. به گزارش ايسنا منير فرمانفرمايان با کارهاي 
اين  در  اش  خانواده  کارهاي  با  زاده  حسن  خسرو  و  يي  آيينه 

نمايشگاه شرکت کردند. 

قطعه آوازي »اسرار ازل« 
در هلند اجرا مي شود 

 
قطعه کرال »اسرار ازل« در فستيوال بزرگداشت حکيم عمر خيام 
تابستان امسال در هلند برگزار مي شود. کامبيز روشن روان با 
اعالم اين خبر به  گفت؛ زمستان سال گذشته سفارش اين اثر را از 

شاخص ترين گروه کر هلند که تاکنون نزديک به يکصد سي دي 
منتشر کرده است دريافت کردم. وي در ادامه درخصوص ويژگي 
هاي اين اثر گفت؛ اين قطعه را که بدون ساز اجرا مي شود براي 
دوازده صدا و بر اساس اشعار عمر خيام نوشته ام و قرار است 
سه  در  آمستردام  و  هارلم  در  تيرماه  دهم  از  بار  نخستين  براي 
نوبت اجرا شود. دبير و سخنگوي شوراي عالي موسيقي در ادامه 
اثر آن است که در دستگاه  اين  از ويژگي هاي  افزود؛ يکي ديگر 
شور و آواز دشتي و براي زبان فارسي ساخته شده و جالب تر 
آنکه از تحريرهاي آواز ايراني و فواصل ربع پرده بهره برده ام که 
اجراي آن براي خوانندگان هلندي بسيار سخت خواهد بود و من 
اميدوارم با توجه به تجربه و توانايي هاي باالي اين گروه اجراي 

اين اثر جهاني با موفقيت انجام شود. 

 برپايي نمايشگاه عکس 
اميرشهاب رضويان در تورنتو 

 
نمايشگاه عکس اميرشهاب رضويان از سفر به استان هاي اصفهان، 
يزد، کرمان و سيستان و بلوچستان هفتم تيرماه در تورنتو برگزار 
مي شود. به گزارش ايسنا، رضويان که عالوه بر ساخت فيلم هاي 
که  دارد  فعاليت  هم  يي  حرفه  عکاس  عنوان  به  مستند  و  سينمايي 
طي سفر نوروزي خود به شهرهاي نائين، اردکان، عقدا، يزد، ميبد، 
پيردان،  ايرانشهر،  بم،  جيرفت،  ماهان،  کرمان،  رفسنجان،  مهريز، 

و  چابهار  پيشين،  جکيگور، 
گواتر به عکاسي از معماري 
پرداخته  مناطق  اين  مردم  و 
که گزيده يي از اين عکس ها 
نمايش  به  برنامه  اين  در  را 
هاي  بلوچ  گذاشت.  خواهد 
حصيربافان  باهوکالت، 
گواتر،  ماهيگيران  جکيگور، 

ناصري  دژ  عقدا،  شهر  قديم  قلعه  کوير،  منطقه  خشتي  بناهاي 
ايرانشهر و تمساح هاي منطقه پيشين همه از موضوعاتي هستند که 
در اين نمايشگاه همراه با توضيحات رضويان عرضه خواهند شد.   
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افزايش نارضايتي 
زنان در جامعه جهاني 

 

ترجمه مينا شرفي؛ 

پيموده است. در  را  را داشته راهي طوالني  آنچه هميشه آرزويش  به دست آوردن  براي  پارکر  هلن 
27سالگي او مدير اجرايي يک شرکت حمل و نقل در لندن است. او نامزدي هم دارد که قرار است با هم 
ازدواج کنند. هلن از لحاظ کاري و شخصي مشکلي ندارد بنابراين آيا او خوشحال است؟ او مي گويد؛ 
»آن طور که مسلم است خوشحال هستم و نسبت به آينده هم خوشبينم. اما در راه به دست آوردن آن 
چيزهايي که مي خواستم از مسائلي هم گذشتم. نسبت به گذشته فرصت هاي بسياري از لحاظ کاري و 

اجتماعي در اختيار زنان است. اما من شخصًا هميشه اين سوال را از خودم مي پرسم آيا کارهايي که 
انجام داده ام درست است يا خير.«

همانند بسياري از زنان احساس هلن پارکر نسبت به خوشبختي و رضايت از زندگي با پيشرفت هايي که 
از لحاظ اجتماعي براي زنان حاصل شده مطابقت ندارد. پس از 40 سال جنگيدن براي برابري با مردان، 
به نظر مي رسد زنان خوشحال تر از گذشته نيستند. در حقيقت زنان در بسياري از کشورها خيلي 
بيشتر نسبت به مردان از زندگي خود ناراضي هستند. موسسه ملي دايره تحقيقات اقتصادي امريکا در 
گزارشي با عنوان »پارادوکس کاهش خوشحالي زنان« به اين مساله پرداخته است. تبسي استيونسون 
و جاستين ولفرز از دانشگاه پنسيلوانيا در آغاز اين گزارش نوشته اند؛ »پيشرفت هاي زنان از بعضي 
از جنبه ها در چند دهه گذشته استثنايي بوده. شکاف درآمدي زنان و مردان تقريبًا از بين رفته. حضور 
زنان در مقاطع تحصيلي دانشگاهي حتي از مردان بيشتر شده، شکل حضور زنان در جامعه نسبت به 

گذشته متحول شده است.«
با وجود اين استيونسون و ولفرز به اين نتيجه رسيده اند خوشحالي و رضايت زنان امريکايي در زندگي 
نه تنها افزايش نيافته بلکه در مقايسه با مردان کاهش چشمگيري داشته است. در دهه 70 گزارش هاي 
مختلفي حاکي از آن بوده که زنان نسبت به مردان در زندگي خوشحال تر هستند اما اکنون پس از چهار 

دهه ميزان رضايت زنان از زندگي از مردان کمتر شده است. 
در اروپا ميزان خوشحالي مردم افزايش اندکي داشته است که اين افزايش تنها براي زنان بوده و نه 
مردان. در 12 کشور اروپايي از جمله انگلستان خوشحالي زنان به شکل چشمگيري کاهش يافته است.

البته نويسندگان اين گزارش اذعان داشته اند خوشحالي و رضايت در زندگي امري نسبي است اما يافته 
هاي آنها حاکي از آن است که خوشحالي زنان از جنبه هاي مختلف کاهش يافته.

سال ها پيش از اين تحقيق اندرو اوسوالد پروفسور اقتصاد دانشگاه وارويک که مطالعات فراواني در 
زمينه خوشحالي مردم دارد مطالعاتي در اين زمينه انجام داده بود. او مي گويد؛ »کار بتسي و جاستين 
بسيار ارزشمند بود. آنها کار بزرگي انجام داده اند. اکثر تحقيقات پس از جنگ در مورد خوشحالي مردم 
نشان مي داد زنان خوشحال تر از مردان بوده اند. اما اين تفاوت اکنون به صفر کاهش يافته است.« 

سوال بزرگي که مطرح مي شود اين است که دليل اين مساله چيست؟
به اعتقاد بسياري از جامعه شناسان »شيفت دوم« دليل اصلي عدم رضايت زنان در طول چند دهه اخير 
است. فرصت هاي شغلي زنان در اين مدت افزايش يافته اين در حالي است که ميزان کار آنها در خانه 
کمتر نشده. آنها مي گويند زنان پا به پاي مردان در خارج از منزل کار مي کنند اما يک شيفت دوم هم در 
خانه خود دارند بنابراين طبيعي است که ناراضي باشند. البته استيونسون و ولفرز ادعاهاي اين جامعه 
شناسان را رد مي کنند. يافته هاي آنها حاکي از آن است که ساعات کاري مردان و زنان در کارهاي 

خارج از خانه و منزل از سال 1965 به اين طرف کاهش داشته است.
تحقيقات آنها نشان مي دهد ساعات کاري زنان در خارج از خانه افزايش يافته اما ميزان ساعات کاري 
آنها در منزل کاهش داشته است. اين در حالي است که ساعات کاري مردان در کارهاي خارج از خانه 
کاهش داشته اما ساعات کاري آنها در خانه افزايش يافته است. بنابراين زنان نمي توانند ادعا کنند فشار 

کاري روي آنها بيشتر از مردان است. 
خوان بيکول که جامعه شناس است بر اين باور است واکنش هاي احساسي زنان در شرايط مختلف 
باعث مي شود آنها از زندگي خود نارضايتي بيشتري داشته باشند. او مي گويد؛ »هر چند به نظر مي 
رسد زنان توانسته اند تعادلي ميان کارهاي داخل و خارج از خانه خود برقرار کنند اما هنوز از اين بابت 
نگراني هاي بسياري دارند. همين نگراني ناراحتي و نارضايتي را براي زنان به ارمغان آورده است.« 
برخي ديگر معتقدند شکاف درآمدي که هنوز هم ميان درآمدهاي زنان و مردان وجود دارد باعث اين 
مساله شده است. کارن پاين پروفسور روانشناسي در اين باره مي گويد؛ »زماني که با زنان در مورد 
روابط احساسي شان با پول حرف مي زنم، بسياري از آنها هنوز احساس مي کنند شايستگي درآمد 
بيشتر را ندارند. در جامعه اين مساله جاافتاده که زنان بايد ديگران را راضي نگه دارند. مردان دوست 
ندارند زنان به دنبال پول باشند. اين در حالي است که آنها در ازاي کاري که انجام مي دهند شايستگي 
دريافت درآمد بيشتر را دارند و وقتي چنين چيزي را نمي بينند دچار نوعي بحران مي شوند.« مطالعات 
فقرا  از  تر  پولدار خوشحال  افراد  افراد است.  فاکتور مهمي در خوشحالي  پول  از آن است که  حاکي 
اعتقاد  به  نيست.  زنان  نارضايتي هاي  دليل اصلي  پول هم  ولفرز  و  استيونسون  اعتقاد  به  هستند.اما 
آنها زنان امروز نسبت به گذشته در مورد احساسات شان بيشتر با خود روراست شده اند. اين دو 
پژوهشگر مي گويند؛ »زنان در دنياي امروز به خوبي مي دانند چه مسائلي خوشحال شان مي کنند. آنها 

مثل گذشته در مورد احساسات شان دروغ نمي گويند.«
البته ديدگاه منتقدان فمينيسم هم در مورد اين مساله بسيار جالب است. آنها مي گويند؛ »زنان دريافته اند 

برابري با مردان آن چيزي نبوده که بتواند خوشحالي را برايشان به ارمغان بياورد.«

منبع؛ تايمز

هتل مامان؛ اتاق 
خالي موجود نيست  

 
»دلبستگي« جوانان آلماني به خانه و خانواده در حال حاضر بيش از 
پيش شده است. اينان ديگر عالقه چنداني به تشکيل زندگي مستقل از 
خود نشان نمي دهند. پژوهشگران گسترش بحران اقتصادي جهاني را 
از عوامل اصلي اين روند مي دانند. جوانان آلماني امروزه ترجيح مي 
دهند، بيشتر در خانه و با خانواده خود زندگي کنند تا مستقل باشند. 
اين نتيجه پژوهشي است که اداره فدرال آمار اين کشور، چندي پيش 
منتشر کرده است. اين پژوهشگران گسترش بحران اقتصادي، کمبود 
شغل و باالرفتن صعودي هزينه زندگي را از عوامل اصلي »دلبستگي« 
به  آلماني،  فرهنگ  در  کنند.  مي  ارزيابي  خانواده  و  خانه  به  جوانان 
جواناني که به سن قانوني رسيده و هنوز زندگي مستقلي دست و پا 
نکرده باشند، اغلب »غيرمستقل«، »راحت طلب« يا »بچه ننه« مي گويند. 
ترك خانه پدري يا مادري، نشانه آماد گي پذيرش مسووليت و »بزرگ 
شدن« است. »هتل ماما«، اصطالح طنزآلودي است که معمواًل در مورد 
اداره  نتايج  اساس  بر  شود.  مي  برده  کار  به  خانواده«  گرم  »کانون 
فدرال آمار آلمان، در 37 سال گذشته تاکنون، شمار فرزندان ارشدي 

که حاضر به ترك »هتل ماما« نبود ه اند، از 20 درصد به 29 درصد 
رسيده است. »روند استقالل« جوانان آلماني از دهه 70 تاکنون، روند 
پرپيچ و خمي بوده است. اين جوانان در ابتداي اين دهه و تحت تاثير 
جنبش دانشجويي، فرداي روز رسيدن به سن قانوني بار و بنديل را 
مي بستند و با کرايه اتاقي در يک »خانه اشتراکي« يا اجاره آپارتماني 
کوچک، زندگي مستقلي را آغاز مي کردند. در اوان دهه 1990، شيوه 
زندگي آنان تغيير کرد. چون »اين نسل با پدر و مادرها تفاهم داشتند، 
در خانه مي ماندند و پول شان را صرف خريد لوازم مورد نياز خود و 
استفاده از وقت آزادشان مي کردند.« در آغاز قرن بيست و يکم، علت 
ديگري براي زندگي مشترك پدر و مادرها با فرزندان شان رخ نموده؛ 
بي پولي. پدر و مادرها جوانان را براي »ترك کانون گرم خانواده« زير 
فشار قرار نمي دهند، هرچند اين همزيستي هميشه هم مسالمت آميز 
نيست. اقامت اين جوانان در »هتل ماما«، در حال حاضر ديگر نشانه 
مالي  امور  فتق  و  رتق  معناي  به  استقالل  اگر  نيست.  استقالل«  »عدم 
کنند،  زندگي مي  والدين خود  در خانه  که  باشد، جواناني  اجتماعي  و 
بر  امور خود را خود  به  تمامي مسووليت رسيدگي  آمار،  به شهادت 
نشان مي  که  دارند  آماري هم وجود  آن گذشته،  از  گيرند.  عهده مي 
دهند فرزنداني که سال هاست خانه و کاشانه پدري يا مادري خود را 
ترك کرده اند، هنوز »مستقل« نشده اند و مادر »نگران« بايد آپارتمان 
آنان را تميز و کارهايشان را روبه راه کند. با اين حال جوانان آلماني، 
نسبت به گذشته، »ديرتر بزرگ مي شوند«. آمار نشان مي دهد نسل 
جديد، ديرتر از نسل پيش به استقالل اجتماعي و مالي دست مي يابد. 
مي  داشته،  آمار شرکت  اين  آوري  گرد  در  که  پژوهشگراني  از  يکي 

گويد؛ »اينکه جوانان ديرتر از پيش زندگي مستقلي را شروع مي کنند، 
نشانه اين است که نمي توانند پيوندهايشان را قطع کنند. اين جوانان 
وقتي شريک زندگي موقت يا پايداري پيدا کردند، خانواده را ترك مي 
کنند. در نتيجه از آغوش يک خانواده به آغوش ديگري مي روند. «يکي 
آيند«،  مي  در  گل  و  آب  »از  ديرتر  آلماني  جوانان  که  داليلي  از  ديگر 
اين  از نظر مالي کمتر مي توانند آنان را در  اين است که خانواده ها 
راه ياري دهند. بيشتر آنها از عهده پرداخت شهريه سنگين دانشگاه و 
اجاره ماهانه اتاقي در »کوي دانشگاه« براي فرزندان خود برنمي آيند. 
اين فرزندان، حتي کساني که شغلي آموخته اند، بايد همچنان در »هتل 
ماما« بمانند، چون نمي توانند کار پيدا کنند. از اين رو به تحصيل ادامه 
مي دهند، تا تخصص هاي بيشتر و بهتري کسب کنند. بر اساس نتايج 
اداره فدرال آمار آلمان، دخترهاي جوان دو سال زودتر از مردان، »هتل 
ماما« را ترك مي کنند؛ تنها 42 درصد از زنان 22ساله در سال 2005، 
با خانواده خود زندگي مي کردند. اين رقم در بين مردان 24ساله، در 
دخترهاي  حتي  حاضر،  حال  در  رسيد.  مي  درصد   48 تا  سال  همين 
جوان هم ديرتر مي توانند زندگي مستقلي براي خود دست و پا کنند؛ 
»چون اغلب اين دختران هستند که با معدل خوب، ديپلم مي گيرند و بعد 
ادامه مي دهند.« جامعه شناسان پيش بيني مي کنند  به تحصيل خود 
شمار »جوانان خانه نشين« در آينده، به دليل وجود بحران اقتصادي 
افزايش خواهد يافت. دير نيست که اين تابلو، زينت بخش سردر اغلب 

»هتل ماما«هاي آلمان بشود؛ »اتاق خالي موجود نيست،«
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ادبيات آلمان پس از فروپاشي ديوار 
 

در جبهه غرب هم 
خبري نيست 

 

يورگ ماگناو/ترجمه؛ آرش جالل منش

هانس اولريش ترايشل در روز نهم نوامبر روي صندلي دندانپزشکي نشسته بود. در تقويم او براي 
فرداي آن روز شرکت در سمينار گوتفريد بن در دانشگاه آزاد برلين تنظيم شده بود. ترايشل بدون 
رجوع به تقويم نمي توانست اتفاق هايي تا اين حد کم اهميت را به خاطر بسپارد. مارسل بير آن روز 
را به عنوان روزي که صاحب اولين اتومبيل زندگي اش شد به خاطر مي آورد. اولريکه درسنر در آن 
زمان در مونيخ مشغول کار روي پايان نامه اش بود و تنها هنگامي از فروريختن ديوار مطلع شد که 
اولين خرابي را در حال گشت و گذار در شهر ديد. کاتيا النگه- مولر که در سال 1984 از شرق به غرب 
آمده بود در آن هنگام در سفري مطالعاتي به سر مي برد و در لحظه موعود در هتلي در بوخوم بي خبر 
از همه جا روي صندلي راحتي لميده بود. اکثر نويسندگان آلماني حداقل آنها که در آلمان غربي زندگي 
مي کردند به نوعي مهم ترين شب آلمان را از دست داده و نهم نوامبر بدون حضور آنان رخ داده است. 

اين مجموعه شبي را که ديوار فرو ريخت و خاطرات نويسندگان آلماني از آن روز دوست داشتني را 
جمع آوري کرده که سرشار است از داستان هايي از بي خبري نويسندگان در روز واقعه. 

اما در مورد نويسندگان جوان ساکن در آلمان شرقي وضعيت يکسره متفاوت بوده است. برخي از آنها 
همانند يوخن اشميت اووه تلکامپ و آندره کوبيژك در آن لحظه تاريخي مشغول خدمت در ارتش ملي 
خلق بوده و بنابراين نمي توانسته اند به رقصندگان روي ديوار بپيوندند. احساس همرزمان و همساالن 
آنان نسبت به رخداد در حال شکل گيري احساسي سرشار از سردرگمي و حيرت بوده است. سقوط 
ديوار پاياني بود بر يک برهه توهم انقالبي که شرکت کنندگان در آن خود را دست اندرکار شکل دادن 
به تاريخ مي دانستند. آنان با شگفتي دريافتند که مي توانند در رخداد در حال وقوع مشارکت داشته 
باشند ولي اين درك آنقدر دير و توام با احتياط بود که وقتي تصميم به مشارکت گرفتند رخداد به پايان 
رسيده بود. براي آنان که بعدها به دنيا آمدند داستان هاي سقوط ديوار همچون افسانه هاي پريان به 
نظر مي رسيد. با گذشت زمان يک رخداد مشخص تاريخي در اقيانوس تاريخ غرق شده و خصوصياتي 
اسطوره يي به خود مي گيرد. با همه گير شدن اصطالح مبهم و نامناسب سقوط ديوار اين رخداد از عالم 
واقع به سپهر امر غيرواقعي منتقل مي شود. آيا ديوار سقوط کرد يا از سر راه برداشته شد؟ مطمئنًا اين 

اصطالح ديگر قادر به ارائه تصويري از رخداد به مثابه سوژه يي کنشگر و سازش ناپذير نيست. 
چه دنياي غريب و غيرقابل باوري است؛ يک ديوار شهري را به دو نيم کرده است. تصاويري چند 
بدل به تصاوير افسانه يي رخداد مي شوند؛ شليک به کساني که سعي دارند از روي ديوار بگذرند، 
از مذاکره  لرزه درمي آورد و تصوير هياتي  به  پايشان سيمان را  رقصندگان روي ديوار که رقص 
کنندگان آلمان شرقي که خبرها را از روي کاغذي خوانده و با قيافه يي گيج و گنگ در فهم آنچه در 
حال وقوع است، عاجزند. هرفريد مونکلر استاد علوم سياسي و برنده جايزه نمايشگاه کتاب اليپزيک 
در تازه ترين اثر خود به نام آلماني ها و افسانه هايشان اين ايده را مطرح مي کند که جمهوري فدرال 
آلمان از بدو تاسيس در سال 1949 فاقد افسانه هاي مرجع بوده تا از طريق رجوع به آن هويتي از 
آن خود برسازد. سقوط ديوار مي تواند به رفع اين نقص در آلمان جديد ياري رساند و ادبيات در اين 

ميان نقشي مهم بر عهده دارد. 

روزنامه نگاران سرويس هاي فرهنگي مجالت و روزنامه ها در تمامي اين سال ها بي صبرانه در انتظار 
»رمان بزرگ دوران گذار« بوده اند. فارغ از آنکه در اين سال ها چندين کتاب با اين عنوان منتشر شده 
اما انتظار ادامه دارد. با اين همه در چهار يا پنج سال اخير از شدت و حدت اين انتظار کاسته شده و 

ادبيات مجالي براي تنفس يافته است. 

این اثر مرثیه یي است براي آلمان شرقي و در آن شهري کوچک 
در ایالت مکلنبورگ که روزگاري در تسلط ارتش ملي خلق بوده 
سربازان  از  یکي  به  دل  قصه  راوي  خواهر  دارد.  مرکزي  نقشي 
آلمان شرقي داده بوده است. سال ها بعد و پس از خودکشي او در 
نیویورک راوي به جست وجوي زندگي گذشته اش مي پردازد. در 
این روایت کلبي مسلکي روزگار گذشته و تقاضاي افراطي آزادي 
در زمان حال، همزمان پیش رفته و به این ترتیب میان گذشته و 

حال پلي زده مي شود.

در همين دوره زماني کتاب هاي بسياري منتشر شده که به شکل طبيعي و نه اضطراري به سال 1989 
و پيامدهاي آن پرداخته و البته هيچ يک داعيه رمان بزرگ دوران گذار بودن را نداشته اند. اثر کوتاه 
يوليا شوخ به نام همراه با سنگيني تابستان از اين دسته است. اين اثر مرثيه يي است براي آلمان شرقي 
و در آن شهري کوچک در ايالت مکلنبورگ که روزگاري در تسلط ارتش ملي خلق بوده نقشي مرکزي 
دارد. خواهر راوي قصه دل به يکي از سربازان آلمان شرقي داده بوده است. سال ها بعد و پس از 
خودکشي او در نيويورك راوي به جست وجوي زندگي گذشته اش مي پردازد. در اين روايت کلبي 
مسلکي روزگار گذشته و تقاضاي افراطي آزادي در زمان حال، همزمان پيش رفته و به اين ترتيب ميان 

گذشته و حال پلي زده مي شود.
در سال 1995 يعني کمي پس از فروپاشي ديوار »قهرماناني همچون ما« اثر توماس بروسيگ به عنوان 
اولين رمان دوران گذار ستوده مي شود. بروسيگ با تمسخر و کنايه هايي نيشدار به تاثرات ناشي از 
آن لحظه تاريخي و برانگيختگي هاي ايدئولوژيک دوران پس از گذار مي پردازد. او سقوط ديوار را به 
شکلي گروتسک توصيف کرده و واژگوني رژيم را به سياق جوك هاي عاميانه روايت مي کند. در سال 
2009، آنگليکا کلوسندورف با نگارش مجموعه داستاني با عنوان آماتور با دقتي کم نظير به بازخواني 
وجه اروتيک آن لحظه انقالبي پرداخته و اثري روانکاوانه مي آفريند که در عين حال از جنجال و سر 
و صدا به دور است. او در سال 1985 در آلمان غربي به دنيا آمده، در 1961 به آلمان شرقي رفته، 
در آنجا باليده و در 1985 به آلمان غربي بازمي گردد. داستان هاي فوق العاده خوش ساخت او در 
پس زمينه تقابل شرق- غرب روايت شده و از نظر زماني از پاييز 1989 آغاز شده و با گذر از روز 
عجيب جشن وحدت آلمان در سوم اکتبر 1990 در سراسر دهه 90 ادامه مي يابد. در اين مجموعه، 
روند وحدت دو آلمان توسط روايت هايي با محوريت زوج هاي عاشق و به صورت وارياسيون هايي 
مختلف توصيف مي شود. مردها همگي بچه غرب اند؛ دندانپزشک، مجري تلويزيون يا جاگوارسوارهاي 
پرمدعا. يکي از اين زوج ها درست در روز موعود يعني نهم نوامبر و بر فراز ديوار با يکديگر آشنا مي 
شوند. مرد از بخش غربي و زن از بخش شرقي ديوار باال مي روند و به محض رسيدن روي ديوار، 
ناگهان شماره تلفن رد و بدل مي کنند. داستان عاشقانه يي که متعاقب اين آشنايي روايت مي شود، 
روايتي است از سوءتفاهم و بيگانه شدن. نويسنده به اين شکل، عوارض برقراري رابطه ميان دو آلمان 
را از ديد خود باز مي گويد. کلوسندورف، داستان سقوط ديوار را به شکل وارياسيوني جديد از افسانه 

فرزندان شاهي که هيچ گاه قادر به پذيرش يکديگر نيستند، روايت مي کند. 
جامع ترين و مهم ترين رمان دوران گذار اما زندگي هاي نو اثر اينگو شولتزه است. 15 سال زماني 
است که او الزم دارد تا بتواند با فاصله الزم و ضروري به فروپاشي آلمان شرقي بنگرد. شولتزه سال 
1989 را بسان نقطه عطف زندگي راوي/ نويسنده اش انريکو تورمر روايت مي کند. او در آلمان شرقي 
نمايشنامه نويسي مي کند ولي در عاقبت کار سر از سردبيري نشريه يي تبليغاتي درمي آورد. کسي که 
زماني خود را وقف شکوه زبان کرده بود، عاقبت با پول و اعداد سر و کار پيدا مي کند. اين دگرديسي 
البته ناخواسته بر او تحميل مي شود. اين دوران گذار است که مسير زندگي آدم ها را معين مي کند. 
جالب اينجا است که بخش هايي از رمان که به پاييز 1989 اختصاص دارد، کسل کننده ترين بخش هاي 
رمان است. شايد علت اين باشد که ما آنقدر درباره آن برهه خوانده و شنيده ايم که حتي قصه گوي 
بزرگي چون اينگو شولتزه هم نمي تواند با حوادث آن دوره، متحيرمان کند. موتيف هاي آن پاييز آنقدر 
براي ما آشنايند که نمي توانند شوقي بيافرينند. بخش هايي که به اتفاقات سياسي روزمره آن دوران 
مي پردازد، در عين پرداخت بسيار عالي، در زمره نقاط قوت رمان قرار نمي گيرد. شولتزه اين را به 
فراست دريافته و در آدام و اًًولين، منتشرشده در تابستان 2008، به کار مي بندد. اين اثر شرحي است 
ماهرانه از فرار به غرب که آن را همچون خروج از بهشت مي نماياند. بهشت در کجا است؟ آيا واقعًا 
در غرب است؟ يا اينکه در آلمان شرقي، مردمان هميشه در آرزوي زندگي در جهاني ديگر و بهتر از 
جهان خويش بودند و همين امر غرب را به بهشت موعود بدل ساخته بود؟ اينها پرسش هايي است که 
شولتزه مطرح مي کند. او سلسله يي از روابط و وقايع مي آفريند که در سال 1989 گسسته مي شود. 

شولتزه معتقد است غرب ميل به تعالي را به نابودي مي کشاند. 
آخرين رمان منتشرشده درباره دوران گذار، برج اثر اووه تلکامپ است که سال گذشته جايزه کتاب 
سال آلمان را براي نويسنده اش به ارمغان آورد. تلکامپ واپسين سال هاي حيات آلمان شرقي را از 
ديد طبقه متوسط تحصيلکرده ساکن در محله وياليي درسدن روايت مي کند؛ جايي که ساکنانش در 
برابر تهديدات هرروزه رژيم، به کوارتت هاي سازهاي زهي و شعر کالسيک پناه مي آورند. تلکامپ 
فرسودگي و خستگي جامعه، دروغگويي و اخالقيات رايج، بزدلي و شجاعت و مانورهاي تاکتيکي افراد 
براي سازگاري با وضع موجود و ميل براي خود بودن را با مهارت تصوير مي کند. رمان در پاييز 
1989 اين توفان مهيب تاريخ، پايان مي يابد. لحظه، لحظه فوق العاده يي است ولي از پس آن، چيز زيادي 
تغيير نمي کند. شايد تلکامپ از افتادن در وادي کليشه هراس داشته است. شايد دوران پابرجايي ديوار 
آنقدر رنج آور بوده که ديگر شوقي براي نوشتن از سقوط آن باقي نمانده است. پس از سقوط ديوار، 

تنها چيزي که تغيير يافته، جذاب شدن همه چيز است و اين داستاني ديگر است...
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الهيات نجات ابن سينا 
چاپ دوم ترجمه کتاب مهم »الهيات نجات« تاليف ابن سينا با ترجمه 
منتشر  کتاب  بوستان  موسسه  سوي  از  محمدي گيالني  محمد  آيت اهلل 
شده است. اين کتاب ابن سينا که از مهم ترين آثار در علوم عقلی به شمار 
مي آيد طرحی نو در فلسفه اسالمی درانداخت و مباحثات زيادي را در 

ميان اهل فلسفه موجب شد. 

چيتيک در راه است 
با  تاليف ويليام چيتيک  کتاب »درآمدي بر تصوف و عرفان اسالمي« 
ترجمه جليل پروين از سوي انتشارات حکمت منتشر شده است. ويليام 
چيتيک در طول 12سال اقامت در ايران و اخذ دکتراي ادبيات فارسي 
اساتيد معروفي چون نصر، فروزانفر، همايي،  نزد  تهران،  دانشگاه  از 

کربن، ايزوتسو، آشتياني و ديگران به تحصيل و تحقيق پرداخت. 

هايدگر به قلم الرج 
سوي  از  الرج«  »ويليام  اثر  زمان  هايدگر«  و  وجود  در  »تاملي  کتاب 
انتشارات دانشگاه ادينبورو منتشر شد. اين کتاب يکي از مهمترين آثار 
فالسفه  بر  فقط  کتاب  اين  تاثير  است.  ميالدي  بيستم  قرن  در  فلسفي 
دانشمندان  و  روانپزشکان  شاعران،  نويسندگان،  بر  کتاب  بلکه  نبوده 

حوزه علوم نيز تاثيرات بسزايي داشته است. 

شهرک شاهنامه 
پاژ،  روستاي  در  شاهنامه  شهرك  ايجاد  از  فردوسي  بنياد  کل  دبير 
داد.  خبر  خارجي  و  داخلي  گردشگران  جذب  براي  فردوسي،  زادگاه 
از  فارس،  با  گفت وگو  در  فردوسي  بنياد  کل  دبير  موحدفرد«،  »ياسر 
مشارکت در احيا و بازسازي روستاي پاژ که زادگاه فردوسي است 
فرهنگي  مثلث  قالب  در  طوس  تاريخي  فرهنگي  مجموعه  همين طور  و 

خراسان بزرگ با شوراي فرهنگ عمومي کشور خبر داد. 

بازار در دست موراکامي 
انتشار آخرين کتابش  از  تازه ترين رمان »موراکامي« که 5 سال پس 
)کافکا در ساحل(، پيش از انتشار رسمي، نبض بازار کتاب ژاپن را به 
دست گرفت. به گزارش ايبنا به نقل از آسوشيتدپرس، جديدترين کتاب 
»هاروکي موراکامي« با نام »1Q84« از امروز به طور رسمي در بازار 

کتاب و سراسر کتابفروشي هاي ژاپن توزيع مي شود. 

دهقان و رمان تازه 
احمد دهقان بعد از »دشت بان« به پنجمين رمانش يعني »پرسه در خاك 
غريبه« رسيد. به گزارش ايسنا، دهقان درباره اين رمان گفت: »پرسه 
در خاك غريبه« يک رمان جنگ است که ماجرايش در کوهستان هاي 
برفي غرب کشور مي گذرد. در اين رمان به تقابل انديشه آدم ها در برابر 

مرگ پرداخته شده است. 

ضبط صداي احمدي 
از  اثر  چهار  ضبط  به  اقدام  نوجوان  و  کودك  فکري  پرورش  کانون 
احمدرضا احمدي با صداي خود نويسنده، کرده است. به گزارش ايسنا، 
»سه گلدان«، »رنگين  کماني که هميشه رخ نمي داد«، »همه آن واژه هاي 
کاغذي«،»شب روز اول و صبح روز هفتم« مجموعه کتاب هايي هستند 

که با صداي شاعر ضبط شده است. 

داستان هاي گونتر گراس 
ملک مرزبان،  مهسا  ترجمه  با  بورخس«،  با  »آشنايي  انتشار  همراه  به 
ايسنا،  گزارش  به  مي شود.  منتشر  گونترگراس  از  داستاني  مجموعه 
ملک مرزبان داستان هايي از گونترگراس را از ميان داستان هاي مختلف 

او گردآوري کرده و در مجموعه  داستاني منتشر خواهد کرد. 

 

کوتاه از ادبيات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

سرزمين 
عجايب آليس 
مژده دقيقي

آلیس مونرو داستان نویس پرآوازه کانادایي تقریباً یک هفته 
پیش در بیست وهفتم ماه مه، جایزه بین المللي من-بوکر را 
داستاني  ادبیات  براي یک عمر دستاورد حرفه یي در زمینه 

به دست آورد. 
هيات داوران اين جايزه مونروي 77ساله را از ميان نويسندگان 
دکتروف، وي  ال  اي  يوسا،  بارگاس  ماريو  نامي چون  صاحب 
تابوچي  آنتونيو  و  کري  پيتر  اوتس،  کرول  جويس  نايپل،  اس 
برگزيدند. مونرو که سومين برنده جايزه بين المللي من- بوکر 
است، نشان افتخار و جايزه 60 هزار پوندي خود را طي مراسمي 
دريافت خواهد  دابلين  کالج  ترينيتي  در  وپنجم ژوئن  بيست  در 
کرد. برخالف جايزه اصلي بوکر که 41 سال از تاسيس آن مي 
المللي  بين  جايزه  گيرد،  مي  تعلق  اثر  يک  به  سال  هر  و  گذرد 
من- بوکر که در سال 2005 تاسيس شده، هر دو سال يک بار 

به داستان نويس در قيد حياتي اهدا مي شود که مجموعه آثارش 
دستاوردي در ادبيات داستاني در سطح جهان به همراه داشته 
است. آثار اين داستان نويس بايد به زبان انگليسي نوشته شده 
يا به انگليسي ترجمه شده باشد. اين جايزه نخستين بار در سال 
2005 به اسماعيل کاداره آلبانيايي تعلق گرفت و در سال2007 
نيز چينوا آچبه نويسنده اهل نيجريه آن را به دست آورد. هيات 
داوران امسال اين جايزه در بيانيه خود گفته اند؛ »آليس مونرو 
بيشتر به عنوان نويسنده داستان کوتاه شناخته شده است و با 
اين حال هر داستان او با چنان عمق و دانش و دقتي عجين است 
که در کل رمان هاي اکثر رمان نويس ها ديده مي شود. هر بار 
که داستاني از آليس مونرو مي خوانيد، چيزي ياد مي گيريد که 
قباًل به فکرتان نرسيده بود.« هيات داوران همچنين اشاره کرده 
اند مونرو بحق شايسته عنوان استاد داستان کوتاه است، ولي 

براي آنها فرم کار او به اندازه کيفيت کارش حائز اهميت نبوده 
است. جين اسمايلي رمان نويس امريکايي و دبير هيات داوران 
درباره سبک نوشتن مونرو مي گويد؛ »با اينکه به نظر مي رسد 
سبک او ساده و خواندنش آسان است، آنقدر درباره هر موضوع 
فکر کرده که خواننده احساس مي کند به راستي در آن موضوع 
غرق شده است. معمواًل انتظار مي رود در رمان به عمق دست 
پيدا کنيد، ولي آليس مونرو در بيست تا سي صفحه اين عمق را 
به ما القا مي کند.«آليس مونرو را يکي از تواناترين نويسندگان 
داستان کوتاه امروز مي دانند؛ سينتيا اوزيک او را چخوف زمانه 
ما لقب داده، و جاناتان فرنزن او را بهترين داستان نويس امروز 
امريکاي شمالي خوانده است. بسياري بر اين عقيده اند که مونرو 
جامعه کتابخوان امريکاي شمالي را با داستان کوتاه آشتي داده 
است. البته خودش مي گويد هرگز قصد نداشته صرفًا نويسنده 
داستان کوتاه باشد؛ فکر مي کرده مثل همه رمان خواهد نوشت. 
رمان  نوشتن  براي  مسائل  به  نگاهش  داند  مي  ديگر  حاال  ولي 
پايان داستان را در ذهنش مجسم  دارد  مناسب نيست. دوست 
کرد،  تمام خواهد  را  آن  تا کريسمس  مثاًل  باشد  و مطمئن  کند، 
مثل  طوالني  هاي  پروژه  روي  چطور  ها  نويسنده  داند  نمي  و 
رمان با پايان باز کار مي کنند. به شوخي مي گويد؛»ممکن است 
زادگاه  بميرد.«  يي  صفحه  پانصد  رمان  يک  نوشتن  حين  آدم 
مونرو شهر کوچک وينگم در ايالت انتاريوي کاناداست و فضاي 
داستان هايش هم غالبًا شهرهاي کوچک اين ايالت است. داستان 
هايش معمواًل روندي آرام دارند، ولي حادثه يي در زير اين سطح 
آن  از  ظرافت  با  داستان  طول  در  مونرو  که  دارد  جريان  آرام 
رازگشايي مي کند و در پايان خواننده را شگفت زده برجا مي 
گذارد. مضامين خود را از زندگي روزمره مردم انتخاب مي کند 
و نگاه ويژه يي به مسائل و جزييات زندگي زنان دارد. اگرچه به 
مشکالت و دغدغه هاي دختران جوان عالقه دارد، در کتاب هاي 
اخيرش به مسائل زنان ميانسال و سالمند توجه بيشتري نشان 
داده است. خاطره در داستان هايش نقش مهمي دارد. شخصيت 
هايش را عميقًا مي شناسد و درباره زندگي آنها تامل مي کند و 
ديالوگ ها را با مهارت به کار مي گيرد. صداقت در بيان، زبان 
شفاف و روان و دقت در جزييات از ويژگي هاي داستان هاي 

اوست. 
با گذشت سال ها، نوشتن براي مونرو آسان تر نشده است؛ به 
قول خودش »هر روزش يک مبارزه است و اگر اين مبارزه به 
نتيجه برسد، هميشه به معجزه شباهت دارد، معجزه يي که به 
خاطرش خيلي شکرگزارم.« سه سال پيش که آخرين مجموعه 
اش، »چشم انداز کسل راك« منتشر شد، اعالم کرد شايد براي 
هميشه قلم را زمين بگذارد، چون از اين مبارزه خسته شده است. 
را صرف مشاهده  از عمرش  زيادي  بايد بخش  نويسنده  چون 
که  دارد  وجود  معمولي  هاي  آدم  زندگي  در  چيزهايي  و  کند، 
البته مونرو خيلي زود  نگران است آنها را از دست داده باشد. 
اين وقفه سه  متوجه شد در »ننوشتن« مهارت چنداني ندارد و 
ماه بيشتر طول نکشيد. آليس مونرو نخستين مجموعه داستانش، 
امروز  تا  و  کرد  منتشر   1968 در  را  شاد«،  هاي  سايه  »رقص 
دوازده مجموعه داستان و يک رمان - »زندگي دختران و زنان«- 
از او منتشر شده که آن را نيز مجموعه يي از داستان هاي به 
هم پيوسته مي دانند. »پيشروي عشق«، »رازهاي آشکار«، »عشق 
يک زن خوب« و »فرار« از ديگر آثار او هستند. آخرين مجموعه 
داستانش با عنوان »چشم انداز کسل راك« که روايتي داستاني 
از تاريخچه خانواده اوست، سه سال پيش در 2006 منتشر شد 
و مجموعه داستان جديدش با عنوان »خوشبختي زيادي« اکتبر 
آينده به بازار خواهد آمد. مونرو جوايز ادبي مختلفي به دست 
آورده است، از جمله سه جايزه فرماندار کل و دو جايزه گيلر در 
کانادا و جوايز مجمع ملي منتقدان کتاب، اï. هنري، و پن/مالمود، 
چند  متحده.  اياالت  در  هنر  ملي  انجمن  ادبيات  افتخار  نشان  و 
سالي هم هست که نامش براي دريافت نوبل ادبيات مطرح است. 
او از نويسندگان محبوب مجله معتبر »نيويورکر« است و تا به 

حال 48 داستان کوتاهش در اين مجله چاپ شده است. 

معرفي برنده جايزه ادبي هاينريش فون کاليست 
 

به  را  جايزه  اين  اشتادلر  کاليست شد.  فون  هاينريش   2009 ادبي سال  جايزه  برنده  آلماني،  ساله   55 نويسنده  اشتادلر،  آرنولد 
خاطر يکي از رمان هايش دريافت کرده که در آن به مسائل زادگاهش پرداخته است. به گزارش آسوشيتدپرس، ارزش جايزه ادبي 
هاينريش فون کاليست 20 هزار يورو است. قرار است، مراسم اهداي اين جايزه ادبي 22 نوامبر طي برنامه ويژه يي برگزار شود. 
آرنولد اشتادلر، پيش از اين برنده جوايز متعدد ادبي ديگري نيز شده که جايزه ادبي گتورگ بوشنر از جمله آنهاست.به گزارش 
فارس اگرچه هيات داوران گفته است اين جايزه را به خاطر توصيف زادگاه در رمان اين نويسنده به وي اهدا مي کند، اما اشتادلر 
گفته است در رمانش زادگاهش را توصيف نکرده، بلکه جهانش را توصيف کرده است. هاينريش فون کاليست از جمله شاعران و 

نويسندگان رمانتيک آلمان در قرن 18 و 19 است که آثاري از او به فارسي نيز ترجمه شده است. 
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خداحافظ روزنامه  
 

امروزه که خيلي از جوان ها بيشتر وقت شان را پاي کامپيوتر مي گذرانند 
، چند درصد  باخبر مي شوند  دنيا  از جديدترين خبرهاي  کليک  يک  با  و 
حاضرند براي خريد روزنامه هزينه کنند؟ جوانان خود ديگر يکي از رقيبان 

رسانه ها به شمار مي آيند.

کنجکاوي  روي  از  و  باشيد  زده  سر  يوتيوب  همانند  هايي  سايت  به  اگر 
چرخي در ميان ويدئوهاي توليد شده از سوي کاربران بزنيد، حتمًا ديده 
ايد برخي از آنها دوربين به دست به خيابان رفته اند و همانند خبرنگاران 
تلويزيوني از موضوعي گزارش تهيه کرده اند يا در موارد معدودي به دليل 
حضور در صحنه يک رويداد، با فيلمبرداري از آنچه اتفاق افتاده و قرار 
از هر رسانه يي خبر آن را منتشر کرده  تر  اينترنت، سريع  دادن آن در 
اند. نوشتن وبالگ، توييتر يا درست کردن صفحه هاي شخصي در »ماي 

اسپيس« يا »فيس بوك« را نيز مي توان در اين دسته قرار داد.

اينکه مصرف  جاي  به  جوانان  از  بسياري  شده  موجب  فناوري  پيشرفت 
کننده يک رسانه باشند، در عمل خود به توليدکنندگان برنامه تبديل شوند. 
آنها ديگر اطالعات شان را نه تنها براي يکديگر مي فرستند، بلکه با در ميان 
گذاشتن آنها با کاربران ديگر)Share کردن( يا منتقل کردن آن به افراد ديگر 

)فوروارد کردن( نقش مهمي را در انتقال خبرها ايفا مي کنند. 

برخي از کارشناسان اين امر را به نوعي رقابت ميان نسل جوان و رسانه 
ها تعبير مي کنند و از همين رو نيز وظيفه رسانه ها را حساس تر از گذشته 
مي دانند. اين نکته موضوع يکي از کارگاه هاي آموزشي دومين »همايش 
جهاني رسانه ها« بود که اين روزها به ميزباني دويچه وله در شهر بن در 

حال برگزاري است.

از آنجايي که زبان فارسي دومين زبان وبالگ نويسي در جهان به شمار 
مي آيد و بيشتر بالگرهاي ايراني را جوانان تشکيل مي دهند، وبالگستان 
فارسي توجه بسياري را به خود جلب کرده است. يکي از نکات قابل توجه 
اين کارگاه آموزشي، حضور جواناني بود که در جايگاه پرسشگر حضور 
داشتند. آنها از روند پيشرفت سريع اينترنت گفتند و اينکه محتواي اينترنت 
برخالف تلويزيون روز به روز جديدتر و خالقانه تر مي شود، در حالي که 
برنامه هاي تلويزيوني تفاوت چشمگيري نسبت به چند سال پيش نکرده اند 

و همچنان به همان سبک و سياق مانده اند.

در اين ميان رسانه هاي چاپي در کدام نقطه ايستاده اند؟ آيا مي توان به 
بقاي آنها در عصر اينترنت اميدوار بود يا اينکه بايد به زودي روزنامه ها 
و مجالت را به دست فراموشي سپرد؟ بروك آنگر روزنامه نگار باسابقه 
»اکونوميست« صادقانه پاسخ داد جوابي براي اين پرسش ندارد، زيرا نمي 
باوم هاوئر، جوان  بيني کند. در عوض گوييدو  تواند هيچ چيزي را پيش 
ترين سخنران، قاطعانه لزوم بقاي روزنامه ها را زير سوال برد. از نظر وي 
مطبوعات چاپي محکوم به فنا هستند، زيرا چه کسي در آينده يي نزديک 
اتفاق  حاضر مي شود براي خواندن خبرهايي پول دهد که در روز پيش 
او باور دارد عصر روزنامه ها کم کم به سر  نيز  اند؟ براي همين  افتاده 

آمده است.
تنها بايد ديد خود جوانان تا چه اندازه حاضر به سرمايه گذاري براي بقاي 
روزنامه ها هستند زيرا تصميم گيرندگان اصلي در اين بين، آنها هستند که 
مشخص خواهند کرد آيا در آينده مي توان همچنان لذت در دست گرفتن 
روزنامه را چشيد يا اينکه بايد رفته رفته به خواندن اخبار از روي صفحه 

کامپيوتر عادت کرد.  
 

استراتژي پولدار شدن هنگام مردن  
 

پزشکان   2006 آوريل سال  ماه  در  کند.  عمر  56 سال  تنها  بوده  قرار  اصل  در  اما  دارد  59 سال  حال حاضر  در  ماتيوز  جان 
متوجه وجود غده يي پيشرفته و وخيم در بدن اين مرد 
تا آن  بدن وي  بيماري سرطان در  انگليسي مي شوند. 
زنده  به  اميد چنداني  آنها  که  بود  کرده  پيشرفت  اندازه 
ماندن جان ماتيوز نداشتند و طبق پيش بيني ها او ديگر 
امر  اين  قبول  کند.  تجربه  را   2007 سال  توانست  نمي 
براي جان ماتيوز چندان ساده نبود، براي همين هم بعد 
 ، ماند  خواهد  زنده  ديگر  ماه  چند  تنها  اينکه  فهميدن  از 
او  زند.  مي  استثنايي  و  ويژه  بندي  يک شرط  به  دست 
100 پوند بر سر اينکه تا روز اول ژوئن سال 2008 زنده 
مي ماند، شرط مي بندد. زمان مي گذرد، جان برنده مي 
شود و در همين تاريخ با پاي خود به بنگاه شرط بندي 
مي رود تا پول خود را دريافت کند؛ البته نه 100 پوند، 
بلکه در اين ميان پنج هزار پوند نصيب او مي شود. اين 
تازه اول راه است زيرا او در همان جا دوباره يک شرط 
جديد مي بندد؛ 100 پوند بر سر اينکه يک سال ديگر يعني 
در روز اول ژوئن سال 2009 همچنان زنده خواهد بود. 
سال 2009 فرا مي رسد و در اولين روز از ماه ژوئن 
مردي با لباسي مرتب و لبخندي گشاد بر لب وارد بنگاه 
شرط بندي مي شود تا پنج هزار پوندش را که در شرط 
بندي برنده شده از مسوول باجه دريافت کند. حاال جان 
ماتيوز مردي است که توانسته در دو سال آخر عمرش 
بانکي خود  به حساب  را  پوندي  هزار   10 يي  يه  سرما 
تمام  و  نوشته  را  اش  وصيتنامه  او  هرچند  کند.  واريز 

مقدمات مرگ و برنامه ريزي براي مراسم سوگواري خود را آماده کرده، اما با اين حال چشم انداز کوتاه آينده باعث نشده ماتيوز 
دست از شرط بندي جديد بکشد. اگر او يک سال ديگر هم زنده بماند، در روز اول ژوئن سال 2010 باز هم به بنگاه شرط بندي 
خواهد رفت تا به اندازه پنج هزار پوند ديگر ثروتمندتر شود. ماتيوز مي گويد؛ »به گمانم من اولين نفر در سراسر جهان هستم که 
سر زندگي اش شرط مي بندد.« پزشکان بيمارستان نيز هيچ موردي را به خاطر ندارند که فردي با توموري مشابه تومور ماتيوز 
توانسته باشد بيش از 25 ماه زنده بماند. ماتيوز مي خواهد بخشي از مبلغي را که برده، صرف کارهاي خيريه کند و مي افزايد؛ »من 
مي دانم سرانجام خواهم مرد، براي همين هم نقشه خاصي براي خرج کردن اين پول ندارم.« سخنگوي بنگاه شرط بندي ماتيوز 
از برنده شدن مشتري شان ابراز خرسندي مي کند. از زمان تاسيس اين بنگاه هيچ کس پيشنهاد چنين شرط بندي را نداده بوده 
است. در آن زمان ماتيوز به آنها اين اطمينان خاطر را مي دهد که وجود چنين شرط بندي به او انگيزه يي مضاعف براي مبارزه 

با سرطان مي دهد و از همين رو هم به گفته سخنگوي اين بنگاه، آنها وارد اين شرط بندي مي شوند. 

پزشکان قهرمان عراقي در راه وطن 
ديده و کشيده شده است. روي  به شدت آسيب  آرامي مي جنبد زيرا پوستش  به  لبانش  ماند.  پيرمردي سالخورده مي  به  بيشتر   پسرك 
چشمانش را بانداژ فرا گرفته است. اما صدايي که از ميان لبانش بيرون مي آيد، شاد و سرزنده است؛ »دوست دارم به عراق برگردم، دلم 
براي پدرم تنگ شده،« شش سال پيش وقتي حسين کودکي 11 ماهه بود مادربزرگش او را با خود به مرکز خريدي نزديک خانه شان در بغداد 
برد. در همان روز اتومبيلي بمب گذاري شده در مقابل مرکز خريد منفجر شد و تلفات بسياري برجاي گذاشت. چند ساعت بعد حسين را که 
به شدت زخمي شده بود، در کنار پيکر بي جان مادربزرگش يافتند. بعد از انجام چند عمل جراحي ناموفق، خانواده حسين دريافتند او ناچار 
است تا آخر عمر با همين چهره آسيب ديده زندگي کند. چند ماه بعد مادر حسين خبري در مورد يک بيمارستان مجاني در اردن شنيد که 
پزشکان آن مي توانند بافت آسيب ديده سر و صورت حسين را ترميم کنند. تنها زماني که حسين بيهوش شد و روي ميز جراحي قرار گرفت، 
پزشکان دريافتند مشکل جدي تري وجود دارد؛ به دليل آسيب ديدگي و کشيدگي پوست صورت، حسين نمي توانست چشم هايش را ببندد. 
دکتر او مي گويد؛ »پوست صورت حسين چنان کشيده شده بود که او نمي توانست چشم هايش را به طور کامل ببندد، اين موضوع بسيار 
خطرناك است و مي تواند به کوري بينجامد در نتيجه ما ناچار شديم روي چشم هاي او جراحي انجام بدهيم. دکتر نغم حسين، که خود نيز 
عراقي است، مي گويد اينکه پزشکان در عراق به رغم انجام چندين عمل جراحي متوجه اين مشکل نشدند، هيچ عجيب نيست؛ »همکاران من در 
عراق چنان مشغول نجات جان افراد هستند که رسيدگي به مورد حسين تا حدودي تجملي به نظر مي رسد.«طي سال هاي اخير جنگ و آشوب 
در عراق، بر اساس تخمين ها ده ها و شايد صدها هزار نفر کشته شده اند و بسياري نيز دچار جراحت هاي شديدي هستند. آسيب هايي که 
از انفجار اتومبيل هاي بمب گذاري شده ناشي مي شوند، اغلب تا آخر عمر فرد را آزار مي دهند و اغلب نياز به درمان هاي طوالني مدت و 
خدمات پزشکي مفصلي دارند اما چنين امکاناتي در عراق وجود ندارد. بر اساس تخمين هاي سازمان ملل بيش از 400 پزشک متخصص از 
زمان آغاز خشونت ها در سال 2003 عراق را ترك کرده اند و صدها پزشک نيز در جريان جنگ و خشونت کشته شده اند. بيمارستان هايي 
که هنوز هم پزشک دارند، از کمبود امکانات و پرسنل و امنيت در رنجند. از سال 2006 تاکنون تيمي از جراحان عراقي در عمان در تالشند 
کاري را که همکاران شان در کشور شروع مي کنند، به پايان برسانند و به بيماراني که درمان هاي اوليه و حياتي را دريافت کرده اند، خدمات 
تکميلي ارائه بدهند. هزينه هاي اين گروه از پزشکان مشترکًا توسط يک سازمان غيردولتي به نام ام اس اف و صليب سرخ اردن تامين مي 
شود. پزشک حسين رئيس اين گروه پزشکان است. او مي گويد؛ »خدماتي که ما در اينجا ارائه مي دهيم، در عراق وجود ندارد، اما نه به اين 
دليل که پزشکان ما متخصص نيستند، بلکه به دليل نبود امکانات و امنيت همکاران ما نمي توانند اين دست جراحي ها را انجام بدهند. همکاران 
ما در عراق، قهرماناني حقيقي هستند، ما تنها تکه هاي جامانده را درست مي کنيم تا کار آنها را تکميل کرده باشيم.« اين پزشکان نمي خواهند 
از آنها نام برده شود، زيرا کار کردن تحت پوشش يک سازمان غربي - حتي اگر به سود شهروندان عراقي باشد- مي تواند به راحتي جان 
اقوام آنها در عراق را به خطر بيندازد. به داليل امنيتي اين ارگان هيچ نماينده يي در عراق ندارد. تنها تعدادي از پزشکان رابط اين سازمان 
در بيمارستان هاي عراق حضور دارند که بيماران را به اين بيمارستان هدايت مي کنند. طي دو سال اخير 660 نفر به اين کلينيک رجوع کرده 
اند و در حال حاضر نيز 100 بيمار ديگر در صف انتظار در عراق به سر مي برند. رئيس اين سازمان مي گويد؛ »با صحبت هايي که دهان 
به دهان مي چرخد، ما کم کم در عراق شناخته شده ايم. اما متاسفانه امکانات ما محدود است و ما دسترسي به مردم نواحي روستايي که 
شديداً به خدمات ما نيازمندند، نداريم.« جراحي هاي اين تيم اغلب پيچيده است و ساعت ها به طول مي انجامد. حسين و چند کودك ديگر در 
يکي از اتاق هاي بيمارستان مشغول استراحت هستند. به جز حسين دختران هم اتاقي اش بيمارتر و ضعيف تر از آن هستند که بتوانند حرف 
بزنند، اما حسين به راحتي گفت وگو مي کند و از دلتنگي اش براي خانواده اش مي گويد. او مي گويد؛ »من مي خواهم وقتي بزرگ شدم دکتر 
بشوم تا پول زيادي داشته باشم و هر وقت مي خواهم مرغ و ميوه براي خودم بخرم،« او هنوز به يک جراحي انتقال بافت ديگر نياز دارد و 
هنگامي که بانداژهايش برداشته شود، به عراق بازگردانده خواهد شد؛ عراقي که همچنان ناآرام و پر از خشونت است در نتيجه تخت حسين 

در بيمارستان خالي نخواهد ماند.
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 افسوس 
مي خورم 

 

فريدون سيامک نژاد

انسان  شود  قرار  وقتي 
به  باید  بخورد،  افسوس 
روزها  این  در  چیزها  خیلي 
که مروري بر گذشته یي نه 
افسوس  است  دور  چندان 

بخورد. بنابراین؛
-1 افسوس مي خورم براي اينکه چرا درست تر از آنچه در چهار 
سال قبل عمل کرديم، عمل نکرديم، تا حاال انگشت حسرت به دهان 
ايران  بزرگوار  ملت  شأن  در  که  باشيم  مسائلي  شاهد  و  بگيريم 

نيست.

اينکه آمارهايي تحويل مان مي شود  -2 افسوس مي خورم براي 
که با يک حساب سرانگشتي بايد در اين چهار سال در هر روز 5/2 

کيلومتر راه آسفالته ساخته شده باشد.

-3 افسوس مي خورم که بايد شاهد ارقامي باشيم که اگر با ماشين 
بايد در هر روز شاهد احداث 3/1  حساب معمولي محاسبه شود، 

کيلومتر راه آهن باشيم.

-4 افسوس مي خورم که سفره هايي که بايد رونق بگيرند، نه تنها 
رونق نگرفته اند، بلکه تهي تر شده و در اين مسير کرامت انسان ها 

به چالش کشيده شده است.

-5 افسوس مي خورم براي کتاب هايي که با شور و شوق براي 
تجديد چاپ رفته اند، ولي هنوز که هنوز است در انتظار هستند و 

پيگيري هاي متعدد نيز نتوانسته است راهگشاي کار آنها باشد.

اکران  و  که ساخته شدند  هايي  فيلم  براي  مي خورم  افسوس   6-
پايين  کيفيت  دليل  به  و  اکران شدند  که  هايي  فيلم  براي  و  نشدند، 

استقبال نشدند.

-7 افسوس مي خورم براي دولت هاي گذشته که با وجود کارهاي 
بزرگي که صورت داده اند و پيشرفت هاي چشمگيري که داشته اند، 

دائمًا زير سوال رفته و براي اثبات عده يي نفي شده اند.

-8 افسوس مي خورم براي فرصت هايي که بايد قاتق نان مان مي 
شد، ولي قاتل جان مان شد. 

-9 افسوس مي خورم براي کشاورزاني که با وجود جشن گرفتن 
هاي  گندم  حضور  دوباره  شاهد  بايد  حاال  گندم  خودکفايي  براي 

وارداتي بر سفره هاي خالي از گندم حاصل دسترنج شان باشند.

با وجود داشتن ميوه  باغداراني که  -10 افسوس مي خورم براي 
جوراجور  هاي  ميوه  شاهد  بايد  خودشان،  توليدي  رنگارنگ  هاي 

وارداتي بر سفره هاي همسايه هايشان باشند.

-11 افسوس مي خورم براي صنعتگراني که توليدات صنعتي آنها 
در انبارهاي توليد انباشته شده ولي بايد شاهد توليدات بنجل ديگر 

کشورها باشند.

-12 افسوس مي خورم براي استقبال و پذيرايي از کشورهايي که 
براي اولين بار است که نام شان را مي شنوم و براي پيدا کردن 

شان روي نقشه بايد ساعت ها با ذره بين کاوش کنم.

پيشرفت  دليل  به  که  هايي  پروژه  براي  خورم  مي  افسوس   13-
بهره  به  قبل  سال  چند  بايد  گذشته  هاي  دولت  در  زياد  فيزيکي 

برداري مي رسيدند ولي حاال که با تاخير راه اندازي شده اند، تمامًا 
به حساب ديگران گذاشته مي شوند.

ايران که بايد امروز  -14 افسوس مي خورم براي مردم بزرگوار 
براي ورود به کشورهايي که روزي به داشتن رابطه با ايران افتخار 

مي کردند انگشت نگاري شوند.

-15 افسوس مي خورم براي جوانان برومندي که با هزار اميد فارغ 
التحصيل شده و وارد بازار کار مي شوند ولي براي پيدا کردن يک 

کار معمولي به هزار در مي زنند و پاسخي دريافت نمي کنند.

و  رنج  هزار  با  که  تحصيلي  مدرك  براي  مي خورم  افسوس   16-
زحمت توسط نخبه يي از نخبگان اين مرز و بوم گرفته مي شود 

ولي ورق پاره اش مي نامند.

عزيز  ايران  عليه  که  هايي  قطعنامه  براي  خورم  مي  افسوس   17-
صادر مي شود و سد راه پيشرفت و تعالي مي شود ولي بايد آنقدر 

صادر شوند تا قطعنامه دان صادرکنندگان پاره شود.

-18 افسوس مي خورم براي سازماني که منحل مي شود و فکر اين 
انحالل به کسي نسبت داده مي شود که نه تنها هيچ نسبتي با اين 
کاري سرلوحه  انضباط  و  برنامه ريزي  بلکه  نداشت  گونه مسائل 

کارهايش بوده است.

-19 افسوس مي خورم براي نفتي که با آن قيمت باال فروخته شده، 
ولي به جاي هزينه شدن در جايي که بايد هزينه مي شد يا ذخيره 

شدن در جاي که بايد ذخيره مي شد، نشد که نشد.

-20 افسوس مي خورم براي ورزشکاراني که با هزار اميد راهي 
المپيک شدند، ولي دستاوردشان حداقل از دو المپيک قبلي کمتر بود 

و تنها حسرتش بر دل شان ماند.

ايران  در  بار  اولين  براي  که  تيمي  براي  خورم  مي  افسوس   21-
از تيم عربستان شکست خورد، و اميد مردم ايران عمومًا، و اميد 
يکصد هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه خصوصًا تا حدود زيادي 

نااميد شد.

انبوه  داشتن  وجود  با  که  بيماراني  براي  خورم  مي  افسوس   22-
وارداتي  رنگارنگ  داروهاي  داخل، شاهد  توليد  کيفيت  با  داروهاي 

هستند که به دليل قيمت باالي آنها تنها بايد نظاره گر آن باشند.

-23 افسوس مي خورم براي آن کساني که به خاطر امرار معاش 
حاضرند عضو بدن شان را بفروشند، چراکه سفره هايشان به رغم 

وعده هاي داده شده کماکان خالي است.

-24 افسوس مي خورم براي آن دانش آموزاني که در راه رسيدن 
به مراسم استقبال تصادف مي کنند و در نوجواني پرپر مي شوند.

-25 افسوس مي خورم براي...

و حاال در اين زمان و در اين موقعيت، به رغم تمام افسوس هايي 
که خورده ام، از تمام ملت شريف ايران مي خواهم با حضور همه 
جانبه و پرشور خود در پاي صندوق هاي راي در روز 22 خردادماه 
آراي  شمارش  از  بعد  فريادشان  که  بيافرينند  يي  حماسه  آنچنان 
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري جايگزين همه افسوس ها و 

حسرت هايي شود که تاکنون خورده اند و خورده ايم.
 

پنج هنرمند ايراني در 
سمپوزيوم نقاشي فرانسه؛ 

کردند.  شرکت  فرانسه  نقاشي  سمپوزيوم  در  ايراني  هنرمند  پنج 
اين  در  کننده  شرکت  هنرمندان  از  يکي  جلودار  خسروي  خسرو 
نمايشگاه به ايسنا گفت؛ »سمپوزيوم نقاشي چندي پيش در جنوب 
فرانسه و در شهر »توقو« برگزار شد و در آن پنج هنرمند ايراني از 
جمله احمد وکيلي، ناصر عزيزي، پونه جعفري، شاه پري بهزادي و 
بنده آثار خود را ارائه کرديم. به گفته خسروي در اين سمپوزيوم 
هر هنرمند دو نقاشي ارائه کرد که از 11 تا 31 مه )21 ارديبهشت 
تا 10 خرداد( در شهر »برينيول« فرانسه اجرا و به نمايش درآمدند. 
خسروي خود در اين سمپوزيوم دو اثر با موضوع »انعکاس« و با 

اشکال فيگوراتيو انساني کشيده است.
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

           
 در آنجا کارما خيلی آسان بود در سال 1945 از کار خود استعفا دادم و به هلند 
بازگشتم تا دنباله کار پدرم را بگيرم. ولی اين کار از عهده من ساخته نبود. مايوس 
اداره  را  مسافرتی  آژانس  يک  بريستول  در شهر  که  دوستانم  از  يکی  با  و  نشدم 
ميکرد شريک شدم. پس از 18 ماه شرکت ورشکسته شد. در آن موقع بود که نامه 
غير منتظره ای از سازمان دريافت داشتم مسئولين امر از ن ميخواستند که دوباره 
برای آنها کار کنم. البته کار ديگری در پيش نداشتم ولی چون از اين حرفه متنفر 
بودم بانها جواب دادم که تصميم را بعدا باطالعشان خواهم رساند.آنگاه در جزيره 
لندی اطالقی اجاره کردم و يکسال در آنجا ماندم. باالخره از بيکاری خسته شدم و 
موافقت خود را برای سازمان فرستادم . در اواخر سال 1949 دو باره وارد خدمت 
شدم. تااينجا که اشکالی نبود؟ پيترز ليوان ديگری ويسکی برای او ريخت و جواب 
داد:نخير تااينجا اشکالی نبود.البته بعدا وارد جزئيات خواهيد شد و تاريخها واسامی را 
مشخص خواهيد کرد.ضربه ای به در اطاق نواخته شد. زن چاق در حاليکه يک سينی 
بزرگ پر از غذا در دست داشت وارد اطاق شد. پيترز دفترچه خود را کنار گذاشت و 
دو مرد مشغول غذا خوردن شدند. هيچيک از آنها در حين صرف غذا حرف نزد. زن 
پس از مدتی دوباره باطاق بازگشت و ميزرا جمع کرد. بازپرسی دوباره شروع شد! 
پيترز گفت: پس شما دوباره در سازمان مشغول کار شديد. بله ابتدا کارهای دفتری 
بود؟دايره  چه  شما  دايره  نام  ورميرفتم.  مختلف  باگزارشهای  و  ميدادم  انجام  را 
ساتليت شماره 4 )ساتليت يعنی قمر مصنوعی(من از ماه فوريه 1950تاماه مه 1951 
با من  دايره  نفر در آن  نام داشتند؟ سه  دايره کار کردم.همکاران شما چه  در آن 
همکاری ميکردند. آن سه نفر عبارت بودند از پيترگيالم،برياندوگريوجورج اسمايلی 
در اوايل سال 1951 اسمايلی به قسمت ضد جاسوسی منتقل شد. در ماه مه 1951 
مرا بعنوان رئيس عمليات اجرائی به برلن فرستادند. چه کسانی تحت امر شما خدمت 
ميکردند؟ سه نفر با سامی هاکت سارو و دوژونگ در سال 1959 در يک تصادف 
بدست  مدرکی  ولی  اند  کشته  عمدا  را  او  که  کرديم  تصور  ما  شد.  کشته  اتومبيل 
اداره ميکردند. منهم  بتهائی يک شبکه جاسوسی را  نفر هر يک  اين سه  نياورديم. 
سرپرست کل آنها بودم. آيا ميخواهيد وارد جزئيات شوم؟ بله البته ولی فعال اصل 
داستان را ادامه دهيد. بعدا وارد جزئيات خواهيم شد. دراواخر سال 1954 شخص 
بسيار مهمی حاضر به همکاری با ماشد. او فرتيزفکر نام داشت و مرد شماره دو 
وزارت دفاع )آر.دی.ا( بود.او دو سال با ما همکاری کرد و ناگهان مفقود االثر شد. 
چنين شايع شده بود که در زندان مرده است. دو سال بعد يعنی در سال 1959 کارل 
رئيسه  هيئت  کارل عضو  اعالم داشت  ما  با  برای همکاری  را  آمادگی خود  ريمک 
ديده  که در عمر خود  بود  ماموری  بهترين  او  بود.  آلمان شرقی  حزب کمونيست 
بودم. پيترز حرف او را قطع کرد و گفت او مرده است. بله ميدانم خودم ناظر صحنه 
مرك او بودم. رفيفه او تازه از مرز گذشته بود او به تمام اسراز شبکه ما وارد بود. 
در اين صورت از اينکه هيچ کارل باز شده تعجبی نکردم. در اين باره بعدا صحبت 
خواهيم کرد. شما پس از مرك کارل با هواپيما به انگلستان بازگشتيد . بگوئيد بدانم 
آيا تا پايان قراردادتان در سازما مانديد؟ بله چه کاری در آنجا ميکرديد؟ در قسمت 
بانکی کار ميکردم و حقوق مامورين مقيم خارج را ميپرداختم کار بچگانه ای بود. ما 
دستور ميگرفتيم و اعتبار الزم را تامين ميکرديم. فقط گاهگاهی مسئله امنيد بميان 
تماس ميگرفتيد؟ چطور چنين کاری ممکن  با مامورين  ميامد. همين شما مستقيما 
بود سرپرست مامورين ما در يک کشور بيگانه تقاضای پول ميکرد. مقامات مسئول 
مستقيما در خواست او را مطالعه ميکردند و بما دستور ميداند که فالن مبلغ را به 
فالن بانک خارجی حواله دهيم . سرپرست شخصا پول را از بانک خارج برميداشت 
و آنرا بين مامورين تقسيم ميکرد. آيا مامورين اسامی مستعار داشتند؟ نخير هريک 
از آنها بوسيله شماره ای مشخص ميشدند. مثال کارل مامور شماره 1-8 بود. پيترز 
با بی تفاوتی مانند يک قمار باز حرفه ای که مشغول بازی پوکر است ارزش ليماس 
خود  فعاليت  درباره  که  است  بهتر  گفت  باالخره  و  کرد  فکر  مدتی  او  مسنجيد.  را 
تا ماه مارس 1961 دربرلن  از ماه مه 1951  دربرلن جزئيات را شرح دهيد. شما 
بوديد.لطفا يک ليوان ويسکی برای خود بريزيد. پيترز سيگاری روشن کرد. ليماس 
متوجه شد که او چپ دست ميباشد. چهره او کامال بی حالت بود. ليماس پيش خود 
فکر کرد که او از مدتها پيش احساسات را کنار گذاشته و خطوط صورتش ديگر تا 
روز مرگ تغييری نخوهد کرد. فقط ممکن بود که موهای سيخ سيخ و خاکستری 
رنگش روزی سفيد شوند. ليماس از خود پرسيد که نام حقيقی پيترز چه ميباشد و 
آيا ازدواج کرده يا خير پيترز مرد مقتدری بنظر ميرسيد و با اش و کيور بهيچوجه 
وجه مشترکی نداشت . ليماس درباره برلن بحرف زدن پرداخت . پيترز گاهگاهی 
حرف او را قطع ميکرد و سئواالت دقيقی مينمود. ليماس چنين توضيح داد: آنها مدت 
زيادی وقت صرف کردند تا بتوانند شبکه قابل توجهی در برلن شرقی تشکيل دهند 
در ابتدا کار چندين مامور آماتور و تازه کار آمادگی خود را بريا همکاری با آن 
شبکه اعالم داشتند. ولی آنها بعلت بی تجربگی پس از چند روز دستگير ميشدند و 
کارها خراب ميشد. در سال 1954 فگر پيدا شد و مقامات عليرتبه واقعا شاد شدند. 
برای اول بار اطالعات دست اول بالفاصله به لندن ميرسيد.. بدبختانه فگر بيش از 
دول سال دوام نياورد و پس از اينکه از ميدان بدر رفت تا مدتی کارها رونقی نداشت 
و اطالعات مهمی کسب نميشد. مقامات لندن برای يافتن مامور مهمی که بتواند جای 
فگر را بگيرد سخت به فعاليت پرداختند ولی تا  سه سال نتوانستند کاری از پيش 
ببرند. يکی از روزها دوژونگ در نزديکی مرز برلن شرقی به پيک نيک رفته بود . 
او اتومبيل خود را که نمره نظامی انگليس داشت کنار راه باريکی پارك کرده و با 

فرزندانش داخل بيشه ای رفته بود. 
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نقاشي هاي شيشه گران در پاريس 
 

 کورش شيشه گران اين روزها در کنار فعاليت حرفه اي در عرصه نقاشي، از مسائل روز هم غافل نيست. او که استاد به کارگيري 
در  )مرداد و شهريور(  ماه سپتامبر  تا حوالي  آماده مي کند  را  انسان هاست، خود  ذهنيات و عواطف  بيان  در  هوشمندانه خط 
پاريس نمايشگاه بگذارد. اين نمايشگاه که از طرف يکي از گالري هاي معتبر اين شهر تدارك ديده شده، در حقيقت يک نمايشگاه 

ايراني شرکت کننده  تنها  آثار هنرمندان جهان است که شيشه گران،  از  گروهي 
در آن به حساب مي آيد. او در اين باره به اعتمادملي مي گويد: »چندي پيش يکي 
از گالري هاي پاريس از من دعوت کرد تا کارهاي جديدم را در يک نمايشگاه 
گروهي با حضور هنرمندان کشورهاي ديگر اعم از فرانسوي يا غيرفرانسوي 
به نمايش بگذارم. هم اکنون مشغول آماده کردن نقاشي هاي جديدم هستم و فکر 
کنم نهايتا با سه يا چهار اثر در اين نمايشگاه حاضر شوم.« او همچنين خبر از 
برپايي نمايشگاه طراحي خود در پاييز مي دهد که اين نمايشگاه به همت بهزاد 
حاتم، مدير گالري 10 در اين گالري برگزار خواهد شد. شيشه گران که اين روزها 
به دقت اوضاع انتخاباتي کشور را رصد مي کند، درباره نگاهش به انتخابات 22 
خرداد مي گويد: »من تا اين لحظه به دو نفر فکر کرده ام، يکي آقاي کروبي و ديگري 
آقاي موسوي. آقاي کروبي را به خاطر صداقت کالم و شجاعت اش دوست دارم. 
در حرف هايش صداقت را مي بينم. مهندس موسوي هم فرد باتجربه اي است و 
زماني نخست وزير بود. فکر مي کنم اين دو، گزينه هاي خوبي براي اداره کشور 
هستند.« شيشه گران همچنين در مورد سخنان احمدي نژاد در مورد کروبي در 
در مورد کروبي  مالي  تهمت هاي  تلويزيوني وي، مي گويد: »طرح  اخير  مناظره 
درست نيست. در تمام دنيا اين يک رسم است که سياستمداران براي کمک به 
ملت، کمک هايي دريافت مي کنند. کمک هايي هم که آقاي کروبي دريافت کرد. براي 
ملت بود.« در هر حال وي ابراز اميدواري مي کند که اصالح طلبان به رغم فضاي 

تخريب گرانه در انتخابات 22 خرداد پيروز ميدان باشند. او را بايدن نقاشي مردمي دانست که هميشه هنر خود را براي ارتباط 
با مردم، انتقال پيام صلح و... قرار داده است. خود مي گويد در نقاشي هايش سعي کرده نمادي از اوضاع زمانه را با عنصر خط 
نشان دهد. به کار بردن تکنيک خط هاي تجريدي  از مشخصه هاي بارز کار اوست. در روند کاري او دوره هاي مختلف ديگري هم 
به چشم مي خورد؛ مثل کارهاي تکثيري که هدف از آن، آشنا کردن مردم با نقاشي بود. شيشه گران براي اين منظور تابلوهاي 
نقاشي را در معرض ديد عموم و در مکان هاي عمومي نصب مي کرد. »هنر پستي« هم از ديگر ابتکارهاي وي براي ارتباط با مردم 
بوده است. براي نمونه مي توان از کاري ياد کرد که در ارتباط با جنگ و صلح در لبنان انجام شد. پوسترهاي اجتماعي شيشه گران 
هم که در سال هاي 1355 تا 1360 بر در و ديوار شهر تهران و برخي شهرهاي ديگر نصب شدند، در حقيقت ايده اي بود که در 
خدمت طرح مسائل اجتماعي و سياسي قرار داشت. دوم مهرماه که فرا رسد، شيشه گران 64 ساله مي شود. او فارغ التحصيل 
دانشکده هنرهاي تزئيني دانشگاه تهران در رشته معماري داخلي است و از رهگذر بيش از 30 سال فعاليت هنري، بيش از 12 
نمايشگاه انفرادي و 80 نمايشگاه گروهي برگزار کرده است. يکي از موفق ترين نمايشگاه هاي گروهي وي، سال گذشته با موضوع 

»گوش ونگوگ« )در بيان سختي ها و مصائب راه هنر( در گالري 10 برگزار شد. 
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روانشناسی
طرز شناسايي دروغگوها از طريق زبان بدن 

دروغگوها 
چه شکلي اند؟

فخري السادات خليفه  سلطاني

اندازه  به  مفاهيم  انتقال  در  شما  و صورت  دست  و  بدن  حرکات  که  نباشد  باورکردني  برايتان  شايد 

گفت وگوهاي روزمره با ديگران ارتباط برقرار مي کند. اگر تمايل داريد دراين باره بيشتر بدانيد، بايدسعي 
کنيد به حرکات غيرکالمي ديگران که به زبان بدن موسوم است، بيشتر دقت کنيد...

آيا مي توان با زبان بدن به چيزي تظاهر کرد؟ پاسخ عموما منفي است؛ چرا که بين هم خواني حرکات 
تناقض به وجود مي آيد. به  پيام هاي ظريف بدن از سوي ديگر  از يک سو و  بيان شده  اصلي و لغات 
عنوان مثال، کف دست باز شده ما را به ياد شرافت مي اندازد. اما اگر کسي در حال دروغگويي کف 
مردمک هايش  لو مي دهند. شايد  را  او  بزند، حرکت هاي ظريفش  لبخند  و  دهد  نشان  عمدا  را  دستانش 
جمع شوند يا اينکه يکي از ابروانش باال برود و يا حتي دهانش کمي کج شود. اين پيام ها خالف لبخند 
و حرکت دست او را ثابت مي کنند. نتيجه اين که طرف مقابل به آنچه شنيده، شک مي کند. روان انسان 
داراي نوعي مکانيسم اطمينان است که با دريافت پيام هاي متضاد، وخامت اوضاع را تشخيص مي دهد 
اما در هر حال، مواقعي نيز وجود دارد که تفسير اشتباه زبان بدن يک امتياز محسوب مي شود. مسابقه 
انتخاب ملکه زيبايي را در نظر بگيريد. داوطلبان چنين مسابقاتي، با دقت حرکات خاصي را مي آموزند 
تا بتوانند امتياز بيشتري کسب کنند اما حتي حرفه اي ترين آنان نيز فقط براي مدت کوتاهي مي توانند 
ادا و اطوار تصنعي خود را حفظ کنند. باالخره بدن پيام هايي را ارسال مي کند که با رفتارهاي آگاهانه 
ارتباطي ندارد. برخي سياست مداران مي آموزند که به کمک زبان بدن به چيزي تظاهر کنند تا مخاطبان 
بيشتري را جذب حرف هاي خود کنند. نقاب پشت چهره، بيش از هر قسمت ديگر بدن براي پوشاندن 
دروغ مورد استفاده قرار مي گيرد. ما لبخند مي زنيم، سر تکان مي دهيم و پلک مي زنيم تا طرف مقابل را 
به اشتباه بيندازيم اما متاسفانه پيام هاي بدن حقيقت را آشکار مي کنند. حرکات چهره و زبان بدن، با هم 
مطابقت ندارند. مطالعه روي پيام هاي چهره، دانش خاص خود را دارد که نمي توان در اين مقاله به طور 
کامل به آن پرداخت. همچنين نمي توان زبان بدن را براي مدت طوالني تحريف کرد اما مي توان و بايد 
پيام هاي مثبت را براي ارتباط با ديگران ياد گرفت و تمرين کرد و حرکت هايي که معاني منفي را تداعي 
مي کنند، ترك کرد. چنين کاري مي تواند موجب آسان شدن ارتباطتان با انسان هاي ديگر شود و شما را 

به انساني دوست داشتني بدل سازد.

دروغگوهاي حرفه اي

مشکل دروغ گفتن اين است که ناآگاهي ما مستقل از کلمات و مقصودمان عمل مي کند و به کمک زبان 
بدن، ما را لو مي دهد. به همين دليل کساني که کمتر دروغ مي گويند، به سادگي هيجان زده مي شوند، حتي 
وقتي بتوانند ديگران را اقناع کنند. آنها به محض اينکه شروع به دروغگويي مي کنند، بدنشان پيام هاي 
متضادي را ارسال مي کند و اين موضوع سبب مي شود که احساس کنيم آنها حقيقت را نمي گويند. انرژي 
متشنجي که ناخودآگاه انسان در زمان دروغ گفتن آزاد مي سازد، در حرکتي متضاد با گفته هاي شخص 
نمود مي يابد. کساني که به خاطر شغل خود مجبور به دروغگويي هاي مکرر هستند، حرکات بدن را چنان 
با مهارت به کار مي برند که ديگر دروغ آنها را نمي توان ديد يا تشخيص آن بسيار دشوار مي شود و 
بيشتر مردم فريب آنان را مي خورند. اين »دروغگويان حرفه اي« براي بهبود حرکات بدن خود دو روش 

دارند: يکي اينکه حرکاتي را انجام دهند که دروغ شان را راست جلوه دهد و اين فقط وقتي موفقيت آميز 
است که مدت طوالني، عمال تمرين دروغگويي کرده باشند. دوم اينکه ياد بگيرند که حرکات خود را به 
حداقل ممکن برسانند، طوري که در هنگام دروغگويي نه پيام مثبت بفرستند و نه پيام منفي، که اين هم 

البته بسيار مشکل است.

يک تمرين ساده

در  و  کنيد  هم  دروغي سر  داستان  عمد  به  آشناست،  با شما  نزديک  از  که  آشنايان تان  از  يکي  براي 
همين حين حرکات بدن تان را به حداقل برسانيد. حتي اگر حرکات بدن تان را تحت کنترل خود درآورده 
باشيد، باز هم حرکات ظريف بسياري به طور ناخودآگاه انجام مي شود. مثال تکان دادن ماهيچه هاي 
چهره، باز يا بسته شدن مردمک چشم، نشستن عرق بر پيشاني، سرخ شدن و بر هم زدن سريع پلک. 
همه اينها دروغ شما را لو مي دهند. محققان در آزمايش هاي خود از دوربين هايي با سرعت فيلم برداري 
متفاوت استفاده مي کنند تا حرکات کوچکي را که فقط کسري از ثانيه طول مي کشد، ضبط کنند. فقط 
مصاحبه کنندگان حرفه اي، فروشندگان و افرادي با حس  گيرايي قوي مي توانند در حين گفتگو متوجه 
چنين پيام هايي شوند. بهترين مصاحبه کنندگان و فروشندگان کساني هستند که توانايي خود را در درك 
سريع و تفسير صحيح حرکات ظريف طرف مقابل، تقويت کرده باشند. با بيان اين مطلب روشن مي شود 
که تنها زماني مي توان با موفقيت دروغ گفت که بدن ديده نشود و درست به همين دليل است که در 
هنگام بازجويي متهمان را روي صندلي تک و در زير نور مي نشانند. بازجويان بايد تمام بدن او را زير 
نظر بگيرند. به اين صورت، متهم به سختي مي تواند دروغ بگويد. بهترين راه براي دروغ گفتن اين است 
که قسمتي از بدن پنهان باشد؛ مثال وقتي پشت ميز تحرير نشسته ايد يا آن طرف پرچين را نگاه مي کنيد 

و يا پشت در ايستاده ايد. دروغ گفتن از پشت تلفن، ساده ترين راه است!

چگونه مي توان زبان بدن را آموخت؟

اگر هر روز حداقل يک ربع ادا و اطوار ديگران را زير نظر بگيريد، از حرکات خود نيز آگاه مي شويد. 
بهترين محل براي چنين تمريناتي، جايي است که آدم ها در کنار هم جمع مي شوند و با يکديگر ارتباط 
برقرار مي کنند؛ مثال در فرودگاه مي توان حاالت مختلف افراد را بررسي کرد: تب سفر، هيجان، شادي، 
غم، بي صبري و حالت هاي ديگر. مهماني ها نيز موقعيت هاي فوق العاده اي براي اين بررسي ها محسوب 
مي شوند. اگر ياد بگيريد زبان بدن را تفسير کنيد، مي توانيد به مهماني برويد و تمام شب در گوشه اي 
سپري  ديگران  بدن  مختلف  پيام هاي  مالحظه  با  را  هيجان انگيزي  ساعت هاي  و  بنشينيد  مجسمه  مثل 
کنيد. تلويزيون نيز موقعيت هايي را ايجاد مي کند که بتوانيد ارتباطات غيرکالمي را بررسي کنيد. صداي 
تلويزيون را قطع کنيد و سعي کنيد از طريق تصاوير موضوع را حدس بزنيد. وقتي هر پنج دقيقه يک بار 
صداي تلويزيون را براي مدت کوتاهي بلند کنيد، خواهيد فهميد که آيا حدستان در مورد قسمت تصويري 
درست بوده يا خير. بعد از مدت کوتاهي مي توانيد تمام برنامه را بدون صدا دنبال کرده و بفهميد چه 

اتفاقي مي افتد، درست مثل افراد ناشنوا.



    جمعه 22 خرداد ماه 1388هفته نامه پرشین26
سال دوم -  شماره 100

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

ونيز، شهر آبراه ها
ترجمه و تاليف: جهانگير چراتی

شهر زيبا و تاريخی ونيز 412 کيلومترمربع مساحت و 270 هزار نفر جمعيت دارد و در فهرست ميراث جهانی 
پادوآ  به همراه  ايتاليا واقع شده و مرکز منطقه ونه تو است. ونيز  ثبت شده است. ونيز در شمال  يونسکو 
با حومه حدود يک ميليون و 600 هزار نفر جمعيت دارد. شهر ونيز شامل 118 جزيره کوچک است که با 
کانال های آبی در ساحل دريای آدرياتيک قرار دارند. از جمعيت 270 هزار نفری ونيز، 62 هزار نفر در بخش 

قديمی و تاريخی شهر با نام سنترو استوريکو سکونت دارند. 
براساس نوشته های تاريخ پژوهان، نخستين ساکنان ونيز از شهرهای رومی پادوآ، آکوئيليا و کانکورديو به 

ونيز رفتند. آنها به قصد اشتغال در حرفه ماهيگيری عازم ونيز شدند. 
نيروی دريايی اش  به علت  از قرن چهاردهم ميالدی ونيز محل استقرار ملوانان حرفه ای شد و کم کم شهر 

شهرت يافت. در زمان های اضطراری همه مردان 18 تا 60 ساله به خدمت فراخوانده می شوند و آموزش های 
نظامی می ديدند. مثال در سال 1338 ميالدی 30 هزار نفر از مردان ونيزی آموزش نظامی ديدند و خود را 
برای دفاع از شهر آماده کردند و البته در نبردهايی که شرکت کردند، بيشترشان کشته شدند. از قرن پانزدهم، 
ونيز بتدريج به بندری تجاری تبديل شد و تا سال 1450 بيش از 3000 کشتی بازرگانی متعلق به ونيز بودند 

يا در آنجا تردد می کردند. 
● تهاجم ارتش ناپلئون 

ونيز تا سال 1797 يک جمهوری مستقل بود. اما پس از 1070 سال جمهوری ونيز استقالل خود را از دست 
داد. زيرا ناپلئون بناپارت در دوازدهم می 1797 ونيز را فتح کرد. در اکتبر همان سال براساس معاهده ای که 

بين ناپلئون و دولت اتريش امضاء شد، کنترل ونيز را اتريشی ها در اختيار گرفتند. 
اما در سال 1805 با عقد معاهده ای ديگر، ونيز دوباره بخشی از پادشاهی ناپلئون در ايتاليا شد. تا اين که در 

سال 1814 به دنبال شکست ناپلئون يک بار ديگر اتريشی ها کنترل ونيز را در دست گرفتند. 
در سال 1866 پس از 7 هفته جنگ های خونين ونيز بخشی از ايتاليا شد. در دوران اشغال شهر، بسياری از 

بناها و آثار تاريخی آن ويران شد و شهر در فضايی از ياس و نااميدی به حياتش ادامه داد. 
در نيمه دوم قرن نوزدهم ونيز دوباره در مسير شکوفايی قرار گرفت و به بندری جذاب برای گردشگران 
تبديل شد. در طول جنگ جهانی دوم، ونيز از معدود شهرهايی بود که از گزند جنگ تقريبا برکنار ماند و بافت 
خود را حفظ کرد. امروزه آثار هنری و معماری بسياری متعلق به قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم در 

ونيز باقی مانده است. 
● شهری بدون خودرو 

ونيز در جهان با کانال های آبی اش مشهور است. حدود 150 کانال يا آبراه، 118 جزيره ونيز را به يکديگر 
ارتباط می دهند، جالب اين که اين جزاير را 400 پل به يکديگر متصل کرده اند. در قسمت قديمی و تاريخی 
شهر، کانال ها نقش خيابان را دارند و در آنها تاکسی ها و اتوبوس های آبی مسافران را جابجا می کنند. ونيز 
بزرگ ترين شهر بدون اتومبيل در اروپاست. قسمت شمالی شهر همان بافت قرن های گذشته را حفظ کرده، 
به طوری که مردم برای رفت و آمد يا از قايق استفاده می کنند يا با پای پياده به مقصد خود می روند، ونيز 

شهری بدون خودرو سواری و کاميون است. 

شهر ونيز 25 خط اتوبوسرانی آبی دارد. قايق سنتی و کالسيک ونيز به نام گوندوال امروزه عمدتا گردشگران 
را جابه جا می کند يا از آن برای مراسم عروسی و جشن های ديگر استفاده می شود. بيشتر ونيزی ها برای رفت 

و آمد اتوبوس آبی سوار می شوند. 
شهر همچنين شمار زيادی قايق شخصی دارد که همان خودروهای شخصی افرادند. 

ونيز يک فرودگاه بين المللی به نام مارکوپولو دارد. ونيزی ها برای گراميداشت مارکوپولو شهروند نامدار و 
جهانگرد خود، نامش را بر فرودگاه شهر گذاشته اند. 

اين فرودگاه 20 کيلومتر با شهر فاصله دارد و دروازه ونيز محسوب می شود. کسانی که با خودرو به ونيز 
می روند در نزديکی شهر خودروهای خود را در 2 پارکينگ بزرگ پارك می کنند که البته برای هر روز بايد 

25 يورو بپردازند. 
از ميان صدها پلی که روی رودها و کانال های شهر ونيز به چشم می خورند، پل ريالتو، يکی از ديدنی ترين هاست. 

البته هر يک از پل های تاريخی شهر، داستان خاص خود را دارند. 
ونيز از مراکز مهم موسيقی در ايتاليا به شمار می آيد و در طول سال چند بار کنسرت های بزرگی در آنجا 
اجرا می  شود. در قرن 16 ونيز يکی از مهم ترين مراکز موسيقی اروپا شد. سبک موسيقی ونيزی و ظهور 
آهنگسازان بزرگ، ونيز را در جايگاهی واال در موسيقی اروپا قرار داد. يکی از برجسته ترين موسيقيدانان ونيز 
آدريان ويالرت نام داشت که در کليسای سن مارکو مستقر بود. از زمان اختراع فناوری چاپ نت موسيقی، در 

ونيز آثار موسيقی چاپ شد. پس در اين خصوص يکی از شهرهای پيشتاز به شمار می آيد. 
در پايان قرن 15، ونيز پايتخت چاپ در اروپا شد. صنعت چاپ که در آلمان اختراع شده بود، در ونيز به 
سرعت گسترش يافت و تا سال 1500 ميالدی، 417 اثر در اين شهر چاپ شد. مهم ترين اداره چاپ ونيز آلداين 

نقطه گذاری جديد حروف چينی  نام داشت که در سال 1499 زيباترين کتاب دوره رنسانس را چاپ کرد و 
ايتاليک و صفحه بندی چاپ را ابداع کرد و اولين موسسه ای بود که آثار ارسطو را به چاپ می رساند. 

● شهری برای قايقرانی 
در شهر ونيز ورزش هم جايگاه خاص خود را دارد. در اين شهر امکانات ورزشی گسترده ای در دسترس 

شهروندان و گردشگران است. 
از  ونيز  قايقرانی  موسسه  سال  طول  در  ورزشی  مهيج  رويدادهای  از  است  پر  ونيز  شهر  ورزشی  تقويم 
شهر  اهالی  فراغت  اوقات  کردن  پر  در  مهمی  سهم  که  ايتالياست  حتی  و  شهر  ورزشی  مراکز  بزرگ ترين 
دارد. اين موسسه هم قايقرانی پارويی را به عالقه مندان آموزش می دهد و هم با داشتن قايقرانان با تجربه 
برنامه های سفرهای تفريحی روی آب برای مراجه کنندگان ترتيب می دهد. چند کشتی تاريخی هم در سواحل 
می برند.  رنسانس  دل عصر  به  سپتامبر  بويژه  ماه ها،  از  برخی  در  را  گردشگران  که  انداخته اند  لنگر  ونيز 
بيشتر باشگاه های قايقرانی ونيز اطراف مرکز شهر قرار دارند که کالس های قايقرانی و دريانوردی را برای 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن ترتيب می دهند. کسانی که در اين کالس ها شرکت می کنند، بايد شنا را خوب 
بدانند. دانستن شنا، اولين شرط برای شرکت در کالس های قايقرانی و دريانوردی است. شهر چند مدرسه 
دريافت  موتوری  قايق های  هدايت  برای  گواهينامه مخصوص  آنها  فارغ التحصيالن  که  دارد  هم  دريانوردی 

می کنند. 
● جايی برای شنا و تنيس 

ونيز، شهری که روی آب بنا شده، جايی مطلوب برای ورزش های آبی از جمله شنا است. شهر عالوه برداشتن 
سواحلی زيبا برای شنا کردن، شمار در خور توجه ای استخر شنا دارد. سواحل و پالژهای عمومی شهر در 
جايی به نام سن نيکولو در شمال شهر و مورازی و آلبرونی در جنوب شهر قرار دارند. همچنين يک استخر 

عمومی بزرگ در جزيره کوچک ساکافيسوال )Sacea Fisola( در دسترس عالقه مندان است. 
در شهر ونيز ورزش های غير آبی نيز جايگاه خود را دارند. مثال در اين شهر ورزش تنيس، پرطرفدار است. 
بيشتر زمين های تنيس در ناحيه ليدو ساخته شده اند که در همين ناحيه چندين باشگاه تنيس فعاليت می کنند 
بيشتر زمين های تنيس برای استفاده عمومی است. بنابر اين افراد غيرعضو به سادگی به آنها دسترسی دارند. 

عالقه مندان سوار شدن به اتوبوس آبی، خيلی راحت و زود به زمين های ناحيه ليدو می رسند.
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 
کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ،

 ماهی دودی و دیگر مایحتاج خود را می توانید
 در تواضع بیابید



29
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 22  خرداد ماه 1387
سال دوم -  شماره صد



    جمعه 22 خرداد ماه 1388هفته نامه پرشین30
سال دوم -  شماره 100

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk



31
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 22  خرداد ماه 1387
سال دوم -  شماره صد

سالمت

سالمت

دوستت دارم  
ويتامين من!

   

در اواخر دوران بربريت مدرن بود که بيماري بري بري براي اولين 
بار توسط »فونک« ضربه فني شد.

فونک با اعتقاد به اصل »از آب کره بگير« توانست از پوستة برنج، 
»برو  را  بري بري  بيماري  که  بياورد  به دست  کريستالي  ماده اي 
بيرون« مي کند يعني از بدن بيرون مي کند. او نام اين مادة عجيب 
را »آمين حياتي« )Vite amin( گذاشت و کلمة ويتامين از همين جا 

گرفته شده است. 
ويتامين ها عناصري هستند که بدن براي انجام فعاليت هاي حياتي 
خود به آن احتياج دارد اما قادر به ساختن آن ها نيست و بنابراين 

بايد آن ها را از طريق تغذيه به دست بياورد. 
مصرف ويتامين ها آن قدر ضرورت دارد که يکي از ويتامين شناسان 
بيمار  نکند  مصرف  را  ويتامين ها  انسان  »اگر  مي گويد:  بزرگ 
نکند،  مصرف  را  خود  نياز  مورد  عناصر  ديگر  اگر  اما  مي شود؛ 
فقط دچار ناراحتي مي شود.« البته همين تأکيد بر ضرورت مصرف 
وجود  به  آن ها  دربارة  هم  را  اشتباهي  تصورات  ويتامين ها، 
آورده است. مثال عموم مردم فکر مي کنند همة ويتامين ها بر همة 
بيماري ها و نارسايي ها تأثير مثبت دارند. اتفاقا  در اين مقاله، حرف 
اصلي اين است که فکر نکنيد همة ويتامين ها براي همة بيماري ها 
و  نارسايي  نوع  هر  براي  که  کنيد  فکر  مناسب اند.  نارسايي ها  و 
بيماري، ويتامين هماهنگ با خودش کاربرد دارد و حتي فکر کنيد 
بعضي از ويتامين هاي ناهماهنگ مي توانند بعضي از اختالالت را 

تشديد کنند.
ادامة حکايت کشف ويتامين ها و شکل گيري ويتامين درماني:

سال  در  بود،  نوبل شده  جايزه  برندة  بار  دو  که  پالينگ  لينوس   
1968 از روشي به نام »پزشکي اورتو ملکولر« سخن گفت. »اورتو« 
جهاني  انعکاسي  که  او  اول  قدم  است.  بهترين  و  ايده آل  معني  به 
يافت، تأکيدش بر مصرف مقدار زياد ويتامين  C براي جلوگيري از 

سرماخوردگي بود. اين، تنها قدم اول بود. 
در قدم هاي بعدي، درمانگران اين روش، به درمان ديگر بيماري ها 
جسمي  بيماري هاي  از  پرداختند.  مختلف  ويتامين هاي  وسيلة  به 
بيماري هاي رواني و عصبي.  اعتيادهاي مختلف و حتي  تا  گرفته 
استناد  دليل  چند  به  خود  درماني  شيوة  براي  اورتوملکولرها  

مي کردند.
متمدن،  زندگي  دليل  به  انسان ها،  از  بسياري  رودة  که  اين  اول 
در شرايطي قرار گرفته است که قادر به جذب ويتامين ها نيست، 
بنابراين بايد ويتامين ها را به صورت مصنوعي به خورد بدن داد.

دوم اين که مغز انسان براي عملکرد مطلوب خود به انواع ويتامين ها 
نياز دارد و بسياري از بيماري هاي رواني و ذهني، به دنبال کمبود 
برخي از ويتامين ها به وجود مي آيند. سومين دليل هم اين بود که 
به  مي توان  انسان  بدن  در  موجود  عناصر  تراکم  ميزان  تغيير  با 

بيماران کمک کرد.
از  بر تجويز بعضي  به ذکر است که در روش مگاويتامين،  الزم 
 B  و A  و در مواردي ويتامين B3   و C ويتامين ها مانند ويتامين

و  E تأکيد بيشتري مي شود.
در اين مقالة کوتاه، سعي داريم شما را با کليات  و نکات کاربردي تر 
و مهم تر »ويتامين درماني« آشنا کنيم. در ويتامين درماني براي 
هر بيماري و اختاللي تجويزي ويتاميني وجود دارد، اما در اين جا 
نمي خواهيم به همة بيماري ها و اختالالت اشاره کنيم و فقط بعضي 

از شايع ترين اختالالت را ذکر مي کنيم.

نسخه درماني فوق العاده

آدم طاس بايد 5 بار بوق بزند و يک بار آي بکشد.
دردهاي عصبي را با ويتامين »پ« فارسي )و نه انگليسي( مي شود 

تخفيف داد.
داروي فشارخون پايين »اسب« است.

بوي بد دهان را با »جيپس« مي توان رفع کرد.
اگر کسي خستگي اعصاب داشته باشد، بايد خود را با کلمة »بد« که 
توسط يک فرد لکنت دار تلفظ مي شود درمان کند. نسخة او »بببد« 
است. کسي که مي خواهد دوپينگ کند، کافي است با همين روش، 

کلمة بس را بگويد، يعني بگويد »بببس«.
کساني که الغرند و مي خواهند وزن شان اضافه شود، دارويشان 

در الفباي انگليسي است.
آدم چاق را بايد الم سبيلش را کند.

کسي که ريزش مو دارد، بايد با سه سوت بگويد »ب« اما بع نگويد 
چون در شأن گوسفندهاست.

درمان »زکام« در »داس« است.
بي اشتهايي را با »سبد« مي شود حل کرد و اشکال در رشد کردن 

را با »ِسبد«
درمان قاعدگي دردناك به کمک »باده« صورت مي گيرد.

يبوست را با »کاسب« مي شود از بين برد.
اگر دندان هايتان فقر ويتامين دارد راه حل در »عدس« است، اما نه 

عدس خوردني.
براي درمان آنژين بايد اسب را مثل دو ساله ها تلفظ کرد و گفت 

»ابس« )نه اشب(. بقيه را هم ديگر خودتان حدس بزنيد.

رمز گشايي 

اصطالحاتي که در باال ذکر شد، همه واقعي بودند. اين اصطالحات، 
ترکيب ويتاميني درمان کننده را در مورد هر بيماري نشان مي دهند. 

بنابراين:
  B1+B2+B3+B6+B+Iويتامين درماني طاسي، اين است: ويتامين هاي

)يعني 5 بار بوق بزند يک بار آي بکشد.(
دردهاي عصبي: B12+B6+B1 )وقتي سه تا ويتامين ب را با هم 
جمع کني، يک ويتامين پ فارسي به دست مي آيد يعني: ب+ب+ب 

= پ(
)B1، C، A فشارخون پايين: اسب )يعني

 )G.I.P.C( بوي بد دهان: جيپس
 )B1. B3. B6. D( خستگي اعصاب:  بببد

الغري:  A. B. C. D. E. F)منتها  Bآن شامل B1+2+3+6+1  است 
با اين توضيح که B11، يعني کارنيتين از آن اشتهاآورهاست.(

)J :و اختصاصًا براي اضافه چربي( C .E.B1. I چاقي مفرط
ريزش مو:   B2. B5. B8)ببب(

D.A.S زکام: داس
اگر  )مخصوصا   C. A. B 1 D يعني11+8+2.  سبد  بي اشتهايي: 
اين سبد خوردني پر از ويتامين B11باشد، چون B11معروف به 

ويتامين اشتهاست.(

 )B1+ 3+6 A. D .E( قاعدگي دردناك: باده
 )K A C B1+2+3+5+6 يبوست: کاسب )يعني

 )A.D.C( فقط ويتامين دندان: عدس
 )A+B1+C( آنژين: ابس

فارسي چون  ويتامين پ  )يعني   B1. B6. B12 دردهاي عصبي:  
ب+ب+ب مي شود پ(

 B+A+D  بد، همان سبد منتها با لهجه... آره يعني اشکال رشد )ِسِِ
 C+E .)کمپلکس(

و اما ...... اين بار رمزها را  مي گويم؛ اصطالحات را خودتان پيدا 
کنيد!

E و B3 :پيري
فشار خون باال: B2. B3. C2. E. I. J. P. B1   )کمي شبيه الغري 

شد( 
براي  کال  و     A. B1. B2. C. C2. P پوست:  سختي  و  خشکي 

بيماري هاي پوستيB3  )البته B3 ضد اسهال هم هست(  

A. C :تب
 C. B. B6.B3  :دوپينگ

مسافرت  خوشي  از  ناشي  شما  تهوع  اگر  B6)البته  تهوع:    ضد 
هوايي يعني در هواپيما باشد   B1مؤثر است.( 

ضعف تغذيه:  Bکمپلکس 
B1+B3  :کاهش حافظه

B8. B2. C. A :ورم پلک
E. B13. B6 :سنگ کليوي

بلکه  نفخ:   B13)چون بي اش 13 است، فکر نکنيد که نحس است 
نحسي معده را از بين مي برد( 
C کمپلکس وB :کار فکري زياد

ويتامين ها،متخاصم و متحد

 ويتامين، طبيعي يا مصنوعي

غذاهاي  ديگر  و  ميوه ها و سبزي ها  در  اندك  مقدار  به  ويتامين ها 
و  اهميت تر  با  بسيار  اندك،  مقدار  همين  اما  دارند.  وجود  طبيعي 
تهيه  مصنوعي  صورت  به  که  است  ويتامين هايي  از  تأثيرگذارتر 
است  ممکن  اما  گذارند،  تأثير  مصنوعي  ويتامين هاي  مي شوند. 
باشند.  داشته  دنبال  به  نيز  را  ضعيف(  چند  )هر  منفي  پيامدهاي 
بنابراين فقط وقتي از ويتامين مصنوعي استفاده کنيد که ويتامين 

طبيعي در دسترس نيست.
نکته: اگر مجبور شديد از ويتامين مصنوعي استفاده کنيد، بد نيست 
در جعبة آن ها چند دانه برنج بگذاريد، چون برنج با جذب رطوبت، 

مانع از مرطوب و تخريب شدن قرص هاي ويتامين مي شود. 
اگرچه هر گردي، گردو نيست ولي هر ويتي، ويتامين است.

فکر مي کنيد چند نوع ويتامين وجود دارد؟ بيشتر مردم جوابشان 
به اين سؤال، ويتامين هاي  A.B )از B1 تا B6و B12(و E. D.B . ا 
ست. ولي جواب درست به اين سؤال اين است: خدا مي داند چند نوع 

ويتامين وجود دارد اما تا زمان ما اين ويتامين ها کشف شده: 
 PP .O. N. M. L. K. J. I. H. G. چندتايي که باال گفتم به عالوة

 F، PH،U.T
از طرفي وقتي مي شنويم ويتامين  B1تا  B12فکر نکنيم که از B1تا  
B12ويتامين  داريم. در واقع ويتامين هاي B معروف تر عبارت اند 

. B12. B8. B10  B6تا B1 :از
بنابراين عمال ويتامين  B9 و B8 و B7نداريم. اما تعدادي ديگر از 
ويتامين هاي  Bداريم که به دليل ناتواني در امر تبليغات و نتيجتا 
 BX. BT. BC. مانند:  نيستند.  ما  حضور  معرف  نشدن،  مشهور 

B17. B15. B13

 دور نريزيد

و  سبزيجات  و  ميوه ها  از  را  خود  ويتامين هاي  مي خواهيد  اگر 
غذاهاي معمولي تهيه کنيد )که بهتر است همين کار را بکنيد مگر 
ناگفته  را  گفته  چند  نباشد(  دسترس  در  طبيعي  غذاهاي  که  اين 
نگذاريم: سبزيجات را بعد از شستن، مدت زيادي در آب نگه نداريد 

تا ويتامين آن ها »زيادي کم« نشود. 
کنيد  درست  بخوريد،  مي خواهيد  که  موقعي  همان  را  ساالد 

مخصوصا  گوجه فرنگي را.
سبزي ها را با يک چاقوي تيز و تميز و در عين حال، کاري، برش 
بزنيد؛ چون ويتامين هاي  AوC را در نتيجة ناشي بازي هنگام خرد 

کردن، از دست مي دهيد.
توجه  کنيد،  مصرف  تازه تازه  را  سبزي  و  ميوه  نتوانستيد  اگر 
شده اند،  منجمد  فورا  که  ميوه جاتي  و  سبزيجات  باشيد   داشته 
عناصر حياتي شان بيشتر از آن هايي است که چند روز در يخچال 

مانده اند. 
سبزيجات منجمد شده را همان طور در حالت منجمد بپزيد و سعي 

نکنيد اول يخ آن را ذوب کنيد. 
غذاهاي تازه منجمد شده کامال بهترند، اما غذاهاي منجمد هم کامال 

از کنسرو شده بهتر هستند.
باشد،  کمتر  سبزي،  حاوي  غذاهاي  آب  و  پختن  زمان  چه  هر 

تأثيرگذاري ويتاميني آن ها، مؤثرتر است. 
آفتاب  نور  مقابل  در  هستند،  بي رنگ  بطري هاي  در  که  شيرهايي 
ويتامين هاي A، D و  B2 خود را از دست مي دهند. نان ها هم در 

برابر نور، مواد تغذيه اي خود را مي بازند. 
ويتامين  رنگ مي شوند،  قهوه اي  يا  برشته  تهيه،  هنگام  که  موادي 
احتياج  B1بيشتري  و   C ويتامين  به  اگر  همچنين  دارند.  کمتري 

داريد، در غذاي خودتان جوش شيرين نريزيد.
وقتي غذا را در ظروف مسي مي پزيد، ويتامين هاي E، C و اسيد 
فوليک آن ها از بين مي رود. در عوض ظروف آهني مي توانند آهن 
غذاي شما را بيشتر کنند )شوخي نمي کنم( ولي ويتامين C را  از 

بين مي برند.
 



    جمعه 22 خرداد ماه 1388هفته نامه پرشین32
سال دوم -  شماره 100

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk علم و تکنولوژی

 خود هيپنوتيزم،   شناخت و 
تسلط بر نيروی ذهن

075 95 16 11 89  
07 88 99 77 623
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اگر دارای کاستیهای جسمانی می باشید با مشاورین ما تماس بگیرید
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خداحافظي با کتاب و مجله هاي چاپي در عصر ديجيتال 

 هزاران جلد کتاب 

در کف دست 
 

ترجمه؛ محمدرضا دستوراني
مشخصات کيندل دي ايکس

)A4 اندازه؛ 25/24 سانتي متر )به اندازه کاغذ
ضخامت؛ يک سانتي متر )هم اندازه کيندل 2(

وضوح تصوير؛ 824 + 1200
وزن؛ 250 گرم

حافظه؛ 4 گيگابايت )معادل 3500 جلد کتاب و دو برابر کيندل 
)2

با  سازگار  ایکس؛  دي  کیندل  فني  هاي  ویژگي 
فایل هاي PDF، تطبیق با نوشته ها به صورت 
افقي و عمودي، سیاه و سفید با 16 سطح طیف 
تغییر  امکان  کلید،  صفحه  به  مجهز  خاکستري، 
ابعاد صفحه مطابق نیاز کاربر و قابلیت خواندن 

متن با صداي کامپیوتر

شرکت آمازون به تازگي کيندل دي ايکس خود را رونمايي 
کرد. کيندل دي ايکس که يک متن خوان الکترونيک است، براي خواندن روزنامه، مجله، کتاب و ديگر متن 
هاي نوشتاري به کار مي رود. ابعاد اين دستگاه جديد 250 درصد بزرگ تر از نسخه فعلي اين دستگاه 
)کيندل 2( است. جف بيزاس مديرعامل اين شرکت مي گويد؛ »ديگر براي خواندن متن ها در کيندل الزم 
نيست صفحه را 90 درجه به چپ و راست بچرخانيد، روي صفحه زوم کنيد يا صفحه را باال و پايين 
ببريد. فقط متن را بخوانيد.« کيندل با اسناد در فرمت PDF سازگار است و شرکت سازنده مدعي است 
با سه ناشر بزرگ صحبت کرده است تا توليدات خود را در اين متن خوان عرضه کنند. عالوه بر آن 
قرار است روزنامه هاي نيويورك تايمز، واشنگتن پست و بوستون گالب در اين متن دستگاه ارائه شود. 
البته هزينه اشتراك اين روزنامه ها در کيندل، کمتر از اشتراك نسخه هاي کاغذي همين روزنامه ها 
است. گفتني است پس از آغاز عصر ديجيتال بسياري در اين فکر بودند ابزاري اختراع کنند که امکان 
خواندن متون چاپي را در عرصه ديجيتال فراهم کند. کيندل که حاصل اين تالش ها است، امکان خواندن 
مجموعه قابل توجهي از کتاب ها را در اختيار کاربر قرار مي دهد. اين ابزار بسيار کوچک و سبک است 
و به راحتي مي توان آن را به همراه داشت و به مطالعه کتاب هاي ذخيره شده در حافظه آن پرداخت. 
گفتني است کيندل دي ايکس نسل سوم اين ابزار است و پيش از اين نيز کيندل يک و کيندل 2 عرضه 
شده بود. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد کيندل اين است که با استفاده از آن مي توان کتاب هاي 

الکترونيکي مورد عالقه را با اينترنت بيسيم دانلود کرد.
شرکت آمازون تاکنون حدود 90 هزار عنوان کتاب الکترونيک را براي مطالعه با اين دستگاه عرضه 
از  اما  تاپ است،  لپ  کتاب در  تا حدودي شبيه خواندن  کيندل  کتاب در  است. هر چند خواندن  کرده 
فناوري ديگري استفاده مي کند که ساخت شرکت »اي اينک« است. اين فناوري نور پس زمينه ندارد 
و باعث خستگي چشم نمي شود، در نتيجه براي مطالعه درازمدت از لپ تاپ بهتر است. جف بيزاس 
بنيانگذار و مدير آمازون )سايت اينترنتي ويژه فروش محصوالت( در تعريف و برشمردن مزيت هاي 
کيندل حتي مدعي است کيندل از کتاب هاي چاپي نيز بهتر است، در عين حال همانند لپ تاپ ها داغ 
نمي کند و به راحتي در دست جا مي گيرد. عالوه بر آن افراد پير نيز مي توانند در صورت نياز اندازه 
حروف متن کتاب را بزرگ تر کنند. با استفاده از کيندل، عالوه بر کتاب، مجله و روزنامه مي توان به 
وبالگ ها نيز دسترسي داشت. خوانندگان براي مطالعه وبالگ هايي که به رايگان در اينترنت عرضه مي 
شود، بايد مبلغي بين يک تا دو دالر در ماه بپردازند. هر چند سوني نيز پيش از اين دستگاه مشابهي را 
عرضه کرده بود )سوني ريدر( که دومين مدل آن نيز به تازگي وارد بازار شده است، اما جف بيزاس 
مي خواهد با تکيه بر آرشيو غني کتاب هاي خود، سلطان بي چون و چراي اين عرصه باشد. اکنون که 

به اعتقاد بسياري، با عرضه کيندل صنعت چاپ و نشر کاغذي کتاب و نشر الکترونيک درهم ادغام شده 
است، بهتر مي توان پيشگويي استيو جابز مديرعامل »اپل« را ارزيابي کرد. وي دو سال پيش گفته بود 
متن خوان ديجيتال آمازون محکوم به شکست است، چرا که به عقيده وي 40 درصد امريکايي ها در 
سال يک کتاب يا کمتر مي خوانند، پس ايده متن خوان کيندل مشکل اساسي دارد چون ديگر کسي کتاب 
نمي خواند. اما امروزه آمارها خالف آن را ثابت مي کنند چون تنها سه ماه پس از عرضه کيندل2، کيندل 

دي ايکس به بازار آمد و به گفته آمازون تاکنون 500 هزار دستگاه از آن به فروش رسيده است. 
حتي برخي مدعي اند عرضه کيندل يک، شرکت آمازون را از ورشکستگي نجات داد. البته هر چند در 
بازار متن خوان هاي الکترونيک، شرکت هايي مانند آيفون، سوني، فوجيتسو و شرکت هلندي آي رکس 
حضور دارند و در آينده نيز شرکت هاي پالستيک الجيک، اچ پي و ريکو نيز به آنها اضافه مي شود، 
اما برخي کارشناسان مدعي هستند بازار همچنان در تسخير کيندل خواهد بود. به رغم استقبالي که از 
نمونه هاي پيشين شده است، کيندل دي ايکس انتقادهايي را هم برانگيخته است. اگرچه صفحه نمايش 
آن معترض  قيمت  افزايش  به  اما مشتريان نسبت  است،  قبلي  نمونه  برابر  دو  ايکس حدود  کيندل دي 
هستند. قيمت نمونه دي ايکس 489 دالر است که 130 دالر از نمونه هاي قبلي گران تر است. عالوه بر 
افزايش قيمت، عامل منفي ديگر آن است که صفحه نمايش آن باز هم سياه و سفيد و تنها داراي 16 
سطح از طيف رنگ هاي خاکستري است. رنگي نبودن و نداشتن قابليت هاي 
ويدئو ديگر عيب اين متن خوان است. گفتني است در ميان متن خوان هاي 
فلپيا محصول شرکت فوجيتسو صفحه نمايش رنگي در  تنها  عرضه شده، 
260 هزار رنگ دارد. ابعاد اين متن خوان هم اندازه کيندل دي ايکس است که 
آن را براي نمايش مجله ها بسيار مناسب مي سازد، در عين حال با بسياري 
از فرمت ها نيز سازگار است. عمر باتري اين دستگاه هم 40 ساعت است. در 
عوض قيمت آن حدود هزار دالر است که با توجه به قيمت 489 دالري کيندل 
اين اختالف قيمت تعيين کننده است. البته طرفداران کيندل در پاسخ به انتقاد 
سياه و سفيد بودن صفحه نمايش آن مي گويند از آنجا که عمده کتاب هايي 
که منتشر مي شود، سياه و سفيد است، خواندن آن در صفحه نمايش سياه 

و سفيد يا رنگي تفاوت چنداني ندارد.
جف بيزاس مي گويد ابداع کيندل گامي در جهت جامعه بدون کاغذ و روشي 
تازه براي خواندن روزنامه ها است. اشتراك روزنامه ها را برخي يکي از 
مهم ترين مزيت هاي کيندل مي دانند )به ويژه در مناطقي که روزنامه ها در 
منزل يا محل کار به دست مشترکان نمي رسد( اما برخي ديگر بر اين عقيده 
اند تا وقتي که مي توانيم رايگان به سايت اينترنتي روزنامه دسترسي داشته 
باشيم، چرا بايد براي خواندن آنها در کيندل پول بپردازيم؟ البته تاکنون آمازون دقيقًا مشخص نکرده 
است چند دستگاه کيندل فروخته است، اما گفته مي شود در صنعت نشر کتاب کمتر از يک درصد از 
کتاب هاي فروخته شده کتاب هاي الکترونيکي است. اما به گفته بيزاس هنگامي که نسخه کيندل يک کتاب 
عرضه مي شود، 35 درصد از سهم فروش بازار کتاب را به خود اختصاص مي دهد. گفتني است هر 
دستگاه مي تواند 3500 کتاب را در حافظه خود ذخيره کند و به بيش از 225 هزار عنوان کتاب دسترسي 

داشته باشد. عرضه کيندل دي ايکس از تابستان امسال آغاز مي شود.
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هجوم کرم هاي اينترنتي به خودپردازها  
  

کارشناسان از وجود نوعي کرم مخرب اينترنتي جديد مربوط به دستگاه هاي خودپرداز )ATM( در 
اروپاي شرقي و ديگر کشورهاي جهان خبر داده اند که مي تواند اطالعات مربوط به حساب هاي 
بانکي افراد را سرقت، و کل موجودي دستگاه را خالي کند. »نيکالس پرکوکو« مدير آزمايشگاه امنيتي 
شرکت Trustwave اظهار داشته است تاکنون حدود 20 دستگاه خودپرداز از اين کرم جديد آسيب 
ديده اند که بيشتر آنها در کشورهاي روسيه و اوکراين مستقر بوده اند، اما در عين حال شواهدي 
وجود دارد که وجود اين کرم در خودپردازهاي امريکا را نيز تاييد مي کند. پرکوکو اعالم کرده در 
حال حاضر قادر نيست به طور دقيق محل هاي جديد انتشار اين کرم مخرب و نحوه انتشار آن را 
بگويد. به گفته کارشناسان، اين کرم به صورت دستي توسط برخي افراد روي دستگاه هاي خودپرداز 
نصب شده است و بر اين اساس، احتمال مي رود برخي از کارمندان بانک نيز در جريان انتشار اين 
کرم دست داشته اند. اين خودپردازها مبتني بر سيستم عامل ويندوز XP بوده اند و بر اين اساس، 

توليد يک وصله امنيتي قوي براي اين سيستم عامل مي تواند جلوي انتشار اين کرم را بگيرد.  

نخستين کنفرانس حوادث در فضاي تبادل اطالعات  
 

 اولين کنفرانس تخصصي در حوزه حوادث و آسيب پذيري هاي امنيت فضاي تبادل اطالعات با هدف 
گسترش دانش فني و مديريتي مرتبط با آسيب پذيري ها و حوادث رايانه يي 20 و 21 خردادماه در 
مرکز تحقيقات مخابرات ايران برگزار مي شود. در اين کنفرانس کارگاه هاي آموزشي سخنراني ها، 
ميزگردها و نمايشگاه تخصصي در حوزه امنيت فضاي رايانه يي و مقاالت تخصصي در سه دسته 

عادي، گفتار تخصصي و گزارش حوادث ارائه خواهد شد.  

اضافه شدن فيلتر به موتور جست وجوي بينگ  
 

 مايکروسافت براي کمک به مسدود کردن محتواي هرزه نگاري، يک فيلتر اضافه ديگر به موتور جست 
وجوي بينگ اضافه کرد. مايکروسافت از زمان راه اندازي رسمي سرويس بينگ محتواي مورد جست 
وجو را به صورت پيش فرض فيلتر مي کند. اما فيلتر اضافي طراحي شده تا به فايروال ها و برنامه 
هاي کنترلي والدين امکان دهد جست وجوهايي را که ممکن است در آنها محتواي بزرگساالن عرضه 
شود براي کودکان فيلتر کنند و همچنين نتايج را در سطح شبکه فيلتر کنند. همچنين بينگ سرويس 
Forecast را که به  تلفن همراه و طراحي دوباره سرويس  صوتي BING-800-411 و يک سايت 

Bing Travel نيز معروف است، اضافه کرده است.   

ساخت اولين حافظه انعطاف پذير دنيا  
 

نام  با  پذيري  انعطاف  حافظه  شد  موفق   )NIST( امريکا  فناوري  و  استانداردسازي  ملي  موسسه 
memristor توليد کند که مي تواند راه براي توسعه نسل جديد فناوري هاي ذخيره سازي اطالعات 
هموارتر کند. اين حافظه انعطاف پذير براي نخستين بار در سال گذشته به نمايش گذاشته شد و هم 
 memristor حافظه ،NIST اکنون براي اولين بار يک دستگاه با آن ساخته شده است. به گفته مرکز
اکسيد  تيتانيوم ساخته شده است.  اکسيد  از جنس  Memory Resistor گرفته شده،  از  نام آن  که 
تيتانيوم يکي از ترکيبات کرم هاي ضدآفتاب و خميرداندن محسوب مي شود که در اين محصول، در 
ورقه هاي شفاف و انعطاف پذير پليمري مورد استفاده قرار گرفته است. گروه تحقيقاتي NIST هم 
اکنون موفق شده است با افزودن اتصال هاي الکتريکي به اين ورقه هاي پليمري، سوئيچ حافظه يي 
انعطاف پذيري را توليد کند که با انرژي کمتر از 10 ولت کار مي کند و قادر است در زمان قطع انرژي 
نيز از اطالعات محافظت کند. اين حافظه انعطاف پذير مي تواند پس از چهار هزار بار اصالح و قطع 

برق، باز هم به فعاليت خود ادامه دهد.   

اما و اگر در ورود آيفون 99 دالري  
  

دالري   99 آيفون  توليد  رود  مي  احتمال  مختلف  نشريات  در  شده  منتشر  هاي  گزارش  اساس  بر 
سرانجام به حقيقت بپيوندد. شرکت اپل اين روزها در حال توليد نسخه ارزان تر آيفون است و خبر 
آن را در همايش WWDC طي هفته آتي منتشر خواهد کرد. نخستين اخبار در مورد توليد آيفون 
 ،iPhone Nano ارزان در سال 2007 منتشر شد و رسانه ها با انتشار خبري مبني بر توليد گوشي
اظهار داشتند اپل قصد توليد و عرضه نسخه ارزان تر اين گوشي را دارد. در آن زمان کارشناسان 
اظهار داشته بودند اين گوشي ارزان تا تعطيالت پايان سال به دست کاربران خواهد رسيد. »کاترين 
هوبرتي« يکي از کارمندان شرکت Morgan Stanley اعالم کرده است مدل جديد گوشي آيفون 99 
يا 149 دالر قيمت خواهد داشت. در حالي که شرکت اپل اين روزها خبر انتشار سيستم عامل جديد 
گوشي آيفون با نام iPhone3.0 و همچنين تکميل سه مدل جديد از اين گوشي را تاييد کرده است و 
قصد دارد آنها را در آينده نزديک وارد بازار کند، برخي کارشناسان احتمال مي دهند يکي از اين سه 
گوشي، آيفون ارزان قيمت باشد. برخي اخبار جديد نيز تصريح کرده است به دليل تقويت قابليت هاي 

ويدئويي و تصويري، نسخه جديد گوشي آيفون iPhone Video نام خواهد داشت.  

اينترنت نياز ضروري بي خانمان ها به شمار مي آيد 

 سهمي از دنياي 

مجازي 
 

دسترسي به اينترنت اين روزها به نوعي دغدغه بسياري از افراد 
و دولت ها به شمار مي آيد اما شايد برايتان تعجب آور باشد که 
ضروري  لوازم  جزء  را  اينترنت  امريکايي  هاي  خانمان  بي  بدانيد 
زندگي خود به شمار مي آورند. در اين خصوص چندي پيش وال 
استريت ژورنال مقاله يي را منتشر کرده است که خواندن آن خالي 

از لطف نيست.
37ساله،  پيت«  »چارلز  آنالين  زندگي  است؛  آمده  گزارش  اين  در 
مقيم  امريکايي  شهروندان  ساير  آنالين  زندگي  با  تفاوتي  شايد 
سانفرانسيسکو نداشته باشد. پيت، اکانت هايي در فيس بوك، ماي 
اسپيس و توييتر و انجمني در ياهو دارد، اخبار را به صورت آنالين 
مي خواند و با دوستانش به وسيله اي ميل تماس برقرار مي کند. 
بقيه  با  به زندگي آنالينش سر و سامان مي دهد  او  اما محلي که 
تفاوت زيادي دارد. او به جاي اينکه در خانه، محل کار يا تحصيلش 
آنالين شود، زير پل يکي از بزرگراه ها، آنالين مي شود. پيت که از 
دو سال پيش بي خانمان شده است، به خبرنگار وال استريت مي 
گويد؛ »شما به تلويزيون و راديو و حتي روزنامه احتياجي نداريد 

ولي به اينترنت نياز داريد.«
وي فهرستي از جاهايي را که مي شود در آن باتري لپ تاپ را به 
رايگان شارژ کرد و به اينترنت دسترسي داشت، به حافظه سپرده 
است. او قباًل يک لپ تاپ توشيبا داشت و وقتي اين لپ تاپ خراب 
شد، يک لپ تاپ دست دوم دل خريد. اما ماه قبل اين لپ تاپ هم 

ها  کتابخانه  کامپيوترهاي  از  است  مجبور  او  حاال  و  شد  خراب 
استفاده کند و درصدد است با مبلغي کمتر از 200 دالر، يک لپ تاپ 

ديگر براي خود دست و پا کند.
جامعه  به  اينترنت  و  کامپيوتر  چگونه  دهد  مي  نشان  پيت  تجربه 
نفوذ کرده است. چند سال قبل برخي نگران به وجود آمدن شکاف 
ديجيتالي بين مردم بودند، فقرا قدرت خريد کامپيوتر و دسترسي به 
اينترنت را نداشتند ولي در حال حاضر در امريکا، حتي افرادي که 

منزلي ندارند، حس مي کنند محتاج داشتن آدرس اينترنتي هستند.
هم اکنون نيمي از پناهگاه هاي سکونت فقرا در نيويورك، مجهز به 
کامپيوتر هستند. اما در اين ميان بعضي از فقرا هم هستند که لپ 
تاپ اختصاصي خود را دارند و شب ها با لپ تاپ خودشان وارد 
پناهگاه ها مي شوند و شب را به روز مي رسانند. بي خانمان ها 
حتي انجمن هاي اينترنتي خاص خود را دارند، براي مثال انجمني 
به نام SF Homeless وجود دارد که از دو سال پيش ايجاد شده 
و داراي 140 عضو است. در اين انجمن مي توان جدول و تاريخ 
نشست هاي بي خانمان ها و اخباري در مورد گروه هاي مشابه 
و دسترسي  ارزان  کامپيوترهاي  واقع  در  خواند.  را  ساير شهرها 
رايگان به اينترنت باعث به وجود آمدن چنين پديده يي شده است. 
به  با  اخير  اقتصادي  بحران  که  کنند  مي  بيني  پيش  يي  عده  حتي 
زير خط فقر کشاندن شهروندان طبقه متوسط جامعه، بر تعداد بي 

خانمان هاي لپ تاپ به دست وب گرد خواهد افزود.
»پل وستون« يک کارمند اخراج شده هتل مي گويد از زماني که از 
مکينتاش  »پاوربوك«  است،  خانمان شده  بي  و  بيکار  دسامبر  ماه 
برنامه  دارد  آرزو  که  او  است.  بوده  نجاتي  قايق  منزله  به  برايش 
نويس کامپيوتر شود، در فروشگاه هاي مواد غذايي مي نشيند و 
با اتصال به اينترنت بيسيم رايگان، به دنبال کار مي گردد و روي 
برنامه يي کار مي کند که آرزو دارد، روزي بتواند به کسي بفروشد. 
او به مقامات شهر در مورد مهيا کردن شرايط بهتر در پناهگاه ها 

اي ميل زده است.
در  ها  خانمان  بي  به  که  است  نوشته  يي  برنامه  استرينگر«  »ليزا 
او  دهد.  مي  آموزش  کامپيوتري  هاي  مهارت  و  کار  يافتن  زمينه 
اين  نيستند،  نوشتن  و  خواندن  به  قادر  که  کساني  حتي  گويد  مي 
روزها براي خريد کامپيوتر پول جمع مي کنند. حتي پيش آمده که 
به دانش آموزان بي خانماني که براي خريد لپ تاپ پول جمع مي 
از  يافتن وضعيت شان،  کنند، توصيه کرده است تا سر و سامان 
خانمان  بي  آدم  که  وقتي  آنالين شدن  کنند.اما  کار خودداري  اين 
باشد چندان ساده نيست. شخص بايد همواره به فکر منبعي براي 
تامين الکتريسيته لپ تاپ باشد و محل هايي که مي تواند در آنها به 
اينترنت بيسيم دسترسي پيدا کند، شناسايي کند. خطراتي مثل بارش 

باران و دزدي را هم بايد بر مشکالت افزود.
زماني  از  را  »ايسوس«اش  تاپ  لپ  49ساله،  لوينگستون«  »رابرت 
که از ماه دسامبر آپارتمانش را از دست داد، با خود به هر جايي 

مي برد. او کارش را در يک شرکت امنيتي از دست داد و بعد از 
اين  نويسنده  کند.  پا  و  براي خود دست  ديگري  کار  نتوانست  آن 
مقاله لوينگستون را در حالي مالقات کرد که در کافه يي نشسته و 
با بهره گيري از اينترنت بيسيم رايگان آنجا، آنالين شده بود. وي 
در اين خصوص مي گويد بي خانمان شدن هراس انگيز است ولي 
وقتي در اينجا هستم حس مي کنم با بقيه مردم فرقي ندارم. گفته 
مي شود درآمد لوينگستون محدود به يک چک 59 دالري کمک هاي 
اما جالب آن است که بدانيد او در بدو بي خانمان  اجتماعي است 
شدن، ترديدي در خريدن يک اکانت پرميوم 25 دالري »فيلکر« به 
دل راه نداد چرا که او تمايل داشت بتواند عکس هايش را به همه 

نشان بدهد.
اما بزرگ ترين دغدغه براي »اسکيپ شريبر« 64ساله، تامين برق 
هاي  زمينه سيستم  در  قباًل شغلي  که  او  است.  اش  مک  کامپيوتر 
گرمايشي و تهويه داشت، هم اکنون در يک ون روزگار مي گذراند 
و ناچار است با باتري همين ون، لپ تاپش را روشن نگه دارد. او 
براي خنک کردن لپ تاپ از يک ليف حمام مرطوب که زير کامپيوتر 
قرار مي دهد، استفاده مي کند و مي گويد با اين حقه، اگر با لپ تاپ 
ويدئو تماشا نکند، شارژ باتري ها براي 16 ساعت کافي خواهد بود. 
شريبر يک فيلسوف آماتور است. او به کمک لپ تاپش نوشته هاي 
متفکران مختلف را مي خواند و بر اين باور است که نوشتن درباره 
رفتار و انگيزش هاي انسان به او کمک مي کند که حس کند چه بر 

سر او آمده است.
اما »مايکل راس« 50ساله يک بي خانمان ديگر که در چادري سکونت 
دارد، عاليق ديگري دارد. او که يک لپ تاپ HP با مانيتور 17 اينچي 
و هارد 320 گيگابايتي دارد، يک هارد اکسترنال هزار گيگاباتي هم 
عاشق  او  دارد.  را   DVD  200 اطالعات  ذخيره  ظرفيت  که  دارد 
فيلم ديدن است. او بعضي از فيلم ها را به صورت آنالين اجاره و 
مابقي را به کمک اتصال اينترنت کتابخانه عمومي سانفرانسيسکو 
 Boing دانلود مي کند.اما »کوري دکتروف« نويسنده مشهور وبالگ
Boing که اين مقاله را انعکاس داده بود در پستي از زاويه جالب 
تري به قضيه نگاه کرده است. او معتقد است ظرف چند سال بعد 
امکان دسترسي به اينترنت هم جزء بندهاي پيمان نامه حقوق بشر 
سازمان ملل متحد خواهد شد. شايد شما با شنيدن اين حرف تعجب 
ابتدا وقتي کساني  کنيد اما جالب است بدانيد چند دهه قبل هم در 
را  بيان، آموزش و حريم خصوصي  آزادي  برآمدند حق  درصدد 
جزء حقوق اساسي انسان ها قرار دهند و بر حقوق ابتدايي همچون 
دسترسي به آب و غذا و محل اقامت بيفزايند هم با عکس العمل هاي 

توام با تعجب روبه رو مي شدند.
با همه اين مسائل بايد اين سوال را مطرح کرد که سرعت دسترسي 
که  ايراني  کاربران  يا  است  بيشتر  اينترنت  به  ها  خانمان  بي  اين 
 ADSL ماهانه چندده هزار تومان صرف شارژ اينترنت به اصطالح

1pezeshk.com يا وايرلس خود مي کنند.   منبع؛
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خنده های تمسخرآميز، يک 
قتل را رقم زد

مردی که متهم است دوستش را زير ضربات مشت و لگد 
به قتل رسانده است برای دومين بار محاکمه شد. 

به  بار و  برای دومين  ابتدای جلسه محاکمه متهم که  در 
تشکيل  کشور  عالی  ديوان  سوی  از  او  حکم  نقض  دليل 
شد محمد شادابی نماينده دادستان تهران در برابر قضات 
شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران قرار گرفت و گفت؛ 
متهم که حسين نام دارد در سال 85 در يک نزاع با وارد 
آوردن ضربات متعدد مشت و لگد جوانی به نام کيومرث 
را به قتل رسانده است. بعد از دستگيری اين مرد و آغاز 
بازجويی ها از متهم وی به قتل دوستش اعتراف کرد و 
عنوان  به  بنابراين  است  مطابق  او  اقارير  با  نيز  شواهد 

نماينده دادستان تقاضای صدور حکم قانونی را دارم.
متهم  برای  مقتول  مادر  و  پدر  دادگاه  جلسه  ادامه  در 
دستور  به  سپس  کردند.  قصاص  حکم  صدور  تقاضای 
قاضی تردست متهم به دفاع از خود پرداخت و گفت؛ اتهام 
قتل را قبول ندارم. من قصد کشتن کيومرث را نداشتم و 

فقط می خواستم کاری کنم تا ديگر مرا مسخره نکند.
وی گفت؛ من چند سال از کيومرث بزرگ تر بودم اما او 
احترامم را نگه نمی داشت و لهجه مرا مسخره می کرد و 
می خنديد. عالوه بر کيومرث چند نفر ديگر هم با ما هم 
خانه بودند و آنان نيز به خاطر کارهای کيومرث مرا مورد 
تمسخر قرار می دادند. وقتی ديدم کيومرث به تذکرهای 
من توجه نمی کند و همچنان به کار خودش ادامه می دهد 
کوبيدم.  شکمش  به  مشت  با  و  کردم  حمله  او  سمت  به 
من فقط يک مشت به او زدم و نمی دانم چطور شد وی 
خونريزی شديد داخلی کرد. به هر حال قصد کشتن او را 
اند  اين سوال که شاهدان گفته  نداشتم.متهم در پاسخ به 
ادعا حقيقت  اين  گفت؛  است،  زده  او  به  بيشتری  ضربات 
ندارد. زمانی که من به سمت کيومرث حمله کردم او هم 
مقابله به مثل کرد و مدتی با هم درگير بوديم. بيشتر او به 
من ضربه می زد با اين حال نمی دانم چرا يک ضربه مشت 
من باعث مرگ او شد. در دادگاه اولم نيز همه اين مسائل 
را مطرح کردم. پزشکی قانونی هم تاييد کرده است فقط 
ضربه من نمی توانسته باعث مرگ کيومرث شود ضمن 
اينکه افراد ديگری هم در محل درگيری بودند که آنها هم 

با کيومرث دعوا کردند.

حوادث
انهدام شبکه قاچاق دختران در دوبي  

 
 پليس امارات متحده عربي از متالشي شدن يک شبکه بين المللي قاچاق 
دختران به اين کشور و بازداشت چند مجرم خبر داد. به گزارش ايسکانيوز 
13 قاچاقچي انسان که در قالب يک شبکه، دختران آسيايي را به »دوبي« 
ويژه  پليس  گرفتند.  قرار  متحده  امارات  پليس  تعقيب  تحت  کشاندند  مي 
مدرك،  با جعل  که  تبهکاران  کرد؛  اعالم  امارات  انسان  قاچاق  با  مبارزه 
دختران جوياي کار را به »دوبي« مي کشاندند و به مردان هوسران مي 
فروختند سرانجام طي عمليات ضربتي بازداشت شدند.آنان ابتدا خود را 
بي گناه خواندند اما در پي دستگيري پنج دختر آسيايي که قرباني هدف 
انسان  قاچاقچيان  کردند.  اعتراف  به جرائم شان  اند  باند شده  اين  هاي 
دستمزد  و  شغل  دروغين  هاي  وعده  با  را  فقير  زنان  و  دختران  گفتند 

مناسب، فريب مي دادند و در »دوبي«، »ابوظبي« و... مي فروختند.  

کشتار خانوادگي در هند  
  

مرد فقير هندي تمامي فرزندانش را با چاقو از پا درآورد و پس از زخمي 
»دهلي  پليس  به  يکشنبه  عصر  زد.  خودکشي  به  دست  همسرش،  کردن 
نو« خبر رسيد مرد 38 ساله يي به نام »راويندرا ورما« سه دختر و دو 
پسرش را در خانه خود قرباني کرده و پس از زخمي کردن همسرش، 
دست به خودکشي زده است. پيکرهاي خونين مقتوالن در يک اتاق قرار 
داشت و پدر و مادرشان نيمه جان بودند. زن و شوهر زخمي بالفاصله 
کشتار  راز  افشاي  براي  محلي  تحقيق  و  شدند  فرستاده  بيمارستان  به 
خانوادگي آغاز شد.بررسي هاي مقدماتي نشان مي دهد »راويندرا« راننده 
کاميون بود اما دو ماه پيش بيکار و به خاطر فقر، به شدت افسرده شده 

بود. گفته مي شود حال او و همسرش وخيم است.  

جسد 17 سرنشين ايرباس از
 آب گرفته شد  

  مقامات گروه هاي امداد و نجات برزيل و بالگردهاي فرانسه اجساد 17 
بيرون  اطلس  اقيانوس  از  را  فرانسه  هوايي  خطوط  هواپيماي  سرنشين 
هوايي  نيروي  مونز« سخنگوي  »هنري  ژنرال  ايسنا  گزارش  به  کشيدند. 
ارتش فرانسه به خبرگزاري فرانسه گفت؛ خلبانان اجساد را در هزار و 
150 کيلومتري سواحل شمال شرق برزيل از آب گرفتند و ده ها وسيله 
مربوط به مسافران نيز توسط افسران امداد و نجات کشتي هاي فرانسوي 
و برزيلي پيدا شد. از اين 17 نفر، چهار نفر مرد و چهار نفر زن هستند و 
جنسيت 9 نفر نيز هنوز مشخص نشده است. »يورگ آمارال« سخنگوي 
مابقي  اجساد  کنيم  ما تالش مي  گفت؛  باره  اين  در  برزيل  ارتش  نيروي 
اين  با  بيابيم،  را  فرانسه  هوايي  خطوط   A330 مدل  ايرباس  سرنشينان 
کنيم.  پيدا  را  هواپيما  اين  سياه  هاي  جعبه  ايم  نشده  موفق  تاکنون  حال 
توانيم  نمي  کرد؛  بيان  نيز  فرانسه  نقل  و  حمل  وزير  بورسو«  »دومنيک 
بدون داشتن جعبه هاي سياه هواپيماي پرواز 447 ايرفرانس علت وقوع 
اين حادثه دلخراش را اعالم کنيم. وي تصريح کرد؛ ما بايد از اين حادثه 
درس بگيريم و وضعيت فني هواپيماي ايرباس را بهبود ببخشيم تا ديگر 
شاهد چنين حوادثي نباشيم. در گزارش هاي اوليه کارشناسان هوايي هر 
دو کشور آمده ايرباس به يکباره از صفحه رادارهاي برج هاي مراقبت 
محو شد، بدون آنکه تماسي مبني بر بروز نقص فني يا اشکال ديگري از 
جانب کابين خلبان اعالم شود. هواپيماي مدل A330 ايرفرانس قرار بود 
روز اول ژوئن از برزيل به فرانسه برود که اين سانحه براي آن رخ داد.  

خودکشي چهار تهراني در يک روز  
  

در پي خودکشي چهار شهروند تهراني در روز يکشنبه، بازپرس ويژه قتل 
تحقيقات خود را براي کشف علت اين حوادث آغاز کرد. به گزارش ايسنا 
دو زن 23 و 50 ساله و دو مرد 23 و 20 ساله افرادي بودند که طي روز 
يکشنبه در نقاط مختلف تهران دست به خودکشي زدند. زن 23ساله به نام 
مهري پيش از ظهر يکشنبه در حوزه استحفاظي کالنتري شهرك وليعصر 

نيز عصر همان  نام معصومه  به  به خودسوزي کرد، زن 50ساله  اقدام 
روز با مصرف دارو جان خود را گرفت، پسر 20 ساله به نام علي در 
حوزه استحفاظي کالنتري ابوسعيد دست به خودکشي زد و پس از انتقال 
به بيمارستان جان باخت و پيکر مرد 23ساله به نام مجيد نيز که مبتال به 
بيماري رواني بود، شامگاه يکشنبه در حوزه کالنتري 104 عباس آباد در 
حوالي بزرگراه صياد شيرازي کشف شد. محمد روشن بازپرس کشيک 
قتل تهران با اعالم اين خبر گفت؛ پرونده هاي مربوط به اين خودکشي ها 
با موضوع مرگ مشکوك در شعبه ويژه قتل مورد رسيدگي قرار مي گيرد 

تا زواياي پنهان حوادث کشف شود 

18 کشته در درگيري قاچاقچيان و 
پليس مکزيک  

 
مقامات پليس فدرال مکزيک اعالم کردند بر اثر درگيري ميان قاچاقچيان 
مسلح مواد مخدر و ماموران پليس اين کشور در منطقه توريستي مکزيک، 
16 نفر از قاچاقچيان مسلح و دو مامور پليس جان خود را از دست دادند. 
سخنگوي پليس فدرال مکزيک گفت؛ درگيري ميان قاچاقچيان مسلح مواد 
مخدر و ماموران پليس زماني آغاز شد که مخبران و افراد نفوذي پليس 
از رد و بدل کردن حجم بزرگي از مواد مخدر در هتلي در منطقه توريستي 
»آکوپولکو« خبر دادند و ماموران براي دستگير کردن قاچاقچيان به اين 
در  نيز خاطرنشان کرد؛  دفاع مکزيک  دپارتمان  اعزام شدند. رئيس  هتل 
بازرسي از محل اسکان قاچاقچيان 47 قبضه سالح از جمله کلت، نارنجک 
و دو خودروي نظامي و يک مرسدس نيز يافت شد.گفته مي شود در ميان 
قاچاقچيان سه مامور پليس نيز حضور داشتند که بر اثر اين تيراندازي 

مجروح شدند.  

64 ساعت زندگي معجزه آسا زير آوار 
شماري از کارگران چيني که در پي ريزش يک تونل در جنوب اين کشور 
ايسکانيوز  گزارش  به  يافتند.  نجات  بودند  مانده  آوار  زير  ساعت   64
پنجشنبه گذشته هشت کارگر بر اثر ريزش تونل آزادراه »يينگ بين« در 
نزديکي شهر سانيا- از توابع استان هاينان- زير خروارها خاك و سنگ 
گرفتار شدند.در شرايطي که اميد چنداني به زنده ماندن آنان نبود ده ها 
به  از 64 ساعت  دادند و سرانجام پس  ادامه  به تالش بي وقفه  امدادگر 
براي کارگران مواد  تونل  با حفر سوراخ روي  آنها  هدف خود رسيدند. 
»تانگ جين  دادند.  نجات  را  آنان  يکشنبه  روز  و  فرستادند  آب  و  غذايي 
شيان« رئيس يکي از بيمارستان هاي »سانيا« وضعيت جسماني کارگران 
نجات يافته را خوب توصيف کرد.از سوي ديگر »آي يان« معاون شهردار 
»چون چين« چين اعالم کرد؛ شش ميليون يوان براي درمان کساني که در 

ريزش کوه »وولين« ناپديد شده اند اختصاص يافته است.
  

مرگ 29 کودک مکزيکی در آتش 
سوزی مرکز نگهداری اطفال

 29 مکزيک  در  کودکان  از  نگهداری  روزانه  مرکز  در  سوزی  آتش 
ايسنا، »خوزه  گذاشت.به گزارش  برجای  ها مجروح  ده  و  کشته)کودك( 
با  يی  مصاحبه  در  مکزيک  در  »سونورا«  منطقه  سخنگوی  الريناگا« 
آسوشيتدپرس عنوان کرد؛ اين حادثه ظهر روز جمعه در يک مرکز روزانه 
اين منطقه روی داد و زمان وقوع آتش سوزی  نگهداری از کودکان در 
100 کودك در اين مرکز حضور داشتند.سخنگوی آتش نشانی مرکزی 
مکزيک نيز گفت؛ تحقيقات در مورد چگونگی علت وقوع اين حادثه توسط 
کارشناسان آتش نشانی مکزيک و نيروهای امنيتی پليس فدرال اين کشور 
ادامه دارد.»گوادالوپ آياال« يکی از ماموران صليب سرخ مرکزی مکزيک 
نيز گفت؛ کودکان جان باخته بين شش ماه تا پنج سال سن داشتند و اکثراً 
بر اثر استنشاق دود ناشی از اين آتش سوزی خفه شدند.»فليپه کالدرون« 
رئيس جمهوری مکزيک نيز در بيانيه يی با ابراز تاسف از وقوع اين حادثه 
اعالم کرد؛ تمام تالش خود را برای يافتن عامل يا عامالن اصلی اين آتش 

سوزی به کار می گيرد. 

به  بازار و مشتريان جديد فکر کنيد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشين  

بازار کار را وسيع تر و مشتريان شما را بيشتر می کند!

02084537350- 07811000455 

کالهبرداری زوج داروساز 
باجعل مهر 64 پزشک

پرونده يک زوج داروساز که با جعل مهر پزشکان از 
شرکت های بيمه کالهبرداری می کردند، در شعبه 
اول بازپرسی دادسرای ويژه فرودگاه های تهران به 

جريان افتاد.
به گزارش ايسنا مدتی قبل يکی از شعب بانک ملی 
که  داروساز  زوج  يک  عليه  جرم  اعالم  با  ايران 
صاحب دو داروخانه بودند، گزارش داد اين دو نفر 
با شناسنامه جعلی دسته چک گرفته و از طريق آن 
که  حالی  در  بعد  روز  چند  اند.  کرده  کالهبرداری 
بهروز  دستور  به  پرونده  اين  مورد  در  تحقيقات 
های  فرودگاه  ويژه  دادسرای  بازپرس  مهاجری- 
بزرگ  های  شرکت  از  يکی  بود  شده  آغاز  تهران- 
دولتی اعالم کرد زوج داروسازی که در اين شرکت 
يک داروخانه دارند مرتکب جرائم زيادی شده اند و 
با جعل اسناد زياد از بيمه کالهبرداری می کنند. با 
دستور قضايی بازپرس پرونده، ماموران آگاهی به 
اين داروخانه مراجعه کردند و در بازرسی از آنجا 
موفق به کشف 64 مهر جعلی پزشکان متخصص و 

عمومی شدند.
با  آنها  شد  مشخص  متهم  دو  بازداشت  دنبال  به 
بيماران  دفترچه  از  را  اوراقی  پزشکان  مهر  جعل 
مراجعه کننده به داروخانه جدا می کرده و با نوشتن 
پزشکان  مهر  اوراق،  اين  در  قيمت  گران  داروهای 
از شرکت های  و  ها درج کرده  اين نسخه  را روی 
بيمه پول گرفته اند. مرد داروساز با اعتراف به جرم 
ارتکابی اظهار کرد از سه سال پيش اين کار را شروع 
کرده و همسرش از اقدامات او اطالعی نداشته است. 
حال  در  گفت؛  خبر  اين  تاييد  با  مهاجری  بازپرس 
حاضر تعداد زيادی از پزشکان که مهر آنها توسط 
متهمان جعل شده بود، اعالم شکايت کرده اند. وی 
افزود؛ جعل و تحصيل مال نامشروع دو اتهامی است 

که به اين زوج تفهيم شده است. 
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حوادث
زني به خاطر شوخي شوهرش به دادگاه شکايت کرد 

 يک هزار سکه طال، 

قيمت کادوي پوچ 
بود  شده  ناراحت  به شدت  شوهرش  از شوخي  که  زني 
هزار سکه خود  يک  مهريه  خانواده  دادگاه  به  مراجعه  با 
با  زندگي مشترك  هنوز  که  اجرا گذاشت. زن 20ساله  را 
قضايي  مجتمع  به  وقتي  است  نکرده  شروع  را  شوهرش 
خانواده شماره 2 رفت، با ارائه دادخواست مهريه به قاضي 

دادگاه گفت؛ من و حامد در دانشگاه با هم آشنا شديم. 

دوستي  و  خوانديم  مي  درس  مديريت  رشته  در  دو  هر 
عالقه  به  و  شروع  درسي  موضوعات  برسر  بحث  از  ما 
تا  گرفت  اجازه  من  از  حامد  باالخره  و  منجر شد  متقابل 
اين  با  مخالفتي  هيچ  ام  خانواده  بيايد.  ام  به خواستگاري 
دليل رسم و رسوم بدون هيچ  به همين  نداشتند.  وصلت 
مشکلي اجرا شد و من و حامد به عقد هم درآمديم و قرار 
مالي،  شرايط  شدن  بهتر  و  مان  درس  اتمام  از  بعد  شد 
مراسم عروسي را برگزار کنيم. هيچ مشکل عمده يي بين 
من و شوهرم وجود نداشت تا اينکه چند روز پيش او رفتار 
نام  ثريا  که  زن  اين  داد.  انجام  يي  زننده  و  بسيار زشت 
حالي  در  بود  تولدم  روز  پيش  روز  داد؛ چند  ادامه  دارد، 
که انتظار داشتم حامد هديه يي مناسب برايم بخرد او کار 

ناپسندي انجام داد.

 او در حضور والدينم يک جعبه کادويي بزرگ به من داد 
و با ذوق و شوق آن را باز کردم اما ناگهان ديدم جعبه 
پوچ و داخل آن خالي است. من شوکه شده بودم و حامد 
با ديدن اين صحنه شروع به خنديدن کرد. اين کار شوهرم 
موقع  همان  بکشم.  خجالت  مادرم  و  پدر  پيش  شد  باعث 
مهريه  گفتم  او  به  و  کنم  تالفي  را  کارش  گرفتم  تصميم 
تا دادخواستم را  ام  ام را اجرا مي گذارم. حاال هم آماده 
پيگيري کنم. در ادامه اين جلسه شوهر ثريا که در دادگاه 
حضور داشت رفتار همسرش را بچگانه خواند و گفت؛ من 
مي خواستم با همسرم شوخي کنم و با اين کار خاطره يي 

بامزه و به يادماندني به وجود بياورم. ا

ز اين کارم به هيچ وجه منظور بدي نداشتم چون من ثريا 
وي  ناراحتي  باعث  خواهم  نمي  و  دارم  دوست  خيلي  را 
شوم اما او خيلي زود رنج است و به خاطر يک سوءتفاهم 
و شوخي ساده کاري کرده که در ماه هاي اول عقد پاي 
مان به دادگاه خانواده باز شود و خاطره يي تلخ در ذهن 
مان ثبت شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان قاضي 
موکول  آينده  به  را  ثريا  دادخواست  به  رسيدگي  دادگاه 
کرد و از زوج جوان خواسته است از طريق گفت وگو و 

مصالحه مشکالت شان را برطرف کنند. 

محکوميت مرد ايرانی به 
جرم همسرکشی در آلمان

خانواده يک زن ايرانی که در آلمان به دست شوهرش کشته شده است 
خواستار استرداد قاتل به ايران و صدور حکم قصاص برای وی شدند.

به  آلمان  دويسبورگ  شهر  در   83 سال  ماه  دی   13 روز  جنايت  اين 
وقوع پيوست و اخيراً متهم از سوی دادگاه اين کشور به 11 سال حبس 

محکوم شده است.
پس از کشف جسد زنی در خانه اش کارآگاهان جنايی دويسبورگ به 
تحقيق درباره اين قتل پرداختند. آنها متوجه شدند مقتول يک زن ايرانی 
به نام آزيتا است که يک سال پيش به همراه شوهرش رضا به آلمان 
جنايت  يک  از  مدارك  و  شواهد  تمام  که  آنجا  از  بود.  کرده  مهاجرت 
اين مرد ضمن  بازداشت کرد و  را  پليس رضا  داد  خانوادگی خبر می 
اعتراف به کشتن همسرش گفت قتل در جريان يک درگيری و کشمکش 

خانوادگی به وقوع پيوست.
پس از آن خانواده آزيتا در تهران متوجه واقعه شدند و با مراجعه به 
دادسرای امور جنايی درخواست کردند رضا به ايران بازگردانده و در 
اينجا محاکمه شود ولی چنين اتفاقی رخ نداد و دادگاه جنايی آلمان با اين 
استدالل که جرم در آن کشور رخ داده است خود را برای رسيدگی به 
پرونده صالح دانست. در اين مدت رضا و وکيل مدافعش سعی داشتند 
برای مرد  کنند که حداقل مجازات  تنظيم  يی  به گونه  را  دفاعيات خود 
همسرکش در نظر گرفته شود تا اينکه اخيراً دادگاه متهم را به 11 سال 
حبس محکوم و اعالم کرد رضا بايد تا ماه جوالی سال 2016 در زندان 
بماند. در پی صدور اين حکم والدين مقتول ديروز به شعبه 7 دادسرای 
جنايی مراجعه و درخواست خود را برای استرداد متهم بار ديگر اعالم 

بازپرس  به  آزيتا  مادر  شود.  قصاص  بايد  دامادشان  گفتند  و  کردند 
محمدحسين شهرياری گفت؛ دخترم پنج سال پيش با رضا ازدواج کرد. 
ما همه فکر می کرديم دامادمان مرد خوبی است و می تواند آزيتا را 
خوشبخت کند. آن دو خيلی زود کارهای مهاجرت شان را انجام دادند 
و راهی آلمان شدند. زندگی در غربت برای دخترم بسيار سخت و زجر 
آور بود. او اوايل حرفی به من نمی زد تا اينکه بعد از گذشت مدتی از 
البه الی صحبت هايش متوجه شدم از زندگی اش ناراضی است. وقتی 
از آزيتا خواستم مشکالتش را با من در ميان بگذارد، گفت شوهرش به 

او خيانت می کند.
مادر مقتول ادامه داد؛ آزيتا به من گفت رضا با يک زن آلمانی آشنا شده 
و با او رابطه برقرار کرده و اين زن را به خانه می آورد. دخترم نمی 
توانست اين موضوع را تحمل کند اما من برای اينکه مشکل حادتر نشود 
و به اميد اصالح رفتار دامادم از آزيتا می خواستم با گفت وگو مشکل را 
حل کند. در تمام آن مدت به شدت نگران حال و روز فرزندم بودم و فکر 
اينکه او در کشوری غريب با شوهری خيانتکار چه می کند، آزارم می 
داد. تشويش ها و دلهره هايم ادامه داشت و کاری از دستم برنمی آمد تا 
اينکه يک روز همسايه آزيتا با من تماس گرفت و گفت شب قبل دخترم و 
رضا با هم درگير شده اند و دامادم آزيتا را کشته است. اين خبر برايم 
شوکه کننده بود و هرگز نمی توانم رضا را به خاطر اين جنايت ببخشم. 
اکنون دادگاه قاتل را فقط به 11 سال حبس محکوم کرده حال آنکه اين 
مرد بايد قصاص شود، برای همين می خواهيم او به تهران مسترد شود 

و طبق قوانين ايران پای ميز محاکمه برود. 
پس از اظهارات والدين زن ايرانی بازپرس شهرياری دستورهای قضايی 
درباره  دادسرای جنايی  بازپرسی   7 را صادر کرد. رئيس شعبه  الزم 
اين پرونده گفت؛ تحقيقات از رضا بعد از اتمام دوران محکوميت او در 
آلمان و بازگشت وی به ايران آغاز خواهد شد و به احتمال زياد وی به 

قصاص محکوم می شود.

پرونده يک طالق توافقي در دادگاه خانواده 
 

فوتبال زوجي را به جدايي کشاند 
  زن و شوهر جواني به خاطر عالقه مرد به تماشاي فوتبال به دادگاه خانواده رفتند و درخواست صدور حکم طالق توافقي کردند. اين زن و شوهر 
که هر دو 30ساله هستند وقتي به دادگاه خانواده مراجعه کردند با اصرار به قاضي پرونده شان گفتند تحت هيچ شرايطي نمي توانند با هم زندگي 
کنند و بهتر است هر چه زودتر حکم طالق صادر شود. زن جوان که ژيال نام دارد در اظهاراتش گفت؛ چهار سال پيش رامين که از اقوام دور مادرم 
بود به خواستگاري ام آمد و ما بدون اينکه وقتي را صرف تحقيق و کارهاي مقدماتي کنيم خيلي زود براي برگزاري جشن عروسي تدارك ديديم و 
زندگي مشترك مان را شروع کرديم اما هنوز مدت زيادي از ازدواج مان نگذشته بود که متوجه شدم اشتباه بزرگي انجام داده ام و رامين همسر 
مناسبي برايم نيست. او به طرز ديوانه واري به فوتبال عالقه مند است و اين ورزش تمام اوقاتش را پر کرده و وي فکر و خيال ديگري جز تماشاي 
فوتبال ندارد. ژيال ادامه داد؛ تماشاي بازي هاي داخلي و خارجي به همه زندگي رامين تبديل شده و او همين که از سرکار برمي گردد پاي تلويزيون 
مي نشيند و به حرف هاي من هيچ توجهي نمي کند. کار به جايي رسيده که شوهرم عالوه بر ديدن فوتبال هاي زنده بعضي از بازي ها را ضبط و 
وقتي تلويزيون برنامه هاي ديگري را پخش مي کند او همچنان به ديدن مسابقات ادامه مي دهد. هر وقت هم که به رامين به خاطر اين رفتار اعتراض 
مي کنم در پاسخ به من فحش مي دهد و با بدرفتاري موجب آزارم مي شود. زندگي کردن با چنين مردي برايم غيرقابل تحمل است و مي خواهم از 

او جدا شوم. 
در ادامه جلسه دادگاه رامين هم حرف هاي خود را مطرح کرد و گفت؛»همه زنان آرزو دارند شوهرشان سالم و اهل ورزش باشد اما ژيال قدر اين 
نعمت را نمي داند. او بايد با مردي معتاد ازدواج مي کرد تا مي فهميد من چقدر سالم و نجيب هستم. او موقع تماشاي فوتبال با حرف هايش مرا 
عصبي مي کند و اجازه نمي دهد به تفريح مورد عالقه ام بپردازم. من هم نمي توانم با زني که هنگام تماشاي مسابقه مزاحم مي شود، زندگي کنم و 
بهتر است به اين وضعيت پايان بدهيم.«بنابر اين گزارش قاضي دادگاه بعد از شنيدن حرف هاي دو طرف آنان را به مصالحه دعوت و رسيدگي به 

پرونده را به آينده موکول کرد. 
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59 ثانيه 
براي کشف جنايت 

]کارآگاه عليرضا حميدي ـ افسر اداره آگاهي[ 

پشت ميزم در اداره آگاهي مشغول بازجويي از متهمي بودم که پيرمردي همراه مرد جواني وارد شعبه 
شدند. پيرمرد با صدايي بغض آلود گفت: پسرم جمشيد گم شده و چند روزي است از او بي خبريم. از 
جوان همراهش که دوست خانوادگي شان بود خواستم اظهارات پيرمرد را بنويسد اما او با بيان اين که 

نمي خواهد خود را درگير اين طور مسائل کند از نوشتن شکايت سر باز زد. 
همان موقع پيرمرد گفت: من به عروسم مظنون هستم چرا که پسرم هميشه با او اختالف داشت. به 
تازگي نيز از او شکايت کرده بود که با افراد غريبه رابطه دارد. در اين رابطه نيز فيلم مخفي تهيه شده 
بود. در حالي که پيرمرد مصرانه و بدون هيچ دليل قاطع و منطقي براي اثبات ادعايش، عروسش را 

مقصر مي دانست، پرونده اي در اين باره تشکيل و در دستور کار قرار گرفت. 
نخستين بررسي ها نشان مي داد مرد گمشده راننده تاکسي بود که همراه دو دختر خردسال و همسرش 
در شرق تهران زندگي مي کرد. همسرش سعيده نيز با نام مستعار کيميا سه روز در هفته به عنوان 
مربي در يکي از باشگاه هاي بدنسازي کار مي کرد. در نخستين مرحله، همسر جمشيد را به اداره آگاهي 
احضار کرديم. وي در بازجويي ها گفت: چند روز قبل، شوهرم طبق معمول براي کار با تاکسي از خانه 
خارج شد اما ديگر بازنگشت. من هم موضوع را به خانواده شوهرم اطالع داده و از آنها کمک خواستم. 
در ادامه، بچه ها نيز گفته هاي مادرشان را تأييد کردند. در گام بعدي براي تحقيقات بيشتر به محل زندگي 
مرد گمشده رفتيم. در جريان تحقيقات، پدر و برادر جمشيد طوري صحبت مي کردند که انگار مطمئن 
هستند او زنده است. در حالي که گمان مي کردم خانواده مرد گمشده از محل اختفاي جمشيد اطالع دارند 
و اين شکايت فقط براي متهم جلوه دادن عروس خانواده است، به صورت نامحسوس به تعقيب بچه هاي 

او در راه مدرسه پرداختيم تا شايد بتوانيم سرنخي به دست آوريم اما سرنخي نيافتيم. 
سه روز بعد خانواده جمشيد اطالع دادند ماشين پسرشان حوالي محل زندگي اش پيدا شده. 

داخل ماشين، جز شکايتنامه مرد عليه همسرش و يک حلقه فيلم 59 ثانيه اي چيز ديگري نيافتيم. 
در فيلم پيکان سفيدي به چشم مي خورد که آثار صافکاري روي آن موجود بود. پالکش نيز پشت شيشه 
عقب قرار داشت. در ادامه فيلم هم صحنه اي به چشم مي خورد که در آن همسر گمشده را در حال پياده 

شدن از ماشين و سوار شدن به ماشين ديگري نشان مي داد. 
با کمک مأموران راهنمايي و رانندگي از طريق بررسي شماره پالك خودرو نشاني صاحب ماشين را به 
دست آورديم. صبح روز بعد همراه شاکي )برادر گمشده( خود را به نشاني مورد نظر رسانديم. پس از 

کمي بررسي متوجه شديم صاحبخانه به محل ديگري نقل مکان کرده است. 
بالفاصله به اميد يافتن نشاني جديد صاحبخانه به طرف غرب تهران رفتيم. 

همه جا تعطيل بود اما سرانجام با کمک کارگران ساختماني خانه برادر صاحب ماشين را يافتيم. با 
راهنمايي هاي او باالخره به صاحب خودرو رسيديم. پيرمرد مشغول شست وشوي ماشينش بود. 

وقتي نزديک رفته خودم را مأمور راهنمايي و رانندگي معرفي کرده و گفتم: ماشيني با شماره خودروي 
متعلق به شما يافته ايم که براي انجام تحقيقات درباره موضوع، به آن احتياج داريم. 

پيرمرد گفت: ماشين در اختيار پسرش است که در يک آژانس کرايه خودرو کار مي کند! 
پس از شناسايي مرد جوان به تحقيق از او پرداختيم که گفت: زن و دو دختر دارد و از مدتي قبل خانم 

دکتري به نام کيميا را به باشگاه بدنسازي مي برد. 
مرد جوان ابتدا منکر هر نوع ارتباط با کيميا شد. اما سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: »از چند سال 
قبل با خانم دکتر آشنا شده و با هم به گردش و تفريح مي رويم.« و... اما اين همه ماجرا نبود. او چند 

ساعت بعد در بازجويي ها ناگهان از من تقاضا کرد به خارج از اتاق برويم که من هم پذيرفتم. 
وقتي بيرون رفتيم لب به سخن گشود و گفت: »من و کيميا، همسرش را کشتيم.« 

وي در اعترافاتش گفت: شب حادثه کيميا تلفن زد و گفت کار فوري با من دارد. من هم بالفاصله به 
خانه اش رفتم. بچه ها در اتاق ديگري بودند و مرد، نيمه جان روي زمين افتاده بود. 

او گفت: بيا او را بکشيم. به اين ترتيب با يک لنگه جوراب مرد نيمه جان را خفه کرده و جسدش را در 
ملحفه اي پيچيديم. من ماشين او را به چند خيابان دورتر منتقل کردم. صبح زود هم جنازه را با ماشين 

خودم همراه کيميا و دو دخترش به بيابان هاي اطراف جاده ساوه برديم. 
به بچه ها هم گفتيم اينها لباس هاي کهنه اي است که مي خواهيم در خارج شهر بسوزانيم. آنها در ماشين 
ماندند و ما جنازه را دورتر از ماشين در گودالي انداخته و آتش زديم. بعد هم با سنگ و خاك روي 
آن را پوشانديم. با توجه به مدارك به دست آمده و اعترافات راننده جنايتکار، همسر مقتول را به اداره 

آگاهي احضار کرديم. او که راز جنايت را افشا شده ديد چاره اي جز اعتراف و بيان حقيقت نداشت. 
سال بعد، و پس از برگزاري جلسات محاکمه، زن در حالي که هرگز ابراز ندامت نکرد قصاص شد. پدر 

مقتول دق کرد و سرپرستي نوه هايش نيز به عمويشان سپرده شد. 
مرد راننده نيز به اتهام معاونت در قتل به زندان محکوم شد.

ماجرا

مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

مقيم  زبانان  فارسی  ديگر  و  ايرانی  هموطنان  به  کمک  و  خدمات  سلسله  بدنبال 
بريتانيا اعالم می داريم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی انجمن حمايت 
از معلولين ايرانی برای حل مشکالت ايرانيان و فارسی زبانان در امور اختالفات 
همسر  انتخاب  و  ازدواج   ، بالعکس  و  فرزندان  با  والدين  ارتباطات   ، خانوادگی 
و  خانوادگی  مشکالت  ديگر  و  وسواس   ، اضطراب   ، سرخوردگی   ، افسردگی   ،
روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعيين وقت مالقات خصوصی با خانم 
فريال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه 

درمانی با آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

E-mail: info@iraniandsa.co.uk
هماهنگ کننده: خانم نسيم رنجبر 
خدمات انجمن رايگان می باشد. 

لطفا پيام ما را به دوستان خود ابالغ نماييد و در صورت تمايل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نماييد

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street   Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW 
Sort Code: 20-90-56         Account No: 90260878

حق طبيعی کمک کنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.

سرنوشت يک زن 
]حميده گودرزي[ 

شايد با خواندن داستان زندگي ام تصور کنيد مادري بي عاطفه هستم که حاال بعد از سال ها آمده ام تا قاتل فرزندم 
را معرفي کنم اما واقعيت غير از اين است چرا که من يک زن خارجي مالزيايي تبار، ساکن ايران هستم که سال ها 

سختي کشيده ام. 
من »سارا« 50 ساله هستم که در 20 سالگي براي ادامه تحصيل از مالزي به امريکا رفته و مشغول تحصيل شدم. 
همان زمان نيز در پي يادگيري زبان هاي ايتاليايي، انگليسي و آلماني در دانشگاه نيز تحصيل مي کردم. تا اين که 
مدتي پس از شروع تحصيلم در دانشگاه با يک پسر هموطنم به نام محمدعلي آشنا شدم که در رشته کامپيوتر درس 
مي خواند. پس از پايان تحصيالت، هر دو به خاطر عالقه شديد به هم به کشورمان بازگشتيم و پس از عروسي براي 
ادامه زندگي دوباره به امريکا برگشتيم. مدتي بعد نيز صاحب پسري شديم که اسمش را »راشد« گذاشتيم. چند سال 

بعد نيز براي کار و ادامه زندگي به ايران نقل مکان کرديم. 
چند سال قبل به ايران سفر کرده و زندگي جديدمان را در هتل شروع کرديم تا اين که به طور اتفاقي با پسر جواني 

به نام ميثم آشنا شديم. بعد هم با کمک او خانه اي اجاره کرديم. 
چند ماهي گذشته بود که شوهرم براي انجام کاري مجبور شد به امريکا سفر کندو من در ايران ماندم. تا اين که 
در جريان تماس هاي تلفني اش گفت: به خاطر فشارهاي شديد دولت و مشکالت پيش آمده مجبور است همان جا 
بماند. بنابراين از ما خواست به امريکا برويم اما به داليل مختلف شرايط سفر من و فرزندم فراهم نشد و در ايران 
مانديم. چندي بعد نيز حکم طالق غيابي شوهرم به دستم رسيد. با اين حال تصميم گرفتم با سعي و تالش، زندگي 

جديدي در کنار فرزندم بسازم. 
به همين خاطر ابتدا با کمک »ميثم« براي تأمين هزينه هاي زندگي چند شاگرد خصوصي براي تعليم زبان انگليسي 
متأسفانه  اما  درآورد.  موقت خود  عقد  به  مرا  تنهايي ام  از  استفاده  و سوء  زباني  با چرب  نيز  »ميثم«  کردم.  پيدا 
برخالف ظاهر مهربانش، با من و پسرم رفتار خوبي نداشت. وقتي معتاد شد مجبورم کرد خرج زندگي و اعتيادش 

را هم بپردازم. هر بار که به او پول نمي دادم يا از او مي خواستم مرا به عقد دائم خود درآورد، کتکم مي زد. 
من هم چون قانون و زبان فارسی را به خوبي بلد نبودم چاره اي جز ادامه زندگي نداشتم. تا اين که 22 فروردين 
سال 65 حادثه تلخ و غم انگيز زندگي ام رخ داد. آن روز پسر کوچولويم در خانه خواب بود که او را به »ميثم« سپرده 
و براي خريد از خانه رفتم. وقتي بازگشتم »ميثم« را دستپاچه ديديم. لحظاتي بعد نيز با پيکر نيمه جان پسرم روبه رو 

شده و بالفاصله او را به بيمارستان رساندم. 
اما پس از چند روز جان باخت. من که با مرگ پسرم بشدت شوکه شده بودم، درخواست کردم تا از او در پزشکي 
قانوني کالبدشکافي شود و علت مرگش را بدانم. اما »ميثم« مانع شد و گفت: روز حادثه ناخواسته پسرم را کتک 
زده بود و .... در حالي که از مرگ جگرگوشه ام افسرده و غمگين بودم، پس از حدود يک سال، ميثم مرا به عقد دائم 
خود درآورد و براي مدتي نيز اخالق و رفتارش با من خوب شد. اما به محض اين که نخستين فرزندمان به دنيا 
آمد، دوباره رفتارهاي بد گذشته اش را از سر گرفت. او حتي به بچه خودش هم رحم نمي کرد و ما را بي رحمانه 
کتک مي زد ضمن اين که مجبورم مي کرد که کار کنم و پول دربياورم تا خرج و مخارج زندگي و اعتيادش را بدهم. 
در طول چند سال زندگي مشترك صاحب دو فرزند ديگر شديم اما متأسفانه رفتار و نوع زندگي شوهرم تغيير 

نداشت. حتي فرزندانمان نيز همانند پدرشان رفتار و زندگي مي کردند. 
پس از 10 سال تصميم گرفتم به خاطر تربيت درست و آينده فرزندانم، از »ميثم« جدا شوم. به همين خاطر با کمک 
چند تن از دوستانم آپارتماني اجاره کرده و همراه فرزندانم مدتي آنجا زندگي کرديم. بعد هم با مراجعه به دادگاه 

شهيد محالتي و تسليم شکايت، خواستار طالق و رسيدگي به پرونده قتل پسرم شدم. 
سرانجام با شهادت دوستانم و پيگيري هاي فراوان، دادگاه حکم طالقم را صادر کرد اما حضانت فرزندانم به ميثم 

سپرده شد. پرونده قتل پسرم نيز به دادگاه ارسال شد. 
با توجه به اين که تمام مدارك پزشکي پسرم حکايت از ضربه مغزي داشت با اين حال »ميثم« در تمام مراحل تحقيق 
منکر هر گونه جرمي شد. بدين ترتيب، چندين بار، پرونده پسرم در دادگاه هاي مختلف جنايي تحت رسيدگي قرار 
گرفت و سرانجام قضات شعبه 16 ديوان عالي کشور پرونده را از موارد لوث ـ برگزاري مراسم قسامه ـ شناخته 
و آن را براي ادامه رسيدگي به شعبه 1156 دادگاه عمومي ـ جزايي تهران فرستادند. قاضي نيز پس از رسيدگي به 
پرونده، اعالم کرد به دليل اين که مدرکي عليه شوهر سابقم وجود ندارد، او را از اتهام قتل تبرئه کرد و پس از ختم 

رسيدگي پرونده را به اجراي احکام فرستاد. حاال نمي دانم چه سرنوشتي در انتظارم است. 
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ، افغانی و 

کرد 
از آپادانا با اطمينان و اعتماد خريد کنيد 

انواع شيرينهای خشک و تازه ،آجيل ،آبميوه ،مجموعه 
از کنسروها انواع ترشی جات ،پنيرترگی و بلغاری 
انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 

سی دی و صنايع دستی 
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا ميابی در

يک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران 

36 CAP HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

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

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون
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اين حق شماست که به ازای کمترين پرداخت ممکن،
 بيشترين دريافت ممکن را داشته باشيد.

چاپ آگهی در هفته نامه پرشين شما را به حق تان نزديک تر می کند!

اين حلقه برای دست 
است نه گردن!

مصطفی خدا بخشی

چند سال پيش، پدر خدابيامرزم قبل از فوتش خاطرات آشنايی با مادرم و نحوه ازدواجشان را برايم تعريف 
کرد. 

پدرم آن زمان کارگر يک هتل بود و با مزد نه چندانی که در طول ماه به دست می آورد زندگی خودش را 
می گذراند. با همان حقوق تصميم به ازدواج گرفت و به خواستگاری مادرم رفت. تمام بروبياهايشان دو 

هفته به طول انجاميد و هفته سوم قرار عقد گذاشته شد. 
سور و سات عروسی برپا شد. کل جهيزيه مادرم يک وانت وسيله و سه طبق که يکی از آنها آينه و شمعدان 

بود و دو عدد ديگر لباس های پيش کش و ظرف و ظروف. دو نفر هم کمدی که در وانت جا نشده بود را 
با خودشان به سمت خانه تازه داماد )يعنی پدرم( آورده بودند. 

فردای طبق کشون، عروسی در نهايت سادگی برگزار شد. به رسم محلی های آن زمان يک نفر تشتی را 
به دست گرفت و نقش ارکستر و خواننده را بر عهده گرفت و مابقی به حد توان خودشان حرکات موزون 

و ناموزون انجام دادند و... 
بعد از اين مراسم عروس و داماد به خانه بخت رفتند. خانه ای که از ابتدا با سادگی و بی آاليشی بنيان 
گذاشته شده بود. از آن خانه هايی که خانم خانه به ذوق ديدار همسر هميشه چشم به در بود که کی همسر 

وارد می شود تا کفش هايش را جفت کند و ... 
امروزه رنگ و لعاب عروسی ها از حالت سنتی خارج شده به گونه ای که بسياری از افراد برگزاری يک 
مراسم ساده ولی دلنواز را عامل تضعيف شخصيت خانوادگی خود می شمرند و بر اين باورند که هر چه 
عروسی پرهزينه تر و در مکان لوکس تر برگزار شود، خوشبختی شان سرلوحه ديگر دوستان و اقوام 

خواهد شد. 
● مراسم خواستگاری و خرج و مخارج آن 

در اين دوره زمانه به مانند گذشته خواستگاری اولين قدم برای آشنايی طرفين به حساب می آيد - به غير 
از افرادی که اول آشنا می شوند و بعد به خواستگاری می روند- تازه داماد برای اينکه ميزان سرمايه داری 
خود را به رخ خانواده عروس خانم بکشد يک دسته گل تهيه می کند که هر شاخه آن هشت هزار تومان 
يا بيشتر قيمت دارد، کت و شلوارش هم از اين قاعده مستثنا نيست. در طرف مقابل خانواده عروس، خانه 
خود را به نحوی می آرايند که به داماد از همين ابتدا يادآوری کنند که »ای کسی که به خواستگاری دختر 
ما آمده ای بدان که اين دختر در ناز و نعمت و روی تخت روان بزرگ شده و تاکنون هيچ مشکلی از صد 

فرسخی او عبور نکرده است بدان اگر به او سخت بگذرد از تو نخواهيم گذشت«. 
در اين جا دور از تصور نيست که آقا داماد کت و شلوار خود را از کسی قرض گرفته باشد و خانواده 
عروس مبلمان را از همسايه و ميوه ها را با چوب خطی که از سبزی فروش سرکوچه دارند، تهيه کرده 

باشند. 
بحث شيرين مهريه 

حال که عروس خانم و آقا داماد تا حدی نسبت به هم آشنا شدند، رابطه آنها وارد مرحله جديدی می شود. 
مرحله ای که طی آن بسياری از خانواده ها دفتر معامالت خود را باز کرده و بر سر قيمت دختر چانه می 

زنند. 
يک مدت رسم بود که به سال تولد دختر مهريه تعيين می شد ولی به تازگی بلندترين نقاط جهان معيار مهر 
قرار گرفته است مثاًل ارتفاع قله دماوند )5610( و هيماليا )8000( خيلی جالب است. معيارهای دينی به کجا 
رفته اند يا شايد بهتر باشد اين را بگوييم که ما تا چه حد از معيارهای دينی فاصله گرفته ايم. خيلی دور 

نيست زمانی که می گفتند مهريه يک سکه طال به نيت يکتايی ايزد منان، پنج سکه به نيت پنج تن، چهارده 
سکه به نيت چهارده معصوم و 114 سکه به نيت سوره های قرآن مجيد، ولی گذری بر دفاتر ثبت ازدواج 

اين نکته را به ما يادآوری می کند که ديگر از اين معيارها خبری نيست. 
به هر حال عروس خانم برای اينکه جلوی دختر خاله اش که چند ماه پيش با 900 سکه عروس شده کم 
نياورد 1000 سکه از آقای داماد جهت مهريه اش مطالبه می کند. آقا داماد نيز برای اينکه ثابت کند کی داده، 

کی گرفته قبول می کند و زندگی اين دو جوان وارد مرحله ديگری می شود. 
به هر حال کل اين مراحل که به نوبه خود زمان بر است هزينه های زيادی هم بر دوش خانواده داماد و هم 

بر دوش خانواده عروس تحميل می کند. 
  ● خوان رنگارنگ نامزدی 

حال که همه چيز بر وفق مراد پيش رفته و آقا داماد خود را بدهکار حال و آينده کرده، مراسم نامزدی 
بايد در يکی از تاالرهای لوکس برگزار شود تا خدای ناکرده شان و منزلت اين دو گل باغ اميد پايين نيايد. 
بهترين ماشين تهيه می شود تا اين دو گل شاخ شمشاد وقتی در خيابان های شمال شهر در حال تردد می 

باشند کاماًل به چشم بيايند. 
● عروسی و ديدن ناديده ها 

مهلت شش ماهه ای که خانواده عروس به آقا داماد برای برپايی عروسی داده اند به پايان می رسد و باز 
هم مراسم در لوکس ترين سالن ها برگزار می شود و غذاهای رنگارنگ پيش کش ميهمانان می شود و 

عروس و داماد به خانه بخت می روند و بازی زندگی مشترك از اين لحظه آغاز می شود... 
آيا عقل ومنطق حکم می کند کسی که به تازگی تصميم به تشکيل زندگی گرفته از ابتدا خرج های گزاف کند؛ 

آيا اين خرج ها می توانند ضامن خوشبختی طرفين شوند؟ اين نکات به هيچ وجه مشخص نيست. 
شايد در ابتدا چنين به نظر برسد که ريخت و پاش ها و خرج های کالن برای قشر مرفه جامعه مشکلی 
ايجاد نمی کند و به قول معروف »کک آنها نمی گزد« اما بی شک رواج و بسط تجمل گرايی تيشه بر ريشه 

هر زندگی ای چه در قشر مرفه و چه قشر ضعيف و متوسط جامعه وارد خواهد کرد. 
زندگی بنايی است که برای احداث آن به تفکر ، تعقل و برنامه مشخص نياز است زيرا »خشت اول چون نهد 

معمار کج، تا ثريا می رود ديوار کج«. 
ولخرجی های بی حد و حصر طبقه مرفه جامعه باعث ايجاد روحيه مصرف گرايی می شود. با اين وضعيت 
جوانی که به تازگی مشغول به کار شده و می خواهد زندگی مشترکی را آغاز کند در ابتدای امر کوهی از 

مشکالت که تمام آنها صرفًا مادی است را پيش روی خود مشاهده می کند. 
گرايش به خرج های اضافی و بی مورد تا آنجا در تار و پود جامعه رخنه کرده که هر کسی که به سمت 

خواستگاری و عروسی می رود از همان ابتدا به فکر دريافت وام و خريد اقالم قسطی می افتد. 
تا بدهکاری ها را پرداخت  تا کار کنيم، کار می کنيم  ازدواج می کنيم  يعنی  بازپرداختی دارد،  هر وامی، 

کنيم. 
ابتدای زندگی، مسير و حرکت و  از همان  يافت که  توان  را می  امروزه کمتر جوانی  بايد گفت  متاسفانه 

تالششان برمحور در کنار هم بودن باشد. 
● همه حرف می زنند و حرف... 

اما در عمل هيچ کس حاضر نيست حتی از چيزهايی که خودش نسبت به آنها مشکل داشته و انتقاد می 
کند، دست بکشد. 

مهريه های باال، مراسم عقد، عروسی و غذاهای متنوع، نوع ماشين عروس، عکسبرداری، فيلمبرداری، آتليه 
و ... 

به راستی که بايد گفت اين همه خرج و مخارج برای يک عروسی است و ديگر هيچ! باز هم با تاسف بايد 
به آمارها رجوع کرد. آمارهای طالق که افزايش آنها نشان می دهد رسم و رسوم امروزی هيچ تضمينی 

برای خوشبختی جوانان نبوده است. 
ما در پيچ و خم مادی گرايی چنان گير افتاده ايم که نه راه پس داريم و نه راه پيش و گواه اين صحبت 
همين که کداميک از ما حاضر است تمام رسم و رسوم رايج را ناديده گرفته و مثل پدران و مادرانمان با 

يک مراسم ساده اما مملو از عشق و محبت و شادی زندگی را آغاز کند؟ 
گرفتن  ناديده  نکنيم  فراموش  اما  باشد  همسايه«  برای  اما  است  خوب  »مرگ  معروف  مثل  ما  مثل  شايد 

تجمالت »مرگ« نيست. 
مرگ زمانی به سراغ ما می آيد که در بنيان خانواده خبری از عشق نماند. 

اگر تمام تجمالت را رها کرده و فارغ از قيل و قال های موجود به بحث ازدواج جوانان بنگريم خواهيم ديد 
که يکی از مهم ترين معيارهايی که اسالم برای انتخاب همسر در نظر گرفته و بر آن بسيار تاکيد دارد، 
وجود تقوا و دينداری در فرد مورد نظراست زيرا کسی که اهل تقوا و دينداری باشد هرگز خالف آنچه که 
خداوند امر فرموده قدمی برنمی دارد. شخص باتقوا و ديندار هرگز به همسر خويش ظلم و خيانت نمی کند 
چون اين را می داند که خداوند در همه حال شاهد اعمال اوست و اگر چنين کند به يقين مورد غضب ذات 
اقدس پروردگار قرار خواهد گرفت. شخص باتقوا وديندار هرگز به سراغ عمل منافی با عفت نرفته و از آن 
به شدت پرهيزدارد. نسنجيده عمل نمی کند و اگرهم خطايی از او سر بزند سعی در جبران آن خواهد نمود.

هيچ گاه به محرمات الهی نزديک نمی شود. 
شايد به عقيده عده ای بتوان با پول به همه چيز رسيد اما باور کنيم که خوشبختی خريدنی نيست زيرا 
برای آن قيمتی نيست... از مال دنيا مهم تر اخالق نيکو در زندگی است که از مهمترين عوامل استحکام بنيان 
خانواده به شمار می آيد. حسن خلق از معيارهای مهمی است که بايد برای انتخاب همسر در نظر داشت 
چنانکه در اين ارتباط ، حسين شار گويد به حضرت ابالحسن )ع( نامه ای نوشتم که من خويشاوندی دارم، 
او از دخترم خواستگاری کرده اما بد اخالق است. حضرت فرمود: اگر بد خلق است به او زن مده. در حديث 
ديگری امام رضا )ع( فرمودند: اگر مردی به خواستگاری آمد و دين و اخالق او را پسنديدی، به وی زن بده 

و فقر و ناداری اش مانع تو از اين کار نشود. 
پس به تمام خانواده ها و جوانان توصيه می شود که در تمام تصميمات زندگی خود سعی نمايند با توجه 
به دستورات دين، قدم بردارند و لحظه ای از پروردگار خويش که تمام امور به فرمان اوست غافل نشوند 
زيرا کسی که تابع پروردگار است هيچ گاه در تصميم گيری های خود دچار تزلزل نمی شود. شاهد اين 
مدعا می تواند مقايسه زندگی های دين مدارانه و خدامحور با زندگی های به اصطالح مدرن و به قول 

معروف، با کالس!! باشد.
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لوازم آرايش را متناسب با رنگ پوست تان انتخاب کنيد 

چه رنگي براي چه پوستي؟
 فخرناز لطفيان

هنگامي که به مجله هاي مد و لباس نگاه کنيد، بيشتر چهره ها به اين دليل زيبا به نظر مي رسند که از رنگ 
مناسب استفاده کرده اند. طراحان در آرايش مدل ها از رنگ هايي استفاده مي کنند که به طور کلي با رنگ 

پوست اصلي شان همخواني داشته باشد...
خانم هايي که موهاي قرمز دارند و رنگ پوستشان نيز روشن تا متوسط است بايد از از رنگ هاي مرجاني، 

قهوه اي، کهربايي، برنز و ديگر رنگ هاي خاکي استفاده کنند. 
موي بلوند با رنگ پوست روشن تا متوسط، بايد بيشتر از گروه رنگ هاي صورتي استفاده کنند. موي 
قهوه اي روشن و خرمايي با رنگ پوست روشن تا متوسط، معموال از قرمز روشن و قرمز مايل به عسلي 

استفاده مي کنند. 
خانم هايي که موهاي قهوه اي تيره و پوست روشن تا متوسط دارند، بيشتر از سايه هاي روشن، قرمز و 
آلبالويي استفاده مي کنند. موهاي مشکي و رنگ هاي پوست تيره تر، از رنگ هاي خنثي و طبيعي استفاده 

مي کنند مثل: صورتي کمرنگ، قهوه اي روشن و مرجاني رنگ پريده.

انتخاب کرم پودر براساس رنگ پوست

تعيين رنگ پوست، معموال زمان انتخاب کرم پودر و پن کک مورد توجه قرار مي گيرد. زماني که رنگ هاي 
مختلف کرم پودر را تست مي کنيد، به طور قطع بايد رنگ کلي و دقيق پوست خود را پيدا کنيد تا با توجه 

به آن بتوانيد رنگ مناسبي پيدا کنيد. نبايد رنگ سطح پوست خود را مبنا قرار دهيد. 
هدف شما از استفاده کرم پودر اين است که تمام دورنگي هاي سطحي پوست خود را از بين برده و تمام 
رنگ را يکنواخت کرده و آنها را به نوعي بي رنگ کنيد و به يک رنگ تقريبا زرد کمرنگ برسيد ولي حاال 

چرا زرد کمرنگ؟ 
به اين دليل که تمام پوست ها کم و بيش داراي زير اليه تقريبا زرد رنگ هستند. دليلش هم اين است که 

رنگ طبيعي مالنين زرد است. 
دقت کنيد که کرم پودر شما بايد بدون توجه به نژاد، گونه، مليت و سن شما سايه هايي از رنگ هاي خنثي 
نظير رنگ عاج فيل، خاکستري کمرنگ، برنز، قهوه اي کمرنگ، قهوه اي پررنگ يا گردويي داشته باشد، به 
عالوه يک تون نامحسوس زردرنگ نيز در آن مشهود باشد اما دقت کنيد که به هيچ وجه از رنگ هاي 

نارنجي، صورتي، سرخ، سبز، خاکستري و آبي در آن به کار نرفته باشد حتي به ميزان خيلي کم. 
اضافه کردن چنين سايه هايي به کرم پودر نه تنها شما را زيبا جلوه نمي دهد بلکه تا حد بسيار زيادي چهره 

شما را مصنوعي کرده و زيبايي هاي طبيعي تان را نيز از بين مي برد.

ه هر حال براي انتخاب کرم پودر پايه، مي بايست حتما آن را روي پوست خود امتحان کنيد و بهتر است 
که اين کار را در روشنايي روز انجام دهيد و ببينيد که آيا با پوست شما هم خواني پيدا مي کند يا خير.

5 رنگ، 5 پوست

• پوست زرد مايل به زيتوني: اگر پوست شما به راحتي برنزه مي شود، ميزان مالنين طبيعي پوست شما 
)رنگ دانه اي که به طور طبيعي موجب رنگ دادن به پوست مي شود( در سطح باالتري قرار دارد و به 
به  پوست گلي: کساني که پوستشان  به زيتوني است.•  احتمال زياد زمينه رنگ پوست شما زرد مايل 
سرعت نمي سوزد و يا در مقايسه با سايرين کمتر مي سوزد، مالنين کمتري دارند که موجب مي شود ته 
رنگ پوستشان به بنفش، آبي – قرمز و گلي متمايل شود. به عالوه عاليم بارز ديگري نيز وجود دارد: 
پوست هاي گلي، نشانه هاي مشهود قرمز دارند و يا اينکه قرمزي روي آنها به سرعت نمايان شده و خود 
پوست زرد: اگر پوست شما زرد باشد )معموال به عنوان زرد - خاکستري شناخته  را نشان مي دهد.• 
مي شود( آن وقت متوجه مي شويد که کرم پودر ها و پنکک هايي که در آنها رنگ زرد به کار رفته، چهره 
شما را زيبا نمي کنند و معموال چهره بيمارگونه به شما مي دهند.•پوست زيتوني: پوست هاي زيتوني نيز 
معموال تا حدودي، انشعابي از خاکستري و رنگ فيلي را نمايان مي کنند. ترکيب اين رنگ از تون زردي 
که در پايه هر پوستي قرار دارد و کمي سبزي که تنها مختص اين گروه مي باشد، تشکيل شده است.• 
پوست بي رنگ: پوست بي رنگ نيز به پوستي اطالق مي شود که هيچ توني از زيتوني، زرد و يا قرمز در 

آن ديده نشود.

افسرده ها بستني بخورند!
بستني ، خيلي ها را در تمام دنيا به خود جلب کرده و شايد يکي از علل اصلي اين محبوبيت، وجود 

تشکيل  هوا  را  بستني  فال  هر  درصد  باشد!30  بستني  در  هوا 
مي دهد و حالت مخملي که در حين خوردن بستني در دهان 
حس مي کنيم، به خاطر وجود هواي درون آن است که احساس 
تهيه بستني  به وجود مي آورد. اصوال  فرد  را در  خوشايندي 
ما 50  که  نکنيد  فراموش  ندارد.  معنا  آن  در  بدون وجود هوا 
مي آوريم؛  به دست  بستني  از خوردن  را  کلسيم شير  درصد 
مثال يک ليوان بستني 260 تا 270 ميلي گرم کالري و 160 تا 
170 ميلي گرم کلسيم دارد، در حالي که يک ليوان شير داراي 
220 کيلوکالري انرژي است. عده اي معتقدند به جاي خوردن 
شير مي توان بستني خورد، در حالي که اين روش جايگزيني 

درست نيست...
و  پرکالري  است،  پايه  شان شير  که  بستني هايي  تمام  کل،  در 
ميوه اي  بستني هاي  البته  دارند.  بااليي  کلسيم  و  هستند  چرب 
کلسيم پايين تر و چربي و کالري کمتري دارند. بستني محاسن 
زيادي دارد؛ يکي آنکه با خوردن آن احساس شعف و شادي به 
انسان دست مي دهد و آن به خاطر ترشح بتا آندورفين در مغز 

است، درست مثل احساس شادي اي که با خوردن شکالت هم مي توانيم کسب کنيم. مطالعات نشان 
داده اند افراد افسرده مي توانند براي يافتن نشاط با خوردن بستني تسکين يابند. بستني با ترکيبات 
شير به خاطر چربي و قند چاق کننده هم هست ولي بستني  ميوه اي و يخي چون هواي بيشتري دارد 

و شير ندارد، کالري اش پايين بوده و اين مضرات را هم ندارد. 
گاهي عده اي شکايت مي کنند که با خوردن بستني دچار سردرد مي شوند، در حالي که علت سردرد 
آنها انقباض شديد رگ هاي خوني است که بر اثر سرما ايجاد مي شود. براي رفع اين حالت بايد بستني 
را آرام آرام خورد و با مقدار کم در دهان مزه مزه کرد. بايد مولکول هاي بستني را در دهان احساس 
کنيد. در حقيقت بايد از خوردن بستني به اين طريق لذت ببريد چون قورت دادن يک باره بستني يا 

تندخوردن آن باعث سردرد موقت مي شود. 
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جدول و سرگرمی

فال هفته
 فروردين ماه : بعد از مدتهای طوالني متوجه خواهيد شد 
شما  به  نسبت  است  بوده  شما  اعتماد  مورد  که  کسي  که 
برای  و  نکنيد  قضاوت  عجوالنه   . دارد  عاشقانه  احساسي 
 . بکنيد  مثبتي  تالش  کنيد  سعي  بزرگ  احساس  اين  قبول 
باشد  نداشته  بخصوصي  تغيير  است  ممکن  مالي  موقعيت 
چند  موقعيت سفری   . نمود  نخواهد  ايجاد  نيز  نگراني  ولي 
از طرف بچه ها فوق   . از دست ندهيد  روزه و تفريحي را 
العاده خوشحال خواهيد شد و متاهلين نيز با تمام تالششان 

نخواهند توانست بر سوءتفاهمات غلبه نمايند .

ارديبهشت ماه : مجبور خواهيد شد که با افراد مهمي به بحث 
تان  را که شايسته  فعاليتتان موفقيتي  تا در رشته  بنشينيد 
که  آنچنان  اين موضوع  است  . ممکن  بياوريد  است بدست 
بايد ساده نباشد . بهر صورت اگر احتياج بکمک داريد نگران 
شکستن غرورتان نباشيد زيرا که هستند افرادی که عالرغم 
شما  با  همکاری  و  بکمک  حاضر  دل  و  جان  با  توقعتان 
بيشتری  بهبودی  زناشوئي  و  عشقي  روابط  در   . ميباشند 
احساس خواهيد نمود . متاهلين بهتر است همفکری بيشتر با 

همسرشان داشته باشند .

اکنون که احساس ميکنيد آرامش بيشتری در   : خرداد ماه 
به خانواده و  نگرانيهای مربوط  اغلب  و  نموده  پيدا  زندگي 
را  انرژيتان  همه  است  بهتر   ، است  رسيده  بپايان  سالمتي 
صرف بهبودی بيشتر موقعيت اجتماعي و رشته فعاليتتان 
صرف نمائيد . عشق همچنان بهترين پشتيبان شما خواهد 
بينظير تجربه خواهيد  آرامشي  بود و در زندگي زناشوئي 
. به جشنهای متعددی دعوت شده و دوستان دوران  نمود 

کودکي و يا تحصيلي را مالقات خواهيد نمود .

وقت  اکنون   ، مداوم  تالش  سال  چند  از  بعد   : ماه  تير   
استراحت و لذت بردن از برآوردها را خواهيد داشت . وقت 
مدتها  از  که  فعاليتهايي  انواع  در  مشغول شدن  برای  کافي 
قبل در فکرتان بوده اند ، خواهيد داشت و خواهيد توانست 
 . بگذرانيد  به شب زنده داری  با دوستان  را  بيشتری  وقت 
شايد ميخواهيد برای مدتي با خود بوده و به تفريح بپردازيد 
در  نگرانيتان  ، آخرين  اگر مجرد هستيد  نيز  برای همين  و 
رابطه با عشق خواهد بود . متاهلين نيز سعي کنيد در مقابل 
ناماليمات روابط زناشوئي صبوری و تحمل بيشتری نشان 
رضايت  و  مثبتي  بسيار  تغييرات  پول  با  رابطه  در   . دهيد 

بخشي را تجربه خواهيد نمود . 

 مرداد ماه : موضوع مهم مالي که از مدتها قبل فکرتان را 
نگران ساخته بود ، در اين دوره کامال روشن و حل خواهد 
خانواده  اقوام  از  يکي  يا  و  دوست   ، ديگر  طرف  از   . شد 
شما  که  نمود  خواهد  سعي  و  نموده  پيدا  قانوني  گرفتاری 
را نيز آلوده سازد . در اين مورد با اعتماد ننمودن بديگران 
ميتوانيد خودتان را گرفتار نسازيد . به مهماني ها و جشن 
خواهيد  پيدا  جديدی  دوستان  و  شده  دعوت  متعددی  های 
. مجردين همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق  نمود 
به توافقهای رضايت بخشي خواهند رسيد و متاهلين در به 
انجام رساندن مسئوليتهايشان با همديگر شراکت و همکاری 
آغاز خواهند نمود . گمشده ای را بعد از ساليان طوالني پيدا 

خواهيد نمود .

شهريور ماه : بايد از سياره زهره تشکر نمود که با بازی 
جدی خود در قسمت احساسي نقشه تولدتان ، اين دوره را 
برای روابط عشقي و زناشوئي فوق العاده خواهد ساخت . 
اگر مجرد هستيد ، مطمئنا” گرفتار روابط احساسي چندگانه 
گشته و ممکن است در ابتدا از اين موضوع احساس غرور 
نيز بکنيد ولي اگر نتوانيد در انتخاب جدی يکي از آنها مصمم 

ناراحتي  نيز  ديگران  برای  بلکه  خود  برای  تنها  نه   ، باشيد 
بيشتر  و  نداشته  نگراني  متاهلين   . نمود  خواهيد  ايجاد 
تمرکزشان روی کار و فعاليت و مسائل مالي خواهد گشت 
. امکان جدائي با همسر بخاطر يک سفر شغلي وجود دارد 
ورزشهای  به  بيشتر   . کرد  خواهند  دريافت  کادو  خانمها   .

سبک بپردازيد .

، عشق  ماه  اين  متولدين  از  باال  برای درصدی   : ماه  مهر   
اين  بعضي  برای  شايد  البته  است  بوده  دردسرآفرين 
دردسرها شيرين و پرهيجان باشد ولي برای برخي مشکل 
ساز و مانع زندگي راحت . بهر حال با توجه به همين مسئله 
دختر خانمها و خانم های متولد اين ماه اکثريت زندگي خود 
را بر مبنای عشق بنا ميکنند ، آنها معتقدند هيچ پيماني بدون 
عشق دوام ندارد ، گرچه برخي بهمين دليل سالياني از عمر 
خود را باخته اند ولي حداقل دل به روحانيت و پاکي عشق 

بسته اند .

 آبان ماه : خوش قلبي و مهرباني و فداکاری اکثر متولدين 
اين ماه سبب شده ، خيلي راهها برويشان باز و بعضي ها 
نيز از آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه گروه دوم خيلي 
زود شناخته ميشوند ، به آن دسته از اين افراد که ندانسته 
به مسير بدگويي و غيبت و دشمن تراشي کشيده ميشوند 
وگرنه  بدهند  تغيير  را  خود  مسير  زودتر  ميگردد  توصيه 
به دردسرهايي دچار خواهند شد . آخر اين هفته نامه ايي 

خوشحال کننده بدستان خواهد رسيد .

از  بعضي  بدهند  اجازه  نبايد  ماه  اين  زوجهای   : ماه  آذر   
بعنوان  يا  و  کنند  دخالت  زندگيشان  در  ناصالح  آدمهای 
 . شوند  شان  زندگي  شيرازه  ريختن  بهم  سبب  مشاور 
و  نزديکترين  توسط  اگر  ها  آدم  زندگي  در  دخالت  اصوال 
حل  در  بتواند  شايد  گيرد  صورت  ها  وابسته  دلسوزترين 
غير  آدمهای  بدست  قضيه  وقتي  ولي  رساند  ياری  مسائل 
مسئول مي افتد همه چيز بهم ميريزد در حاليکه ثروت در 
زندگي چهل درصد از متولدين اين ماه نقش مهمي دارد و در 
مجموع مسائل مادی گاه نقش حياتي ايفا ميکند ، اين گروه 
پيوندهای خود را با مسائلي عاطفي و احساسي و معنوی 

قطع ميکنند .

اين مقدمه اي برای  : زحمت شما زياد ميشود، و   دی ماه 
فرهنگي  فعاليتهاي   . است  دلخواه  مسير  يک  در  حرکتتان 
ميتواند اصل وجودی شما را به اطرافيان بشناساند، ضمن 
گيری  تصميم  اگر   . ميکند  خوشحال  نيز  را  خودتان  آنکه 
راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را کمي به تعويق بيندازيد، 
کلي طالع شما در زمينه  به طور   . بود  نفع شما خواهد  به 
دارد  خيال  نفر  يک   . است  روشن  فرهنگي  و  عاطفي  امور 
شما را متوجه خودش کند، با چشماني باز اطراف خود را 

بنگريد .

 بهمن ماه : وقتي نميتوانيد راه حلهاي دائمي برای مشکالت 
خود پيدا کنيد از حل موقت آنها خودداری کنيد . تعهدهای 
خود را به صورت کتبي درآوريد . براي انجام کارهايتان از 
سرعتي فوق العاده ميتوانيد استفاده کنيد که هم به نفع شما 
ست و هم اشخاص مهمي را متوجه حضور شما خواهد کرد 
. در يک مهماني مالقات مهمي خواهيد داشت که براي آينده 

شما موثر واقع خواهد شد .

از  برخي   . بگيريد  فاصله  خودخواه  افراد  از   : ماه  اسفند   
صفات خوب شما در محيط کار باعث ميشود وظايف مهمي 
به شما ارجاع شود . دو مالقات مهم خواهيد داشت که يکي 
در مورد مسائل تحصيلي و شغلي است و ديگري در مورد 
زندگي آينده تان . به يک سفر کوتاه ولي جالب خواهيد رفت 
. يکي از دوستانتان که از شما دلخور بود، به اشتباه خود 

پي خواهد برد و از شما دلجويي خواهد کرد . 

سفید بازی را شروع می کند و در 
2 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل :
Qa3+       Rd6   Qxd6# 

 سفید بازی را شروع می کند و در3
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل :
Rf8+       Bxf8   Nf6+       Kh8   f7++ 
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حقيقت تلخ زندگي کودکان کار 
 

 بنگالدش يکي از بزرگ ترين توليدکنندگان پوشاك در جهان است، اما اين کشور به دليل استفاده از 
کودکان در صنعت منسوجاتش به شدت مورد انتقاد سازمان هاي حقوق 
هاي  اعتراض  اروپا  در  بنگالدشي  پوشاك  مشتريان  دارد.  قرار  کودکان 
فراواني به استفاده از کودکان در اين صنعت داشته و اعالم کرده اند در 
صورت تداوم اين مساله از خريد اين اجناس خودداري خواهند کرد. اين 
در حالي است که فروشندگان غربي به مشتريان خود اين اطمينان را داده 
اند که مقامات بنگالدشي فکري به حال اين مساله کرده اند. در سال 2006 
قانون آمده  اين  قانون جديد کار را تصويب کرد. در  دولت بنگالدش يک 
يا  کرد  خواهند  دريافت  ثابت  حقوقي  بزرگساالن  همانند  کودك  کارگران 
در صورت آسيب ديدن حين کار غرامت خواهند گرفت و امکان تحصيل 
برايشان فراهم خواهد شد. اما اين قانون تنها براي کمک به کودکان مشغول 
به کار در بخش پوشاك تدوين شده و هيچ کمکي به ساير کودکان کار در 
بنگالدش که يکي از فقيرترين کشورهاي دنياست، نکرده است.مطابق قانون 
اساسي بنگالدش تحصيل رايگان بايد در اختيار تمامي کودکان بين 6 تا 
10 سال قرار بگيرد اما آمار حاکي از آن است که تنها 50 درصد کودکان 
در اين سنين به مدرسه مي روند. اين در حالي است که تنها يک نفر از پنج 
نفر به مقطع راهنمايي وارد مي شود و يک نفر از 25 نفر هم تحصيالت 
متوسطه را دنبال خواهد کرد. دليل حضور کم کودکان در مدارس غالبًا به 
وضعيت بد مالي خانواده هاي بنگالدشي بازمي گردد. برخي گزارش ها 
حاکي از آن است که از هر 10 کودك بنگالدشي يک کودك کار مي کند و 
بسياري از اين کودکان از بيماري هاي مختلفي رنج مي برند. کار کردن 
کودکان در بنگالدش غيرقانوني نيست، با وجود اين قانون اين کشور حاکي 
از اين است که کودکان زير 14 سال بهتر است در کارخانه ها کار نکنند. 

ديدن کودکان 11 - 10 ساله که در بخش ساختمان سازي کار مي کنند در بنگالدش مساله يي معمولي 

است.ميجان که هنوز 14 سالش نشده از اينکه شش روز در هفته به مدت 12 ساعت کار سنگين انجام 
مي دهد، به خودش افتخار مي کند. او مي گويد؛ »اگر هر روز يک دالر درآمد نداشته باشم فردي در 
خانواده ام گرسنه خواهد ماند.«دختربچه هاي بنگالدشي هم بيشتر به کلفتي مي پردازند. حدود دو ميليون 
دختربچه بنگالدشي در شهرهايي چون داکا در خانه هاي افراد متمول کلفتي مي کنند. اين در حالي است 
که آنها در معرض خشونت هاي خانگي و سوءاستفاده جنسي قرار مي گيرند. گزارش ها حاکي از آن 
است که بين سال هاي 2001 تا 2008 بيش از 300 دختربچه که کلفتي مي کرده 
اند.در بنگالدش کار  اند بر اثر خشونت هاي مختلف جان خود را از دست داده 
کردن کودکان در کارخانه هايي که پوشاك را براي صادرات به کشورهاي غربي 
توليد مي کنند ممنوع است اما هنوز بسياري از کودکان در صنعت پوشاك اين 
کشور مشغول به فعاليت هستند. ميتو اختر 13ساله از هفت سالگي کار با چرخ 
خياطي را در يکي از توليدي هاي پوشاك شروع کرد. او تمامي پولش را به والدين 
خود مي دهد. ميتو که در 9 سالگي مدرسه را رها کرده، مي گويد؛ »هيچ گاه وقت 
نداشته ام با دوستانم بازي کنم.«افروزا خانان مدير يک مدرسه ابتدايي در حومه 
شهر داکاست. او در مورد وضعيت مدرسه اش مي گويد؛ »کودکان اين مدرسه 
بسيار فقير هستند. بسياري از آنها غذايي براي خوردن ندارند. لباس هاي پاره 
شان دل هر انساني را به درد مي آورد. اکثر اين بچه ها پس از پايان مدرسه بايد 
سرکار بروند تا به پدر و مادرشان کمک کنند. اين حقيقت تلخي است که خانواده 
هاي بنگالدشي به لحاظ مالي به کار کردن بچه هاي خود نياز دارند. دوست دارم 
در کشورم برنامه يي اعمال شود که والدين را براي فرستادن بچه هايشان به 
مدرسه ترغيب کند. دولت مي تواند مبلغ اندکي پول به کودکاني که به مدرسه مي 
آيند تخصيص دهد.«برخي از سياستمداران بنگالدشي از طرح خانم خانان حمايت 
کرده اند اما دولت اين کشور اعالم کرده منابع مالي براي اجراي اين طرح ندارد. 
در حال حاضر نزديک به هشت ميليون کودك در بنگالدش مشغول کار هستند. 
اين نگراني وجود دارد که نسل بعدي بنگالدشي ها از سنين بسيار پايين تر وارد 
بازار کار شوند. در کشوري که حداقل 40 درصد جمعيتش در فقر زندگي مي کنند 

کار کودکان براي نجات خانواده يک ضرورت است.  
 منبع؛ بي بي سي
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شرکت ساختمانی گرانيت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ايرانيان                                   02077007174
کانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806
فرهنگسرای لندن                                   0208-4555550

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   02072299398

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شيراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نيمکت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 

سليمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سيب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

هرمز                                                   02084558184
وحيد                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران سالم

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با ضمانت کامل 
طراحی داخلی با نظارت مهندسین مجرب 

لوله کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری

 نمايندگی هفته نامه پرشين در شهر بيرمنگهام
 شما هموطنان ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس - 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را 
تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد 
  birmingham@persianweekly.co.uk ايميل:  و  تلفن 07735032163   با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائيد 

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نياز روزمره 
تعدادی  هرهفته  شما  ی 
هفته  نيازمنديهای  در  آگهی 

نامه پرشين چاپ ميشود.
اين  از آنجايی که وظيفه ی 
به  رسانی  اطالع  رسانه 
دردادوستد  سهولت  منظور 
مسئوليتی  لذا  باشد،  می 
درباره ی محتوای آگهی ها 

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمينان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آوريد.

مکانيک سيار در شمال لندن

تعمير انواع اتومبيلهای
 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

يک ون با وسايل مارکت
بفروش ميرسد

07919958540

مغازه فروشی با قيمت 
استثنايی

فروش 3 دهنه مغازه 
در جنوب شرقی لندن 

هفته ای 250 پوند 
قیمت 7000 پوند

07545063841

Studio Flat
استوديو فلت و اطاق 
برای اجاره در منطقه 

Brondesbury با دستگاه 
لباسشويی نزديک کويين پارك 

No DSS
لطفا CV خود را جهت تماس با شما ارسال نمائيد

smad110@yahoo.com
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تحليل سايت بيزينس ميرر از بسکتبال مردان آسيا 

 ايران و چين بخت نخست صعود 

به جام جهاني 
 

»بيزينس  هستند.سايت  ترکيه   2010 جهاني  جام  مسابقات  به  صعود  مسلم  هاي  بخت  ايران  و  چين  بسکتبال  ملي  هاي  تيم 
از  را  چين  و  ايران  تيم  دو  تحليلي،  در  ميرر« 
کند  مي  خطاب  بسکتبال  هاي  تيم  قدرتمندترين 
در  کشورها  ساير  براي  سرسختي  حريفان  و 
بيست و پنجمين دوره مسابقات جام ملت هاي 
مردان آسيا به حساب مي آورد؛ »چين و ايران 
هاي  ملت  جام  مسابقات  دوم  و  اول  هاي  بخت 
جام  آتي  دوره  به  صعود  براي  آسيا  مردان 
مدافع  ايران  بسکتبال  ملي  تيم  هستند.  جهاني 
آسيا  هاي  ملت  جام  مسابقات  قهرماني  عنوان 
با داشتن حامد حدادي که عضو  تيم  اين  است. 
تيم ممفيس گريزليز مسابقات NBA امريکا است 
ها  رقابت  اين  در  حريفان  قدرتمندترين  از  يکي 
ها  چيني  شانس  سويي  آيد.«از  مي  شمار  به 
است  کم  شان  بلندقامت  مرد  از  استفاده  براي 
سانتي   27 و  دومتر  بازيکن  »يائومينگ«  چراکه 
متري چين در ديدار مقابل لس آنجلس ليکرز در 
مسابقات حرفه يي بسکتبال امريکا )NBA( دچار 
کارشناسان  است.برخي  شده  ديدگي  آسيب 
معتقدند غيبت اين بازيکن نقطه قوتي براي کسب 
ديگر  برخي  اما  است  ايران  سوي  از  پيروزي 
عقيده دارند عدم حضور »يائومينگ« در تيم ملي 
چين دليلي بر تضعيف شانس اين کشور در راه 
صعود به پيکارهاي جهاني 2010 ترکيه نخواهد 
اين  خصوص  در  ميرر«  »بيزينس  سايت  بود. 
موضوع نوشته است؛ »يائومينگ سنتر بلندقامت 
چيني ها که با هوستون راکتس در رقابت هاي 
از ناحيه  NBA حضور دارد به دليل شکستگي 
مچ پا قادر نخواهد بود تيم ملي چين را در بيست 
و پنجمين جام ملت هاي مردان آسيا و انتخاباتي 
جام جهاني ترکيه که مردادماه در تيان جين چين 
اما تيم بسکتبال  برگزار مي شود، همراهي کند. 
چين با داشتن سه بازيکن ديگر به نام هاي »ين 

جيان لين« )بازيکن تيم نيوجرسي نتس(، »وانگ ژي ژي« )بازيکن داالس ماوريک( و »سان يوئه« که تجربه بازي در لس آنجلس 
ليکرز را دارد، همچنان تيم پرقدرت آسيا است.«به اعتقاد نويسنده اين مقاله پنج تيم لبنان، کره جنوبي، ژاپن، سوريه و قزاقستان 
شانس بيشتري جهت کسب سهميه سوم آسيا براي جام جهاني ترکيه دارند.بيست و پنجمين دوره مسابقات بسکتبال قهرماني 
مردان آسيا 15 تا 25 مردادماه در تيان جين برگزار مي شود.»ينگ گو يائو« سرمربي تيم ملي بسکتبال فيليپين که همراه با 
اين تيم در بيست و پنجمين دوره مسابقات بسکتبال جام ملت هاي مردان آسيا در چين شرکت خواهد کرد از چين و تيم هاي 
خاورميانه به عنوان تيم هاي پرقدرت اين رقابت ها ياد مي کند؛ »لبناني ها با »جکسون ورومن« که به تازگي مليت اين کشور 
را در اختيار گرفته است حريفي سرسخت به شمار مي آيند. ورومن 28ساله به عنوان ارزشمندترين بازيکن جام باشگاه هاي 

آسيا در جاکارتا اندونزي انتخاب شد. او به تيم مهرام کمک کرد عنوان قهرماني اين مسابقات را از آن خود کند.« 

به ياد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد

ورزشی ايران و جهان

ارغوان رضايي؛ همه دوست 
دارند از من امضا بگيرند 

 
حضور  گرنداسلم  دومين  در  فرانسوي   - ايراني  تنيسور  رضايي  ارغوان 
درخشاني از خود نشان داد و تا مرحله يک هشتم نهايي اين گرنداسلم روالن 
تنيسور  سافينا  دينارا  با  مرحله  اين  در  او  اما  کرد  صعود  فرانسه  گاروس 

185 سانتيمتري روس روبه رو شد و در دو ست )6-1 و صفر6-( نتيجه را 
واگذار کرد. ارغوان رضايي در خصوص نتيجه نگرفتن خود در مقابل سافينا 
همين  به  و  بودم  خسته  خيلي  او  برابر  »در  گويد؛  مي  تابناك  خبرگزاري  به 
خاطر نتوانستم نتيجه بهتري بگيرم. من روز قبلش شديداً با پدرم تنيس بازي 
کردم و اين اشتباهي بود که باعث شد قواي من تحليل برود و نتوانم بهترين 
عملکردم را برابر اين تنيسور روس به نمايش بگذارم. اين تجربه خوبي براي 
مسابقات بعدي بود که با چنين استراتژي برابر رقبا ظاهر نشوم.« به اعتقاد 
تنيسور 22ساله ايراني دختران روسي از استعدادهاي فوق العاده يي در تنيس 
برخوردار هستند و هنگامي که به کشورهاي اروپايي مي روند با پشتکاري که 
دارند، موفق عمل مي کنند. ارغوان رضايي در آخرين رده بندي جهاني مقام 
45 را کسب کرده و در فرانسه نفر چهارم است و پس از گرنداسلم پاريس 
گرنداسلم ويمبلدون را پيش رو دارد. او درباره مسابقات آتي خود توضيح مي 
دهد؛ »من هميشه مسابقه به مسابقه برنامه ريزي مي کنم و االن بعد از روالن 
گاروس، يک تورنمنت پيش رو دارم که در بيرمنگام برگزار خواهد شد و در 
حال حاضر روي آن تمرکز کرده ام و هيچ گاه براي چندين مسابقه بعد تمرکز 
نمي کنم چراکه اين روش به عملکردم لطمه وارد مي سازد. بايد در بيرمنگام 
به دست  تورنمنت  اين  در  را  نتيجه  بهترين  و  بجنگم  يي  مسابقه  هر  از  بهتر 
بياورم.« از سوي ديگر برخي صحنه اهداي راکت توسط ارغوان رضايي به 
رئيس جمهور در فيلم تبليغاتي محمود احمدي نژاد را حرکتي سياسي اعالم 
يک  »من  خواند؛  مي  »غيرسياسي«  را  اقدام  آن  تنيس  بازيکن  اين  اما  کردند 
قهرمان تنيس هستم که خيلي از مردم دوست دارند يک توپ با امضايم داشته 
باشند ولي وقتي از من دعوت کردند، مثل هر شخصي که وقتي جايي مي رود 
سوغات و هديه يي براي دوستانش مي برد، دو راکت تنيس به رئيس جمهور 
ايران هديه دادم تا هميشه به ياد تنيس و قهرمانان اين رشته ورزشي باشد.« 
ستاره تنيس زنان فرانسه دو بار در سال هاي 2001 و 2005 به عنوان بازيکن 
تيم تنيس زنان ايران در بازي هاي اسالمي زنان شرکت کرده و مدال طالي 
اين رقابت ها را به دست آورده است و به عنوان ملکه تنيس ايران شناخته مي 
شود. او معتقد است براي مملکت ايران بازي کردن يک افتخار است و دوست 

دارد زمينه آن فراهم شود تا با نام »ايران« بازي کند. 

فهرست خريد قرمزها تغيير کرد 

 توافق اوليه کريمي با پرسپوليس 
 

شاهد  فصل  هر  پايان  در  اند  کرده  عادت  پرسپوليس  هواداران 
و  باشند  محبوب شان  تيم  تمامي سطوح  در  يي  گسترده  تغييرات 
امسال هم قرار است يک خانه تکاني چشمگير در باشگاه پرسپوليس 
به وجود بيايد. با توجه به اينکه از چندي پيش به طور غيررسمي 
بيايد  وجود  به  پرسپوليس  در  تغييراتي  چه  است  قرار  شد  اعالم 
اما معلوم نيست چرا سازمان تربيت بدني در ايجاد تحوالت مورد 
نبودن  اين در حالي است که مشخص  نظرش وقت کشي مي کند. 
کادر مديريتي و فني قرمزها موجب شده آنها روزهاي مهم نقل و 
انتقاالت را از دست دهند. از چند روز پيش معلوم شد به زودي حبيب 
کاشاني، علي سعيدلو و حسين هدايتي به هيات مديره پرسپوليس 
اضافه خواهند شد و کاشاني دوباره مديرعامل قرمزها خواهد شد 
اما سه شنبه يک اتفاق عجيب در اين باره رخ داد. يک روز پس از 
عضويت  به  رسمًا  آبادي  علي  محمد  حکم  با  کاشاني  حبيب  اينکه 
هيات مديره پرسپوليس درآمد، پايگاه اينترنتي سازمان تربيت بدني 
منصوب شده  پرسپوليس  مديرعامل  عنوان  به  کاشاني  کرد  اعالم 
از روي سايت  اين خبر  بعد  تعجب چند ساعت  کمال  در  اما  است 
سازمان تربيت بدني برداشته شد و ديروز هم سازمان تربيت بدني 

درباره رد يا تاييد اين خبر موضع گيري نکرد تا تکليف مديرعاملي 
حکم  کاشاني  زود  يا  دير  مسلمًا  باشد.  مبهم  همچنان  پرسپوليس 
چه  شنبه  نيست سه  معلوم  اما  کند  مي  دريافت  هم  را  مديرعاملي 
اتفاقي افتاد که ابتدا او را به عنوان مديرعامل معرفي کردند و بعد 
پشيمان شدند. به نظر مي رسد باز هم معادالت سياسي پشت اين 
اتفاقات ورزشي قرار دارد و همان طور که به داليل سياسي سال 
گذشته کاشاني از پرسپوليس رفت امسال از سوي سازمان تربيت 
بدني به پرسپوليس بازگردانده شد. اما چه شد که در امضاي حکم 
مديرعاملي او اين اتفاقات عجيب رخ داده است؟ جواب اين سوال را 
تنها محمد علي آبادي مي داند. گويا اعضاي هيات مديره پرسپوليس 
حبيب کاشاني را به عنوان مديرعامل پرسپوليس انتخاب کرده اند 
ولي رئيس سازمان تربيت بدني هنوز به داليل نامعلومي اين حکم را 
امضا نکرده است. به هر ترتيب بعيد است اين حکم به نام کاشاني 
صادر نشود و او را بايد مديرعامل فصل آينده پرسپوليس دانست. 
علي سعيدلو و حسين هدايتي هم به هيات مديره پرسپوليس اضافه 
پروين  علي  اين چند روزه  هاي  فعاليت  به  توجه  با  و  خواهند شد 
براي او هم سمتي در نظر گرفته مي شود. به اين ترتيب بعيد است 
در فصل آينده ديگر خبري از عباس انصاري فرد در کادر مديريتي 
پرسپوليس باشد ضمن اينکه تکليف محمد آخوندي، مجيد فرخزادي 
و محمدحسين نژادفالح ديگر اعضاي هيات مديره اين باشگاه هنوز 

مشخص نشده است. 
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ورزش ايران
فقط ملوان و مقاومت مي توانند بازيکن سرباز جذب کنند  

  
مقاومت  هاي  باشگاه  فقط  گفت؛  سپاسي  مقاومت  باشگاه  مديرعامل 
سپاسي و ملوان انزلي مي توانند بازيکنان سرباز بگيرند. جعفر جعفري 
درباره بحث جذب بازيکن سرباز توسط تيم هاي نظامي اظهار داشت؛ 
ملوان  و  مقاومت  هاي  تيم  است.  و واضح  کاماًل مشخص  اين موضوع 
تيم  درباره  وي  کنند.  جذب  سرباز  بازيکن  توانند  مي  و  هستند  نظامي 
هاي پاس همدان و صباي قم عنوان کرد؛ پاس در همدان و صبا در قم 
خصوصي هستند و ديگر وابستگي نظامي به ارگاني ندارند. سال گذشته 
که صبا بازيکن سرباز در اختيار گرفت با مجوز ستاد کل بوده است و 
امسال هم اگر قرار است تيمي بازيکن سرباز جذب کند بايد از ستاد کل 

مجوز بگيرد.   
عزيزي؛ کسي که بايد برکنار بشود يزداني خرم است  

  
رئيس هيات کشتي کردستان گفت؛ من متعلق به کشتي هستم و زحمات 
زيادي کشيده ام به همين خاطر معتقدم اين يزداني خرم است که بايد از 
کشتي برود نه عبداهلل عزيزي. عبداهلل عزيزي اظهار داشت؛ عارف ربطي از 
گوش شکسته هاي کشتي است و هيچ گاه سعي نکرده چسبيده به کشتي 
باشد از اين رو انتظار نداشتيم شخصي چون عارف ربطي چنين درباره 
يزداني  افزود؛  مدال طالي آسيا  دارنده  کند.  اظهارنظر  کشتي کردستان 
خرم براي عزل و نصب تنها يک راي دارد و نمي تواند يکطرفه درباره 
کرد؛ من ساليان  کند. وي خاطرنشان  گيري  هياتي تصميم  رئيس  عزل 
زياد براي کشتي کردستان زحمت کشيده ام و معتقدم شخصيتي چون 
اين استان  بتواند براي کشتي  ندارد که  عارف ربطي در جايگاهي قرار 
تصميم گيري کند. ربطي اگر به شرح وظايف خود دقت کند کاماًل به اين 
نکته خواهد رسيد که چه کاره است، عزيزي ادامه داد؛ من متعلق به کشتي 
هستم و در اين ورزش پرمخاطب و پرطرفدار زحمات زيادي کشيده ام 
بايد از صحنه کشتي کنار برود يزداني خرم  بنابراين معتقدم کسي که 

است نه عبداهلل عزيزي.  

مس کرمان با سه بازيکن قرارداد بست  

استارت مي  از روز شنبه  تيم مس کرمان  تمرينات  نژاد گفت؛  برهاني   
خورد. مديرعامل باشگاه مس کرمان در ارتباط با آخرين وضعيت تيم 
مس کرمان خاطرنشان کرد؛ از همان ابتدا برنامه هاي خوبي را در تيم 
مس اجرا کرديم و در حال تقويت تيم هستيم. صبح ديروز مذاکرات نهايي 
تا امروز اعالم خواهيم کرد.  انجام داديم و اسامي را  را با سه بازيکن 
عصر ديروز نيز با جذب نفر آخر فهرست بازيکنان خود را تکميل خواهيم 
بازيکن  و  و خارجي  داخلي  بازيکنان  بازيکنان جذب شده  بين  در  کرد. 
ايراني که در خارج بازي مي کند، وجود دارد و يک بازيکن برزيلي نيز 
جذب کرديم. برهاني نژاد اظهار کرد؛ تمرينات تيم مس از شنبه استارت 
مي خورد و مظلومي نيز صبح شنبه به کرمان خواهد آمد. وي درباره 
هم  رحمتي  و  آشوبي  کرد؛  اظهار  و حمودي  رحمتي  آشوبي،  وضعيت 
اکنون در تيم ملي هستند و امروز بعد از بازي با ما براي تمديد قرارداد 
جلسه دارند. در ارتباط با حمودي يک مشکل کوچک وجود داشت چرا 
که او با تيم فوالد قرارداد داخلي امضا کرده بود اما چون هنوز زمان 
قانوني بودن قرارداد داخلي توسط فدراسيون اعالم نشده بود، فکر مي 

کنم اين مشکل حل شود.   
برهاني، کاظمي و اکبرپور مي مانند  

در هفته هاي اخير حرف و حديث هاي زيادي درخصوص جدايي آرش 
برهاني، سياوش اکبرپور و حسين کاظمي وجود داشت ولي ماندن آنها 
در تيم استقالل قطعي است. برهاني و اکبرپور در تالش براي رفتن به 
ليگ امارات بودند ولي پيشنهاد قابل توجهي دريافت نکردند و در جلسه 
يي که با واعظي آشتياني داشتند، به مديرعامل استقالل قول دادند که در 
اين تيم بمانند. شايعاتي هم در مورد جدايي کاظمي از استقالل مطرح شد 
و مي گفتند که او با مرفاوي اختالف دارد ولي هافبک دفاعي آبي پوشان 
هم يک فصل ديگر قرارداد دارد و در استقالل خواهد ماند. هرچند او با 
مرفاوي در سال هاي گذشته اختالفاتي داشت ولي از نظر سرمربي فعلي 

استقالل، کاظمي يک بازيکن کليدي در خط مياني محسوب مي شود.  

 علي سامره به مس کرمان پيوست  
 مهاجم تيم عجمان امارات با عقد قراردادي رسمي به مس کرمان پيوست. 
علي سامره ديروز قراردادي يک ساله و رسمي با باشگاه مس کرمان 
امضا کرد تا به طور رسمي به اين تيم بپيوندد. اين بازيکن فصل گذشته 
در تيم عجمان امارات بازي مي کرد. سامره در گذشته بازيکن استقالل 

تهران بود.  

ورزشی ايران و جهان

اميدهاي صعود تيم ملي فوتبال ايران به 
جام جهاني زنده ماند

تيم ملي فوتبال ايران چهارشنبه شب در حضور بيش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه آزادي تهران با يک گل از سد حريف خود 
گذشت تا اميدوارانه تر آخرين ديدار خود را در مرحله مقدماتي جام جهاني مقابل کره جنوبي برگزار کند. 

"علي کريمي" در دقيقه 52 دروازه "ماجد ناصر" دروازه بان تيم ملي امارات را باز کرد. 
در اين ديدار، تيم ملي فوتبال ايران با يک تغيير نسبت به بازي گذشته خود برابر کره شمالي وارد زمين شد به طوريکه جواد نکونام 
به ترکيب اصلي تيم بازگشت و پژمان نوري که خصوصيات هاي تهاجمي بيشتري نسبت به محمد نصرتي دارد در دفاع چپ تيم 

قرار گرفت. 
بازي با حمالت تيم ايران از جناحين آغاز شد به گونه اي که ملي پوشان ايراني با بردن توپ به کناره ها، سانترهاي متعددي را 
بر روي دروازه " ماجد ناصر" دروازه بان امارات ارسال کردند اما وحيد هاشميان، مسعود شجاعي، علي کريمي و جواد نکونام 

نتوانستند از موقعيت هاي ايجاد شده استفاده الزم را ببرند. 
در اين نيمه بازيکنان ايراني بازي مستقيم را در دستور کار خود قرار داده بودند به طوريکه مدافعان حريف سانترهاي بلند ملي 

پوشان کشورمان را به راحتي دفع کردند تا دو تيم با تساوي بدون گل به رختکن بروند. 
در ابتداي نيمه دوم، محمدرضا خلعتبري هافبک تکنيکي فصل گذشته ذوب آهن اصفهان وارد زمين شد تا تحرك در جناح راست 

تيم ملي افزايش يابد. 
به ثمر نشست تا قفل دروازه تيم امارات باز  حمالت گسترده تيم ملي ايران در دقيقه 52 بر روي حرکت انفرادي "علي کريمي" 

شود. 
در اين صحنه، خلعتبري پشت محوطه جريمه، کريمي را صاحب توپ کرد که اين بازيکن با حرکات ديدني و انفجاري خود "عبيد 

مسماري" و " وليد يوسف" را پشت سر گذاشت و با يک ضربه فني دروازه امارات را باز کرد. 
پس از اين گل، اماراتي ها که چيزي براي از دست دادن نداشتند، حمالتي را بر روي دروازه ايران طراحي کردند که ضربات "وليد 

البلوشي" و "عبدالسالم جمعه" را "سيد مهدي رحمتي" دروازه بان کشورمان مهار کرد. 
در اواخر بازي، تيم ايران صاحب دو موقعيت ايده آل شد که " حسين کعبي" و "آرش برهاني" در ضربات آخر بي دقت عمل کردند 

تا تيم ايران با يک گل حريف خود را شکست دهد. 
اسامي بازيکنان تيم ملي فوتبال ايران در نيمه نخست به شرح زير بود : 

سيد مهدي رحمتي، سيد جالل حسيني، هادي عقيلي، حسين کعبي، پژمان نوري، علي کريمي، مهدي مهدوي کيا )محمدرضا خلعتبري 
از دقيقه 46( ، آندرانيک تيموريان، جواد نکونام، مسعود شجاعي )خسرو حيدري از دقيقه 78( و وحيد هاشميان )آرش برهاني از 

دقيقه 68( 
در ديگر ديدار انجام شده گروه دوم اين رقابت ها، تيم هاي ملي فوتبال کره جنوبي و عربستان عصر امروز به نتيجه تساوي بدون 

گل دست يافتند. 
در ادامه ديدارهاي اين گروه، تيم هاي ملي فوتبال ايران و کره جنوبي و عربستان با کره شمالي چهارشنبه آينده به مصاف هم 

مي روند. 

جدول رده بندي گروه دوم: 
 ..................................

-1 کره جنوبي 7 بازي 15 امتياز 
-2 کره شمالي 7 بازي 11 امتياز 

-3 عربستان 7 بازي 11 امتياز 
-4 ايران 7 بازي 10 امتياز 
-5 امارات 8 بازي 1 امتياز 
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ورزش جهان
 

آبل؛ آگرو جايي نمي رود  
 

 سرمربي اتلتيکومادريد گفت؛ مهاجم آرژانتيني تيم ما هيچ جايي نمي رود. 
آبل رسينو گفت؛ سرخيو آگرو بازيکن کليدي ما است و مي ماند، اما در مورد 
فورالن نمي توانم نظر بدهم چرا که او خود نيز تکليفش را با خودش روشن 
نکرده است. وي افزود؛ آخرو را از دست نمي دهيم. اتلتيکو مادريد اروپايي 
شده است و بايد بازيکناني را که مسبب اين اروپايي شدن بوده اند، حفظ 
کند. وي تاکيد کرد؛ اکنون باشگاه هاي بزرگ اسپانيايي در حال ترميم خطوط 
تاکتيکي خود هستند و نمي خواهيم با فروش بازيکنان بزرگ خود آنها را به 

اهداف شان برسانيم.   

الپورتا؛ اتوئو با من مشکلي ندارد  
 

روزنامه  در  چاپ شده  مطالب  به  واکنش  در  بارسلونا  باشگاه  مديرعامل   
ها گفت؛ اتوئو با من هيچ مشکلي ندارد و در مورد فروش، انتقال يا تمديد 
هيچ  کرد؛  تصريح  الپورتا  خوان  کند.  مي  گيري  تصميم  آزادانه  قراردادش 
آنها  براي  نمي کند و هيچ محدوديتي  بازي  اجبار  به  بارسلونا  بازيکني در 
ايجاد نکرده ايم. وي افزود؛ روزنامه ها ادعا مي کنند اتوئو تحت جوسازي 
اين مسائل هرگز صحت ندارند.  هاي من مجبور به ترك بارسلونا است و 
الپورتا تاکيد کرد؛ اتوئو براي ما يک بازيکن بزرگ است و هواداران نيز او 

را دوست دارند.  

قرارداد 45 ميليون يورويي رئال با ويا  
 

 روزنامه مادريدي پايتخت اسپانيا مدعي شد رئال مادريد به مبلغ 45 ميليون 
جلد  روي  شده  حک  تصوير  هرچند  است.  خريده  را  والنسيا  مهاجم  يورو 
در  مطبوعاتي  يي  پروژه  آغاز  تجربه  طبق  اما  نيست،  واقعي  مارکا  امروز 
حمايت از فلورنتينو پرز است که معمواًل به بار مي نشيند. داويد ويا پيش از 
اين در نشست خبري خود اين پيش ذهنيت را به مردم والنسيا داده بود که 
امکان انتقالش به رئال مادريد زياد است. باشگاه رئال مادريد به غير از کاکا 
و داويد ويا به دنبال نام هايي مثل فورالن، سيلوا، ريبري و بنزما بوده و در 

مورد گزينه هاي در حال مذاکره بسيار خوشبين به نظر مي رسد.  
 

استون ويال با اوون وارد مذاکره شد  
 

 باشگاه استون ويال انگليس باب مذاکره با مهاجم ملي پوش نيوکاسل يونايتد 
شرايط  اوون  مايکل  با  گذشته  روز  از  ويال  استون  نمايندگان  گشود.  را 
همکاري احتمالي را مورد بررسي قرار دادند. اين باشگاه حاضر است ساالنه 
يک ميليون پوند دستمزد خالص به اوون بپردازد و قراردادي براي مدت دو 
سال امضا کند. مهاجم 29ساله که سال 2005 به نيوکاسل پيوست، با سقوط 
اين تيم به ليگ دسته اول انگليس، قصد ترك اين تيم و انتقال به يک تيم ليگ 
برتري را دارد. گفته مي شود چند تيم ديگر از جمله اورتون نيز خواهان به 

خدمت گيري اين بازيکن هستند.  

ويا؛ رئال مادريد خانه امني براي من است  
  

مصاحبه جنجالي مهاجم تيم فوتبال والنسيا خشم مردم اين شهر را در پي 
داشت. داويد ويا در نشست خبري خود گفت؛ از رئال مادريد پيشنهاد دارم 
و چنين پيشنهادهايي هميشه به من ارائه نمي شود. وي افزود؛ رئال مادريد 
خانه امني براي من است و نمي خواهم اين شانس بزرگ را از دست بدهم. 
هواداران والنسيا که داويد ويا را با لقب خفاش سياه به عنوان نمادي از تيم 
اين گفته هاي جنجالي به خشم آمده و مقابل  انتشار  از  خود مي شناسند، 
ورزشگاه ويسنته کالدرون تجمع کرده اند. داويد ويا از چلسي، بارسلونا و 

ليورپول نيز پيشنهادهايي دريافت کرده است.   

فيليپ الم؛ از حضور اشنايدر در بايرن 
استقبال مي کنيم  

 
 بازيکن تيم فوتبال بايرن مونيخ گفت؛ از حضور بازيکني مثل وسلي اشنايدر 
در بايرن استقبال مي کنيم. فيليپ الم اظهار داشت؛ در اخبار مرتب مي شنوم 
وسلي اشنايدر از رئال به بايرن مي آيد. اگر اين اتفاق رخ دهد ما بازيکنان 
بايرن استقبال مي کنيم. اشنايدر بازيکن خوبي است. با حضور او بر کيفيت 
بازي رئال افزوده مي شود. وي ادامه داد؛ با وجود لوئيس فن گال به عنوان 
سرمربي جديد تيم، گمان مي کنم شرايط کار براي بازيکني همانند اشنايدر 
در بايرن راحت تر خواهد بود. او مي تواند به زبان هلندي با مربي حرف 
سال  تا  مادريد  رئال  با  اشنايدر  بپردازد.  او  هاي  برنامه  انجام  به  و  بزند 
2012 قرارداد دارد و همين موضوع انتقالش را به بايرن يا هر تيمي ديگر، 
با دشواري روبه رو مي کند. اين بازيکن از سال 2007 تاکنون بازيکن رئال 

مادريد است.  

انتقال کاکا به رئال 
مادريد تکميل شد 

 
رئال مادريد اعالم کرده است انتقال کاکا، ستاره برزيلي از آث 
ميالن را طي قراردادي شش ساله تکميل کرده است.هزينه انتقال 

اين بازيکن 27ساله 56 
که  است  پوند  ميليون 
يک رکورد تازه جهاني 
آيد.  مي  حساب  به 
 2001 سال  در  رئال 
براي زين الدين زيدان 
ميليون   46 به  نزديک 
کرده  پرداخت  پوند 
قبلي  رکورد  که  بود 
بازيکنان  انتقال  در 
بود.  فوتبال  يي  حرفه 
بيانيه  در  ميالن  آث 
کردن  »پر  گفت؛  يي 
جايي که با رفتن کاکا 
خيلي  مي شود،  خالي 
دشوار خواهد بود. او 
يک نمونه درخشان از 

تعهد  و  گري  يي  حرفه 
است.« »آث ميالن از کاکا اين قهرمان بزرگ، به خاطر خدمات 
جدي اش که به پيروزي هاي متعدد تيم در جريان تعهد شش 
ساله اش منجر شد، قدرداني مي کند.« در بيانيه کوتاهي که در 
وب سايت رئال مادريد منتشر شد، آمده است؛ »او اکنون پس 
از توافقي که با آث ميالن حاصل شده، از بازيکنان رئال مادريد 
است.« »اين بازيکن برزيلي تمامي آزمايش هاي پزشکي را به 
گونه يي رضايت بخش پشت سر گذاشته است. کاکا قراردادي 
امضا کرده تا شش فصل آينده براي رئال مادريد بازي کند.« 
امريکاي جنوبي  ملت هاي  بازي در جام  براي  اکنون  کاکا هم 
براي  قبل  ها  مدت  از  مادريد  رئال  برد.  مي  به سر  برزيل  در 

رئال  ها  گزارش  بر  بنا  کرد.  مي  تالش  کاکا  گرفتن  خدمت  به 
مادريد براي در اختيار گرفتن زيدان فرانسوي در سال 2001 
مي  تصور  بود.  کرده  پرداخت  يورو  ميليون   73 يوونتوس  از 
شود هزينه انتقال کاکا حدود 65 ميليون يورو باشد اما با توجه 
به نوسان نرخ تبادل ارز، اين بيشترين مبلغي است که تاکنون 
به پوند پرداخت شده است. کاکاي برزيلي در سال 2003 از تيم 
سائوپائولو در ازاي فقط هشت و نيم ميليون يورو به ميالن رفت 
و در آنجا موفقيت هاي زيادي کسب کرد. آث ميالن تنها در سال 
2007 برنده جام قهرماني ايتاليا و عنوان اول در جام برتر يوفا 
و جام جهاني باشگاه هاي فيفا شد. کاکا در سال 2007 عنوان 
فيفا  سال  بازيکن  بهترين 
در سال  او  کرد.  را کسب 
قهرمان  برزيل  که   2002
جام جهاني شد، عضو اين 
تيم بود. بازيکن تازه وارد 
و برزيلي رئال مادريد در 
از  اولين واکنش خود پس 
عقد قرارداد با رئال مادريد 
گفت؛ براي تحقير بارسلونا 
کرد؛  عنوان  کاکا  ام.  آمده 
قرارداد من با رئال مادريد 
سر  بر  اما  شده  منعقد 
برخي جزييات بايد بيشتر 
به  که  کنم  پرز صحبت  با 
مشکلي  فراوان  احتمال 
نداريم.  موارد  اين  در 
ها  مدت  اينکه  افزود؛  وي 
است  ارزشمند  بسيار  من  براي  ام  بوده  مادريد  رئال  نظر  مد 
خاطر  اين  به  ام  کرده  تاکيد  ميالن  در  ماندنم  بر  بارها  اگر  و 
است که نمي خواستم هواداران را از خود برنجانم. کاکا بدون 
آنکه خبرنگاران سوالي بپرسند، گفت؛ من براي تحقير بارسلونا 
آمده ام و در سال آينده اين کار را انجام خواهم داد. کاکا در 
پاسخ به اين سوال که آيا از رقابت با بزرگان مادريدي هراسي 
اين  تاثير  که تحت  دارم  تجربه  آنقدر  تاکيد کرد؛  يا خير،  دارد 
مسائل قرار نگيرم اما مي دانم روزهاي سختي پيش روي من 
است. طبق اعالم منابع خبري کاکا با رئال مادريد تا سال 2015 

قرارداد بسته است. 

خداحافظي تلخ مردان ساوت گيت 
 ] Guardian :وصال روحاني/منبع [

اقامت 11ساله ميدلزبرو در ليگ برتر فوتبال انگليس با شکست 2-1 اين تيم در برابر وستهام در آخرين هفته از پيکارهاي فصل 
-2009 2008 اين ليگ پايان يافته و اين تيم به دسته اي پائين تر ارجاع شده است. 

گلهاي کارلتون کول و جونيور استانيسالس باعث شد تيم گرت ساوت گيت شانسي براي نجات در واپسين هفته فصل در اپتون 
پارك نيابد و وداعي تلخ با اين ليگ داشته باشد. براي اين که ميدلز برو در باالترين دسته ليگ ماندني شود، الزم بودکه يکشنبه شب 
3 خردادماه بر وستهام چيره شود، دو رقيب پائين جدولي اش هال سيتي و نيوکاسل در واپسين روز فصل ببازند و با اين که اين 
دو تيم اين مسئله را برآورد کردند و در روز آخر شکست خوردند اما مردان ساوت گيت جوان نتوانستند قسمت مربوط به خود را 

انجام بدهند. 
آنچه باعث تنزل اين تيم به ليگ دسته اول انگليس شد، فرم بد و نتايج نامساعد سفيد و قرمزهاي ميدلزبرو در بسياري از مسابقات 
تعداد  و  است  38هفته اي  برتر  ليگ  که  آن  حال  زدند،  گل   32 فقط  فصل  کل  در  آنها  بود.  فصل  طول  در  آنان  خانه«ي  از  »دور 
پيروزي هايي که دور از منطقه تي سايد و ورزشگاه اختصاصي خود )ريورسايد( کسب کردند از دو مورد فراتر نرفت و آخرين آن 

به اوايل آذرماه سال پيش بر مي گشت! 
ميدلزبرو درهمين روند با رکورد بيشترين شکست هاي متوالي دور از خانه در ليگ برتر که 12 مورد بود، مساوي کرد و اينک که 
اين تيم سقوط کرده، کوچ شماري چشمگير از بازيکنان ميدلز برو به ساير باشگاهها امري اجتناب ناپذير است و شايد اولين آنها 
استوارت داونينگ بال چپ ملي پوش ميدلز برو باشد که در ديدار نافرجام با تيم »جان فرانکو زوال«ي ايتاليايي )وستهام( به دليل 
مصدوميت از ناحيه پا بازي نکرد. درست است که زوال در نخستين فصل مربيگري اش در اپتون پارك تيم وستهام را به رتبه هشتم 
رساند و نمره قبولي گرفت اما اين غم مردان نامدار ميدلزبرو بابت سقوط شان به دسته اي پائين تر است که در نشريات هفته هاي 

اخير بريتانيا جلوه اي وسيع تر داشته است. 
هرچه باشد اين همان تيمي است که در اواخر دهه قبلي و اوايل دهه جاري با بازيکناني مثل »جونينيو«ي برزيلي داعيه فتح جام ها را 

داشت و حتي همين امروز هم صاحب مهره هاي تواناي متعددي است. 
ساوت گيت که تا 3 سال پيش بازي مي کرد و مدافع وسط تيم ملي انگليس هم بود و سپس به رغم جواني بازيکن – مربي و درنهايت 
سرمربي ميدلزبرو شد، در نيمه دوم ديدار با وستهام دست به دو تعويض زد و ارسا و مک مان را بيرون کشيد و واکر و بنت را به 

ميدان فرستاد تا ترکيب تهاجمي تازه اي را بيازمايد. اما اينجا هم بختش باز نشد. 
ميدلزبرو در کل فصل بيشتر از 7 برد به دست نياورد و تحمل 19 شکست جايي براي دفاع از اين تيم باقي نگذاشت. به جز ميدلزبرو، 
تيم هاي نيوکاسل و وست برومويچ هم با استقرار در اواخر جدول رده بندي ليگ برتر انگليس به دسته اي پائين تر گسيل شدند و 
جملگي بايد بکوشند فصل بعد با قرار گرفتن در جايي رفيع در جدول رده بندي ليگ دسته اول انگليس بازگشتي سريع به ليگ برتر 
داشته باشند. تالشي که معمواًل ثمر و نتيجه اي سريع را دربرنداشته است. در اين ميان آينده ساوت گيت در ريورسايد نيز مشخص 

نيست و شايد سران ميدلزبرو مايل به استفاده از مربي ديگري براي فصل آينده باشند. 
قدر مسلم اين که بعد از رفتن مهره هايي مثل مارك شوارزر دروازه بان استراليايي از ريورسايد و کم دقتي آنهايي که به جاي ماندند، 

ميدلزبرو ديگر توان و استمرار الزم را در اين ليگ نداشت و چوبش را هم خورد. 
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Karimi revives Iran’s 
World Cup hopes

A goal from Iran’s star striker Ali Karimi against the UAE on Wednesday brought the Persians back into contention 
to qualify for the 2010 World Cup in South Africa. 
In front of approximately 50,000 spectators at Tehran’s Azadi Stadium, Iran beat the visitors, who were obviously 
demoralized for suffering six defeats in seven games, 1-0. 
The Iranians played better in the first half but their strikers failed to take advantage of their chances. Bochum 
striker Vahid Hashemian squandered two opportunities. First, he chested down a pass from Karimi but his shot 
was saved by Majed Nasser. Shortly after, his header went wide across the goal. 
Mohammad-Reza Khalatbari missed Iran’s best chance five minutes into the second half. Pejman Nuri sent a low 
cross to box but Zob Ahan striker’s header went straight into Emirate keeper’s hands. 
Karimi gave Iran the lead in the 53rd minutes, moving the ball into the box and kicking it into the net to wrap up 
Iran’s second victory in the tournament. 
The Persians had won over North Korea 2-1 in their first leg. 
Iran is still fourth in the 2010 FIFA World Cup South Africa qualifiers with seven points. South Korea tops the 
pool with 15 points, followed by its northern neighbor with 11 points, with Saudi Arabia in third, also with 11 
points. The UAE have just one point. 
The third-place team in the group will go to a playoff with the third-place team in Group A for the right to play 
Oceania champion New Zealand for a spot at the 2010 World Cup in South Africa. 
Photo: TEHRAN: Iran’s captain Ali Karimi dribbles the ball in the match against the UAE in the 2010 World Cup 
qualifier at Tehran’s Azadi Stadium. 

PERSIAN SPORT

Iran to participate in Asian 
Junior Wushu event
Iran will take part in the 5th Asian Junior Wushu Championships 
which are going to be held in Macau from June 7 to 9. 
Wushu competition involves Taolu (bare-handed freeform fight-
ing) and Sanshou (weapons form) and is judged by specific criteria 
of points to decide a winner. 
Macau hosts the biennial Wushu Championship and is expected 
to attract many participants from about 20 countries and regions 
around Asia. 
Taolu and Sanshou derive from the arts of Changquan, Jiangshu, 
Daoshu, Gunshu, Nanquan, Nandao, Nangun, Taijiquan, Taijijian 
and some other arts 

8 Iranian students to take 
part in Universiade
The eight Iranian students will participate in the 25th Summer Uni-
versiade which takes place in Belgrade, Serbia, from July 1 to 12. 

“Iranian participants have a good chance to get results in the Univer-
siade. For example, Ehsan Mohajer Shojaei won Iran’s first gold in 
previous edition of Universiade was held in Thailand and he is well-
prepared for taking part in the upcoming tournament,” Eidi Alijani, 
vice-president of Iran’s Athletic Federation said. 

A total of 51 universities, 10,000 student-athletes and 550 coaches 
from 21 national championships will compete in 12 different sports 
events in the event 

 Iran to participate in IAAF
Youth Championship
Iran will take part in the 6th IAAF World Youth Championships, 
taking place in Bressanone, Italy, from July 8 to 12. 

Iran will participate in the event with nine athletes, namely Behnam 
Saburi and Amir Beiranvand in 800 meters, Ali Shaffaf in 400 me-
ters and 400 meters hurdles, Masoud Hashemi-Khah in 200 meters, 
Hassan Taghian in 100 meters, Meysam Kiani and Mohammad Ali 
Ebrahimi in shot put, Mojtaba Shaban in discus throw and Pejman 
Ghalenoei in hammer throw. 

173 of the IAAF’s 213 Member Federations have submitted prelimi-
nary entries to compete in this biennial World Athletics Series com-
petition, involving approximately 2000 athletes and officials 

Iran, Spain Mull Over 
Enhancing Sports Relations
Iran and Spain are studying ways to enhance sports cooperation be-
tween the two countries.

The issue was raised at a meeting between Iran’s Ambassador to Ma-
drid Davoud Salehi and Spain’s Sport Secretary Jaime Lissavetzky.
At the meeting, the Iranian envoy stressed that the two sides’ sta-
ble and friendly ties and exchange of sports delegation would help 
boost Iran-Spain sports cooperation, Fars News Agency said.

For his part, Lissavetzky voiced satisfaction in the two countries’ 
sports cooperation, and expressed the hope that Tehran and Madrid 
would ink an agreement on sports cooperation in the near future.

Traktor Sazi in IPL
Traktor Sazi of Tabriz beat Aluminium Hormuzgan 2-1 and promoted to the Iran Premier 
League (IPL) on Monday.
According to Mehr News Agency, Traktor Sazi has promoted to the IPL after an eight-
year absence. Steel Azin had advanced to the IPL last week. Bushehr’s Shahin and 
Shahrdari Tabriz booked their places in the play-off stage.
Tabriz’s Mashin Sazi, Deihim of Ahvaz, Homa of Tehran and Shahrdari Zanjan relegated 
to the Iran’s Second Division.
Iran’s First Division League, known as Azadegan League, consists of two subdivisions, 
each having 14 teams. The top two teams are promoted to the IPL as the thirteenth and 
fourteenth are automatically relegated to the 2nd division.
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Art & Culture

Kerman home to world’s only 
Zoroastrian anthropology museum

The City of Kerman in central south of Iran is home to the lone anthro-
pology museum of the world’s Zoroastrians. The museum is located at 
the fire temple of the city. 
The idea of establishing the museum goes back to the year 1983, 
when the library of the Kerman Association of Zoroastrians was es-
tablished. 
Head of the association Parviz Vakhshuri and library director Mehran 
Gheibi collected historical artifacts for the museum. 
The museum was officially inaugurated in summer 2005 in the pres-
ence of the then head of Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handi-
crafts Organization (CHTHO). 
Farzaneh Hormozyar Oshidari and Mahindokht Siavashian were 
among the figures who donated funds to help finish construction of 
the museum building in 2001. 
Among the oldest items preserved at the museum are a handwritten 
copy of Gathas (17 hymns believed to have been composed by Zoro-
aster himself) estimated to be over 200 years old, and one handmade 
Afringan (fire brazier) upon which the year 1207 (1828) is engraved. 
Rare documents and photos of notable personalities like Keikhosro 
Shahrokh, Mirza Borzu Amighi, and Keshvar Khanum are also on dis-
play at the museum. 
Women’s costumes including coats, dresses, pants and scarves, all em-
broidered with beautiful patterns and flowers are kept at the museum. 
Also included are different kinds of candle lights, fire braziers, and tal-
low burners. 
Every year a great number of tourists visiting Kerman during the Noruz 
vacation are sure to pay a visit to the fire temple and the museum and 
the Zoroastrian youth give guides to the visitors. 
Interested youth register in education courses at the museum through-
out the year and learn in depth about the details of fire, the fire temple, 
religious beliefs and rituals of the Zoroastrians. 
Photo: The entrance of the Zoroastrian Anthropology Museum in Kerman 

Destruction of Persepolis stone barrier denied
An official of the Parsa and Pasargadae Research Center (PPRC) denied the destruction of a stone from the staircase structure in the Coun-
cil Hall at Persepolis last week. 
A block of stone from the northern stairway 
structure of the Council Hall was removed in 
the course of a restoration project that had been 
taking place over the past few weeks, the official, 
who requested anonymity, told the MNA. 
The block was then reinstalled in-situ after de-
posits of sand and mud were cleaned from the 
fractures and crevices, he added. 

A report quoting an anonymous source an-
nounced last week that a block of stone from the 
staircase of the Council Hall at Persepolis came 
crashing down and shattered as it was being lifted 
by a crane. 

The official said that the stone block, which had 
previously broken into pieces over the years, was 
restored by the late Iranian expert Ali Sami before 
the Islamic Revolution in 1979. 

Sami filled the cracks with cement, which expanded the fissures between fragments of the block. As a result, PPRC had to remove the frag-
ments in order to clean the mortar and deposits of sand and mud from the cracks and joints. 
“The stone has never been shattered. The fragments misled the unnamed source to speak in error,” the PPRC official said. 

Photo: Experts work on a block of stone from the staircase of the Council Hall at Persepolis. 

Iran to pub-
lish Afghan 

school books
Head of Iran’s printing industry 
exporting union Reza Rezaii an-
nounced that Iran would be pub-
lishing textbooks for Afghanistan’s 
schools. Several representatives 
from the union met with an Af-
ghan publisher during a number 
of visits to Afghanistan and over 
70 percent of the job is complete, 
Rezaii told MNA. “We hope to be-
come like India someday and print 
the majority of publications used 
by other countries. This is quite 
possible for Iran but achievement 
requires more logical program. “In 
recent years, Iran has enjoyed vig-
orous development in the printing 
industry and has the potential to 
turn into a regional magnet for the 
export of its printed products,” he 
remarked. Rezaii later pointed to 
the exhibit of Saudi Print 2009 in 
October and said that volunteers 
from Iran’s printing industry can 
register for this exhibit at the venue 
of the union. 
The organizers of Saudi Print have 
designated an area of 300 square 
meters for Iranian participants

Soil Temptations’ 
Bound for India
 
Iran’s ’Soil Temptations’ jointly directed 

by Houshmand Honarkar and Shahbaz 
Noushir are to represent Iran at the Sec-
ond International Documentary and 
Short Film Festival of Kerala. 
The short film narrates the story of a men 
and woman who visit the tombs of their 
beloved ones. 
’Soil Temptations’ has already been 
screened at Greece and Cuba film festi-
vals, ISNA reported.
The Kerala festival aims to map and re-
flect the exploding nature of media in its 
many facets of creativity and resistance.
It will be organized by the Kerala State 
Chalachitra Academy for the Department 
of Cultural Affairs.
The festival will run from June 19-25.
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 27)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN                

There is also a three-hour program in Kurdish language 
which is broadcast daily.  Currently the Kurdish pro-
gram is broadcast by an 800-kilowatt transmitter located 
in Gasr-e-Shirin.
Arabic programs of Radio Kermanshah are broadcast in 
two time period – morning and evenings, six-and-half 
hours a day.  These programs are received in most of 
Arabic countries as well.
There are two 100-kilowatt transmitters installed in the 
Kermanshah Radio Center as well. 
Radio Gorgan began broadcasting regularly in 1960 
with only fifteen minutes a day in Turkish language.  
Its coverage was limited to only fifteen kilometers.  
Since the city of Gorgan is located near number of vast 
plains which are the homes of many Turkman tribes, its 
transmitting power was soon increased by installation 
of a 10-kilowatt transmitter.  Currently Radio Gorgan 
broadcasts nineteen hours daily.  Four hours of the sta-
tion’s nineteen hours are in Turkman language.
The Turkman language programs consist of programs 
for children, young adults, farmers, workers and variety 
of other interesting subjects including native music.
Radio Sari began its broadcasting in 1970 with a 1-kilo-
watt transmitter.  The station was established mainly to 
assist the farmers in the Mazandaran Province area and 
to encourage local artists and musicians to preserve the 
native arts and music. 
Among Radio Sari’s most popular programs are: “Tee-
Tees of Mazandaran” (Youth of Mazandaran) and “Deh-
ghan” (Peasent).  The Dehghan program is intended to 
inform farmers and peasants of the latest progress and 
development in farming, raising cattle and to answer 
their questions.   

Radio Darya broadcasts only during the summer sea-
sons from a station located in Chalus located in north-
ern Iran.  The Chalus station was established in 1972 
with a 29-kilowatt transmitter.  Due to the traffic from 
all points in Iran and from other countries to the coast of 
the Caspian Sea three million people every year listen to 
Radio Darya.  The station is called Darya meaning Sea 
because it is mainly received by people near the Caspian 
Sea.                                                      To be countinued

IRANICA

Statues of Iranian luminaries 
unveiled at UN Office in Vienna

Statues of four Iranian luminaries were unveiled during a ceremony at the United Nations Office at Vienna on Tuesday. 
Iran’s ambassador to the International Atomic Energy Agency, Ali-Asghar Soltanieh, and several other Iranian and foreign dip-
lomats attended the unveiling ceremony for the statues of Avicenna, Abu Rayhan Biruni, Zakariya Razi (Rhazes), and Omar 
Khayyam. “The idea was proposed by Iran’s representative at the UN Office at Vienna and was realized with the cooperation 
of Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization (CHTHO). The process of making the statues began two 
years ago,” Soltanieh told the Persian service of IRNA. 
“The statues were completed last week and were transferred to the open space of the UN office. The date for the unveiling was 
also discussed with (members of) several organizations, including the United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) and the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), and finally the day June 9 was selected.” The 
four statues are the symbols of Iranians’ adventurous spirit over the centuries and they are gifts from the Iranian nation to the 
world, Soltanieh added. Abu Ali al-Husayn ibn Sina, known as Abu Ali Sina and commonly known in English by his Latinized 
name Avicenna was born c. 980 near Bukhara, in contemporary Uzbekistan, and died in 1037 in Hamedan, Iran. He was a 
Persian polymath and the foremost physician and philosopher of his time. He was also an astronomer, chemist, geologist, 
logician, paleontologist, mathematician, physicist, poet, psychologist, scientist, soldier, statesman, and teacher. The Muslim 
physician and writer Abu Bakr Muhammed ibn Zakariya Razi (854?-925?), also known as Rhazes, whose medical writings 
greatly influenced the Islamic world and Western Europe in the Middle Ages, was born and died in Rey. He wrote on almost 
every aspect of medicine. Omar Khayyam (1048-1123) is chiefly known to English-speaking readers through the translation 
of a collection of his quatrains in “The Rubaiyat of Omar Khayyam” (1859), by the English writer Edward Fitzgerald. 
Abu Rayhan Biruni (973-ca. 1048) was a Muslim astronomer, mathematician, geographer, and historian. 

Persian handicrafts are
improperly packaged
Cultural official Hossein Hatefi-Farmad is convinced that 
Iran’s handicrafts do not enjoy good packing. 
He said “Our Persian handicrafts are packed either in nylon 
or cigarette packs.” 
Merchants often make use of empty boxes and old cigarette 
packs to package their goods. 
Hundreds of artists, scholars, and students as well as for-
eign guests attended the World Handicrafts Day ceremony 
on Wednesday, where over 40 handicraft artists, craftsmen, 
and exporters from different provinces were honored. 
The ceremony was held at the Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB) International Conference Hall. 
Speaking at the ceremony, Iran’s Cultural Heritage, Tour-
ism and Handicrafts Organization (CHTHO) Deputy 
Director for Handicrafts Hossein Hatefi-Farmad said that 
improper packing is the main problem of the handicrafts 
industry, adding, “The best way to improve this situation is 

to remove the obstacles in the way to exporting handicrafts, 
and to help develop good advertisements and marketing.” 
He also announced that the CHTHO Handicrafts Depart-
ment is studying the packaging of 30 products, adding that 
the studies will be finished in about six months. 
“We are hopeful to attract many investors,” he stated. 

Hatefi-Farmad also talked about the World Crafts Council 
Regional Assembly meeting, which is to be held in Iran in 
the first month of the autumn, and said that Iran had previ-
ously played host to two editions of the assembly meeting. 
He also lamented the fact that despite the great number of 
handicrafts in Iran, the only representative of Iran in the as-
sembly meeting so far is the CHTHO, and asked for more 
Iranian artists and NGOs to register for the meeting. 
The Handicrafts Department is making every effort to 
fully support craftsmen, he said, adding that Persian carpet 
exports have unfortunately declined in recent years. 

Photo: An embossed silver vase created by Iranian artisans 
in Isfahan 
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 CNPC to Start
Drilling in Azadegan

China’s CNPC plans to start drilling in Iran’s huge North Azadegan oilfield 
next year after a $2 billion deal, under which the top Chinese energy firm had 
struck “attractive terms“, an industry source said on Tuesday.
CNPC, parent of Pet-
roChina, is waiting for 
Tehran’s final green light 
for a deal agreed in Janu-
ary with National Iranian 
Oil Company (NIOC) 
to establish 75,000 bar-
rels per day of oil produc-
tion in four years to de-
velop first phase of North 
Azadegan field, Reuters 
reported.
State-run Chinese oil firms, including top refiner Sinopec Group and offshore 
specialist CNOOC, have each clinched oil and gas deals with Tehran as the 
world’s No.2 oil user now imports half its crude oil consumed.
But firms have yet to plough in big investment, as they have long complained 
Iran’s buyback terms are not generous enough for oil contracts, while multi-
billion-dollar natural gas pacts are constrained by access to often US-patented 
technology amid Iran’s standoff with western powers over its nuclear pro-
gram.

“It took other Chinese state oil firms eight to nine months to get the Iranian 
government’s approval after signing agreement with Iranian oil firms. The of-
ficial approval for CNPC should be issued in the coming few months,“ said 
the source.

Keeping Mum
The Azadegan deal came just months before a $4.7 billon deal CNPC signed 
last week with NIOC to develop phase 11 of South Pars gas field, as reported 
by Iranian state media, though CNPC officials have kept mum on the deal.
Under the north Azadegan deal with a tenure of 12 years, CNPC is commit-
ted to use 48 months to equip the oilfield with full operating facilities with the 
capacity of 75,000 bpd.

The source said CNPC will get a three-pronged package as a return for its 
investment in North Azadegan: reimbursement of investment in the form of 
cash or oil and gas productions, which should not exceed 40-50 percent of the 
total production of the field. CNPC will also get interest compensation for 
the total investment calculated at Libor benchmark rate plus a certain points, 
plus a comparatively fixed investment return fees, said the source.
“These terms are very attractive,“ the source said, adding that the two sides 
will talk about the second phase of investment after a more precise assess-
ment when the first phase goes through for a certain period of time.

CNPC is also very interested in the South Azadegan oilfield, which the Ira-
nian government seems more inclined to develop on its own, the source said.
Several western energy firms have put projects in Iran, the world’s fourth-
largest oil producer, on hold or scrapped them due to US and UN sanctions 
but Asian companies, particularly from energy-hungry China and India, have 
been pursuing deals.
China is the second-largest buyer of Iran’s oil with imports near half a million 
barrels in the first four months of 2009. Iran is China’s second-largest crude 
supplier. 

To reach your Persian audience
talk to "Persian Weekly" first.

ECONOMEY

 Petropars Will Develop
 New Gas Fields

   

Iran-Alborz semi-floating platform will formally begin operations in the Caspian Sea and contracts for 
the development of phases 27 and 28 of South Pars gas field will be finalized on Wednesday in the pres-
ence of Oil Minister Gholamhossein Nozari. 
According to Shana.ir, during the formal inauguration of the gas injection project into the major Aghajari 
oil fields on Monday, Managing Director of National Iranian Oil Company Seifollah Jashnsaz said the 
semi-floating platform will come on stream on Wednesday, June 10.

“Negotiations on developing phases 27 and 28 of South Pars gas field have been finalized with Petropars 
Company and the contract will be signed in the presence of the oil minister,“ he said.
This is while Malaysia’s state-run Petronas has also stated that it will partner with CNPC when the Chi-
nese oil company takes over as the main foreign investor in a multi-billion dollar gas project.
Iran has said CNPC is to replace Total to develop Phase 11 of South Pars field after it inked a $4.7 billion 
deal with the Chinese oil company, although the French major has said it remains as operator of Phase 
11.
“I have been told by CNPC that they are taking over Total’s interests in the upstream and that they will 
become the operator for Phase 11,“ Mohammad Hassan Marican, Petronas president and chief execu-
tive, told Reuters.

Petronas is facing declining production at home, especially on the continental shelf of Malaysia, and 
crude oil and condensate output will be 650,000 barrels per day (bpd) this year, less than the 700,000 
bpd forecast last year, and the company is pushing overseas to try to get new reserves.
Petronas would look at new opportunities as well as its existing commitment as a 10 percent stakeholder 
in South Pars Phase 11. The field is part of the world’s largest gas reservoir. 

“We remain positive with Iran, yes, it is not really the regulatory environment that’s tough but it is also 
the external pressures not to invest in Iran,“ Hassan said. “This is an industry that is anchored on long-
term, one needs to remain true to one’s partners and not just plan to go in and out, depending on which 
way the wind blows and there are not many resources,“ he said.
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International

UK’s Brown  
survives ouster, must 

win back voters
British Prime Minister Gordon Brown has survived a plot to force his ouster — but faced a 
harder task Tuesday: persuading the public he can haul Britain out of recession and reform a 
tainted political system. 
The British leader has wooed doubters within his Labor Party ranks by admitting some of his 
failings. 

“I have my strengths and I have my weaknesses, I know I need to improve,” Brown told a private 
meeting of Labor’s 350 lawmakers, according to an account supplied by his office. 
Now Brown hopes to win over voters with plans to create jobs, improve public services and 
modernize Britain’s centuries-old Parliament. 
Brown’s office said policy ideas will be rolled out over the coming weeks, and that Brown would 
deliver on a repeated promise to hold an inquiry into mistakes made over the 2003 U.S.-led 
invasion of Iraq. 
Treasury chief Alistair Darling said the government must now focus on winning public sup-
port, after Brown’s Labor was punished in European Parliament and local assembly elections 
last week. 
“We have to make sure that we work hard to rebuild people’s trust,” Darling told reporters at a 
meeting of European finance ministers in Luxembourg. “One of the best ways of doing that is 
getting on with the job.” 
Brown’s Cabinet, newly reshuffled, will meet Friday to discuss a new domestic agenda. “This is 
about how we move to the next stage, building on what we have already achieved and what we 
have done,” Brown’s spokesman Michael Ellam said. 
More than a dozen Cabinet members resigned last week — some saying Brown also should quit 
following his timid response to a scandal over lawmakers’ excessive expenses claims. 
Though the scandal implicated all three of the Britain’s main parties, voters last week punished 
Brown’s Labor Party most severely. Labor finished third place nationally in the EU assembly 
vote — and won its lowest share of the vote since 1910. 
Most Labor lawmakers refused to back the party dissidents calling for Brown’s resignation, as 
many apparently decided that forcing a new leadership contest could damage the party further 
before general elections, expected next year. 
Labor legislators said they were impressed by Brown’s candor during Monday’s party meeting. 
Stephen Ladyman said that, if Brown made better attempts to explain domestic policy, he could 
win the same acclaim at home that he has received from overseas for his handling of the global 
economic crisis. 
“Why is it that he’s recognized as a great world leader in every country except this one?” Lady-
man told the BBC. “He needs to reconnect with the public.” 
Cabinet minister Tessa Jowell said Brown would call for national elections in May. 
Brown’s Labor is seen as almost certain to lose to the opposition Conservatives. 
Analysts said Brown was likely hoping the economy would improve next year and help revive 
his political fortunes. 
“I think Brown is convinced that, by eight to nine months time, the economy might show signs 
of improving and that he will be over the worst of the crisis,” said Pete Dorey, a political scientist 
at the University of Cardiff. “He wants to say ‘I got Britain out of recession, now back me’.” 

Interpol to help identify 
victims of Air France crash
PARIS (Xinhua) -- The international police agency Interpol said on Tuesday that it 
would help to identify victims in last week’s crash of Air France Flight 447 over the 
Atlantic Ocean. 

“Since the victims of this tragedy came from all parts of the globe, international col-
laboration will be essential in ensuring their accurate, dignified and speedy recovery 
and identification so as to enable the families to begin the healing process,” Interpol 
Secretary-general Ronald Noble said. 
According to a statement from the agency, the efforts “will be based on Interpol’s in-
ternational accepted Disaster Victim Identification (DVI) protocols.” Data such as 
tattoos, fingerprints, surgical implants and dental X-rays will be collected from the 
recovered remains. 
The plane crash on June 1 took the lives of all 228 people on board. Only 28 bodies 
have been recovered by salvage crews so far. ? 

UN environment 
chief urges 
global ban on 
plastic bags
Single-use plastic bags, a staple of Ameri-
can life, have got to go, the United Na-
tions' top environmental official said. 
Although recycling bags is on the rise in 
the United States, an estimated 90 bil-
lion thin bags a year, most used to handle 
produce and groceries, go unrecycled. 
They were the second most common 
form of litter after cigarette butts at the 
2008 International Coastal Cleanup Day 
sponsored by the Ocean Conservancy, a 
marine environmental group. 
“Single use plastic bags which choke ma-
rine life, should be banned or phased out 
rapidly everywhere. There is simply zero 
justification for manufacturing them 
anymore, anywhere,” said Achim Steiner, 
executive director of the UN Environ-
ment Programme. His office advises UN 
member states on environmental poli-
cies. 
Steiner's declaration accompanied a 
UNEP report that identifies plastic as 
the most pervasive form of ocean litter. 
According to the report, “Plastic, the 
most prevalent component of marine de-
bris, poses hazards because it persists so 
long in the ocean, degrading into tinier 
and tinier bits that can be consumed by 
the smallest marine life at the base of the 
food web.” 

The ban is already being tested in China, 
where retailers giving out thin bags can 
be fined up to $1,464. According to one 
nationwide survey, 40 billion fewer plas-
tic bags were given out in grocery stores 
after the law's enactment. In addition, 
Ireland managed to cut single-use plastic 
bag consumption 90 percent by levying 
a fee on each bag that consumers use. In 
the United States, only San Francisco has 
completely banned plastic bags. Los An-
geles will do so in 2010. Also, Washing-
ton, D.C.'s city council is set to vote on a 
five-cent-a-bag tax later this month. On 
first reading, the bill passed unanimous-
ly. Similar proposals have failed in New 
York and Philadelphia. Keith Christman, 
senior director for the plastics division 
of the American Chemistry Council, 
responded that the term “single-use” is 
misleading because most people actu-
ally reuse plastic bags, “for example, to 
line their trash cans.” “A ban on plastic 
bags could also cause some unintended 
consequences,” he said. In particular, 
the increased demand for paper bags 
would double greenhouse emissions 
and create “a dramatic increase in waste,” 
Christman said. Leading U.S. plastic bag 
manufacturers aim to increase the recy-
cled content of plastic bags to 40 percent 
by 2015, he added. That would reduce 
plastic waste by 300 million pounds a 
year. Recycling is what we see as the best 
approach for the U.S.,” Christman said. 
“Plastic is just too valuable to waste.” 

(Source: mcclatchydc.com) 
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IRAN

‘clean’ election, in 
letter to Leader
In an open letter to the Supreme Leader released on Tuesday Hashmei Rafsan-
jani has reacted to allegations made against him and his family by President Ah-
madinejad. 
In his debate with presidential contender Mir-Hossein Mousavi on Wednesday 
night Ahmadinejad accused Rafsanjani and his family of economic corruption. 
Ahmadinejad also claimed that after his victory in 2005 election, Rafsanjani had 
written a letter to an Arab country in the Persian Gulf region saying that that the 
Ahmadinejad government will collapse within six months. 
The incumbent president also leveled charges against former Majlis speaker 
Nateq-Nouri’s family. 
In his letter Rafsanjani stated that Ahmadinejad’s “unfounded and irresponsible” 
remarks during the debate with Mousavi were reminiscent of the bitter actions 
of the anti-revolutionary groups at the beginning of the Islamic Revolution and 
also charges against him in the 2005 presidential election and parliamentary 
elections in 2000. 
Rafsanjani dismissed as “unacceptable” the view that the accusations were “un-
planned” and made under the atmosphere in the televised debate. 
The chairman of the Expediency Council said the accusations are illegal and run against Sharia (religious values) and are devoid of ethics 

Omar Khayyam 
Biopic Planned
   Iran and Russia will produce a joint film on the great Iranian poet, astrono-
mer, and mathematician Omar Khayyam in the near future. 
According to Mehr News Agency, primary negotiations were made between 
Iran’s Sima Film Productions, an affiliate of the Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB) and a troupe of cineastes from Russia at Sima Film office 
on Monday.
The head of Sima Film, Hassan Eslami-Mehr, and Russian producer Boris 
Tokarev accompanied by several Russian cineastes, including Vladimir Ani-
sko, Farasat Safiyev and Liudmila Gladunko, attended the ceremony.
They planned to review their facilities for making a film or an episodic series 
on the life of Khayyam.
The film locations of the historical TV series ’Mokhtarnameh’, by Davoud 
Mirbaqeri, in a suburb of Tehran will probably be used for Khayyam’s biopic.
Earlier, US-based Iranian director Kayvan Mashayekh had made an independ-
ently-released drama ’The Keeper: The Legend of Omar Khayyam’ in 2005. 
The film tells the story of a 12-year-old Iranian boy who discovers that his an-
cestor is Omar Khayyam. The story has been passed down in his family from 
one generation to another, and now it is his responsibility to keep the story 
alive for future generations. 
Khayyam (1048-1123) is chiefly known to English-speaking readers through 
the translation of a collection of his quatrains in ’The Rubaiyat’ (1859), by the 
English writer Edward Fitzgerald.

Academic Agreement 
With Spain

  A cultural agreement between the Spanish University of 
Alicante and Iran’s Cultural Office in the country was signed 
in Tehran on Tuesday. Based on the deal which emphasizes 
holding scientific conferences, implementing research 
projects, exchanging students, instructors, scientific books 
and experience, cooperation between the two bodies will 
develop, IRNA reported.Speaking at the signing ceremony, 
chancellor of the university, Ignacio JimŽnez Raneda 

said that today courses in Persian language have been 
institutionalized in the university. 
Referring to a short-term course on Iranian studies offered 
by the university last summer, he added that it proved very 
positive as the students are keen on organizing a similar 
course again. 
Iran’s cultural attachŽ, Ahmad Khezri, for his part, said 
that the agreement will help develop scientific and cultural 
cooperation between the university and Iran’s cultural 
office. 
University of Alicante is one of the leading universities in 
Spain with more than 15,000 students.
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