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مبادالت تجاري ايران و امريکا به
 600 ميليون دالر مي رسد

خاتمی: یک کودتای مخملین علیه مردم صورت گرفته؛ با 
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شيخ اصالحات افشا کرد
حضور میلیونی مردم در کمال آرامش، بدون شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه 
شد؟ و پاسخ حکومت به این حرکت بزرگ مردمی چه بود؟! ریختن خون مردم، امنیتی کردن 
شده،  مردم سرکوب  اعتراض  گفت:  خاتمی  نظام.  خیرخواهان  به  زنی  اتهام  و  جامعه  فضای 
کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و در فضایی تبلیغاتی که مدام 
از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقالب رنگی با 
منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای 
تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم از 

آشتی ملی و فضای آرام زده می شود؟!
ریاست  انتخابات  دوره  دهمین  شدگان  دستگیر  های  خانواده  با  دیدار  در  خاتمی  محمد  سید 
کشور  سراسر  در  که  هایی  خانواده  همه  توانستم  می  امروز  بودم  عالقمند  گفت:  جمهوری 
عزیزانشان در بند هستند و هیچ فریادرسی ندارند را از نزدیک در یک جمع ببینم و ضمن تشکر 
از نجابت و صبوری آنها و تالشهای عزیزانشان که به طور قطع در جهت آرمانهای انقالب و 

ارزش های تحریف نشده نظام بوده به یکایک ...     صفحه 6
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يک قلک پر از 
چرک کف دست!

و  راحت  زندگی  یعنی  »پول« 
فراوان،  امکانات  دغدغه،  بدون 
خیالی،  بی  خوش،  دل  دنیا  یک 
خوش بختی!! شما هم این جوری 
همان  »پول«  کنید؟!  می  فکر 
هایمان  بعضی  که  است  چیزی 
در حسرت به دست آوردنش می 

سوزیم و می سازیم و... 

فیلمساز ایرانی  مقیم لندن با 

"کفشهای عاشق" 
وارد جشنواره پورتو7  پرتقال شد!

مايکل جکسون کنسرت 
مرگ را اجرا کرد

میان  که  جکسون  مایکل   
سلطان  به  هوادارانش 
موسیقي پاپ مشهور است، 
روز پنجشنبه در لس آنجلس 
از  پس  جکسون  درگذشت. 
بیمارستان  به  قلبي  ایست 
اما  شد  منتقل  آنجلس  لس 
به گفته پزشکان اعالم دقیق 

علت مرگ او نیاز به ...

سینما

پرشین  به  کزارش خبرنگار 
دهم  انتخابات  جریان  در 
گره  و  جمهوری  ریاست 
به  آن  دنبال  به  که  کوری  
غیر   انتخاب  یک  آمد.  وجود 
سینمای  عرصه  در  منتظره 

فیلم کوتاه خبر خوش ...

صفحه16
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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 عزیزان می باشد

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

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 - علیرضا ریاحی

مهشاد   - کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر  از:   با تشکر 
ترکان- قارون - رضا اَرمیا - خانم دهقانیان -  احسان 

صادقیان-

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

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد
 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
Tel/fax: 020 8123 2357

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: 02081232357 - 07811000455

 لغو سفرهای  آقای رئيس جمهور 

به گزارش خبرنگار پرشین دومین سفر خارجي محمود احمدي نژاد پس از اعالم پیروزي مجددش لغو شد. در 
شرایطي که اعالم شده بود وي  تهران را به مقصد طرابلس ترک مي کند تا در سیزدهمین اجالس سران اتحادیه 
آفریقا شرکت کند  اعالم شد این سفر انجام نخواهد شد. حسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه »مشغله کاري 
و اولویت هاي دیگر« وي را به عنوان علت عدم انجام سفر رئیس دولت نهم ذکر و در عین حال خاطرنشان کرد؛ 
»قطعیت انجام این سفر از ابتداي طرح موضوع از سوي منابع رسمي اعالم نشده بود.« اگرچه قشقاوي کوشید 
با این استدالل حواشي لغو سفر احمدي نژاد را کمرنگ کند اما نماینده دفتر ریاست جمهوري ایران تایید کرد 
احمدي نژاد براي این سفر برنامه ریزي کرده بود اما این سفر لغو شد. ملغي شدن سفر محمود احمدي نژاد در 
شرایطي صورت گرفت که نخستین سفر وي پس از اعالم پیروزي اش با تاخیر انجام شد. در حالي که اعالم شده 
بود احمدي نژاد در کنفرانس شانگهاي شرکت خواهد داشت اما این سفر که قرار بود یک روز پس از برگزاري 
انتخابات انجام شود با اما و اگرهاي بسیاري همراه شد. اما باالخره احمدي نژاد به مراسم اختتامیه کنفرانس 
رسید و از سوي دیمیتري مدودوف همتاي روس خود مورد استقبال قرار گرفت؛ استقبالي که با تبریک ویژه 
وي همراه شد تا روسیه تنها کشور عضو گروه 1»5 باشد که اعالم پیروزي او را شادباش بگوید چرا که بنا بر 
اعالم منابع دولتي و رسمي نه تنها اروپاییان به احمدي نژاد تبریک نگفتند بلکه برخي موضع گیري ها از سوي 
ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و حتي دبیرکل سازمان ملل به دلیل حواشي انتخابات اخیر اعتراض دستگاه وزارت 

خارجه را نیز به دنبال داشت.

 پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوري باراک اوباما رئیس جمهوري امریکا که یکي از نخستین تبریک هاي 
رئیس جمهوري اش را از سوي احمدي نژاد دریافت کرده بود یا برخي کشورهاي اروپایي از جمله آنگال مرکل 
صدراعظم آلمان که اتفاقًا وي نیز اولین تبریک هایش از سوي رئیس دولت نهم ارسال شده بود، مواضعي را در 
خصوص لزوم تعامل با مردم اتخاذ کردند که همین امر اعتراض هاي تند مسووالن داخلي را به دنبال داشت. 
در خالل این رویدادها ایران، انگلیس را به تالش براي راه انداختن انقالب مخملي و ایاالت متحده و اتحادیه اروپا 
را به دخالت در امور داخلي متهم کرد و در پي آن برخي سفراي طرفین احضار شدند. کار به آنجا رسید که 
انگلیس و ایران در اقدامي هر کدام دو دیپلمات را اخراج کردند و ایران هشت کارمند سفارت بریتانیا را در تهران 
بازداشت کرد. به هر روي در شرایطي که روابط ایران با برخي کشورهاي غربي و در راس آن بریتانیا رو به 

تیرگي گذاشته است،  

اعالم شد احمدي نژاد به آفریقا مي رود تا در سیزدهمین اجالس اتحادیه آفریقا شرکت کند؛ اجالسي که عالوه بر 
سران کشورهاي آفریقایي، »بان کي مون« دبیرکل سازمان ملل متحد، »لوئیس داسیلوا« رئیس جمهوري برزیل، 

»ژان پینگ« دبیر کمیسیون اتحادیه آفریقا و »معمر قذافي« رئیس جمهوري لیبي حضور دارند.

توضيح ضروري 
شماره تلفن هفته نامه 

پرشین  به 
02081232357 تغییر کرد

www.persianweekly.co.uk

در جشنواره مسکو صورت گرفت 
 

ستايش از بازيگر ايراني 
 

فیلم سینمایي »بي بي« ساخته حسن یکتاپناه 
به عنوان تنها نماینده سینماي ایران در بخش 
فیلم  جشنواره  دوره  یکمین  و  سي  مسابقه 
ایراني که  فیلمساز  به نمایش درآمد.  مسکو 
»جمعه«  خود  فیلم  نخستین  با   2000 سال 
را  کن  فیلم  دوربین طالیي جشنواره  جایزه 
»بي بي« در جشنواره  نمایش  از  برده، پس 
مسکو در نشستي خبري گفت؛ »فیلم من را 
شدن  سرگرم  براي  چون  پسندند  نمي  همه 
بي«  »بي  است.  نشده  ساخته  بردن  لذت  و 
صرفًا یک مشکل اجتماعي را مطرح و توجه 

دیگران را به آن جلب مي کند.«
یکتاپناه که به همراه نیکتا طیبان تهیه کننده و 
دو بازیگر »بي بي« به مسکو رفته، در ادامه 
گفت؛ »شاید برخي بخواهند مشکل شناسنامه 
نداشتن برخي شهروندان را به سیاست ربط 
یک  در  نیست  نیازي  من  نظر  به  اما  بدهند، 
من  شود.  مطرح  سیاسي  مسائل  هنري  اثر 
فقط تالش کردم توجه همه را به مساله یي 
دارد.«  ایران وجود  جامعه  در  که  کنم  جلب 
سایت اطالع رساني سي و یکمین جشنواره 
بین المللي فیلم مسکو در مطلبي به مناسبت 
نمایش »بي بي« در این دوره از عالقه فراوان 
شهروندان مسکو به سینماي ایران خبر داده 
و دلیل آن را هم اعطاي دو جایزه بهترین فیلم 
و فیلم برگزیده منتقدان دوره قبل جشنواره 
میرکریمي  سیدرضا  سادگي«  همین  »به  به 
نویسنده  دولگین  نیکوالي  است.  کرده  ذکر 
»بي  درباره  مسکو  جشنواره  روزانه  بولتن 
به  و  جدي  درامي  فیلم  است؛  نوشته  بي« 
آرام  تصاویر  است.  محور  شدت شخصیت 
بي  همیشه  تقریبًا  دوربین  و  است  مالیم  و 
بي را در قاب خود دارد. کارگرداني زاهدانه 
و  پرهیزد  مي  زیبانمایي  نوع  هر  از  عمد  به 
صدا در تمام فیلم مانند یک متن جاري است. 
توجه  »این  دهد؛  مي  ادامه  روس  نویسنده 
جدي به قهرمان داستان از عالقه کارگردان 
روزانه  و  معمولي  زندگي  کردن  تصویر  به 
یک انسان عادي و تنها حکایت دارد؛ روایت 
غربت و سرگشتگي او در این دنیا و بي قراري 
و درماندگي پیرزن در جامعه معاصر. »بي 
انگیز سلیمه رنگزن  بي« بدون بازي شگفت 
در نقش اصلي باورپذیر نیست.« دولگین در 
پایان با نام بردن از دو جایزه دوربین طالیي 
و یوزپلنگ طالیي که فیلم هاي قبلي یکتاپناه 
»جمعه« و »داستان ناتمام« از جشنواره هاي 
کرده  بیني  پیش  اند،  گرفته  لوکارنو  و  کن 
بي«  »بي  درام شرقي  یعني  او  فیلم  سومین 
هم  تفاهم  و  سازگاري  مفهوم  بر  تاکید  با 
یک زندگي موفق جشنواره یي داشته باشد. 
به  مسکو  فیلم  جشنواره  مهر  گزارش  به 
و  نامدار  فیلمساز  میخالکف  نیکیتا  ریاست 
سال  پنجاهمین  امسال  روس  اسکار  برنده 
برگزاري خود را جشن مي گیرد و امروز با 

معرفي برگزیدگان به پایان مي رسد. 

نادر نادرپور
شد  زاده  تهران  در   1308 سال  در  نادرپور 

دبستان و دبیرستان در تهران را پایان 
برد و در 1328 برای آموزش ادبیات فرانسه به 
پاریس رفت پس از چند سال به تهران  بازگشت 
در 1343 رهسپار ایتالیا شد و پس از آموختن 
زبان ایتالیایی برای بار  دوم به فرانسه عزیمت 
کرد و پس از 3 سال اقامت در این 2 کشور باز 

به ایران آمد 
و  رفت  فرانسه  و  ایتالیا  به  هم  باز   1350 در 

برگشت سالها در اداره کل هنرهای 
سرپرستی   1351 سال  از  میکرد  کار  زیبا   
گروه ادب و هنر امروز را در سازمان رادیو و 

تلویزیون ملی ایران به عهده داشت 

 خوشه های تلخ 
بر کشتزارهای خزان دیده ی افق 

 هان ، ای خدا !  شبان سیه را فرو فرست 
تا از مزار گمشدگانت خبر دهند 

 مرغان باد را همه شب سو به سو فرست 
اینک ، غروب روز نبرد است و ، ای دریغ 

کز آن سپاهیان دالور نشانه نیست 
 آنان به زیر خک سیه خفته اند و ، مرگ 

جز پاسبان این افق بیکرانه نیست 
این ابرها که می گذرند از کنار کوه 

وان تک درخت پیر که می لرزد از هراس
گریند ، چون تنوره کشد سرخی شفق
 بر گور بی نشان شهیدان ناشناس
تا بذر کشتگان زمین بارور شود 

تا خوشه های تلخ بروید ز سینه ها 
 باید ز چشم هرزه ی این ابرهای سرخ 

 باران خون ببارد و باران کینه ها 
این ماهتاب ها که درخشیده بی امید 

بر سنگهای تشنه و بر خک های سرد 
وین بادهای تر ، که بر افشانده ریگ ها 

 بر گور خفتگان بال دیده ی نبرد 
این اشک ها که دیده ی مادر فشانده گرم 
 بیهوده بر مزار جگر گوشه ها ی خویش

 فردا ، گواه جنبش خشمند و انتقام 
خشمی که زود می درود خوشه های خویش

 آنان که بذر آدمیان را فشانده اند 
 بر داس خشمگین اجل بوسه می نهند 
وان خوشه های تلخ که از کینه ها دمید 
می پژمرد ، چو مژده ی اینده می دهند 

هان ، ای خدا ! شبان سیه را فرو فرست 
تا ننگ وحشیان زمین را نهان کنند 

بر دشت ها ، سیاهی شب را بگستران 
 تا کشتگان به گنهش سایبان کنند 

این گورهای نو که دهان باز کرده اند 
تا لقمه های گمشده را در گلو برند 

فردا ، به جانیان و خسان روی می کنند 
 تا طعمه های تازه ی خود را فرو برند 

با شاعران معاصر
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روساي جمهور در ترازوي اعتماد 
در   )world public opinion( آپینیون  پابلیک  ورلد  تحقیقاتي  موسسه    
را  جهان  برجسته  رهبران   2009 سال  به  مربوط  خود  نظرسنجي  تازه ترین 

براساس شاخص اعتماد مردم 20 کشور دنیا رتبه بندي کرد. 
چهارم  فاصله  در  که  نظرسنجي  این  نتایج  براساس  ایران  عصر  گزارش  به 
آمریکا  رئیس جمهور  اوباما  باراک  گرفت  امسال صورت  ژوئن   12 تا  آوریل 

باالترین اعتماد جهاني را بین هشت رهبر شاخص دنیا جلب کرد. 
طبق این نظرسنجي 62 درصد مردم جهان به طور متوسط اعالم کردند داراي 
پوتین،  والدیمیر  مقابل  هستند.در  اوباما  به  اعتماد«  مقداري   - باال  »اعتماد 
جهاني  اعتماد  کمترین  ایران  رئیس جمهور  احمدي نژاد  و  روسیه  نخست وزیر 
را به خود اختصاص دادند به نحوي که تنها 34 درصد اعتماد باالي خود به 
کردند.در  اعالم  را  احمدي نژاد  به  خود  باالي  اعتماد  نیز  درصد   28 و  پوتین 
متوسط  به  نتوانستند  جهان  رهبران  از  هیچ یک  اوباما  از  غیر  نظرسنجي  این 
اعتماد باالي 40 درصد دست پیدا کنند به طوري که بان کي مون 40، مرکل 40، 
گرفتند. باال  اعتماد  راي  32 درصد  تائو  و هوجین   36 38، سارکوزي  براون 
این نظرسنجي در 20 کشور جهان شامل چین، هند، آمریکا، اندونزي، نیجریه، 
پاکستان، روسیه، مکزیک، آلمان، انگلیس، فرانسه، لهستان، آذربایجان، اوکراین، 
کنیا، مصر، ترکیه، عراق، سرزمین هاي اشغالي فلسطین و کره جنوبي صورت 
را  جهان  جمعیت  درصد   62 مجموع  در  کشورهایي  دیگر  عبارت  به  گرفت، 
تشکیل مي دهند.در این نظرسنجي که با مشارکت بیش از 19 هزار نفر صورت 
انجام  براي  جهان  رهبران  به  مقدار  چه  شما  شد:  سوال  مخاطبان  از  گرفت 
اقدامات صحیح در ارتباط با امور جهاني اعتماد دارید؟ به عنوان مثال میانگین 
اعتماد  احمدي نژاد  به  کردند  اعالم  نظرسنجي  این  در  پاسخگویان  28 درصد 
باال - مقداري اعتماد دارند در حالي که متوسط 49 درصد هیچ اعتمادي به او 
ندارند یا اینکه اعتمادشان بسیار پایین است. در مورد احمدي نژاد نتایج نشان 
مي دهد که نگاه اکثر کشورهاي مورد نظرسنجي به رئیس جمهور ایران منفي 
است. در حالي که این نظرسنجي قبل از انتخابات ریاست جمهوري 12 ژوئن 
صورت گرفته نتایج حاکي است 15 کشور از 20 کشور مذکور نگاه غالبا منفي 
توام با بي اعتمادي به احمدي نژاد دارند.در اروپا نگاه عموم مردم به احمدي نژاد 
 79( فرانسه  درصد(،   81( آلمان  در  که  طوري  به  است  بي اعتمادي  از  حاکي 
انگلیس )69 درصد( و لهستان )64 درصد( نگاه اکثریت منفي است.  درصد(، 
در عین حال 84 درصد آمریکایي ها گفتند نگاهشان به احمدي نژاد اعتماد پایین 
– بي اعتمادي است.براساس این گزارش بیشترین نگاه مثبت به رئیس جمهور 
درصد  باالترین  که  به طوري  مي شود  مشاهده  اسالمي  کشورهاي  در  ایران 
اعتماد در بین همه کشورها متعلق به پاکستان )75 درصد( است. دراسرائیل 
است.در  برآورد شده  57 درصد  برابر  احمدي نژاد  به  باال  اعتماد  نیز درصد 
ترکیه، مصر و آذربایجان نیز درصد اعتماد باال -مقداري اعتماد به احمدي نژاد 
به ترتیب برابر 33، 39 و 27 درصد ارزیابي شده است.در خصوص هند و چین 
نیز 42 درصد هندي ها و 29 درصد چیني ها اعتماد باال - مقداري اعتماد خود را 

به رئیس جمهور ایران نشان داده اند. 

استعفا از 
پرس تی وی 

به خاطر نحوه گزارش 
انتخابات ايران

روزنامه تایمز در شماره روز چهارشنبه، 1 ژوئیه، گزارشی را 
به اعتراض یک مجری تلویزیونی به نحوه خبررسانی یک شبکه 

برون مرزی دولت ایران اختصاص داده است. 

انگلیسی  تلویزیونی  شبکه  مورد  در  روزنامه  این  گزارش  در 
آمده  اسالمی،  جمهوری  دولت  به  متعلق  وی،  تی  پرس  زبان 
است که یکی از مجریان بریتانیایی این تلویزیون که از آن با 
عنوان "بلندگوی دولت ایران" در لندن یاد شده، در اعتراض به 
عدم بی طرفی پرس تی وی در گزارش ماجرای انتخابات اخیر 

از این شبکه استعفا داده است.

تایمز می افزاید که بودجه شبکه بیست و چهار ساعته تلویزیونی 
پرس تی وی را رژیم ایران تامین می کند و به گفته منتقدان، 
این شبکه از دفاتر غیر قابل تشخیص خود در نزدیکی هنگر لین 
در لندن، تبلیغاتی به نفع دولت ایران را برای ساکنان بریتانیا 

پخش می کند. 

گویندگان  از  یکی  فراری،  نیک  که  نویسد  می  روزنامه  این 
مشهور رادیویی بریتانیا، طی چند روز گذشته در اعتراض به 
اقدام دولت ایران در سرکوب شدید مخالفان پس از انتخابات 
اخیر از شغل خود در پرس تی وی استعفا داد اما هنوز هم چند 
شهروند دیگر بریتانیایی، از جمله چند نماینده پارلمان و خواهر 
این  به کار در  بلر، همسر نخست وزیر سابق، همچنان  شری 

شبکه ادامه می دهند.

به نوشته تایمز، در حالیکه دولت ایران روزنامه نگاران خارجی 
را از آن کشور اخراج می کند، پرس تی وی آزادانه به فعالیت 
خود در بریتانیا ادامه می دهد و حتی توانسته است آگهی های 

تبلیغاتی خود را در اتوبوس های شهری لندن نصب کند. 

رژیم  که  نویسد  می  تلویزیونی  شبکه  این  توصیف  در  تایمز 
شده  اعالم  هدف  با  و  قبل  سال  دو  را  وی  تی  پرس  ایران، 
نحوه  و  کرد  تاسیس  غربی  های  رسانه  انحصار"  "شکستن 
گزارش دهی آن از انتخابات اخیر و رخدادهای پس از آن، قطعا 

با سایر رسانه های تفاوت داشته است. 
از جمله عناوین خبری این شبکه تلویزیونی در روزهای اخیر 
می توان به این موارد اشاره کرد: "احمدی نژاد وعده می دهد 
به  دستور رسیدگی  نژاد  "احمدی  بشکند"،  را  انحصار جهانی 
پرونده  نگهبان  "شورای  و  کرد"  صادر  را  ندا  مشکوک  مرگ 

انتخابات ایران را بست."

ايران

احتمال مجازات
 نوکيا زيمنس 

»چارلز شامر« سناتور دموکرات مجلس سناي آمریکا 
در  گراهام«  »لیندسي  جمهوریخواه  سناتور  همراه  به 
به  که  هستند  سنا  در  تصویب  براي  طرحي  ارائه  پي 
موجب آن شرکت هایي که به دولت ایران ابزار پیشرفته 
شنود مکالمات تلفني و کنترل فضاي وب را فروخته اند 
در آمریکا مورد تحریم قرار بگیرند. به گزارش »عصر 
ایران« این دو سناتور دلیل ارائه این طرح خود را متوقف 
کردن گردش آزاد جریان اطالع رساني از سوي دولت 
ایران در پي اعتراضات مردمي به نتایج اعالم شده پس 

از انتخابات ریاست جمهوري اخیر ایران دانسته اند. 

*********************************
رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح: 

اروپا صالحيت مذاکره با 
ايران را ندارد 

 
 رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح با اشاره به اظهارنظرهاي 
از  پس  درگیري هاي  درباره  اروپا  اتحادیه  مقامات 
انتخابات ریاست جمهوري خواستار لغو مذاکرات ایران 

با کشورهاي اروپایي شد.

فارس، سردار سرلشکر سید  خبرگزاري  گزارش  به   
نیروهاي  راهبردي  نشست  در  فیروز آبادي  حسن 
مسلح، اتحادیه اروپا را یک پیمان سیاسي - اقتصادي 
شکست خورده دانست و گفت: این اتحادیه در انتخابات 
شده  مواجه  اروپا  مردم  اعتماد  عدم  راي  با  اروپایي 
است که آخرین نمونه آن راي 15درصدي مردم ایتالیا 
بود، به گونه اي که بر اثر عدم مشارکت مردم، انتخابات 
آن باطل اعالم شد، بنابراین اعضاي اتحادیه اروپا در 

گروه 5+1 اعتبار خود را از دست داده اند.

گروه  اروپایي  عضو  سه  آلمان  و  فرانسه  انگلیس،   
موسوم به 5+1 هستند که با ایران درباره فعالیت هاي 
فیروزآبادي  همچنین  مي کنند.  مذاکره  هسته اي اش 
کشورهاي  سیاسي  مقام هاي  اظهارات  به  اشاره  با 
در  که  آنجا  از  افزود:  ایران  انتخابات  درباره  اروپایي 
ایران  ملت  به  آنان  دشمني  گروه  این  دخالت هاي  اثر 
سیاست  بخش  سیاسي  مسوول  و  است  شده  آشکار 
خارجي این اتحادیه نیز که در گذشته هیچ گاه موضع 
نبود،  حمایت کشورهاي عضو  مورد  و  نداشت  ثابتي 
اکنون در چهره حامي آشوبگران در ایران ظاهر شده 
است، به کلي صالحیت هرگونه مذاکره با ایران را از 

دست داده است.

 این عضو شوراي عالي امنیت ملي کشور خاطر نشان 
اشتباهات  درباره  آنکه  از  قبل  آنها  ما،  اعتقاد  به  کرد: 
فاحش عذرخواهي کنند و عمال نشان دهند که پشیمان 

شده اند، حق ندارند صحبت از مذاکره به میان آورند.
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ماجراي دزدیده شدن یک کشتي دانمارکي در خلیج عدن 
 

به خاطر يک مشت دالر 
 

 مینا شرفي

 زماني که کاپیتان آندري نوژکین به صفحه رادار نگاه کرد دریافت اتفاق بدي در انتظار آنها است. یک شيء کوچک 
به سرعت به کشتي آنها نزدیک مي شد. کشتي CEC Future که یک کشتي بازرگاني دانمارکي است از هنگامي 

خلیج  به  که 
وارد  عدن 
شد در حالت 
باش  آماده 
داشت.  قرار 
ها  ر تشبا آ
ي  ا بر
بله  با مقا
حمله احتمالي 
ن  ا د ز د
یي  یا ر د
که  سومالي 
در  را  منطقه 
خود  کنترل 
آماده  دارند 
پس  بودند. 
هشدار  از 
ن  پیتا کا
کشتي  خدمه 
ع  ضو مو
نیروي  با  را 
یي  یا ر د
ک  ر نما ا د
میان  در 
 . شتند ا گذ
چند  از  پس 
ترس  دقیقه 
اضطراب  و 
شيء  آن 
قابل  بیگانه 
شد.  رویت 
قایق  آن 
عتي  سر پر
بود که تعداد 
مرد  زیادي 
سوار  مسلح 
بر آن بودند. 
ن  پیتا کا
در  نوژکین 
مي  باره  این 
»مي  گوید؛ 
نستیم  ا د
دزدان  آنها 
یي  یا ر د
آنها  هستند. 
یي  زاویه  از 
دیدن  که 
ما  براي  آنها 
بود  دشوار 
کشتي  به 
مي  نزدیک 
در  شدند 
با  حال  عین 
جهت  تغییر 
مداوم  هاي 
مي  باعث 
ما  شدند 
براي  نتوانیم 
آنها  گرفتن 
کنیم.«  اقدام 
ن  ا د ز د

سید محمد خاتمی: یک کودتای مخملین علیه مردم صورت گرفته؛
 با سرکوب نمی توان جلوی اعتراضات را گرفت

 شيخ اصالحات 

افشا کرد
 یک کودتای مخملین علیه مردم صورت گرفته؛ با سرکوب نمی توان جلوی اعتراضات را گرفت حضور میلیونی 
مردم در کمال آرامش، بدون شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه شد؟ و پاسخ حکومت به این 
حرکت بزرگ مردمی چه بود؟! ریختن خون مردم، امنیتی کردن فضای جامعه و اتهام زنی به خیرخواهان نظام. 
خاتمی گفت: اعتراض مردم سرکوب شده، کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند 
و در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و 
انقالب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ 
نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم از آشتی ملی 

و فضای آرام زده می شود؟!
گفت:  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  دهمین  های دستگیر شدگان  با خانواده  دیدار  در  سید محمد خاتمی 
عالقمند بودم امروز می توانستم همه خانواده هایی که در سراسر کشور عزیزانشان در بند هستند و هیچ 
فریادرسی ندارند را از نزدیک در یک جمع ببینم و ضمن تشکر از نجابت و صبوری آنها و تالشهای عزیزانشان 
که به طور قطع در جهت آرمانهای انقالب و ارزش های تحریف نشده نظام بوده به یکایک آنها عرض ادب و 
احترام کنم و مراتب همدلی خود را با آنها ابزار کنم. همانطور که وظیفه داشتم با خانواده هایی که عزیزانشان 
در جریان اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به شهادت رسیدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم 
و  رسمی  آمارهای  را  این  نیست،  کم  عزیزان  این  تعداد  بگویم.  تسلیت  حضورا  و  کنم  دیدار  شدند  محروم 

غیررسمی می گویند.
نظام جمهوری اسالمی باید حتی نسبت به ریختن یک قطره خون هم حساس باشد و با دوراندیشی و احساس 
مسؤولیت به مسأله رسیدگی کند، نه اینکه با ایجاد فضای تبلیغاتی مسموم حرکت آرام و هوشمندانه مردم را 
اغتشاشی که توسط چند نفر از بیرون نظام هدایت می شود بخواند. این توهین به شعور و بلوغ سیاسی مردمی 
است که با رأی خود برای تغییر ساز و کارهای غلط به عرصه آمدند، نه برای تغییر نظام و اعتراضشان هم به 

این بود که سرنوشت رأیشان چه شده است؟
تالش ما در تمام این مدت دعوت مردم به حضور در صحنه انتخابات بود و احساسمان این بود که ما هم 
جزئی از نظامیم؛ البته با تعریفی که از نظام داشتیم و هنوز هم اعتقاد داریم هر خودسری نباید به نام نظام 

انجام شود.
تعریف ما از نظام جمهوری اسالمی نظامی است که مردم در آن محور و مدارند و بزرگترین سرمایه آن اعتماد 
مردم است و وظیفه خطیر حاکمیت صیانت از آراء  مردم است. در سفرهای مختلفی که در جریان انتخابات 

داشتم مردم از من می پرسیدند تضمین شما برای صیانت از آراء ما چیست؟

بخش قابل توجهی از مردم به دعوت ما به صحنه آمدند اما با این نتیجه و این برخوردها مطمئن باشید دیگر نه 
ما می توانیم با اطمینان کسی را به حضور در صحنه دعوت کنیم و نه دیگر کسی حرف ما را خواهد پذیرفت.

از هموطنانمان  تعداد زیادی  از مرگ  اند هستم و  نگران عزیزانی که دستگیر شده  اگرچه من هم مانند شما 
داغدار، اما نگرانی اصلی همه ما از میان رفتن اعتماد مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه و سرمایه نظام است.

پیشنهاد مشخص ما برای برون رفت از این وضعیت تشکیل یک هیأت کامال بی طرف برای بررسی تمامی 
جوانب این انتخابات بود تا پس از بررسی دقیق و موشکافانه اگر به تخلفی پی برد نظام با شجاعت به آن 

اعتراف کند و اگر مسأله ای در میان نبود با استدالل منطقی اذهان مردم اقناع شود.
فلسفه انتخابات با همه هزینه هایش این است که نماینده مردم بر مسند امور گماشته شود، اما زمانی که ذهن 
جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است فلسفه اصلی انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و نظام شکست خواهد 

خورد.
متأسفم از اینکه اعالم کنم جرم شما و عزیزانتان این است که در ایران ماندید و برای تقویت نظام و تأمین 
حقوق مسلم مردم تالش کردید و اینک باید مورد بی مهری و کم لطفی قرار گیرید. کسانی که لب به اعتراض 
گشودند دلسوز ایران بودند، دلسوز نظام بودند. خیرخواهان هم متفق بودند که برای داوری درباره انتخابات 

به مرجعی که بی طرف نیست اکتفا نکنید.
نتایج  به  اعتراض  در  قانونی  تجمعی  برگزاری  برای  کشور  وزارت  از  انقالب  دار  ریشه  و  رسمی  تشکلهای 
انتخابات درخواست مجوز کردند. اما عدم صدور مجوز از یک سو و بستن تمام راههای ارتباطی خیرخواهان 
و بزرگان با مردم باعث شد آن حضور میلیونی که از حیث جمعیت از بزرگترین راهپیمایی های انقالب چیزی 
کم نداشت اتفاق بیافتد، در کمال آرامش، بدون شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه شد؟ و پاسخ 
حکومت به این حرکت بزرگ مردمی چه بود؟! ریختن خون مردم، امنیتی کردن فضای جامعه و اتهام زنی به 

خیرخواهان نظام.

واقعا جای تعجب دارد که موسوی عزیز که از سرمایه های نظام است و در ایمان و تدین و پایبندی او به راه 
امام شکی نیست، امروز با ایجاد فضایی کامال یک طرفه و با بستن تمامی راههای قانونی ارتباطی بر روی 
جامعه و در فضای تبلیغاتی مسموم صدا و سیما و روزنامه های دولتی که از طریق آن ها فقط سم در جامعه 
مهندس  مانند  نفر  ایران چند  مگر  است!  گرفته  قرار  آماج حمله  اساس  بی  اتهامات  انواع  با  پراکنده می شود 

موسوی و آقای کروبی دارد؟
امکانات مخابراتی، اینترنت و مطبوعات را به شدت محدود کرده اند و در فضایی کامال بسته و امنیتی که هر 
روز دهها نفر در کمال بی خبری دستگیر می شوند رسانه به اصطالح ملی بارها و بارها صحنه های خاصی 
را نشان می دهد تا از آن برای تحریک احساسات بخشی از جامعه بهره برداری کند و آنگاه انگشت اتهام را به 

سوی مردم نشانه می گیرند که چرا برای دریافت اخبار و اطالعات به منابع دیگر رجوع کرده اند!

میلیون ها نفر از مردمی که صدا و سیما مرتب از حماسه آنان دم می زند به نشانه اعتراض و در حالی که تمام 
راههای قانونی به روی آنها بسته شده به صحنه آمده اند، دهها نفر کشته شده اند و صدها نفر مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته اند! کجاست صدا و سیما که این ها را به جامعه نشان دهد؟ مسلم است که در این فضا افراد 
معدودی هم سوء استفاده خواهند کرد، اما نه زن و مرد و پیر و جوانی که برای نشان دادن اعتراض خود با 

سکوت به خیابان آمده اند.
من با تمام احترام و عالقه ای که به آیت اهلل شاهرودی دارم به صراحت می گویم آنچه امروز شاهد آن هستیم 
خالف بند بند بخشنامه ای است که خود شما تحت عنوان حقوق شهروندی صادر کردید و مجلس ششم آن را 
به عنوان قانون تصویب کرد. وظیفه قانونی و شرعی شما بود که به عنوان رئیس قوه قضائیه از ابتدای بروز 
این حوادث با جدیت اعمال مسؤولیت می کردید و در مورد نحوه بازداشتها، اختیار وکیل، شرایط زندانیان 
و بازجوییها قانون شکنان خشونت گرا را موظف به رعایت قانون و شرع می فرمودید. اگرچه تشکیل هیأتی 
برای رسیدگی به این موضوع پس از یک هفته جای امیدواری است ولی اعمال مسؤولیت شما یعنی آزادی 
این جمع کثیر، رسیدگی به تمام افتراهایی که به شخصیتها و سرمایه های نظام زده شده،  توهین هایی که به 

مردم شده.
من هرگز چه در زمان مسؤولیتم و چه حاال از عمل مجرمانه دفاع نکرده ام، ولی شما مسؤولید به حکم وظیفه 
پیگیری کنید تا این نگرانی رفع شود. مگر هرکس می تواند به هر صورت خواست مردم را بازداشت کند، بعد 
آنها را بازجویی کند و بدون اینکه کسی اطالع از نحوه برخوردها و فشارهای وارده به آنها داشته باشد تواب 
سازی و اعتراف گیری کند و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت 
گذاشته شود آنها را در سطح جامعه منتشر کند و دستگاه قضایی اظهار بی اطالعی کند؟! اگر اینچنین است 

تکلیف بر همه ما روشن است.
اگر معتقدید جرمی واقع شده مکلفید به صراحت قانون متهم را با رعایت تمام حقوق شهروندی و با ارائه حکم 
قضایی که دال بر طرح شکایت حقیقی یا حقوقی از وی باشد بازداشت کنید، به او حق انتخاب وکیل بدهید، و 
آنچه قانون اساسی به عنوان حقوق یک شهروند برشمرده برای او فراهم آورید و در دادگاهی صالح به جرمی 
که ادعا شده رسیدگی کنید، نه اینکه به این شکل فله ای عالقمندان به نظام و ایران توسط عده ای که هیچ کس 
مسؤولیت کارشان را به عهده نمی گیرد دستگیر شده، تحت فشار قرار گیرند و دستگاه قضایی و اطالعاتی 

کشور رسما اظهار بی اطالعی کند؟
انتخابات یک صدا گفتند اعتراض مردم باید مورد  دلسوزان نظام از هر دو جناح در مورد نتایج اعالم شده 
توجه قرار گیرد و با اکتفا به قضاوت مرجعی که بی طرفی اش با جانبداری چند تن از اعضاء سرشناس آن 
از یک طرف این ماجرا به کلی زیر سؤال رفته جامعه اقناع نخواهد شد و نشد و مرحمی بر این زخم نخواهد 

گذاشت و نگذاشت.
حاال همه از فضای آرام سخن می گویند. فضا چگونه باید آرام شود؟ با ادامه این دستگیریها، با امنیتی کردن 

بیشتر فضا؟! آشتی ملی به این ترتیب؟!
واقعیت این است که جامعه از نتیجه ای که اعالم شده اقناع نشده است. اگر خواهان آرامش در جامعه ایم، باید 
مسببین این خشونتها و دستگیریهای غیرقانونی به سرعت شناسایی و به مردم و مراجع قضایی معرفی شوند 
و این فضای زشت امنیتی برداشته شود. بعد در آرامش همه چیز را بسنجیم و ببینیم که چه کسانی شرایط برد 

برد را برای نظام به باخت باخت تبدیل کردند.
در فضایی که خشونت حاکم شد عقل رخت بر می بندد و مسبب تمام این خساراتی که متوجه ایران و جمهوری 
اسالمی شد بانیان این خشونت هستند. آنانکه اعتراض مردم را سرکوب می کنند بزرگترین پشتوانه نظام را از 
بین برده، فرصت را برای سوء استفاده بیگانگان و مغرضان فراهم می کنند، نه کسانی که مردم را به صحنه 

فراخوانده و خواهان رسیدگی به اعتراض مردم در فضایی بی طرف و مورد اعتماد جامعه هستند.
کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و با به کار بردن الفاظی سخیف و عجیب 
به چهره هایی که هر  را  اهانت ها  تهمت ها و  بزرگترین  اند و  را تحریک کرده  از جامعه  احساسات بخشی 
یک سرمایه نظام هستند روا داشته اند مجرم اند، نه عزیزان شما که جرمشان دفاع از حق مردم برای تعیین 

سرنوشت خود بوده و از آراء مردم دفاع کرده اند.
در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و 
انقالب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند، با اعمال روشهای 
غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می شوند و هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و 
نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و شاهد رفتارهای زشتی هستیم که سالها پیش ریشه آن الاقل در وزارت 
اطالعات کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می زنیم؟! این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ براندازی 

و انقالب رنگی یعنی چه؟
اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند، با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعالم شد باید 
بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته. با وضعی که ایجاد شده اگر اعتماد عمومی 
به جامعه بازنگردد هیچ کس دیگر دعوتی از سوی خیرخواهان برای حضور در صحنه را نخواهد پذیرفت. حتی 
اگر فقط ده درصد از جامعه به حاکمیت بی اعتماد شده باشد فاجعه است، در حالی که هر نگاه واقع بینی می 

بیند که دامنه بی اعتمادی بسیار گسترده تر است.
فضای آرام زمانی ایجاد می شود که اعتماد مردم جلب شود و بدانند بر سر آرائشان چه آمده، ضاربین و 

قاتلین مردم بی گناه شناسایی و محاکمه شوند و خسارت های مادی و معنوی جبران شود.
همه شما را که مؤمن، معتقد و دلسوز ایران و جمهوری اسالمی هستید به صبر دعوت می کنم. هیچ کار درستی 
به نتیجه نمی رسد مگر با صبر و تحمل. به خدا توکل کنید و با تمام توان از مسیرهای قانونی حق مسلم خود 

را مطالبه نمایید.
مطمئن باشید من هم همانطور که تا به حال اقداماتی کرده ام باز هم از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد و 
امیدوارم مجموعه نیروهای نظام با تدبیر و دلسوزی و عقالنیت این اعتمادسازی را جدی بگیرند و امیدوارم 
آیت اهلل شاهرودی در ماههای آخر مسؤولیتشان در قوه قضائیه با اعمال مسؤولیت سریع و قاطع زمینه آزادی 
عزیزانتان و جلوگیری از ادامه این خشونت ها را فراهم آورده و باقیات الصالحاتی برای خود به جای گذارند.

نباید تصور کرد که با سرکوب اعتراضات مردم اقناع می شوند، اعتراضی که سرکوب شود ادامه خواهد یافت 
اگرچه ممکن است شکل آن تغییر یابد. ابراز نظر و اعتراض حق مردم است و حکومت موظف است آن را پاس 

دارد.
گفتنی است در آغاز این دیدار خانواده دستگیرشدگان که اکثرا فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران و وکال هستند 
پس از شرح چگونگی و زمان دستگیری آنها، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نگهداری عزیزانشان و با اعالم 
بی خبری کامل از شرایط روحی و جسمی آنها که تنها با یک تماس تلفنی کوتاه حیات خود را اعالم کرده اند 
خواستار آزادی هرچه سریعتر عزیزانشان شدند که با تالش و کوشش شبانه روزی و تشویق مردم برای 
حضور در صحنه انتخابات، حماسه ای بزرگ را در تاریخ آفریدند و اینک در کمال ناباوری به عنوان عوامل 
بیگانه تحت فشار قرار گرفته اند تا در نمایشهای تبلیغاتی به گناه های ناکرده اعتراف کنند و پاسخ مسؤوالن 
دستگاه قضایی به دادخواهی به حق آنها تنها اظهار بی اطالعی و بعضا جمالتی است که با نوعی تحقیر شکننده 

همراه است.
خانواده های فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران و وکالی دستگیر شده، ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض 
خود به آنچه امروز شاهد آن هستند، از ایجاد شکافی عمیق میان راه و اندیشه های حضرت امام و مسیری 
که جمهوری اسالمی در صورت ادامه این روند در آن قرار می گیرد ابراز نگرانی جدی نموده، خواستار ورود 
خیرخواهان و عقالی جامعه و به ویژه یاران و نزدیکان حضرت امام به صحنه و جلوگیری از بروز انحرافی 

شدند که می تواند انقالب و اسالم را با خطرات جدی روبرو کند.
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خانواده سالم
داشتن رابطه خوب زنا شوئی ، خانوادگی و چگونگی تربیت فرزندان و ارتباط آنان با والدین امروزه 
برای همگان از جایگاه ویژه ای برخوردار است . سخت و دشوار بودن این مسائل می تواند روابط 

خانوادگی ما را مختل و فلج سازد . 

 جلسه بهداشت و
 بهزيستی خانواده 

موضوع :علل اختالفات در زندگی زناشوئی  
تاریخ : سه شنبه 7/ جوالی/ 2009 

ساعت : 17.30  بعد از ظهر 

سخنران : فريال کامرانپور 

ورود برای عموم آزاد است 

مکان : 
Richmond Royal Hospital (Richmond Health Care) 
Kew Foot Road                   Richmond          Surrey TW9 2TE 
Nearest Underground: Richmond   

برگزار کننده : انجمن حمایت از معلولین ) توان جویان ( ایرانی در بریتانیا 
برای اطالع بیشتر با تلفن و ایمیل زیر تماس حاصل نمائید 

E-mail: info@iraniandsa.co.uk     
Tel: 02087582048 ext 8 - Mobile: 07772653979 

اعتماد ملی سلب شد
احسان صادقیان      

    sadeghianehsan@yahoo.com   

انتشار تعدادی از روزنامه های تهران از جمله اعتمادملی موقتًا متوقف شد تا بیانیه آقای کروبی 
در تهران منتشر نشود. در یکی دو هفته اخیر نشریات داخلی بیش از هر زمان دیگر تحت فشار 
شدید سانسورهای دولتی بوده اند. با این حال مطبوعات تهران مقاله ای منتشر کرده بودند در 
توصیف اینکه انقالبهای مخملی، به حرکتهای آرام مردمی علیه دولتهای بلوک شرق اطالق می 
شده است. در جریان انتخابات حمایتهای مردم از میرحسین موسوی، از سوی قدرتهای مدافع 
احمدی نژاد به انقالب مخملی تشبیه و به سرکوبی شدید تهدید شده بود. انتشار این مقاله کنایه 
ای است به این واقعیت که نسبت دادن انقالب مخملی به اعتراضهای مردم، معنای دیگرش در 
واقع احتمال دست داشتن روسیه در به سرکار آمدن احمدی نژاد است بخصوص که روسیه و 
چین پیش از دیگر کشورها این دولت را به رسمیت شناختند. روابط ایران و انگلستان نیز در پی 
اتهامهای دولت احمدی نژاد مبنی بر دست داشتن این کشور در ناآرامیهای اخیر به تنش کشیده 
شده است. هر دو کشور طی هفته اخیر در عین حال که نسبت به داشتن روابط دوستانه ابراز 
تمایل می کردند، دو تن از دیپلماتهای یکدیگر را در حرکتی متقابل که ایران آغازگر آن بود اخراج 
کردند. همچنین کارکنان ایرانی سفارت انگلستان دستگیر شدند. آقای اژه ای در این باره ابراز 
داشت که این کارکنان به دنبال آموزشهایی که در سفارت دیده بودند با حضور در تظاهراتهای 
اخیر اقدام به تحریک مردم و ایجاد اختشاش علیه دولت کرده اند. این اقدام واکنش مجلس اروپا 

را به دنبال داشت.
روزنامه گاردین صبح روز بعد از آغاز به کار تلویزیون بی بی سی فارسی، مقاله ای در این باره 
چاپ می کند که در آن بودجه پانزده میلیونی آن را معادل قیمت محور درونی یک اژدر اتمی – که 
می تواند از یک زیردریایی در زیر اقیانوس به هر مقصدی روی خشکی پرتاپ شود – برآورد و 
ابراز امیدوار می کند که این شبکه بتواند در انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران خبرگزاری 
مورد وثوق هر دو طرف باشد. سه ماه پیش از انتخابات نیز وزارت خارجه انگلستان طی بیانیه 
ای، بروز درگیریهای شدید در جریان انتخابات ایران را هشدار می دهد و از شهروندان خود می 
خواهد تا از سفر به ایران در این مدت خوداری کنند. این دو نکته نشان می دهد اگر انگلستان در 
شراط موجود ایران نقشی داشته باشد، این نقش در به سرکار آوردن احمدی نژاد پر رنگ تر 
است تا شکل دهی اعتراضهای مردمی. اینها همه در حالیست که تمام کشورهای دنیا با شفاف 
سازی روابطشان، در واقع دستهای خود را باال گرفته اند تا به قول خودشان مرتکب تجربیات 

گذشته شان نسبت به تحوالت معاصر ایران نشوند.
در هفته اخیر، مطبوعات تهران همچنین زمزمه هایی مبنی بر شکست جریان اصالح طلبی و آغاز 
دگر اندیشی داشته اند. اگر منظور نا امیدی از کارآمدی نظام حتی در صورت اعمال اصالحات و 
تولد رویکرد ملی نسبت به تغییر نظام باشد، چنانکه خاتمی نیز آن را پیش بینی کرده است، باید 
دید مردم در این دگرگونی ها چقدر نقش خواهند داشت. انقالبها، کودتا ها و دیگر تحوالت سیاسی 
در جای جای جهان بسیار اتفاق افتاده و یا می افتد اما در ایران بروز دوره ای و تکراری این جور 
وقایع به یک روند معمول بده شده است. با یک نگاه گذرا و مقایسه ای بر عناوین روزنامه های 
سالهای 31و 32، 57 و 58 و مطبوعات کنونی، خواهید دید که تقریبًا عمده تفاوت آنها فقط نام 
دولتمردان است. حتی تحلیلگران سیاسی در محافل خود، تحوالت ایران را برای سی سال آینده 
گمانه زنی می کنند. از آنجا که در هر پیش آمد سیاسی این مردم بوده اند که بیشترین هزینه را 
پرداخته اند، باید گفت تغییر و تحوالت دوره ای ایران چندان با خواست و اراده مردم صورت 
البته به خالف دفعات قبل، حرکت از سوی متن مردم آغاز شده و مردم  این بار  نگرفته است. 
اند به جهت گیری و تغییر مشی سیاستمداران دامن بزنند. شاید دیگر نوبت آن باشد  توانسته 
که مردم مدیریت تحوالت این دوره را به دست گیرند و سیاستمدارن را به کارمندی برای تحقق 

خواستهای ملی استخدام کنند. 

تلويزيون صدای لندن بصورت 
آزمايشی آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار پرشین تلویزیون صدای لندن بزودی هر شب به مدت 2 ساعت از 
ماهواره هات برد پخش خواهد شد . این تلویزیون که با همت مدیر نشریه تبلیغاتی "بازار 
آقای رادمان تاسیس شده است سعی در اطالع رسانی و بازتاب اخبار ایرانیان  هفته" 

لندن را دارد. 

کامال  ماهواره ی  کانال  این  که  فرمودند  اظهار  ما  به خبرنگار  تلفنی  تماس  ایشان طی 
در  صرفا  و  شده  اندازی  راه  قومی  و  مذهبی  و  سیاسی  اهداف  هیچ  بدون  و  مستقل 
جهت خدمات به شهروندالن ایرانی ساکن انگلستان گام بر می دارد. ضمنا استودیو این 
تلویزیون در منطقه بارنت راه اندازی و از هفته آینده  به صورت آزمایشی شروع به کار 

خواهد نمود و  تکرار برنامه ها نیز هر روز صبح از ماهواره پخش خواهد شد. 

 الزم به توضیح است که ایشان بمدت 8 سال نشریه تبلیغاتی بازار هفته را در لندن چاپ 
ایرانی و خارخی خدماتی از فبیل نشر و  نموده و  در منطقه شمال لندن به هموطنان 

تبلیغات ارائه می کند.

شاهنامه خوانی به زبان انگليسی 
در مدرسه انديشه برگزار شد

به گزارش خبرنگار پرشین جلسه پایان سال تحصیلی مدرسه اندیشه با برگزاری جشن و برنامه 
های تفریحی برای دانش آموزان و والدین آنها در منطقه Golders Green برپا شد .

 Face Painting در این برنامه که با پذیرایی از مهمانان با غذاهای ایرانی و صورت آرایی کودکان
و  برای محصلین  انگلیسی  زبان  به  بود شاهنامه خوانی  ها همراه  بچه  نقاشی  و  ، خوشنویسی 

والدبن آنها اجرا شد.

سبک  به  خوانی  شاهنامه 
هملت، بخش بسیار جالب  این 
تحصیلی   سال  پایانی  برنامه 
برنامه توسط  این  در  که  بود 
داستان  بیان  به  گرشام  ژانت 
زبان  به  سهراب  و  رستم 
دکلمه  گفتاری  با  و  انگلیسی 
وار و شعرگونه مبادرت کرد.

بیان  به  و  متفاوت  اجرای 
نه  او،  “شاعرانه”  معروف 
و  میخکوب  را  کودکان  تنها 
)تراژدی(  غمنامه  مجذوب 

رستم و سهراب کرد، که قطره اشکی نیز به چشمان بعضی از والدین حاضر در جمع آورد. آنهایی 
که رستم و رخش را در قصه گویی نقال ها به تصویر دیده بودند، اینک رستمی را تجسم می 

کردند که “روستم” نامیده می شد و سوار بر رخشی بود که “رکش” تلفظ می شد.

مدیریت مدرسه ایرانی اندیشه خانم پوری صدیق به خبرنگار هفته نامه گفتند که برای سال جدید 
تحصیلی برنامه های متنوعی را تدارک دیده اند که  بعدا به اطالع والدین خواهد رسید در ضمن در 

مدرسه اندیشه تا مقطع GCSE , A Level برای هوطنان ایرانی تدریس می شود .
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صليب سرخ صد و پنجاه ساله شد 
 

آنري دونان سوئیسي، با رسیدگي به مجروحان و قربانیان جنگ سولفرینو، بدون توجه به نقش آنها در این 
جنگ، در تاریخ 24 ژوئن 1859 جنبش صلیب سرخ جهاني را پایه گذاري کرد. شعار او این بود؛ »ما همه 

برادر هستیم.« 
اتباع سوئیسي  براي رفع مشکالت  آنري دونان  بازرگان سوئیسي  در روز 24 ژوئن سال 1859 میالدي 
ساکن الجزیره، که در آن زمان مستعمره فرانسه بود، به شمال ایتالیا سفر کرد. او مي دانست ناپلئون سوم 
امپراتور فرانسه، در نزدیکي لشگر خود دراین حوالي است. دونان در مسیر خود به طور اتفاقي وارد میدان 
جنگ سولفرینو، یکي از خونین ترین جنگ هاي اروپا شد. در جنگ سولفرینو صد هزار سرباز در مقابل 
یکدیگر صف آرایي کرده بودند. از یک طرف سربازان ایتالیایي که با همکاري فرانسوي ها براي اتحاد ایتالیا 
مي جنگیدند و از طرف دیگر سربازان اتریشي. پس از درگیري هاي شدید، ارتش متحد ایتالیا و فرانسه در 
این جنگ پیروز شد. نتیجه این جنگ، شش هزار کشته و بیش از 40 هزار مجروح بود، که در میدان جنگ در 
میان خاک و خاشاک به حال خود رها شده بودند. صداي فریادهاي التماس، ناله و تقاضاي کمک ده ها هزار 
تن شنیده مي شد. آنري دونان در کلیساي روستاي مجاور یک بیمارستان موقت احداث و با همکاري اهالي 
روستا، مجروحان را به آنجا منتقل کرد. دونان و همراهانش به کلیه مجروحان، چه فرانسوي، چه اتریشي 
یا ایتالیایي رسیدگي و از آنان نگهداري کردند. آنها به خصوص آخرین گفته هاي مجروحان در حال مرگ 
را یادداشت کردند و به بازماندگان آنان رساندند. به این ترتیب، با فریاد »ما همه برادر هستیم« ایده جنبش 
صلیب سرخ جهاني در روز 24 ژوئن سال 1859 میالدي در سولفرینو، ده کوچکي در شمال ایتالیا متولد شد. 
آنري دونان، که در هشتم ماه مه سال 1828 میالدي در یک خانواده مذهبي به دنیا آمده و سال هاي طوالني 
در الجزیره کار کرده بود، با دیدن این فاجعه و کشتار به سوئیس برگشت. او در سال 1862 میالدي اولین 
نسخه کتاب خود »خاطرات سولفرینو« را انتشار داد و در آن چهره وحشتناک جنگ را، که تا آن زمان کمتر 
به آن توجهي شده بود، نشان داد. دونان در این کتاب، که یک نسخه آن را براي کلیه سران اروپا فرستاد، 
تقاضاي احداث یک سازمان خیریه بین المللي را کرد که هدف آن حمایت از مجروحان و قربانیان، بدون 
توجه به ملیت آنها باشد. هدف او مورد توجه جمعي از نویسندگان و متفکران مانند ویکتور هوگو، فلورانس 
نایتینگل و چارلز دیکنز قرار گرفت و به دنبال آن سازمان صلیب سرخ جهاني تاسیس شد. آنري دونان در 
سال 1901 میالدي به دلیل فعالیت هاي بشردوستانه خود و همچنین تشکیل کنفرانسي در شهر لندن در سال 

1875 میالدي، که به ممنوع شدن برده داري انجامید، برنده جایزه صلح نوبل شد.
در سال 1864 اولین کنفرانس بین المللي با حضور سیاستمداران کشورهاي مختلف در شهر ژنو تشکیل 
شد که در آن اولین توافقنامه صلیب سرخ، براي بهبود شرایط مجروحان جنگي به امضا رسید. پس از پایان 
جنگ جهاني اول و دوم، کنفرانس هاي متعددي از جمله در سال 1949 میالدي تشکیل شدند. در بیست و 
پنجمین کنفرانس جهاني این سازمان خیریه در سال 1986 میالدي در شهر ژنو، اساسنامه جنبش صلیب 

سرخ و هالل احمر به شکل کنوني خود مورد تصویب قرار گرفت.
اساسنامه جنبش صلیب سرخ و هالل احمر شامل هفت اصل اساسي است. انسان دوستي اصل اول این 
اساسنامه است. در این اصل تاکید مي شود این جنبش براي نوع دوستي به وجود آمده و به همین دلیل 
وظیفه خود مي داند که رنج هاي انسان را در همه جا و در هر زمان آشکار کرده و روي آن مرهم گذارد. 
هدف جنبش صلیب سرخ و هالل احمر ارج گذاري و حفظ منزلت انسان است. اصل هاي دیگر این اساسنامه 
عبارتند از انسان دوستي، عدم جانبداري سیاسي، نژادي، مذهبي و اجتماعي؛ بي طرفي سیاسي و اجتناب از 
هرگونه جدال هاي سیاسي، مذهبي و ایدئولوژیک، استقالل سازماني و عدم وابستگي به مقامات دولتي، کمک 
افتخاري و داوطلبانه، یکپارچگي در سطح ملي و جهاني بودن، چرا که در جنبش صلیب سرخ و هالل احمر 

کلیه سازمان هاي ملي داراي حقوق برابر هستند. 
مقر اصلي جنبش صلیب سرخ و هالل احمر ICRC در شهر ژنو سوئیس است. در این سازمان که بودجه 
آن در سال 2009 میالدي 996/9 میلیون فرانک سوئیس بود، بیش از 180 کشور و حدود 100 میلیون نفر 
عضو هستند. دکتر یاکوب کلنبرگر رئیس جهاني کمیته صلیب سرخ در مصاحبه یي تاکید فراوان بر بي طرفي 
این سازمان داشته و چنین مي گوید؛ »در مناطق بحران زده و جنگ زده گفت وگو با کلیه جناح هاي درگیر 
امر اساسي است. ما با همه جناح ها گفت وگو مي کنیم ولي از هیچ یک از جناح هاي درگیر جانبداري نمي 
کنیم.« دسترسي به قرباني هاي فجایع طبیعي، مجروحان جنگي و زندانیان براي این سازمان اهمیت فراوان 
دارد. کلنبرگر مي افزاید؛»با نقش بسیار مهمي که صلیب سرخ براي حفظ حقوق بشر دارد، اقدامات پشت پرده 

ضروري است. براي زنداني ها بازدید صلیب سرخ و نشان دادن شرایط حبس، اجتناب ناپذیر است.«
در 24 ژوئن، مراسم جشني به مناسبت صدوپنجاهمین سالگرد تاسیس جنبش صلیب سرخ و هالل احمر در 
شهر برلین برگزار شد که در آن عالوه بر دکتر یاکوب کلنبرگر رئیس این سازمان، شمار زیادي از شخصیت 
هاي سیاسي و اجتماعي، از جمله سفراي سوئیس و ایتالیا شرکت کردند. سخنران اصلي این جشن پروفسور 

المرت رئیس مجلس آلمان بود.
منبع؛ دویچه وله

 

مقابله با تغييرات جوي با 
تلفن همراه 

 
فعال در زمینه مسائل بشردوستانه  سازمان هاي 
براي  همراه  تلفن  ویژه  مخابراتي  هاي  شرکت  و 
زمین، دست  گرمایش  نامطلوب  تاثیرات  با  مبارزه 
به دست هم داده اند تا یک سیستم بزرگ پیش بیني 

هوا در سراسر قاره آفریقا برپا کنند. 

براي  هوا  و  آب  »اطالعات  به  موسوم  طرح،  این 
سابق  دبیرکل  عنان  کوفي  سوي  از  که  همه«، 
این  با  مي شود،  پشتیباني  نیز  متحد  ملل  سازمان 
هدف راه اندازي شده است که آفریقا را به پنج هزار 
ایستگاه هواشناسي مجهز کند. این ایستگاه ها باالي 
دکل هاي مخابراتي ویژه تلفن هاي همراه نصب مي 
شود. به نوشته بي بي سي، دانشمندان براي تعیین 
تاثیرات گرمایش زمین در آفریقا به اطالعات درباره 
آب و هواي این منطقه نیاز دارند و این ایستگاه ها، 
خود  محاسبات  براي  دانشمندان  که  را  اطالعاتي 
آنها  اختیار  در  لحظه  به  لحظه  به طور  دارند  الزم 
قرار مي دهند. این ایستگاه ها اطالعاتي چون بارش 
باران و وزش باد را جمع آوري و به سازمان هاي 
مي  ارسال  آفریقایي  کشور  هر  ملي  هواشناسي 
ایستگاه  فقط چندصد  در حال حاضر  آفریقا  کنند. 
هواشناسي دارد در حالي که تعداد این ایستگاه ها 

در اروپا و امریکاي شمالي به چندهزار مي رسد. 
تحلیلگران مي گویند تاثیرات نامطلوب تغییر آب و 
هوا در آفریقا در مقایسه با قاره هاي دیگر، ممکن 
است بدتر باشد. کوفي عنان در این باره گفت؛ وقتي 
مردم  فقیرترین  شود،  ساز  مساله  زمین  گرمایش 
در  پذیرترین مردم جهان مي شوند  جهان، آسیب 
حالي که براي مقابله با این مشکل کمتر از دیگران 
تقریبًا در هر نقطه  امروز  افزود؛  مجهزند. وي 
آفریقا برج هاي مخابراتي وجود دارد. ما پیش 
از این طرح هرگز قادر نبوده ایم در این ابعاد 
آب و هواي این قاره را تحت نظر داشته باشیم.

بیش از 70 درصد مردم آفریقا کشاورز هستند 
و بخش عمده زمین هاي زراعي این قاره با آب 
این  به  بودن  وابسته  آبیاري مي شود.  باران 
برابر  در  بیشتر  را  کشاورزان  آبیاري،  نوع 

تغییرات آب و هوا آسیب پذیر مي کند. 

آمار مرگ سيگاري ها 
دو برابر مي شود  

 
سازمان ملل متحد از سیگاري ها در سراسر جهان 
به  بنا  نکشند.  امروز سیگار  بود  مصرانه خواسته 
 2020 سال  تا  جهاني  بهداشت  سازمان  تخمین 
ترین عامل مرگ و  میالدي مصرف دخانیات مهم 
میر و معلولیت در جهان خواهد بود. اختصاص یک 
روز براي کنار گذاشتن سیگار، تالش سازمان ملل 
متحد براي برجسته کردن خطرات ناشي از سیگار 
کشیدن بوده است. شمار افرادي که در چین سیگار 
مي کشند از کل جمعیت ایاالت متحده بیشتر است. 
مقام هاي چین مي گویند بیش از 25 درصد مردم این 
کشور سیگار مي کشند که بیشتر آنها مرد هستند. 
مي  فروخته  در چین  تریلیون سیگار  دو  هر ساله 
شود و بزرگ ترین بازار سیگار جهان متعلق به این 
کشور است. هشدارهاي بهداشتي که معمواًل روي 
بسیار  چین  در  شود  مي  چاپ  سیگار  هاي  پاکت 
کوتاه و نامشهود است. چیني ها معمواًل سیگار به 
یکدیگر هدیه مي دهند و کاهش مصرف سیگار در 
میان چیني ها کار دشواري است. وقتي به تعدادي 
از سیگاري ها در شانگهاي گفته شد براي یک روز 
سیگار نکشند، گفتند؛ »چه فرقي مي کند که ما فقط 
یک روز سیگار نکشیم؟ من به سیگار معتادم. من 
بدون سیگار در منزلم سیگار مي  در روز جهاني 
بدون سیگار  روز  پیش  15 سال  کشم.« شانگهاي 
اجرا  به  عمومي  مکان  چند  در  بار  اولین  براي  را 
سیگار  مصرف  ممنوعیت  مقررات  اکنون  درآورد. 
در 10 هزار مکان عمومي این بندر به اجرا درآمده 
در چین نظرسنجي صورت گرفت که  اخیراً  است. 
از  حتي  کشور  این  مردم  از  درصد   70 داد  نشان 

خطرات بهداشتي مصرف سیگار مطلع نیستند

  تناسب اندام به قيمت 
اعتياد به ورزش 

 مثل »بکش، زیبایم کن« در جامعه غرب از معناي 
هاي  بیماري  بروز  موجب  و  گذشته  اش  ظاهري 
روحي رواني شده از جمله آنارکسیا یا کم خوري 
هم  جدیداً  و  عصبي  پرخوري  یا  بولیمیا  عصبي 
اعتیاد به ورزش. بر اساس گزارش موسسه خیریه 
»بیت« افرادي که دچار اعتیاد به ورزش هستند، هر 
روز چندین ساعت ورزش مي کنند و متوجه نیستند 
که این امر غیرطبیعي است. ریچل برگس که در حال 
حاضر مربي بدنسازي است، خودش چندین سال 
پرسیدم  او  از  بود.  آنارکسیا  بیماري  دچار  پیش 
ارتباط میان کم خوري عصبي و اعتیاد به ورزش 
چیست؟ وي پاسخ داد؛ »افرادي که از هر کدام از 
این بیماري هاي روحي رنج مي برند، از اندام خود 
باشگاه  هر  گزارش،  این  اساس  بر  اند.«  ناراضي 
بدنسازي مسوول تشخیص وجود این بیماري در 
میان اعضاي خودش است و باید به آنها تذکر بدهد 
و اجازه ندهد بیش از حد ورزش کنند. ریچل برگس 
مي گوید؛ »بله به عنوان یک مربي ورزش آزاد این 
وظیفه من است ولي باشگاه نمي تواند به اعضاي 
خود بگوید؛ شما زیاد ورزش مي کنید. دیگر نیایید.« 
از عبداهلل قوامي متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 
باعث مي  لندن پرسیدم چه چیزي  متروپولیتن در 
یا  بولیمیا  آنارکسیا،  بیماري  دچار  نفر  یک  شود 
اروپا  »در  گوید؛  مي  او  بشود؟  ورزش  به  اعتیاد 
و امریکا خانم ها بین سنین 15 تا 25 مي خواهند 
الغر باشند و فکر مي کنند این طوري خوشگل تر 
مي شوند.« آیا چنین افرادي راه عالج دارند؟ قوامي 
باید هم به پزشک متخصص  »بله،  پاسخ مي دهد؛ 
تغذیه رجوع کنند و هم به روانشناس. همچنین به 
خانواده شان هم اطالع بدهند. گروه هاي کمک در 
هر شهري وجود دارند.« بسیاري از ساکنان شهر 
لندن روزانه براي رسیدن به محل کار یا بازگشت 
به منزل مي دوند. وزارت بهداشت و درمان بریتانیا 
رعایت  و  راهپیمایي  دقیقه   30 روزانه  گوید  مي 
تعادل در مصرف غذا و آشامیدني ها موجب حفظ 

سالمتي روحي و جسمي مي شود. 

  کمک فرانسه براي تقويت 

کشاورزي افغانستان 
توسعه  و  کشاورزي  بخش  تقویت  براي  فرانسه   
افغانستان  دولت  به  دالر  میلیون   20 روستایي 
دارایي  مالیه/  وزارت  هاي  مقام  است.  کرده  کمک 
افغانستان گفته اند نیمي از این پول براي بازسازي 
به مصرف  کاپیسا  و  کابل  هاي  والیت  کشاورزي 
خواهد رسید و بخش دیگر آن در برنامه همبستگي 
ملي هزینه خواهد شد. این مقام ها مي گویند ساختن 
سد، توسعه دامداري و توزیع بذرهاي اصالح شده 
هایي  برنامه  از  کشاورزان،  بین  شیمیایي  کود  و 
است که با همین پول در ولسوالي سروبي، در شرق 
کابل و برخي از ولسوالي هاي والیت کاپیسا اجرا 
خواهد شد.زیربناهاي کشاورزي در افغانستان در 
اثر جنگ و خشکسالي هاي پي در پي در سال هاي 
بازسازي  نیازمند  و  دیده  آسیب  شدت  به  گذشته 
گویند  مي  کشاورزان  از  بسیاري  است.  جدي 
افغانستان  ساختن سد هاي آب در مناطق مختلف 
کشاورزي  براي  را  بیشتري  هاي  زمین  تواند  مي 
تولیدات  خودکفایي  به  را  کشور  این  و  کند  آماده 
مالیه  وزیر  زاخیلوال  عمر  کند.  نزدیک  زراعي 
کمک  این  قرارداد  امضاي  مراسم  در  افغانستان 
گفت 10 میلیون دالر از این کمک در اختیار برنامه 
همبستگي ملي مربوط به وزارت توسعه روستایي 
افغانستان قرار خواهد گرفت. ظرف چند سال اخیر 
صدها مدرسه، پل، درمانگاه و صدها کیلومتر جاده 
در مناطق مختلف افغانستان از طریق همین برنامه 
ساخته شده است. فرانسه پیش از این هم به تقویت 
این  است.  کرده  کمک  افغانستان  کشاورزي  بخش 
کشور سال گذشته وعده داد 165 میلیون دالر به 
سروبي  در  فرانسه  کرد.  خواهد  کمک  افغانستان 
نیروي  کابل  شمال  در  کاپیسا  مناطق  از  برخي  و 
نظامي دارد که تحت فرمان ناتو است و در تامین 
در  گذشته  سال  کنند.  مي  کمک  مناطق  این  امنیت 
یک نبرد سنگین با شورشیان مسلح در سروبي 10 
فرانسوي کشته شدند. شمار کل سربازان  سرباز 

فرانسه در افغانستان نزدیک به 2800 نفر است.   
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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

وصيت شکارچی به پسرش 
پسرم گوش به حرف من بیمار بده          

 بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار بده 

نه پی گورکن و قاری و غال برو  
      نه بخر سنگ مزار ِ نه پول حجار بده

من وصیت می کنم که هریک از عضو مرا                                             
به کسی که بودش حاجت این کار بده

قبل هر چیز همه دارو ندارم یک جا                                                         
به همان حاجی مکار ونزول خوار بده

این زبان را که خداوند دروغگوئی بود                                                           
به رئیس جمهور ما از پی گفتار بده

کله پوک مرا مملو از گچ بود است                                                            
مرحمت کرده به مش قاسم گچ کار بده

آن جگرپاره و آن معده خالی مرا                                                                     
بهر عوارض نوسازی به شهردار بده

کلیه ام را به فالن رندعرق خورکه شده                                                         
از عرق کلیه اوسخت لت و پاره شده

این دو چشم سیه هم را به علی چشم چران                                                              
که زنده دید پرو پاچه دلدار بده

ریه ام را به جوانی که زدودودم بنگ                                                                        
در جوانی ریه او شده بیماربده

این دل سنگ مرا که بودش سنگ سیه                                                                      
به قلی سنگ تراش ته بازار بده

چانه ام را ببرش خدمت مادر زن من                                                       
که زریختش شده از زندگی به زار بده

این دو ابروی کمان را که بود چون خنجر                                             
به حسن چاقو کش بی کس و بی کار بده

الغرض ریش بلندم که بود ناندانی                                                        
همه را بهر ثوابم به علی اکبر باغدار بده

دفتر طنز مرا مه افتخارم بودش                                                                         
به جناب )نجفی( در آن شب تار بده

مابقی هر چه که ماند بردستت                                                                               
همه را جای بده ام به طلبکار بده

نکند بهر )شکارچی( بکنی پولی خرج                                                                
نه سیه برتن کن به پول چلوار بده

تلنُگر
صمد شکارچی 

هفته نامه پرشين از همکاری تعداد 
محدودی دانشجوی داوطلب جهت 

تهيه گزارش استقبال می کند

02081232357

مخارج نمايندگان پارلمان 
بريتانيا در اينترنت 

 
پارلمان بریتانیا فهرستي از مخارج اعضاي این پارلمان در طول 
چهار سال گذشته تهیه و روي یک وب سایت منتشر کرده است. 
از  بسیاري  اند،  داده  توضیح  بریتانیایي  مقامات  که  طور  آن  اما 
حذف  اطالعات،  به  دسترسي  قانون  و  امنیتي  دالیل  به  جزئیات 
قسط  و  مخارج  به  مربوط  جزئیات  مثال  عنوان  به  است.  شده 
شود.  نمي  مشاهده  فهرست  این  در  پارلمان  اعضاي  دوم  خانه 
از  پارلمان منتشر کرده، بسیاري  منتقدان مي گویند جزئیاتي که 
بدترین سوءاستفاده هاي مالي را که از چند هفته پیش در رسانه 
ها پخش شده است، دربرنمي گیرد. در پي انتشار مخارج وزراي 
بریتانیایي در روزنامه »دیلي تلگراف« در اوایل ماه مه، برخي از 
وزیر  نخست  براون  گوردون  جمله  از  کشور  این  سیاستمداران 
مورد مواخذه قرار گرفتند. اما طبق قانون دسترسي به اطالعات، 
آدرس  جمله  از  شخصي  اطالعات  دارند  اجازه  پارلمان  اعضاي 
خانه هاي خود را تغییر دهند یا کاماًل حذف کنند. جنجال بر سر 
حزب  سه  هر  دامن  پارلمان،  نمایندگان  مالي  هاي  سوءاستفاده 
اصلي بریتانیا را گرفته و تاکنون چندین تن از اعضاي پارلمان در 
این رابطه از مقام خود کناره گرفته اند. افشاي اسناد توسط دیلي 
و  اعتراض  با  ابتدا  مالي،  هاي  سوءاستفاده  درخصوص  تلگراف 
انتقاد احزاب سیاسي روبه رو شد، اما با مشخص شدن گستردگي 
سوءاستفاده ها، انتقادها تبدیل به عذرخواهي هاي روساي احزاب 
اصلي شد. نخست وزیر و روساي احزاب مخالف همه گفته اند کلیه 
مبالغي که به ناحق از پارلمان دریافت شده، باید فوراً بازپرداخت 
آیین  برخالف  آنها  مطالبات  اند  گفته  عمومًا  نمایندگان  ولي  شود 

نامه داخلي پارلمان درخصوص جبران هزینه ها نبوده است.  

 رقابت مردان کره يي براي 
ازدواج با زن ميليونر  

  
مرد   400 از  بیش  کردند  اعالم  جنوبي  کره  دولتي  هاي  رسانه 
با یکدیگر  با زن میلیونر کشورشان  ازدواج  در کشور کره براي 
با  این زن 49 ساله در مصاحبه یي  در رقابت هستند. سخنگوي 
خبرگزاري فرانسه اظهار داشت؛ از 20 مه سال جاري میالدي این 
زن میلیونر کره یي به رسانه هاي این کشور براي یافتن همسري 
ها مجرد  از سال  دارد پس  اعالم کرد قصد  و  داد  آگهي  مناسب 
بودن با فردي ازدواج کند که او را بفهمد و در مشکالت و خوشي 
ها و ناخوشي هاي زندگي با او همراه شود. گفته مي شود تاکنون 
تا 49 سال آمادگي خود را براي ازدواج  400 نفر بین سنین 26 
با این زن میلیونر کره جنوبي اعالم کردند. با این حال سخنگوي 
این زن گفت این زن میلیونر با مردان 37 تا 49ساله ازدواج مي 
کند. این زن میلیونر نیز در مصاحبه یي با خبرگزاري هاي داخلي 
کشورش یادآور شد؛ آنقدر سرش شلوغ است که نمي تواند خود 
به دنبال همسري مناسب بگردد و به همین دلیل این کار را به آگهي 
ها و معاونانش محول کرده است. این زن داراي 18 میلیون دالر 
ثروت است و به همین دلیل از زنان ثروتمند متمول کره جنوبي 
به شمار مي رود. از طرفي خواستگاران این زن از تمامي اقشار 
جامعه کنوني کره جنوبي از جمله سرباز، وکیل، پزشک، حسابدار 
و حتي کارمندان دولت هستند. با این حال این زن تاکنون کسي را 

که شایسته باشد، از میان این 400 نفر انتخاب نکرده است. 

 

طوالني ترين ساندويچ خرچنگ  
 

نمایندگان کتاب رکوردهاي گینس با حضور در مراسم پخت طوالني 
آشپزهاي  نام  امریکا،  »مین«  ایالت  در  خرچنگ  ساندویچ  ترین 
به  خرچنگ  ساندویچ  این  رساندند.  ثبت  به  کتاب  این  در  را  آن 
»پورتلند«  منطقه  آشپزهاي  توسط  سانتیمتر   ³¸ و  متر   ¸± طول 
در ایالت »مین« امریکا پخته شده و توانست نظر نمایندگان کتاب 
رکوردهاي گینس را به خود جلب کند. سرآشپزي که مسوول پخت 
با خبرگزاري آسوشیتدپرس  یي  بود، در مصاحبه  این ساندویچ 
 ²±/·· از  پیکر  غول  این ساندویچ  آماده سازي  براي  کرد؛  عنوان 
چندین  و  مخصوص  روغن  لیتر   µ± خرچنگ،  گوشت  کیلوگرم 
کیلوگرم انواع ادویه و چاشني استفاده شده است. وي خاطرنشان 
کرد؛ براي پختن و آماده کردن این ساندویچ ما عالوه بر آشپزها 
از تیم فوتبال محلي منطقه »پورتلند« نیز استفاده کردیم. نمایندگان 
کتاب رکوردهاي گینس نام این ساندویچ را در کتاب رکوردهاي 

گینس به ثبت رساندند.   

عاشق اسلحه  
  

یک مرد فرانسوي با داشتن 400 نوع اسلحه نام خود را در کتاب 
رکوردهاي گینس به ثبت رساند. »فرانسیس رینک« 49ساله اهل 
و  اسلحه  نوع   400 داشتن  با  فرانسه  در  »استراسبورگ«  منطقه 
انواع مهمات نام خود را در کتاب رکوردهاي گینس به ثبت رساند. 
من  کرد؛  عنوان  فرانسه  خبرگزاري  با  یي  مصاحبه  در  مرد  این 
همیشه از کودکي و پس از آن زماني که در خدمت ارتش فرانسه 
بودم، به اسلحه عالقه داشتم، به همین دلیل طي 25 سال گذشته 
تالش کردم انواع اسلحه و مهمات را جمع آوري کنم و رکوردي را 

در این زمینه به نام خود به ثبت برسانم. 

در  است  آمده  گینس  رکوردهاي  کتاب  نمایندگان  گزارش  در 
نارنجک،  منفجره،  ماده  انواع  کیلوگرم   130 مرد  این  کلکسیون 
و هشت کالشینکف وجود  کمري  کلت  چاقو،  انواع  بمب،  چاشني 

دارد.   

مجازات قاچاق اندام  
  

مرده  نفره  گروه سه  یک  امریکا،  در  کالیفرنیا  ایالت  عالي  دادگاه 
شور را به اتهام قاچاق اعضاي بدن مرده ها و فروش در بازار 
51ساله،  نلسون«  »ارنست  کرد.  محکوم  حبس  سال   10 به  سیاه 
»مالکولم گاري« 58ساله و »اریک سالواني« 62ساله که از مرده 
شورهاي بازنشسته »لس آنجلس« ایالت کالیفرنیا هستند، به اتهام 
یا  بازار سیاه  آنها در  در آوردن اعضاي بدن مردگان و فروش 
برخي از دانشکده هاي علوم پزشکي این ایالت توسط دادگاه ایالتي 

به 10 سال حبس محکوم شدند. 
»کرتیس راپ«- قاضي رسیدگي به این پرونده- در مصاحبه یي با 
خبرگزاري آسوشیتدپرس خاطرنشان کرد؛ اهانت و دست درازي 
به مرده ها یک جرم غیر قابل بخشش است. این سه پیرمرد در قبال 
فروش اعضاي بدن بیش از 80 جسد در بازار سیاه یا به دانشکده 
هاي پزشکي تاکنون یک میلیون و 700 هزار دالر به دست آورده 
اند. وي افزود؛ این امر یک عمل وحشیانه و غیر انساني است و بر 
اساس راي هیات منصفه دادگاه ایالتي کالیفرنیا هر یک از این سه 

نفر به 10 سال حبس محکوم شدند.  
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آقای پيروز به شما 
تبريک می گوئيم 

پیروزي آقا محمود خان احمدي نژاد رسما اعالم شد. امروز ما این جشن بین المللي را )که 
حتي همین االن در روستاهاي ونزوئال به همین مناسبت دارند شربت آبلیمو پخش مي کنند( 

به ایشان تبریک مي گوییم و منتظر پاسخ ایشان به  این ستون  مي مانیم. 

به شما تبریک مي گوییم چون؛ 

-1 چهار سال پیش خیلي ها براي اینکه آقاي  هاشمي راي نیاورد، راي ندادند که شما راي 
آوردید. احتماال امسال هم مردم براي اینکه آقا میرحسین و آقا کروبي راي نیاورند! به شما 

راي دادند که باز شما راي آوردید. )یعني در مملکت شایسته ساالري است.( 

-2 امسال آن چیزي را که در این سال ها مردم درباره ثروت بعضي ها مي گفتند و دلیلي هم 
برایش نداشتند، شما در یک برنامه زنده تلویزیوني گفتید و دلیلي هم برایش نداشتید. )یعني 

شما مردمي هستید و فرقي با ما مردم عادي ندارید.( 

-3 شما در چهار سال اول کاري کردید که جهان فقط راجع به شما حرف بزند. این طور که 
مشخص است در چهار سال دوم قرار است کاري کنید که جهان فقط راجع به مردم ایران 
حرف بزند. )در حالي که مي توانستید کاري کنید که جهان باز هم راجع به شما حرف بزند.( 

-4 شما کاري کردید که مردم چهار سال راجع به کارهاي شما فکر کنند و حرف نزنند. )یعني 
ارتقاي سطح فکري جامعه، که آقا دکتر سروش فقط حرفش را مي زند!( 

-5 شما کاري کردید که مردم دو هفته گذشته را فقط راجع به شما حرف بزنند. )یعني ایجاد 
جامعه چندصدایي، که آقا خاتمي فقط شعارش را داد!( 

-6 شما در این چهار سال کاري کردید که مردم مرتب به همدیگر اس ام اس و اینا بزنند. )یعني 
گسترش ادبیات عامیانه به وسیله تکنولوژي، که نوعي ابتکار دولت نهم محسوب مي شود.( 

-7 به خاطر حضور شما مردم لبخند مي زنند و همیشه شاد هستند. 

-8 شما جوانان ما را دانشمند و مخترع و مبتکر کردید. )نمونه اش همان دخترخانومه که یک 
کشف هسته اي در زیرزمین خانه شان کرده بود. ( 

-9 به هر حال روساي مهم ترین کشورهاي جهان مثل ونزوئال و سنگال روابط شان با ما 
خوب شد و مرتب به شما تبریک گفتند. 

-10 در یک برنامه آموزنده تلویزیوني به ما اسم سبزي ها را یاد دادید و گفتید بعضي سبزها 
هرزند و ما متوجه یکسري آدم هرز در اطراف مان شدیم! 

-11 ما را از جهل مدرک گرایي رهانیدید. )مثال همین حمایت تان از آقا کردان که جوانان ما را 
به عدم ادامه تحصیل و پیدا کردن پست مدیریتي و وزارتي تشویق کرد.( 

-12 آدم شجاعي بود. انصافا! 

-13 آدمي خاکي هستید و به شهرها و روستاهایي از کشور سفر کردید که جز با هلي کوپتر 
دولتي نمي شد به آنجا رفت. 

آقا  سبز  تویش  هم  که  کردید.  انتخاب  را  ایران  پرچم  انتخاباتي تان  ستاد  نماد  براي   14-
موسوي باشد و هم قرمز تغییر آقا کروبي. )یعني همه اش به فکر ما بودید.( 

مازاد  که  بود  این  خاطر  به  همه اش  این  )و  دادید.  رایگان  ما سیب زمیني  دوستان  به   15-
سیب زمیني ها در انبار خراب نشود.( 

-16 تعریف جهانیان را از ریاضیات، تاریخ، آمار، اقتصاد و... عوض کردید. )و به نظرم اگر 
رئیس جمهور ایران نبودید و اروپا اینقدر نسبت به ایران دشمني نداشت، جایزه نوبل را به 

شما مي دادند.( 
-17 با ارسال نامه کشورهاي جهان را موعظه کردید. 

-18 به پاکسازي نقشه پرداختید. 
-19 با دقت نظر خاصي تکذیب کردید. 

آقا محمود احمدي نژاد به خاطر همه دالیل فوق، گفتیم حاال که دور هم نشسته ایم و مشغول 
تبریک بگوییم. برگزاري این جشن ملي هستیم ریاست جمهوري دهم را به شما 

عیدتان مبارک. 

 

درخواست از بان کي مون براي سفر به ايران  
 

 گروه هاي حقوق بشر در موضع گیري مداخله جویانه، خواستار سفر دبیرکل سازمان ملل یا نماینده ویژه 
وي به ایران براي بررسي وقایع اخیر شدند. به گزارش ایلنا به نقل از بي بي سي، سازمان هاي طرفدار 
حقوق بشر در پي بازداشت برخي افراد در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوري دهم، در نیویورک گردهم 
بان کي مون دبیرکل سازمان  از  را  اتمام جلسه در کنفرانس مطبوعاتي درخواست خود  از  آمدند و پس 
ملل مبني بر سفر به ایران اعالم کردند. دبیرکل سازمان ملل پیش از این با انتشار بیانیه یي وضعیت به 
وجودآمده در ایران را باعث نگراني جامعه بین الملل اعالم کرده بود. اما وزارت خارجه ایران ضمن محکوم 
کردن اظهارات دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد موضع گیري سازمان ملل دخالت در امور داخلي ایران است. 
از سوي دیگر جمعي از نخبگان با انتشار نامه یي سرگشاده به مسووالن کشورمان نسبت به وقایع اخیر 
ابراز نگراني کردند. به گزارش سایت خبري الف، این استادان که جزء متخصصان ایراني داخل و خارج از 
کشور با گرایشات مختلف سیاسي و مذهبي اند، با تاکید بر اینکه وفاق ملي در حال از دست رفتن است، 
اعالم کردند؛ معتقدیم در این زمان حساس با وجود اختالفات داخلي باید با هدف نجات کشور از تهدیداتي 

چون تفرقه و ناامیدي با مشارکت همدیگر به راه حلي عادالنه دست یابیم.  

نامه اعتراضي استادان دانشگاه اميرکبير  
  

تکنیک  پلي  دانشگاه  علمي  هیات  اعضاي  آزادي  خواستار  یي  بیانیه  صدور  با  امیرکبیر  دانشگاه  استادان 
بازداشت  به  نسبت  یي  بیانیه  انتشار  با  امیرکبیر  دانشگاه  استادان  امیرکبیر،  خبرنامه  گزارش  به  شدند. 
چند نفر از اعضاي هیات علمي دانشگاه اعتراض کردند و خواستار آزادي آنها تا آخر وقت طی چند روز 
گذشته و عذرخواهي مسووالن مربوطه شدند. همچنین اعضاي هیات علمي دانشگاه امیرکبیر در نامه خود 
به تهدیدهاي صورت گرفته دانشجویان اعتراض کرده و خواستار ایجاد امنیت شغلي براي تمامي استادان 

دانشگاه و دانشجویان شدند.
 

درگيري ها 20 کشته و 1032بازداشتي داشت
از آنکه اخبار ضد و نقیض فراواني درباره شمار کشته شدگان و تعداد دستگیرشده هاي  سرانجام پس 
حوادث پس از انتخابات در تهران به گوش مي رسید، طی چند روز گذشته فرمانده نیروي انتظامي در حاشیه 
نشست روساي پلیس راهنمایي و رانندگي نیروي انتظامي اخبار رسمي کشور در این مورد را منتشر کرد.

 سردار اسماعیل احمدي مقدم گفت؛ طي درگیري هاي چند طی چند روز گذشته 20 نفر کشته و 1032 نفر 
دستگیر شده اند. این در حالي است که برخي منابع خارجي تعداد کشته شدگان را تا 150 نفر فقط در روز 

30 خرداد گزارش کرده بودند
.احمدي مقدم درباره مهم ترین حادثه پس از انتخابات نیز سخن گفت. او با اشاره به اینکه قتل »ندا آقاسلطان« 
یک سناریوي از پیش تعیین شده بود، گفت؛ »آرش حجازي« یکي از شاهدان این ماجرا که در این پرونده 
نقش داشته است و اقدام به سم پاشي علیه نظام کرده، فراري است و وزارت اطالعات در پي دستگیري این 
فرد است. احمدي مقدم با اشاره به حوادث دو هفته اخیر گفت؛ مهم ترین مساله این است که فاصله شعار 
تا عمل چقدر است، چرا که همه کاندیداها شعار قانونگرایي دادند،  وي با اشاره به اینکه برخي کاندیداهاي 
ریاست جمهوري جامعه را به نافرماني مدني دعوت کردند، افزود؛ این افراد حتي راهکار هم ارائه نکردند و 
گفتند بر اساس شعور خود اقدام به اقدامات غیرقانوني کنند.فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه دعوت مردم به 
نافرماني و رفتارهاي غیرقانوني نتایج بسیار ناگواري دارد، افزود؛ متاسفانه طي دو هفته گذشته سرقت در 
تهران دو برابر شد و کالنتري ها نیز قادر به ارائه خدمات به مردم نبودند و باید گفت دود بي قانوني و بي 

نظمي به چشم کل جامعه رفت.

سرويس ويژه برای مسافرين فرودگاه 

07956373018
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باز هم ایران از پست دبیرکلي بازماند 
 

وزير نفت قطر، دبيرکل موقت 
اوپک گازي شد  

 
گروه اقتصادي؛ به رغم اینکه ایران تنها کشوري بود که براي انتخاب دبیرکل 
به  که  نهایت کسي  در  اما  کرد  را معرفي  فرد  غنیمي  اهلل  گازي، حجت  اوپک 

وزیر  جز  کسي  شد  برگزیده  موقت  دبیرکل  عنوان 
نفت قطر نبود. این خبر را محمدعلي خطیبي نماینده 
عنوان  گاز  کشورهاي صادرکننده  مجمع  در  ایران 
کرد؛ »عبداهلل العطیه وزیر نفت قطر به عنوان دبیرکل 

موقت انتخاب شده است.«
انتخاب نشدن نماینده ایران حتي به عنوان دبیرکل 
و  ایران  کننده  تداعي  نوعي  به  گازي  اوپک  موقت 
رغم  به  هاست  سال  که  است  نفتي  اوپک  دبیرکلي 
کند.  پیدا  دست  آن  به  نتوانسته  هنوز  زیاد  تالش 
دبیرکل  انتخاب  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاري 
اوپک بستگي به توافقات سیاسي پشت پرده برخي 

کشورهاي عضو دارد.
آنها مي گویند متاسفانه اعضاي اوپک به جاي اینکه 

به  دهند،  افزایش  را  خود  نظر  اتفاق  و  بوده  کنوني  حساس  شرایط  فکر  به 
دنبال بده بستان هاي سیاسي جهت انتخاب دبیرکل اوپک هستند. اگر خواهان 
انتخاب شدن نامزد ایران به عنوان دبیرکل اوپک هستیم باید از ارتباطات پشت 
پرده کشورها غافل نشویم. مسیر کسب کرسي دبیرکلي اوپک را مي توان به 
دو دوره تقسیم کرد؛ دوره اول از زمان تاسیس این سازمان تا پیروزي انقالب 
و دوره دوم از زمان بروز جنگ تحمیلي عراق علیه ایران تاکنون. در دوره اول 
دبیرکل اوپک بر مبناي حروف الفباي نام کشورهاي موسس معرفي و مشغول 
به کار شد. اولین دبیرکل این سازمان فواد روحاني )1961-1964( از ایران 
انتخاب شد و سپس دبیرکل از اتباع سایر اعضاي موسس )به ترتیب عراق، 
اول و همزمان  اتمام دوره  از  انتخاب شد. پس  کویت، عربستان و ونزوئال( 
با بروز جنگ تحمیلي عراق علیه ایران به بحث درباره تکرار روند چرخشي 
انتخاب دبیرکل پرداختند که در این صورت نوبت دبیرکلي به ایران مي رسید 
اما به دلیل جنگ بین ایران و عراق کشورهاي عربي با دادن پست دبیرکلي به 
ایران مخالفت کردند. نکته قابل توجه این است که در دوران جنگ تحمیلي و 

پس از آن تفکر انتخاب دبیرکل اوپک خارج از منطقه خلیج فارس 

ایران  علیه  عراق  تحمیلي  جنگ  بروز  با  همزمان  شد.  حاکم  سازمان  این  بر 
از  از لغت چرخشي کردند. برخي  اوپک تفسیر دوگانه یي  کشورهاي عضو 
برخي  و  الفبایي«  »چرخش  براساس  دبیرکل  انتخاب  از  حمایت  به  کشورها 
دیگر به طرفداري از انتخاب دبیرکل بر اساس »چرخش« تاریخي پرداختند. 
ادامه  دبیرکل  انتخاب  چرخشي  رویه  با  مخالفت  نیز  تحمیلي  جنگ  خاتمه  با 
یافت و از 1998 تاکنون در مورد نحوه انتخاب دبیرکل عماًل اصل شایستگي 
و لیاقت اعمال شده و حاال یک بار دیگر دبیرکلي ایران در اوپک گازي مطرح 
به  نوذري  غالمحسین  گفته  طبق  گازي  اوپک  دبیرکل  انتخاب  بار  این  است. 
آبان ماه موکول شد. او مي گوید؛ وزیران انرژي عضو مجمع صادر کنندگان 
این کشورها، فرصت  به دلیل تقاضاي  گاز تصمیم گرفتند در اجالس بعدي 
دهند  ارائه  دبیرکل  انتخاب  بررسي  براي  بیشتري 
و به این ترتیب انتخاب دبیرکل به اکتبر )آبان 88( 
موکول شد. اما بعید به نظر مي رسد نماینده ایران 
حتي در اجالس اکتبر نیز به عنوان دبیرکل برگزیده 

شود.
مي  اظهار  حال سیدمحمدعلي خطیبي  همین  در  اما 
سازمان  یک  عنوان  به  گازي  اوپک  اساسنامه  کند؛ 
رسید.  خواهد  ثبت  به  ملل  سازمان  در  المللي  بین 
ترین  مهم  تشریح  در  خطیبي  علي  محمد  سید 
عضو  نفت  وزیران  نشست  برگزاري  محورهاي 
قطر  دوحه  در  گاز  کننده  صادر  کشورهاي  مجمع 
گازي  اوپک  شده  تصویب  اساسنامه  تاکنون  گفت؛ 
در نشست مسکو، به تایید دولت ایران و شش کشور 
دیگر عضو رسیده است. او افزود؛ از این رو در نشست روز سه شنبه در 
قطر مقرر شد این اساسنامه تا قبل از اجالس نهم دسامبر )18 آذر( به تایید 
دولت هاي کشورهاي عضو مجمع برسد تا به عنوان یک سازمان بین المللي 

در سازمان ملل به ثبت برسد.
خطیبي درباره روند قیمت گاز در بازارهاي جهاني مي گوید؛ کشورهاي عضو 
مجمع از روند کاهشي قیمت گاز در بازارهاي جهاني که مدتي است ادامه دارد، 
ابراز نگراني کردند. او در گفت وگو با مهر مي افزاید؛ به پیشنهاد الجزایر مقرر 
شد کمیته اجرایي مجمع، به منظور ایجاد ثبات در بازار گاز، مطالعاتي در این 
زمینه انجام دهد تا در اجالس بعدي در دستور کار وزیران قرار بگیرد. گفتني 
است رئیس اجالس وزیران در سال 2010 میالدي از الجزایر و معاون آن از 
کشور ونزوئال انتخاب خواهد شد و در سال 2009 میالدي نیز به دلیل برپایي 
نخستین مجمع کشورهاي صاد رکننده گاز پس از تصویب اساسنامه، ریاست 
اجالس وزیران را کشور میزبان )قطر( بر عهده دارد و با تعیین دبیرکل مجمع، 

فعالیت اجرایي آن آغاز خواهد شد. 

مبادالت تجاري ايران 
و امريکا به 600 

ميليون دالر مي رسد
و  ایران  تجاري  مبادله  اخیر  ماهه  در سه 
امریکا به 154 میلیون دالر رسید؛ مبادالتي 
که توسط 1900 شرکت حقوقي انجام شده 
یکدیگر  با  ها  دولت  جنجال  از  دور  به  و 
قرار است  افزایش است و  به  هرساله رو 
در سایه شوراي مشترک ایران و امریکا که 
توسط اتاق بازرگاني ایران تاسیس شده، 
شدت بیشتري بگیرد. اسداهلل عسگراوالدي 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني ایران 
در مورد روابط تجاري ایران و امریکا با 
اشاره به رشد این روابط تجاري در سال 
هاي 2007 و 2008 به ایسنا توضیح داد؛ 
قبل  هاي  سال  در  امریکا  و  ایران  روابط 
دو  این  و  بود  باالیي  سطح  در  انقالب  از 
دالر  میلیارد  شش  پنج،  از  بیش  کشور 
از  بعد  هاي  سال  از  اما  داشتند  مبادالت 
انقالب در سال 58، میزان این مبادالت به 
زیر یک میلیارد دالر رسید و از سال 59 
ادامه  او  شد.  متوقف  جنگ،  شروع  زمان 
داد؛ تحریم هاي امریکا از اوایل سال هاي 
58 و 59 کار با ما را مشکل کرد، تا زماني 
کلینتون،  جمهوري  ریاست  زمان  در  که 
یي  بخشنامه  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
صادر و صدور و ورود مواد غذایي بین 
این  او طبق  دو کشور را آزاد اعالم کرد. 
به  امریکا  بخشنامه، صادرات مواد غذایي 
و  فرش  و  غذایي  مواد  صادرات  و  ایران 
مجاز  را  امریکا  به  ایران  دستي  کارهاي 
از  کرد؛  تصریح  کرد. عسگراوالدي  اعالم 
سال 1999 به بعد، روابط ایران با امریکا 
براي مبادالت آرام شروع شد و وقتي بوش 
کار  روي  امریکا  جمهور  رئیس  عنوان  به 
فرمان  اما چون  را گرفت  کار  آمد، جلوي 
و  بود  باقي  فرمان  آن  بود،  نکرده  لغو  را 
ما نیز براساس این، حرکت خود را براي 
صادرات ایران به امریکا در مواد غذایي در 
چهار رشته شروع کردیم. او اضافه کرد؛ 
به این ترتیب صادرات ایران از مرز صفر 
ایران  که  کاالهایي  بیشترین  و  شروع شد 
صادر کرد فرش، خرما، کشمش، زعفران، 
زیره و مواد غذایي و کاالهاي وارداتي ما 
کمي  و  سویا  روغن،  برنج،  نیز  امریکا  از 

هم گندم بود. 

مبادله تجاري 154 میلیون دالري ایران و 
امریکا 

تجاري  در مورد روابط  ایران  اتاق  عضو 
ایران و امریکا اظهار کرد؛ تبادالت تجاري 
این دو کشور در سال 2007 به مرز 250 
میلیون دالر و در سال 2008 به مرز 550 
میلیون دالر رسید. عسگراوالدي ادامه داد؛ 
به  دارد،  ادامه  همچنان  سریع  رشد  این 
ما  کشور  در  برنج  وضع  اینکه  خصوص 
خوب نبود و از امریکا برنج وارد کردیم. او 
حجم مبادله کلي تجاري ایران و امریکا در 
سه ماهه اخیر را 154 میلیون دالر عنوان 
بیني ما در سال 2009  بیان کرد؛ پیش  و 
در  کشور  داخل  در  اگر  که  است  این  نیز 
برنج خودکفا نشویم، در همان رقم 500 ، 

600 میلیون دالر خواهیم بود. 
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سهم ايران از صادرات جهاني 
به 44/0 درصد مي رسد  

 
از صادرات  ایران  بیني کرد سهم  اکونومیست پیش   واحد اطالعات 

واحد  یابد.  مي  کاهش  درصد   44/0 به  جاري  سال  در  جهاني 
اطالعات اقتصادي اکونومیست در گزارش ماه مه 2009 خود اعالم 
کرد سهم ایران از صادرات جهاني از 58/0 درصد سال گذشته به 
44/0 درصد در سال جاري کاهش مي یابد. انتظار مي رود با توجه 
به پیش بیني ها در خصوص نوسانات ارزش صادرات ایران، سهم 
کشور از صادرات جهاني نیز روند نوساني را شاهد باشد به طوري 

که این سهم در سال آینده برابر با 52/0 درصد خواهد بود.

 طي سال 1390 سهم ایران از صادرات جهاني اندکي کاهش یافته و به 
51/0 درصد مي رسد. در سال 1391 صادرات ایران 47/0 درصد 
از مجموع صادرات جهاني را شامل خواهد شد که این شاخص در 
سال 1392 به 51/0 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالي است 
که اکونومیست در گزارش خود از کاهش بیش از 42 میلیارد دالري 
صادرات ایران در سال جاري خبر داده است. اکونومیست در این 
گزارش صادرات ایران در سال گذشته را 93 میلیارد و400 میلیون 
با 42  این شاخص در سال جاري  بیني کرد  دالر برآورد و پیش 
میلیارد و 100 میلیون دالر کاهش به 51 میلیارد و 300 میلیون دالر 

برسد که کمترین میزان از سال 83 بوده است. 

دوباره روند  آتي صادرات کشور  اکونومیست در سال  اعتقاد  به 
صعودي به خود خواهد گرفت و براي این شاخص رقم 64 میلیارد 
و 100 میلیون دالر ثبت خواهد شد. با افزایش چهار میلیارد و 800 
سال  در  ایران  ارزش صادرات   89 سال  به  نسبت  دالري  میلیون 
1390 معادل 68 میلیارد و 900 میلیون دالر خواهد بود که با 900 
افزایش در سال 1391 به 69 میلیارد و 800 میلیون  میلیون دالر 
دالر خواهد رسید. همچنین عنوان شده است در سال 1392 براي 

کشور صادرات 81 میلیارد دالري به ثبت خواهد رسید.  

واردات بيش از يک 
ميليون تن گندم  

 
 

هر چند به گفته وزیر جهاد کشاورزي از 14 میلیون تن گندم نیاز 
ساالنه کشور، در امسال تولید حداقل 5/13میلیون تن گندم محقق 
خواهد شد، اما در دو ماهه اول سال جاري بیش از یک میلیون و 
مدت  همین  به  نسبت  100درصدي  افزایش  با  گندم  تن  هزار   195
در سال گذشته، وارد شده است. مدتي قبل وزیر جهاد کشاورزي 
مجموع نیاز ساالنه کشور به گندم را 14 میلیون تن ذکر و عنوان 
به  نیازي  شود،  تولید  کشور  داخل  در  مقدار  این  »اگر  بود؛  کرده 
واردات گندم نداریم، ولي در غیر این صورت باید کمبود تولید را 

به کشورمان وارد کنیم.«
حال مقدار تولید گندم کشور نیز به گفته خود وزیر کشاورزي کمي 
کمتر از این میزان نیاز ساالنه کشور است. چندي پیش اسکندري 
در این مورد اظهار کرده بود؛ »امسال تولید حداقل 5/13میلیون تن 
گندم در کشور محقق خواهد شد.« این به منزله آن است که براي 
تامین گندم کشور نیاز به 5/0 میلیون تن گندم است، با وجود این، 
حتي اسکندري در جایي دیگر تصریح کرده بود؛ »امسال با توجه به 
سطح زیر کشت گندم و شرایط اقلیمي موجود پیش بیني مي کنیم 
نیازي به واردات گندم نداشته باشیم و تولید کشور به شکلي است 
که نیاز داخل تامین مي شود.« با این حال با وجود پیش بیني وزیر 
گمرک  آمار  طبق  گندم،  واردات  به  نیاز  نبود  بر  مبني  کشاورزي 
کشور در دو ماه ابتدایي امسال میزان گندم وارداتي کشور بیش از 
یک میلیون و 195 هزار تن است که نسبت به همین مدت در سال 
گذشته هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش افزایش 100درصدي 
داشته است. بر اساس این گزارش در دو ماهه ابتدایي امسال یک 
میلیون و600  ارزش 282  به  میلیون و 195 هزار و300 تن گندم 
دالر وارد کشور شده است که ارزش یورویي آن نیز 214 میلیون 
و 800 یورو مي شود. این میزان واردات 66/16 درصد از وزن و 
05/4 درصد از ارزش کل واردات به کشورمان است. همچنین قیمت 

متوسط یک کیلو گندم 20 سنت بوده است.  

بزرگ ترين کالهبردار هرمي 
امريکا به 150 سال 
زندان محکوم شد  

  
کالهبردار هرمي امریکایي سرانجام از سوي دستگاه قضایي به 150 
سال زندان محکوم شد.به گزارش بلومبرگ، حکم محکومیت برنارد 
مادوف سرمایه دار بزرگ یهودي، شش برابر حکم زندان روساي 
شرکت هاي انرون و ورلد کام بوده است. مادوف پس از حضور 
در دادگاه، حکم 150 سال زندان را از قاضي این پرونده یعني دني 
اتهامات خود اعتراف کرد.  چین شنید.مادوف 12 مارس رسمًا به 
میزان کالهبرداري هاي مادوف طي سال هاي گذشته به بیش از 65 
میلیارد دالر مي رسد. مادوف 71ساله در جلسه دادگاه خطاب به 
قاضي گفت؛ من از شما درخواست بخشش نمي کنم. من برادران، 
دادم.اقدامات مادوف طي سال هاي  همسر و دو فرزندم را فریب 
اخیر موجب ضرر و زیان هزاران نفر از سرمایه گذاران در شرکت 
هاي هرمي وي شده است و بسیاري از مردم پس اندازهاي خود 
را از دست داده اند.کارال هرش هورن یکي از قربانیان شرکت هاي 
هرمي مادوف در جلسه دادگاه گفت؛ زندگي من با اقدامات مادوف 
به تباهي کشیده شد. اکنون براي گذران زندگي مجبورم دو جا کار 
محتاج شده  دولتي  هاي  کمک  به  مخارج خود  براي  مادرم  و  کنم 
در  کرد.مادوف  غارت  را  ما  زندگي  راهزنان،  مانند  مادوف  است. 
قربانیان  و  شاکیان  از  کرد،  قرائت  دادگاه  در  را  آن  که  یي  بیانیه 
رسمًا عذرخواهي کرد. صدها خبرنگار و ده ها دوربین تلویزیوني 
مراسم محاکمه مادوف را ثبت و ضبط مي کرد.آیرا سورکین وکیل 
مدافع مادوف در جلسه دادگاه سعي کرد با ارائه آمار و ارقامي، 
میزان ضرر و زیان وارد به قربانیان و سرمایه گذاران شرکت هاي 
هرمي را کمتر از رقم اعالم شده از سوي دادگاه اعالم کند.قاضي 
چین نیز گفت پرونده فساد مالي مادوف در تاریخ دستگاه قضایي 
امریکا بي سابقه است. این در حالي است که تحقیقات و بازجویي 
را  اتهامي  هیچ  تاکنون  مادوف  خانواده  از  امریکا  قضایي  دستگاه 
اثبات نکرده است.مادوف نیز در اعترافات خود هرگونه  علیه آنها 

مشارکت افراد خانواده خود را در این جرائم رد کرده است.  

اخراج 800 
کارمند بزرگ ترين 
توليدکننده ماشين 

آالت کشاورزي جهان  
 

ترین  بزرگ  »دیراندکو«  امریکایي  شرکت   
جهان  کشاورزي  آالت  ماشین  تولیدکننده 
قصد دارد 800 کارمند خود را اخراج کند. 
به گزارش رویترز اخراج این تعداد کارمند 
بیني  پیش  و  اولیه  تصورات  حد  از  فراتر 
امریکایي  این شرکت  هاي قبلي بوده است. 
مالي  چهارم  ماهه  سه  پایان  تا  کرد  اعالم 
منتهي به اکتبر 2009 با زیان ناخالص 100 
زماني  شد.  خواهد  رو  روبه  دالر  میلیون 
آوریل خبر  ماه  »دیراندکو« طي  که شرکت 
اخراج تعدادي از کارمندانش را منتشر کرد، 
تصور مي شد این شرکت تنها 200 نفر از 
کارمندان روزمزد را اخراج خواهد کرد و با 
زیان 25 میلیون دالري روبه رو خواهد شد. 
این شرکت در گزارش ماه مه نیز پیش بیني 
کرد میزان زیان مالي به بیش از 50 میلیون 
اندکو قصد  دالر خواهد رسید. شرکت دیر 
بازرگاني  زمینه  در  هاي خود  فعالیت  دارد 
مصرفي  تجهیزات  واحد  با  را  کشاورزي 
موجب  مساله  این  که  کند  ادغام  تجاري  و 
کاهش 75 میلیون دالري هزینه ها در سال 
این  شد.  خواهد  طرح  این  اجراي  نخست 
شرکت بیش از 55 هزار کارمند در سراسر 

جهان در اختیار دارد.  
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بازتاب حضور 
رونالدو در 

سينماي ايران  
 

رسانه هاي ایتالیا طی چند روز گذشته از حضور احتمالي 
استقبال  ایراني  فیلمي  در  برزیل  فوتبال  »رونالدو« ستاره 
محمدحسین  شد  اعالم  هفته  اوایل  آنکه  از  پس  کردند. 
لطیفي کارگردان ایراني قصد دارد فیلمي درباره »رونالدو« 
بسازد، رسانه هاي ایتالیا امروز به انعکاس آن پرداختند. 
روزنامه »گاتزتا دلواسپورت« معتبرترین روزنامه ورزشي 
ایتالیا امروز در مقاله یي با عنوان »فیلمي براي صلح« به 
بیان این موضوع پرداخت؛ »با همکاري اتاق بازرگاني ایران 
تصویر  به  ایراني  فیلم  یک  در  رونالدو  زندگي  برزیل،   -
کشیده خواهد شد. محمدحسین لطیفي کارگردان ایراني این 
فیلم، آن را صرفًا براي کودکان فلسطیني در اردوگاه هاي 
نوشت؛  ادامه  در  دلواسپورت  ساخت.«  خواهد  پناهندگان 
»طبق توافقي که در چند روز آینده میان مدیر برنامه هاي 
رونالدو و رئیس اتاق بازرگاني ایران- برزیل امضا خواهد 
شد، این چهره سرشناس دنیاي فوتبال سفیر صلحي براي 
این  نوشته  به  که  توافقنامه  این  شد.«  خواهد  خاورمیانه 
روزنامه بسیار جامع خواهد بود، این امکان را مي دهد که 
»رونالدو« عالوه بر بازي در فیلم به عنوان واسطه براي 

ترویج صلح در فلسطین فعالیت کند. 

که  ایراني  پروژه  »این  است؛  آورده  همچنین  دلواسپورت 
»رونالدو شماره 9« نام خواهد داشت، اولین تالش براي به 
نیز فرناندو  سینما آوردن رونالدو نیست. در سال 2004 
میرلس کارگردان اثر معروف »کوري« قصد داشت زندگي 

رونالدو را در قالب فیلمي به تصویر بکشد. 

دو ماه قبل نیز مسووالن باشگاه کورینتیانس براي ساخت 
به  برزیل  فوکس  کمپاني  با  رونالدو  درباره  مستند  اثري 
توافق رسیده بودند.« خبرگزاري »آنسا«ي ایتالیا نیز به نقل 
از فرخ فرجي رئیس اتاق بازرگاني ایران- برزیل اعالم کرد 
مذاکرات براي حضور رونالدو در این فیلم احتمااًل تا چند 
روز آینده به امضاي توافقنامه خواهد انجامید. به گزارش 
ایتالیا، تعیین ارزش مالي این توافقنامه  این رسانه رسمي 
برعهده فرخ فرجي و مدیر برنامه هاي رونالدو خواهد بود. 
منابع نزدیک به این پروژه اعالم کردند رونالدو یک »پیام 

آور صلح« در خاورمیانه خواهد بود.

سینما  به  براي  فیلمسازان  تمایل  گذشته،  سال  چند  طي   
کشاندن ستاره هاي دنیاي فوتبال شکل جدي تري به خود 
گرفته است. در سال 2008 فیلم »مارادونا« به کارگرداني 
استقبال  مورد  آمد،  کن  جشنواره  به  که  کاستاریکا  امیر 
نامدار  کارگردان  لوچ  کن  نیز  امسال  گرفت.  قرار  فراوان 
باشگاه  سابق  سرشناس  ستاره  کانتونا  اریک  انگلیسي، 
منچستریونایتد را محور اصلي فیلم جدیدش قرار داد و به 

بخش رقابتي جشنواره کن آمد. 

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

020 8123 2357- 07811000455

سعيد فاطمی فيلمساز ايرانی  مقيم لندن
 با کفشهای عاشق وارد جشنواره پورتو7  پرتقال شد

به  کزارش خبرنگار پرشین در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری و گره کوری  که به دنبال آن به 
وجود آمد. یک انتخاب غیر  منتظره در عرصه سینمای فیلم کوتاه خبر خوش و از آن مهمتر انگیزه بزرگی  
برای فیلمسازان جوان ایرانی  خارج از کشور فراهم ساخت که تولید  فیلم در خارج از کشور  هم امکانپذیر 
برگزار  پرتغال  در کشور  لغایت 14 ژوئن 2009   10 تاریخ  از  که  است  فستیوالی  عنوان  .پورتو7  است 
شد.امسال صدها فیلمساز از سراسر جهان در بخشهأی  مختلف  شرکت کرده بودند که حضور ایرانیها  

نیز نمایان بود. اما در بخش فیلمهأی کوتاه  داستانی 39 فیلم به بخش مسابقه راه پیدا کردند که در میان آنها، نام سعید فاطمی فیلمساز ایرانی  مقیم 
لندن به چشم می  خورد.سعید  فاطمی با فیلم )روزی که کفشهایم عاشق شد!(((تنها ایرانی  مقیم بریتانیا است که  در این فستیوال شرکت،سپس انتخاب 

و سرانجام به بخش مسابقه راه پیدا کرد. او از االن خود را برای  حضوری  قویتر و کسب جایزه  در سال  آینده آماده می کند

اعطاي جايزه »ژرژ ملي يس« به 
ديزني و پيکسار  

 
جایزه ویژه »ژرژ ملي یس« مختص بهترین انیمیشن سازهاي جهان، 
امسال به استودیوهاي »والت دیزني« و »پیکسار« اهدا مي شود. این 
جایزه ویژه به دو کمپاني عظیم انیمیشن سازي اهدا مي شود. بنابر 
در شهر لس  اسفند(   10( فوریه  مراسم 28  این  کامینگ سون،  اعالم 
آنجلس برگزار خواهد شد. این جایزه به اد کاتمول رئیس کمپاني هاي 
والت دیزني و پیکسار اهدا مي شود. به گزارش ایسنا اد کاتمول پنج 
بار توسط آکادمي علوم و هنرهاي تصاویر متحرک امریکا مورد تقدیر 

قرار گرفته است.  

 »ماه افتخاري« جشنواره والنسيا به 
برنده نخل طال رسيد 

 
تقدیر  اسپانیا  والنسیا  فیلم  در جشنواره  کن 2008  نخل طالي  برنده 
جایزه  گذشته  روز  والنسیا  فیلم  جشنواره  وچهارمین  بیست  شد. 
این کارگردان  به  لوران کانته،  از  تقدیر  افتخاري« خود را براي  »ماه 
فرانسوي اعطا کرد. کانته سال گذشته با فیلم »کالس« نخل طالي کن 
این جایزه  نیز  آرژانتیني  کارگردان  کاري  آلبرتینا  آورد.  به دست  را 
افتخاري را کسب کرد. همچنین فیلم »تظاهر« از فرانسه جایزه ویژه 

هیات داوران را کسب کرد.  

  50 فيلم از مطرح ترين آثار تاريخ 

سينماي دلهره معرفي شدند  
 

)تریلر(  دلهره  ژانر  در  که  سینما  تاریخ  آثار  ترین  مطرح  از  فیلم   50
ساخته و عرضه شده اند، انتخاب و معرفي شدند. فیلم هاي »بیگانه« 
صدر  در   )1960( هیچکاک«  »آلفرد  »رواني«  فیلم  و   1979 محصول 
پایگاه اطالع رساني مووي وب،  اند. به گزارش  ایستاده  این فهرست 
»کالورفیلد«  چون  آثاري  عناوین  به  ترتیب  به  فهرست  این  ادامه  در 
استرنج  »دکتر   ،)1941(  » وچهارم  خیابان سي  در  »معجزه   ،)2008(
»ماموریت   ،)1974( برقي«  اره  با  کشتار  »تگزاس   ،)1964( الو« 
یازدهم  غیرممکن« )1996( و »درخشش« )1980( برمي خوریم. رده 
تا بیستم این فهرست نیز به ترتیب در اختیار فیلم هاي »روز استقالل« 
 ،)1963( »ادا«   ،)2005( باغ«  »طرح  ساردونیکوس«،  »آقاي   ،)1996(
»چشم طالیي« )1995(، »اسلیپر« )1973(، »غیرقابل شکستن« )2000( 
در  ایسنا  گزارش  به  دارد.  قرار   )1986( داده«  از دست  را  آن  »او  و 
این فهرست به عناوین آثاري چون »روزهاي عجیب« )2005(،  ادامه 
واقعي«  »زندگي   ،)1993( شیندلر«  »فهرست   ،)2005( قرمز«  »چشم 
)1979(،»سرعت« )1994(، »شبي در اپرا« )1935(، »نقطه کور« )1967(، 
»ماتریکس« )1999(، »ارباب حلقه ها« )2001-2003(، »مرد عنکبوتي« 
)2001(، »تغییر چهره« )1997(، »نقطه زبیراسکي« )1970(، »بچه هاي 
 ،)1946( کوچک«  هاي  »بچه  بسته«،  باز  »چشمان   ،)2006( کوچک« 

»مگنولیا« )1999( و »آناتومي مرده« )1959(برمي خوریم. 

رکوردشکني و فروش هفتگي 162 میلیون دالر  
 

»ترانسفورمرها2« 
دومين افتتاحيه برتر تاريخ سينما  

 
»انتقام شکست خوردگان« دومین افتتاحیه برتر تاریخ سینما شد. فیلم 

کارگرداني  به  خوردگان«  شکست  انتقام  »ترانسفورمرها؛  سینمایي 
پنج  فروش  دالري  میلیون  رکورد4/203  شکستن  براي  بي  مایکل 
آورد.  میلیون دالر کم  تنها 6/2  تاریکي«  اکران »شوالیه  روز نخست 
روز  سه  در  »ترانسفورمرها«  دوم  قسمت  کرد  اعالم  دیلي  اسکرین 
تا  چهارشنبه  از  و  دالر  میلیون   112 یکشنبه  تا  جمعه  از  هفته  آخر 
پیشین  تریلر رکورد  اکشن  این  فروخت.  دالر  میلیون  یکشنبه 2/201 
فروش پنج روز نخست اکران )آغاز از روز چهارشنبه( را که با 4/152 
میلیون دالر در اختیار »اسپایدرمن 2« بود، شکست. »شوالیه تاریکي« 
ساخته کریستوفر نوالن پارسال روز جمعه روي پرده سینماها رفت 
اول  قسمت  فروخت.  دالر  میلیون   204 حدود  نخست  روز  پنج  در  و 
»ترانسفورمرها« ژوئیه سال 2007 به نمایش درآمد و در هفت روز 
با  نهایت  در  فیلم  این  داشت.  درآمد  دالر  میلیون   157 اکران  نخست 
پایان  شمالي  امریکاي  در  خود  عمومي  نمایش  به  دالر  میلیون   319
داد. »انتقام شکست خوردگان« در چهار هزار و 234 سالن سینما در 
امریکا و کانادا روي پرده رفته و شیا البوف و مگان فوکس نقش هاي 
خود را در آن تکرار کرده اند. این فیلم روز چهارشنبه 61 میلیون دالر 
فروخت که بهترین عملکرد در روز چهارشنبه و دومین فروش برتر 
تاریخ در یک روز پس از فروش 67 میلیون دالري »شوالیه تاریکي« 
در روز جمعه است. تنها فیلم دیگري که این هفته در امریکا به نمایش 
عمومي درآمد »محافظ خواهرم« به کارگرداني نیک کاساوتیس بود که 
با اکران در دو هزار و 606 سالن سینما رقمي در حدود 12 میلیون 
دالر فروخت. فیلم درباره درگیري یک خانواده با سرطان دخترشان 
است و کامرون دیاز و ابیگیل برسلین در آن نقش هاي اصلي را بازي 
کرده اند. »پیشنهاد« با بازي ساندرا بوالک این هفته 5/18 میلیون دالر 
میلیون دالر رساند. »خماري«  به 69  را  کلي خود  و فروش  فروخت 
دیگر فیلم پرفروش هفته بود که با 17 میلیون دالر پس از »پیشنهاد« 
در رده سوم ایستاد. فروش مجموع این فیلم کمدي به 183 میلیون دالر 
رسیده و انیمیشن »باال« هم پس از یک ماه مرز فروش 250 میلیون 

دالر را پشت سر گذاشته است. 
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»بي صدا« پروژه بعدي
 »دوکان جونز«  

  
»دوکان جونز« کارگردان انگلیسي، فیلم سینمایي »بي صدا« 
را به عنوان پروژه بعدي خود انتخاب کرد. به گزارش فارس 
از سایت سینمایي اسکرین دیلي، »دوکان جونز« که  نقل  به 
طی چند روز گذشته آخرین فیلم او با نام »ماه« به عنوان فیلم 
برتر این دوره از رقابت هاي جشنواره ادینبورگ انتخاب شد، 
به زودي پروژه سینمایي »بي صدا« را جلوي دوربین خواهد 
برد. »جونز« درباره فیلم جدید خود گفت؛ این فیلم یک تریلر 
علمي - تخیلي و در عین حال راز آلود است. وي افزود؛ این 
پروژه از پروژه »ماه« بزرگ تر است و حدود 25 میلیون دالر 
هزینه ساخت آن خواهد شد. این کارگردان انگلیسي گفت؛ فیلم 
»ماه« درباره بیگانگي و تنهایي است ولي فیلم »بي صدا«، با 
آن کاماًل متفاوت است، »بي صدا« یک کار کاماًل گروهي است. 
فیلم »ماه« قرار است در لوکیشن  به گزارش اسکرین دیلي، 
هاي متفاوت در برلین جلوي دوربین برود ولي هنوز تاریخ 

تولیدي براي این پروژه سینمایي اعالم نشده است.  
 

»جاني دپ« بازي در نقش 
»مايکل جکسون« را تکذيب کرد  

 
 

نقش  در  خود  بازي  شایعه  هالیوودي،  بازیگر  دپ«  »جاني 
»مایکل جکسون« را تکذیب کرد.به گزارش فارس به نقل از 
سایت خبري ایندیا اکسپرس، برخي از رسانه هاي خارجي، 
با  رابطه  در  »مایکل جکسون«، خبرهایي  پي مرگ  در  اخیراً 
در  دپ«  »جاني  بازي  و  پاپ  این خواننده  زندگینامه  ساخت 
نقش او منتشر کردند. »جاني دپ« که بیش از همه براي بازي 
در فیلم هاي »تیم برتون« شهرت دارد، ضمن تکذیب این خبر 
گفت؛ به هیچ وجه قصد بازي در نقش »مایکل جکسون« را 
ندارم. وي افزود؛ فکر هم نمي کنم که روح »جکسون« عالقه 
داشته باشد من نقش او را بازي کنم. »جکسون«، جمعه گذشته 

بر اثر ایست قلبي در سن 51 سالگي درگذشت.  

برگزيدگان جشنواره فيلم کوتاه 
»پالم اسپرينگز« معرفي شدند  

المللي فیلم کوتاه »پالم  پانزدهمین جشنواره بین  برگزیدگان 
اسپرینگز« شب گذشته معرفي شدند. به گزارش فارس به نقل 
فیلم در بخش هاي  فیلم کوتاه، امسال 315  پایگاه خبري  از 
مختلف جشنواره به نمایش درآمدند که از میان آنها فیلم کوتاه 
مجارستاني »شام« در حالي جایزه بهترین فیلم جشنواره را از 
آن خود کرد که پیش از این، جایزه جشنواره ونیز را دریافت 
جاناتان« محصول  »خانه  گزارش،  این  اساس  بر  بود.  کرده 
مشترک ژاپن و سنگاپور جایزه ویژه هیات داوران را دریافت 
از  اوست«  »وولف  به  سینمایي  فیلم  بهترین  جایزه  و  کرد 
از  »قفس«  به  کوتاه  انیمیشن  بهترین  جایزه  رسید.  نیوزیلند 

مکزیک و »Juiced and Jazze « از امریکا اهدا شد. همچنین 
از  پلوتون«  از اسکاتلند و »نامگذاري   »Lindsay Goodall«
فیلم  کردند.  دریافت  را  کوتاه  مستند  بهترین  جوایز  بریتانیا 
برگزیده  متقاضي  اثر   2500 میان  از  منتخب جشنواره  هاي 
شدند که شامل نخستین تجربه فیلمسازي بازیگران مشهوري 
مانند »دمي مور«، »کورتني کاکس«، »ماریان جین باپتیست« 
و »جوزف گوردون لویت« بودند. جشنواره »پالم اسپرینگز« 
که بزرگ ترین رویداد ساالنه فیلم کوتاه امریکا است، از 13 

تا 29 ژوئن برگزار شد.  
 

»پيتر جکسون« جزييات سه پروژه 
آتي »تن تن« را منتشر کرد  

 
هالیوود،  باسابقه  کننده  تهیه  و  کارگردان  جکسون«  »پیتر 
سه  در  »اسپیلبرگ«  و  خود  مشخص  نقش  به  اشاره  ضمن 
پروژه آتي تن تن، از برخي ابهامات پرده برداشت. به گزارش 
فارس به نقل از سایت سینمایي اگزمینر، »پیتر جکسون« در 
مصاحبه اخیر خود با برخي رسانه ها گفت؛ در اولین فیلم از 
سه پروژه آتي »تن تن« که قرار است در لس آنجلس ساخته 
کار  اصلي  کارگردان  عنوان  به  اسپیلبرگ«  »استیون  شود، 
خواهد کرد و من نیز ضمن کمک به او در ساخت برخي از 
صحنه ها، روي مراحل پس از تولید در استودیوي دیجیتالي 
»وتا« در ولینگتون کار خواهم کرد. این کارگردان و تهیه کننده 
باسابقه هالیوود، در ادامه نیز متذکر شد؛ کمي پس از ساخت 
اولین فیلم، دومین و سومین قسمت از این فیلم را در راس 
کارمان قرار خواهیم داد. »جکسون« گفت؛ در دومین فیلم »تن 
تن« که هنوز نامي براي آن انتخاب نشده و قرار است ساخت 
آن از سال آینده آغاز شود، من کارگردان اصلي خواهم بود 

و به احتمال زیاد »اسپیلبرگ« نیز مرا همراهي خواهد کرد. 
 

»بيست« کاهاني در جشنواره 
تابستاني ورشو شرکت مي کند 

 
در  کاهاني  عبدالرضا  کارگرداني  به  »بیست«  سینمایي  فیلم 
المللي  بین  تابستاني  جشنواره  پانزدهمین  مسابقه  بخش 
فیلم ورشو به نمایش درمي آید. تمرکز این جشنواره روي 
فیلمنامه آثار است و مهم ترین جایزه آن به فیلمنامه اهدا مي 
شامل  ورشو  تابستاني  جشنواره  هاي  بخش  از  یکي  شود. 
مباحث آموزشي، کارگاه و سمینارهایي درباره نقش فیلمنامه 
فیلم  جشنواره  در  زودي  به  که  »بیست«  است.  فیلم  یک  در 
بین  دومین حضور  در  رود  مي  پرده  واري روي  کارلووي 
المللي پس از جشنواره فیلم کارلووي واري در بخش مسابقه 
این  دوره  پانزدهمین  آید.  درمي  نمایش  به  جشنواره  این 
جشنواره از تاریخ 15 تا 21 تیرماه در کشور لهستان برگزار 
مي شود. به گزارش مهر »بیست« سومین فیلم کاهاني پس از 

»آدم« و »آن جا« است. 

کارگردان و نويسنده آلماني برنده 
جايزه »آدورنو« 2009 شد 

 
به  آلماني  77ساله  نویسنده  و  فیلمساز  کلوگه«  »الکساندر 
عنوان برنده جایزه »آدورنو« 2009 شهر فرانکفورت معرفي 
شد. به گزارش ایپنا به نقل از خبرگزاري آلمان، هیات داوران 
نویسنده،  عنوان  به  »کلوگه«  از  تجلیل  براي  را  جایزه  این 
کارگردان و تئوریسین مطرح در عصر حاضر به وي اهدا مي 
کند. این جایزه پنج هزار یورویي که قدمت آن به سال 1977 
بازمي گردد، هر سه سال یک بار در زادروز تولد »تئودور 
دبلیو آدورنو« در روز 11 سپتامبر به برگزیدگان آن اهدا مي 
ترین چهره  مهم   60 دهه  در  فیلمساز  و  نویسنده  این  شود. 
معروف سینماي جدید آلمان بود و از سال 1973 به عنوان 
پروفسور در دانشگاه فرانکفورت مشغول فعالیت شد. او در 
خدمت  صلیب  که  را  آلمان  مدال  ارزشمندترین   2007 سال 
هاي  تئوري  خاطر  به  »کلوگه«  کرد.  کسب  است،  کشور  به 
منتقدانه اش در مدرسه فرانکفورت به عنوان استادي شناخته 
مي شود که فراتر از مرزهاي موجود در ژانرهاي گوناگون 
حرکت مي کند. وي این جایزه را به خاطر فعالیت هایش در 
عرصه فلسفه، موسیقي و تئاتر دریافت خواهد کرد. نوربرت 
الیاس، یورگن هابرمن و آلبرشت ولمر از برندگان پیشین این 

جایزه معتبرند. 
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مايکل جکسون سلطان موسيقی 
پاپ کنسرت مرگ را اجرا کرد

 

 مایکل جکسون که میان هوادارانش به سلطان موسیقي پاپ مشهور است، روز پنجشنبه در لس آنجلس درگذشت. جکسون پس 
از ایست قلبي به بیمارستان لس آنجلس منتقل شد اما به گفته پزشکان اعالم دقیق علت مرگ او نیاز به بررسي بیشتر دارد. بر 
همین اساس دیروز جسد او کالبدشکافي شد اما هنوز علت دقیق مرگ او اعالم نشده است. در همین حال جرامین برادر مایکل 
جکسون گفت به نظر مي رسد او در اثر نارسایي قلبي درگذشته باشد. جسد مایکل جکسون با هلي کوپتر از بیمارستان به 

پزشکي قانوني منتقل شده است.
روزنامه لس آنجلس تایمز در وب سایت خود گزارش داد هنگام مراجعه ماموران امداد به منزل آقاي جکسون، تنفس او متوقف 
شده بود. این گزارش مي افزاید ماموران به احیاي قلبي ـ تنفسي مایکل جکسون اقدام کردند. این اتفاق باعث شد عالقه مندان این 

ستاره سرشناس پاپ در اطراف بیمارستان و همچنین اطراف خانه او تجمع کنند.
او قرار بود کمتر از یک ماه دیگر پس از 12 سال دوري از صحنه هاي جهاني، تور بین المللي خود را در لندن آغاز کند. به 
گزارش ایسنا جکسون از مدتي قبل در منزل خود بیمار بود و وضعیت جسماني اش مطلوب نبوده و از حضور یک پیراپزشک 
بهره مي برد. موسیقي هاي مایکل جکسون در حاشیه صوتي برخي از فیلم هاي سینمایي استفاده شده است که از جمله آنها 
مي توان به فیلم »wiz« اشاره کرد. مایکل جکسون ایفاگر نقش هاي کوتاهي در آثار سینمایي از جمله »مردان در تاریکي 2« و 
ویدئوهاي »دلهره«، »بد« و »پیاده روي ماه« بوده است. آلبوم هاي مایکل جکسون در طول حیاتش فروشي بالغ بر 750 میلیون 

دالر داشته است. 
مایکل جکسون فعالیت حرفه یي خود را در زمینه موسیقي از دوران کودکي با برادرانش در گروه جکسون فایو شروع کرد. او 
در دهه 80 میالدي با ترانه هاي »تریلر« و »بد« به شهرت جهاني رسید. به گزارش کتاب رکوردهاي گینس، آلبوم تریلر مایکل 
مایکل  بوده است.  آلبوم موسیقي در جهان  ترین  پرفروش  میلیون نسخه فروش،  با 65  جکسون که سال 1982 عرضه شد، 
جکسون در سال هاي گذشته به علت جنجال هاي اخالقي و مشکالت مالي منزوي شده بود. او شش سال پیش به اتهام آزار 

جنسي یک پسر 14 ساله بازداشت شد ولي دادگاه پس از یک محاکمه جنجالي پنج ماهه او را بي گناه تشخیص داد.
ویکي پدیا در معرفي مایکل جکسون مي نویسد؛ »در اوایل دهه 80 میالدي، او به عنوان برترین نماد موسیقي پاپ، و اولین 
کرد. محبوبیت  بنیانگذاري  را  عمیقي  و ساختارشکني  قدرتمند  موج  که  تبار شناخته شد  آفریقایي   - امریکایي  سرگرمي ساز 
موزیک ویدئوهاي او مثل »بیلي جین«، »بزن به چاک« و »تریلر« باعث تحول ساختار موزیک ویدئو به صورت یک فرم هنري و 
ابزار تبلیغاتي شد و شبکه تازه تاسیس ام تي وي را به شهرت رساند. در دهه 90 نیز ویدئوهایي مثل »Black or White« و 
»Scream«، آثار جکسون را به طور مداوم در لیست برنامه هاي اصلي ام تي وي قرار داد. جکسون با اجراهاي روي صحنه و 
موزیک ویدئوهایش با حرکات تکنیکي پیچیده رقص به محبوبیتي باال دست یافت. شیوه منحصر به فرد او در موسیقي و سبک 
آوازش، تعداد بي شماري از هنرمندان هیپ هاپ، پاپ و آر اندبي معاصر را تحت تاثیر قرار داده است. او توسط بنیاد و تک 
آهنگ هاي خیریه خود و پشتیباني 39 جنبش خیرخواهانه، میلیون ها دالر براي اهداف خیریه وقف یا جمع آوري کرده است. با 
این وجود ابعاد دیگر زندگي شخصي او همچون ظاهر در حال تغییر و رفتارش، سبب ایجاد جنجال هاي غرض ورزانه یي شد 
که به چهره مردمي او صدمه زد. او در سال 1993 متهم به سوء استفاده جنسي از کودکان شد. اما پلیس تحقیقات جنایي را به 
دلیل عدم وجود شواهد کافي متوقف کرد و جکسون هرگز دستگیر نشد. پس از آن او دو بار ازدواج کرد، پدر سه فرزند شد و 
تمام اینها جنجال بیشتري ایجاد کرد. از اوایل دهه 90 نگراني هایي درباره وضع سالمتي او وجود داشت و از اواخر این دهه 
اخبار ضد و نقیضي درباره وضع مالي این خواننده گزارش مي شد. در سال 2005 جکسون به دلیل اتهامات بیشتري مربوط به 

سوء استفاده جنسي و چند اتهام دیگر محاکمه و البته تبرئه شد.«
جکسون جزء معدود هنرمنداني است که براي بار دوم به تاالر مشاهیر »راک اندرول« راه یافته است. از دستاوردهاي دیگر او 
مي توان به ثبت رکوردهاي بي شمار در لیست رکوردهاي جهاني گینس از جمله عنوان موفق ترین سرگرمي ساز تمام دوران 
ها، 13 جایزه گرمي، 13 تک آهنگ شماره یک سولو و فروش بیش از 750 میلیون نسخه در سراسر جهان اشاره کرد. در صنعت 
موسیقي جایزه یي نمانده که جکسون به خانه نبرده باشد. همچنین او یک تاجر بسیار زیرک بود، بسیاري او را یک نابغه در 

تجارت توصیف کرده اند و هیچ هنرمندي از نظر وسعت توانایي کنترل امور مالي و تجاري با او قابل مقایسه نیست. 

مایکل جکسون در سال هاي گذشته بارها به دالیل اخالقي و مشکالت مادي راهي دادگاه شد و همین موضوع او را به یکي 
از جنجالي ترین چهره هاي مشهور تبدیل کرد. حاال با گذشت دو روز از مرگش هنوز علت مرگ مشخص نیست. روز گذشته 
کریگ هاروي سخنگوي پزشکي قانوني لس آنجلس در گفت وگو با شبکه خبري سي ان ان گفت؛ »پزشکان روز جمعه به مدت 
سه ساعت مایکل جکسون را کالبدشکافي کردند ولي براي تشخیص علت قطعي مرگ او به انجام آزمایش هاي بیشتر مانند 
سم شناسي نیاز است.« براساس همین گزارش کریگ هاروي وجود هر گونه توطئه را در مرگ مایکل جکسون رد کرد و گفت؛ 
»آثاري از وارد شدن ضربه به بدن او دیده نمي شود.« پزشکي قانوني لس آنجلس اعالم کرده پس از انجام آزمایش هاي الزم 
علت مرگ مایکل جکسون در فاصله زماني چهار تا شش هفته دیگر مشخص مي شود. بسیاري از رسانه ها گزارش داده اند 
پلیس دنبال پزشک شخصي مایکل جکسون است که از او درباره علت مرگ سوال کنند. برخي از افراد خانواده این خواننده 
پاپ از مصرف زیاد داروهاي مسکن توسط مایکل جکسون در روزهاي اخیر خبر داده اند. آنها علت مصرف مسکن را دردهاي 
جسماني مایکل جکسون به خاطر تمرینات آماده سازي کنسرت هایش که قرار بود کمتر از یک ماه دیگر در لندن افتتاح شود، 
ذکر کرده اند. او قرار بود بعد از 12 سال دوري از عرصه هاي جهاني در چندین کشور برنامه اجرا کند. شب گذشته، شب تلخي 
براي هواداران این خواننده بود. در حالي که بعضي طرفداران این خواننده با روشن کردن شمع، در دست گرفتن تصاویر مایکل 
جکسون و زمزمه کردن ترانه هایش براي مرگ او در بسیاري از نقاط دنیا گریستند دیگر هوادارانش که براي روي صحنه 
رفتن این خواننده پاپ لحظه شماري مي کردند و بلیت هایي را براي تماشاي کنسرت او با قیمت هاي باال یا از طریق بازار سیاه 
تهیه کرده بودند، جلوي دفتر وکالي او تجمع کردند. مایکل جکسون قرار بود بعد از برگزاري این کنسرت بخشي از بدهي کالن 
خود را پرداخت کند. مرگ مایکل جکسون طلبکاران او را نیز دچار شوک عظیمي کرده و وصول طلب شان را به زماني نامعلوم 

موکول کرده است. 

چندي پیش یک قاضي در امریکا دستور حراج لوازم شخصي مایکل جکسون را صادر کرد. مایکل جکسون سال گذشته نیز به 
دلیل مشکالت مالي مجبور شد »نورلند« بخشي از دارایي اش را که شامل یک باغ وحش و یک پارک بازي است، بفروشد. حراج 
لوازم شخصي مایکل جکسون که بسیاري معتقد بودند در صورت برگزاري اش 20 میلیون دالر از فروش آنها به دست مي آید، 
پس از چندي به دستور یک قاضي دیگر و به خاطر شکایت شرکت تولید موسیقي از حراجي لغو شد تا طلبکاران مایکل جکسون 
به برگزاري تور کنسرت این خواننده پاپ دل ببندند. خبر مرگ او واکنش بسیاري از افراد سرشناس و هنرمندان را برانگیخته 
است. اسکورسیزي، اسپیلبرگ، دمي مور، جان کیوزاک، مندي مور، جین فوندا و ست گرین هر کدام درگذشت او را در پیام هاي 

جداگانه یک شوک بزرگ توصیف کرده اند.
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اخبار هنری

VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

Half Qualified Management Accountant

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

 

اجراي نمايش »گاو« در فستيوال 
»کيدز« آلمان  

 
حامد  و  سپهر  فرشیدي  مهدي  مشترک  ساخته  »گاو«  نمایش 
فستیوال  در  خود،  المللي  بین  سفرهاي  ادامه  در  کش  زحمت 
کیدز آلمان به صحنه مي رود. گروه اجرایي این نمایش روز 11 
تیرماه رهسپار شهر »لودفیکهازن« آلمان مي شوند تا نمایش 
خود را در جشنواره یاد شده اجرا کنند. قرار است همزمان با 
این جشنواره، گفت وگوهاي فرهنگي  »گاو« در  نمایش  اجراي 
اینکه گروه اجرایي  در حیطه تئاتر کودکان انجام شود، ضمن 
برنامه ریزي هایي براي یک تولید مشترک با هنرمندان آلماني 
نمایش »گاو«  ایسنا  به گزارش  در سال 2009 خواهند داشت. 
پیش از این در موزه »تروپن« آمستردام هلند، جشنواره آگورا 
بلژیک، جشنواره تئاتر کودک اصفهان و... به صحنه رفته است. 
این نمایش فروردین سال جاري به مدت هشت شب در سالن 
موزه تروپن آمستردام اجرا و دکور آن به آلمان منتقل شد تا 
این  در  را  شان  نمایش  داشتند  قصد  تیرماه  که  اجرایي  گروه 
کشور اجرا کنند مشکلي بابت انتقال دکور خود نداشته باشند. 
به گزارش ایسنا نمایش »گاو« به نویسندگي، طراحي، کارگرداني 
تولیدات  از  فرشیدي سپهر  مهدي  و  وبازي حامد زحمت کش 

مرکز تئاتر کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است. 
 .

نامه هايي به ارزش 10 ميليون يورو  
 

المللي  بین  نمایشگاه  شاهد  جاري  سال  در  پاریس  نمایشگاه 
کتاب هاي قدیمي بود که به مدت سه روز در موزه بزرگ کاخ 
کبیر برگزار شد. آثار بزرگان جهان ادبیات در این نمایشگاه به 
فروش رسید. به گزارش ایبنا به نقل از سایت مصري محیط، 
و  قدیمي  هاي  کتاب  صرفًا  آن  در  که  نمایشگاه  دوره  این  از 
نفیس به نمایش درآمد، 40 هزار نفر بازدید کردند و برخي از 
آنان کتاب هاي نفیسي خریداري کردند. شمار بازدیدکنندگان 
بیشتر  نفر  هزار   15 گذشته  سال  به  نسبت  امسال  نمایشگاه 
تا  یورو  یکصد  قیمتي حدود  نیز  هاي عرضه شده  کتاب  بود. 
برگزار  از  یکي  کاستیتنگ  فردریک  داشتند.  یورو  میلیون   10
امسال  »نمایشگاه  گفت؛  باره  این  در  نمایشگاه  این  کنندگان 
موفقیت بسیار زیادي به دنبال داشت؛ موفقیت هایي که در سال 
هاي گذشته مشابه آن را نداشتیم.« او همچنین گفت؛ »یکي از 
نامه هاي نوشته شده توسط لویي چهاردهم و یک نامه دیگر 
که توسط بودلر متفکر مشهور فرانسوي نوشته شده بود در 
این نمایشگاه به قیمت 10 میلیون یورو فروخته شد که اتفاقي 
بي نظیر در تاریخ برگزاري این نمایشگاه است.« مجله »لونووال 
ابزرواتور« چاپ فرانسه نیز گزارش داد در این نمایشگاه یک 
فعاالن زن  ترین  مهم  از  یکي  بارکس«  »لورزا  از  قدیمي  عکس 
حقوق مدني امریکا به ارزش 1200 یورو فروخته شد. نمایشگاه 
امسال شاهد فروش کتاب هاي تاریخي و قدیمي و نفیس دیگري 
نیز بود که نام بزرگاني چون مولیر، روسو و منتسکیو را بر 
خود داشتند و قدمت هر کدام از آنها به حدود یکصد سال پیش 
هزار  یکصد  تا  هزار   25 بین  نفیس  هاي  کتاب  این  رسید.  مي 

یورو فروخته شدند. 

آغاز جشنواره مونيخ، پايان جشنواره ادينبورو 
 

فیلم هایي از عباس کیارستمي و سمیرا مخملباف در این دو جشنواره نمایش داده مي شوند 
 بیست و هفتمین جشنواره فیلم مونیخ با نمایش فیلم سینمایي »تخیالت دکتر پارناسوس« به کارگرداني تري گیلیام شروع شد. به گزارش 
هفته نامه پرشین، فیلم هاي »شیرین« عباس کیارستمي، »اسب دوپا« سمیرا مخملباف و »آرام باش و تا هفت بشمار« رامتین لوافي پور به 

نمایندگي از سینماي ایران در بخش بین الملل بیست 
و هفتمین جشنواره بین المللي فیلم مونیخ به نمایش 

درمي آیند. 
محصول  کیارستمي  عباس  کارگرداني  به  »شیرین« 
سال 2008 است و واکنش ده ها بازیگر سینما را به 
تماشاي یک فیلم در سالن سینما به تصویر مي کشد. 
نیکي کریمي، ترانه علیدوستي، گلشیفته فراهاني، مهناز 
افشار، ژولیت بینوش، مهتاب کرامتي و... در »شیرین« 
بازي کرده اند که روزهاي 27 ژوئن و چهارم ژوئیه 

در جشنواره مونیخ روي پرده مي رود. 
جشنواره  این  در  دوپا«  »اسب  با  مخملباف  سمیرا 
که  است  فقیر  پسرکي  درباره  فیلم  دارد.  حضور 
اسب  مانند  تا  کند  مي  استخدامش  ثروتمند  نوجواني 
احد،  کند. هارون  را پشت خود سوار و جابه جا  او 
این  نادر در  گوتاي کریمي، ضیا میرمحمد و خوجه 
فیلم بازي کرده اند که دو نوبت نمایش در روزهاي 
30 ژوئن و سوم ژوئیه در جشنواره مونیخ خواهد 

داشت. 
»آرام باش و تا هفت بشمار« به کارگرداني رامتین لوافي پور هم دو بار روزهاي 28 ژوئن و دوم ژوئیه در بیست و هفتمین دوره جشنواره 
فیلم مونیخ به نمایش درمي آید. نخستین فیلم بلند لوافي پور پیشتر در بیش از 15 جشنواره بین المللي شرکت کرده و چند جایزه نیز برده 
است. هدایت هاشمي و امید عبداللهي بازیگران اصلي فیلم هستند.بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللي فیلم مونیخ تا سیزدهم تیرماه 

برگزار مي شود و بیش از 200 فیلم در بخش هاي مختلف آن روي پرده مي رود.

پايان جشنواره ادينبورو

شصت و سومین جشنواره فیلم ادینبورو امروز در حالي با اهداي 12 جایزه به پایان مي رسد که »چراغي در مه« پناه بر خدا رضایي دو 
نمایش در این جشنواره داشت. 

به گزارش هفته نامه پرشین، نسخه 35 میلیمتري فیلم سینمایي »چراغي در مه« به کارگرداني پناه بر خدا رضایي که پیش از این گفته مي 
شد به دلیل شرایط اجتماعي هفته هاي گذشته براي نمایش در جشنواره نرسیده با رسیدن این نسخه به جشنواره روي پرده رفت. »چراغي 
در مه« رضایي در بخش رزباد جشنواره ادینبورو به نمایش درآمد. در این فیلم 76 دقیقه یي پریوش نظریه، مسعود حشمت و بهروز جلیلي 
الملل جشنواره  بین  بیمار اوست. آلن کامینگ، کري فوکس و لي مارشال داوران بخش  تنها و پدر  اند و داستان درباره زني  بازي کرده 
ادینبورو هستند.نماینده دیگر سینماي ایران در این جشنواره »شیرین« بود. این فیلم به کارگرداني عباس کیارستمي در بخش نمایش هاي 
ویژه جشنواره ادینبورو به نمایش در آمد. نماینده دیگر سینماي ایران در این جشنواره مستند کوتاه »بمب هاي پرتقالي« به کارگرداني ماجد 

نیسي است که در بخش مستندهاي کوتاه در کنار هشت فیلم دیگر روي پرده رفت. 
فیلم هاي بخش مستند کوتاه را هري تریداوي، مارک کاس گرو و مالني کومبز داوري مي کنند. در بخش مایکل پاول جشنواره ادینبورو 
بهترین فیلم بریتانیایي انتخاب مي شود. جو رایت، جانت استریت پورتر، کلودیا پیگ منتقد روزنامه امریکایي یواس اي تودي، فرانک النجال 
بازیگر نامزد اسکار و ساشا هورلر بازیگر استرالیایي داوران این بخش هستند. مراسم پایاني این جشنواره امروز بعدازظهر برگزار مي شود. 
شان کانري یکي از میهمانان ویژه این مراسم است. در اختتامیه این مراسم 12 جایزه مختلف به برگزیدگان اهدا مي شود که مهم ترین آن 
جایزه فیلم برگزیده تماشاگران است. فیلم هاي »راز کلز«، »گریه با خنده«، »ماه«، »شماره سپتامبر« و »نخستین روز از باقیمانده زندگي تو« 

بیشترین بخت را براي دریافت جایزه فیلم برگزیده تماشاگران دارند. 

يک ميهماني تازه براي جوايز افتخاري  
 

اگر تصور مي شد با دو برابر شدن تعداد نامزدهاي بهترین فیلم پخش تلویزیوني مراسم اسکار طوالني تر از همیشه شود، اما آکادمي علوم 
و هنرهاي سینمایي با تصمیم تازه خود یک گام براي جلوگیري از خسته شدن بینندگان تلویزیوني و میهمانان مراسم اسکار برداشت. به 
گزارش مهر، اسکرین دیلي اعالم کرد هیات مدیره آکادمي علوم و هنرهاي سینمایي در تازه ترین اقدام خود یک مراسم ساالنه براي اهداي 
سه جایزه جنبي مراسم اسکار در نظر گرفت که براساس آن جایزه یادبود اروین تالبرگ، جایزه انسان دوستانه جین هرشولت و اسکار 
افتخاري در این مراسم به برگزیدگان اهدا مي شود. دریافت کنندگان این سه جایزه جنبي مراسم اسکار در ماه سپتامبر مشخص مي شوند 
و جوایز خود را در یک میهماني در ماه نوامبر با حضور 500 میهمان مي گیرند. در ضیافت شام این مراسم بخش هایي از فیلم هاي افراد 
برگزیده پخش مي شود و میهمانان درباره همکاران خود حرف مي زنند. هشتاد و دومین مراسم اسکار روز هفتم مارس 2010 در لس 
آنجلس برگزار مي شود. سیدگنیس رئیس آکادمي اسکار درباره تصمیم جدید هیات مدیره آکادمي گفت؛ سال هاست اعضاي هیات مدیره در 
پي یافتن راهي هستند که بتوانند میان میل به تقدیر شایسته از افراد برگزیده دنیاي سینما و محدودیت زماني اعمال شده بر پخش تلویزیوني 
مراسم تعادل برقرار کنند. طبیعي است در یک میهماني جداگانه مي توان به نحوي شایسته از این افراد برگزیده تقدیر کرد. آکادمي علوم و 
هنرهاي سینمایي اعالم کرد براي انتخاب برندگان سه جایزه جنبي در ماه سپتامبر یک جلسه برگزار مي کند؛ جلسه یي که پیش از این در ماه 
دسامبر برگزار مي شد. اسکار هر سال فقط چهار جایزه افتخاري اعطا مي کند که در این میان دو جایزه حتمًا باید جین هرشولت و اروین 
تالبرگ باشد. از سوي دیگر، یک تغییر تازه و مهم دیگر در بخش موسیقي جوایز اسکار 2010 اعمال شده که براساس آن کمیته اجرایي 
بخش موسیقي تصمیم گرفته در این رشته اگر ترانه ها نتوانند به میانگین نمره 25/8 از 10 دست یابند، هیچ نامزدي معرفي نشود و طبعًا 
هیچ اسکاري هم در رشته بهترین آهنگ اعطا نخواهد شد. اگر فقط یک آهنگ یا ترانه به نمره میانگین برسد، آن اثر به همراه دارنده باالترین 
نمره میانگین به عنوان نامزدهاي این بخش معرفي مي شوند. اگر دو ترانه یا بیشتر هم توانستند نمره میانگین را به دست آورند، نامزدهاي 
این بخش خواهند بود. ضمن اینکه در این بخش حداکثر پنج نامزد معرفي مي شود. براساس قوانین پیشین بخش بهترین ترانه یا آهنگ، تعداد 
نامزدهاي این بخش باید حداقل سه و حداکثر پنج اثر باشد. پارسال در بخش بهترین ترانه سه نامزد از فیلم هاي »میلیونر زاغه نشین« )دو 
نامزد( و انیمیشن »وال - اي« معرفي شد و در پایان اسکار بهترین ترانه به »جاي هو« از »میلیونر زاغه نشین« رسید. هشتاد و دومین دوره 
مراسم اهداي جوایز آکادمي اسکار براي جلوگیري از تداخل آن با بازي هاي المپیک زمستاني ونکوور هفتم مارس 2010 برگزار مي شود. 
نامزدهاي دریافت جوایز اسکار دوم فوریه 2010 اعالم و مراسم در کداک تیه تر هالیوود برگزار خواهد شد. این مراسم زنده روي آنتن 

شبکه اي بي سي مي رود. 
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پينوکيو؛ استعاره ی 
سياستمداران دروغگو

کِنی براوسون/ ترجمه علیرضا کیوانی نژاد

این  در  بدجنس،  و  خودخواه  بازی  شب  خیمه  عروسک  پینوکیو 
کتاب ماجراهای زیادی را تجربه می کند تا درست را از نادرست 
تشخیص دهد. آرزوی وی تبدیل شدن به یک پسر واقعی است، 
اما او به این هدف نمی رسد تا اینکه حرف گوش کردن، درستی، 
صداقت و بخشندگی را می آموزد. اینها همان آموزه هایی هستند 

که تالش می کنیم به کودکان خود بیاموزیم.

مترجم: »کنی براوسون« پژوهشگر ادبیات کودک در دانشگاه پرینستون آمریکاست. او در سال 1954 
به دنیا آمد و اکنون بیش از بیست و یک سال است روی ارتباط میان داستان های کودکانه و سیاست 
تحقیق می کند. آنچه خواندید بخشی از مقاله 120 صفحه ای اوست درباره اهمیت داستان پینوکیو که در 
سالروز تولد نویسنده فقیدش نوشته شد. براوسون درباره پینوکیو می گوید:»انسان ها درون خود هر 
یک پینوکیویی دارند که آنها را در مسیر ندانمکاری قرار می دهد. برنده کسی است که زودتر این آدم 

چوبین را کشف کند و به انسان شدن رهنمون سازد.« 
ادبیات ایتالیا هرگز چنین افتخاری نصیبش نمی شد اگر کارلو کلودی به فکر نوشتن داستان پینوکیو 
نمی افتاد. داستانی که تقابل خیر و شر در دنیای فانتزی کودکان است. ماندگاری داستان این پسر بچه 
به همین جا ختم نمی شود بلکه ظرافت های داستانی است که آن را به مرز شاهکاری ادبی رسانده و از 
آن هم فراتر می رود. پینوکیو عروسک خیمه شب بازی خودخواه و بدجنس، در این کتاب ماجراهای 
زیادی را تجربه می کند تا درست را از نادرست تشخیص دهد. آرزوی وی تبدیل شدن به یک پسر 
واقعی است، اما او به این هدف نمی رسد تا اینکه حرف گوش کردن، درستی، صداقت و بخشندگی را 
می آموزد. اینها همان آموزه هایی هستند که تالش می کنیم به کودکان خود بیاموزیم. اما باید به این 
مساله هم توجه داشته باشیم که نویسنده در پس طرح این داستان به خلق چند شخصیت نمادین هم 
می پردازد که به اندازه خود پینوکیو حائز اهمیت هستند. مثال فرشته مهربان نمادی از عشق است و 
نویسنده این پدیده اغواکننده زمینی را به راحتی برای بچه ها توضیح می دهد. او می خواهد چنین داستان 
خود را پیش برد که انسان، اگر از کودکی با واژه عشق آشنا نشود در بزرگسالی راه به جایی نمی برد. 
نکات زیادی در این داستان وجود دارند که می توان آنها نقد کرد و پرونده ای مجزا برایشان تشکیل داد 
اما واقعیت این است که ما در موقعیت ها و مکان های رویایی با پلیدی ها آشنا می شویم تا در ذهنمان 

بهتر بمانند. در سیرک با صاحبش آشنا می شویم که وقتی عصبانی می شود فقط باید عطسه کند تا 
کسی را کتک نزند یا در جایی دیگر، آن کالسکه شبانه که رویایی بادکنکی است، ما را به جهان شاد 
بازی ها می برد که بچه ها فارغ از هر قید و بندی فقط بازی می کنند اما این پایان ماجرا نیست. مثلی 
وجود دارد که می گوید دوستی مانند یک قایق است که در شرایط خوب برای دو نفر جا دارد و در 
شرایط توفانی برای دو نفر. ما به راحتی این مثل را در داستان پسرک چوبی درک می کنیم چرا که هیچ 

کس دوست واقعی او نیست جز همان پرنده کوچک که در تمام طول داستان همراهیاش می کند. 

● احترام، نه ترس از شخصیتی کاریزماتیک 
کارلو »لورنزینی« که بعدها به کارلو کلودی معروف شد، نویسنده فلورانسی است. خودش در کودکی 
نمونه ای از یک پینوکیوی واقعی بود؛ شرور و بازیگوش طوری که معلم هایش از دستش عاصی بودند 
و چندبار نیز در آستانه اخراج قرار گرفت. بنابراین نویسنده مواد اولیه نوشتن داستان را از زندگی 
خودش استخراج کرد. حتما در زندگی خودش هم خالی مهربانی یک پدر را احساس می کرد که دست 
به خلق »ژپتو« زد. آنقدر برای پدر احترام قائل بود که او را در همان ردای مهربانانه آفرید و پسرک 
را چوبی درست کرد تا مبادا نسبت به پدر بی احترامی کرده باشد. این همان درسی است که می خواهد 
به ما بدهد. پینوکیو اما به آن پدر احترام نمی گذارد نه از سر اینکه بد باشد که، نمی داند انس و الفت یک 
انسان نسبت به والدین یعنی چه. ژپتو، شخصیتی کاریزماتیک ندارد اما قابل احترام است و همین ما را 

به اطالع از سرنوشت او ملزم می کند. 
داستان پینوکیو در حقیقت ابتدا به صورت داستان دنباله داری در روزنامه چاپ و بعدها بود که کتاب 
آن منتشر شد. »داستان های شاد« اثر دیگری از این نویسنده است که البته به اندازه ماجراهای پینوکیو 

معروف نیست. 

» یکی بود یکی نبود... 
شما خواننده نازنازی من زود خواهید گفت: - یک پادشاه! 

- نه، بچه های گلم اینجا را دیگر اشتباه کردید. یکی بود یکی نبود یه تکه چوب بود...« 
می ریزد.  هم  به  را  کودکان  ادبیات  کلیشه  که  عباراتی  می شود،  آغاز  پینوکیو  داستان  عبارات  این  با 
این کتاب در سی و شش فصل نوشته شده و آنقدر اهمیت دارد که حاال در مدارس ابتدایی ایتالیا هم 
بخش هایی از آن تدریس می شود. پدر و مادر کارلو وضع مالی خوبی نداشتند و برای گذران زندگی، 
خود و ده فرزندشان در خانه دیگران خدمتکاری می کردند و یکی از همین صاحب خانه ها بود که به 
امید کشیش شدن کارلو، هزینه تحصیلش را می پرداخت. او اما بعد از تحصیالت، در یک کتابفروشی 

مشغول شد و بعدها به روزنامه نگاری پرداخت. 

● نگاه سیاستمداران به پینوکیو 
تا این حد نمادین باشد و بتواند در مناقشات  اندازه پینوکیو یافت که  شاید نتوان داستانی در حد و 
سیاسی هم نقشی ایفا کند. این روزها مردم هربار که سیاستمداری را به دلیل ناکارآمدی یا دروغگویی 
پینوکیو می برند. دماغ سیاستمداران هنگامی که دروغ می گویند مانند  از  نامی  انتقاد می گیرند  باد  به 
دماغ پینوکیو دراز می شود و هنگامی که مردم را نادان فرض می کنند آنها باز از خر شدن پینوکیو وام 
می گیرند و آنها را به سکوت دعوت می کنند. داستان این پسر چوبی دنیای سیاست را به گونه دیگری 
هم تحت الشعاع قرار داده است. مطبوعات ایتالیا بارها برای تمسخر پرودی- نخست وزیر سابق- از 
طرح روباه مکار و آن گربه ابله استفاده کرده اند تا به مردم بفهمانند او آدم روراستی نیست و یکبار در 
سال گذشته میالدی نیز از درخت طال برای نشاندن دادن آب زیر کاه بودن برلوسکنی استفاده کردند. 
همان درختی که قرار بود با کاشت سکه های طالی پینوکیو رشد کرده و او را پولدار کند. این داستان 
در حد مسافر کوچولو اگزوپری فروش ندارد اما بی گمان کاربردیتر است. در فرانسه مردم این کشور 
ژاک شیراک را پدر ژپتویی می دانستند که عروسک های چوبی زیادی را به عنوان وزیر راس کار قرار 
داده بود و امروز همان رویه را روزنامه »لوپاریزین« در دستور کار قرار داده و مدام سارکوزی را 
به دلیل اتخاذ سیاست های نابخردانه به همان گربه ابله- گربه نره- تشبیه کرده است. در آمریکا، مردم 
این کشور جورج بوش را همان پینوکیوی عرصه مناظره نام دادند چرا که او کتمان کرد دستگاهی 
دراین باره  تایمز  نیویورک  بود.  ارتباط  در  مشاورانش  با  طریق  آن  از  و  بود  داده  قرار  لباسش  زیر 
نوشت:»آقای بوش. لطفا پینوکیو نشوید. نمی خواهیم در نقش فرشته مهربان هم ظاهر شوید اما دروغ 
نگویید.« چنین برداشت هایی از داستانی کودکانه بسیار نادر است حتی امروز وقتی از »پیپی جوراب 
بلند« حرف می زنیم و آن را یکی از بهترین های ادبیات کودک می دانیم باز آن را پشت مرزهای سیاست 
نگه می داریم چرا که چنین وجوهی ندارد. حتی »پراگماتیست«ها هم به این مساله اعتراف کرده اند که 

هر سیاستمداری بد نیست یکبار این داستان را بخواند. 

● قرن آینده و داستان این پسرک 
کرده  پیش بینی  داستان  این  در  کلودی  آنچه  تمام  اینکه  برای  بنامیم  پینوکیو  قرن  باید  را  آینده  قرن 
بود روی خواهد داد. همه در پی این هستند که دیگران را به شیوه ای که خودشان می خواهند راضی 
کنند )اگر اسمش را نگذاریم شیادی یا دروغ و نیرنگ( و این همان مسلکی است که در پینوکیو نهی 
می شود اما نفی نمی شود. ادبیات روز دنیا دیگر جایی برای داستان های بی رنگ و بی مایه نیست. وقتی 
می خواهید بچه ها را به ادبیات عالقه مند کنید باید چیزی برای گفتن داشته باشید؛ یا به اندازه شهرزاد 
هزار و یک شب، قصه گویی بدانید یا داستانی مانند پینوکیو در قفسه کتاب ها داشته باشید و به فرزندتان 

هدیه دهید. می بینید که باز هم به پینوکیو می رسید. 
حاال به این مساله فکر کنید که نویسنده در قرن نوزدهم، داستانی با این جذبه و کشش نوشته و توان 
رقابت با داستان های امروزی را دارد. پینوکیوی قرن نوزدهم، به مراتب قدرتمندتر از هری پاتر قرن 

بیستم است و این را می شود از همان شخصیت های ماندگار دریافت که دیگر تکرار نشدند. 

● نگاه تاریخی 
سال 1881 داستان » پینوکیو « در مجله کودکان ایتالیایی توسط کارلو لورنزینی چاپ شد. نام مستعار 
او کارلو کلودی بود که آن را از روستای زادگاه مادرش وام گرفته بود. او از کودکی عاشق االغ ها 
بود و تمام کاردستی ها ونقاشی هایش در مورد این حیوان بود. باوجود روزنامه نگاری در مطبوعات 
لیبرال، سر از نوشتن برای بچه ها در آورد. او در 24 نوامبر 1826 متولد و در 1890 در 64 سالگی 
ایتالیا پارک  ایتالیا برای بچه ها چاپ شد. در  درگذشت و نفهمید که پینوکیویش در کتاب های درسی 

بزرگی برای بچه ها وجود دارد به نام پینوکیو پر از مجسمه های این آدمک چوبین.
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ابن عربي و اعواني در مالزي 
و  ایران  فرهنگي  رایزني  همت  به  عربي  ابن  فرهنگي  و  علمي  همایش 
عرفاني  مباحث  و عالقمندان  اساتید  با حضور  مالزي  یو.  ام  دانشگاه 
ایران  فلسفه  و  حکمت  انجمن  رئیس  اعواني  غالمرضا  دکتر  جمله  از 
برگزار شد. سمینار ابن عربي، در چهار جلسه متوالي از صبح تا غروب 
چهارشنبه ادامه پیدا کرد و مباحث مطروحه مورد بحث و گفت وگو قرار 

گرفت. 

بزرگداشت شيلر 
برنامه هاي بزرگداشت روز یوهان شیلر در شهر مانهایم آلمان برگزار 
شد و مسووالن آن برنامه ها گفته اند بیش از 20 هزار نفر در برنامه ها 
شرکت کرده اند. به گزارش آسوشیتدپرس، برنامه هاي بزرگداشت روز 
از 100 مراسم طي آن برگزار شد.  شیلر نه روز طول کشید و بیش 

شیلر، شاعر و نمایشنامه نویس آلماني سال 1759 به دنیا آمد. 

بروس الدر، برنده جايزه 
»بروس الدر« نویسنده مدرس دانشگاه »ویلفرد الریه« جایزه 20 هزار 
دالري »رابرت مادرول« را به خاطر پرداختن به تاریخ و نقد مدرنیسم 
در تازه ترین اثرش »هماهنگي و دگراندیشي جنبش هاي پیشرو در قرن 
بیست« دریافت کرد. این جایزه با حمایت بنیاد فرهنگي »دالووس« به 

بهتري اثر پیرامون نقد هنر و تاریخ هنر اهدا مي شود. 

سه رمان از ايوان کليما 
اهل  نویسنده  کلیما  ایوان  از  کوتاه  داستان  مجموعه  و سه  رمان  سه 
این  مهر،  گزارش  به  است.  فارسي  به  ترجمه  راه  در  چک  جمهوري 
کتاب ها را فروغ پوریاوري در دست ترجمه دارد. »ناگهان در تابستان«، 
نه قدیس« عناوین رمان ها هستند که  »نه فرشته  »عشق و آشغال« و 

قرار است همگي را انتشارات آگه منتشر کند. 

جلد 12 دانشنامه ادب فارسي 
به  انوشه  حسن  رسید.  دوازدهم  جلد  به  فارسي«  ادب  »دانشنامه  
وارد  گذشته  اردیبهشت سال  از  فارسي«  ادب  »دانشنامه  گفت:  ایسنا، 
حوزه تمدني و تاریخي ادب ایران شده است که انتظار مي رود مباحث 
مربوط به ایران به چهار یا پنج جلد برسد. او گفت: هم اکنون جلد هاي 

دهم تا دوازدهم را در دست تدوین داریم. 

جشن نامه عبدالمحمد آيتي 
جشن نامه عبدالمحمد آیتي شامل مجموعه مقاله هایي در موضوع هاي 
زودي  به  آیتي  همکاران  و  دوستان  فرهنگستان،  اعضاي  از  مختلف 
به  ادب فارسي منتشر مي شود.  انتشارات فرهنگستان زبان و  توسط 
برگزاري  از  پس  فرهنگستان  انتشارات  جشن نامه هاي  ایبنا  گزارش 

بزرگداشت هایي براي برگزیدگان فرهنگستان منتشر مي شود. 

نامزدهاي جايزه  اوکانر 
معرفي   2009 سال  اوکانردر  فرانک  کوتاه  داستان  جایزه  نامزدهاي 
شدند. هیات داوران این جایزه  در حالي شش مجموعه داستان کوتاه را 
به عنوان نامزدهاي نهایي معرفي کرد که در میان آنها چهار کتاب اول 
دیده مي شود. ولز تاور از آمریکا ، شیهلي کو از مالزي ، سیمون فن 
بوي از انگلیس و پتینا گاپاه از زیمبابوه با اثر اول شان حضور دارند. 

»خانه« نغمه ثمیني کتاب مي شود  

نمايشنامه »خانه« نوشته نغمه ثميني منتشر مي شود.

تهران  تئاتر شهر  در  تیر  اواخر  تا  و  در حال حاضر  نمایشنامه  این   
ایبنا  گزارش  به  است.  صحنه  روي  مرادي  کیومرث  کارگرداني  به 
نمایشنامه »خانه« نوشته نغمه ثمیني است که به کارگرداني کیومرث 
این  اجرا مي شود.  تئاتر شهر  تیر در سالن قشقایي  اواخر  تا  مرادي 
تصاویر  از  که  است  مرادي  تئاتري  فعالیت  از  جدیدي  تجربه  نمایش 
سینمایي در تئاتر استفاده مي کند. این کار مضموني اجتماعي دارد و 
بسیار صریح و راحت زندگي معاصر را نمایش مي دهد. »خانه« روایتي 
از »هامون« پسر یک خانواده است که گم شده و همه اعضاي خانواده 
دنبال او مي گردند. در طول نمایش هر کسي روایت خود را از آخرین 

باري که او را دیده بازگو مي کند. 

 

کوتاه از ادبيات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

 محمد حقوقي درگذشت 
 

حقوقي  محمد   
سالگي   72 در 
این  رفت.  دنیا  از 
منتقد  و  شاعر 
حدود  پیشکسوت 
 20/17 ساعت 
)دوشنبه،  دیروز 
تیرماه(  هشتم 
بیمارستان  در 

پنجشنبه  روز  از  حقوقي  درگذشت.  اصفهان  خورشید 
چهارم تیر به دلیل ناراحتي قلبي و کلیوي به حالت نیمه 
بود.  محمد حقوقي متولد  منتقل شده  بیمارستان  به  کما 
سال 1316 در اصفهان بود. دوره آموزش هاي دبستاني 
از  پیش  رساند.  پایان  به  زادگاهش  در  را  دبیرستاني  و 
نام »زوایا و  با  تنها دو کتاب شعر  بیاید،  تهران  به  اینکه 
چاپ  اصفهان  در  را  زمستاني«  هاي  »فصل  و  مدارات« 
کرده بود و نه تنها به عنوان شاعر، که به عنوان منتقد هم 
همراه با چاپ مقاله ها و نقدهایي در »جنگ اصفهان«، مجله 
»آرش« و مطبوعات مختلف مشهور شده بود اما آنچه او 
را بیش از پیش شناساند، انتشار کتاب »شعر نو از آغاز تا 
امروز« بود. آثاري از جمله دفترهاي شعر »گنجشک ها و 
گیالس ها« )شعرهاي عاشقانه(، »زوایا و مدارات«، »فصل 
گرگ«،  با  زخم  با  »با شب  ها«،  »شرقي  زمستاني«،  هاي 
»گریزهاي ناگریز«، »خروس هزار یال«، »سطح هاي شعر 
در سطرهاي نثر« و »از صدا تا سکوت« )الک پشت ها(، 
و نیز »شعر و شاعران« ) بررسي و تحقیقي درباره شعر 

شاعران معاصر( از او به جا مانده اند. 

شوهر دلخواه با ترجمه غبرايي  
از سوي  دلخواه«  »شوهر  چهارجلدي  رمان  از  غبرایي  ترجمه   
نشر چکاوک روانه بازار کتاب ایران شده است. این ناشر براي 
را  تومان   500 و  29هزار  قیمت  کتاب  این  چهارجلدي  مجموعه 
برگزیده است. ویکرام ست، نویسنده و شاعر هندي مقیم انگلستان، 
 A suitable Boy شوهر دلخواه« را در سال 1994 با نام اصلي«
در 1488 صفحه منتشر کرده است. این دومین رمان این نویسنده 
است. غبرایي »شوهر دلخواه« را رماني تاریخي از وقایع و آشوب 
هاي هندوستان بعد از استقالل دانست و درباره آن توضیح داد؛ 
افتد.  مي  اتفاق  هند  استقالل  از  بعد  سال  یک  رمان  این  داستان 
نویسنده داستان دختري دم بخت به نام »التا« را تعریف مي کند 
که مادرش به ازدواج او اصرار دارد و چهار خواستگار دخترش 
براي  است  یي  بهانه  تنها  ظاهري  پوسته  این  اما  سنجد.  مي  را 
نقل وقایع تاریخي. به گفته مترجم این رمان حاوي شعرهایي در 
سبک هاي گوناگون است. غبرایي درباره شعرهاي استفاده شده 
و  فرهنگ  از  فراواني  تاثیر  نویسنده  کرد؛  کتاب تصریح  این  در 
ادبیات ایران گرفته است و شاهد این ادعا شعرهایي است که به 
زبان اردو در این رمان استفاده شده اند. قالب هاي غزل، قصیده 
و حتي شعر سپید در شعرهاي این کتاب استفاده شده که سعي 
کردم در ترجمه این قالب ها حفظ شود. پیش از انتشار ترجمه 
غبرایي، ترجمه دیگري از این کتاب منتشر شده است که نسخه 
آن در بازار کتاب ایران تمام شده. غبرایي ترجمه قبلي این کتاب 
را ناکامل دانست و آن را شتابزده توصیف کرد. وي همچنین این 
کتاب را در رده کتاب هایي چون »جان شیفته« و »ژان کریستف« 
طبقه بندي کرد و توضیح داد؛ حجم طوالني رمان که در چهار 
جلد منتشر شده است، مانعي براي خوانده شدن آن نیست. این 
دست رمان هاي تاریخي و طوالني معمواًل خوانندگان خاص خود 
را دارند و امیدوارم این کتاب و ترجمه اش رضایت شان را جلب 

کند.   

»اووه تيم« برنده جايزه بل  
 اووه تیم نویسنده سرشناس آلماني به عنوان برنده سال 2009 
جایزه »هاینریش بل« انتخاب شد. هیات داوران جایزه »هاینریش 
بل« که هر دو سال یک بار در شهر کلن آلمان برگزار مي شود، 
به  کرد.  معرفي  یورویي  20هزار  جایزه  این  برنده  را  تیم  اووه 
نقل از پایگاه خبري Zeit Online، این نویسنده یازدهم دسامبر 
 1940 سال  متولد  تیم  اووه  کرد.  خواهد  دریافت  را  اش  جایزه 
در شهر بندري هامبورگ است که از دهه 70 رسمًا وارد دنیاي 
انگلیسي  زبان  به  که  او  آثار  ترین  معروف  از  شد.  نویسندگي 

تابستان«  نیمه  »شب   ،)1989( مار«  »درخت  به  اند  شده  ترجمه 
توان  مي   )2006( برادرم«  »مثاًل  و   )2003( »مورنگا«   ،)1998(
اشاره کرد. رمان » مثاًل برادرم« اووه تیم با خرید کپي رایت از 
طرف نشر افق و با ترجمه محمود حسیني زاد در ایران منتشر 
شد و در بخش بهترین رمان خارجي سال 87 جایزه ادبي روزي 

روزگاري یکي از سه نامزد نهایي است.  

 »داستان جاويد« به هند مي رود  
 

 ترجمه انگلیسي رمان »داستان جاوید« اسماعیل فصیح در هند 
روشنفکري  فضاي  بر  اجتماعي  نقدي  که  اثر  این  شد.  منتشر 
هند  در  تازگي  به  نویسنده  ترجمه خود  با  است،  انقالب  از  پس 
منتشر شده است. کتاب مقاومت فردي را در برابر حوادثي که 
کام«  »تلخ  رمان  پیشتر  کند.  مي  روایت  افتد،  مي  اتفاق  برایش 
این نویسنده نیز به انگلیسي در هند منتشر شده است. همچنین 
علمي سپرده  انتشارات  به  براي چاپ  اسماعیل فصیح  خاطرات 
شده است. البته به گفته او، این کتاب به بازبیني نهایي نیاز دارد 
که به زودي این کار را انجام خواهد داد. فصیح این روزها کاري 
را در دست نوشتن ندارد و مي گوید؛ فکر نمي کنم دیگر چیز تازه 
از سکته مغزي که داشتم، دیگر خیلي  بعد  بنویسم.  یي بخواهم 
نمي توانم کاري انجام دهم و با این اوضاع، گمان نمي کنم کار 
تازه یي بنویسم. اسماعیل فصیح دوم اسفندماه سال 1313 در 
تهران متولد شده است. از دیگر آثار این نویسنده، »شراب خام«، 
»کشته عشق«، »فرار فروهر«، »طشت خون«، »باده کهن«، »پناه بر 

حافظ«، »ثریا در اغما« و »بازگشت به درخونگاه« هستند.   

انتشار خاطرات خدمتکار پروست  
 

پروست،  مارسل  نامه  سرگذشت  پروست«  »آقاي  کتاب  ایبنا؛ 
نویسنده فرانسوي، شامل خاطرات سلست آلباره، خدمتکار خانه 
مي  زندگي  آن  در  زندگي  پایاني  هاي  سال  در  پروست  که  یي 
کرده، به فارسي ترجمه شد. این کتاب را مینو حسیني و شهرزاد 
سوي  از  آنها  ترجمه  که  اند  کرده  ترجمه  فارسي  به  ماکویي 
موسسه انتشاراتي »آگه« روانه کتابفروشي هاي ایران مي شود. 
جمع  پروست  مارسل  از  آلباره  سلست  خاطرات  کتاب  این  در 
آوري شده و نویسنده یي به نام ژرژ بلومن آنها را بازنویسي 
کرده است. نسخه اصلي این کتاب در 456 صفحه به همراه عکس 
است.  شده  منتشر  پروست  از  هایي  دستنوشته  تصویر  و  ها 
این کتاب در 239 صفحه  از  ترجمه مشترک ماکویي و حسیني 

چاپي روانه کتابفروشي هاي ایران مي شود.  

سه گانه ياشار کمال در 
ايران کامل شد 

 
 علیرضا سیف الدیني از ترجمه کتاب »خروس خوان« خبر داد که جلد 
سوم از سه گانه»قصه جزیره« یاشار کمال است.علیرضا سیف الدیني 

با  گفت وگو  در  مترجم  و  نویسنده 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  مهر  خبرنگار 
و  است«  خون  فرات  »بنگر  این  از  پیش 
»آب خوردن مورچه« را از این سه گانه 
ترجمه کرده بودم که منتشر شده است 
و با انتشار »خروس خوان»این مجموعه 
خواهد  چاپ  به  ایران  در  کامل  طور  به 
به  خوان«  »خروس  افزود:  رسید.وي 
در  و  مي پردازد  جنگ  تبعات  و  اتفاقات 
دو  همچون  صفحه   600 حدود  حجمي 
ققنوس  انتشارات  توسط  پیشین  جلد 

داستان خودم  مجموعه  گفت:  ادامه  در  نویسنده  مي شود.این  عرضه 
بهار  »دکتر  کتاب  این  به چاپ خواهد رسید.  ثالث  از سوي نشر  نیز 
داستان   8 و  دارد  نام  مور«  دهان  در  عاشقي  یا  مرده  خواستگار  و 
کوتاه با مضامین اجتماعي، روانشناختي و تغزلي را شامل مي شود.

وي همچنین از چاپ دوم کتاب »قصه مکان« خبر داد که توسط نشر 
شناخت  در  مطالعه اي  که  کتاب  این  اول  چاپ  مي شود.  منتشر  افراز 
به  انتشارات همراه  از سوي  ایران است سال 1380  قصه نویسي در 
چاپ رسیده بود. سیف الدیني درباره کار آتي خود گفت: قصد دارم 
رمان »کتاب سیاه« را از اورهان پاموک ترجمه کنم که رمان پیجیده اي 
را  رمان  این  دانسته اند.  پاموک  آثار  بهترین  از  یکي  را  آن  و  است 

انتشارات نیلوفر منتشر مي کند. 
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بحثی در فلسفه فمینیستی زبان . . .

انگليسی؛ زبانی 
مردانه

جنیفر سول 
مترجم: محیا سادات اصغری / منبع: دایره المعارف فلسفی استنفورد

 در اینجا نویسنده زبان انگلیسی را واجد عناصری دانسته که 
به طور کلی به این زبان ویژگی مردانه می دهد و به همین علت 
تاریخ  طول  در  انگلیسی  زبان  معتقدند  فمینیست ها  از  بسیاری 
بوده  زنان  علیه  مردان  قدرت  اعمال  و  تسلط  برای  وسیله ای 

است. 
 ،1990 پنلوپه  )مثل  فمینیست ها  بعضی 
اسپندر 1985( استدالل کردند که انگلیسی 
به معنایی کامال کلی، زبانی مردانه است. 
زبان  درباره  که  استدالل هایی  )مشابه 
مطرح شده اند.( از این مطلب چنین فهمیده 
می شود که می توان به شیوه ای مشابه با 
اصطالحات  می توان  که  شیوه ای  همان 
انگلیسی  زبان  دانست،  مردانه  را  خاص 
رمز گذاری  وسیله  به  دانست  مردانه  را 
زیردست  به  کمک  مردانه،  بینی  جهان 
آنها،  دادن  جلوه  نامرئی  یا  زنان  کردن 
یا به واسطه این که مردان را نرم هنجار 
فرض کند. برای اثبات این مطلب می توان 
به تعداد زیادی از اصطالحات خاص که 
استناد  هستند  مردانه  جهتگیری  دارای 
انگلیسی  زبان  مردانه  تمایل  ولی  کرد، 
چنان گسترده است که محدود کردن این 
به جای  کلمات  از  مجموعه ای  در  مساله 
زبان به مثابه یک کل، اشتباه است. مرحله 
اول از این نوع استدالل آشکارا، مرحله ای 

طویل و پیچیده است. 

انواع ادعاهای گفته شده عبارتند از:
کلمات  مردان  به[  ]داللت  برای  )الف( 

اثباتی مثبت هستند.  کلمات  این  از  دارد و بسیاری  انگلیسی وجود  به زنان در زبان  بیشتری نسبت 
)citing Stanley1985:15 Spender , 1977( )ب( کلمه داللت کننده به زنان به شکل ضمنی داللتی 
که  را  مشابهی  یا وضعیت  موقعیت  همان  کلمه  این  که  جایی  در  حتی  می کند،  فرض  را  منفی  سلبی 
برای مردان تعیین می کند، برای زنان نیز تعیین کند. )Spender 1985:17( مثل کلمات spinster )دختر 
ترشیده( و bachelor )مرد مجرد(  )ج( کلمات ]داللت کننده به[ زنان در بسیاری موارد، بسیار جنسیت 
زده تر از کلمات ]داللت کننده به[ مردان هستند و این امر حتی در مورد کلمات خنثی، وقتی این کلمات 
مثال  درباره   ،)1975( الکوف  می کند  ذکر  اسپندر  دال  است.  می شوند، صادق  استفاده  زنان  درباره 
he&#039;s a professional )او یک حرفه ای است( را با  professional )حرفه ای( بحث می کند و 
she&#039;s a professional مقایسه کرده، خاطر نشان می کند که از جمله دوم به احتمال بسیار 
بیشتر نسبت به جمله اول این معنی فهمیده می شود که فرد مورد بحث، یک خودفروش است. ]از جمله 
اول بیشتر این معنا فهمیده می شود که فرد مورد اشاره در حرفه و صنعت خود خبره و کاردان است. 
)مترجم( [ است. جنسی کردن این کلمات برای زنان بویژه توسط بسیاری از فمینیست هایی که معتقدند 
عینی کردن جنسیت اگر ریشه نابرابری های بین زنان و مردان نباشد، عنصری تعیین کننده برای آن 
است،اهمیت دارد. )مثال های بیشتر در این مورد را همچنین در Baker 1992 ببینید.(به نظر صاحب 
نظرانی همچون اسپندر، این رمزی کردن )کدگذاری(  گسترده سمت گیری مردانه در زبان همان چیزی 
است که  باید انتظار داشته باشیم. او ادعا می کند مردان )هرچند آنچنان که او می گوید نه همه مردان( 
قدرت بسیار بیشتری در جامعه داشته اند این ]قدرت[ قدرت تحمیل نگرش مردانه شان به جهان از طریق 
زبان را نیز شامل شده است. بعالوه او استدالل می کند تسلط از طریق زبان برای افزایش قدرت مردان 

به کارگرفته شده است.

اشکال  بر محصول  نتیجه مردان  برده و در  باال  را  جنسیت گرایی در زبان است که موقعیت مردان 
 )Spender 1985:144(.مختلف فرهنگی سلطه پیداکردند

اسپندر ادعا می کنددلیلی غیرمستقیم ارائه می کند که مردان جنسیت گرایی را در زبان رمزگذاری کردند 
تا از این طریق مطالباتشان درباره برتری مردان را استحکام بخشند.)Spender 1985:144( اما اسپندر 
آن، تالش های  تایید  برای  و  کرده  تلقی  غیرمستقیم  دلیلی  از  بیش  بسیار  ادعا  این  برای  را  دلیل  این 

زبان شناسان نسخه شناس بحث کرده است. یکی از مثال ها در تایید این مطلب این ادعا است. در متون 
 Spender( .انگلیسی مردان  باید پیش از زنان وارد فهرست شوند، زیرا جنس مرد، جنس شایسته تر بود
emphasis hers ,1985:147( و همچنین تالش ها )که پیشتر ذکر شد( برای اثبات he به عنوان ضمیر 

از حیث جنسی خنثای سوم شخص در زبان انگلیسی.
از نگاه صاحب نظرانی چون اسپندر، توانایی مرد برای کنترل، سلطه یا مهار زبان به طور قطع به آنها 
قدرت زیادی می دهد. ما تاکنون راه هایی را که به واسطه آن، آنچه احتماال می توان آن را مردانگی زبان 
دانست و در نامرئی کردن زنان )با توجه به کلماتی مثل he و (man عاملیت دارد، دیده ایم. اگر انسان 
مردانگی زبان را فراتر از چند اصطالح خاص بداند، قدرت زبان را در نامرئی ساختن زنان حتی قوی تر 
و مهم تر خواهد دانست. ما همچنین طرقی را که به واسطه آنها آنچه احتماال می توان مردانگی نامید، 
 sexual( دیده ایم. در جایی که ما فاقد کلماتی برای ]داللت به[ تجربیات مهم زنانه، مثل آزار جنسی
harassment( هستیم، زنان برای توصیف عناصر اصلی وجودشان، این ]فقدان کلمات[ را مشکل تر 
می یابند. به همین شکل، در جایی که کلماتی که به روشی معین تجربیات زنان را تحریف می کنند، زنان 

بدرستی دوران سختی برای انتقال واقعیت های زندگی شان خواهند داشت.

اگر این گونه مسائل را فراتر از اصطالحات برگزیده خاص تلقی کنیم و آنها را آلوده کردن کل زبان 
بدانیم، طبیعی است قبول کنیم که زنان به میزان زیادی خاموش می شوند، یعنی عاجزند از برشمردن 
عناصر کلیدی زندگی شان و عاجزند از ارتباط دادن وجوه مهم تفکر شان. اسپندر و نیز دیگران ادعا 
کردند مردانگی زبان اندیشه را محدود می کند و نگرشی مردانه بر همه ما تحمیل می کند و نگرش های 
جایگزین به واقعیت را ناممکن می کند یا دست کم برشمردن آنها را بسیار دشوار می کند. این استدالل ها 
اغلب بر مبنای فرضیه های ساپیر هورف ارائه می شوند. )Sapir 9491; Wharf. 1976( این به طور 
کلی تقریبا به مثابه این فرضیه ها تشریح شده است که جهان بینی ما به وسیله ساختارهای زبان خاصی 

)Cameron 1998b:150( .که از روی اتفاق برای صحبت کردن به ارث برده ایم، تعیین می شود
برخی ادعا کردند قدرت مردانه بر زبان به مردان اجازه می دهد که نه فقط اندیشه بلکه همچنین واقعیت 

را شکل دهند؛ مثال اسپندر ادعا می کند مردان زبان، اندیشه و واقعیت را خلق کردند.)143:1985(
این نسخه بسیار قوی آنچه سالی هاسالنگر 
)استداللی(   گفتمانی  ساختارگرایی 
نامیده   )discursive construstivism(

است. 

کاترین  و  اسپندر  مثل  فمینیست هایی 
قدرت  می کنند  استدالل  مک کینون)1989( 
مردانه بر زبان به آنها اجازه خلق واقعیت 
که  است  واقعیت  این  خاطر  به  داده  را 
وابسته  بناچار  واقعیت  از  ما  طبقه بندی 
واقعیِت  ماست.  اجتماعی  دورنمای  به 
نظرگاه  یا  نشده(   )جنسی  غیرجنسی 
 114 )مک کینون  ندارد.  غیرجنسی وجود 
به شکل  برهان  این  از  :1989. هاسالنگر 
بحث  خود   1995 کتاب سال  در  مشروح 

می کند.(
تالش  پیشنهادشده  راه حل  کلی  طور  به 
برای خلق زبان خنثایی که بتواند بدرستی 
واقعیت را به چنگ خود بگیرد، یعنی هدفی 
که آنها آن را محمل می دانند، نیست. در 
جدید  واقعیت  یک  خلق  باید  ما  عوض 
را  است  زنان  روحیه  با  متجانس تر  که 
هدف خود قرار دهیم. برخی فمینیست ها 
استدالل کرده اند که تنها راه برای دست 
یافتن به این ]هدف[ برای زنان خلق زبان متعلق به خودشان یا به وسیله تعریف مجدد اصطالحاتی که 
تاکنون مورد استفاده بوده یا به وسیله ساختن یک زبان جدید با کلمات و قواعد جدید است. آنها اظهار 
می کنند تنها بدین شیوه است که زنان قادر خواهند بود بر محدودیت های زبان مردانه و اندیشه مردانه 

غلبه کنند، تا نگرشی رقیب به جهان را تبیین کنند و در راستای آن عمل کنند

Daly and Caputi )1987( , MacKinnon )1989( , Penelope )1990( , Spender )1985(
ادعاهای بحث شده درباره مردانگی زبان انگلیسی، علل و نتایج آن بسیار است. ابتدا )اوال( ، دامنه گرایش 
مردانه در زبان قابل بحث است؛ هرچند این درست است که فمینیست ها بسیار دل نگران تنوع گسترده 
زبان  کنیم  ادعا  باشد  مناسب  که  نیست  آشکار  اصال  ولی  هستند،  خاص  کاربردهای  و  اصطالحات 
انگلیسی به معنایی جامع مردگرا biased - male است. سپس قدرتی که مردان به طور انکارناپذیری 
در جامعه اعمال کردهاند به هیچ وسیله به قدرت کلی روی زبان ترجمه نمی شود. همان طور که کسانی 
که سعی کرده اند زبان هایی را بسازند دریافته اند، کنترل بر زبان مشکل است. قدرت اصلی ای که مردان 
داشته اند با لغت نامه ها، کتاب های راهنمای مستعمل و قوانین مرتبط بوده است؛ در حالی که اینها به 
غایت در شکل دادن به واقعیت و شکل دادن به اندیشه ها مهم هستند، یک جهش برای حرکت از این 

مقدمه به این ادعا که مردان زبان، اندیشه و واقعیت را خلق کرده اند، کافی است.

نتایج ادعا شده مردانگی زبان نیز حیرت آور است. ما قبال معضالت این ایده که مردان زبان را کنترل 
می کنند، دیده ایم. این ایده نیز که اندیشه و واقعیت را کنترل یا خلق می کنند با معضالت بیشتری مواجه 
است. توانایی فمینیست ها در این که به شکل موفقی طرقی که به واسطه آنها عناصر زبان تجربیات زنان 
را مبهم کرده، نشان دهند، بشدت در مقابل این ادعا قرار دارد که مردان اندیشه را کنترل می کنند )1998 
)1995(، ساختارگرایی  استدالل کرده است  Cameron( و همان گونه که سالی هاسالنگر مشروحا 
گفتمانی درباره واقعیت، غیرقابل تحمل است. این ایده که زنان می توانند یک زبان مشترک تشکیل دهند 
که اظهار تجربیات آنها را میسر کند، به نظر این واقعیت را نادیده گرفته که زنان فوق العاده با یکدیگر 
 feminism and the و بنگرید به فصل Spelman 1988 ، Spelman 1983 و Lugones( متفاوتند
diversity of women در مدخل topics in feminism( اگر زنان نتوانند از همان زبان مردان استفاده 

کنند، چرا باید ما قبول کنیم که زنان می توانند به یک زبان با هم صحبت کنند.

انديشه



21
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین جمعه 12 تیر ماه 1388   -  شماره 103

گزارش



جمعه 12 تیر ماه 1388   -  شماره 103هفته نامه پرشین22

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

ساختار بزرگترین حزب سیاسی جهان چگونه است؟ 

حزب 
70 ميليونی 

 
 

میلیون   70 به  قریب  با  چین  کمونیست  حزب 
به  جهان  در  سیاسی  حزب  بزرگترین  عضو، 
شمار مي رود. پنج درصد از جمعیت یک میلیارد 

عضو  چین  کشور  نفری  میلیون  سیصد  و 
بسیاری  بر  حزب  این  هستند.  کمونیست  حزب 
از جمله مواد درسی  از جنبه های زندگی مردم 
مدارس، برنامه های تلویزیون، مسکن و اشتغال 
و حتی تعداد فرزند، نظارت و نفوذ دارد. اعضای 
حزب را عمدتا مقامات دولتی، افسران ارتش و 
کارگران نمونه تشکیل مي دهند. تنها 17 درصد 
اعضا  درصد   78 و  هستند  زن  آن  اعضای  از 

بیش از 35 سال سن دارند. 
به رغم اصالحات اقتصادی که در چین انجام گرفته و اقتصاد این 
کشور را در جهان به سطح باالیی رسانده، رقابت سیاسی هنوز در 
چارچوب حزب کمونیست چین به درستی تعریف نشده است. هنوز 
اخبار  و  دارد  زیادی  اهمیت  چین  کمونیست  حزب  ملی  کنگره  هم 
این کنگره که هر  دنبال می شود. در  با دقت زیادی  به آن  مربوط 
پنج سال یک بار برگزار می شود، دو هزار نماینده از تشکیالت حزب 
در سراسر چین شرکت می کنند تا در مرحله اول، یک کمیته با 200 
یک  انتخاب  به  اولیه  کمیته  بعد، این  مرحله  در  انتخاب شود.  عضو 
کمیته 24 عضوی دیگر مشغول می شود و این روند نهایتا به انتخاب 

یک کمیته مرکزی 9 نفره ختم می شود. با وجود آنکه از ساختار این 
سیستم انتخابی چنین به نظر می آید که رویکردی از پایین به باال 
در حزب دنبال می شود اما درواقع برعکس است و افرادی که در 
رأس قدرت در حزب قرار دارند معموال تمام این روند انتخابی را 
نیز  از مشخصه های حزب کمونیست چین  »رهبری« می کنند. یکی 
این است که وقتی مقامات ارشد مملکتی در سنین باال پست های خود 
را ترک کنند بازهم از نفوذ فوق العاده زیادی در ساختار حزب و در 
تصمیم گیری ها برخوردار خواهند بود. در همین حال، 9 عضو کمیته 
مرکزی حزب کمونیست چین درواقع تصمیماتی می گیرند که بر 3/1 

میلیارد جمعیت چین به طور مستقیم تاثیر می گذارد. 

روابط شخصی اما در چین بیش از عنوان و مقام اهمیت و کارایی 
بستگی  کشور  این  در  سیاستمدار  هر  قدرت  و  نفوذ  میزان  دارد. 
افراد  همچنین  و  خود  از  باالتر  رهبران  به  او  وفاداری  میزان  به 
تحت  الحمایه اش دارد. به همین دلیل بود که »دنگ شیائوپنگ« مدت ها 
پس از استعفا هنوز رهبر بزرگ چین محسوب مي شد و اکنون نیز 
تصمیم گیری های  در  چین  کمونیست  قدیمي حزب  سیاستمداران 
کمونیست  حزب  به  پیوستن  مي کنند.  ایفا  اساسی  نقش  بزرگ 
دلیل  که  دارد  همراه  به  را  توجهی  قابل  مزایای  از  برخورداری 
افزایش اعضای حزب را توجیه مي کند. اطالعات بهتر و دقیق تری 

در اختیار اعضای حزب قرار مي گیرد، فرزندان آنها از آموزش بهتر 
تنها اعضای حزب  نیز  برای برخی شغل ها  برخوردار مي شوند و 

کمونیست مي توانند درخواست کنند. 

در رأس هرم قدرت چین کمونیست، کنگره ملی خلق قرار گرفته که 
هر پنج سال یکبار بیش از 2000 نفر از نمایندگان حزب از سراسر 
چین گرد هم مي آیند. کنگره ملی خلق طبق قانون اساسی 1982 باید 
قدرتمندترین ارگان این کشور باشد اما نقش واقعی آن چیزی به جز 
دارای  خلق  ملی  کنگره  نیست.  حزب  تصمیمات  بر  گذاشتن  صحه 
شهرداری ها  خودمختار،  مناطق  استان ها،  از  نماینده   3000 حدود 
و ارتش است که برای مدت پنج سال انتخاب مي شوند. کنگره ملی 
مي کند  برگزار  نمایندگان  تمام  شرکت  با  اجالس  یک  ساالنه  خلق 
مرکب  که  است  کنگره  این  دائمي   کمیته  دست  در  واقعی  نفوذ  اما 
انتخاب مي شوند  نمایندگان کنگره  از میان  از 150 عضو است که 
و هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه مي دهند. کنگره ملی خلق در اصل 
مي تواند قوه قانونگذاری و تغییر در قانون اساسی را داشته باشد 
اما در عمل چنین نیست به این دلیل که 70 درصد ازنمایندگان آن 
درجه  در  به حزب  آنها  وفاداری  و  کمونیست هستند  عضو حزب 
اول است. عملکرد کنگره به این صورت است که حزب کمونیست 
به  بررسی  برای  را  آن  پیش نویس  و  کرده  تدوین  را  تازه  قوانین 
قرار  تصویب  مورد  فوری  دارد  انتظار  واقع  در  که  مي دهد  کنگره 
پایه چین  بلند  انتخاب رهبران  بگیرد. کنگره خلق همچنین مسوول 

ازجمله رئیس جمهور و معاون او، رئیس کمیسیون نظامي  و رئیس 
دادگاه عالی خلق و رئیس دادستانی عالی است. البته این انتخابات 
از نوعی که در دموکراسی های غربی وجود دارد نیست برای مثال 
در انتخابات 1998 ریاست جمهوری »جیانگ زمین« تنها نامزد این 

انتخابات بود 

اول  درجه  در  مي گذارد  تاثیر  چین  سکنه  بر  که  تصمیماتی  تمام 
مورد بحث و تایید گروهی قرار مي گیرد که عضو پولیتبور و هسته 
اصلی قدرت هستند. 24 عضو پولیتبور توسط کمیته مرکزی حزب 
آن  ثابت 9نفره  کمیته  واقعی در دست  قدرت  اما  انتخاب مي شوند 
و  مهمترین  از  و  مي کند  عمل  داخلی  کابینه  یک  مثابه  به  که  است 
بانفوذترین رهبران کشور تشکیل مي شود. انتخاب اعضای پولیتبور 
پس از بحث و تحقیقات دقیق درباره سابقه آنها انجام مي گیرد و 
یکی از شرایط اصلی آن داشتن سابقه کار موفقیت آمیز برای حزب 
کمونیست است. اعضاي کمیته دائمي  احرازکننده سمت های دبیرکلی 
حزب، نخست وزیری و کنگره ملی خلق، ریاست کمیسیون انضباطی 
و بازرسی را به عهده مي گیرند. این گروه و افراد مورد حمایت آنها 
قدرت مطلق سیاسی را به عهده دارند. در چین برای حل اختالفات 
بر سر خط مشی سیاسی انتخاباتی برگزار نمي شود، این پولیتبور 

است که هسته اصلی قدرت را در چین تشکیل مي دهد. 

ارتش آزادیبخش خلق که مرکب از یک نیروی 5/2میلیون نفره است 
در  است.  کمونیست  حزب  حافظ  چین  مرزهای  از  حفاظت  جز  به 
سال های اول رژیم کمونیستی اکثر رهبران کشور موقعیت خود را 
به واسطه موفقیت های نظامي خود در جنگ داخلی به دست آوردند 
به دنبال اصالحات  اما  داشتند  کمونیست  با حزب  پیوند محکمي   و 
حزب،  رهبران  اما  کرد.  پیدا  کاهش  محسوسی  به طور  رابطه  این 
همانگونه که بحران میدان »تیان آن من« نشان داد، به خوبی مي دانند 

که به حمایت ارتش نیاز دارند. 

خالصه آن که عالی ترین آرمان و هدف نهایی حزب کمونیست چین 
تحقق کمونیسم است. در اساسنامه حزب قید شده  است که حزب 
تونگ«،  تسه  »مائو  اندیشه  مارکسیسم-لنینیسم،  چین  کمونیست 
تئوری »دنگ شیائوپنگ« و نظریه مهم »سه نمایندگی« را به عنوان 

دستور کار خود تلقی می کند. 

دانش سياسی  

يک حزب ضد مذهب 
 

 حزب کمونیست چین اندکي پس از آن که دولت خود را پایه گذاري 
کرد، شروع به تخریب معابد و سوزاندن کتب مقدس نمود و راهبان 
بودایي را به انزوا کشید و در تخریب اماکن مذهبي ادیان دیگر نیز 
از هیچ تالشي فروگذار نکرد. در دهه  1960 دیگر هیچ مکان مذهبي 
در چین دیده نمي شد. انقالب فرهنگي عظیم در چین فجایع فرهنگي 
بردن  بین  »از  در  تالش  آن  هدف  که  آفرید  را  بزرگي  مذهبي  و 
چهار چیز قدیمي« بود: افکار قدیمي، فرهنگ قدیمي، رسوم قدیمي 
و عادات قدیمي. این حزب با استفاده از قدرتش تمامي ادیان را در 
چین سرکوب کرد. گروه هاي مذهبي مختلف در چین تحت سرکوب 
شدید حزب کمونیست چین از هم پاشیده شدند. از میان آن هایي که 
بعضي  و  برده  پناه  منزوي  زندگي  به  بسیاري  بودند  مانده  باقي 
پوشیدن  با  که  بودند  کمونیست  حزب  مخفي  اعضاي  اما  دیگر 
رداي مذهبي، به طور تخصصي سعي در تحریف کتاب هاي مذهبي 
مي کردند و در این آیین ها به دنبال توجیه شرعي براي آنچه حزب 
ادیان، حزب  تخریب  با  کمونیست چین مي کرد مي گشتند.همزمان 
کمونیست چین نابودي فرهنگ سنتي را نیز آغاز کرد. حزب ادعا 
مي کرد که سنت، پایبندي و اصول اخالقي از مظاهر فئودال پروري، 
کرد.  ریشه کن  انقالب،  نام  به  را  آنها  و  ارتجاع هستند  و  خرافات 
راهبان  بر  گرفتن  سخت  با  که  سال هاست  چین  کمونیست  حزب 
از  را  آنان  و  کرده  تنگ  آنها  بر  را  مذهبی  زندگی  بودایی عرصه 
اینگونه است که راهبان بودایی جنبشی  چین فراری داده است و 
برای مبارزه مسالمت آمیز علیه حکومت چین تشکیل دادند. جنبشی 
اقدامات  کردن  برای محکوم  الما«  »داالیی  آن  رأس  در  اکنون  که 
آن  به  پیوستن  به  را  دولت ها  و  فعالیت  چین  بشر  حقوق  مخالف 

دعوت مي کند. 

دنگ شیائوپنگ 
دنگ شیائوپنگ سیاستمدار چیني که از اواخر دهه 70 تا دهه 90 
حاکم چین بود. در دوران انقالب فرهنگي چین مورد تصفیه قرار 
گرفت اما پس از مرگ مائو جاي خود را در مرکز قدرت به دست 
آورد.با رهبری او بر حزب کمونیست چین، سیاست های درهای باز 
و اصالحات آغاز شد. او پس از دستور حمله به میدان تیان آن من، 

از مقام خود استعفا داد. 
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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 کیا

           

پیترز  ؟  چیست  حرفها  این  از  شما  منظور  پرسید:  بود  شده  عصبانی  که  لیماس 
از  است.  عجیب  واقعا  چیزها  ی  ان  تمام   : گفت  و  انداخت  باال  را  خود  های  شانه 
خود میپرسم که چه کسی آن زن را بقتل رسانده ؟ لیماس پس از اینکه شرح حال 
ریمک را تمام کرد درباره مامورین دیگر حرف زد و سپس درباره دفتر خود در 
برلن ارتباطات ، کارمندان ، شعبه های مخفی شبکه اش ، پناهگاها و طرق مختلف 
ضبط صدا و عکسبرداری توضیحاتی داد. آنها تمام شب آنروز و تمام روز فردا را 
صحبت کردند. فردا شب هنگامیکه لیماس مانند مرده ای خود را روی تخت خوابش 
میانداخت پیش خود فکر میکرد که در آن مدت کم تمام سازمان جاسوسی متفقین 
در برلن را فروخته و دو بطرویسکی را خالی کرده است. یک نکته توجه او را بخود 
جلب کرده بود و آن این بود که پیترز با سماجت تمام ادعا داشت که کسی به ریمک 
که  میاورد  بخاطر  امنون   . است  داشته  را  مهمی  مقام  آن شخص  و  میکرده  کمک 
پیترزو چگونه مطمئن شده بودند   . کنترول هم همین موضوع را متذکر شده بود 
که ریمک نمیتوانسته تنها این اطالعات را بدست آورد؟ بطور قطع ریمک همکاران 
زیادی داشت . مثال آن دو نفر ماهیگیری که در اولین روز مالقات لیماس با کارل 
هماره او بدند واز او محافظت میکردند. ولی آنها افراد با ارزشی نبودند. پیترز مرد 
بسیار محتاطی بود و بدون دلیلی  حرفی نمیزد. باضافه او بخوبی میدانست که در 
آنزمان چه کارهائی از عهده کارل ساخته بود. با وجود این او اطمینان کامل داشت 
که شخص عالیمرتبه ای به ریمک کمک میکرده است و در این باره کنترول هم با 
او هم عقیده بود. شاید این موضوع حقیقت داشت و شخص دیگری در این جریان 
این شخصیت مهم همان کسی بود که کنترول میخواست در  . شاید  دست داشت 
مقابل چنگال تیز موندت از او حمایت کند. در اینصورت شخص ناشناس اطالعات 
را در اختیار کارل میگذاشت و کارل فقط رابطه او با سازمان محسوب میشد. در 
این موضوع روشن میشد زیرا تصمیم گرفته بود نقشه خود را  هر صورت فردا 
گسترش دهد. او از خود میپرسید که چه کسی و بچه دلیل الویرا را بقتل رسانده 
الویرا نام همکار کارل را میدانسته و بدین دلیل توسط  البته ممکن بود که   . است 
همین شخص بقتل رسیده. ولی اگر چنین موضوع واقعیت داشت چرا او را در برلن 
غربی بقتل رسانده اند؟ لیماس از اینکه کنترول درباره مرک الویرا سکوت اختیار 
کرده بود متعجب شد و پیش خود گفت که کنترول حتما میخواسته که این موضوع 
را از دهان پیترز بشنوم. در هر حال فکر کردن در این باره فایده ای نداشتو لیماس 
کارل  کرد:  را می بست زمزمه  هنگامیکه چشمهای خود  بخوابد  که  تصمیم گرفت 
عجب حماقتی کرد! بخاطر یک زن جان خود را ازدست  داد. هنگامیکه کلمه زن را 

بزبان آورد بیاد لیز افتاد.
فردا صبح پیترز ساعت 8 به آنجا آمد و بمحض اینکه سرمیز نسشت بدون مقدمه گفت 
: پس شما به لندن بازگشتید . در آنجا چکار کردید؟ بمحض اینکه به فرودگاهرسیدم 
و آن مرد احمق را که در کارگزینی کار میکرد دیدم متوجه شدم که میخواهند مرا 
مرخص کنند. او بمن گفت که کنترول میخواهد بدون فوت وقت مرا ببیند تا گزارشم 
را درباره کارل مالحظه کند کارل مرده بود بیشتر از این چه توضیحی میتوانستم 
بدهم؟ بشما چه گفتید؟ گفتند که میتوانم مدتی در لندن بمانم تا مقرری مناسبی برایم 
ترتیب دهند و مرا بازنشسته کنند. بانها تذکر دادم که اگر میخواهند مقرری مناسبی 
برایم ترتیب دهند چرا باید مدتی صبرکنم، آنها میتوانستند با در نظر گرفتن سابقه 
ام بالفاصله ترتیب این کار را بدهند. درهرحال آنها به این حرف من اهمیتی ندارد. 
و مرا به قسمتی بانکی منتقل کردند. بطورخالصه آنها از موقعیکه فهمیده بودند که 
من در مشروب افراط میکنم مرا با چشم دیگری نگاه میکردند و نقشه اشان این بود 
که مرا پله به پله از سازمان بیرون کنند. از قسمت بانکی چه اطالعی دارید؟ من از 
کارهای دفتری هیچوقت خوشم نمیامد. بدین دلیل بود که آنهمه سعی کرده بودم که 
در برلن بمانم. من انتظار داشتم که پس از بازگشت از برلن با من زیاد خوشرفتاری 
نکنند. ولی نمیدانستم که این کثافتها.... در قسمت بانکی چکار میکردید؟ لیماس شانه 
های خود را باال انداخت و جواب داد: در یکی از دفترها روی یک صندلی مینشستم 
و کارمهمی انجام نمیدادم. در آن دفتر دو زن هم کار میکردند که تورسبی و الرت 
نام داشتند. ولی من آنها را ترسدی و فرایدی صدام میزدم )ترسدی وفرایدی یعنی 
پنجشنبه و جمعه( گاهگاهی نامه ای از حسابداری میرسید که طبق آن میبایستی که 
فالن مبلغ پول را در ظرف فالن مدت به فالن مامور برسانیم. آن دو زن نامه را 
شماره گزاری کرده و آنرا بایگانی میکردند. منهم چکی صادر نموده و آنرا برای 
بانک مورد نظر میفرستادم. نام آن بانک چه بود؟ آن بانک بالت ورادنی نام داشت 
انگلیس را که در نقاط مختلف جهان فعالیت  . بدین ترتیب شما نام تمام مامورین 
را  گیرنده  نام  مینوشتم ولی  را  . من چک  نیست  اینطور  نخیر  میدانستید.  میکردند 
سفید میگذاشتم . قسمت کارگزینی اینکار را انجام میداد. منظور شما چیست؟ قسمت 
کارگزینی تنها قسمتی است که نام ماورین را میداند. پیترز در حالیکه از این حرف 
افسرده شده بود پرسید: بعبارت دیگر شما بهیچوجه نمیتوانستید از هویت مامورین 
آگاه شوید. اینطور نیست ؟ کامال صحیح است . آیا تصادفا ممکن نبود که هویت 
یکی از آنها را کشف کنید؟ باید اعتراف کنم که گاهگاهی به کشف این معما نزدیک 
میشدم. ولی حسابداری و کارگزینی بقدری احتیاز میکنند که آنان باالخره به بن 
بست منتهی میشود. من صورتی از پرداختهای مهم تهیه کرده ام که اکنون در اطاقم 
است. االن آنرا برایتان میاورم. او از اطاق بیرون رفت و پس از مدتی در حالیکه دو 
برگ کاغذ را در دست داشت به آنجا بازگشت و گفت : من اینصورت را دیشب تنظیم 

کردم. زیرا نمیخواستم که وقتمان بیهوده تلف شود.
ادامه دارد

داستان )21( مرغ شکم پر و هزار شکم گرسنه
فریبا کلهر

مرغ شکم پر سر نداشت، اما معلوم نبود چه طور می تواند سوت بزند و آواز بخواند. 
پا نداشت، اما معلوم نبود چه طور می تواند راه برود و از دست آن همه گرسنه، که از زمین و آسمان تعقیبش می کردند، فرار کند. 
خودش می گفت: »وقتی مرغ ها شکم شان با چیزهای خوشمزه ای پر می شود، کارهایشان جادویی می شود.« این را بیشتر خانم های 

خانه می دانند. برای همین پاهای مرغ شکم پر را به هم می بندند. 

اما خانم خانه ای که شکم این مرغ فراری را با چیزهای خوشمزه پر کرده بود، این را نمی دانست. او مثل همه، تعدادی کوفته قلقلی 
کوچولو درست کرد و کنار گذاشت. گشنیز و شنبلیله را خرد کرد و تفت داد و سیر و تمبر هندی و زرشک را به آنها اضافه کرد. 
کوفته قلقلی ها را به آنها اضافه کرد و نمک و فلفل زد. شکم مرغ را با این مواد پر کرد. بعد از همه این کارها ، باید شکم مرغ را با 
نخ می دوخت. این کار را کرد. در مرحله آخر هم، باید دو تا پای مرغ را می بست. و این تنها کاری بود که خانم خانه فراموش کرده 
بود انجام بدهد. خانم خانه، مرغ شکم پر را توی ظرف گذاشت و اطرافش کمی نمک و زعفران ریخت و درش را هم گذاشت و شعله 
را روشن کرد. مرغ شکم پر که با آن همه چیزهای جورواجور 
توی شکمش احساس سنگینی و گرما می کرد، با کالفگی از جا 

پرید و در قابلمه را به طرفی پرت کرد. 

خانم خانه تا آمد بفهمد دور و برش چه خبر است، مرغ شکم پر 
از پنجره بیرون پرید و فرار کرد. 

دست  از  »خوب  می گفت:  خودش  با  و  می رفت  شکم پر  مرغ 
دندان های بلند خانم خانه فرار کردم!« 

هر  در  می خندیده؟!  او  پرکردن شکم  موقع  خانه  خانم  یعنی 
حال، مرغ های شکم پر یک کمی اهل چاخان و پاخان هستند و 

می توانند دیگران را با حرف هایشان سرگرم کنند. 

که  گرسنه ای  مرد  که  نداشت  خبر  می زد،  شکم پرسوت  مرغ 
تا  افتاده است  راه  دنبالش  دیوانه اش می کرد،  او  داشت  بوی 
مرد گرسنه  البته  بخورد.  و  بگیرد  را  او  مناسب  در فرصتی 
هم خبر نداشت که سگ گرسنه ای دنبال مرغ شکم پر است. و 
هر دوی اینها روحشان هم خبر نداشت که پنج تا گربه ولگرد 

گرسنه، دسته جمعی راه افتاده اند تا مرغ شکم پر را بگیرند. 
مرغ شکم پر نه از پشت سرش خبر داشت و نه می دانست کجا 

می رود. هدفی نداشت. 

شهر؟  کدام  بود.  شهر  خارج  در  مرغدانی  یک  خانه اش 
نمی دانست. اگر هم می دانست و نشانی دقیقش را می دانست و 
به آنجا می رسید چه اتفاقی می افتاد، جز این که مرغ های دیگر 
یک  ببینند :  را  آینده خودشان  و  بشوند  دیدنش زهره ترک  با 

مرغ بال و پر ریخته بی سر و پا با یک شکم پر از بخیه! 
مرغ شکم پر با خودش گفت: »به مرغدانی نمی روم. می خواهم 
جهانگرد بشوم. از موقعی که جوجه بودم و توی آن مرغدانی 

ماشینی زندگی می کردم، همین آرزو را داشتم.« 

با این فکر به راهش ادامه داد و به منظره های اطرافش نگاه کرد. چه خیابان های بلند باال و تمیزی! چه آسمان صاف و بی ابری! 
چه درخت های سر به فلک کشیده ای! بله همه چیز دیدنی بود، اال آن گروه بیست نفره که هر کدام خودشان را گوشه ای پنهان کرده 
بودند تا به موقع حساب مرغ شکم پر را برسند. همه آنها از توانایی جادویی مرغ های شکم پر خبر داشتند و می دانستند که آنها از 
هر موجودی توی دنیا سریع تر هستند، به همین دلیل برای شکار او عجله ای نداشتند و دنبال یک لحظه غفلت مرغ شکم پر بودند. 

مرغ شکم پر همین طور می رفت و از جهانگردی اش لذت می برد. هوا هم داشت تاریک می شد. این چیزی بود که تعقیب کننده ها، خیلی 
منتظرش بودند. 

هوا تاریک تر و صدای قاروقور شکم های گرسنه بیشتر شد. مرغ شکم پر به ماه، که از توی آسمان به او نگاه می کرد، لبخند زد و 
گفت: »تو کی آمدی که من نفهمیدم!« 

مرغ شکم پر از جوجگی عادت داشت با ماه حرف بزند. او جوجه پر حرفی بود و از هراتفاق کوچکی قصه می ساخت. هر کسی 
حوصله شنیدن حرف ها و قصه هایش را نداشت؛ این بود که جوجه پرحرف به ماه پناه می برد و برای او قصه سازی می کرد. 

مرغ شکم پر به ماه گفت: »ببین به چه روزی افتاده ام! نه سری، نه دمی، نه عجب پایی! همه جایم هم پر از بخیه است. البته گله و 
شکایتی هم ندارم. دنیا باال و پایین دارد.« 

با این حرف، ماه تور نورانی اش را پایین انداخت و مرغ شکم پر را درست همان موقعی که تعقیب کننده ها نصفه نیمه روی او پریده 
بودند، باال کشید. 

تعقیب کننده ها که به جای مرغ شکم پر به سر و کول هم می پریدند، نفهمیدند چه اتفاقی افتاد. وقتی به خودشان آمدند که از آسمان 
کوفته قلقلی می بارید! 

چی شده بود؟! 

بین زمین و آسمان بخیه شکم مرغ شکم پر پاره شده بود و هر چی توی دلش بود به زمین می بارید. اما مگر یک کوفته قلقلی؟ مگر 
دو کوفته قلقلی؟ صدها کوفته قلقلی از توی شکم جادویی مرغ شکم پر بر سر و روی موجودهای زمینی می بارید؛گرسنه ها را سیر 
می کرد و دانشمندان را به تعجب و آزمایش و آشپز ها را به نمونه برداری وامی داشت. خانم خانه ای که مرغ شکم پر را نصفه نیمه 
درست کرده بود، با گرسنگی توی حیاط نشسته بود که چند تا کوفته به سر و صورتش خورد و توی دامنش افتاد. یکی از آنها را 

خورد و گفت: »قسم می خورم این کوفته ها را خودم قلقلی کرده ام.« 
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ترس در کودکان و 
راه هاي مقابله با آن 

 

 ترجمه؛ مهتاب خسروشاهي؛

 براي برخي از والدین ترس کودک مفهومي نداشته و به آن توجه نمي 
کنند. اما در حقیقت کودکان از چیزهاي خیالي یا واقعي مثل هیوال، دیو، 
غول، کمین کردن موجودي ناشناخته در تاریکي، انباري، دستشویي و 
توالت تاریک و... مي ترسند. این ترس هرچند در بسیاري موارد تنها 
که وجود  است  حقیقتي  اما  است  کودکانه  رویاپردازي  یک  از  ناشي 
داشته و نباید به آن بي اعتنا بود. از حدود دو سالگي، کودکان »ترس« 
را مي شناسند. اولین عالمت این آگاهي عکس العمل آنها به صداهاي 
بلند و ناگهاني، صداي سگ، تاریکي و گریه کردن در صورت بیدار 
شدن از خواب در تاریکي است. این ترس ها کم وبیش تا حدود شش 
تا شش سالگي خودبه  باید  تدریج  به  که  است  سالگي همراه کودک 
تا شش  )دو  فاصله سني  این  در  برود. در صورتي که  بین  از  خود 
سالگي( کودک مرگ عزیزان، گم شدن، آسیب به خود یا نزدیکان در 
اثر حادثه و هر نوع ترس و وحشت واقعي را تجربه کند و مساله براي 
او حل نشود، تا پایان دوره نوجواني و گاه حتي تا بزرگسالي، ترس 
و خاطرات تلخ مرتبط با آن را در ذهن خود دارد. این کودکان همواره 
حادثه یي را با تصویري کاماًل واضح از واقعه تعریف مي کنند. از این 
رو اگر ترس کودکان از سوي والدین بي اهمیت انگاشته شود، اثرات 
بسیار مخربي بر روحیه و رفتار آنها خواهد گذاشت. در ادامه شما را 
با انواع ترس در کودکان آشنا کرده و راهکارهاي مقابله با آنها را نیز 

به شما آموزش مي دهیم.
ترس از جدايي

شناخت  قدرت  تکامل  نشانه  والدین،  از  شدن  جدا  از  کودکان  ترس 
آنها است چرا که نشان مي دهد کودک مفهوم »دوري و جدا شدن« 
را فهمیده و به آن واکنش نشان مي دهد. تا پیش از دوسالگي، جدایي 
والدین از کودک به سرعت از یاد او رفته و به محض خروج والدین 
از منزل، کودک آنها را فراموش مي کند. اما از دوسالگي دور شدن 
از والدین براي کودک معنایي تازه مي یابد. لباس پوشیدن والدین به 
قصد خروج از منزل، خداحافظي کردن والدین از آنها و به طور کلي 
را  او  باشد،  کودک  از  والدین  جدایي  دهنده  نشان  که  شاخصي  هر 
مضطرب کرده و کودک اضطرابش را با گریه بیان مي کند. این ترس 
معمواًل تا زمان ورود به مدرسه همراه کودک است. اما باید تا قبل از 
سن ورود به مدرسه مساله حل شود. ورود کودک به مدرسه با این 

ترس او را از درس و مدرسه بیزار مي کند.

ترس از حمام

از دوش و سوراخ وان حمام  به ویژه  از حمام  از کودکان  بسیاري 
یکي  است.  کردن  حمام  از  آنها  ترس  از  جدا  ترس  این  ترسند.  مي 
مکاني  به  محیط حمام  کردن  تبدیل  حمام،  از  ترس  رفع  هاي  راه  از 
دوست داشتني و شاد است. براي این منظور وان حمام را پر از آب 
کرده و اسباب بازي هاي پالستیکي براي کودک تهیه کرده و درون 
مساله  این  کنید.  بازي  کودک  با  کردن  حمام  از  پیش  بگذارید.  وان 
باعث مي شود اواًل ذهن کودک از مساله حمام کردن به سوي بازي 
وان  دومًا سوراخ  و  بشویید  را  او  بازي  حین  و شما  منحرف شود 
مشخص نبوده و کودک در طول حمام کردن آن را نبیند. این شیوه از 
بین بردن ترس کودک از حمام و حمام کردن تا پیش از پنج سالگي 
است. پس از آن باید با حرف زدن با کودک و توضیح دادن درباره 
حمام کردن، دوش، سوراخ وان حمام و... ترس را به صورت اصولي 

برطرف کرد.

ترس از سگ

هراس از سگ یکي از رایج ترین ترس ها بین کودکان است. این هراس 
ناشي از صداي سگ، حرکت سریع او، غیرقابل پیش بیني بودن رفتار 
او است. براي حل  نمایان بودن دندان هاي  باز بودن دهان و  سگ، 
مشکل کودک ابتدا عکس هایي از سگ ها را در حالت هاي مختلف- 
او سگ  براي  بدهید. سپس  به کودک نشان  عمومًا دلچسب و زیبا- 
با  و  برده  واقعي  دیدن سگ  به  را  او  نهایت  در  و  بخرید  عروسکي 
احتیاط اجازه بدهید به سگ دست بزند. در هر مرحله احساس کردید 
فرزندتان هنوز از سگ مي ترسد، عقبگرد کرده و تمرین ها را تکرار 
کنید. اجباري نیست کودک به سرعت ترس از سگ را کنار بگذارد. 
اگرچه باید هراس کودک از سگ از بین برود ولي به او بیاموزید که 
نباید به سگ نزدیک شده و به آن دست بزند. در واقع احتیاط در مقابل 

سگ را نیز به او یاد بدهید.

ترس از صداي بلند

اگرچه کودک دوست دارد با ضربه زدن به اشیا و با بازي با اسباب 
بازي هایي مثل طبل و... صدا ایجاد کند، اما از صداهاي بلند و ناگهاني 
و...  گیري  آبمیوه  برقي چون سشوار، جاروبرقي،  یا صداي وسایل 
مي ترسد. این ترس معمواًل ویژه کودکان زیر دو سال است اما در 
مواردي ترس از این صداها پس از دوسالگي نیز دیده مي شود. براي 
رفع مشکل کودکان زیر دو سال سعي کنید زماني که آنها در منزل 
نیستند یا خوابیده اند )مواظب باشید هنگام کار با این وسایل پرصدا 
از خواب بیدار نشوند( از این وسایل استفاده کنید. پس از دوسالگي 
کم کم هنگام کار با این وسایل آنها را با خود همراه کنید تا به تدریج 
ترس آنها از بین برود. یک نکته را فراموش نکنیم که شیوه روشن و 
خاموش کردن دستگاه ها را به آنها یاد ندهیم و به آنها احتیاط کردن 

را نیز بیاموزیم.

ترس از تاريکي

هراس  ترسد،  مي  تاریکي  از  فرزندشان  اینکه  قبول  از  والدین  اغلب 
دارند و فکر مي کنند با قبول این مساله اختالل رواني فرزندشان را 
از  ناشي  و  نبوده  رواني  اختالل  تاریکي  از  ترس  اما  اند  کرده  تایید 
ناآگاهي کودکانه است. ترس از تاریکي معمواًل پس از دوسالگي کاماًل 
مشخص مي شود. این کودکان ترس خود را با بیان اینکه موجودي 
مثل هیوال در تاریکي وجود دارد، نشان مي دهند. پس از سه سالگي 
ترس از تاریکي با ترس از بچه دزدي و دزدي همراه مي شود. در 
تا  است  ممکن  نشود،  از چهارسالگي حل  قبل  تا  مساله  که  صورتي 
پایان دوره دبستان ترس از تاریکي همراه با ترس از بچه دزدي و 
دزدي همراه کودک بوده و او را دچار اختالل رفتاري کند. ترس از 
تاریکي به طور شاخص با امتناع از خوابیدن در اتاق خواب شخصي 
یا هر اتاق دیگري در تاریکي مشخص مي شود و با بروز این عالمت 
باید سریعًا درصدد رفع مشکل برآمد. روشن گذاشتن چراغ خواب در 
اتاق کودک و صحبت کردن با او درباره تاریکي، علت بروز تاریکي 
و... نخستین راه حل براي رفع مشکل است. در صورت برطرف نشدن 

موضوع به روان شناس کودک مراجعه کنید.

هراس ويژه دوران مدرسه

پیش از شروع مدرسه در صورت آموزش صحیح، بسیاري از ترس 
ترس  اما  شوند.  مي  برطرف  راحتي  به  بردیم  نام  آنها  از  که  هایي 
رایج  کودکان  همه  در  البته  که  شود  مي  آن  جانشین  یي  تازه  هاي 
نیست. ترس از همکالسي هاي قوي هیکل و آسیب رسان )اصطالحًا 
تنها  همساالن،  و  دوستان  جمع  در  نشدن  پذیرفته  از  ترس  قلدر(، 
ماندن در منزل پس از بازگشت به منزل )اغلب در کودکاني که والدین 
و... شاخص  درسي  مطلب  یادگیري  از  هراس  هستند(،  کارمند  شان 
ترین هراس هاي دوران مدرسه است. با بزرگ تر شدن کودکان و 
رسیدن به سنین پایان دبستان آنها از شنیدن اخبار مربوط به جنگ، 
گروگانگیري، گروگان گرفتن کودکان، قتل، سرقت، حادثه هاي منجر 
آهسته  سن  این  از  که  چرا  ترسند،  مي  و...  والدین  یا  والد  مرگ  به 
آهسته محیط اطراف و خطرات موجود در آن را مي شناسند و به آن 
حساسیت نشان مي دهند. اما نکته مهم درباره کودکان دبستاني آن 
است که آنها ترس هاي خود را با والدین شان در میان نمي گذارند، اما 
با مطرح کردن پرسش هایي چون »آیا جایي براي پنهان شدن در خانه 
هست تا کسي آنجا پنهان شده و به ما آسیب برساند؟ خانه ما امن 
است؟ شما دقیقًا چه زماني به منزل برمي گردید؟ قفل درها مناسب 
را  ترس خود  و...«  یعني چه  قتل  دزدند؟  را مي  کودکان  است؟ چرا 
ناخودآگاه آشکار مي کنند. نخستین گام جهت رفع مشکل، شناسایي 

»علت ترس« است.

تفاوت کابوس و هراس شبانه

از هر چهار کودک، یک کودک بین سه تا هشت سال به مشکل کابوس 
یک  معمواًل  هراس شبانه  است.  دچار  »هراس شبانه«  یا  هاي شبانه 
ساعت پس از خوابیدن کودک اتفاق مي افتد. کودک با ترس و وحشت 
از خواب بیدار شده و با وحشت فریاد مي کشد اما گریه نمي کند. مدت 
این حالت بین پنج تا نیم ساعت متغیر است. اگر از آنها درباره علت 
هراس شان سوال کنید )در کودکان باالي سه سال( پاسخي ندارند 
و فقط به شما خیره مي شوند. یکي از نکات حائز اهمیت درباره این 
کودکان آن است که صبح فردا هیچ خاطره یي از وقایع شب قبل به یاد 
نمي آورند و این نشان دهنده آن است که به مشکل رواني یا احساسي 
دچار نیستند و فقط ترسي لحظه یي و گذرا باعث بیدار شدن آنها از 
خواب مي شود. این حالت با چند جلسه مشاوره به راحتي از بین مي 
رود.کابوس معمواًل در ساعت هاي نزدیک صبح سراغ کودکان آمده 
و آنها را آشفته مي کند. کودکان با دیدن کابوس از خواب پریده و 
آشفته به دنبال والدین خود مي گردند - گاه با فریاد زدن و گاه با 
خوابگردي - تا خواب خود را براي آنها تعریف کنند. هراس و نگراني 
توانند  نمي  نیز  به سرعت  بنابراین  نمي رود،  بین  از  به سرعت  آنها 

ناشي  و  بوده  موضوع  یک  حول  معمواًل  آنها  هاي  کابوس  بخوابند. 
از مشکالت و نگراني هاي کودک در طول روز است. وقایع شب قبل 
را به خوبي به یاد مي آورند. بهترین شیوه درمان مراجعه به روان 
شناس و حل مشکل کودک است. کابوس برخالف هراس شبانه ناشي 
از مشکالت روحي - رواني یا عاطفي است و باید به سرعت به آن 

رسیدگي کرد.

نقش والدين

هراس کودک بسته به میزان اضطراب وي در برخورد با مساله، پس 
زمینه ذهني و میزان درگیري ذهني کودک با مساله، با شدت و ضعف 
متغیر بروز مي کند. براي برطرف کردن هراس کودک این چند نکته 

را به یاد بسپاریم.

* از پند و نصیحت بپرهیزیم، مشکل کودک با پند و نصیحت، ایراد 
شدن  برطرف  بهانه  به  مساله  دادن  جلوه  اهمیت  بي  او،  از  گرفتن 
تدریجي موضوع و... رفع نمي شود. انتقاد تند همراه با مقایسه کودک 

با همساالنش نیز روش مناسبي نیست.
* باور کنیم فرزندمان از چیزي مي ترسد و این ترس روح و جسم 
او را مي آزارد، با باور این نکته مي توانیم به راحتي مشکل را ریشه 

یابي و حل کنیم.

* به کودک مبارزه کردن با ترس را بیاموزیم، اینکه چطور با شناسایي 
علت ترس خود و کمک خواستن از ما مشکل را برطرف کند.

* کودک را بدون برنامه ریزي و به طور ناگهاني در شرایط خطرناک 
یا ترسناکي که از آن هراس دارد، قرار ندهید. بعضي بر این باورند که 
با قرار گرفتن ناگهاني کودک در شرایطي که از آن هراس دارد، مساله 
برطرف مي شود. این تفکر کاماًل غلط است. با این روش تنها باعث 

شوکه شدن او و احتمااًل بروز مشکالتي دیگر در او مي شویم.

* ترس هاي خوب را به او بیاموزیم، به عبارتي در حالي که نترس 
بودن را به او آموزش مي دهیم، محتاط بودن را نیز به او بیاموزیم تا 
همیشه بتواند با دقت و تیزبیني خطرات را شناسایي و از آنها دوري 

کند.

* مشورت با روان شناس و مطالعه کتاب هاي مرتبط با روان شناسي 
کودک به ویژه هراس کودکان را فراموش نکنیم.
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تاريخی که گم می شود...
فاطمه حامدی خواه

سبزوار زیباست و پر از آثار تاریخی. آدمی زیباترین شعر 
عشق را از همین کویر و تاریخ آن، دوباره باز می خواند، 
می شود.  بی فروغ تر  روز  هر  کهن  سرود  این  انگار  اما 

شهری با آثار بزرگ، اما نگهداری و مرمت ناشایست.

سبزوار زیباست و پر از آثار تاریخی. آدمی زیباترین شعر عشق را از همین کویر و تاریخ آن، دوباره 
باز می خواند، اما انگار این سرود کهن هر روز بی فروغ تر می شود. شهری با آثار بزرگ، اما نگهداری 

و مرمت ناشایست. 
اجازه دهید از همان ورودی شهر سخن بگوییم به هر حال تنها با توصیف و تعریف از فرهنگ و تاریخ، 
کار سامان نمی یابد. ورودی این شهر که خاستگاه و تجلی گاه تمدنی بزرگ است نازیباست. توی ذوق 

می زند. به همین سادگی. 

شهری که به دلیل موقیعت ویژه و قرار گرفتن بر سر راه میلیون ها زائر بسادگی از همه دیده ها پنهان 
شده است. وضعیت آثار تاریخی و با ارزش شهر چندان تعریفی ندارند. تنها حسرت بر دل می گذارند. 
همیشه باید ایستاد و شاهد ویرانی پی در پی آنها بود. با روند کنونی دیری نخواهد پایید که نام و 
نشانی ازخانه های قدیمی و قنات ها باقی نخواهد ماند. البد باور نمی کنید و آدرس می خواهید. پس سری 
بزنید به روبه روی بیمارستان حشمتیه و روبروی باغ ملی. آن گاه با افسوس شاهد بناهای با شکوهی 
خواهید بود که رو به  ویرانی هستند. برخی نیز کامل ویران شده اند و بر پایه این ویرانه ها خانه های 
جدید و بی هویت سربرآورده اند. مدرسه حکیم را که متعلق به فیلسوف شهیر ایران زمین یعنی مالهادی 
سبزواری بود، با آجرهای 3 سانتی از معنا تهی کرده اند. حمام حکیم نیز به صورت کامل ویران شده 
و به تاریخ پیوسته است. انگار مال هادی در زادگاهش غریب است. کاشانه اش رو به ویرانی ا ست. باز 

هم دلیل می خواهید، سری به قنات های شهر بزنید. 
قنات هایی که می توانستند و حتی اکنون هم می توانند به یکی از جاذبه های توریستی شهر بدل شود، 
اینک به دلیل ساخت و سازهای غیراصولی مسدود شده اند که عواقب این مسدود شدن انحراف آب های 
از  انداختن بسیاری از آثار ارزشمند و تاریخی شهر است که  زیرزمینی در زیر شهر و به مخاطره 
آن جمله می توان به مسجد جامع شهر اشاره کرد. با وجود این انگار اداره میراث فرهنگی شهر هنوز 
ضرورت چندانی برای حفظ، خرید و بازسازی آن احساس نکرده و نمی کند. دوست مطلعی در این باره 
به نبود بودجه مناسب و مستقل اشاره می کرد و می گفت خرید و بازسازی این بناها به بودجه زیادی 
نیاز دارد که شورای شهر هم مدتی پیگیر آن بود تا از مرکز استان بتواند بودجه الزم را جذب کند؛ اما 
موفقیت چندانی حاصل نکرد. وی با افسوس سبزوار را با شهرهای مجاور همچون نیشابور و سمنان 
مقایسه می کرد و می گفت این بی توجهی نه تنها شهر و مردمان آن را در سکوت و فراموشی فرو برده 

است، بلکه سرمایه های اجتماعی و انسانی را ناگزیر به ترک دیارساخته است. 
ناگفته پیداست، که داستان بسیار جدی تر از یک اهمال ساده است. موضوع اصلی بر سر تاریخ و 

فرهنگ بخشی از سرزمین ماست. اندکی حس مسوولیت نیاز است. گرچه کارهای انجام گرفته درخور 
تقدیر است اما کافی نیست. 

مگذارید این ترانه خاموش شود. 
اهالی کوچه گلستان را دریابید 

حاال که خوب سبزوار را شناختید، کمی هم نرد عشق ببازید و به سوی مردمان نام آشنایی بروید که 
بیش از چند صد سال از حضورشان در این شهر نمی گذرد؛ اما حاال برای خود نام و نشانی دارند 
با فرهنگی خاص و متفاوت از دیگر مردمان شهر. عجیب غیرتی و با تعصب هستند در حفظ هویت 
در  اسرار،  و  بیهق  راه  چهار  یعنی  شهر  مرکز  در  درست  و  می گویند  غرشمال  آنها  به  سنتشان.  و 
کوچه معروف گلستان که تمام شهر آن را می  شناسند، خانه های محقر و سنتی خود را بنا کرده اند. 
کارشان همگی یک جور است؛ آهنگری و نجاری. آنها پیشترها به روستاهای اطراف شهر می رفتند 
و سیاه چادران خویش را برمی افراشتند و نیاز کشاورزان را از چاقو تیزکنی و ساخت داس گرفته تا 
نجاری و... برآورده کردند. یعنی به نوعی صنعتگران بیابانگرد بودند. ولی حاال آنها هم به حکم زمانه 

از این سنت خویش دست شسته و تنها از اهالی شهر و مسافران ارتزاق می کنند. 
آنها هنوز هم مشتریان پر و پا قرص قدیمی شان را دارند. با این تفاوت که ابزارشان مدرن تر شده و 
اکنون روستاییان و کشاورزان برای تامین مایحتاجشان، سراغشان را از کوچه گلستان می گیرند. هیچ 
برنامه ای نه در سطح کالن و نه در سطح خرد برای بازسازی این محله، حفظ فرهنگ مردم و تداوم 
پیشینه آنها وجود ندارد و در واقع مدرنیته بدون آن که کاری برایشان از پیش برد آنها را از بخشی از 

اصالتشان باز داشت. 
کوچه گلستان از سطح خیابان پایین تر است. درست 10 پله پایین تراز سطح خیابان. آنها منتظر شما 
هستند و با لهجه منحصر به فرد خود که متمایز از لهجه مردم شهر است تو را به درون شهرک خود 
می خوانند تا هنر خویش را از آهنگری و کنده کاری روی چوب به تو نشان دهند. حتما از آنها خرید 
کنید. البد می پرسید چه چیز را؟ انتخاب با شماست شاید چیزی شبیه زنگوله گردن گوسفند که بسیار 

زیبا و هنرمندانه ساخته شده و صدای آن کمی شما را دچار نوستالژی می سازد! 
تاریخ ورود غرشمال ها به شهر معلوم نیست. شاید ما نیافتیم. اما آنچه معلوم است آنها در مهاجرت 
مشهور خویش از هند و چین به سوی سراسر جهان رهسپار شدند و قومی هم بر حسب تقدیر در چند 

مرحله راهی این شهر شدند. غرشمال ها به صورت کلی دارای ازدواج و روابط درون گروهی هستند. 
البته  را پی می گیرند. مهربان هستند و مهمان نواز.  پدران خود  پیشه  بیشتر  کمتر تحصیل می کنند و 

بسیار اهل صلح و آرامش. 
و  محرم  ایام  در  عزاداری  دسته های  دیدنی ترین  از  یکی  و  مذهب اند  به  پایبند  مردمانی  غرشمال ها 
سوگواری اباعبداهلل حسین را دارند؛ تنها دسته عزاداری که زنان از پی مردان می روند و در این مراسم 

حضور دارند. 
میدانم هنوز از کوچه غرشمال ها دل نکنده اید. پس جلوتر بیایید و خوب به خانه هایشان نگاه کنید و در 
کوچه های پیچ در پیچ آن قدم بزنید کودکان خاکی را ببینید از بس که زیر آفتاب ماند ه اند و با توپ های 
یکی  میهمان  دلتان می خواهد  آفتاب شده است. حتما  بازی کرده اند، رنگشان شبیه  فوتبال  پالستیکی 
از این خانه ها شوید. البته به دلیل کنجکاوی، اما بعید می دانم به همین راحتی بتوانید به اندرون خانه 
آنها سرک بکشید. خانه های قدیمی و گلی و تا حد زیادی فرسوده که با یک هارمونی خاص، به نوعی 
دارای یک هویت فرهنگی شده است که اگر اندکی به آن توجه شود و روی مقاومسازی خانه هایشان 
سرمایه گذاری صورت بگیرد، می تواند به یک ویژگی فرهنگی و توریستی برای شهر بدل گردد البته با 

این پیش شرط که بر اساس معماری قدیمی این محله بازسازی شود. 
ظاهرا شورای شهر سبزوار بازسازی خانه های این منطقه از شهر را در دستور کار دارد که با توجه 
به حضور هنرمندانی در شورای شهر، می تواند این فرصت در اختیار هنرمندان سبزوار قرار داده شود 

تا با رعایت اصول زیبایی شناسی، معماری و هویت بومی،  دست به بازسازی بزنند. 
اگر غیر از این باشد، خانه و کاشانه شان ویران می شود و آنها ناگزیر به ترک جایگاه سنتی خویش 

می شوند. فرصت ها را دریابیم.
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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

بستنی سنتی ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع
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تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

مژده به هموطنان گرامی
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری
 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های 

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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سالمت

سالمت

وسواس،
 بيماری ناخودآگاه

سمیه شرافتی

وسواس یکی از شایع ترین اختالالت و بیماری ها در جـامـعـه است 
و مـتخـصـصان روان شناسی و روان پزشکان تعاریف گوناگونی 
یا  بیماری شامل فکر، احساس  این  ارائه داده اند.  بیماری  این  از  را 

تصورات عود کننده و مزاحم برای شخص است که در او اضطراب 
ایجاد می کند. در نتیجه تعادل فرد به دنبال این بیماری به هم می خورد 
و او در سازگاری با محیط دچار مشکل می شود. از نظر روانکاوان 
نیز وسواس یک بیماری ناخودآگاه است که اختیار و آزادی را از 
تـا رفـتـاری را برخالف میل  او را وامـی دارد  فرد سلب می کند و 
بودن  بیمارگونه  به  بیماران  بیشتر  اگرچه  دهد.  انجام  خواست  و 

رفتارشان آگاهی دارند ولی قادر به رها شدن از آن نیستند. 
مطالعات در زمینه این بیماری نشان می دهد که وسواس همگام با 
ایام شرایط برای  اگر در آن  به تدریج رشد می کند.  افراد  بلوغ در 
درمان مساعد باشد، ممکن است بیمار بهبودی نسبی پیدا کند، ولی 
در غیر این صورت این بیماری سیر رو به افزایش خواهد داشت. 
هستند  دارای شخصیت های حساس  که  افراد  از  بسیاری  همچنین 
تجربه  را  اختالل  این  زندگی  از  دوره هایی  در  که  می کنند  اذعان 

کرده اند. 
عالمت اساسی اختالل شخصیت وسواسی- جبری شامل نظم گرایی، 
این اختالل تالش  به  افراد مبتال  کمال گرایی و کنترل روانی است. 
می کنند تا از طریق توجه دقیق به موازین، جزئیات ریز، فهرست ها و 

برنامه ها بر همه امور کنترل داشته باشند. 
جزئیات  به  می کنند،  تکرار  را  کارها  افراطی اند،  دقت  دارای  آنها 
کنترل  را  احتمالی  اشتباه  مکرر  طور  به  و  دارند  العاده  فوق  توجه 
می کنند. آنها نسبت به این حقیقت که اطرافیانشان در برابر تأخیرها 
می شوند،  دلخور  می شود  ناشی  رفتار  این  از  که  ناراحتی هایی  و 

توجهی ندارند. 
مثاًل وقتی چنین افرادی فهرستی از کارهایی را که باید انجام دهند 
گم می کنند به جای این که با کمک گرفتن از حافظه لحظاتی را صرف 
بپردازند،  کارها  آن  انجام  به  و  کنند  کارها  آن  فهرست  بازنویسی 
بـرای  می کنند.  فهرست  آن  و جوی  را صرف جست  زیادی  زمان 
کـارهـا زمـان کـافـی تخصیص نمی دهند و مهمترین کارها برای 

لحظه آخر گذاشته می شود. 
افراد مبتال به این اختالل به بهانه کنار گذاشتن فعالیت های تفریحی، 
اوقات خود را به طور مفرط وقف کار و بهره وری می کنند، ممکن 
)مثاًل  باشند  داشته  بر کارهای روزمره خانگی  تمرکز زیادی  است 
تمیز کردن مفرط و تکراری منزل(. این افراد در مورد مسائل اخالقی 
ناپذیر  انعطاف  و  جدی  وظیفه شناس،  افراطی  طور  به  ارزش ها  یا 
اصول  از  که  کنند  مجبور  را  دیگران  و  است خود  ممکن  و  هستند 

اخالقی خشک و معیارهای خیلی سخت پیروی کنند. آنها در مورد 
اشتباهات خود از خود به طور بی رحمانه انتقاد می کنند. 

این افراد گرفتار نظم افراط گونه ای هستند که بر تمامی روابطشان 
اشیای  از  بـه جـداشدن  قـادر  که حـتی  به طوری  سایه می اندازد، 
فـرسوده یـا بی ارزش نیستند چون معتقدند شاید در آینده بتوان 

از آنها استفاده کرد. 
بی توجهی به جنبه های عاطفی ارتباط آنها را با خانواده دچار مشکل 
می کند و در کار و محیط شغـلی نیز برایشان مشکالت زیادی را به 
وجود می آورد. اگر این اختالل در همان اوایل جوانی که شروع آن 
است بهبود نیابد در بزرگسالی افسردگی نیز به آن اضافه خواهد 
شد. البته مانند سایر اختالالت روانی می توان گفت که در فرد دچار 
اختـالل وسـواسی- جبری، این نظم پذیری و کمال طلبی نه تنها به 
از  بسیاری  در  بلکه  نمی شود،  منجر  هدف  به  رسیدن  و  پیشرفت 

زمینه های زندگی باعث افت در عملکرد می شود. 
● علل بروز وسواس 

در مورد علل و ریشه های این بیماری اظهار نظرهای بسیاری شده 
که وراثت، وضع هوشی، عوامل اجتماعی و خانوادگی از جمله آنان 

هستند. تحقیقات نشان داده اند که حدود 40 درصد وسواسی ها این 
از  افرادی که  برند. همچنین  ارث می  به  والدین خود  از  را  بیماری 
نظر هوشی در حد متوسط و باالی متوسط هستند، بیشتر درگیر 
این بیماری می شوند. بررسی ها حاکی از آن است که والدین کمال 
جو که فرزندان خود را براساس ضوابط خاصی تربیت می کنند، در 

وسواسی کردن آنها بسیار مؤثرند. 
حذف  و  مثبت  پاسخ های  کردن  تقویت  با  درمانی  رفتار  شیوه  در 
رفتارهای  کاهش  در  سعی  درمانگر  روان  بیمار،  منفی  پاسخ های 
وسواسی بیمار خواهد داشت؛ البته در صورتی که بیمار نسبت به 
بیمارگونه بودن رفتارش آگاهی داشته باشد کار درمانگر آسان تر 
خواهد شد و نتیجه بهتری به دست خواهد آمد. گروه درمانی نیز از 
جمله دیگر درمان های غیردارویی است که در درمان این افراد می 

تواند بسیار مفید باشد. 

بیشتر می شود که فرد در دوران کودکی،  اهمیت وسواس زمانی 
انواع ناامنی ها را تجربه کرده باشد. شیر گرفتن کودک به صورت 
انواع  برای  را  زمینه  که  هستند  عواملی  جمله  از  تحقیر  و  ناگهانی 

ناراحتی های عصبی از جمله وسواس فراهم می کنند. 
قبیل است:  این  از  افراد وسواسی  صفات شخصیتی دیده شده در 
اضطراب جدایی، مقاومت در برابر تغییر، اهل ریسک نبودن، دودلی، 
میان  در  بیماری  این  کار. شیوع  به  زیاد  دلبستگی  و  خرافی  افکار 

زنان بیشتر است. 

بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان برای درمان این بیماران 
از دو روش رفتار درمانی و دارو درمانی استفاده می کنند. در شیوه 
پاسخ های  حذف  و  مثبت  پاسخ های  کردن  تقویت  با  درمانی  رفتار 
وسواسی  رفتارهای  کاهش  در  سعی  درمانگر  روان  بیمار،  منفی 
بیمار خواهد داشت البته در صورتی که بیمار نسبت به بیمارگونه 
بودن رفتارش آگاهی داشته باشد کار درمانگر آسان تر خواهد شد 

و نتیجه بهتری به دست خواهد آمد. 

که  است  غیردارویی  درمان های  دیگر  جمله  از  نیز  درمانی  گروه 
در درمان این افراد می تواند بسیار مفید باشد. در درمان دارویی 
از  مختلفی  دوزهای  بیماران  این  برای  پزشک  روان  متخصص 
انواع آرام بخش ها را برای رفع عالیم اضطراب، افسردگی و افکار 

وسواسی تجویز می کند.

  عالئم آلرژي در کودکان و شیوه هاي مقابله با آن 
 

کودک تان را از 
عوامل حساسيت زا دور 

نگه داريد 
 

ترجمه؛ فرانک باجالن

آلرژي نوعي افزایش حساسیت است که به دنبال مواجهه با یک 
ماده حساسیت زاي ویژه ایجاد و موجب بروز واکنش هایي مي 
شود. رنیت آلرژیک یا همان التهاب مخاط بیني بر اثر آلرژي، 
شایع ترین نشانه آلرژي است که شامل گرفتگي بیني، آبریزش 
بیني، عطسه، خارش چشم ها و بیني، گلودرد و سرفه است که 
احتمااًل سرفه ها در شب و صبح بدتر مي شود. این نشانه ها 
ممکن است در دوره یي از سال رخ دهد که به آن آلرژي فصلي 
مي گویند، اغلب نیز در ارتباط با محیط بیرون است که شایع 
ترین آن حساسیت به گرده گیاهان است یا ممکن است در همه 
همیشگي  آلرژي  صورت  آن  در  که  دهد  رخ  سال  هاي  دوره 
است که اغلب هم در ارتباط با عوامل دروني مثل گرد و خاک 
از  داخل خانه، حیوانات خانگي، دود سیگار و... است.بسیاري 
کودکاني که آلرژي دارند به دلیل خارش بیني شان را به طرف 
باال مي مالند که اغلب این کارشان موجب مي شود قسمت پایین 
بیني شان چروک شود. برخي کودکان هم به دلیل گرفتگي شدید 
بیني دچار لکه هاي گرد تیره یي زیر چشم هایشان مي شوند. 
مخاط  التهاب  دچار  بیشتر  دارند  اگزما  یا  آسم  که  کودکاني 
که  کودکاني  در  ابتال  احتمال  همچنین  شوند.  مي  آلرژي  بیني 
در معرض دود سیگار اطرافیان، آلودگي هوا و حیوانات خانگي 
قرار مي گیرند نیز افزایش مي یابد. چنانچه آلرژي کودک تحت 
یا  سینوسي  هاي  عفونت  موجب  تواند  مي  نگیرد  قرار  کنترل 
عفونت هاي گوش شود یا در کودکاني که مبتال به آسم هستند 
نشانه ها را شدیدتر کند. بهترین و موثرترین راه کنترل آلرژي 
کودک، دور نگه داشتن او از عامل حساسیت زا است. هر چند 
حساسیت به غذا خیلي نمي تواند عامل آبریزش بیني شود، با 
این حال باید غذاهایي را که نشانه هاي آلرژي کودک را بدتر 
مي کند، شناسایي و از دادن آنها به کودک اجتناب کنید. اصواًل 
غذاهایي که ممکن است موجب مشکل شوند شامل شیر، تخم 
مرغ )به ویژه زرده آن(، بادام زمیني، دانه هاي سویا، غذاهاي 
دریایي و گندم است. با به کارگیري راهکارهاي زیر مي توان تا 

حدودي نشانه ها را کنترل کرد؛

ضدحساسیت  روکش  یک  از  کودک  تشک  و  بالش  براي   -
استفاده کنید.

هاي  پرده  )مانند  کنند  مي  و خاک جمع  گرد  که  از وسایلي   -
پرچین و سنگین یا روکش مبلمان( استفاده نکنید.

- بین هفت تا چهارده روز همه مالفه ها و رو انداز کودک را 
بشویید.

اجازه  دارد  امکان  که  جایي  تا  دارید  خانگي  حیوان  چنانچه   -
ندهید وارد اتاق خواب کودک تان شود و هر هفته هم حیوان 

خانگي تان را بشویید.
- اتاق خواب کودک را مرتبًا جاروبرقي بکشید. 

- از موکت براي کف اتاقش استفاده نکنید.
- رطوبت هواي داخل خانه را پایین نگه دارید زیرا ذرات گرد و 

غبار در رطوبت باال، افزایش مي یابد.
- محیطي عاري از دود سیگار براي کودک تان مهیا کنید.

 www.keepkidshealthy.com
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 خود هيپنوتيزم،   شناخت و 
تسلط بر نيروی ذهن

075 95 16 11 89  
07 88 99 77 623

انجمن حمايت از معلولين ايرانی
)عضو جامعه خيريه انگلستان(

اگر دارای کاستیهای جسمانی می باشید با مشاورین ما تماس بگیرید
اگر داری مشکالت روحی هستید با روانشناسان ما مشاوره نمایید

اگر از فرد معلول و بیماری نگهداری می نمایید 
مراقبت  منزل  بیرون  و  منزل  در  شما  از  که  هستید  فردی  جستجوی  در  اگر 

نماید
معلولیت   ، اجتماعی  های  کمک  فرمهای  کلیه  تکمیل  کمک جهت  به  احتیاج  اگر 
کارت  و  ترانسپورت شهری  هزینه  کمک  دریافت  داریداگربرای  فرمها  دیگر  و 

پارکینگ رایگان احتیاج به راهنمائی دارید
با انجمن حمایت از معلولین) توان جویان ( ایرانی تماس بگیرید.

Tel: 02087582048 post 8         Mobile: 07932819687
E.mail : info@iraniandsa.co.uk  www.iraniandsa.co.uk

لطفًا 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          Account No.
20-90-56            90260878

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

مريخ داراي سفره هاي آب زيرزميني است  
 

 نظریه یي جدید برخالف اطالعات به دست آمده از ماهواره ها بر این باور است که سیاره مریخ در زیر 
سطح خود سفره هاي آب زیرزمیني بزرگي را پنهان کرده است. نشانه هاي آبي که تا به حال در این 
سیاره کشف شده در قالب ذرات یخي یا آبراهه هاي متعدد بوده است اما خصوصیات زمین ساختي 
جدید مریخ نشان مي دهد در زیر شکاف هاي سنگي این سیاره آب وجود دارد. ماهواره »اکسپرس« 
آژانس فضایي اروپا به منظور اثبات این نظریه با استفاده از رادار قدرتمندي به بررسي برخي مناطق 
مریخي پرداخت اما در ابتدا موفق به یافتن هیچ اثري از وجود آب نشد زیرا امواج رادار باید در اثر 
برخورد به جسمي شفاف مانند آب بازتاب داده شوند در حالي که امواج این رادار به هیچ وجه بازتاب 
ادامه داد زیرا  این بررسي ها  به  باید  داده نشدند. دانشمندان مرکز تحقیقات فضایي گودارد معتقدند 
احتمال وجود الیه هاي آب در زیر سطح خاکي مریخ بسیار باال است و نبودن بازتاب امواج رادار صرفًا 
به مفهوم عدم وجود الیه شفاف آب نخواهد بود. به اعتقاد این دانشمندان در صورتي که الیه یي از 
ذرات یخي و سنگ روي سطح الیه آب قرار داشته باشد این الیه کاماًل رسانا بوده و مي تواند به اندازه 
یي از انرژي رادار را به خود جذب کند که سیگنال هاي رادار را دچار اختالل و گمراهي سازد. بنابراین 
در حال حاضر نمي توان به نتایج مطالعات راداري اطمینان کامل داشت. به گزارش مهر دانشمندان بر 
این باورند که گسترش چنین مطالعاتي مي تواند در آینده براي مطالعه وجود آب روي دیگر سیاره هاي 

یخي نیز موثر باشد.  

سفر هواپيماي خورشيدي به دور دنيا  
 

 ماجراجوي سوئیسي به نام »برتراند پیکارد« هواپیماي خورشیدي را ارائه کرده و قصد دارد به منظور 
تاکید بر اهمیت استفاده از منابع انرژي پاک و جایگزین سوخت هاي فسیلي سفر دور دنیا را با این 
هواپیما آغاز کند. وسعت بال ها در این هواپیما که HB-SIA نام دارد، برابر یک جت بوده و وزن آن 
برابر یک اتومبیل سواري معمولي است. محرک هواپیما چهار موتور الکتریکي است. این موتورها به 
گونه یي طراحي شده اند که در روز و شب توانایي حرکت داشته و مازاد انرژي ذخیره شده خود را 
که توسط 24 هزار سلول خورشیدي تامین مي شود در باتري هایي قدرتمند ذخیره مي کند. »پیکارد« 
امروز  بود،  »این طرح دیروز در حد یک رویا  دنیا مي گوید؛  به دور  درباره تصمیم خود براي سفر 
یک برنامه است و فردا به سفیر انرژي سبز در جهان تبدیل خواهد شد. زماني که یک هواپیما بتواند 
طي روز و شب بدون استفاده از سوخت و تنها با کمک نور خورشید به حرکت خود ادامه دهد، دیگر 
کسي ادعایي مبني بر غیرممکن بودن استفاده از انرژي هاي سبز یا پاک نخواهد داشت.« وي که در 
سال 1999 نیز با استفاده از بالني بزرگ به دور دنیا سفر کرده، امیدوار است هواپیمایش اولین پرواز 
آزمایشي خود را در اواخر سال جاري و قبل از آغاز اولین پرواز کامل شب بر فراز سوئیس با موفقیت 
HB-SIA با صرف هزینه یي برابر 70 میلیون پوند طي شش سال و با کمک 50  پشت سر بگذارد. 
مهندس الکترونیک ساخته شده و از حامیان مالي از قبیل بانک آلمان، کارخانه ساعت سازي امگا و 
شرکت شیمیایي »سلوي« برخوردار بوده است. این هواپیما از خصوصیات خالقانه آئرودینامیکي، مواد 
مستحکم و کم وزن برخوردار است و مواد سازنده بدنه آن به اندازه یي مقاوم هستند تا در برابر وزن 

تجهیزات خورشیدي و فشار هوا در ارتفاع زیاد مقاومت داشته باشند.
HB-SIA در ابتدا بر فراز اقیانوس اطلس و ایاالت متحده پرواز کرده و سفر خود را از سال 2012 آغاز 
خواهد کرد. سفر دور دنیا با این هواپیما از پنج مرحله برخوردار خواهد بود که هر یک پنج روز به طول 
خواهد انجامید. به گزارش مهر دو خلبان این هواپیما روزانه و به صورت نوبتي دو تا چهار ساعت 
خوابیده و براي رفع خستگي از خود از شیوه هایي مانند خودهیپنوتیزمي و مراقبه استفاده خواهند 

کرد.   

پرندگان به جي پي اس داخلي مجهزند  
  

مطالعات جدید نشان مي دهد کبوتران خانگي داراي موقعیت یاب دروني هستند که با استفاده از آن و 
با کمک میدان مغناطیسي زمین قادر به یافتن مسیر اصلي خود و بازگشتن به خانه هستند. دانشمندان 
از میدان مغناطیسي زمین به منظور ردیابي  این باور بودند که پرندگان قادر به استفاده  سال ها بر 
اثبات نرسیده بود. اکنون محققان دانشگاه  مسیر خود هستند اما امکان وجود این توانایي تاکنون به 
آکلند در نیوزیلند معتقدند موفق به اثبات این امر شده اند که پرندگان در مسیرهایي که براي بازگشت 
از آن استفاده مي کنند از امواج مغناطیسي زمین پیروي مي کنند. این کشف نشان مي دهد پرندگان 
قبل از حرکت به سوي مقصد مورد نظر، ابتدا مانند سیستم موقعیت یاب جهاني یا جي پي اس موقعیت 
خود را تعیین کرده و سپس سفر خود را آغاز مي کنند. محققان دریافتند مسیر اولیه پرواز پرندگان با 
یافتن امواج مغناطیسي شکل گرفته و در نهایت این امواج براي یافتن مسیر اصلي خانه مورد استفاده 
قرار مي گیرند. بازبیني تعدادي از مطالعات که در گذشته و در کشور آلمان روي بیش از 150 پرنده 
صورت گرفته بود نشان مي دهد پرندگان با استفاده از میدان مغناطیسي زمین موقعیت خود را با دقت 

تعیین کرده و مسیر بازگشت خود را محاسبه مي کنند. از نمونه پرندگاني که از این شیوه براي تعیین 
موقعیت خود استفاده مي کنند، کبوتران خانگي هستند. بررسي هاي جدید همچنین نظریه وجود ذرات 
مغناطیسي در منقار پرندگان به عنوان جهت یاب را نیز تقویت مي کند. به گزارش مهر گروه محققان 
معتقدند پرندگان نسبت به میدان مغناطیسي خارجي زمین عکس العملي حساس و معین دارند و بر همین 

اساس قادر به تعیین مکان مورد نظر خود خواهند بود.  

کشف نوعي ترکيب سمي در قارچ  
 

از ژاپني ها  قارچ کشف کردند که موجب مرگ شماري  از   محققان نوعي ماده سمي در گونه هایي 
شده است. در این تحقیق ترکیبات سمي قارچ به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفت و بر موش ها 
آزمایش شد. این ترکیب سمي که اسید کاربوکسیلیک نام دارد تنها داراي چهار اتم کربن است و موجب 
شده این نوع قارچ به یک ماده سمي تبدیل شود. عالوه بر نشانه هاي معمول، این سم عوارض دیگري 
کند. همچنین در  ایجاد مي  کننده  نیز در مصرف  گفتاري، تشنج و کمردرد  اسهال، آسیب هاي  مانند 
مبتالیان ژاپني »رابدو میلوسیس« نیز دیده شده که این نوع آسیب به ندرت به وجود مي آید. به گزارش 
نتیجه  ناگهاني استخوان هاي ماهیچه است که در  از شکستگي  ایسنا »رابدو میلوسیس« نوع خاصي 
جراحت عضالت به وجود مي آید و منجر به آزاد شدن سریع پروتئین میوگلوبین در رگ ها مي شود.  

گزارش نقص ها و تاخیرها در پروازهاي شاتل 
 

در اضطراب مداوم تکرار فاجعه 
 

پرتاب شاتل اندیور که قرار بود 23 خرداد صورت گیرد، به دلیل نشت گاز هیدروژن از مخزن سوخت تا 
اواخر تیرماه به تعویق افتاد. این اولین بار نیست 
را  ها  پرتاب شاتل  فني  نقص  دالیل  به  ناسا  که 
به تاخیر مي اندازد. بیشتر عیب هاي شاتل هاي 
ناسا معمواًل در آخرین بازبیني ها و لحظاتي پیش 
از پرتاب کشف مي شود. حتي زماني که یکي از 
پیش  زمان  طبق  و  موفقیت  با  ناسا  هاي  شاتل 
اعالم  ناسا  مقامات  مي شود،  پرتاب  شده  بیني 
شاتل  در  عیبي  پرتاب  از  پس  لحظاتي  کنند  مي 
شناسایي شده است. به این ترتیب در تمام مدت 
ماموریت، جامعه علمي جهاني در اضطراب براي 
تکرار حادثه دلخراش فضاپیماي کلمبیا باقي مي 
از  حاضر  حال  در  ناسا  مهر  گزارش  به  ماند. 

چهار شاتل »چلنجر«، »دیسکاوري«، »آتالنتیس« و »اندیور« به صورت فعال استفاده مي کند
 



33
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین جمعه 12 تیر ماه 1388   -  شماره 103



جمعه 12 تیر ماه 1388   -  شماره 103هفته نامه پرشین34

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

گوگل و تسخير دنياي جست وجو  
 

 نتایج یک تحقیقات تازه حاکي است گوگل نه تنها دنیاي جست وجوي تحت وب را تسخیر 
کرده، بلکه در عرصه جست وجوي همراه هم در سطح جهان رتبه اول را در اختیار دارد. 
ترین موتور جست وجوي مورد  دهد گوگل محبوب  نشان مي  اپرا  بررسي هاي شرکت 
استفاده کاربران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیک سیار است، هر چند در جنوب شرق 
آسیا رقباي جدي مانند Yandex و Baidu از چین و روسیه حضور دارند. در مقابل یاهو 
در کشورهایي مانند نیجریه و اندونزي وضعیت مطلوبي دارد و با فاصله کمي در تعقیب 
گوگل است. از سوي دیگر جست وجوي همراه در کشورهایي مانند هند و نیجریه با رشد 
اینترنت همراه را به خود  ترافیک  از  به ترتیب3/16 و 6/26 درصد  خوبي مواجه بوده و 
اختصاص داده است. در میان شرکت هاي سازنده گوشي، بیشترین جست وجوي اینترنتي 

از طریق گوشي هاي نوکیا و سپس سوني اریکسون صورت مي گیرد.   

هشداري براي کاربران  
  

کارشناسان موسسه secunia در مورد نصب ناخواسته برنامه هاي کاربردي متنوع ولي 
خطرناک روي رایانه هاي شخصي توسط کاربران ناآگاه هشدار دادند. آن دسته از کاربران 
رایانه که به طور دائمي به اینترنت متصل هستند، با خطر نصب اختیاري یا ناخواسته برنامه 
هاي کاربردي مشکوک و آسیب رسان مواجه هستند. بررسي هاي این شرکت نشان مي 
دهد هر کاربر به طور متوسط 80 برنامه نرم افزاري روي رایانه خود نصب مي کند و 
بیش از 15 درصد از این برنامه ها به علت به روز نبودن و عدم افزودن وصله هاي نرم 
نرم  هاي  وصله  داده  هشدار  کاربران  به   Secunia هستند.  جدي  مشکالت  دچار  افزاري 
افزاري عرضه شده توسط شرکت هاي سازنده این نرم افزارها را بارگذاري و نصب کنند 
و از سوي دیگر از نصب نرم افزارهاي ناشناخته و مشکوک روي رایانه هایشان خودداري 

کنند.   

استقبال کاربران از پيش فروش ويندوز 7  
 

برنامه مایکروسافت براي پیش فروش ویندوز 7 و تسهیل مهاجرت کاربران ویندوزهاي 
ویستا و XP به جدیدترین نسخه از سیستم عامل خود با استقبال خوبي مواجه شده است. 
اجراي این برنامه در دو مرحله و از روز جمعه آغاز شده و کاربران مي توانند با تخفیف 
حدود 50 درصد نسبت به خرید یک نسخه مستقل از ویندوز 7 اقدام کنند. برنامه به روز 
رساني ویندوز تنها در امریکا، کانادا و ژاپن و با پرداخت 49 دالر در دسترس است. این 
در حالي است که براي خرید نسخه مجزاي ویندوز 7 یا Home Premium باید 119 دالر 
پرداخت شود. هزینه به روز رساني نسخه حرفه یي ویندوز 7 یا نسخه Professional نیز 
99 دالر اعالم شده است. این در حالي است که هزینه خرید نسخه مجزاي آن 199 دالر 
است. میزان فروش ویندوز ویستا نسبت به ویندوز XP حدود 16 درصد کاهش یافته بود 

و مایکروسافت امیدوار است با اجراي این برنامه این کاهش را جبران کند.   

رقيب آيفون در راه است  
 

 غول الکترونیکي سوني به دنبال ساخت دستگاهي است که از سیستم بازي پلي استیشن 
اساس  بر  است.  شده  تشکیل  اریکسون  سوني  ساخت  همراه  تلفن  و  شرکت  این  دستي 
گزارش منابع متعدد که به نقل از روزنامه ژاپني نیک کي بوده، سوني قصد دارد تا ماه ژوئیه 
گروهي را تشکیل بدهد تا کار طراحي دستگاه جدید این شرکت را آغاز کنند. طبق گزارش 
از محبوبیت  اپل چشم دوخته که در حال حاضر  آیفون  به  نیست سوني  نیک کي، شکي 
فراواني نزد مصرف کنندگان برخوردار است و توجه جدي طراحان بازي را به عنوان پلت 
فورمي براي بازي هاي آنها جلب کرده است. این نخستین بار نیست که این شایعه مطرح 
مي شود؛ در سال 2007 نیز گزارشي در مورد ثبت امتیاز انحصاري دستگاهي شبیه پلي 
استیشن دستي با قابلیت هاي تلفن توسط سوني منتشر شد و شرکت بریتیش تلکام اعالم 
کرد با سوني براي افزودن چت صوتي و ویدئویي به پلي استیشن دستي همکاري کرده 
است. در این بین سوني در حال کار روي دستگاه بازي قابل حمل جدید PSP Go است 
که در کنفرانس بازي E3 به نمایش درآمده و با داشتن صفحه کشویي، کوچک تر از مدل 
هاي قبلي خود است. این دستگاه قرار است از اول ماه اکتبر با قیمت 249 دالر در امریکاي 

شمالي به فروش برسد.    

محکوميت پنج هرزنامه نويس مشهور  
  

آیا محکومیت پنج هرزنامه نویس مشهور در دادگاه امریکا منجر به کاهش تعداد هرزنامه 
هایي که در عرض روز دریافت مي کنیم، خواهد شد؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفي است، 
افراد، منجمله آلن رالسکي، اعتراف گرفته  این  از  اینکه وزارت دادگستري امریکا  اما خبر 
ممکن است باعث تامل هرزنامه نویسان در مورد اعمال شان شود. رالسکي 64 ساله و 
دالر جریمه  میلیون  یک  و  زندان  به شش سال  38 ساله  بردلي  اسکات  اش،  پسرخوانده 
CAN-SPAM بوده است که در سال 2003  محکوم شدند. جرائم آنان در نقض قانون 
تصویب شد. اسامي سه هرزنامه نویس دیگر عبارتند از جان باون، ویلیام نیل و جیمز فایت 
که به دنبال تحقیقات اف بي آي و اداره درآمد ملي امریکا دستگیر شدند. آمار حاکي است 
تعداد قابل توجهي از هرزنامه نویسان در امریکا هستند اگرچه از سرورهاي کشورهاي 
مختلف مانند چین استفاده مي کنند. این محکومیت ها تاثیر چنداني بر حجم هرزنامه ها 
در  شوند.  مي  متوسل  تري  پیشرفته  هاي  تکنیک  به  نویسان  هرزنامه  روزها  این  ندارد. 
استفاده  انتشار هرزنامه ها  براي  از کامپیوترهاي ویروسي   botnet spamming روش 

مي شود.  

 سفر در دنياي ترفندهاي 

کامپيوتري 
 

بارها با شما در خصوص محبوبیت ترفندها در دنیاي وب صحبت کرده ایم که چگونه این ترفندها مي تواند به 
کمک کاربران بیاید. در این ستون با چند ترفند دیگر با شما خواهیم بود. پس اگر به دنیاي جالب و پررمز و راز 

ترفندهاي کامپیوتري عالقه دارید با ما همراه شوید.

فعال سازي ويندوز با استفاده از 
ويندوز قديمي

XP غیراصل استفاده مي  از ویندوز  نیز  در صورتي که شما 
کنید، حتمًا با مشکالت و دردسرهاي عدم قانوني بودن آن آشنا 
هستید. عدم امکان به روزرساني ویندوز از سایت مایکروسافت 
از جمله این مشکالت است. حال فرض کنید ویندوز XP را از 
و  فعال  ترفند  این  مثال  عنوان  به  یا  جانبي  هاي  برنامه  طریق 
قانوني کرده اید. اکنون اگر اقدام به نصب یک ویندوز XP جدید 
را  فعال سازي  باید زحمت  دیگر  بار  کنید،  روي سیستم خود 
را  خود  ویندوز  زود  به  زود  اگر  خصوص  به  شوید.  متحمل 

تعویض مي کنید، این مشکل بسیار آزاردهنده تر خواهد بود. هم اکنون قصد داریم ترفندي کاربردي را براي شما 
بازگو کنیم که با بهره گیري از آن مي توانید در صورتي که یک بار ویندوز XP خود را فعال و قانوني کنید، دیگر 
نیازي به فعال سازي مجدد ویندوز در صورت نصب ویندوز جدید نخواهد بود. براي این کار کافي است مراحل 
درج شده در ادامه ستون را به دقت انجام دهید. در مرحله اول باید مطمئن باشید ویندوزي که از آن استفاده 
 tarfandestan.com مي کنید فعال شده است )البته نحوه فعال سازي ویندوز را مي توان به طور دقیق از سایت
مورد مطالعه قرار داد( بعد از آن از طریق My Computer به درایوي که ویندوز XP در آن نصب است، بروید. 
سپس به پوشه Windows\System32 مراجعه کنید. فایل wpa.dbl را یافته و آن را با راست کلیک و انتخاب 
گزینه Copy، کپي کرده و در یک درایو دیگر یا یک فلش دیسک یا یک حافظه خارجي Paste کنید تا از آن یک 
فایل پشتیبان داشته باشید. کار با ویندوز قدیمي که اکتیو هم بود، به پایان رسیده است. حال فرض کنید اقدام 
به تعویض ویندوز کرده اید و یک ویندوز XP جدید نصب کرده اید و به جاي طي کردن عملیات پردردسر فعال 
 Ready هنگام رسیدن به مرحله ،XP سازي ویندوز اینچنین عمل کنید؛ ابتدا دقت کنید در مرحله آخر نصب ویندوز
to activate Windows گزینه No را انتخاب کنید تا از این مرحله عبور کنید. پس از کامل شدن نصب ویندوز، 
 Advanced را چندین بار بزنید تا وارد صفحه F8 کنید. پس از روشن شدن سیستم کلید Restart سیستم را
Boot Options بشوید. با استفاده از کلیدهاي جهت دار کیبورد گزینه Safe Mode را انتخاب کنید و Enter را 
بزنید. خواهید دید که ویندوز در حالت Safe Mode باال خواهد آمد. پس از ورود به محیط ویندوز در این حالت، 
Windows\ را که از ویندوز قبلي در محلي کپي کرده بودید مجدداً کپي کرده و در پوشه wpa.dbl کافي است فایل

System32 در درایوي که ویندوز در آن نصب است Paste کنید و با انتخاب دکمه Yes آن را جایگزین کنید. در 
این مرحله به نوعي کار تمام است و کافي است سیستم را Restart کرده و در حالت طبیعي ویندوز را اجرا کنید. 
در این مرحله خواهید دید که ویندوز شما به طور کامل اکتیو شده است. البته نکته یي که در اینجا وجود دارد این 
است که فایل wpa.dbl فقط و فقط روي سیستم خود شما کاربرد دارد یعني اگر این فایل را روي سیستم دیگري 
کپي کنید و بخواهید ویندوز سیستم دیگر را به این صورت فعال کنید، ناموفق خواهید بود. این فایل تحت حفاظت 

Hardware Fingerprint )اثر انگشت سخت افزاري( است.

 Aero Shake ويندوز 7 و غيرفعال کردن
توجه به این نکته بسیار ضروري است که این ترفند زماني مناسب است که ویندوز 7 به طور همه گیر بین کاربران 
رواج پیدا کند. بعد از این تذکر کوتاه باید گفت یکي از امکانات جدید و جالبي که در ویندوز7 نهفته شده است، 
قابلیت Aero Shake است. این قابلیت به معناي لرزاندن یا تکان دادن است. فرض کنید در ویندوز 7 چندین پنجره 
مختلف را به طور همزمان باز کرده اید. حاال کافي است یکي از پنجره ها را )که پنجره مورد نظر شما است( با 
ماوس گرفته و مقداري تکان بدهید یا بلرزانید. خواهید دید سایر پنجره ها ناگهان Minimize شده و ناپدید مي 
شوند و تنها پنجره یي که آن را تکان داده اید باز خواهد ماند. اکنون در صورتي که مجدداً پنجره را با ماوس 
بلرزانید، پنجره هاي بسته شده دوباره فراخواني خواهند شد. اگر به این قابلیت جدید ویندوز 7 عالقه ندارید، با 
استفاده از این ترفند مي توانید آن را از طریق رجیستري ویندوز غیرفعال کنید. براي این کار کافي است وارد 
منوي Start شده و عبارت regedit را وارد کرده و Enter بزنید تا ویرایشگر رجیستري ویندوز باز شود. بعد 

از آن مسیر زیر را دنبال کنید.

HKEY_CURRENT_USER\Software

Policies\Microsoft\Windows/

اکنون روي کلید Windows راست کلیک کرده و New > Key را انتخاب کنید و نام آن را اکسپلورر قرار دهید بعد 
از آن روي اکسپلورر کلیک کنید تا وارد آن شوید. اینک از قسمت دیگر پنجره روي فضاي خالي راست کلیک کرده 
 NoWindow Minimizing Shortcuts را انتخاب کنید و در این مرحله نام را New > DWORD Value و
 Value دوبار کلیک کنید و در پنجره باز شده NoWindow Minimizing Shortcuts قرار دهید. اکنون روي
data را روي یک قرار دهید و OK کنید. در این قسمت رجیستري را ببندید و سیستم را یک بار Restart کنید تا 
تغییرات اعمال شود. اکنون قابلیت Aero Shake غیرفعال شده است. توجه داشته باشید براي فعال سازي مجدد 

این قابلیت، در همان مسیر باال عدد یک را روي صفر تنظیم کنید. 
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برخورد شهاب سنگ با
 نوجوان آلماني  

 
 یک شهاب سنگ داغ و سرخ رنگ پس از برخورد به دست نوجوان 
آلماني، به زمین برخورد کرده و حفره یي در زمین ایجاد کرد. این 
این حادثه که احتمال  از  این نوجوان 14 ساله  افزاید؛  گزارش مي 
اثر زخم  اما  بروز آن یک در میلیون است، جان سالم به در برد، 
این گزارش،  مانده است.بنابر  بر جاي  اینچي روي دست وي  سه 
در شهر  که  کوچک  این شهاب سنگ  بررسي  حال  در  دانشمندان 
»اسین« آلمان به زمین برخورد کرده است، هستند. همچنین انجام 
از  آن  گذر  سنگ،  شهاب  این  روي  شیمیایي  متعدد  هاي  آزمایش 
فضا و اصابت به زمین را تایید کرده است.رئیس موسسه پژوهشي 
والتر هامان درباره این رویداد گفت؛ این جسم، شهاب سنگ است 
و براي دانشمندان و کلکسیونرها از ارزش بسیار باالیي برخوردار 
است. بنابر این گزارش، تنها مورد قبلي از زنده ماندن یک انسان 
پس از برخورد شهاب سنگ در نوامبر 1954 در منطقه آالباما در 

کشور امریکا رخ داده است.  
 

ديدگاه منفي مردم روسيه
 نسبت به امريکا  

  
بر اساس یک نظرسنجي وجهه امریکا در دوره ریاست جمهوري 
باراک اوباما بهبود نیافته و بیش از 30 درصد از شهروندان روس 
نسبت به وي بي تفاوت هستند. بیش از 30 درصد از مردم روسیه 
نسبت به »باراک اوباما« رئیس جمهوري امریکا بي تفاوت هستند 
و برایشان فرقي نمي کند چه کسي در راس قدرت امریکا باشد، و 
در حالي  دارند.  این کشور  به  نسبت  منفي  دیدگاه  در هر صورت 
که چند ماه از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوري امریکا مي 
گذرد، مرکز سنجش افکار عمومي سراسري روسیه در نظرسنجي 
به ارزیابي نظرات شهروندان روسي درخصوص رئیس جمهوري 
این  از  آمده  دست  به  نتیجه  است.  پرداخته  متحده  ایاالت  جدید 
نظرسنجي حاکي از آن است که 33 درصد از سوال شوندگان هیچ 
نظر خاصي نسبت به باراک اوباما نداشته و نسبت به وي بي تفاوت 
هستند. در عین حال 20 درصد از مردم روسیه نیز به وي امیدوارند. 
همچنین 14 درصد از شهروندان روس با رئیس جمهوري موافق 
بوده و 11 درصد هم براي وي احترام زیادي قائلند. 6 درصد از 
آنان به باراک اوباما اعتماد ندارند و دقیقًا به همین میزان هم به او 
اعتماد دارند. تنها دو درصد از مردم روسیه نسبت به وي احساس 
بیزاري مي کنند. به نوشته این روزنامه، این در حالي است که میزان 
محبوبیت رئیس جمهوري جدید امریکا در کشورهاي اروپاي غربي 
اوباما  محبوبیت  میزان  است.  کرده  پیدا  افزایش  گذشته  به  نسبت 
در فرانسه تا 36 درصد، در آلمان تا 40 درصد و در کانادا تا 44 
درصد بهبود یافته است. بر اساس نظرسنجي هاي صورت گرفته 
در کشورهاي اروپایي، تنها در روسیه، لهستان و چک وجهه امریکا 
در دوره زمامداري باراک اوباما بهبود نیافته است. در روسیه تنها 

18 درصد از مردم دیدگاه مثبتي نسبت به ایاالت متحده دارند.  

لپ تاپ مردان را عقيم مي کند  
  

دانشمندان هشدار دادند استفاده طوالني و مداوم از رایانه هاي قابل 
حمل موسوم به »لپ تاپ« قدرت باروري مردان را کاهش مي دهد. 

در این زمینه به نقل از محققان دانشگاه لویوال آمده است؛ اگرچه 
ممکن است براي بسیاري از مردان جوان، پدر شدن خیلي دور از 
ذهن باشد اما الگوهاي رفتاري شان در دوران جواني و نوجواني 

آتي  هاي  سال  در  پدر شدن  براي  آنها  توانایي  روي  است  ممکن 
زندگي تاثیر بگذارد. پژوهشگران در این تحقیق دریافته اند؛ استفاده 
از جمله فاکتورهایي است که باعث ضعف قدرت  از لپ تاپ  زیاد 
بهداشتي  نظام  متخصص  یک  شود.  مي  مردان  در  بارورسازي 
دانشگاه لویوال در مطالعات خود دریافته است استفاده زیاد از لپ 

تاپ به قدرت باروري مردان آسیب مي رساند.
  

خريدکردن بدون پول دادن  
 

 وکالي مدافع ماها السودیري شاهزاده سعودي که به دلیل خرید 
مي  بود،  آورده  باال  بدهي  دالر  هزاران  پاریس  در  فروشگاهي  از 
گویند وي سرانجام موافقت کرده بدهي هایش را بپردازد. به گفته 

وکال، ماها السودیري همسر وزیر کشور عربستان باید بدهي اش 
را که حدود 120 هزار دالر است، بپردازد. این شاهزاده سعودي در 
هتل جرج پنجم در پاریس که متعلق به برادرزاده اش است، اقامت 
از مصونیت دیپلماتیک  به دلیل موقعیت سیاسي همسرش  دارد و 
این  پرداخت  برخوردار است. براساس گزارش ها تصمیم درباره 
بدهي در پي حکم دادگاه مبني بر ضبط اجناسي بود که این خانم از 
فروشگاه زنجیره یي »کي الرگو« خریده و پولي بابت آن پرداخت 
این شاهزاده سعودي حدود 120 هزار  نکرده بود. گفته مي شود 
فروشگاه،  این  وکیل  گفته  به  است.  بدهکار  فروشگاه  این  به  دالر 
تقاضاهاي مکرر براي پرداخت بدهي بارها از سوي این شاهزاده 
نادیده گرفته شد و حال تصمیم دادگاه باعث آرام شدن  سعودي 
ماها  پاریس،  در  بي سي  بي  خبرنگار  گفته  به  است.  اوضاع شده 
از سال  پاریس  به چندین فروشگاه بزرگ در  السودیري همچنین 
گذشته بدهکار است. صاحبان فروشگاهي که در مقابل هتل محل 
سکونت این شاهزاده سعودي قرار دارد، گفته اند تاکنون نتوانسته 
بدهکار  آنها  به  خانم  این  که  را  دالري  هزار   100 حدود  مبلغ  اند 
است، بازپس بگیرند. این اولین باري نیست که همسر وزیر کشور 
عربستان با دست زدن به چنین کارهایي توجه مطبوعات را به خود 
جلب مي کند. در سال 1995 میالدي او متهم به ضرب و شتم یک 
خدمتکار به ظن سرقت شده بود. هرچند هیچ گونه اتهامي در این 

مورد به ثبت نرسیده است.0  

جنگ گاوها در سوئيس براي 
انتخاب شاهزاده  

 
 

بر اساس یک رسم کهن در سوئیس، ساکنان دهکده هاي این کشور 
با برگزاري جنگ میان گاوهایشان، یک شاهزاده انتخاب مي کنند و 

این رسم هر ساله در این کشور تکرار مي شود. »مارس ویانین« 
- یکي از برگزارکنندگان جنگ گاوها در سوئیس - در مصاحبه یي 
با خبرگزاري آسوشیتدپرس گفت؛ جنگ میان گاوها براي انتخاب 
برگزار  در سوئیس  که  است  یکصد سال  میان شان،  از  شاهزاده 
مي شود. این یک رسم کهن در این کشور به شمار مي رود. وي 
افزود؛ این رسم توسط اجدادمان نسل به نسل گشته و برگزار شده 
تا به ما رسیده است. این مرد خاطرنشان کرد؛ هر ساله در دهکده 
هاي سوئیس این مراسم برگزار مي شود و در آن گاوهایي که به 
زیورآالت مزین شده اند، با یکدیگر شاخ به شاخ شده و در نهایت 
یک گاو که پیروز میدان است، براي یک سال شاهزاده گاوهاي دیگر 
مي شود. وي افزود؛ این نکته جالب است که طي این چندین سال، 
این گاوها حین جنگ با یکدیگر صدمه یي جدي به یکدیگر نرسانده 
اند. جنگ میان گاوها از اوایل ژوئن آغاز شده و تا زماني که گاوي 
همان شاهزاده  که  این مسابقه  برنده  یابد.  مي  ادامه  نشود،  برنده 
برنده مي  گاو  اما صاحب  کند،  نمي  یي دریافت  گاوهاست، جایزه 
تواند گاوش را به ارزش 30 هزار دالر بفروشد. همچنین صاحب 
گاو نیز براي یک سال به عنوان شاه دهکده معرفي شده و مورد 

احترام اهالي و کدخداي دهکده قرار مي گیرد.  

گوناگون
 

200 ميليون کودک در 
جهان کار مي کنند 

 
مدرسه  کالس  سر  باید  که  یي  بچه  ها  میلیون  جهان  سراسر  در 
مشغولند.  فرسا  طاقت  کارهاي  به  معادن  و  ها  کارگاه  در  باشند، 
دوازدهم ژوئن از طرف سازمان ملل متحد روز جهاني پیکار با کار 
کودکان اعالم شده است. کار خردساالن در تمام جوامع غیرعادالنه 

و ضدانساني دانسته شده و طبق قانون ممنوع است، اما این واقعیت 
تلخ در بیشتر کشورهاي جهان جریان دارد. بنا به آمار جمعیت بین 
المللي کار، وابسته به سازمان ملل متحد، در سطح جهان نزدیک به 
200 میلیون دختر و پسر بین پنج تا 14 سال مشغول کار هستند. 
به مناسبت روز پیکار با اشتغال خردساالن، جمعیت جهاني کار در 
نسبت  ملل،  به سازمان  وابسته  کودکان  ویژه  بنیاد  یونیسف،  کنار 
به کار دختران خردسال هشدار داده است. میلیون ها دختر و پسر 
در کشورهاي آسیایي و آفریقایي و امریکاي التین به جاي رفتن به 
مدرسه، شکوفایي توان و استعداد و بهره مندي از حمایت خانواده، 
به کار در شرایط بي رحمانه تن مي دهند، و این تنها آغاز ماجراست 
زیرا بچه هایي که از آموزش و مراقبت محروم مي مانند، در معرض 
از  یکي  هند  گیرند. کشور  قرار مي  تعرض و سوءاستفاده  هرگونه 
قدرت هاي بزرگ آینده است که حتي در شرایط کنوني بحران مالي، 
رشد اقتصادي باالیي را به ثبت رسانده است. بخش بزرگي از این 
شکوفایي بر دوش نحیف کارگران کم سن و سال افتاده است. طبق 
آنها  دارد.  وجود  خردسال  کارگر  میلیون   13 هند  در  رسمي  آمار 
براي کارهاي سنگین و طاقت فرسا ساعتي 14 سنت، یعني ماهانه 
حداکثر 10 یورو دستمزد دریافت مي کنند.کارگران خردسال روزي 
10 ، 12 ساعت در کارگاه هاي بافندگي و ریسندگي عرق مي ریزند، 
در خانه ها نوکري مي کنند یا در مزارع به کشت و کار مي پردازند. 
در هند و اندونزي میلیون ها بچه آشغال ها و زباله ها را در جست 
وجوي چیزي قابل فروش زیر و رو مي کنند. بسیاري از خانواده 
هاي فقیر بچه هاي خود را به کارگاه ها قرض مي دهند تا بتوانند 
محرومیت  و  فقر  که  است  این  واقعیت  بپردازند.  را  خود  هاي  وام 
خانواده ها را به کار بچه ها نیازمند ساخته است.در امریکاي التین 
در کشورهایي مانند پرو و بولیوي میلیون ها کارگر خردسال وجود 
دارند که در کنار بزرگساالن در اعماق معادن کار مي کنند. شرایط 
کار حتي براي بزرگساالن سخت و خطرناک است و آنها را به پیري 
زودرس دچار مي کند. بچه ها از غذاي کافي و بهداشت و درمان 
محروم هستند و هیچ قانوني در برابر استثمار و ستم از آنها حمایت 
نمي کند. بسیاري از بچه ها براي غلبه بر خستگي و گرسنگي به مواد 
مخدر روي مي آورند. سازمان هاي مدافع حقوق بشر و حمایت از 
کودکان، کار کم ساالن را دور باطلي مي دانند که خردساالن را تا ابد 
به فقر و بي سوادي محکوم مي سازد و آنها را از آینده یي شایسته 

محروم مي کند. 
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يک کودک تنها نجات 
يافته پرواز مرگ 

 
خطوط  به  متعلق  ایرباس  هواپیماي  یک  سقوط   
هوایي یمن بار دیگر بحث بر سر ایمني پروازها 
را در بین کارشناسان و مردم در سراسر جهان 
بر سر زبان ها انداخت در این حال نجات معجزه 
این  کرد.  زده  شگفت  را  همه  کودک  یک  آساي 
اقیانوس  در  دیروز  بامداد   A310 مدل  ایرباس 
غیر  به  آن  تمامي سرنشینان  و  کرد  هند سقوط 
از یک نفر جان خود را از دست دادند. این سانحه 
به  متعلق  ایرباس  سقوط  از  بعد  ماه  یک  حدود 
وقوع  به  اطلس  اقیانوس  در  ایرفرانس  شرکت 
پیوست. در حالي که سال گذشته زنجیره یي از 
حوادث بر سر بوئینگ سایه انداخته و این شرکت 
هواپیماسازي را بدنام کرده بود، امسال قرعه به 
فقط  پروازي، مشکل  امنیت  تا  افتاده  ایرباس  نام 
کارشناسان  و  نشود  تلقي  خاص  هواپیماي  یک 
در  هایي  بازنگري  باید  که  بیفتند  این صرافت  به 
این خصوص انجام شود. سوانح ایرباس در یک 
ماه اخیر فقط دامنگیر شرکت ایرفرانس و یمن ایر 
 A330 ایرباس نیز یک  بلکه روز 6 تیرماه  نشده 
متعلق به خطوط هوایي استرالیا که از هنگ کنگ 
به سمت این کشور پرواز مي کرد به خاطر نقص 
فني مجبور شد در مالزي فرود اضطراري کند که 

هفت نفر از 219 سرنشین آن زخمي شدند.

به  را  صنعا  دیروز  بامداد  نیز  یمني  هواپیماي   
کومور  الجزایر  مجمع  در  واقع  موروني  مقصد 
ترک کرد و قرار بود ساعت 30/2 به مقصد برسد 
آغاز  از  پس  و  محو  رادار  از صفحه  ناگهان  اما 
جست وجوها تایید شد ایرباس در اقیانوس هند 
سقوط کرده است. این هواپیما 142 مسافر و 11 
خدمه داشت و 66 نفر از سرنشینان آن فرانسوي 
و 73 نفر نیز از ساکنان کومور بودند. بعد از تایید 
سقوط ایرباس گروه هاي امداد و نجات به جست 
الجزایر  مجمع  امدادگران  اینکه  تا  پرداختند  وجو 
که  حالي  در  یافتند.  زنده  را  کودک  یک  کومور 
هرگونه  و  نشده  پیدا  هواپیما  سیاه  جعبه  هنوز 
و  فرضیه  حد  در  سانحه  علت  درباره  اظهارنظر 
هواپیمایي  سخنگوي  قادر  عبداهلل  است،  احتمال 
یمن خاطرنشان کرد وضعیت جوي هنگام سقوط 
این هواپیما به شدت نامساعد بوده و بارش باران 
و وزش بادهاي شدید باعث این حادثه شده است. 

کومور

از  متشکل  الجزایري  مجمع   - ایرباس  مقصد   -
سه جزیره بزرگ حدود 2900 کیلومتري جنوب 
یمن در جنوب شرقي آفریقا قرار دارد و در حال 
هستند  تالش  در  کشور  این  امدادگران  حاضر 
به  و  پیدا  را  هواپیما  الشه  و  قربانیان  اجساد 

خشکي منتقل کنند. 

حوادث
تصادف زنجيره يي در امريکا 9 کشته 

برجاي گذاشت  
 

 مقامات پلیس بزرگراه ها در امریکا اعالم کردند؛ بر اثر تصادف زنجیره 
 9 کم  دست  امریکا،  »اکالهما«  ایالت  »میامي«  بزرگراه  در  خودروها  یي 
نفر جان خود را از دست دادند. »جرج برآن« رئیس پلیس بزرگراه ایالت 
»اکالهما« در امریکا خاطرنشان کرد؛ این حادثه رانندگي زماني رخ داد که 
راننده یک تریلي کنترل خود را از دست داد و با خودروهایي که مقابل 
عوارضي بزرگراهي در »اکالهما« توقف کرده بودند، برخورد کرد و باعث 
شد هشت بزرگسال و یک کودک جان خود را از دست بدهند. این مقام 
مسوول اضافه کرد؛ هنگامي که به محل حادثه رسیدیم، گویي وارد یک 
و  قطعات خودروها، خون  از  جا  همه  که  بودیم، چرا  منطقه جنگي شده 
اجساد سرنشینان خودروهاي تصادفي پر بود. برخي هم مجروح شده 
اطراف  هاي  بیمارستان  به  نجات  و  امداد  خودروهاي  توسط  که  بودند 
کیلومتر  بزرگراه 120  این  در  داد؛ سرعت مجاز  ادامه  منتقل شدند. وي 
بیش  با سرعت  تریلي  راننده  که  دارد  وجود  مساله  این  احتمال  و  است 
و  کند  ترمز  موقع  به  نتوانسته  دلیل  همین  به  و  رانده  مي  مجاز  حد  از 
با خودروهاي متوقف شده برخورد کرده است. این مقام مسوول پلیس 
اصلي  علت  مورد  در  پلیس  کارشناسان  تحقیقات  کرد؛  تصریح  بزرگراه 

چگونگي وقوع این سانحه رانندگي ادامه دارد.  

پارکينگ طبقاتی آتالنتا فرو ريخت
فرو  اثر  بر  که  کرد  اعالم  آمریکا  در  »جورجیا«  ایالت  مرکزی  اورژانس 
ریختن یک پارکینگ طبقاتی در »آتالنتای« این ایالت 35 خودرو به طور 
کامل منهدم شد. »تامی راتلج«ـ  رییس دپارتمان آتش نشانی منطقه »آتالنتا« 
در ایالت »جورجیا« در آمریکا ـ خاطر نشان کرد: بر اثر فرو ریختن یک 
پارکینگ شش طبقه در این منطقه، 35 خودرو در زیر آوار این پارکینگ 
کسی  حادثه  این  در  خوشبختانه  شد:  یادآور  شدند.وی  منهدم  و  مانده 

آسیبی ندیده و ما گزارشی مبنی بر مرگ شخصی را دریافت نکرده ایم.
کارشناسان آتش نشانی »آتالنتا« در حال بررسی چگونگی علت وقوع این 
تنها هفت سال  پارکینگ  این  از عمر ساخت  حادثه هستند.گفته می شود، 
می گذرد و این مساله غیر قابل باور است که این پارکینگ که با مصالح 

استاندارد ساخته شده به یک باره فرو بریزد.

10 کشته در برخورد دو قطار در ايتاليا
از  یکی  در  قطار  دو  برخورد  اثر  بر  کردند:  اعالم  ایتالیا  دولت  مقامات 
شهرهای کوچک این کشور، دست کم 10 نفر جان خود را از دست داده و 
50 نفر نیز مجروح شدند. به گزارش ایسنا، »رافائل گارگیوله« ـ سخنگوی 
پلیس شهر »لوکا« در ایتالیاـ  در مصاحبه ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
خاطر نشان کرد: این حادثه در شهر کوچک »ویارجیو« روی داد و طی آن 
یک قطار باری حامل گاز مایع که از خط خارج شده بود، با یک قطار باری 
حامل خودرو برخورد کرد که بر اثر این حادثه، 10 نفر از جمله یک کودک 
جان خود را از دست داده و 50 نفر دیگر که در این ایستگاه مشغول به 
کار بودند، مجروح شدند.وی تصریح کرد: حال 35 نفر از مجروحان این 
افراد  این  اکنون  اثر شدت سوختگی وخیم گزارش شده و هم  حادثه بر 
در بیمارستان بستری هستند.گفته می شود، این دو قطار پس از برخورد 
با یکدیگر و وقوع انفجار ناشی از آتش گرفتن مخزن های حاوی گاز مایع 
قطار باری از ریل خارج شده و با ساختمان های اطراف برخورد کرده و 

برخی از مجروحان این سانحه از ساکنان این ساختمان ها هستند.
»کارملو آرونیکا« ـ یکی از مقامات ارشد شهر »کوما« در ایتالیا ـ اضافه 
قابلیت شناسایی و تشخیص هویت  که  به حدی سوخته ا ند  اجساد  کرد: 
وجود ندارد، با این حال ما تمام تالش خود را به کار گرفته ایم تا مجروحان 
مرکزی  آتش نشانی  ـ سخنگوی  کاری«  دهیم.»لوکا  نجات  را  این سانحه 
شهر »لوکا« ـ تاکید کرد: این سانحه واقعا درد آور وحشتناک است، چندین 

خودرو و چندین منزل مسکونی و ساختمان با موج انفجار منهدم شدند 
این حادثه است  قربنیان  نیمه سوخته  و  اجساد سوخته  بدتر،  از همه  و 
که قابل شناسایی نیستند.مقامات پلیس مرکزی ایتالیا احتمال می دهند دو 
لوکوموتیوران قطار باری حامل گاز مایع مقصر اصلی این سانحه باشند، 
چرا که پس از اطالع یافتن از این مساله که قطار از خط خارج شده، باید 
تحقیقات  می شود،  ندادند.گفته  انجام  را  کار  این  اما  می کشیدند،  را  ترمز 
در مورد چگونگی بروز این سانحه توسط کارشناسان پلیس و دپارتمان 
حمل و نقل ایتالیا در دست بررسی است، همچنین برای اطفای حریق این 

آتش سوزی مرگبار، 300 مامور آتش نشانی حضور داشتند.پ

سر دختربچه 3  ساله  از تنش جدا شد!
آفریقایی  کشور  در  درگیری  جریان  در  ساله   سه  بچه  دختر  یک  سر 
"گینه نو" از تنش جدا شد! این درگیری بر اثر بحث و جدال به خاطر یک 
قطعه زمین اتفاق افتاد.پلیس، روز یک شنبه زمانی این حادثه تکان دهنده را 
کشف کرد که گزارشی مبنی بر ربوده شدن این دختر به دست هفت نفر 
از روستاییان ناحیه ساحلی دریافت کرد.از این تعداد هم اکنون چهار نفر 
دستگیر شده اند و بازجویی ها تا موقعی ادامه خواهد داشت که سه مظنون 
دیگر دستگیر شوند. این افراد همچنین به مادر دختر که قصد فرار با دختر 
کوچکش را داشت، حمله کردند.جسد بی سر این دختر سه ساله هنوز پیدا 
نشده اما احتمال داده می شود این قتل به دلیل درگیری بین جزیره نشینان 

و اهالی روستای "بگیا" صورت گرفته باشد.

مرگ موش در مهدکودک 
يک کودک را کشت

به  ازخوردن مرگ موش  پس  در جنوب چین  مهدکودکی  در  کودک   21
بیمارستان منتقل شدند و یک کودک جان خود را از دست داد. گزارش 
پایگاه اطالع رسانی پلیس به نقل از خبرگزاری »شین هوا« حاکی است، 
یک  باعث مرگ  های چین  مهدکودک  از  یکی  در  از مرگ موش  استفاده 
این  گزارش،  این  براساس  شد.  دیگر  کودک   20 مسموم شدن  و  کودک 
حادثه زمانی رخ داد که مسئوالن مهد برای از بین بردن موش ها از مرگ 
موش استفاده کرده بودند و این زمانی بود که 21 کودک در حال بازی 
با کنجاوی اقدام به خوردن مرگ موش ها کرده اند.در این گزارش آمده 
است: یک کودک در راه بیمارستان جان خود را از دست داد و 20 کودک 
دیگر به بیمارستان منتقل شدند که سه نفر در بخش مراقبت های ویژه 
افزاید:  می  گزارش  دارند.این  بحرانی  شرایط  دیگر  نفر  چهار  و  بستری 
است، وجود  داد.گفتنی  ازظهر رخ  بعد  دقیقه  و 40  در ساعت 15  حادثه 
تعداد زیاد موش در نواحی حومه جنوب چین افراد را وادار به استفاده 
از مرگ موش کرده که این روند باعث وقوع حوادث گسترده ای در این 

ناحیه شده است.

دفن 8 جسد در مرکز تخليه زباله در چين
به  این کشور  بیمارستان در  از بسته شدن یک  رسانه های دولتی چین، 

دلیل دفن 8 جسد در یک مرکز تخلیه زباله خبر دادند. 
بیمارستان  یک  اعالم کردند:  دولتی چین  ایسنا، رسـانـه های  به گزارش 
در مـنـطـقـه ژیـانـگ فـان در اسـتـان هـوبـئـی، بـه اتـهام دفن اجساد2 
بـزرگـسال و 6 جنین در یک مرکز تخلیه زباله، بنا به حکم دادگاه عالی 
چین بسته شد. گفته می شود؛ در میان اجساد دفن شده 3 قطعه پا نیز یافت 
شد که تحقیقات درباره آنها از سوی ماموران پلیس منطقه در حال بررسی 
است. سخنگوی بیمارستان مرکزی منطقه ژیانگ فان نیز گفت: ما ایـن 8 
جـسـد را زمـانـی کـه مـطـمـئن شدیم آنها خویشاوندی ندارند، در این 
مرکز تخلیه زباله دفن کردیم. هـمـچـنـیـــن بـــر اســاس آمــارهــای 
رسـمــی دولــت چـیــن، سردخانه های بیشتر بیمارستان ها در چین از 
اجساد بی هویت پر است و روسای بیمارستان ها اکثرا و به دور از چشم 
قانون، این اجساد را در اماکن دیگری غیر از قبرستان ها دفن می کنند یا 

می سوزانند.

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!
020 8123 2357- 07811000455 
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حوادث

دسيسه مادر و دو دختر 
براي کشتن پدر خانواده 

 
با همدستي دو دخترش و یک مرد غریبه در جنایتي خانوادگي شوهرش را کشته و  زني که 
جنازه اش را در کف اتاق خواب دفن کرده بود، چندماه پس از این قتل با برمال شدن رازش 

توسط صاحبخانه دستگیر شد.
با پلیس ساوجبالغ تماس گرفت و از کشف یک  به گزارش خبرنگار ما چند روز پیش مردي 
جسد در کف اتاق خواب خانه اش خبر داد. این مرد که وحشت زده بود ضمن ابراز بي اطالعي 
از هویت جسد از ماموران خواست هرچه زودتر به خانه اش بروند. به دنبال این خبر گروهي 
از افسران نیروي انتظامي به خانه این مرد در شهرک علوي چهارباغ رفتند و با جسد مردي 
میانسال که در عمق 50 سانتیمتري یکي از اتاق هاي خانه مدفون شده بود روبه رو شدند. از این 
رو ماجرا به بازپرس جنایي ساوجبالغ گزارش و پس از حضور او و اکیپ بررسي صحنه جرم 
تحقیقات در مورد شناسایي هویت و کشف علت مرگ وي آغاز شد. در اولین گام صاحبخانه 
تحت بازجویي هاي فني قرار گرفت تا درباره کشف جسد در خانه اش پاسخگو باشد. وي که 
به شدت ترسیده بود از این ماجرا ابراز بي اطالعي کرد و گفت؛ امروز وقتي از سر کار به خانه 
آمدم براي استراحت به اتاق خواب رفتم اما ناگهان پایم به زمین فرو رفت. من که از این موضوع 
تعجب کرده بودم فرش را کنار زدم و دیدم قسمتي از کف اتاق فرو رفته. وقتي موزائیک هاي 
کف را برداشتم در زیر خاک جنازه را دیدم. من این مرد را نمي شناسم و از حضور جسد در 
اتاق خواب خانه ام بي خبر بودم. از آنجا که شواهد نشان مي داد چندین ماه از کشته شدن 
مقتول و پنهان کردن جسد مي گذرد، کارآگاهان از صاحبخانه درباره مدت سکونتش در آنجا 
تحقیق کردند و او گفت دو ماه است که به این خانه آمده است. وي ادامه داد؛ من سال گذشته 
خانه ام را به یک زن و شوهر به نام طاهره و حسین اجاره داده بودم اما پس از پایان قرارداد، 
خودم از دو ماه قبل به خانه ام آمدم و در اینجا ساکن شدم. موقع تخلیه خانه من فقط طاهره 
را دیدم. او گفت مدتي است حسین مفقود شده و خبري از وي ندارد. با اظهارات این مرد اولین 
جرقه در ذهن کارآگاهان زده شد و با احتمال اینکه مقتول همان حسین است انگشت اتهام به 
سوي همسر او نشانه گرفته شد و تالش ها براي شناسایي محل سکونت وي آغاز شد. افسران 
پرونده در این مرحله به پرس و جو از برخي همسایه ها که با زوج جوان در ارتباط بودند، 
پرداختند و دریافتند آنها باهم اختالفات شدیدي داشتند و همیشه صداي داد و فریاد و دعوا 
از خانه شان به گوش مي رسید. با قوت گرفتن فرضیه قتل خانوادگي، ماموران توانستند به 
اطالعاتي درباره محل سکونت طاهره دست یابند و سرانجام وي را بازداشت کنند. این زن پس 
از آنکه پي برد رازش برمال شده مقاومت چنداني از خود نشان نداد و قتل همسرش را بر عهده 

گرفت و از رابطه پنهاني اش با مردي غریبه به نام حامد پرده برداشت.
زن متهم به قتل گفت؛ 17 سال قبل با حسین ازدواج کردم و صاحب دو دختر و یک پسر هستم. 
شوهرم مرد خشني بود و در تصمیم گیري ها هیچ اهمیتي به نظرات من نمي داد. در خانه ما 
مردساالري حاکم بود و من مثل یک اسیر در خانه زنداني بودم و نمي توانستم به آساني از 
منزل بیرون بروم. طي این سال ها هیچ محبتي از شوهرم ندیدم و فقط رفتارهاي تند و خشن او 
به یادم مانده است. به همین دلیل از او کینه به دل گرفتم و نقشه قتل اش را طراحي کردم. ابتدا 
قصد داشتم او را با سیانور بکشم. حتي چند مرتبه سم را در غذا ریختم و به حسین خوراندم 
اما چون قرص ها تقلبي بود اثر نکرد و زنده ماند و فقط مدتي بیمار شد. پس از آن با حامد که از 
مدتي قبل با او آشنا شده بودم و باهم رابطه داشتیم مشورت کردم و قرار شد با کمک او حسین 
را خفه کنم. حسین به مواد مخدر اعتیاد داشت و خوابش سنگین بود. یکي از روزهاي اسفندماه 
سال گذشته در حالي که او مواد مصرف کرده بود به خانه آمد و خوابید. سپس حامد به منزل 
مان آمد و با کمک دو دخترم که از پدرشان دل خوشي نداشتند یک روسري به دور گلویش 
پیچیدیم و آنقدر فشار دادیم تا جان داد. سپس براي آنکه از شر جسد خالص شویم به وسیله 
یک قندشکن کف اتاق خواب را کندیم و یک گودال به اندازه حسین حفر و او را در زیر خاک دفن 
کردیم. پس از این ماجرا من به همه گفتم همسرم ناپدیده شده و هیچ خبري از وي ندارم. چند 
ماه بعد هم مدت اجاره خانه مان به سر آمد و ما از آنجا رفتیم. به دنبال این اعترافات دو دختر 
طاهره نیز بازداشت شدند. همچنین حامد نیز تحت پیگرد قرار گرفت و پس از چند روز دستگیر 
شد. این متهمان در حالي که راهي جز اعتراف نداشتند، اتهام مشارکت در قتل حسین را پذیرفتند. 
بنا به گفته سرهنگ هاشمي فرمانده انتظامي ساوجبالغ، هم اکنون چهار متهم در بازداشت به سر 

مي برند و تحقیقات از آنان ادامه دارد. 

 

کالهبرداري ميليوني با چلوکباب  
 

با وعده چلوکباب به مبلغ 30 هزار  اقدامات شان دو تن گردو را  از   پدر و پسران کالهبرداري که در یکي 
تومان خریده بودند، در پي تحقیقات وسیع پلیس دستگیر و به چندین فقره کالهبرداري اقرار کردند. به گزارش 
خبرنگار ما تحقیقات در این باره با مراجعه فردي به پلیس ورامین آغاز شد. این شخص که از فروشندگان عمده 
گردو در دماوند است، به ماموران گفت؛ مدتي قبل مردي میانسال همراه دو جوان به سراغم آمد و با معرفي 
خود به عنوان عضو یکي از سازمان هاي نظامي گفت قصد دارد مقدار زیادي گردو بخرد. سمت این شخص 
باعث شد به سرعت به او اعتماد کنم و براي معامله با وي ترغیب شوم. به همین دلیل پس از انجام توافق هاي 

اولیه این مرد دو تن گردو از من خرید و مبلغ 30 هزار تومان به عنوان بیعانه به من داد. او گفت قصد دارد 
گردوها را شبانه به ورامین ببرد. به همین دلیل شبانه آنها را بارگیري و تعهد کرد بقیه پول را تا چند روز 
دیگر بپردازد. به این ترتیب ماشین حامل گردوها به سمت ورامین حرکت کرد اما خریدار همراه دو جوان که 
به نظر مي رسید پسرانش باشند، نزد من ماندند. این سه نفر با چرب زباني طوري وانمود مي کردند که شغل 
حساسي دارند. آنها از من دعوت کردند با هم براي خوردن چلوکباب به یک رستوران برویم. من هم آنها را 
سوار ماشینم کردم و به سمت رستوران راه افتادیم ولي در بین راه آنها به بهانه خریدن نوشابه از ماشین 
پیاده شدند و به یکباره فرار کردند. این سه نفر دو هزار کیلو گردو تحویل گرفتند اما فقط 30 هزار تومان به 
من دادند.به دنبال این شکایت، تحقیقات آغاز و به کمک شاکي تصویر فرضي متهمان چهره نگاري شد. در 
حالي که تصاویر به دست آمده در اختیار واحدهاي گشتي قرار گرفته بود، مرد دیگري که در قزوین فروشنده 
خشکبار است، به پلیس مراجعه و اعالم کرد سه متهم از او نیز کالهبرداري کرده اند.اظهارات این شاکي نشان 
مي داد احتمااًل کالهبرداري هاي این سه نفر سریالي است و آنها با طرح و نقشه قبلي طعمه هایشان را که اکثراً 
فروشنده خشکبار هستند، به تله مي اندازند. بنابراین با فرض سابقه دار بودن آنها تصاویر فرضي با آلبوم 
مجرمان سابقه دار مطابقت داده و مشخص شد یکي از آنها به نام یاسر کالهبرداري حرفه یي است. به این 
ترتیب مخفیگاه او شناسایي و وي دستگیر شد. یاسر هنگامي که تحت بازجویي قرار گرفت، به کالهبرداري از 
فروشندگان خشکبار اقرار کرد و گفت این کار را با همدستي دو پسرش انجام داده است. او گفت؛ در دماوند 
حدود دو تن گردو را که حدود 15 میلیون تومان ارزش داشت، با پرداخت 30 هزار تومان خریدم و قرار شد 
پس از آنکه گردوها به ورامین رسید، بقیه پول را پرداخت کنم اما پیش از آن با ترفندي توانستیم از دست 
فروشنده فرار کنیم. این متهم در مورد کالهبرداري در قزوین نیز گفت؛ در آنجا مقدار زیادي آجیل خریدیم 
و قرار شد در ورامین پولش را پرداخت کنیم اما در همان جا آجیل ها را همراه با صاحب آنها به یک باربري 
بردیم و سپس من فروشنده را به یک چلوکبابي دعوت کردم و گفتم پسرم کارهاي مربوط به ارسال بار را 
انجام مي دهد. این ترفند جواب داد و در راه چلوکبابي به بهانه یي از ماشین فروشنده پیاده شدم و گریختم.

سرهنگ ایرج قاسم آبادي فرمانده انتظامي درباره این پرونده گفت؛ دو متهم دیگر به نام هاي ناصر و حسین 
نیز دستگیر شده اند و هم اکنون در بازداشت به سر مي برند. همچنین تاکنون چهار شاکي توانسته اند آنها 
را شناسایي کنند و اموال کالهبرداري شده بیش از 200 میلیون ریال تخمین زده مي شود. این مقام انتظامي 
همچنین از درخواست دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي قرچک براي انتشار تصاویر بدون پوشش متهمان 
خبر داد تا مالباختگان احتمالي آنها را شناسایي کنند. هم اکنون این پدر و پسرانش با قرار دو میلیارد ریالي 

انتخاب اسم کودک زوجي را به جدايي کشاند  در زندان به سر مي برند. 
  

زوج جواني که بر سر انتخاب اسم فرزندشان دچار اختالف شده بودند براي دریافت حکم طالق 
به دادگاه خانواده مراجعه کردند.ستاره 23ساله در حالي که نوزاد کوچکش را همراه خود به 
مجتمع قضایي خانواده شماره 2 تهران آورده بود به قاضي دادگاه گفت؛ دو سال پیش براي 
بدرقه پدر و مادرم که عازم سفر حج بودند به فرودگاه رفته بودم که همان جا با فرهاد آشنا 
از گذشت مدتي تصمیم به  شدم. ما در مدت دوستي مان هیچ اختالف نظري نداشتیم و پس 
ازدواج گرفتیم و با مهریه یک هزار شاخه گل رز سفید به عقد هم درآمدیم و زندگي مشترک 
مان را آغاز کردیم.زن جوان افزود؛ همین که زندگي مان را شروع کردیم دیگر در مقابل اختالف 
نظرهاي یکدیگر کوتاه نمي آمدیم و با هم براي به کرسي نشاندن عقایدمان مي جنگیدیم تا اینکه 
فرزندمان به دنیا آمد و ما را بر سر انتخاب اسمش به جان یکدیگر انداخت و هنوز به خاطر 
لجبازي با هم پس از چند ماه موفق نشده ایم اسمي براي وي انتخاب کنیم تا اینکه تصمیم گرفتیم 
از  از تمام حق و حقوقم بگذرم.قاضي دادگاه پس  از یکدیگر جدا شویم و اکنون من حاضرم 
ثبت اظهارات این زن جوان و همسرش که وي نیز به دلیل نداشتن تفاهم خواستار جدایي بود، 

رسیدگي به پرونده آنان را به جلسه دیگري موکول کرد.  

واژگوني اتوبوس ايرانيان در عراق 40 زخمي برجا گذاشت  
 

 واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس حامل زائران ایراني عتبات عالیات در حوالي شهر خانقین 40 زخمي بر 
جا گذاشت که حال 15 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.به گزارش مهر به نقل از رادیو دجله، سرنشینان 
این اتوبوس پس از زیارت عتبات عالیات نجف اشرف و کربالي معلي در حال بازگشت به ایران بودند که 

اتوبوس حامل آنها واژگون شد
.یک منبع پزشکي در بیمارستان خانقین در این باره گفت؛ این اتوبوس در نزدیکي شهر خانقین بر اثر پنچر 
شدن یکي از الستیک هایش واژگون شد که بر اثر آن 40 نفر از مجموع 48 سرنشین زخمي شدند.وي افزود؛ 
اکثر سرنشینان این اتوبوس را زنان تشکیل مي دهند و تعدادي کودک نیز در میان آنها حضور دارند.به گفته 
این منبع، 15 نفر از سرنشینان این اتوبوس به علت شدت جراحات وارده به اورژانس شهر سلیمانیه و بقیه 

به بیمارستان خانقین اعزام شده اند.  
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دختري در آتش 
نیمه هاي شب ایرج با شنیدن ناله هاي ضعیف همسرش از خواب پرید و بالفاصله چراغ را روشن کرد. 

و  پیشاني  مي پیچید. عرق سرد روي  به خود  درد  از شدت  نسیم 
صورتش نشسته بود. مرد جوان مضطرب و دستپاچه آماده شد 
تا او را به بیمارستان برساند. نسیم در حالي که سعي داشت خود 
را آرام نشان دهد، گفت: »عجله نکن اول با دکتر تماس بگیر ببینیم 
چه مي گوید بعد مي رویم.« ایرج با ناراحتي گفت: خب معلوم است 
باید هر چه سریع تر تو را به بیمارستان برسانم اما تعجبم از این 
است که هنوز سه هفته تا زمان زایمان مانده پس چرا درد شروع 

شده؟ 
نسیم لبخند تلخي زد و گفت: انگار این فسقلي کوچولو براي آمدن 

به دنیا خیلي عجله دارد. 
دقایقي بعد وقتي به بیمارستان رسیدند دکتر پس از معاینه نسیم 
گفت: مجبوریم بچه را به دنیا بیاوریم چرا که براي هر دوي شما 

بهتر است. 
زیر  افتاد.  جانش  به  دلشوره  باره  یک  حرف  این  شنیدن  با  ایرج 
بعد  نیم ساعت  به خدا سپرد.  را  لب صلوات فرستاد و همسرش 
که  مي زد  قدم  راهرو  در  عمل  اتاق  از  خبري  منتظر  همچنان  او 
ناخودآگاه به یاد 3 سال قبل افتاد. نخستین فرزندشان هم یک ماه 
زودتر به دنیا آمده بود اما به خاطر مشکالت تنفسي زنده نماند. 
با سختي ها و مشکالت فراواني همراه  بارداري دوباره نسیم هم 
بود. به همین خاطر شوهرش از همان روز اول نگذاشت آب در دل 
همسرش تکان بخورد. بشدت مراقبش بود تا مبادا مشکلي براي او 
و بچه پیش نیاید. اما حاال که فقط سه هفته به زایمانش مانده بود 

دوباره حادثه شوم گذشته در حال تکرار بود. 
از جا بلند شد و کنار پنجره رفت. بانگ اذان صبح در فضا طنین 
و  همسر  سالمتي  براي  و  بست  را  چشمانش  بي اختیار  انداخت. 

فرزندش دست به دعا شد. دقایقي بعد در اتاق عمل باز شد و دکتر با لبخندي بر لب مژده دنیا آمدن 
دخترش را به او داد و گفت: »خدا را شکر اوضاع خوب است نگران نباشید.« 

یک هفته بعد مادر و فرزند از بیمارستان به خانه برگشتند و به مناسبت تولد دختر کوچولویشان جشن 

کوچکي ترتیب دادند تا اطرافیان را نیز در خوشحالي شان سهیم کنند. 
ایرج که مردي مؤمن و معتقد بود از همان روزهاي اول با همسرش پیمان بست تا در نگهداري و مراقبت 

از دخترشان »شمیم« از هیچ کوششي دریغ نکنند. 
سالها به سرعت مي گذشت همان طور که شمیم روز به روز قد مي کشید، پدر و مادرش نیز براي راحتي 
و آسایش او تالش مي کردند. وقتي شمیم دوره راهنمایي را پشت سر گذاشت و وارد دبیرستان شد، پدر 
و مادرش خانه را فروختند و به یکي از محله هاي شمال شهر نقل مکان کردند. حاال دیگر اوضاع مالي 
خانواده بهتر شده و زندگي راحت تري داشتند. اما این تغییر مکان و ورود شمیم به دبیرستان سرآغاز 
تغییراتي در زندگي اش بود. برخي از دوستان همسن و سالش بعد از پایان درس و مدرسه به خیابان ها، 
مراکز خرید و سینما مي رفتند و با پسران جوان غریبه هم گفت وگو مي کردند. همه اینها براي شمیم 
که تا آن زمان بدون پدر و مادرش از خانه خارج نشده بود مایه شگفتي و 
تعجب بود. بنابراین با خودش گفت: »اگر والدین دوستانش به همین راحتي 
به آنها اجازه مي دهند اینگونه آزادانه رفت و آمد داشته باشند، پس چرا من 
این همه در محدودیت هستم. حتي براي شرکت در کالسهاي ورزشي و 
آموزشي زبان نیز تنها نیستم. از سوي دیگر همکالسي هاي شمیم نیز دائم 

با گوشه و کنایه او را مورد تمسخر قرار مي دادند. 
دختر نوجوان که از نیش و کنایه هاي دوستان و همکالسي هایش به ستوه 
آمده بود یک روز به مادرش گفت: »مامان چرا شما و پدر همیشه و همه 
پارک،  ازجمله  همه جا  آزاد  و  راحت  دوستانم  هستید؟اما  من  مراقب  جا 
سینما، میهماني و کافي شاپ مي روند. اما من بدون شما و پدر حق ندارم 
جایي بروم. مي دانم مرا دوست دارید و چون تنها فرزندتان هستم به قول 
خودتان دست و دلتان برایم مي لرزد اما من هم دوست دارم مثل دوستانم 

زندگي مستقل را تجربه کنم و خودم به تنهایي رفت و آمد کنم.« 
مادر که به هیچ عنوان انتظار شنیدن این حرفها را از زبان دخترش نداشت 
در  نمي داني  و  هستي  خام  و  بچه  خیلي  هنوز  تو  دخترم  گفت:  تعجب  با 
مثل  معصومي  و  پاک  بره هاي  کمین  در  گرگ هایي  چه  بزرگ  دنیاي  این 
تو هستند. من و پدرت براي داشتن و حفظ تو خیلي سختي کشیده ایم. به 
همین خاطر دلمان نمي خواهد ثمره سال هاي جواني خود را به راحتي از 

دست بدهیم و... 
اما انگار حرف هاي مادر براي شمیم مفهوم خاصي نداشت. او نمي دانست 
منظور مادر از گرگ چه کساني هستند. به همین خاطر در جواب نصیحت 
هاي مادرش گفت: من دیگر بزرگ شده ام و مي توانم از خودم مراقبت کنم. 
از آن گذشته چهار سال است که تمام فنون ورزش هاي رزمي را نیز یاد 
گرفته ام. اگر کسي جرأت دارد نزدیک شود تا حقش را کف دستش بگذارم. 
طبق  امتحانات  روز  آخرین  رفت.  اتاقش  به  و  سرداد  بلندي  خنده  سپس 

برنامه شمیم باید ساعت 11 صبح به خانه برمي گشت اما تا حدود یک بعدازظهر از او خبري نشد. 
به  را مي شنید. چندبار  قلبش  تپش هاي  قدري که صداي  به  بود.  افتاده  مادر  به جان  دلشوره عجیبي 
مدرسه تلفن کرد. اما به او گفتند امتحان چند ساعت قبل تمام شده و به همین خاطر طاقتش تمام شد 
و به ایرج تلفن کرد و در حالي که سعي داشت آرام باشد، گفت: شمیم هنوز به خانه برنگشته، نگرانم 

چه کار کنیم؟ 
نیم ساعت بعد ایرج خودش را به خانه رساند و همراه همسرش به جست و جوي دخترشان پرداختند. 
اما اثري از او نبود. چند ساعت بعد که نگران و مضطرب به خانه برگشتند ناگهان در کمال ناباوري 
صداي شمیم را شنیدند که خوشحال و خندان سالم کرد و کیفش را روي میز گذاشت. ایرج بي معطلي و 
با عصبانیت سیلي محکمي به گوش دخترش نواخت که دختر در جا خشکش زد و رنگش مثل گچ سفید 

شد.بعد با فریاد گفت: کجا بودي؟ نگفتي پدر و مادر بدبختت از ناراحتي دق مي کنند؟ 
دخترک که از این همه واکنش تند و عصبي والدینش شوکه شده بود، بریده بریده گفت: با... با دوستانم 
رفته بودیم پارک. از این که امتحاناتمان تمام شده بود خوشحال بودیم. بچه ها هم گفتند کمي تفریح 

کنیم به خدا همین. 
اما ناگهان سیلي دیگري را روي صورتش احساس کرد و... 

یک ماه بعد 
قاضي با عصبانیت رو به دختر نوجوان گفت: در این مدت کجا بودي؟ 

شمیم در حالي که بشدت گریه مي کرد سرش را پائین انداخت. 
قاضي این بار با صدایي بلندتر از او خواست درباره غیبت 10 روزه اش توضیح دهد. 

دختر بدون این که سرش را بلند کند، گفت: اطراف تهران. 
■ با کي بودي؟ 

تنها. 
■ اگر مي خواهي کمکت کنم واقعیت را بگو وگرنه... 

با کیان بودم. 
■ از کجا با او آشنا شدي؟ 

از طریق اینترنت. با هم چت مي کردیم. 
■ او پیشنهاد فرار داد؟ 

نه، خودم پیشنهاد کردم! 
■ چرا؟ 

از دست پدر و مادرم و سختگیري هایشان خسته شده بودم. مي خواستم زندگي مستقل و دنیاي اطرافم 
را تجربه کنم. 

■ خب چي به دست آوردي؟ جز این که آبروي خود و خانواده ات را بردي فایده دیگري هم داشت؟ 
نه. اما آن موقع فکر مي کردم آنقدر بزرگ شده ام که بتوانم از خودم دفاع کنم. ولي حاال فهمیدم اشتباه 
مي کردم. حاال معناي حرف مادرم را که مي گفت این دنیا پر از گرگ است را درک مي کنم. اما افسوس 
که خیلي دیر شده. قاضي پس از بازداشت شمیم و کیان به اتهام فرار از خانه و رابطه نامشروع پرونده 

را براي رسیدگي به دادگاه اطفال فرستاد. 
چند هفته بعد شمیم با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. ایرج که در پي اطالع از رابطه پنهاني دخترش 
سکته کرده و در بیمارستان بستري بود سرانجام به خانه برگشت. اما چند روز بعد در حالي که دستبند 

آهني بر دستانش گره خورده بود مقابل قاضي ویژه قتل ایستاد. 
او دختر دلبند و جگرگوشه اش را کشته بود. 

ماجرا

مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

مقیم  زبانان  فارسی  دیگر  و  ایرانی  هموطنان  به  کمک  و  خدمات  سلسله  بدنبال 
بریتانیا اعالم می داریم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی انجمن حمایت 
از معلولین ایرانی برای حل مشکالت ایرانیان و فارسی زبانان در امور اختالفات 
همسر  انتخاب  و  ازدواج   ، بالعکس  و  فرزندان  با  والدین  ارتباطات   ، خانوادگی 
و  خانوادگی  مشکالت  دیگر  و  وسواس   ، اضطراب   ، سرخوردگی   ، افسردگی   ،
روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعیین وقت مالقات خصوصی با خانم 
فریال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه 

درمانی با آدرسهای زیر تماس برقرار نمائید.  

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.
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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!

يک قلک پر از چرک 
کف دست!

● نمای اول: 
این قدر ولخرجی نکن! 

این همه پولی که هفته پیش  پول! بازم پول می خوای، 
بهت دادم، چه کار کردی؟ 
پول که علف خرس نیست! 

انگاری االن همه راه ها و بیراهه ها ختم می شود به این 
»چرک کف دست«! 

می  دردسر  کلی  دست  کف  این چرک  برای  ها  بعضی 
به جیب بزنند، بعضی ها هم  تا آن را  کشند و زحمت! 
آن قدر تالش می کنند تا حاللش را به دست بیاورند و 
بعضی ها هم، )ببخشید( برای دوزار بیشتر که گیرشان 
مردم،  مال  )البته  روند!  می  باال  مردم  دیوار  از  بیاید 

خوردن ندارد!( 
همه مان در مذمت پول و در تشریح »چرک کف دست« 
ید طوالیی داریم! اما... همه مان مدام در این فکر هستیم 
که چه جوری می توانیم »پول« بیشتری به دست بیاوریم 

و انگاری جانمان بسته شده است به پول! 
● نمای دوم 

امکانات  دغدغه،  بدون  و  راحت  زندگی  یعنی  »پول« 
فراوان، یک دنیا دل خوش، بی خیالی، خوش بختی!! 

شما هم این جوری فکر می کنید؟! 
»پول« همان چیزی است که بعضی هایمان در حسرت به دست آوردنش می سوزیم و می سازیم و 

دم نمی زنیم! 
»پول« همان چیزی است که می تواند به راحتی تمام دغدغه ها و مشکالتمان را حل کند، اصال اگر یک 

کیسه گونی پر پول داشتیم دیگر به راحتی درس می خواندیم و کار و باری راه می انداختیم و ...! 
»چه جوری می شه پولدار شد؟« 

به این، همه فکر کردند، همه آدم ها یعنی تک تک آدم ها! بعضی ها به واسطه پشتوانه خوب و تکیه گاه 
محکمی که دارند چندان نگران بی پولی نیستند! اصال بی پولی برایشان معنایی ندارد! 

آخ ..... ببخشید یادم رفته بود، این جماعت تعدادشان اندک است! و شمایی که دارید این ها را می خوانید 
جزو این دسته نیستید و ... آخ یادم نبود که نمک بر زخم بی پولی تان می پاشم! 

اصال کاری به این جماعت اندک نداریم! و ایضا آن هایی که از راه های خالف به دنبال پولدار شدن 
هستند! و اما ... 

در این زمانه به دست آوردن پول حالل مشکل و طاقت فرساست! باور کن! 
چه  و  جوری  چه  اصال  که  کند  نمی  فکر  این  به  کسی  هستند،  پولدار شدن  فکر  به  همه  که  قدر  آن 

طوری؟ 
● نمای سوم 

بعضی وقت ها، فکر می کنیم که آدم های پولدار، پولدار به دنیا آمده اند اما کمتر کسی است که بداند 
این جماعت پولدار با چه مشقتی به این جا رسیده اند! 

سال گذشته )2008 میالدی( نشریه فورچون )Fortune(، 25 چهره برتر اقتصادی و آن هایی را که 
به ابرقدرت های تجارت در دنیا معروف شدند، معرفی کرد! جالب است بدانید که پولدارترین مدیران 
دنیا همگی شان در کار ارتباطات و رسانه و آی تی و ... هستند. مثل: استیوجابز مدیرکل و رئیس اپل، 
روبرت مورداک رئیس و مدیرکل بنگاه خبری فاکس نیوز، اشمیت، پیچ وبراین مدیران ارشد گوگل و 

 ...
این ها مثل خیلی از ماها در یک خانواده معمولی به دنیا آمدند، به یک مدرسه معمولی رفتند، دانشگاه 
رفتند و بعد به جای این که دست روی دست بگذارند و منتظر باشند تا یکی بیاید و دستشان را بگیرد 
و ببرد پشت میزی بنشاندشان، فکر اقتصادی شان را به کار انداختند و شروع کردند، البته از صفر یا 
حتی از هیچ هیچ!! تنها چیزی که به دردشان خورد و به کارشان آمد، تالش و پشتکار و نه گفتن بود 

به مشکالت! و همین ها باعث شد که سری توی سرها دربیاورند. 
فکر، ایده، طرح، برنامه و ... این ها تنها چیزی است که می تواند به پولدار شدنمان کمک کند! از همه این 

ها مهم تر مشورت کردن با اهل علم و اقتصاد است! 
پرانتز باز: چرا تا پولی دستت می آید، سریع خرجش می کنی؟ بعد 2 روز نگذشته دوباره عزا می گیری 

که باز هم کف گیرت ته دیگ خورد! 
دوراندیشی و آینده نگری یکی از اصول مهم پولدار شدن است! 

● نمای چهارم 
خیلی خوش بینی! 

اصال انگاری توی این دنیا نیستی! آخه چه جوری می تونی کار کنی؟ حاال گیرم که کاری گیرت اومد، 
با این حقوق هایی که می دن می شه یک ماه رو سر کرد! دلت خوشه ها! اصال می دونی چیه نفست 

از جای گرم درمیاد! 
طبق یک اصل کلی توی دنیا »کار نشد ندارد!« ما همه منتظریم و ... صدالبته کمی تنبل ... تنبلی خودمان 
را به این و آن و نبودن کار ربط می دهیم، در صورتی که اگر کمی چشمانمان تیزبین باشد و جزئیات 
مهم تر از کلیات برایمان باشد، آن وقت می بینیم که کار و پول تنها به پشت میز نشستن خالصه نمی 

شود! 
اولش سخت بود، کم آوردم! اما باالخره وامی جور کردم و یک کارگاه کوچکی رهن کردم و چند تا 

دستگاه خیاطی هم خریدم و 3 نفر هم استخدام کردم و کارم را شروع کردم! 
خیلی به این در و اون در زدم تا باالخره روی پای خودم ایستادم و کارم رونق گرفت، طوری که االن 
کارم گسترش پیدا کرده است و 18 نفر هم با من کار می کنند! سختی های راهم مانع پیشرفتم شد 
اما هیچ وقت نخواستم که در برابر سختی ها کم بیاورم، االن هم عالوه بر تولید پوشاک برای استان، 
سفارش انواع تولید پوشاک را از شهرها و استان های دیگر دارم! درآمد خوبی هم دارم! راضی ام... 

این ها گفته های یکی از جوانان کارآفرین استان است که 
سال گذشته جوان برگزیده جشنواره حضرت علی اکبر)ع( 

شد! 
که  توست  و  من  ساالن  و  همسن  از  نمونه  یک  تنها  این 
خودشان بدون تکیه کردن به کسی، مرد و مردانه در راهی 

قدم برداشتند که موفقیت در آن حرف اول را می زد! 
همه آدم ها استعداد و توانایی دارند، بعضی ها استعداد و 
ذوق و سلیقه شان در کارهای هنری است، بعضی ها در 
درس خواندن، بعضی ها در ورزش! بعله... ورزش و به 
دنیا  االن پول سازترین رشته ورزشی  فوتبال،  خصوص 
»فوتبال« است و بس! اصال 130 میلیارد تومان )که ما نمی 
فوتبال  های  باشگاه  که  است  پولی  قدر؟(  چه  یعنی  دانیم 
کشورمان تنها برای جذب بازیکن، مربی، اجاره زمین، تهیه 
این همه پول چه  از  ... خرج کردند و بماند که  امکانات و 

قدرش نصیب بازیکنان تیم ها شده! 
هیچ و بعد همه 

27 فوریه 1902 میالدی در شهر کوچک سالینس به دنیا 
آمد، از کودکی عاشق کتاب و مطالعه بود و در رویاهای 
کودکی اش خود را برنده جایزه نوبل می دید! کشوهای میزش همیشه پر از دست نوشته هایش بود. 
در نوجوانی به دانش آموزی حراف و شر و شیطان تبدیل شد! در تعطیالت تابستانی روی زمین های 
تامین مخارج تحصیلش  برای  یا در دام داری کار می کرد. زمانی که وارد دانشگاه شد  کشاورزی 
شغل هایی مانند باربری، کشاورزی و سرایداری را تجربه کرد، در حالی که پیوسته می نوشت و 
بزرگ ترین آرزویش نویسنده شدن و دریافت جایزه نوبل بود. بسیاری از اشعار و داستان هایش 
را در دوران دانشگاه به چاپ رساند و ... او لذت و رنج را به موازات هم درک کرد و از ادراک خود 
در مجموعه داستان هایش به شکل ظریفی بهره می برد. باالخره توانست جایزه نوبل را به خودش 
اختصاص بدهد و کاری کند که تصویرش روی تمبرهای پستی آمریکا چاپ شود و داستان هایش تا 
امروز پرخواننده بماند. خانه کودکی »جان اشتاین بک« اکنون به صورت موزه ای برای بازدید مردم 

دنیا درآمده است! 
پسرکی بی دست و پا که به نظر می رسید کاری جز فروختن کیسه زباله ندارد، درآمد ناچیزش را 
صرف نیازهای کودکانه اش می کرد و بزرگ ترین آرزویش خرید یک جفت کفش بسکتبال بود. از همان 
روزها، اصول ابتدایی تجارت را فرا گرفت و فهمید برای کسب درآمد نیازی به داشتن سرمایه اولیه یا 
حامی سرمایه دار نیست و هیچ شغلی شخصیت اجتماعی فرد را لکه دار نمی کند! در دوران دانشگاه 
وارد کم هزینه ترین دانشگاه )ایندیانا( شد و در همان هنگام در بوفه ای کار می کرد و با مشکالت 
فراوانی موفق شد مدرک کارشناسی اش را دریافت کرد و بعد به عنوان فروشنده یک فروشگاه رایانه 
مشغول به کار شد و به دلیل این که چندان اطالعی از نرم افزارهای رایانه نداشت از کار اخراج شد! اما 
او بدون داشتن مکانی در بیرون آن فروشگاه به کار خرده فروشی نرم افزارهای رایانه ای پرداخت و 
با مطالعه و تحقیق در مورد مسائل فرعی و اصلی این عرصه توانست شرکت Micro Solutions را 
تاسیس کند و ... پسرک فقیر دیروز که آرزوی خریدن یک جفت کفش بسکتبال را داشت امروز موسس 
شبکه اینترنتی HD، اولین شبکه تلویزیونی ماهواره ای با برد باال، سهام دار تیم بسکتبال NBA و نیز 

یکی از مردان ثروتمند دنیاست! »مارک کوبان« به سوپراستار اینترنت شهرت دارد. 
این هم نگاهی بود به زندگی 2 تن از مردان ثروتمند دنیا! دیدید... حاال هی بگویید که نه، نمی شود! باز 

غر بزن و بگو »ما شانس نداریم« باز بگو »نه« اگر نشد، اگر ... اما....« 
این اگر و اما را بذار کنار و آن فکرت را به کار بینداز! بد نیست سری هم به اینترنت بزنی و از این 
فضای مجازی نامحدود کمک بگیری تا کمی راه و چاه را نشانت دهد! مثال یکی پیدا شده که پیکسل 
های صفحه اول سایتش را می فروشد آن هم یک دالر ناقابل! و به خاطر همین تا االن یک میلیون دالر 

از شرکت های گردن کلفتی مثل یاهو، گوگل و ... پول گرفته است! 
● نمای پنجم 

قلک بساز: 
اگر باالخره توانستی به خودت بقبوالنی که کار تنها به پشت میز نشستن خالصه نمی شود و می توانی 
از هیچ، همه بسازی و بعد تقی به توقی خورد و پول و پله ای به هم زدی، به سرت نزند که همه را یک 
شبه به باد فنا بدهی و بی خودی خرجش کنی! اگر قلک بچگی هایت را هنوز داری و سالم نگهش داشتی 

این جا به دردت می خورد! حاال باید یاد بگیری که چه جوری پول پس انداز کنی.
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بارداري نوجوانان، 
مساله بزرگ قرن 21 

 

در  و حتي کشورهاي  و صنعتي  پیشرفته  اکثر کشورهاي  در  نوجوانان ساکن  به رشد  رو  بارداري 
حال توسعه به معضلي براي دولت ها بدل شده و کارشناسان 
علوم اجتماعي در پي یافتن راه حل مناسبي براي پایان دادن 
بارداري  معناي  به  نوجوانان  بارداري  این معضل هستند.  به 
باید  البته  تا 19 سال است،  بین سنین 13  نوجوان  یک دختر 
به این نکته توجه داشت که در برخي از کشورها به ویژه در 
ایاالت متحده امریکا و برخي از کشورهاي واقع در قاره اروپا 
و آفریقا دختران زیر 13 سال هم بارداري را تجربه کرده اند. 
در گزارش انجمن دفاع از حقوق زنان و کودکان سازمان ملل 
امریکایي  نوجوان  دختران  در  بارداري  نرخ  است  آمده  متحد 
دختران  برخي  که  طوري  به  است،  دیگر  کشورهاي  از  بیش 
امریکایي در 12 سالگي و پیش از رسیدن به سن بلوغ بارداري 
را تجربه مي کنند. در این گزارش آمده است از هر هزار دختر 
نوجوان بیش از 100 نفر در امریکا و 140 نفر در آفریقا باردار 
مي شوند. همچنین طي یک سال، این دختران ممکن است دو 
بار بارداري را تجربه کنند. بر اساس آمارهاي رسمي از سوي 
انجمن  و  خانواده  حقوق  از  حمایت  نمایندگان  و  ها  سازمان 
در  زیادي  بسیار  عوامل  کودکان،  و  زنان  حقوق  از  حمایت 
نقش  جهان  مختلف  کشورهاي  در  نوجوان  دختران  بارداري 
ایفا مي کنند. به عنوان نمونه رویدادهاي جهاني، تجاوز، اجبار 
اقتصادي  ازدواج زودهنگام نوجوانان، اوضاع  به  ها  خانواده 

نامناسب  وضعیت  و  کودکي  دوران  زندگي  محیط  کشورها، 
معیشت و درآمد خانواده از عوامل موثر در بارداري دختران پیش از رسیدن به سن قانوني و بزرگسالي 

محسوب مي شود. 
در گزارش انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان سازمان ملل متحد آمده است؛ کشورهاي پیشرفته 
و صنعتي نظیر ایاالت متحده امریکا و نیوزیلند در میان همردیفان خود، اولین رتبه در بارداري دختران 
میان کشورهاي  در  را  میزان  کمترین  نیز  کره جنوبي  و  ژاپن  مانند  و کشورهایي  داشته  را  نوجوان 
آسیایي دارند، به طوري که بر اساس آمارهاي رسمي سال 2008 میالدي، از هر هزار دختر نوجوان 
بین سنین 13 تا 19 سال در امریکا 153 نفر و در نیوزیلند نیز 17 نفر باردار شدند، اما در کره جنوبي 

سه نفر و در ژاپن چهار نفر بارداري پیش از رسیدن به بزرگسالي را تجربه کردند. 
به عقیده کارشناسان انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان سازمان ملل متحد، این نرخ یک فاجعه 
تلقي مي شود. بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته میالدي 
و اوایل سال جاري میالدي، ساالنه 13 میلیون کودک از مادران زیر 20 سال در جهان به دنیا مي آیند 
که این نرخ باعث تعجب و ناراحتي دولت هاست. البته در این گزارش آمده است 90 درصد این نوزادان 
در کشورهاي در حال توسعه نظیر کشورهاي آفریقایي به دنیا آمده اند، اما بر اساس آمارهاي رسمي 
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و مستندات موجود، امریکا و برخي از کشورهاي اروپایي 

نیز در صدر جدول قرار دارند. 
در مناطقي نظیر برخي از کشورهاي آفریقایي و هندوستان به دلیل آنکه دختران و پسران مجبورند در 
سنین پایین ازدواج کنند، دختران در سنین زیر 18سالگي باردار مي شوند، البته باید به این نکته اشاره 
کرد که اکثر این ازدواج ها در مناطق روستایي این کشورها صورت مي گیرد. گفته مي شود نرخ تولد 
نوزادان از مادران نوجوان در اروپا طي دهه 1970 میالدي به این طرف بسیار رو به افزایش بوده و 
به همین ترتیب میزان سقط جنین در کشورهاي واقع در قاره اروپا نیز رشد چشمگیري داشته است. 
بر اساس آمارهاي رسمي انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان، امریکا در میان کشورهاي پیشرفته 

و صنعتي وضع اسفبار و ناراحت کننده یي در مورد بارداري دختران نوجوان دارد، به طوري که این 
موضوع هم در میان مردم عادي این کشور دیده مي شود و هم در میان سیاستمداران و افراد شناخته 

شده این کشور. 

براساس گزارش هاي موجود، نرخ تولد نوزادان از مادران نوجوان در این کشور از 25 درصد در سال 
هاي دهه 1950 میالدي به 75 درصد در سال هاي دهه 1990 و 2000 میالدي افزایش یافت. 

این موضوع کاماًل مشخص است که در سال 2006 میالدي سن بارداري نوجوانان در امریکا از 18 به 
14 سال رسید و این کشور با یک معضل جدي و تقریبًا غیرقابل کنترل مواجه شد که تاکنون نیز ادامه 

دارد. 

آمارهاي رسمي انجمن حمایت از خانواده امریکا بر این موضوع تاکید دارد که بیش از 60 درصد مادران 
نوجوان در این کشور به صورت مستقیم و ناخواسته مورد تجاوز قرار گرفته اند. گفته مي شود 70 
درصد مادران نوجوان در انگلستان توسط مردان و پسران جوان یا افرادي که حداقل پنج سال بزرگ تر 
از آنها هستند، مورد سوءاستفاده و تجاوز قرار مي گیرند و از ترس اینکه جان 
خود و کودک شان به خطر بیفتد، آزار و اذیت جنسي و جسمي را به مقامات 
و مسووالن گزارش نمي دهند. همچنین در امریکا نیز مشخص شد 62 درصد 
تا 19 ساله توسط همسران  مادران 16  تا 15 ساله و 56 درصد  مادران 11 
خود مورد آزار و اذیت قرار مي گیرند. این در حالي است که بارداري دختران 
نوجوان، ساالنه هفت میلیارد دالر بر امریکا هزینه تحمیل مي کند، چرا که دولت 
باید هزینه مسکن، رفاه اجتماعي و مایحتاج این دختران و فرزندان شان را به 
دوش بکشد. در یک تحقیق که توسط موسسه حمایت از خانواده نیوزیلند در 
مورد بارداري نوجوانان صورت گرفته، این موضوع مشخص شد که حضور 
پدر در خانواده در مساله بارداري دختران در سنین 11 تا 19 سال اهمیت ویژه 
یي دارد، به طوري که اگر پدر در دوران کودکي خانواده را ترک کند یا به هر 
طریقي در خانواده حضور نداشته باشد یا خشونت به خرج دهد، دختران در 
سنین نوجواني به همان میزان مورد تجاوز قرار گرفته یا به ازدواج در سنین 
پیش از بزرگسالي تن مي دهند. به همین دلیل مساله بارداري نوجوانان در این 

خانواده ها بیش از سایر خانواده ها دیده مي شود. 

بسیاري از کشورهایي که مساله بارداري نوجوانان در آنها وجود دارد، طي 
یک معاهده به این موضوع متعهد شدند که تا سال 2010 میالدي به میزان 50 
این هدف، دولت هاي  به  براي دستیابي  بکاهند.  نوجوانان  بارداري  از  درصد 
انگلستان، امریکا، نیوزیلند و چند کشور آفریقایي نظیر نیجریه برنامه هایي را 
تنظیم کرده اند که افزایش آگاهي در مورد روابط میان دختران و پسران، آموزش در مدارس، حمایت 
از خانواده هایي که در شرف ازهم پاشیدگي هستند و باال بردن بهداشت عمومي جامعه از ابعاد این 
برنامه هاست. با این حال اگرچه بسیاري از دولتمردان و افراد مشهور در این کشورها از این برنامه ها 
حمایت مي کنند، اما مساله بارداري نوجوانان همچنان موضوع اصلي و داغ در این کشورها محسوب 

مي شود.

خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد

Make up Artist
Mr Nisham

با سابقه 5 سال  کار در سينما و تلويزيون ايران
طراحی چهره و ابرو و ارايش عروس و

 گريم عروس و داماد

با تعيين وقت قبلی در تمام نقاط انگلستان

هديه نيشام به عروس و داماد

همراه عروس و داماد رايگان

07856930717
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جدول و سرگرمی

فال هفته
فروردین)بره( 

طي ماههاي آینده دوستان زیادي خواهید یافت. دوربین 
و یا آالت موسیقي میتواند خالقیت شما را بیشتر کند. کم 
کم تکنیک هاي جدید را بیاموزید تا بتوانید کارگاهي براي 
خود درست کنید. عالوه بر مشتاق ، سعي کنید دقت خود 
را باال ببرید .قبل از قبول تعهدات سنگین ، سعي کنید به 
کمي   ، عاطفي  روابط  در   . دهید  انجام  کار  مقطعي  طور 

بیشتر به طرف مقابل عالقه نشان دهید!
  

 اردیبهشت)گاو( 
کار زیاد و نداشتن تفریح ، شما را تبدیل به ماشین کوکي 
کرده است! این هفته کمي بیشتر به خودتان برسید. برنامه 
شما  زندگي  در  توازن  باعث   ، تعطیل  ایام  براي  ریزي 
،  برنامه مسافرت  خواهد شد. براي آخر هفته هاي آتي 
داشته باشید. اگر تفریح داشته باشید، کار نیز برایتان لذت 
بهتر  باشید.  مالي  اوضاع  مراقب  باید  بود.  خواهد  بخش 
است امور مالي را به حسابدار دقیق بسپارید تا بودجه را 
در جهت صحیح آن برنامه ریزي نماید. در کار شریکي 
پیدا خواهید کرد و براي تقسیم سهام حتما به شریک نیاز 

دارید.
  

 خرداد)دو پیکر( 
انرژي  براي شما  این هفته  بیدار شوید!  بهاري  از خواب 
زیادي خواهد آورد. ایده هاي راکد را باید به کار بگیرید. 
ریسک  هرگز  کنید،  مشورت  کار  شروع  براي  فردي  با 
نکنید و با درایت پیش بروید. ورزش کنید مي توانید رژیم 
جدید را این هفته اجرا کنید. اگر سالمت باشید، فکرتان نیز 

درست کار خواهد کرد . 
  

 تیر)خرچنگ( 
ماه آینده براي شما فوق العاده خواهد بود. بعضي افکار 
قدیمي در مورد زندگي و مسائل عاطفي را دور بریزید. 
به این فکر کنید که دوستان جدید، کارهاي جدید و یا چه 
را سرزنش  هرگز خود  اید؟  آورده  به دست  را  تعهداتي 
براي  کنید.  بد خداحافظي  با احساسات  کنید  نکنید، سعي 
ماه،  این  مجردین  یافت.  خواهید  کلیدهایي   ، راه  ادامه 
ارتباطات جدید که منجر به شروع زندگي خواهد شد را 

ادامه دهید.
  

 مرداد)شیر( 
جدیدي  راههاي  خود  مشکالت  حل  براي   ، مشاوره  با 
با آنها لذت بخش تر  بتوانید زندگي را  یافت، که  خواهید 
این  جواب  که  بپذیرید  و  بگذارید  پا  زیر  را  غرور   . کنید 
سوالها را خودتان نمي دانید. بخواهید که شخصي از شما 
حمایت کند. اگر به دنبال کار جدیدي هستید، طي چند هفته 
آینده از طرف شرکت بزرگي به همکاري دعوت خواهید 

شد. حواستان جمع باشد!
  

 شهریور)خوشه( 
به اهداف بزرگ خود در این هفته نزدیک میشوید. آیا با 
تفریح خواهید  براي  وقتي  ها،  پروژه  این  انجام  به  توجه 
داشت؟ باید براي انجام این کارها، همراهان خوبي داشته 
دیگران  براي  خود  از  مجلل  و  آراسته  ظاهري   باشید. 
بسازید. اگر براي خود شرکتي دارید، باید کارت ویزیت، 
کنید.  طراحي  جدید  هاي  بندي  بسته  و  لوگو   ، سربرگ 
نزدیک  خود  زندگي  اصلي  هدف  به  آینده  ماه  شش  تا 

میشوید.

  

 مهر)ترازو( 
از  و  داده  پرورش  را  خوب  عادات  باشید.  دوراندیش 
دقت  کمي  با  کنید،  پیدا  رهایي  قدیمي  بد  عادت  هرگونه 
مي توانید عیوب خود را بیابید.صداقت یکي از خصیصه 
هاي فوق العاده شماست. اگر با پیشامدهاي روزگار خود 
موافق نباشید، هرچه زودتر اقدام کنید. دیگران باید از شما 

حمایت کنند.
  

 آبان)کژدم( 
جذابیت شما بیش از پیش خواهد شد. چرا دیگران به شما 
آنها را سمت  اند؟! چون شما مثل مغناطیسم  خیره شده 
خود مي کشید. با دلگرمي به  کارهایتان ادامه دهید. اگر 
استعداد و یا فکري براي شروع تجارت دارید، دست بکار 

شوید چون بهترین زمان براي شروع حاالست! 
  

 آذر)کمان( 
آینده بهترین زمان  عدد دو،  عدد جادویي شماست. ماه 
کنید  همکاري  افرادي  با  است.  کار شراکتي  براي شروع 
مثل  شما  براي  صورت  این  غیر  در   ، باشند  شما  مکمل 
آینه در مقابلتان عمل خواهند کرد. مشکالت خیلي چیزها 
به شما یاد مي دهند. هفته آینده مي توانید روابط عاطفي 
فراغت  اوقات  به  بیشتر  باید  ببرید.  پیش  قبل  از  بهتر  را 

بپردازید.
  

 دي)بز( 
سرو سامان دادن به امور یکي از خصوصیات متولدین 
دي ماه است. ساختارهایي براي زندگي خود تعریف مي 
کنید، همانطور که براي کار برنامه ریزي مي کنید براي 
تفریح نیز همین طور باشید. با دوستان برنامه آخر هفته 
بگذارید. گامهاي بلند براي سالمتي بردارید و تغییراتي در 

تغذیه خود بدهید. 
  

 بهمن)دلو( 
اقتدار دست  ماه آینده بهترین ماه سال براي شماست و 
شماست. خالقیت داشته باشید. براي زندگي رمانتیک بیش 
از پیش جسارت خواهید داشت. در روابط عاطفي سردي 
و خشکي را کنار بگذارید و احساسات را بیان کنید. باید 
بیشتر به فکر ازدواج باشید. میتوانید کالس آموزشي از 

آنچه میدانید براي دوستان خود ترتیب دهید.
  

 اسفند)ماهي( 
روحیه  تغییر  براي  دهید.  ترتیب  خود  منزل  در  مهماني 
براي  روشن  رنگ  و  دهید  تغییر  را  منزل  دکوراسیون 
باغباني، آشپزي  به  اوقات فراغت را  اتاقها استفاده کنید. 

و کارهاي دستي بپردازید. 
  

 بهمن ماه : وقتي نمیتوانید راه حلهاي دائمي برای مشکالت 
خود پیدا کنید از حل موقت آنها خودداری کنید . تعهدهای 
خود را به صورت کتبي درآورید . براي انجام کارهایتان 
از سرعتي فوق العاده میتوانید استفاده کنید که هم به نفع 
شما  حضور  متوجه  را  مهمي  اشخاص  هم  و  ست  شما 
خواهد کرد . در یک مهماني مالقات مهمي خواهید داشت 

که براي آینده شما موثر واقع خواهد شد .

: از افراد خودخواه فاصله بگیرید . برخي از   اسفند ماه 
وظایف  میشود  باعث  کار  محیط  در  شما  خوب  صفات 
مهمي به شما ارجاع شود . دو مالقات مهم خواهید داشت 
که یکي در مورد مسائل تحصیلي و شغلي است و دیگري 
در مورد زندگي آینده تان . به یک سفر کوتاه ولي جالب 
خواهید رفت . یکي از دوستانتان که از شما دلخور بود، 
از شما دلجویي خواهد  به اشتباه خود پي خواهد برد و 

کرد . 

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

 سفید بازی را شروع می کند و در3
حرکت مات می نماید
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در این جا پدید هایي را مي خوانید که با توجه به پیشرفت کنوني 
بد  اما  ندارند.  اعراب  از  محلي  دیگر  مردم  باورهاي  تغییر  و  علم 
با  را  فیلمي   1998 سال  نوامبر  در  بي بي سي  شبکه  بدانید  نیست 
با چنین رویدادهایي  تا مردم  اتفاق ها پخش کرد  به همین  استناد 
آشنا شوند. جالب آنکه هنوز پاسخي براي این پدیده ها وجود ندارد 
مي خوانید-  مانز  فرشتگان  مورد  در  آنچه  مانند  مواردي-  در  و 

بخشي از باورهاي مردم انگلیس وامدار همین اتفاق هاست. 

فرشتگان مانز 
گزارشي  اول  جهاني  جنگ  در  مانز  سنگین  نبرد  از  بعد  ماه  یک 
هیجان  از  موجي  که  رسید  چاپ  به  لندن  نیوز  ایونینگ  مجله  در 

بر انگیخت و اظهار نظرهایي ضد و نقیص را باعث شد. 
آن  از  ماچن حاکي  آرتور  نام  به  توسط روزنامه نویسي  گزارش 
بود که نیروي نظامي بریتانیا که از نظر تعداد یک سوم نیروهاي 
آلماني بود توسط امداد آسماني که شامل یک فرشته )یا دسته اي 
مابین  که  بود  است(  متفاوت  مورد  این  در  روایات  فرشتگان؛  از 
آنها و قواي آلماني ظاهر شد، سربازان آلماني را دچار وحشت و 

مجبور به عقب نشیني کرد. 
اوت 1914 صورت گرفت و هنگامي که خبر آن در  نبرد در 26 
سپتامبر به چاپ رسید بسیاري از بازماندگان حادثه در فرانسه 
بودند. در ماه مه  سال بعد دختر یک روحاني در بریستول قسم 
نامه اي از یک افسر انگلیسي به چاپ رسانید که نمي خواست نامش 
فاش شود. افسر گفته بود آن هنگام که افرادش در حال عقب نشیني 
از مانز بودند یک واحد سواره نظام آلماني به سرعت به سوي آنها 
شتافت، او محلي راشناسایي کرد که آنجا توقف کنند و بجنگند اما 
آلماني ها زودتر به آنجا رسیدند. آنها یقین داشتند به قتل مي رسند 
که دیدند گروهي از فرشتگان مابین آنها و دشمن قرار گرفته اند. 

اسب هاي آلماني وحشت زده به هر سو پراکنده شدند. 
یک  قول  از  ناحیه روچستر شد،  اسقف  بعدها  که  نظامي  کشیش 
را گزارش کرد. سرهنگ دوم هم  افسر همین مطلب  دو  ژنرال و 
گزارش کرد که چگونه هنگام عقب نشیني افراد او 20 دقیقه توسط 
گروهي از فرشتگان همراهي شد. از جبهه آلماني ها گزارش رسید 
که سربازان از حمله به نقطه اي که خطوط بریتانیا بسیار ضعیف 
بود خودداري کردند زیرا آنجا به ناگاه نیروي عظیمي گرد آمد. 
یک  حتي  منطقه،  آن  در  ساعت  آن  در  متفقین  گزارش هاي  طبق 

سرباز بریتانیایي هم نبود. 
هیچکدام  است:  این  مي کند  توجه  جلب  گزارشات  همه  در  آنچه 
آنها مستقل نقل نشده بلکه توسط واسطه اي گزارش شده. در هر 
مورد افسري که گزاش داده بود مي خواست گمنام بماند، زیرا از 
گرفتن  راه  در  مانعي  و  متهم شود  به خیالبافي  که  آن مي ترسید 
نویسنده  خود  که  ماچن  بعد  سال ها  آید.  حساب  به  ترفیع اش 
داستان هاي ترسناک و مافوق طبیعي و عضو انجمن فوق الطبیعه 
بود اعتراف کرد که مقاله اي که نوشته از خیاالت خود او سرچشمه 
سربازان  از  بسیاري  زیرا  شد  پیچیده تر  مطلب  اما  است.  گرفته 
شاهد  آنها  که  کردند  گزارش  نامه هایي  نوشتن  با  جنگ  بازمانده 

چنین واقعه اي بوده اند. 
آیا سربازاني که از آن جبهه بازگشتند داستان را در مجله خوانده 
و آن را چنان جذاب یافته اند که درصدد تایید آن بر آمدند یا آنکه 
توهم یا سراب باعث شده که هم سربازان آلماني و هم سربازان 
گرفته  قرار  آنها  میان  فرشتگان  از  لشکري  کنند  تصور  انگلیسي 

معجزه اي  انگلیسي ها  براي  باشد  هرچه  ماجرا  توضیح  است؟ 
و  زیاد  تلفات  رغم  به  آنها  از  زیادي  عده  بود.  پیوسته  وقوع  به 

زخمي هاي بي شمار از آن مهلکه جان سالم به در بردند. 
عطر بنفشه ها 

نیروي  بودند  ناچار  زولو  قبایل  دادن  شکست  براي  انگلیسي ها 
انگلیسي ها   1879 در  کنند.  اعزام  جنوبي  آفریقاي  به  را  زیادي 
شکست سختي خوردند و براي اینکه این شکست شوم را جبران 

کنند مجبور شدند نیروهاي کمکي به منطقه اعزام کنند. 
در میان این نیروها پسر ناپلئون سوم و امپراتریس اوژني که تبعید 
شده بودند دیده مي شد. شاهزاده از شرکت در عملیات مستقیم و 
خطرناک منع شده بود اما در یکي از ماموریت ها او که سوار بر 
اسب بود به بیشه اي تاخت که جنگجویان زولو آنجا کمین کرده 

بودند. سرنوشت، او را از اسب بر زمین زد. زولوها او را دوره 
به  را  او  و  بردند  او حمله  به  به زهر  آلوده  نیزه هاي  با  و  کردند 
همراه دو نفر از افسران دیگر به قتل رساندند. سر شاهزاده بعدا 

اوژني  به  ملکه ویکتوریا  بعد  اعزام شد. سال  انگلستان  به  پیدا و 
اجازه داد که از آن سرزمین و محل قتل پسرش دیدار کند. 

علف و بوته هاي وحشي توده سنگي را که محل مرگ را مشخص 
مي کرد پوشانده بود و پیدا کردن آن مکان ناممکن به نظر مي رسید. 
تا آنکه اوژني به ناگاه فریاد زد: » بوي بنفشه را احساس مي کنم، 
که  دوید  محلي  به  درست  و   » بود.  پسرم  عالقه  مورد  عطر  این 

پسرش کشته شده بود. 
واقعه ناممکن 

دکتر اس. وایر میچل متخصص برجسته اعصاب در فیالدلفیا، در 
خواب  به  صندلي  روي  روزانه  کار  از  بعد  زمستاني  غروب  یک 
رفته بود، که با صداي زنگ در بیدار شد و دید که دختر الغري که 
از سرما مي لرزد تقاضا دارد مادرش را معاینه و معالجه کند. او 
توضیح داد که حال مادرش وخیم است. دختر کفش هاي فرسوده 

به پا و شال نخ نمایي به دور گردنش پیچیده بود. 
قدیمي  برف محالت  از  پوشیده  در خیابان هاي  او  دنبال  به  دکتر 

روانه شد. از پله هاي عمارتي قدیمي باال رفتند. 
در طبقه باال دکتر زني مریض را دید که سابقا پیشخدمت خانه او 
بود. او بیماري زن را سینه پهلو تشخیص داد و داروهاي الزم را 
تجویز کرد و دارویي نیز به او خوراند که حال زن را بهتر کرد 

سپس به او براي داشتن چنان دختر وظیفه شناسي تبریک گفت. 
زن پیر با کمال تعجب گفت که دخترش ماهها قبل مرده و کفش ها 
و شال او در گنجه است. دکتر نگاه کرد و همان شال و کفش ها را 
دید که بر تن دختري بود که او را به اینجا آورده بود. اما هر دوي 
آنها خشک بود و نمي توانست در آن شب برفي مورد استفاده قرار 
گرفته باشد. تحقیقات نشان داد که آن دختر به راستي سال ها قبل 
مرده و دکتر وایر میچل شاهد واقعه اي ماوراء الطبیعه بوده است! 
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در شهرستانهای:
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توزیع میگردد

 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 ایمیل:  و  تلفن 07735032163   با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائید 

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نیاز روزمره 
تعدادی  هرهفته  شما  ی 
هفته  نیازمندیهای  در  آگهی 

نامه پرشین چاپ میشود.
این  از آنجایی که وظیفه ی 
به  رسانی  اطالع  رسانه 
دردادوستد  سهولت  منظور 
مسئولیتی  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

فال قهوه 
حضوری و غیابی   

075 2673 2118

Cameron Joinery
به تعدادی نجار 
ماهر و با سابقه 

نيازمنديم
075 9593 9425

Studio Flat
استودیو فلت و اطاق 
برای اجاره در منطقه 

Brondesbury با دستگاه 
لباسشویی نزدیک کویین پارک 

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

smad110@yahoo.com

فروش سالن آرايش

07853140738

یک مغازه آرایشگری
با لیز 18 ساله با رنت و ریت مناسب

Camden Road در منطقه
بفروش می رسد

نيازمنديها
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کمیته  با  لیگ  سازمان  اختالفات  و  دردسرساز  اخالقي  منشور 
انضباطي 

محروميت 
نيست، فقط 
کارت بازي 

صادر نمي کنيم! 
 
 

با  مصاحبه  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس  کفاشیان  علي  هرچند 
آن  اعالم  و  محرومیت  تشخیص  »مسوولیت  مي گوید:  ها  روزنامه 
برعهده کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال است« اما طي چند روز 
و  اعالم  برتر  لیگ  از طریق سازمان  اخبار محرومیت ها  اخیر همه 
پیگیري مي شود.محرومیت 3 مربي و چند بازیکن از اخباري بوده 
که طي هفته اخیر از سوي سازمان لیگ اعالم شده وکمیته انضباطي 
هم آنها را تکذیب کرده است. سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعالم 
مي کند محرومیت ها بر اساس منشور اخالقي است و کمیته انضباطي 
هم اعالم مي کند که تا به حال امتیازات فقط پیشنهاد بوده و اصال 

محاسبه نشده است.

رئیس فدراسیون هم که مسوولیت کار را به عهده کمیته انضباطي 
مي دادند.با این همه مرتضي عزیزمحمدي،رئیس سازمان لیگ اعتقاد 
دارد هیچ تناقضي میان حرف هاي او و رئیس فدراسیون و رئیس 
و  کفاشیان  آقاي  با  من  »حرف هاي  ندارد:  وجود  انضباطي  کمیته 
آقاي شریفي تفاوتي ندارد« استدالل عزیز محمدي این است که تا 
در  ما  قول  از  محرومیتي  »هر  نکرده اند:  محروم  را  کسي  حال  به 
که  بود  مربي   3 محرومیت  فقط  است  کذب  مطرح شده  سایت هاي 
از آنها فعال مشکلي براي کار کردن ندارند و  اعالم کردیم 2مورد 

فقط یکي از مربیان نمي تواند در لیگ برتر کار کند. 

رئیس سازمان لیگ معتقد است محروم کردن مربي ها از حضور در 
تیم هاي لیگ برتري و صدور کارت مربیگري دو مقوله کامال متفاوت 
است: »ما فقط جواب استعالم باشگاه ها را داده ایم و کسي را محروم 
کارت  بازیکنان  و  مربیان  براي  باید  لیگ  کمیته سازمان  نکرده ایم. 
بازي صادر کند و ما این کار را نکرده ایم و ربطي به محروم کردن 
هم ندارد.« سازوکار این محرومیت ها هم براساس منشور اخالقي 
است: بازیکنان و مربیان در شروع فصل قراردادي را امضا کرده اند 

که بند 11 و 12 آن به پایبندي به منشور اخالقي بستگي داشته است: 
بررسي  ما  دلیل  به همین  نکرده اند  اما رعایت  امضا کرده اند  »آنها 
امروز  به  تا  حتي  نمي کنیم  صادر  بازي  کارت  برایشان  و  کردیم 
اسمي را هم اعالم رسمي نکرده ایم وفقط به استعالم باشگاه ها جواب 
داده ایم.»با این همه او هم تایید مي کند که براي بخشیده شدن 2مربي 
از 3 مربي محروم شده مذاکراتي در سازمان لیگ انجام گرفته است. 
رئیس کمیته انضباطي در مصاحبه با ایسنا در این مورد مساله اي را 
مطرح نمي کند اما از برگزار شدن جلسه اي با رئیس سازمان لیگ و 
رئیس فدراسیون فوتبال خبر مي دهد.او پیش از این اعالم کرده بود 
که هیچ یک از بازیکنان محروم نیستند و امتیازهاي منشور اخالقي 
اعالم نشده است و امروز کمیته انضباطي را مسوول پیگیري این 
ماجرا مي داند: »براساس قوانین موجود سازمان لیگ تنها مي تواند 
در پاسخ به استعالم باشگاه ها درباره صالحیت بازیکنان و مربیان 
اعالم نظر کند و این سازمان حق قانوني براي محروم کردن بازیکن 
یا مربي ندارد و نمي تواند چنین احکامي صادر کند.« پیش از این در 
مورد تعلیق باشگاه هاي فوتبال هماهنگي بیشتري میان این دوکمیته 
از فدراسیون فوتبال بوده است. کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال 
کرد  اعالم  لیگ  سازمان  آن  از  بعد  و  کرد  تعلیق  را  باشگاه ها  این 

کارت بازي صادر نمي کند.

»به  این مورد مي گوید:  انضباطي در   مجتبي شریفي رئیس کمیته 
سازمان لیگ اعالم کرده ایم تا زماني که تعلیق روي هشت باشگاه 
وجود دارد کارت بازي براي بازیکنان این باشگاه ها صادر نشود.« 
اما این بار در بین اظهارنظرهاي نفي کننده کمیته انضباطي در مورد 
منشور اخالقي، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به باشگاه ها لیست 

محروم ها را اعالم مي کند.

پرونده  در  امنیتي  نهاد هاي  تصمیم گیري  شائبه  شرایطي  چنین 
داللي  با  برخورد  مساله  قبل  دوماه  مي کند.حدود  ایجاد  را  اخالقي 
و فساد مالي در فوتبال مطرح شد و شایعاتي هم وجود داشت که 
اما  بود  خواهند  پرونده  این  درگیر  مربیان  و  بازیکنان  از  تعدادي 
عزیزمحمدي،مساله منشور اخالقي را کامال جدا مي داند: »این مساله 
دقیقا به منشور اخالقي و نمرات منفي بازیکنان مربوط مي شود و 
هیچ کدام از مربیان محروم شده ربطي به مبارزه با داللي ندارند.« 
مورد  در  امنیتي  نهادهاي  از  فوتبال  فدراسیون  لیگ  سازمان  البته 
کساني که در بحث هاي امنیتي دخیل هستند، استعالم کرده است:»ما 
از نهادهاي ذي ربط استعالم کرده ایم و هروقت جوابش بیاید نتایج 
را لحاظ مي کنیم.« با این حال هرچند کمیته انضباطي حکمي در مورد 
بازیکنان و مربیان محروم صادر نکرده و مذاکرات هم در سازمان 

لیگ جریان دارد. 

عزیزمحمدي دخالت در وظایف کمیته انضباطي را نمي پذیرد:»ما فقط 
انضباطي هم  به استعالم باشگاه ها پاسخ داده ایم.« و رئیس کمیته 
مي گوید: »در چند روز آینده جلسه اي را با حضور رئیس فدراسیون 
فوتبال و رئیس سازمان لیگ خواهیم داشت تا درباره این مساله و 

موضوعات مطرح شده به جمع بندي برسیم.« 
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 افتتاحیه اي سخت براي بسکتبالیست هاي جوان ایران 

مالقات با آمريکا
 در نيوزيلند 

 
 تیم ملي بسکتبال ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جهاني 
نیوزیلند، به مصاف قدرتمندترین تیم تاریخ این رقابت ها مي رود. 
این مسابقه شاید یکي از حساس ترین مسابقات پیش روي ایران 

باشد.

 به هر حال آمریکا با 3 قهرماني و 3 نایب قهرماني، پرافتخارترین 
تیم شرکت کننده در این مسابقات و صدرنشین جدول رده بندي 
مصر  و  فرانسه  آمریکا،  با  مسابقات  این  در  ایران  فیباست. 
امید  به شکست دادن مصر  تنها  میان  این  در  که  است  همبازي 
دارد. اما در مجموع چون از هر گروه در مرحله مقدماتي 3 تیم 
تیم ملي  که  داشت  امید  به مرحله دوم صعود مي کنند، مي توان 

جوانان کشورمان براي صعود شانس زیادي داشته باشند.

آمریکا،  با  دیدار  در  که  کرده  تاکید  تیم  این  سرمربي  هرچند   
نمایش قابل قبول بیشتر از کسب نتیجه مهم است: »به هر حال 
و  است  جوانان  جهاني  رقابت هاي  در  تیم  مقتدرترین  آمریکا 
با آن  بتوان در مورد دیدار  از حدي است که به راحتي  باالتر 
حرف زد چه برسد به شکست دادن و برنامه ریزي براي رسیدن 
به چنین نتیجه اي. شاید تیمي مثل ایران بیشتر از پیروزي باید 

به ارائه نمایش قابل قبول مقابل آمریکا فکرکند.« 

همان  در  همه چیز  امروز  دیدار  در  گفته  همچنین  نوري  رضا 
که  است  بار  اولین  براي  این  مي شود.  مشخص  اول  کوارتر 
تیم ملي بسکتبال ایران و آمریکا به صورت رسمي در برابر هم 
ظاهر مي شوند. البته پیش از این هم تیم ملي ایران و آمریکا در 
مسابقات ارتش هاي جهان به مصاف یکدیگر رفته بودند. ایران 
براي دومین بار است که توانست به رقابت هاي جهاني بسکتبال 
راه پیدا کند. در دوره قبل، تیم ملي جوانانمان اصال انتظارش را 
نداشت اما در این دوره براي این صعود برنامه ریزي شده بود. 
گذشته  دوره  نسبت  به  مسابقات  این  در  ایران  تیم ملي جوانان 

نقاط قوت بیشتري دارد.

که  است  سال ونیم  یک  تقریبا  تیم  کاپیتان  کاظمي،  ارسالن   
و  مدارس  بازي هاي  از  بسیاري  در  و  است  بوده  آمریکا  در 
دانشگاه ها در آمریکا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده 
است. حضور او به عنوان یک وزنه روحي مي تواند شرایط تیم 
کنوني  تیم  دیگر  طرف  از  کند.  بهتر  زمین  در  امروز  را  ایران 
بسکتبال جوانان، چندین سال است که در قالب تیم نوجوانان و 
جوانان در کنار هم بازي کرده اند و همین مي تواند به بازي بهتر 

آنها کمک کند. 

قهرمان   2008 و   2007 سال هاي  طي  جوانان  بسکتبال  تیم 
هم سومین  حاال  و  شد  آسیا  و  آسیا  غرب  قهرماني  مسابقات 
سال متوالي است که در میدان هاي بین المللي حضور پیدا مي کند. 
بازي ایران برابر آمریکا مي تواند سنگ محک خوبي براي تیم به 
حساب بیاید چون قدرتمندترین تیم بسکتبال جوانان جهان در 
در  تجربه حضور  یک  تنها  که  مي کند  پیدا  تیمي حضور  برابر 
رقابت هاي جهاني آن هم در همین رده سني را دارد. ایران در 
مسابقات دوره قبل یعني 2005 یونان در دیدار با همه حریفانش 
نمي آمد-  حساب  به  قدرتمند  تیم هاي  جزو  که  مالزي-  حتي 
شکست خورد در میان 16 تیم شرکت کننده شانزدهم شد. حاال 
فرانسه و  با  از آمریکا  به غیر   B ایران در گروه  این دوره  در 

مصر همبازي است. 

آمریکایي ها با چهار مدال بیشتر فاصله زیادي با بقیه تیم هاي 
مدعي دارند. فرانسه تنها یک بار موفق به کسب مدال برنز این 
باز ي ها شده و نام مصر هم اصال در بین 12 کشور دارنده مدال 
جنبه  از  جدا  مي تواند  که  دیداري  نمي شود.  دیده  رقابت ها  این 
ورزشي از نظر روابط دو کشور نیز حائز اهمیت باشد. همین 
که تیم ملي بسکتبال جوانان بتواند در مقابل پرافتخارترین تیم 
از مسابقات  این دوره  ارائه دهد، کافي است.  بازي خوبي  دنیا 
جهاني از امروز در نیوزیلند شروع مي شود و امروز در سري 
و  ایران  بازي  عالوه بر  دیگر  بازي  هفت  مقدماتي،  بازي هاي 

آمریکا برگزار خواهد شد. 
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ورزش ايران
  

پيروزي تيم ملي فوتسال 
ايران بر روماني  

 
تیم ملي فوتسال ایران در دومین دیدار خود در رقابت هاي جام گرندپري با نتیجه 
پنج بر دو تیم روماني را از پیش رو برداشت تا در صدر گروه خود قرار گیرد. 
تیم ملي فوتسال ایران که براي شرکت در رقابت هاي گرندپري در برزیل حضور 
دارد، برابر تیم روماني قرار گرفت و موفق شد با نتیجه پنج بر دو روماني را از 
پیش رو برداشته و به صدر گروه صعود کند. پنج گل ایران را در این بازي جاسم 
سلطاني، مسعود دانشور )دو گل( و علي کیایي )دو گل( به ثمر رساندند. تیم ملي 
فوتسال ایران امروز در آخرین دیدار خود رودرروي تیم ملي کاستاریکا قرار 
خواهد گرفت. ایران در صورت پیروزي برابر کاستاریکا به عنوان تیم نخست به 
مرحله بعد صعود مي کند و باید در مرحله بعد رودرروي تیم دوم گروه چهارم 

قرار گیرد.   

چون او خوش تيپ و خوش اخالق 
است استعالم نگرفتيم  

 مدیرعامل باشگاه تراکتورسازي پیوستن علیرضا نیکبخت واحدي را به این تیم 
تایید کرد و گفت؛ »این بازیکن با ما به توافق رسید و فصل بعد پیراهن تراکتور 
را بر تن خواهد کرد.« شفق در پاسخ به این سوال که آیا نیکبخت واحدي محروم 
نگرفتید، مي  استعالم  فدراسیون  از  اید و چرا  او را جذب کرده  نیست که شما 
گوید؛ »نیکبخت یکي از بازیکنان خوب فوتبال ایران است و چون خوش تیپ و 
این  او محروم نیست و همه  بگیریم.  ندیدیم استعالم  نیازي  خوش اخالق است 
حرف ها شایعه است.« شفق در پاسخ به این سوال که تا به حال حضور چند 
عباس  امروز  به  تا  »ما  گوید؛  مي  شده،  قطعي  تراکتورسازي  در  جدید  بازیکن 
علیرضا  پوالدي،  مهرداد  میرقرباني،  ترائوره، صابر  آلو  آقایي، رسول خطیبي، 

نیکبخت واحدي و محمد نصرتي را جذب کرده ایم.«   

تيم ملي جوانان ايران مقابل برزيل 
شکست خورد  

  تیم والیبال جوانان ایران که به دعوت برزیل و براي انجام چند دیدار تدارکاتي 
به این کشور سفر کرده است، در دومین دیدارش نیز برابر تیم میزبان مغلوب 
نتایج -25 17، 19-25 و  با  ترتیب  به  تا سوم را  اول  ایران ست هاي  تیم  شد. 
برزیل واقع در شهر  تیم هاي ملي  دیدار در کمپ  این  پایان رساند.  به   25-17
ساکواراما برگزار شد. تیم ایران در این دیدار با ترکیب قائمي، کمالوند، وادي، 
را  برزیل  تیم  اصلي  نفرات  و  آمد  میدان  به  غیاثي، جدیدي، رحیمي و سخاوي 
آئوریلیو، وسز، مائوریسیو، ایساک، پنان، موریلو و تالس تشکیل مي دادند. این 

مسابقه دوستانه به مدت 100 دقیقه به طول انجامید.  

 شفق؛ با محمد نصرتي به 

توافق رسيده ايم  
  

نصرتي  محمد  با  باشگاه  این  توافق  از  تبریز  تراکتورسازي  باشگاه  مدیرعامل 
پیوستن نصرتي زوج  با  امیدوارم  داد و گفت؛  مدافع ملي پوش کشورمان خبر 
مدیرعامل  شفق  ناصر  کند.  بیمه  را  تراکتورسازي  دفاع  خط  نصرتي  برادران 
تراکتورسازي  تیم  به  نصرتي  محمد  جذب  شرایط  افزود؛  تبریز  تراکتورسازي 
مهیاست و در صورتي که این بازیکن براي حضور در تبریز مشکل خانوادگي 
نداشته باشد، پیوستن او به تراکتورسازي قطعي است. شفق افزود؛ با جذب محمد 
نصرتي، خط دفاعي تیم تراکتور با حضور او و برادرش میالد نصرتي استحکام 
پیوستن  درخصوص  وي  یافت.  خواهد  را  برتر  لیگ  در  درخشش  براي  الزم 
کریم باقري به تراکتورسازي اظهار داشت؛ تصور مي کنم باقري تمایل دارد با 
پیراهن پرسپولیس از فوتبال خداحافظي کند و با این شرایط احتمال پیوستن او 
به تراکتور ضعیف است، هرچند ما در جذب این بازیکن باتجربه همچنان مصمم 
هستیم. مدیرعامل تراکتورسازي تاکنون از پنج سهمیه لیگ برتري خود در جذب 

بازیکنان جدید استفاده کرد.  

 اوجاقي 23 تيرماه عازم چين مي شود  
  

حسین اوجاقي کاپیتان تیم ملي ووشوي ایران به دعوت فدراسیون ووشوي چین 
براي حضور در رقابت هاي سلطان ووشوي جهان عازم این کشور خواهد شد. 
این رقابت ها با حضور شش قهرمان برتر ووشوي جهان طي روزهاي 26 و 
27 تیرماه جاري در شهر گوانگجو چین برگزار مي شود. دو قهرمان ووشوي 
چین به همراه قهرمانان کشورهاي روسیه، برزیل، تایلند و حسین اوجاقي شش 
ووشوکار حاضر در این مسابقات خواهند بود. اوجاقي روز سه شنبه 23 تیر 
تهران را به مقصد گوانگجو ترک مي کند و روز یکشنبه 28 تیر به کشورمان باز 
آماده سازي  تمرینات  اکنون  هم  ایران  ملي ووشوي  تیم  کاپیتان  خواهد گشت. 
خود را به همراه ملي پوشان ووشو طي دو نوبت صبح و بعدازظهر در سالن 
شماره 2 ورزشگاه آزادي تهران پیگیري مي کند و یکي از امیدهاي کسب موفقیت 

در رقابت هاي سلطان ووشوي جهان به شمار مي رود.  
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افشين قطبي؛ دليلي براي فداکاري 
دوباره نمي بينم  

 
 در حالي که گفته مي شود مشکالت مالي مهم ترین مساله براي تمدید قرارداد با افشین قطبي است، مدیربرنامه هاي او همچنان 

مشغول مذاکره با مسووالن فدراسیون فوتبال است تا این مشکل به زودي حل 
شود. افشین قطبي در تازه ترین واکنش خود نسبت به تیم ملي مي گوید؛ »من 
امیدوار بودم تیم ملي را به جام جهاني برسانم. وظیفه من این بود که به تیمم 
روحیه بدهم. چه اشکالي دارد ما توقعات مان را باال ببریم؟ تیم ملي انگیزه مي 
خواست، روحیه جنگندگي مي خواست، از این گذشته بازیکنان فضاي روحي 
مناسبي نداشتند اما ما سعي کردیم با ایجاد همدلي و صمیمیت میان بازیکنان 
فضا را بهبود ببخشیم.« وي ادامه مي دهد؛ »البته همه مربیاني که تاکنون به 
تیم ملي آمده اند، زحمت خود را کشیده اند و من قصد ندارم زحمات هیچ یک 
از مربیان گذشته تیم ملي را زیر سوال ببرم. من مسوولیت سختي را قبول 
کرده ام و از عملکرد خودم پشیمان نیستم اما واقعًا متاسفم که تیم ملي به جام 
جهاني نرفت.« قطبي درخصوص مذاکراتش با فدراسیون فوتبال براي تمدید 

قرارداد گفت؛ »همه چیز را به مدیر برنامه هایم سپرده ام. او در حال مذاکره 
با فدراسیون فوتبال است. از طرفي من یک مربي حرفه یي هستم و این بار به صورت حرفه یي با فدراسیون فوتبال قرارداد مي 
بندم.« قطبي تاکید کرد؛ »دفعه قبل که سرمربیگري تیم ملي را پذیرفتم، بدون هیچ چشمداشت مالي و فقط براي کمک به تیم ملي 
پذیرفتم که گفت وگو درخصوص مسائل مالي را کنار بگذاریم اما این بار دلیلي نمي بینم که دوباره فداکاري کنم. به همین دلیل 
منتظر پیشنهاد نهایي فدراسیون فوتبال هستم و هنوز به توافق نرسیده ایم و در صورت توافق باعث افتخار من است که با تیم ملي 

به فعالیت خودم ادامه بدهم.«  

یادي از آخرین پیروزي بازنده فینال زیر 21 سال  
 

خاطره يي مدفون 
زير غبار شکست  

 
در فوتبال گاهي نشانه ها راه را نشان مي دهند؛ به شرطي که تیم ها 

فراست الزم را داشته باشند.
بازنده  نماها  این  در  خورد.  مي  رقم  مشابه  مقاطعي  در  نیز  اتفاقات 
رقابت فینال 365 روز پیش پیروز شد و تیمي که حتي فرصت نیافت 
یابد باز هم باخت.  در تورنمنت بزرگ پارسال )یورو 2008( حضور 
تیمي که با پیراهن سفید یکي از سنگین ترین شکست هاي خانگي تاریخ 
رقیب دیرینه را رقم زد با همان رنگ طرف مغلوب یک طرفه ترین فینال 
بازي  در  نشانه  این  و  اتفاق  تالقي  آن  با  گرفت.  نام  پایه  هاي  رقابت 
دیرینه  دشمنان  انگلیس،  و  آلمان  بین  اروپا  سال   21 زیر  جام  نهایي 
به یاد آورده شد. ژرمن ها براي کسب اولین عنوان قهرماني در این 
رده سني یک بازي منطقي انجام دادند و در سوي مقابل انگلیس پایان 
انتظار 25 ساله را از طریق ساق هاي هنرمند جمعي از برترین متوسط 

هاي حال فوتبال جزیره جست وجو مي کرد.

چه اتفاقي رخ داد

کاسترو مانند بازي قبلي دو تیم در مرحله گروهي سرشار از انگیزه 
بود و بار دیگر به کمک پاس زیباي هم تیمي هایش و البته تک ضربه 
یي زیبا توپ را از »کواچ« عبور داد. از آنجا به بعد الزم نبود مهاجمان 
آلمان زجر زیادي متحمل شوند چون جانشین جوهارت دروازه بان 
محروم انگلیس مي توانست به تنهایي برتر از هر مهاجمي توپ را به 
که  شرایطي  در  درست  کند.  رهنمون  شیرها  سه  دروازه  تور  سمت 
یک ضربه  اوزیل  بود،  تاکتیکي خود  تدابیر  عملي شدن  منتظر  پیرس 
توپ درون  کواچ  اشتباه مسلم  با  نهایت  در  و  نواخت  زیبا  ایستگاهي 
نمي رسید  نظر  به  اشتباه  پیرس  هاي  تعویض  گرفت.  آرام  چارچوب 
اما بي گمان تدابیر تاکتیکي هروبش بهتر از اقدامات بازیکن سابق تیم 
ملي انگلیس بود. در این شرایط بازیکن تازه وارد عضو بایرن را دیدیم 
که چگونه به محض حضور در جریان بازي دو گل زیبا درون دروازه 
رقیب جاي داد. آلمان اینچنین براي نخستین بار فاتح رقابت هاي زیر 
21 سال شد تا این افتخار به سایر دستاوردهاي فوتبال پایه ژرمن ها 
الصاق شود. انگلیس باخت تا از سال 1993 همچنان در حسرت کسب 
فاتحان  بماند. آخرین  فوتبال جهان  تمام سطوح ملي  یک قهرماني در 
انگلیسي امثال بکام، بات، نویل، فاولر و جمعي از بزرگ ترین ستاره 
هاي اوایل هزاره جدید نام داشتند. بر سر آخرین انگلیسي موفق چه 

آمده؟ 
خاطره 1993

تد پاول سال 1993 جمعي از نخبه ترین نوجوانان جزیره را رهسپار 
رقابت هاي زیر 18 سال اروپا کرد. بي گمان »جولیان جوچیم« بازیکن 
سالیان آتي استون ویال که از سوي مربي وقت خود در لسترسیتي یکي 
از بزرگ ترین مهاجمان تاریخ فوتبال جزیره تلقي مي شد، ستاره اصلي 
آن تیم نام داشت. پنج تن از بازیکنان زیر 16 سال اکنون در آخرین 
سال هاي دوران حرفه یي به سر مي برند؛ افرادي مانند نیکي بات، رابي 

فاولر، گري نویل، سول کمپل و پل اسکولز. عده یي نظیر کریس کاسپر 
به دلیل آسیب دیدگي خیلي زود فوتبال را کنار گذاشتند.

از  یکي  بعد  بوسید و شش سال  را  24 سالگي چمن سبز  در  کریس 
تیم  آن  بازیکنان  اکثر  فوتبال شناخته شد.  تاریخ  مربیان  ترین  جوان 
طالیي عضو لیدزیونایتد و منچستریونایتد بودند. به هر حال دو رقیب 
دیرینه پاي ثابت فینال جام حذفي تلقي مي شدند و بهترین جوانان را 
در اختیار داشتند. اگر دنبال نام دیوید بکام مي گردید، باید بدانید او 
در روزهاي ابتدایي بازي براي منچستریونایتد چندان مورد توجه تیم 
هاي پایه انگلیسي قرار نداشت. برخالف بکس، اسکولز ستون جوخه 
زیر 16ساله محسوب مي شد. کمپل هم از سوي نویسنده گاردین لقب 
پسر آهنین را دریافت کرده بود، هرچند به دستور پاول مجبور شد به 

جاي بازي در دفاع میاني جنگ با هافبک هاي رقیب را تجربه کند.

)هافبک و دروازه  دیگر مهره هاي کلیدي کریس دي و دارن کاسکي 
تاکتیک  یک  اتخاذ  هایي  دارایي  چنین  با  داشتند.  نام  لیدزیونایتد(  بان 
مناسب اصاًل دشوار به نظر نمي رسید. اسکولز در خط حمله قرار مي 
گرفت، فاولر نقش حامي او را برعهده داشت و خود از پشت سر توسط 
جوچیم و فورستر )گالن( حمایت مي شد. کاسکي بازي سازي مي کرد 
و تنکلر و اسکولز )بات( به موازات این بازیکن در خط میاني توپ مي 
زدند. نویل، شارپ، کمپل و کاسپر نیز جلوي دروازه بان به هنرنمایي 
مي پرداختند. در روزگار آغاز سلطه منچستریونایتد بر فوتبال جزیره 
هر یک از نام برده ها به واقع توانایي خلق معجزه را داشتند، مثل کوین 
گالن که در فصل 1992-1993، 64 بار براي تیم جوانان کوئینزپارک 
رنجرز گل زد و در نخستین بازي فصل آینده نیز به تنهایي هشت بار 
تور دروازه رقیب تیمش را لرزاند؛ مي توان از جولیان جوچیم موتور 

محرک استون ویال در فصل

1999-2000 هم نام برد. این بازیکن مدت ها قبل از چهره شدن، به دلیل 
ثبت دو گل فوق العاده زیبا و باورنکردني در جام حذفي مقابل بارنزلي 
اینجاست؛  سوال  حاال  آورد.  دست  به  زیادي  شهرت  پورتسموث  و 
با تحقیق  اکنون کجا هستند؟ شاید بتوان  بازیکنان مطرح سال 1993 
زیاد از زندگي شخصي آنها مطلع شد اما حتي کوهي از دالیل هم نمي 
بازیکنان جوان و  این مضمون باشد؛ چرا  با  تواند پاسخگوي سوالي 
پدیده هاي فوتبال جزیره فقط از صافي باشگاه هایشان فرصت رشد 
و نمو را مي یابند؟ چرا گمنام هاي ملي پوش تنها به خاطر یک انتخاب 

نامناسب بي باشگاه مي مانند و محو مي شوند؟

سرنوشت هاي نامرتبط

هلند  سیبرسکي،  و  ژتو  داکور،  فرانسه  سد  از  گذر  با   1993 انگلیس 
به  دني  و  مورنو  ژاوي  اسپانیاي  البته  و  جیو  و  کالیورت  سیدورف، 
مدافع  ترکیه  هم  آنجا  یافت.  راه  فینال  بازي  به  گروه  اول  تیم  عنوان 
عنوان قهرماني رقابت هاي زیر 19 سال مغلوب پنالتي کاسکي در دقیقه 
77 شد. چه جالب، 16 سال بعد نیز یکي از دو سهمیه صعود در اختیار 
انگلوساکسون ها قرار گرفت و درام نیمه نهایي نیز فرجام خوشي در 
پي داشت. پایان فیلم اما اصاًل شبیه سکانس هاي ماقبل پایاني نبود؛ 
پایاني را محکم برداشت  انگلیس 1993، بي نام و نشان گام  آنجا که 
انگلیس، هشت  جوانان  ترین  کارآزموده  از  مقابل جمعي  در سوي  و 
سال پس از برتري پنج بر یک بزرگساالن کشورشان مقابل آلمان، با 
همان اختالف گل مقابل رقیب دیرینه سر تعظیم فرود آوردند؛ آن هم 

در یک فینال.
برگرفته از گاردین 
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ورزشی ايران و جهان

ورزش جهان
»ريبري« در تمرين بايرن حاضر مي شود  

 
روز  مونیخ،  بایرن  ترک  درباره  شایعه  و  خبرها  تمام  وجود  با  ریبري  فرانک 
چهارشنبه در شروع تمرین هاي آماده سازي فصل آینده این تیم حاضر خواهد 
همگي خواستار حضور  و چلسي  بارسلونا  منچستریونایتد،  مادرید،  رئال  شد. 
ریبري بودند اما زماني که تمرین هاي آماده سازي مونیخي ها براي فصل آینده 
آغاز خواهد شد، این بازي ساز فرانسوي همراه با هم تیمي هاي دو فصل اخیرش 
تمرین خواهد کرد. اولي هوینس مدیر بایرن مونیخ به هواداران این تیم وعده داد، 
ریبري فصل آینده را هم در آ لیانس آر نا توپ خواهد زد. او گفت؛ »فرانک روز 
اول ژوئیه در کنار ما در مرکز تمریني خواهد بود. آیا دیگران فکر مي کردند ما 
در این مورد کوتاه آمده و تسلیم خواهیم شد؟ آیا ما از خودمان ضعف نشان 
دادیم؟« کریستین نرلینگر مدیر جدید باشگاه بایرن مونیخ و بازیکن سال هاي 
پیش این باشگاه گفت؛ »براي برخي از بازیکنان هفته هاي آغازین کار زیرنظر 
لوئیس فن گال سرمربي جدید ما دشوار خواهد بود از جمله براي ریبري. با این 
حال نبرد بر سر پست ها باید در مونیخ پابرجا باشد. حتي لوکاتوني هم اکنون 

باید خودش را در رقابت با ماریو گومز اثبات کند.«  

دل بوسکه؛ مدعي قهرماني جام جهاني  
 

 سرمربي تیم ملي اسپانیا پس از کسب مقام سومي جام کنفدراسیون ها گفت؛ 
مدعي قهرماني جام جهاني 2010 هستیم. ویسنته دل بوسکه تصریح کرد؛ به همه 
سواالت پاسخ مي دهم و اعتقاد دارم هیچ کم کاري یا سهل انگاري از سوي من 
یا شاگردانم صورت نگرفته است. وي افزود؛ طبیعت فوتبال همین است، ما 90 
دقیقه روي دروازه امریکا فشار آوردیم اما روي دو ضدحمله، دو گل خوردیم. 
قصد توجیه ناکامي خود را ندارم اما اسپانیا با برگزاري بازي هاي بسیار خوب 
ثابت کرد مدعي قهرماني در جام جهاني 2010 است و اقتدار یورو 2008 خود را 

در جام جهاني تکرار مي کند.  

بوفون؛ يوونتوس بايد فاصله اش با 
اينتر را کاهش دهد  

 
 یوفا؛ »جیان لوئیجي بوفون« دروازه بان باشگاه یوونتوس براین باور است که 
دستیابي به هر سکو و افتخاري مستلزم کاهش فاصله یوونتوس با اینترمیالن 
در  کند،  مي  سپري  را  تعطیالتش  که  ایتالیا  فوتبال  ملي  تیم  بان  دروازه  است. 
آینده  هاي  رقابت  در  یووه  براي حضور  را  وب سایت شخصي خود خطوطي 
ترسیم کرده است. وي گفت؛ ما با بهترین امکانات و داشته ها کارمان را شروع 
داریم.  رو  پیش  متعدد  اهداف  با  طوالني  فصل  یک  دانیم  مي  اما  کرد  خواهیم 
متاسفانه رقابت هاي این فصل طبق برنامه و انتظار پایان نیافت اما باید در یک 
لیگ متعادل به بازي ادامه و فاصله موجود با اینتر را کاهش دهیم. دروازه بان 
باشگاه یوونتوس سپس به ارائه دیدگاه هاي خود درباره تیم ملي ایتالیا پرداخته 
و اظهار داشت؛ به هیچ وجه در پي توجیه نیستم اما اطمینان دارم که ما با بهترین 
شرایط و آمادگي کامل به آفریقاي جنوبي نرفتیم. به گفته وي ایتالیا در بهترین 
حالت 60 درصد از آمادگي همیشگي اش را داشت اما با تمام توان در رقابت هاي 

جام جهاني در سال آینده حضور خواهد یافت.  

فن درسار از خداحافظي احتمالي 
خود خبر داد    

دروازه بان هلندي تیم منچستریونایتد انگلیس یک فصل دیگر به فعالیت در ورزش 
فوتبال ادامه خواهد داد. ادوین فن درسار اعالم کرد یک سال دیگر از قراردادش 
با شیاطین سرخ باقي است و مي خواهد آن را به انجام رساند. این دروازه بان 
38ساله به یک شبکه تلویزیوني هلند گفت؛ سال به سال در مورد فعالیت ورزشي 
ام برنامه ریزي مي کنم. مي بینم هنوز قابلیت بدني براي حضور درون دروازه و 
بازي در سطح باال و در تیمي نظیر منچستر را دارم. پس یک سال دیگر نیز بازي 
مي کنم. فن درسار عنوان کرد؛ فکر مي کنم امسال، آخرین سالي باشد که درون 
دروازه قرار مي گیرم و بازي خواهم کرد. پس از آن، فکر مي کنم براي همیشه 
اعالم بازنشستگي خواهم کرد. این دروازه بان که سابقه بازي در فوالم انگلیس، 
یوونتوس ایتالیا و آژاکس هلند را دارد، از سال 2005 در منچستر بوده و تا به 

امروز در 132 بازي با پیراهن این تیم به میدان رفته است.  
 

سرگرداني 40 هزار هوادار رئال 
مادريد در فرودگاه باراخاس  

  
بیش از 40 هزار هوادار رئال مادرید در فرودگاه ملي اسپانیا براي استقبال 
از کاکا تجمع کرده اند، اما هنوز او را ندیده اند. هواداران بي شمار این تیم 
اسپانیایي که موفق به خرید بلیت مراسم معارفه کاکا در برنابئو نشده اند، 
کوشیدند در فرودگاه باراخاس مادرید، این برزیلي را از نزدیک تماشا کنند. 
مورد  بازیکن  نتوانند  جمعیت  این  شده  باعث  مادرید  رئال  امنیتي  تمهیدات 
عالقه خود را تا این لحظه ببینند. در میان مردم شایعه شده که احتمال انتقال 
کاکا با یک هلیکوپتر متعلق به رئال مادرید، به طور مستقیم به چمن برنابئو، 

قوي تر است.  

ویمبلدون بدون ستاره لطفي ندارد 

 چرا نادال 

انصراف داد 
 

کنار کشیدن رافائل نادال از مسابقات اخیر تنیس ویمبلدون، از 
بزرگ ترین وقایع این ورزش در سال جاري بوده است. مرد 

شماره یک این ورزش که اسپانیایي و چپ دست است، نزدیک 
20 روز قبل از انصراف از مهم ترین تورنمنت تنیس دنیا، در 
مرحله چهارم اوپن فرانسه دومین گرنداسلم امسال تنیس جهان 
به رابین سودرلینگ سوئدي باخته و از کسب پنجمین قهرماني 
متوالي اش در آنجا که رکوردي جدید براي این مسابقات بود، 

بازمانده بود. 
این ترتیب ورزشکار 23 ساله یي که فن و قدرت را با هم  به 
داشته و از اواسط تابستان سال پیش روژه فدرر رقیب بررگ 
سوئیسي اش را به رده دوم جدول جهاني تنیس تنزل داده بود، 
اخیر خود  دادن جایگاه رفیع یک سال  از دست  حاال در خطر 
قرار گرفته است، به خصوص که فدرر در رقابت هاي امسال 
روالن گاروس سرانجام اولین قهرماني خود را بعد از سال ها 
تالش و ناکامي کسب کرده و پس از قبول سه باخت متوالي تلخ 
در فینال آن گرنداسلم در برابر نادال، امسال به بهترین نحو از 

حذف شگفت انگیز او در پاریس بهره مند شده است.
اما ماجراي کنار کشیدن نادال از ویمبلدون 2009 چه بوده و 
سه  دو  گفت  باید  پاسخ  در  است؟  آمده  او  سر  بر  بالیي  چه 
عامل اصلي وي را کمرنگ کرده بود و او چاره یي جز کناره 
گیري ندید؛ یکي فرم بد بود که از خستگي شدید او ناشي مي 
مفاصل  التهاب  و  زانو  ناحیه  از  او  دیدگي  آسیب  دیگري  شد. 
زیر زانوي وي که این اتفاق هرچند در جریان مسابقات بزرگ 
افتاد، اما این نیز ریشه در خستگي او داشت.  پاریس براي او 
وي آنقدر در یکي دو سال اخیر به طور پیوسته در مسابقات 
تنیس شرکت داشت که بدیهي بود یک جا و یک روز به لحاظ 
ایجاد شود.  برایش  و چنین شرایطي  مواجه  با مشکل  فیزیکي 
مساله سوم، ضربه روحي سنگیني بود که نادال بر اثر شکست 
زودهنگام خود در روالن گاروس متحمل شد. او آنقدر از تکرار 
این  پاریس مطمئن بود و رسانه ها هم روي  پیروزي اش در 
وقتي  که  بودند  گفته  سخن  اطمینان  با  و  کرده  تبلیغ  موضوع 
چنین نشد و در برابر سودرلینگ کم آورد، بیش از هر کسي 
خودش شوکه شد و هرگز نتوانست این مساله را در خود هضم 

کند و با آن کنار بیاید. با این حال نادال از یک هفته مانده به 
شروع ویمبلدون به لندن آمد و در آن شهر مشغول تمرین هاي 
بهبود  زانویش  مصدومیت  اواًل  دریابد  تدریج  به  تا  شد  سبک 
یافته است یا خیر و ثانیًا متوجه شود از چه میزان آمادگي بعد 

از متوقف شدنش در پاریس برخوردار است. 
روزهاي  او  نبود.  مثبت  چندان  نادال  براي  این سواالت  پاسخ 
پنجشنبه 28 و جمعه 29 خرداد دو بازي دوستانه در لندن مقابل 

لیتون هیوئیت استرالیایي و استانیسالس 
واورینکاي سوئیسي انجام داد و وقتي هر دو را واگذار کرد، 
در  درخشش  براي  الزم  روحي  توان  دریافت  پیش  از  بیش 
ویمبلدون امسال و تکرار قهرماني اش در آنجا را ندارد و اگر 
اصاًل شرکت نکند، به نفعش خواهد بود؛ مردي که همیشه و بحق 
سلطان زمین هاي خاکي نامیده شده و براي صحت این ادعا طي 
پنج سال اخیر در کل مسابقات خود روي این نوع زمین ها فقط 
سال  بود  توانسته  سرانجام  اینکه  تا  است  داشته  باخت  شش 

پیش در فینال ویمبلدون در نبردي کالسیک و پنج سته بر فدرر 
نظر شایسته  هر  از  آنجا  در  قهرماني  با کسب  و  پیروز شود 
پیشي گرفتن از فدرر در صدر جدول جهاني تنیس جلوه کرده 
بود. او در شرایطي به صدر جدول راه یافته بود که فدرر 5/4 
سال در آن نقطه مستقر شده و از هر لحاظ بر تنیس جهان حکم 
رانده بود. نادال که با واگذاري عنوان قهرماني پاریس به فد رر 
قهرماني  چهاردهمین  به  سوئیسي  متین  ستاره  رسیدن  باعث 
اش در گرنداسلم هاي چهارگانه شده بود )و این برابر با رکورد 
مسابقات  گونه  این  در  امریکایي  سمپراس  پیت  هاي  قهرماني 
است( اینک باید به جبران ضررهاي این ماجرا و ترسیم آینده 

خود بیندیشد.
سخت ترين تصميم

اندازه هاي ویمبلدون  در  تورنمنتي  نادال مي گوید؛ »وقتي در 
شرکت مي کنم، باید حتمًا در نهایت توان و با احساس اطمینان 
از درخشش در این رقابت ها باشد و اگر جز این باشد، اصاًل 
به میدان نیایم بهتر خواهد بود. احساس و برداشت من این بود 
روندي  چنان  از  و  ندارم  را  مسابقات  فتح  توان  و  آمادگي  که 
دورم. چیزهاي مختلفي را تست کردم و هیچ کدام جواب نداد. 
در نهایت به کاري دست زدم که دیدید و به نقطه یي رسیدم 
که مي دانید. این سخت ترین تصمیم زندگي ام بود اما قول مي 
دهم به جبران آن، سالمتم را بازیابم و با تمامي توان، به فکر 
تکرار موفقیت هاي گذشته باشم و امیدوارم این مورد در اسرع 
وقت شکل گیرد.« بعد از گوران ایواني سویچ کروات که در سال 
2002 به عنوان قهرمان دوره قبلي ویمبلدون حاضر به بازگشت 
به صحنه نشد و در رقابت هاي 2003 این تورنمنت شرکت نکرد 
و استان اسمیت امریکایي که در سال 1973 چنین کرده بود، 
نادال اولین قهرمان تنیس ویمبلدون است که قدم به دوره بعدي 
نمي گذارد. این امر شاید به سود تمام رقباي بزرگ او و به ویژه 
فدرر در ویمبلدون تمام شود اما او قطعًا وقت و امکان این را 

دارد که خود را بازیابد و به همان جنگجوي گذشته بدل شود.
منبع؛ هرالدتریبون
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Madanchi joins UAE Al-Ahli 

Mehrzad Madanchi joined the UAE’s Al-Ahli on Wednesday on a one-year contract. 
The 24-year old Iranian international passed his medical examination on Wednesday in the Dubai-based club. 
Madanchi, who has played for the Emirati Al-Shaab and Al-Nasr clubs, has been preferred to Brazilian Cesario in 
the club. 
It is said that Madanchi joined Al-Ahli for 1 million euro. 
Madanchi will accompany Al-Ahli in the 6th edition of the FIFA Club World Cup which will be hosted by Abu 
Dhabi in December
 

PERSIAN SPORT

Two Iranian lifters tested 
positive for banned substance 

Two Iranian weightlifters have been tested positive for using banned 
substance, according to the Iran National Anti-Doping Organization 
(NADO) on Tuesday. Rashid Sharifi, who finished first in the Asian 
Senior Weightlifting Championship in May, was tested positive for 
prohibited substance. “We have requested the World Anti-Doping 
Agency (WADA) to test Sharifi’s “B” sample,” Iran NADO spokes-
man Ramin Tabatabei said. Mohsen Davoudi, another Iranian lifter 
who won the gold medal in the Asian Youth Weightlifting Champi-
onships in July, has also been tested positive for banned substance 

Iran went to Brazil to win gold, coach
Iran’s military volleyball team coach Farhad Nafarzadeh said that his 
team went to Brazil to win the championship. Iran claimed the title 

at the 30th World Military Volleyball Championship by easily beat-
ing Brazil 3-0, partials of 25-22, 25-18 and 25-19. 
“This team trained hard for two months. We arrived here really pre-
pared and ready to win a medal.” Nafarzadeh said. 
We knew we wanted a medal, preferably the gold medal, and we 
showed the world our strength. It is a very happy day for us. 

Iran drops down six 
places in FIFA ranking
Iran has been dropped six places in the FIFA World Ranking re-
leased on Wednesday. 

Iran went down to 58th with 559 points. Australia, Japan and South 
Korea are the best Asian teams respectively in the ranking. 
Brazil has toppled Spain in the top of the table following their Con-
federations Cup triumph in South Africa. 
Iran fell in FIFA World Ranking after the team failed to advance to 
the 2010 FIFA World Cup. 
FIFA top ten teams: 1-Brazil, 2-Spain, 3-Holland, 4-Italy, 5-Germa-
ny, 6-Russia, 7-England, 8-Argentina, 9-France, 10-Croatia

IFF Awaiting Qotbi’s Response
 
Iran’s Football Federation (IFF) has given 
Qotbi a grace period of four days that started 
Monday to announce his plans to the federa-
tion for extending his contract.
IFF and Qotbi have not yet reached an agree-
ment on terms of the contract. 
“Qotbi has not responded to our request to 
announce his plans. It is said his agent has 
criticized the fee. I will talk to him seriously 
in the next few days,“ IFF president Ali Kaf-
fashain said. 
Qotbi has to respond to IFF by the end of 
the week otherwise the federation will sign 
a contract with another Iranian coach, he 
added. 
The 45 old-year coach, who inspired Persepo-
lis football club to win Iran’s Premier league title after six years, took charge of the country’s national team from 
Mohammad Mayelikohan in April. But the Iranian-American coach failed to steer the team to the FIFA World 
Cup in South Africa. Iran finished fourth in Group B of the 2010 World Cup qualifiers after South Korea, North 
Korea and Saudi Arabia. 
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Art & Culture
Iranian Poet 
Mohammad 
Hoqouqi Dies 
Renowned Iranian poet and critic 
Mohammad Hoqouqi has died at 
the age of 72 after suffering from 
cardiac and renal problems for sev-
eral years, according to Press TV. 
Hoqouqi passed away after his 
hepatitis relapsed, resulting in liver 
Cirrhosis, which led to his death in 
his hometown of Isfahan on Mon-
day. 
Mohammad Hoqouqi worked with 
many acclaimed Iranian literary 
figures such as Houshang Golshiri, 
Abolhassan Najafi, Mohammad 
Kalbasi, Ahmad Miralayi, Mansour 
Koushan and Amir-Hossein Afra-
siabi. 

He published over 30 books, includ-
ing Modern Poetry, from Beginning 
until Today, which was considered 
the only encyclopedic source on 
modern Persian poetry for nearly 
thirty years. 

Hoqougi is also known for his in-
troductions and critical articles on 
the poems of Nima Youshij, Sohrab 
Sepehri, Ahmad Shamlou, Mehdi 
Akhavan-Sales and Forough 
Farrokhzad.

Iranian foundation 
honors Austrian 
Iranologist Fragner
Austrian Iranologist Bert Fragner received Iran’s Historical Literary 
Dr. Mahmud Afshar Award for his lifetime of research and activities 
on Iran’s history and culture in Tehran. 
The award committee of the Mahmud Afshar Foundation selected 

Fragner for the award this year, the head of foundation Mohammad-
taqi Joneydi told the MNA reporter. 
The award ceremony was scheduled to be held on June 20 but was 
postponed due to an illness of Fragner. As the winner should be 
present at the ceremony, the event will be held later in summer or in 
early autumn this year, he added. 
Bert Fragner is the Director of the Institute of Iranian Studies of the 
Austrian Academy of Sciences in Vienna. He got his PhD in 1970 
with his thesis, “Hamadan during the early Islamic period.” 
Born in 1890, scholar Mahmud Afshar established a foundation in 
1958 for the purpose of publishing books and theses to boost the 
Persian language. After his death in 1982, he had designated some 
of his properties in Tehran and Shemiran to be literary centers. 
The Mahmud Afshar Foundation annually awards scholars who 
have contributed valuable literary work or research. 
French Orientalist and expert on Hafez, Charles-Henri de Fouche-
cour was awarded for his lifetime of research and activities on the 
Persian language and literature in previous edition of the event. 

Saddeq Hedayat 
stories now available in Georgian

Six works by Sadeq Hadayat, Iran’s foremost modern writer of 
prose fiction and short stories, have recently been published 
in Georgian. 

“The Blind Owl”, “The Stray Dog”, “Three Drops of Blood”, 
“Mr. Haji”, “Buried Alive”, and “The Pearl Cannon” have been 
translated by a number of academics teaching the Persian 
language at universities in the Georgian Republic, Hedayat’s 
nephew Jahangir Hedayat said on Monday. 

“The Blind Owl,” about a painter who sees the presence of 
death in his murderous, feverish nightmares, is the most fa-
mous modern Persian novel both in Iran and Europe as well 
as in America. 
It is considered Hedayat’s masterpiece and was not published 
in Iran until 1941. 

“The Blind Owl” was written during the oppressive latter years 
of Reza Shah’s rule. It was originally published in limited edi-
tion in Bombay, during Hedayat’s year-long stay there in 1937, 
stamped with “Not for sale or publication in Iran.” 

It first appeared in Tehran in 1941 (as a serial in the daily 
“Iran”) after Reza Shah’s abdication, and had an immediate 
and forceful effect. 
Many of Hedayat’s short stories, which have been translated 
in various languages, are regarded as among some of the best 
written in twentieth century Iran. 
He is considered as the founder of modernism in Persian fic-
tion. 

Latifi Planning Film on Ronaldo
Iranian filmmaker Mohammad-Hossein Latifi has announced 
plans to make a film on Brazilian soccer player sensation Ron-
aldo. 
According to Fars News Agency, Latifi and producer Mansour 
Sohrabpour traveled to Sao Paolo upon Ronaldo’s invitation to 
negotiate the project, Presstv wrote. 
The film will be made outside Iran with a non-Iranian cast and 
the title agreed so far would be ’Ronaldo, Number 9’. But that is 
subject of change. 
The project too is still uncertain and the making the film entirely 
depends on Ronaldo’s decision. 
Ronaldo Luis Nazario de Lima is a professional soccer player cur-
rently playing for Campeonato Brasileiro club Corinthians. 
In the past he has played for Barcelona, Internazionale, Real Ma-
drid and Milan. Appearing in 97 international games, he amassed 
62 goals and is only 15 goals away from the Brazilian national 
scoring record. 
During the 2006 World Cup, Ronaldo became the highest scorer 
in World Cup history with his fifteenth goal, surpassing Gerd 
Muller’s previous record of 14.

Over 80 more 
ancient, historical 
sites identified in 
northeastern Iran
Persian Weekly Culture Desk-
 An archaeological team identified over 80 additional 
ancient historical sites during their latest research 
project in the Maneh-Samalqan region in North 
Khorasan Province over the past few months. 
Five state-run projects such as construction of 
three dams and a railroad and building of a gas 
pipeline are scheduled to be initiated in the region 
in northeastern Iran. 

The study was carried out in order to pinpoint 
locations of ancient historical sites on local maps 
to enable the projects’ owners do their job without 
damaging the sites. 

Sites dating back from the Neolithic era to the Qajar 
period have been identified in the region, team 
director Mohammad-Taqi Ataii told the Persian 
service of CHN on Wednesday. 

The relevant maps have been handed over to officials 
of the dam projects and the National Iranian Gas 
Company, he stated. 

However, he added that the officials of the railroad 
project have not detailed them about the railroad 
route. 

No start date for the projects was mentioned in the 
report. 
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Mirmalas Cave 
in Disrepair
   
The 12,000-year-old Mirmalas Cave in Kouhdasht, Lorestan 

province, is in disrepair.
The cave in Sarsorkhain Mountain contains color paintings 
and patterns on the southern and northern walls, which de-
pict scenes of battle, hunting, human figures and animals. 
There are also images of deer, cow, dog, fox and a person 
hunting animals on horseback in red and black, Mehr News 
Agency reported.
  

Mysterious Inscriptions

Near the peak of Sarsorkhain Mountain is Houmiyan 
Mountain, another mount in Kouhdasht District, which 
has unique stone inscriptions.
After the discovery of Mirmalas Cave and Houmiyan, Pro-
fessor Girshman examined related photos and slides, and 
said the discovery of paintings in a cave in Lorestan is im-
portant. 

“In all archeological studies on excavations pertaining to 
caves of Iran, be it my findings in Bakhtiyari mountains or 
the excavations in Bisotoun, Alborz and Khorasan moun-
tains, paintings were never found and this indicates the sig-
nificance of this discovery,“ he said.
These mountains hold many secrets and mysteries, and 
manifest the sadness and happiness of people who resided 
there thousands of years ago. These inscriptions reveal the 
artistic endeavors of those residents on stones. 
A professor of Cambridge University, McBorney, said the 
paintings on the walls of Mirmalas Cave, which include 
people riding on horses and scenes of war and hunting ani-
mals with bow and arrow, date back to 1500-2000 BC.   
 
“Since the art of horse riding was introduced to the region 
during that period by Iranians, these paintings do not be-
long to an older period. The importance of those paintings 

is that they show the very first manifestations of the crave 
for arts among the cavemen of Kouhdasht. They gradu-
ally perfected the art and transferred it to next generations. 
In the first millennium BC, these paintings and patterns 
emerged on bronze object d’arts of Lorestan,“ he said.

All the paintings on Kouhadasht’s rocks are designed in a 
circular row in the caves situated a few kilometers west of 
the city of Kouhdasht. The size of human faces painted in 
Mirmalas Caves is between 10 cm to 30 cm. The history of 
painting on stones in Iran dates back to the Neolithic Pe-

riod, which is about 4500 BC.

Damage

In addition to the stone paintings of Mirmalas Cave, Kouh-
dasht has older stone inscriptions in Houmiyan Mountain.
The Houmiyan mountain range extends from north to 
northwest of the city of Kouhdast and is surrounded by oak 
trees. Travelling through this beautiful landscape energizes 
any visitor. However, what saddens every Iranian, especially 

residents of Lorestan, is that coal and sharp objects have 
been used to draw images on the unmatched and invalu-
able paintings. Spray paint has also been used to damage 
the unique paintings such that the original patterns are no 
longer visible. 

Sunshine and limestone salts have also damaged a portion 
of paintings that have a striking similarity to the paintings of 
Lasco caves in France.

It is perhaps appropriate to review the regulations of the 
United Nations Educational Scientific and Cultural Or-
ganization (UNESCO) about stone inscriptions in order to 
grasp its significance.

UNESCO stipulates that stone paintings should never be 
touched or made wet, nothing should ever be added to 
them, nobody should walk on them, they should remain as 
they are and people should only take photos of them.

Given the dismal conditions of the ancient stone paintings 
of Mirmalas Cave, one wonders why this invaluable cultural 
heritage has not been protected. In comparison, the paint-
ings of Lasco caves are fenced with a glass wall to be protect-
ed against the humidity created by the breathing of visitors.
Mirmalas paintings have some of the most unique color 
patterns in Iranian history and should be protected. By in-
stalling thick plastic or small screens, people’s access to Mir-
malas paintings should be avoided. This is not very costly. If 
we do not do that today, then in the next few years there will 
remain no trace of this matchless heritage. 

These paintings represent the national identity of Iranians 
and related organizations should value them more. They 
are the best means of expanding tourism and ecotourism in 
the region, and display the grandeur of the ancient Iranian 
nation.
 
 

Red Tide 
Under Control 
 Amid concerns that warming weather increases red tide, 
researchers say the soap-like foam substance produced 
by algae in the Persian Gulf is retreating. 
As tourists and residents enjoy the beach, nature has 
been struggling to avoid the red algal bloom and experts 
are keeping a watchful eye on the situation. 
The phenomenon known as “red tide“ is actually the 
result of an algal bloom, wherein marine or fresh water 
algae accumulate rapidly in the water, Presstv reported.
The latest ecological studies revealed the bloom of the 
microorganism Cochlodinium polykrikoides is under 
control. 
Spring rains have played a helpful role in controlling the 
dangerous phenomenon by cooling down the weather. 
Before the rains, four to five million units of algae could 
be found in a liter of Persian Gulf water. After the spring 
rains, the number decreased to 10,000 units per liter. 
Scientists believe if the phenomenon is left uncontrolled, 
serious effects will appear on the Persian Gulf 
ecosystem. 
Iranian researchers are racing to find ways to stop 
the spread of the red tide before the ocean warms in 
summer. 
The effect of excessive algae on fish can be lethal. It 
produces oxygen radicals that can damage fish gills, 
possibly leading to suffocation. 
Last year, the little creatures were to blame for 45 tons 
of dead fish; the damage inflicted on the Persian Gulf is 
estimated to be close to $500 million.
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Iran Largest China 
Crude Supplier 
  Energy Intelligence reported that Chinese crude imports rose by 5.5 percent 
to 4.04 million barrels per day in May, with Iran becoming the largest supplier.
As per the report, imports from Iran almost doubled to 730,000 barrels per day 
while imports from Saudi Ara-
bia reached 653,000 barrels per 
day, which shows a 15.5-percent 
decline, Steelguru.com wrote.
Imports from Angola dropped 
35.5 percent to 483,000 bar-
rels per day, while volumes 
from Oman rose 70 percent to 
319,000 barrels per day and im-
ports from Kuwait almost tri-
pled to 244,000 barrels per day.
Demand from China may be up, according to the International Energy Agency, 
while global demand for crude is off 2.9 percent year over year.
Although it might be popular and trendy to talk about China being the “next 
big thing“, the reality is that the tail cannot wag the dog no matter how much it 
tries. 
The United States is still the world’s largest consumer of oil by far. Unfortu-
nately for China, at least for now, the laws of nature will not be rewritten.
According to the most recent CIA Fact Book figures on Oil consumption, the 
United States currently consumes nearly as much oil per year as the entire Eu-
ropean Union and China combined. As a result, based on these figures, when 
demand from the US is off, the nearly 5 percent China’s increase does not mean 
much. 
When looking at the math, a 4.9-percent decrease in US consumption equates 
to 1,013,320 bpd lost. When that figure is contrasted against China’s consump-
tion gain of 6 percent, an increase of 472,800 bpd, the disparity is easily recog-
nizable. 
China is not ’really’ increasing consumption, and as a result will not be able to 
affect oil prices indefinitely. Over the past several months (since March), China 
has been attempting to hoard commodity resources through speculative buy-
ing. This heavy buying is being led by Chinese stimulus money that has been 
flowing into its banking system.
Once at the banks, due to lending law differences, this stimulus money is able 
to be lent out for use within the broad commodities markets. More specifically, 
Chinese banks are able to book physical commodities as allowable collateral as-
sets and can lend on commodity purchases with physical delivery. This cannot 
be done by many other places in the world. 
Since lending on commodity investment is allowable, Chinese banks and in-
vestors have little reason to pour money into expanding export infrastructure, 
which is already far too large for current global demand. As a result, the stand-
ard in Chinese lending has changed for the time being. 
With nowhere else to lend, this type of commodity borrowing has become lu-
crative for struggling banks and investors alike. To put it quite simply: What 
is the point in developing more export infrastructure that’s not needed? The 
recession will eventually end, so rather than increase capacity, existing export-
ers are trying to deal with the prospects of future: increased input costs and/or 
inflation.

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

ECONOMEY
Exports to Australia Double
 Australia’s Commerce Ministry announced that Iran’s exports to this country reached $120 
million in 2008, showing an increase of 230 percent. 
Trade between Iran and Australia in 2008 reached $324 million, of which $120 million account 
for Iran’s exports to Australia and $204 million for Iran’s imports from Australia, the report 

added.
Based on the report, annual trade between Iran and Australia increased to 23 percent in 2008. 
In 2007, trade between the two countries stood at $262 million, reported IRNA.
Coal, motor vehicles, barley and manganese ore are among the main products Iran imports 
from Australia. Fruits and nuts, building ceiling covers, propane and butane are also among the 
main Iranian products exported to Australia. 

Iran to Overtake Qatar 
Iran will overtake Qatar by inaugurating several phases in South Pars gas field in less than four 
years, said Managing Director of Pars Oil and Gas Company Ali Vakili.
The South Pars gas field, jointly shared by Iran and Qatar, stands 80 km to the south of Assal-
ouyeh that lies on the coast of the Persian Gulf, some 270 km southeast of Bushehr. 
“Currently, phases 15, 16, 17, 18 and 12 are under development,“ he was quoted as saying by 
Iribnews.ir.  
 
He said once these 
phases come on 
stream, Iran will 
overtake Qatar in 
terms of withdraw-
ing gas from the 
field.
Vakili noted that at 
present, the coun-
try produces gas 
from 10 phases 
of South Pars gas 
field.
Phases 1-5 of South 
Pars totally produce 125 million cubic meters of gas per day. In addition, phases 6, 7 and 8, with 
a production capacity of 104 million cubic meters of gas, and phases 9 and 10, with a produc-
tion capacity of 50 million cubic meters, will work at full capacity in the coming months.
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Iran
Iran, Afghanistan 
sign trade MOU
Commerce ministers of Iran and Afghanistan 
here on Tuesday signed a 17-article memo-
randum of understanding to promote bilateral 
trade. 
IRIB reported Iranian Commerce Minister 
Masoud Mirkazemi and his Afghan counter-
part Wahidullah Shahrani inked the MOU to 
streamline two-way trade and expand com-
mercial ties. 
Formation of joint commissions of trade and 
transportation, establishing Kabul-Chabahar-
Dubai airway, issuing business cards for the 
two sides’ tradesmen, establishing Afghani-
stan-Iran joint chamber of commerce in Ka-
bul, signing a preferential trade agreement, ex-
changing trade delegations, and participating 
in the other side’s trade exhibitions are some 
of the MOU’s topics. 
IRNA quoted Chairman of Afghanistan Cham-
ber of Commerce and Industries Mohammad 
Qorban Haqju as saying that Iran’s exports to 
Afghanistan stood at $800 million in 2008. 
Iran imported $4 million worth of products 
like fresh and dried fruits, minerals, precious 
stones, and spices from the neighboring coun-
try. He said that Iran exported oil products, 
cement, construction material, carpets, home 
appliances, and detergents. 

G8 to talk Iran 
sanctions: Berlusconi
Italian Premier Silvio Berlusconi says the 
heads of the G8 states will discuss possible 
sanctions against Iran in their upcoming 
meeting. Berlusconi said the violence that 
followed Iran's presidential election will be 
at the top of the agenda during the July 
8-10 summit, which will be attended by 
the US President Barack Obama and other 
leaders of the Group of Eight industrialized 
countries. 
"I believe we will go in that direction," he 
said in a Monday press conference when 
asked about whether new sanctions against 
Tehran would be discussed. 
Although Italy is Iran's leading European 
trading partner, it has ignored Tehran's 
warnings against interfering in, and com-
menting on the country's recent post-elec-
tion events. 
During last week's summit of G8 foreign 
ministers, Rome took a strong stance 
against Iran, calling for the government in 
Tehran to be condemned over the post elec-
tion events - which Tehran mostly blames 
on the UK and Israel. 
Italy has also ordered its embassy in Te-
hran to grant visas to several rioters so that 
they can escape prosecution after creating 
unrest in the country. 

Two British embassy staff in Iran freed
Britain says two more staff from its embassy in Tehran have been released - and is checking reports that a third has also been freed.
Iran’s state-run Press TV reported that just one of the nine local staff members arrested for their alleged role in post-election violence 
was still in custody.A British Foreign Office spokeswoman on Wednesday said: “The latest situation is two of our staff have been 
released over the last two days.“We are also seeking confirmation following Iranian reports that a further member of staff has been 
released today.
“It remains our top priority to get all British embassy staff released as soon as possible. We are continuing intensive discussions with 
the Iranian authorities and our international partners to resolve this issue.”
Iran accused the embassy employees of instigating riots in the unrest that erupted over the disputed re-election of President Mah-
moud Ahmadinejad.Britain has rejected the allegations as baseless.
Press TV said only one embassy worker remained in custody after three were released, without specifying when. Iranian foreign 
ministry spokesman Hassan Ghashghavi said on Monday that five had been freed.
Prime Minister Gordon Brown expressed “deep disappointment” on Wednesday at Iran’s behaviour since the elections, including its 
arrest of the embassy staff.“This action is unjustified and it is unacceptable and some people in Iran are trying to seek to use Britain 
as an explanation for the legitimate Iranian voices calling for greater openness and democracy,” he told parliament.
European diplomatic sources said EU nations were considering a proposal from Britain to recall all their ambassadors from Iran in 
protest at the detention of the British embassy employees.

Ousted Honduras 
president builds 
support for return
TEGUCIGALPA, Honduras (Los Angeles Times) -- Ousted 
Honduran president Manuel Zelaya on Tuesday continued to 
build support for his return home, but the country's de facto 
rulers said he'd be arrested the minute he set foot on national 
territory. 
As Zelaya addressed a supportive 
United Nations audience in New 
York, Hondurans in Tegucigalpa were 
demonstrating against and, in smaller 
numbers, in favor of the deposed left-
ist leader. Zelaya was flown to exile in 
Costa Rica early Sunday after soldiers 
removed him from his home.   
Honduran Atty. Gen. Luis Alberto 
Rubi, who clashed frequently with 
Zelaya, said Tuesday that arrest war-
rants had been issued accusing Zelaya 
of 18 crimes, including treason and abuse of authority. Rubi 
said Honduran authorities would ask Interpol to detain Zelaya, 
who has said he plans to return to Honduras on Thursday with 
a delegation of regional heads of state and other officials. 
“The justice tribunals of my country have issued orders to cap-
ture Zelaya because he broke laws,” said Roberto Micheletti, 
the former head of Congress whom legislators chose to replace 
Zelaya. The Obama administration has joined regional leaders 
in condemning the coup, and U.S. officials said Tuesday that 
they had severed contacts with the Honduran military. Wash-
ington, which has maintained close ties with the military for 
decades, will consider cutting off hundreds of millions of dol-
lars in aid, officials said. That would require the administration 
to formally label Zelaya's ouster a military coup. 
In Tegucigalpa, the Honduran capital, several thousand op-
ponents of Zelaya filled a downtown square waving blue-and-
white Honduran flags and denouncing Zelaya's ties to Latin 
American leftists, including Venezuela's Hugo Chavez. 
Repeatedly invoking God and fatherland, Micheletti thanked 
his followers “united here to protect democracy” and pledged 
to go ahead with the presidential election scheduled for the end 
of November. He clasped the hand of Gen. Romeo Vasquez, 
the jowly, camouflage-clad army chief whom Zelaya had tried 
to fire, and raised their arms overhead in a sign of victory. 
Micheletti said army officers were heroes for seizing Zelaya 
from his bedroom Sunday morning and bundling him 

away, still in his pajamas. “I'm surprised that Barack Obama is 
not better informed,” retired Col. Natanael Guevara, 56, said, 
referring to U.S. condemnation of the coup. “If Honduras falls, 
Central America falls and then Mexico. I'm ready to put my 
uniform back on if it means defending my country from Hugo 
Chavez.” 
Guevara was in the crowd rallying in support of the new provi-
sional government. Wendy Marisela Rodriguez, a young moth-
er who runs a small shop, was also there. 
Meanwhile, major labor unions, which support Zelaya, de-
clared open-ended strikes. Pro-Zelaya demonstrators staged 
a small march, a day after groups clashed violently with army 
and police forces. Zelaya had angered the army, the courts and 

Congress -- including his own par-
ty -- by trying to change the con-
stitution to allow the reelection of 
the president (a tactic employed 
by Chavez to remain in office). 
He was seven months shy of the 
conclusion of his own, tumultuous 
four-year term. 
Critics accuse Zelaya, a 56-year-
old rancher and logging tycoon 
who favors white cowboy hats, of 
frequently flouting the law. 
Enrique Ortez, the foreign min-

ister appointed by Micheletti, told CNN's Spanish-language 
network that Zelaya had also been allowing planes from Ven-
ezuela to fly cocaine through Honduran airspace to the U.S. He 
offered no proof. Honduras, like its neighbors, is an important 
transshipment point for drugs headed north. 
Zelaya was unpopular at home, with approval ratings recently 
almost as bad as those of president George W. Bush during his 
final months in office. But the coup has been condemned al-
most universally outside Honduras, including by unanimous 
vote Tuesday by the UN General Assembly. 
Shortly before hearing Zelaya speak, the body approved a reso-
lution calling for his reinstatement without conditions. 
Other pressure on the impoverished, conservative country 
included a World Bank decision to freeze lending programs. 
Neighboring countries suspended trade. Zelaya told the Gen-
eral Assembly that he would abandon the referendum he had 
been attempting to use to promote changes in the constitution, 
and that he would return to private life at the end of his term. 
Although he has said before that he has no plans to seek a way 
to be reelected, making the pledge before an international au-
dience might have been a bid to reassure his foreign support-
ers and ensure his reinstatement. Zelaya said the presidents of 
Argentina and Ecuador, as well as the head of the Organization 
of American States, Jose Miguel Insulza, had agreed to accom-
pany him on his return Thursday. 
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Green Leader will present 
documents that prove electoral fraud

As the Iranian opposition continues 
to express skepticism about the 
election result, defeated candidate 
Mir-Hossein Mousavi says he will 
present documents that prove 
electoral fraud. 
Mousavi, who has rejected the result 
of Iran's presidential election as 
fraudulent, said on Wednesday that 
a number of Iranian scholars are set 
to form a committee to preserve the 
vote of the people. 
The committee aims to "make 
public documents proving fraud and 
irregularities in the election," Mousavi 
said in his latest statement issued on 
Wednesday. The opposition leader 
added that the committee would 
pursue its objections to the vote 
result through the judiciary. 

"I will join this committee as well," 
Mousavi confirmed. 
The remarks came after Iran's 
electoral watchdog, the Guardian 
Council, confirmed the result of the 
June 12 poll following a partial vote 
recount and declared Mahmoud 
Ahmadinejad as the country's re-
elected president. 
Mousavi, President Ahmadinejad's 
main rival, had earlier rejected 
the offer of partial recount and 
refused to appoint a representative 
to the special committee. Mehdi 
Karroubi, another one of President 
Ahmadinejad's rivals, also refused 
to send a representative to the 
commission over what he described 
as the "lack of impartiality" among 
the committee's members, some of 

whom had publicly supported the 
president. 
The third candidate, Mohsen Rezaei, 
did not send a representative to the 
commission either. 
Mousavi's move to reveal documents 
proving electoral fraud comes as 
Ayatollah Ahmad Jannati, secretary of 
Iran's top legislative body, announced 
on Monday that the recount of 10 
percent of the ballot boxes had shown 
no irregularities in the vote. 
"The Guardian Council after 
studying the issues [pertaining to the 
Iranian election] in several sessions, 
dismisses all the received complaints, 
and approves the accuracy of the 
10th presidential election," Jannati 
said in a letter to Interior Minister 
Sadeq Mahsouli.

Ahmadinejad not to participate at AU
Persian Weekly > Politics  - President's occupations and his other priorities are the reason he does not attend the summit in 
Libya.
TEHRAN (ISNA)-Foreign Ministry Spokesman Hassan Qashqavi said Iran's President Mahmoud Ahmadinejad will not make to 
attend African Union summit out of a busy schedule.
President's occupations and his other priorities are the reason he does not attend the summit in Libya as it was expected, he noted.
He was expected to participate at the 13th Conference of Heads of State and Governments of the African Union (AU) in Sirte, 
Libya, from July 1st to 3summit to deliver a speech as an observer member.
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