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مرد  18میلیارد دالری کیست؟

در آبان ماه سال  87از مرز ایران به ترکیه  18.5میلیارد دالر وارد میشود 7.5 ،میلیارد
دالر وجه نقد و به میزان بیست تن طال ،این محموله به علت مجهول بودن بارنامه در
تصرف گمرک ترکیه قرار میگیرد و در ادامه در بانک مرکزی ترکیه نگهداری میشود.
کشور ایران نه از خروج اینچنین محموله ای خبر دارد و نه شخصی به اسم اسماعیل
صفاریان نسب را میشناسند .اینچنین سرمایه بزرگ نمیتواند بی صاحب باشد و یا
نمیتواند آدم عادی صاحب اینچنین سرمایه ای باشد
تاکنون درباره اينکه اسماعيل صفاريان نسب کيست و اينکه مبدا اين سرمايه کشور ديگري
غير از ايران بوده و تنها از ايران براي ورود به ترکيه عبور داده شده و يا اينکه اين سرمايه
از کشورمان بيرون رفته است هيچ اطالعاتي منتشر نشده است؛ البته خروج اين ميزان شمش
طال و پول توسط يک شهروند ايراني حتي در صورتي که به طور ترانزيتي بوده باشد
جاي بررسي بيشتر از سوي دستگاههاي مربوطه از جمله وزارت امور خارجه ،اقتصاد و
اطالعات را دارد .توجه به تاثيرگذاري خروج چنين سرمايهاي از گردونه اقتصادي کشورمان
ـ درصورتي که اين سرمايه از ايران بيرون رفته باشد ـ اهميت فوقالعاده آن را نمايان
ميكند.
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علياكبر جوانفكر ،مشاور
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يادداشتي در وبالگ خود
منتشر كرد كه از البهالي آن
ميتوان ماجراي بركناري
غالمحسين محسنياژهاي از
وزارت اطالعات را دريافت.
وي در بخشي از اين مطلب
نوشت« :وحدت رويه ...
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شاعر عليه
توتاليتاريسم
بيش از يك دهه است كه از مرگ
احمد شاملو ميگذرد و شايد او
در همين  10سال بيشترين ميزان
از مقاالت ،يادنامهها و كتابهايي
را كه درباره يك هنرمند نوشته
ميشود به خود اختصاص داده
است .وضعيت شاملو با چنين
حجم از نوشتههايي ،يك ...

خواننده گرامی برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و آگهی دهندگان معتبر معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود .
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آیا دچار حادثه
www.persianweekly.co.uk
شده اید؟

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

می توانید خسارت دریافت کنید.

پس از سال ها خدمات به هموطنان
اکنون در شرکت خود آماده همکاری
شما عزیزان می باشدSerpil Ersan.
تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

اگر دچار تصادف شده اید ،خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.
سانحه در هتل

سانحه در هواپیما

سانحه در اماکن عمومی

مشاورین فارسی زبان :علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345
or 01707827990
متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

سانحه در کشتی

تصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار

تصا

دفات رانندگی

سانحه در مراکز خرید و فروشگاهها

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل کار شما
دریافت کرده یا تحویل دهند.
مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.
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در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست .هیچکس سوار بر اسب نیست .هیچکس را در حال
تعظیم نمی بینید .هیچکس سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی
در آن وجود ندارد .از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره
تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد .بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم
و دارای چه اصالتی می باشیم*****.

توقيف سرمايه
 18/5ميليارد
دالري تاجر ايراني

سرمايه يک تاجر ايراني بهنام «اسماعيل صفاريان نسب» شامل 7/5ميليارد
دالر وجهنقد و يک تريلي حامل 20تن شمش طال کهبهقصد سرمايهگذاري
ترکيه از ايران بهاين کشور انتقال دادهشدهبو د بهداليل نامعلوم از سوي

در
ترکيه توقيف شد و هماکنون وکيل اين تاجر ايراني در ترکيه بهدنبال

گمرک
آزادسازي اين مبلغ هنگفت از خزانهترکيه است .بنا به گزارش «تابناک»
ماجرا از آنجا آغاز ميشود کهدر پي
بحران اقتصادي مالي جهان و کاهش
شديد سرمايهگذاري در جهان و
ترکيه ،نخستوزير اين کشور «رجب
طيب اردوغان» با دستکاري در يکي
از بندهاي قانون تجاري اين کشور،
مجوز ورود سرمايه شهروندان ترک
خارج از کشور و سرمايههاي اتباع
ديگر کشورها بدون پيگرد قانوني
منشأ سرماي ه را صادر کرد .البته بايد
گفت که اين کار ،موجي از سرمايههاي
ثبت نشدهو بدون ذکر منبع و بدون
دادن ماليات را بهترکيه سرازير کرد؛
ت مبلغي
يکي از اين سرمايههاي هنگف 
معادل  18/5ميليارد دالر بود کهتاجر
ايراني بهنام «اسماعيل صفاريان
نسب» با يک تريلي و همراهي دو پيک
به اين کشور فرستاده اما در گمرک
آنکارا به دست مقامات اين کشور
توقيف شد .بر پايه اين گزارش،
«شنول اوزل» وکيل تاجر ايراني

در گفتوگوي ويژه با تلويزيون کانال «دي» ترکيه با تاييد اين خبر اعالم
کرد کهموکلش در اکتبر سال گذشتهـ آبان  87ـ سرمايهاي به ارزش 18/5
ميليارد دالر ،شامل  7/5ميليون دالر پول نقد و يک تريلي حامل شمش طال
به وزن 20تن با همراهي دو پيک بهترکيه فرستاده،اما در گمرک اين کشور،
پيکهاي فرستادهشده با اموال تاجر ايراني بهداليل نامعلوم متواري شدهو
بيان نامهورود اين سرمايه هنگفت در گمرک اين کشور بهثبت نميرسد و به
همين دليل همه  18/5ميليارد دالر از سوي مقامات اين کشور توقيف و پس
از ثبت بهخزانهبانک مرکزي ترکيه سرازير ميشود .پس از مدتي «رجب
طيب اردوغان» نخست وزير اين کشور در يکي از کنگرههاي حزبش گفت
کهبا وجود بحران اقتصادي در جهان ترکيه موفق بهجذب سرمايهاي 18/5
ميليارد دالري شدهاست.
وکيل «اسماعيل صفاريان نسب» تاجر ايراني گفتهاست کهمنظور اردوغان
از جذب چنين سرمايهاي همان مبلغ موکلش است و به رغم آنکهبانک مرکزي
ترکيه گفتهکههنوز اين سرمايه در خزانهاين کشور است ،شواهد حکايت
ميکند که 18/5ميليارد دالر يادشده توسط کشور ترکي ه مصرف شدهو
اين در حالي است کهوکيل اسماعيل صفاريان نسب ـ تاجر ايراني ـ متعهد
شدهکهدر صورت آزادي سرمايه افسانهاياش ،همهاين مبلغ را در ترکيه
سرمايهگذاري کند .شب گذشته کانال «دي» از مهمترين کانالهاي تلويزيوني
ترکيه در خبرهاي خود ضمن پخش اين خبر اقدام بهارائه جزييات نحوهو
دليل ورود اين مبلغ کالن از سوي تاجر ايراني بهترکي ه شدهو از جانب وکيل
ب متعهد شدهکهدر صورت رفع توقيف
وي گفت کهاسماعيل صفاريان نس 
مبلغ  18/5ميليارد دالر (کهمعادل بودجهساالنهچند کشور جهان است) همه
اين سرمايه را در ترکيه سرمايهگذاري کند؛ روزنامههاي «حريت»« ،مليت»
و کانال تلوزيوني «ت.آر.ت» نيز اين خبر را منتشر کردهاند.
گفتني است تاکنون درباره اينکه اسماعيل صفاريان نسب کيست و اينکه
مبدا اين سرمايه کشور ديگري غير از ايران بوده و تنها از ايران براي ورود
به ترکيه عبور داده شده و يا اينکه اين سرمايه از کشورمان بيرون رفته
است هيچ اطالعاتي منتشر نشده است؛ البته خروج اين ميزان شمش طال و
پول توسط يک شهروند ايراني حتي در صورتي که به طور ترانزيتي بوده
باشد جاي بررسي بيشتر از سوي دستگاههاي مربوطه از جمله وزارت
امور خارجه ،اقتصاد و اطالعات را دارد .توجه به تاثيرگذاري خروج چنين
سرمايهاي از گردونه اقتصادي کشورمان ـ درصورتي که اين سرمايه از
ايران بيرون رفته باشد ـ اهميت فوقالعاده آن را نمايان ميكند.
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با شاعران معاصر
فرزان

مثل این که همین دیروز بود ! از کوچه باغهای انقالبی
مبهم در سال پنجاه و هفت می گذشتیم که ناگاه
فهمیدیم ادبیاتمان دستخوش تغییری شگرف شده!
ادبیات انقالبی
جنگ شد! ایستادیم و مردانه دفاع کردیم دیری نپایید
که دریافتیم دوباره ادبیاتی جدید سر از خاک برگرفته
! ادبیات دفاع مقدس!
همچون جوانه ای ترد و شکننده که در طی سالهای
اخیر درختی شد تنومند.
چندی است بازهم ادبیات ما در راهی جدید پیش می
رود! شاید بتوان نام این ادبیات جدید را ادبیات سبز
نهاد.
شعر زیر چکیده درد و رنجی است که در این ایام
بر پیکره ملت مظلوم ایران وارد شد .این شعر به
مناسبت چهلمین روز شهادت دختر مظلوم ملت ایران
ندا آقاسلطان از طرف نویسنده تقدیم می شود به
خانواده کلیه شهدا  ،علی الخصوص خانواده داغدار
مرداد هشتاد و هشت  :لندن
ندا آقاسلطان.

برای آخرین نگاه

با آخرین نگاهت انگار که دلم ریخت
زخم غمی قدیمی با روح من در آویخت
در آخرین نگاهت بغضی مرا فراخواند
بغضی که در گلوی هر رهگذر به جا ماند
این آخرین نگاهت چونان فرشتگان بود
چونان نگاه میشی کز گرگ در امان بود
آن آخرین نگاهت رازش مگر چنین بود ؟
ای بره بهاری گرگت چو در کمین بود
با آخرین نگاهت یک کهکشان فرو ریخت
یک آسمان به پا خواست تا با زمین در آمیخت
با آخرن نگاهت بنیان ظلم پاشید
ظلمت همی نهان شد با قطره های خورشید
از آخرین نگاهت دیوی پلید ترسید
چون پایه های قصرش با این نگاه لرزید
در آخرین نگاهت شاید تبسمی بود
گویا که نقش امید بر آن تجسمی بود
از آخرین نگاهت برجاست بغض حرفی
یک ردپای مبهم در روزهای برفی
از آخرین نگاهت پیداست تک سوالی
یک آرزوی شیرین  ،یک پرسش خیالی
این آخرین نگاهت شاید دقیقه ای ماند
اما گلی چو پژمرد دشت شقایقی ماند
در آخرین نگاهت سوگی است تلخ و نزدیک
عشقی است ناشکفته  ،نوری است سرد و تاریک
در آخرین نگاهت انگار نوعروسی
خفته است درکجاوه  ،در یک غروب طوسی
این آخرین نگاهت حرفی نگفته دارد،
آری  ،سکوت رعدی در خود نهفته دارد

امور آگهی ها و تبلیغات07811000455 - 02081232357 :
هفته نامه پرشین
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها
آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول یا
رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

Persian Weekly
P.O. BOX 57783
London, NW11 1GX
Tel: 020 8123 2357

Fax: 020 8455 4203

با آخرین نگاهت یک قوم شرمگین شد
دریای چشم ایران طوفان سهمگین شد
از آخرین نگاهت باقیست قطره اشکی
این قطره هم فرو ریخت  ،با تیرهای مشقی!
با آخرین نگاهت گویی زمان در افتاد
آه ای ندای معصوم  ،گویی جهان بر افتاد
از آخرین نگاهت پیداست
راهی به بینهایت  ،آزادی

رد پایی
و رهایی

با آخرین نگاهت  ،گفتی به من تو خواهر
اینجا ره رهایی مرگ است ای برادر
فرزان FARRZAAN@GMAIL.COM
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تالش كنگره آمريكا براي
محدوديت صدور بنزين
به ايران

درخواست اتحاديه اروپا براي
آزادي شهروند فرانسوي
سوئد رئيس دورهاي اتحاديه اروپا ،روز
پنجشنبه در بيانيهاي از دولت ايران خواسته
است تا کلوتيلد رايس ،شهروند فرانسوي که
در زندان اوين به سر ميبرد ،را آزاد کند .در
بخشي از اين بيانيه آمده است« :گروه تروئيکاي

اتحاديه اروپا (فرانسه ،آلمان و بريتانيا) ،بار
ديگر نگراني خود را نسبت به بازداشت شهروند
فرانسوي ،خانم کلوتيلدرايس ،تکرار کرده و
خواستار آزادي بيدرنگ وي شدهاست ».اين
بيانيه تصريح کرده است که اتحاديه اروپا به
طور قاطع از خواست گروه تروئيکا در اين زمينه
حمايت ميکند .طبق اين گزارش ،اين بيانيه پس
از ديدار ديپلماتهاي سوئدي و اسپانيايي با
مقامهاي وزارت امور خارجه ايران منتشر شده
است.کلوتيلد رايس ،روز چهارشنبه دهم تيرماه
هنگامي که قصد خروج از ايران و سفر به
بيروت را داشت در فرودگاه تهران دستگير شد.
رايس ۲۳ ،ساله که به تازگي فوقليسانس خود
را به پايان رسانده است در دانشگاه اصفهان
به تدريس زبان فرانسه اشتغال داشت.به گفته
مقامهاي فرانسوي دولت ايران کلوتيلد رايس را
متهم کرده است که در راهپيماييهاي اعتراضي
در اصفهان شرکت کرده و عکس و اطالعاتي
را از اين تظاهرات براي دوستان خو د ايميل
کرده است .مقامات فرانسوي از دولت ايران
درخواست کردهاند تا اين شهروند فرانسوي
را آزاد کند .روز سه شنبه برنار كوشنر ،وزير
خارجه فرانسه گفته بود که کشورش از اعضاي
اتحاديه اروپا خواسته است که اقدام هماهنگي
براي آزادي رايس را سامان دهند.
وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعالم
کرد که نمايندگي سياسي اين کشور در تهران
اين هفته موفق نشد با خانم کلوتيلدرايس در
زندان اوين مالقات کند.

رئيس کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريکا با اشاره به طرح خود براي
تحريم صدور فرآوردههاي نفتي به ايران گفت که اين طرح از حمايت  ۲۶۰نفر در
مجلس نمايندگان برخوردار است .هوارد برمن ،نماينده حزب دموکرات در مجلس
نمايندگان و رئيس کميته روابط خارجي اين مجلس در جلسه اين کميته در مورد
ايران از طرح خود به عنوان «طرح(ج)» نام برد که در چارچوب راهبرد باراک
اوباما براي آغاز گفتوگو با تهران قرار ميگيرد.طرح برمن در قالب الحاقيه
قانون تحريم ايران قرار خواهد گرفت که گروه هدف آن اشخاص و شرکتهايي
است که در کار صدور محصوالت پااليشي نفتي به ايران فعاليت داشته يا در پي
سرمايهگذاري بيش از  ۲۰ميليون دالر در زيرساختهاي داخلي ايران براي توليد
محصوالت نفتي است.وي در توصيف و شرح طرح خود به خبرگزاري رويترز
گفت« :به نظر من اين طرح نوعي «شمشير داموکلس» در باالي سر مقامهاي
ايراني است تا بدانند که اگر به طور جدي در مذاکرات وارد نشده و چندين
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل دال بر توقف برنامه غنيسازي اورانيوم
را نپذيرند ،چه پيامدهايي در انتظار آنها خواهد بود .اگر انجام گفتوگوها عملي
نشود من آمادهام که در ماههاي پاييز اين طرح را نهايي کنم» .هرچند ايران داراي
يکي از بزرگترين ذخاير نفتي در جهان است ،اما  ۴۰درصد بنزين مصرفي
خود را وارد ميکند .به گفته برمن «چنانچه اين طرح به صورت قانون درآيد،
فشار اقتصادي بسياري بر حکومت ايران وارد خواهد شد تا مسير سياستهاي
هستهاي خود را تغيير دهد».
با اين همه به گفته سوزان موالني ،متخصص خاورميانه در مؤسسه بروکينگز
که در جلسه کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان شرکت داشت ،تصويب اين
طرح تاثير چنداني بر واردات فرآوردههاي نفتي به ايران نخواهد داشت .به گفته
وي «ايران سابقه طوالني در قاچاق سوخت دارد و با توجه به مرزهاي طوالني
اين کشور کساني که در ايران صاحب قدرت هستند ،ميتوانند به سوخت الزم
هم دسترسي داشته باشند ».پيشتر در اوايل ماه جاري ميالدي ،مجلس نمايندگان
آمريکا بخشي را به اليحه بودجه اضافه کرد که طبق آن بانک صادرات و واردات
آمريکا از تامين اعتبار ،حق بيمه يا تضمين پرداخت وام به شرکتهاي خارجي
که بنزين ايران را تامين ميکنند ،منع شدهاند .اظهارات برمن درخصوص تحريم
صدور فرآوردههاي نفتي به ايران در حالي است که در ارديبهشت ماه سال
جاري غالمحسيننوذري ،وزير نفت ايران ،ضمن استقبال از تحريم نفت ايران
توسط کشورهاي غربي گفته بود که در صورت تحريم «توانايي داريم در ۴۸
ساعت بنزين مورد نياز کشور را تامين کنيم» .سخنان نوذري پس از آن بيان شد
که خبرگزاريها از طرح  ۲۳سناتور آمريکايي براي بستن راه صادرات بنزين به
ايران با هدف واداركردن تهران به تعليق غنيسازي خبر دادند.
تالش نمايندگان کنگره براي متوقف کردن صادرات بنزين ايران در حالي است
که باراکاوباما ،رئيسجمهور آمريکا نيز در زمان تبليغات انتخاباتي خود در
سال گذشته با وجود تاکيد بر بهکارگيري ديپلماسي مستقيم در قبال ايران گفته
بود که در صورت پيروزي در انتخابات رياستجمهوري چهارم نوامبر ،قدرتش
را در راه سختتر کردن تحريمها عليه ايران و محدود کردن صادرات بنزين
به ايران به کار خواهد بست.اوباما در آن زمان در تشريح اين ديدگاه گفته بود
که به اعتقاد وي در صورتي که واردات بنزين ايران محدود شود ،نياز ايران به
بنزين و محصوالت پااليشگاهي باعث خواهد شد که مقامات ايراني ديدگاههاي
خود را تغيير دهند.
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پشت پرده
خبرگزاري دولت از محاکمه خبر داد؛

خبرگزاري دولت روز گذشته خبر داد محاکمه عوامل اغتشاشات
اخير هفته آينده آغاز خواهد شد .به گزارش ايرنا ،کيفرخواست
تعدادي از متهمان شرکت در اغتشاشات خياباني پس از انتخابات
صادر شد .براساس اين گزارش در نخستين مرحله از محاکمه
متهمان به طراحي و اجراي تحرکات خرابکارانه ،کيفرخواست حدود
 20تن از عناصر برهم زننده نظم و امنيت مردم صادر شده و آنها
به اتهام ارتکاب جرائمي نظير ارتباط مستمر با گروهک تروريستي
نفاق ،بمبگذاري ،حمل سالح گرم ،حمل نارنجک جنگي ،حمله هدفمند
به نيروهاي انتظامي و بسيجيان و ...محاکمه خواهند شد.

گزينه جديد تصدي وزارت اطالعات

يک گزينه به نامزدهاي تصدي وزارت اطالعات اضافه شد .به
گزارش ثانيه نيوز کميته کاري ويژه براي بررسي و شناسايي
نامزدهاي تصدي وزارت اطالعات ،مجتبي ذوالنوري را به گزينه هاي
تصدي وزارت اطالعات اضافه کرد .در محافل خبري تا کنون از
حسين طائب ،روح اهلل حسينيان و سالک به عنوان نامزدهاي تصدي
وزارت اطالعات نام برده مي شد.

جمع آوري روزنامه هاي منتقد دولت

روزنامه هاي منتقد دولت از جلوي کيوسک ها و دکه هاي روزنامه
فروشي جمع شدند .تصميم به جمع آوري روزنامه هاي منتقد دولت
از جلوي دکه هاي روزنامه فروشي از روز پنجم مرداد در تهران و
در دکه هاي روزنامه فروشي نقاط حساس ،اجرايي شد.

اخذ تعهد کتبي از دانشجويان به دليل گفتن اهلل اکبر؛

طي روزهاي گذشته دست کم  50نفر از دانشجويان ساکن خوابگاه
هاي دانشگاه صنعتي شريف از سوي حراست اين دانشگاه احضار
شده اند .بنابر گفته دانشجويان احضار شده مسووالن دانشگاه با
شناسايي اتاق هايي که در ساعت مشخصي از شب از آنها صداي
تکبير اهلل اکبر به گوش مي رسد ،از طريق تماس تلفني اقدام به احضار
ساکنان به دفتر حراست دانشگاه کرده اند.

ادعاي عجيب زنده بودن ندا

فارس در يک خبر عجيب مدعي زنده بودن ندا آقاسلطان شد .فارس
در خبر خود مدعي شواهد جديدي در اين خصوص شد و نوشت؛
بنا بر اين شواهد ،پس از اعالم خبر کشته شدن خانم ندا آقاسلطان
در تهران فردي به همين نام در يونان اعالم موجوديت کرده و در
تماسي با سفارت ايران در يونان و وزارت خارجه اعالم کرده زنده
است ،وي همچنين گفته عکس هايي که در شبکه هاي ماهواره يي و
برخي از سايت ها منتشر شده است عکس هاي وي است ،اين خانم
اعالم کرده براي پيگيري اين موضوع به زودي به تهران خواهد آمد.

تيم حفاظت عبداهلل نوري حذف شد

شنيده شد محافظت از عبداهلل نوري در شرايط کنوني برداشته شده
است .براساس اين اخبار به وزير کشور دولت اصالحات خبر داده
شد که با توجه به شرايط مناسب امنيتي کشور وي ديگر نيازي به
گارد محافظ ندارد .برداشته شدن محافظان عبداهلل نوري در شرايط
کنوني موجب نگراني چهره هاي شاخص سياسي شده است .چهره
هاي سياسي از برداشته شدن محافظان نوري ابراز تعجب مي کنند.
چندي پيش در مراسم نماز جمعه که به امامت هاشمي رفسنجاني
برگزار شد عبداهلل نوري مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت .پيش
از اين و در زمان دولت اصالحات که عبداهلل نوري سمت وزارت
کشور را داشت هنگام شرکت در مراسم نماز جمعه به همراه عطاءاهلل
مهاجراني مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت .اين در شرايطي
است که پيش از انتخابات رياست جمهوري يکي از مداحان شناخته
شده کشور گفته بود؛ «اگر نوري نامزد شود مي دهم حسابش را
برسند».

بياطالعي از ميردامادي

همسر محسن ميردامادي از وضعيت همسر خود اظهار بياطالعي
كرد و گفت :شرايط مانند روز اول بازداشت است و هيچ خبري از
وضعيت ميردامادي نداريم .ميردامادي يكبار با من و يك بار هم با
مادرش تماس گرفته و ديگر خبري نيست .ما عالوه بر همسرانمان،
نگران جوانان بازداشتشده هستيم.
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حضور موسوی و کروبی در
بهشت زهرای تهران
به نقل از بی بی سی فارسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی عصر پنجشنبه برای بزرگداشت یاد کشته شدگان
حوادث اخیر تهران در بهشت زهرا حاضر شده اند اما مأموران پلیس برای آنها محدودیت ایجاد کرده اند.
خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس
به نقل از شاهدان عینی از حضور آقای
موسوی در بهشت زهرا خبر داده اند اما
فرانس پرس نوشته است که پلیس او را
مجبور کرده که گورستان را ترک کند.
به گزارش این خبرگزاری ،شاهدان عینی
می گویند که آقای موسوی از اتومبیل خود
خارج شده و کوشیده است که بر سر مزار
ندا آقا سلطان ،دختر جوانی که در جریان
اعتراضات روز  ۳۰خرداد تهران کشته شد،
حضور یابد.
یک شاهد عینی به فرانس پرس گفته است
که مأموران پلیس ضد شورش فورا آقای
موسوی را احاطه کرده اند و در حالی که
صدها تن از عزاداران شعار “یا حسین ،میر
حسین” سر می دادند ،او را به اتومبیلش باز
گردانده اند.
به گفته این شاهد عینی ،عزاداران اتومبیل آقای
موسوی را احاطه کرده اند و کوشیده اند مانع از رفتن آقای موسوی شوند ،اما مأموران پلیس به زور راه را باز کرده
اند تا اتومبیل از محل خارج شود.
مشاور احمدينژاد افشا كرد:

پشت پرده
بركناري وزير
اطالعات

علياكبر جوانفكر ،مشاور مطبوعاتي احمدينژاد ديروز يادداشتي در
وبالگ خود منتشر كرد كه از البهالي آن ميتوان ماجراي بركناري
غالمحسين محسنياژهاي از وزارت اطالعات را دريافت .وي در بخشي
از اين مطلب نوشت« :وحدت رويه و يكپارچگي دولت نهم و اساس قرار
گرفتن كارآمدي و توانمنديهاي مديريتي اعضاي كابينه به عنوان معيار
همگرايي و همكاري مشترك ،يكي از رموز اصلي موفقيت اين دولت در
به نتيجه رساندن كارهاي بزرگ در كشور محسوب ميشود ،بهگونهاي
كه دشمنان و بدخواهان ملت ايران ،اين دو خصوصيت ممتاز را به
مثابه خاري در چشم و استخواني در گلوي خود احساس كردهاند.
در اين جهت نيز برخي افراد و جريانهاي سياسي ،به تالشهاي پيدا
و پنهان خويش براي آسيبزدن به وجهه رئيسجمهور و دولت نهم
ادامه دادهاند و صد البته برخورد قاطعانه رئيسجمهور نسبت به رعايت
اين دو اصل را ميتوان عامل مهم و موثري در حفظ اين يكپارچگي
دروني در نظر گرفت .تصميم به بركناري وزير اطالعات در روزهاي
پاياني دولت نهم ،از نشانههاي روشن اين جهتگيري اصولي محسوب
ميشود ».به اين ترتيب جوانفكر بهطور غيرمستقيم روايت سايتهاي
وابسته به اصولگرايان مانند جهاننيوز را درباره تنش در نشست 31
تير هيات وزيران تاييد كرده است .براساس گزارش برخي منابع خبري
وزراي اطالعات ،ارشاد و كار در اين جلسه به تعلل رئيس دولت در
تمكين به حكم حكومتي رهبري مبني بر عزل اسفنديار رحيم مشايي از
سمت معاون اولي اعتراض كردند .پاسخ رئيسجمهوري به اعتراضات
چنين بود« :شما تا شناختن مشايي فاصله زيادي داريد و شايد د ر
آينده بتوانيد به حد مشايي برسيد» كه محسنياژهاي با ناراحتي به
احمدينژاد ميگويد« :ما نميخواهيم مثل مشايي شويم ».جوانفكر نيز
با بيان اينكه تصميم به بركناري وزير اطالعات مصداقي از برخورد
قاطعانه احمدينژاد نسبت به رعايت يكپارچگي دولت نهم به شمار
ميرود در واقع بر اخبار مورد اشاره به صورت تلويحي صحه گذاشته
و اين در حالي است كه سهشنبه گذشته معاونت ارتباطات و اطالعرساني
دفتر احمدينژاد اخبار منتشر شده درباره حواشي جلسه  31تير را
تكذيب و اعالم كرد« :گمانهزني» برخي رسانهها و جرايد در خصوص
اين جلسه براساس اطالعات «نادرست» تنظيم شده و به لحاظ آنكه از

بدتر از سقوط

اکنون ميتوان سطح مساله را تا حدي باالتر هم برد .چرا وقتي که در يک کشور
پيشرفته حوادث مشابهي رخ دهد ،فوري توجهات به مسووالن ذيربط جلب؛
و چه بسا در اکثر موارد به استعفاي آنان هم منجر ميشود؟ اين اتفاق به دو
دليل رخ ميدهد؛ اول اينکه جامعه پيشرفته در نهايت مسووليت را متوجه عامل
انساني ميداند اما دليل دوم اين است که در جامعه پيشرفته حادثه ناگوار به
معناي دقيق ناگوار تلقي ميشود و مردم در برابر آن واکنش عاطفي و سياسي
نشان ميدهند .کشتهشدن  200نفر در چنين جامعهاي چيزي نيست که از کنار
آن بتوان گذشت و تسليتي نگفت يا عزاي عمومي يا ملي اعالم نکرد يا حتي با
افراد عزادار همدردي نکرد .در اين جامعه همانقدر که مسووليت را متوجه عامل
انساني ميکنند ،در مقابل براي انسان نيز ارزش قائل هستند و در برابر جان
باختن آن واکنش نشان ميدهند و اتفاقا به دليل همين حساسيت است که در
پي محکومکردن انسان مقصر هستند .آنچه که در پي سقوط هواپيماي توپولف
رخ داد از هر دو حيث تاسفآور بود ،اينکه خانوادههاي عزادار همدردي نديدند،
عزايي اعالم نشد و حتي در جريان خاکسپاري و ترحيم آنان با رفتارهايي مواجه
شدند که نه تنها شايسته جامعه ما ،بلكه شايسته هيچ جامعهاي نيست .درد
ناشي از اين مساله ،بدتر از درد ازدستدادن عزيزانشان در سقوط هواپيماست.
حتما نحوه برخورد حكومت با آتشسوزي مسجد ارك را به ياد داريد .بروز
آن برخورد در سقوط هواپيما با جانباختگان و بازماندگان به وظيفه دولت
نزديکتر بود اما چه ميتوان گفت ...عقده و كينههايي كه از اين نوع برخوردها
ايجاد ميشود بسيارخطرناكتر از اصل كشته شدن است.
راستي از دولت محترم بايد پرسيد که وقتي اين قدر در برابر کشتهشدن يک
مصري تبعه آلمان حساسيت خبري و احساسي و سياسي نشان ميدهد و براي
دبيرکل سازمانملل نامه مينويسند و در كمتر از چند روز از تمبر يادبودش
رونمايي ميکنند ،آيا  200انسان بيگناهي که به دليل خطاي مسلم انساني و
مديريتي در اين کشور جان باختهاند ،ارزش يک پيام تسليت را نداشتند؟ دولت
را نبايد سرزنش کرد ،زيرا وقت تقسيم پست و مقام و وزارت و ..است و البته
دعواهاي تقسيم پست و چون قصد خدمت دارند و براي خدا کار ميکنند ،متوجه
اين ناماليمات کوچک و بياهميت نميشوند!

مصاديق «تشويش افكار عمومي» تلقي ميشود اقدامي «غير اخالقي» و
«غير قانوني» است .در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده است« :اصوال
مجادله ،بحث ،اعتراض يا مناقشهاي در جلسه رسمي هيات دولت به
ويژه در ارتباط با موضوع مطرح شده صورت نپذيرفته است ».در
يادداشت مشاور مطبوعاتي رئيس دولت نهم موضوع ديگري به چشم
ميخورد كه به بركناري وزير اطالعات ابعادي فراتر از اختالفنظر ميان
احمدينژاد و محسني اژهاي بر سر عزل مشايي ميدهد .جوانفكر در
اين يادداشت فاش ميكند كه احمدينژاد و حلقه نزديك ياران وي از
مديريتي كه وزارت اطالعات در حوادث پس از انتخابات رياستجمهوري
اعمال كرده است ،ناخشنودند .وي در اين باره نوشت :انتظار ميرفت
كه خصوصيات شخصيتي آقاي اژهاي با كارآمدي و موفقيت وي در
پيگيري از وقوع حوادث ناگوار ،كنترل و مهار بحران و كاهش آسيبهاي
اجتماعي ناشي از آن ،توام و جلوهگر ميشد .نتيجه دور از انتظار از
عملكرد وزير اطالعات ،زماني غيرقابل تحمل ميشود كه تدابير مديريتي
در اين سازمان حساس ،به جاي كاهش آسيبها به افزايش و توسعه
آسيبها بينجامد و اصول اساسي كار در اين نهاد مهم اطالعاتي و امنيتي
كشور بهطور خواسته يا ناخواسته زير پا گذاشت .مشاور مطبوعاتي
احمدينژاد افزود« :تجارب ذيقيمت و منحصر به فرد و ظرفيتهاي
باال و بينظيري از كارآمدي و توانمندي فكري و اطالعاتي در درون
وزارت اطالعات وجود دارد كه ثمره مجاهدت مستمر نيروهاي خدوم و
دلسوز آن در بحرانهاي مختلف طي س ه دهه اخير است .با استفاده از
اين ظرفيتها ،امكان پيشبيني ،مقابله هوشمندانه و مهار برخي حوادث و
آثار سوءآنها فراهم ميآيد و اگر اين ظرفيتها و توانمنديها در حوادث
اخير پس از انتخابات بهكار گرفته ميشد ،با روشنگريهاي بهنگام ،از
بروز برخي خسارتهاي مادي و انساني جلوگيري به عمل ميآمد .اين
گفتار به منزله معرفي فردي به عنوان گناهكار نيست ،بلكه درسي است
كه بايد از حوادث آموخت و از آن پند گرفت .به بركناري وزير اطالعات
از سوي رئيسجمهور ،تنها از اين منظر بايد نگريسته شود؛ چه اينكه
ادعاي انتقادناپذيربودن ،برچسبناروايي است كه هيچ نسبتي با آقاي
احمدينژاد به عنوان تامينكننده باالترين سطح آزادي در كشور طي
چهار سال گذشته ندارد ».انتقاد از شيوه برخورد وزارت اطالعات با
حوادث پس از انتخابات در حالي از سوي نزديكان احمدينژاد مطرح
ميشود كه به شهادت خانوادههاي بازداشتشدگان ،كساني كه بهوسيله
نيروهاي اين وزارتخانه دستگير شدهاند در وضع بهتري بهسر ميبرند
و از حقوق شهروندي بيشتر در مقايسه با ديگران برخوردارند .از
سوي ديگر احمدينژاد عصر سهشنبه گذشته نامهاي خطاب به محمود
هاشميشاهرودي ،رئيس قوه قضائيه نوشت و خواستار تسريع در
رسيدگي همهجانبه به وضع كلي متهمان ،تعيين تكليف آنان و اعمال
حداكثري رأفت اسالمي نسبت به آن دسته از شهروندان كه ناآگاهانه
در اين مسير قرار گرفتهاند ،شد .در نامه احمدينژاد به شاهرودي هيچ
اشارهاي به بازداشت بسياري از فعاالن سياسي و روزنامهنگاران
دستگير شده ،به چشم نميخورد و «رأفت اسالمي» تنها براي شهروندان
عادي درخواست شده و اين در حالي است كه اكنون برخي از چهرههاي
سياسي بازداشتشده مراحل بازجويي خود را زيرنظر وزارت اطالعات

طي ميكنند كه از روز يكشنبه سرپرستياش در اختيار احمدينژاد قرار
گرفته است.
رسانهها پس از آنكه محسنياژهاي از سمت وزير اطالعات عزل شد،
اعالم كردند كه سرپرستي وزارتخانه به مجيد علوي ،معاون اطالعات
خارجي سپرده شده اما پس از آن برخي از منابع خبري اعالم كردند
كه وي اين سمت را نپذيرفته است .در پي رسانهاي شدن اين موضوع
حكم انتصاب علوي به عنوان قائممقام وزارت اطالعات منتشر شد .بهاين
ترتيب اين روزها وزارت اطالعات سرپرست ندارد و به وسيله قائممقام
وزير اداره ميشود .تعيين نشدن سرپرست براساس عرف سياسي به
اين معني است كه تا تعيين وزير آينده ،رئيس دولت خود مسووليت عالي
اين وزارتخانه را برعهده گرفته است .نكته جالب توجه ديگري كه درباره
نامه احمدينژاد بههاشمي شاهرودي به چشم ميخورد ،زمان نگارش
و انتشار آن است .احمدينژاد هنگامي درخواست تسريع در رسيدگي
به وضع بازداشتشدگان را مطرح ميكند كه يك روز پيش از آن رئيس
قوهقضائيه در جلسه مسووالن قضايي دادستان كل كشور را مامور
كرده است كه در مدت يك هفته درباره دستگيرشدگان تعيين تكليف
كنند و پيش از آن هياتي سه نفره را براي اين كار تعيين كرده بود.
احمدينژاد همچنين از دستگاه قضايي خواسته كه حداكثر رأفت اسالمي
را درباره شهروندان زنداني حوادث اخير اعمال كند و به آنان «طعم
گواراي محبت ديني و ملي» را بچشاند و اين در حالي است كه بيشترين
گزارشهايي كه تاكنون درباره بدرفتاري با دستگيرشدگان انتشار يافته
است ،به بازداشتگاههايي اختصاص دارد كه زيرنظر سازمان زندانها
نيستند .به گفته مديركل امور زندانهاي استان تهران ،محمد كامراني
و محسنروحاالميني كه در بازداشت جان باختهاند ،پيش از تحويل
به زندان اوين و دستگاه قضايي دچار ضايعه مغزي شدند .همچنين
بازداشتگاه كهريزك كه با دستور مقام معظم رهبري به دليل نداشتن
استانداردهاي الزم و رعايت نشدن حقوق دستگيرشدگان تعطيل شد،
زيرنظر سازمان زندانها و قوه قضائيه اداره نميشد .براساس حكم
مورخ  7دي سال گذشته مقام معظم رهبري اكنون صادق محصولي،
وزير كشور را به عنوان جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي
منصوب شده است .رهبر انقالب اين حكم را به درخواست محصولي
صادر كرده است .متننامه وزير كشور خطاب به آيتاهلل خامنهاي به
اين شرح است :احتراما ،به استحضار ميرساند نظر به مسووليت خطير
وزارت كشور در موضوع نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و نيز
ارتباط تنگاتنگي كه به موجب قانون ،بين وزارت كشور و نيروي انتظامي
در جهت تحقق اين مهم وجود دارد ،از محضر معظم فرماندهي كل قوا
استدعا دارد تا در صورت مصلحت و به منظور تالش در جهت دستيابي
به نظمي پويا و امنيتي پايدار ،اختيارات آن فرماندهي معزز را در امور
ناجا تحت عنوان جانشيني فرماندهي معظم كل قوا در امور نيروي
انتظامي ،به وزير كشور تفويض فرمايند .از خداوند منان مسئلت دارم
تا براي خدمت به نظام مقدس جمهورياسالمي و انجام وظايف شرعي
و ايفاي مسووليتهاي قانوني ،عنايات و بركات خود را شامل حال همه
خدمتگزاران گرداند و سايه پرخير و بركت حضرتعالي را بر سر تمام
مسلمين جهان بهويژه ملت شريف ايران اسالمي مستدام فرمايد.

هفته نامه پرشین

جمعه  9مرداد ماه  - 1388شماره 1076

7

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان

www.persianweekly.co.uk

بحران قانوني بودن
دولت يا بحران
قانون در دولت؟

سرگه بارسقيان

آنچه با عزل وزيران در روزهاي پاياني عمر کابينه نهم رخ داده ،آغاز
بحران قانوني بودن دولت است يا بحران قانون در دولت؟ آنچه رخ داده
بحران در دولت است يا بحران دولت؟ آنچه پيش روست صورت مساله چند
مجهولي دولت است يا صورتحساب چند نفره اعضاي دولت؟ هر رخدادي
در روزهاي آتي چه از ناحيه دولت و چه مجلس ،جدال زيرپوستي واقعي
را آشکارتر خواهد کرد و وقايع را يا در سطح يک صورت حساب سياسي
پرهزينه بر سر اختالف در جلسه کابينه محدود خواهد کرد -چنانکه امروز
همين وجه آن پيداست -و يا به شکل صورت مسالهاي ارتقا خواهد داد که
در آن رئيس دولت در نهايت جدال چند ساله برسر اختيارات و اقتدارات
خود را در «آرماگدون» (نبرد نهايي) اعتقاد به نظام رياستي يا پارلماني به
فرجام خواهد رساند.
يک وجه وقايع اخير با عنايت به نظر قانونگذار و تفسيرهاي پيشين و
تاکيدات فعلي اعضاي قوه تقنيني اين است که دولت در مرز قانوني بودن
ايستاده و يک تغيير ديگر در کابينه ،دولت را غيرقانوني خواهد کرد .اما وجه
ديگر بحران اخير که نشانههاي آن الاقل از عدم ابالغ مصوبات مجلس هفتم
از سوي احمدينژاد که به نامهنگاري حداد عادل با مقام رهبري انجاميد،
ديده شد تا مسائل اخير و اصرار بر بقاي اسفنديار رحيم مشايي در سمت
معاون اول رئيسجمهور و عزل وزيران معترض با آن ،نشان ميدهد
احمدينژاد صرفا درصدد معرفي دولتي ديگر به مجلس نيست ،بلکه
ميخواهد دولتي ديگر در ساخت سياسي جمهوري اسالمي تعريف کند.
تمام آنچه بياعتنايي به قانون و دورزدن آن و نيز تصميمات شتابزده و
کارشناسي نشده و عزل و نصبهاي ناگهاني و بدون مشورت و ...خوانده
ميشود ،بخش نمايان کوه يخ تالش براي بازتعريف دولت و افزايش تراز
قدرت دولت در نظام سياسي ايران است؛ نظام سياسياي که نه رياستي
است و نه پارلماني و هم رياستي است و هم پارلماني.
نه رياستي مطلق است که محصول مستقيم انديشهتفكيك كامل قواي سه
گانه باشد ،نه رئيسجمهور توان انحالل پارلمان را دارد و نه مجلس توان
برکناري رئيسجمهور و وزرا را .نه رئيسجمهور از دل پارلمان زاده
ميشود و نه پارلمان در يد قدرت رئيسجمهور است؛ قوه مقننه قانون
وضع ميکند و قوه مجريه اجرا؛ رئيسجمهور هم کمترين مداخلهاي در
قانونگذاري ولو با ارسال اليحه ندارد؛وزرا هم فقط به رئيسجمهور
پاسخگو هستند و از راي اعتماد به کابينه ،سوال و استيضاح وزرا و
رياست دولت در مجلس خبري نيست .در نظام «پارلماني مطلق» هم نوعي
تفکيک نسبي قوا يا به عبارتي همکاري نسبي قوا وجود دارد و قوه مقننه
در کنار کار قانونگذاري ،وظيفه مهمتري را انجام ميدهد که همان نظارت
بر اجراي قوانين است.
بر خالف نظامهاي رياستي که در آنها وزرا به عنوان مشاوران
رئيسجمهوري هستند و فقط در مقابل وي مسووليت دارند ،در نظامهاي
پارلماني وزرا عالوه بر رئيسجمهوري يا رئيس دولت در مقابل مجلس و
نمايندگان نيز مسوول هستند.
بنابراين نظام پارلماني نظامي است که با مسووليت مشترک وزرا در
مقابل رئيس دولت و قوه مقننه تعريف ميشود .پارلمان ميتواند با صدور
راي عدماعتماد ،دولت را ساقط كند و وزراي جديدي را موافق با راي
اكثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند .در مقابل ،وزرا ميتوانند از طريق
تصويب نامهها و آييننامههاي اجرايي و ماهوي در قانونگذاري مشاركت
كنند .همچنين وزرا براي تاثيرگذاري بر قوه مقننه ،ميتوانند لوايح قانوني
را تنظيم کرده و به مجلس نمايندگان پيشنهاد دهند يا در پارلمان شركت و
از نظريات ،لوايح و سياستهاي خود دفاع کنند.
در ايران يک اصل مهم نظام پارلماني قابل اجرا نيست و آن انحالل پارلمان
توسط قوه مجريه است ،به اين معني كه اگر ميان قوه مجريه و مقننه
اختالف حاصل شد نخست وزير و وزرا ميتوانند (در صورت پشتيباني
افكار عمومي) از رئيس مملكت انحالل پارلمان را بخواهند و سرنوشت كار
را به انتخابات جديد و راي مردم ارجاع دهند.

فال قهوه آقا بذرپاش
پوريا عالمي
مملکت کماکان در وضعيت گل و بلبل به سر ميبرد.گل و بلبلي مملکت
در حدي است که ما ماندهايم براي چه کسي فال بگيريم .البته شکر
خدا در مملکت قحطالرجال نيست ،فراواني رجال است.مثال يکياش
رجل اعظم في اکبرالدول في 30سال االخير ،آقا رحيم مشايي ،و
يکيش هم رجل اصغر فيمابين اکبرالرجال في اکبرالدول في 30سال
االخير في کهکشان راه الشيري ،آقا مهرداد بذرپاش که از بزرگترين
و کوچکترين رجال اين دوره محسوب ميشوند.آقا مشايي چون نکته
انحرافي اينروزها ميباشد! ما فال انحرافي نميگيريم و جنبش را از
مسيرش منحرف نميکنيم.به جاي آن توي فنجان قهوه آقا بذرپاش را
نگاه کرديم اينطوري بود؛

حجاريان گفت در ايران
انقالب رنگي نميشود
روزنامه گاردين كه خبرنگارش  18ماه پيش مجبور
به ترك ايران شد ،گزارشي منتشر كرده از بازداشت
سعيد حجاريان .رابرت تيت نويسنده اين روزنامه
طي اين مقاله ،مقامات ايران را به مصاحبهاي ارجاع
داده كه در سال  2007ميالدي با سعيد حجاريان

آقا بذرپاش! توي فنجانت يک صندلي رياست ميبينم که به صورت
دستگرمي وقتي بيست و چند سال داري روي آن مينشيني.البته
صندليات را ميگذاري در فرهنگسراي جوان(.هموني که بزرگترين
فرهنگسراي ايران و حومه است) يک صندلي هم که جايش سفتتر
است ميگذاري در کنار آقا محمود احمدينژاد و مشغول مشاوري
ايشان ميشوي.
اونوقت به پاس تالشهاي شبانهروزي و بدون تعطيليات و به
خاطر شايستهساالري موجود در مملکت و به خاطر اينکه در مملکت
قحطالرجال نيست و به خاطر اينکه مديريت يک استعداد مادرزادي
است و ربطي به تجربه و اينا ندارد و به خاطر اينکه داماد آقا وزير
آموزش و پرورش هستي ،صندليات را بغل ميزني و ميبري و
ميگذارياش وسط سايپا.البته يک مدت سختي ميکشي.چون سايپا
رئيس دارد سختي عضو هياتمديره سايپا را به جان ميخري تا
ميشوي مديرعامل پارسخودرو (که البته در حد و حدود مديريت
تو نيست،
اما به هر حال زندگي همين سختيها را دارد ديگر.در کل همين
سختيهاست که مرد را ميسازد!) توي طالعت ميبينم که آن موقع
ماشااهلل ديگر براي خودت مردي شدهاي و  27سال سن داري.آفرين.
آقا مهرداد بذرپاش! فنجانت اصوال نماد غنيسازي است.توي فنجانت
ميبينم که وقتي ماشااهلل ديگر سن و سالي ازت گذشته و بسيار سفر
بايد تا پخته شود خامي و آنچه جوان در آينه بيند پير در خشت
خام بيند و اينها را همه با هم پشت سر گذاشتهاي و مرد جاافتادهاي
شدهاي و گوش شيطان کر ،ديگر به آستانه ميانسالي نزديک شدهاي،
(خالصهاش شده  28سالت تمام!) صندليات رشد ميکند و از شادي در
پوست خودش نميگنجد و يهويي ميشوي رئيس گروه خودروسازي
سايپا(.بچهها بيزحمت يه مشت اسفند دود کنن.ممنون).
آقا بذرپاش! توي طالعت يک روزنامه هم ميبينم .آيا وقتي روزنامهها
را ميبنندد تو روزنامه باز ميکني؟ آيا وقتي روزنامهها سفيد چاپ
ميشوند تو عکس رنگي در صفحه اول چاپ ميکني؟ آيا وقتي
روزنامهها نميتوانند حرفهاي آقا ميرحسين و آقا کروبي را منتشر
کنند تو روزي يک گزارش در ژانر علمي -تخيلي منتشر ميکني؟ آيا
تو در کل چاپ ميکني؟
آقا مهرداد! آيا در کل خط قرمز در روزنامه تو ،صورتي کمرنگ است؟
آيا وطن امروز کپي رنگي کيهان است؟ ما نميدانيم.
آقا بذرپاش! راستي آن روزنامه محترم کالسهاي گزارشنويسي و
مقالهنويسي و خاطرهنويسي و انشاءنويسي و تلفن خوانندگاننويسي
برگزار نميکند؟ اونوقت «گزارشنويسي در ژانر هريپاترنويسي»
چي؟
آقا بذرپاش! تو طالعت افتاده که دنيا همينطوري الکي ،ارزشهاي
مديريتي تو را در نظر نميگيرد و تو طعم تلخ شکست را هم مزه
ميکني.کي؟ اونوقت که کانديداي شوراي شهر ميشوي .عيبي
ندارد که.گفتم که همين سختيهاست که مرد را ميسازد! اما آيا تو
در شوراي شهر راي نميآوري؟ آيا تو رئيس سايپا ميشوي چون
نيازي به رايگيري و انتخابات مردمي نيست؟ آيا اگر قرار بود براي
رياست فرهنگسراي جوان هم از جوانان رايگيري ميکردند تو راي
نميآوردي؟ ما نميدانيم.شما ميداني؟
آقا بذرپاش! پدر جان! پسر جان! (راستي آدم ميماند به سن و سال
شما نگاه کند يا به سمتهاي شما) خالصه در کل توي فنجانت ميبينم
که...بيخيال پسر.فالت همين بود.

انجام داده بود .به گفته تيت ،اگر مقامات ايران
به صحبتهاي حجاريان در اين مصاحبه توجه
ميكردند ،مشخص ميشد كه اتهام دست داشتن او
در به راه انداختن انقالب مخملي در ايران درست
نبوده است.
بنا به گزارشي كه تيت از اين مصاحبه ارائه
ميدهد ،حجاريان تاكيد داشته كه اصال ايدهاي
مشابه راهاندازي انقالبهاي رنگي در ايران هيچگاه
اتفاق نخواهد افتاد زيرا اينگونه انقالبها در شرايط
كشورهاي به جا مانده از اتحاد شوروي فرصت
بروز خواهند داشت و نه در كشوري مثل ايران،
بر همين اساس ،حجاريان تاكيد داشته كه در ايران،
عنصر مداخله خارجي در امور داخلي هيچگاه جواب
نداده و از آنجا كه الزمه بروز انقالبهاي رنگي،
مداخله خارجي است.
بايد به كل از نسبت دادن انقالبهاي رنگي به
ايران خودداري كرد .گاردين در ادامه اين گزارش
مينويسد :حاال سعيد حجاريان به اتهام تالش براي
به راه انداختن انقالب رنگي در ايران در زندان به
سر ميبرد اما اظهارات خود او ،ثابت ميكند كه
نميتوان چنين اتهامي را به او چسباند.
رابرت تيت همچنين به بخش ديگري از مصاحبه
حجاريان در سال  2007ميالدي اشاره كرده و
از قول او مينويسد« :كشورهايي مثل اوكراين،
گرجستان و قرقيزستان كه دچار وجود قدرتهاي
موازي در درون نظام هستند،
زمينه را براي بروز انقالب رنگي آماده ميكنند.
در اين كشورها ،يك قدرت خارجي مثل آمريكا يا
كشورهاي اروپايي به شكلهاي مختلف مشغول
فعاليت بودهاند و از طريق سفارت خود يا راديويي
مثل راديو آزادي فعاليت خود را گسترش ميدادند
اما چنين شرايطي در ايران به هيچوجه وجود
ندارد ».تيت در پايان اضافه ميكند« :با اين ترتيب،
اتهام طرحريزي انقالب رنگي در ايران را نميتوان
متوجه سعيد حجاريان دانست .زدن چنين اتهامي به
او باوركردني نيست».
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اوباما در کنفرانس گفت وگوهاي چين و امريکا اعالم کرد

امريکا و چين
قرن 21
را مي سازند

در شرايطي که امريکا و چين به دنبال اشتراکات براي احياي
اقتصاد جهاني و مبارزه با تغييرات جوي هستند ،رئيس جمهور
امريکا خواستار همکاري گسترده بين دو کشور شد .در گفت
وگوهاي دوروزه امريکا با چين باراک اوباما رئيس جمهور امريکا
ديدگاه «همکاري به جاي تقابل» را بين دو کشور مطرح کرد و چين
را به خاطر سابقه حقوق بشري اش مورد انتقاد قرار داد .اوباما
روز دوشنبه در شروع اين گفت وگوها اظهار داشت؛ رابطه بين
امريکا و چين قرن  21را شکل خواهد داد که آن را همانند هر رابطه
دوجانبه ديگري در جهان حائز اهميت مي کند .وي اظهار داشت؛
اين حقيقت بايد زيربناي همکاري ما را تشکيل دهد .اين مسووليتي
است که به دوش ماست .باراک اوباما رئيس جمهور امريکا و
هو جين تائو رئيس جمهور چين هر دو در آنچه يک شعار جديد
هماهنگ به نظر مي رسيد ،پيامي را براي اين نشست فرستادند
و گفتند آنها به دنبال يک «رابطه مثبت ،سازنده و جامع هستند».
اوباما همچنين در اين گفت وگوها از چين خواست در پايان دادن
به برنامه هاي هسته يي ايران و کره شمالي در کنار امريکا بايستد.
وي در اين رابطه گفت؛ در صورتي که اقدامات تحريک کننده کره
شمالي ادامه پيدا کند شرق آسيا شاهد رقابتي در عرصه تسليحات
هسته يي خواهد بود .براساس گزارش خبرگزاري فرانسه ،اوباما
گفت؛ اشتباه نکنيد هر قدر کشورهاي بيشتري به اين تسليحات

انفجار خودرو بمبگذاري شده در
شمال اسپانيا
بر اثر انفجار يک خودرو بمبگذاري شده در شمال اسپانيا در خارج از
يک مجتمع مسکوني سازماني  46تن زخمي شدند و خسارات زيادي
به اين ساختمان وارد آمد.
مقام هاي اسپانيا گروه جدايي طلبان اتا را مسوول اين انفجار معرفي
کردند .در همين حال ميگل آلخو يک مقام دولت اسپانيا گفت؛  38تن
از مجروحان در بيمارستان در حال مداوا هستند .اکثر مجروحان
از اعضاي کادر پليس و خانواده هايشان هستند .اين بمب ساعت
چهار صبح به وقت محلي منفجر شد .براساس گزارش خبرگزاري
آسوشيتدپرس ،وي گفت؛ خودرو بمبگذاري شده پس از انفجار حدود
 70متر به محل ديگري پرتاب شد که نشان دهنده قدرت انفجار بوده
است .پليس و سرويس هاي حوادث غيرمترقبه هيچ هشداري در مورد

دست يابند ،احتمال استفاده از آنها بيشتر خواهد شد .اوباما که
نابودي تسليحات هسته يي را يک اولويت در دولتش معرفي کرده
است ،افزود؛ امريکا و چين هيچ کدام از دستيابي يک تروريست به
بمب يا از راه افتادن رقابت تسليحات هسته يي در شرق آسيا نفع
نخواهند برد .رئيس جمهور امريکا گفت امريکا و چين بايد براي
کره شمالي روشن سازند که اگر به الزامات اين کشور عمل کند
مي تواند مسير امنيت و احترام را طي کند .اوباما افزود هر دو
کشور بايد در جلوگيري از دستيابي ايران به سالح هسته يي و
درخواست از جمهوري اسالمي براي پايبندي به الزامات بين المللي
اش متحد باشند .هو جين تائو رئيس جمهوري چين نيز ديروز بر
توسعه روابط و همکاري با امريکا تاکيد کرد .رئيس جمهوري
چين ديروز با اشاره به مذاکرات راهبردي و اقتصادي ميان پکن و
واشنگتن که دوشنبه آغاز شده است ،خاطرنشان کرد؛ کشورهاي
چين و امريکا مسووليت مهمي براي پاسخگويي به يک رشته
مسائل مربوط به صلح و توسعه بر عهده دارند .هو در اين پيام
که توسط وانگ جي شان معاون نخست وزير چين در نشستي در
واشنگتن قرائت شد ،اظهار داشت؛ چين و امريکا با نفوذ واضحي
که در جهان دارند از منافع مشترکي نيز برخوردارند و فضاي
گسترده يي براي همکاري در اختيار دارند .وي افزود؛ چين و
امريکا که در برابر يک وضعيت اقتصادي و سياسي بين المللي
دشوار و پيچيده قرار دارند ،بايد اختالفات را کاهش ،زمينه هاي
همکاري را افزايش ،اعتماد دوجانبه را ارتقا و همکاري از طريق
مذاکرات راهبردي و اقتصادي را افزايش دهند .رئيس جمهوري
چين گفت؛ با اين اقدامات ،منافع ملي دو طرف توسعه مي يابد و
به پيشرفت در روابط مثبت و همکاري ميان چين و امريکا کمک
خواهد شد .هو جين تائو اعالم کرد متقاعد شده است با تالش
هاي مشترک دو هيات چيني و امريکايي ،مکانيسم گفت وگوها
بهبود خواهد يافت و همکاري هاي جديدي در زمينه هاي مختلف
گسترش مي يابد .داي بينگو مشاور دولتي و رهبر نمايندگان چين
در مذاکرات به همراه وانگ جي شان معاون نخست وزير گفت؛ ما
در يک قايق هستيم که در جريان باد هاي شديد و امواج عظيم قرار
گرفته است .وي افزود؛ آنچه بايد ما انجام دهيم تالش براي عبور
از اين هواي توفاني به همراه يکديگر است .اين در حالي است که
ليو ژنمين معاون نماينده دائم چين در سازمان ملل متحد ديروز
(سه شنبه) اعالم کرد کشورش تمامي طرفين درگير در خاورميانه
را به آغاز يک گفت وگوي سياسي براي رسيدن به صلح دائم در
منطقه فرامي خواند .وي در اين راستا تاکيد کرد؛ ما تمامي طرفين
در منطقه را به اجراي کامل و آگاهانه قطعنامه  1860و جلوگيري
از هر گونه اقدامي که بار ديگر منجر به برهم خوردن ثبات منطقه
شود ،فرا مي خوانيم.
بمب کارگذاشته شده يا احتمال انفجار دريافت نکرده بودند ،اما نوع اين
حمله نشان مي دهد عامل آن از گروه اتا بوده است .آخرين حمله گروه
اتا ماه ژوئيه صورت گرفت که يک بمب در خارج از دفتر حزب نخست
وزير اسپانيا در شهر دورانگو در ايالت باسک منفجر شد که خسارات
زيادي به بار آورد .منابع پليس بورگوس اعالم کردند انفجار ياد شده
با استفاده از  200کيلوگرم مواد منفجره صورت گرفته است .مسووالن
محلي استان بورگوس هم اعالم کردند قبل از وقوع حادثه هيچ گونه
تماس هشدارآميزي از سوي عوامل اتا گرفته نشده بود.
در پي وقوع انفجار تروريستي در بورگوس ،آلفردو پرز روبالکابا وزير
کشور و آنتونيو کاماچو وزير مشاور دولت اسپانيا در امور امنيتي
عازم محل حادثه شدند .ميگل آلخو نماينده دولت اسپانيا در منطقه
خودمختار کاستيا و لئون جايي که استان بورگوس در آن واقع شده
است اطمينان داد تمام شواهد دال بر دخالت اتا در بمبگذاري صبح
ديروز دارند .بر اساس اين گزارش با انفجار ديروز در بورگوس شمار
حمالت تروريستي اتا در اسپانيا از ابتداي سال  2009تاکنون به 9
مورد رسيد.
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نتيجه شمارش آراي کردستان
درحالي که قرار بود نتيجه نهايي شمارش آرا در کردستان عراق اعالم
شود رئيس کميسارياي عالي انتخابات عراق با اشاره به اينکه شمارش
آرا هنوز به پايان نرسيده ،گفت؛ نتايج انتخابات سه شنبه يا چهارشنبه
اين هفته اعالم مي شود .در همين حال احزاب سياسي اين منطقه در
تالش جهت تشکيل ائتالف مخالف در پارلمان کردستان عراق هستند.
زانا روستايي يکي از رهبران گروه اسالمي کرد عراق اظهار داشت؛
فهرست «خدمتگزاري و اصالحات» توانايي آن را دارد تا يک جبهه
مخالف قدرتمند داخلي در پارلمان کردستان عراق تشکيل دهد .وي
افزود؛ چنانچه اين فهرست با فهرست «تغيير» (گوران) ائتالف تشکيل
دهد ،يک جبهه مخالف قدرتمند در پارلمان کردستان عراق ايجاد مي
شود .اين مقام کرد همچنين خاطرنشان کرد چنانچه فهرست کردستان
عراق به آنها براي ائتالف جهت تشکيل دولت جديد پيشنهاد دهد ،آنها
هرگز نقش حاشيه يي را در دولت نخواهند پذيرفت اما بدون شک به
فهرست «تغيير» براي تشکيل اين ائتالف نزديک تر هستند ،زيرا آنها
نيز با ضرورت تغيير در کردستان موافق اند.

مذاکرات محرمانه ارتش پاکستان با
بيت اهلل محسود
يک مقام ارشد پاکستاني اظهار داشت؛ حمالت زميني به مواضع بيت
اهلل محسود رهبر طالبان پاکستان به خاطر برگزاري مذاکرات محرمانه
ميان وي و نيروهاي امنيتي به تعويق افتاد .جزئيات اين مذاکرات هنوز
فاش نشده اما ارتش پاکستان حمالت عليه محسود را پس از محاصره
مواضع وي در مناطق قبايلي وزيرستان جنوبي به حالت تعليق درآورد.
دولت پاکستان خواهان آن است که بيت اهلل محسود اعالم کند در آينده
عليه دولت دست به اقدام نظامي نخواهد زد .مقام ارشد مذکور که
خواست نامش فاش نشود ،اظهار داشت؛ اين اعالم از سوي محسود
به معناي تسليم کامل نيست ،اما تضميني است مبني بر اينکه محسود
در آينده هيچ گونه تحرک ضددولتي انجام نمي دهد .ادعاي اين مقام
دولتي پاکستان هنوز به طور مستقل قابل تاييد نيست.

طالبان افغانستان آتش بس را
تکذيب کرد
سخنگوي طالبان افغانستان در تماس با يک شبکه خبري غربي ،اخبار
مربوط به برقراري آتش بس موقت ميان اين گروه شورشي و کابل
را در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري تکذيب کرد .اين فرد
که خواست نامش فاش نشود و خود را سخنگوي طالبان در شمال
افغانستان معرفي مي کرد ،در تماس با شبکه خبري بي بي سي،
خبرهاي اخير در مورد توافق آتش بس با دولت افغانستان در منطقه
باالمرغاب واليت بادغيس را تکذيب کرده است .روز گذشته دولت
افغانستان اعالم کرد ميان نيروهاي حکومتي و گروه طالبان در منطقه
باالمرغاب واليت باغديس آتش بس برقرار شده است .اما سخنگوي
طالبان آن را بي اساس خواند .اين سخنگوي طالبان به بي بي سي
گفت؛ در حالي که جنگ در ساير مناطق افغانستان جريان دارد ،آتش
بس تنها در يک منطقه عملي نيست.

لغو ويزاي چهار عضو دولت کودتايي
هندوراس از طرف امريکا
پس از لغو ويزاي چهار تن از اعضاي دولت کودتايي هندوراس،
رهبران دولت موقت براي بازگرداندن مانوئل زاليا به عنوان رئيس
جمهور به هندوراس تحت فشارهاي تازه قرار گرفتند .واشنگتن دولت
موقت هندوراس به رهبري روبرتو ميچلتي را به رسميت نشناخته و
همچنين کمک  200ميليون دالري به اين کشور امريکاي مرکزي را
متوقف کرده است .به گزارش خبرگزاري رويترز ،مانوئل زاليا رئيس
جمهور برکنارشده هندوراس که در جريان کودتاي 28ژوئن از کار
برکنار شد ،از باراک اوباما رئيس جمهور امريکا درخواست کرده
ويزاي رهبران کودتا را باطل کند و اوباما نيز فوراً از اين پيشنهاد
استقبال کرد.
زاليا در نيکاراگوئه اظهار داشت؛ کودتاي آنها از زمان آغاز کودتايي
مرده بود و رهبران آن بايد فوراً موضع خود را تغيير دهند .آنها
(رهبران کودتا) منزوي ،محاصره و تنها شده اند.
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در سفر رابرت گيتس به عراق مشخص شد

امريکا هجده جنگنده اف16
به عراق مي فروشد
در شرايطي که امريکا و عراق چشم انتظار خروج تدريجي
نيروهاي امريکايي از عراق تا پايان سال  2011هستند ،وزير دفاع
امريکا ديروز به منظور مذاکره درباره مسائل امنيتي و فروش

تسليحات وارد اين کشور شد.
يک مقام دفاعي ارشد امريکا گفت؛ رابرت گيتس وزير دفاع امريکا
همچنين براي کمک به رفع شکاف عميق بين کرد ها و اکثريت
عرب عراق که به عقيده بسياري مي تواند دستاورد هاي امنيتي
را تضعيف کند ،تالش خواهد کرد .يکي از موضوعاتي که انتظار
مي رود مقامات درباره آن مذاکره کنند اين است که عالقه بغداد
به دستيابي به جنگنده هاي اف 16 -ساخت شرکت الکهيد مارتين
براي مقابله با تهديد هاي احتمالي از سوي کشورهاي همسايه
پس از خروج کامل نيروهاي امريکايي است .وزير دفاع امريکا
همچنين به شهر اربيل مرکز منطقه کردستان عراق سفر مي کند.
کرد هاي عراق متعهد به پيگيري مطالبات خود در مناطقي نظير
کرکوک هستند و بر کنترل بيشتر روي ذخاير هيدروکربن تاکيد
دارند .امريکا مي خواهد از بروز هرگونه درگيري که احتما ً
ال به
نفع شبه نظاميان تمام شود ،جلوگيري کند .يک مقام آگاه گفت؛
قرار است گيتس با مسعود بارزاني رئيس منطقه کردستان عراق
ديدار کند .منطقه کردستان عراق قرارداد هاي نفتي را با شرکت
هاي خارجي امضا کرده که حسين الشهرستاني وزير نفت عراق
آن را غيرقانوني مي داند .اين مقام که خواست نامش فاش نشود،
گفت نيروهاي امريکايي در شمال عراق نقش اعتمادسازي مهمي
را در مناقشات مربوط به نيروهاي امنيتي کرد مستقر در خارج از
کردستان ايفا مي کنند .وي تصريح کرد؛ اعراب و کرد ها احتما ً
ال

مهم ترين مسائلي هستند که در حال حاضر بايد براي تحکيم
دستاورد هاي امنيتي به آنها پرداخته شود .گيتس قرار است
با نوري مالکي نخست وزير عراق نيز ديدار کند .رابرت گيتس
اميدوار است بر گفت وگو هاي هفته گذشته بين اوباما و مالکي
در واشنگتن بيفزايد و آنچه را که دو کشور مناسبات دوجانبه
«عادي تر» ناميده اند ،برقرار کند .بخشي از اين مناسبات خريد
تسليحاتي احتما ً
ال چند ميليارد دالري عراق از امريکا است .بغداد
خواستار خريد يک اسکادران شامل  18فروند جنگنده اف -16در
سال جاري است و قصد دارد تا سال  2020تعداد اين جنگنده
ها را به  96فروند برساند .در يکي ديگر از تحوالت مربوط به
عراق منابع سياسي اين کشور اعالم کردند «ائتالف جديد عراق»
طي روزهاي آينده به طور رسمي اعالم مي شود .قاسم داود
نماينده جبهه همبستگي در پارلمان عراق به خبرگزاري ملي اين
کشور (نينا) اظهار داشت؛ ائتالف جديد پايه و اساسي براي طرح
ملي عراق و آغاز تشکيل طرح سياسي کامل کشور خواهد بود.
وي گفت؛ اين ائتالف به زودي با ساختار و مضموني جديد اعالم
خواهد شد .منابع سياسي عراق نيز اعالم کردند ائتالف مذکور
بر اساس ساختار و نظام داخلي جديد تشکيل مي شود و به
همه احزاب و شخصيت هاي سياسي عراق با تفکرات و گرايش
هاي فکري ،ديني و نژادي مختلف ارائه خواهد شد که در صورت
موافقت با ساختار و شکل ملي آن اين احزاب مي توانند به ائتالف
جديد بپيوندند .حميد معله نماينده مجلس اعالي اسالمي عراق نيز
تاکيد کرد ائتالف جديد به زودي اعالم خواهد شد و هيچ گونه
خط قرمزي براي احزاب و گروه هاي سياسي براي پيوستن به
اين ائتالف قرار داده نشده است .برخي از احزاب سياسي عراق
مي گويند ائتالف جديد به يک موسسه سياسي پارلماني تبديل
خواهد شد که بر ابزارهاي جديد در اداره عراق تکيه خواهد کرد
به طوري که مي تواند دولت منتخب را بر اساس شايستگي ها و
معيارهاي حرفه يي اداره کند.

بيش از  200کشته در درگيري
هاي اخير در نيجريه
در پي درگيري ها بين نيروهاي امنيتي اين کشور با شبه نظاميان
افراطي در شمال نيجريه ،بيش از  200تن کشته شده اند .به
گزارش پايگاه اينترنتي «اشتاندارد» ،پليس نيجريه از کشف
 206جسد در شهر مايدوگوري -مرکز ايالت بورنو -خبر داد.
به گزارش اين پايگاه اينترنتي از بين اجساد کشف شده 197
جسد متعلق به اعضاي گروه شبه نظاميان افراطي و  9تن هم
متعلق به نيروهاي پليس بوده است .رئيس جمهور نيجريه قبل
از عزيمت به برزيل اظهار داشت؛ درگيري هاي شمال نيجريه
پس از حمله به خانه محمد يوسف رهبر شبه نظاميان «طالبان»
اين کشور با هدف سرکوب اين گروه صورت گرفت .به دليل
حوادث روزهاي اخير در نيجريه ،رئيس جمهور اين کشور
پليس و ارتش را به «حالت آماده باش کامل» فراخواند.
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به شدت تکذیب می کنیم
فرزان

از آنجایی که برخی سرمایه گذاران ایرانی متوجه شدند نمی شود با کامیون
و گونی شمش طال از مملکت خارج کرد و پس از بلوکه شدن حسابهای
تاجران ناشناس ایرانی  ،برخی تاجران مجهول الهویه برآن شدند تا با
تاسیس بانکهای خصوصی در داخل کشور راهکاری برای حفاظت از
سرمایه های خود پیدا کنند .از این دست بانک تازه تاسیسی است که با
سرمایه  200میلیاردی توسط همین تاجران مجهول الهویه تاسیس گردیده
است.امروز دیگر این اعداد و ارقام شاخ بر سر کسی سبز نمی کند سوال
اصلی این است  .این تاجران چه کسانی هستند که با این همه مال و منال
هیچ شخص و دولتی آنها را نمی شناسد !
نامشان نه برای اینترنت  ،نه برای ادارات پست و نه حتی برای مجالت
اقتصادی محلی آشنا نیست! احتماال این افراد از مالکان و چوپانان زمان
حکومتهای دیکتاتوری ساقط شده قبلی بوده اند که چند هکتاری زمین و
چند راسی گوسفند داشته اند .اما از آنجایی که سالهای سال است بشر
برای نگهداری حساب اموالش چوب خط نمی کشد و علم ریاضی سالهاست
اختراع شده بیایید حساب کنیم چند راس گوسفند ! یا چند هکتار زمین باید
فروخت تا  200میلیارد بلکه هم بیشتر شود! طبق آخرین اطالعات واصله
یک بابایی از همین مالکان پس از ایام حکومتهای ناکام دیکتاتوری و در
عصر آزادی و اینها ! میزان یک میلیون و شیشصد و چهل و هشت هزار
کیلومتر از اراضی مال پدری خود را یک جا به یکی دوتا از تاجران مجهول
الهویه اهل سیبری و نواحی مغول خیز و بربرها فروخته.
از طرفی به نظر می رسد یکی دیگر از مالکان اخیر هم که نه به صورت
موروثی بلکه به صورت کامال دموکراسی هفتاد میلیون نفر را نه درخت
بلکه گوسفند فرض کرده نیز با برخی مالکان سیبریایی بر سر معامله دام و
طیور به تفاهم رسیده است.اینگونه به نظر می رسد همه صحبتهای اجانب
از دست داشتن دستهای پنهان در جابجایی اموال ملی ایرانیان کامال دروغ
است و ما هم این را تکذیب می کنیم!

چيزهايي كه در ايران نياز نداريم

پوريا عالمي

چه چيزهايي در ايران مورد نياز نيست؟ چه وسايل و لوازمي فقط كاربرد
تزييني دارد؟ كدام اشيا فقط به درد الي جرز ميخورند؟ بعضيهاش
اينهاست كه ما اين پايين برايتان مينويسيم:
ساعت :اصوال زمانبندي از آن شوخيهاي مديريتي مملكت محسوب
ميشد .در ايران تنها چيزي كه سر موعد و طبق برنامهريزي قبلي انجام
ميشود به دنيا آمدن نوزادان است كه آن هم نيازي به ساعت ندارد و قابله
يا به قول امروزيها ماما ميخواهد.
صندوق راي :صندوق چيز «بد باري» است .يك جعبه است كه مزين به يك
شكاف در باالي خود شده است .اين شكاف هماينك باعث ايجاد شكاف
بين جامعه و دولت و بين دولت با جناح راست و بين جناح راست با آقا
الريجاني و در كل بين همه با همه شده است .گفته ميشود طبق يك سنت
قديمي بعد از رايگيري ،صندوقها را در خرابهها و ساختمانهاي نيمهساز
شيراز مياندازند.
تعرفه :وقتي صندوق راي نياز نباشد ،نيازي هم به تعرفه راي كه چند
ميليون باال و پايين چاپ شود ،يا بعد از نوشته شدن و تا شدن و در
صندوق انداختن اتو كشيده مانده باشد ،نيست .اصوال تمام گرفتاريها از
همين باال و پايين شدن تعرفه است.
تلويزيون :روانكاوها ميگويند هر ايراني به دو روش مننژيت ميگيرد.
اولي در حياط خلوت مملكت كه نياز به آمپول پنيسيلين قوي و آمپول
ضدمننژيت پيدا ميكنند .دومي با تماشاي تلويزيون كه منجر به مصرف
آرامبخش قوي ميشود.
خالل دندان :وقتي سازمان محيط زيست با مديريت هوشمندانه خود نسبت
به از بين رفتن جنگلهاي استان گلستان و باقي جاها اهتمام ورزيده است،
چه دليلي دارد با خالل كردن دندانهايمان باز هم به درختان آسيب بزنيم؟
صندلي :در كل مملكت به دو سه تا صندلي بيشتر نياز ندارد.

يكي براي آقا احمدينژاد كه روي آن بنشيند و رياستجمهوري و
سرپرستي وزارت و اينا كند .يكي هم براي آقا الهام كه وزارت و
رياست و سخنگويي و اينا كند .يكي هم براي آقا مشايي كه در كل
بنشيند روي صندلي و خستگي در كند .دانشگاه :به راستي دانشگاه
به چه دردي ميخورد؟ وقتي مملكت به جايي رسيده است كه
دانشمندان جوان در زيرزمين خانهشان به فناوري هستهاي دست
پيدا ميكنند.
مدرك دانشگاهي :ايضا .تا ديروز طرف براي اينكه جايي استخدام
شود دست كم بايد مدرك ديپلم داشت .االن مملكت به جايي رسيده
كه نخبهگرايي و شايستهساالري همه را در برگرفته و براي پست
وزارت و مشاورت و دستيار اولي و معاونت و اينا به جاي ديدن
مدرك دانشگاهي شما به كف دستتان نگاه ميكنند.
اينها بعضي از چيزهايي بود كه واقعا در مملكت نياز نداريم .خيلي
چيزهاي ديگر هم هست كه به آنها هم نياز نداريم اما نمينويسيم
چون به سالمت روان و جسممان نياز داريم.
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ایران خودرو
بانک پارسیان را
می فروشد

شورای پول و اعتبار سرانجام کمک یک میلیارد دالری به ایران خودرو را
به تصویب رساند .پس از آنکه اخباری از این شرکت مبنی بر ورشکستگی
و مشکالت حاد نقدینگی در رسانه ها انتشار یافت شورای پول و اعتبار در
جلسه اخیر خود از  ۷/۱میلیارد دالر تسهیالتی که دولت سال گذشته تصویب
کرد در اختیار خودروسازان کشور قرار دهد ،یک میلیارد دالر آن را به ایران
خودرو اختصاص داد تا بخشی از مشکالت مالی جاری این شرکت برطرف
شود.
در متن خبر این تصمیم شورای پول و اعتبار که خبرگزاری مهر آن را روی
خروجی خود قرار داده ،آمده است؛ بانک های کشور تنها نیمی از این مبلغ را
به صورت نقدی در اختیار ایران خودرو قرار خواهند داد و مابقی آن باید از
طریق فروش برخی از اموال این شرکت تامین شود.
این در حالی است که منوچهر منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرو در سال
گذشته پس از آنکه چند ملک از امالک این شرکت را به فروش رساند ،وعده
داد چنین رویه یی در ایران خودرو دیگر تکرار نخواهد شد .اما شورای پول
و اعتبار در جلسه اخیر خود مجوزی را صادر کرده که بر اساس آن مجوز
ایران خودرو باید از محل فروش سهام بانک پارسیان  ۲۰۰میلیارد تومان به
نقدینگی خود اضافه کند .این شرکت همچنین مکلف شده از طریق پیش فروش
محصوالت ،فروش شرکت های وابسته ،انتشار اوراق مشارکت و همچنین
اصالح ساختار مالی  ۳۰۰میلیارد تومان دیگر را نیز تامین کند.به غیر از بانک
پارسیان هنوز نام هیچ یک از اموال قابل فروش این شرکت اعالم نشده است.
ایران خودرو روز گذشته اعالم کرده برای سال جاری قصد دارد  ۶۸۰هزار
دستگاه خودرو سواری و وانت را به تولید برساند که با در نظر گرفتن ۱۰
میلیون تومان به طور میانگین برای هر خودرو این خودروساز در سال جاری
نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که بخشی از این
درآمد قرار است از طریق پیش فروش محصوالت صورت گیرد.

آخرین نرخهای ارز بانک مرکزی

این شرکت به سبب مشکالت فراوان مالی از برگزاری مجمع عمومی خود در

شركت
خودروسازی
نیسان ۱۷۵
میلیون دالر
زیان كرد

به دنبال ادامه بحران اقتصادی و مالی
شركت خودروسازی نیسان ژاپن طی سه
ماه دوم امسال زیان  ۱۷۵میلیون دالری را
تجربه كرد.

تیرماه خودداری کرده و قصد دارد بیستم مرداد ماه آن را برگزار کند.
شنیده ها حاکی است مسووالن ایران خودرو قصد دارند برای نخستین بار در
طول تاریخ این شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند  ۱۲۵ ، ۸۷میلیارد تومان
زیان انباشته اعالم کنند .اما نمایندگان مجلس معتقدند میزان زیان میلیاردها
تومان بیش از این مقدار است .علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع
و معادن این زیان را حدود  ۲۰۰میلیارد تومان اعالم کرده است.
در همین رابطه نیز سید احمدرضا دستغیب عضو هیات رئیسه کمیسیون
صنایع و معادن در گفت وگو با «اعتماد» از بررسی ویژه پرونده مالی ایران
خودرو در این کمیسیون خبر می دهد و می افزاید موضوع مالی ایران خودرو
نیاز به بررسی دقیق و کارشناسانه یی دارد که در این رابطه به زودی مجلس
وارد کار خواهد شد.

به نقل از بلومبرگ  ،افزایش ارزش ین
نیز موجب كاهش قدرت رقابت شركتهای
خودروسازی ژاپن در بازارهای بین المللی
شده است .
شركت نیسان طی سه ماه دوم امسال با
زیان  ۵/۱۶میلیارد ین معادل  ۱۷۵میلیون
دالر روبرو شده است  .این شركت در مدت
مشابه سال قبل با سود  ۸/۵۲میلیارد ین
روبرو شده بود .
میزان فروش نیسان در سه ماه دوم امسال
نیز با  ۳۵درصد كاهش به كمتر از ۵۱/۱
تریلیون ین رسیده است  .شركت نیسان
پیش بینی كرد  ،میزان فروش این شركت طی
سال  ۲۰۰۹با  ۷/۹درصد كاهش به كمتر از
 ۰۸/۳میلیون دستگاه خواهد رسید  .نیسان
قصد دارد تا پایان امسال  ۲۰هزار كارمند
خود را اخراج كند .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادی افزایش
 ۷درصدی ارزش ین در برابر دالر تاثیر
زیادی در كاهش صادرات خودروهای ژاپنی
داشته است  .هیتوشی یاماموتو كارشناس
ارشد موسسه فورتیس توكیو در این باره
گفت  ،شركتهای خودروسازی ژاپن سال
سختی را در پیش رو دارند  .نیسان و سایر
شركتهای خودروساز ژاپن تالش زیادی را
برای كاهش هزنیه ها انجام داده اند ولی بعید
به نظر می رسد كه شركتهای ژاپنی تا پایان
امسال به سوددهی برسند  .میزان فروش
نیسان در این مدت با  ۲۳درصد كاهش به
كمتر از  ۷۲۳هزار دستگاه رسیده است .
فروش نیسان در بازار ژاپن نیز با  ۲۲درصد
كاهش به  ۱۱۶هزار دستگاه رسید  .فروش
نیسان در بازار چین نیز با  ۳/۹درصد
افزایش به بیش از  ۱۴۵هزار دستگاه رسیده
است  .نیسان به دنبال افزایش ظرفیت تولید
خودرو در چین است  .نیسان همچنین قصد
دارد میزان هزینه های خود را تا پایان سال
مالی جاری بیش از  ۲۰۰میلیارد ین معادل
 ۲۰درصد كل هزینه ها  ،كاهش دهد .

هفته نامه پرشین

جمعه  9مرداد ماه  - 1388شماره 1076

11

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان

www.persianweekly.co.uk

ایران بیستوسومین
صادركننده و سیامین
واردكننده بزرگ جهان
تازهترین گزارش سازمان جهانی تجارت حاكی از آن است كه در سال
گذشته ایران بیست و سومین صادركننده و سیامین واردكننده بزرگ جهان
البته در غیاب اتحادیه اروپا بوده است .سازمان جهانی تجارت گزارش جدید
خود با عنوان "گزارش تجارت جهانی  "۲۰۰۹را منتشر و در آن اعالم كرده
است كه ارزش صادرات ایران در سال مالی  ۲۰۰۸معادل  ۱۱۶میلیارد دالر
بوده است .به اعتقاد این سازمان صادرات ایران در سال گذشته یك درصد
مجموع صادرات جهان را تشكیل داده و از رشد  ۳۱درصدی برخوردار بوده
است .این سازمان در گزارش خود دو جدول ارائه كرده كه یكی متعلق به
كل كشورهای جهان است و در جدول دیگری  ۲۷كشور عضو اتحادیه اروپا
لحاظ نشدهاند و دیگر كشورهای اروپایی نیز در قالب یك كشور گنجانده
شدهاند .در جدول اول آلمان با صادرات هزار و  ۴۶۵میلیارد دالری در صدر
صادركنندگان بزرگ جهان جای گرفته و پس از آن كشورهای چین (هزار و
 ۴۲۸میلیارد دالر) و آمریكا (هزار و  ۳۰۱میلیارد دالر) قرار دارند و نامی از
ایران در این جدول مشاهده نمیشود.
اما جدول دوم جدولی است كه كشورهای اروپایی غیر از  ۲۷كشور اتحادیه
اروپا با صادرات هزار و  ۹۲۸میلیارد دالری مكان اول را به خود اختصاص
دادهاند و نام ایران را میتوان در رتبه بیست و سوم مشاهده كرد.
آمارها حكایت از آن دارند كه طی سال  ۲۰۰۸مجموع صادرات جهان ۱۶
هزار و  ۱۲۷میلیارد دالر بوده كه اگر  ۲۷كشور اتحادیه اروپا را از آن كسر
كنیم این رقم به  ۱۲هزار و  ۱۴۲میلیارد دالر میرسد.
در جدول اول بخش واردات نیز آمریكا با واردات دو هزار و  ۱۶۶میلیارد
دالری مكان اول را به خود اختصاص داده و آلمان و چین در مكانهای
بعدی قرار دارند ،اما در جدول دوم كشورهای اروپایی خارج از اتحادیه
اروپا با واردات دو هزار و  ۲۸۳میلیارد دالری در صدر هستند و آمریكا و
چین را میتوان در مكانهای بعدی یافت.
در این جدول واردات ایران در سال گذشته  ۵۷میلیارد دالر اعالم شده كه
از رشد  ۰.۵درصدی برخوردار است و با چنین وارداتی ایران مكان سیام
را در اختیار گرفته است .مجموع واردات جهان در این سال  ۱۶هزار و ۴۱۵
میلیارد دالر اعالم شده كه در صورت كسر اتحادیه اروپا این رقم به  ۱۲هزار
و  ۴۳۰میلیارد دالر میرسد.

افزايش قيمت
نفت اوپک
دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت
(اوپک) از افزايش  5/1دالري قيمت سبد نفتي اين
سازمان به سطح  67دالر خبر داد .دبيرخانه اوپک
در گزارش جديد خود عنوان کرد سبد نفتي اوپک
 متشکل از  13نوع نفت خام -در آخرين روزمورد بررسي به  67دالر و  80سنت رسيده و
اين در حالي است که اين شاخص در مقايسه با
دوره پيشين معادل يک دالر و  34سنت افزايش
پيدا کرده است .اين درحالي است که قيمت سبد
نفتي اوپک در هفته هاي گذشته و پس از برگزاري
آخرين نشست اوپک چندين بار نوسان يافته و به
باالترين سطوح هفت ماه اخير رسيده بود .قيمت
سبد نفتي اوپک براي نخستين بار در طول اين
مدت در هفته هاي گذشته از مرز  70دالر گذشت،
ولي پس از چند روز متوالي کاهش قيمت ،به
سطوح پايين تر از  60دالر سقوط کرد.

ريال سعودي مريض شد
شيوع بيماري آنفلوآنزاي نوع  Aيا خوکي و
کاهش مسافران پرواز عربستان باعث شد قيمت
ريال سعودي در برابر پول ايران کاهش پيدا کند.
صديقه رجبي يکي از فعاالن حاضر در بازار با
تاييد مطلب فوق گفت؛ «شيوع بيماري مسري
آنفلوآنزا در شهرهاي عربستان و تمهيدات وزارت
بهداشت براي جلوگيري از مسافرت حجاج و زوار
مسن به همراه ممانعت از مسافرت برخي افراد
خاص باعث شد قيمت ريال سعودي در بازار
کاهش پيدا کند ».او افزود؛ «قيمت ريال عربستان
در بازار ارز تهران حدود  269تومان بود که طي
دو هفته اخير اين قيمت بين  266تا  268تومان در
نوسان است».

تقویت ارزش دالر و سیر نزولی پوند انگلیس
دالر در بازار به شدت با كمبود مواجه است تعداد متقاضيان دالر به ويژه دالرهاي نو زياد است اما
در بازار بهاندازه كافي از اين دالرها وجود ندارد از همينرو دالر در بازار ارز كشور با كمي نوسان
قيمت مواجه شده است .هر چند كه ارزش برابري دالر هم در بازارهاي جهان افزايش يافته اما در
بازار داخل بر اساس نوسان عرضه بازار به تغييرات براي دالر پرداخته است .از ساعات پاياني
روزهاي قبل معامالت دالر بر اساس چشماندازهاي جهاني و متاثر از سطح تقاضا استارت گراني
را زده بود چه بسا كه با باالرفتن ميزان تقاضا براي دالرهاي نويي كه در اين ايام عروسيها تقاضا
ميشود هر بسته صدتايي يك دالري تا  120هزار تومان نيز به فروش كمي رفت كه به اين ترتيب
قيمت يك دالريهاي نو را تا  1200تومان دچار نوسان ميكرد .به اين ترتيب دالرفروشان خيابان
فردوسي امده گرانيهاي تازه براي دالر بودند كه حاال در راستاي تغييرات ارزش برابري دالر در
بازارهاي جهان اين اتفاق رخ داده است .اما در دنيا آنچه در مورد دالر در حال اتفاق است:معاون
نخست وزير چين گفته است :عرضه بيش از حد دالر اقتصاد جهان را تهديد ميكند .به گزارش
رويترز ،وانگ كيشان تصريح كرده اقتصاد جهاني با شديدترين بحران و ركود طي دهههاي اخير
روبهرو است و اجراي بستههاي محرك اقتصادي و مالي آمريكا بيشك تاثيرات زيادي براقتصاد
تمامي كشورهاي جهان خواهد داشت .آمريكا بايد به دقت عرضه دالر در بازارهاي بينالمللي ارز
را كنترل و مديريت كند .عرضه بيش از حد دالر تبعات و آثار منفي زيادي بر اقتصاد آمريكا و
اقتصاد جهان خواهد داشت .وي در ادامه ضمن تاكيد بر ضرورت اصالح مدلهاي رشد اقتصادي
آمريكا و چين ،گفته است :هر دو كشور بايد در مدل رشد اقتصادي خود تجديدنظر كنند .چين نيز
بايد به جاي وابستگي بيشازحد به صادرات به مصرف داخلي توجه بيشتري داشته باشد.اما در
بازارهاي جهاني ارزش دالر در برابر ارزهاي اروپايي افزايش يافته است بهطوريكه به گزارش
شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي در آخرين معامالت بازارهاي ارز ،دالر آمريکا در برابر يورو و
پوند افزايش جزئي داشته است ،به طوريکه هر يورو در برابر يک دالر و 419هزارم يورو معامله
شده است .همچنين دالر آمريکا در برابر پوند انگليس سه هزارم درصد افزايش يافت و هر پوند
انگليس با يک دالر و ششصد و چهل و شش هزارم دالر برابري کرده است .اما دالر در برابر ين
جزئي از ارزش خود را از دست داد ،بهطوريکه با کاهش 95هزارم درصدي ،در برابر 475/94
ين داد و ستد شده است .اما در بازار طال و سكهها به نظر ميرسد بازار بيش از اين كشش گراني
را نداشته باشد زيرا با اولين تلنگر جهاني قيمت هر اونس طال و سكهها و مصنوعات بازار با
نوسانهاي منفي روبهرو شدهو معاملهگران هم از آينده معامالت نااميد شدهاند .به طوريكه طال
و سكهها در سير نزولي قيمت بر بياعتمادي معاملهگران به تغييرات در بازار داخل افزودهاند.
در بازارهاي بينالمللي هم اكنون هر اونس طال به سطح  935دالر سقوط كرده است نوسانهاي
قيمت نفت در كنار تقويت ارزش دالر عامل اين تغيير و تحوالت است .در حالي كه هر اونس طال در
بازارهاي جهان با چيزي نزديك به 5/1درصد كاهش ارزش روبهرو بوده است ،بازار داخل شاهد
افت قيمت انواع سكهها تا  1500تومان و انواع طال نيز تا همين حدود ارزاني بوده است .معاملهگران
بر اين باورند اين ارزانيهاي بينالمللي بازار روزهاي آينده آنها را خراب خواهد كرد مگرآنكه اين
ميزان ارزاني جبرانشده و بازهم زمينههاي گراني در بازار آنها ادامه پيدا كند.

واردات سيب از
آفريقاي جنوبي با
برچسب امريکايي
مديرکل امور گمرکي گمرک ايران
گفت؛ سيب هاي وارداتي متعلق
به کشور آفريقاي جنوبي است
که احتما ً
ال ليبل امريکايي روي آن
خورده است .محمدرضا نادري در
گفت وگو با فارس درخصوص
واردات سيب امريکايي اظهار
داشت؛ سيب هايي که تاکنون وارد
کشور شده محصول کشورهاي
ايتاليا ،فرانسه ،شيلي و آفريقاي
جنوبي بوده است .او افزود؛
آخرين محموله که از طريق کشتي
 MSCسوئيسي وارد کشور شده
محصول کشور آفريقاي جنوبي
بوده است .نادري درخصوص
اينکه روي برچسب سيب ها کلمه
 USAنوشته شده ،اظهار داشت؛
احتما ً
ال همان شايعه پرتقا ل هاي
صهيونيستي است که دوباره
تکرار شده است.
ضمن اينکه براي ترخيص فرقي
نمي کند از آفريقاي جنوبي يا
امريکا باشد .مديرکل امور گمرکي
گمرک ايران گفت؛ آخرين محموله
در تاريخ  30تيرماه و به ميزان 66
تن بوده که با شماره سند ترخيص
 5036714توسط گروه ارجمندي و
شرکا وارد کشور شده است .او در
پاسخ به اين سوال که ممکن است
روي اين سيب ها ليبل امريکايي
چسبانده باشند ،گفت ؛ ممکن است
چنين اتفاقي افتاده باشد.

راوندی
خدمات ارزی و بازرگانی
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به مناسبت  50سالگي از «نفس افتاده»

هنوز از نفس
نيفتادهايم!

جدال كارگردانان
برای اقتباس از
رمانهای یك
نویسنده سوئدی

چند نکته در حاشيه «زندگي دوگانه ورونيک»

رفتي و نميشوي فراموش...

سعيد عقيقي

محسن آزرم

فيلمهايي در تاريخ سينما حکم نقطه عطف را دارند .کار
اين فيلمها به دليل نوآوري و تاثيرگذاريشان بر مسير
پيشرفت و تکوين سينما ،از حد دوست داشتن يا دوست
نداشتن گذشته است .تعداد اين فيلمها چندان زياد نيست و
ناآشنايان با مفهوم «نقاط عطف تاريخي» غالبا هنگام ديدن
اين فيلمها از خود ميپرسند« :ميان همشهري کين يا رزمنا
و پوتمکين با فيلمهاي ديگر چه تفاوتي هست؟» ازنفس
افتاده يکي از همين فيلمهاست .فيلمي که گويي قصدنداشت
به هيچ يک از توقعاتي که بينندگان فيلم در جهان در طول
بيش از نيم قرن به آن خوگرفته بودند پاسخ بدهد .داستانش
چنان ساده ،پيش پاافتاده و ريشخندآميز بود که به نظر
ميآمد ترفندي براي منظم ساختن آن به کارنرفته است.
از آن بدتر ،تصاويرش چنان پرت و بيتداوم و بي سروته
بود که گويي شاگرد مونتاژکار نابلدي در اتاق تدوين اين
مجموعه را بهطور بيهدف سرهم کرده تا کاريادبگيرد!
تفاوت از نفس افتاده با نقطه عطفهاي ديگر در اين است
که برمبناي هيچ نگره از پيش نگاشتهاي ساخته نشده و
از اين نظر ،نوعي آشناييزدايي از مفهوم تاريخ سينما هم
هست .وقتي سازندهاش ميگويد« :اين فيلم ترکيبي است
از آليس در سرزمين عجايب و صورت زخمي»؛دارد به
نحو اغراقآميزي درست ميگويد .در يک نگاه شتابزده،
ازنفس افتاده ترکيبي است از نشانههاي ژانرگنگستري،
نوآر ،کمدي و ملودرام .به اضافه گلچيني از اشارات درون
سينمايي .از نظرزيباييشناسي ،کشکولي از تمهيدات
سينمايي در فيلم وجود دارد که متعلق به دوراني متفاوت
است:از آيريس(تصوير در دايره تيره)که يادمان سينماي
صامت است ،تا اشارههاي واضح به تقليد ميشل پواکار
از همفري بوگارت به عنوان الگويي هميشگي .اما نوآوري
فيلم از جنسي ديگر است .بايد به تماشاگران سال1959حق
داد که با هر برش جهشي(جامپ کات) پلک زده باشند و
آزارها ديده باشند .يا در صحنههاي تعقيب و گريز ،جايي
که ميشل به سمت راست تصوير ميدود و پليسها به
سمت چپ تعقيبش ميکنند و دست آخر به هم ميرسند،
در مفهوم واقعيت و جغرافيا شک کرده و فيلمسازها از
صداي مداوم شکستن خط فرضي عصبي شده باشند.
امروز فرزندان و نوههاي از نفس افتاده همه جا هستند و
از فيلمهاي نوآورانه تا شوهاي تلويزيوني ،از نهضتهاي
زيرزميني فيلمسازي تا کليپهاي معظم و پرخرج ،همگي
دارند گاه بي آنکه بدانند ،از دستاوردهاي اين فيلم استفاده
ميکنند.

«ورونيکا» رو به پنجره ميچرخد و لکههاي نوري که رد ميشوند ،صورتش را لحظهاي روشن ميکنند،
يا درستترش اينكه صورتش را نوازش ميکنند .همين لکههاي نورند که دلشورهاي را در عم ِ
ق وجودش
بيدار ميکنند .حاالست که شروع ميکند به حرفزدن با پدرش .ميگويد «حسوحا ِل غريبي دارم .احساس
ميکنم که تنها نيستم ».پدرش ميپرسد «تنها؟» و «ورونيکا» که حاال حواسش جاي ديگري است ،با تاکيد
ميگويد «تنها نيستم؛ در همه دنيا ».پدرش با لحني که انگار اين موضوع برايش روشن و بديهي است،
جواب ميدهد «تنها نيستي ».و «ورونيکا» پرسشگر ميگويد «نميدانم ».و کمي بعد ،مهمترين سوا ِل
زندگياش را ميپرسد «من دنبا ِل چي هستم ،پدر؟» و پدرش ،انگار که همه ُعمر به اين جواب فکر کرده
باشد ،ميگويد «نميدانم؛ شايد سرنوشت».

ِ
«ورونيک» فرانسوي را غمگين ميکند ،بيآنکه بداند غمش ،حقيقتا،
ُمرد ِن ناگهاني «ورونيکا»ي لهستاني،
از چيست و آن دلتنگي غريبي که پيشتر که به جا ِن «ورونيکا» چنگ زده بود ،حاال دست از س ِر
ِ
«ورونيک» پيشين و
«ورونيک» برنميدارد .عجيب است ،ولي «ورونيک» ،حاال آد ِم ديگري است؛ ترکيبي از
«ورونيکا»يي که ديگر نيست .خواندن را رها ميکند ،بيآنکه بداند «ورونيکا» به ِ
وقت خواندنُ ،مرده است و
در مدرسهاي ابتدايي شروع ميکند به درسداد ِن موسيقي «بودنماير» ،بيآنکه بداند «ورونيکا» نغمههاي
او بر زبانش جاري بوده ،وقتي در براب ِر چشما ِن حيرا ِن ديگرانُ ،مرده است .و تازه ،به همه اينها عالوه
کنيم آن توپهاي پالستيکي خوشگل را؛ هرچند «ورونيكا»ي سادهدل هميشه با توپش خوش است و دنيا
توپ كوچك ميبيند .انگار که اين توپ روزنهاي است به دنيايي که با چش ِم غيرمسلح ديده
را ،گاهي ،با اين
ِ
توپ «ورونيك» در گوشهكي َفش جا خوش كرده است.
نميشود ،اما
ِ

«ميتونيم اينو جامپ بزنيم به اين يکي؟» امروز براي
همه تدوينگراني که پشت کامپيوتر وموويال نشستهاند،
پرسشي پيش پاافتاده است 50 .سال پيش چنين نبود .گدار
با شکستن بيشتر قواعدي که در سينما الگوي محض به
حساب ميآمد؛ مفهوم نوآوري رابه سطحي غيرقابل پيش
بيني ارتقا داد .نسل تازه نفس امروز با شناخت از نفس
افتاده و نوآوراني چون گدار ،ميتواند گامهاي بعدي را
بلندتر بردارد و به تجربههايش بيفزايد .بچههاي از نفس
افتاده بسيارند و شايد روزي بتوان از نوههاي «سالو»،
بچههاي «مالهالند درايو» و بچههاي «شکستن امواج» نيز
سخن گفت .در کنار تمامي اينها ميتوان نفسي تازه کرد و
زمانه را تاب آورد.

و همينطور است آن حلقهطاليي كه هردو ،بيدليل ،آن را به زي ِر چشم ميكشند .با اين همه ،نکته
ِ
تفاوت آنهاست؛ اينكه «ورونيكا» روحي آزادتر دارد و «ورونيك» پاي َبندتر است .اصال همينكه
اساسي،
در يكسو ِم ابتدايي فيلم« ،ورونيكا» رها ميشود (ميميرد) و زندگي «ورونيك» به تماشا درميآيد ،به
ِ
نهايت شكنندگي با
يک معنا ،نشانه اين است كه «ورونيكا» ،نمونهكاملشده «ورونيك» است؛ آدمي در
آو َرد؛ از راهرفتن زي ِر باران گرفته تا
ويژگيهاي خاص و رفتارهايي كه فقط خودش از آنها سر درمي َ
ِ
حس سرخوشي و شادياي كه از ريخت ِن َگردههاي َگچ روي سرش به او دست ميدهد .اين است که حتي
مرگش هم يکجور سرخوشي است .و در غيابِ اوست که «ورونيک» به پدرش ميگويد «از چند وقت پيش
ِ
احساس غريب به من دست داده که انگار تنها رها شدهام .درحاليکه هيچچيز توي زندگيام عوض
اين
نشده ».و پدرش انگار که حس دخترکش را درک کرده باشد ،ميگويد «مثل اينكه کسي از زندگيات ناپديد
ِ
امانت «ورونيکا» را بهدوش
شده باشد ».و راست ميگويد؛ حاال اين وظيفه «ورونيک» است که با ِر سنگي ِن
بکشد ،بيآنکه از وجودش ،از سرخوشياش ،از شکنندگي و مرگش ،خبري داشته باشد .زندگي همين
است ديگر؛ رازي بزرگ که سر درآوردن از آن و ح ِل معمايش ،محال است...

ِ
نهايت آرامش و بيهيچ تکلفي آنرا به زبان ميآورد،
و «سرنوشت» ،همان کلمهاي که پد ِر «ورونيکا» در
ِ
بزرگ «زندگي دوگانه ورونيک» است .سرسپردن به «سرنوشت» است که آرامش را براي مردما ِن اين
را ِز
ِ
ي است ،از جداماندن و دوربودن
هراس «ورونيکا»ي پرسشگر از تکافتادگ 
روزگار به ارمغان ميآورد.
از «ديگري» و در اين دنياي هراسآور ،احساسهاي مشترکند که ،گاهي ،مرهمي ميشوند روي زخمهاي
کهنه و ايبسا سرگشوده .و همينکه حسي مشترک ،آدمي را در اينسوي زمين ،به آدمي ديگر در آنسو
پيوند ميزند ،دلپذيرترين چيزي است که آدم را به زندگي ،به بودن و انديشيدن به «ديگري» ،اميدوار
ميکند.
«زندگي دوگانه ورونيک» ،جستوجوي «ام ِر محال» است؛ سر درآوردن از چيزهايي که بهنظر عقالني
نميرسند و ُچنان هالهاي از رمز و راز گردشان پيچيده است که نه به کلمه درميآيند و نه بهزبانآوردنشان
ِ
ِ
ِ
«ورونيک» فرانسوي،
فرض اصلي فيلم آشکار ميشود و ميفهميم
شرط عقل است .اين است که وقتي
ِ
دخترک
همزاد (همسانِ؟) «ورونيکا»ي لهستاني است ،در وهله اول حيرت ميکنيم ،ولي کافي است مکالمه
لهستاني را با پدرش بهياد بياوريم و مهمتر از آن جمله ظاهرا ساده و البته غريبش را که ميگفت
ِ
آرامش «ورونيکا»ي
«حسوحا ِل غريبي دارم .احساس ميکنم که تنها نيستم ».حاال ميشود فکر کرد که
ِ
اتوبوس توريستها ،دوربيني در دست
لهستاني ،بهخاط ِر همين همزادِ فرانسوي است؛ دخترکي که سوا ِر
ِ
عکس صورتي آشنا (يکي
دارد و همهچيز را براي خودش ثبت ميکند تا بعدا ،در فرصتي ديگر ،با ديد ِن
شبيهِ خودش) حيرت کند و هزار سوا ِل بيجواب به ذهنش را بيايد .و ال ُبد ،در نتيجه همين آرامش است که
«ورونيکا»ي لهستاني ،بياعتنا به دردي که گاهوبيگاه در قلبش ميپيچيد و امانش را مي ُبرد ،روي صحنه
ميرود و کاري از «وان دن بودنماير» را اجرا ميکند (آهنگسازي که کيشلوفسکي ابداعش کرد) و در
ميانه همان اجرا ،و در برابر چشمهاي مردماني که شيفته صداي او شدهاند ،آن دردِ گاهوبيگاه ،قويتر
از هميشه ،از راه ميرسد و اينبار ،جانش را ميگيردُ .مردن به ِ
وقت خواندن؛ آخرين کلماتي که از دها ِن
«ورونيکا»ي لهستاني بيرون ميآيد ،نغمهاي است که موسيقي «بودنماير» را به کلمه درآورده است.

كارگردانان اروپایی و آمریكایی در
تالش هستند تا مجوز ساخت فیلم
رمانهای پرفروشترین نویسنده

سوئدی را كسب كنند« .استیج
الرسون» نویسنده سوئدی چندی
پیش در سنین میانسالی درگذشت
و همین امر باعث عالقه بسیاری
از كارگردانان برای ساخت فیلم بر
اساس آثار او شد.
رمانهای این نویسنده تابستان
امسال یكی از پرفروشترین كتابها
در اروپا بودند .اكثر رمانهای این
نویسنده در ژانر ترسناك ،تعلیقی و
جنایی هستند.
كارشناسان علت اصلی پرفروش
بودن این رمانها را مدرن بودن
آنها میدانند و معتقدند اقتباس از
این رمانها باید با دقت تمام انجام
شود تا ماهیت اصلی داستان از بین
برود .آنها میگویند تاكنون بیشتر
فیلمهای اقتباس شده از رمانهای
معروف آنچنان كه انتظار میرفت
موفق نشدند .شمار زیادی از
كارگردانان اروپایی و هالیوودی
در جدالند تا مجوز اقتباس از این
رمانها را بگیرند .آنها قصد دارند
تا تغییراتی را در داستان ایجاد
كنند و همین امر باعث سختگیری
مسئوالن رمانها برای اجازه
ساخت فیلم شده است .پیش از این
برخی كارگردانان در اقتباس از
بعضی رمانها نام فیلم را هم تغییر
داده بودند.
همچنین شمار زیادی از بازیگران
هالیوود چون جورج كلونی ،جانی
دپ و برد پیت برای بازی در
نقش اول این فیلمها عالقه نشان
دادهاند« .استیج الرسون» سال
 ۲۰۰۴در سن  ۵۰سالگی به طور
ناگهانی درگذشت و تمامی حقوق
رمانهایش به خانواده او داده شد.

در تجارت لج و لجبازی نباید کرد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین از همه جا با صرفه تر است
020 8123 2357- 07811000455
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سيفاهلل داد ،معمار
سينماي اصالحات هم رفت

سرطان نفوذناپذير و بيدوا و درمان اين بار به سراغ
سيفاهلل داد ،كارگردان و فيلمنامهنويس سينماي كشورمان

رفت و او را صبح ديروز از پاي درآورد .سيفاهلل داد از
 ۲۹تير به دليل عارضهسرطان در بيمارستان مهر بستري
شد و بعد سر از مراقبتهاي ويژه اين بيمارستان درآورد
كه گويا سرطان و عارضه قلبي دست در دست هم داده
بودند تا او آخرين فيلمش در حد ايده باقي بماند و ما
همچنان از پروژه كوتاه او در مجموعه فرش ايراني به
عنوان آخرين ساخته سينمايياش ياد كنيم كه در سال 85
فيلمبرداري شد .او قرار بود كه كليد ساختن قسمت سوم
فيلمي درباره تهران را بزند كه قسمت اول و دوم آن را
مهدي كرمپور و داريوش مهرجويي ساخته بودند .متاسفانه
اجل اين فرصت را از او و سينماي ايران گرفت .اين فيلم
كوتاه تهران از ماورا نام گرفته است .شايد فيلمنامه آن
خود دستمايه ساخت فيلمي در اين باره باشد .پذيرش مرگ
ديگران در سنين جواني و ميانسالي كمي مشكل است و ما
مرگ را مترادف با پيري و ريشسپيد شدن تلقي ميكنيم.
وقتي ديگري هنرمند هم باشد ،پذيرش مرگ او به صفر
ميرسد چون آثار هنرياش زنده بودن هميشگي او را رقم
زدهاند .مگر ميشود كانيمانگا يا بازمانده را از خاطر برد؟
فيلمهايي كه خيلي متفاوت از سينماي جنگي مرسوم در
كشورمان به منصه ظهور رسيدهاند تا هر يك داللتي بر
متفاوت بودن سازندهاش باشند .بازمانده درباره مقاومت

بهترین آثار جنگی سینمای
جهان معرفی شدند
فرانسیس فورد كاپوال ،دیوید لین ،استنلی كوبریك و مایكل
چیمینو ،سازندگان فهرستی از بهترین آثار جنگی سینمای
جهان هستند.
به گزارش از روزنامه دیلی تلگراف ،فهرستی از  ۲۰فیلم برتر
تاریخ سینمای جهان در ژانر جنگی را منتشر كرده است كه
در میان آنان آثاری از این فیلمسازان دیده میشود .بر رده
اول این فهرست فیلم «همه آرام در جبهه غربی» محصول
سال  ۱۹۳۰و به كارگردانی لوئیس مایل استون قرار دارد
كه برنده دو جایزه اسكار شده است .از دیوید لین فیلم «پل
رودخانه كوای» ساخته سال  ۱۹۵۷در رتبه دوم است .این
فیلم تالش زندانیان انگلیسی جنگ جهانی برای ساخت پل
راهآهن برای ژاپنیها را به تصویر میكشد .دیگر فیلم های
این فهرست
عبارتند از« :اینك آخرالزمان» ساخته فرانسیس فورد كاپوال
(« ،)۱۹۷۹شكارچی گوزن» ساخته مایكل چیمینو (،)۱۹۷۸
«فرار بزرگ» ساخته جان استروجس (« ،)۱۹۶۳غالف تمام
فلزی» ساخته استنلی كوبریك ( )۱۹۷۸و «سقوط شاهین
سیاه» ساخته رایدلی اسكات.
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مردم فلسطين در برابر اشغالگران اسرائيلي است كه كودكي
بهانه ميشود تا تصويري از مقاومت و ادامهدار بودن اين
راه تداعي شود .كانيمانگا هم به دوران جنگ  8ساله عراق
بعثي عليه ايران ميپرداخت كه در نوع خود فيلمي در
خور تامل بود ،با آن در از گيشه هم بيبهره نمانده بود.
سيفاهلل داد هم نميخواست در دام گيشه بيفتد و فرصت
ارجاع به حقايق جنگ و مقاومت را در اين دو اثر از دست
بدهد و نه خود را گرفتار مسائل آب و تابدار به اصطالح
دفاع مقدسي بكند تا بازهم يك نگاه همهجانبه و نسبيتر
به اين مقوله بسيار مهم داشته باشد .براي همين با آنكه
فيلم زيادي نساخت ،با همين اندك ساختههاي خود يكي از
كارگردانان بنامي شد كه از دل انقالب بيرون آمده است.
وي ،در سالهاي اخير تدوين فيلم فرزند صبح بهروز افخمي
را انجام داد و قصد داشت اپيزودي دربارهشهر تهران مقابل
دوربين ببرد .او در كنار فيلمسازي دست به قلم داشت و
آثار ارزشمندي را نوشت .كتاب آموزشستمديدگان
نوشتهپائولو فريره با ترجمهسيفاللهداد به چاپ رسيده
است .از مقاالت و فيلمنامههايي كه توسط وي نوشته شده
شنوارههايخارجي،
لنزنيم ،ج 
ميتوان از خودمانرا گو 
ابتکار سرمايهداريغربهستند ،سينما بدونخانه همميماند!
سينما را نميتواندر اتاقهايدر بستهاداره کرد ،کانيمانگا،
سينمايد يني و نظارت بر
کالف سردرگم منشا جذاب يتدر 
فيلمها بايد مانند مطبوعات باشد را نام برد .سيفاهلل داد
در سال  1334در خرمشهر به دنيا آمد .او فارغالتحصيل
جامعهشناسي از دانشگاه شيراز در سال  ١٣٥١بود.
همچنين داد عضو شوراي بررسي فيلمنامه گروه فيلم و
سريال شبکه يک سيما تا سال  1362بود .بعد عضو بخش
فرهنگي بنياد سينمايي فارابي و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي و از موسسان سازمان سينمايي «سينا فيلم» شد .او
رئيس هيات مديره خانه سينما از سال  ١٣٧٤تا سال ١٣٧٦
بود كه سپس معاون امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي از سال  ١٣٧٦تا سال  ١٣٧٩شد كه در اين دوران
تغييرات اساسي در ساختار سينماي كشور تا حدي شكل
گرفت كه اين بهانهاي شد تا از او به عنوان معمار سينماي
اصالحات ياد كنند .شروع فعاليت سينمايي او با فيلم زير
باران به عنوان کارگردان در سال  ١٣٦٤بود .فعاليتهاي
هنري سيفاهلل داد در سال  ،74بازمانده (سيفاهلل داد)،
[تدوينگر-کارگردان-فيلمنامهنويس] ،در سال  ،71از
کرخه تا راين (ابراهيم حاتميکيا)[ ،مجري طرح] ،در سال
 ،70عمليات کرکوک (جمال شورجه)[ ،تدوينگر] و هور در
آتش (عزيزاهلل حميدنژاد)[ ،تدوينگر-مشاور کارگردان] ،در
سال  ،69ابليس (احمدرضا درويش)[ ،تدوينگر] و در مسلخ
عشق (کمال تبريزي) [تدوينگر] ،در سال  ،68بچههاي طالق
(تهمينه ميالني)[ ،تدوينگر] ،در سال  ،66کانيمانگا (سيفاهلل
داد)[ ،کارگردان-فيلمنامهنويس] ،و در سال  ،64زير باران
(سيفاهلل داد)[ ،کارگردان-فيلمنامهنويس] و گره (يوسف
سيدمهدوي) [فيلمنامهنويس] بوده است.

ساخت فیلم سه قسمتی «زندگی
بروس لی» در چین
موزه «بروس لی» در چین ،همزمان با سیوششمین سال
درگذشت «بروس لی» ،فیلم سه قسمتی «زندگی بروس لی»
را جلوی دوربین میبرد.
به نقل از سایت سینمایی ورایتی ،موزه «بروس لی» در
چین این سه قسمت فیلم را با همكاری خانواده این رزمیكار
مشهور هنگكنگی خواهد ساخت.
این فیلم كه هنوز نامی برای آن انتخاب نشده ،با بازی
«تونی لیونگ كا-فای» ،در نقش پدر «بروس لی» ،در ماه
اكتبر جلوی دوربین خواهد رفت ،دیگر اسامی بازیگران این
فیلم هنوز اعالم نشده است.
به گزارش ورایتی ،اگرچه كارگردان این پروژه سینمایی نیز
هنوز به قطعیت نرسیده ولی گزارشها حاكی از آن است كه
با توجه به ابراز عالقه «ژانگ ییمو» به ساخت فیلم درباره
زندگی «لی» ،به احتمال زیاد این كارگردان موفق چینی،
كارگردانی این پروژه را به عهده خواهد گرفت.
بنا براین گزارش ،سرمایهگذاری ابتدایی برای ساخت قسمت
اول از این مجموعه  ۵۰میلیون یوآن (معادل  ۷میلیون و
 ۳۰۰هزار دالر) اعالم شده ،این قسمت از فیلم قرار است،
 ۲۷نوامبر  ۲۰۱۰همزمان با هفتادمین سال تولد «بروس لی»
به نمایش درآید.

14

هفته نامه پرشین

جمعه  9مرداد ماه  - 1388شماره 107

برشهاي کوتاه

جنجال بازداشت يک پروفسور
سياهپوست در امريکا

ماجراي دستگير شدن يک استاد سياهپوست دانشگاه هاروارد توسط يک پليس
سفيدپوست که حکايت از ادامه تبعيض نژادي در جامعه امريکا دارد پنجشنبه گذشته
ساير رويدادهاي اين کشور را تحت الشعاع قرار داده بود .اين استاد به نام «هنري

لوئيس گيتس» هنگام بازگشت به خانه اش با قفل در ورودي روبه رو مي شود .کلنجار
او با قفل سوءظن يک رهگذر را برمي انگيزد .مامور پليس به محل مي رود .پروفسور
گيتس که از ورود او تعجب مي کند ،مي گويد آيا حق ندارد با قفل خانه اش کلنجار برود
که اين حرف به مامور پليس سخت مي آيد .پروفسور را دستبند مي زند و به پاسگاه مي
برد و متهم به سرپيچي از پاسخ درست به سوال خود مي کند .پرونده به قاضي کشيک
ارجاع و در آنجا منع تعقيب صادر مي شود ولي رسانه ها دست بردار نمي شوند و مي
نويسند اگر رنگ پوست پروفسور سفيد بود او ً
ال رهگذر نسبت به او دچار بدگماني نمي
شد و ثاني ًا پليس از پاسخ او که خانه خودم است به ديگران چه مربوط ،خشمگين نمي
شد .اين پايان ماجرا نيست و قضيه به کاخ سفيد مي رسد .اين قضيه به گوش اوباما مي
رسد که او هم در اجتماع روزنامه نگاران به طنز حق را به جانب پروفسور مي دهد و
عملکرد پليس را احمقانه مي خواند .اوباما روز جمعه بدون اطالع قبلي ميان خبرنگاران
حاضر در کاخ سفيد حاضر شد تا به جنجال ايجادشده در اثر سخنان چهارشنبه شب
درباره بازداشت يک استاد برجسته سياهپوست پايان دهد .اما خود جنجال آفرين مي
شود .پس از آنکه او بازداشت پروفسور گيتس را احمقانه خواند جنجال ديگري به راه
افتاد .اوباما گفت او بايد کلمات را با دقت بيشتري انتخاب مي کرد .اين در حالي است
که همزمان با باال گرفتن بحث نژادي در امريکا درباره نحوه بازداشت پروفسور هنري
لوئيس گيتس ،نيروي شهر پليس کمبريج نيز از سخنان اوباما شگفت زده شده است.
پروفسور گيتس که از استادان مهم مطالعات آفريقايي تباران امريکا است ،پيشتر به
وسيله پليس در خانه اش بازداشت شده بود .پليس پس از انتقال گيتس به کالنتري او
را آزاد و از او رفع اتهام کرد ولي گيتس خود را قرباني نژادپرستي پليس مي داند و
خواستار عذرخواهي گروهبان جيمز کرولي درجه داري شده است که به او دستبند زده
است.اوباما به خبرنگاران گفت تلفني با گروهبان جيمز کرولي صحبت کرده است و از
او به عنوان يک افسر نمونه و مرد خوب نام برد .او همچنين گفت در يک تماس تلفني
جداگانه با پروفسور گيتس ،از او دعوت کرده به اتفاق گروهبان کرولي براي صرف
غذا به کاخ سفيد بيايد.
اوباما همچنين به اين نکته اشاره کرد که هم درجه دار پليس و هم گيتس در لحظه
بازداشت بيش از اندازه از خود واکنش نشان داده اند.
منتقدان اوباما در روزهاي گذشته با متهم کردن او به دامن زدن به تنش ايجادشده ،از
رئيس جمهوري به خاطر دخالت در مسائل محلي انتقاد کرده اند .اين در حالي است که
پليس گيتس را متهم کرده بر سر درجه داران فرياد کشيده و از کلمات نامناسب استفاده
کرده است.در اين بين پليس اياالت متحده خواستار معذرت خواهي باراک اوباما شد .در
همين رابطه نماينده پليس کمبريج اعالم کرد نژاد هيچ نقشي در بازداشت لوئيس گيتس
نداشته و اوباما بايد به دليل اظهارات خود عليه «جيمز کرولي» افسر پليس معذرت
خواهي کند .اما به رغم اين خواسته پليس کمبريج ،اوباما در کنفرانس خبري کاخ سفيد
اقدام به معذرت خواهي نکرد و گفت؛ من در انتخاب کلمات متاسفانه لغاتي را انتخاب
کردم که با واکنش پليس کمبريج مواجه شده است .سخنان من با توجه رسانه ها همراه
شده و من حاضرم به جيمز کرولي افسر پليس تلفن کنم.در اين ميان «دنيس اوکانر»
رئيس انجمن عالي افسران پليس کمبريج با انتقاد از اوباما گفت؛ رئيس جمهور در امري
دخالت کرده که اطالع کمي درباره آن داشته است .زماني که شما تمام حقايق را نمي
دانيد سخن شما بايد اين جمله باشد؛ نظري در اين مورد ندارم .از سوي ديگر «استفان
کيليان» رئيس پليس کمبريج گفت؛ سخنان اوباما در مورد بازداشت گيتس خفت بار
بودند .افسران پليس کمبريج احمق نيستند و به همين دليل او بايد از ما و از هر شخص
ديگري که به طور قانوني با اين پرونده در ارتباط بوده ،معذرت خواهي کند«.آلن مک
دونالد» وکيل پليس کمبريج نيز گفت؛ هيچ مدرکي مبني بر اينکه بازداشت گيتس پايه
و اساسي نژادي داشته ،وجود ندارد و براي رئيس جمهور نابجا بود که در اين مورد
اظهارنظر کند.
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چين قانون تک فرزندي
مکالمه جنجال برانگيز
را کنار مي گذارد
دولت چين بعضي از والدين در شانگهاي ،پرجمعيت برلوسکوني و يک زن جوان

ترين شهر اين کشور را به داشتن فرزند دوم ترغيب
مي کند تا از رشد جمعيت سالخورده جلوگيري
کند .از زماني که در سال  1979قانون محدوديت
فرزند وضع شد ،اين اولين باري است که دولت چين
داشتن خانواده بزرگ تر را تشويق مي کند .سي
لينگلي رئيس کميسيون تشکيل خانواده در شانگهاي
گفته است والديني که خود تنها فرزند خانواده بوده
اند شامل قانون جديد مي شوند .انتظار مي رود تا
سال  2020يک سوم جمعيت شانگهاي را افراد باالي
 60سال تشکيل دهد .قانون محدوديت فرزند تاثيرات
زيادي روي جمعيت چين گذاشته و موجب شده است
در بعضي موارد دولت استثنا قائل شود و اجازه
دهد بعضي خانواده ها فرزند دوم داشته باشند .اما
تفاوت در اين است که اکنون در شانگهاي ،دولت
فعاالنه خانواده ها را تشويق به داشتن فرزند دوم
مي کند.
مسووالن دفاتر تشکيل خانواده و داوطلبان
بروشورهايي براي تشويق والديني که خود تک
فرزند بوده اند به داخل خانه ها مي اندازند .حدود
 22درصد از جمعيت شانگهاي باالي  60سال دارند
و طبق گزارش روزنامه دولتي چين تا سال 2020
اين ميزان به  34درصد خواهد رسيد .اين روزنامه
به نقل از يک کارمند 25ساله نوشته است؛ «قانون
جديد به ما گزينه هاي بيشتري مي دهد .اگر شرايط
مالي اجازه دهد ،من و همسرم مي خواهيم در آينده
دو بچه داشته باشيم».
تاکنون بسياري از خانواده هايي که قانون محدوديت
فرزند را زير پا مي گذاشتند متحمل پرداخت جريمه
يا در محل کار با رفتار هاي تبعيض آميز مواجه
مي شدند .تک فرزندان چيني که تعداد آنها بسيار
زياد است ،به خاطر عشق ورزي مفرط خانواده
ها به «امپراتور کوچک» معروفند .قانون محدوديت
فرزند در چين ،هم در داخل و هم در خارج از اين
کشور موضوعي بسيار جنجال برانگيز بوده است.
اين قانون موجب شده است بسياري از خانواده ها
مجبور به سقط جنين شوند .همچنين اين موضوع
باعث عدم توازن جمعيت زن و مرد شده است چون
به طور سنتي چيني ها فرزند پسر را ترجيح مي دهند
و بسياري از آنها بعد از تشخيص جنسيت ،جنين
دختر را سقط مي کنند.

نوجوان چيني که گازوئيل
مي خورد
رسانه هاي دولتي چين از اقدام عجيب يک نوجوان
چيني درباره خوردن گازوئيل خبر داده و اعالم کردند
وي به دليل عشق زيادش به بازيگري مدت پنج سال
به صورت مداوم گازوئيل مي خورده است .رسانه
هاي دولتي چين خبر دادند اين پسر که  14سال دارد،
به دليل عشق و عالقه شديدش به بازيگري و نقش
يکي از بازيگران فيلم «ترانسفورمر» از حدود پنج
سال پيش اقدام به خوردن گازوئيل کرد .اين پسر
نوجوان که خواست نامش فاش نشود ،در مصاحبه
يي با رسانه هاي محلي چين يادآور شد؛ هنگامي که
 9سال بيشتر نداشتم با ديدن فيلم «ترانسفورمر»
عاشق شخصيت اصلي اين فيلم شدم و براي آنکه
بتوانم خودم را به او شبيه کنم ،به خوردن گازوئيل
اقدام کردم .اين نوجوان خاطرنشان کرد؛ براي آنکه
گازوئيل به دست بياورم ،به سراغ مخزن سوخت
کاميون هاي باري در شهرمان «يي بين» رفتم و
روزانه دو تا سه بطري گازوئيل مصرف مي کنم.
به گفته پزشکان چيني ،اين پسر به نوعي اعتياد
به مواد سوختي نظير گازوئيل دچار شده و بايد
حتم ًا تحت درمان قرار گيرد ،در غير اين صورت به
نوعي مشکالت جسماني مبتال مي شود .فيلم هاي
«ترانسفورمر» هم اکنون در چين از فروش بااليي در
گيشه برخوردار هستند و طرفداران فراواني به ويژه
در ميان نوجوانان و جوانان اين کشور دارند

يک مجله چاپ ايتاليا نوشت سيلويو برلوسکوني نخست
وزير اين کشور در يک
مکالمه تلفني از وجود
چندين مقبره باستاني
در وياليش اطالع داده
است و به اين ترتيب باز
هم شايعاتي در مورد
زندگي خصوصي آقاي
برلوسکوني بر سر زبان
ها افتاده است .منتقدان
و سياستمداران مخالف
او مي گويند برلوسکوني بايد پيشتر از وجود چنين آثاري خبر
مي داد .گفته مي شود اين مکالمه توسط پاتريزيا داريو ،در
محل اقامت برلوسکوني در رم ضبط شده و بعد توسط او به
دست رسانه ها رسيده است .اين مکالمه ها از چند هفته پيش در
رسانه هاي ايتاليا درج شد بود اما انتشار بخش هاي تازه يي از
اين مکالمات ،انتقاد شديد منتقدان را برانگيخته است.
ظاهراً برلوسکوني به اين خانم جوان گفته است حدود  30مقبره
فينيقي متعلق به  300سال پيش از ميالد ،در وياليش در جزيره
ساردني پيدا کرده است .طبق قوانين ايتاليا هر نوع اکتشاف
باستاني بايد به مقامات گزارش داده شود تا مورد بازرسي
کارشناسان قرار گيرد .بر اساس آنچه روزنامه هاي ايتاليايي
منتشر کرده اند بخش وزارت فرهنگ در ساردني از وجود اين
مقبره ها اطالعي نداشته است .در صورتي که موجوديت اين
مقبره ها تاييد شود ،کشف بزرگي انجام شده است .حزب اصلي
مخالف در ايتاليا از برلوسکوني خواسته است بيانيه يي در
اين باره صادر کند .برلوسکوني در هفته هاي اخير هنگامي که
با اتهامات روابط جنسي روبه رو شد گفته بود او يک قديس
نيست .اما آن طور که دانکن کندي خبرنگار بي بي سي در
رم مي گويد ،توضيح دادن درباره مقبره هاي باستاني بسيار
دشوار تر است .زندگي خصوصي برلوسکوني اخيراً با انتشار
عکس هاي جنجال برانگيزي از مهماني هايي که در وياليش
برگزار کرده بود ،زير سوال رفت .از جمله اين عکس ها صحنه
هايي است که در آن چندين دختر جوان از جمله نومي ليتيسيا
يک مانکن 18ساله شرکت دارند.
برلوسکوني همچنين براي استفاده از هواپيماي دولتي براي
بردن ميهمانانش به جزيره ساردني با سوال هايي مواجه شده
است.

 4نوبت VAT
 12نوبت Payroll
و Tax Return

فقط  600پوند
Registration fee for the first year £100

0208 905 3767
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مورچه هاي آدمخوار کشاورزي
را خوردند
پليس بوليوي از کشته و خورده شدن يک کشاورز توسط مورچه هاي
آدمخوار خبر داد« .رونالدو رومس» رئيس پليس منطقه «بني» در بوليوي
در مصاحبه يي با آسوشيتدپرس يادآور شد؛ «سانتياگو اورتيس» يک
کشاورز 42ساله اهل منطقه «بني» است که حين خواب زير يک درخت در
مزرعه اش توسط مورچه هاي آدمخوار کشته و خورده شد .رئيس پليس
منطقه «بني» خاطرنشان کرد؛ اين کشاورز 42ساله زير يک درخت به نام
«پالو سانتو» خوابيده بود .اين درخت داراي چوبي خوشبو و محل زندگي
مورچه هاي مهاجم آدمخوار است و اين مرد بدون توجه به نوع درخت،
زير آن خوابيده و در نهايت مورد حمله اين مورچه ها قرار گرفت« .رونالدو
رومس» عنوان کرد؛ هنگامي که به محل رسيديم ،اين کشاورز مرده بود و
مورچه ها داشتند جسد او را تکه تکه مي کردند و روي جسد اين مرد در
حال حرکت بودند .منظره وحشتناکي بود.

ازدواج پس از  16سال دوري
رسانه هاي دولتي انگلستان اعالم کردند دو نامزد پس از  16سال جدايي،
يکديگر را در لندن مالقات کرده و سرانجام با هم ازدواج کردند« .استيو
اسميت» و «کارمن روئيز پرز» که هر دو  42ساله هستند 16 ،سال قبل
در انگلستان يکديگر را مالقات کردند و نامزد شدند« .استيو اسميت» در
اين باره افزود؛  16سال قبل زماني که «کارمن» در دانشکده «بريکسهام»
دانشجوي اقتصاد بود ،با او آشنا شدم و با يکديگر نامزد کرديم ،اما پس از
آن ،او براي تجارت به پاريس رفت و من ديگر او را نديدم و تنها با نامه با
يکديگر ارتباط داشتيم .وي ادامه داد؛ سرانجام امسال در يک کافه در لندن
به صورت کام ً
ال ناگهاني همديگر را مالقات کرديم و تصميم گرفتيم پيش از
آنکه يکديگر را بار ديگر گم کنيم ،با هم ازدواج کنيم.

پخت کيک  1765کيلويي
گروهي از آشپزان فلسطيني با پخت کيکي به وزن هزار و  765کيلوگرم،
نام خود را در کتاب رکوردهاي گينس به ثبت رساندند .نماينده کتاب
رکوردهاي گينس در کرانه باختري واقع در «نابلس» در مصاحبه يي با
خبرگزاري آسوشيتدپرس يادآور شد؛ اين کيک که يک نوع شيريني محلي

است« ،کنافا» نام دارد و توسط آشپزان فلسطيني پخته شده است .وي
افزود؛ اين کيک غول پيکر مخلوطي از شربت ،پنير و نوعي رشته فرنگي
است و  74متر طول دارد .نمايندگان کتاب رکوردهاي گينس پيش از آنکه
فلسطينيان اين کيک محلي را ميان خود تقسيم کنند ،آن را اندازه گيري
کردند و نام آشپزان فلسطيني را در کتاب خود به ثبت رساندند.

زن نيجريه يي جايزه  15هزار
يورويي خود را به يک گدا اهدا کرد
رسانه هاي دولتي نيجريه خبر دادند يک زن پولي را که از يک
مسابقه بخت آزمايي به دست آورده بود ،تمام و کمال به يک گدا
بخشيد .اين زن  46ساله که «رزماري اوبياکو» نام دارد ،در يک
مسابقه بخت آزمايي حدود  15هزار و  700يورو ،معادل سه ميليون
نايرا برنده شد ،اما آن را به يک گدا بخشيد .اين زن پس از دريافت
چک ،آن را به يک زن گدا که همراه کودک دو ساله اش بود ،بخشيد.
گفته مي شود زن گدا پيش از آنکه محل را ترک کند ،مقداري از پول
ها را به گداهاي ديگر حاضر در خيابان داد و قول داد يک اغذيه
فروشي باز کند تا کسي به خاطر گرسنگي گدايي نکند.

ابتال به ديابت با آلودگي هوا
ارتباط دارد
بررسي ها نشان مي د هد آلود گي هاي محيطي نظير آلودگي هوا يکي از
داليلي است که موجب مي شود روز به روز بر تعداد مبتاليان به د يابت
نوع  2افزود ه شود  .اخيراً دانشمندان دانشگاه کمبريج اعالم کردند بين
آالينده هاي ارگانيک پايدار و ابتال به ديابت نوع  2رابطه وجود دارد .اين
گزارش که در مجله  lancetبه چاپ رسيد ،نشان مي دهد افرادي که در
خون آنها مقدار بيشتري از آالينده هاي ارگانيک پايدار وجود دارد ،بيشتر
در معرض ابتال به اين نوع ديابت هستند .وقتي ميزان آاليند ه هاي محيطي
و مواد شيميايي که عموم ًا مسموم کنند ه خون هستند  ،باال باشد  ،تغييراتي
در کار متابوليسم د اخلي بد ن بروز مي کند .چنانچه اين افراد حائز ساير
عوامل مستعد کننده ديابت باشند ،بيشتر در معرض اين بيماري قرار مي
گيرند که از جمله اين عوامل مي توان به چاقي ،کم تحرکي و عوامل وراثتي
اشاره کرد که نقش قابل مالحظه يي در مستعد ساختن بدن براي ابتال به
ديابت دارند.

گوگل ارث ،کاربران را به ماه
مي فرستد
شرکت اينترنتي گوگل در چهلمين سالروز ورود انسان به ماه
(بيستم ژوئن  )1969قابليت سفر مجازي به ماه را به نرم افزار
نقشه گوگل ارث اضافه کرد .نرم افزار رايگان گوگل ارث پيش از
اين عالوه بر زمين ،امکان مشاهده آسمان و سياره مريخ را نيز
فراهم مي کرد .با اقدام جديد گوگل ،اين نرم افزار ،تصاوير ويدئويي
سازمان فضايي امريکا (ناسا) را که از ماه گرفته شده است عالوه
بر عکس هاي موجود به کاربر نشان مي دهد .در اين سفر مجازي
به کره ماه ،باز الدرين دومين انساني که پا بر اين کره گذاشت و
جک اشميت ستاره شناس ،ديدارهاي هدايت شده يي را از کره
ماه به کاربران پيشنهاد خواهند کرد .با اين قابليت همچنين امکان
مشاهده اشيايي که پس از ماموريت هاي مختلف فضايي در ماه بر
جا مانده است ،وجود دارد .انوشه انصاري اولين زن گردشگر فضا
گفت اين ابزار به ميليون ها انسان اين امکان را مي دهد که فضا و
ماه را درک کنند .اين نرم افزار با همکاري ناسا و شرکت گوگل راه
اندازي شده است.

کشف هزار و  500برند جعلي
سيگار در چين
چين در نيمه نخست سال جاري ميالدي نزديک به  4/2ميليارد نخ
سيگار تقلبي را در اين کشور توقيف کرد.اداره انحصاري تنباکو
چين در گزارشي اعالم کرد در نيمه نخست سال جاري در مجموع
به  61محموله بزرگ سيگارهاي تقلبي و جعلي در چين يورش
برده شده و سه هزار و  70نفر نيز در اين ارتباط دستگير شدند.
در مجموع در شش ماهه اول امسال حدود هزار و  500برند جعلي
سيگار در چين کشف شد.به گزارش شينهوا ،پيش بيني مي شود
ارزش کل محموله هاي کشف شده از سيگارهاي تقلبي به بيش از
هفت ميليارد دالر برسد.
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مقالهاي منتشرنشده از احمد شاملو

اوضاع مملكت
قاراشميش
است

آن كه مىخندد ،هنوز  /خبر هولناك را  /نشنيدهاست!  /برتولد برشت
بدوندر ميانآوردن هيچصغرا و كبرائى برآنيمكهمياندو گونهبرداشت
از دستاوردهاى هنرى طى استحكاماتى بكشيم اگرچه دستكم از نظر ما
جنگى فيزيكى در ميان نيست .اين خط ،فقط مشخصكنندهى مرزهاى يك
عقيدهاستدر برابر دو گروه متضادالعمل كه يكى تنها بهدرونمايه اهميت
قايلاست حتا اگر ايندرونماي ه مرثيهئىباشد كهدر قالبدفى-روحوضى
ارائهشود ،وآن ديگرى تنها بهقالبارجمىنهد حتا اگر اين قالب در غياب
محتوا بهارائهىهيچاحساسى قادر نباشد .جنگنامربوط كهنهئىكهتجديد
مطلعاش را تنها شرايط اجتماعىى نامربوطى تحميل كرده است كه در
ص و غيرمنطقى معلقاست.
فضايىغيرقابلتشخي 
كسـانىبر آناند كههنر را جز خلق زيبائى ،تا فراسوهاى زيبائىىمجرد
حتا ،وظيفهئى نيست .همچون زير و بمى كه از حنجرهئىملكوتى بر مىآيد
و آن را نيازى به كالم نيست.
ن دستهىديگر در رسانههاى
ما از اينطايفهنيستي م و برخالفبهتانىكهآ 

س حرفخود نيز نيتى
رسمىىتبليغاتىى خود آشكارا عنوانمىكنند در پ 
شريرانه پنهان نكردهايم .ما نيز مىگوئيم :آرى چنان حنجرهئى نيازمند
كالمنيست چرا كهكلمات بهسببمشخص بودنمصداقهاشان مىتواند،
ص موسيقىبكاهد .کالم ب ه مصداقتوجهمىدهد و موسيقى
ب ه مثل ،از خلو 
از راه احساس ادراك مىشود .اين دو از يك خانواده نيستند ،طبايعشان
متضاد استو چون باهم در آيند آن چهلطم ه مىبيند موسيقى است.
ما از اينطايفهنيستيم و هرچند هميشهاتفاقمىافتد ك ه در برابر پردهئى
نقاشىى تجريدى يا قطعهئى شعر مجرد ناب از خود بىخود شويم و از
ته دل به مهارت  و خالقيت آفرينندهاش درود بفرستيـم ،بىگمان از اين
ن رسا تنها به نمايشقدرتفنىپرداخته كسانىچون
كهچرا فريادى چني 
ما خاموشان نيازمند به همدردى را در برابر خود از ياد برده است دريغ
خوردهايم.
اما گرچه ما از آن طايفه نيستيم آثارشان را مىخوانيم پردههاشانرا با
اشتياق ب ه تماشا مىنشينيم به موسيقىشان با دقت گوش مىدهيم و هر
چيز مؤثرى را كهدر آنها بيابيم مىآموزيم ،زيرا بر ايناعتقاديم كههرچ ه
ت نفاذ بيشترى مىبخشـد .چرا كه قالب
بيان پالودهتر باشد بهپياماثر قدر 
را تنها براى همين مىخواهيم :پيرهن را براى تن ،تا اگر نيت اثر ،به مثل،

ن است تندر آن هرچهبرازندهتر جلوهكند.
نمايش شكو ه جسمانسا 
ما برآنيم كههنر حامل است و محمول :و اثر هنرىاگر فاقد محمولهباشد
در نهايت امر استرتيزتك شكيل و راهوارى است كه بىبار و بيعـار از
ل آن كه دستاورد شبا
علفزار به سر طويلهى معتاد خود مىخرامد حا 
ن خرمن بر زمين مانده است
ن بسـيار خرم 
روز و ماها سال كشتگرا 
و بازارهاى نياز از كاال تهى است .استران پير و خسته را ديگر طاقت
پاسخگوئى ب ه نيازهاى بدبار و تل انبار روزگار نو نيست ،و صاحبان
ن خويشاند ،چرا كه در
استران اين زمان تنها دربند اصـالح نژاد چارپايا 
ش را الغرتر ،قوس گردناش
ش چارپا را كوچكتر و ميانا 
نمايشگاهها گو 
را چشمگيرتر و عضـالتسينهاشرا پيچيدهتر مىپسندند و نشانافتخار
را تقديم خربندهئىمىكنند كهپسند گروه داورانرا بهتر و بيشتر برآورد.
مكتب چارپا به خاطر چارپا ،نه چارپا درخور بارى كه بايد نيازهاى سنگين
شهروندان را تمهيدى كنـد.
مطالعهى دستاوردهاى هنرىى انسان بازخواندن حماسهئى پرطبل و
پرتپشاست :حماسهى آفريدهئى كه به چند هزاره رازهاى تركيب و تعبيه
را تجرب ه مىكند تا سرانجام خود به كرسىى آفرينندهگى بنشيند .راهى
كه شايد سرمنزلهايش د م به دم كوتاهتر شده اما سرشار از كوشش و
ش و مجاهدتى كه از راههاى بىشمار صورت
مجاهدت بوده است :كوش 
پذيرفته .گاهبهحجم وگاهى بهصدا ،گاهى بهحركت گاهىبهنوا ،گاهبه
خط وگاهبهرنگ ،گاهى بهچوب وگاهبهسنگ ...ـ كوشش و مجاهدتى از
راههاىبسيار ك ه با موان ع بىشمار پنج ه در پنجهكردهاست اما اگرچههر
بار پيروز از ميدانبازنيامده بارىاز هر شكستتجربهئىاندوخته از هر
سرخوردهگى معرفتى ب ه دست كردهاست .جادهئى طوالنى كه چ ه بسيار
باشكمهاى به پشت چسبيده و پاهاى خونين و ايثارهاى شگفت پيموده
شده .اما سنگينترين لحظات اين حماسهى رنج ،ديگر امروز متعلق به
گذشتههاست :تاريخاش مدوناستو پاسخاش بهچند و چون و چراها و
ت بههمپيوسته از حلقههاى
اگرها و مگرها روشن و آشكار .زنجيرهئى اس 
منفرد و مجزاى تالشهاى پراكنده .امروز ديگر تجربهى مجدد شيمى از
ت مطلق نباشد
دوران خون دل خوردن كيمياگر «گجستهدژ» ،اگر سفاه 
نشانهى كامل بيگانهگى با زمان حال است .كه آدمى ،علىرغم تمامىى
حماقتهائىكهاز لحاظ اجتماعى در سراسر طولتاريخخود نشانداده،
بارى طبيعت خامرا توانستهاست رامقدرتآفرينندهگى خود كند و معضل
كنونى او به جز اين نيست ك ه گيج و درمانده گرفتار چنبرهى هزار پيچ و
ش است و هر بامداد با انديشهىهولناكتحقير تازه
گرهبر گره اجتماع خوي 
درآمدى كهبر او خواهد رفتاز بستر كابوسهاىشبانه بر مىخيزد.
ديگر امروز هنر با قوانين مدون و دستاوردهاى پر بار از آزمايشگاههاى
ن صرف را
ابتدائى بيرون آمده دورههاى كاربرد جادوئى يا تزئينى بود 
ت نهاده به عرصهى پرگير و دار كارزار دانش با خرافهانديشى،
پس پش 
معرفتگرائى با خشكباورىى تقديرى ،عدالتخواهىى شرافتمندانه
ت كه
با قدرتمدارىى لومپنمسلكانه پانهاده ناطق چيرهدستى شده اس 
بانگاشانعكاسجهانى دارد و سخناشمرز زباننمىشناسد .پس ديگر
بايد بتواند به حضور خود در اين معركه معنائى بدهد ،وجودش را با
ل از حق حيات خود دفاع كند و در اين
ت به اثبات برساند ،در عم 
جسار 
ن از مرگ و زندهگى مىرود و
سنگر پرخون و آتشى ك ه در آن تنها سخ 
تنابندهئى را با تنابندهئى سرشوخى نيست مسووليتىآشكار متعهد شود.
امروزهروز ديگر هيچ هنرى بومى و اقليمىى صرفنيست وحتا نويسنده
و شاعر نيز كه بناگزير گرفتار حصار زبان خويش است و ابالغ پياماش
نياز بهواسطهدارد ،باز بههر زبان كه بنويسد نويسندهو شاعر سراسر
عالم است .با وجود اين مىتوان بر هنرهائى چون نقاشى انگشت نهاد
ت
ن چيرهدس 
كه درك سخناش ،در مقايسه با هنرهاى ديگر ،به مترجما 
ل ارتباط بىواسط ه بر او تنگ نيست.
چربزبان نياز چندانى ندارد و مجا 
در اينحال ،سخنورى با اينهمهقدرتو امتياز را مىتوان ناديده گرفت و
ل قلندر دلخوشبود؟ طبيبى
از او تنهـا بهشنيدنافسـانهى خوابآور چه 
چنين را مىتوان بهخود وانهاد تا درمان را واگذارد و دردها را پسپشت
نسخهى مسكنها پنهانكند؟
ت كه «هنرمند» همچنان ب ه تفنن دل مشغول كشف
اگر قرار بر اين اس 
ش طبعى نمودنها باقى
ن دربند خو 
شگردهاى بهتانگيز باشد :اگر همچنا 
بماند كدامپيامو پيغاممىبايد خيل د م افزون انسانهائىرا كه درد مىكشند
ت خويشاند و به
ن گرفتار توهما 
و وهنمىبينند و تحقير مىشوند يا همچنا 
سود “پاى تا سرشكمان”تحميق مىشوند از خواب خوشبينى بيداركند و
طلسمديرباورىشان را بشكند؟
اگر قرار بر ايناست كه نقاشى همچنان در بند صنعـت و تجريد و بندبازى
و چشمبندى لوطى صالحهاى زمانه باقى بماند« ،وظايف مشترك انسانى»
ـ كه همگامى چنين كارآيند او را به خود وانهادهاست ـ به كدام پايگاه مى
تواند نقل مكان كند؟ اگر براستى چنان كه خود ادعا مىكند زبان باز كرده
چرا سخنى نمى گويد كه به كار آيد ،و اگر چيزى براى گفتن ندارد ديگر اين
همه قيل و قال بر سر چيست؟
مرا ببخشيد .مىدانم كه اينها نه تنها سخنان تازه درآمدى نيست ،ك ه
حتا از دورهى كهنهگىشان تا فراسوهاى اندراس نيز دههها و دههها و
دهههاىباورنكردنى گذشتهاست! ـ بىگمان بسيارىاز شما مرا از اينكه
شايد گمان كردهام در پيام خود ،به مثابه درآمدى بر اين محفل گفتوگو
س هر
ق ملمو 
از نوآورىها ،با پيش كشيدن سخنى مندرستر از مصدا 
ن دوستان
ش مىكنيد .اما آيا آ 
اندراس ،چ ه تحفهئى بهطبق بر نهادهامسرزن 
مالمتگو مىدانند كهما در اينزمانه كجاى كاريم؟
آنچه بسيارىها نمىدانند اين است كه بهطور رسمى ،ما تازه به دورهى
ن عرض
كشفغزلعارفانه سقوط اجاللفرمودهايم ،و بدين جهت آنچه م 
مىكنم قرنها از زمانهىخود پيشاست و اگر معموال در مطبوعات رسمى
وطنمان تنها به صورت احكام صادرهى “رسمى فرمايشى قانونى” (تو
ش ايناستكههنوز
گيومه) فقط بهانحرافىبودنآنها حكممىكنند علتا 
ن آنها را از
ف بود 
از لحاظ تاريخى به آن جا نرسيدهايم كه بتوان منحر 
ل منطقى ثابتكرد!
طريق استدال 

بههرحال ،توضيحىبود كهفكر كردم الزماست عرضشود.
نقاشى و شعر و تئاتر و باقى قالبهاى هنرى امروز ديگر فقط ابزارى
براى سرگرمى و تفنن نيست .بچهىبازيگوش كودكستانىى ديروز ،اكنون
انسان پختهى كاملى است فهيم و پرتجربه و خردمند ،كه مىتواند جامعه
را بهدرك خود و فرهنگ و مفهوم عميق آزادىى انديشه و رهائى از قيد و
بندهاىخرافات مدد برساند .و بىشك صرف «توانستن» ايجاد مسووليت
ش و جوشش در
س از آن همه كوش 
مىكند .اگر امروز هـم هنر نتواند پ 
به دست آوردن شيوههاى بيـان ،انديشهئى كارآيند را به معرفتى فراگير
ش جز به حضور قدحى خالى اما سخت پرنقشو نگار بر
ل كند حضور 
مبد 
سفرهى بىآشگرسنهگان بهچ ه مىماند؟
از اتهامات ما يكى اين است كه گويا مثـال شعر عاشقانه را نمىپسنـديم
بهاين دليل كوتهفكرانه كه چنين اشعارى فردى است و اجتماعى (بخوانيد
«سياسى») نيست .بگذاريد براى آنكه ناگفتهئى بر زمين نماند اين را گفته
باشيم كه قضا را آنچه مـا نمىپسنديم شعر سيـاسى است كه بناگزير از
دريچه تنگ تعصبات سخن مىگويد و آنچه سخت اجتماعى مىشماريم
شعر عاشقانه است كه درس محبت مىدهـد .ما در دنيائى سرشار از
خصومت و نفرت زندگى مىكنيم .دنيائى بهوزن سرب و به رنگ سياه و
به طعم تلخ .مىبينيد كه در فاصلهئى كوتاه از خانه خودمان ،براى پارهئى
از مردم اين روزگار ،رهائى از يوغ وحشت و ادبـار به معنى آزادى تيغ
بركشيدن و كشتن ديگران است .مـا بايد عشق را بياموزيم تا بتوانيم از
زندان تنگ تعصب و نفرت رها شويم.
گفتهاند مشت زنى سبب تقويت عضـالت و سرعت واكنش مىشود .مىبينيم
كه براى بسيارى كسـان اين «وسيله» چنان به «هـدفى مجرد» تبديل
مىشود كه حاصـل آن به اصـطالح سرعت واكنش و عضالت پوالدين
ديگر جز در همان صـحنهپيكار و جز در برابر حريف مقابل در هيچ عرصه
ديگرى به دو پول سياه نمىارزد .آقـاى كلى كه روزگارى شرق و غرب
عالم را براى نمايش دادن پتك مشتهايش در مىنوشت احتماال موجود
مزاحمى نيست ،منتها اين سوآل اهل تعقل براى هميشه باقى مـىماند كه
اگر دستكش و كيسه تمرين و رينگ و سوت و داوران ريز و درشت و خيل
ستايشگران بيكار از وجودش ازاله شـود از او چه باقى مىمانـد كه جز
تفوق بر همزادان بى سود و ثمر ديگرش خير عـامى هـم دست كم براى
جامعه گرفتار خويش داشته باشـد؟
به اعتقاد ما «هنـر» بسيارى از هنرمندان را تنـها مىتوان با چيـزى نظير
«هنر» مشت بازان حرفهئى سنجيد .سرورانى كه براى آوردن آب به كنار
جوى رفتهانـد وآب جـوى ايشـان را با خود برده است .همچنين مىتوان
گفت بسيـارى از هنرمندان هنر خود را گرفتار همان سرگذشتى كردهاند
كه در تاريخ رقص مىتوان ديد :يعنى راه از صورت به معنا نبردن و در
نيمراهه دچار بىحاصلى شدن.
[]...
مطالعه مجموعههاى آثـار هر دوره مشخـص طبعا بايد شناسه اجتماعى
آن دوران باشـد .به مثل ،در ايران ،در قرنهـاى سكوت ،انسـان دوران
سلطه قاجاريه مثـال ،فاقد شناخت ابزار است .در پردههاى نقاشان آن
عصر هر آدميزادى نمودار همه ابناى خويشاست :چيزى كه به دو ابروى
پيوسته و چشمـانى خمـارآلوده تصوير مىشـده است .هيچكس هيچكس
نيست و هركس همه است .و مىبينيم كه نقاشان عصر ،از ديدگاه انتقـادى،
رسالت تاريخىشـان را گرچه ناآگـاهـانه ،اما دقيقـا از همين راه به انجام
رساندهاند« .ناآگاهانه» از آن رو كه بىگمان آنان نمىتوانستهاند قاضى
هوشمند آثار يا داوران صاحب صالحيت جامعـه خود باشنـد :پيشهورانى
بودهانـد كه از سـر ناگزيرى طبيعت طبقه خاصـى را چشمبسته عريان
كردهاند بى اين كه خود بدانند چه مىكنند .دوره فروش نمىدانـد كه مىتوان
با يك نظر به كاالهـاى درون كولبـارهاش مشتريان ويژه او را شناسائى
و حتى حـدود استطاعت مالى و برداشت شان از زيبائى را برمـال كرد.
اگر آن نقاشان در پردههاى خود تنها به جزئيات لباس و پرده و آذينها
پرداختهاند نه گناه ايشاناست نه تعمـدى آگاهانه در كارشـان :حقيقت اين
است كه انسان پيرامون اين نقاشان ،خود را در فضاى سرد ميان پردهها
و گلدانها و احتماال در برابر عشوه مبتذل و بىاحساس رقاصگـان از ياد
برده است .اينجـا نقاش بينـوا تصـويرگر واقعيت محصـورهئىاست كه
در آن حقيقـتى مطرح نيست .محـدودهئى كه آدمى درآن تنها به دو چشـم
بادامى و دو ابروى پيوسته بازشناختـه مىشود و اگر در مثـل يكى چون
كمالالملك به هر دليل كه باشد گوشه پردهئى از زندگى طبقات بيرون ارگ
شاهى به كنار زند كارش راهى به دهكورهئى نمىبرد و حداكثر قضاوتى
كه درباره آن مىشود اين است كه شازده چيزميزميرزائى سرى بجنباند و
بگويد:ـ با مزهس! خيلى با مزهس ...فالگير يهودى!
اما اين حكايتديروزها و ديسالها است .روزگار ما ديگر روزگار خاموشى
نيست ،هرچند كهبازار دهانبندسازىهمچنانپررونقباشد .روزگار تفنن
و اينجور حرفها هـم نيست ،چرا ك ه امروزه روز آثار هنرى بر سر
بازارها بهنمايشعامدر مىآيد و دور نيستكهبيننده ،مدعىى بىگذشتى
از آب درآيد و براى گرفتن حق خود چنگ در گريبان هنرمند افكند .دور
نيستكه كسانى اثر هنرىى فاقد پيامو اشارتهنرمند فاقد بينش را ـ به
هر اندازههم كه با شگردها و فوت و فنهاىبهتانگيز عرضهشدهباشد ـ
تنها در قياس با ماشينظريفو پيچيدهئىقضاوت كنند كهدر عمل كارى
از آنساختهنباشد.
اين را نيز ناگفته نگذاشته باشيـم كه هنرمند نيز ماننـد هر انسان ديگرى
دست كم بدان اندازه آزاد هست كه چيزى را بپذيرد و چيزى را به دورافكند.
يكى بر آن است كه هنر به خودى خود فرهنگ و تربيت است ،يكى بر آن
است كه هنر مىتواند بر حسب پيام خود ضداخالق باشـد و ضـد فرهنگ .در
اين ميان كسان ديگرى هم هستند كه مىگويند اكنون كه هنرمنـد مىتوانـد
با گردش و چرخش جادوئى ابزار كارش چيزى بگويد تا ما (دست كم ما
مردم چپاول شونده و فريب خورنده را كه بى هيچ تعارفى انسانهـاى
جنوبى مىخوانند كه در انتقال از امروز به فرداى خويش حركتى ناگزير در
جهت فروتر شدن مىكنيـم و متأسفـانه از اين حركت نيز توهمى تقديرى
داريـم آگاهـى بدهد) چرا بايد اين امكـان واال را دست كـم بگيرد؟ ـ سخنى
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برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید
كه راستى را به سـود هنرمند نيز هست كه خـود قطرهئى از همـين
اقيـانوس است .به قولى« :هنرمنـد اين روزگار همچون هنرمند دوران
امپراتورى رم بر سكوهاى گرداگرد ميدان ننشسته است كه ،خواه
از سر همدردى و خواه از سر خصومت با آنان و خواه به مثابه
يكى تماشاچى بى طرف ،صحنه دريـدهشدن فريب خوردگان به چنگال
شيران گرسنه را نقش كند .هنرمند روزگار مـا بر هيچ سكوئى ايمن
نيست ،در هيچ ميدانى ناظـر مصـون از تعرض قضايـا نيست .او خود
مىتواند در هر لحظه هم شير باشد هم قربانى .زيرا همه چيز گوش به
فرمان جبر بىاحساس و ترحمى است كه سراسر جهان پهناور ميدان
كوچك تاخت و تـاز او است و گنهـكار و بيگناه و هواخواه و بىطرف
نمىشناسـد».
در چنين شرايطى كدا م انسان شريف مىپذيرد كه خود را به صرف
اين كه اهل هنر است از معركه دور نگه دارد؟ ما چنين «هنرى» را
بهانهى غيرقابل قبول و عذر بتر از گناه كسانى مىشماريم كه هنگام
ب و رتبه سرهنگاند و در معركهى جدال بنهپا! ـ هنرمند
تقسيم مواج 
در حضور قاضىى وجدان خود محكو م است در جبههى مبارزه با
خطر متعهد كوششى بشود ،و دريغا ك ه سختىى كار او نيز درست
در هميناست:
نقش چهرههاى دردكشيدهئى ك ه گرسنهگى مچالهشان كرده ،ب ه نيت
ارائه دادن مشكلى جهانى چونگرسنهگى؟ ــ تصوير صفى بىانتها از
مشتى انسان پا در زنجير يوغ برگردن ،به قصد باز نمودن فجايع
ناشى از بهرهكشىى آدمىاز آدمى؟ ــ يا تجسممحبوسىكهميلههاى
ش را بهرنگسفيد مىاندايد ،بهرسمهشدار دادن از خوش
سياهقفسا 
خيالىها؟ ــ
نه ،مسلما هيچكس مشوق سادهگرائىو سطحىنگرى ،مبلغ خودفريبى
و رفعتكليفو خواستار خلقشعارهاىآبكىى بىارز نيست .رويهى
ديگر هنر اعتالى فرهنگاست ،و بينش هنرمند مبنائى استوار از منطـق
وآگاهىى عميق و گسترده مىطلبد تا بتواند جوابگوى علل وجودى
ش در عرصهى زمان باشد ،ـ چيزى كه نام ديگرش مشاركت در
خوي 
گ بشرىاست.
همآوردى در صحنهى جهانىىفرهن 
ن مرز استادى
شمار زيادى از هنرمندان ما ترجيح مىدهند از هما 
در چم و خ م و ارائهى شگردهاى فنىى كار پا فراتر نگذارند .ترجيح
ن دست به مياننياورند
مىدهند ناطقانىبلبلزبانباشند اما سخنى از آ 
ن را بىخريدار بگذارد چ ه رسد بهبازگفتن حقايقى كه
كهاحتماال مالشا 
جان شيرينشان را بهمخاطرهاندازد.

اوضاع مملكت قاراشميش است
احمد شاملو در سالهاي دهه هفتاد قصد داشت به شيوه سفرنامههاي
قجري مطالب طنزي بنويسد كه چندي از آنها را نوشت .اين قطعه يكي
از آن نوشتههاي كوتاه است كه تاكنون منتشر نشده است.

شاعر عليه
توتاليتاريسم

مهدييزدانيخرم

بيش از يك دهه است كه از مرگ احمد شاملو ميگذرد و شايد او در
همين  10سال بيشترين ميزان از مقاالت ،يادنامهها و كتابهايي را
كه درباره يك هنرمند نوشته ميشود به خود اختصاص داده است.
وضعيت شاملو با چنين حجم از نوشتههايي ،يك وضعيت منحصربهفرد
است كه نشان از تاثير فكري و سياسي او دارد بر مخاطبان مختلفش و
پارهاي منتقدانش كه زماني ياو ه ميبافتند كه شاعر بايد از امر سياسي
اجتناب كند و دل به كار زندگي و عشق و طبيعت دهد و همين ياوهگويان
به شاملو و شاعران همسبك دوران او خرده «سياسي كاري» ميگرفتند
و عمر شعرهايي اينچنيني را كوتاه ميدانستند .اما احمد شاملو از اولين
كتاب انقالبي خود يعني «هواي تازه» هماره سر سياست داشت و نشانه
گرفتن قلب طبقاتي را كه توتاليتاريسم حجاكم قصد داشت با كاستن
از ارزش و ويژگيهاي فرديشان رابطه آنها را با هنر آميخته با امر
سياسي قطع كند .اينكه روح حماسي شعر شاملو يا زبان محكم آن تا چه
حد در اقبال اين شاعر نقش داشته،بحث ديگري است و اصوال صحبت
كردن از پارههاي زيباييشناسانه شاملو بدون اشاره به هواي سياسي
حاكم بر شعر او كاري است بيهوده .شاملو مثل بسياري از شاعران
متعهد و برعكس بسياري از هنرمندان محافظهكار ،محور شعر خود را
بر همآميزي يك روحيه آزاديخواه انقالبي و زباني آهنين قرار داد كه
باعث شدند ،هنرمند نسبت به اقتدارگرايي و رفتارهاي توتاليتاريستياي
كه عامه جامعه ناخواسته تحت انقياد آن بودند واكنش نشان دهد .شعر
شاملو ،شعر آرزوها و خشمهاي توفنده است و ايدههاي تعهدي كه او
نسبت به آن واكنش نشان داده بود باعث ميشد تا با تكيه بر عناصري
از فرديت از ياد رفته انسان ايراني گاه قدرتي حاكم را محكوم كند يا

اوضاع مملكت قاراشميش است .به طور دقيق نمىدانيـم چه اتفاقاتى
افتاده است .بعضي نوكرهـا مىگوينـد از اطراف شنيدهاند كه رعايا
دست از كسب و كار كشيده دكان و بازار را تختهكردهاند كه آزادى
مىخواهيم .هرچه فكر مىكنيم آزادى را مىخواهند چهكـار يا ب ه
كدام دردشـان شفا است عقلمان قد نمىدهد .صـدراعظـم نامرد در
مختصرجوابى كه به تلغراف تند و تيز ما عرضكرده و در آن ما را
دركمال نمكبهحرامى «شاهمخلوع» خوانده ،تهديد نمودهاست چنانچه
به خاك كشور خودمان پا بگذاريم بالفاصله دستگير و استنطاق
مىشويم وعنداالقتضا بهدارمكافات الصاق مىشويم و در كفرآباد به
خيل محاربانبا خدا و رسول الحاقمىشويم.
ل هر چه زور زديم كه
ن را هم گفته باشيم :او 
(بدنيست توضيحا اي 
بفهميم شاه مخلوع چه معنى دارد هيچ سر در نياورديم .آسيدحسين
آمد نشست قدرى فعل يفعل كرد در نهايت گفت مخلوع صيغهمفعولى
ش مىشود «شاهخلعتگرفته» ،كهنوكرها همه خنديدند
است و معنىا 
ت دارد صيغ ه مفعولى بشود و خلعت بگيرد ،تا باز
گفتند براى شاه اف 
ميرزاطويل از راهرسيد و مشكل را حلكرد).
خالصه ،اوضاع اينطورهاست كهگفتيم .پول هم نداريم و با اين همه
چ چيزمان به آد م نمىبرد .از هتل هم
فىاماناهلل همنيستيم .خالصه هي 
عذرمان را خواستهاند .عجالتا در جوار هتل كنار خيابان نشستهايم .از
ن همهسال سلطنتبا سلطهو جبروتبرايمانچهباقىمانده؟ مشتى
آ
باسمه و صندوقچهاىتيل ه شيشهاى با يك قابعكسگوشماهى و يك
س ماهوتى كهدر كشاكش اياميكىاز چشمهايش همافتاده...
طغرا خر 
ن نيز بگذرد!»  -اما
به خودمان مىفرماييم« :خوشا كنج درويشى! اي 
ن خداى احد و واحد لم يلد
دل كجا فريب اين ياوه مىخورد؟ـ ب ه هما 
قسم ك ه همين االن دلمان براى يكشكم خورشت آلو اسفناج لميولد
ف مىرود.
علىاكبرخانى ضع 
وزير دربار رفته است قاورنرصاحب را پيدا كند از او به گدايى براى
ص بگيرد ،كه تازه
اقامت موقت ما در يك گوش ه پارك جواز مخصو 
معلوم نيست بدهد يا نه .آقاسيدحسين را خواستيم فرموديم برايمان
يك دهن [ ]...بخواند .به اواسط [ ]...رسيده بود ك ه ناگهان سر و كله
گزمهاى پيدا شد .گريه و بىقرارى  ما را كه ديد ،سيد بيچار ه اوالد
ن اوضاع
پيغمبر را دستبندزده اشتلمكنانبا خود برد .درماندهايم با اي 
چهكنيم.

شعري منتشرنشده از احمد شاملو
سكوتآب  /مىتواند  /خشكىباشد و فرياد عطش:
سكوتگندم  /مىتواند  /گرسنهگىباشد و غريو پيروزمندانهى قحط:
همچنان كهسكوتآفتاب  /ظلماتاست ـ
ن جهانو خداست:
اما سكوتآدمى فقدا 
غريو را  /تصوير كن!  /مهرماه1370
به مبارزه بطلبد يا آرزوها و ادعاهايي داشته باشد كه نسبت آن با
وضعيت سياسي توتاليتاريستي كامال قابل لمس است« :ابلها مردا عدوي
تو نيستم انكار توام» يا در حالتهاي عاشقانه ذهن عاطفي خود را با
امر سياسي گره بزند .در بسياري از قطعههاي معروف به «شبانهها»
بهرغم اينكه جو عاشقانه بر كارها حاكم است اما ايده نهايي همان
نسبتهاي سياسي شاعر است كه اصال شكل زيستي عاشقانه او را
حتي در مجردترين حالت تعيين ميكند .احمد شاملو از آزادي به عنوان
يك آرزوي باستاني شكل تازهاي ساخت .رخداد آزادي در شعر او و
ذهنش رها شدن قطعههاي فرمهاي قديمي شعري تسريبخشيده شدن
اين مفهوم بهعنوان يك ايده سياسي معترض و نه سمبوليك بود .اگر
شعر دوران او بيشتر از مفهوم آزادي در معناي امري تمثيلي استفاده
ميكرد ،شاملو بنيادهاي اين مفهوم را عوض و دگرگون كرد و از آن
بهعنوان مولفهاي كاركرد گرا نسبت به توتاليتاريسم حاكم استفاده
كرد .وقتي شاعر با صداي بلند از «آزادي» ميگويد و آن را با تكههاي
عاشقانه يا چشماندازهاي امپرسيونيستي نوشتههايش تركيب ميكند،
درمييابيم كه رخداد اتفاق افتاده .رخداد در «هواي تازه» اتفاق افتاده
و حاال هر آنچه ميآيد ،ادامه رخداد اول است كه قهرمان خود را
ميطلبد .شاملو از همان اوايل نسبت خود را با طبقات اجتماعي مقابلش
مشخص كرد و اصوال عالقهاي نداشت تا مثال مثل فريدون مشيري
شاعر عامهخواهي باشد .از سويي ديگر به دليل دغدغه هاي روشن
سياسياش و برخورداري از يك زبان باشكوه ،اعم آثارش كه پيرامون
شكست بود ،شكل مرثيههاي نالهوار به خود نگرفت .شاملو حتي در
مرثيهوارترين آثارش نيز آن اسلوب حماسي -سياسي را حفظ كرد و
اجازه نداد تا اقتدارگرايي حكومتي كه براي رفتارهاي همگاني ،شكلهاي
عمومي تعيينكرده ،بتواند در شعر او نفوذ كند .شايد اينكه شاملو را
شاعري ناآرام و غيرقابل مصالحه ميدانستند به همين نسبتهاي مذكور
بازگردد ،به نوعي خطاب همگاني كه در آن تمثيلهاي باستاني و قديمي
مانند آزادي و فقر و شكنجه ،تبديل به مفاهيمي انقالبي ميشوند كه
كامال نسبت را با امر سياسي روشن كردهاند و در عين حال تالش دارند
تا به مفاهيمي عينيتر تبديل شوند .به همين خاطر است كه شعر احمد
شاملو فاقد سانتيمانتاليسم سياسي -اجتماعي است و ميتواند تبديل به
فرمي حماسي شود .حماسهاي جديد كه قهرمانهاي رستموار ندارد ،اما
روح زبان و مفاهيم رها شده ازعموميتي كه توتاليتاريسم برايشان مقدر
كرده ،اين خأل را نهتنها پر ميكنند ،بلكه شور تازهاي به آن ميبخشند.
احمد شاملو يك رخداد بود و هر آنچه در پي او آمده وابستگان به اين
رخداد هستند .يك مفهوم آزاديطلبانه كه تحجر و واماندگي را به صليب
كشيد و مقابل ديكتاتوري اعالم جنگي زباني و فكري كرد.

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
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كوتاه از ادبيات
زن نازنين
كتاب نگرشي است گاه انتقادي و طنزآلود به زناني که در يک دنياي
مردانه زندگي ميکنند دنياي داستاننويسي الله برزگر مبناي خود را
بر واقعيت و زندگي جاريگذارده و ميتوان گفت ايدههاي او براي
داستانهايش ،اغلب از رفتارهاي ساده و در عين حال ظريف انساني
نشات گرفتهاند .شخصيتهاي داستان در حقيقت آدمهاي واقعي دنياي
خالق اثراند و نويسنده تالش ميکند به درونيات شخصيتها بپردازد و
همچنين جزئيات رفتار آدمها را در جريان زندگي روزمره روايتکند.
در اين روايتها سابقه فيلمسازي و نقاشي برزگر به او ياري ميکند
تا داستانهايش را بيش از توصيف ،تصوير کند .نام هر داستان با يک
طراحي همراه است که گويي مخاطب را با فضاي داستان آشنا ميکند.
عنوان زن نازنين ،رهنموني است به نوع نگاه نويسنده به دنياي زنها
و زندگيهاي زنانه و نگرشي است گاه انتقادي و طنزآلود به زناني که
در يک دنياي مردانه زندگي ميکنند.
کتاب حاضر ،مجموعهاي است از  21داستان کوتاه که تقريبا سير هفت
ساله داستاننويسي الله برزگر را از زمان شروع آن از کالسهاي
داستاننويسي جمال ميرصادقي در سال  1378تا 1385براي ما
مشخص ميکند .تنوع ساختاري داستانها را ميتوان ناشي از همين
نگاه و رويکرد تجربي نويسنده دانست که اين کتاب را به عنوان اولين
اثر خود عرضه نموده است.

رساله دكتراي دانشور

پس از سالها انتظار ،باالخره رساله دكتراي «سيمين دانشور» پاييز
امسال از سوي نشر قطره منتشر خواهد شد .به گزارش فارس ،اين
رساله با عنوان «علم الجمال و جمال در ادبيات فارسي تا قرن هفتم» به
بحث زيباييشناسي در ادبيات ،به خصوص ادبيات ايران تا قرن هفتم
هجري ميپردازد.

مجموعه نقدهاي معتقدي

«از نگاهي ديگر» نام کتابي است دربرگيرنده مجموعه مقاالت و نقدهاي
«محمود معتقدي» شاعر و منتقد کهنهکار در باب ادبيات امروز که به
تازگي توسط نشر «آواي کالر» روانه بازار گرديده است .در اين کتاب
«معتقدي» به بررسي آثار چهرههايي چون نيما يوشيج ،صادق هدايت،
رضا براهني ،احمد شاملو و ...پرداخته است.

دو دفتر تازه از پنجهاي
از «عليرضا پنجهاي» شاعر نامآشناي گيالني دو مجموعه شعر با
نامهاي «شب هيچوقت نميخوابد» و «پيامبر کوچک» توسط نشر
«فرهنگ ايليا» به چاپ رسيده است« .پنجهاي» که بيش از  30سال است
در عرصه شعر و نقد و برگزاري جلسات شعرخواني فعاليت مستمر
دارد ،پيش از اين چهار مجموعه شعر ديگر نيز به بازار عرضه کرده
است.

آرون و شاگردي توكويل

ريمون آرون ،جامعه شناس فرانسوى خود را يك توكويلي ميداند.
آرون ،دو كتاب «دموكراسى در آمريكا» و «انقالب فرانسه» توكويل
را «دو لنگه يك كفش» ناميده است .توكويل در تبيين جامعه شناسى
خود ،آنچنان كه «ريمون آرون» نيز گفته است« ،هميشه ضمن توصيف،
قضاوت هم مى كند» تا مبادا از وظيفه اخالقى -ليبراليستى خود بازمانده
باشد.

وبر و شباهت با توكويل
ماكس وبر را ازبنيانگذاران جامعهشناسي جديد ميشناسند ،همچنانكه
كه توكويل نيز در تدوين نظريه علم اجتماع نقشي بارز ايفا كرد .توکويل
خيلي زود درگذشت و انديشهاش ناشناخته ماند اما مدت زماني بعد
بود كه انديشه توكويل در كنار انديشه كساني چون ماكس وبر واجد
اهميت بسزايي تشخيص داده و در واقع شناخته شد.
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شجريان از كيهان شكايت كرد
محمدرضا شجريان  ،استاد برجسته آواز ايران از روزنامه کيهان
به دليل آنکه وي را «وطن فروش» ناميده است ،رسما شکايت کرد.
شجريان كه پيش از اين از صداوسيما نيز به خاطر پخش بدون اجازه
آثارش شکايت کرده بود ،شكايت خود از حسين شريعتمداري مدير
مسوول روزنامه كيهان را از طريق محمدحسين آغاسي ،وكيل خود،
تقديم دادگاه كرد .وكيل استاد شجريان ضمن تاييد شكايت موكل
خود ،اعالم كرد شجريان از صدا و سيما و روزنامه كيهان شكايت
كرده و نامهاي از دادگاه خطاب به يكي از معاونان ضرغامي دارد كه
اگر مجوزي براي پخش آثار ايشان دارد ارائه كند.
اما ماجراي شكايت استاد شجريان از روزنامه اصولگرا و حامي
احمدينژاد به مطلبي برميگردد كه اين روزنامه در روز  14تيرماه
تحت عنوان «ما مثل او وطن فروش نيستيم » در ستون «خبر ويژه»
خود منتشر كرد .نويسنده در اين مطلب به توهين نسبت به استاد آواز
ايران پرداخته بود .در اين ستون بنا به ادعاي گردانندگان كيهان عنوان
شده بود تعدادي از اساتيد برجسته موسيقي ايران در تماس تلفني با
کيهان از پشت پرده پروژه تخريبي دشمن در حوزه موسيقي خبر

من اعتراف
ميکنم...

سوسن شريعتي

ديروز جواني از همان نسلي که
سومش ميخوانند مرا متهم کرد.متهم
به جرائمي که تا ديروز من ديگران را
به آنها متهم ميکردم .دردناکتر از هر
شالقي ،چنان بيامان و پيگير تا در
نهايت از من اقرار بگيرد ،تا اعتراف
کنم به جرائمم ،تا از آن عرش کبريايي
تجربه بيايم پايين ،تا آن خلل ناپذيري
«خود-آگاه-پنداري»
پرطمأنينه
متزلزل شده باشد .تحليل کردم و
شالق زد .تفسير کردم و باز شالق
زد.آنقدر گفتم و زد تا اينکه مجبور
به اعتراف شدم .اعتراف؛ مگر نه اينکه
باز کردن دست خود است در برابر
نگاه ديگران .جرمم اين بود که سکوت
کردهام و مجازاتم اينکه به صداي
بلند داليلش را اعتراف کنم .آيا کسي
ميتواند گريبان مرا بگيرد که چرا
در مألعام به خودت ناسزا ميگويي.
چرا افکار عمومي را نسبت به خودت
مغشوش ميکني؟ چرا نظم عمومي را
در هم ميريزي يا مثال پا را از گليم
قانون فراتر ميگذاري؟
نقد به ديگري –از ما بهتران -که جرم باشد،
ناسزا گفتن به خود که ديگر اشکالي ندارد.
اصال چرا معطل ضرب و زور شوم براي نقد
خود ،براي اعتراف .فقط به اعترافي ميشود
اعتماد کرد که داوطلبانه باشد .با اين وجود
اگر نبود شالقهاي آن جوان من هرگز
حاضر به اعتراف نميشدم .آن نسل سومي
ميدانست براي گرفتن اعتراف بايد بر کدام
نقاط ضرباتش را فرود آورد .من اعتراف
ميکنم که از اين نسل رو دست خوردهام.اي
کاش همان آدم قبلي باقي ميماندم و از
خير و شر راي دادن ميگذشتم .من که
سالهاست به حرف هم نسليهايم گوش
نميکنم ،اين بار اختيارم را دادم دست
جوانان .يک پروسه طوالني روحي -رواني
طي شد تا يکسري عادتهاي جديد را بگذارم
بيايد و بنشيند بر سر رفتارهاي پيشين.
مدتهاي مديد ،رفت و آمد کردم با واقعيت،
معاشرت کردم با جوانترها ،با کمحافظهها،
تا استعداد نفوذپذيري را در خود احيا کنم.
گذاشتم تحتتاثير قرار بگيرم .با خودم
گفتم خيلي افتخار ندارد غير قابل نفوذ
بودن .اصولگرييام را گذاشتم بيايد و قرار
بگيرد در گفتوگو با امر ممکن .هزار جور

دادهاند .جالب اينجاست كه «اساتيد» مزبور نام خود را فاش نكرده
بودند! كيهان قبل از آن هم در يادداشتي تحت عنوان «ياران را چه
شد؟ ،سخني با محمدرضا شجريان» (به قلم شخصي به نام ايرج
نظافتي) كه در تاريخ دهم تيرماه در صفحه ادب و هنر اين روزنامه
چاپ شد  ،به توهين نسبت به اين خواننده دست زده بود.
خبر شكايت شجريان از صدا وسيما و كيهان  ،اگرچه اين در «دل
آواز»  -سايت رسمي محمدرضا شجريان  -منتشر نشده؛ اما چندين
سايت ديگر همچون «شجريانيها» و «موسيقي ما» اين خبر را بر
خروجي خود ارسال كردهاند .در خبر مربوط به شكايت شجريان
از صداوسيما آمده بود« :باخبر شديم محمدرضا شجريان از طريق
شكايت به قوه قضائيه ،پيگير عدم پخش آثارش در صداوسيماست.
شجريان در گفتوگويي اعالم كرد به دليل ادامه پخش آثارش از
صداوسيما ،موضوع ممنوعيت پخش صدايش را در اين رسانه از
راه قانوني پيگيري خواهد كرد .او همچنين تاكيد كرد نگران مشكالت
احتمالي آتي نخواهد بود و موضوع را تا رسيدن به حق خود ادامه
خواهد داد ».اين خبر چنين پايان مييابد« :به گفته شجريان فقط صدا
و سيما اجازه دارد دعاي ربنا را پخش كند و پخش ساير سرودها
و ترانههاي ايشان به طور كلي برخالف ميل او است».محمدرضا
شجريان ماه گذشته هم در نامهاي به عزتاهلل ضرغامي رئيس سازمان
صداوسيما از او خواست تا از پخش سرودهاي وي خودداري كنند.

آکروباسي ذهني و فکري وعاطفي را از سر
گذراندم تا بتوانم با قرائتي جديد و به روز،
آن اصول اوليه مقدس را رنگ و بوي زندگي
و روزمره بدهم تا به تاريخ سپرده نشود .تا
وقتي يکي از جوانان مرا متهم به عتيقه بودن
و زنداني خاطرات و روياها بودن کرد ،با
طراوت و سرخوشي خالفش را ثابت کنم.
پاي صندوق رفتم تا اگر قرار به نقد بود و
شکايت ،کسي خرده نگيرد« :به تو چه ! تو که
راي ندادي» .چه اشتباهي! اگر راي نميدادم
امروز ميتوانستم بگويم« :به من چه ،من که
راي ندادم» .اما راي دادم و چنان سرخوش
و هيجان زده از اين مشارکت ،از اين همرنگ
جماعت شدن ،از اين دگرديسي عميق و
طوالني که اصال به بعدا فکر نکردم .بعدا؟
به تنها چيزي که فکر نکرده بودم همين بعدا
بود .بعدا يا راي من به کرسي مينشست يا
راي ديگري .با خودم گفتم در هر دو صورت
من همان کار هميشگي يک شهروند منتقد را
خواهم کرد :فضولي ،نقد ،پرسش و...ديگر
هيچ کس به من نخواهد گفت :به تو چه؟ يا
تقصير همين شماها بود .من بازيچه شدم،
بازيچه يک اميد و حاال همين نسلي که سومش
ميخوانند گريبان مرا گرفته است که چرا به
بازي ادامه نميدهي .اگر راي نميدادم امروز
کسي گريبان مرا نميگرفت که چرا پيگيري
نميکني .من همه جور پيگيري را ميشناختم
به جز پيگيري راي .راي دادن مرا ملتزم
ميساخت و همين التزام مرا مکلف ميکرد و
همين تکليف مرا محتاط ميکرد .با اين وجود
همه را پذيرفتم .با خودم گفتم اشکالي ندارد
تازه شدهاي رئاليست ،خداحافظ اتوپيا .تازه
شدهاي رفرميست ،خداحافظ راديکاليسم.
تازه شدهاي قانونگرا خداحافظ ...اصال در
مخيله سياسي -عقيدتيام حتي براي يک
لحظه نميگنجيد که راي دادن بشود اقدامي
پر مخاطره و يا حداکثري .پافشاري بر سر
آرزو و آرمان و اصول را ميدانستم ،اما
پيگيري سرنوشت راي جزو عادتهاي ما
هيچگاه نبوده است .راي دادن به کانديداهاي
مورد تاييد نظارت استصوابي تاييد نظام
محسوب ميشد اما نقد نظام؟ فکرش را
نميکردم .احتماال همين جرم است که
مرا از نشان دادن واکنشي ترسانده است.
تازه داشتم به قانونگرايي و ترس از قانون
و هراس از مجرميت عادت ميکردم که
ناگهان قانونگرايي شد خطرناک .شايد به
همين دليل است که خالف همگان که اين
روزها فعالند –چه معترض باشند چه سر
مست از پيروزي -اين م ِن شهروندِ ملتزم ِ
نورسيده مانده است روي دست خودش .از
فرداي انتخابات زبانم بند آمده است ،همه
پرسشهايم شده است دود و هرگونه قدرت
عکسالعمل را از دست دادهام .نه ميتوانم به
عادتهاي اوليهام برگردم ،نه ديگر قادر به
گره کردن مشتم ،پيگيري سرنوشت راي را
هم نميدانستم شدني است ،شدني هم باشد
ميگويند در خيابانها نميشود ،مجراي
قانوني هم که بر روي من بسته است ،باالي
پشت بام هم که نميتوانم بروم ،تيري در
تاريکي و ...اگر بگويند اغتشاشگر؟ من تازه

شدهام شهروند .و حاال اعتراف ميکنم
که ميترسم :اين روزها همگي چون راي
دادهاند فعالند -معترض باشند يا سرمست
از پيروزي -و من بر عکس درست از وقتي
راي دادهام شدهام خانهنشين و ناتوان از هر
گونه واکنشي .از وقتي راي دادهام – مثل اين
است که – محتاطتر شدهام ،ترسوتر شايد.
آيا معناي قانونگرايي و التزام به آن ،همين
احتياط نيست؟ همين که بداني و قبول کني
محدوديت را و اميدوار شوي به ظرفيتهاي
نهفته همين حدود .ظاهرا خير! اين را جوانان
نشان دادند .من اعتراف ميکنم که مثل آنها
نميتوانم به دنبال رايام بدوم .نفس ندارم.
آن نسل سومي نميداند که تجربيات آدم را
از نفس مياندازد .نميداند که خاطرهها آدم
را بدبين ،بيزار و خسته ميکند .اصال رايام
مال تو .نخواستم.اي کاش به دنبال راياش
نميدويد تا کهنسالي من اينقدر مشهود
نبود.اي فرياد :اين همان دختري است که
ميگفتم بيهويت ،هماني که برايش وعظ
ميکردم که «اصوال به لحاظ ايدئولوژيکي»
يا «اساسا نسل بحران زده شما .»....عجب
! دارد از من جلو ميزند و من افتادهام به
نفسنفس .آمدم نگهش دارم تا باز برايش
موعظه کنم« :اساسا» ...تا معلوم نشود از
او عقب افتاده ام« :اصوال» ...مگر ميشود
به نام زندگي ُمرد؟ مگر ميشود بيايمان،
جان داد؟ مگر ميشود بيعقيده زد به
خيابان .مگر ميشود به سياست بياعتنا بود
و اينچنين دنياي کهن سياست را به ترديد
و شکاف انداخت .براي جيغ و بوق و رنگ
شايد بشود اما پس از آن که اين هر سه
ممنوع شد باز چرا آمد ،به نام چي آمد ،با
تکيه بر کي؟ اي کاش نميآمد .اگر نميآمد
من هنوز ميتوانستم برايش موعظه کنم و
درس اخالق و ضرورت داشتن عقيده و...
حاال چي؟ موجوديت جديدي سر زده است
و من نميشناسمش .شبيه ديروز نيست.نه
در رفتار سياسياش و نه در کليشههاي
عقيدتياش .اين نسلي که سومش ميخوانند
پراگماتيسم ،کم حافظه و مدعي...مرا با حجم
سنگيني از خاطره و روياها تجربه جا گذاشته
است .وايسا ،ايست! ميخواهم به تو آگاهي
بدهم .کجا؟ و حاال ماندهام روي دست خودم.
نه ميتوانم به ديروز تجربههايم مباهات کنم
و نه به امروز سبکباليام .تجربهاي که مرا
از فرط راديکاليسم به محافظه کاري کشانده
است .حضور پا به پاي اين جواناني که
نسل سومياش مينامند و به نام زندگي و
براي زندگي خطر ميکنند کار شاقي است.
نه ميتوانم دنبال آنها راه بيفتم و نه ديگر
آنها به دنبال من خواهند آمد .بر ميگردم به
خانه .روشنفکر عرصه عمومي؟ شهروندي
خواهان پس گرفتن راي خويش؟هيچکدام.
ميروم تا اطالع ثانوي عارف ميشوم.
بعدها خواهند گفت:عجب هشيارياي حتي
اگر امروز بگويند:اي آدم بزدل !هميشه
همينجور بوده است .اين نسل سومي ِ شالق
بهدست اين را نميداند.

داستان ()24

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا
اکنون پیغام کنترول رسیده و کارها شروع شده بود .اگر پول را از پیترز دریافت
میکرد و دنبال کارخود میرفت کارها با شکست مواجه میگشت .ممکن بود که پیترز
باو دروغ گفته باشد تا عکس العملش را ببیند .در اینصورت هم الزم بود که او را رها
نکند .از طرف دیگر موافقت میکرد که به آنطرف پرده آهنین به لهستان یا چکسلواکی
یا به یکی دیگر از کشورهای کمونیستی برود امکان داشت که دیگر نتواند به غرب
برگردد.کنتروا سخاوتمندی عجیبی از خود نشان داده بود و همین موضوع ثابت
میکرد که این ماموریت بسیار خطرناک است  .زیرا عادت نداشت که پول خود را
دور بریزد و فقط در مواردی که جان مامور در خطر بود سخاوتمند میشد .بله این
موضوع به سیگاری که قبل از اعدام به محکوم بمرگ تعارف میکنند شباهت داشت.
لیماس قبال معنی این اخطار را نفهمیده بود .او بارامی از پیترز پرسید  :ولی چطور
توانستند این موضوع را بفهمند شاید که اش یا کیور فضولی کرده اند .درهر صورت
این حادثه اتفاق افتاده و در این ساعت تمام کشور های غربی در جستجو شما
هستند .لیماس با عالمت سرحرفهای او را تصدیق کرد و گفت  :حال در چنگ شما
هستم .اینطور نیست پیترز تمام دوستانتان حتما مرا مسخره میکنند  .شاید هم خود
آنها مرا لو داده باشند تا مجبور باشم که پیشنهادات شما را قبول کنم .پیترز بالحن
خشکی گفت  :شما خیلی بدبین هستید اگر وضع چنین نوبد چرا دستور میدهید که
مرا تعقیب کنند؟ امروز صبح کنار ساحال رفتم تا گردش کنم  .دو نفر که لباس قهو
های رنگی بتن داشتند مانند دو سگ شکاری مراتعقیب میکردند و هنگامیکه به ویال
بازگشتم زن خدمتکار بشما تلفن کرد .پیترز حرف او را قطع کرد و گفت  :چطور است
که به اصل مطلب بپردازیم زیاد مهم نیست که بدانید چه کسی شما را لو داده  ،مهم
اینست که فعال مچتان بازشده است .شما این خبر را در روزنامه ی دیشب انگلستان
خواندید؟ روزنامه های انگلیسی در اینجا یافت نمیشود .کسی بوسیله تلگراف این
موضوع را بما خبرداده است .دروغ است ! شما بخوبی میدانید که سازمان مخفی
شما فقط میتواند با مرکز فرماندهی تماس بگیرد .در مورد شما بما اجازه داده اند
که بطریق دیگری عمل کنیم .لیماس لبخندی زد و گفت  :خوب خوب در این صورت
شما مقام مهمی دارید .شما ستاد فرماندهی در جریان اینکار نیست .پیترز حرف او
را قطع کرد و گفت  :همانطور که گفتم بهتر است که باصل موضوع بپردازیم  .یا
ما شما را تحت حمایت خود قرارداده و بدون کوچکترین ریسکی شما را از مرز
میگذرانیم و یا شما بدون پول و بدون گذرنامه جعلی بتنهائی با تمام سازمانهای
مخفی غرب خواهید کرد .گذرنامه انگلیسی شما هم  10روز دیگر از اعتبار ساقط
میشود .راه حل دیگری هم وجود دارد شما یک گذرنامه سوئیسی و کمی پول بمن
بدهید و بگذارید که فرار کنم  .خودم میتوانم گیلمم را از آب بیرون بکشم .اصال
حرف این راه حل را هم نزنید .آیا منظورتان اینست که بازجوئی تمام نشده و فعال
نباید خود را در معرض خطر قراردهم؟ بله تقریبا همین طور است .پس از اینکه
بازجوئی تمام شد بامن چه خواهید کرد؟ پیترز شانه های خود را باال انداخت و گفت
 :خودتان چه پیشنهاد میکنید؟ یک نام جدید یک گذرنامه اسکاندیناوی و پول در این
باره با مافوقهای خود صحبت خواهم کرد .پس با من خواهید آمد ؟ لیماس لحظه ای
مکث کرد .آنگاه لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت  :اگر با شما نیایم چکار خواهید کرد
اگر بخواهم میتوانم داستان جالبی برای رفقا تعریف کنم ! ولی دلیل کافی برای اثبات
حرفهایشان نخواهید داشت اش و کیور ارزش زیادی ندارند .منهم امشب این کشور
را ترک خواهم کرد .لیماس نزدیک پنچره رفت  .از ابرهای تیره که بر روی دریای
شمال بچشم میخورد چنین برمیامد که بزودی باران سیل آسائی خواهد بارید.
مرغان دریائی در آسمان سربی رنگ پرواز میکردند دختر جوان دیگری درروی
ساحال دیده نمیشد .او رو بطرف پیترز کرد و گفت  :بسیار خوب با شما خواهم
آمد .ترتیب حرکت مرا بدهید .تا فردا هواپیمائی به کشورهای شرقی پرواز نخواهد
کرد .ولی همین امشب یک هواپیما عازم برلن میباشد .وقت زیاید در پیش نداریم باید
عجله کنیم  .آنشب لیماس نقش مهمی را بعهده نداشت .او توانست که دقت و مهارت
پیترز را تحسین نماید .گذرنامه از مدتها پیش بنام الکساندر توایت نماینده بازرگانی
تهیه شده و از لحاظ تمبر و ویزا کوچکترین نقصی نداشت .ستاد فرماندهی پیترز
حتما عکس العمل لیماس را پیش بینی کرده بود .مامور مرزی هلند نگاهی بان
انداخت و بالفاصله آنرا مهر زد .پیترز که پشت لیماس بود قرارداشت خونسردی
عجیب خود را حفظ کرده بود .هنگامیکه آنها وارد سالن ترانزیت میشدند لیماس
متوجه کیوسکی شد که روزنامه ای خارجی از قبیل لوموند فیگارو و قریب  6الی 7
روزنامه انگلیسی میفروخت .لیماس بسرعت خود را به کیوسک رساند یک روزنامه
ایونینگ استاندارد برداشت و به فروشنده گفت  :چقدر میشود؟ او دست خود را در
جیب کرد و ناگهان بیاد اورد که پول هلندی با خود ندارد .دختر جوانی که کیوسک
را اداره میکرد در جواب گفت  :سی سانتیم من فقط دو شیلینگ انگلیسی دارم .تقریبا
یک گیلدر میوشد .ایا این پول را قبول میکنید؟ خواهش میکنم .لیماس پول را باو داد
و نگاهی به پشت خود انداخت پیترز نزدیک گیشه و پشتش باو بود لیماس بدون
کوچکترین مکثی بطرف توالت مخصوص اقایان رفت  ،نگاهی به روزنامه انداخت و
آنرا در زباله دانی انداخت .پیترز دروغ نگفته بود .عکس او در صفحه اول روزنامه
بچشم میخورد و در زیر ان چند خط نوشته شده بود .لیماس در حالیکه از خود
سئوال میکرد که آیا لیز این مطالب را در روزنامه ها خوانده است یا خیر خود را با
سالن ترانزیت زساند  10دقیقه بعد  ،آنها سوار هواپیمائی که عازم برلن بود شدند.
برای اولین مرتبه لیماس احسا س ترس کرد

.ادامه دارد

انجمن حمایت از معلولین ایرانی
(عضو جامعه خیریه 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
اگر در جستجوی فردی هستید که از شما در منزل و بیرون منزل مراقبت
نماید
اگر احتیاج به کمک جهت تکمیل کلیه فرمهای کمک های اجتماعی  ،معلولیت
و دیگر فرمها داریداگربرای دریافت کمک هزینه ترانسپورت شهری و کارت
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

لطف ًا پيام ما را به دوستان خود ابالغ نماييد و در صورت تمايل کمک مالی خود
را به حساب بانکی زير واريز نماييد
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حق طبیعی کمک کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه
انجمن به جامعه خیریه انگلستان را بازبین نمایند.
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مطالعه

بگو در چه
حالی؟ بگویم
چه کتابی
بخوان!!

بوی خوش کتاب
عالوه بر «ز ض ز» و «ض ز ض» سنتی ،برای پیشنهاد دادن فهرست کتاب،
روشهای دیگری هم وجود دارد .شما میتوانید بر اساس ژانر ،سبک و
کشور مقصد ،نویسندهها و کتابهای مورد نظرتان را به خط کنید؛ مثال ً
بعد از فهمیدن فقرهای «فانتزی» با «پلیسی» میتوانید یک سیر مطالعاتی
برای خودتان دست و پا کنید و مثال ً تصمیم بگیرید که اول آگاتا کریستی
بخوانید و بعدا ً که خوب هویج خوردید و خرگوش شدید ،بروید سراغ
آرتور کانن دویل و ریموند چندلر ،بعد هم که حوصله تان از قاتلهای

دست و پا چلفتی که همیشه گیر میافتند سر رفت ،بروید سراغ فردریش
دورنمات و ژرژ سیمون و بقیه یا مثال ً اول باید فهمید که جمالتی مثل «باد
مینالید و زوزه میکشید .ناله باد ،نالیدن وجدانی است غرقه در جنایات
بسیار .ولی آن را که خود صدها ناله جانسوز در جگر دارد را یک صدای
باد چه باک؟ باد توفان گردید .گویی نیروهای ناشناخته بر هماهنگی وهم
انگیز کائنات کار میکردند .این نیروها چیستند؟ آیا چیستی شان روزی
بر انسان آشکار خواهد شد؟ آه! ای ماه بلند!  »...مربوط به سبک ادبی
«رومانتیسیسم» است که در فرانسه به عمل میآید و با حجم چانه و طول
روده نسبت مستقیم دارد؛ آن وقت که شما با انتخاب سبک مورد عالقه
تان ،نسبت به انتخاب کتاب متناظر اقدام بفرمایید.
ما در اینجا ،به جای روشهای سنتی تقسیم بندی و پیشنهاد کتاب سعی
کردیم پیشنهادهایمان را بر حسب محتوا و تأثیرشان طبقه بندی میکنیم.
مطمئن باشید که شما هم باألخره زیر مجموعه یکی از حالتهای زیر
هستید یا میشوید و آن وقت این پیشنهادها به دردتان خواهد خورد.
* اگر فکر میکنید در زندگی ،زیاد کوتاه آمده اید
فکر میکنید یک عمر است دارید خالف جهت جریان تاریخ شنا میکنید؟
فکر میکنید این همه سال تمرین ضد دموکراسی و تحمل استبداد ،تمرین
منت کشی ،عدم مقاومت و گریه کردنهای ساکت شبانه زیر لحاف بس
است؟ فکر میکنید پشت سرتان بیشتر از این طاقت پس گردنی خوردن
ندارد؟ احساس کوزت بودن میکنید و دنیا را مهمانخانه تناردیه ای بیش
نمیدانید؟ بغض گلویتان را گرفته؟ چشمهایتان میسوزد؟  ...خیلی خب
بابا ،آه و ناله بس است ،بروید کتاب بخوانید.
• پیر مرد و دریا (ارنست همینگوی _ نجف دریابندری)
عالوه بر اهمیت کنده در خروج دود ،این کتاب به ما یاد میدهد که نکته
مهم ،شکار بزرگترین ماهی دریاست؛ حتی اگر فقط استخوانهای خالیاش
(برای موزه تاکسیدرمی) به ساحل برسد.
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• شوالیه بد نام (دیوید گمل _ طاهره صدیقیان)
یعنی حتی اگر سرآلکس فرگوسن هم به باشگاه چلسی برود و یک مشت
بچه بیایند منچستر یونایتد ،باز هم «من یو»  3_6میبرد.
• مرگ در آند (ماریو بارگاس یوسا _ عبداهلل کوثری)
این کتاب میگوید عشق در همه حال پیروز است؛ فقط شما باید پیگیری
کنید و از سفتی زمین مورد نظر نترسید؛ آسفالت هم باألخره سوراخ
خواهد شد.
• انجمن شاعران مرده (ن .ه .کالین بام _ حمید خامی)
بدترین حالتش این است که بابایتان ،پدرتان (یعنی خودش) را درمیآورد؛
اما باز هم شما (مثل شخصیتهای کتاب) بروید سراغ هنر و ادبیات و از
این جور قرتی بازیها!
• آتش بدون دود (نادر ابراهیمی)
عاشق آن است که سوز داشته باشد اما دود نداشته باشد؛ این تبلیغ یک
بخاری نیست ،تبلیغ یک رمان  7جلدی است که یا جلد اولش را به تنهایی
بخوانید یا  3جلد را که خواندید ول کنید ،یا دیگر تا آخر بروید.
* اگر به آخر خط رسیده اید
کسانی به شما خواهند گفت اصال ً در برابر زور کوتاه نیایید و ضعیف
نباشید و منت کشی نکنید و از این حرفهای مفت .این افراد مرض دارند.
این افراد یا کتک خوردنهای خودشان یادشان رفته یا میخواهند شما را
بدبخت نموده ،بعدا ً مسخره تان کنند .اصال ً گوش نکنید؛ فوق فوقش یک
کمی شکست عشقی خورده اید و بابای طرف قدری با کمربند ،سیاه و
کبودتان کرده؛ اینها نمک زندگی هستند .یک آدم فهمیده که با این شوخیها
از میدان به در نمیرود ،جایش میرود کتاب میخواند!
• در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم (پائولو کوئیلو _ دل آرا
قهرمان)
یعنی اگر به ته خط رسیده باشید و جز نقطه چیزی برایتان نمانده باشد،
باز هم عیبی ندارد؛ مینشینید و زار زار گریه میکنید و دوباره خط را
میگیرید و به صورت معکوس بر میگردید اول خط.
• بابالنگ دراز (جین وبستر _ میمنت دانا)
جودی ابوت آن قدر الکی خوش است و آن قدر با انواع و اقسام مشکالت
سرخوشانه برخورد میکند که میخواهیم برای صفحه «موفقیت» دعوتش
کنیم و راز شاد زیستن را از او بپرسیم.
• شازده کوچولو (آنتوان دوسنت اگزوپری _ ابوالحسن نجفی)
من نمیدانم چطوری این کتاب میتواند به آخر خط رسیدهها کمک کند،
چون خود شازده کوچولو هم آخر خط را رد کرد .اما چون همکاران اتاق
فرمان اصرار میکنند ،چشم!
• عطر سنبل ،عطر کاج (فیروزه جزایری دوام _ محمد سلیمانی نیا)
میخواهید بدانید یک زن تنها وسط آن همه غریبه و گرگ و کفتار و
اختاپوس و استکبار ،چطوری میتواند دوام بیاورد؟ بروید این کتاب را
بخوانید.
• قصههای مجید (هوشنگ مرادی کرمانی)
باز هم یک بچه یتیم دیگر از همان بچگی از تابلوی «سبقت ممنوع» بدش
میآمده .حتما ً در روز خوانده شود (بقیه بچهها چه گناهی کرده اند که شما
به آخر خط رسیده اید و حاال باید کتابهای شاد و خنده دار بخوانید؟).
* اگر دلتان میخواهد کمیاز زمین فاصله بگیرید
چرا اعتیاد؟ چرا تیشه به ریشه خانواده؟ چرا جوگیری؟ چرا هستی
ناراحت؟ بیمه هم حمایت نکرد ،باز برای ایجاد هیجان در زندگی ،راههای
دیگری هم هست .این که نمیشود که هر کسی به شما طناب مفت تعارف
تعارف کرد خودتان را دار بزنید! این کتابهایی که ما به شما پیشنهاد
میدهیم ،هر کدامشان به تنهایی به اندازه تماشای بازی لیورپول _ چلسی
که  4_4شده باشد هیجان دارد؛ فقط اگر بیماری قلبی دارید ،اول قرصتان
را میل بفرمایید.
• هابیت (ج  .ر .ر .تالکین _ رضا علیزاده)
«رفتن به آنجا و بازگشت دوباره»؛ فکر کنم عنوان فرعی کتاب به اندازه
کافی گویا باشد .فوقش اگر با این که دوباره به زمین برگشته اید حال
نکرده اید ،پیش نیاز کافی برای خواندن «ارباب حلقهها» را گذرانده اید.
• نیروی اهریمنی اش (فیلیپ پولمن _ فرزاد فرید)
«آکسفورد ،آکسفورد که میگن همین جاست؟»؛ احتماال ً این اولین سؤالی
است که در شروع کتاب به ذهنتان میرسد .متأسفانه برای پیدا کردن باید
زحمت کشیده و  5جلد کتاب را تا ته بخوانید.
• هزار توهایی بورخس (خورخه لوییس بروخس _ احمد میرعالیی)
بورخس نمیدانست خودش دارد این کتاب را مینویسد یا یکی دیگر به
اسم او؛ شما هم احتماال ً بعد از خواندن کتاب نخواهید فهمید که شما کتاب
را خوانده اید یا کتاب ،شما را.
• مرشد و مارگریتا (میخاییل بولگاکف _ عباس میالنی)
شیطان را در مسکو مالقات کرده ،در کنسرت ایشان شرکت کرده ،کارهای
منکراتی ایشان را مالحظه نموده و به حکم وصیت لقمان حکیم ،عبرت الزم
را اتخاذ نمایید.
• شکست ناپذیر (استانیسالولم)
کاش آنجا بودم و قیافه تان را میدیدم وقتی میرسید به جایی که ما
نهایتا ً با دشمن مالقات کردهایم .وقتی قهرمان ما آرام نشسته توی اتاق
کنفرانس و دارد به بطری کوچک در بسته ای _ که بقایای دشمن بزرگ
هنوز دارد تویش تکان میخورد _ نگاه میکند« .دشمن» در شکست ناپذیر
با تمام هیوالهایی که در فیلمها و رمانهای علمی تخیلی دیگر دیده اید،
فرق دارد.
* اگر زیادی به دلتان صابون زده اید
چه خبرتان است؟ چرا بیخودی روی دیوار پنجول میکشید؟ چرا احساس
گربگی به شما دست داده دارید از دیوار راست باال میروید؟ به ماشین
همسایه چه کار دارید؟ کالس چرا نرفتید؟ این چه ترانه مبتذلی است دارید

زیر لبی میخوانید؟ هوای گند بارانی را میگویید «شاعرانه»؟  11شب بر
میگردید خانه؟ دیگه چی؟ فردا البد میخواهید پیتزا هم بخورید!؟ یادتان
باشد این خوشیها _ مثل دنیا _ محل گذر هستند و باألخره تمام میشوند.
اخالق داشته باشید ،معرفت داشته باشید؛ فردایی هم هست!
• سالخ خانه شماره ( 5کورت ونه گات _ علی اصغر بهرامی)
شما میدانید بزرگ ترین کشتار بشر را کی انجام داده؟ فکر میکنید هیتلر
این کار را کرده یا متفقین که دنیا را از دست زیاده خواهیهای این آلمانی
زبان نفهم نجات دادند؟
• دیروز و امروز (سامرست موام _ عبدالحسین شریفیان)
شما فکر میکنید خیلی تیز و زرنگ و ماکیاولی تشریف دارید؟ بروید این
کتاب را بخوانید تا بفهمید که خود ماکیاولی چقدر مورد دودرشگی واقع
شد.
• کلیسای جامع (ریمودن کاروز _ فرزانه طاهری)
تا داستان کوتاه از این کتاب نخوانید ،باورتان نمیشود که این زندگی
ماشینی تکراری گندی که داریم تویش شنا میکنیم ،چقدر چیز خوب و
عالی و مزخرفی است!
• قول (فردریش دورنمات _ عزت اهلل فوالدوند)
کارآگاه دست و پا چلفتی این کتاب ،به تنهایی تقاص تمام خالفکارهای
دستگیر شده در کتابهای دیگر را که به محض عطسه کردن دستگیر
میشوند ،پس میدهد.
• چراغها را من خاموش کنم (زویا پیرزاد)
یکی روز صبح از خواب بیدار میشوید و میبینید اسب سفید آرزوها
آمده و خانه همین همسایه بغلی پارک کرده ،بعد همین جوری الکی خوش
میشوید و بعد از چند روز میفهمید آن اسب سفید ،در واقع گوساله ای
بوده که رنگش کرده اند.
* اگر دنبال دو کلمه حرف حساب هستید
البد شما از این جور ناصحان مشفق دور و برتان دارید که هی به گوشتان
بخوانند که پول اصال ً مهم نیست و مهم ،تفاهم و عشق و صفا و این جور
مسائلی است که کی دیده و کی داده و کی گرفته! الزم نیست این افراد را
تا جایی که جا دارد بزنید اما گولشان را هم نخورید؛ بروید کتاب بخوانید
تا در صورت لزوم به آنها این جواب دندان شکن را بدهید :تفاهم و عشق
و صفا چیز خوبی است اما معموال ً خیلی خرج برمیدارد!
• رفیق اعلی (کریستسن بوبن _ پیروز سیار)
«کودک با فرشته رفت و سگ از پی آنها روان بود»؛ این جمله اول کتاب
است و بقیه کتاب شرح همین یک جمله .میزان حکمت و معرفت را حال
میکنید؟
• فضیلتهای ناچیز (ناتالیا گینزبورگ _ محسن ابراهیم)
بین خودمان باشد؛ این کتاب مجموعه مقاله است و شرح ماجراهای
شخصی خانم نویسنده اما از آنجا که هر مقاله اش به شکل یک داستان
کوتاه درآمده ،میشود خیلی راحت کتاب را توی این فهرست جا زد.
• همه چیز فرو میپاشد (چینوا آچیبی _ علی اصغر بهرامی)
آفریقاییها خیلی سیاهند؟ آنها تمدن ندارند؟ الالیی نمیخوانند؟ مدرسه
نمیروند سرعت حرکت تمساح در خشکی پایین میآید؟ شما چی فکر
میکنید؟
• جاناتان مرغ دریایی (ریچارد باخ _الدن جهانسوز)
این کتاب یک دوره کالس آموزش خلبانی است که در ضمنش شاعر هم
میشوید .تنظیم ارتفاع ،سرعت پرواز ،نیروی پرواز حلقوی و پنچرگیری
در آسمان ،رئوس درسهای این کتاب هستند.
• روی ماه خداوند را ببوس (مصطفی مستور)
فرض کنیم شما یک جامعه شناس هستید که گلویتان هم جایی گیر است و
چند تایی هم عقده فلسفی باز نشده دارید؛ در این حالت تکلیف چیست؟ هر
جوابی بدهید ،عمرا ً بتوانید ماجرای کتاب را حدس بزنید.
* اگر عشق را دست کم گرفته اید
اگر از آنهایی هستید که فکر میکنید عشق به این است که یک گل دستتان
بگیرید و مثل قناریها چه چه بزنید و خانه ای بسازید در و دیوارش همه
نور ،معلوم است که در کل عمرتان دوزار عاشق نبوده ،بلکه پایتان به
زمین سفت هم نرسیده است .تا کل عمرتان به فنا نرفته ،بروید چهار تا
کتاب بخوانید ببینید این عاشقی اصال ً چی هست.
• گتسبی بزرگ (اسکات فیتز جرالد _ کریم امامی)
فقط باید تا آخر کتاب طاقت آورده ،ایمان خودتان را به این که این کتاب
یک عاشقانه درجه یک است از دست ندهید .کسانی که طاقت کامل بیاورند،
آن آخر سر برنده یک دستگاه داستان عالی خواهند شد.
• خداحافظ گری کوپر (رومن گاری _ سروش حبیبی)
این کتاب ،عالوه بر نشان دادن همه بالهایی که عشق میتواند یک جا سر
شما بیاورد ،روشهای فرار کردن از عشق را هم نشان داده ،درباره بدل
زدن به این روشها هم به طور کامل شیرفهم تان میکند.
• ابریشم (السندرو باریکو _ دل آرا قهرمان)
بر خالف آن دو تای قبلی ،عشق در این یکی کتاب تلفات هم میدهد و
صاحب دختره به راه دورش نمیدهد و به مرد بورش هم نمیدهد و مرده
هم کلی سال به خوشی زندگی میکند و اصال ً انگار نه انگار.
• بار دیگر شهری که دوست میداشتم (نادر ابراهیمی)
در این کتاب هم دختره را به عاشق بینوا نداده اند و ایشان سوز و گداز
آغازیده اند و کل کتاب را پر کردهاند از سیر ترشی و مربای بهار نارنج
و لهجه شمال!
• من ِ او (رضا امیر خانی)
شما چرا مثل این فیلم ایرانیها هی دوست دارید تهاش همه به هم برسند؟
خب این هم یک جورش است دیگر! تازه عشقش خیلی هم تهرانی و اصیل
و پدر و مادر دار است.
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توکیو،

قلب اقتصاد شرق
ترجمه و تالیف  :جهانگیر چراتی

توکیو ،پایتخت ژاپن ،یکی از بزرگترین شهرهای جهان است .این
شهر را در قدیم ادو میگفتند .توسعه توکیو در قرن بیستم بسیار
سریع بوده و حاال بزرگترین اقتصاد شهری جهان را دارد.
توکیو به معنای پایتخت شرقی است .توکیو و حومه آن از سه
قسمت اصلی تشکیل شده است که شامل  ۲۳بخش ،ناحیه تاما
و جزایرند .از کنار شهر توکیو رودهای ادوگاوا ( )Edogawaو
تاماگاوا ( )Tamagawaمیگذرند.
شهر توکیو حدود  ۱۳میلیون نفر سکنه دارد.
در سال  ۱۸۶۸وقتی این شهر پایتخت ژاپن شده نامش از ادو به
توکیو تغییر یافت .در عصر سلسله میجی آن را توکی ()Tokei

پیشرفت قرار گرفت و پایتخت فرهنگی و سیاسی ژاپن شد.
در سال  ۱۸۶۸وقتی امپراتور سلسله میجی نام شهر را به توکیو
تغییر داد ،آنجا پایتخت همیشگی امپراتوری ژاپن شد .در سال
 ۱۸۷۱امپراتور لغو نظام فئودالی را اعالم کرد و شهر به  ۱۵بخش و
منطقه تقسیم شد .از اویال قرن بیستم رونق توکیو شتاب بیشتری
گرفت.
بزرگترین فاجعه شهر توکیو در سال  ۱۹۲۳رخ داد که در اثر
زلزله بزرگ کانتو ،بیش از  ۷۰هزار نفر از شهروندان کشته شدند.
اما مصیبتهای توکیو با این زلزله پایان نیافت زیرا در خالل جنگ
جهانی دوم نیز شهر آماج بمبارانهای سنگین قرار گرفت که در اثر
آن قسمتهای زیادی از شهر ویران شد و پس از آن و متفقین آنجا
را تصرف و پایگاه نظامی خود کردند.
● آغاز توسعه پویا
از دهه  ۱۹۵۰توسعه اقتصادی پویای توکیو آغاز شد .در طول
یک دهه این شهر چنان بزرگ و توسعه یافت که تعجب همه را
برانگیخت.
در دهه  ۱۹۶۰شتاب پیشرفت توکیو همچنان سریع بود و این شهر
اعتبار و آوازهای جهانی یافت .برگزاری بازیهای المپیک در سال
 ۱۹۶۴در توکیو ،رونق اقتصادی شهر را بیشتر کرد و گردشگری
در آن صنعتی شکوفا و پویا شد .پس از آن توکیو همواره یک
مقصد مهم برای گردشگران بوده است .امروز صنعت گردشگری
از منابع اصلی درآمد شهر است .درباره پیشرفت توکیوی امروزی
و قرار گرفتنش در میان توسعه یافتهترین شهرهای جهان ،کتاب و
داستانهای زیادی نوشتهاند .مردم شهر با کار سخت و توان فرسا
و نظم و مدیریت ،توکیو را به جایگاهی واالی کنونی رساندهاند.

شهروندان را به فضاهای سبز مناسب بخوبی فراهم کردهاند.
پارک ملی میجی نوموری تاکائو از مکانهای سبز و زیبای توکیو
با مساحت  ۷۷۰هکتار است .هر ساله  ۲/۲میلیون نفر به این پارک
میروند .این پارک ملی در سال  ۱۹۶۷تاسیس شد.
● حمل و نقل
شهر توکیو مرکز ناحیه توکیوی بزرگ است و شبکههای متعدد
حمل و نقل دارد .این شهر با چندین خط راهآهن به دیگر شهرهای
ژاپن متصل است و متروی توکیو از بزرگترین و گستردهترین
شبکههای مترو در جهان به شمار میآید .شما در هر منطقه از
شهر باشید ،به مترو دسترسی دارید .دو سازمان و شرکت شبکه
مترو توکیو را اداره میکنند که یکی خصوصی و دیگری دولتی
است .در بیشتر ایستگاههای مترو نوشتههای تابلوهای راهنما به
زبانهای انگلیسی و ژاپنی است .البته در برخی ایستگاههای اصلی
عالئم چینی و کرهای هم میبینید.
خطوط و ایستگاهها با رنگ ویژه خود مشخص شدهاند .در
ایستگاهها برای نابینایان نیز پیشبینی الزم شده و عالئمی به
خط بریل نصب شده است .قطارها در هر  ۵دقیقه به یک ایستگاه
میرسند .ساعت شروع کار مترو توکیو  ۵صبح و پایان کارش
 ۱۲نیمه شب تا یک بامداد است .مترو توکیو  ۱۳خط دارد که طول
کوتاهترین آنها  ۲/۳کیلومتر و طویلترینشان  ۸/۳۰کیلومتر است.
در ساعات پرمسافر صبح و عصر واگنهای اول و آخر هر قطار
در بخری خطوط ویژه بانوان است.
روزانه حدود  ۳میلیون سفر با مترو انجام میشود .اگر از توکیو
قصد سفر با قطار به شهرهای دیگر را داشته باشید ،به قطارهای
تندرو دسترسی دارید که از سریع ترین قطارهای جهاناند .فرودگاه
بینالمللی توکیو نیز از بزرگترین فرودگاههای جهان است.
امپراتور تایشو در سال  ۱۹۲۴زمین بوستان را که به خانواده
سلطنتی تعلق داشت ،برای احداث بوستان اهداء کرد .نام رسمی
بوستان اوئنو انشی کوئن ( )Ueno Onshi Koenاست که
معنیاش ،بوستان اهدایی امپراتوری اوتنو است .موزه ملی توکیو
که بزرگترین موزه ژاپن ،بویژه در هنرهای سنتی این کشور است
در بوستان اوئنو قرار دارد .موزه ملی هنرهای غربی ،موزه ملی
هنرهای مدرن ،و موزه ملی علم نیز در این بوستان واقع شدهاند.
باغ وحش عمومی ژاپن هم در این بوستان بزرگ قرار دارد.
● آتش بازی رودخانهای
در شهر توکیو شمار زیادی تئاتر خصوصی و عمومی فعالیت
میکنند .شهر توکیو جشنوارههای هنری و ورزشی و تفریحی
متعددی دارد که برخی از آنها در نوع خود بینظیر یا دست کم
کم نظیرند .مثال هر سال در آخرین شنبه ماه ژوئیه نمایش آتش
بازی روی رود سومیدا برگزار میشود که بیش از یک میلیون
بازدیدکننده را جذب میکند.

میگفتند .با صنعتی شدن ژاپن در قرن بیستم ،مردم از جاهای
مختلف این کشور به توکیو مهاجرت کردند ،به همین علت هزینه
زندگی در آن پیوسته افزایش یافته است.
جمعیت شهر در روز و شب متغیر است ،زیرا شمار زیادی از
ساکنان حومه آن روزها برای کار به توکیو میروند و عصرها
به ناحیه خود بازمیگردند .بیشتر اهالی توکیو به حرفههای فنی،
الکتریکی و مدیریت اشغال دارند.
در شهر توکیو شمار خارجیها نیز چشمگیر است ،به طوری که تا
سال  ،۲۰۰۵بیش از  ۳۵۰هزار خارجی در این شهر اقامت داشتهاند.
در نتیجه رشد و توسعه صنعتی ،جمعیت توکیو همواره در حال
افزایش است.
● قدمتی  ۴۰۰ساله
شهر توکیو قدمتی بیش از  ۴۰۰سال دارد .این شهر در ابتدا بندری
ماهیگیری به نام ادو برود .روستایی ادو سالهای سان به صورت
روستایی کوچک باقی بود تا در سال  ۱۴۵۷میالدی فرماندهای به
نام اوتا داکان قلعه ای را در ادو ساخت .پس از آن ادو مورد توجه
قرار گرفت و بویژه از  ۱۵۹۰به بعد در مسیر رشد و شکوفایی قرار
گرفت .در قرن هفدهم ادو با مصائب زیادی مواجه شد که یکی از
آنها آتشسوزی بزرگ شهر بود که ساختمانهای زیادی از جمله
قلعه ادو را ویران کرد اما در قرن هجدهم ،شهر دوباره در مسیر

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم که اقتصاد ژاپن در مسیر
رشد و شکوفایی قرار گرفت ،بسیاری از شرکتهای دفاتر مرکزی
خود را از شهرهایی چون اوزاکا به توکیو منتقل کردند.
شهر بزرگ توکیو با حومه  ۸۴۶۰هکتار زمین کشاورزی دارد .این
موضوع را وزارت کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری ژاپن در سال
 ۲۰۰۳اعالم کرد .جالب است بدانید در زمینهای کشاورزی توکیو
عمدتا سبزیجات کشت میشود.
 ۳۲درصد از محصول اسفناج ژاپن فقط در توکیو تولید میشود.
نکته دیگر درباره فضای سبز توکیو این که  ۳۶درصد این شهر
پوشیده از جنگل است .این شهر همچنین از مراکز اصلی صید
ماهی در ژاپن به شمار میآید .توکیو جزایر زیادی دارد که صید
ماهی در اطراف این جزایر صورت میگیرد .جزایری که از نظر
تقسیمات جغرافیایی جزو توکیو هستند ،برخیها فاصلهای دور
با شهر دارند .دورترین جزیره در فاصله  ۱۸۵۰کیلومتری واقع
شده است .البته جزایر ایزو ،آتشفشانیاند که بخشی از پارک ملی
فوجی هاکون ایزو ( )Fuji Hakone Izuرا تشکیل میدهند .جزایر
اوگاساوارا که در شرقیترین جای ژاپن قرار دارند ،فاصلهشان تا
توکیو  ۱۸۵۰کیلومتر است.
شهر توکیو چندین پارک ملی بزرگ و زیبا دارد که امکان دسترسی

● عبور از مصائب
شهر توکیو جلوهای مدرن و امروزی دارد .در این شهر هر چند که
ساختمانهایی از سدههای قبل میبینید ،اما شمارشان زیاد نیست
و شهر ظاهری مانند شهرهای بزرگ اروپایی پیدا کرده است .علت
عمده تغییر چهره توکیو از سنتی به مدرن غربی ،دو حادثه غمانگیز
در قرن بیستم بوده است .در سال  ۱۹۲۳زلزله بزرگ کانتو با
شدت  ۳/۸ریشتر بخش اعظم توکیو ،یوکوهاما و چند شهر دیگر در
نزدیکی توکیو را ویران کرد .میگویند در اثر این زلزله بین  ۱۰۰تا
 ۱۴۰هزار نفر کشته شدند ،اما اتفاق غمانگیز دوم بمباران شهر در
طول جنگ جهانی دوم بوده .به این ترتیب شهر به ویرانهای تبدیل
شد و پس از جنگ بود که ژاپنیها در طول چند دهه ،ساختمانهای
بزرگ و جدید زیادی در توکیو ساختند و شبکههای پیشرفته حمل
و نقل آن یکی سپس از دیگری آغاز به کار کرد.
آموزش عالی
شهر توکیو دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و فنی زیادی دارد که
معتبرترین آنها دانشگاه توکیو ،انستیو تکنولوژی توکیو ،دانشگاه و
اسدا و دانشگاه کیاٌ ( )Keioهستند.
دانشگاه ملی هنرهای زیبا و موسیقی ،دانشگاه مطالعات خارجی،
دانشگاه علوم سیاسی ،دانشگاه ارتباطات الکترونیکی ،دانشگاه
کشاورزی و فناوری و دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی ،از دیگر
مراکز معتبر تحصیالت عالی در شهر توکیوست .دانشگاه توکیو،
از قدیمیترین دانشگاههای عمومی ژاپن است که در سال ۱۸۷۷
تاسیس شده است و  ۲۴۳۰نفر عضو هیات علمی تمام وقت دارد.
در این دانشگاه حدود  ۲۹هزار دانشجو به تحصیل مشغولند که ۶
هزار نفرشان در مقطع دکتری درس میخوانند.
دانشگاه واسدا نیز قدمتی بیش از یک قرن دارد و در سال ۱۸۸۲
تاسیس شده است .این دانشگاه خصوصی حدود  ۵۹۰۰نفر هیات
علمی پاره وقت و تمام وقت بیش از  ۵۰هزار دانشجو دارد.
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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 ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع
سفارشات کیک و شیرینی ( ،خشک و تر)

برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید

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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شتاب بخشيدن به درمان با سود جستن از سينما

فيلم درماني در
یک نگاه
دکتر بهنام اوحدي*
پيش از شناساندن شماري از فيلم ها و جنبه هاي سودمند و گاه بي
همتاي آنها در امر مشاوره و روان درماني فردي و گروهي ،جاي
آن دارد بار ديگر به گونه يي گزيده وار ،کاربردهاي گوناگون مکتب
«فيلم (سينما)درماني» در شتاب بخشيدن به روند مشاوره و فرآيند
روان درماني را مرور کنيم.

 1فيلم ها يک رشته الگوهاي احساسي ،انديشه يي و رفتاري رابراي بيماران به نمايش مي گذارند تا آنها با اين الگوها همذات
پنداري کرده يا از آنها الهام گيرند و به برطرف شدن مشکالت
اميدوار شوند .فيلم ها براي بيماران و مراجعان شهامت و جسارت
پديد آوردن دگرگوني هاي بنيادين در زندگي شان را به ارمغان مي
آورند.
 2فيلم ها مي توانند به افرادي که نسبت به وجود ،چيستي وچگونگي مشکل رواني  -هيجاني و رفتاري شان «بينش» ندارند،
در دستيابي به بينش و نگرش الزم براي آغاز و ادامه درمان ياري
فراوان رسانند .بيشترين سودي که در روان درماني و زوج درماني
مي توان از فيلم هاي سينمايي يا سريال هاي تلويزيوني جست ،همانا
ياري رساندن فراوان بيماران و مراجعان در «رسيدن به بينش»
الزم و کافي است؛ امري که براي پديد آوردن انگيزه و اراده آغاز و
قاطعيت ادامه درمان اهميت چشمگير دارد.
 3شباهت هاي بسياري بين تماشاي فيلم و فرآيند روانکاوي ميتوان يافت .شايد مهم ترين شباهت روياپردازي آزادانه ذهن آدمي
هنگام تماشاي فيلم باشد .آنچه در تماشاي فيلم رخ مي دهد رها
شدن ناخودآگاه ذهن و روان از زنجيرهاي واقعيت و پرواز آزادانه
در همانندسازي و همذات پنداري با برخي از شخصيت هاي فيلم
است .تماشاي فيلم ها به خوبي مي تواند همه مفاهيم روانشناختي را
مورد ارزيابي و بازبيني قرار دهد.
 4يک دستاورد بسيار سودمند و مهم فيلم درماني« ،انگ (استيگما)زدايي و برچسب برداري» از اختالالت (بيماري هاي) رواني و پديد
آوردن «فرهنگ پذيرش و پشتيباني از بيمار رواني» است .تماشاي
برخي فيلم ها همچون «سوته دالن»« ،ذهن زيبا»« ،هوانورد»« ،به
همان خوبي که رخ مي دهد» و ...مي تواند مردمان را به اين باور
برساند که اختالالت (بيماري هاي) رواني همانند و همگون بيماري
هاي پيکري هستند .اين گونه فيلم ها نشان مي دهند «بهنجاري
(نرماليتي) مفهومي شگفت انگيز و چالش پذير و کشمکش پذير
است» .در واقع با تماشاي اين فيلم ها درمي يابيم که «همه ما
مردمان گيتي ،هر يک به گونه خود ،از يکسري ديوانگي هاي اندکي
برخورداريم .دلنگراني و اضطراب چيزي نيست که ما بتوانيم آن را
به طور کامل در خودمان خفه و نابود کنيم ،بلکه بهتر است به اين
نکته بينديشيم که چگونه با وجود آن خوب زندگي کنيم و سرفراز و
کامياب باشيم» .همه فيلم هاي کمدي که واقع بينانه به اين ديوانگي
هاي جمعي ما آدميان مي نگرند و صرف ًا اختالالت يک آدم نگونبخت
را زير ذره بين نمي گذارند ،مي توانند در به چالش کشيدن مفهوم

بهنجار (نرمال) سودمند واقع شده و مفهوم هنجاري (نرميتيو) را
جايگزين آن سازند .به اين گونه بيماران دچار اختالالت روانپزشکي
از انگ (استيگما) پاسداري شده و توانايي کنار آمدن با اختالل خود
در زندگي روزمره را به دست مي آورند.
 5از فيلم ها به خوبي مي توان با پديد آوردن پشتوانه هيجاني -احساسي ،براي بازسازي خانواده ها پس از رخدادهاي ناگوار و
دردناک سود برد .با سود جستن از فيلم درماني مي توان نقش ها
و برهم کنش هاي پدر و فرزند را مورد ارزيابي قرار داد و بحث و
گفت وگو را براي فرزندان و والدين آسان تر کرد.
 6از فيلم ها براي آموزش مفاهيم پيچيده همچون چيستي ،روندو درونمايه اختالالت رواني  -رفتاري و سودمندي دارودرماني و
روان درماني هاي گوناگون و نيز درمان هاي خودياريگر ،نه تنها
براي بيماران ،که همچنين براي دستياران روانپزشکي ،دانشجويان
پزشکي ،روانشناسي ،مشاوره ،روان پرستاري و مددکاري مي توان
سود جست .از اين رو تماشاي فيلم هايي که درست و متناسب
با مشکالت بيمار و بر پايه مفهوم سازي (کانسپچواليزيشن) و
جمع بندي (فرموالسيون) آنها برگزيده شده باشند ،انگيزه پيگيري
دارودرماني و روان درماني را در بيماران پديد آورده و آنها را
نيرومندتر مي سازد .نمايان است روند و درونمايه هيجاني فيلم ها
باعث زنده و ملموس شدن مباحث باليني کالس ها براي دستياران
و دانشجويان مي شود.
 7در فيلم درماني درمانگر با هيجانات بيمار سر و کار دارد و ميتواند اين هيجانات را هنگام تماشا يا پس از ديدن فيلم تحليل کند.
هنگام نمايش فيلم ،کنش ها و واکنش هايي در ضمير ناخودآگاه و
نيمه آگاه آدميان رخ مي دهد که باعث بروز احساساتي مانند خشم
و شادي و نمايه هايي چون خنده يا گريه مي شود .به اين ترتيب،
برخي احساسات پنهان از ضمير ناخودآگاه به ضمير آگاه جريان
يافته و تخليه هيجاني («کاتارسيس») و رهايي انرژي هاي رواني
انباشته شده را فراهم مي آورد .اين پديده براي بيمار ،آرامش پديد
مي آورد« .ارسطو» در کتاب «بوطيقا» چنين گفته است؛ «تراژدي بايد
رحم و ترس را برانگيزد تا تخليه هيجاني ممکن شود».

کاهش فشار خون با
کلم پيچ و بروکلي
در يک پژوهش جديد اعالم شد مصرف کلم بروکلي و کلم پيچ
مي تواند به کاهش فشار خون کمک کند .محققان در بررسي
هاي جديد خود دريافته اند که اين دو نوع سبزي حاوي مقادير
زيادي از نوعي ماده شيميايي موسوم به اسيد گلوتاميک هستند.
به گفته محققان ،اسيد گلوتاميک يکي از شناخته شده ترين انواع
اسيد آمينه است و تقريب ًا يک چهارم از پروتئين هاي گياهي و
نزديک به يک پنجم از پروتئين هاي حيواني را تشکيل مي دهد.
مواد غذايي تهيه شده از غالت سبوس دار مانند برنج ،نان و
ساير غالت و همچنين محصوالت تهيه شده از سويا ،متداول
ترين منابع غذايي حاوي اين اسيد آمينه هستند .در اين پژوهش
محققان ميزان پنج اسيد آمينه را که ساختارهاي اصلي تشکيل
پروتئين هستند ،مورد تجزيه و تحليل قرار دادند .اين بررسي
ها در رژيم هاي غذايي گروهي از شرکت کنندگان از کشورهاي
امريکا ،انگليس ،چين و ژاپن صورت گرفت.
شرکت کنندگان چهار هزار و  680نفر با متوسط سني  40تا
 59سال بودند .اين مطالعه نشان داد گروهي از شرکت کنندگان
که به طور متوسط بيشتر از اين ترکيب پروتئيني مصرف مي
کردند ،فشار خون پايين تري نسبت به سايرين داشتند .دکتر
«يان براون» اپيدميولوژيست کالج لندن و پژوهشگر اصلي اين
پروژه خاطرنشان کرد؛ «اسيد گلوتاميک تا حدي ارتباط بين
پروتئين سبزيجات و کاهش فشار خون را توجيه مي کند».

آزمايش باليني واکسن
آنفلوآنزاي خوکي
آزمايش هاي باليني اولين نمونه هاي واکسن آنفلوآنزاي A
موسوم به آنفلوآنزاي خوکي از ابتداي ماه آگوست در اروپا
آغاز مي شود« .آدام فين» استاد بيماري هاي کودکان دانشگاه
بريستول انگليس و يکي از بزرگ ترين کارشناسان انگليسي
واکسيناسيون در اين خصوص اظهار داشت؛ «مرحله آزمايش
هاي باليني دوره يي خواهد بود که در آن بايد با دقت زياد تمام
خطرات را مورد ارزيابي قرار دهيم زيرا اين واکسن مي تواند
خطراتي براي افراد به خصوص کودکان داشته باشد ».واکسن
جديد مقابله با آنفلوآنزاي  Aترکيبي از دو دوز بوده و نسبت به
واکسن هاي آنفلوآنزاي فعلي کمي قوي تر است و به گفته برخي
منابع مي تواند محتوي افزودني هاي شيميايي باشد که به طور
بالقوه خطر عوارض جانبي را در بيماران افزايش مي دهد.

 8فيلم هاي طنزآميز و کمدي افزون بر تخليه انرژي رواني ،سطحافسردگي بيماران را نيز کاهش مي دهند .تماشاي فيلم هاي خنده
آور به دليل کمک به روان شدن جريان خون ،براي سالمت قلبي
 عروقي آدمي سودمند است .پژوهشگران اشاره داشته اند برآمدبه دست آمده از اين کار ،با يک دوره درمان از طريق مصرف
داروهاي قلبي و نيز داروهاي افسردگي ستيز برابر بوده است .گروه
پژوهشگران مي گويند خنده در گشاد شدن شريان ها تاثير دارد ،اما
پريشاني هاي روحي و رواني باعث تنگ شدن شريان ها مي شوند.
خنديدن مي تواند توان سامانه ايمني بدن را افزايش بخشيده و اندازه
هورمون هاي استرس را کاهش دهد .در حالي که گريه و مويه کردن
پيام رسان هاي لئوسين -انکفالين را آزاد مي کند که بهبود و تسکين
دهنده درد هستند .گريه اندازه پروالکتين را نيز افزايش مي دهد که
هورموني است که طي استرس آزاد مي شود و افزايش آن سبب
پديد آمدن مشکالت و اختالالت جنسي و زناشويي مي شود .پس
پيدا و هويداست آدمي تا اندازه ممکن بايد از گريه بگريزد و به خنده
و خوشي و شادماني رو آورد.

به گفته آژانس دارويي اروپا ،آزمايش هاي اين واکسن جديد
بايد در يک دوره کوتاه روي  200تا  400بيمار کودک و
بزرگسال آزمايش شود ،اما اولين نتايج آن تنها پس از چند
ماه از واکسيناسيون به دست مي آيد .به گزارش مهر اولين
نتايج آزمايش اين واکسن روي بزرگساالن از ماه سپتامبر و
در کودکان از ماه اکتبر به بعد به دست مي آيد.

« 9سينمادرماني پاپ کورني» بنا به تعبير دکتر «برژيت وولز» درکتاب «کتاب عملي سينمادرماني؛ راهنماي خودياوري براي سود
جستن از فيلم هاي سينمايي براي بهبود و رشد» ،به تماشاي يک
فيلم ،تنها براي رهايي از زير بار تنش و فشار هيجان ها و انديشه
هاي خودکار منفي اشاره مي کند.

ارائه نقشه ژنتيکي عالئم
سندرم داون

 10فيلم درماني شيوه يي بسيار سودمند براي به چنگ آوردنموضوعات حساس زندگي پيشين و کنوني مراجعان و راه
آساني براي رفتن سر اصل موضوع و پرداختن به نکات مهم
زندگي زناشويي همسران است .آغاز کردن زوج درماني با بحث
درباره مشکالت بنيادين کاراکترهاي يک فيلم از رويارو ساختن
(کانفرانتيشن) سرراست مراجع بسيار آسان تر و در موارد فراواني
سودمندتر است .براي مردماني که بينش و آگاهي چنداني به خواست
ها ،انديشه ها (افکار) و احساس هاي خود ندارند ،فيلم ها به روند
دست يافتن به بينش و خودآگاهي شتاب مي بخشند يا دست کم
دريچه يي براي نگاه کردن به آنها مي گشايند.

دانشمندان امريکايي موفق شدند با شناسايي مناطق کليدي
مختلف روي کروموزوم  21نقشه ژنتيکي عالئم بيماري سندرم
داون را تهيه کنند .عالئم باليني سندرم داون از اهميت بااليي
برخوردار است که مهم ترين آنها کاهش قدرت فيزيکي و
شناختي و بدشکلي هاي مادرزادي قلب است .اين عقب ماندگي
ذهني در مراحل پيشرفته تر مي تواند منجر به بروز بيماري
آلزايمر شود .اکنون گروهي از محققان دانشگاه يوتا موفق
شده اند نقشه يي با وضوح تصوير باال از محل ژن هايي روي
کروموزوم  21بازسازي کنند که سبب بروز عالئم سندرم داون
مي شوند .در اين تحقيقات چهار منطقه ژنتيکي شناسايي شده
اند که با بدشکلي هاي مادرزادي اين بيماري ارتباط دارند.

*روانپزشک و درمانگر مشکالت جنسي زناشويي و خانوادگي

به گفته اين محققان اين کشف مي تواند به پزشکان در درک
بهتر علل ژنتيکي اين سندرم و ارائه روش هاي درماني موثرتر
به اين بيماران کمک کند.
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سه نکته مهم در ساخت و
ارسال اي ميل

عليرضا شيرازي

اي ميل هاي کاري با رعايت نکات و قواعد ساده يي مي توانند موثرتر و کاربردي تر شوند .رعايت
اين نکات اي ميل ارسالي شما را حرفه يي تر کرده و گيرنده نامه را ترغيب مي کند اي ميل شما را
بخواند و آن را پيگيري کند.
 1انتخاب نام درست؛ در ساخت اي ميلعالوه بر آدرس اي ميل پر کردن بخش نام
نيز اهميت دارد .در برخي سايت هاي ارائه
کننده خدمات اي ميل نام و نام خانوادگي
کاربر به عنوان نام ارسال کننده استفاده
شده و در نرم افزارهايي مانند Outlook
اين عنوان هنگام ورود اطالعات سرور
ارسال کننده اي ميل و مشخصات کاربري
توسط کاربر مشخص مي شود .در هر
صورت امکان ويرايش اين نام در اکثر
سيستم ها بعد از ساخت يا نخستين ورود
اطالعات امکان پذير است .توجه داشته
باشيد در اکثر سايت ها و نرم افزارهاي
اي ميل و هنگام نمايش فهرست اي ميل
هاي رسيده در بخش نام فرستنده اي ميل
نام انتخابي فرستنده نمايش داده مي شود.
استفاده از نام ها يا حروف بي معني (مانند
 a aيا  ag ghو )...مي تواند اي ميل شما را
غيرحرفه يي نمايش داده و حتي باعث عدم
توجه گيرنده به آن شود.
 2انتخاب موضوع درست؛ اولين موردي که گيرنده اي ميل به آن توجه مي کند ،نام فرستنده يک ايميل و موضوع نامه است .اين دو مورد تاثير زيادي در مطالعه اي ميل شما توسط مخاطب يا عدم
توجه به آن دارد .بسيار مهم است که نهايت دقت خود را در انتخاب موضوع اي ميل به کار ببريد.
مهم است که موضوع نامه به طور خالصه بيانگر محتواي نامه يا درخواست شما باشد .موضوع اي
ميل جاي سالم و احوالپرسي نيست بنابراين هرگز از عبارتي مانند  hiيا  salamدر موضوع اي ميل
خود استفاده نکنيد.حتي االمکان درخواست خود را به صورت يک خط در موضوع اي ميل نوشته و
در متن نامه توضيحات بيشتر را ارائه کنيد.
 3متن نامه؛ قواعد نوشتن يک نامه الکترونيکي تفاوت هايي با نامه هاي معمول دارد .به طور کليمطالعه متن هاي طوالني در صفحه مانيتور سخت تر بوده و همچنين گيرنده ممکن است هر روز
تعداد زيادي اي ميل دريافت کند بنابراين او وقت و حوصله کمتري براي مطالعه اي ميل دارد .پس
در مهم ترين قدم بايد متن اي ميل شما حتي االمکان خالصه باشد .در چند کلمه سالم يا عرض
ادب کنيد و سپس بدون حاشيه پردازي درخواست خود را مطرح کنيد .به خصوص در اي ميل هاي
کاري گيرنده عالقه يي به داستان زندگي يا مشکالت خانوادگي يا کاري شما که ارتباطي با او ندارد،
نخواهد داشت .آنها همچنين به جمالت تشکرآميز کليشه يي از محصوالت يا خدمات خود عادت
دارند بنابراين با ذکر چنين مواردي متن اي ميل را طوالني نکنيد و حوصله گيرنده را سر نبريد.
مطمئن باشيد ذکر صريح و خالصه مشکل يا درخواست تان بهترين کمک به خودتان و به گيرنده
اي ميل است .اگر به چند درخواست يا موضوع در متن نامه اشاره کرديد آنها را در پاراگراف هاي
کوتاه و با فاصله از يکديگر بنويسيد.همچنين در اي ميل هاي کاري الزم است از ادبيات مناسب
استفاده کنيد .متن شما مي تواند دوستانه باشد اما زياد خودماني نشويد و به خصوص اگر نامه شما
اعتراضي است ،لحن نامه شما بايد همچنان مودبانه باشد .توجه کنيد گيرنده تنها محتواي نامه شما
را خوانده و اگر به نظرش متن نامه توهين آميز باشد ،ممکن است توجهي به اعتراض يا درخواست
شما نکند.اين روزها اکثر سايت هاي معروف ارائه کننده خدمات اي ميل (مانند ياهو يا جي ميل) و
همچنين نرم افزارهاي معروف مديريت اي ميل توانايي نمايش محتواي فارسي را دارند .استفاده
از متن فارسي بر نوشتن محتواي فارسي با کلمات انگليسي (فينگليش) ارجحيت دارد .متن فارسي
خواناتر بوده و گيرنده اي ميل راحت تر و سريع تر مي تواند آن را مطالعه کند و شما نيز مي توانيد
توضيحات بيشتري در اي ميل ارائه کنيد .استفاده از حروف انگليسي براي نوشتن متن فارسي به
خصوص در متن هاي طوالني باعث بي حوصلگي خواننده مي شود.
 4دقت در فايل هاي پيوست همراه نامه؛ مواردي پيش مي آيد که نياز به ارسال فايل همراه نامهداشته باشيد .آنچه در اين مواقع بايد مد نظر داشته باشيد ،توانايي دريافت و مشاهده فايل پيوست
توسط گيرنده است .شايد شما دسترسي به اينترنت پرسرعت داريد و ارسال يک فايل  10مگابايتي
همراه يک اي ميل براي شما زمان زيادي نخواهد داشت اما دريافت فايلي با اين حجم براي کاربري
که اينترنت  Dailupدارد ،مي تواند وقت گير باشد .همچنين مشاهده برخي فايل ها نيازمند نرم
افزارهاي خاصي هستند که ممکن است گيرنده هنگام دريافت اي ميل آنها را نصب نکرده و امکان
مشاهده فايل را نداشته باشد .بنابراين به خصوص در مواردي که از نوع دسترسي کاربر خود به
اينترنت اطالعي نداريد ،فايل هاي پيوست را با حجم هاي پايين (زير يک مگابايت) ارسال کنيد.

رکوردشکني بدافزارها در سال 2009
شرکت امنيتي مک آفي در نيمه اول سال  2009موفق به شناسايي بيش از  2/1ميليون بدافزار جديد شده
است .اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است .مک آفي در سال  2008در مجموع 5/1
ميليون بدافزار را شناسايي کرده بود و با توجه به آمار نيمه اول سال  2009اين رقم در پايان سال 2009
رشد قابل توجهي خواهد يافت .اين تحقيق نشان مي دهد بيش از  40درصد از تروجان هاي سارق کلمات
عبور را مي توان در وب سايت هاي مربوط به بازي و دنياهاي مجازي پيدا کرد 80 .درصد از تمامي
اي ميل هاي ارسال شده براي کاربران در مورد خدمات بانکداري با هدف فريب آنها و سرقت اطالعات
شخصي ارسال شده اند .گفتني است اين نوع حمالت به ازاي هر قرباني حدود  520پوند خسارت به بار
مي آورد.

ویندوز  ۷و داستان شیرین سرعت و کیفیت!

ویندوز  ۷جذابترین و پرطرفدارترین سیستمعامل ارایه شده توسط مایکروسافت در دهه اخیر است
که دالیل خوبی نیز برای این جذابیت وجود دارد.اول اینکه ،رابط کاربری این نسخه فوقالعاده است و
از اتفاقات ،منوهای عجیب و غریب و مشکالت عجیبتر ویستا در آن خبری نیست .این سیستمعامل از
لحاظ حجمی و نوع اجرا ،سبک و روان و با ظاهر زیبا طراحی شده که  ۱۸۰درجه مغایر با سنگینی و
کندی بیدلیل ویستاست.برخالف این حقیقت که ویندوز ۷بر مبنای هستههای اصلی ویستا شکل گرفته و
بسیاری از جزئیات آن را دارد اما محصولی متفاوت است و باید با چشمانداز جدیدی به آن نظر داشت.
● ویندوز  ۷آماده اجرا روی درایو پرسرعت
مانند همه سیستمعاملهای جدیدی که معرفی میشوند یکی از پرسشهایی که ذهن این عالقهمندان را
به خود مشغول میکند؛ نحوه پشتیبانی سیستمعامل جدید از سختافزارها و قطعات قدیمی ،جدید و
آینده است .در مورد این نسخه ویندوز مهمترین نکته از نظر کاربران نحوه پشتیبانی آن از درایوهای
ذخیرهسازی جدید است .یکی از ایرادهای اساسی که به ویندوز ویستا گرفته میشد مربوط به رفتار
خصمانه این سیستمعامل با هارددیسک فلک زده بود! البته هدف ویستا از این اعمال فراهم کردن Cashe
بزرگتر ،در دسترس بودن و سرعت بخشیدن به جستوجو بود اما سرعت را به باد میداد .به این معنی
که هارددیسک سیستم به طور دائم فعال و در حال خواندن/نوشتن اطالعات بود بنابراین کاربر هنگام
اجرای یک برنامه باید با این قضیه بجنگد...
این در حالی است که شرکت محترم مایکروسافت آپدیت مربوط به حل این معضل را منتشر و در سرویس
پک  ۱ویستا ارایه کرد که به وسیله آن الگوریتم ذخیرهسازی  Casheهارددیسک و در نتیجه سرعت آن
بهبود یافت .با این حال باز هم نیاز کاربر را برآورده نمیکرد و مشکل به طور کامل حل نشد.
همین مشکالت باعث شده که ویندوز ویستا در ذهن همه کاربران به عنوان یک سیستمعامل کند و سنگین
شناخته شود و مایکروسافت نیز از این مطلب نهایت سوءاستفاده را کرده است .اولین نکتهای که درباره
ویندوز  ۷منتشر شد این بود :یک سیستمعامل سبک ،سریع و روان .به طوری که سریع باال میآید،
هارددیسک را به اشغال کامل خود درنمیآورد و سرعت اجرای برنامهها در آن باالتر است .تمامی این
موارد کار با آن باعث میشود که لذتبخشتر شود.
در تستهای اولیه بیشتر کارشناسان این ادعاهای مایکروسافت را تایید کردهاند اما باید به خاطر داشت
که تا عرضه نسخه اصلی این سیستمعامل نمیتوان درباره آن نظر قاطعی داد.

فرار بيل گيتس از فيس بوک
بنيانگذار مايکروسافت فاش کرد ناچار شده شبکه اجتماعي فيس بوک را پس از ابراز تمايل افراد بسياري
به دوستي با وي رها کند .بيل گيتس ميلياردر دنياي رايانه که با رها کردن شغل تمام وقت خود در
مايکروسافت به کارهاي بشردوستانه روي آورده چندي پيش براي کارهاي خيرانه اش در هند مورد
تقدير قرار گرفت .وي به مخاطبانش در يک گردهمايي تجاري اظهار کرد سعي کرده فيس بوک را امتحان
کند ولي با  10هزار نفر مواجه شد که مي خواستند دوستش باشند .گيتس که همچنان رئيس هيات مديره
مايکروسافت است در ادامه عنوان کرد براي شناختن افراد مذکور مشکل پيدا کردم و در نتيجه فيس بوک
را رها کردم .او براي دريافت جايزه «اينديرا گاندي براي صلح ،خلع سالح و توسعه» که توسط دولت هند
براي کارهاي بشردوستانه وي در بنياد بيل و مليندا گيتس اعطا شد ،در پايتخت هند به سر مي برد .اين
بنياد که به کمک ثروت عظيم گيتس بنا شده متعهد شده است يک ميليارد دالر براي پروژه هاي بهداشت و
توسعه به ويژه ايدز و فلج اطفال در هند صرف کند .بر اساس اين گزارش بيل گيتس همچنين معترف شده
است در پيام نويسي مهارت زيادي ندارد و يک شخص فناوري 24ساعته نيست .بنيانگذار مايکروسافت
که به دنبال تحقق روياي يک رايانه در هر ميز و در هر خانه بود ،اظهار کرد؛ انقالب فناوري اطالعات
بسيار سودمند بوده است اما يادآور شد در صورتي که مراقب نباشيم تمامي اين ابزارهاي فناوري وقت
ما را تلف مي کنند.

خود هيپنوتيزم ،شناخت و
تسلط بر نيروی ذهن
075 95 16 11 89
07 88 99 77 623

جمعه  9مرداد ماه  - 1388شماره 1076

هفته نامه پرشین 29

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان

www.persianweekly.co.uk

 30هفته نامه پرشین

جمعه  9مرداد ماه  - 1388شماره 107

حوادث

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان

www.persianweekly.co.uk

مرد آمریكایی در
پنجاه و هشتمین
سالروز ازدواج خود
همسرش را كشت
جرج دابی اهل جرجیای آمریكا در حیاط پشتی خانه
به همسرش شلیك كرده بود و قبل از اینكه جان خود
را نیز بگیرد نوه  ۱۲ساله خود را نیز كشته بود.
حادثه زمانی رخ داد كه دو نفر از فرزندان این زوج و
 ۴نوه آنها برای شام روز یكشنبه و سالروز ازدواج
آنها به خانه پدر خود رفته بودند .پسر این زوج پس
از شنیدن صدای گلوله به سرعت به حیاط میرود و
با جسد والدین و پسرش ژاكوب روبرو میشود.
به نوشته آسوشیتدپرس انگیزه این كار هنوز معلوم
نیست اما یكی از همسایگان كه دوست این زوج نیز
بوده است میگوید كه سالمت همسر  ۸۲ساله این
مرد روز به روز رو به كاهش بوده و جرج  ۸۷ساله
از او مراقبت میكرده است.پسر همسایه آنها كه ۴۲
سال است در كنار یكدیگر زندگی میكنند میگوید
پس از شنیدن صدای گلوله به سرعت به خانه آنها
رفته است و آلن پسر این زوج را دیده است كه
جسد پسرش را در آغوش گرفته و به او گفته است:
صبر كن كمك در راه است.اسلحه این مرد یك كلت
رولور كالیبر  ۴۵بوده است.این زوج غیر از فرزندان
خود چند كودك دیگر را نیز تحت سرپرستی گرفته
بودند.

همسرکشي با سالح شکاري
مردي به خاطر اختالفات قديمي همسرش را با
شليک گلوله کشت .به گزارش ايسکانيوز تلفن همراه
بازپرس کشيک دادسراي دماوند اواخر هفته گذشته
به صدا درآمد و خبر رسيد زن و شوهري جوان در
منطقه موسوم به آبسرد بر اثر تيراندازي با سالح
شکاري در خون غلتيده اند.
اين مقام قضايي به همراه افسران اداره آگاهي و
کالنتري آبسرد و گيالوند به نقطه مورد نظر رفت
و با ديدن جنازه «مريم» 26ساله رسيدگي به معما
را در دستور کار خود قرار داد .در آن بين شوهر
«مريم» به نام «رضا» که زخمي و با تالش پدرش
به بيمارستان فرستاده شده بود تحت درمان قرار
گرفت .شواهد نشان مي داد اين مرد که با همسرش
اختالف کهنه خانوادگي داشت ابتدا او را در اوج
خشم کشت و بعد براي صحنه سازي و گمراه کردن
ذهن پليس به بازوي خود گلوله شليک کرد .با افشاي
اين مساله جنازه به پزشکي قانوني فرستاده شد و
متهم تحت بازجويي قرار گرفت« .رضا» مي خواست
با دروغگويي ،تحقيق را به بيراهه بکشاند که مدرک
هاي دادگاه پسند را پيش روي خود ديد .سرهنگ
«فرهاد قدسي» فرمانده پليس دماوند در اين باره
گفت؛ متهم که دو فرزند دارد به ناچار لب به بيان
حقيقت گشود و پوکه هاي فشنگ سالح شکاري نيز
ضميمه پرونده شد.

بازداشت گسترده مقام های
ایالتی در نیوجرسی
پلیس فدرال امریکا بیش از  ۴۰متهم به فساد دولتی و پولشویی را
در ایالت نیوجرسی بازداشت کرده است.به گزارش بی بی سی سه
شهردار ،دو عضو مجلس ایالتی نیوجرسی و تعدادی خاخام کلیمی از
دستگیر شدگان هستند.به گفته مقام های قضایی ۳۰۰ ،مامور اف بی
آی در بازداشت گسترده این افراد در دو ایالت نیوجرسی و نیویورک
شرکت داشته اند.این بازداشت ها در پی  ۱۰سال تحقیق کارآگاهان
درباره فعالیت های غیرقانونی متهمان انجام شد.به گفته رالف مارا از
دادستان های فدرال امریکا بازداشت های گسترده اف بی آی به صورت
همزمان و در دو عملیات جداگانه انجام شده است.یکی از این عملیات
مربوط به فساد دولتی بخشی از بازداشت شدگان بوده و  ۲۹نفر در
این رابطه متهم هستند.از سوی دیگر ۱۵ ،تن هم در رابطه با پولشویی
متهم هستند که تعدادی خاخام در میان آنها وجود دارد .یکی از بازداشت
شدگان متهم به انتقال غیرقانونی کلیه از اسرائیل برای پیوند به بیماران
است.این فرد متهم است کلیه نیازمندان اسرائیلی را به قیمت  ۱۰هزار
دالر خریداری و آنها را در امریکا تا  ۱۶۰هزار دالر معامله کرده است.
کارآگاهان اف بی آی می گویند تحقیقات اولیه روی افرادی تمرکز داشته
که از طریق یک بنیاد خیریه کلیمی به پولشویی اشتغال داشتند.در این
حال ،با گسترش دامنه تحقیقات کارآگاهان متوجه فساد دولتی مربوط
به ساخت و سازهای کالن در ایالت نیوجرسی شدند.به گفته اد کارر
از افسران اف بی آی مشکل فساد دولتی و مالی در نیوجرسی یکی از
بزرگ ترین مشکالت در کل امریکاست.به گفته او این فساد به بخشی از
فرهنگ سیاسی نیوجرسی تبدیل شده است.از سال  ۲۰۰۱تاکنون ،بیش
از  ۱۳۰مسوول ایالتی در نیوجرسی به فساد دولتی محکوم شده یا این
اتهام را پذیرفته اند.

سارق بانك ۱۲۰۰ ،دالر دزدی را به
كلیسا بخشید!
رسانههای محلی ایالت كالیفرنیا در آمریكا اعالم كردند :یك سارق بانك
پس از آن كه موفق شد ،یك هزار و  ۲۰۰دالر از یكی از بانكهای این
ایالت بدزد ،آن را تمام و كمال به كلیسای محل سكونتش بخشید.
یكی از مقامات پلیس منطقه «والنات كریك» در ایالت كالیفرنیا در آمریكا
در مصاحبهای با خبرگزاری آسوشیتدپرس ،یادآور شد :یك مرد با
استفاده از اسلحه به یكی از بانكهای منطقه دستبرد زد و یكهزار و
 ۲۰۰دالر را ربود« .شلی جیمز» ـ رییس پلیس منطقه «والنات كریك» در
ایالت كالیفرنیا در آمریكا ـ خاطر نشان كرد :پس از این كه این سارق به
بانك دستبرد زد ،آن را تمام و كمال به یكی از كلیساهای منطقه بخشید.
وی افزود :این اولین باری است كه یك سارق پولی را كه سرقت كرده
است ،به كلیسا میبخشد .رییس پلیس منطقه «والنات كریك» اضافه كرد:
اگرچه این سارق پول سرقتی را به كلیسای منطقه بخشیده است ،اما اگر
توسط ماموران پلیس دستگیر شود به اتهام سرقت مسلحانه از بانك به
شش سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محكوم میشود .همچنین گفته
میشود ،پولی كه این سارق به كلیسا بخشیده بود ،به بانك بازگردانده
شد.

خودکشی مرد چینی به خاطر موبایل

مرد چيني به دليل اينكه گوشي تلفن همراهش گم شده بود ،خودكشي
كرد.رسانههاي دولتي چين اعالم كردند:اين مرد  25ساله كه «سان دون
يانگ» نام دارد ،روز گذشته به دليل اينكه گوشي تلفن همراهش گم شد،
با پرتاب خود از يك ساختمان  12طبقه در نزديكي «هنگ كنگ» دست به
خودكشي زد و در دم جان سپرد.

خوردن یک بچه  3ساله
فارس :قتل فجيع و متالشي كردن بدن يك كودك  5/3ساله توسط مادرش
و خوردن برخي اندام وي ،به حدي پليس تگزاس را شوكه كرد كه به
سختي ميتواند در مورد صحنه جنايت سخني را به زبان بياورد.پليس
جسد متالشي شده اين كودك را در تنها اتاق خواب خانهاي يك طبقه در
سن آنتونيو كشف كرد كه سه انگشت وي جويده شده و صورت او از هم
دريده شده و سر او از بدنش جدا و مغزش بيرون ريخته شده بود.

سرما و یخبندان در آرژانتین  ۴۰نفر
را به كام مرگ برد.
سرمای شدید مناطق مركزی و جنوبی كشور آرژانتین را فرا گرفته است.
بر اساس اعالم رسانههای این كشور ،موج سرمای قطبی كه از هفته
گذشته وارد این كشور شده ،منجر به كاهش ۱۶درجهای دما شده است.
بر اساس این گزارش ،بارش سنگین برف با این طوفان نیز همراه شده
است و ارتفاع آن در برخی مناطق به  ۴۰سانتی متر رسیده كه در ۵۰
سال اخیر بیسابقه است .این گزارش حاكی از آن است كه این وضعیت
آب و هوایی در آرژانتین تا یك هفته دیگر ادامه خواهد یافت .شهر بوینس
آیرس ،پایتخت آرژانتین ،برای نخستین بار پس از سال  ۱۹۲۸در جوالی
سال  ۲۰۰۹میالدی بارش برف را تجربه كرد.

مصرف آب آلوده  ۲۶۰۰چینی را
مسموم کرد
مصرف آب آلوده باعث مسمومیت دو هزار و  ۶۰۰نفر از سکنه شمال چین
شد .رسانه های دولتی چین به نقل از وزارت بهداشت این کشور خبر دادند
بارش باران های شدید در مناطق مختلف این کشور باعث شده منابع آبی
کمیاب شود و مردم از هر طریقی آب آشامیدنی مورد نیاز خود را تامین
کنند .رئیس بهداشت شمال چین گفت؛ مصرف آب آلوده توسط ساکنان
منطقه «چیفنگ» در شمال این کشور باعث شد دو هزار و  ۶۰۰نفر از سکنه
این منطقه مسموم شوند که حال  ۵۹نفر از این افراد به شدت وخیم گزارش
شده است و هم اکنون در مرکز بهداشت این منطقه بستری و تحت مراقبت
پزشکی هستند .وی خاطرنشان کرد؛ مسموم شدگان نشان هایی از تب
بسیار باال ،اسهال و استفراغ و دل درد دارند .مقامات بهداشت مرکزی چین
هم اکنون در محل حادثه حضور یافته اند تا کنترل این وضعیت را به دست
بگیرند .گفته می شود وارد شدن مواد سمی ناشی از باران های اسیدی یا
کودهای شیمیایی مزارع کشاورزی به منابع آبی در مناطق شمالی چین باعث
مسمومیت این افراد شده است.

قتل زن جوان مقابل چشمان
فرزندانش

فرزندان زن جوان كه قرباني توطئه شوم خانوادگي شده بود ،راز قتل مادر
را فاش كردند .به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ فرهاد قدسي ،رئيس پليس
دماوند با اعالم اين خبر گفت :پنجشنبه گذشته مأموران پليس آگاهي از قتل
زن جواني در منطقه آبسرد باخبر شدند.بنابراين چند تن از مأموران همراه
بازپرس شعبه اول دادسراي دماوند راهي محل شده و با جسد مريم كه با
شليك چند گلوله اسلحه شكاري به قتل رسيده بود روبه رو شدند.همسر
«مريم» نيز به دنبال شليك گلولهاي به دستش مجروح شده بود كه از سوي
اهالي به بيمارستان انتقال يافته بود.مرد مجروح مدعي بود افراد ناشناسي به
سوي او و همسرش شليك كردهاند اما فرزندان كه شاهد قتل مادر بودند راز
جنايت را فاش كردند.آنها گفتند« :پدرمان با شليك چند گلوله مادر را كشت
و سپس براي صحنهسازي به دست خودش هم شليك كرد و با تهديد از ما
خواست چيزي به پليس نگوييم».سرهنگ قدسي تصريح كرد ،هماكنون تحقيق
براي افشاي انگيزه مرد جنايتكار ادامه دارد.

به بازار و مشتریان جدید فکر کنید!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین
بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را بیشتر می کند!
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حوادث

دو هوو با هم درخواست طالق دادند

دو هوو به خاطر آنکه شوهرشان به بیماری پارکینسون مبتال شده به دادگاه خانواده رفتند و با ارائه دادخواست
طالق اعالم کردند حاضر نیستند با او زندگی کنند.
این دو زن که نسترن ۳۵ -ساله -و ستاره۵۵ -ساله -نام دارند در جریان رسیدگی به پرونده شان که در
شعبه  ۲۶۸مجتمع قضایی خانواده ونک انجام شد در حالی که کنار صادق شوهر ۶۳ساله شان نشسته بودند
در اظهاراتی جداگانه به قاضی گفتند چون صادق بیمار است ،نگهداری از او برایشان دشوار است و به همین
دلیل نمی توانند با او زندگی کنند .ستاره که همسر اول صادق است در این باره گفت؛ ۱۵ساله بودم که صادق
به خواستگاری ام آمد .آن زمان من متوجه هیچ چیز نبودم و پدرم برایم تصمیم گرفت و مرا مجبور به زندگی
با صادق کرد .با وجود این موضوع زندگی آرام و خوبی داشتیم و بعد از چند سال صاحب فرزند شدیم .من
صادق را دوست داشتم .او هم به من و بچه هایش عالقه مند بود.
سال ها گذشت و در حالی که ما صاحب چند عروس و داماد و دو نوه بودیم ،شوهرم یک روز به خانه آمد و
گفت تصمیم گرفته با یک زن جوان ازدواج کند .این زن جوان که بعدها فهمیدم نسترن است در ازدواج اولش
شکست خورده و با همسرم در پارک آشنا شده بود .پس از شنیدن این حرف ها نمی دانستم باید چه عکس
العملی از خودم نشان دهم.چون چاره یی جز پذیرفتن این موضوع نداشتم ،حاضر شدم به زندگی در سایه
یک هووی جوان تن دهم .ستاره ادامه داد؛ به رغم آنچه فکر می کردم نسترن زن خوبی بود و ما هیچ مشکلی
با هم پیدا نکردیم تا اینکه چند ماه قبل شوهرم بیمار و به تدریج وضعیتش وخیم شد .وقتی ماجرا را پیگیری
کردیم ،فهمیدیم او به پارکینسون مبتال شده است و تا آخر عمر باید روی صندلی چرخدار بنشیند .چون من هم
در شرایطی نیستم که بتوانم از شوهر بیمارم پرستاری کنم تصمیم گرفتم ازدواج دوم صادق و آوردن هوو
برایم را با جدایی از او جبران کنم.
پس از این زن هوویش نیز ضمن اعالم خواسته اش برای جدایی از صادق گفت؛ من  ۲۸سال با صادق اختالف
سنی دارم و از سویی بیماری او به حدی است که قابل درمان نیست .من هم با این وضعیت نمی توانم با او
زندگی کنم و ترجیح می دهم از او جدا شوم .در ادامه رسیدگی به این پرونده صادق که دست و پایش می لرزید
و به سختی در دادگاه حاضر شده بود خطاب به قاضی گفت؛ دو همسرم فقط در روزهایی که من سالم بودم
من را دوست داشتند .همسر اولم  ۴۰سال با من زندگی کرد اما حاال وقتی بیمار شده ام می خواهد از من جدا
شود .همسر دومم نیز آن زمانی را که تازه از شوهر اولش جدا شده بود ،فراموش کرده است .آن موقع برای
اینکه سرپناهی داشته باشد او را به عقد خودم درآوردم اما او حاال مزدم را با این کارش پرداخت می کند.پس
از اظهارات طرفین قاضی پرونده را برای ادامه مراحل قانونی به واحد داوری ارجاع داد.

بازداشت لین چان به جرم آدمکشی
مردی شرور معروف به «لین چان» که به جرم آدم کشی در خراسان شمالی تحت تعقیب پلیس بود دستگیر
شد.
به گزارش ایسکانیوز ماموران پاسگاه «نجف آباد» شهرستان فاروج -از توابع خراسان شمالی -ابتدای
هفته جاری مطلع شدند مرد  ۳۵ساله یی به نام «فریبرز» در روستای «تیتکانلو» کشته شده است .سپس
پلیس آگاهی به همراه بازپرس کشیک به ساختمان مورد نظر رفت و با دیدن جنازه کار رسیدگی به ماجرا
را در دستور کار خود قرار داد.تحقیق میدانی نشان می داد «فریبرز» به دست یکی از آشنایانش که «لین
چان» نامیده می شود کشته شده است .با افشای این موضوع ،متهم تحت تعقیب قرار گرفت و ماموران با
کشف سرنخ ها ،او را در روستای «کوران» ردیابی و ساعت دو بامداد دیروز دستگیرش کردند«.لین چان»
که ابتدا خود را بی گناه می خواند و می خواست با ارائه اطالعات ضد و نقیض ،تجسس را به بیراهه بکشاند
وقتی مدرک های دادگاه پسند را دید چاره یی جز بیان حقیقت نیافت.این متهم اظهار داشت؛ من در قاچاق
مواد مخدر دست داشتم و با این تصور که «فریبرز» مرا لو داده است جانش را گرفتم.

مرگ به سبک پيمان ابدي

يک راننده کاميون حين حرکت با خودرواش به شيوه بدلکاران از پنجره بيرون پريد و جان باخت .به
گزارش خبرنگار ما ساعت  30دقيقه بامداد ديروز ،ماموران کالنتري بومهن که از تصادف مرگبار مردي
با چندين دستگاه خودرو در حوالي پرديس مطلع شده بودند ،خود را به محل حادثه رساندند .متوفي که
شخصي 35ساله به نام مسعود بود در دم جان باخته بود .در حالي که ظاهراً ماجرا به يک تصادف عادي
شباهت داشت اظهارات شاهدان حادثه گوياي آن بود که صحنه تصادف بيشتر به عمليات بدلکاران شبيه
است و طي آن متوفي که راننده يک کاميون بود خود را از خودرواش بيرون پرتاب و با چند اتومبيل عبوري
برخورد کرد و کشته شد.
بر همين اساس ماجرا به بازپرس کشيک قتل تهران گزارش شد و به دستور او جسد به پزشکي قانوني
منتقل و تحقيقات براي روشن شدن علت اصلي حادثه آغاز شد .از آنجا که هنگام وقوع حادثه شاگرد
مسعود نيز در کنار او حضور داشت ماموران براي جمع آوري اطالعات بيشتر اظهارات او را از آخرين
لحظات زندگي مسعود نيز ثبت کردند.
وي در اين خصوص گفت؛ من و مسعود قرار بود به شمال برويم .حدود يک ساعت بود که از تهران راه
افتاده بوديم .او رانندگي مي کرد و من در حال چرت زدن بودم .يک لحظه وقتي چشم هايم را باز کردم ديدم
مسعود شيشه پنجره را پايين کشيده و در حال بيرون پريدن است .من هنوز نمي دانستم خوابم با بيدار
اما سعي کردم مانع پريدن مسعود شوم ولي فايده يي نداشت و او خودش را پرتاب کرد .در آن شرايط
تنها کاري را که از دستم برمي آمد انجام دادم و کاميون را کنترل و در کنار جاده متوقف کردم .بنابر اين
گزارش در پي ثبت اطالعات محل حادثه هم اکنون با پرس وجو از نزديکان اين راننده تالش ها براي افشاي
انگيزه او از اين اقدام ادامه دارد .اين حادثه هولناک بار ديگر اذهان را به ماجراي مرگ پيمان ابدي بدلکار
مشهور سينماي ايران معطوف کرد که چندي پيش در سانحه يي مشابه اما سر صحنه فيلمبرداري جان
خود را از دست داد.
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سارقان قالیچه امیر کویت در
تهران محاکمه شدند

مردان مسلحی که چندی قبل در پوشش مامور قالیچه نفیس امیر کویت را ربوده بودند ،در
جلسه محاکمه اعتراف کردند قصد داشتند آن را  ۷۵۰میلیون تومان بفروشند.
روز  ۲۰فروردین سال  ۸۶مردی به نام مجتبی به دادسرای ناحیه  ۲۷تهران رفت و گفت دو مرد
مسلح با تهدید یک قالیچه نفیس متعلق به امیر کویت را از او ربوده اند .شاکی در بیان جزییات
ماجرا به توکلی بازپرس شعبه پنجم گفت؛ یکی از دوستانم که خانه اش را فروخته بود در
قبال بخشی از پول خانه از خریدار یک قالیچه نفیس به امانت گرفت اما وقتی خریدار نتوانست
باقیمانده بدهی اش را بپردازد قالیچه نزد دوستم ماند و او تصمیم گرفت آن را بفروشد.
مدتی گذشت و چون قالیچه ارزش زیادی داشت مشتری مناسبی برایش پیدا نشد تا اینکه من
قالیچه را از دوستم به امانت گرفتم تا بلکه بتوانم آن را بفروشم .قالیچه چند هفته یی نزد من
بود تا اینکه با شخصی به نام امیر آشنا شدم که مدعی بود می تواند آن را به قیمت زیادی
برایم بفروشد .بعد از چند مرتبه گفت وگو با امیر او گفت دو نفر حاضر شده اند قالیچه را به
قیمت  ۵۰میلیون تومان بخرند .من هم به خاطر اینکه تا آن زمان هیچ کس چنین پیشنهادی نداده
بود از وی خواستم در اولین فرصت با مشتریان قرار مالقات بگذارد .این ماجرا چند روز طول
کشید و امیر گفت با خریداران مقابل یک پمپ بنزین در جاده خاوران وعده کرده است و ساعت
دو بعدازظهر آنها منتظر ما هستند .به این ترتیب قالیچه را برداشتم و همراه امیر به محل قرار
رفتیم .وقتی رسیدیم هیچ کس آنجا نبود .امیر به بهانه رفتن به دستشویی از ماشین پیاده شد
و چند دقیقه پس از رفتن او دو مرد ناشناس سراغم آمدند و در حالی که سالح و بیسیم همراه
شان بود ،گفتند مامور هستند و باید خودروام را بازرسی کنند.
پس از چند دقیقه قالیچه را که در صندوق عقب اتومبیلم بود ،پیدا کردند و گفتند قالیچه سرقتی
است و باید آن را با خود ببرند .آنها سپس به من دستبند زدند و هنگامی که قالیچه را با خود
می بردند ،گفتند فردا برای پیگیری ماجرا به خیابان پاسداران بروم .شاکی ادامه داد؛ چند دقیقه
بعد امیر سراغم آمد و در حالی که از وضعیت من تعجب کرده بود دست هایم را باز کرد.
فردای آن روز با امیر به آدرسی که ماموران گفته بودند ،رفتیم اما پس از پرس وجو متوجه
شدیم چنین مرکزی وجود خارجی ندارد .آنجا بود که فهمیدم آن دو نفر ماموران قالبی بودند و
قالیچه را سرقت کرده اند.به دنبال این اظهارات به دستور بازپرس توکلی کارآگاهان اداره یکم
پلیس آگاهی تحقیقات وسیعی را برای شناسایی دو مامور قالبی آغاز کردند .بررسی اظهارات
شاکی نشان داد به جز او و دوستش امیر هیچ کس از ماجرای قالیچه خبر نداشته و احتمال
دست داشتن امیر در این ماجرا وجود دارد .به این ترتیب در شرایطی که امیر به طور ناگهانی
ناپدید شده بود تالش ها برای دستگیری او آغاز و پس از مدتی با شناسایی مخفیگاهش وی
دستگیر شد .امیر وقتی در مقابل پرسش ماموران درباره مفقود شدن ناگهانی اش قرار گرفت
بدون هیچ مقاومتی اتهام سرقت قالیچه را پذیرفت و گفت دو مامور قالبی با هماهنگی او دست
به این سرقت زده اند.
وی افزود؛ چون از ارزش باالی قالیچه خبر داشتم ،وسوسه شدم آن را به دست بیاورم و
بفروشم .به همین دلیل با هماهنگی دو همدستم نقشه ربودن آن را طراحی و اجرا کردیم .با به
دست آمدن این اطالعات کارآگاهان فقط یک قدم تا دستگیری دو مامور قالبی فاصله داشتند.
از سوی دیگر از آنجا که شواهد نشان می داد قالیچه سرقت شده متعلق به امیر کویت است،
بازپرس پرونده طی نامه یی به سفارتخانه کویت در تهران خواستار اعالم نظر آنها درباره
قالیچه نفیس شد .پاسخ سفارتخانه حاکی از آن بود که قالیچه مسروقه با تصویر امیر و ولیعهد
کویت و یک مهر نامرئی که نشان ویژه آن است سال ها قبل به امیر کویت هدیه داده شده اما در
جریان حمله عراق به کویت و غارت کاخ های سلطنتی این قالیچه سرقت شده بود .به این ترتیب
با ادامه تالش ها دو مامور قالبی دستگیر شدند .ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان ضمن
کشف قالیچه مسروقه یک سالح نیز پیدا کردند .دو متهم در بازجویی های مقدماتی در حالی که
از دستگیری همدست شان بی اطالع بودند ،سعی کردند ماجرا را منکر شوند اما در مواجهه با
امیر به ناچار اتهام شان را پذیرفتند.
به این ترتیب در حالی که چند نفر دیگر نیز که در این ماجرا دست داشتند ،دستگیر شده بودند
پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای تصمیم گیری نهایی به مجتمع قضایی
بعثت ارسال شد.در جلسه محاکمه که صبح دیروز در شعبه  ۱۱۵۶به ریاست قاضی محمدرضا
گیوکی برگزار شد ابتدا شاکی بار دیگر شکایتش را مطرح کرد و خواستار مجازات متهمان شد.
وی گفت؛ روز حادثه دو مامور قالبی به من دستبند زدند و چند مرتبه مرا به مرگ تهدید کردند.
اگر قدری در برابرشان مقاومت می کردم ،یقین دارم مرا می کشتند .سپس به دستور قاضی
متهمان یک به یک به دفاع از خود پرداختند .هر یک از آنها ماجرای تازه یی را تعریف کردند و
سعی داشتند یا بی گناه جلوه دادن خود اتهام سرقت را گردن دیگری بیندازند .یکی از متهمان
درباره سرنوشت قالیچه پس از دزدیدن آن گفت؛ با چند خریدار عتیقه و کلکسیونردار مذاکره
کرده بودیم و قرار بود قالیچه امیر کویت را  ۷۵۰میلیون تومان بفروشیم اما ماجرای فروش
قالیچه طوالنی شد تا اینکه همگی دستگیر شدیم.
سرانجام با پایان یافتن دفاعیات متهمان قاضی با اعالم ختم دادرسی دستور داد متهمان تا
اعالم رای به زندان منتقل شوند .رئیس شعبه  ۱۱۵۶مجتمع قضایی بعثت پس از پایان محاکمه
در مورد این پرونده به خبرنگار ما گفت؛ اتهام سه نفر از متهمان در خصوص سرقت مقرون به
آزار برای دادگاه مسجل شده است اما دیگر متهمان نقش پررنگی در ماجرا نداشته اند .به همین
دلیل طبق قانون ممکن است سه متهم ردیف اول تا سوم به حبس تا  ۱۰سال محکوم شوند .وی
همچنین درباره قالیچه امیر کویت و سرنوشت آن نیز گفت؛ بر اساس اعالم نظر کارشناسان
سازمان میراث فرهنگی این قالیچه در ابعاد  ۶۲+۷۸سانتی متر از جنس ابریشم و با تعداد گره
 ۵۵رج بافته شده است .زمینه آن الوان و حاشیه اش کرم رنگ است و یک مهر نامرئی روی آن
حک شده است.وی ادامه داد؛ این اثر نفیس چندین میلیون ارزش دارد و چندی پیش با هماهنگی
های انجام شده به مقامات کشور کویت تحویل داده و از ایران خارج شد.
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ماجرا

خوني كهپاي
جنايتكاران راگرفت

«رحمان» همچنان چشم به راه بود و ميدانست خوابي كه ديده تعبير روشني دارد .بنابراين منتظر رسيدن خبر
خوشي از پسر بزرگش بود ضمن اينكه از بيوفايي و فراموشي او بشدت گاليه داشت.
«اميد» سه سال پيش تحت تأثير حرفهاي دوستانش درس و مدرسه را رها كرد و براي يافتن شغل و كسب درآمد
وارد بازار كار شد .بعد هم به مشهد رفت تا در يك پروژه بزرگ عمراني بهعنوان كارگر مشغول كار شود« .اميد»
تا يك سال قبل وقتي حقوق ماهيانهاش را دريافت ميكرد ،آن را از طريق چند واسطه براي پدر و مادر پيرش
ميفرستاد .اما كمكم خانواده
فقيرش را به فراموشي سپرد
و آنها را بيخبر گذاشت.
در اين ميان پدر پيرش
نميدانست علت دلسردي
پسرش و بريدن او از
خانواده چه بوده است اما
به هر حال دلش آرام بود
و اطمينان داشت اتفاق تلخي
براي او نيفتاده و در سالمت
و خوشي بهسر ميبرد .اين
را قلبش گواهي ميداد.
سرانجام انتظار پيرمرد
براي بازگشت پسرش سر
رسيد و روزي او با صداي
مردانه به خانه بازگشت و
به كابوسهاي پدر و مادر
پيرش پايان داد .عصر آن
روز گرم تابستاني «اميد» در
حالي وارد حياط شد كه زني
هم پشت در دزدكي به داخل
خانه سرك ميكشيد.
«رحمان» وقتي شنيد پسر
 21سالهاش بدون اطالع و
كسب اجازه آنها ازدواج
كرده ،شوكه شد و با نگاهي
سرزنش آميز سرتا پاي
پسرش را برانداز كرد .چرا
كه براي خوشبختي او آرزوهاي زيادي در سر داشت و ميخواست حق پدري را در عروسي پسرش تمام كند .اما
با تصميم غير منتظره و عجوالنه پسرش بشدت احساس سرخوردگي و تحقير كرد .ناراحتي و قهر او و همسرش
خيلي طول نكشيد چرا كه وقتي از عروس نوجوانشان شنيدند كه فرزندي در راه دارد همه كدورتها از دل مهربان
پيرمرد و همسرش پاك شد.
وقتي «اميد» به خانوادهاش گفت كه «محبوبه» خانوادهاي ندارد و در خيابانها آواره و سرگردان بوده آنها از او
خواستند در مورد گذشته زندگي عروسشان با كسي حرفي نزند تا مورد شماتت و تمسخر فاميل قرار نگيرند.
آنها براي فراهم شدن محيطي آرام براي تولد نوهاي سالم تمام تالششان را بهكار بستند و قرار شد در اتاق خانه
خواهر «رحمان» زندگي كنند.
«محبوبه» زني با هوش و خوش بيان بود .او خيلي زود سكان زندگي را به دست گرفت و با قدرت و مهارت در
بين اعضاي فاميل و خانواده شوهر نفوذ كرد .با سليقه و كدبانو بود اما طرز لباس پوشيدن و رفتارش مورد پسند
«اميد» نبود به همين دليل بارها سر اين موضوع با هم درگير شده و كارشان به كتككاري كشيده بود .بهطوري
كه هر بار با ميانجيگري بزرگترها با هم آشتي ميكردند.
حاال «ناصر» كوچولو دائم شاهد درگيري و جدال والدينش بود.
از سوي ديگر «رحمان» كمكم از حرفهاي درگوشي و پچپچهاي اهالي محل و اطرافيانش باخبر شد .آنها به دليل
سبكسري و رفتارهاي زننده عروسش مراقب آمد و رفت زن جوان به خانه شان بودند و اين موضوع تمام صفات
پسنديده و خصلتهاي خوب «محبوبه» را زير سؤال برده بود.
«ناصر» به كالس اول دبستان رفته بود كه اختالفات پدر و مادرش اوج گرفت .با وجود آنكه سه سال پيش
خانهشان را جابهجا كرده و در خانهاي اجارهاي در كيلومترها دورتر از محل سكونت قبليشان زندگي ميكردند
اما «اميد» همچنان دلشوره و حس غريبي داشت.
آن روز هم دلشوره و اضطراب به جان اميد افتاده بود و احساس بدي داشت .دلش گواهي حادثهاي شوم ميداد
و نميتوانست اين انرژي منفي و عذاب آور را از خود دور كند .همه چيز در محل كارش انگار در برابر چشمانش
رژه ميرفتند او را تمسخر ميكردند .پاهايش توان ايستادن نداشت و زانوهايش سست شده بود .با اضطراب و
نگراني محل كارش را ترك كرد و به سرعت خود را به خانه رساند.
وقتي از خم كوچه پيچيد ،با مشاهده خودروي پرايد سفيد آشنا به خود لرزيد .بازهم پسر عمهاش «داوود» سرزده
و بياطالع به خانهاش آمده بود .به آرامي كليد را در قفل چرخاند و وارد شد اما با شنيدن صداي خندههاي
شيطاني «محبوبه» ميخكوب شد و از پنجره اتاق به همسر خيانتكارش خيره ماند .ناگهان «داوود» با ديدن پسر
دايياش سراسيمه به كوچه دويد و سوار بر خودرو به سرعت فرار كرد.
اميد به همسرش سه روز مهلت داد تا همه حقيقت و ماجراي خيانتش را بازگو كند« .محبوبه» ميدانست تا مرگ
حتمي سه روز بيشتر فاصله ندارد .او تهديد به مرگي دردناك و عذاب آور شده بود .انكار هم فايدهاي نداشت.
زن جوان بالفاصله به «داوود» زنگ زد و پس از صحبت طوالني چارهاي جز كشتن اميد نديدند ...و باالخره نقشه
شوم جنايت شبانه اجرا شد.
***
ساعت يك بامداد فردناشناسي به مركز فوريتهاي پليس(  ) 110ورامين از حضور مرموز دو سرنشين يك پرايد
سفيد در كنار كانال آبي خبر داد .بالفاصله استوار احمدي و گروهبان يكم فالحي با خودروي گشت خود را به
كانال مورد نظر رسانده و زن و مرد جواني را دستگير كردند كه جسدي در دست داشتند.
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تيم جنايي به همراه بازپرس كشيك قتل پس از اعالم موضوع به مسئوالن كالنتري خود را به محل مورد نظر
رساندند.
«محبوبه» در نخستين بازجوييها گفت« :مقتول را نميشناسم او از يك ماه قبل هنگام رساندن پسرم به مدرسه
برايم مزاحمت ايجاد ميكرد تا اينكه ديروز موضوع را به برادر شوهرم گفتم .او هم از من خواست مقتول را به
خانهام دعوت كنم وقتي مرد مزاحم به خانه آمد ،پسرم را به مدرسه بردم .اما به محض بازگشت با جسد خونين
مرد مزاحم در خانه روبه رو شدم و برادر شوهرم نيز با تهديد مرا وادار به سكوت كرد.
«داوود» نيز گفت :يكسال پيش برادرم به تركيه رفت و من مسئوليت نگهداري از همسر و فرزندش را برعهده
داشتم .وقتي در جريان مزاحمتهاي مرد ناشناس قرار گرفتم ،چارهاي جز حمايت از همسر تنهاي برادرم نداشتم.
مرد مزاحم وقتي با دعوت «محبوبه» وارد خانه شد با ديدن من قصد فرار داشت كه با هم درگير شديم .او ناگهان
چاقو كشيد ،بهطوري كه مچدست چپم آسيب ديد.
وقتي هم خودش را اسير ديد با چاقو خودزني كرد .من هم از ترس نميدانستم چهكار كنم .بنابراين با كمك زن
برادرم جسد را در پتو پيچيده و آن را در تاريكي هوا به حاشيه شهر منتقل كرديم.
سپس هر دو متهم با دستور قاضي بازداشت شدند .اين در حالي بود كه خيلي زود راز جنايت زن خيانتكار و
همدستش فاش شد.
آنها هماكنون در آخرين مراحل رسيدگي به پرونده ،منتظر صدور حكم دادگاه هستند .اولياي دم نيز براي عروس
خود و همدستش قصاص خواستهاند.

همسرکشی در دفتر ازدواج و طالق

جنایت در دفتر ازدواج و طالق تنها پرونده یی نبود که دیروز کارآگاهان جنایی را از محل کار خود بیرون کشاند.
آنها مجبور شدند در کنار رسیدگی به این پرونده تالش خود را برای رازگشایی از قتل یک زوج سالخورده آغاز
کنند و برای دستگیری دو قاتل فراری نیز دست به کار شوند.
ساعت  ۱۲ظهر روز شنبه گزارشی تلفنی ،افسران ویژه قتل تهران را به تکاپو انداخت .آنها باخبر شدند در یک دفتر
ازدواج و طالق در حوالی میدان جامی جنایتی رخ داده و زنی ۲۲ساله به نام اکرم جان باخته است .کارآگاهان و
محمدحسین شهریاری بازپرس جنایی وقتی به محل حادثه رسیدند ،فهمیدند اکرم در دفترخانه با ضربه چاقوی
شوهر ۳۰ساله اش مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان تسلیم مرگ شده است .بازداشت همسر مقتول  ۲۲ساله
برای پلیس کار دشواری نبود و ماموران توانستند در همان ساعات اولیه کریم را دستگیر کنند.
این مرد در حضور پدرزن خود و کارکنان محضرخانه مرتکب جنایت شده بود و هیچ راهی برای شانه خالی کردن
از زیر بار اتهام نداشت ،برای همین به جای طفره رفتن ترجیح داد سطرهای برگه بازجویی را سریع تر پر کند .او
در اعترافاتش نوشت؛ من و اکرم هفت سال پیش با هم ازدواج کردیم و چهار سال قبل صاحب پسری شدیم .دو
سال قبل من با پسرم به افغانستان رفتم و اکرم در ایران ماند .حدود یک ماه قبل وقتی به کشور برگشتم متوجه
شدم همسرم به من خیانت کرده است به همین دلیل در دادگاه خانواده پرونده یی تشکیل دادم تا از اکرم جدا شوم.
در این مدت کشمکش های بین ما ادامه داشت تا اینکه ظهر امروز -روز شنبه -برای ثبت طالق به دفترخانه رفتیم.
در آنجا بین من و پدرزنم مشاجره یی درگرفت و زمانی که اکرم پای خودش را وسط کشید عصبی شدم و با چاقو
ضربه یی به او زدم که منجر به مرگ وی شد.
بازجویی از مرد ۳۰ساله تا دیروقت ادامه پیدا کرد و کارآگاهان تازه او را روانه بازداشتگاه کرده و دنبال فرصتی
برای استراحت بودند که گزارش جدیدی به آنان داده شد .عقربه های ساعت روی  ۱۱ایستاده بود که افسرنگهبان
کالنتری عباس آباد از همکاران خود خواست به یک آپارتمان در حوزه استحفاظی او بروند و درباره یک جنایت
مرموز به تفحص بپردازند .قربانیان این جنایت زوج  ۸۵و ۷۵ساله یی به نام های ناصر و شوکت بودند که در خانه
خود توسط قاتل یا قاتالن به کام مرگ فرورفته بودند .کارآگاهان وقتی آپارتمان آنها را بازرسی کردند مطمئن
شدند این قتل با انگیزه سرقت به وقوع پیوسته است چراکه به هم ریختگی اسباب و اثاثیه منزل گواه تالش جانی
یا جانیان برای یافتن اشیای ارزشمند دو قربانی بود .مفقود شدن مقداری طال و مبلغی پول نقد نیز نشان می داد
عامل یا عامالن جنایت به هدف خود دست یافته اند.
در همان حال که متخصص کشیک پزشکی قانونی فرم مخصوص بازرسی جنازه ها را تکمیل و یادداشت می کرد
این زوج با ضربات چاقو از پا درآمده اند ،افسران تحقیق در قالب دو گروه به پرس و جو از فرزندان و همسایگان
مقتوالن پرداختند .اوالد ناصر و شوکت گفتند از ساعت  ۱۱صبح جمعه از پدر و مادرشان بی خبر بودند اما اهالی
ساختمان شهادت دادند این زن و شوهر را تا ساعت  ۱۹شنبه یعنی حدود چهار ساعت پیش از کشف اجساد دیده
اند .این گفته ها به جز تعیین محدوده زمان وقوع قتل کمک دیگری به پلیس نکرد و جنازه ها در حالی در کاور
سورمه یی رنگ پزشکی قانونی جای گرفت که سرنخ زیادی از قربانگاه به دست نیامده بود .تحقیقات کارآگاهان
برای رازگشایی از این جنایت هنوز هم ادامه دارد و بازپرس شهریاری مسوول رسیدگی به پرونده معتقد است
متهم یا متهمان از پیش شوکت و ناصر را می شناختند و مطمئن بودند آنها در خانه پول و طال نگه می دارند ،برای
همین وارد آنجا شدند و چون می ترسیدند بعدها توسط زوج سالخورده شناسایی و به پلیس معرفی شوند ،آن
دو را به قتل رساندند.
● دستگیری قاتالن فراری
روز شنبه برای افسران ویژه قتل از زاویه یی دیگر روز موفقیت هم محسوب می شد .آنها البته توانستند متهمی
را بازداشت کنند که از شش سال پیش توانسته بود خودش را از دید آنان پنهان کند .بهار سال  ۸۲پیکر بی جان
مردی  ۳۰ساله به نام مهدی در خانه مجردی اش در جنوب غرب تهران پیدا شد .این مرد هدف ضربات چاقو قرار
گرفته بود و تمام شواهد نشان می داد قتل توسط همخانه ۳۳ساله او به نام محمد انجام شده است.
همسایه های این دو جوان حرف زیادی برای گفتن نداشتند و فقط تاکید کردند از رفت و آمد مردان و زنان غریبه به
این خانه مجردی به تنگ آمده بودند.اگرچه از همان لحظات اولیه وقوع قتل محمد تحت تعقیب قرار گرفت ،اما متهم
توانست همه رد پاهایش را از بین ببرد و تالش بهروز هنرمند بازپرس پرونده و کارآگاهان را بی نتیجه بگذارد.
اما اخیراً اخباری به گوش می رسید که نشان می داد خانواده مرد فراری در شمال کشور زندگی می کنند .به این
ترتیب بعد از گذشت شش سال ،تحقیقات بار دیگر از سرگرفته شد و باالخره محمد روز شنبه بازداشت شد .او
اتهام قتل هم خانه یی خود را قبول کرد و گفت بر سر رفت و آمد دوستانش به خانه مجردی با مهدی درگیر شد
و او را کشت.در پی اعترافات این مرد وی راهی بازداشتگاه شد تا باقی روزهای عمرش را در کنار عامل جنایت
در دفتر ازدواج و طالق بگذراند.
قاتل فراری دیگری که نخستین روز هفته جاری بازداشت شد ،متهم اصلی نزاع بر سر نصب تابلوی تبلیغاتی است.
این جنایت ساعت  ۱۰شامگاه  ۲۱تیرماه در جریان یک نزاع دسته جمعی در خانی آباد نو به وقوع پیوست.
صاحب یک مغازه قصد داشت تابلوی تبلیغاتی حراج نصب کند که با کاسب همسایه خود درگیر شد و این دعوا
خیلی زود وسعت گرفت به گونه یی که  ۴۱نفر در آن مداخله کردند و ماموران کالنتری  ۱۵۲فقط با شلیک تیر
هوایی و گاز اشک آور توانستند به غائله پایان دهند .بعد از خاتمه دعوا پیکر نیمه جان جوان ۲۵ساله به بیمارستان
بهارلو منتقل شد و  ۳۹شرکت کننده نزاع بازداشت شدند .پس از مرگ جوان مجروح تک تک متهمان توسط حسین
اصغرزاده بازپرس ویژه قتل تحت بازجویی قرار گرفتند و همگی پسری  ۲۹ساله به نام قهرمان را به عنوان قاتل
معرفی کردند .قهرمان در میان بازداشت شدگان نبود و توانسته بود از مهلکه بگریزد برای همین تحقیقات وسیعی
آغاز شد تا وی به دادسرا تحویل داده شود .این تالش ها شامگاه شنبه با پیدا شدن محل اختفای وی به ثمر نشست
و متهم هنگامی که مشغول استراحت بود ،دستگیر شد .بازجویی از قهرمان به زودی آغاز خواهد شد.
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مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
کالسهای آموزش زبان فارسی جهت

خواندن ،نوشتن و مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات

فارسی  A’ levelوGCSE
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

سوپر آپادانا

نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ،
افغانی ،کرد و ترک

از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید

انواع شیرینهای خشک و تازه  ،شیرینی تر و انواع سفارشات زولبیا و بامیه،
آجیل ،آبمیوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری
انواع برنج ایرانی و افغانی  ،انواع چای کاست و
سی دی و صنایع دستی

انواع سفارشات کیک عروسی و تولد پذیرفته می شود
ایرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران

36 CAPE HILL
BIRMINGHAM SMETHWICK
TEL:01215555698
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از غذا لذت
ببرید ،الغر هم
بشوید

امروزه بسیای از افراد در آرزوی داشتن اندامی مناسب ،سالهاست
که درگیر دست و پنجه نرم کردن با انواع و اقسام رژیمها هستند.
عدهای هم چند وقت یک بار رژیم خاصی را رعایت میکنند ،پس
از مدتی خسته میشوند و گاه حتی به وزنی بیش از قبل میرسند
و خسته و ناامید ،به دنبال رژیم دیگری میروند .البته این نوع
وزن کم کردن عالوه بر اینکه از نظر روحی مطلوب واقع نمیشود
و فرد را به خواسته و هدف خود نمیرساند؛ موجب به خطر
افتادن سالمت هم خواهد شد .بنابراین قبل از هر نوع تصمیم برای
پیروی از رژیمی خاص ،بهتر است خوب آن را بررسی کرده و

ببینیم سالمت ما را تهدید میکند یا نه؟ در واقع مهمترین و قابل
اطمینانترین رژیم غذایی برای برخورداری از اندامی متناسب و
در کنار آن حفظ سالمتی ،کم خوردن ،ورزش کردن و داشتن
فعالیتهای بیشتر است.
«کم خوردن» برای بیشتر افراد بسیار سخت است ،اما آیا بدن ما
واقع ًا به این همه کالری احتیاج دارد؟
تا کی میخواهید در فکر یک رژیم غذایی که وزن ایدهآلی به شما
ارزانی میکند ،باقی بمانید به این امید که باالخره روزی خواهید
توانست از فکر کم کردن وزنتان خالص شوید؟ واقعیت این است
که غذاهای پرکالری و اشتها برانگیز شما را در مقابل امتیازات
ناعادالنه قرار میدهد؛ بدین ترتیب که گاهی نمیتوانید در برابر
میل و رغبت خود برای خوردن مقاومت کنید و به نظرتان ناعادالنه
میرسد که چرا نمیتوانید از هر نوع ماده غذایی که میخواهید
بخورید! ،اما باید سعی کنید این نوع تفکر را کنار بگذارید زیرا شما
را از نظر روحی ناتوان و خسته کرده و نمیگذارد انگیزهای برای
ادامه راه داشته باشید.

دقت کنید که در فهرست موادغذایی منع شده برای رژیم شما
مواردی گنجانده شده و در آخر هم به شما اطمینان خاطر دادهاند
که قطع ًا به وزن ایدهآلتان خواهید رسید .اما فراموش نکنید که از
رژیمهای غذایی پیروی کنید که لذت خوردن را از شما سلب نکنند،
بهترین رژیم غذایی آن نوعی است که عالوه بر برحذر داشتن شما
از دریافت کالری بیش از حد ،کمکتان کند تا همچنان از غذاخوردن
لذت ببرید.
بدین ترتیب که برای شما مشخص شود چه نوع موادغذایی
بیشترین خاصیت را دارد و برحذر داشتن شما درباره استفاده از
بعضی دیگر از موادغذایی پرکالری به چه علت خواهد بود؟
به عنوان مثال در مرحله بلوغ (به ویژه برای دختران) بدن به آهن
بیشتری احتیاج دارد ،بنابراین باید مصرف آن را افزایش داد .بهتر
است از گوشت کمچربی و غذاهای دریایی مانند میگو ،ماهی و
صدفهای خوراکی استفاده شود.
ویتامین ث به جذب بیشتر آهن کمک میکند .میتوانید برای
برخورداری از ویتامین ث از توتفرنگی ،پرتقال و گوجهفرنگی
استفاده کنید .هنگامی که از رژیم غذایی مناسب و درستی استفاده
کنید ،عالوه بر ذخیره نیروی جوانی میتوانید از بروز بسیاری
از بیماریها جلوگیری کنید ،بنابراین استفاده از میوههای تازه و
سبزیجات توصیه میشود.با این کار میزان گردش آنتی اکسیدان
در بدن برای مقابله با بیماریها باال میرود.به تدریج و با افزایش
سن و برای جلوگیری از خستگی و چین و چروک پوست ،مصرف
ویتامینهای گروه ب ،ریبوفالوین و نیاسین را افزایش دهید.
بیشترین میزان این مواد در شیر ،ماست ،غالت و پروتئین موجود
در گوشت سفید است.غذاهای دریایی و گوشتهای کمچرب هم
برای سالمت پوست و مو بسیار ضروری است.ورزش مستمر
و مصرف کم چربی و فیبر زیاد و رژیم غذایی غنی از میوههای
تازه ،سبزیجات و غالت ،ماهی و گوشت کم چرب وضع جسمانی
شما را در مسیر صحیح نگه میدارد و به حفظ سالمت شما در
مراحل مختلف زندگی کمک میکند.در دوره میانسالی و به تدریج با
افزایش سن ،باید با پائیننگهداشتن کلسترول خون ،مراقب سالمت
قلبتان باشید .مطمئن ًا رژیم غذایی مناسب ،چربیهای اشباع شده و
کلسترول خون را پائین میآورد.
شما در هر دورهای از زندگی اگر قصد دارید از رژیم غذایی
خاصی برای کنترل و کاهش وزن خود اقدام کنید ،بکوشید روزانه
همه مواد غذایی الزم و مفید برای بدنتان را با توجه به کالری کم و
ارزش غذایی باال ،دریافت و به این موارد توجه کنید:
▪رژیم غذایی خود را روزانه ،مشخص و کنترل کنید و با یادداشت
هر روز آن به شکل دقیق تعیین کنید هر روز از چه مواد غذایی و
به چه میزان باید استفاده کنید.
▪ مواد غذایی را انتخاب کنید که میزان کالری آن متناسب با رژیم
غذایی شما باشد.
▪ مواد غذایی که به عنوان جانشین انتخاب می کنید باید شامل
بیشترین میزان مواد غذایی موردنیاز برای شما باشد ،ضمن این
که چربی و قند آن هم نباید در حدی باشد که به رژیم غذایی شما
آسیب برساند.
▪ در پایان هر هفته هدف خود را بررسی و نوع رژیم غذایی خود
را مرور و آن را برای خود تکرار کنید تا از صحت روش کاربردی
خود اطمینان حاصل کنید.
▪ خسته نشوید و رژیم خود را تا آخر ادامه دهید تا بتوانید نتیجه
دلخواه را از آن بگیرید.
▪ واقعبین باشید و عجله نکنید و در نظر بگیرید که امکان نداردخیلی
زود به وزن ایده آل خود برسید .بهتر است آهسته و در مدت زمان
طوالنی تر نتیجه بگیرید ،زیرا در این صورت احتمال برگشت وزن
شما به حالت قبل کمتر خواهد بود.
▪ روزانه بین  ۶تا  ۸لیوان آب بنوشید .نوشیدن مایعات بویژه آب
به سالمت هرچه بیشتر شما کمک می کند و رژیم غذایی شما را
بهتر کنترل خواهد کرد.
▪ زیاد سخت نگیرید و سعی نکنید تمام روز را به این که رژیم
دارید ،فکر کنید.
▪ تمرین کنید از هر چیزی که می خواهید بخورید ،به مقدار کم
استفاده کنید و در واقع «کمخوردن » را همیشه به خاطر بسپارید.

رنگ مو و حساسیت
ترکیبات شیمیایی موجود در برخی از رنگموها باعث ایجاد
حساسیت میشود .رنگ موهایی با پایه
«»PPDو پراکسید هیدروژن ( )O۲ H۲باعث ایجاد عالئم
حساسیت مانند خارش ،قرمزی و سوزش پوست میشوند .این

ترکیبات که بیشتر در رنگموهای تیره یافت میشوند ،شش
تا  ۷۲ساعت پس از استفاده در فرد مستعد ،باعث بروز عالئم
میشوند .در برخی افراد عالئم حساسیت ممکن است در قالب
شوک آنافیالکسی تظاهر کرده و حتی منجر به مرگ شود.
استفاده از مقادیر اندک رنگ روی پوست و اطمینان از
ایجادنشدن عالئم حساسیت بهترین روش برای پیشگیری از ابتال
به این اختالل است .متخصصان معتقدند استفاده از رنگموهای
گیاهی بهمعنای مبتالنشدن فرد به آلرژی نبوده و ممکن است
باعث آلرژی شود .شست و شوی پوست با آب سرد ،مصرف
داروهای آنتیهیستامین و مراجعه به پزشک برای درمان از
جمله راهکارهایی است که باید پس از مشاهده عالئم انجام شود.
استفاده مکرر از رنگ موهای حساسیتزا و توجه نکردن به
عالئم ایجاد شده در طوالنی مدت میتواند باعث تشدید عالئم
و مستعدشدن فرد برای ابتال به دیگر بیماریهای مربوط به
حساسیت شود.

یوگا برای خانم ها
07984180830

این حق شماست که به ازای کمترین پرداخت ممکن،
بیشترین دریافت ممکن را داشته باشید.
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین شما را به حق تان نزدیک تر می کند!
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قبل از تتو (خالکوبی) بدانید
خالکوبی ریسک های جدی به همراه دارد ،قبل از اینکه روی بدنتان طراحی دایمی را اجرا کنید ،درباره خالکوبی بیشتر بدانید.
تتو یا خالکوبی ممکن است تنها در طول چند ساعت اجرا شود اما قبل از آن درباره اش خوب فکر و تحقیق کنید .اگر شما اولین
قدمها را برای محافظت از خود در برابر ریسک های احتمالی بردارید،آنچه که یک ایده جذاب به نظر می رسد احتمال کمتری برای
پشیمانی های بعدی خواهد داشت.
● تتو چگونه اجرا می شود؟

یک تتو عالمت یا طرحی دایمی است که از طریق رنگ دانه هایی که با سوزن داخل الیه باالیی پوست می شوند ،ایجاد می شود .به
این ترتیب که سوزن به ماشین کوچکی متصل است که شامل لوله های رنگ بوده و مکرر پوست را سوراخ می کند .کاری شبیه
عملکرد چرخ خیاطی .با هر بار سوراخ کردن سوزن قطره های بسیار کوچکی از رنگ را داخل پوست می گذارد .این فرآیند که برای
یک تتوی وسیع ممکن است چند ساعت طول بکشد ،خونریزی به مقدار کم و در برخی موارد درد زیادی را ایجاد خواهد کرد.
● خطرات تتو
با توجه به محبوبیت تتو ،عوارض آن نسبت ًا کم است .با اینحال چون تتو پوستتان – مهمترین سد محافظت کننده از شما را -سوراخ
می کند ،عفونت های پوست و سایر عکس العمل های آن محتمل است.
رنگ های تتو جزو لوازم آرایش طبقه بندی می شوند پس توسط سازمان های دارویی کنترل و تایید نمی شوند .رنگ دانه های
مورد استفاده برای تزریق زیر پوست تایید نشده اند .اثرات طوالنی مدت آن ناشناخته است.
▪ عوارض شناخته شده:
آلودگیهای خونی :اگر تجهیزاتی که برای ایجاد تتو استفاده می شود ،به خون فردی بیمار آلوده باشد ،شما در معرض تعدادی از
بیماری های خطرناک خونی خواهید بود .مانند هپاتیت سی ،هپاتیت بی ،سل ،HIV ،و ویروسی که باعث ایدز می شود.
ـ اختالالت پوستی :ایجاد برآمدگی ها در اطراف جوهر تتو بخصوص اگر رنگ ان قرمز باشد .همینطور احتمال ایجاد زخم ها و
التهابات شدید اگر مستعد آن باشید ،زیاد خواهد بود.
ـ عفونت پوستی :تتو می تواند باعث عفونت های باکتریایی موضعی نیز شود .نشانه های معمول عفونت قرمزی ،حرارت و تورم
و خشکی که مانند چرک باشد .مقامات بهداشتی و کنترل بیماری ها درباره طراحان تتویی که گواهی الزم را ندارند و قوانین و
کنترل های مربوطه را دنبال نمی کنند هشدار داده است که عفونت مقاوم دربرابر آنتی بیوتیک ها در پوست می تواند منجر به ذات
الریه ،آلودگی خونی و نوعی ناراحتی شود که در آن بافت و نسوج گوشت فاسد شده و از بین می رود و درد شدیدی نیز ایجاد
خواهد کرد.
ـ حساسیت :رنگهای تتو بخصوص رنگ قرمز می تواند باعث عکس العمل های آلرژیک در پوست شده و باعث خارش محل تتو
شود .این عارضه حتی ممکن است سالها بعد از تتو بوجود بیاید.
ـ عوارض  :MRIگاهی ممکن است ناحیه ای که خالکوبی شد در جریان تست ام آر آی دچار تورم یا سوختگی شود .در برخی
موارد زمانی که شخصی که خط چشم دایمی دارد ،در معرض ام آر آی قرار می گیرد ،رنگدانه های تتویش ممکن است در کیفیت
عکس ام آر آی تداخل ایجاد کند.
health.msn.com

کندن موی بینی

رویش مو در بینی ،از مسائلی است که زیبایی ظاهر افراد ،خصوص ًا زنان را به مخاطره می اندازد و بر همین اساس ،روش های
جدیدی برای از بین بردن موی درون بینی وجود دارد .از دیدگاه سالمتی ،موی موجود در بینی نوعی سد طبیعی در برابر ورود
اجسام خارجی محسوب می شود .به همین جهت کندن دائمی این موها از ریشه ،زیاد توصیه نمی شود .در ضمن از آنجا که تعداد
بسیار زیادی از میکرب ها ،از جمله استافیلوکوک اورئوس ،درون حفره بینی وجود دارند ،کندن موهای این ناحیه از ریشه ،می تواند
باعث ورود این میکرب ها به مخاط یا جریان خون و ایجاد عفونت موضعی یا سیستمیک شود.
به همین جهت توصیه می شود برای رفع مشکل موهای داخل بینی ،به جای کندن آنها از ریشه  ،با رعایت مسائل ایمنی از قیچی
های کوچک برای کوتاه کردن آنها استفاده کرد بهتر است قبل از این کار داخل بینی را با سرم نمکی شست وشو داد و قیچی نیز
با الکل استریل شود.

ایرانیان در قدیم چه
میپوشیدند؟!
نگاهی به نوع و طرز پوشش ایرانیان در قدیم
آگاهی از زندگی و معیشت مردم در گذشته از موضوعات جالبی است
كه همواره میتواند برای انسان جذاب و جالب باشد .بخصوص اینكه در
گذشته (هر چند گذشته ای نه چندان دور) چگونه میزیستند .آداب ،رسوم،
طرز پوشش و  ...و به طور خالصه زندگی اجتماعی مردم درگذشته
ضمن جذابیت میتواند آموزنده نیز باشد .در این مقال مختصرا به طرز
پوشش ایرانیان در گذشته اشاره میشود .لباس مردان در گذشته مركب
بود از عبا (روپوشی از پارچههای نازك و كلفت پشمی دستباف بلند و باز
و فراخ دوخته شده بر شانه انداخته تا مچ پا را فرا میگرفت) ،قبا (لباسی
ساده با یقهای باز و دو جیب دهانه عمودی از دو طرف تا زیر زانو ساده
و كمرچین كه روی پیراهن پوشیده و جلوهایش را به هم آورده بر روی
آن شال میبستند) ،ارخالق (چیزی مانند قبا كلفتتر و كوتاه تا باالی
زانو كه جلو و سرآستینهای آن را سوزن دوزی یا زردوزی میكردند
و بر روی پیراهن میپوشیدند) مراد بگی (قبایی با یقه بسته و لبه دار
مانند فرنج نظامیان با سوراخها و دكمههایی تا پایین شكم با چینهای
ریز سرتاسری پشت ،در قدی كوتاه تا نزدیك زانوها ،در رنگهای تیره)،
سرداری (با جلوی مانند مراد بگی و چند چین درشت و شكافی در عقب
و قدی تا پایین زانو كه بر روی قبا میپوشیدند) و شلوار ماهوت یا دویت
سیاه ساده و شال یا كمربند و كاله نمدی یا پوستی و گیوه یا كفش و
نعلین بی بند و پیراهن از چلوار یا كتان یا متقال یا كرباس با یقه ای كه
از سرشانه باز میشد كه در زیر بدون عرق گیر میپوشیدند و زیر جامه
ای از نوع پارچه پیراهن كه اعیان و خواص در زیر شلوار به پا میكردند
و در هر صورت آنچه بود باید از پنبه و كتان بوده باشد خاصه پیراهن
و زیرجامه ،چه البسه غیر پنبه ای را برای بدن مضر تشخیص میدادند و
آن را موجب بیماریهای گوناگون و كوتاهی عمر میدانستند.
از وسایلی كه مردان در جیبهایشان داشتند ،چاقو و پاشنه كش و جام
برنجی كوچك و بعضی زنجیر یزدی و تسبیح و انگشتری نقره عقیق یا
فیروزه كه در جیب و یا در دست نگه میداشتند.
لباس زنان عبارت بود از تنكه پاچه دار تا باالی زانو از جنس چلوار یا
حریر یا اطلس كه زیر میپوشیدند و شلوار تنگ از مخمل و ماهوت و
اكثرا از رنگهای زنده سبز ،زرد ،نارنجی ،آلبالویی و چمنی با چاك بغل
نوار دوخته بر روی آن و شلیته (پیراهن كوتاه شبیه پیراهن مردان)
كه روی آن میكشیدند .ویل نیم تنهای از ماهوت یا ترمه یا مخمل یقه
بسته گلدوزی و ملیله دوزی و زردوزی شده با آستینهای دهان تنگ و
دهان گشاد و دهان اژدری جورواجور ،طبق سلیقه و سفارش یا ساده
بود كه زمستانها پوشیده روی شلیته كوتاه یا شلوار میكشیدند و نیم
تنههایی نازكتر از اطلس و حریر و مانند آن كه دالبرهایی به پایین تنه
و آرایشهایی لطیف از سوزن زنیها در یقه و سینه و جلوی دامن آن
میدادند و تابستانها میپوشیدند .با تغییراتی مختصر و اعمال سلیقههای
مختلف در حد حفظ فرم اصلی آن كه از حیث زیبایی و خوبی و استحكام
پارچه ورنگ ثابت آن میتوانست عالوه بر آبرومندترین پوشش برای
صاحب آن دختر و خود دختر مناسب باشد.
از دیگر پوششهای زنان چارقد و چاقچور بود ،چارقد پارچه ای مثلث از
تور و حریر گلدار و ساده و مخمل بود از یك ذرع پارچه به طور مثلث
بریده یا به روی هم تا زده كه به سر نموده زلفها را از باال و دو طرف
در زیر آن مرتب كرده از زیر گلو سنجاق میزدند و دستكهای آن را
از جلو بر روی سینه انداخته به دور سرشان زیور آالت میآویختند.
زیور آالتی از منگولههای زیبا با سكههای طالو نقره دسته دار و بر دو
طرف یا جلوی آن گل طال یا گل یاقوت و فیروزه میزدند و سنجاق زیر
گلو كه ساده و معمولی یا نقره و طالیی كه در آرایشها و مهمانیها به
كار میبردند و زنان مسن و معمولی از گوشههای آن به جای كیسه و
دستمال برای پول و خرده ریز دم دستی استفاده میكردند.
چاقچور نیز پاپوشی از پارچه سیاه به جای جوراب برای بیرون رفتن
از خانه و پوشاندن پاها و ساقهای آن با كفی تا مچ مانند جوراب و از
آنجا با چینهایی كه تمام ساق را پوشانیده در زیرزانو با گره بندهایی
استوار میگردید.
پیرایههای دیگر زنان عبارت بود از انگشتری كه مطابق شان و موقعیت
خود بر دست راست میكردند و دستبندی از طال به گونههای مختلف و
زیادتر از سكه بر دو دست مینمودند و گوشواره به گوشها میآویختند
و خفتیای از سكه یا آویز از طال و جواهر به گردن میبستند و سینه
ریزی از سكههای بزرگ طال یا گل و برگهای طالی جواهر نشان بعد
از خفتی بر روی نیم تنه یا تل و مثل آن میانداختند .سكهها و گل و
سنجاقهای طال و جواهر بر سر و سینه و زیر گلو و سرآستینها و پایین
دامن و دم پاچههای شلوار میآویختند و خلخالهایی از نقره یا طال به
مچها میبستند.
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فال هفته

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و
آگهی دهندگان معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان
معتبر و حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود .

صرافی توسعه

جابجای پول و ارز به تمام دنیا
فقط در  24ساعت
قبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

متولدين فروردين :شما می توانید خیلی خیالی باشید
و امروز یک جادوگر به نظر می رسید.و زمانی پیش
می آید که پول شما بیشتر می شود .به نظر می رسد
که استعداد در چانه زدن روی رسوایی معامالت
دارید .یک روز سرتاسر رضایت بخش.شاید رابطه
ای در مسائل کاری پیدا کنید که هم جالب و هم مفید
است.امروز یک چیز سحرآمیز در هواست ،پس
آماده یک دوران پرهیجان باشید .اگر مجرد هستید
با مالقات کسی که نمی توانید دیگر از او دور شوید
این موقعیت خود را عوض می کنید.
متولدين ارديبهشت :زندگی عشقیتان بسیار خوب
به نظر می رسد چون شما بسیار با مجبت و گرم
هستید.همچنین کمتر حرف می زنید و بیشتر محبتتان
را در عمل نشان می دهید.از بودن با کسانی که به
آنها عالقه دارید شاید می شوید بنابراین حتم ًا سعی
کنید تنها نباشید زیرا این احساسهای فوق العاده
را از دست خواهید داد .آنهائیکه با کسی رابطه ای
دارند باید کاری کام ً
ال متفاوت با هم انجام دهند .از
همه چیز گذشته ،تنوع چاشنی زندگی است.
متولدين خرداد :احتیاج دارید که منزل بمانید و زیاد
در اجتماع ظاهر نشوید .در هر صورت ،اخیراً زیاد
در بیرون از خانه بوده اید .الزم است که انرژی
تان را برای جشن ها و مهمانی ها نگهدارید و یک
روز آرام شما را تازه نفس می کند.نزدیکان شما
بیشتر از همیشه نسبت به شما احساساتی هستند
وتصمیم دارند تغییراتی ایجاد کنند .به خاطر خدا به
حرفهای آنها گوش کنید! می بینید که منطقی صحبت
می کنند.
متولدين تير :امروز روزیست که با شجاعت راه بروید
و اعتقاد داشته باشید که همه چیز امکان پذیر است.
برای شما خیلی سخت خواهد بود که احساساتتان را
در خود بگنجید چون درباره همه چیز خیلی احساس
مثبتی دارید .اگر فرصت سورپریز کردن کسی
برایتان پیش آید واقع ًا خوشحالتان خواهید کرد و
کمی نور خورشید را به اطراف بگسترانید برای حس
سالمت خودتان نیز بسیار مفید است.

با مدیریت مرجان
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متولدين مرداد :اگر به میهمانی می روید لحظات
خوبی را در پیش رو دارید.از جذابیت یک نفر لذت
می برید اما به نظر می رسد این فرد جذاب خود شما
هستید.اگر خرید می روید مراقب باشید بیش از حد
الزم ولخرجی نکنید.ستارگان قوه تخیل و درک شما
را باال می برند و می توانید بفهمید که قدم بعدی
یک نفر چه می تواند باشد .به راحتی می توانید از
احساس یکی از همکاران نسبت به خودتان باخبر
شوید .البته می توانید به راحتی از او سوال کنید اما
شما هیچ وقت این کار را نمی کنید ،زیرا از نظر شما
این کار بیش از حد روراستی است ،و از این کار
لذت نمی برید.
متولدين شهريور :شما تا آنجایی که می توانید باید
امروز صبور و با حوصله باشید زیرا در آخرین
دقایق برنامه ها طوری تغییر می کند که شوکه می
شوید.برخی از جزئیات روزمره زندگی تان مبدل به

هرج و مرج می شود و به نظر می رسد که شما نمی
توانید هیچ کاری برای پیش رفتن آنها بکنید.سعی
خود را بکنید تا با جزئیات پیش بروید.به همه چیز
بخندید و احساس کنید که در نهایت همه چیز به نفع
شما پیش خواهد رفت.
متولدين مهر :همسرتان کمی عجیب است وباید علت
آنرا حدس بزنید.شاید برنامه ها در لحظه آخر تغییر
کند.سعی کنید انعطاف پذیر باشید واگر نه خودتان را
ناراحت می کنید.امروز همه چی به انتخاب خودتان
بستگی دارد اما دوست دارید کارها مرتب و منظم
انجام شوند.تنها نگرانی این است که در آینده چطور
از این فرصت بدست آمده استفاده کنید.حاضر شدن
در لحظات آخر شما را کمی نگران می کند.
متولدین آبان :امروز ترکیب بندی ستاره ها شما را
بسیار محتاط خواهند کرد .خصوص ًا اگر مشغول
کارهای مربوط به خانه هستید .مایلید که کارهای
روزمره و سخت را از سرراهتان بردارید پس وقت
تلف نکرده و دیگر راجع به آنها فکر نمی کنید .به
طریقی امروز شخص مورد عالقه تان را بیشتر ا ز
همیشه از نظر روحی و معنوی حمایت می کنید و هر
کاری که الزم باشد می کنید تا او احساس بهتری از
خود داشته باشد.
متولدين آذر :اگر شما و همسرتان تصمیم گرفته اید
رابطه تان را محکم تر کنید دیگران هم در این شادی
با شما شریک می شوند.البته ترجیح می دهید در این
شرایط رمانتیک با هم تنها باشید.یک بار دیگر حس
می کنید که دود از گوش های شما بیرون می آید
و همانند یک شیرخشمگین دمتان را تکان می دهید
تا حساب کسی را برسید .ستارگان می گویند که
شما معتقدید مدت طوالنی در رابطه با او صبوری
به خرج داده اید و اکنون زمان آن است که او را
سر جای خودشان بنشانید .احتما ً
ال اتفاقاتی که در
گذشته رخ داده را به یاد آورده و می ترسید که
این اتفاقات دوباره به وقوع بپیوندند .با دقت آن را
بررسی کنید و نگذارید تاریخ مجدداُ تکرار شود.
متولدين دی :احساس می کنید باید سرعت داشته
باشید .سعی کنید بیش از حد توانایی خود به
دیگران قول ندهید .شاید کمی دیگر این پیشرفت
ها به موقعیت های غیر ممکن تبدیل شوند.نگرانی
های دیروز فضای امروز را خراب کرده است.
شاید بخواهید از دیگران دوری کنید.بهتر است در
موردش صحبت کنید و مشکالت را برطرف کنید.
دیگران به شما کمک می کنند اما گاهی اوقات فکر
می کنید تنها کسی هستید که می توانید کارها را
درست انجام دهید.
متولدين بهمن :در مقابل خواسته ستارگان مقاومت
نکنید.سعی کنید سرنوشت و تغییر را بپذیرید .زیرا
اگر نپذیرید انگشت سرنوشت می تواند خودش بر
شما زخم بزند .موفقیت آتی شما در دست دیگران
است و این بستگی به رفتار شما با آنها دارد.
امروزیکی دیگر از آن روزهایی است که می خواهید
کارهای مربوط به دو روز را در یک روز انجام دهید.
به جای این که بتوانید زمان کندتر پیش برود یا این
که سرعت انجام کارهایتان را دو برابر کنید،خود را
دچار وضیعتی سخت می کنید که صبر و طاقت تان
را خیلی زود از دست می دهید.این چه فایده ای برای
شما خواهد داشت؟هیچ فایده،پس آرام باشید،در هر
زمان یک کار را انجام بدهید و بخاطر خدا دست از
گیج کردن و آزار خود بردارید.
متولدین اسفند :می توانید انتظار یک فرصت را در
زمینه های کاری داشته باشید .اما اگر باید قراردادی
را امضا کنید یک هفته در موردش فکر کنید در این
صورت همه چیز به خوبی پیش می رود.ممکن
است امروز هر اتفاقی بیفتد.بنابراین منتظر اتفاقات
غیرمنتظره باشید.از افرادی که مدت هاست بی اطالع
هستید خبر می گیرید.شاید هم خبری به شما بدهند
که خوشحال شوید.نسبت ًا عقالنی و منطقی هستید اما
سعی کنید لحظاتی را هم با همسرتان باشید.
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جنجال پس از مرگ پيرترين مادر دنيا در  69سالگي

ماريا بايد بچهدار
ميشد؟

نسترن احمدي

پيرترين مادر دنيا که در سن  66سالگي از طريق لقاح مصنوعي باردار
شده بود ،هفته پيش در سن  69سالگي درگذشت و دوقلوهاي دو سالهاش
را تنها گذاشت .او سه سال پيش به اياالت متحده سفر کرد و در کلينيکي
در لسآنجلس از طريق لقاح مصنوعي تخمک و اسپرم باردار شد .او با
اين کارش در مورد بارداري در سنين باال سروصدايي به پا کرد و حاال
مرگش ،بر آتش جنجالها افزوده است« .ماريا کارمن دل بوسادا دالرا»،
مادر مجردي بود که بر اثر سرطان معده درگذشت و دو پسر دوقلويش را
يتيم کرد« .کريستين» و «پاو» در دو سالگي مادر  69ساله خود را از دست
دادند .اواخر سال  ،2006کمي پيش از زايمان ،ماريا متوجه شد تومور دارد.
ماريا دل کارمن از يک خانواده متوسط و اهل ساريز اسپانيا بود .او در
يک شرکت محلي کار ميکرد تا اينکه شرکت چند سال پيش منحل شد و
پس از آن او با حقوق بازنشستگي زندگياش را ميگذراند .همسايگان او
ميگويند او فردي ساکت و آرام بود و بسيار جوانتر از سن واقعياش به
نظر ميرسيد .او که همواره در آرزوي فرزندي بود خانه خود را فروخت
تا مخارج  70هزار دالر هزينه لقاح مصنوعي را پرداخت کند .اما اسکناس
تنها بخشي از هزينهها را تامين کرد .بعدها او اقرار کرد هنگام فرم پر کردن
در مورد سنش دروغ گفت تا شامل بازه سني قانوني کلينيک شود .باالترين
سن قانوني در کلينيک بارداري پاسيفيک لسآنجلس  55سال تعريف شده
است .بدين معني که ماريا براي اينکه به آرزوي ديرين خود برسد  11سال
در مورد سنش دروغ گفته بود.
از ابتداي امر در مورد هدف خود از سفر طوالني از کاديز ،واقع در جنوب
اسپانيا به لسآنجلس آمريکا به خانوادهاش دروغ گفت .وقتي پسرها به دنيا
آمدند خانوادهاش از طريق اخبار متوجه شدند و اين موضوع اختالفات
فاميلي در پي داشت.
برادر ماريا گفت کل خانواده بابت اين اتفاق گيج شدهاند و ميپرسند او در
اين سن چگونه ميتواند دو پسرش را بزرگ کند؟
مانوئل بوسادا دالرا که  73سال دارد ،گفت :خواهرش بدون اينکه دليلي
براي خانوادهاش بياورد به آمريکا سفر کرد و حاال با دو بچه به خانه
برميگردد.
او ادامه داد« :به خاطر کاري که خواهرم کرد مادرم در گور آرامش نخواهد
داشت .او خواهد پرسيد ،چگونه وي خواهد توانست در اين سن و سال
پسرانش را بزرگ کند؟»
البته خود ماريا ميگفت سن باال در خانواده وي موروثي است و بر اين
باور بود که وقتي مادرش هنوز تا  101سالگي زنده است به يقين او هم
اين ژن را به ارث برده است .غافل از اينکه سرطان و بيماريهاي عصر
نوين جان بسياري را گرفتهاند و او هم هيچ مستثنا نيست .خوشبيني و
مثبتانديشي ويژگيهاي بسيار مهمي هستند که البته در مورد اين بانو
مورد نقد قرار گرفت.
اين مثبتانديشي دوقلوها را از يتيم شدن نجات نداد .سرپرستي اين دو
کودک به پدرخواندهشان واگذار شد .پسر برادر خانم ماريا که از وضعيت
مالي و سالمت خوبي برخوردار است سرپرستي اين دو را به عهده
گرفت.
بسياري بر اين باورند که قانون کلينيک بايد رعايت ميشد .نيومي الکريز
از مجله کلگري هرالد بر اين باور است که اين باروري بزرگترين اشتباه در
نوع خود بوده است .الکريز ميگويد« :در داستان ماريا درسي نهفته است
که نيازي به چشم بصيرت هم نيست تا آن را دريافت .خودشيفتگي يک نفر
تراژدي در پي داشته است».
الکريز ادعا ميکند ،دو کودک بايد قرباني ميشدند تا مردمان سال 2009
ياد بگيرند با همه پيشرفتهاي تکنولوژيکي ارزش اعداد و به تبع آن ارزش
عددي سن ثابت مانده است .بدينمعنا که شصت هنوز  60است .شصت،
 40جديد نيست و نخواهد بود .بازي با اعدا شما را جوانتر نميکند .اما
ماريا فکر کرد امتحان کنم شايد از لحاظ فيزيولوژيکي جوانتر شدم.
الکريز بر اين باور است که وقتي کلينيک شرط سني قائل ميشود مواردي
همچون باالنس هورموني و يائسگي را در نظر گرفت و سپس اين قانون
را وضع کرد .با وجود اين که  55سال ،سن قانوني است اما مراقبتهاي
پزشکي و تزريقهاي هورموني براي متقاضيان اين سن در نظر گرفته
شده است.
الکريز جدا از بحثهاي سالمت جسماني ،به جاي زخم احساسي که براي
تمام عمر بر روحيه اين دو کودک باقي ميماند حساسيت ويژهاي نشان
ميدهد .او ميگويد« :اين خانم بينهايت خودخواه ،طبيعت پيوند مادر و
فرزندي را شوخي گرفته و اين ،حس نارسيستي ايشان را نشان ميدهد که
در سن باال و با آگاهي از اينکه مادر مسن بودن براي کودکان آسيبهاي
روحي رواني به دنبال دارد ،بچهدار ميشود».
«اگر ماريا زنده هم ميماند هنگام نوجواني فرزندانش در دهه  80زندگياش
بود .در سنين بحراني دو پسر نوجوان مادر  80و اندي ساله چه ميتواند
بکند؟ آيا او از عهده اين همه مسووليت برميآمد؟ صبر ،حوصله ،بازي،
نگهداري ،شبزندهداري ،نگراني و هزاران دردسري مادران  30-40ساله
را از پا درميآورد چه برسد به يک مادر  85ساله که بايد نگراني نگهداري
از خود يا بستري شدن در خانه سالمندان را هم داشته باشد».
دکتر کال گرين از برنامه باروري کلگري در اينباره ميگويد« :ما بر
اين باوريم که مردم بايد سنين عادي باروري را بدانند و در بازه زماني

مناسب به فکر بچهدار شدن باشند .ما فکر ميکنيم پدرها و مادرها بايد
پيش بچههايشان باشند و از آنها نگهداري کنند».
بهطور کلي اين اقدام ماريا خودخواهانه،
غيرطبيعي ،اشتباه و مسبب قرباني شدن
دو کودک بيگناه خوانده شده است.
در ميان اين نگرانيهاي اخالقي که در
سراسر دنيا جنجال به پا کرده ،کساني
هم هستند که طرف ماريا و مادرهايي مثل
او را ميگيرند .سارا واين از تايمز آنالين
انگليس مخالف اينگونه نظرهاست.
واين يادآوري ميکند در دنياي ما در
هر روز هزاران نفر از روي بيفکري ،به
خاطر رعايت نکردن اصول پيشگيري از
بارداري ،به خاطر نجات دادن ازدواجهاي
نادرست و هزاران دليل غيرمنطقي و
خودخواهانه ديگر بچهدار ميشوند.
بسياري از اين بچهها ناخواستههستند
که از آنان نگهداري نميشود ،مورد
مهر و محبت قرار نميگيرند .اگر هم
غذايي براي خوردن به دست آورند از
خوششانسترينها هستند .خيليها هم
هستند که حتي عرضه نگهداري يک گربه
را هم ندارند چه برسد به يک انسان و
زندگي و آينده يک کودک.
واين ميگويد« :کساني هستند که کمر بچهها را ميشکنند ،سيگارهايشان
را روي بدن بچهها خاموش ميکنند و هزاران کار قبيح ديگر انجام
ميدهند .چرا کسي نميگويد که قانون بايد جلوي بچهدار شدن آنها را
بگيرد .حتي اگر قانون چيزي نميگويد چرا موعظههاي اخالقي را کسي

براي آنان نميخواند و از ديد عرفاني برايشان دليل نميآورد که نبايد بچه
دار شوند؟»
«اين به آن خاطر است که امر و نهي و
تصميمگيري در مورد بچهدار شدن افراد امر
خطيري است .فقط ميگويند ماريا نبايد بچهدار
ميشد چون نميتوانست تولد  18سالگي
فرزندانش را ببيند .تنها دليل مخالفان همين
است؟»
واين تشريح ميکند« :پس چرا در مورد خانمهايي
که ورزشهاي خطرناک انجامميدهند حرفي
نميزنيد؟ خانمهايي که سيگار ميکشند يا به
ارتش و پليس ميپيوندند يا به نحوي سالمت و
جانشان در خطر است چطور؟ آقايان بدسيرت
و جامعه پرفراز و نشيب امروز در فاکتورهاي
شما جايي دارند؟»
اين طبيعت انسان است که بخواهد از کسي
نگهداري کند و نسل بعد از خود را پرورش
دهد .بله بسيار ناراحتکننده است که دو کودک
مادرشان را از دست دادند اما آيا بدينمعنا
نيست که هيچ خانم ديگري نبايد در سن باال
بچهدار شود.
ماريا يک سال پيرتر از آدريانا ايلسکو زن
رومانيايي است که در ژانويه  2005در سن 66
سالگي يک دختر به دنيا آورد .پس از انتشار خبر
درگذشت ماريا ،آدريانا در مورد خود گفت« :من به هيچ وجه احساس
پيري نميکنم .بارداري مرا جوانتر هم کرده است .يتيم شدن دوقلوهاي
ماريا غم بزرگي است اما کمک جامعه مدني براي رسيدگي به اين دو کودک
را نبايد دستکم گرفت».
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ورزشی ایران و جهان
جادوگر حاضر بود قرارداد ببندد اما...

براي پرسپوليسي شدن
کريمي جا نبود

خبرنگاران زيادي تا ساعت  24دوشنبه شب در محل
هيات فوتبال تهران باقي ماندند به اين اميد که شاهد
حضور علي کريمي در اين مکان و ثبت قرارداد اين

بازيکن با پرسپوليس باشند اما اين اتفاق رخ نداد .اين
در حالي است که ستاره شماره  8پرسپوليس در آخرين
ساعات راضي شده بود با پرسپوليس قرارداد امضا کند
اما به نظر مي رسيد مديرعامل پرسپوليس تمايلي براي
جذب اين بازيکن محبوب نداشت و به اين ترتيب کريمي
و پرسپوليس به هم نرسيدند .دوشنبه آخرين روز
نقل و انتقاالت بود و از صبح آن روز عباس انصاري
فرد و محمدرضا فاضلي مدير برنامه هاي علي کريمي
مصاحبه هايي عليه يکديگر انجام دادند تا مشخص شود
هيچ تفاهمي بين دو طرف وجود ندارد .فاضلي معتقد بود
مديران پرسپوليس تمايلي براي قرارداد بستن با کريمي
ندارند و در آن سو انصاري فرد عنوان مي کرد قرارداد
پيشنهاد کريمي و فاضلي شبيه قرارداد ترکمانچاي است
و پرسپوليس حاضر به پذيرش بندهايي از اين قرارداد
نيست .با اين حال عده يي قصد داشتند با پادرمياني
کاري کنند تا ستاره محبوب پرسپوليس از اين تيم جدا
نشود .علي پروين از جمله کساني بود که قصد داشت
کريمي را راضي کند تا با شرايط پرسپوليسي ها کنار
بيايد و قراردادش را تمديد کند اما تالش هاي پروين هم
تا دوشنبه بعدازظهر نتيجه نداد تا اينکه در آخرين ساعات
اتفاقات ديگري رقم خورد .با وساطت حسين هدايتي مالک
باشگاه استيل آذين جلسه يي مشترک بين علي کريمي،
محمدحسين نژادفالح (عضو هيات مديره پرسپوليس) و
هدايتي برگزار شد و در اين جلسه نژادفالح و کريمي به
توافق رسيدند که اين بازيکن قراردادش را با پرسپوليس
ثبت کند.
نژادفالح به عباس انصاري فرد اطالع مي دهد قرار است
کريمي براي ثبت قراردادش به هيات فوتبال تهران بيايد
که به نژادفالح و کريمي گفته مي شود با توجه به جذب
هوار مالمحمد عراقي فهرست بازيکنان پرسپوليس پر
شده و براي کريمي جاي خالي وجود ندارد .اين در حالي
است که پيش از اين مسووالن پرسپوليس عنوان کرده
بودند تا ساعت  24منتظر کريمي مي مانند .نژادفالح
براي اينکه از چند و چون ماجرا باخبر شود با هيات
فوتبال تماس مي گيرد و مسووالن هيات فوتبال به او مي
گويند پرسپوليس تنها يک جاي خالي دارد و مديرعامل
پرسپوليس هم تاکيد کرده اين جاي خالي براي عادل
کاله کج محفوظ بماند .انصاري فرد هم اين مساله را
تاييد مي کند .به اين ترتيب تالش نژادفالح و هدايتي
براي پيوستن کريمي به پرسپوليس بي ثمر باقي ماند.
به هرحال کريمي حاضر شده بود شرايط پرسپوليس
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را قبول کند و قراردادش را به ثبت برساند اما جاي
خالي براي او وجود نداشت .در روزهاي گذشته به
دفعات کريمي عنوان کرده بود عده يي عالقه ندارند او
در پرسپوليس بازي کند و اتفاقات دوشنبه شب ثابت مي
کند اين ادعاي کريمي بي پايه و اساس نيست .حتي گفته
مي شود پس از اينکه مشخص شد انصاري فرد تمايل
چنداني به حفظ کريمي ندارد از سوي مقامات سازمان
تربيت بدني به او توصيه مي شود هر طور شده با اين
بازيکن قرارداد ببندد و ديروز صبح انصاري فرد تصميم
خود را عوض مي کند و با توجه به اينکه وضعيت کاله
کج مشخص نشده بود به کريمي پيغام مي دهد بيايد و
قرارداد ببندد که اين تماس هم به نتيجه يي نرسيد .به هر

ترتيب آنچه مشخص است اين است که عباس انصاري
فرد براي قرارداد بستن با کريمي تمايل زيادي نداشته و
برخالف بيانيه يي که در روز دوشنبه باشگاه پرسپوليس
منتشر کرده کسي منتظر علي کريمي نبود و جايي هم
در فهرست پرسپوليس براي او در نظر نگرفتند .در اين
ميان بعضي رسانه ها کنار گذاشتن کريمي از پرسپوليس
را با اتفاقات بازي ايران -کره جنوبي بدون ارتباط نمي
دانند و بر اين باورند که بستن «مچ بند سبز» از سوي
اين بازيکن موجب شد در «ليست سياه» پرسپوليس
قرار گيرد .از طرفي پرسپوليسي ها در اين فصل چند
بازيکن در پست کريمي جذب کردند که مي توان به
ميثم بائو ،هوار مالمحمد و مهدي شيري اشاره کرد.
ضمن اينکه محمد پروين ،کريم باقري و حسين بادامکي
هم مي توانند در اين پست بازي کند .روز گذشته باز
هم محمود فاضلي و عباس انصاري فرد عليه يکديگر
مصاحبه کردند .ديروز مدير برنامه هاي کريمي پيشنهاد
پرسپوليس به کريمي را منتشر کرد که در آن مبلغ
پيشنهادي به اين بازيکن  300ميليون تومان عنوان شده
که براي اين بازيکن باارزش رقم پاييني است .در آن سو
انصاري فرد هم عنوان کرد از مدير برنامه هاي کريمي
شکايت مي کند .انصاري فرد انتقادهايي هم نثار کريمي
کرد؛ «خيلي بد است که بازيکني با منت و به صورت
تحميلي بخواهد به پرسپوليس بيايد حاال هر فردي که
مي خواهد باشد .تا وقتي که من هستم زير بار اين کارها
براي جذب يک بازيکن نمي روم ».در اين شرايط علي
کريمي در روزهاي آينده تيم بعدي اش را انتخاب خواهد
کرد .به گفته مدير برنامه هاي اين بازيکن 31ساله ،او
از يک تيم کره يي ،يک تيم چيني ،يک تيم امريکايي و
استيل آذين پيشنهاد دارد .گفته مي شود کريمي امروز
با استيل آذين قرارداد خواهد بست؛ قراردادي که حدود
 700ميليون تومان ارزش خواهد داشت .البته اين نکته هم
فراموش نشود که راه حضور کريمي در پرسپوليس به
طور کامل بسته نشده است ،اگر قرمزها از جذب عادل
کاله کج منصرف شوند يک جاي خالي در فهرست اين
تيم باقي مي ماند که مي تواند به کريمي برسد .با توجه
به رابطه انصاري فرد و کريمي بعيد است اين اتفاق رخ
دهد .مطمئن ًا در روزهاي آينده بايد منتظر مصاحبه هاي
آتشين ستاره فوتبال ايران بود .وي بر اين باور است که
عمداً او را از پرسپوليس کنار گذاشتند .براي پيدا کردن
دليلش هم بايد به رنگ مچ بندهاي کريمي در بازي ايران-
کره جنوبي رجوع کرد.

فرمول يک هنوز
خطرناک ترين ورزش
جهان است

کاوه خانداني؛ پس از تصادفات مرگبار آيرتون سنا و رولناد راتسن برگر در  1994ساليان
زيادي مسابقات رانندگي فرمول يک شاهد حادثه هاي اسفناکي نبود اما روز شنبه اين هفته در
مسابقه بوداپست مجارستان فليپه ماسا نايب قهرمان فصل گذشته فقط يک گام با مرگ فاصله
داشت .کاله خود او که از تکه فنر ماشين روبن باريکلو جدا شده بود مورد برخورد قرار گرفت
و باعث شد او کنترل خود را از دست داده و با ديوارهاي کناري پيست مسابقه برخورد کند.
به او پس از انتقال تنفس مصنوعي داده شد .روز دوشنبه اين هفته دکتر بيمارستان ارتش
بوداپست به نام اليوس زيروس به خبرنگاران گفت؛ «فليپه ماسا اکنون از بيهوشي مصنوعي
بيدار شده و به طور طبيعي تنفس مي کند و مي توان با او صحبت کرد .در طول  24ساعت
گذشته وضعيت او به مراتب بهتر شده است .من فکر مي کنم در طول چند روز آينده وضعيت
او رو به بهبودي خواهد رفت اما اينکه او دوباره بتواند در مسابقات حرفه يي رانندگي کند
تا حدودي بعيد به نظر مي رسد ».از سوي ديگر دکتر روبرت که او را روز شنبه عمل کرده
بود به خبرنگاران گفت؛ «چشم چپ ماسا تا حد زيادي صدمه ديده است .اما در حال حاضر
پاسخ به اينکه او قدرت کامل ديد خود را دوباره به دست بياورد چندان آسان نيست .براي
جواب به اين سوال بايد يک هفته تا  10روز صبر کرد .تاکنون نمي توانستيم چشم چپ او
را دقيق ًا معاينه کنيم چون ماسا قادر به باز کردن چشمش نبود ».از سوي ديگر ماسا روز
دوشنبه اين هفته توانسته بود با رافائل همسر خود که در ماه چهارم آبستن است و پدر و
مادر خود که به مالقات او آمده بودند ،صحبت کند .از طرف ديگر تيم فراري براي مسابقه
شهر والنسيا در تاريخ بيست وسوم آگوست در جست وجوي يک راننده جديد است و از دو
نفر به نام هاي مارک گنه اسپانيايي و لوکا بودر از ايتاليا صحبت مي شود .همچنين روزنامه
گاتز تا دلواسپورت از قول نيکي الاودا مي نويسد ميشائيل شوماخر بهترين انتخاب ممکن
تا پايان فصل است .در اينجا مي توانيم نگاهي بيندازيم به رسانه هاي بين المللي در اين
حادثه بزرگ .کوريره دلواسپورت؛ «اکنون تا حدودي مي توان نفس راحت کشيد .وضعيت
فليپه ماسا رو به بهبودي است .خوشبختانه جمجمه او صدمه جدي نديده است اما او به دو
ماه استراحت کامل نياز دارد .ما فکر مي کنيم به غير از اعضاي خانواده او تمام هواداران
مسابقات فرمول يک به او فکر مي کنند .فراري اکنون بايد هرچه زودتر يک راننده جديد پيدا
کند ».توتواسپورت؛ «وضعيت فليپه نسبت به روز شنبه خيلي بهتر شده است .او اکنون مرتب
با کامپيوتر توموگرافي معاينه مي شود .مي تواند دست و پاهاي خود را تکان دهد .اين نشان
آن است که مغز او صدمه نديده است».
الرپوبليکا؛ «اکنون اين امکان وجود دارد که ميشائيل شوماخر دوباره به مسابقات فرمول يک
برگردد .اينکه مسووالن تيم فراري از او بخواهند دوباره رانندگي کند منطقي به نظر مي رسد.
اگر اين کار صورت بگيرد فراري اين شانس را دارد

هميلتون قهرمان
گرندپري مجارستان

لوئيس هميلتون انگليسي در ميان انبوه سر و صداها و رنگ ها به مقام قهرماني گرندپري
مجارستان (دهمين مرحله فصل  2009فرمول يک) دست يافت.
پس از اين راننده سيه چرده که با يک ساعت و  38دقيقه و  32ثانيه و  876هزارم ثانيه
زودتر از سايرين به خط پايان رسيد ،کيمي رايکونن فنالندي از تيم فراري با پنج ثانيه
اختالف در رتبه دوم ايستاد و مارک وبر راننده استراليايي به جرم تنها سه ثانيه تاخير
نسبت به نفر دوم محکوم به قرار گرفتن در رتبه سوم شد .به اين ترتيب در پايان دور دهم،
جنسن باتن بريتانيايي هفت امتيازي شد و جلوتر از مارک وبر ،سباستين وتل ،روبتس
باريکلو و نيکو روزبرگ در صدر جدول کلي باقي ماند .در رده بندي تيمي براون مرسدس
با  114امتياز صدرنشين است ،ردبول در رتبه دوم جاي دارد و فراري که با نامش به ياد
ميشائيل شوماخر (پرافتخارترين راننده تاريخ فرمول يک) مي افتيم ،پايين دست دو پيشتاز
روزگار سپري مي کند .نکته جالب درباره گرندپري مجارستان اولين قهرماني هميلتون
از ماه اکتبر بود .ستاره جديد اين وادي درباره رقابت اخير گفت؛ «پس از تجربه چندين
ناکامي متوالي ،برتري در گرندپري مجارستان احساس ويژه يي در من به وجود آورد.
همه حاضران در مرحله دهم خواهان برتري بودند و به نظر مي رسيد چيزي از نااميدي
نمي دانند».
همچنين جوان ترين راننده تاريخ فرمول يک هم معرفي شد« .جيم آلگوسواري»  19ساله
در زادگاهش هزاران آرزوي عملي نشده داشت و عاقبت فقط توانست از «بوئمي» جلو بزند.
آلگوسواري در نهايت بين  16شرکت کننده در رتبه پانزدهم جاي گرفت؛ آنچه با توجه به
شتاب ظهور پديده ها و انتقال سريع قدرت ،حتي براي شروع چندان راضي کننده نيست.
قرار گرفتن يارنو ترولي در رتبه هشتم نيز خيلي ها را متعجب کرد .راننده تويوتا اص ً
ال
آمادگي هميشگي را نداشت .از او بدتر روبتس باريکلو بود که در هيبت يکي از بهترين
راننده هاي براون مرسدس جايي بهتر از مقام دهمي نيافت .از سوي ديگر سباستين وتل
آلماني بر خالف چند مرحله قبلي خيلي راحت قافيه را واگذار کرد .او سراسر امسال تيتر
روزنامه ها را به خود اختصاص داد .اما براي اثبات بزرگي بايد در مراحل پاياني (زمان
اوج گيري بزرگان) در خط مقدم بماند .آنجا کيمي رايکونن فنالندي در انتظار همه ستاره
هاست .راننده فراري جانشين خلف ميشائيل شوماخر محسوب مي شود و وظيفه باال
نگه داشتن پرچم تيمش را دارد .هر چند با توجه به کيفيت فني مطلوب ماشين هاي براون
مرسدس به نظر مي رسد هم تيمي هاي جنسن باتن حاال حاالها آن باال روزگار سپري
کنند .به هر حال در روزگار پايان يافتن سلطه اسطوره ها ،نام هاي جديد رقابت را از
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ورزشی ایران و جهان

ورزش ايران
مچ بند سبز شادي
پس از اينكه محسن شادي ،قايقران روئينگ زير  23سال ايران در
مسابقات جهاني به قهرماني رسيد ،عكس او در سايتهاي خبري منتشر
شد .نكته جالب در اين عكس مچ بند سبزي است كه به دست او بسته
شده بود .البته سايتخبري شبكه تلويزيوني «پرستيوي» با بيرون
كردن مچ دست از كادر عكاسي به دنبال سانسور اين اتفاق بود.

گلزني مسعود شجاعي
اوساسونا در شروع دومين مرحله از تمرين هاي آماده سازي پيش
فصل خود برابر کاديس يکي از تيم هاي دسته دوم الليگا به ميدان رفت و
با تساوي يک -يک متوقف شد .مسعود شجاعي بازيکن ايراني اوساسونا
زننده تک گل تيمش بود .جواد نکونام نيز به دليل ابتال به بيماري آبله
مرغان نمي تواند تيمش را همراهي کند .سران اوساسونا هنوز نمي دانند
هافبک ايراني شان چه زماني قادر خواهد بود به پامپلونا سفر کند.

محرومان هفته اول بخشيده شدند
محروميت سه بازيکن فوتبال از نخستين ديدار نهمين دوره رقابت هاي
ليگ برتر بخشيده شد .در جريان ديدارهاي پاياني ليگ هشتم اشپيتيم
آرفي مهاجم فصل گذشته تيم پيام ،سيدجالل حسيني مدافع پيشين
سايپاي کرج و محمدرضا خلعتبري مهاجم تيم فوتبال ذوب آهن از بازي
اخراج شدند و کميته انضباطي فدراسيون فوتبال اين سه بازيکن را از
بازي در نخستين ديدار نهمين دوره ليگ برتر محروم کرد؛ اما در نشست
ديروز هيات رئيسه فدراسيون فوتبال محروميت اين سه بازيکن بخشيده
شد.

کريمي دستيار قلعه نويي

در پي درخواست امير قلعه نويي ،محمود کريمي به عنوان مربي به کادر
فني تيم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پيوست .محمود کريمي که چندي
پيش بنا به توصيه پزشکان از دنياي فوتبال به عنوان بازيکن خداحافظي
کرده بود ،با ارائه پاسخ مثبت به پيشنهاد امير قلعه نويي و محمدرضا
ساکت مبني بر ادامه همکاري با باشگاه به عنوان مربي ،رسم ًا به کادر
فني تيم فوتبال سپاهان پيوست تا زردپوشان را در رقابت هاي پيش رو
همراهي کند.

پخش مسابقات فوتسال از هفته دوم

عباس ترابيان رئيس کميته فوتسال گفت؛ با توجه به پيگيري هايي که
داشتيم ،اميدوار به پخش مستقيم تلويزيوني هفته دوم رقابت هاي ليگ
هستيم .در زمينه پخش تلويزيوني رايزني زيادي با مسووالن داشته ايم
اما بعيد مي دانم در هفته نخست ليگ از اين مهم بهره مند شويم چون
تماسي در اين زمينه با ما نداشته اند .با اين وجود اميدوار هستيم از هفته
دوم پخش مستقيم داشته باشيم.

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
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محسن شادي پس از کسب نخستين نشان طالي قايقراني ايراني؛

بيشتر از گذشته تمرين مي کنم
محسن شادي در اين هفته نخستين مدال طالي قايقراني ايران را در مسابقات جهاني چک کسب کرد و يک افتخار بي سابقه براي
ورزش ايران به ارمغان آورد .محسن شادي پاروزن روئينگ ايران در مسابقات زير  23سال جهان در جمهوري چک ،نخستين
قايقران ايراني لقب گرفت که در اين مسابقات به مقام قهرماني مي رسد .او سال گذشته در همين رقابت ها مدال نقره را کسب
کرده بود .اين قايقران ايراني پس از بازگشت از چک
در خصوص مسابقات جهاني پاروزني مي گويد؛
«در مسابقات جهاني پاروزني از  70کشور حضور
داشتند که در رشته من قايقرانان  30کشور شرکت
داشتند .خوشحالم که توانستم در ميان اين پاروزنان
سرشناس مدال طال بگيرم .درست است که نخستين
قايقران ايراني هستم که توانسته در مسابقات جهاني
مدال طال بگيرد اما به مدال هايم مغرور نمي شوم و
شديدتر از گذشته تمرين خواهم کرد ».اين ملي پوش
يکي از داليل موفقيت خود را سرمربي «سرشناس»
چيني اش مي داند .او از بهمن سال گذشته زير نظر
ليو چيون تمرينات خود را آغاز کرد .به اعتقاد محسن
شادي اين سرمربي چيني از لحاظ تکنيکي و تاکتيکي
و نوع تمرينات در سطح بسيار بااليي قرار دارد؛
«با تمريناتي که اين مربي برنامه ريزي کرده بود
توانستم خود را به نحو خوبي آماده کنم ».همچنين
محسن شادي نقده حضور و نقش مستقيم فدراسيون
قايقراني را يکي ديگر از عوامل موفقيت خود مي داند؛
«مسووالن فدراسيون به خوبي از پاروزنان حمايت
مي کنند .آنها براي در اختيار گذاشتن امکانات از
هيچ چيزي دريغ نکردند و براي ما همه شرايط را
فراهم کردند ».قابل ذکر است شادي تنها  18ماه از
آغاز فعاليتش در اين رشته ورزشي مي گذرد با اين
حال موفق شد با حضور در رقابت هاي روئينگ
قهرماني زير  23سال جهان در جمهوري چک ،در
فينال رشته پاروزني تک نفره ويژه ورزشکاران
سبک وزن (کمتر از  70کيلوگرم) اولين مدال طالي
تاريخ ايران را کسب کند .او در مسافت دو کيلومتري
اين مسابقه توانست رکورد شش دقيقه و  57ثانيه و
 38صدم ثانيه را به ثبت برساند و تقريب ًا دو ثانيه
زودتر از نزديک ترين رقيب خود (آليسون سيلوا از برزيل) از خط پايان عبور کند .هرچند در مرحله پاياني اين مسابقه در  500متر
اول ،يوريس پيجس شرکت کننده هندي از همه و تقريب ًا يک ثانيه از محسن شادي جلوتر بود اما در  500متر دوم حدود دو ثانيه
ديرتر از شاد ي نقده از خط عبور کرد .پس از آن آليسون سيلوا به تدريج به پاروزن ايراني خود را نزديک کرد اما شادي ريتمي
کنترل شده داشت و پاروزن برزيلي نتوانست او را مغلوب کند .بنا بر گزارش سايت فدراسيون بين المللي پاروزني ،محسن شادي
از قدرت بدني بااليي برخوردار است .اين سايت گزارش مي دهد نرخ متوسط پاروهاي محسن شادي  29پارو در دقيقه بوده در
حالي که آليسون سيلوا نزديک ترين رقيب او  33پارو در دقيقه مي زده است .به اعتقاد کارشناس ورزشي اين سايت محسن شادي
نقده قدرت باالتري نسبت به ديگر رقبا از خود نشان داد .مسابقات قهرماني بزرگساالن جهان  27مرداد در پوزنان لهستان انجام
خواهد شد و پاروزن قهرمان ايراني درصدد است بهترين نتيجه را کسب کند.

استكي در راه بوندس
ليگاي آلمان

باشگاه پرسپوليس در خصوص نحوه پيشپرداخت بازيكنان
برزيلي خود شرايطي دارد .عباس انصاريفرد روز گذشته در
ديداري كه با «تياگو» و «برزيليا» و مدير برنامههايشان داشت اين
موضوع را به آنها گوشزد كرد .مديرعامل پرسپوليس گفت تنها
در صورتي كه  ITCآنها از برزيل به ايران فرستاده شود چك
پيشپرداخت به آنها داده ميشود .در غير اينصورت هيچ مبلغي
در اختيار ياران برزيلي قرار نخواهد گرفت

وي تاکيد کرد؛ صدا و سيما قصد همکاري با ما را دارد اما اين را بايد در
نظر گرفت که آنها زير فشار هستند چون همه رشته ها خواستار پخش
زنده ليگ شان هستند.

کرانيکار؛ رفتن کريمي انگيزه
بازيکنان را بيشتر کرده است
زالتکو کرانيکار سرمربي پرسپوليس در خصوص جدايي کريمي گفت؛
فوتبال بازي دسته جمعي و گروهي است و در مورد کريمي نبايد خيلي
صحبت کنيم .البته او بازيکن بزرگي است و يکي از بهترين هاي ايران
به شمار مي رود اما بازيکنان ما هر کدام انگيزه هاي بزرگي دارند تا در
بازي هاي گروهي موفق شوند.
اين مربي کروات تصريح کرد؛ از رفتن کريمي متاسفم اما انگيزه
بازيکنان براي تصاحب جاي اين بازيکن بيشتر شده است .حاال که کريمي
از پرسپوليس رفته ،سعي مي کنيم جايگزين خوبي براي او در تمرينات
و بازي ها پيدا کنيم .اجازه نمي دهم با رفتن کريمي خلئي در پرسپوليس
ايجاد شود.

شرط پرسپوليس براي
بازيكنان برزيلي

هندباليست مليپوش كشورمان كه اينروزها در
تستهاي باشگاه «گومرزباخ» آلمان شركت كرده
است ،در صورت موفقيت بهعنوان نخستين ايراني در
بوندسليگا بازي خواهد كرد.
بوندسليگا كه بهعنوان مطرحترين ليگ جهاني هندبال
است ،همه ساله شاهد حضور ستارگاني از جهان
است و باشگاه «گومرزباخ» با  14بار عنوان قهرماني
بوندسليگا و سهبار قهرماني در ليگ هندبال اروپا،
بهعنوان يكي از قديميترين و پرافتخارترين تيمهاي
باشگاهي آلمان مطرح است.

گلزني شجاعي براي اوساسونا
مسعود شجاعي ،بازيكن ايراني تيم فوتبال اوساسونا براي تيمش
در ديداري دوستانه كه مقابل تيم دسته دومي كاريز اسپانيا برگزار
شد ،گلزني كرد .شجاعي در دقيقه  39تك گل اوساسونا را به ثمر
رساند .اين ديدار با تساوي يك بر يك پايان يافت.
جواد نكونام نيز به علت ابتال به بيماري «آبله مرغان» در اين ديدار
غايب بود.
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ورزشی ایران و جهان

بازيكنان خرافي
در فوتبال
اعظم محمودوند
بازيکنان خرافاتي در همه رشتههاي ورزشي نظيرهاکي روي
يخ ،کريکت و ...وجود دارند اما هنگامي که صبحت از خرافات در
ورزش ميشود ،فوتباليستها اولين چهرههاي شاخص هستند
که به ذهن خطور ميکنند .با اينکه سالهاي متمادي است که
خرافات در فوتبال به عنوان آداب و رسومي نابخردانه مورد
انتقاد قرار گرفته اما اين انتقادات باعث نشده است که برخي
از معروفترين اهالي فوتبال اين تشريفات مضحک را قبل يا
هنگام هر بازي به جا نياورند .آنها هر کاري را که باور داشته
باشند در بهتر شدن بازيشان و نتيجه مسابقه تاثير ميگذارد،
انجام ميدهند.

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان

www.persianweekly.co.uk
که تيم پيرس در مصاف با وستهام به برتري دست پيدا کند و
«بني» نيز جايگاهي در اين تيم به دست بياورد -البته تا پيش از
شکست  0-4آبيها در خانه ويگان در ماه بعد.
رومئو آنکونتاني ،رئيس سابق باشگاه پيسا که به علت رفتارهاي
عجيب و غريبش قبل از هر بازي شهرت پيدا کرده است .اين مرد
ايتاليايي پيش از هر يک از مسابقات تيمش به ميدان بازي نمک
ميپاشد و هر چه بازي مهمتر و حساستر باشد نمک بيشتري
نيز به ميدان مسابقه ميپاشد .آنکونتاني در يکي از مسابقات
مهم تيمش مقابل رقيب همشهري خود ،جنووا  26کيلوگرم نمک
به روي زمين مسابقه پاشيد .چه مرد کهنهکار و باتجربهاي!
پل اينس ،يکي از خرافاتيترين افراد در دنياي فوتبال که همواره
آخرين بازيکن تيمش بود که به ميدان وارد ميشد و آخرين
فردي نيز بود که پيراهن ورزشي خود را ميپوشيد .همين رفتار
متفاوت اينس باعث شهرت و محبوبيت وي نزد هواداران تيمش
شد.
جان تري ،مدافع چلسي .اين بازيکن سرشناس استمفوردبريج
اعتراف کرده است که «تقريبا به  »50خرافه مختلف معتقد
است.
از جمله رفتارهاي خرافي جان تري اين است که همواره روي
يک صندلي اتوبوس تيمش مينشيند ،در طول مسير اتوبوس به
يک موزيک خاص گوش ميدهد و بند كفشش را نيز  3بار به
دور جورابش ميپيچد.
اما عجيب و غريبترين خرافات اين مليپوش انگليسي اصرار
و پافشاري وي بر استفاده از يک جفت ساقبند در تمام دوران
بازياش است که متاسفانه آنها را پس از ديدار تيمش مقابل
بارسلونا در چارچوب مسابقات ليگ قهرمانان سال  2005گم
کرد.
بابي مور ،کاپيتان انگليس و برنده جام جهاني رفتاري مشابه
رفتار پل اينس از خود نشان ميداد .او نيز تا ديگر همتيميهايش
شلوارک ورزشي خود را نميپوشيدند ،شلوارک ورزشي خود
را به تن نميکرد .او آخرين بازيكني بود كه از زمين خارج
ميشد.
يوهان کرايوف ،ستاره اسبق فوتبال هلند و تيم آژاکس .کرايوف
عادت داشت قبل از شروع هر بازي آدامس خود را به سمت
زمين تيم رقيب پرتاب کند .شايد علت شکست  1-4آژاکس
مقابل ميالن در جام قهرماني اروپاي  1969آدامس کرايوف
بوده است نه عملکرد ضعيف بازيکنان اين تيم.

مالوين کامرا ،عضو تيم ملي سيرالئون و هافبک سابق باشگاه
دسته اولي هادرزفيلد انگليس .وقتي پاي خرافات به ميان ميآيد
اين بازيکن  25ساله قطعا يک بيسکوئيت و بهطور دقيقتر
يک شكالت ميخورد .او قبل از هر بازي فيلم «ويلي وانکا و
کارخانه شکالتسازي» را تماشا ميکند .کامرا در مصاحبهاي
با مطبوعات فاش کرد ،براي تسلط بر اعصابش و گرفتن قوت
قلب نسخه اصلي اين فيلم را با بازي جين وايلدر تماشا ميکند
و همين فيلم با بازي جاني ديپ تنها او را آزار ميدهد.

کارلوس بيالردو ،سرمربي تيم قهرمان آرژانتين در جام جهاني
 .1986سکاندار سابق اين تيم معتقد بود که خوردن جوجه
بدشانسي ميآورد و همواره شاگردانش را از خوردن اين غذاي
لذيذ قبل از هر بازي منع ميکرد .بيالردو آنقدر خرافاتي بود که
هر بار موفقيت تيمش را مديون يک اتفاق خاص ميدانست نه
بازي خوب شاگردانش .براي مثال مدتي بازيکنانش را مجبور
ميکرد با تاکسي به محل مسابقه بروند زيرا در پيروزي
قبليشان مجبور شده بودند به علت خراب شدن اتوبوس با
تاکسي به محل ديدار بروند .يکي ديگر از رفتارهاي عجيب و
غريب بيالردو تلفن زدن به فردي خاص بود زيرا در زمان
سرمربيگرياش در باشگاه استوديانتس ال پالتا يک زن برزيلي
قبل از مسابقه براي او و تيمش آرزوي موفقيت کرده بود .همين
اتفاق باعث شد که بيالردو همواره از دستيارش درخواست کند
که قبل از هر بازي به اين زن تلفن کند.

استوارت پيرس که به عنوان يک بازيکن مردي رواني اما
به عنوان يک سرمربي فردي نابخرد و ضعيف محسوب
ميشود .اين بازيکن سابق تيم ملي انگليس در زمان هدايت تيم
منچسترسيتي به سمت دختر  7سالهاش« ،بني» برگشت تا به
ناکاميهاي پي در پي تيمش پايان دهد .همين حرکت باعث شد

شيگيون ،دروازهبان تيم ملي ايرلند و منچسترسيتي .اين
بازيکن خرافاتي نيز اصرار دارد که در هر يک از بازيهاي
تيم ملي کشور و باشگاهش يک شيشه کوچک از آب مقدس
در پشت دروازه قرار دهد.ظاهرا خرافات در بين دروازهبانان
ايرلندي بسيار رواج دارد.

مورينيو از اتوئو استقبال کرد
مورينيو در دوران حضور روي نيمکت چلسي يک بار با اتوئو درگير
شد اما حاال اينتري شدن يک ستاره کامروني باعث تکذيب اختالفات
شده است .مورينيو در کنفرانس خبري گفت؛ توضيحاتي که اتوئو
ارائه مي داد هيچ گاه برايم مشکلي نبوده اند .بعد از آن در طول سه
سال ،شش بار باهم مالقات کرده ايم و هرگز در مورد چيزهايي که
گفته يا نگفته است ناراحت نشده ام .دليل اين اتفاق را مي دانيد؟ چون
من و ساموئل شبيه هم هستيم و بعد از شکست در يک بازي مهم و

حساس ،هرگز با خوشحالي به خانه برنمي گرديم .مورينيو در مورد
رفتن ابراهيمويچ از اينتر مي گويد؛ جدايي او از تيم براي بعضي از
طرفداران ناراحت کننده است اما فکر مي کنم هم اکنون قوي تر از
گذشته هستيم .مورينيو در ادامه افزود؛ يک سال پس از آن بازي
درخواست خريد اتوئو از بارسلونا را کردم اما آنها موافقت نکردند.
هم اکنون از طرف تمام تيم به او خوشامد مي گويم .وقتي که توازن
در تيم به وجود بيايد ،ترکيب تيم منسجم مي شود .اعتماد زيادي به
تيم خودم دارم و از اينکه او را در جمع شاگردانم مي بينم بسيار
خوشحالم.

ورزش جهان

ابراهيموويچ؛ بارسا بهترين تيم
جهان است
مهاجم سوئدي بارسلونا در اولين نشست خبري خود به هواداران قول داد تيم
جديدش را در تکرار شکوه سال گذشته همراهي و کمک کند .زالتان ابراهيموويچ
گفت؛ از اينکه انتقالم به بهترين تيم دنيا با تاخير صورت گرفت از همه هواداران
عذرخواهي مي کنم .هواداران فوتبال شناس بارسلونا وضعيت من را درک مي
کنند .در تمام جهان فقط يک باشگاه مثل بارسلونا وجود دارد و عضويت در اين
تيم افسانه يي براي هر بازيکني يک افتخار بزرگ است .بايد با شرايط جديد خود
سازگار شوم و کاري کنم که زوج من و مسي به کابوس همه خطوط دفاعي در
جهان تبديل شود.

دوري پنج هفته يي رونالدو از
ميادين فوتبال

مرد سال اسبق فوتبال اروپا و جهان براي بازگشت به تيم برزيل
با مشکل مصدوميت روبه رو شد .رونالدو در ديدار اخير تيمش با
پالميراس گرفتار مصدوميت کتف شد .مطابق اظهارات مسووالن
کورينتيانس ،رونالدو هنگام پرش براي زدن ضربه سر به توپ به مدافع
حريف برخورد کرد که کتف او دچار آسيب ديدگي شد .پزشکان تيم پس
از معاينه وي عنوان کردند رونالدو حداقل پنج هفته دور از ميدان مسابقه
و تمرين بايد به استراحت بپردازد .ضمن اينکه هنوز مشخص نيست آيا
اين بازيکن 32ساله به انجام عمل جراحي نياز دارد؟ اين اتفاق ناخوشايند
براي رونالدو در حالي روي داد که از مدت ها قبل عزم خود را براي
حضور مجدد در تيم ملي برزيل جزم کرد و با تالش بسيار حتي عنوان
محبوب ترين بازيکن کشورش را همچون گذشته در اختيار گرفت.

چلسي قهرمان شد ،منچستر چين را
گلباران کرد

تيم فوتبال منچستريونايتد در ادامه تور آسيايي خود در چين مقابل تيم
باشگاهي هانگژو ،جشنواره يي از گل برپا کرد .منچستري ها که يکشنبه
شب در ورزشگاه دراگون هانگژو مقابل حريف خود به ميدان رفتند و
آخرين ديدار تدارکاتي از گردش خود را در آسيا انجام دادند ،با نتيجه 8
بر  2پيروزي را از آن خود کردند .در اين ديدار مايکل اوون خريد جديد
اولدترافوردي ها در دقيقه  24زننده نخستين گل تيمش بود .پس از او
نوبت به برباتوف  ،31توسکيچ  ،33اوون  ،40ناني  ،50گيگز 70 ، 61و
 89رسيد که براي قهرمان ليگ برتر انگليس گلزني کنند .در مقابل هانوگو
 78و ساريوا  90تيم ميزبان را مقابل خيل عظيم تماشاگرانش صاحب گل
کرد.از سوي ديگر تيم چلسي با غلبه بر امريکومکزيک به مقام قهرماني
جام چهارجانبه ورلدچلنج  2009رسيد .اين تيم انگليسي که به همراه
نماينده مکزيک در کنار دو تيم ايتاليايي ميالن و اينتر در اين پيکارها در
امريکا حضور داشتند ،بامداد روز گذشته در ورزشگاه کابوي تگزاس ،با
نتيجه  2بر صفر امريکو را شکست داد .در ديداري ديگر که در ورزشگاه
ژيلت فاکسبرو ماساچوست برگزار شد ،دو تيم اينتر و ميالن به مصاف
هم رفتند که اينتر با دو گل ميليتو در دقايق  4و  75برنده داربي ميالن در
اياالت متحده شد .سرخپوشان ليورپول هم که در مرحله آماده سازي
براي حضور در رقابت هاي فصل جديد باشگاهي قرار دارند و به خاور
دور سفر کرده اند ،يکشنبه شب در سنگاپور مقابل تيم ملي اين کشور
پنج گل زدند .آندري ورونين  ،45آلبرت ريرا  ،54کريستيان نمت ، 73
 84و فرناندو تورس  80براي تيم انگليسي گلزني کردند .مردان رافائل
بنيتس ديدار تدارکاتي بعدي خود را يکشنبه آينده در زمين تيم اسپانيول
برگزار مي کند .در ديگر رقابت مهمي که يکشنبه در اروپا انجام شد در
چارچوب رقابت هاي جام آندلوس اسپانيا شاگردان مانوئل بلگريني در
يکي از امتحانات جدي خود برابر االتحاد عربستان متوقف شدند .نيمه
اول اين ديدار با چند موقعيت گلزني براي هر دو طرف به پايان رسيد
و رائول در دقيقه  56براي رئال مادريد گلزني کرد .برتري نا امن رئال
مادريد زياد دوام نياورد و ابوشرعون در دقيقه  64موفق شد دروازه
رئال مادريد را باز کند .در سوي ديگر رقابت هاي يکشنبه شب قهرمان
فصل  2009-2008الليگاي اسپانيا در رقابت هاي جام ويمبلي مقابل
تيم برتر ليگ مصر به پيروزي رسيد .تيم بارسلونا اسپانيا يکشنبه شب
مقابل االهلي در ورزشگاه تازه تاسيس ويمبلي لندن ،چهار بار دروازه
تيم مصري را گشود و يک بار نيز دروازه اش را باز شده ديد .در ديداري
ديگر تاتنهام انگليس  - 2صفر مغلوب سلتيک اسکاتلند شد .کريس کيلن 9
و جرجيس ساماراس  40براي تيم پيروز گل زدند .در پايان اين ديدارها
سلتيک با کسب شش امتياز به مقام قهرماني رسيد و بارسلونا با چهار
امتياز دوم شد.
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Estaki on verge of
joining
German
handball team

Karimi to leave
Persepolis

Mohsen Shadi Naghadeh
has made history

Iran’s Allahkaram Esteki is taking part in training ses-

sions of VfL Gummersbach handball team for the purpose of joining the team.
The 21-year-old Iranian international player is to train
for the next three months at VfL Gummersbach, according to coach Sead Hasanefendic.
“”I’m very happy here in Gummersbach. I would be
the first Iranian player who joins a European team, but
I still have a very long way to go,”” said Esteki.
Despite his young age he has played 36 international
matches for his country.
Gummersbach is fourth in the Handball-Bundesliga
(HBL). A total of 18 teams participate in HBL.

Aghily to join Freiburg
Sepahan of Isfahan defender Hadi Aghily is set to join
Bundesliga’s Freiburg football team.
The 27-year-old Iranian international has traveled to
Germany to take part in the club’s medical tests.
He will be the second Iranian Freiburg player after
Ferydoon Zandi who was a member of the team from
2000 to 2002.
Aghily was part of the Persepolis youth academy, but
he left the club for Saipa in 2001. After three years he
moved to Sepahan where he won the Hazfi Cup. He
also played in AFC Champions League final in 2007.
Aghily played in FIFA Club World Cup in 2007 and has
capped for Iran 32 times

Iranian duo fencers
suffer swine flu
Two Iranian fencers have caught swine flu, according
to Iran’s Sports Medicine Federation president.
Karamollah Alimoradi said on Tuesday that Farnoush
Alipour and Azam Bakhti, two Iranian girls who took
part in the 1st Youth Asian Games in Singapore last
month, were rushed to Isfahan’s Al Zahra Hospital.
“These two fencers will be dismissed from the hospital
but kept under observation. We have not received any
news about swine flu cases among other Iranian athletes,” he stated.
Iran’s National Olympic Committee has recently announced they will not allow their athletes to participate in the 1st Asian Martial Arts Games due to swine
flu scare

Ali Karimi is set to leave Persepolis
football club after not reaching an
agreement with its officials.
“They (Persepolis’ officials) fooled
around with me for four weeks. The
fans must judge me. I will come
back to Persepolis one day to bid
farewell,” Karimi said.

It is said that Karimi, who is known
as the “wizard of Tehran”, will join
Esteel Azin. The 30-year-old midfielder who retired from the national
team last month, has played for Bayern Munich and Al-Ahli of Emirates
as well

Hercules

Warns

Iran’s weightlifting team manager,
Hossein Rezazadeh, warned Iranian
lifters that they would be dismissed
from the national team if they were
not well-prepared.

Iran will take part in the 2nd Islamic
Countries Solidarity Games in Iran in
October, and the World Weightlifting
Championships, slated for December
in South Korea.

“Only lifters will be summoned to the
national team who deserve to take
part in the competitions. We will participate in the upcoming events with
the best lifters,“ the two-time Olympic gold medalist told Mehr News
Agency. Hossein Rezazadeh is an
Iranian former weightlifter and the
current world record holder in the
sport.Born in Ardebil, He has been
nicknamed “The Iranian Hercules“,
he currently holds the world records
in weightlifting’s super heavyweight
class in the snatch, clean and jerk
and total. He is the first Iranian athlete to have won two Olympic gold
medals.

Iran’s Mohsen Shadi Naghadeh has made history, winning
his country’s first rowing gold medal at the World Rowing
Under 23 Championships in Racice, Czech Republic.
The talented Iranian rower came first in the Final B of
Lightweight Men’s Single Sculls after he crossed the line in
six minutes 59.17 seconds on Sunday.
Brazilian rower Alison Silva collected the silver medal
(6:59.17), while Germany’s Linus Lichtschlag stood in the
third place (7:01.40). Some 56 nations took part in the
2009 World Rowing Under 23 Championships July 23-26.
The international rowing world is scheduled to gather again
in ten days time for the World Rowing Junior Championships, which will be held in Brive-la-Gaillarde, France.

Iran to play
Belgium in 2009 FIVB
Junior Volleyball
Iran is scheduled to play Belgium on Friday in its opening
game of the 2009 FIVB Men’s Junior Volleyball World Championship.
A total of 16 teams will take part in the competitions which
takes place from July 31 to August 9 in Pune, India.
Iran will play Belgium, China and Egypt in the preliminary
round in three successive days.
Iran, who has won the bronze medal in the previous edition,
has been drawn into an easy Pool B with China, Egypt (10thplace finisher in the last edition) and Belgium.
The preliminary round will have a total 24 matches, with the
first and second finishers in each pool moving on to Pools E
and F in the second round
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Iran to hold Ferdowsi
cultural week in Germany

Iran will hold the Ferdowsi cultural week in autumn 2009 in Berlin, Germany. Iranian literati Jalal
Khaleqi-Motlaq, Mir Jalaleddin Kazazi and Mohammad Hossein Tusivand will give lectures during the
event. A total of 23 tea-house paintings created by the Iranian artist Mansur Vafaii will go on display
during the event, the head of the Ferdowsi Foundation Yaser Movahhedi-Fard told ISNA.
Naqqali, an Iranian dramatic performance accompanied by traditional Iranian music, will also be
performed during the event and an exhibit of sculptures of Shahnameh will be among the other
programs of the event, he added. It is also planned to establish a statue of Ferdowsi in one of the
squares in the town of Friedrichshafen concurrently with the event, he concluded.
The exact date of the event has not been specified yet. The event is cosponsored by the Ferdowsi
Foundation and the Islamic Culture and Relations Organization.

Mashhad’s Nader Shah
statue to be restored

One of Abolhassan Sediqi’s masterpieces, the sculpture of Nader Shah in Naderi Mausoleum of Mashhad will undergo restoration, director of Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism Department of
Khorasan Razavi said on Wednesday.
Mohsen Lashgari said that the department has allocated a special budget for the restoration including pathology of the masterpiece and removing the
segments. The project will soon be started by the
master’s son Fereidun Sediqi. It is estimated that
the work will take six months to complete, Lashgari said, adding that the research center of the
department and its experts will be supervising the
project.

Don’t

The 14-ton sculpture features Nader Shah Afshar
and three soldiers clad in different Persian costumes accompanying the king, as symbol of solidarity among the Iranian nation. Nader Shah Afshar
the Great ruled as Shah of Iran from 1736 to 1747
and was the founder of the Afsharid dynasty. Because of his military genius, some historians have
described him as the Napoleon of Persia. Sediqi
made the sculpture in Rome and it was later transferred to Iran in 1960 and installed in the mausoleum. Abolhassan Sediqi (1894-1995) was born in Tehran. He was the student of Kamalolmolk and some
critics believe he was the pioneer of Iran’s modern
art. The famous Ali-Akbar Sanati was Sediqi’s student. The Ferdowsi sculpture in Tehran’s Ferdowsi
Square, the Khayyam statue in Laleh Park and the
Kamalolmolk bust in Neyshabur are among Sediqi’s
credits.
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“Survivor”

director
Seifollah
Daad passes away

Filmmaker Seifollah Daad, credited for his famous
hit “The Survivor,” a drama about a Palestinian woman, died at 54.
Author and film editor Daad was hospitalized in Tehran’s Mehr Hospital on July 20 and died of a heart
attack on Tuesday. He had been suffering from a
type of cancer for years.
Daad was the former deputy culture minister for cinematic affairs in the mid-1990s. He had also headed
the House of Cinema for two years. In 1996, he established the Iran Cinema Celebration which gave a
new look to the Fajr film festival.

His dream to make a film on Prophet Mohammad (S)
was never realized even though he had carried out
the preliminary research for it.
Daad made great efforts to remove obstacles to
screening movies in Iran and turned into a popular
figure during his tenure in management.
Born in 1955 in Khorramshahr, Daad was a graduate
of the University of Shiraz, majoring in sociology.
He directed “Kani-Manga” in 1987 which turned out
to be a box office hit in its time. Daad had also been
assigned to do the final cut of “The Morning Son,”
a TV series directed by Behruz Afkhami featuring
the life of Imam Khomeini, founder of the Islamic
Republic.
His future plans were to direct the episode “Tehran
from the Beyond” from the movie “Tehran in Search
of Beauty”.
“It is difficult to be a manager and still be viewed
with affection by cinematic figures. It is also hard
to make a film on the Iran-Iraq war as these kinds
of films are not easy to make, but still remain popular. I experienced a sense of freedom under Daad’s
management and felt encouraged to make movies in
those years,” Filmmaker Sirus Alvand once said in a
commemoration ceremony held last summer.

Mohammad Beheshti, who was once head of the
Farabi Cinematic Foundation, had also talked about
Daad in the same ceremony, saying that Daad was
one of his closest friends, “many come and go in the
routine life of cinema like a gently flowing stream.
But as time goes by, one should not only watch the
stream, but also notice the flowers and cedars growing alongside the stream with their huge shadows.
Daad is one of those cedars.”
Daad had also expressed hope in the ceremony that
Iran’s cinema would reach its rightful place it.
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Fascinating Deserts Yazd
Iran is situated on a high-altitude plateau surrounded by
mountain ranges.
Dasht-e-Kavir and Kavir-e-Lut are well-known deserts of
Iran, both of which are among the hottest areas of the
world.

Kavir-e-Lut is the largest pit inside the Iranian plateau
and probably one of the largest in the world. The maximum annual rainfall registered here is approximately 100

nights in the desert-village houses and enjoy traditional
meals made by locals. Cities located in the desert offer
regular hotel accommodations and modern facilities.
Visitors trekking from Shir Kouh Mountain in Yazd pass
through Mesr Desert and Abr Jungle. The landscape is
dotted with mountains, desert, jungle and lake.

The road passes through two mountain ranges, the biggest desert in West Asia and a jungle with rare trees.
Ecological Conditions
Some of the ecological features of Iranian deserts are
strong sunshine, little rainfall or humidity, and excessive
vaporization. Depending on their altitudes, temperatures
vary. A point far from altitudes can register up to 60 degrees C in summer. During January and May, temperatures average between 22 and 40 degrees C.
Ecological conditions of these deserts are so severe that
they are not tolerable both in summer and winter. It rarely snows there.

Caravansary
Registered
The historical Do-Dar Caravansara (Two-Door
Caravansary) of Yazd was registered on the National Heritage List.
The caravansary is located in Godal Mosalla district in Yazd province, IRNA wrote.
Other caravansaries of Yazd province are as follows:
Saqand in Saqand Village (Robatat district),
Aliabad caravansaries in Aliabad Village, Howz
Jafar and Allahabad (Robatat district), Arjanan
caravansary and tower on Aqda-Ardekan Road,

The annual humidity is below 30 percent. During summer, it decreases at times to 0 percent. Showers in winter
wash away the earth, but often offer little relief to plants
and soil.
mm, CHTN reported.
The average altitude of this desert is 600 meters above
sea level (ASL) and the lowest point near Khabis is 300
meters ASL. The desert experiences sand masses running southward that have formed sand hills.

Dasht-e-Kavir is a geological pit at the north of Kavire-Lut. The minimum altitude of this desert is 400 meters ASL. The major part of Dasht-e-Kavir is exposed to
strong winds and storms that set salt-combined sand in
motion like sea waves.
At times, this phenomenon forms long sand hills with a
height of 40 meters.
From structural viewpoint, Dasht-e-Kavir is very different
from Kavir-e-Lut. The difference of temperature between
days and nights during a year in Dasht-e-Kavir is between
0 and 70 degrees C.

A trip to the uncharted desert of Kalouts is a special
treat, cherished even by native Iranians. Visitors walk
among fantasy-land structures carved out of sand hills
and roll down the soft sand hills, see the Nebka’s (flower
pots of the desert), the incongruent citrus gardens in the
heart of the desert and old fortresses.
They can travel from there to the historical cities of Kerman, Mahan and their surrounding villages, and visit the
lush green Bagh-e Shazdeh (Prince’s Garden) known as
the “Paradise of Desert“. The inner tranquility that descends at night under the dark and starry skies of Shahdad, in the heart of the Iranian desert, is strengthened by
the deep silence of the desert.
Kavir-e-Namak
A trip combining walking and camel riding, together with
sightseeing of ancient towns and villages, takes visitors
to the central salty desert known as Kavir-e-Namak.
Traveling through the heart of the largest salty desert
in the world and experiencing the sights on the way are
fascinating.

Salt polygons, known locally as Kavir-e-Tabaqe, are one
of the special sights awaiting tourists to the region. The
region includes plenty of other historical sites, mosques,
underground water reservoirs and ancient towns and villages in Semnan, Jandaq, Meybod and Yazd.
Tourists with more time may visit the historical Zoroastrian temple of Pir-e Chah-Chak and old pottery shops.
While traveling through the desert, tourists can stay a few

Since the regions always face windy conditions and there
are not sufficient plants to preserve soil, wind erodes the
earth. Therefore, shrubs and trees are planted to block
winds and confront the destructive natural forces.

Water determines and shapes living conditions everywhere. It is only water that helps plants grow and encourages people to stay in an area within the desert.

Water is not easily accessible in all parts of the desert.
Water can be found in springs or stored through the ancient technique of making underground aqueducts called
kariz or qanat. At times, semi-deep wells are dug to get
water. Therefore, desert dwellers make the most of the
minimum water they get.
Local people use highly tolerant animals like camels to
travel or transport goods through the desert. Usually vine
or similar trees with deep roots are planted so that they
could survive the heat and lack of water.
Living in a desert is difficult, but the government can help
improve the living conditions of desert dwellers. This, in
turn, can sustain tourists who bring in revenues and ultimately promote development and prosperity.
Making a Living in the Deserts
People live only in oases in small scales and they rely on
farming, herding animals and migrating. They have to
plant wheat, barley, fruit trees and alike. In some areas,
farming is also in vain. So, they have to make a living just
by herding cattle. When neither of the above helps, they
have to migrate to somewhere else in search for better
living conditions.
Accommodation & Clothing
Sun-dried brick, raw mud and in some areas a limited
quantity of stone are the only constructional materials
used to build houses.

Walls have to be built very thick for the sake of insulation
and roofs have to be built in cupola or vaulted forms to
last longer.
People are usually dressed in bright colors and clothing
is mostly made of cotton. They are loose and long unless
people are influenced by city dwellers? culture.

Although the Iranian plateau forces its compelling situations, its inhabitants struggle for preserving living conditions. These hard working people, who have been struggling for thousands of years in the desert, will not give
up so easily.

Narestan Caravansary located 18 km southwest
of Aqda, Abol-Ma’ali Caravansary in the Bolmir
area of Yazd, Panjeh-Ali Caravansary (Bazaar),
Alahabad Caravansary in Ardekan and PoshtBadam Caravansary.
Spread over 131,551 square km, Yazd is situated at an oasis where the deserts of Dasht-e Kavir and Dasht-e Lut meet. The city is sometimes
called “Bride of Kavir“ because of its location,
Yazd is one of the driest cities of Iran, with an
average annual rainfall of only 60 millimeters.
It is also the hottest place north of Persian Gulf
coast, with summer temperatures blazing above
40¡C (104 ¡F) with no humidity.
The city has a 3,000-year history, dating back
to the time of the Median empire, when it was
known as Ysatis (or Isatis). The present-city
name, however, may have been derived from
Yazdegerd I, a Sassanid ruler. The city was a
Zoroastrian center during Sassanid times.

Marco Polo also commented on Yazd after visiting it:
Yasdi is properly in Persia; it is a good and noble
city with a great amount of trade. They weave
a certain silk tissue known as Yasdi, which merchants carry into many quarters.
When you leave this city to travel further, you
ride for seven days over vast plains. There are
many fine woods (producing dates) upon the
way, such that one can easily ride through. In
them is great sport for hunting, there being partridges, quails and abundance of other game.
Currently, 6,500 historical monuments have
been identified across the province, of which
1,300 have be en registered on the National
Heritage List.
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140 released,
150 still detained
MP Kazem Jalali has said that that the
parliamentary special committee on
post-election unrest detentions has
asked judicial institutions to follow
the letter of the law in all these cases,
and announced that 140 people were
released on Tuesday but 150 are still
detained in Evin prison.

members the medical records of these
two, whom he said died of meningitis
in prison.”

“Also, the prosecutor has assigned a

in their possession, or seriously damaged public property.
The MP also said that some of the
detainees are members of counter-

judge to pursue the issue,” he added.

revolutionary groups.

150 remaining detainees face serious
charges
In a separate interview with the Mehr
News Agency on Tuesday, Jalali elaborated on the situation.

And the committee has asked the
prosecutor general to issue indictments for the 150 prisoners as soon
as possible, he added.
Committee will investigate missing
persons cases
MP Hossein Sobhaninia said on Tuesday that pursuing the fate of those
who went missing during the recent
unrest is also on the parliamentary
committee’s agenda.

“Members of the committee insist that
the detainees be treated in a legal
manner… according to the law, they
should be informed of the charges
(against them) within 24 hours. They
should also have access to lawyers,”
he told reporters on Tuesday.
Jalali added, “The Majlis special committee also asked the Tehran public
and revolutionary prosecutor general
to deal with those who are not facing
serious charges in (a spirit of) Islamic
forgiveness.”
He also stated out that the committee
is ready to hear the complaints of citizens and to take the measures necessary to address their complaints.

Commenting on the committee’s
meeting with the prosecutor general,
Jalali said, “Tehran Public and Revolutionary Prosecutor General Saeed
Mortazavi says those who are in
prison now are individuals who were
arrested during the recent unrest for
inciting the rioters or being (members
of) the rioters’ think tank.”
“Individuals who have attacked public property with firearms” or other
weapons are also still being detained,
he added.
Commenting on the deaths of Mohsen
Rouholamini and Mohammad Kamrani, Jalali stated, “Saeed Mortazavi promised to give the committee

Swine flu
victims reach 42
in Iran
The number of people found infected
with swine flu virus has reached 42,
the director of the infectious diseases management department at the
Health Ministry said on Tuesday.
Mohammad-Mahdi Gooya requested

“As (we) urged in the meeting (with
Mortazavi) that the detainees of the
recent unrest be treated (in a spirit)
of Islamic forgiveness, today (Tuesday) 140 detainees were released,”
he said.
Jalali added, “The prosecutor has said
they (the remaining 150) had firearms, firebombs,” or other weapons
citizens to postpone Umrah travels
as far as possible in order to prevent
the spread of the virus.
He said, during an emergency meeting that was held in the Egyptian
capital Cairo last Wednesday, it was
decided that people under 5 or above
65, people with chronic heart or pulmonary diseases are prohibited from
traveling to Saudi Arabia for Umrah
or Hajj pilgrimages.
The emergency meeting, which was
organized by the Cairo-based Re-

He stated that the committee will
announce how people can contact
its members to provide information
about violations of the law during the
post-election unrest
gional Office of the World Health
Organization for the Eastern Mediterranean (EMRO), discussed the
procedures and precautionary measures for combating swine flu and reducing its spread during Haj and Umrah this year. Gooya said there were
also some infected persons among
the travelers to Singapore, Malaysia,
Thailand and the U.S. The official
urged the people to avoid unnecessary travels or put them off until a
late time and be cautious about their
health and personal hygiene
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