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صفحه 18

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 .

هشدار تازه آمريکا به ايران 
 کاخ سفيد در ادامه سياست هاي بازدارنده خود در قبال برنامه هسته يي ايران 
با هدف گسترش دامنه تحريم ها عليه تهران با اعمال فشارهاي اقتصادي از 
طريق قطع واردات بنزين با هم پيمانان خود در اروپا و اعضاي کنگره امريکا 
به رايزني پرداخت. اين در حالي است که سناي امريکا به تازگي طرح تنبيهي 
عليه شرکت هاي طرف معامله با ايران درخصوص فروش بنزين را در قالب 
اليحه به تصويب رسانده؛ اليحه يي که به باراک اوباما رئيس جمهور اياالت 
متحده امريکا اجازه مي دهد فروش بنزين به ايران را ممنوع سازد. هر چند 
همين حال  در  است.  نفر رسيده   71 امضاي  به  نفر  از 100  هنوز  اليحه  اين 
روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي آورده است مقامات کشورهاي اروپايي 
با اسرائيل به بررسي گزينه اقدام عليه شرکت هاي جهان که 40 درصد بنزين 
ايران را تامين مي کنند، پرداخته اند. اگرچه دولت بوش رئيس جمهور پيشين 
امريکا همواره ايران را به حمله نظامي تهديد مي کرد اما هيچ گاه حاضر نشد 
به گزينه تحريم از جمله قطع واردات بنزين به ايران اقدام کند. اما با روي کار 
به همين خاطر  تنبيهي جايگزين حمله نظامي شد.  اوباما سياست هاي  آمدن 

روز جمعه سناي امريکا در اقدامي ....

ممنوع التصوير شدن هنرمندان
 شايعه يا حقيقت  
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  در حالي که تصاوير کشف محموله 
در  طال  تن  چندين  و  دالر  ميليارد ها 
پخش  ترکيه  تلويزيوني  کانال هاي 
کشور  اين  مقامات  برخي  و  شده 
غنيمتي  آوردن چنين  به چنگ  از  نيز 
خوشحالي  ابراز  بحران  شرايط  در 
کرده اند مقامات ايراني اين خبر را در 

حد ادعا مطرح کرده اند...

صفحه  10اقتصاد

 وزارت اطالعات، خارجه 
و بانک مرکزي: ادعاست

نگراني کلينتون درباره سه 
آمريکايي دستگير  شده 

اجراي »پارسي« با 
خوانندگي هنرمند ايتاليايي  

صفحه 7سیاست

ايران  از  آمريکا  خارجه  امور  وزير 
شهروند  سه  سرنوشت  تعيين  براي 
آمريکايي که در مرز ايران و کردستان 
عراق بازداشت شدند، کمك خواست. 
هيالري کلينتون روز دوشنبه در يك 
ناصر  با  مشترک  خبري  کنفرانس 
گفت  اردن  خارجه  امور  وزير  جوده 

که آمريکا هنوز رسما... 

اسالمي  امير  ساخته  »پارسي«  قطعه 
پانزدهمين  بعد از کسب مقام نخست 
ايتاليا  آهنگسازي  المللي  بين  مسابقه 
فستيوال  در  بولونيا  در شهر  اجرا  و 
بين المللي موتزارت نيز با خوانندگي 
قطعه  شد.  خواهد  اجرا  ايتاليايي  يك 
براي  اسالمي  امير  ساخته  »پارسي« 

ارکستر سمفونيك و خواننده ...

صفحه 17 ادبیاتهنری

تو مشغول 
مردن ات بودي 

زني دارد روي پيشخوان کتاب هاي تازه 
ميان  از  زحمت  به  »چشمه«  فروشگاه 
باز  راه  اقيانوسي  يي،  درياچه  دريايي، 
مي کند و پيش مي رود. اگر داستان مرگ 
معطلي  بدون  بدانيد،  را  وولف  ويرجينيا 
ياد او مي افتيد که يك روز صبح نامه يي 
نوشت، جيب هايش را از سنگريزه سنگين 

کرد و آرام به درون آب خزيد و مرد. 
تنش بود؟ نمي دانم اما اين زن...

هنوز نمي دانم مرتکب 
چه جرمي شده ام

و  زاده  عمران  حنيف  هاي  تالش 
بازيکن  دو  واحدي  نيکبخت  عليرضا 
بخشش  براي  برتر  ليگ  محروم 
محروميت شان بي ثمر نماند و کميته 
بازيکن  دو  اين  محروميت  انضباطي 
منشور  نکردن  رعايت  علت  به  که  را 
اخالقي از حضور در ليگ نهم محروم 

شده بودند به يك نيم... 

صفحه 40 ورزشی
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

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

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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ممنوع التصوير شدن 
شايعه يا حقيقت  

 
بيش از يك ماه است از اعالم ممنوع التصوير شدن بيش از 200 هنرمند 
در سيما مي گذرد. اين شنيده مدام گسترش يافته و نمونه هاي متعددي از 

آن بيان شده است. يك موضوع دوطرفه در اين ميان مطرح است؛ برخي 
هنرمندان مانند »سهيل محمودي«، »عبدالجبار کاکايي« و »ساعد باقري« يا 
دوست  خود  آهنگراني«  »پگاه  و  کوثري«  »باران  همچون  بازيگراني  حتي 
به صورت يك  اتفاق  اين  باشند. گاهي هم  ندارند در سيما حضور داشته 
ها  برنامه  بين سازندگان  اجرايي در  به عنوان دستوري  تاييدشده  نوشته 

اتفاق  اين  که  اند  کرده  تاکيد  مسووالن  روز  چند  اين  در  گيرد.  مي  انجام 
نيفتاده است و هيچ کس نه در سيما و نه در سينما ممنوع التصوير نشده 
است. جعفري جلوه در همدان اعالم کرده است ؛ »در سينماي کشور و جمع 

سينماگران و دست اندرکاران اين عرصه چنين وضعيتي را نداريم. 

قشر وسيعي از سينماگران در صنوف و فعاليت هاي مختلف در سينماي 
کشور مشغول به کار بوده و به رشد و ارتقاي سينماي کشور کمك شاياني 
مي کنند. سينماي ايران سينمايي اخالقي مبتني بر مذهب و ارزش هاي بومي 
چنين  شاهد  کشور  سينماي  مختلف  هاي  بخش  تمامي  در  و  بوده  ملي  و 
وضعيتي هستيم.« او به ايرنا تاکيد مي کند؛ »ادعاي ممنوع التصوير شدن 
برخي  از سوي  اخير  اغتشاشات  در  دخالت  دليل  به  از سينماگران  برخي 
رسانه ها، غيرقابل قبول و مغرضانه است و هرگونه مطلبي دال بر ممنوع 
التصوير شدن برخي فعاالن سينماي کشور را رد مي کنم.«همين چند روز 
از  پس  »هيچ شخصي  گفت؛  مدير شبکه سه سيما  که سرانجام  بود  پيش 

انتخابات در تلويزيون ممنوع التصوير نشده است.«

علي اصغر پورمحمدي نيز با ديگر خبرگزاري شبه دولتي يعني فارس سخن 
گفته است؛ »همه اين حرف ها شايعه است. پس از برگزاري انتخابات، هيچ 

شخصي ممنوع التصوير نشده و نمي شود.

 همه کساني که با تلويزيون همکاري داشته اند، مي توانند به روال سابق 
نيز  حاضر  حال  در  کمااينکه  دهند  ادامه  سازمان  اين  با  را  خود  همکاري 
ادامه مي  ادامه دارد و هيچ وقت قطع نشده و همه به کار خود  اين روال 
هيچ  براي  را  شدن  التصوير  ممنوع  بناي  ما  گفت؛»  دهند.«پورمحمدي 
شخصي نداريم و تمام عالقه مندان به همکاري با تلويزيون، مي توانند مثل 
سابق به فعاليت خود در اين رسانه ادامه دهند.«در اين ميان نمي دانيم نيمه 
تمام ماندن برخي فيلم هاي سينمايي را باور کنيم يا متوقف شدن مجموعه 
تلويزيوني »آشپزباشي« به کارگرداني »محمدرضا هنرمند« آن هم به علت 
حضور معتمدآريا و پرستويي. البته هميشه مواضعي چندگانه وجود دارد 
دليل  را  مالي  مشکالت  تنها  سريال  اين  کننده  تهيه  نوروزبيگي  جواد  مثاًل 
اين تعطيلي اعالم کرده است يا مثاًل نام عبدالجبار کاکايي از تيتراژ سريال 
»رستگاران« حذف شده است و او نيز در اعتراض حاضر نيست در کنار 

ساير عوامل و بازيگران اين سريال حاضر شود.

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

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - عليرضا رياحی

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

صادقيان-

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

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

آزاد است.

مسئوليت آگهی ها و صحت آنها بعهده صاحبان 
آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا رد آگهی 

ها صاحب اختيار ميباشد

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX
Tel:  020  8123 2357 - Fax: 020 8455 4203

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

و دارای چه اصالتی می باشیم.*****

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

امور آگهی ها و تبليغات: 02081232357 - 07811000455

با شاعران معاصر
ايرج جنتی عطايی

شاعر   ، نمايشنامه نويس  عطايی  جنتی  ايرج 
ديماه   1۹ در  که  است  ايرانی  ترانه سرای  و 
همکاری  شد.  زاده  مشهد  شهر  در   1۳2۵
وی با بابك بيات آهنگساز و داريوش اقبالی 
با  مهم  ترانه هايی  خلق  به  منجر  خواننده، 
درون مايه های سياسی، اجتماعی، و عاشقانه 
به  ايرانی  پاپ  موسيقی  تاريخ  در  که  شد 

دوران طاليی مشهور است.

پرنده ی مهاجر 
 ای پرنده ی مهاجر 

 ای پر از شهوت رفتن 
 فاصله قد يه دنياست 

 بين دنيای تو با من 
تو رفيق شاپرک ها 

من تو فکر گله مونم 
 تو پی عطر گل سرخ 

 من حريص بوی نونم 
 دنيای تو بی نهايت 

همه جاش مهمونی نور 
 دنيای من يه کف دست 

 روی سقف سرد يك گور 
 من دارم تو نقب شب جون می کنم 

 تو داری از پريا قصه می گی 
 من توی پيله ی وحشت می پوسم 
 واسه م از پرنده ها قصه می گی 

کوچه پسکوچه ی خاکی
در و ديوار شکسته 

 آدمای روستايی
با پاهای پينه بسته 

پيش تو ، يه عکس تازه ست 
 واسه آلبوم قديمی 

يا شنيدن يه قصه ست 
 توی يه ده صميمی 
 واسه من اما عذابه 

 مثل حس کردن وحشت 
 مثل درگيری خورشيد 

 با طلسم ديو ظلمت 
من دارم تو نقب شب جون می کنم 

 تو داری از پريا قصه می گی 

يک نفر يه روز مياد 
 مثل اسم خودم اينو می دونم 

 می دونم که يك نفر يه روز مياد 
 می دونم که وقتی از راه برسه 

 هر چی که خوبه واسه منم می خواد 
درا رو وا می کنم 

 پنجره ها رو می شکنم 
 مژده ی ديدنشو 

تو کوچه ها جار می زنم 
 وقتی از راه برسه با بوسه ای 

 قفل اين غمستون رو وا می کنه 
 منو به يه شهر ديگه می بره 

 با هوای تازه آشنا می کنه 
 توی اين خونه ی دربسته 

 توی اين صندوق سربسته 
 همه آرزوام گور می شه 

 ميون ديوارای سنگی 
 ميون اين همه دلتنگی 

 شوق زندگی ازم دور می شه 
 يك نفر داره مياد 
 ديوارا رو ورداره 
 يك نفر داره مياد 
 زندگی رو مياره 

 تو اونی ، اون يك نفر 
 ای هم شب تن خسته 
 می تونی کليد باشی 

 واسه درای بسته 
 يك نفر يه روز مياد 

بازجويي از
 سه امريکايي؛

روز  »العالم«  تلويزيوني  شبکه   
کرد؛  اعالم  گزارشي  در  شنبه  سه 
بازجويي  حال  در  ايراني  »مقامات 
که  هستند  امريکايي  فرد  سه  از 
روز جمعه در اين کشور بازداشت 
شدند.«به گزارش فارس ايرج حسن 
در  محلي  امنيتي  مقام  يك  زاده 
استان کردستان ايران در مصاحبه 
شك  بدون  »آنها  گفت؛  »العالم«  با 
روز  چهار  و  هستند  امريکايي 
پيش بازداشت شدند. از اينکه آنها 
اطالعي  خير،  يا  هستند  توريست 
نداريم و در حال بازجويي از افراد 

مورد نظر هستيم.«



جمعه 16 مرداد ماه 1388   -  شماره 108هفته نامه پرشین4

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.co.uk

هشدار تازه 
آمريکا به ايران 
درباره تشديد 

تحريم هاي نفتي 
 

 کاخ سفيد در ادامه سياست هاي بازدارنده خود در قبال برنامه 
هسته يي ايران با هدف گسترش دامنه تحريم ها عليه تهران با 
هم  با  بنزين  واردات  قطع  طريق  از  اقتصادي  فشارهاي  اعمال 
پيمانان خود در اروپا و اعضاي کنگره امريکا به رايزني پرداخت. 
اين در حالي است که سناي امريکا به تازگي طرح تنبيهي عليه 
شرکت هاي طرف معامله با ايران درخصوص فروش بنزين را 
در قالب اليحه به تصويب رسانده؛ اليحه يي که به باراک اوباما 
رئيس جمهور اياالت متحده امريکا اجازه مي دهد فروش بنزين 
به ايران را ممنوع سازد. هر چند اين اليحه هنوز از 100 نفر به 
امضاي 71 نفر رسيده است. در همين حال روزنامه نيويورک 
با  اروپايي  کشورهاي  مقامات  است  آورده  گزارشي  در  تايمز 
اقدام عليه شرکت هاي جهان که 40  اسرائيل به بررسي گزينه 
درصد بنزين ايران را تامين مي کنند، پرداخته اند. اگرچه دولت 
حمله  به  را  ايران  همواره  امريکا  پيشين  جمهور  رئيس  بوش 
نظامي تهديد مي کرد اما هيچ گاه حاضر نشد به گزينه تحريم از 
جمله قطع واردات بنزين به ايران اقدام کند. اما با روي کار آمدن 
اوباما سياست هاي تنبيهي جايگزين حمله نظامي شد. به همين 
به  راي  غيرمنتظره  اقدامي  در  امريکا  سناي  جمعه  روز  خاطر 
تحريم شرکت هاي تامين کننده بنزين به ايران داد. در همين حال 
اسرائيل خبر داد مقامات اين کشور با جيمز جونز مشاور امنيت 
ملي امريکا گفت وگوهايي درخصوص قانوني شدن مصوبه روز 

جمعه سناي امريکا داشته اند. 

تصميم گيري در ماه سپتامبر

از سويي روز دوشنبه رابرت گيبس سخنگوي کاخ سفيد اعالم 
کرد اياالت متحده امريکا به منظور آنچه جلوگيري از دستيابي 
ايران به سالح هاي هسته يي خوانده شده به هر اقدامي متوسل 
خواهد شد. به گزارش آفتاب سخنگوي کاخ سفيد همچنين افزود؛ 
اوباما در ماه سپتامبر وضعيت را بررسي خواهد کرد و پس از 
آن در مورد شيوه حل و فصل بحران هسته يي تصميم خواهد 
گرفت. به گفته گيبس، امريکا و کشورهاي متحدش معتقدند ايران 
نبايد به سالح اتمي دست پيدا کند. رابرت گيبس گفت ايران هنوز 
رسمًا به بسته پيشنهادي گروه 1»-۵متشکل از پنج کشور عضو 
کشور  اين  با  اتمي  مذاکره  براي  آلمان-  و  امنيت  دائم شوراي 
پاسخي نداده است. اين مقام کاخ سفيد گفت امريکا و کشورهاي 
متحدش موثر بودن سياست مذاکره با ايران را در ماه سپتامبر 
امسال مورد بازبيني قرار خواهند داد. او گفت؛ »ما معتقديم مهم 
است هر اقدامي که الزم باشد انجام شود تا از دستيابي ايران به 
سالح اتمي جلوگيري به عمل آيد.« رابرت گيبس سياست مذاکره 

رابرت  کرد.  بيان  اين هدف  تحقق  براي  اقدام  اولين  را  ايران  با 
گيبس از اظهارنظر درباره اينکه آيا امريکا تحريم ها عليه ايران را 
تشديد خواهد کرد يا خير، خودداري کرد. از سوي ديگر، هيالري 
کلينتون وزير امور خارجه امريکا نيز روز دوشنبه از اظهارنظر 
درباره احتمال تحريم بنزين وارداتي ايران خودداري کرد. کنگره 
اما  امريکا در اين خصوص پيش نويس طرحي را آماده کرده، 
هنوز آن را به راي نگذاشته است. هيالري کلينتون نيز در ماه 
هاي اخير چند بار در مورد وضع تحريم هاي »فلج کننده« عليه 
ايران هشدار داده است. با اين همه، او روز دوشنبه از اظهارنظر 
درباره ماهيت تدابير تنبيهي مورد نظرش عليه ايران خودداري 
و در عوض بر سياست مذاکره مستقيم يکجانبه و چندجانبه با 
از  تعدادي  با  گفت  امريکا  خارجه  امور  وزير  کرد.  تاکيد  ايران 
ديپلمات هاي امريکايي مستقر در کشورهاي ديگر براي بررسي 
در  داد  هشدار  او  است.  کرده  مشورت  ايران  جاري  تحوالت 
صورت عدم پاسخ »مثبت« ايران به جامعه بين الملل تدابير تازه 
يي عليه ايران اتخاذ خواهد کرد؛ تدابيري که به گفته وي مي تواند 

شامل تحريم ها باشد. 

 به نقل از نيويورک تايمز اعمال تحريم واردات بنزين به ايران 
شده  مي  تلقي  دشوار  بسيار  و  پرخطر  امري  پيش  ها  مدت  از 
است؛ چرا که اين امر نيازمند شرکت روسيه و چين و بسياري 
از کشورهاي ديگر که از تجارت با ايران سود مي برند، است. 
هفته  در  اند  کرده  تاکيد  اروپايي  هاي  ديپلمات  حال  همين  در 
امريکا  دولت  مقامات  با  خصوصي  وگوهاي  گفت  اخير  هاي 
براي  اوباما  االجل  ضرب  ايران  که  صورتي  در  اينکه  درباره 
بايد  آيا  بگيرد  ناديده  را  سپتامبر  ماه  اواسط  تا  مذاکرات  آغاز 
به سوي چنين تحريمي حرکت کنند يا خير، داشته اند. براساس 
است  ممکن  تا چه حد  اقدامي  چنين  اينکه  ارزيابي  گزارش،  اين 
تاثيرگذار باشد به دليل حوادث اخير در ايران دشوار بوده است. 
برخي تحليلگران بر اين عقيده اند که اين اقدام مي تواند موجب 
تشديد شرايط در تهران شود و برخي ديگر بر اين عقيده اند که 
تهران مي تواند براي تغيير توجه از حوادث اخير به سوي مقابله 

با غرب استفاده کند. 

آر. نيکالس برنز که در طول حکومت دولت بوش رهبري سياست 
امريکا در قبال ايران را به عنوان معاون وزير امور خارجه بر 
بي  و  سخت  هاي  تحريم  شد؛  مدعي  باره  اين  در  داشت  عهده 
توجه  با  اما  نبود  منطقي   2006 و   200۵ هاي  در سال  رحمانه 
اکنون  تحريم هاي شديدتر  نژاد  احمدي  به شرايط جديد دولت 
منطقي است. بر اساس اين گزارش ها اليحه مشابهي در مقابل 
با  برخورد  براي  ايران«  شده  پااليش  نفت  هاي  تحريم  »قانون 
برنامه هسته يي تهران در مجلس نمايندگان امريکا وجود دارد. 
اکثر  گفت  مجلس  اين  دموکرات  نمايندگان  از  يکي  هارمن  جين 
ايران فشار وارد  به  اين کار شديداً  قانونگذاران امريکا معتقدند 
مجلس  در  هم  و  در سنا  هم  احتمااًل  اليحه  اين  و  آورد  خواهد 
اليحه  اين  تصويب  البته  شد.  خواهد  تصويب  امريکا  نمايندگان 
شد.  خواهد  اجرا  راحتي  به  ها  تحريم  که  نيست  اين  مفهوم  به 
همان طور که دولت بوش هنگام اعمال سه قطعنامه تحريم هاي 
نسبتًا ماليم در سازمان ملل متوجه شد ايران اهرم بزرگي در 
وابسته  آن  نفت  توليدات  به  که  کشورهايي  و  ها  شرکت  برابر 
ها  امريکايي  »اگر  داد  برنز هشدار  دارد. همان طور که  هستند، 
تنها کشورهايي باشند که تحريم ها را اعمال مي کنند اين تحريم 
ها موفقيت آميز نخواهد بود«. اين اليحه عليه همه شرکت هايي 
که به ايران بنزين مي فروشند يا تحويل مي دهند تحريم هايي 

را اعمال مي کند.
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ايران

پشت پرده
اخراج کارکنان ايراني شرکت آلماني 

در صورت حضور در اعتراض ها
شرکت آلماني »ناف گيپس کي جي« طي دستورالعمل مکتوبي به کارمندان 
بومي اش در ايران، به آنها هشدار داد در صورت دستگيري در تجمعات 
کار  از  بالفاصله  دهم،  جمهوري  رياست  انتخابات  نتايج  به  اعتراضي 
نامه  در  ژورنال  استريت  وال  روزنامه  گزارش  به  اخراج خواهند شد. 
شرکت »ناف گيپس کي جي« که ۳0 تير ماه براي صدها کارمند ايراني 
آن ارسال شد، آمده است؛ »با وجود اينکه اعتراض و شرکت در تجمعات 
يك عقيده شخصي است اما در صورتي که عواقب کارهاي آنها روي 
شرکت تاثير بگذارد فوراً اخراج خواهند شد.« گفتني است يك سخنگوي 
وزارت خارجه آلمان به روزنامه وال استريت ژورنال گفت دولت اين 
کشور از دستور العمل صادر شده توسط شرکت ناف بي اطالع است 
اما اگر بنگاه هاي آلماني بخواهند کارمندان شان را محدود يا از فعاليت 
هاي اجتماعي منع کنند دولت آلمان استقبال نخواهد کرد. گفته مي شود 
بعد از اينکه رئيس شرکت در ايران دستگير شد اين شرکت توافق کرد 
در صورت هشدار به کارکنانش اين فرد از زندان آزاد شود. اين اتفاق 
بنز  مرسدس  مادر  شرکت   Daimler AG شرکت  که  است  حالي  در 
کردند  اعالم  زيمنس  مانند  ايران  در  آلماني  فعال  هاي  ديگر شرکت  و 
دخالتي در امور خصوصي کارکنان شان در خارج از محل کار نخواهند 

داشت.

پسر در برابر پدر
 آيت اهلل خزعلي اعالم کرد؛ مدت مديدي است پسرم مهدي خزعلي از 
هرچه  و  گرفته  قرار  مقابل  در خط  درست  منحرف شده،  مستقيم  راه 
نصيحت مي کنم و براي هدايتش متوسل به اولياي خدا مي شوم، اثر 
نمي کند. به گزارش فارس وي در بيانيه يي افزوده است؛ با بعضي از 
علماي بزرگ صحبت کردم، فرمودند دست نگه دار، شايد به راه بيايد. 
ديگر کاسه صبرم لبريز شده، ديگر با او صحبت نمي کنم و حرف هاي 

نامناسب او را برنمي تابم. 

دستگيري رئيس پااليشگاه تهران؛ 
سايت الف از دستگيري رئيس پااليشگاه تهران خبر داده است. ظاهراً 
بوده  بازداشت  اين  اصلي  دليل  تهران  پااليشگاه  در  اعتصاب  احتمال 
عضو  اردستاني  سليماني  عبدالرحيم  االسالم  حجت  همچنين  است. 
به  مفيد،  دانشگاه  استاد  و  قم  علميه  حوزه  مدرسين  و  محققين  مجمع 
از  جمعي  شهادت  روز  چهلمين  در  زهرا)س(  بهشت  در  حضور  جرم 

هموطنان، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دستگير شده است.

درخواست فيلمسازان جهان براي 
آزادي بهاري؛

 بيش از ۳00 نويسنده، فيلمساز و روزنامه نگار مشهور جهان در بيانيه 
نيوز ويك و مستند  بهاري خبرنگار مجله  مازيار  آزادي  يي خواستار 
براي  بهاري که  مازيار  آمده است  بيانيه  اين  اند. در  ايراني شده  ساز 
بود،  رفته  تهران  به  ايران  جمهوري  رياست  انتخابات  خبري  پوشش 
اثبات جرمي  بدون  و  اش  با خانواده  ديدار  يا حق  وکيل  داشتن  بدون 
انجمن  ادبي شناخته شده چون  انجمن هاي  در زندان به سر مي برد. 
هاي »پن« امريکا و کانادا و نام هاي ادبي برجسته چون اورهان پاموک 
نادين گورديمر نويسنده آفريقاي جنوبي، مارتين  اهل ترکيه،  نويسنده 
ايمس نويسنده سرشناس انگليسي، پل استر نويسنده امريکايي و نوام 
چامسکي نظريه پرداز مشهور از جمله امضا کنندگان اين بيانيه هستند. 
از روزنامه نگاران و خبرنگاران سرشناس جهان نيز توماس فريدمن، 

کريستين امانپور و مارين پرل اين بيانيه را امضا کرده اند.

دستگيري هاله سحابي؛
برابر  در  گذشته  روز  سحابي  اهلل  عزت  مهندس  دختر  سحابي  هاله   
بهارستان به وسيله لباس شخصي ها دستگير شده و به وسيله يك پژو 
يشمي رنگ به محلي نامعلوم انتقال يافته است. هاله سحابي ۵4 ساله و 
مبتال به بيماري قند است.شاهدان عيني از دستگيري چند نفر ديگر نيز 

در بهارستان خبر مي دهند.
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حاشيه هاي آخرين 
تحليف احمدي نژاد 

 

 ساعت۳0/7 صبح، 14 مرداد 88، ميدان بهارستان.يك ساعت و 
نيم پيش از آغاز مراسم تحليف محمود احمدي نژاد خودروهاي 
ون، موتور و آمبوالنس متعلق به نيروهاي امنيتي و انتظامي در 
بعد  ساعت  نيم  شدند.  مستقر  اطراف  هاي  خيابان  و  بهارستان 
ميدان  در  مستقر  امنيتي  فرماندهان  دستور  به  مترو  مسووالن 
خودروهاي  شدند.  مترو  درهاي  بستن  به  موظف  بهارستان 
ميهمان هاي ويژه از خيابان هاي احاطه شده توسط خودروهاي 
خبرنگاران  کارت  است،  روها خلوت  پياده  مي شود،  رد  امنيتي 
به تنهايي اعتبار ندارد. بايد کارت ملي يا گواهينامه ارائه کنند تا 
به چند خبرنگار روزنامه هاي اصالح  بگيرند.  کارت ويژه تردد 
طلب همان ابتدا هشدار داده شد که قرار بوده به آنها اجازه ورود 
ندهند اما اگر قول بدهند شيطنت نکنند، برخي ها واسطه مي شوند 
حتمًا  فردا  که  کنند  مي  يادآوري  دوستانه  بروند.  مراسم  به  تا 
مطالب شان را مي خوانند تا ببينند مبادا از اين ديالوگ دوستانه 
چيزي نوشته باشند. البته چند خبرنگار و عکاس را هم راه ندادند. 

اسم شان در ليست بود اما مي گفتند کارت شان نيست.

ميزهاي پذيرايي چيده شده بود. در راهروها فرش قرمز انداخته 
سفير  داشت،  هم  ويژه  هاي  ميهمان  خبرنگاران،  جايگاه  بودند. 
نبودند. يا کاردار سفارت يا دبير دوم سفارتخانه هاي کشورهاي 
آفريقايي يا حاشيه خليج فارس. در صحن علني تعدادي صندلي 

هم اضافه شده بود. تصور مي رفت ميهمان هاي بسياري بيايند 
و 2۹0 صندلي کم باشد، اما وقتي مراسم شروع شد و همان 2۹0 
دادند  اجازه  ديپلمات  مقامات  به  ماند  صندلي هم بسياري خالي 
برخي از آنها پايين بروند و صندلي هاي سبز پر شود. گفته مي شد 
نمايندگان اقليت نمي آيند يا اگر بيايند هنگام تحليف مي روند اما 
برخي آمدند و تا آخر هم ماندند؛ »عليخاني، خباز، مقيمي، سنايي، 
نماينده  دستغيب  زنجان،  نماينده  نصيري  پزشکيان،  پورفاطمي، 
اصالح طلب شيراز، فروزش، پشنگ، شهرياري، اميري، کواکبيان، 
اوليا، سجاديان، يوسف نژاد و حسين هاشمي«. اما باقي اصالح 
فراکسيون  رئيسه  هيات  اعضاي  تمام  شامل  که  نيامدند  طلبان 
اقليت مي شد. تابش، قنبري، انصاري و نريمان نمايندگاني بودند 
که غايب بودند و باقي اصالح طلبان هم به تاسي از آنها نيامدند. 
مابقي 42 غايب مجلس هم از اصولگراها بودند؛ چهره هايي مانند 
کاتوزيان، عباسپور و... ساعت8/۵0 که شد صداي هلي کوپتر در 
تمام فضاي بهارستان پيچيد و 20 دقيقه بعد مردان احمدي نژاد 
در کنار او وارد هرم سبز شدند. گرچه چند ساعت بعد يك »مقام 
نژاد  احمدي  گفت  و  کرد  وگو  گفت  فارس  خبرگزاري  با  آگاه« 
سوار آن هلي کوپتر نشده اما ساعت 11 صبح هم که احمدي نژاد 
رفت باز هم همان صدا آمد. علي کردان که وارد مجلس شد و در 
رديف دوم نشست، تا چند صندلي اطرافش خالي بود. هيچ کس 
کنار دست او ننشست تا تنهايي به نظاره تحليف بنشيند. مشايي، 
محصولي، رحيمي، ثمره هاشمي و سعيدلو که بايد مي آمدند و 
آمدند. جنتي هم آمد تا جمع شادباش گويان به احمدي نژاد تکميل 
شود. وزير دفاع صالح ديده بود با کت و شلوار بيايد و لباس 
لباس فرم  با  اما فيروزآبادي و احمدي مقدم  به تن نکند  نظامي 
آمدند. روح اهلل حسينيان و رسايي شاد بودند و با همه روبوسي 
بعد  کابينه  در  گفتند  نيامدند. مي  البته چند وزير هم  مي کردند. 
البته  جايي ندارند و نيامدند. غايبان تنفيذ هم اينجا غايب بودند. 
برگزار  تحليف  نيامدند.  اينجا  بودند  رفته  تنفيذ  به  که  هم  برخي 
احمدي  و  آمد  کوپتر  هلي  آن  هم صداي  باز  و  تمام شد  و  شد 

نژاد رفت. اما ميهمان هاي ويژه و خبرنگارها و نماينده ها با پاي 
پياده  بهارستان خارج شدند.  درهاي  از  هم  باز  ماشين  و  پياده 
روها فرق کرده بود. شلوغ بود. پياده روهاي بهارستان مملو از 
مردمي بود که به آرامي راه مي رفتند. ماموران امنيتي و انتظامي 
هم با آرامش در کنار آنها ايستاده بودند يا در ميان مردم قدم مي 
زدند. تنها چند نفر از مردم براي چند نماينده تعريف مي کردند 
که يك خانم مسن از طرف برخي افراد که لباس نيروي انتظامي 
به تن نداشتند، کتك خورد. تعريف مي کردند چند مامور نيروي 
انتظامي به اين نحوه برخورد معترض شدند و سعي کردند اين 
خانم مسن را از آن محدوده بيرون ببرند تا سوار ون هاي مشکي 
افرادي که مامور نبودند اين خانم مسن با  اما با اصرار  نشود. 
برده  و  شده  شخصي  خودرو  يك  سوار  مردم  اعتراض  وجود 
مي شود. اين روايت در حالي براي نمايندگان تعريف مي شد و 
آنها سري به نشانه تاسف تکان مي دادند که برخي از رانندگان 
نمايندگان براي نماينده هايشان خبر آوردند که اين خانم مسن 
»هاله سحابي« دختر عزت اهلل سحابي رئيس شوراي فعاالن ملي- 

مذهبي است.

چون  شود  زخمي  نبايد  پزشکان  گفته  به  و  دارد  ديابت  او   
زانتيا  سوار  نمايندگان  شد.  خواهد  شديد  هاي  خونريزي  دچار 
چه  گر  بود.  باال  خودروهايشان  شيشه  شدند.  پژوهايشان  يا 
محوطه  توانستند  سختي  به  اما  است  مشخص  خودروهايشان 
اطراف ميدان بهارستان را ترک کنند. خودرو نمايندگان از مقابل 
چند دبيرستان در خيابان جمهوري که مي گذشت از درهايشان 
دانش آموزان دبيرستاني که بايد براي انتخاب رشته به آنجا مي 
رفتند، نمي توانستند خارج شوند. عقربه هاي ساعت که نزديك 12 
ظهر شد ديگر بهارستان از حضور ميهمان هاي ويژه خالي شده 
بود. پياده روهاي شلوغ مانده بود و14 مرداد، سالروز صدور 
فرمان مشروطه توسط مظفر الدين شاه درست 120 سال پيش. 

خودداری بريتانيا، آمريکا و فرانسه جهت 
اعالم تبريک با محمود احمدی نژاد

  بريتانيا، آمريکا و فرانسه اعالم کردند که از ارسال پيام هاي تبريك به محمود احمدي نژاد خودداري 
خواهند کرد. در آستانه برگزاري مراسم تحليف احمدي نژاد، دولت آمريکا گفته است که او را به عنوان 
ايران به رسميت مي شناسد. رابرت گيتس سخنگوي کاخ سفيد، روز سه شنبه  رئيس جمهوري منتخب 
گفت که مشروع بودن رياست جمهوري محمود احمدي نژاد يك موضوع داخلي است که به مردم ايران 
مربوط است و ارتباطي به آمريکا ندارد. او در نشست خبري کاخ سفيد تاکيد کرد که محمود احمدي نژاد 
است.  نکرده  تغيير  ايران  با  اتمي  مذاکره  براي  آمريکا  برنامه  و  است  ايران  منتخب  رئيس جمهوري 
کشورهاي اروپايي متحد آمريکا از جمله بريتانيا اعالم کرده اند که به مراسم سوگند محمود احمدي نژاد 

نماينده خواهند فرستاد.

نامه تبريك به محمود احمدي نژاد را  اين همه، دولت هاي بريتانيا و آلمان گفته اند که قصد ارسال  با   
ندارند. آمريکا که با ايران روابط ديپلماتيك ندارد ديپلماتي در مراسم تحليف احمدي نژاد نخواهد داشت. 
احمدي نژاد  نشناختن  رسميت  به  معناي  به  امر  اين  که  کرد  تاکيد  سه شنبه  روز  سفيد  کاخ  سخنگوي 

نيست. 

کشورهاي غربي به احمدي نژاد تبريک نمي گويند 
همزمان با اظهارات سخنگوي کاخ سفيد، در لندن نيز سخنگوي دفتر نخست وزيري بريتانيا، سخنان 
تبريکي براي احمدي نژاد  نامه  براون، نخست وزيرهيچ گونه  بيان کرد و گفت که گوردون  مشابهي را 
نخواهد فرستاد. وي به همين مختصر بسنده کرد و از دادن توضيحات بيشتر و دليل چنين تصميمي 

خودداري ورزيد. 
به  تنها  احمدي نژاد،  براي  اسالمي  جمهوري  رياست  دوم  دور  آغاز  تبريك  پيام  ارسال  از  خودداري 

واشنگتن و لندن محدود نمي شود. 
روز سه شنبه، کاخ اليزه نيز اعالم داشت که نيکال سارکوزي، رئيس جمهور فرانسه هم از ارسال پيام 
اليزه  کاخ  مقامات  از  يکي  از  نقل  به  رويترز  خبرگزاري  کرد.  خواهد  خودداري  احمدي نژاد  به  تبريك 
مي گويد که هيچ برنامه اي براي فرستادن پيام ]تبريك[ در کار نيست. پيش از اين نيز يك سخنگوي دولت 
آلمان گفت که آنگال مرکل، صدراعظم اين کشور، قصد ندارد به مناسبت انتخاب دوباره احمدي نژاد به 

وي تبريك بگويد.

 کالوس فاتر، معاون سخنگوي دولت آلمان، روز دوشنبه با اعالم اين خبر افزوده بود: »با توجه به 
رويدادهاي پس از انتخابات جنجال آميز رياست جمهوري در ايران، براي صدراعظم آلمان ارسال پيام 
تبريك غيرقابل تصور است. «در همين حال دولت سوئد روز سه شنبه اعالم کرد که به عنوان نماينده 
رسمي اتحاديه اروپا در مراسم تحليف احمدي نژاد در مجلس شوراي اسالمي حاضر خواهد شد. وزارت 
امور خارجه سوئد در بيانيه اي که روز سه شنبه منتشر کرد اعالم کرده است ماگنوس ورنس تت، سفير 
اين کشور در تهران، در مراسم روز چهارشنبه به عنوان نماينده رياست دوره اي اتحاديه اروپا حضور 
خواهد داشت. اين بيانيه دولت سوئد در حالي صادر شده است که تاکنون هيچ يك از سران کشورهاي 

غربي براي محمود احمدي نژاد به مناسبت »انتخاب دوباره« او پيام تبريك نفرستاده اند. 

اعتراضات در لندن هنوز ادامه دارد
به برخورد  اعتراض  به گزارش خبرنگار هفته نامه پرشین در روز های گذشته در 
به  لندن   ساکن  ايرانيان  احمدی نژاد  محمود  اعالم  و  معترضين   با  دولتی  نيروهای 

تجمعات اعتراض آميز در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ادامه دادند.

تعدادی از هموطنان در مقابل سفارت جمهوری اسالمی واقع در محله کنزينگتون دست 
به تجمع زدند.آنها با در دست داشتن پالکاردهائی با مضمون های معترضانه به سرکوب 

معترضين  حمايت خود را از معترضين اعالم ميداشتند.

افرادی ديگر هم رأی داده بودند، بعنوان طرفداران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، 
از نمادهای سبز رنگ و سفيد استفاده کرده بودند.

الزم به ياد آوريست  بدليل حضور همزمان گروههای اپوزيسيون و مخالف جمهوری 
نتيجه  به  معترضين  طرف،  دو  ميان  تنش  هرگونه  از  جلوگيری  جهت  پليس  اسالمی، 

انتخابات را به پشت نرده ها هدايت می کرد.



7 هفته نامه پرشین جمعه 16 مرداد ماه 1388   -  شماره 108

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.co.uk

برای دوام و استمرار هرچه 
بيشتر  هفته نامۀ پرشين، 
ما را به صاحبان  مشاغل 

معرفی نماييد. آگهی های 
شما موجب ارتقاء کيفيت اين 

هفته نامه خواهد شد.   

توي سرما هم 
بي کاپشني! 

 
 خوانندگان جان، سالم. در شماره قبل، قسمتي از ترانه 
معروف »پارميدا« را براي شما به صورت کامال عميق و 
پليد  اهداف  از  ديگر  بخشي  کرديم.امروز  واکاوي  علمي 
ابزار دقيقي  آن را برايتان نمايان مي کنيم. نشانه شناسي 
به ما مي دهد تا اشارات و ارجاعات فرامتن اين ترانه را 

بهتر درک کنيم. 
تو سرما هم بي کاپشني/تو مانکن بي ساکشني 

خواست  مقابل  در  ايستادگي  و  غرض ورزي  راستي  به 
مردم تا به کي؟ ترانه سرا قصد دارد نپوشيدن کاپشن در 
فصل سرما را ارزش جلوه بدهد و آن را همطراز مانکن 
بزند.  »ليپوساکشن« جا  به عمل الغري  نياز  بدون  بودن 
اما چه راز و سري در »کاپشن« نهفته است که اتاق فکري 
ترانه، چنين خصمانه در مقابل آن موضع گرفته؟  پشت 
را  اشرافيگري  با  مبارزه  و  عدالت  مهرورزي،  که  آنان 
برنمي تابند، چه کودکانه و چه ابلهانه نمادهاي اين حرکت 
سال  چهار  از  بيش  مي دانيم  همه  مي کنند.  نهي  را  عظيم 
نمادي  به  تبديل  رنگ«،  سفيد  پاييزه  »کاپشن  که  است 
جهاني براي گفتمان آزادگي، عدالت و مبارزه با استکبار 
شده. همين امر است که ژاژ خاييدن آشوب طلبان را در 
دارم،  عالقه  به شما  من  مانکن«  »ساسي  آقاي  دارد.  پي 
اما شما توي اين سال ها خيلي تغيير کرده ايد. مگر خود 
تعريف  کاپشن  از  جان«  »اي  ترانه  توي  که  نبوديد  شما 
چه  واي  مياد/  بهت  چقد  مياد/  بارون  »داره  مي کرديد: 
يه  واست  مي خرم  و/  رفيق خودمي  کاپشن/تو  تو  باليي 
کمري فول آپشن« چه بر سر شما آمده؟ مطمئنم به شما 
اطالعات غلط داده اند که ضد کاپشن شده ايد. لياقت شما 

همين است که سرتان به سقف کوبيده شود. 
واسه با من بودن تو طالبي/عجب اغتشاش طلب جالبي 

دروغين  مدعيان  که  کرديم  عنوان  قبلي  ترانه هاي  در 
اصالحات، يکسره به دنبال تلقين اين موضوع هستند که 
پيروزي  زودرس  اعالم  قضيه  آنهاست)همان  با  اکثريت 
انتخابات توسط آقاي مير حسين موسوي(. در اين بيت 
ترانه سرا  مي کنيم.  مشاهده  را  ترفند  اين  ديگر  بار  يك 
بودن طالب هستي! شکسته  براي همراه من  تو  مي گويد 
آقاي  چيزهاي  با  چيز  نيست ها)اين  چيزي  بد  هم  نفسي 

موسوي فرق دارد!( 
جزاير  بريم  که  يا  پاريس/  بياي  بام  دارم  دوس 

مارماريس 
اين بيت سندي ديگر در اثبات رابطه اغتشاشات اخير با 
کشورهاي غربي را آشکار مي کند. وعده اقامت در پاريس 
و جزاير مارماريس به جوانان فريب خورده در اين ترانه 
اين  در  که  بيت هايي  تمام  که  شگفتا  نيست.  کتمان  قابل 
با  مخملين ها  رابطه  از  پرده  کرده ايم  بررسي  وقت  چند 
کشورهاي غربي بر مي دارد، از چين و روسيه و ونزوئال 
ادعاي  بودن،  کذب  که  روست  اين  از  نشده.  تعريف 
کشورها  و  شهرها  اسامي  از  استفاده  بودن  تصادفي 
اثبات مي گردد. آشوبگران نه تنها ذکر خيري از کشورها 
ديگري  ترانه  در  يکجا  بلکه  نمي کنند،  نهم  دولت  دوست 
»تو  از ساسي مانکن، روسيه را هم زير سوال مي برند. 
چشات قشنگ تر از مانکن روسي/دوست دارم، عاشقتم 
خيلي ملوسي« حاال کاري به سخيف بودن مضمون بيت 

مذکور نداريم. 
ميتسو  يه  ميخرم  واست  ميشي/  تو   20 باز  همه  بين 

بيشي 
اگر دقت کرده باشيد، انگشت شمار طرفداران نامزدهاي 
خاطر  همين  به  هستند،  نوجوان  و  سال  بچه  مغلوب، 
همه  ميان  هم  آن   20 نمره  وعده  با  اغتشاشات  سران 
درس  هواي  و  حال  در  هنوز  که  را  آنها  همشاگردي ها، 
يك  مي کنند. خريدن  اغفال  هستند،  دانشگاه  و  مدرسه  و 
رابطه  ياد  را  ما  خورده،  فريب  هر  براي  ميتسوبيشي 
مي اندازد.  اخير  ناآرامي هاي  با  ثروت  و  قدرت  باندهاي 
همان قضيه معروف »بال مال بال مال/ برات مي خرم طال 

مال!« 
و  نريز  عشوه  پس  ميوووووووووو/  و  مني  پيشي  تو 

بياوووووووو 
يعني  رجبي،  فاطمه  خانم  تئوري  اثبات  در  هم  بيت  اين 
»سگباز و گربه باز بودن طرفداران نامزدهاي اصالح طلب« 
است. به قول ننه جون من، خرس گنده خجالت نمي کشد 
هم شد  اين  آخر  مي آورد.  در  گربه  ترانه صداي  در  که 

ترانه؟ 
ادامه دارد! 

نگراني کلينتون درباره سه 
آمريکايي دستگير  شده 

شهروند  سه  سرنوشت  تعيين  براي  ايران  از  آمريکا  خارجه  امور  وزير 
کمك  شدند،  بازداشت  عراق  کردستان  و  ايران  مرز  در  که  آمريکايي 

خواست. هيالري کلينتون روز دوشنبه در يك کنفرانس خبري مشترک با 
ناصر جوده وزير امور خارجه اردن گفت که آمريکا هنوز رسما تاييد خبر 
دستگير شدن اين سه آمريکايي را دريافت نکرده است. وي در عين حال از 
دولت ايران خواست که اين سه نفر را »هرچه سريع تر بازگرداند.« کلينتون 
گفت که در مورد وضعيت اين سه شهروند آمريکا نگران است و مي خواهد 
که هرچه سريع تر مساله آنها حل و فصل شود.دولت آمريکا هنوز رسما نام 
اين سه نفر را اعالم نکرده است. رسانه هاي آمريکا روز دوشنبه آنها را 
شين بائر، عکاس خبرنگار آزاد، سارا شورد و جاشوآ فتل معرفي کردند. 

»نيو آويکن مديا« يکي از خروجي هاي رسانه اي آمريکا بائر را »نويسنده اي 
مستعد و عکاس« توصيف کرد که به زبان عربي تسلط و به فرهنگ عربي 
اواخر  که وي  افزود  اين رسانه  اجراي  فونتس، سردبير  آنت  دارد.  عالقه 
سال گذشته به خاورميانه به عنوان نويسنده و گردشگر سفر کرده بود. 
شورد در وب سايت ماتادور، که وب سايتي درخصوص نوشته هاي سفري 
است، خود را معلم زبان انگليسي،  نويسنده و فعال حقوق بشر معرفي کرده 
»آپرو  راهي خاورميانه شد.فتل ظاهرا سازمان  اواخر 2008  نيز  او  است 
دولت  است.  کرده  ترک  خاورميانه  به  براي سفر  قبل  ماه  را هشت  وکو« 
آمريکا مي گويد که سفير سوئيس در تهران ضمن تماس با مقام هاي ايراني 
مقام هاي  آمريکاست.  در مورد سه شهروند  اطالعات  در حال جمع آوري 
کردستان عراق مي گويند که سه آمريکايي روز جمعه در حال گردش در 
مناطق مرزي ايران و کردستان عراق بودند که به وسيله نيروهاي ايراني 
دستگير شدند. معاون سياسي و امنيتي استاندار کردستان گفته است سه 
فرد ناشناسي که به گفته خود آمريکايي هستند و در مرز مريوان دستگير 

شده اند به طور غيرقانوني و قاچاق وارد کشور ايران شده اند. 

جمعه  روز  بعدازظهر  کرد:  عنوان  مهر  با  گفت وگو  در  حسن زاده  ايرج 
نيروهاي نظامي و امنيتي در مرز مريوان با کشور عراق سه فرد ناشناس 
را که به صورت غيرمجاز وارد خاک کشور شده بودند، دستگير کردند. 
به  آقا هستند  نفر  دو  و  آنها خانم  از  يکي  که  فرد  اين سه  داد:  ادامه  وي 
و  سياسي  معاون  شده اند.  دستگير  کشور  خاک  به  غيرمجاز  ورود  دليل 
صورت  بررسي هاي  به  توجه  با  داشت:  بيان  کردستان  استاندار  امنيتي 
داراي ويزاي کشورهاي عراق و سوريه هستند و ورود  افراد  اين  گرفته 
آنها به کشور غيرمجاز و به صورت قاچاق بوده است که نيروهاي نظامي 
و امنيتي مستقر در مرز بر اساس وظيفه خود اين افراد را دستگير کرده اند. 
حسن زاده خاطرنشان کرد: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته و مدارکي 
که اين سه فرد به همراه داشته اند و همچنين بنا به گفته خود آنها، ساکن 
کشور آمريکا هستند. وي گفت: تاکنون از دليل ورود غيرقانوني اين افراد به 
کشور هيچگونه اطالعي در دست نيست.معاون سياسي و امنيتي استاندار 
کردستان همچنين با اشاره به برقراري امنيت کامل در مرز 2۳0 کيلومتري 
اقدامات صورت  به  توجه  با  يادآور شد:  با شمال عراق  استان کردستان 
گرفته و همچنين هشياري نيروهاي نظامي مستقر، امنيت کامل در مرزهاي 
برخورد  موضوع  با  تحرکي  وقوع  محض  به  و  حکمفرماست  کردستان 

خواهد شد.

مرکل تبريک نمي گويد 
 

همزمان با برگزاري مراسم تنفيذ حکم محمود احمدي نژاد، يك سخنگوي 
دولت آلمان گفت: آنگال مرکل، صدر اعظم اين کشور، قصد ندارد به 
مناسبت انتخاب دوباره احمدي نژاد به وي تبريك بگويد. کالوس فاتر، 
معاون سخنگوي دولت آلمان روز دوشنبه با اعالم اين خبر افزود: »با 

توجه به رويدادهاي پس از انتخابات جنجال آميز رياست جمهوري در 
ايران، ارسال پيام تبريك براي صدر اعظم آلمان غير قابل تصور است.« 
کالوس فاتر يك بار ديگر از مقام هاي ايران خواست زندانيان سياسي 
را آزاد کنند. پيش تر نيز فرانك والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه 
کرده  مطرح  ايران  از  را  مشابهي  خواسته  بيانيه اي  انتشار  با  آلمان، 
بود. وزير خارجه آلمان همچنين با اشاره به نامشخص بودن شمار 
زندانيان سياسي در ايران، از مقام هاي جمهوري اسالمي خواسته بود 
»ليست کاملي« از افراد بازداشت شده در جريان اعتراض ها به نتايج 
انتخابات رياست جمهوري در ايران را منتشر کنند. وي ضمن انتقاد از 
نحوه برگزاري دادگاه حدود 100 نفر از معترضان به نتايج انتخابات در 
ايران و ابراز نگراني نسبت به آن اظهار داشت: »ايران بايد به تعهدات 
مدني و سياسي شهروندانش  از حقوق  براي حفاظت  بين المللي خود 
پايبند باشد.« سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اين اظهارات وزير 
مداخله جويانه و »شگفت انگيز«  بيانيه غيرمتعارف و  را  آلمان  خارجه 
خواند و آن را محکوم کرد. حسن قشقاوي در اين خصوص گفت که 
اغتشاشات  آمد و عامالن  آزادي فوري  براي  اشتاين ماير  درخواست 
اخير در خيابان هاي تهران که موجب ناامني براي مردم و وارد آمدن 
شد  فروشگاه ها  و  بانك ها  عمومي،  مراکز  به  توجهي  قابل  خسارات 
از مصاديق دخالت  و  بوده  پذيرفته شده قضايي  معيارهاي  با  مغاير 
آشکار يك مقام خارجي در روند رسيدگي دادگاه يك کشور مستقل به 
اقدامات غيرقانوني مجرمان محسوب مي شود. سخنگوي وزارت امور 
خارجه همچنين ادعاي وزير امور خارجه آلمان مبني بر عدم محاکمه 
با حضور وکالي  شفاف و منصفانه متهمان، به رغم محاکمه علني و 

مدافع را بي اساس و مردود اعالم کرد. 
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آغاز سفر هيالري کلينتون به 
11کشور آفريقايي 

 
اياالت متحده؛ سفر دوره اي  امور خارجه   هيالري کلينتون؛ وزير 
انجام  با  يازده  روزه اش را به آفريقا آغاز کرد. کلينتون همزمان 
اين سفر اعالم کرد که پيشرفت دموکراسي کليد تقويت تجارت و 

توسعه است. به گزارش بي  بي  سي وزير امور خارجه اياالت متحده 
طي نشستي در کنيا گفت که سرمايه گذاران جذب کشورهايي که 
دارند نخواهد شد. پس  نا آرامي هاي مدني  و  حکومتي ورشکسته 
اين  کرد.  ديدار  کنيا  رهبران  با  کلينتون  هيالري  نشست  اين  از 
ديدار در شرايطي انجام شد که نگراني ها در مورد تمايل نداشتن 
نايروبي براي پيگيري قضايي وقايع خشونت آميز پس از انتخابات 
هيالري  مي رود  انتظار  است.  يافته  افزايش  ميالدي  گذشته  سال 
هم  مورد سومالي  در  خود  ملي  تور  هفتمين  جريان  در  کلينتون 
مذاکراتي انجام دهد. تحليلگران مي گويند که سفر هيالري کلينتون 
که طوالني ترين سفر خارجي وزير امور خارجه آمريکا پس از در 
است،  امروز  تا  آمريکا  امور خارجه  وزارت  گرفتن سمت  اختيار 
موضوع  اين  دادن  نشان  براي  اياالت متحده  تالش هاي  از  بخشي 
باقي  آمريکا  سياست خارجي  کليدي  اولويت  آفريقا  که  است 
به  تصويري  پيامي  در  اوباما  که  است  حالي  در  اين  مانده است. 
نمايندگان حاضر در نشست نايروبي گفت که عالقه دارد تا شاهد 
تمايل  اياالت متحده  مقامات  باشد.  آفريقا  با  نزديك تر  پيوند هاي 
داشتند تا بر اين موضوع تاکيد کنند که سفر هيالري کلينتون به 
آفريقا، سريع ترين سفر يك وزير امور خارجه آمريکا به اين قاره 
پس از روي کار آمدن دولت جديد در اين کشور است. يکي از اولين 
برنامه هاي هيالري کلينتون در آفريقا سخنراني در مجمع برخي از 
40 کشور آمريکايي است، 40 کشوري که از ارجحيت تجاري با 
اياالت متحده بر اساس »قانون رشد آفريقايي و فرصت« موسوم 
به Agoa در شرايطي بر خوردارند که انتخابات آزاد بر گزار کنند 
و بازاري آزاد داشته باشند. وزير امور خارجه اياالت متحده تاکيد 
کرد که آفريقا همه ابزار هاي الزم براي رشد، موفقيت و پيشرفت را 
در اختيار دارد و بايد از فساد دوري کند. او در اين باره گفت: » اين 
راه  حل با شفافيت آغاز مي شود. يك قاضي مشهور در کشور من 
گفت که نور خورشيد بهترين ضد عفوني کننده است. و نور خورشيد 
در آفريقا زياد است.« هيالري کلينتون ادامه داد: » ما نمي توانيم از 
کنار اين موضوع به راحتي بگذريم که اين قاره پتانسيل فراواني 
براي پيشرفت دارد.« وزير امور خارجه اياالت متحده اضافه کرد: 
» معموال تصوير رسانه اي چيزي کمتر از آنچه واقعيت دارد را به 
تصوير مي کشد. اما اين تصور نه تنها کهنه و منسوخ شده   اند که 
اشتباه هم هستند.« هيالري کلينتون در جريان سفر به کشورهاي 
آفريقايي از کنيا، آفريقاي جنوبي، نيجريه، آنگوال، ليبريا، جمهوري 

دموکراتيك کنگو و کيپ ورد ديدار خواهد کرد. 

همسر بيت اهلل محسود در حمله 
موشکي امريکا کشته شد  

 
 همسر بيت اهلل محسود ديروز در حمله موشکي توسط يك هواپيماي 
بدون سرنشين امريکا کشته شد. به گزارش رويترز، امريکا پنج ميليون 
دالر پاداش براي اطالعاتي که منجر به دستگيري يا کشته شدن بيت 
اهلل محسود شود، در نظر گرفته است. اندکي پيش از ساعت يك صبح 
که  الدين محسود، روحاني  اکرم  خانه  به  دو موشك  محلي(  وقت  )به 
دخترش نوامبر گذشته با محسود ازدواج کرد، برخورد کرد. يك مقام 
امنيتي در منطقه تاييد کرد در اين حادثه دو شبه نظامي ديگر هم کشته 
شدند. يکي از وابستگان بيت اهلل محسود اعالم کرد همسر دوم بيت اهلل 
زخمي  نيز  کودک  چهار  حادثه  اين  در  است.  کشته شده  نيز  محسود 
شدند. همچنين شاهدان خاطرنشان کردند بر اثر حمله هوايي نيروهاي 
غربي در استان قندهار سه پسر و يك مرد از يك خانواده کشته شدند. 
کشور  اين  ارتش  سخنگوي  پاکستان  به  مربوط  خبرهاي  ساير  در 
امنيتي پاکستان در  بيانيه يي اعالم کرد نيروهاي  عصر سه شنبه در 
ادامه عمليات خود در سوات طي 24 ساعت گذشته، 17 شبه نظامي را 

بازداشت کردند.
داوطلبانه  شدن  تسليم  روند  کرده  تاکيد  بيانيه  اين  در  عباس  اطهر   
افزود؛ در عمليات  اين منطقه تشديد شده است. وي  تروريست ها در 
جست وجو و پاکسازي نيروهاي ارتش در ماالکند همچنين چندين تونل 
زيرزميني و مقاديري سالح کشف و سه مخفيگاه شبه نظاميان تخريب 
مناطق  در  شرايط  بهبود  از  نيز  پاکستان  رساني  اطالع  وزارت  شد. 
ناآرام اين کشور در روزهاي اخير خبر داد. به گزارش آسوشيتدپرس 
پاکستان، »قمر زمان کايرا« وزير اطالع رساني دولت پاکستان در جمع 
خبرنگاران گفت شرايط کلي در دره »سوات« و منطقه »ماالکند« بهبود 
يافته و زندگي در حال بازگشت به وضعيت عادي است. وزير اطالع 
رساني دولت پاکستان در بيانيه يي که روز گذشته در اين باره منتشر 
شد تاکيد کرد تمام مردم پاکستان خواستار بازگشت آرامش به ساکنان 
اين مناطق هستند که در ماه هاي گذشته با مشکالت فراواني روبه رو 

شدند.

دفاع ژنرال هاي هندوراس
 از کودتا  

 
در  يي  سابقه  کم  طرز  به  هندوراس  مسلح  نيروهاي  ارشد  ژنرال  پنج 
مانوئل  عزل  در  را  نقش خود  تا  هندوراس حاضر شدند  ملي  تلويزيون 
زاليا رئيس جمهور سابق هندوراس توضيح دهند و به اتهامات مبني بر 
اينکه آنها به دفاع از نخبگان کشور پرداخته اند، پاسخ دهند. اين ژنرال ها 
با لحني که اغلب به اعتراف مي گراييد، تکرار کردند آنها در جنگ سياسي 
که کشور را به دوگانگي کشانده جانبدارانه عمل نکرده اند، ولي از قانون 
خاطر  به  را  آنها  تاريخ  هستند  مطمئن  گفتند  آنها  اند.  نکرده  تبعيت  نيز 
اقدامات شان وطن پرست خواهد دانست. هرچه از سخنان اين ژنرال ها 
بيشتر مي گذشت، آنها بيشتر نشان دادند اقدامات شان در چه حد بوده 
که وجهه شان به خاطر اعمال شان تخريب شده و مشخص مي شد آنها 
حدود سه دهه از زمان پايان حکومت ارتش، به نقش اصلي در سياست 
ژنرال  آسوشيتدپرس،  گزارش  براساس  اند.  داده  ادامه  هندوراس  هاي 
تشريح  در  هندوراس  مسلح  نيروهاي  فرمانده  واسکز والسکوئز  رومئو 
رهبران کودتا گفت؛ ما مي توانستيم حالت فوق العاده اعالم کرده و تمام 
آنهايي را که در خيابان مشکل ايجاد مي کنند، دستگير کنيم. اين در حالي 
است که دردسرهاي ارتش هندوراس از زماني که رئيس جمهور زاليا را 
بيشتر  فرستادند،  از کشور  خارج  به  و  کردند  هواپيما  و سوار  دستگير 
و  اند  کرده  انزوا  احساس  بيشتر  روز  روزبه  ارتش  مقامات  است.  شده 
حاميان زاليا آنها و حاميان روبرتو ميچلتي رئيس دولت کودتايي را به 
خيانت عليه کشور متهم مي کنند. اما ارتش در دفاع از خود اعالم کرد؛ 
پنج ژنرال هندوراس به مدت يك ساعت و نيم توضيح دادند که اقدامات 
آنها با هدف دفاع از قانون اساسي در برابر رئيس جمهوري بود که قانون 

را نقض کرد. 

خنثي سازي حمالت 
تروريستي در استراليا 

 
يکسري  طرح  استراليا  پليس  گفتند  استراليا  امنيتي  ارشد  ماموران 
حمالت انتحاري در يك پايگاه ارتش را خنثي کرده و ديروز چهار فرد 
مظنون به ارتباط با يك گروه افراطي سوماليايي را دستگير کرده است. 
بر اساس گزارش هاي رسيده، نيروهاي امنيتي استراليا در يك يورش 
نظامي به گروهي تندرو، اعضاي آن را دستگير کرده و در گفت وگو با 
خبرنگاران گفتند اين گروه تروريستي براي حمله به پايگاه هاي نظامي 
با هوشياري  اما  آماده مي شدند  ايالت ويکتورياي جنوبي  و  سيدني 
اين  در  بازماندند.  خود  تروريستي  حمله  انجام  از  امنيتي  نيروهاي 
عمليات، چهار تن که همگي تبعه استراليا با اصليت هاي سوماليايي يا 
لبناني هستند و بين 22 تا 26 سال دارند، دستگير شدند و چندين تن 
ديگر ديروز مورد بازجويي قرار گرفتند. توني نگوس کميسر موقت 
تجسسي  عمليات  يك  پي  در  حمالت  اين  گفت؛  استراليا  فدرال  پليس 
چند ماهه روي گروهي از افراد مرتبط با الصحابه )سازمان افراطي 
سوماليايي مرتبط با القاعده که براي سرنگوني دولت موقت سومالي 
اعالم خواهد  پليس  گفت؛  به خبرنگاران  نگوس  انجام شد.  مي جنگد( 
انتحاري  حمله  يك  انجام  براي  چيني  توطئه  حال  در  افراد  اين  کرد 
تروريستي عليه يکي از تاسيسات دفاعي در خاک استراليا بوده اند. 
وي افزود؛ جزئيات اين طرح نشان مي دهد اين مهاجمان آماده وارد 
آوردن يك حمله مداوم عليه پرسنل ارتش تا زمان کشته شدن آخرين 
نيروي خودشان بوده اند. وي گفت؛ پادگان Holsworthy در حومه 
سيدني واقع شده و يکي از اهداف احتمالي اين گروه بوده است. نگوس 
اتباع استراليايي براي  اضافه کرد؛ در تحقيقات مشخص شده برخي 
شرکت در درگيري ها در سومالي به اين کشور سفر کرده اند و اين 
به  حمله  براي  هاي خود  تاييدکننده طرح  دستور  يك  دنبال  به  گروه 

استراليا بوده است.   
 

ابراز نگراني امريکا از 
تنش جديد ميان

 روسيه و گرجستان 
 

گروه بين الملل ؛ رئيس جمهور امريکا و معاونش در گفت وگوي تلفني 
با رهبران روسيه و گرجستان در مورد تنش جديد ايجادشده ميان اين 
دو کشور ابراز نگراني کردند. کاخ سفيد اعالم کرد ديميتري مدودوف 
رئيس جمهور روسيه در گفت وگوي تلفني با باراک اوباما رئيس جمهور 
امريکا ضمن تبريك تولد 48سالگي اش در مورد لزوم کاهش تنش ها 
در منطقه آسياي ميانه گفت وگو کردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
جوزف بايدن معاون اوباما نيز در گفت وگو با ميخاييل ساکاشويلي 
رئيس جمهور گرجستان در مورد تنش ايجادشده ميان تفليس - مسکو 
خطر  به  نسبت  گرجستان  که  است  حالي  در  اين  کرد.  نگراني  ابراز 
نيز به نيروهايش  با روسيه هشدار داده و روسيه  بروز جنگ جديد 
کرد؛  اعالم  يي  بيانيه  در  نيز  کاخ سفيد  است.  داده  باش  آماده  اعالم 
طي تماس تلفني اوباما و مدودوف دو طرف شرايط در گرجستان و 
لزوم کاهش تنش ها را بررسي کردند. اوباما در اين گفت وگوي تلفني 
مديريت  هاي  مکانيسم  يکسري  با  اقدامات  انجام  اهميت  بر  ديگر  بار 
بحران تاکيد کرد. بايدن نيز در تماس تلفني با ساکاشويلي بر اهميت 
در اختيار داشتن ماموريت نظارت بين المللي با دسترسي به مرز دو 
کشور تاکيد کرد. بايدن در اين گفت وگو بار ديگر حمايت واشنگتن را 
از دموکراسي در گرجستان اعالم کرد. ساکاشويلي پيشتر از امريکا 
به  کمك  براي  به مسکو  آشکاري  پيام  بود  اروپا خواسته  اتحاديه  و 
جلوگيري از بروز جنگ جديد ميان دو طرف بدهند. آندري نسترنکو 
سخنگوي وزارت خارجه روسيه گفت؛ اوضاع بسيار نگران کننده است 
و تحريکات گرجستان پيش از سالگرد جنگ سال گذشته ميان مسکو 
- تفليس متوقف نمي شود. از سوي ديگر وزير خارجه روسيه گفت؛ 
مسکو از فعاليت ناظران اتحاديه اروپا در گرجستان استقبال مي کند 
اما با ايفاي نقش امريکا در اين راستا مخالف است. اين اخبار در حالي 
است که در پي اتهامات متقابل مقامات اوستياي جنوبي و گرجستان 
درباره اقدامات تحريك آميز و تيراندازي، اوستياي جنوبي مرز خود 
را با گرجستان بست. به گزارش شبکه تلويزيوني )ار ت ار( روسيه، 
روي  به  را  خود  مرز  ديروز  کردند  اعالم  جنوبي  اوستياي  مقامات 

گرجستان مسدود کردند. 
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پس از ديدار بيل کلينتون با رهبر کره شمالي صورت گرفت: 

آزادي فوري دو 
خبرنگار آمريکايي 

به  اياالت متحده  سابق  رئيس جمهوري  بيل کلينتون،  سه شنبه  روز  سفر 
همراه  به  خود  با  را  خوشايندي  نتايج  کره شمالي 
داشت. کيم جونگ ايل، رهبر اين کشور فرمان عفو و 
آزادي دو خبرنگار آمريکايي که در کره شمالي زنداني 
شده بودند را صادر کرد و کلينتون با دستاني پر و 

به همراه اين دو خبرنگار به خانه بازگشت. 
کلينتون سه شنبه با کيم جونگ ايل، رهبر کره شمالي 
ديدار کرد و مذاکرات کوتاهي نيز با وي داشت. سفر 
لورا  آزادي  هدف  با  کره شمالي  به  وي  غيرمنتظره 
لينگ، ۳2 ساله و ايونا لي، ۳6 ساله دو روزنامه نگار 
آمريکايي که 17 مارس سال جاري در مرز کره شمالي 
و چين دستگير شده بودند، انجام شد و وي با کيم 
جونگ با هدف مذاکره پيرامون همين موضوع ديدار 
کرد. در عين حال برخي منابع خبري روز سه شنبه 
با  ديدارش  در جريان  کلينتون  بيل  که  کردند  اعالم 
ميان  دوجانبه  روابط  بررسي  به  کره شمالي  رهبر 
برخي  است.  پرداخته  نيز  يانگ  پيونگ  و  واشنگتن 

کارشناسان بر اين عقيده اند که کلينتون در اين سفر کوتاه خود همچنين 
درباره موضوع صلح و ثبات در شبه جزيره کره و مذاکرات شش جانبه 

که مدت هاست به بن بست رسيده، مذاکره کرده است. 
روابط  با  ارتباط  در  اياالت متحده  پيش  چندي  که  است  حالي  در  اين 
اينکه  بر  مشروط  کرد  ارائه  را  حل هايي  راه  آمريکا،  و  کره شمالي 
کره شمالي دست از فعاليت هاي هسته اي خود بردارد.در واکنش به اين 
راه حل ها، سخنگوي وزارت خارجه کره شمالي 27 جوالي گذشته اعالم 
راه هاي  اما  شد  نخواهند  حاضر  پکن  جانبه  مذاکرات شش  در  که  کرد 

ديگري براي گفت و گو ميان دوکشور وجود دارد. 
به نظر مي رسد اين سخن سخنگوي وزارت خارجه کره شمالي از انجام 
حال  در  دارد.  حکايت  کره شمالي  و  آمريکا  ميان  مستقيم  گفت و گوي 
حاضر نيز توافق هاي دو جانبه ميان دو کشور چندان دور از انتظار به 

نظر نمي رسد. 
اما در اين ميان خبرگزاري دولتي کره شمالي، روز سه شنبه نيز خبر دو 

شهروند آمريکايي را تاييد کرد. 
مث مك کنا سخنگوي کلينتون نيز با تاييد بازگشت اين دو روزنامه نگار 
 24 حتي  هنوز  که  گرفت  صورت  حالي  در  آنها  گفت:آزادي  آمريکا  به 
ساعت از ورود بيل کلينتون،رئيس جمهوري سابق اياالت متحده به خاک 
اعالم  آمريکا  خارجه  وزارت  نيز  حال  عين  بود.در  نگذشته  کره شمالي 
اين دو خبرنگار، کره شمالي را به مقصد  کرده است که بيل کلينتون و 
آمريکا ترک کرده اند. اين دو نفر به جرم ورود غيرقانوني و تالش براي 
محکوم  اجباري  کار  با  حبس  سال   12 به  يك  هر  جدي  جرائم  ارتکاب 

شده بودند. 
اما در اين ميان هيالري کلينتون، وزير خارجه اياالت متحده نيز از آزادي 

اين دو خبرنگار ابراز خوشحالي کرد. 
هيالري در نايروبي در مصاحبه با خبرنگاران کنيايي گفت: از آزادي اين 
دو زن خبرنگار بسيار خوشحال و هيجان زده هستم،من با همسرم تلفني 

صحبت کردم و مطمئن شدم که اوضاع کامال خوب و مساعد است. 
هيالري ادامه داد: امروز روز بسيار خوبي براي ماست و اينکه خيلي زود 

شاهد حضور اين دو خبرنگار در کشور خواهيم بود. 
زن  دو  اين  خروج  از  تصاويري  نيز  پيونگ يانگ  دولتي  تلويزيون  اما 

خبرنگار در حالي که در حال دست دادن با بيل کلينتون و باال رفتن از 
پله هاي هواپيما بودند به نمايش گذاشت. گفته  شده که هواپيماي حامل 
بيل کلينتون و اين دو خبرنگار آزاد شده در ژاپن فرود آمده است. اين 
در حالي است که هيروفومي ناکاسونه وزير امور خارجه ژاپن با اشاره 
به سفر بيل کلينتون رئيس جمهور پيشين آمريکا به کره شمالي، ياد آور 
شد: دولت ژاپن از نزديك نتايج اين سفر را نظارت کرده و آن را مورد 

بررسي قرار داده است. 
در عين حال يك مقام ارشد وزارت امور خارجه ژاپن روز گذشته آشکار 
کرد که دولت آمريکا پيش از آغاز سفر کلينتون به کره شمالي، توکيو را 
ايونا لي،  از اين سفر آگاه ساخته است. طبق اين گزارش، لورا لينگ و 
گزارشگران شبکه تلويزيوني کارنت تي وي، مستقر در کاليفرنيا هستند 
رئيس جمهوري  معاون  ال گور،  توسط  که 
تاسيس  کلينتون  بيل  زمامداري  زمان  در 

شده است. 
دولتي  خبرگزاري  ميان  اين  در  اما 
طرف  از  کلينتون  که  مي گويد  کره شمالي 
پيام  آمريکا  رئيس جمهوري  اوباما،  باراک 
که  است  داده  کره شمالي  رهبر  به  شفاهي 
است.  شده  تشکر  کيم جونگ ايل  از  آن  در 
کاخ سفيد ضمن رد اين خبر گفته است که 
کره شمالي  رهبر  به  پيامي  اوباما  باراک 

نداده است. 
ماه گذشته کره شمالي به لورا لينگ اجازه 
تماس تلفني با خواهرش را داد که طي آن، 
نقض  را  کره شمالي  قوانين  ما  گفت:  لي 
ما  به  آمريکا  دولت  است  الزم  و  کرده ايم 

کمك کند. 
گفته مي شود که هدف دستگاه هاي امنيتي کره شمالي از اين اقدام ارسال 
براي کسب  که  بوده است  اين زمينه  در  آمريکايي  مقامات  براي  پيامي 
آزادي دو شهروند خود بايد امتيازاتي به کره شمالي بدهند. در عين حال 
بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که سفر بيل کلينتون در حالي انجام 
شد که روابط کره شمالي با جامعه جهاني به دليل آزمايش هاي هسته اي و 
موشکي اخير اين کشور به شدت تيره شده است و انتظار چنين برخورد 

گرمي از مقامات پيونگ يانگ در مقابل وي نمي رفت. 
کلينتون،  بيل  تالش هاي  از  آمريکا  رئيس جمهوري  اوباما،  باراک 
رئيس جمهوري سابق اين کشور براي آزادي دو خبرنگار آمريکايي از 
زندان هاي کره شمالي رسما تشکر کرد. اما در حالي که ناظران سياسي 
از جمله اهداف سفر کلينتون به اين کشور را فراهم کردن بسترهاي الزم 
براي بازگرداندن کره شمالي به ميز مذاکره ارزيابي مي کنند، يك نماينده 
کلينتون در آزادي خبرنگاران  بيل  با وجود موفقيت  دولت آمريکا گفت 
ما از زندان هاي کره شمالي، واشنگتن سمت و سوي رفتار خود در قبال 
پيونگ يانگ را تغيير نخواهد داد. بر اساس اين گزارش يکي از کارمندان 
دولت آمريکا به خبرنگاران گفت، اياالت متحده از خط مشي رفتاري خود 
وي  کرد.  نخواهد  صرف نظر  کره شمالي  هسته اي  برنامه  با  رابطه  در 
اظهار داشت، اين عدم تغيير در سياست ها با وجود موفقيت در ماموريت 
خبرنگاران  آزادي  در  اياالت متحده،  سابق  رئيس جمهور  کلينتون،  بيل 
آمريکايي از زندان هاي کره شمالي خواهد بود. قبال بسياري از رسانه ها 
و کارشناسان اظهار داشتند، کلينتون فصل جديدي را در روابط آمريکا 
داشت:  اظهار  آمريکا  دولت  نماينده  اين  است.  کرده  باز  کره شمالي  و 
داشته  ادامه  پيونگ يانگ  تحريك آميز  اقدامات  که  زماني  تا  اياالت متحده 
باشد، بر تشديد تحريم ها در رابطه با کره شمالي اصرار خواهد داشت. 
به روش تحريك آميز  دارد،  انتخاب  افزود: کره شمالي دو  ادامه  وي در 

خود ادامه دهد و يا به مذاکرات شش جانبه باز گردد. 

شمش هاي تکذيب شده 
 مهدي طوسي 

اگر بخواهيم همين جور خالصه عرض کنيم کانتينر 18/۵ ميليارد دالري که از 
طريق مرز بازرگان خاک ايران را ترک کرده بود؛ باعث شد رجب طيب اردوغان- 
نخست وزير ترکيه- خدا را شکر کند که چنين سرمايه اي به طور ناخودآگاه سر 
از کابينه او در آورده است! اين اتفاق در حالي به وقوع پيوسته که مقامات ايران 
تنها و راحت ترين کاري که انجام داده اند تکذيب چنين سرمايه اي است. چيزي که 
در همين رابطه به ذهن مان رسيد اين است که افراد مختلف در کشور ما به چه 

شکلي اينجور فرار سرمايه! از کشور را تکذيب مي کنند: 
يك مقام دولتي: به لطف خدا در اين چهار سالي که ما آمديم اجازه نداديم که 
از  از کشور خارج بشود!  به اسم دالر وارد کشور شود چه برسد که  چيزي 
اينها گذشته مگر نمي گويند اين مبلغ از مرز بازرگان خارج شده؟ خب خود آقاي 

بازرگان به عنوان رئيس دولت موقت پاسخ بدهد ! 
يك محمد حسين صفار هرندي: من خروج شمشکي! سرمايه از کشور را تکذيب 
 مي کنم. آخر ما در اين چهار سال به قدري داد زديم  بودجه کم داريم که بعيد 
مي دانم فردي پيدا شود و به جاي اينکه اين پول را بريزد به خزانه وزارت ارشاد 

بريزد به خزانه دولت اردوغان! 
را  باشد  خارج شده  از کشور  کانتينري  چنين  يك  اينکه  الهام:   يك غالمحسين 
تکذيب مي کنم. به نظر من حتي اگر چنين چيزي هم واقعيت داشته باشد يقين 
اگر هم  اواخر دولت هاشمي؛  به  بر مي گردد  کانتينر  اين  که اصل خروج  بدانيد 
مي بينيد رسيدنش به ترکيه اين همه سال طول کشيده شايد براي اين بوده که 
هر چند متر يك بار چرخ ماشين پنچر مي شده و راننده مجبور به توقف ماشين 

مي شده! 
يك سردار احمدي مقدم: خروج اين يکي کانتينر را که به شدت تکذيب مي کنيم؛ 
درصد   ۳0 بدانند  که  مي دهيم  هشدار  دارند  کانتينر  که  رانندگاني  تمام  به  اما 
نيروهاي ما لب مرز بازرگان ايستاده اند تا در صورتي که يك نفر ديگر خواست 
و   گاز اشك آور  فلفل و  اسپري  با  کند  از کشور خارج  را  تا ۵/18ميليارد دالر 

وسايلي از اين دست اجازه ندهيم خارج کند! 
بيخ  از  چنين چيزي  يك  که  مي کنم  من تصور  خانواده:  دادگاه هاي  قاضي  يك 
البته منکر اين هم نمي شوم که يك مردي پيدا شده باشد که براي  کذب است. 
همسرش ۵/18ميليارد دالر مهريه در نظر گرفته باشد و همسرش او را تهديد 
کرده باشد که اگر مهريه ام را ندهي از ترکيه نخواهم آمد و بعد هم مرد بنده خدا 
مجبور به خروج اين همه سرمايه از کشور شده باشد تا همسرش را به کشور 
عزيزمان برگرداند! در پايان به خانواده ها توصيه مي کنم که مهريه هاي سنگين 

در نظر نگيرند! 
منشور  نکنم  اگر  که  چرا  کنم  تکذيب  که  مجبورم  هم  من  فوتبال:  بازيکن  يك 
اخالقي فدراسيون يقه ام را مي گيرد. با اين همه تصور مي کنم که يکي از دو تا 
باشگاه هاي سرخابي بازيکني ترک خريده و براي اينکه پول او را براي حضور 
در فوتبال ايران بپردازد مجبور شده که با کانتينر يك مقدار شمش را از کشور 

خارج کند و بدهد به بازيکن خريداري شده! 
يك حداد عادل: بنده هم مثل بقيه وجود يك چنين کانتينري را با يك چنين مبلغي 
تکذيب مي کنم. در مرحله بعدي هم عرض مي کنم براي اينکه اينقدر از واژه هاي 
بيگانه استفاده نکنيد؛ بهتر نيست که به جاي استفاده از واژه »دالر« بگوييد ۵/18 

ميليارد »تومان«!؟ و به جاي »کانتينر« بگوييد »ماشين باري«؟! 
يك مرد تنهاي شب: من معموال روزها خواب هستم و شب ها در مراکز خوش 
اعتراف  تنهاي شب  مرد  يك  عنوان  به  بنابراين  مي چرخم؛  ترکيه!  هواي  و  آب 
مي کنم که در هيچ يك از خيابان هاي ترکيه يك چنين چيزي را مشاهده و بلکه 
هم مالحظه نکرده و بنابراين وجود يك چنين کانتينري را از بيخ تکذيب کرده و 

مي فرستم پي کارش! 
يك راننده کانتينر: آخر مبلغ۵/18 ميليارد دالر را بايد بدهند به يك چنين راننده اي 
که ِهر را از بِر تشخيص نمي دهد؟! خب مي دادند من ببرم تا مثل هلو برسانم 

دست صاحبش و دست آخر هم تکذيب کنم! 
يك زنداني اصالح طلب در ترکيه: من اعتراف مي کنم که اين مبلغ را براي اينکه 
در ترکيه انقالب مخملي راه بيندازيم دريافت کرده و مي خواستيم به مقدار الزم 
براي همه بچه هاي حزب شلوار مخملي تهيه کنيم! ضمنا فضاي زندان هاي ترکيه 
خيلي باحال است. من از بقيه دوستان درخواست مي کنم که تا مي توانند سطل 
آشغال هاي شهر استانبول را آتش بزنند و همين جور يك ريز انقالب مخملي 

بکنند تا بگيرند و بياورندشان در زندان تا مثل ما حال کنند! 
که  ببينم  را  اگر کسي  و  تکذيب مي کنم  نوبه خودم  به  من  لباس شخصي:  يك 

تکذيب نمي کند کاري مي کنم که رنگش مثل شمش هاي طال زرد بشود! 
يك جواد يساري: »من که از تو نه جهاز نه سيم و زر خواسته بودم...گفته بودم 
که فقط با چادر سرت بيا......!« ظاهرا خواننده مورد نظر اين ترانه را خطاب به 
کسي گفته که با کانتينر ۵/18 ميليارد دالري و به عشق روي او به سمت ترکيه 
ظاهرا حجاب  مي شود  استنباط  از شعر  که  اين جوري  است.  بوده  در حرکت 

صاحب کانتينر هم بد جوري مشکل داشته است ! 
يك مصطفي دنيزلي: من به عنوان يك سرمربي ترک تبار تکذيب مي کنم که يك 
چنين کانتينري وجود نداشته باشد. راستش را بخواهيد اين کانتينر مربوط به 
به  انصاريفرد مرام  آقاي  برادر  که  بوده است  پرسپوليس  باشگاه  از  طلب من 

خرج داده و با کاميون براي اينجانب ارسال کرده اند! 
يك رجب طيب اردوغان: بنده هم تکذيب مي کنم؛ اصال يك چنين کانتينري وجود 

نداشته که ما بخواهيم آن را به کشور مبدا تحويل بدهيم! 
يك گاليور: کاپيتان! نقشه گنج رو اشتباهي دادي؛ گنج واقعي توي يك کانتينر در 

حوالي مرز بازرگان ديده شده! 
گاالمپ يکي از شخصيت هاي کارتون گاليور: ما موفق نمي شويم که اين پول را 

به کشور برگردانيم؛ من مي دونم!.... من تکذيب مي کنم! 
همسر راننده کانتينر: من تکذيب نمي کنم که شوهرم اين پول را از کشور خارج 

کرده ولي بايد عرض کنم شمش ها مهريه من بود نه آقاي اردوغان! 

طنز هفته

 دختر برلوسکوني پدر 

خود را سرزنش کرد  
 

 دختر نخست وزير ايتاليا ضمن اشاره به فساد اخالقي پدر 
خود، وي را سرزنش و تاکيد کرد يك سياستمدار نمي تواند 
هيچ گاه بين زندگي خصوصي و عمومي خود تمايز قائل شود. 
به گزارش روزنامه انگليسي ديلي تلگراف باربارا برلوسکوني 
2۵ساله، در مصاحبه با نشريه »وينتي فير« با اشاره به فساد 
سياستمداران  کرد؛  تصريح  برلوسکوني«  »سيلويو  اخالقي 
يکديگر  از  جدا  را  خود  عمومي  و  خصوصي  زندگي  نبايد 
بدانند و در ادامه تاکيد کرد؛ من هيچ گاه حاضر نيستم با يك 
از سه فرزند  يکي  باربارا  برقرار کنم.  پيرمرد رابطه دوستي 
»ورونيکا  با  وي  ازدواج  دومين  ثمره  و  برلوسکوني  سيلويو 
اخالقي  فساد  دليل  به  کرد  اعالم  مه  ماه  در  که  است  الريو« 
نشريه  به  باربارا  دارد.  را  او  از  جدايي  قصد  برلوسکوني 
خود  به  سياستمدار  يك  شود  نمي  باورم  گفت؛  فير«  »وينتي 
اجازه دهد ميان زندگي خصوصي و عمومي خود تمايز قائل 
شود. سياستمداران مسووليت دارند دولت را به خوبي اداره 
کنند و رفاه را براي کشور فراهم آورند اما آنها همچنين بايد 

در حفظ ارزش ها و بهبود آن نيز تالش کنند.  

گشت زني دو زير دريايي هسته يي 
روسيه در نزديکي سواحل امريکا  

 
 روزنامه نيويورک تايمز ديروز گزارش داد؛ دو زيردريايي هسته 
يي روسيه اخيراً در سواحل شرقي امريکا اقدام به گشت زني کرده 
اند، اين در حالي است که اين اقدام در چند سال اخير بي سابقه بوده 
و مقام هاي امريکايي را نگران کرده است. اين روزنامه امريکايي به 
نقل از مقام هاي دفاعي و اطالعاتي گزارش داد يکي از اين زيردريايي 
ها در آب هاي بين المللي- حدود 200 مايلي- در نزديکي سواحل 
امريکا مانده است. اين در حالي است که مکان ديگر زيردريايي هسته 
يي روسيه هنوز مشخص نشده است. به نظر نمي رسد اين رويداد 
تهديد فوري عليه امريکا باشد، اما مي تواند يادآور مانور هاي موش 
و گربه بازي نظامي شوروي سابق و امريکا طي جنگ سرد باشد. 
يك مقام ارشد دفاعي امريکا نيز گفت؛ هر زماني که نيروي دريايي 
ايجاد  باعث  دهد،  مي  انجام  را  غيرعادي  اقدامات  نوع  اين  روسيه 
نگراني مي شود. ما نگران توانايي مان در رهگيري فعاليت اين نوع 

زيردريايي ها نيستيم.  



جمعه 16 مرداد ماه 1388   -  شماره 108هفته نامه پرشین10

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.co.uk

آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

 واکنش به خبر خروج ميليارد ها دالر از ايران 

وزارت اطالعات، خارجه و بانک مرکزي: 

ادعاست 
 

در  طال  تن  چندين  و  دالر  ميليارد ها  محموله  کشف  تصاوير  که  حالي  در   

کانال هاي تلويزيوني ترکيه پخش شده و برخي مقامات اين کشور نيز از به 
چنگ آوردن چنين غنيمتي در شرايط بحران ابراز خوشحالي کرده اند مقامات 
ايراني اين خبر را در حد ادعا مطرح کرده اند.پس از گمرک،وزارت امور خارجه 
و بانك مرکزي ديگر نهادهايي بودند که وارد ميدان موضع گيري درباره اين 
مساله پس از هفته اي سکوت شدند. حسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه 
در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران در اين باره گفت: مسووالن ذي ربط در 
ترکيه تا کنون نسبت به خبر توقيف يك کانتينر ايراني حامل طال و ارز توسط 
گمرک ترکيه اظهار بي اطالعي کرده اند و اين مساله در حد يك ادعاست به 
گفته وي متعاقب انتشار اين خبر توسط بعضي از رسانه ها به نقل از يك وکيل 

دادگستري ترکيه، سفارت جمهوري اسالمي در آنکارا به صورت 

جدي پيگير موضوع بوده و در مالقات و رايزني با مقامات ترکيه، در حال 
بررسي و روشن کردن صحت و سقم خبر است. وي افزود: مسووالن ذي ربط 
در ترکيه تا کنون نسبت به اين خبر که در حد يك ادعاست، اظهار بي اطالعي 
کرده اند، با وجود اين، وزارت امور خارجه به منظور شفاف سازي در سلسله 
اقدامات متعدد موضوع را همچنان در دست بررسي دارد. بديهي است نهادها 
و مراجع داخلي نيز بررسي هاي مقتضي را انجام داده و اطالع رساني الزم را 
به عمل مي آورند.پس از وزارت امور خارجه، روابط عمومي وزارت اطالعات 
نيز اين خبر را تکذيب و اعالم کرد مسببان انتشار خبر شناسايي و توضيحات 
بانك  مي شوند.  معرفي  قضايي  مرجع  به  بزودي  و  شده  اخذ  آنان  از  الزم 
مرکزي ديگر نهادي بود که در اين باره موضع گيري کرد، نهادي که در اين 
جريان نقش مهمي را دارد، زيرا اگر چنين حجمي از ذخاير از کشور خارج 
قائم مقام  اما  باشد  بانك  اين  تاييد  و  اطالع  با  بايد  قطع  طور  به  باشد  شده 
اين بانك موضع ديگر درباره خروج ۵/18 ميليارد دالر از کشور اتخاذ کرد. 
حسين قضاوي قائم مقام بانك مرکزي در اين باره اظهار کرد:ابعاد خبر خروج 
ابهامات  داراي  کاميون  يك  توسط  کشور  از  طال  و  ارز  دالر  ميليارد   ۵/18
زيادي است و تصور اين موضوع بسيار دشوار است. به گزارش مهر قائم 
مقام بانك مرکزي افزود: 20 تن طال تقريبا نيم ميليارد دالر مي شود. آنچه در 
از  به ارزش 11 ميليارد دالر  اين است که 20 تن طال  رسانه ها مطرح شده، 
کشور خارج شده، اين رقم بي معناست. وي اضافه کرد: معموال حجم طاليي 
که مي توان در يك کاميون جاي داد حداکثر حدود 20 تن است، بنابراين براي 
انتقال 11 ميليارد دالر طال به تعداد زيادي کاميون نياز دارد. قضاوي در مورد 
حجم اسکناس ۵/7 ميليارد دالري نيز که در اين خصوص مطرح شده است، 
عنوان کرد: ۵/7 ميليارد دالر به تعداد متعددي کاميون براي حمل نياز دارد. 
وي اضافه کرد: عالوه بر اين، قابل تصور نيست که اين مقدار اسکناس دالري 
را کسي در اختيار داشته باشد، حتي يك کشور که ذخاير اسکناس خارجي 
نگهداري مي کند، به اين حد نيست چه رسد به اينکه يك شخص چنين حجم 
از ذخاير اسکناس دالري را در اختيار داشته باشد. قائم مقام بانك مرکزي 
با بيان اينکه ابعاد مختلف اين خبر داراي ابهامات زيادي است، گفت: به اين 
اين خصوص کرد. به گفته قضاوي،  ترتيب نمي توان اظهار نظر مسجلي در 
آنچه که مي توان گفت اين است که ابهامات اين خبر به قدري زياد است که 
نمي شود در موردش اظهار نظر صريحي را کرد. وي اظهار کرد: بايد اخبار و 

اطالعات بيشتري را داشت تا بتوان نسبت به صحت آن اظهار نظر کرد. 
خالصه مطلب 

وزارت خارجه: ترکيه تا کنون نسبت به خبر توقيف يك کانتينر ايراني حامل 
طال و ارز توسط گمرک ترکيه اظهار بي اطالعي کرده اند و اين ادعاست. 

بانك مرکزي: آنچه در رسانه ها مطرح شده، اين است که 20 تن طال به ارزش 
11 ميليارد دالر از کشور خارج شده، اين رقم بي معناست. 

اين بازار هاي غيرقابل 
پيش بيني 

 
چنان  اخير  روزهاي  در  انگليس  پوند  اگرچه 
که  کرد  تقويت  را  گمانه  اين  که  شد  تقويت 
سفته بازان بازار آزاد ارز تهران، ارز قدرتمند 
و  کرده  انتخاب  سود  کسب  براي  را  انگليس 
انجام  ارز  اين  روي  را  خود  نوسان گيري هاي 
مي دهند  اما ثبات نسبي قيمت اين ارز در يکي، 
بازار  اين  که  مي دهد  نشان  گذشته  روز   دو 
اين  فعاالن  و  نمي کند  عمل  قاعده مند  آنچنان 
بازار تا شکل گرفتن تغيير و تحوالت اقتصادي 
که در ماه هاي اخير تابعي از اتفاقات سياست 
قاعده اي  يا نمي خواهند  داخلي است نمي توانند 

براي اين تغييرات تعريف کنند. 
آنهاست،  اوضاع  جانب  به  حق  شايد  البته 
گذشته،  اوضاع  ماه هاي  در  جهان  اقتصادي 
تا  نبوده  قابل اتکايي  و  پيش بيني  قابل  چندان 
بتوان به اتکا به اين اطالعات، تغييرات نرخ هاي 
را  يکديگر  مقابل  در  جهان  ارزهاي  برابري 

حدس زد و آينده  بازار ارز را پيش بيني کرد. 
بحران  اوج  يافتن  پايان  با  نظر مي رسد  به  اما 
قابل پيش بيني  شدن  و  جهان  اقتصادي 
اقتصادهاي  اساسي  و  اصلي  شاخص هاي 
واقعي  فضاي  شکل گيري  البته  و  دنيا  بزرگ 
کشور  داخل  در  ارز  آزاد  بازار  ايران  اقتصاد 

نيز استراتژي آتي خود را تعيين کند. 
نيز  نرخ  ارزها  برابري  تغيير  جدول  بررسي 
بازار  تاز  يکه  ارزي  هيچ  که  مي دهد  نشان 
ارزها  برخي  برابر  در  دالر  گاهي  و  نيست 
برابر  در  ارز  اين  مقابل  در  و  شده  قدرتمند 
اين  است،  شده   تضعيف  ديگر  ارزهاي  برخي 
شکل  همين  به  نيز  ارزها  ديگر  براي  داستان 
بازارهاي  در  طال  سرنوشت  مي خورد.  رقم 
است،  بازار طال  نيز سرنوشتي مشابه  جهاني 
که همواره نيم نگاهي به عرضه و تقاضاي نفت 
و تحوالت بازار همتاي سياه خود دارد، بخشي 
از سردرگمي خود را ناشي از بالتکليفي حاکم 
ماه  چند  در  نفت  قيمت  مي بيند،  نفت  بازار  در 
اخير گاه روندي رو به افزايش داشته که ناشي 
بهبود  و  نفت  براي  تقاضا  باال گرفتن  اعالم  از 
گاه  و  جهان  در  نفت  مصرف کنندگان  شرايط 
روندي رو به کاهش داشته که ناشي از اعالم 

افزايش عرضه در بازار بوده است. 
گذشته از اين عوامل در نهايت موثر بر بازار 
داخلي،  عوامل ديگري نيز بر بازار داخلي موثر 
اين  از  يکي  مي رسد  نظر  به  که  بود  خواهد 
معامالت  راه اندازي  تکليف  نهايي شدن  عوامل 
نقدي سکه در بورس کاالي ايران خواهد بود، 
قدرتمند  و  اثرگذار  اما  سنتي  فعاالن   هرچند 
اين بازار اعتنايي به بورس کاال و تحوالت آن 
ندارند و اين تحوالت را در بازاري که آنها بهتر 
از هرکس ديگري به زير و بمش آشنا هستند، 

 چندان موثر نمي بينند. 
کاالي  بورس  شرکت  مديرعامل  ديروز، 
را  طال  سکه  نقدي  معامالت  راه اندازي  ايران، 
اين  گفت:  و  کرد  اعالم  شرکت  برنامه هاي  از 
موضوع در نشستي با مسووالن بانك مرکزي 
علي اکبر  سيد  شده  است.  نهايي  و  بررسي 
 هاشميان با اشاره به اينکه رياست قبلي بانك 
مرکزي نيز با عرضه نقدي سکه طال در بورس 
پارسال  از  افزود:  بود،  کرده  موافقت  کاال 
موفقيت  با  طال  سکه  )فيوچرز(  آتي  معامالت 
انجام مي شود. وي درباره مزيت عرضه نقدي 
سکه طال در بورس کاال گفت: قيمت سکه طال 

شاخص بهتري پيدا مي کند. 

مدير عامل شرکت بورس کاال تاکيد کرد:عرضه 
نقدي سکه طال موجب کشف قيمت مي شود و 
يك مرکز رسمي براي قيمت گذاري سکه خواهد 
بود تا اين بازار بهتر ساماندهي شود. وي گفت: 
اما  است  جهاني  بازار  شرايط  تابع  طال  قيمت 
کنترل  قابل  و  قانونمند  مند،  نظام  کاال  بورس 

است که مزيت محسوب مي شود. 
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توقف کاهش 
چند ساله 

صادرات زعفران
صادرات  ميزان  امسال،  ابتدايی  ماهه  سه  در 
زعفران توسط گمرک کشور، از نظر وزن ۹.8 تن 
و از نظر ارزش ۳6 ميليون دالر اعالم شده است 
که ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه در سال 
اساس  اين  بر  است.  داشته  رشد  درصد   6۹  ،87
ميزان صادرات زعفران در بسته بندی آماده برای 
خرده فروشی نيز ۵.۹ تن بوده و صادرات زعفران 
بسته بندی شده ۳06 درصد نسبت به مدت مشابه 

در سال 87 رشد داشته است. 
 توقف کاهش صادرات زعفران 

ميزان  تجارت  توسعه  سازمان  اعالم  براساس 
 ۹7 ارزش  به  و  تن   201  ،84 سال  در  صادرات 
سال  در  ميزان  اين  که  است  بوده  دالر  ميليون 
 7۵ ارزش  با  تنی   142 صادرات  به  و  کاهش   8۵
ميليون دالر رسيده است. در سال های 86 و 87 نيز 

است،  داشته  کاهنده ای  روند  صادرات  ميزان  اين 
به طوری که در سال 86، 77 تن زعفران با ارزش 
۵0 ميليون دالر و در سال 87 ، 68.7 تن زعفران 
با ارزش 8۹ ميليون دالر از کشورمان صادر شده 
است، اما با وجود اين، سازمان توسعه تجارت در 
آمار صادرات طالی سرخ ايران در سه ماهه اول 
امسال از افزايش 6۹ درصدی ارزش صادرات اين 
محصول خبر داده و به نظر می رسد روند کاهنده 
است.   شده  متوقف  سرانجام  زعفران  صادرات 
علت کاهش را هرکس به کيش خود پندارد! اما در 
نشان  تجارت  توسعه  سازمان  گزارش  که  حالی 
اخير  سال های  در  صادرات  کاهش  علل  می دهد 
از  گرفته  نشات  زعفران  توليد  کاهش  به  مربوط 
پديده های طبيعی مانند خشکسالی و سرمازدگی و 
نيز نوسانات شديد قيمت در بازارهای داخلی است 
جهادکشاورزی  وزارت  آمارهای  مقابل  در  ولی 
تا 87 را نشان  اين کاهش دائمی در سال های 84 
نمی دهد. چرا که در سال 86 اين کاهش توليد طبق 
آمارهای وزارت جهادکشاورزی متوقف شده بود. 
توليد  جهادکشاورزی،  وزارت  اعالم  اساس  بر 
زعفران در سال های 84 تا 87 به ترتيب 2۳6، 187، 
2۳0 و 40 تن بوده است که اين آمار مورد تاييد 
سازمان توسعه تجارت نيست. طبق اعالم سازمان  
اعالم شده توسط وزارت  توسعه تجارت که عدد 
 70 عمدتا  نمی داند،  منطقی  را  جهادکشاورزی 
سهم  درصد   ۳0 صادرات  و  توليد  از  درصد 
بازار داخل است.  کاهش قيمت زعفران در نيمه 
از علل ديگری که در گزارش  امسال يکی  دوم 
سازمان توسعه تجارت به عنوان عامل کاهش 
صادرات عنوان شده، موضوع نوسانات شديد 
اعالم  طبق  که  است  داخلی  بازارهای  در  قيمت 
اين سازمان قيمت های زعفران در بازار داخلی 
ريال  ميليون   42 تا   18 حدود  از   ،87 سال  در 
بوده  نوسان  در  زعفران  کيلوگرم  هر  ازای  به 
از  قيمت  اين   ،88 سال  نخست  ماهه  سه  در  و 
حدود -4۳ 42 ميليون ريال به ازای هر کيلوگرم 
زعفران اعالم شده است. عالوه بر اين سازمان 
پيش بينی کرده است که  توسعه تجارت کشور 
اين  قيمت  زعفران،  توليد  افزايش  به  توجه  با 
بازار  در  جاری  سال   دوم  نيمه  در  محصول 

داخلی کاهش پيدا کند

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

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

jravandi@btconnect.com

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

دفتر مرکزی لندن:

نگراني از کاهش نرخ 
تولد در آلمان 

 
طبق نتايج آخرين آمار »اداره فدرال آمار« آلمان 
حدود 21 درصد، يعني يك پنجم زناني که بين 40 
تا 44 سال سن دارند، فاقد فرزند هستند. اين امر 
تامين حقوق بازنشستگي نسل آينده آلمان را باز 
هم با دشواري روبه رو خواهد ساخت. نرخ تولد در 
آلمان همچنان نازل است. موافق نتايج جديدترين 
اين  آمار«  فدرال  »اداره  سوي  از  که  آمارگيري 
بازنشستگي  حقوق  تامين  گرفته،  صورت  کشور 
رو  روبه  دشواري  با  هم  باز  آلمان  آينده  نسل 
در  توليدمثل  درصد  ميزان  از  زيرا  بود،  خواهد 
اين کشور همچنان کاسته مي شود. بر اساس اين 
عالقه  آلمان  غرب  ساکن  تحصيلکرده  زنان  آمار 
يي به »بچه دار شدن« ندارند. 28 درصد زنان اين 
گروه که بين 40 تا 7۵ سال دارند، در سال 2008، 
همين  زنان  مورد  در  رقم  اين  بودند.  فرزند  فاقد 
به 11  کنند،  آلمان زندگي مي  گروه که در شرق 

درصد مي رسيد. 
طبق گزارش »اداره فدرال آمار« آلمان حدود 21 
درصد، يعني يك پنجم زناني که بين 40 تا 44 سال 
دارند، فاقد فرزند هستند. نرخ تولد در نسل پيش 
از اين مقطع سني، حتي به 12 درصد هم مي رسد. 
شمار  نسبت  آمار«،  فدرال  »اداره  رئيس  گفته  به 
فرزند به مادر، سال هاست رو به کاهش گذاشته 
است. بر اين اساس پس از جنگ، هر مادري حدوداً 
صاحب 2/2 فرزند بود و پس از آن، اين رقم به 
1/8 و سپس به 6/1 فرزند رسيد. اين آمار شامل 
زناني مي شود که در سال 1۹۵8 به دنيا آمده اند.
اين گزارش، شمار بچه هاي زناني که  بر اساس 
تبار مهاجرتي دارند، رو به افزايش است. تنها 1۳ 
درصد از زنان مهاجر متولد بين سال هاي 1۹64 
تا 1۹7۳ فاقد فرزند هستند. اين رقم نزد زناني که 
در آلمان به دنيا آمده اند، به 2۵ درصد مي رسد. 
۳۹ درصد زناني که تجربه مهاجرت دارند و بين 
فرزند  صاحب  حال  به  تا  هستند،  ۳4ساله  تا   2۵
اين رقم در مورد زنان همين گروه به  اند.  نشده 
امور  کارشناسان  گفته  به  رسد.  مي  درصد   61
خانواده، يکي از مهم ترين داليل پايين بودن نرخ 
که  است  کشور  اين  کار  قوانين  آلمان،  در  تولد 
امکان اشتغال مادران را دشوارتر مي سازد. دکتر 
گردا نير از موسسه تحقيقات مردم شناسي ماکس 
پالنك مي گويد؛ »در دهه هاي اخير، نرخ تولد در 
حال  اين  با  است.  آمده  پايين  کشورهاي صنعتي 
که  کشورهايي  ميالدي،   80 دهه  از  بينيم  مي  ما 
امکانات نگهداري از کودکان را بر مبناي برابري 
زن و مرد در نگهداري از کودک افزايش داده اند، 
کمتر با مشکل پايين بودن نرخ تولد روبه رو بوده 
مرخصي  که  سالي  از  يعني   ،1۹8۵ سال  از  اند.« 
زايمان در آلمان تا سه سال افزايش يافت، ميزان 
استخدام زنان کاهش يافته است. زناني که بعد از 
زايمان، سه سال در خانه بمانند، امکان پيشرفت 

در زمينه شغلي خود را از دست مي دهند. 

توليد نفت روسيه در تير ماه 
4/1 درصد افزايش يافت

اين  نفت  توليد  ميزان   ، کرد  اعالم  روسيه  انرژی  وزارت 
 ۹2/41 به  افزايش  درصد   4/1 با  جوالی  ماه  طی  کشور 
ميزان   ، تايمز  روزنامه مسکو  از  نقل  تن رسيد.به  ميليون 
توليد نفت روسيه طی هفت ماه نخست 200۹ با ۳/0 درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵2/284 ميليون تن 

رسيده است . 
بر اساس اين گزارش ، ميزان صادرات نفت خام روسيه طی 
ماه جوالی با 6/0 درصد کاهش به 17/1۹ ميليون تن رسيده 
نخست  ماه  هفت  طی  روسيه  نفت  ميزان صادرات   . است 
امسال نيز با 1/1 درصد رشد به بيش از ۵۹/141 ميليون 
تن رسيده است . بر اين اساس ، توليد نفت روسيه طی سال 
2008 با 7/0 درصد کاهش نسبت به سال 2007 به کمتر 
از 488 ميليون تن رسيده است . وزارت توسعه اقتصادی 
روسيه نيز پيش بينی کرد ، ميزان توليد نفت اين کشور طی 
سال 200۹ به 488 ميليون تن ، سال 2010 به کمتر از 48۵ 
ميليون تن و سال 2011 به کمتر از 48۳ ميليون تن خواهد 
رسيد . پيش بينی می شود ميزان صادرات نفت خام روسيه 
نيز امسال به ۵/24۵ ميليون تن برسد . اين گزارش حاکی 
ماه  هفت  طی  نيز  روسيه  طبيعی  گاز  توليد  ميزان   ، است 
از ۹۳/۳1۵  با 2/20 درصد کاهش به کمتر  نخست امسال 
ميليارد متر مکعب رسيده است . صادرات گاز روسيه نيز 
در اين مدت با 2/۳7 درصد افت به کمتر از 62/7۳ ميليارد 
متر مکعب رسيد . ميزان توليد گاز شرکت گازپروم نيز طی 
هفت ماه نخست امسال با 6/24 درصد کاهش به کمتر از 
می  بينی  پيش   . است  رسيده  مکعب  متر  ميليارد   ۹2/248
شود توليد گاز طبيعی روسيه امسال به 620 تا 644 ميليارد 
متر مکعب برسد . اين رقم طی سال 2010 به کمتر از ۵۹6 
ميليارد متر مکعب و در سال 2011 به کمتر از 610 ميليارد 
متر مکعب خواهد رسيد . ميزان توليد زغال سنگ روسيه 
نيز طی هفت ماه نخست امسال با 1/14 درصد کاهش به 

کمتر از 8/160 ميليون تن رسيده است . 

رشد اقتصادی چين امسال 
به 5/8 درصد می رسد

 
بانك مرکزی چين در تازه ترين گزارش خود پيش 
سال  طی  کشور  اين  اقتصادی  رشد   ، کرد  بينی 

200۹ به بيش از ۵/8 درصد خواهد رسيد . 
رشد  چين  مرکزی  بانك   ، بلومبرگ  از  نقل  به 
اقتصادی اين کشور در سال 2010 را نيز بيش از 

8/۹ درصد پيش بينی کرده است . 

ليان پينگ کارشناس ارشد بانك مرکزی چين در 
اين باره گفت ، رشد تقاضای داخلی توانسته تا حد 
زيادی کاهش صادرات چين را جبران کند و اين 
به طور کامل  مساله طی شش ماه نخست 200۹ 
مشهود بوده است . اميدوارم اين روند طی شش 
ماه دوم 200۹ نيز ادامه يابد . طی شش ماه دوم 
امسال رشد سرمايه گذاری و مصرف در اقتصاد 
چين افزايش خواهد يافت و اين مساله به افزايش 

رشد اقتصادی کشور کمك زيادی خواهد کرد . 

ماه  بينی می شود صادرات چين طی شش  پيش 
دوم امسال نيز افزايش داشته باشد . بانك مرکزی 
اين  اقتصادی  رشد  فوريه  ماه  گزارش  در  چين 
 . بود  کرده  بينی  پيش  درصد   8 حدود  را  کشور 
های  همکاری  و  توسعه  سازمان  و  جهانی  بانك 
اقتصادی نيز در گزارش های اخير خود پيش بينی 
نسبت به رشد اقتصادی چين را افزايش داده اند . 
به  امسال  دوم  ماه  سه  طی  چين  اقتصادی  رشد 
از ۹/7 درصد رسيد که اجرای موفق بسته  بيش 
و  مهم  نقش  يوانی  تريليون   4 اقتصادی  محرک 
اقتصاد چين   . است  داشته  رابطه  اين  در  موثری 
به شدت به صادرات به بازارهای آمريکا ، اروپا و 

ژاپن وابسته است . 

کارشناسان اقتصادی چين به شدت نگران افزايش 
محرک  بسته  اجرای  پی  در  کشور  اين  در  تورم 
چين  اقتصاد  به  نقدينگی  تزريق  و  اقتصادی 

هستند. 
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در تجارت لج و لجبازی نباید کرد!
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مجسمه های 
اسکار 

درگذشت
در  سال  هر  که  مايسنر  استيون 
آستانه برپايی مراسم اعطای جوايز 
با  را  طاليی  مجسمه  اين  اسکار 
سفيدرنگ  دستکش  های  پوشيدن 
آماده  برندگان  به  اهدا  برای  خود 
می کرد ، در سن 48 سالگی در منزل 

خود از دنيا رفت.

مايسنر  کرد  اعالم  اسوشيتدپرس 
که چهارشنبه گذشته به دليل حمله 
قلبی در منزل درگذشت، تا پيش از 
توان  تمام  با  اسکار  مراسم  برپايی 
بود.  طاليی  مجسمه های  مراقب 
وقتی مجسمه های اسکار از شيکاگو 
هنرهای  و  علوم  آکادمی  دفتر  به 
تعداد  مايسنر   ، می رسيد  سينمايی 
ثبت  رايانه ای  پرونده ای  در  را  آنها 
مراقبت  از جوايز  مراسم  تا روز  و 
برپايی  شب  در  سپس  می کرد 
مراسم ساليانه اهدای جوايز اسکار، 
برای  صحنه  پشت  را  مجسمه ها 
را  آنها  و  می کرد  تميز  بار  آخرين 
که  می رساند  ستارگانی  دست  به 
برگزيدگان  به  را  جوايز  بود  قرار 
اهدا کنند. او شماره هر جايزه و نام 
و سپس  می کرد  ثبت  را  برنده  فرد 
با برندگان برای ثبت نامشان روی 

مجسمه ها قرار می گذاشت. 

همکاران مايسنر در آکادمی، عوامل 
صحنه مراسم و خبرنگاران به يك 
پشتکار  و  عالقه  ميزان  از  اندازه 
مجسمه های  با  مواجهه  در  او 
آنگر  بودند.لسلی  شگفتزده  اسکار 
می گويد:  اسکار  آکادمی  سخنگوی 
کار مايسنر روندی يکساله داشت و 
برندگان  و  تمام مجسمه ها  آمار  او 
مجسمه ای  اگر  بود.  کرده  ثبت  را 
با  او  داشت،  نوسازی  به  نياز  هم 
اسکار  مجسمه  سازنده  کارخانه 

تماس می گرفت.

در  که  وظايفی  بر  عالوه  مايسنر 
داشت،  اسکار  مجسمه های  قبال 
دستيار اجرايی بروس ديويس مدير 
علوم  آکادمی  رئيس  گنيس  سيد  و 
و هنرهای سينمايی بود. او از سال 
اسکار  آکادمی  عضويت  به   2002
درآمد و هرگز ازدواج نکرد. مادر ، 
خواهر و برادر مايسنر در قيد حيات 

هستند. 

مهرجويی هرگز 
دستگير نشده است

دفتر داريوش مهرجويی در تماسی در مورد خبر دستگيری 
داريوش مهرجويی در فرودگاه دبی که ديروز در بعضی 
»داريوش  کرد:  اعالم  بود،  شده  منتشر  رسانه ها  از 
مهرجويی که از مقررات مرتبط با مواد بهداشتی و دارويی 
شخصی  لوازم  در  نداشته،  اطالع  عربی  کشورهای  در 
داشت  همراه  به  معمولی  استامينوفن  قرص  چند  خود 
قرص ها  اين  به  فرودگاه  بازرسان  دبی  فرودگاه  در  که 
مشکوک شده اند و جهت آزمايش اين قرص ها، از داريوش 
مهرجويی خواستند در فرودگاه باقی بماند و به  رغم آنچه 
در خبرها آمده، وی به بازداشتگاه نرفته است.« اين دفتر 
توسط  قرص ها  آزمايش  از  »پس  کرد:  تصريح  ادامه  در 
قرص ها  اين  که  شد  مشخص  دبی،  فرودگاه  ماموران 
ماموران  عذرخواهی  از  پس  و  هستند  معمولی  داروهای 
فرودگاه دبی، داريوش مهرجويی فرودگاه را ترک کرد و 
از  دفتر  اين  باز می گردد.«  ايران  به  کارگردان  اين  امروز 
انتشار خبر دستگيری مهرجويی در روز گذشته به شدت 

ابراز تاسف کرد. 
داريوش مهرجويی با ساخت فيلم گاو در سال 1۳48 نگاه ها 
را متوجه سينمای ايران کرد و به موج نوی سينمای ايران 
تاکنون  فيلم سازی اش  فعاليت  آغاز  از  هرچند  داد.  شکل 
تعدادی از فيلم هايش توقيف شده اند، اما همچنان به ساختن 
فيلم های متفاوت ادامه می دهد. او جوايز متعدد بين المللی 
دريافت کرده است و داور جشنواره های سينمايی زيادی 
به ترجمه هم می پردازد.  بر سينما  بوده است. عالوه  هم 

آخرين فيلم بلند او »سنتوری« توقيف شده است. 

فيلم بهمن قبادي در
 سن سباستين 

 
جديدترين  نداره«  خبر  ايراني  هاي  گربه  از  »کسي  فيلم 
ساخته بهمن قبادي در جشنواره سن سباستين به نمايش 

درمي آيد. طبق اعالم مژ فيلم اين فيلم که توانست در بخش 
نوعي نگاه جشنواره کن، دو جايزه را به خود اختصاص 
دهد، امسال در بخش بهترين فيلم هاي جشنواره هاي ديگر 
المللي  بين  از جشنواره  دوره  هفتمين  و  پنجاه  در  جهان، 
فيلم سن سباستين در کنار 10 فيلم ديگر از کارگرداناني 
جارموش  جيم  و  آلن  وودي  تارانتينو،  کوئنتين  همچون 
در  در سال 2006  قبادي  بهمن  آمد.  درخواهد  نمايش  به 
 « فيلم  با  توانست  اين جشنواره  دوره  چهارمين  و  پنجاه 
کند.  را دريافت  نيوه مانگ« جايزه بزرگ )صدف طاليي( 
همچنين در سال 2004 فيلم »الک پشت ها هم پرواز مي 
کنند« ساخته همين کارگردان توانست جايزه صدف طاليي 

و جايزه منتقدان و نويسندگان را به خود اختصاص دهد. 

براد پيت: بازيگری حرفه 
جوان ترهاست، ديگر پير شده ام 

»براد پيت« در مصاحبه اخير خود در پاسخ 
از  وی  کناره گيری  درباره  که  شايعاتی  به 
زمان  هم اکنون  گفت:  دارد،  وجود  سينما 
روی  را  فکرم  و  انرژی  تمام  که  رسيده  آن 

خانواده بزرگم متمرکز کنم. 
من  گفت:  هاليوود  ساله   4۵ بازيگر  اين 
خواسته ام،  که  هر آنچه  به  کاری  زمينه  در 
نسبت  سنم  خاطر  به  هم اکنون  و  رسيده ام 
پيشنهاد  من  به  کمتری  نقش های  قبل،  به 

می شود. 
بازيگری،حرفه  من  نظر  به  افزود:  وی 
جوانترهاست و در اين ميان جذابيت کمتری 
همگی  ما  دارد،  وجود  مسن تر  افراد  برای 
فرزند  شش  صاحب  که  وی  شده ايم.  پيرتر 
که  رسيده  آن  زمان  هم اکنون  گفت:  است، 

وقت خودم را آزاد بگذارم. 

هفته نامه »اينترتينمنت ويکلي« معرفي کرد 
 

خشن ترين فيلم هاي تاريخ سينما 
 

فهرست  در  تارانتينو  و  کراننبرگ  ديويد  کوبريك،  استنلي  تورو،  دل  گيرمو  نوئه،  گاسپار  از  هايي  فيلم 
فهرست  ديروز  ويکلي«  »اينترتينمنت  نامه  هفته  گرفتند.  قرار  تاريخ سينما  هاي  فيلم  آميزترين  خشونت 
اين  اول  رتبه  در  کرد.  منتشر  ها هستند  آميزترين صحنه  که حاوي خشونت  را  تاريخ سينما  فيلم   1۵
فهرست، »تاريخ مجهول امريکا« ساخته »توني کي« محصول سال 1۹۹۹ قرار دارد که نامزدي اسکار 
»گاسپار  ناپذير« ساخته  »بازگشت  فيلم  آورد.  همراه  به  نورتون«  »ادوارد  براي  را  مرد  بازيگر  بهترين 
نوئه« محصول 2002 در رتبه دوم قرار دارد. اين فيلم که نامزد نخل طالي کن بود، »اسب طال« بهترين 
کارگرداني را از جشنواره استکهلم گرفت. فيلم »هزارتوي پن« ساخته »گيرمو دل تورو« محصول 2006 
باالتر از فيلم »خصومت« در رتبه چهارم قرار دارد. اين فيلم برنده سه جايزه اسکار و هفت جايزه »گويا« 
از آکادمي اسپانيا شد. »پرتقال کوکي« ساخته »استنلي کوبريك« )1۹71( در رتبه نهم خشونت آميزترين 
فيلم هاي تاريخ سينما قرار دارد. اين فيلم نامزد چهار جايزه اسکار بود. فيلم »سابقه خشونت« ساخته 
»ديويد کراننبرگ« )200۵( نامزد دو جايزه اسکار و نخل طالي کن، در مکان هفتم حضور دارد. »تپه ها 
چشم دارند« )2006( ساخته »الکساندر آجا« و »اره« )2006( ساخته »جيمز وان« رتبه هاي بعدي را در 
اختيار دارند. فيلم »مصائب مسيح« ساخته »مل گيبسون« محصول 2004 ديگر فيلم مطرح اين فهرست 
است که در رتبه نهم ايستاده است. »سگ هاي انباري« ساخته »کوئنتين تارانتينو« )1۹۹2(، برنده جايزه 
فيپرشي جشنواره تورنتو و »اسب برنز« جشنواره استکهلم در رتبه دهم قرار دارد. »سکوت بره ها« 
ساخته »جاناتان دمي« )1۹۹1(، برنده پنج جايزه اسکار، دو جايزه بافتا و خرس نقره يي جشنواره برلين 
»ريدلي  »هانيبال« ساخته   ،)1۹۹۵( فينچر«  »ديويد  »هفت« ساخته  فيلم  ديده مي شود.  يازدهم  مکان  در 
اسکات« )2001( و »نجات سرباز رايان« ساخته »استيون اسپيلبرگ« )1۹۹8(، برنده پنج جايزه اسکار 
ديگر فيلم هاي مطرح فهرست خشونت آميزترين فيلم هاي تاريخ سينما هستند. از سوي ديگر فيلم »تيغه 
سوار« به عنوان بهترين اثر سينماي جهان در ژانر علمي- تخيلي از سوي روزنامه ديلي تلگراف انتخاب 
شد. فيلم »تيغه سوار« محصول سال 1۹82 به کارگرداني »ريدلي اسکات« و نقش آفريني »هريسون فورد« 
است. اين فيلم اگرچه در زمان اکران به موفقيت مهمي دست نيافت، اما در جديدترين نظرسنجي انجام 
شده براي انتخاب بهترين فيلم هاي علمي- تخيلي سينما، در رتبه اول قرار گرفته است. اين فيلم نامزد دو 
جايزه اسکار سال 1۹8۳ بود که سه جايزه »بافتا« را از آکادمي فيلم انگلستان دريافت کرد. به گزارش 
روزنامه ديلي تلگراف، فيلم »اديسه فضايي؛ 2001« ساخته »استنلي کوبريك« در رتبه دوم قرار دارد. 
»جنگ ستارگان« ساخته »جرج لوکاس« محصول 1۹77 باالتر از »غريبه ها« )1۹7۹( در رتبه سوم اين 
فهرست ايستاده است. »متروپوليس« )1۹27(، »روزي که زمين از حرکت ايستاد«، »ترميناتور«، »سياره 

ميمون ها«، »ئي تي « و »سوالريس« ديگر فيلم هاي برتر سينماي جهان در ژانر علمي- تخيلي هستند. 
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فرشته طائرپور فيلمش را از 
جشنواره کودک بيرون کشيد 

 
به درخواست فرشته طائرپور تهيه کننده فيلم »نخودي«، اين فيلم 
از داوري بخش مسابقه سينماي ايران خارج خواهد شد و صرفًا 
توسط هيات داوران کودک و نوجوان همدان مورد قضاوت قرار 
از  »يکي  گفت؛  تصميم  اين  داليل  درباره  طائرپور  گرفت.  خواهد 
داليل، نهايي نبودن نسخه فعلي از نظر جلوه هاي ويژه کامپيوتري 
آن است و ديگر اينکه با توجه به حضور مسعود کرامتي يکي از 
فيلم »نخودي« در هيات داوران بخش مسابقه سينماي  بازيگران 
ايران، ممکن است سواالتي منطقي را براي اين وضعيت ايجاد کند 
که بهتر است مورد پيشگيري قرار گيرد.« اين تهيه کننده همچنين 
اين  رساندن  براي  قبل  از  که  تعهدي  »براساس  کرد؛  خاطرنشان 
فيلم به جشنواره کودک همدان به دبير وقت جشنواره آقاي اکبر 
نبوي داده بودم، يك نسخه 70 دقيقه يي از فيلم را براي نمايش 

محدود در جشنواره همدان به مسووالن جشنواره ارائه کردم. 

کتابخانه بريتانيا ميزبان عکس 
هاي قديمي  

 
 در نخستين نمايشگاه عکاسي بزرگي که در محل کتابخانه لندن 
برگزار مي شود عکس هايي از روزهاي آغازين هنر عکاسي به 
از جمله عکس  نمايش گذاشته مي شود. حدود 2۵0 قطعه عکس 
هايي از »ويليام هنري فاکس تالبوت« و »جوليا مارگارت کامرون« 
در  آينده  اکتبر  ميالدي،  نوزدهم  قرن  در  عکاسي  هنر  پيشگامان 
لندن به نمايش گذاشته مي شود. به گفته »جان فالکونر« مسوول 
تا زمان حال در  پيدايش  ابتداي  از  تاريخ هنر عکاسي  نمايشگاه، 
اين نمايشگاه بررسي مي شود. مجموعه عکس کتابخانه بريتانيا 
شامل ۳00 هزار قطعه عکس در حوزه هاي علم، مردم شناسي و 
باستان شناسي است. مهم ترين عکس اين مجموعه »درخت بلوط 
در زمستان« اثر »فاکس تالبوت« است که نمايانگر سبك ويژه اين 
ابتدا  در  ها  عکس  اين  فالکونر  گفته  به  است.  عکاسي  در  هنرمند 
اثر هنري نگهداري مي  تا  در موزه لندن و بيشتر به عنوان سند 
شدند. به گزارش ايبنا به نقل از بي بي سي مسوول اين نمايشگاه 
کتابخانه  در  نمايشگاه  اين  برگزاري  از  ما  »هدف  گفت؛  همچنين 
بريتانيا بررسي اين عکس ها به عنوان آثاري هنري است و سعي 

داريم روي اين موضوع که چرا عکاسان قرن نوزدهمي اين سوژه 
اکتبر   ۳0 از  نمايشگاه  اين  کنيم.«  تاکيد  اند،  کرده  انتخاب  را  ها 
)هشتم آبان( تا هفتم مارس 2010 )16 اسفند 1۳88( در کتابخانه 

بريتانيا برگزار مي شود.  

اجراي »پارسي« با خوانندگي 
هنرمند ايتاليايي  

 
مقام  کسب  از  بعد  اسالمي  امير  ساخته  »پارسي«  قطعه 
و  ايتاليا  آهنگسازي  المللي  بين  مسابقه  پانزدهمين  نخست 
اجرا در شهر بولونيا در فستيوال بين المللي موتزارت نيز 
با خوانندگي يك ايتاليايي اجرا خواهد شد. قطعه »پارسي« 
خواننده  و  سمفونيك  ارکستر  براي  اسالمي  امير  ساخته 
هزاره  پاس  به  فردوسي  از  شعري  براساس  باريتون 
بين  مسابقه  پانزدهمين  در  و  است  شده  ساخته  فردوسي 
المللي آهنگسازي که در شهر »بولونيا« ايتاليا با خوانندگي 
آن  از  را  اين مسابقه  اجرا شد، جايزه نخست  تاج«  »وحيد 
خود کرد. جايزه اين مسابقه پنج هزار يورو به همراه چاپ 
پارتيتور و انتشار سي دي از اجراي زنده اثر توسط ارکستر 
سمفونيك بولونيا در ايتاليا و همچنين دعوت از آهنگساز و 
خواننده اثر براي اجرا در اين شهر در تاريخ دوم آگوست 
200۹ بود. به گزارش ايسنا اين قطعه روز يازدهم مردادماه 
سال جاري با صداي »وحيد تاج« در شهر بولونيا به اجرا 
 27 تاريخ  در  المللي خود  بين  اجراهاي  ادامه  در  و  درآمد 
سپتامبر 200۹ - پنجم مهرماه - به همراه خواننده ايتاليايي 
فيالرمونيك  ارکستر  و  موتزارت  المللي  بين  فستيوال  در 
رووريتو که توسط آندريا ديندو هدايت مي شود، اجرايي 
ديگر خواهد داشت. امير اسالمي متولد 1۳4۹ در اصفهان 
از  آهنگسازي  ارشد  کارشناسي  که  است  ني  نوازنده 
دانشکده موسيقي دانشگاه هنر دارد. او قطعات بسياري را 
براي ارکستر زهي و ارکستر سمفونيك به همراه سازهاي 
ايراني نوشته و اجرا کرده است. آخرين فعاليت منتشرشده 
او تنظيم و سازبندي اثر »ارگ خاموش« است که در سال 

گذشته به بازار موسيقي روانه شد. 

 

آغاز جشن 
پياتزاگرانده با دو 
نماينده از ايران 

 
 لوکارنو براي ايراني ها شهر خاطره انگيزي است، خصوصا 
پياتزا گرانده آن که هر سال سينماگران دنيا  ميدان بزرگ 
ميزبان  ميدان  اين  هم  مي کند.امسال  جمع  خود  دور  را 
لوکارنو  فيلم  بين المللي  جشنواره  دوره  شصت و دومين 
 14 چهارشنبه  امروز  جشنواره  اين  مهر  گزارش  .به  است 
به  تابستاني«  فيلم سينمايي »۵00 روز  با نمايش  مردادماه 
کارگرداني مارک وب در ميدان پياتزا گرانده آغاز مي شود 
سينماي  نماينده  دو  هم  جاللي  بابك  و  فارسي  سپيده  و 
ايران در اين دوره هستند. سپيده فارسي فيلمساز 44 ساله 
ايراني که دو سال پيش مستند »هرات« او در بخش »اينجا 
و جاي ديگر« جشنواره لوکارنو به نمايش درآمد، امسال به 
و  ايتاليايي  مستندساز  و  تدوينگر  کاالبريا  اسمرالدا  همراه 
اول جشنواره  فيلم  بهترين  فيلمساز مکزيکي  انريکه ريورو 
کارگردان  جاللي  بابك  مي کنند.  انتخاب  را  لوکارنو  امسال 
مقيم انگليس هم با فيلم سينمايي »داستان مرزي« در بخش 
يك  درباره  فيلم  اين  دارد.  حضور  جشنواره  اين  مسابقه 
بخشي  در  که  است  نوازنده  يك  و  فروشنده  يك  ماهيگير، 
از داستان زندگي آنها به يکديگر متصل مي شود. در بخش 
مسابقه بين الملل 18 فيلم از 1۵ کشور براي دريافت جايزه 
يوزپلنگ طاليي لوکارنو رقابت مي کنند که هفت فيلم اول هم 
در ميان آنها به چشم مي خورد. اعضاي هيات داوران اين 
بخش عبارتند از ژان ماري بالنشان مدير گراند تيه تر ژنو، 
نينا هوس بازيگر آلماني و سانگ ـ سو هونگ فيلمساز اهل 

کره جنوبي. 

در بخش رقابتي فيلمسازان امروز هم 17 فيلم حضور دارند 
که نخستين نمايش جهاني ۹ فيلم از ميان آنها در جشنواره 
لوکارنو خواهد بود. ضمن اينکه حضور فيلم اولي ها در اين 
بخش چشمگير است. تقدير از ويليام فريدکين فيلمساز 74 
ديگر  از  ايتاليايي  بازيگر  سرويلو  توني  و  آمريکايي  ساله 
لوکارنو  فيلم  است.جشنواره  لوکارنو  دوره  اين  بخش هاي 
هرسال   1۹46 سال  از  که  است  بين المللي  جشنواره  يك 
فيلم  مي شود. جشنواره  برگزار  لوکارنو سوئيس  در شهر 
برلين چهارمين  از جشنواره هاي کن، ونيز و  لوکارنو پس 
جشنواره معتبر فيلم اروپا به شمار مي رود. ويژگي خاص 
در  پياتزا،  معروف  ميدان  در  فيلم ها  نمايش  جشنواره،  اين 
فضاي باز و بر پرده بزرگ است. در اين ميدان در حدود 
8000 تماشاگر به ديدن فيلم ها مي نشينند و فيلم مورد عالقه 
خود را نيز برمي گزينند. اين جشنواره يکي از جشنواره هاي 
به   )  FIAPF( فيلم  جهاني  تهيه کنندگان  انجمن  تاييد  مورد 
شمار مي رود. جايزه اصلي اين جشنواره »يوزپلنگ طاليي« 
داده  بين المللي  فيلم در بخش اصلي  بهترين  به  و  دارد  نام 
مي شود. جشنواره لوکارنو، نسبت به سه جشنواره مهم ديگر 
اروپايي بيشتر روي آثار کمتر شناخته شده از فيلمسازان 
جوان تر متمرکز است. سال 8۵ جايزه بزرگ هيات داوران 
جشنواره لوکارنو، شامل يوزپلنگ طاليي و ۳0 هزار فرانك 
براي  سالور،  سامان  ايراني،  جوان  کارگردان  به  سوئيس 
تعلق گرفت. در  تدفين«  براي مراسم  کيلو خرما  فيلم »چند 
بخش  در  تدفين«،  مراسم  براي  خرما  کيلو  »چند  سال  آن 
مسابقه سينماگران عصر حاضر از ميان ۳8 فيلم برگزيده از 
سينماي سراسر جهان، برنده اين جايزه شد.پيش از آن اين 
جشنواره افتخارات ديگري را نصيب سينماي ايران ساخت. 
فيلم خانه دوست  سال 1۹8۹ جايزه يوزپلنگ برنزي براي 
جايزه   1۹۹7 سال  رسيد.  کيارستمي  عباس  به  کجاست؟ 
يوزپلنگ طاليي براي فيلم آينه به جعفر پناهي رسيد. سال 
1۹۹8 هم جايزه يوزپلنگ نقره اي براي فيلم رقص خاک به 
دوره  شصت و دومين  است  رسيد.گفتني  جليلي  ابوالفضل 
جشنواره فيلم لوکارنو پنج تا 1۵ آگوست ) 24 مرداد( در 

سوئيس برپاست. 
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چگونه صد ميليون زن 
در جهان ناپديد شدند 

 
 ترجمه، مينا شرفي

در هند، چين و آفريقا ميليون ها ميليون زن ناپديد شده اند. آنها گم نشده اند بلکه مرده 
اند. آنها قربانيان خشونت، تبعيض و غفلت دنياي امروز هستند. دانشگاه بريتيش کلمبيا 
اين قربانيان آن  بلکه تعداد و سن  اين زن ها را،  نه  البته  پيدا کند،  آنها را  سعي دارد 
چيزي است که کارشناسان به دنبال آن هستند. يافته ها در اين باره تصوير اسفباري از 

تبعيض جنسيتي در اين 
را  يافته  توسعه  دنياي 

نشان مي دهد.
واژه »زنان ناپديد شده« 
در سال 1۹۹0 زماني که 
يك اقتصاددان هندي با 
نام آمارتيا سن به آمار 
دست  انگيزي  حيرت 
يافت به وجود آمد. او با 
تحقيقاتي که در آسيا و 
اين  به  داد  انجام  آفريقا 
 100 که  رسيد  نتيجه 
بايد  که  زني  ميليون 
زنده باشند، زنده نيستند 

و به خاطر دسترسي نابرابر به خدمات پزشکي، غذا و خدمات اجتماعي جان خود را از 
دست داده اند. در واقع به نظر مي رسد اين عوامل باعث شده ميزان مرگ و مير زنان 
نسبت به مردان از ميزان طبيعي بسيار بيشتر باشد. در اين مناطق زنان مي ميرند چرا 

که زندگي شان بي ارزش قلمداد مي شود.
در سراسر دنيا ميزان تولد نوزادان پسر نسبت به نوزادان دختر بيشتر است، اما در 
بيشتري  مقاومت  زنان  برند،  مي  بهره  برابري  خدمات  از  مردان  و  زنان  که  جوامعي 
نسبت به بيماري ها نشان مي دهند و در نتيجه عمر طوالني تري نسبت به مردان دارند. 
اما يافته هاي سن حاکي از آن است که نرخ مرگ زنان در بيشتر کشورهاي آسيايي و 
شمال آفريقا بسيار بيشتر از مردان است. پس از تحقيقات سن، گروه هاي ديگري هم به 
صورت آکادميك به مطالعه در اين زمينه پرداختند و در سال 200۵ سازمان ملل اعالم 

کرد در حدود 200 ميليون زن در جهان ناپديد شده اند.
دکتر سيوان اندرسون در دفترش در دانشگاه بريتيش کلمبيا با بررسي اين مطالعات 
تبعيض  »مساله  گويد؛  مي  او  کند.  پيدا  دست  زن  همه  اين  مرگ  داليل  به  دارد  سعي 
جنسيتي بسيار مهم است چرا که تعداد زناني که بايد زنده باشند اما نيستند بيش از حد 
تصور است.« اين محقق 40 ساله اخيراً مطالعاتش را در اين زمينه بر کشورهاي چين، 
هند و کشورهاي جنوبي صحراي آفريقا متمرکز کرده است. او در ادامه حرف هايش مي 
گويد؛ »در گذشته يي نه چندان دور مردم تصور مي کردند »زنان ناپديد شده« در ماه 
هاي اول زندگي و تا چهار سالگي مي ميرند، اما ما به اين نتيجه رسيده ايم اکثر زنان در 
سنين باالتر جان خود را از دست مي دهند.« کشتن نوزادان دختر مدتي در هند و چين 

بسيار رايج بود اما حقيقت بسيار پيچيده تر از اينهاست. 
خانم اندرسون با بررسي سن زنان ناپديد شده به اين نتيجه رسيده که اکثر آنها پس 
از پشت سر گذاشتن دوران کودکي جان خود را از دست مي دهند که اين ميزان در 
هند 66 درصد، در چين ۵۵ درصد و در آفريقا 8۳ درصد است. در کشورهاي آفريقايي 
دليل اصلي مرگ و مير زنان ايدز است که ساالنه باعث مي شود 600 هزار زن بيش از 
مردان جان خود را از دست بدهند. اما در چين دليل اصلي 141 هزار مرگ بيشتر زنان 
نسبت به مردان خودکشي آنها است. چين تنها کشوري است که در آن زنان بيشتر از 
مردان خودشان را مي کشند. آنها معمواًل با آفت کش هايي که در مزارع استفاده مي 

شود دست به خودکشي مي زنند.
در هند فاکتوري که »مصدوميت و آسيب ديدگي« خوانده مي شود باعث مرگ 86 هزار 
زن در مقايسه با مردان مي شود. در سال 2000 تنها 86 هزار زن ميان 1۵ تا 2۹ سال 
در اثر آسيب ديدگي جان خود را از دست دادند. خانم اندرسون که تحقيقات مفصلي در 
خصوص مرگ زنان در هند انجام داده، مي گويد؛ در بسياري از موارد مردها همسران 
خود را به آتش مي کشند و اگر دادگاهي براي اين قتل برگزار شود مدعي مي شوند 
همسران شان در آشپزخانه در اثر بي احتياطي آتش گرفته اند. مساله جهيزيه دختران 
اگر  ها  خانواده  از  بسياري  است.  زنان  مير  و  مرگ  در  موثر  عوامل  ديگر  از  هند  در 
عروس هايشان جهيزيه خوبي نداشته باشند آنها را شکنجه بدني مي دهند. به اعتقاد 
خانم اندرسون اگر فرهنگ سازي درستي در زمينه جهيزيه دختران انجام نشود اين 
مساله مي تواند به يك بحران بدل شود. در هند جهيزيه يي که خانواده هاي داماد براي 

عروسي طلب مي کنند در اکثر موارد شش برابر درآمد ساالنه يك خانواده است.
اين در حالي است که در اين مناطق خدمات بهداشتي ابتدا به مردان ارائه مي شود و 
بسياري از زنان به خاطر عدم توجه به بيماري هايشان جان خود را از دست مي دهند. 
مساله تبعيض جنسيتي هميشه همراه با مسائل بيولوژيکي، اجتماعي، محيطي، رفتاري و 
اقتصادي بوده است، بنابراين مقابله با اين مساله بدون در نظر گرفتن فاکتورهاي ذکر 

شده امکان پذير نخواهد بود.
 THE STAR منبع؛

 

زنان زيباتر مي شوند 
 

نتايج تحقيقات تازه دانشمندان حاکي است زنان طي نسل هاي 
متمادي در يك سير »تکاملي«، زيباتر و جذاب تر شده اند. اين 
صورت  فنالند  هلسينکي  دانشگاه  محققان  توسط  که  مطالعه 
زشت  همتايان  به  نسبت  زيبارو  زنان  دهد  مي  نشان  گرفته 

اين  از  باالتري  سهم  البته  و  دارند  بيشتري  فرزندان  خود  تر 
فرزندان دختر هستند.

دانشمندان معتقدند اين الگو باعث شده زنان طي نسل ها، زيباتر 
و جذاب تر شوند در حالي که مردان از نظر زيباشناسي همچون 
نياکان اوليه خود »غيرجذاب« باقي مانده اند. »مارکوس جوکال« 
نتيجه گرفته است  اين تحقيق  کارشناس دانشگاه هلسينکي در 
زنان زيبارو، 16 درصد بيشتر از همتايان زشت تر خود، فرزند 
دارند و تعداد فرزندان زنان »بسيار زيبا« نيز شش درصد بيش 
از  و  امريکا  در  اطالعات  اين  است.  کمتر  جذابيت  با  زناني  از 
بررسي چهار دهه زندگي بيش از هزار و 200 زن و نزديك به 
هزار مرد گردآوري شده و جذابيت اين افراد براساس تصاوير 
شده  ارزيابي  شان  فرزندان  تعداد  ثبت  و  آنها  از  شده  گرفته 
فرزندان  تعداد  دهد  مي  نشان  تحقيق  اين  حال  عين  است.در 
مرداني با حداقل جذابيت 1۳ درصد کمتر از مردان ديگر است. 
اين مطالعه متکي بر تحقيق اخير يك روانشناس در لندن است 
که معتقد بود فرزندان والدين خوش سيما به احتمال بسيار زياد 

دختر هستند.

بر اساس اين گزارش روانشناسان معتقدند زنان طي نسل ها 
زيباتر شده اند چون تالش بيشتري در اين راه به خرج داده اند 
اند. دکتر  و منابع بيشتري نيز براي اين کار در اختيار داشته 
جك داسيلوا از دانشگاه آداليد مي گويد؛ مشخصه هاي خوش 
ژنتيك  کيفيت  از  بازتابي  شايد  متقارن  صورت  مثل  سيمايي 
با يك شريك  اگر شما  »به عبارت ديگر  افزايد؛  باشد. وي مي 
جذاب توليد مثل کنيد، فرزند شما کيفيت ژنتيك شريك تان را 
به ارث خواهد برد که در اين صورت شانس بقا و توليد مثل 
احتمال  با  زيبايي  بنابراين ژن هاي  يابد  افزايش مي  فرزندتان 

زيادي به نسل هاي آينده منتقل مي شود.« 

 

چمدان هايي 
که هيچ وقت به 
مقصد نمي رسد 

يك مسافر وقتي به مقصدش مي رسد، انتظار دارد 
چمدان خود را از روي باند بار فرودگاه بردارد اما 
 ۳۳ حدود  اخير  سال  در  نيست.  بديهي  آنچنان  اين 
ميليون چمدان در کل جهان گم شده است. اين مشکل 
در فرودگاه هيثرو لندن ماه مارس سال اخير بسيار 

باال گرفته بود. 

در ترمينال جديد ۵، چمدان ها به صورت کوه هايي 
و  کيف  هزار   ۳0 حدود  بودند.  شده  انباشته  بلند 
حاضر  حال  در  بودند.  مانده  صاحب  بدون  چمدان 
 12 حدود  ساعت  هر  در  لندن  هيثرو  فرودگاه  در 
ها ضبط  ماشين  و  کامپيوترها  توسط  هزار چمدان 
و  رفت  موقع  داده مي شوند. حتي  انتقال  دوباره  و 
آمد عادي نيز در هيثرو مشکل ايجاد مي شود. اين 
مشکل بهار سال اخير پاي کميسيون اروپا را به ميان 
کشيد. آنتونيو تاجاني کميسر مسائل راه و ترابري 
اتحاديه اروپا، نتايج تحقيقات خود را ارائه مي دهد و 
مي گويد؛ »من بايد تاکيد کنم که اين تحقيق کار بسيار 
سختي بوده است، به دليل اينکه پاسخگوي ويژه يي 

براي رجوع وجود ندارد.«

بر اساس نتايج اين تحقيقات، در سال اخير حدود ۳۳ 
ميليون چمدان در کل جهان گم شده است- يعني ۹0 
هزار چمدان در روز. از هر 70 مسافر يك نفر چمدان 
خود را روي باند بار پيدا نمي کند. بر اساس اطالعات 
نهاد پشتيباني از مسافران در اروپا، از هر 64 مسافر 
در اروپا يکي با اين مشکل مواجه مي شود. در نصف 
نمي رسد.  او  بعدي  پرواز  به  بار مسافر  اين موارد 
درست است که بعضي مسافرها پس از دو روز بار 
خود را پس مي گيرند، اما در عين حال بسياري از 
کيف هاي کوچك به طور کامل ناپديد مي شوند. در 
اروپا 1۵ درصد بارهاي گمشده ديگر پيدا نمي شوند 
و رسانه هاي انگليسي متوجه شده اند اين بارها حتي 

سر از سالن هاي حراج درمي آورند. 

اينکه  درباره  اظهاراتي  تواند  نمي  اروپا  کميسيون 
اين مشکالت بيشتر در کدام فرودگاه يا کدام شرکت 
هواپيمايي رخ مي دهند، بکند. بر اساس تحقيقات يك 
از مسافران پشتيباني مي کند، گم  انگليسي که  نهاد 
شدن بار بيشتر در شرکت هواپيمايي بريتيش ارويز 
شرکت  برابر  دو  مقدار  به  هم  آن  و  دهد  مي  رخ 

هواپيمايي لوفت هانزا. 

داده هاي سازمان شرکت هاي هواپيمايي  براساس 
ترين  رابطه مطمئن  اين  ارالينز در  ترکيش  اروپايي، 
شرکت هواپيمايي اروپايي است. در سه ماه اول سال 
تنها  از هزار مسافر  اين شرکت هواپيمايي  در  اخير 
تاخير به مقصد خود رسيده  با  حدود چهار چمدان 

اند. 

در اين رابطه قابل بحث است که قصور از فرودگاه ها 
است يا شرکت هاي هواپيمايي. بر اساس گفته يکي از 
سخنگويان لوفت هانزا، هم فرودگاه ها و هم شرکت 
که  صورت  اين  به  هستند.  مسوول  هواپيمايي  هاي 
فرودگاه ها مسوول حمل و نقل بار به هواپيما هستند 
و شرکت ها وظيفه دارند با پروازهاي به موقع، حمل 

و نقل سر وقت بار را به هواپيما امکان پذير کنند. 

کميسر مسائل راه و ترابري اتحاديه اروپا تاکيد مي 
کرد.«  اقدامي  بايد  دهد  مي  نشان  تحقيق  »اين  کند؛ 
قوانين  يکسري  دارد  قصد  اروپا  اتحاديه  کميسيون 
براي سال هاي آينده تنظيم کند. در حال حاضر نيز 
مسافران حق اين را دارند که پس از ناپديد شدن بار 
خود از شرکت هواپيمايي خواستار پرداخت خسارت 
تا 1100 يورو شوند. به مسافران توصيه مي شود 
اطمينان،  قابل  هواپيمايي  شرکت  انتخاب  کنار  در 

بيشتر به پروازهاي مستقيم روي بياورند. 
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 آوارگي 536 هزار غيرنظامي در کنگو  
 

ها  کشمکش  متحد  ملل  سازمان  مهاجران  آژانس  اعالم  اساس  بر 
و درگيري ها در سال جاري ميالدي ميان نيروهاي نظامي دولت 
 ۵۳6 کم  دست  است  شده  باعث  شمالي،  کنگوي  در  و شورشيان 
هزار غيرنظامي در اين کشور بي خانمان و مجبور به ترک منازل 
سازمان  مهاجرت  آژانس  سخنگوي  ردموند«  »ران  شوند.  خود 
 12 از  کرد؛  تصريح  آسوشيتدپرس  با  يي  در مصاحبه  متحد  ملل 
ژوئيه سال جاري ميالدي تاکنون دست کم ۳۵ هزار نفر ديگر به 
افزوده شده و تعداد بي خانمان ها  آوارگان و مهاجران در کنگو 
در اين کشور به ۵۳6 هزار نفر افزايش يافته است. وي اضافه کرد؛ 
اکثر اين افراد به دليل کشمکش و درگيري که بين نيروهاي نظامي 
دولت و شورشيان به وقوع پيوسته است، مجبور به ترک اجباري 
منازل خود شده اند و هم اکنون در کمپ هايي که توسط آژانس 
مهاجرت سازمان ملل متحد برپا است، مستقر هستند. مهاجرت و 
بي خانماني اين افراد اکثراً باعث شده است زنان و دختران در کمپ 
همچنين  ربوده شوند.  نيز  کودکان  و  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  ها 
کمپ  اين  در  ديگر  هاي  آسيب  ايجاد  و  قتل  نظير  جرائمي  ميزان 
ها بسيار ديده مي شود. بر اساس گزارش هاي رسمي نمايندگان 
آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد، اين مساله مشخص شد که اگر 
اين کشمکش ها و درگيري ها ميان نيروهاي نظامي دولت کنگو و 
شورشيان همچنان ادامه يابد، مردم مجبورند در مناطق مختلف اين 
کشور خانه و کاشانه خود را ترک کرده و خانه به دوشي اختيار 
کنند. همچنين اين گزارش مي افزايد؛ فقدان ايمني کافي در کمپ هاي 
بي خانمان ها و نبود بهداشت در اين کمپ ها از عوامل ديگري است 

که جان بي خانمان هاي کنگويي را تهديد مي کند. 
  

افزايش مهاجرت مکزيکي ها به امريکا  
 

بر اساس گزارش هاي اخير سازمان مهاجرت امريکا اين موضوع 
 40 کشور،  اين  به  ها  مکزيکي  مهاجرت  ميزان  که  شد  مشخص 
يافته است. »جفري  افزايش  به سال گذشته ميالدي  درصد نسبت 
مهاجرت  سازمان  آمارگيري  مرکز  ارشد  مقامات  از  يکي  پاسل« 
امريکا در مصاحبه يي با شبکه خبري سي ان ان يادآور شد؛ دست 
کم نزديك به يك ميليون مکزيکي طي 12 ماهه اخير اين کشور را به 

قصد امريکا ترک کرده و اکثراً هم به صورت غير قانوني به اياالت 
متحده امريکا مهاجرت کرده اند. اين مقام مسوول خاطرنشان کرد؛ 
به  امريکا  متحده  اياالت  به  مکزيکي  مهاجران  رقم  اخير،  طي سال 
6۳6 هزار نفر رسيده که 40 درصد بيش از سال گذشته ميالدي 
است. اگر چه درصد مهاجرت مکزيکي ها به امريکا نسبت به سال 
گذشته ميالدي يا سه سال گذشته افزايش داشته است، اما رکورد 
و  مکزيك  با  امريکا  مرزهاي  در  شديد  امنيت  برقراري  اقتصادي، 
به  مهاجرت  مورد  در  ها  مکزيکي  عالقه  شده  باعث  ديگر  عوامل 
امريکا کمرنگ شود. »جفري پاسل« خاطرنشان کرد؛ با اين وجود 
اگر از خود مکزيکي ها بپرسيم مي گويند، زندگي در امريکا را به 
زندگي در مکزيك که از قاچاقچيان انسان و مواد مخدر مملو است، 
ترجيح مي دهند. به گونه يي که اکثر مکزيکي ها بر اين عقيده اند 
کاري را که در امريکا دارند، هم حقوق خوبي دارد و هم مي توانند 
براي آينده ذخيره يي براي خودشان بيندوزند. آنها زندگي مخفي و 

مهاجرت را پذيرفته اند و دوست ندارند به مکزيك برگردند. 
  

افزايش مصرف داروهاي 
ضدافسردگي  

 
روانپزشکان اسپانيايي با اعالم اينکه 24 درصد زنان اين کشور هم 
اکنون از داروهاي ضدافسردگي استفاده مي کنند نسبت به شيوع 
افسردگي در اين کشور خبر دادند. در پژوهش مرکز بهداشتي الس 
گويالس در مادريد معلوم شد بيشترين علت استفاده از داروهاي 
و  کاري  مشکالت  کشور  اين  در  زنان  سوي  از  رواني  اختالالت 
مورد  6۵ساله  تا   2۵ زن   121 تحقيقات  اين  در  است.  خانوادگي 
مطالعه قرار گرفتند. بررسي ها نشان داد بيشترين داروي مصرفي 
از سوي اين افراد، داروهاي ضدافسردگي است. محققان مي گويند 
برخي از زنان وقتي با مشکالت خانوادگي، شغلي يا مالي مواجه مي 
شوند احساس مي کنند ديگر قادر به مقابله با مشکالتشان نيستند و 
به همين دليل به استفاده از اين قبيل داروها روي مي آورند. همچنين 
محققان اسپانيايي دريافتند نرخ مصرف داروهاي خواب آور نيز در 
بين زنان در اين کشور باالست و حتي از داروهاي ضدافسردگي 
رفتن  باال  با  کنند  مي  تاکيد  محققان همچنين  اين  است.  بيشتر  نيز 
مي  پيدا  افزايش  زنان  بين  در  داروها  اين  از  استفاده  ميزان  سن 
کند. پژوهشگران تاکيد دارند با وجود افزايش مشکالت يا اختالالت 

اين  از مصرف خودسرانه  امروزي  زندگي  نحوه  از  ناشي  رواني 
داروها بايد خودداري شود و هر نوع استفاده بايد طبق دستور و 

تحت نظر متخصص صورت گيرد.

ازدواج دو نامزد پس از 85 سال
رسانه هاي محلي ايالت »ايلينويز« در امريکا، از ازدواج دو نامزد پس 
از 8۵ سال خبر دادند. »رونالد مك کريتيك« ۹۳ساله در مصاحبه 
يي با خبرگزاري يونايتد پرس گفت؛ 8۵ سال قبل با دختري به نام 
»لورن بيتي« که از همسايه هاي ما بود، آشنا شدم. وي افزود؛ پس 
از مدتي با هم نامزد شديم، اما مشکالت بسياري که پس از جنگ 
جهاني اول آغاز شده بود، باعث شد تا ما از هم دور بيفتيم. اين 
پيرمرد در حالي که مي خنديد، گفت؛ من عکس دوران کودکي خود 
و »لورن« را که در مزرعه ذرت گرفته بوديم هنوز هم دارم و طي 
اين هشت دهه هميشه آن را مقابل خود قرار مي دادم تا او را از ياد 
نبرم. »لورن« و »رونالد« در حضور دوستان شان در همان مزرعه 
ذرت در ايالت »ايلينويز« ازدواج کرده و به اين دوري 8۵ساله پايان 

دادند. 

درس خنده در مدارس ژاپن
مسئوالن آموزش و پرورش ژاپن به تازگی واحد درسی جديدی را 

با عنوان واحد خنده برای دانش آموزان اجباری کرده اند . 
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه پنج تلويزيون فرانسه، 
نحوه  آموزان  دانش  به  آموزگاران   ، واحد  اين  درس  کالس  در 
خنديدن و لبخند زدن را می آموزند.يك آموزگار می گويد امروزه 
جوانان صحبت کردن در مقابل يکديگر را فراموش کرده اند و به 
برقراری  برای  را  صورت  از  استفاده  آنان  به  بايد  ما  علت  همين 
مايلم  گويد  می  آموز  دانش  بياموزيم.يك  آنها  به  دوباره  ارتباط 
بتوانم لبخند مليحی بزنم به طوری که ديگران بگويند لبخند زيبايی 
داشت.علت  خواهد  همراه  به  لبخند  اين  واکنشی  چه  ببينم  و  دارم 
اصلی از دست رفتن ارتباطهای ميميك و چهره ای جوانان در ژاپن 
استفاده فزاينده از تلفن همراه عنوان شده است.يك روان شناس می 
گويد جوانان ژاپنی امروزه بيشتر ازطريق پيامك و نمادها به هم 
لبخند می زنند و بدنشان بی حرکت می ماند ، که در آينده مشکالتی 

برای بيان احساساتشان پيدا می کنند.
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ادبيات ايران در هفته يي که گذشت 
 

تو مشغول 
مردن ات بودي 
زني دارد روي پيشخوان کتاب هاي تازه فروشگاه »چشمه« به زحمت از 
ميان دريايي، درياچه يي، اقيانوسي راه باز مي کند و پيش مي رود. اگر 

داستان مرگ ويرجينيا وولف را بدانيد، بدون معطلي ياد او مي افتيد که يك 
روز صبح نامه يي نوشت، جيب هايش را از سنگريزه سنگين کرد و آرام 
به درون آب خزيد و مرد. ويرجينيا وولف آن روز صبح چه لباسي تنش 
بود؟ نمي دانم اما اين زن که پشتش به ما است، قرمز پوشيده و موهاي 
بلندي دارد. لباس قرمزش و وهم و رازي که خودش را و پيرامونش را 
گرفته او را بيشتر از روي جلد کتاب هاي ديگري که کنارش نشسته اند، 
توي چشم آورده. روي جلد کتاب هاي ديگر که بيشترشان زمينه سفيد 
دارند، طرح هاي درهم و برهمي هستند که بعضي از آنها به »عنوان کتاب« 
ربط دارند، بعضي بي ربطند و بعضي انتزاعي اند اما هيچ کدام شان مثل 
همين زن قرمز پوش در نگاه اول خودش را توي چشم فرو نمي کند. زن 
تازه وارد  ات بودي« است که  »تو مشغول مردن  عکس روي جلد کتاب 
بازار کتاب شده. روي جلد نوشته شده کتاب گزيده يي از شعر و عکس 
جهان است که محمدرضا فرزاد آن را ترجمه کرده و ورق که مي زني، 
توي ورق هاي گالسه شعرها در کنار عکس ها نشسته اند. »تو مشغول 
مردن ات بودي« را »حرفه هنرمند« منتشر کرده و قيمتش هشت هزار و 
۵00 تومان است. بعدش وقتي که بيشتر چشم مي چرخاني، روي همين 
که  بيني  مي  را  عينك  پشت  از  زده  وحشت  چشماني  با  زني  پيشخوان 
حيواني را در بغل گرفته که معلوم نيست موش است، گربه است يا سگ. 
اسم کتاب »هرج و مرج محض« است از وودي آلن، فرناندو سورتينو و 

حسين يعقوبي که انتشارات مرواريد آن را به تازگي منتشر کرده. 
توي اين يك ماه و نيمي که گذشت، ناشرهاي فعال کمتر دل و دماغ کتاب 
منتشر کردن داشتند. همه مثل همان پيرزن روي کتاب »هرج و مرج محض« 
انتخابات  لرزه  پس  زده مشغول خواندن خبرهاي  هاي وحشت  با چشم 
بودند که هر کدام شان کم از زلزله روز 22 خرداد نداشت. من آدم هاي 
کمي را دور و بر خودم سراغ داشتم که توي اين وضعيت به دنبال خريدن 
کتاب هاي تازه باشند. آدم هاي کمي را ديدم که کتاب بخرند مثل ناشران 
که دل و دماغ منتشر کردن نداشتند، مخاطبان کتاب و مخصوصًا ادبيات 
بگيرند  به دست  توانستند کتابي  آنقدر فکرشان مشغول بود که نمي  هم 
و با تمرکز بخوانندش. اگر در اين ميان عطشي بود، براي خواندن تاريخ 
را  آن  خاک  آورديم،  بيرون  ها  کتابخانه  از  را  تاريخي  هاي  کتاب  بود. 
گرفتيم و مشغول خواندن شديم چون هيچ چيز به اندازه تاريخ، به اندازه 
خواندن درباره مصيبت هاي مشابه به ما اميد نداد. ليست پرفروش هاي 
و  تاريخ  به  مربوط  هاي  کتاب  خريدن  دهد  مي  نشان  ثالث  کتابفروشي 
سياست هم در ماه گذشته زياد شد. در ليست پرفروش ها »اوج دفاع« اکبر 
هاشمي رفسنجاني در رده ششم و »درباره تلويزيون و سلطه ژورناليسم« 

نوشته پي ير بورديو ترجمه ناصر فکوهي در رده هفتم است. 

شاملوي اين روزها 

را  اتفاقات  تمام  زمان  گذشت  و  شده  کم  اول  روزهاي  التهاب  از  حاال 
باورپذير کرده اما داستان تمام نشده.حاال دوباره سراغ ادبيات رفته ايم 
و داستان و شعر مي خوانيم. شعرهاي شاملو را بيشتر از هميشه، چون 
حرف اين روزهايمان را مي زند. مثاًل روزي ما دوباره کبوترهايمان را 
پيدا خواهيم کرد و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت مي خوانيم يا 
انتظار را. شنبه يي که گذشت سوم مرداد نهمين  دختران دشت دختران 
سال درگذشت شاملو بود و به همين مناسبت چند روزنامه دوباره به سراغ 
او، زندگي اش، عقايدش و شعرهايش رفته بودند. يکي از اين روزنامه ها 
اعتماد ملي بود که روز شنبه در دو صفحه دو گفت وگوي منتشر نشده 
از او را چاپ کرد و شعر معروف شاملو را که 14 اسفند 1۳۵1 با عنوان 
»اشاراتي« سروده و به ايران درودي تقديم کرده و در کتاب »ابراهيم در 
آتش« منتشر شده بود. اما روزنامه اعتماد ملي باالي اين شعر هم نوشته 

بود؛ »منتشر نشده«. 

فردايش نوشته يي درباره شاملو در روزنامه صداي عدالت منتشر شد که 
باعث شد اين روزنامه لغو مجوز شود. شاملو اگر بود و اين روزها را مي 
ديد، حتمًا چند کتاب ديگر هم به کتاب هاي شعرش اضافه مي شد اما خب 

نيست و ۹ سال است که رفته. 

ساده نيست

خان  کريم  خيابان  هاي  کتابفروشي  يا  انقالب  ميدان  به  رفتن  تهران  در 
اتوبوس هست، هم تاکسي و هم مترو. رفتن و گشتن  سخت نيست. هم 
توي قفسه کتاب ها فوقش سه ساعت وقت مي گيرد. توي شهرهايي که 
کتابفروشي ندارد يا يك کتابفروشي کوچك دارد که تويش هر کتابي پيدا 
نمي شود، بايد فهرستي از کتاب هايي که مي خواهي و اين طرف و آن 
طرف تعريفش را شنيده يي يا خوانده يي، درست کني و بسته به دوري و 
نزديکي ات به يك کتابفروشي بزرگ و نسبتًا کامل، يك روز يا بيشتر وقت 
بگذاري و راهي سفر شوي؛کتاب هايي را که مي خواهي يا همان جا توي 
کتابفروشي مي بيني و خوشت مي آيد بخري و برگردي. اگر توي تهران 
نباشي کتاب خواندن و کتاب خريدن کار ساده يي نيست. کتاب نوشتن هم 
همين طور براي اينکه ناشران حرفه يي و سرشناس همه در تهران جمع 
در  نويسندگي  مشکالت  به سراغ  يکشنبه  روز  مهر  خبرگزاري  اند.  شده 
شهرستان ها رفت و از قول عبدالمحم ايراني طرفي يکي از نويسندگان و 
محققان قرآني در خوزستان که کتاب »المعجم االبيض« را نوشته، آورد؛ 
»کليه کارهاي مربوط به اين کتاب را خودم شخصًا انجام دادم چون هيچ 
انتشاراتي يا سازماني اين کار را بر عهده نگرفت. به همين دليل تنها در 
کنم  توزيع  و  را عرضه  آن  توانستم  ها و شهرهاي بسيار محدود  مکان 
يك  اگر  دادم.  مي  تحويل  ها  کتابفروشي  به  را  آن  شخصًا  خودم  يعني 
انتشاراتي يا يك سازمان نشر، توزيع اين کتاب را که تيراژ آن ۳000 جلد 
اين کتاب بسيار بيشتر مي  از  بود، بر عهده مي گرفت بي شك استقبال 

شد.« اينها البته مصائب شيريني است. 

شما مسووليد که مي پرسيد؟

به سراغ رئيس مرکز  يعني يکشنبه پيش، خبرگزاري مهر  در همان روز 
درباره  و  رفته  ارشاد  وزارت  ديجيتال  هاي  رسانه  توسعه  و  فناوري 
زارع  عيسي  و  پرسيده  او  از  کشور  اينترنتي  کتابفروشي  طرح  وضعيت 
پور در پاسخ به اين پرسش تلفني به او گفته؛ »طرح کتابفروشي اينترنتي 
کشور ربطي به شما ندارد.« خبرنگار مهر هم همين جمله را به عنوان تيتر 
خبرش انتخاب کرده. بعد زارع پور هم از او پرسيده؛ شما مگر مسوول 
اين طرح هستيد؟ بعد گفته من توي جلسه ام و گوشي را قطع کرده. اينها 
را هم خبرنگار توي خبرش آورده و بعد توضيح داده که ارائه يك صفحه 
اينترنتي و نرم افزار فروشگاه اينترنتي به ناشران کشور، آموزش روش 
الکترونيکي از اين کار از جمله  هاي تبليغي در فروش کتاب و پشتيباني 
اهداف اين طرح است که مجري طرح موظف به اجراي آن در چارچوب 
و  الکترونيکي  هاي  پايگاه  ساماندهي  نامه  آيين  قبيل  از  قانوني  ضوابط 
سايت هاي اينترنتي و دستور العمل ضوابط نشر کتاب و عرضه آن صرفًا 

با مجوز نشر است.
روز بعد يعني دوشنبه مرکز توسعه رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد با 
ارسال نمابري به خبرگزاري مهر درباره خبر منتشر شده واکنش نشان 
داده و گفته آقاي رئيس صرفًا در پاسخ به يك تماس تلفني ناشناس روي 
تلفن همراه شخصي ايشان در خصوص يکي از ده ها مراجعه روزانه اين 
مرکز در مورد جزييات موضوعات اداري فناوري اطالعات اين وزارتخانه، 
خبرنگار را به دليل اينکه هويتش احراز نشده دعوت به مراجعه حضوري 
مصاحبه  نوار  کرده  تهديد  هم  مهر  خبرگزاري  کرده.  رسمي  پيگيري  و 
موجود است و در صورت نياز آن را روي سايتش مي گذارد. اين يکي از 

ده ها ماجرايي است که هفته پيش در وزارت ارشاد اتفاق افتاده.

عدد بده

مهم ترين خبر در حوزه ادبيات در هفته گذشته را که خودتان مي دانيد. 
از سمت وزيري برکنار  اول رئيس جمهور محمدحسين صفارهرندي را 
کرد، بعد ديد با اين وزير تعداد وزيرهاي برکنارشده مي شود 11 تا و اين 
افتد، بعد حکمش را پس گرفت. صفارهرندي  اعتبار مي  از  طوري کابينه 
که با او مثل يك عدد رفتار شده بود، برخورد کرد و استعفا داد و احمدي 
نژاد هم استعفاي او را قبول نکرد اما صفار اين روزهاي باقي مانده را 
به ارشاد نمي رود و محسن پرويز معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي گفته حضور نداشتن وزير در وزارتخانه نبايد بهانه يي 

براي کم کاري باشد. 
وزير ارشاد قطعًا کسي ديگر است اما معلوم نيست پرويز ماندني است يا 
رفتني. او يکي از معاونان وزير ارشاد است که حرف هايش درباره کتاب 
و ادبيات کم جنجال و حاشيه نساخته. پرويز در نمايشگاه کتاب امسال؛ 
ما در اجراي قانون جسارت داشتيم، محسن پرويز خطاب به احمد مسجد 
جامعي که گفته بود آمار توليد کتاب در دولت نهم کمتر از دولت خاتمي 
بوده؛ چرا کتاب هاي چاپ شده در وزارت ارشاد گذشته، قوه قضائيه را 

زير سوال مي برد؟ 
اين هم چند تيتر ديگر؛ حذف مميزي کتاب، نظام را دچار چالش مي کند، 
مميزي بعد از انتشار، نشر کشور را نابود مي کند، آمار موجود مطالعه در 
کشور بي اساس است.اين هفته دوره نهم رياست جمهوري سر مي آيد و 
يکي از بحث برانگيزترين پست ها در کابينه دهم همين پست وزير ارشاد 
است. يك بار مي گويند جواد شمقدري وزير ارشاد مي شود، يك بار مي 
مشاور  کلهر  مهدي  ملي،  کتابخانه  فعلي  رئيس  اشعري  اکبر  علي  گويند 

رسانه يي احمدي نژاد، حميد رسايي نماينده طرفدار دوآتشه احمدي نژاد 
در مجلس و حسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي و حاال 

هم که شايعاتي درباره وزير شدن مسعود ده نمکي. 

پيشکسوتان گمنام

کتابخانه توي هيچ خانه يي جزء حريم شخصي به حساب نمي آيد. وقتي 
به خانه دوست و آشنايي مي روي که باهاش رودربايستي داري سعي مي 
کني به چيزي زل نزني، توي اتاق خوابش سرک نکشي، جلوي تابلوهايي 
که به ديوار زده مي ايستي و نگاه مي کني و جلوي کتابخانه اش نگاهي 
گذرا به عطف کتاب ها مي اندازي و اگر آشنايي کمي با طرف داري بهتر 
مي شناسي اش. راه شناخت يك نفر فقط از روي کفش، فرم پيشاني و 
اينها  از  بيشتر  خيلي  تواني  مي  اش  کتابخانه  به  نگاه  با  نيست،  او  لباس 
بشناسي اش. اينکه نگاهش چطوري است، چقدر ادبيات دوست دارد، به چه 
موضوعي عالقه مند است. بعد وقتي بخواهي کتابي را قرض بگيري بيشتر 
مي شناسي اش. وقتي مي گويي؛ »مي تونم اينو ببرم زود بخونم بيارم؟« 
اگر بگويد؛ »حتمًا مي توني« مي فهمي که آدم هاي قبلي کتاب هايش را برده 
اند و به موقع يا کمي ديرتر آورده اند يا اينکه نه کتاب ها را برايش اصاًل 
نياورده اند اما بنا را بر اعتماد به آدم ها گذاشته. بنا را بر اين گذاشته که 
انتقام خودش را به جاي فرد خاطي از نفر بعدي نگيرد. يا آدمي باشد که 
وقتي مي پرسي؛ »مي تونم اينو ببرم زود بخونم بيارم؟« مي گويد؛ »من 
کتاب قرض نميدم« مي فهمي که آدم هاي قبلي بدجور با او تا کرده اند. 
کتاب هايش را برده اند و نياورده اند يا دير آورده اند وگرنه هيچ آدمي 

پيدا نمي شود که تا به حال کتاب قرض نداده و قرض نگرفته باشد. 
خب حاال جلوي کتابخانه يي ايستاده ايد و داريد به عطف کتاب ها نگاه مي 
کنيد. کتاب هايي را مي بينيد که خودتان هم داريدش. اصاًل بايد توي هر 
کتابخانه يي باشد و کتاب هايي که هميشه دوست داشته ايد داشته باشيد 
و نشده يا کتاب هايي که چند صفحه اش را خوانده ايد و عطاي باقي اش 
را به لقايش بخشيده ايد. يك کتاب هايي توي تمام کتابخانه ها هستند و 
يك کتاب هايي توي هيچ کدام شان. حاال خبرگزاري فارس روز دوشنبه 
گذشته از انتشار مجموعه آثاري خبر داده که توي هيچ کتابخانه يي که 
هيچ، توي دکان هيچ عطاري پيدا نمي شود. فارس به نقل از کامران پارسي 
نژاد مجري طرح انتشار صد کتاب داستاني نوشته که مجموعه آثار 40 
پيشکسوت ادبيات ايران منتشر مي شود. اين 40 پيشکسوت ادبيات ايران 
عباس  درويشيان،  اشرف  علي  آبادي،  دولت  چه کساني هستند؟ محمود 
معروفي، رضا قاسمي، رضا براهني، زويا پيرزاد، احمدرضا احمدي و...؟ 
نخير بلکه اين پيشکسوتان؛ علي موسوي گرمارودي، ابراهيم حسن بيگي، 
تجار،  راضيه  عابديني،  داريوش  شاهرخي،  محمود  فردي،  اميرحسين 

مهرداد اوستا، محمدرضا سرشار، حسين فتاحي و...
بسته فرهنگي سي سال سي نما هم همين طور بود. ماجراي بسته فرهنگي 
»سي سال، سي نما« از اين قرار بود که خانه سينما در سي امين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي، اقدام به تهيه بسته يي شامل ۳0 فيلم بلند سينمايي، 
۳0 فيلم مستند و ۳0 فيلم کوتاه و انيميشن کرد تا به مراکز فرهنگي سراسر 
دنيا ارسال شود. اين بسته تهيه شد اما جاي يکسري فيلم ها توي آن خالي 
بود؛ فيلم هايي مثل »زير درختان زيتون«، »نرگس«، »آتش بس«، »بادکنك 
سفيد«، »باشو غريبه کوچك«، »بودن يا نبودن«، »دونده« و »زماني براي 

مستي اسب ها« که نمي شود از تاريخ سينماي ايران حذف شان کرد. 

جايزه اين هفته

و  تايپي  غلط  از  پر  يك صفحه  بلند،  خيلي  جمله  يك  بد،  ترجمه  يك  مثل 
نگارشي از بعضي حرف ها بدون اينکه غلط تايپي داشته باشند يا جور 
عجيب و غريبي نوشته شده باشند نمي شود سر درآورد. به نظر شما از 
اين حرف ها بايد رمزگشايي شود يا نه؟ رئيس پيشين دانشگاه تهران با 
تاکيد بر اينکه در ادبيات مي توان علم را به فناوري تبديل کرد، گفت؛»امروز 
که زبان فارسي در کشور ما در حال تخريب است مي توان با تبديل علم 
مهر  با  وگو  گفت  در  عميدزنجاني  اهلل  آيت  داد.  نجات  را  آن  فناوري  به 
علوم  در  گفت؛  کشور  در  آن  تحقيقات  و  انساني  علوم  وضعيت  درباره 
آيد، به سمت مبناي نظري  به ميان مي  از تحقيق  انساني هرگاه صحبت 
مي رويم در حالي که علم بايد به فناوري تبديل شود و اين موضوع تنها 
به علوم تجربي اختصاص ندارد. فناوري در علوم انساني نيز وجود دارد 
به عنوان مثال علم اخالق و عرفان را که مباني نظري دارند مي توان در 
جامعه نيز نفوذ داد. با فرهنگ سازي اخالق به فناوري تبديل مي شود و 
عرفان نيز مي تواند با يك خط توليد در چند مرحله به يك فرهنگ عمومي 
تبديل کرد به طوري که توليد حداکثر و مصرف حداقل رواج يابد.«شما با 
شنيدن فناوري در اين سطور به ياد بالگرد يا رايانه نمي افتيد؟ پاسخ را 

براي ما بفرستيد. 

زندگينامه فصيح 

قرار است انتشارات پيکان که نشر بيشتر کتاب هاي اسماعيل فصيح را 
بر عهده دارد، آخرين کتاب او را که در واقع زندگينامه اش است، منتشر 
کند. اين کتاب االن در مرحله ويراستاري است و تا آخر مهر براي گرفتن 
مجوز به وزارت ارشاد مي رود. راستي دقت کرديد که فصيح از معدود 
کساني بود که وقتي از دنيا رفت، پيشخوان کتابفروشي ها از کتاب هاي 
او پر نشد؟ اين جور وقت ها ناشران سريع دست به کار تجديد چاپ کتاب 
هاي تازه درگذشتگان مي شوند يا کتاب هاي آنها را از انبار بيرون مي 
آورند و خوب مي توانند بفروشندشان. اما براي فصيح اين اتفاق نيفتاد.

بيشتر کتاب هاي مهم او يا ممنوع الچاپ هستند يا ناياب.
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ترانه هاي صالح اعال 
محمد صالح اعال با موسسه آواي باربد قرارداد بسته که دکلمه بخشي 
از ترانه هايش را در قالب دو سي دي منتشر کند. او به ايلنا، گفت: يکي 
از اين دو اثر شامل ترانه هاي من خواهد بود و در اثر ديگر به خوانش 
بخش هايي از شعرهاي شاعران معاصر که به روحيه من نزديکتراند 

خواهم پرداخت.او برنامه دو قدم مانده به صبح را اجرا مي کند. 

شعرهاي ياسمي 
ياسمي  بهروز  غزل ها،  تازه ترين  از  مجموعه اي  انتشار  همراه  به 
اين  غزل هاي  ايسنا،  گزارش  به  مي کند.  منتشر  را  مجموعه نقدهايش 
را  آنها  اينسو  به   8۵ سال  از  ياسمي  که  هستند  شعرهايي  مجموعه 
انتخاب نکرده است. »همان گناه  نامي براي کتابش  اما هنوز  سروده؛ 

هميشه« و »تقويم گناهان تازه« از شعرهاي او هستند. 

داستان هاي بارگاس يوسا 
داستان هاي کوتاه ماريو بارگاس يوسا، جان آپدايك، روبرتو بوالنيو، 
توبياس وولف و يي يون لي با ترجمه عليرضا کيواني نژاد در يك کتاب 
گرد هم مي  آيند. کيواني نژاد به مهر گفت: عنوان اين کتاب »مالقات با 
انريکه لين« است و اشتراک آنها در نگاه آنها به آدم ها و زندگي است.

ناشر اين مجموعه انتشارات ثالث است. 

بودن و تاثير روزافزون 
به دنبال تاثيري که انديشه هاي توکويل در علم جامعه شناسي جديد پيدا 
کرد، ريمون بودن، جامعه شناس فرانسوي و ازجامعه شناسان معاصر 
در يکي از نوشته هاي خود ضمن اشاره به اهميت انديشه توکويل تاکيد 
از  کرد:»روندهايي که توکويل در 170سال پيش تشخيص داده هنوز 

روندهاي جامعه کنوني ماست.« 

  پاي »اوباما« به فرهنگ لغات
 عاميانه باز شد 

 
منتشر  ماه  اين  که  اي  ال  سي  يو  عاميانه  فرهنگ  از  ششم  ويراست 
مي شود، داراي مدخل هاي جديدي است که با »اوباما« رئيس جمهور 
امريکا در ارتباطند. اين کتاب که هر چهار سال يك بار با ويرايش پامال 
مونرو پروفسور زبان شناسي يوسي ال اي و دانشجويان او در اين 
دانشگاه منتشر مي شود، در آخرين ويرايش خود »اوباما« را نيز وارد 
اين فرهنگ محاوره کرده است. مونرو گفته است؛ »شما مي توانيد از 
کردن  هجي  چگونگي  و  گرامر  با  آشنايي  نامه ضمن  لغت  اين  طريق 
ها و  از واژه  نيز آشنا شويد.«  آن  دقيق  کاربرد جديد و  با  هر واژه، 
اصطالحاتي که اخيراً به اين فرهنگ اضافه شده »اوباما« و مفاهيمي اند 
که به ذهن متبادر مي شوند از جمله، واژه اوباما به معني »خونسرد« 
و جمله »خيلي اوبامايي« به عنوان کاربرد آن آمده است. اين مجموعه 
160صفحه يي دربرگيرنده واژه ها، تعاريف آنها، جمله هاي نمونه و 
يي  محاوره  واژه  يك  اصل  و  شناسي  ريشه  درباره  هايي  يادداشت 

جديد است. 

سرنوشت يک انسان 
داستان »سرنوشت يك انسان« نوشته »ميخائيل شولوخوف«، نويسنده 
موسسه  و  کرده  ترجمه  را  آن  بشيري«  »ايرج  که  است  روس  بزرگ 
اين رمان ماجراي زندگي  به چاپ رسانده. موضوع  »نگاه«  انتشارات 
آلمان ها  عليه  جنگ  جبهه  به  دوم  جهاني  جنگ  در  که  است  مردي 

مي پيوندد و در اين راه مصائب فراوان مي بيند. 

هذيان ها 
»نشميل  از  است  ترجمه اي  بکت«  »ساموئل  نوشته  »هذيان ها«  کتاب 
مشتاق« که نشر »افراز« آن را منتشر کرده. اين کتاب از هشت بخش 
»بکت« سعي کرده در هر بخش ساختار نحوي  و  مجزا تشکيل شده 
جمالت را در هم بريزد تا به شيوه اي نو دست يابد. در پايان تحليلي از 

»نيکولتا پيردو« نيز به کتاب ضميمه شده است. 

 

کوتاه از ادبيات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

علي باباچاهي و زخم زبان 
پريان دريايي 

 
 علي باباچاهي شاعر و پژوهشگر و منتقد ادبي همچنان فعال است. 
از  که  است  کتابي  شعر(  )مجموعه  فارس  خليج  آب هاي  در  پيکاسو 
شعر  کتاب  باباچاهي  از  است.  شده  چاپ  ثالث  نشر  توسط  وي 
انتشارات ويستار در سال 87 چاپ شد و  امروز، زن امروز توسط 
عاشقانه ترين ها توسط نشر ثالث در نمايشگاه امسال عرضه شد. اين 
با يك مقدمه مفصل  به شمار مي آيند که هر دو  آنتولوژي  دو کتاب 
تحقيقي و پژوهشي ارائه شدند. در کتاب شعر امروز، زن امروز، شعر 
مونث فارسي از آغاز تا امروز مورد مطالعه قرار مي گيرد و از رابعه 
نمونه  امروز  نسل  زنان  جوان ترين  تا  و  فروغ  و  کسمايي  شمس  تا 

آثاري ارائه مي شود. 
)سال  نيما  افسانه  از  نوپرداز  شاعران  آثار  هم  عاشقانه ترين ها  در 
1۳01( تا سال 1۳80 نمونه هايي از شعر تغزلي و عاشقانه با تحليل 
مستقل و مفصل ارائه مي شود گزاره هاي منفرد او در سه جلد که در 
سال 1۳80 به وسيله نشر ديبايه منتشر شده بود به چاپ دوم رسيده 
و با ويرايش جديد به بازار مي آيد.  در جلد اول اين کتاب ها به مقوله ها 
چهره هاي  و  شعري  جريان هاي  به  و  مستقل  تئوريك  گزاره هاي  و 

معروف شعر ايران پرداخته شده است. 
در جلد دو و سه بررسي انتقادي شعر جوان امروز مد نظرم بوده است 
و تمام کتاب هاي شاعران چهره بعد از انقالب و شاعران کم آوازه تر 
سپهري گرايي،  شاملوگرايي،  مثل  جريان هايي  و  کرده ام  بررسي  را 
فروغ زدگي، شعر هجو، موج نو و شعر ناب نيز از ديگر مباحث بررسي 
شده در اين مجموعه است. و حاال خبر مي رسد مجموعه شعر »فقط 

از پريان دريايي زخم زبان نمي خورد« او به زودي وارد بازار کتاب 
خواهد شد. اين شاعر و محقق ادبي به ايلنا گفت:  مجموعه شعر »فقط 
از پريان دريايي زخم زبان نمي خورد« شامل تعدادي از شعرهاي من 
است که توسط نويد شيراز در حال انتشار است و در آينده اي نزديك 
به  را  من  هنري  حيات  دوران  اگر  افزود:  وي  مي شود.  بازار  روانه 
چند مرحله تقسيم بندي کنيم بايد بگويم کتاب هاي »پيکاسو در آب هاي 
خليج فارس« که چندي پيش توسط ناشر ثالث چاپ شد، مجموعه »فقط 
که  ديگري  مجموعه شعر  و  نمي خورد«  زبان  زخم  دريايي  پريان  از 
نگذاشته ام حاصل آخرين  بر آن  نامي  انتشار است ولي هنوز  آماده 
مرحله از دوران فعاليت هاي من است. اين شاعر درباره ويژگي هاي 
و  سادگي  به  آنها  نگارش  در  بگويم  بايد  داد:  ادامه  آخرش  کتاب 
شعر  در  رايج  سادگي  با  که  رسيده ام  منحصربه فردي  ساده نويسي 
ايران تفاوت دارد و بر همين مبنا فضاهايي در آثارم ترسيم  امروز 
شده اند که آميزه اي از طنز و تناقض هستند و چند زماني و چند مکاني 
بودن از ديگر خصوصيات آنها به حساب مي آيد. وي درباره مجموعه 
»فقط از پريان دريايي زخم زبان نمي خورد« افزود: در اين مجموعه 
منظر  همين  از  و  پرداخته ام  اشعار  به  پسا ساختارگرايانه  ديدگاه  از 
ديدگاه هاي تقابل  هايي مثال بين خيروشر، نور و ظلمت و... به چالش 
مراتبي  سلسله  ديدگاه  همچنين  داد:  ادامه  باباچاهي  شده اند.  کشيده 
کتاب  اين  در  موجود  تقابل هاي  البته  و  شده اند  نقص  اشعار  اين  در 
ظلمت  و  نور  همچون  گاهي  بلکه  نيستند  يکديگر  با  در ستيز  هميشه 

مکمل يکديگرند. 
اين  متن هاي  ساختارشکني  رويکرد  حال  عين  در  کرد:  اضافه  وي 
مجموعه در تضاد با قدرت هايي است که گاهي در زبان تعبيه مي شود 
و زبان ارتباط تنگاتنگي با قدرت دارد. اين شاعر گفت: به بيان ساده تر 
مي شوند، البته  ظاهر  و  مي پردازند  نقطه گرايي  به  مفاهيم  که  جايي 
شعرهاي اين کتاب مسائل حاشيه اي و فرعي را دربرمي گيرند و يك 

رابطه بين متني با آنها مي سازد. 

نقطه پايانی بر 
کودکی ها

رضا آشفته

نخواهد  خود  با  را  چيز  همه  باد  پس 
برد ريچارد براتيگان که آخرين رمان 
اوست، يك رمان ضد جنگ و خشونت 
می خوانيم  رمان  اين  در  آنچه  است. 
است  ساله   42 مرد  يك  روايت  به 
سالگی،   ۵ از  کودکی اش  زمان  به  که 
سال های آغاز جنگ جهانی دوم تا 12 
سالگی، دو سال پس از پايان اين جنگ 
می پردازد. نوعی تاريخ نگاری ملموس 
آن  وقايع  از  مستندات  به  متکی  و 
روزگار برايمان روايت می شود تا در 
نتيجه ما هم مخالفت خود را در قبال 
خشونت خواهی  و  جنگ طلبی  نوع  هر 

اعالم کنيم. 
او به جای خريدن يك ساندويچ همبرگر در سن 12 سالگی، يك بسته 
فشنگ برای تفنگ کاليبر دوازدهش می خرد که آن را به ازای يك تشك 
با يك پسر شرور طاق زده است. پسر با دوستش ديويد که شاگرد 
اول و عضو تيم بسکتبال مدرسه شان است، سر و سری مخفيانه اما 
دوستانه دارد. او را به دليل فقر زياد تحويل نمی گيرند اما کابوس های 
ديويد و توجه ظاهری پسر پيوندی عاطفی را بين آن دو برقرار کرده 
است. ديويد خواب های مبهمی می بيند که فقط برای اين راوی در 12 
سالگی تعريف می کرده است. آنها گاهی برای بازی و ماهيگيری قرار 
و مدارهای همينطوری می گذارند تا عاقبت نوبت به رفتن به باغ سيب 
است.  شده  سوخته  آنجا  در  طويله ای  و  خانه  که  می رسد  شده  رها 
آنها تصميم گرفته اند که سيب های گنديده را با تير بترکانند. تا اينکه 
بازيگوشی ديويد در شکار يك طاووس کار دست هر دويشان می دهد. 
با فرار طاووس از دست ديويد، پسر به صرافت  هوا بارانی است و 
به  تيرش  بيندازد، شايد  تيری  هم  طاووس،  فرار  حين  در  که  می افتد 
را  ديويد  و  رفته  خطا  به  تيرش  که  در می يابد  باالخره  بخورد.  هدف 
در ته باغ خونين نقش بر زمين کرده است. دادگاه او را به دليل قتل 
غيرعمد تبرئه می کند اما ديگر جايی برای او در مدرسه و خانواده اش 
در اين شهر کوچك نيست. او با اين خطای ناخواسته مسير زندگی اش 
را برای هميشه تغيير می دهد و اين نقطه پايانی بر کودکی های اوست. 
اما اين پايان تلخ مصادف می شود با يك دنيا بازی و ماجرا که تکرار 
آن برايش غيرممکن می شود، و البته تالش های زيادی می کند تا پس 
از مهاجرت از شهر وقوع حادثه مرگ ديويد، به نتيجه دلخواه نزديك 
می شود و تا 42 سالگی و زمان نگارش اين داستان با اندوهی غليظ 
درگير می شود. او بعد از آن واقعه تلخ در حسرت خوردن همبرگر به 
جای خريد فشنگ باقی می ماند. حس و حالی که هر نوع استفاده از 
آالت خشونت و جنگ را رد می کند، با آنکه اين خشونت سهوی بوده 

است. 
رفتن های  در البه الی جلو و عقب  را  از ۵ سالگی روايت خود  راوی 
زمانی و مکانی آغاز می کند. او در آن سنين با خانواده اش در خانه 
زندگی می کند که روزگاری بخشی از ساختمان يك موسسه کفن و 
بيدار می شود،  از خواب  زود  همين صبح های  برای  است.  بوده  دفن 
تا شاهد مراسم تشييع پيکر آدم های مرده باشد. او بعدها يك تشييع 
مراسم  در  شرکت کنندگان  همه  که  می بيند  را  بچه ای  به  مربوط 
بزرگسال هستند و تحليلش اين است که او هيچ دوستی نداشته است 
که امروز در اين مراسم شرکت کند. پس تصميم می گيرد با همه بچه ها 
خوب باشد. او که قبال از دستهای سرد دختر صاحب موسسه کفن 
راوی  لمس می کند.  را  اين دست ها  است، من بعد  بوده  فراری  دفن  و 
به مردن آدم ها  تاريخ دلبستگی خاصی  از آن 
از  يکی  کشته شدن  بانی  تا خود  می کند  پيدا 
در  می شود.  نوجوانی  سنين  در  آدم ها  اين 
اين دنيای کودکی پسر بطری های آبجوی يك 
را جمع می کند  دائم الخمر  سرايدار چوب بری 
و هر يك را به قيمت يك سنت می فروشد. در 
و مرد چاق  يك زن  ماهيگيری  به  تابستان ها 
می خورد  حسرت  االن  تا  و  می ورزد  عشق 
پيگيری  تداوم  از  مانع  ماجرا  آن  چرا  که 
است.  شده  عجيب  انسان  دو  آن  ماهيگيری 
پسر به پيرمردی که به تنهايی در کنار برکه 
او  همه  و  می شود  عالقه مند  می کند،  زندگی 
پيرمرد  اين  می پندارند.  خشن  و  بچه کش  را 
است  مجبور  امروز  و  داده  دست  از  را  ريه هايش  از  نيمی  جنگ  در 
در جايی دنج و پرت اما خوش آب و هوا ادامه حيات بدهد. اين همان 
نشانه ضديت با جنگ است که با نشان دادن آسيب های ناشی از آن 
تبلور می يابد. او همچنين با فروش کرم خاکی به پيرمرد صاحب پمپ 
بنزين درآمد در خوری دارد. پيرمرد هم به جای فروش بنزين بيشتر 
عالقه اش خريد کرم از بچه ها و فروش آن به ماهيگيران در فصل بهار 
است و در تابستان ها فروش نوشابه تگری هم به اين مشاغل اضافه 
می شود. يکباره همه چيز از بين می رود و پسر بچه ديگر نمی تواند از 
اين شرايط استثنايی لذت ببرد. او نمی تواند خود را برای داشتن تفنگ 
و خريد گلوله سرزنش نکند اما می داند که با سرزنش هم آن دوران 

کودکانه و زيبا برنمی گردد. 
تکنيك و تاکتيك در ارائه و روايت شدن اين رمان نقش عمده ای دارد. 
چند اليگی رمان و در هم گره خوردن روايت ها و جلو و عقب افتادن 
ماجراها تعليق در خور تاملی را در »بافت رويی رمان« پس باد همه 
چيز را با خود نخواهد برد ايجاد می کند. همچنين رمان با ايجاد چند 
ضد  درونمايه ای  متوجه  را  مخاطب  تا  است  آن  بر  پيوسته  اليگی 
خشونت کند و به همين دليل فصل پايانی رمان ماجرای دلنشين صيد 
ماهی است. مرد و زن چاق شام می پزند و در دکوراسيون چيده شده 
کاناپه  و روی  از خوردن شام در سکوت، می روند  بعد  برکه  جلوی 
مخصوص ماهيگيری می نشينند و با حرف زدن حسرت می خورند که 

چرا برخی از دوستان شان اين همه زيبايی را ترک کرده اند. 
در اين رمان ترجيع بندی برای ۹ بار تکرار می شود: 

تا باد همه چيز رو با خودش نبره. 
غبار، غبار ِآمريکا 

حسرتی  تا  می دهد  پيوند  هم  به  را  مختلف  فصل های  ترجيع بند  اين 
کالمی در البه الی ماجراها موج بزند. يکی ديگر از ترکيباتی که فصل ها 
را در تداوم و اصالت با هم در رد ِ يك موضوع قرار می دهد، بهره مندی 
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گزارش

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

           
 اکنون پيغام کنترول رسيده و کارها شروع شده بود. اگر پول را از پيترز دريافت 
ميکرد و دنبال کارخود ميرفت کارها با شکست مواجه ميگشت. ممکن بود که پيترز 
باو دروغ گفته باشد تا عکس العملش را ببيند. در اينصورت هم الزم بود که او را رها 
نکند. از طرف ديگر موافقت ميکرد که به آنطرف پرده آهنين به لهستان يا چکسلواکی 
يا به يکی ديگر از کشورهای کمونيستی برود امکان داشت که ديگر نتواند به غرب 
برگردد.کنتروا سخاوتمندی عجيبی از خود نشان داده بود و همين موضوع ثابت 
ميکرد که اين ماموريت بسيار خطرناک است . زيرا عادت نداشت که پول خود را 
دور بريزد و فقط در مواردی که جان مامور در خطر بود سخاوتمند ميشد. بله اين 
موضوع به سيگاری که قبل از اعدام به محکوم بمرگ تعارف ميکنند شباهت داشت. 
ليماس قبال معنی اين اخطار را نفهميده بود. او بارامی از پيترز پرسيد : ولی چطور 
توانستند اين موضوع را بفهمند شايد که اش يا کيور فضولی کرده اند. درهر صورت 
در جستجو شما  غربی  های  تمام کشور  اين ساعت  در  و  افتاده  اتفاق  حادثه  اين 
هستند. ليماس با عالمت سرحرفهای او را تصديق کرد و گفت : حال در چنگ شما 
هستم. اينطور نيست پيترز تمام دوستانتان حتما مرا مسخره ميکنند . شايد هم خود 
آنها مرا لو داده باشند تا مجبور باشم که پيشنهادات شما را قبول کنم. پيترز بالحن 
خشکی گفت : شما خيلی بدبين هستيد اگر وضع چنين نوبد چرا دستور ميدهيد که 
مرا تعقيب کنند؟ امروز صبح کنار ساحال رفتم تا گردش کنم . دو نفر که لباس قهو 
های رنگی بتن داشتند مانند دو سگ شکاری مراتعقيب ميکردند و هنگاميکه به ويال 
بازگشتم زن خدمتکار بشما تلفن کرد. پيترز حرف او را قطع کرد و گفت : چطور است 
که به اصل مطلب بپردازيم زياد مهم نيست که بدانيد چه کسی شما را لو داده ، مهم 
اينست که فعال مچتان بازشده است. شما اين خبر را در روزنامه ی ديشب انگلستان 
خوانديد؟ روزنامه های انگليسی در اينجا يافت نميشود. کسی بوسيله تلگراف اين 
موضوع را بما خبرداده است. دروغ است ! شما بخوبی ميدانيد که سازمان مخفی 
شما فقط ميتواند با مرکز فرماندهی تماس بگيرد. در مورد شما بما اجازه داده اند 
که بطريق ديگری عمل کنيم. ليماس لبخندی زد و گفت : خوب خوب در اين صورت 
شما مقام مهمی داريد. شما ستاد فرماندهی در جريان اينکار نيست. پيترز حرف او 
را قطع کرد و گفت : همانطور که گفتم بهتر است که باصل موضوع بپردازيم . يا 
ما شما را تحت حمايت خود قرارداده و بدون کوچکترين ريسکی شما را از مرز 
ميگذرانيم و يا شما بدون پول و بدون گذرنامه جعلی بتنهائی با تمام سازمانهای 
مخفی غرب خواهيد کرد. گذرنامه انگليسی شما هم 10 روز ديگر از اعتبار ساقط 
ميشود. راه حل ديگری هم وجود دارد شما يك گذرنامه سوئيسی و کمی پول بمن 
از آب بيرون بکشم. اصال  . خودم ميتوانم گيلمم را  بدهيد و بگذاريد که فرار کنم 
حرف اين راه حل را هم نزنيد. آيا منظورتان اينست که بازجوئی تمام نشده و فعال 
اينکه  از  تقريبا همين طور است. پس  بله  قراردهم؟  نبايد خود را در معرض خطر 
بازجوئی تمام شد بامن چه خواهيد کرد؟ پيترز شانه های خود را باال انداخت و گفت 
: خودتان چه پيشنهاد ميکنيد؟ يك نام جديد يك گذرنامه اسکانديناوی و پول در اين 
باره با مافوقهای خود صحبت خواهم کرد. پس با من خواهيد آمد ؟ ليماس لحظه ای 
مکث کرد. آنگاه لبخند تمسخر آميزی زد و گفت : اگر با شما نيايم چکار خواهيد کرد 
اگر بخواهم ميتوانم داستان جالبی برای رفقا تعريف کنم ! ولی دليل کافی برای اثبات 
حرفهايشان نخواهيد داشت اش و کيور ارزش زيادی ندارند. منهم امشب اين کشور 
را ترک خواهم کرد. ليماس نزديك پنچره رفت . از ابرهای تيره که بر روی دريای 
باريد.  خواهد  آسائی  سيل  باران  بزودی  که  برميامد  چنين  ميخورد  بچشم  شمال 
مرغان دريائی در آسمان سربی رنگ پرواز ميکردند دختر جوان ديگری درروی 
ساحال ديده نميشد. او رو بطرف پيترز کرد و گفت : بسيار خوب با شما خواهم 
آمد. ترتيب حرکت مرا بدهيد. تا فردا هواپيمائی به کشورهای شرقی پرواز نخواهد 
کرد. ولی همين امشب يك هواپيما عازم برلن ميباشد. وقت زيايد در پيش نداريم بايد 
عجله کنيم . آنشب ليماس نقش مهمی را بعهده نداشت. او توانست که دقت و مهارت 
پيترز را تحسين نمايد. گذرنامه از مدتها پيش بنام الکساندر توايت نماينده بازرگانی 
تهيه شده و از لحاظ تمبر و ويزا کوچکترين نقصی نداشت. ستاد فرماندهی پيترز 
بان  نگاهی  هلند  مرزی  مامور  بود.  کرده  بينی  پيش  را  ليماس  العمل  عکس  حتما 
انداخت و بالفاصله آنرا مهر زد. پيترز که پشت ليماس بود قرارداشت خونسردی 
ليماس  ترانزيت ميشدند  آنها وارد سالن  بود. هنگاميکه  عجيب خود را حفظ کرده 
متوجه کيوسکی شد که روزنامه ای خارجی از قبيل لوموند فيگارو و قريب 6 الی 7 
روزنامه انگليسی ميفروخت. ليماس بسرعت خود را به کيوسك رساند يك روزنامه 
ايونينگ استاندارد برداشت و به فروشنده گفت : چقدر ميشود؟ او دست خود را در 
جيب کرد و ناگهان بياد اورد که پول هلندی با خود ندارد. دختر جوانی که کيوسك 
را اداره ميکرد در جواب گفت : سی سانتيم من فقط دو شيلينگ انگليسی دارم. تقريبا 
يك گيلدر ميوشد. ايا اين پول را قبول ميکنيد؟ خواهش ميکنم. ليماس پول را باو داد 
و نگاهی به پشت خود انداخت پيترز نزديك گيشه و پشتش باو بود ليماس بدون 
کوچکترين مکثی بطرف توالت مخصوص اقايان رفت ، نگاهی به روزنامه انداخت و 
آنرا در زباله دانی انداخت. پيترز دروغ نگفته بود. عکس او در صفحه اول روزنامه 
بچشم ميخورد و در زير ان چند خط نوشته شده بود. ليماس در حاليکه از خود 
سئوال ميکرد که آيا ليز اين مطالب را در روزنامه ها خوانده است يا خير خود را با 
سالن ترانزيت زساند 10 دقيقه بعد ، آنها سوار هواپيمائی که عازم برلن بود شدند. 

برای اولين مرتبه ليماس احسا س ترس کرد
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بيانيه هشت نمايشنامه نويس درباره وقايع اخير 
 

دوستان کتمان نمي توان کرد که 
اکنون فضاي افسرده يي است  

 
 پس از سينماگران که بيانيه يي در واکنش به وقايع بعد از انتخابات 
از  يي  بيانيه  صدور  با  نيز  نويس  نمايشنامه  هشت  کردند،  صادر 
اخير  هاي  روز  در  جامعه  بر  حاکم  افسردگي  درباره  خود  نگراني 
سخن گفتند و از هم صنفان شان دعوت کردند راوي صادق روزگار 
خود باشند. آنها در بخشي از اين بيانيه نوشته اند؛ »دوستان کتمان 
افسردگي بيش  افسرده يي است و  اکنون فضاي  توان کرد که  نمي 
از آنکه وضعيتي روحي باشد، وضعيتي سياسي است. براي رهايي 
از اين وضعيت افسرده، محتاج اميدي نجات بخش هستيم.« متن اين 
بيانيه که به امضاي حميد امجد، نغمه ثميني، محمد چرم شير، محمد 
رحمانيان، محمد رضايي راد، عليرضا نادري، محمد امير يار احمدي 
و محمد يعقوبي رسيده است به شرح زير است؛ ما نمايشنامه نويسيم. 
ما اندکيم. بسيار اندک. با اين همه ما هستيم؛ نشسته در اتاق هايي 
کوچك، پشت ميزهايي کوچك تر. اما اتاق هاي کوچك ما، پنجره هاي 
بزرگي دارد که رو به خيابان ها باز مي شود. ما نمايشنامه نويسيم و 

اين روزها به جاي تاالر رودکي و مولوي، خيابان رودکي و چهارراه 
مولوي را رصد مي کنيم و در چهارسوي شهر و ايرانشهر اميد را 
اين روزها  انتظار مي کشيم. ما نمايشنامه نويسان خلوت گزيده را 
حاجت تماشا از کوي دوست به صحرا کشانده است، از مهتابي به 
کوچه، از تنگناي صحنه هاي کوچك به بزرگراه قهرمانان بي نشان. 
حاال ما هم در کنار نام هاي مفخمي چون آنتيگونه و هملت و سياوش، 
نام قهرمانان حماسه هاي خيابان را مي نشانيم. ما نمايشنامه نويسان 
نيت کرده ايم از جمعي بزرگ بنويسيم؛ از آدم هايي که نقش هايي 
بزرگ را بر ذمه گرفته اند. نيت کرده ايم از آدم هاي کوچك کوچه 
بنويسيم که در دگرديسي نقش به هيئت پرسوناژهايي فناناپذير قامت 
بسته اند. اينك اين ما هستيم که مخاطب مردميم. هر چند اندکيم، هر 
چند خرد و ناچيزيم. دوستان کتمان نمي توان کرد که اکنون فضاي 
باشد،  روحي  آنکه وضعيتي  از  بيش  افسردگي  و  است  يي  افسرده 
وضعيتي سياسي است. براي رهايي از اين وضعيت افسرده، محتاج 
اميدي نجات بخش هستيم؛ اميدي که از درون اين وضعيت جوانه مي 
زند. کنشگري براي ما نمايشنامه نويسان هيچ نيست جز ثبت دقيق و 
صادقانه رخدادها، همچون شهادتي از اين دوران براي آيندگان. پس 
اين اميد  همه دوستان نمايشنامه نويس خود را دعوت مي کنيم در 
رهايي بخش با ما همراه شوند و در نمايشنامه هايشان، راوي صادق 

روزگار خود باشند. 

زبان فارسي و موسيقي زيرزميني 

 در جهان

 بي اعتبار شده ها 
 

مهدي ميرمحمدي

نام تعدادي از خوانندگان موسيقي به اصطالح زيرزميني در کنار نام 
يکي از نامزد هاي رياست جمهوري مي آيد. در جمع روشنفکران در 
ميانه بحث ها، دعواها و غرزدن ها ناگهان صحبت از ساسي مانکن 
و زد بازي و ديگران اين گونه مي شود. کمي که گوش مي چرخاني 

مي شنوي که اين آثار در سطح جامعه به شکل گسترده تکثير و به 
صدايي فراگير تبديل شده اند. اما مهم ترين دليل اين نکته را مي توان 
به ماهيت و کارکرد زبان در اين گونه از موسيقي نسبت داد که در هر 
کدام از اين گروه ها به گونه يي اتفاق مي افتد. منطق فراگير شدن اين 
آثار بيش از همه ناشي از بي اعتبار شدن کالم در زيست اجتماعي 
امروز مردمان اينجاست. وقتي دروغ فراتر از يك پديده شخصي به 
امري فراگير و همگاني بدل مي شود يا در جهان ارتباطات انساني 
هر آنچه در سطح زبان و به واسطه کالم منتقل مي شود بي اعتبار 
نشان مي دهد، شهروند امروز ديگر در جهان ارتباطي خود به کالم 
اعتماد نخواهد کرد، گويا زبان تنها کارکردي تزئيني پيدا کرده است. 
اينچنين کالم فارسي نه دچار پوسيدگي که بي اعتبار مي شود. کالم 
ها  موسيقي  از  گونه  اين  به  يي  شده  اعتبار  بي  وضعيت  چنين  در 
بانك  از  که  را  صدايي  همان  آثار  اين  خالقان  است.  کرده  پيدا  راه 
صوتي جامعه دريافت مي کنند به عنوان خروجي صدا ارائه مي دهند. 
يعني ورودي و خروجي صدا در نزديك ترين وضعيت نسبت به هم 
قرار مي گيرند. اين نکته عالوه بر اينکه موسيقي اين گروه ها را از 
پيچيدگي دور مي کند، مي شود انعکاسي مستقيم از صداي جاري در 
زندگي روز مره آدم ها در اينجاي جهان. اين بي اعتبار کردن کالم را 
به شکل هاي مختلف در موسيقي هاي فراگير و مردمي اين روز ها 

مي توان پيگيري کرد. محسن نامجو هم در يك فضاي فرهنگي ديگر 
با کالم چنين مي کند. او وقتي سراغ حافظ مي رود چهره و اعتباري 
متفاوت از آنچه تاکنون بوده براي او در نظر مي گيرد. از آن چند قرن 
اعتبار حافظ دوري مي کند. نامجو اعتبار حافظ را زير پا مي گذارد، 
در عوض قباي ديگري براي او مي دوزد. اما در موسيقي هاي ساده 
تر تنها با اصل بي اعتبار کردن يا انعکاس کالم بي اعتبار روبه رو 
هستيم. در نتيجه بي اعتبار شدن کالم، دو حوزه جوک و فحش در 
جهان زبان فارسي فعال تر مي شود. شايد از همين روست که در 
اين گونه از موسيقي ها هم با حضور اين دو عنصر روبه رو هستيم. 
وقتي زبان دچار چنين وضعيتي مي شود کمتر از همه براي خلق اثر 
هنري يا فلسفيدن مناسب است. آن وقت طبيعي است آن رسانه هايي 
که در ارتباطي تنگاتنگ با کالم قرار دارند )همچون ادبيات داستاني و 
شعر( با بحران عدم خلق شاهکار يا ارتباط گسترده با مخاطب روبه 
پويا نشان مي  تنها در فضايي  اعتبار شده  بي  زباًن  رو مي شوند. 
دهد که اين بي اعتبار شدن به رسميت شناخته شده باشد. اوج اين 
به رسميت شناختن را مي توان در موسيقي به اصطالح زيرزميني 
اين روز ها جست وجو کرد. نفوذ گسترده اين موسيقي در جامعه 

اين موسيقي  در  نيست. چيزي  ها  به ممنوعه  پرداختن  دليل  به  تنها 
انگ روزگار است. اين وضعيت در زبان فارسي را با يك مثال ديگر 
رياست  انتخابات  هاي  مناظره  در جريان  وقتي  داد.  توان شرح  مي 
شد،  تبديل  موسوي  ميرحسين  کالم  تکه  به  »چيز«  کلمه  جمهوري 
بسياري در ابتدا تصور مي کردند اين گونه سخن گفتن به ضرر او 
تمام مي شود اما اين تکه کالم خيلي زود به ماده يي خام براي توليد 
شعار نزد موافق و مخالف تبديل شد. اين تکه کالم استعداد زيادي 
اينجا در  اينجا طنز( و فحش )در  داشت که در دو حوزه جوک )در 
شکل با ادبانه تر و عمومي تر( مورد استفاده قرار بگيرد. نوع برخورد 
جامعه با اين تکه کالم نشاني بود از دو حوزه فعال و پر تحرک زبان 
اعتبار  از حداقل  ايراني امروز کالم  انسان  فارسي. در نحوه زيست 
زبان  و  به واسطه کالم  بخواهد  که  برخوردار است، حاال هنرمندي 
خلق کند در همان نقطه آغاز با پيرامون خود در تضاد قرار مي گيرد. 
مگر اينکه اين کالم بي اعتبارشده و جهان رفتاري را که زمينه شکل 
لحظه  اين  تا  به رسميت بشناسد.  ايجاد کرده  را  زباني  گيري چنين 
زيرزميني  نوع  از  هم  آن  پاپ  موسيقي  حوزه  در  تنها  اتفاقي  چنين 
افتاده است. کساني همچون نامجو که با اين وضعيت به شکل عميق 

تري برخورد کنند، انگشت شمارند. 



انجمن حمايت از معلولين ايرانی
)عضو جامعه خيريه انگلستان(

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

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

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

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

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

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

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

حق طبيعی کمک کنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.co.uk
به مناسبت 102 سالگي مشروطيت در ايران 

مشروطه و 
تجدد ايراني* 

 
 

دکتر جمشيد بهنام 

آنها  در  شعارگونه  جمالتي  که  خواندم  مقاالتي  اخير  ماه هاي  در 
بود، مثل اين »تجدد در ايران با مشروطيت شروع شده« و مرتبا هم 
اين را تکرار مي کنند و يا »شکست مشروطيت شکست تجدد است«. 
من با هر دو اين عقايد مخالفم. براي بحث در اين مورد بايد تجدد 
و مشروطيت هر دو تعريف شوند. کار تعريف مشروطيت مربوط 
به تاريخ نويسان است و بنابراين جوابش هم توسط مورخين بايد 
مشروطيت  من  ديدگاه  از  ولي  شود،  تعريف  آن  چگونگي  و  داده 
ايران  تجدد  به  چنداني  کار  و  است  بوده  سياسي  جنبش  يك 
نداشت، جنبش سياسي  »تجدد« هم  ايران  اگر  است. شايد  نداشته 
ممالك  از  ديگر  برخي  در  اينکه  کما  انجام مي گرفت،  استبداد  عليه 

يا  و  است  داشته  تجدد حضور  بدون دخالت مستقيم مشروطيت، 
استبداد و  عليه  بنابراين مشروطيت يك جنبش سياسي  بر عکس. 
بسياري  نوشته هاي  مقوله  اين  در  است.  بوده  عدالتخواهي  براي 
هر  کسروي  و  تقي زاده  است.  شده  نگاشته  مختلف  افراد  توسط 
دو گفته اند ما عدالتخواهي مي خواستيم و بعد نامش مشروطه شد 
را  آنها  اين مورد وقتي صحبت  قانونمداري و در  به  بعد راجع  و 
»تجدد«  مورد  در  ولي  است  روشن  مشروطيت«  »مفهوم  مي بينيم 
مفهوم قدري تاريکتر است. در اين مقوله اخيرا صحبت هاي زيادي 
تجدد  يا  و  »مدرنيته  جمله  جلدش  روي  کتابي  هر  در  است.  شده 
ايران« به چشم مي خورد ولي درون کتاب هيچ ارتباطي با موضوع 
روي جلد ندارد و مقادير زيادي هم مقاالت مختلف هست و يکي، 
که  »مدرن«  کلمه  که  »مدرنيت«  مثل  کرده اند،  درست  هم  لغت  دو 
يك لغت فرانسوي است را گرفته اند و روي آن تشديد گذارده اند! 
و اصطالحات ديگري نيز مصرف مي شود ولي آنچه که زياد گفته 
را  اين  »مدرنيته«  هم  گاهي  و  تجدد  گاهي  است.  »تجدد«  مي شود 
بايد روشن کرد که مقصود چيست؟ و بهتر است اگر کسي در اين 
مقوالت چيزي مي نويسد، بگويد کدام تعريف را انتخاب کرده است 
و مقصود از لغت تجدد و يا مدرنيته از ديدگاه آنها چيست، و چه 
تعاريفي را براي اين دو لغت مهم بيان ميدارند. خيلي خالصه اگر 
غرب  تمدن  براي  است  يك مشخصه اي  مدرنيته  بگوييم،  بخواهيم 
در 4 قرن اخير و اين را از ديدگاه هاي مختلف مي توان نگاه کرد. 
از ديدگاه فلسفي مدرنيته در آنجايي مطرح مي شود که بحث »عقل 
نقاد« مطرح است، بحث انسان خودمختار مطرح مي شود، آزادي و 
آزادي فکري مطرح است. از ديدگاه جامعه شناختي نيز در آنجايي 

تبديل  و  شهرنشيني  بحث  که  مي آيد  ميان  به  مدرنيته  از  سخن 
مدرنيته  از  مقصود  است.  مطرح  و...  به شهرنشيني  روستانشيني 
است.  آن  به  مربوط  اصول  و  دموکراسي  نيز  سياسي  ديدگاه  از 
ديد اقتصادي مدرن نيز که با صنعتي شدن شروع شده و اينك به 
توسعه رسيده ايم. فرنگي ها برخي اوقات »مدرنيته و مدرنيزاسيون« 
و  مدرنيته  که  معني  اين  به  مي آورند،  مترادف  طور  به  هم  با  را 
داده  روي  همزمان  گاهي  و  افتاده  اتفاق  غرب  در  مدرنيزاسيون 
تقريبا همزمان هم  به موازات و  يعني علم و فکر و صنعت  است، 
پيش مي رفته است و به اين مناسبت است که غربي ها گاهي هر دو 
قرار مي دهند.  استفاده  مورد  هم  با  را  مدرنيزاسيون«  و  »مدرنيته 
تجددخواهي  يا  و  استعماري  صورت  به  مدرنيته  اين  وقتي  ولي 
را  مدرنيزاسيون  ما  اول  مي رود،  ديگر  جاهاي  به  ممالك  ساير 
مدرنيته  تا  دارد،  عينيت  بيشتر  مدرنيزاسيون  اينکه  براي  مي بينيم 
که بيشتر حالت ذهنيت دارد. مدرنيته بيشتر در طويل المدت است 
و مدرنيزاسيون در کوتاه مدت هم به چشم مي خورد. برخي معتقد 
هستند مدرنيزاسيون عقالنيت ابزاري است در صورتي که مدرنيته 
مي بايستي  ديگر  کشورهاي  در  بنابراين  است.  انتقادي  عقالنيت 
مدرنيته و مدرنيزاسيون را از هم جدا کنيم. در خيلي از کشورها 
با مدرنيزاسيون پيشرفت هايي هم کرده اند و جلو هم رفته اند مثل 
»ژاپن و...« و مدرن شده اند، اما مدرنيته در خيلي از کشورها هنوز 
در مراحل بسيار ابتدايي قرار دارد و شايد بتوان اذعان داشت از 
مدرنيته خبري نيست. حتي بحثي مطرح است که در ژاپن که اينقدر 
مدرنيزاسيون پيشرفت داشته »آيا مدرنيته« نيز پيشرفت کرده؟ و 
اصوال مدرنيته مطرح هست يا خير؟ براي مثال گفته مي شود وضع 

زنان در ژاپن بر اساس آزادي نيست؟ 
يك شکل سومي هم وجود دارد که به آن »مدرنيزم« اطالق مي شود 
و  »نوگرايي«  يعني  گفت،  »ايدئولوژي«  نوعي  مي توان  اين  به  که 
استعمال  کمتر  جامعه شناسي  در  لغت  اين  که  تغيير،  به  عالقه  يا 
مي شود و بيشتر در تاريخ هنر و يا معماري و يا در زندگي معمولي 
مورد استعمال دارد. به عبارتي در حوزه خصوصي زندگي مردم 
مدرن  به صورت  خانواده  »فالن  مي گويند  مثال  براي  دارد،  نقش 
زندگي مي کنند.« در مقابل همه اين لغت ها ما فقط يك لغت داريم: 
»تجدد«؛ و اين باعث ابهام مي شود ولي مي توان گفت دوره اي پيش 
خواهد آمد که مردم در جامعه تجددخواه بشوند و اين شامل مردم 
کشورهايي است که مستعمره نبوده اند - با وجود اقتصاد وابسته 
اما کلوني نبوده اند- مثل ژاپن، ايران و ترکيه که مستعمره نبوده اند 
اين کشورها خودشان  داشته اند و مردم  اقتصادي  وابستگي  ولي 
ابتدا روشنفکران شان رفته اند و بعد  دنبال »تجددخواهي« رفته اند، 
»مدرنيزاسيون«  اينها  در  بيشتر  ولي  دولت هايشان.  و  زمامداران 

وجود داشته و کسي هواي مدرنيته را نداشته است. 
به عقيده من اولين کسي که در ايران راجع به مدرنيته مسائلي را 
تمام  که  است،  آخوندزاده«  فتحعلي خان  »ميرزا  است  کرده  مطرح 
اصول مدرنيته را به صورت روشنگري در آثار خود آورده است، 
بقيه ديگر همگي راجع به صنعتي شدن، پيشرفت مملکت و استقرار 
آزادي ها،  انواع  به  راجع  آخوندزاده  بحث  کرده اند.  صحبت  دولت 
اسالمي  پروتستانيسم  يا  چيست  شخصي  يا  و  شخص  حريت 
چيست و حق و حقوق زنان در جوامع و يا تعدد زوجات عليه حقوق 
زن است. ما بعد از »آخوندزاده« چنين متني راجع به تجددخواهي 

نداريم، البته کساني هم هستند که بيشتر به فلسفه سياسي مدرنيزه 
توجه کرده اند مثل ميرزا آقاخان کرماني و ملکم خان. در اينجا براي 
اينکه بدانيد قديمي ها مقصودشان از تجدد چه بوده است ليستي را 

براي شما مي خوانم: 
مي گويند  تجددگرايي  به  کرماني  آقاخان  ميرزا  و  آخوندزاده 
)حزب  همفکرانش  و  او  دوستان  از  برخي  و  تقي زاده  ژمان.  شان 
دموکرات( از اخذ تمدن خارجي سخن مي گويند )توضيح مي دهند 
بهار  ملك الشعراء  باشيم(.  داشته  مجلس  يا  و  پارلمان  بايد  که 
مي گويد »تازه شدن«. ملکم خان مي گويد »تغيير وضع«. آخوندزاده 
مي گويد »دايره سيويليزاسيون« )و در اينجا او فکر مي کند که تمدن 
باشند(.  يکديگر داشته  با  ارتباطي مي توانند  و فرهنگ و تجدد چه 
حسين فروغي مي گويد: تمدن وقت. دهخدا از آئين تمدن نام مي برد 

و... 
در اينجا وقتي نگاه روشنفکران قديمي را مي بينيم متوجه مي شويم 
که آنها اکثرا اعتقاد به تغييرات داشته اند. درباره مشروطيت و تجدد 
بايد بگويم به عقيده من تجدد در ايران از جنگ هاي ايران و روس 
مي گفتند  که  روسيه،  از  ايران  شکست  با  باشد؛  شده  شروع  بايد 
»هنگامه روس«، يك حالت تنبه و يا انفعال در روحيه ايراني پديدار 
و يك حالت توجه و مسووليت در روشنفکران ايران آن روز شروع 
شد و چرخ دنده، تبديل به زمان خطي شد و اينها توانستند در طول 
زمان عقب ماندگي خودشان را نسبت به غرب پيدا کنند. از زماني 
که جنگ هاي ايران و روس شروع شد و همينطور ادامه يافت تا يك 
دوره بعد، مدرنيزاسيون نسبتا ضعيف ولي مهمي در دوره قاجاريه 
وجود داشت و از زمان »عباس ميرزا« به بعد است که ما مي بينيم 
به فکر تقويت ارتش ايران مي افتند و خيال مي کردند اگر توپ داشته 
باشيم با روسيه جنگ مي کنيم و برنده مي شويم و اشکال ديگري 
به  دوم  مرحله  در  بعد  داريم.  کم  توپ  فقط  ما  و  نيست  کار  در 
سازمان اداري پرداختند و اظهار کردند مملکت بايد سازمان اداري 
داشته باشد و دولت هم بايد متمرکز باشد و بنابراين يك شوراي 
دولتي درست شد. و سومين قسمت آموزش بود که بر اين اساس 
درست  سياسي  مدرسه  و  حقوق  مدرسه  شد،  درست  دارالفنون 
شد و اينها همه قبل از مشروطيت درست شد. بنابراين نمي توانيم 
بگوييم که تجدد با مشروطيت در ايران به وجود آمده است. عده اي 
چه  و  روشنفکري  در  خان  ملکم  مثل  فکري  نظر  از  چه  که  بودند 
بحث شان  تمام  و سپهساالر  کبير  امير  مثل  ما  زمامداران  نظر  از 
درباره تغيير و ترقي بوده است و اين يعني شروع تجدد و ضمنا 
مشروطيت  در  و  بود  شده  شروع  هم  مدرنيزاسيون  هم  نوع  يك 
اينجا  در  شد.  شروع  آن  بر  تاکيد  با  مدرنيزاسيون  سياسي  وجه 
اساسي  قانون  کردند.  درست  را  اساسي  قانون  و  پارلماني  نظام 
زياد متجدد نبود. در اين قانون اساسي مساله سلطنت و مذهب و 
با مشروطيت شروع  ايران  تجدد  بنابراين  بود.  نشده  مطرح  زنان 
نشد ولي با مشروطيت ادامه پيدا کرد. در حقيقت مدرنيزاسيون با 
مشروطيت ادامه يافت تا بهبود بيشتري يافت و در چنين دوراني 
جريان  اين  است.  بوده  نيز  بهبودي  براي  ضعف  و  شدت  دچار 
بود و  تمام شده  استبداد صغير  تا سال 1۹14 که  پيدا کرد  ادامه 
نسبتا  عده  آنجا  در  کرده ام؛  اشاره  آن  به  »برلني ها«  داستان  در 
نفر که در »برلن« جمع  زيادي بودند مي توان گفت حدود 12، 1۳ 
شدند و واقعا مساله تجدد را مطرح کردند. به آنها ايراداتي گرفته 
شد و گفتند آنها تندرو هستند و به تقي زاده هنوز که هنوز است 
ناسزا مي گويند ولي در آن موقع شايد درست گفته بود. اين جريان 
فکري تجدد بود. همزمان با آنها در برلين محافل روشنفکري در 
ايران به وجود آمده بود. ملك الشعراي بهار مجله اي منتشر مي کرد 
از  بهار  ملك الشعراي  مي کرد.  مطرح  را  مسائل  همين  عده اي  با  و 
ضرورت »تازه شدن« مي گفت و رشيد ياسمي که در همان نشريه 
مقاله مي نوشت مي گفت، بايد ايران را از »سنت هاي قديم« زدود و 
پاک کرد. تجدد براي آنها فقط به اين معني بود و اين ادامه داشت تا 
اينکه »مدرنيزاسيون« به صورت تجدد »آمرانه« با رضا شاه شروع 
دولت  بلکه  نداشتند  جايي  ديگر  روشنفکران  موقع  آن  در  و  شد 
مي خواست تجدد ايجاد کند و اين ادامه يافت تا اينکه وقفه اي بين 
سال هاي 40-۵0 ميالدي به وجود آمد. در آن 10 سال چون قشون 
خارجي در ايران بود، همه شروع کردند به يادگيري زبان خارجي 
مثل انگليسي و ساير زبان ها را ياد گرفتند و عده اي براي تحصيل 
به آمريکا آمدند. حال آنکه تا آن موقع تقريبا کسي براي تحصيل 
به آمريکا نيامده بود. انجمن هاي فرهنگي مختلفي باز شدند. حزب 
توده مسائل جديدي را در جامعه عنوان کرد. البته اين مرحله دوم 
بود چون »برلني ها« در مرحله اول تا حدودي در حوزه هاي متفاوت 
کار کرده بودند. اراني ها بيشتر مارکسيسم آلماني را مطرح کردند 
ترجمه  مارکس  و  فرويد  و  وارد شد  مارکسيسم روسي  و سپس 
شد. در اين 10 سال اتفاق عجيبي در جامعه رخ داد که کسي هم به 
آن توجه نکرد و مطالعه زيادي هم درباره آن نشده است و آن اين 
است که شيفتگي زياد و موجود نسبت به تجدد کم کم ناسيوناليسم 
ايراني را بنيان گذارد و همين شيفتگي بود که باعث دگرگوني هاي 

بسيار شد. 
*متن سخنراني در ميزگردي در دانشگاه تورنتو 

تاريخ
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مجارستان، 
سرزمين 

رودهای پرآب
و  مداوم  استفاده  اصل  بر  مجارستان  فرهنگی  ميراث  سياست 

طوالنی از امکانات فرهنگی استوار است.
کشور  فرهنگی  ميراث  بخش  در  گرفته  صورت  تحول  ترين  مهم 
اعطای مجدد مسووليت حفاظت  مجارستان طی چند سال گذشته 
به  مذکور  بخش  است.  کشور  فرهنگ  حوزه  به  يادبود  بناهای  از 
مدت چندين دهه از بخش فرهنگ مجزا بود. سياست ميراث فرهنگی 
امکانات فرهنگی  از  مجارستان بر اصل استفاده مداوم و طوالنی 

استوار است. 
از  برداری  بهره  استفاده و  به عبارت ديگر سياست مذکور نحوه 
تنظيم کرده است که در آن دولت  ای  امالک فرهنگی را به شيوه 
کمترين دخالت را داشته و در عين اين که جلوگيری از وارد آمدن 
خسارت به چنين ميراث هايی را نيز تضمين کرده است، حفاظت 
از ميراث فرهنگی کشور بر عهده دولت و بخش خصوصی است. 
رود.  می  شمار  به  دولت  مهم  اولويت  فرهنگی  ميراث  از  حفاظت 
اجرای طرح توسعه ای به کتابخانه ها، موزه ها و بايگانی ها اجازه 
داده است تا عالوه بر دستيابی به فناوری اطالعات از اينترنت با 
هزينه ناچيز نيز استفاده کنند. طرح مذکور همچنين ديجيتالی کردن 
جهانی  شبکه  طريق  از  آن  نمايش  و  ملی  مهم  بسيار  های  ميراث 

اينترنت را به اجرا درآورده است. برای مثال، نمايشگاه مجازی از 
گنجينه های ملی از طريق شبکه اينترنت به معرض ديد گذاشته شده 
بسيار  آثار  توان  الکترونيکی مجارستان می  کتابخانه  از طريق  و 

مهم ادبی اين کشور را مطالعه کرد. کتابخانه ديجيتالی با عنوان 
می  ايفا  طرح  اين  در  را  محوری  نقش   John Von Neumann
کند. فرهنگستان ادبيات ديجيتالی پروژه ای ويژه بوده که در قالب 
موزه ادبی ارايه می شود. موزه مذکور با نويسندگان مشهور برای 
نمايش آثارشان روی شبکه اينترنت قرارداد منعقد می کند. مولفان 
دريافت  را  شان  حقوق  ارزش  حداقل  برابر  چهار  ماهانه  کشور 
کشوری  مربع،  کيلومتر   ۹۳0۳0 مساحت  به  مجارستان  کنند.  می 
اروپايی است که  از معدود کشورهای  و  اروپای شرقی  است در 
از شمال  اين سرزمين  احاطه نشده است.  آزاد جهان  با درياهای 
با اسلواکی، از شمال شرقی با اوکراين، از شرق و جنوب شرقی 
با رومانی، از جنوب با جمهوری يوگسالوی و ترادی و از غرب 
با اسلوونی و اتريش همسايه است. اين کشور سرزمين رودهای 
پرآب و زيباست. دانوب، تيسا، دراوا، رابا و کوروش از مهم ترين 

رودهای اين کشور به شمار می آيند. 
مجارستان در اولين سده های ميالدی بخشی از امپراتوری روم به 
شمار می رفت. حاکمان اوليه اين سرزمين را اسالوها تشکيل می 
دادند، اما بعد از شکست از امپراتوری مقدس روم از حکومت کنار 

رفتند، در قرون 17 و 18 امپراتوری عثمانی و اتريش مشترکا زمام 
آن را در دست گرفتند اما در سال 1686 از تصرف ترکان عثمانی 
خارج شد و سرانجام در سال 17۳۹ به اتريش سپرده شد.در سال 
184۹ و پس از کشمکش های ميان اتريش و انقالبيون به رهبری 
فرانسوا ژوزف، جمهوری مستقل مجار تشکيل شد. از سال 184۹ 
فراوانی روبه  فراز و نشيب های  با  استقالل مجارستان  تا 1۹1۹ 
اين کشور  ثباتی  بی  به علت  و  اين که در سال 1۹1۹  تا  رو شد، 
کمونيست ها به رهبری بالتون زمام حکومت را در دست گرفتند. 
پيش  نژاد اصيل مردم، حدود هزار و صد سال  و  اقوام  مجارها، 
از منطقه دريای خزر و دريای سياه به منطقه مجارستان معاصر 

رسيدند. 

مجارستان سرزمين رودهای دوقلو بودا)Buda( و پست)Pest( و 
دارای دشت های وسيعی است که تا مرزهای اوکراين ادامه دارند. 
همواره  و  بوده  مجار  اتريش-  امپراتوری  دار  ميراث  کشور  اين 
و  اروپايی مطرح شده  از کشورهای  بسياری  ميان  پلی  به عنوان 
مجارها  است.  داشته  خود  همجوار  های  فرهنگ  بر  ويژه  تاثيری 

نزديك به ۹4 درصد از کل جمعيت ساکن را تشکيل می دهند. سه 
درصد از مابقی جمعيت متعلق به کولی ها )Rama( است. اما همين 
اقليت دارای سبك خاصی از موسيقی محلی است که شهرتی جهانی 
هنری  نواهای  از  ترکيبی  موسيقی  اين  است.  آورده  وجود  به  را 
رومانيايی،  اسالوی،  ترکی،  ايرانی،  عربی،  يونانی،  های  ملودی  با 
از  برآيندی  کالم  يك  در  و  سلتی  اسپانيايی،  فرانسوی،  آلمانی، 

موسيقی شرق و غرب است. پ

حدود ۵۵ درصد از جمعيت اين کشور مسيحی، کاتوليك و حدود 
20 درصد پروتستان هستند. نکته قابل مالحظه در مورد مجارستان 
را می توان به ساکنان منطقه شمال غربی آن نسبت داد: مردمی 
که در منطقه ای به نام »ياس« زندگی کرده و خود را ايرانی االصل 

ناميده و يزد را خواهرخوانده خود می دانند. 
و  هند  منشا  که  اروپايی  های  زبان  ساير  برخالف  مجاری  زبان 

اروپايی دارند، ريشه ای فينو- يوگريك 
)Fino- Vegric( دارد.حدود 1۵ ميليون نفر در دنيا به اين زبان 
نفر است و  تنها 10 ميليون  صحبت می کنند که سهم مجارستان 
مابقی در هفت کشور ديگر دنيا مخصوصا در رومانی قرار دارند. 
باز هم می توان نام ايران را در اولين سطح وام واژه های زبان 
و فرهنگ مجار ديد، آنجايی که اکثر لغات زبان مجاری ريشه ای 

فارسی »صد«  در  که  است. همچون »ساز«  گرفته  به خود  ايرانی 
بوداپست  شهر  شود.  می  خوانده  »هزار«  فارسی  در  که  »ارز«  و 
با  و  هزار ساله  قدمتی سه  با  اروپا  اتحاديه  بزرگ  ششمين شهر 
می  محسوب  شرقی  اروپای  قلب  نفر  ميليون  دو  حدود  جمعيتی 
شود. اين شهر در سال 87 ميالدی پايگاه مهم سوق الجيشی ارتش 
روم به شمار می رفت. بوداپست از دو شهر مجزا، بودا و پست 
تشکيل شده که در سال 1۳61، شهر بودا پايتخت مجارستان شد و 
در نهايت در سال 1861 با ادغام اين دو شهر نام »بوداپست«، تنها 
و آخرين نام اين شهر قرار گرفت. کاخ سلطنتی يابود اواری پالوتا 
که در سال 1214 بنا شد و محل اقامت پادشاه بالدی چهارم بود، 

از ديدنی های بسيار زيبای اين سرزمين است. 

مجارستان،  ملی  موزه  و  لودويك  موزه  بوداپست،  تاريخ  موزه 
و  تده  هوشوک  ميدان  بوداپست،  متروی  خط  ماتياس،  کليسای 
می  شمار  به  بوداپست  ديدنی  بناهای  جمله  از  پارلمان  ساختمان 

روند.
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنی سنتی ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



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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بادام زميني، پرکالري و 

غيرچاق کننده  
  

اگر در مورد کالري موجود در غذاها حساس هستيد، بهتر است 
طبيعي  غذايي  ماده  اين  باشيد.  مطمئن  زميني  بادام  مورد  در 
اما تاثيري بر وزن بدن يا ساير عوارض سوء  پرکالري است 
ناشي از مواد پرکالري ندارد. اين منبع پرکالري به خاطر داشتن 
فيبر، پروتئين و چربي هاي سالم يکي از مفيدترين خوراکي هاي 

موجود است. ديگر خواص تغذيه يي آن عبارتند از؛

-1 چربي و کالري آن تمامًا توسط بدن جذب نمي شود.

-2 چربي آن بهتر از ساير چربي ها سوخته مي شود يعني بدن 
هاي  از ساير چربي  بهتر  را  غذايي  ماده  اين  غيراشباع  چربي 
اشباع شده مي تواند تجزيه کند. يکي ديگر از خواص منحصر به 
فرد اين منبع مغذي اين است که باعث آزاد شدن ماده شيميايي 
ماده  نوعي  دوپامين  است  ذکر  به  الزم  شود.  نمي  دوپامين 
نتيجه مصرف بعضي  در  که  است  مفرح  با خاصيت  شيميايي 
غذاها )مثل شکالت( در بدن توليد مي شود. آزاد شدن دوپامين 
در بدن منجر به ايجاد حس هوشياري و شادي مي شود، اما 
به محض کاهش سطح آن مجدداً بايد همان ماده محرک توليد 
دوپامين را خورد و همين مساله منجر به بروز چاقي مي شود. 
مشابه  خاصيتي  نيز  گردو  مغز  و  بادام  نظير  ها  آجيل  ساير 

دارند. 

اولين سد دفاعي در برابر 
آنفلوآنزاي خوکي  

  
مقامات بهداشتي امريکا تاکيد کردند اولين سد دفاعي در برابر 
آنفلوآنزاي خوکي، تزريق واکسن آنفلوآنزاي فصلي است. اين 
بر  آنها  هاي  توصيه  کردند  تاکيد  جديدي  بيانيه  در  مقامات 
دليل  به  ويژه  به  فصلي  آنفلوآنزاي  واکسيناسيون  ضرورت 
همه گيري آنفلوآنزاي خوکي H1N1 بايد جدي گرفته شود و 
واکسينه  بايد  ساله   18 نوجوانان  تا  ماهه  شش  کودکان  تمام 
شوند. پژوهشگران تصريح کردند؛ »هرچند واکسن آنفلوآنزاي 
فصلي در پيشگيري از آنفلوآنزاي خوکي بي تاثير است يا تاثير 
بسيار ناچيزي دارد اما با تزريق آن مي توان از ابتالي همزمان 
تاثيرات همه گيري را  به دو عفونت جلوگيري کرد و همچنين 
در  کل  در  و  کار  هاي  محل  مدارس،  مانند  عمومي  اماکن  در 
مراکز اقتصادي تجاري به حداقل رساند.« دکتر »آنه شوچات« 
متخصص مرکز کنترل و پيشگيري امراض امريکا متذکر شد که 
واکسيناسيون عليه آنفلوآنزاي فصلي بايد به محض اينکه اين 
واکسن وارد بازار شد و در داروخانه ها يا مراکز بهداشتي در 
دسترس قرار گرفت، تزريق شود و اين مايه کوبي تا پايان فصل 

آنفلوآنزا ادامه پيدا کند.  

سن مناسب مسواک زدن
 در کودکان  

 
 اولين تماس مسواک با دندان کودکان بايد در سه سالگي انجام 
دکتر  دهند.  ياري  امر  اين  در  را  کودکان  بايد  والدين  و  شود 
»مهدي قندهاري« دندانپزشك و عضو انجمن دندانپزشکان ايران 
ضمن بيان مطلب فوق گفت؛ »بهترين راه پيشگيري از پوسيدگي 
دندان کودکان اين است که در دوران بارداري والدين به ويژه 
مادر نکات مهمي را درباره نگهداري دندان کودکان شان پس 
از تولد فراگيرند.« وي در ادامه افزود؛ »تا زماني که دندان هاي 
شيري کاماًل رشد کنند والدين مي توانند با گاز مرطوب دندان 
و  کنند  پاک  غذايي  وعده  هر  خوردن  از  پس  را  نوزادان  هاي 
پس از رشد کامل 20 دندان شيري از مسواک هاي مخصوص 
کودکان که حجم کوچکي دارند، استفاده کنند.« اين متخصص 
دندانپزشکي کودکان تصريح کرد؛ »پوسيدگي دندان در کودکان 
جنس،  نوع،  قبيل  از  عواملي  و  است  چندعاملي  موضوع  يك 
وضعيت و بهداشت دندان، مصرف شيريني و ميکروارگانيسم 
هاي موجود در دهان کودک در ايجاد اين عارضه دخيل هستند 
و مي توانند زمينه را براي پوسيدگي دندان فراهم کنند.« وي در 
پايان خاطرنشان کرد؛ »والدين بايد کودکان را تا 12سالگي در 

مسواک زدن کمك کنند.«  

آشنايی با اسکلت بدن انسان

هفت خوان 
استخوان

دکتر هومن خليقی

تنها چيزی که از جسم ما در زير خاک باقی می ماند اسکلت و استخوان های 
بدن  هستند.  زمين  کره  روی  در  اشيا  بادوام ترين  از  استخوان ها  ماست. 
البته تعداد استخوان ها تفاوت دارند.  انسان در حدود 206 استخوان دارد. 
به طور مثال، يك کودک معمواًل ۳۳ مهره در ستون فقرات دارد. در بالغان 
قطعات پايينی به هم جوش خورده استخوان خاجی و دنبالچه ايجاد می گردد 
که در اين صورت تعداد مهره ها به 26 عدد می رسد. تعداد دنده ها نيز تغيير 
می کند. قاعدتًا تعداد دنده ها بايد 12 جفت باشد ولی در بعضی ها 11 و در 
عده ای هم 1۳ جفت است. استخوان ها از لحاظ اندازه نيز متغيرند، به طوری  
که بزرگ ترين آنها مربوط به استخوان ران و کوچك ترين آنها مربوط به 
اين هفته  استخوان رکابی گوش است که در عمق گوش ميانی قرار دارد. 

می خواهيم با ساختمان اسکلت بدن انسان بيشتر آشنا شويم... 

 ساختمان استخوان 
به  انسان  بدن  بافت های  سخت ترين  از  که  همبندی  است  بافتی  استخوان 
غيرآلی  نمك های  در  که  آلی  بنيادی  ماده  يك  از  استخوان  می رود.  شمار 
به سبب وجود همين  ذخيره شده اند، تشکيل شده است. سختی استخوان 
تشکيل  را  استخوان  کل  60 درصد وزن  تقريبا  که  است  غيرآلی  نمك های 
می دهند. اين نمك ها عمدتا شامل کلسيم، فسفات و مقداری منيزيم و کربنات 
هستند. خارج کردن نمك های کلسيم از يك استخوان با قرار دادن استخوان 

در اسيد معدن رقيق امکان پذير است. 
شکل استخوان پس از خارج کردن نمك های کلسيم به هم نمی خورد ولی 
خم  می توان  آن قدر  را  دراز  استخوان  يك  مثال  که  به طوری  می شود،  نرم 
کرد که دو انتهای آن به هم برسند. يك غشای همبندی به نام پريوستيوم 
سطح خارجی استخوان ها را می پوشاند. اين غشا در مفاصل حرکتی که با 
يك  محتوی  پريوستيوم  دارد.  وجود  شده اند،  پوشانده  مفصلی  غضروف 
نفوذ  استخوان  داخل  به  آن، عروق  از طريق  که  است  شبکه عروق خونی 

می کنند. 

 انواع استخوان 
در برش عرضی، دو گونه استخوان تشخيص داده می شود. 

 استخوان متراکم 
با چشم معمولی و غيرمسلح، به صورت متراکم و بی شکل ديده می شود 
متراکم  استخوان  که  موقعی  می دهد.  تشکيل  را  استخوان  خارجی  اليه  و 
آرايش منظم  با  قرار می گيرد، واحدهايی  زير ميکروسکوپ مورد بررسی 

مشاهده می شوند که سيستم هاورس نام دارد. 
 استخوان اسفنجی 

از رشته های استخوانی شبکه ای که فضای ما بين آنها توسط چشم معمولی 
استخوان  نوع  دو  از  يك  هر  مقدار  است.  شده  تشکيل  است  رويت  قابل 
فوق، از استخوانی به استخوان ديگر و از قسمتی از استخوان به قسمتی 
ديگر فرق می کند و به ميزان قدرت مورد نياز آن استخوان بستگی دارد. 
متراکم  استخوان  نوع  از  ضخيم  خارجی  اليه  يك  دراز،  استخوان  تنه  در 
وجود دارد. در صورتی که در يك استخوان نامنظم و يا کوتاه اليه متراکم 
استخوان نسبتا نازک است. استخوان اسفنجی دارای المالهايی است که از 
نظر ساختمان شبيه به المالهای استخوان متراکم هستند با اين تفاوت که 
فضاهای موجود در استخوان اسفنجی بزرگ تر بوده و سيستم های هاورس 
فقط در ترابکول های بزرگ ديده می شوند. استخوان اسفنجی مواد غذايی 

خود را از رگ های اطراف دريافت می کند. 
 

شرح وظايف استخوان 
ـ استخوان چارچوب نگه دارنده بافت های نرم را تشکيل داده و به منزله 

تکيه گاهی برای تحمل وزن بدن می باشد. 
ـ استخوان اهرمی است که ماهيچه ها برای ايجاد حرکت، فشار خود را بر 

آن اعمال می کنند. 
ـ استخوان از ارگان های حياتی خاصی محافظت می کند مانند جمجمه که از 

مغز حفاظت می کند. 
دارای  خونی،  سلول های  کننده  توليد  بافت  بودن  دارا  نظر  از  استخوان  ـ 

اهميت می باشد. 
ـ استخوان منبع تجمع نمك های کلسيك است. 

 توسعه و رشد استخوان ها 
در مدت تکامل بدن انسان، بيشتر استخوان ها ابتدا به صورت غضروف نمايان 
می شوند. اما تعداد کمی از آنها مانند ترقوه و استخوان های سقف جمجمه 
ابتدا توسط پرده های متشکله مزودرم ظاهر شده و هيچ غضروفی ندارند. 
اين تشکيالت اوليه غضروفی پرده ای بعدها طی مراحل استخوان سازی به 
استخوان تبديل می شوند. بعضی از استخوان ها از يك مرکز استخوان سازی 
منفرد به وجود می آيند. به اين معنی که تشکيل استخوان از يك نقطه در ماده 

اوليه شروع شده و تا استخوانی شدن تمام استخوان ادامه می يابد. 
مرکز  يك  از  بيش  از  دراز(  استخوان های  )مانند  ديگر  استخوان های 
استخوان سازی استخوانی می شوند، به طوری که در بعضی از مراحل رشد، 

استخوان به وسيله قسمت های غضروفی به چند بخش تقسيم می شود. 
مرکز  می شود  ظاهر  استخوان  هر  در  که  استخوان سازی  مرکز  اولين 
استخوان سازی اوليه، و مراکز بعدی، مراکز استخوان  سازی ثانويه ناميده 
می شوند. مرحله نموی که در آن اين مراکز ظاهر می شوند در هر استخوان 
انجام  با  طبيعی  با رشد  کودک  يك  تعيين سن  بنابراين  است.  ثابت  تقريبا 

راديوگرافی از مناطق به خصوصی از اسکلت وی امکان پذير است. 
در يك استخوان دراز نمونه مرکز استخوان سازی اوليه در مرکز غضروف 
اوليه، در حدود هشتمين هفته زندگی جنينی ظاهر شده و تا استخوانی شدن 
رشد  حال  در  و  دراز  استخوان  يك  تنه  می يابد.  ادامه  استخوان  تنه  تمام 

ديافيز ناميده می شود. 

 استخوان های 5 گانه 
اسکلت بدن ما از تعداد زيادی استخوان تشکيل شده است که بعضی از آنها 
اندازه بسيار  از نظر شکل و  فرد و بعضی ديگر زوج هستند. استخوان ها 

متفاوتند ولی به طور کلی آنها را به ۵ گروه اصلی می توان تقسيم  کرد: 
با يك  تقريبا استوانه ای  تنه  از يك  1( استخوان های دراز: استخوان دراز، 
استخوان های  بيشتر  گروه  اين  شده اند.  تشکيل  انتها  دو  در  پهن  قسمت 

اندام های فوقانی و تحتانی را در بر می گيرد. 
ولی  دارند  باهم  زيادی  تفاوت های  شکل  نظر  از  کوتاه:  استخوان های   )2
گروه  اين  گرفت.  نظر  در  مکعب  شکل  به  را  آنها  می توان  کلی  طور  به 
استخوان های قسمت پروکسيال دست و پا را در بر می گيرند که به ترتيب 

استخوان های کارپال و تارسال ناميده می شوند. 
۳( استخوان های پهن: استخوان های پهن در مقايسه با قطرشان سطح پهن 

دارند و شامل استخوان های سقف جمجمه و دنده ها می شوند. 
تفاوت های  شکل  نظر  در  نامنظم  استخوان های  نامنظم:  استخوان های   )4
زيادی باهم دارند و در هيچ کدام از گروه های فوق قرار نمی گيرند و شامل 
استخوان هايی می شوند که ستون فقرات و بعضی از استخوان های جمجمه 

را تشکيل می دهند. 
۵( استخوان های سزاموييد )کنجدی(: اين استخوان ها در تاندون های نزديك 

مفاصل ظاهر می شوند. 
مهم ترين استخوان اين گروه، استخون کشکك است. 

 
مغز استخوان 

استخوان دراز، دارای يك حفره مرکزی به نام مووال است. اين حفره با مغز 
می شود،  ديده  نيز  اسفنجی  استخوان  ترابکول های  ميان  در  که  استخوان، 
پرشده است. به هنگام تولد تمامی مغز استخوان سلول های خونی را توليد 
می کنند که به آن مغز قرمز استخوان گفته می شود. با آغاز دوران بلوغ، مغز 
قرمز فقط در استخوان های جمجمه، قرقره های استخوان های کتف، ستون 
مهره ها، دنده ها، لگن و انتهای فوقانی بازو و ران ها يافت می شود. در هر 
جايی که مغز قرمز توسط مغز زرد يا به عبارت ديگر، چربی جايگزين شده 

باشد بافت خون ساز کمی در آنجا وجود خواهد داشت. 
ـ آسيب استخوان جمجمه ناشی از گلوله تفنگ 

ـ سوراخ شدن استخوان ناشی از ضربه شمشير 
ـ پوکی استخوان 
ـ استخوان سالم 

ـ استخوان رکابی گوش کوچك ترين استخوان بدن
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کامپيوتر و اينترنت

چگونه يک وب سايت موفق 
داشته باشيم؟ 

 
اين روزها داشتن وب سايت براي شرکت ها و سازمان ها به يك مساله حياتي بدل شده است و به همين علت 
دغدغه داشتن وب سايت بسيار ضروري به نظر مي رسد. در اين اوضاع و احوال قبل از ايجاد وب سايت 
سوال هاي بسياري در ذهن مطرح مي شود؛ سواالتي از اين دست که کار را از کجا شروع کنيم و در چه نقطه 
يي به انتها برسانيم؟ براي طراحي و پياده سازي به چه امکاناتي نياز داريم؟ در صورت نياز به سازماندهي 
يك گروه کاري به چه تخصص ها يا توانمندي هايي نياز خواهيد داشت؟ معيار انتخاب افراد جهت مشارکت در 

گروه چيست و اين معيار تا چه ميزان متاثر از يك پشتوانه علمي است؟
هر گروه وب داراي الزامات و محدوديت هاي مختص به خود براي تقسيم وظايف ، مسووليت ها و پياده سازي 
فرآيندها در جهت طراحي و پياده سازي يك وب سايت است. عناوين رسمي، شرح وظايف و ساختار گزارش 

دهي مي تواند بسيار متغير باشد.
گروه هاي وب موفق در يك مساله با يکديگر مشترک هستند و آن هم وجود مجموعه يي کامل از توانمندي ها و 
تخصص هاي مورد نياز در ساختار گروه و فرآيندهاي مربوطه است. تمامي مهارت ها و توانمندي هاي مورد 
نياز را مي توان در ۹ رکن مهم خالصه کرد. در يك گروه موفق، مي توان به سرعت جايگاه و موقعيت هر يك از 
افراد گروه را نسبت به ارکان اصلي تعيين و مشخص کرد که چه زماني اين پتانسيل ها و توانمندي ها در عمل 
و در مراحل طراحي و پياده سازي مفيد واقع مي شوند. در صورتي که طراحي و پياده سازي يك وب سايت در 
تحقق اهداف از قبل تعيين شده خود با مشکل مواجه شود و عماًل دستيابي به آنها دور از دسترس قرار گيرد، 
علت آن را بايد در حذف يکي از ارکان مورد نياز در ساختار گروه يا فرآيندها جست وجو کرد. به هرحال يك 

گروه موفق وب بايد ارکاني را مد نظر داشته باشد. اين ارکان در ادامه مطلب مورد بررسي قرار مي گيرد.
بررسي نياز کاربران؛ طراحي کاربرمحور به اين معني است که بدانيم نياز کاربران چيست، چگونه فکر مي کنند 
و رفتار آنان به چه صورت است. بررسي نياز و خواسته کاربران، ما را قادر مي سازد يك وب سايت متناسب 

با نياز کاربران را به درستي طراحي و پياده سازي کنيم.
استراتژي سايت؛ تعريف اهداف سايت ، يکي از مهم ترين مراحل در چرخه طراحي و پياده سازي يك وب سايت 
است که به مهارت هاي خاص خود نياز دارد . رسيدن به يك نقطه مناسب درخصوص اهداف سايت، نحوه 
اولويت بندي اهداف مختلف و ارزيابي موفقيت يك سايت جملگي موضوعاتي هستند که بايد توسط استراتژي 

سايت تبيين شوند.

استراتژي تکنولوژي؛ وب سايت ها از لحاظ 

به کارگيري فناوري پيچيده بوده و اين پيچيدگي مي تواند همواره وجود داشته باشد . شناسايي استراتژي به 
کارگيري فناوري ها براي يك سايت )شامل پلت فورم، استانداردها، فناوري ها و نحوه قرار گرفتن آنها در کنار 

يکديگر(، براي موفقيت يك سايت و اجتناب از اشتباهات گزاف، بسيار حائز اهميت و ضروري است.
استراتژي محتويات؛ محتويات، اغلب علتي است که کاربران را راغب به مشاهده وب سايت شما مي کند بنابراين 
بايد به اين مساله توجه داشته باشيد که چه محتوياتي بايد ارائه شود تا انتظار کاربران تامين شود؟ چه ميزان 
محتويات مناسب است؟ شکل يا فرم ارائه محتويات بايد به چه صورت باشد؟ قبل از اينکه بتوان محتوياتي 
را توليد کرد، الزم است به سواالت فوق که مباني يا اصول استراتژي محتويات را مشخص مي کند، پاسخ 
داده شود.  طراحي مستقل از طراحي فيزيکي و مالحظات فني؛ طراحي معماري اطالعات و تعامالت، اهداف 
استراتژيك را به يك فريمورک مفهومي در جهت استفاده کاربر ترجمه مي کند. طراحي فوق در فرآيند پياده 

سازي وب داراي جايگاه و ارزش خاص است.
پياده سازي تکنولوژي؛ ايجاد يك سيستم فني منوط به انجام مجموعه يي از فعاليت ها و دانش خاص است؛ 
زبان ها، پروتکل ها ، کدينگ و اشکال زدايي ، تست و ارزيابي. هر اندازه پيچيدگي يك سايت بيشتر باشد، به 
کارگيري مجموعه يي از پتانسيل ها در جهت بالفعل کردن اهداف سايت متناسب با استراتژي تکنولوژي ارزش 

بيشتري پيدا مي کند.
توليد محتوا؛ دانستن اينکه چه محتوياتي الزم است به تنهايي کافي نيست و بايد بدانيم چگونه آنها را توليد کنيم. 
جمع آوري اطالعات خام و اوليه، نوشتن و ويرايش، جايگاه افراد در هيات تحريريه و تاييد نهايي يك مطلب 

جهت انتشار روي سايت، جملگي بخشي از فرآيند توليد محتويات را تشکيل مي دهند.
طراحي به هم پيوستن؛ قبل از اينکه abstract design بتواند يك رابط کاربر کامل را ارائه کند بايد جزئيات 
مشخص تري از اينترفيس ها، نحوه به کارگيري امکانات و حرکت بين آنها، طراحي اطالعات و ويژوال مشخص 

شود. پرداختن به موارد فوق در اين مرحله انجام مي گيرد.
مديريت پروژه؛ نقطه يي که تمامي توانمندي هاي تاکتيکي را با يکديگر ترکيب تا نيروي محرکه الزم به منظور 
هدايت پروژه به سمت جلو را تامين کند، مديريت پروژه است که انجام صحيح و علمي آن مستلزم به کارگيري 
مجموعه يي از مهارت ها است. رعايت نکردن اصول علمي در اين بخش ، عدم اتمام و تکميل فعاليت ها در بازه 

زماني تعريف شده و افزايش هزينه ها را به دنبال خواهد داشت.
همان گونه که در اوايل مطلب اشاره شد براي طراحي و پياده سازي يك وب سايت به مجموعه يي از مهارت 
ها نياز است که آنها را به ۹ رکن اصلي تقسيم کرديم. آيا اين به آن معني است که هر گروه وب مجبور است 
از حداقل ۹ نفر براي ۹ رکن اشاره شده استفاده کند؟ پاسخ به سوال فوق منفي است چراکه همواره اين احتمال 
وجود دارد که در گروه افرادي با قابليت هاي چندگانه وجود داشته باشند. اين موضوع درخصوص توانمندي 
قابليت هاي  با  هاي استراتژيك ملموس تر و از مصداق بيشتري برخوردار است. به عنوان نمونه، شخصي 
فراوان در پياده سازي فناوري ها مي تواند در بسياري موارد درخصوص استراتژي فناوري نيز در گروه 
از  تامين يکي  اند که براي  باور رسيده  اين  به  مورد استفاده قرار گيرد.از طرف ديگر، سازمان هاي زيادي 

توانمندي هاي مورد نياز در گروه وب ممکن است به وجود چندين فرد نياز باشد.
در اکثر موارد نحوه سازماندهي گروه وب و فرآيندها به شرايط خاص يك سازمان بستگي دارد. ولي با تمرکز 
روي ارکان اشاره شده و انتخاب افراد متناسب با ساختار فوق، اين اطمينان ايجاد خواهد شد که هيچ يك از 

پتانسيل هاي مورد نياز و تاثيرگذار در موفقيت يك سايت را از دست نداده ايم. 

دسترسي رايگان به
 واي فاي  

 
 Verizon امريکايي  مخابراتي  غول   
براي  رقيبانش  از  تبعيت  با   Communications
مشترکان اينترنت پرسرعت خانگي خود دسترسي 
رايگان به هزاران هات اسپات واي فاي در سراسر 
خدمات  مشترکان  بيشتر  کند.  مي  فراهم  امريکا 
از  شرکت  اين   FiOS و   DSL پرسرعت  اينترنتي 
از  استفاده  براي  برخوردار مي شوند.  امکان  اين 
نرم  بايد  وريزون  مشترکان  ها،  اسپات  هات  اين 
افزاري را نصب کنند که تنها در رايانه هاي ويندوز 
ويستا يا اکس پي کار مي کند و تلفن ها، آي پادها و 
رايانه هاي مکينتاش مجهز به واي فاي نمي توانند 
يابند. دسترسي  دسترسي  ها  اسپات  هات  اين  به 
توسط  وريزون  مشترکان  براي  فاي  واي  به 
Boingo Wireless فراهم مي شود که از هزاران 
هات اسپات در کافه ها، کتابفروشي ها، فرودگاه 
ها، هتل ها، فرودگاه ها و مکان هاي عمومي ديگر 
 Cablevision system شرکت  کند.  مي  استفاده 
و  دارد  نيويورک  منطقه  در  فاي  واي  شبکه  نيز 
شرکت AT&T شبکه گسترده يي از هات اسپات 
جمله  از  عمومي  هاي  مکان  در  را  فاي  واي  هاي 

رستوران ها اداره مي کند.  

فشار مضاعف بر گوگل 
براي حفظ حريم خصوصي  

 
کتابخانه  ترين  بزرگ  ايجاد  براي  گوگل  پروژه   
گروه  اينکه  از  پس  جهان  ديجيتالي  هاي  کتاب  از 
را  اين شرکت  آزادي هاي مدني طرح  مدافع  هاي 
براي ثبت فعاليت هاي کاربران مورد پرسش قرار 
دادند با انتقاد بيشتري مواجه شده است. اتحاديه 
آزادي هاي مدني امريکايي و بنياد مرز الکترونيکي 
به  يي  نامه  ارسال  با  ديگر  هاي  گروه  همراه  به 
اريك اشميت مدير اجرايي گوگل از وي خواستند 
حفظ حريم خصوصي خوانندگان سرويس جست 
وجوي کتاب ها را تضمين کند. يکي از نگراني هاي 
عمده در مورد سرويس کتاب هاي گوگل، قابليت 
آن براي کنترل دقيق کارهايي است که خوانندگان 
در اين سرويس انجام مي دهند. در اين نامه آمده 
است؛ تحت طراحي فعلي، سرويس جست وجوي 
جست  خوانندگان  که  را  هايي  کتاب  گوگل  کتاب 
در  حتي  يا  خوانند  مي  کنند،  مي  مرور  و  وجو 
حاشيه هاي آنها مطلبي مي نويسند و تحت پيگيري 
قرار مي دهد. در نتيجه اين گروه ها از گوگل مي 
واضحي  کاماًل  خواهند سياست حريم خصوصي 
را ايجاد کند که تضمين مي کند اطالعات کاربران 
در اختيار شرکت هاي ديگر قرار نمي گيرد و تنها 
شود.  مي  داده  قانوني  مقامات  به  معتبر  حکم  با 
گوگل در يکي از وبالگ هاي رسمي خود با دعوت 
به صبوري، پاسخ و وعده داد حفاظت هاي حريم 
خصوصي پس از نهايي شدن توافق با نويسندگان 

و ناشران به اجرا درخواهد آمد.  

 

فرآيند نوآوري در ياهو 
کمرنگ مي شود  

 
در اواخر سال 2007 بحران هويت در ياهو ابعاد 
گسترده يي به خود گرفت. در آن زمان استيو جابز 
يي خطاب  در جلسه  و  بازديد کرد  آن شرکت  از 
بايد  ياهو  کرد  اعالم  آن شرکت  ارشد  مديران  به 
تصميم بگيرد بيشتر بر بعد رسانه يي کار متمرکز 
شود يا بعد تکنولوژي. البته با توجه به اينکه اين 
جابز  است،  شده  واقع  سيليکوني  دره  در  شرکت 
توصيه کرد نقطه تمرکز ياهو حوزه تکنولوژي و 
خالقيت باشد.با فروش واحد جست وجوي ياهو به 
مايکروسافت، نتيجه ده ها سال کوشش براي پيشي 
گرفتن از گوگل کنار گذاشته خواهد شد و همراه با 
آن فرهنگ نوآوري تکنولوژيك از اين شرکت رخت 
برمي بندد. بر اساس قرارداد جديد بين دو شرکت، 
ياهو جست وجو را به مايکروسافت برون سپاري 
مي کند و همين امر موجب خروج مهندسان نخبه 
از ياهو خواهد شد. در واقع از سال گذشته تعداد 
قابل توجهي از کارکنان کليدي ياهو از اين شرکت 
در  نوآوري  حوزه  ترتيب  اين  به  اند،  شده  خارج 
جست  همچون  پيشرفته  هاي  تکنولوژي  زمينه 
وجو و تبليغات وب صدمه مي بيند. ياهو اميدوار 
است واگذاري عمليات جست وجو به مايکروسافت 
دنبال  به  جويي  صرفه  دالر  ميليون   42۵ معادل 
اين رقم 200 ميليون دالر  بر  باشد. عالوه  داشته 
و  سرورها  شامل  که  عملياتي  هاي  هزينه  از  نيز 
ديگر سرمايه گذاري ها در حوزه تکنولوژي است، 

کاسته خواهد شد.  

عرضه نخستين نوت بوک با 
ويندوز 7  

  
عامل  سيستم  نهايي  نسخه  هنوز  که  حالي  در 
اعالم  کارشناسان  است،  نشده  عرضه   7 ويندوز 
کردند از هفته آينده يك نوت بوک جديد با نسخه 
اين  شد.  خواهد  عرضه  عامل  سيستم  اين  کنوني 
نوت بوکiiView A2 نام دارد و از هفته آينده با 
 Release Candidate قيمت 468 دالر و با نسخه
سيستم عامل ويندوز 7 وارد سنگاپور مي شود. 
پردازنده  همراه  رايانه  اين  براي  سازنده  شرکت 
رم  همراه  به  را  اينتل   Atom گيگاهرتزي   6/1
اين  است.  گرفته  نظر  در  آن  براي  گيگابايتي  دو 
محصول به همراه تراشه Intel ۹4۵ براي نمايش 
بهتر تصاوير و بازي ها در اختيار کاربران قرار 
تواند  مي  آن  اينچي   1/12 نمايشگر  و  گيرد  مي 
به  پيکسل   800 در   1280 کيفيت  با  را  تصاوير 
 ۳20 بوک  نوت  اين  هاردديسك  بگذارد.  نمايش 
آن مي  امکانات  ديگر  از  و  دارد  گيگابايت ظرفيت 
 mini-HDMI ورودي ،USB توان به دو ورودي
اين  کرد.  اشاره  هدفون  و  ميکروفون  ورودي  و 
نوت بوک بسيار باريك و ظريف ساخته شده است 
و کارشناسان آن را شبيه نوت بوک هاي مك بوک 

اپل مي دانند.  

طراحی وب سايت

020 8123 2357
078 1100 0455
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خواب آلودگي 
نوعروس او را به 

دادگاه کشاند 
 

اين  خاطر  به  که  آلود  خواب  نوعروس   
خواهرشوهرش  و  مادر  توسط  خصلتش 
رفت  خانواده  دادگاه  به  بود،  خورده  کتك 
تواند  نمي  يي  خانواده  چنين  با  گفت  و 
شوهرش  از  گرفته  تصميم  و  کند  زندگي 

جدا شود. 
 اين نوعروس 24ساله به نام پريا در حالي 
که به تنهايي به شعبه 268 مجتمع قضايي 
دادگاه  قاضي  به  بود،  رفته  ونك  خانواده 
به  شوهرم  همراه  که  قبل  روز  چند  گفت؛ 
خانه پدري اش رفته بوديم صبح زود مادر 
و خواهرشوهرم با کتك مرا از خواب بيدار 
کردند و گفتند من زن تنبلي هستم و لياقت 
اينکه عروس شان باشم را ندارم. وي ادامه 
کريم  ماجرا شوهرم  اين  از  قبل  داد؛ شب 
گفت مادرش ما را به خانه شان دعوت کرده 
و برايمان تدارک ديده است. چون مدت ها 
را  آنها  دعوت  بوديم،  نرفته  آنجا  به  بود 
قبول کرديم. همه چيز خوب بود و خانواده 
همسرم پذيرايي مفصلي از من کردند. آنها 
از ما خواستند شب را آنجا بخوابيم. فرداي 
که  بود  صبح  هفت  ساعت  حدود  روز  آن 
با صداي داد و فرياد از خواب بيدار شدم 
و مادر و خواهرشوهرم را ديدم که باالي 
سرم ايستاده و من را زير مشت و لگد گرفته 
بودند. در حالي که شوهرم نيز صبح زود 
به سرکار رفته بود با زحمت خودم را از 
زير دست و پاي آنها بيرون کشيدم و علت 
مادرشوهرم  پرسيدم.  را  شان  اقدام  اين 
و  هستم  و خوشخوابي  تنبل  زن  من  گفت 
لياقت آنکه عروسش باشم را ندارم. من که 
از رفتن به خانه مادرشوهرم پشيمان شده 
بودم با گريه و زاري به منزل مان برگشتم. 
را  ماجرا  آمد  خانه  به  کريم  وقتي  شب 
در  خواستم  او  از  و  کردم  تعريف  برايش 
اين باره با خانواده اش صحبت کند اما او 
از مادرش جانبداري کرد و گفت آنها حق 
داشتند مرا کتك بزنند. کم مانده بود حرف 
هايم باعث شود شوهرم نيز مرا به باد کتك 
بگيرد به همين دليل وسايلم را جمع کردم 
دو  افزود؛  زن  اين  رفتم.  پدرم  خانه  به  و 
هفته بعد به گمان اينکه کريم و خانواده اش 
او  ولي  گرفتم  تماس  او  با  اند،  شده  آرام 
همچنان عصباني بود و گفت حق ندارم به 
با پدرم  از آنکه  خانه برگردم. من هم بعد 
شوهرم  از  گرفتم  تصميم  کردم  مشورت 
طالق بگيرم. خواب آلودگي من بهانه است 
که  دارد  وجود  ديگري  مشکل  احتمااًل  و 

خانواده همسرم آن را مخفي مي کنند. 
حسن  قاضي  اظهارات  اين  ثبت  پي  در 
براي  جديد  وقت  تعيين  در  عموزادي 
را  دادرسي  ادامه  پرونده  اين  به  رسيدگي 

به جلسه بعدي موکول کرد. 

حوادث
کالهبرداري ميليوني با وعده

 تحصيل در هند  
  

مرد شيادي که با وعده فراهم کردن مقدمات تحصيل مالباختگان در کشور هند 
باشگاه  گزارش  به  زندان شد.  روانه  بود،  کرده  ميليوني  نفر کالهبرداري   21 از 
خبرنگاران جوان از مجتمع قضايي عدالت، چندي پيش شخصي ضمن مراجعه به 
کالنتري نياوران طي شکايتي گفت؛ دو ماه پيش از طريق يکي از دوستانم با مرد 
جواني به نام سپهر آشنا شدم. وي ادعا مي کرد در هند تحصيل کرده و مي تواند 
مقدمات تحصيل من را در اين کشور فراهم کند.وي در ادامه افزود؛ سپهر مبلغ 
20 ميليون تومان به همين منظور از من دريافت کرد ولي پس از گذشت چند هفته 
وقتي با وي تماس گرفتم، تلفنش خاموش بود و با مراجعه به مطبش فهميدم وي 
متواري شده است.پس از مطرح شدن اين شکايت ماموران آگاهي تهران تحقيقات 
خود را آغاز کردند و در مرحله نخست تصوير چهره نگاري شده متهم را در 
اختيار گشتي هاي پليس قرار دادند و سرانجام چند روز پيش موفق به رديابي 
وي شدند و بالفاصله او را دستگير کردند.در بازجويي هاي به عمل آمده از متهم 
مشخص شد نام اصلي وي رضا است و تاکنون از 21 مالباخته با همين شيوه 
کالهبرداري کرده است. متهم در اعترافاتش گفت؛ مردم وقتي مي شنيدند در خارج 
از کشور تحصيل کرده ام، بدون اينکه تحقيقي در مورد صحت اين موضوع انجام 
بدهند، به راحتي به من اعتماد مي کردند.متهم با تشکيل پرونده در مجمع قضايي 

تا صدور حکم نهايي روانه زندان شد.  

بازداشت تاجر افغان به اتهام کشتار 
خانوادگی در کانادا

تاجر ثروتمند افغان به اتهام کشتار خانوادگی در يکی از ايالت های کانادا بازداشت 
شد.

روز ۳1 ژوئن 200۹ پيکرهای زن ۵0 ساله افغان به نام »رونا امير محمد« و سه 
دختر شوهر او - محمد شفيعا - که »زينب«، »سحر« و »گيتی« نام داشتند و 1۹ ، 
17 و 1۳ ساله بودند در کانال آب »ردآيو« در »انتاريو« کانادا کشف شد. همگی 
آنها درون يك خودرو بودند و شواهد نشان می داد در آب خفه شده اند. پليس 
جنايی »انتاريو« با طرح سه فرضيه خودکشی، جنايت خانوادگی يا مرگ بر اثر 
»محمد  شد  بين مشخص  آن  در  کرد.  آغاز  را  معما  رازگشايی  رانندگی،  رخداد 
شفيعا« از بازرگانان ثروتمند افغان است که دو سال پيش به کانادا رفته است. او 
1۵ سال در »دوبی« اقامت داشت و پس از آن به همراه دو همسر و هفت فرزند 
خود، ساکن »مونترال« شده بود. اين تاجر ۳0 سال پيش در افغانستان با »رونا« 
»طوبی«  نام  به  را  ديگری  همسر  نمی شد  باردار  زن  اين  چون  اما  کرد  ازدواج 

برگزيد.
با وجود دادخواست طالق از سوی »رونا« شوهرش او را مجبور کرد در کنار 
هوو زندگی کند. اختالفات در اين خانواده ثروتمند از وقتی شروع شد که زينب - 
دختر بزرگ تر - با وجود مخالفت خانواده به يك پسر پاکستانی دل بست و قول 
و قرار ازدواج گذاشت. او حتی يك هفته از ويالی پدرش گريخت تا برای ازدواج با 
پسر پاکستانی رضايت بگيرد. بستگان اين خانواده که در فرانسه هستند، معتقدند 
پدر، مادر و برادر »زينب« در اقدامی کينه جويانه تصميم گرفتند او را سر به نيست 
کنند و مانع آبروريزی شوند اما ظاهراً نقشه آنان منجر به مرگ سه نفر ديگر شد. 
در همين حال يکی ديگر از خويشاوندان قربانيان با رد چنين ادعايی، مرگ سه 
خواهر و نامادری را حاصل خودکشی »زينب« دانست. هم اکنون سه متهم پرونده 

در بازداشتگاه به سر می برند و تجسس پليس ادامه دارد.

زلزله 6/5 ريشتری ژاپن حتی يک 
گلدان را هم تکان نداد

مقام های ژاپنی از وقوع زلزله ای قدرتمند در سواحل جنوبی ژاپن خبر دادند 
اما بر اساس گزارشها هيچ شيئی از روی ميزها يا حتی يك گلدان روی طاقچه  

هم سقوط نکرده است.
اين زمين لرزه به قدرت ۵/6 ريشتر ساعت ۹:18 دقيقه صبح به وقت محلی 
ساحل مياکوجيما جزيره ای در نزديکی اوکيناوا در فاصله 1240 مايلی توکيو 

رخ داده است. 

گفته  به  ندارد.  وجود  سونامی  خطر  که  کرده اند  اعالم  ژاپنی  سازمان های 
مقام های ژاپنی هيچ گزارشی از تلفات و آسيبهای احتمالی موجود نبوده است 
به  است.  نيفتاده  پايين  به  يا طاقچه خانه ها  ميز  از روی  هيچ چيزی  و حتی 
و  است  دنيا  کشورهای  خيزترين  زلزله  از  يکی  ژاپن  آسوشيتدپرس  نوشته 
کارشناسان معتقدند که به احتمال ۹0 درصد توکيو در ۵0 سال آينده شاهد 
يك زلزله بزرگ و قدرتمند خواهد بود. در سال 1۹۹۵ زلزله ای به قدرت 2/7 

ريشتر در بندر کوبه در غرب ژاپن منجر به کشته شدن 6400 نفر شد.

حبس 9 ساله دختر بچه آلمانی
دادستان عمومی آلمان از حبس يك دختر نوجوان آلمانی به مدت نه سال در 

کلبه ای در مناطق شرقی اين کشور خبر داد.
به گزارش مهر، دادستان عمومی آلمان اعالم کردند اين دختر سيزده ساله 
لِبِنو  در  واقع  ای  خانه  در  متمادی  سال  چند  برای  دارد  ذهنی  معلوليت  که 
اکنون  هم  آلمان  مقامات  است.  کرده  زندگی  آلمان  شرق  در   Lubbenow
سرگرم بازجويی از والدين اين دختر هستند تا علت کوتاهی انها در مراقبت از 
فرزندشان را دريابند.يکی از دادستانهای مسئول رسيدگی به پرونده می گويد 
ما والدين اين دختر را به کوتاهی در انجام وظايف خود و تامين بهزيستی 
برای فرزندشان متهم می کنيم. اين غفلت سبب شده تا رشدِ جسمی و ذهنی 
اين دختر با مخاطره روبرو شده و دچار آسيب شود.دادستانها باور دارند که 
اين زوج آلمانی نه سال پيش و به هنگام نقل مکان به روستای لبنو، دختر خود 
را حبس کرده اند. اين ماجرا احتماال برای بسياری از مردم، يادآور ماجرای 
دختر  کردن  زندانی  خاطر  به  که  بود  اتريشی  مردی  فريتزل،  است.  فريتزل 
خود در يك انباری به مدت بيست و چهار سال به حبس ابد محکوم شد.به 
دنبال تماس يکی از ساکنان محل با مرکز حفاظت از کودکان آلمان، اين دختر 
نوجوان برای معاينه پزشکی به درمانگاه منتقل شد. مقامات آلمان هم اکنون 
سرگرم بررسی اين موضوع هستند که چرا اهالی روستا متوجه نشده اند که 

اين دختر به مدرسه نمی رود.

بچه تمساح، هواپيمای مصری را مجبور به 
فرود اضطراری کرد

رييس خطوط هوايی مصر اعالم کردند: يك هواپيمای مسافربری متعلق به اين کشور 
از مسافران، در  از داخل چمدان يکی  فرار يك بچه تمساح  دليل  به  روز گذشته 
فرودگاه »قاهره« ـ پايتخت مصر ـ مجبور به فرود اضطراری شد. رييس خطوط 
خلبان  شد:  يادآور  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  با  مصاحبه ای  در  مصر  هوايی 
انداختن  دام  به  و0  آرامش  ايجاد  برای  تا  شد  مجبور  مسافربری  هواپيمای  اين 
باشد.  داشته  اضطراری  فرود  »قاهره«  فرودگاه  در  سانتی متری   ۳0 تمساح  اين 
وی خاطر نشان کرد: تحقيقات کارشناسان هوايی کشور نشان می دهد، اين بچه 
تمساح از داخل چمدان يکی از مسافران بيرون آمده بود، اما تاکنون هيچ يك از 
مسافران مسووليت اين رويداد را بر عهده نگرفته اند. با اين حال، اين بچه تمساح 
منتقل  قاهره  باغ وحش  به  فرودگاه  امنيتی  ماموران  افتادن توسط  دام  به  از  پس 
شد. به گزارش ايسنا، جابجايی خزندگان توسط هواپيمای مسافربری در مصر 
اين کار کند، توسط دادگاه عالی مصر  اقدام به  غير قانونی است و اگر شخصی 

مجازات می شود.

سرقت مسلحانه خودرو توسط دو زن
دو زن سابقه دار که شبانه با تهديد اسلحه خودرو يك مسافربر را سرقت کرده 
ناحيه  دادسرای  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  شدند.به  بازداشت  بودند، 
دو  توسط  خودرواش  بر سرقت  مبنی  را  شکايتی  مردی  پيش  چندی  تهران  دو 
زن مطرح کرد.او گفت؛ يك شب دو زن جوان به عنوان مسافر سوار خودروام 
شدند و در محدوده شهرک غرب با تهديد اسلحه مرا از خودرو پياده و ماشينم را 
سرقت کردند.به اين ترتيب ماموران جست وجوی خود را آغاز کردند و يکی از 
خودروهای گشتی نيروی انتظامی در شرق تهران با مشاهده سرنشينان خودرو 
کند،  پيدا  فرار  راننده فرصت  آنکه  از  پيش  و  آنها مظنون شدند  رفتار  به  نسبت 
شماره  استعالم  و  کالنتری  به  جوان  زن  دو  انتقال  کردند.با  متوقف  را  خودرو 
خودرو از مرکز پليس مشخص شد خودروی متوقف شده همان اتومبيل مسروقه 
است.متهمان که دارای سابقه کيفری به اتهام حمل مشروبات الکلی بودند، به جرم 

خود اعتراف کردند و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

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

بازار کار را وسيع تر و مشتريان شما را بيشتر می کند!
020 8123 2357- 07811000455 
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سرقت هاي ميليوني به سبک اروپايي 
 

يک ايراني مقيم اروپا تازه ترين شيوه هاي سرقت را به اعضاي باندش آموزش داد 
 

 اقامت تبهکار حرفه یي در کشورهاي اروپایي او را با تازه ترین روش هاي سرقت آشنا کرد و 
وي با به خدمت گرفتن سه مجرم دستبردهاي کالني را به اجرا درآورد. این سرقت ها از مردادماه 
سال گذشته در شیراز شروع شد و پلیس پس از یک سال تحقیقات توانست سه مرد سارق را به 

دام بیندازد ولي سردسته باند همچنان خودش را از دید ماموران پنهان کرده است. 

اولين سرقت
روز 16 مردادماه سال گذشته مرد جواهرفروشي وقتي از استراحت نيمروزي به مغازه اش بازگشت، با صحنه 
شوکه کننده يي مواجه شد. افرادي ناشناس سقف طالفروشي را سوراخ و اموال او را غارت کرده بودند. اين 
مرد در تماس با پليس 110 از ماموران کمك خواست و به اعضاي گروه تجسس که در مغازه او حاضر شده 
بودند، گفت؛ سر ظهر براي استراحت به خانه ام رفتم و هنگام ترک مغازه دوربين مداربسته را خاموش کردم. 
به اين اميد بودم که بعد از چند ساعت سر کارم برمي گردم و مشکلي پيش نخواهد آمد اما پس از سه ساعت 
وقتي به جواهرفروشي برگشتم ديدم سارقان با سوراخ کردن سقف دو کيلوگرم طال به ارزش ۵00 ميليون 
تومان را سرقت کرده اند.بازرسي هاي صورت گرفته از صحنه جرم هيچ ردپا و سرنخي از مجرمان آشکار 

نکرد و اميد کارآگاهان براي پيدا کردن نشانه يي از سارقان بي نتيجه ماند. 

سرقت هاي سريالي
پس از آن ديگر نه دزدان جرم خود را تکرار کردند و نه کارآگاهان توانستند سرنخي از سارقان طالفروشي به 
دست بياورند. اين پرونده به حالت مسکوت و بالتکليف باقي مانده بود تا اينکه روز 22 فروردين ماه امسال يك 
دزدي مشابه افسران پليس آگاهي شيراز را بار ديگر به تکاپو انداخت. اين بار متهمان با سوراخ کردن سقف 
يك ساعت فروشي وارد آنجا شده و هشت هزار ساعت را به سرقت برده بودند. شيوه کار مجرمان گوياي آن 

بود که آنها همان افرادي هستند که سال قبل به جواهرفروشي دستبرد زده بودند. 
دومين مالباخته ارزش اموال مسروقه را 200 ميليون تومان اعالم کرد و گفت ساعت ۹ صبح وقتي به مغازه 

اش رفته با اين صحنه مواجه شده و هيچ اطالعي از دزدان ندارد. 
بازگشت سارقان به عرصه تبهکاري اين فرصت را براي پليس فراهم مي کرد که سرنخ هايي از آنها جمع آوري 
کند ولي اين اتفاق آنقدر زمانبر شد که متهمان سومين غارتگري خود را نيز انجام دادند. آنها روز 10 خردادماه 
با سوراخ کردن سقف يك فرش فروشي 28 تخته فرش نفيس را ربودند و مالك مغازه را با خسارت 700 
ميليون توماني مواجه کردند. در اين دزدي مجرمان ابتدا به پارکينگ متروکه يي که در نزديکي فرش فروشي 

بود رفتند و از آنجا به پشت بام مغازه موردنظرشان دست يافتند. 

دستگيري
اين بار متهمان کار خود را بدون اشتباه به پايان نرسانده بودند و ردپاهايي از آنان در صحنه جرم به دست 
آمد. کارآگاهان با پيگيري اين سرنخ ها باالخره هويت سارقان را فاش کردند و چند روز پيش توانستند سه 
عضو اين باند را در عملياتي غافلگيرانه دستگير کنند. اين متهمان در بازجويي ها عالوه بر پذيرفتن اتهام سه 
سرقت سريالي اقرار کردند در يك دستبرد مشابه ديگر 1۳4 گوشي تلفن همراه دزديده اند. يکي از متهمان 
به نام علي در اعترافاتش گفت؛ چند روز قبل از سرقت از طالفروشي يکي از دوستانم آنجا را به من نشان 
داد و پيشنهاد دزدي با ترفند سوراخ کردن سقف را مطرح کرد. من بعد از قبول کردن اين پيشنهاد چند روز 
جواهرفروشي را زير نظر داشتم و بعد از اين سرقت سهم خود را که 80 ميليون تومان بود، تحويل گرفتم و 
با آن يك خودرو و يك خانه خريدم. او درباره دوستي که پيشنهاد سرقت را مطرح کرده بود، گفت؛ آن مرد 
سال ها در کشورهاي اروپايي زندگي مي کرده و اين شيوه دزدي را از مجرمان آنجا ياد گرفته بود و به عنوان 
سردسته باند مي خواست اين نقشه را در ايران تکرار کند. من عالوه بر سرقت هايي که به همراه اعضاي گروه 
انجام دادم در يك مورد خودم 18 کارتن قاشق و چنگال دزديدم.مجيد عضو ۵۳ساله باند نيز گفت؛ من در پارک 
ها قماربازي مي کردم و از اين طريق با دوستانم آشنا شدم. وي افزود؛ من از اين دزدي ها پول زيادي به دست 
نياوردم چون تقريبًا همه سهمم را در قمار باختم البته آن اوايل با بخشي از سهمم يك سمند خريدم ولي به 
خاطر بدهي ناشي از قمار مجبور به تعويض آن با يك خودرو مدل پايين شدم. در حال حاضر فقط 860 هزار 
تومان پول دارم.سومين عضو باند به نام کريم در بازجويي ها انگشت اتهام به سوي همدستانش نشانه گرفت 
و گفت؛ من از اين سرقت ها سودي به دست نياوردم چون همدستانم از من کالهبرداري کردند و در يك مورد 

که بخشي از اموال مسروقه را به من داده بودند، همان کاالها را مخفيانه دزديدند. 

بنا بر اين گزارش در حال حاضر سه متهم در زندان به سر مي برند و تالش ها براي دستگيري سردسته اين 
گروه ادامه دارد. 

مرد کارخانه دار به خاطر بدهي زياد به جعل اسکناس هاي دو و پنج هزار توماني روي آورد 

 چاپ اسکناس در 

کارگاه توليدي 

مرد کارخانه دار وقتي نتوانست بدهي هايش را بپردازد تصميم گرفت کارگاه توليدي خود را 
به چاپخانه اسکناس تبديل کند. او از مهرماه سال گذشته تاکنون چندين ميليون تومان اسکناس 
دو و پنج هزار توماني جعل کرده است.اين کارخانه دار که الياس نام دارد قبل از اينکه وارد کار 
جعل اسکناس شود، جوينده گنج شد اما تيرش به سنگ خورد و بعد از مدت ها تالش و جست 
وجو دست خالي ماند و براي همين جرمي تازه را در پيش گرفت.به گزارش خبرنگار ما اواخر 
مهرماه سال گذشته کارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي از تعداد زياد گزارش ها و شکايت هايي 
که درباره توزيع و خرج شدن اسکناس هاي جعلي ارائه مي شد، متوجه شدند يك شبکه گسترده 
دست به کار شده و در ميزان انبوه دو و پنج هزار تومان قالبي وارد بازار مي کند. به همين دليل 
گزارشي را تدوين و از قاضي حسيني رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي فشافويه کسب تکليف 
کردند. اين مقام قضايي وقتي پرونده را بررسي کرد از کارآگاهان خواست از تمام امکانات و 
توان خود براي شناسايي محل چاپ اسکناس ها و دستگيري جاعالن بهره بگيرند. هر چند ابتدا 
سرنخي از عامالن اين جرم وجود نداشت اما تحقيقات گام به گام پليس، ماموران را به سمت يك 
کارگاه توليدي در منطقه صنعتي شمس آباد واقع در 40 کيلومتري بزرگراه تهران- قم کشاند 
و آنها متوجه شدند دستگاه هاي چاپ اسکناس در اين محل قرار دارد.کارآگاهان وقتي وارد 
کارگاه شدند و به جست وجو در آنجا پرداختند، تعدادي اسکناس تقلبي پيدا و مشاهده کردند 
تعداد زيادي کاغذ چاپ شده نيز در گوشه يي از کارگاه به آتش کشيده شده است. بازجويي 
از صاحب کارگاه بي فايده بود چون او چند روز قبل آنجا را خريده و به جز نام مالك قبلي 
هيچ اطالعات ديگري نداشت، اما کارگران که پيش از اين نيز در همان جا مشغول به کار بودند 
جزيياتي را از فعاليت هاي الياس برمال کردند. اين افراد که همگي تبعه افغانستان بودند، گفتند 
الياس در کنار توليدي، اسکناس جعلي چاپ و حقوق آنها را هم با همان اسکناس ها پرداخت مي 
کرد. صاحب کارگاه براي اينکه نارضايتي در بين کارگرانش به وجود نيايد، حقوق هر يك از 
آنان را دو تا سه برابر مبلغ متعارف در نظر گرفته و به آنها براي خرج کردن کاغذهاي بي ارزش 
آموزش هايي نيز داده بود. فاش شدن نحوه فعاليت الياس روند تحقيقات را شتاب نبخشيد چون 
هنوز از محل اختفاي اين مرد خبري نبود و وي که مي دانست تحت تعقيب پليس است در آخرين 
فرصت ها کارگاه خود را به زير قيمت واگذار کرده و گريخته بود.به اين ترتيب تجسس ها به 
حالت راکد درآمد تا اينکه اخيراً گزارش هاي تازه يي به گوش کارآگاهان رسيد و آنها فهميدند 
توزيع اسکناس هاي قالبي اين بار در شهرري شروع شده است. تيرماه امسال بود که حساسيت 
اخبار واصله آغازگر دور تازه تحقيقات شد و افسران آگاهي پي بردند جاعالن يك توليدي و 
گاوداري در اطراف باقرآباد را به تملك خود درآورده اند. بررسي هاي نامحسوس و جمع آوري 
مدارک و ادله تا روز 2۵ تيرماه به طول انجاميد. در اين روز الياس دستگير شد. او بعد از انتقال 
به پليس آگاهي به جعل اسکناس اقرار کرد و گفت؛ پارسال بنا به داليلي بدهي زيادي باال آوردم 
و راه چاره يي نداشتم تا اينکه يکي از دوستانم به نام احمد پيشنهاد داد در کنار کارهاي توليدي 
اسکناس جعلي هم چاپ کنيم. ما بعضي شب ها اين کار را انجام مي داديم و براي اينکه بتوانيم 
راحت تر اين پول ها را خرج کنيم حقوق کارگران را هم با همان اسکناس هاي قالبي پرداخت 
مي کرديم و بقيه پول ها را نيز مي فروختيم. ما مشترياني داشتيم که هر يك ميليون تومان را 
۳00 هزار تومان مي خريدند.بعد از اينکه الياس روانه بازداشتگاه شد، کارآگاهان به تحقيقات 
خود براي دستگيري احمد ادامه دادند. آنها متوجه شدند اين مرد از سال ها قبل به عنوان راننده 
با الياس کار مي کرده و وظيفه توزيع اجناس توليدي مرد کارخانه دار را بر عهده داشته است. 
ماموران همچنين پي بردند الياس و احمد قبل از شروع جعل اسکناس مدتي به فکر پيدا کردن 
گنج بودند. تجسس ها براي دستگيري احمد چند روز قبل به نتيجه رسيد و او پس از بازداشت 
با اعتراف به جرم خود گفت؛ بعد از اينکه از مشکل مالي الياس باخبر شدم به او پيشنهاد دادم به 
مناطق تاريخي برويم و با پيدا کردن آثار باستاني آنها را به قاچاقچيان بفروشيم. براي اين کار 
گنج ياب و تجهيزات حفاري هم خريديم و چندماه سرگرم جست وجو بوديم ولي به موقعيتي 
گفته سرهنگ  دادم.به  اسکناس  پيشنهاد جعل  بار  اين  به وي  براي همين  نکرديم و  پيدا  دست 
حسين عباسچيان رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران از دو متهم تعداد زيادي اسکناس تقلبي، 

تجهيزات حفاري و فلزياب کشف شده است و تحقيقات از آنها ادامه دارد.
 

سيستم حفاظتی مهدی 
 CCTV - ALARM

فروش و نصب انواع دوربينهای حفاظتی مداربسته و اينترنتی
IP Camera جهت فروشگاهها و منازل

078 7787 7466
با ضمانت   اقساط نقد    
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دختري درآتش 
حدود ساعت ۵ عصر روز تعطيل، يك مغازه طال سازي در طبقه دوم پاساژ بزرگي واقع در بازار تهران 
دچار آتش سوزي شد به طوري که شعله هاي آتش از پنجره مشرف به خيابان زبانه مي کشيد. لحظاتي 
بعد هم مرد جواني هراسان از پاساژ بيرون دويد و سوار بر موتوسيکلت با سرعت آنجا را ترک کرد. 
در همين موقع زن و مرد جواني فريادکشان خود را به در پاساژ رساندند. زن در حالي که بشدت گريه 
مي کرد به افرادي که تجمع کرده بودند گفت: شما را به خدا زن بيچاره را از مرگ نجات دهيد او در ميان 

آتش است. مرد نيز با دست هاي سوخته گفت: زندگي ام خاکستر شد، بدبخت شدم و... 
همين موقع مصطفي – سرايدار - با عجله خود را به مرد رساند و با چهره اي نگران گفت: »محمودخان« 

فيوز کنتور برق را قطع کردم. به آتش نشاني هم زنگ زدم. 
ساعت ۵ و ۵0 دقيقه ماجراي آتش سوزي مرگبار به سرگرد علي اشتري که در خانه استراحت مي کرد 

اطالع داده شد. او سوار بر خودرويش به طرف بازار حرکت کرد. سرگرد وقتي وارد پاساژ شد با دقت 
همه چيز را زير نظر گرفت. وقتي از راه پله ها خودش را به طبقه دوم رساند و داخل شرکت مورد نظر 
شد همه ديوارها را سياه و دودگرفته ديد. انتهاي مغازه يك نيم طبقه چهار متري هم به چشم مي خورد 
که نشان مي داد دفتر کار و استراحت است.براي ورود به اتاقك نيز مي بايستي از نردبان آهني شش پله 

استفاده مي شد چراکه اين نردبان طبقه اول را به طبقه دوم متصل مي کرد. 
سرگرد با کنجکاوي از پله هاي آهني باال رفت و خودش را به اتاقك رساند. جسد نيمه سوخته زن جوان 

روي زمين افتاده بود. 
داخل اتاقك يك بخاري گازي و ميز چوبي همراه سه مبل راحتي نيمه سوخته، يك ظرف ميوه و يك گالن 

پالستيکي 20 ليتري سوخته – ظرف نگهداري مواد شيميايي ساخت طال – به چشم مي خورد. 
جسد زن جوان هم طوري مچاله شده بود که دست راستش زير شکمش قرار داشت. بوي مواد شيميايي 
هم هنوز به مشام مي رسيد. کارآگاه با کمك مأموران جسد را به صورت طاقباز قرار داد. سپس نخستين 

تحقيقات از »محمود« - صاحب مغازه - آغاز شد. 

  درباره حادثه توضيح دهيد. 
حدود 1۳ ماه قبل با فيروزه در يك رستوران آشنا شدم. او دختري مجرد و باهوش بود که زبان انگليسي 
هم مي دانست به همين خاطر مي توانست به راحتي با سفارتخانه ها و تجار خارجي ارتباط برقرار کند. 
در نتيجه به او پيشنهاد کار در شرکتم را دادم. فيروزه با حقوق ماهيانه ۵00 هزار تومان و پورسانت 
قابل توجه از هر قرارداد کارش را شروع کرد. البته براي ضمانت، 20 ميليون تومان چك و سفته هم به 
شرکت سپرده بود. با اين حال او طي مدت کوتاهي چند سفارش پرسود گرفت و به کار شرکت هم رونق 
داد. البته متأسفانه همسرم »شيدا« نيز تصور مي کرد با فيروزه رابطه پنهاني دارم. به همين خاطر بارها 

از من خواست او را اخراج کنم که نپذيرفتم. 

  چرا فيروزه در روز تعطيل به شرکت آمده بود؟ 
راستش حدود دو ماه قبل متوجه شدم او قصد دارد همکاري خود را با ما قطع کند. از آنجا که بازارياب 
خوبي بود نمي خواستم او را از دست بدهم، در نتيجه حقوقش را افزايش دادم. اما فيروزه نپذيرفت و 
گفت همسرم برايش مزاحمت هايي ايجاد کرده و ديگر نمي تواند با شرکت همکاري داشته باشد. با اين 
حال فيروزه ساعت 4 و 10 دقيقه عصر امروز براي تسويه حساب و دريافت اسناد و مدارک مالي اش به 
شرکت آمد. هيچ کس هم در شرکت نبود. براي اين که کسي مزاحم ما نشود در را قفل کرده و حدود 40 
دقيقه با هم صحبت کرديم تا شايد متقاعدش کنم از تصميمي که گرفته صرف نظر کند اما موفق نشدم. 
ولي فيروزه ناگهان عصباني شد و با پرخاش چند قطعه از جواهرات و برليان هاي مشتري ها را برداشت 
وارد شرکت شد و با خشم به  شيدا –  که سر همين موضوع درگير شديم. در همين لحظه همسرم – 
سوي فيروزه رفت و با تهديد گفت: از جان همسرم چي مي خواهي؟ و... ناگهان بين شان مشاجره تندي 
در گرفت. همان موقع هم فيروزه به طرف گالن 20 ليتري مواد شيميايي رفت و آن را برداشت و گفت: 
»از دست شما خسته شده ام. اگر تکليفم را همين امروز روشن نکنيد خودم را مي کشم.« ما که حسابي 

ترسيده بوديم سعي کرديم او را آرام کنيم اما او مواد اشتعالزا را روي خودش ريخت. 
همسرم با التماس از او خواست دست به کار بچگانه اي نزند. همچنان که در طبقه اول با هم صحبت 
مي کرديم ناگهان زنگ به صدا درآمد. شيدا به آرامي در را باز کرد. مرد جواني که بعد فهميدم مسعود 
نام دارد وارد شد و از فيروزه خواست شرکت را ترک کند اما ميان آنها نيز مشاجره لفظي در گرفت و 
من هم از مسعود خواستم بيرون برود که او نپذيرفت. سپس مسعود با خشم دست فيروزه را گرفت تا 
او را از آنجا ببرد. اما زماني که دختر جوان دستش را از دست مرد جوان بيرون کشيد، کنترل خود را 
از دست داد و روي بخاري افتاد و ناگهان متوجه شدم فندکي که متعلق به من بود در دست هاي او است 
و با آن خود را آتش زد. مسعود هراسان بيرون دويد و همسرم که بشدت ترسيده بود به دنبالش رفت 
و من تنها ماندم. ابتدا سعي کردم آتش را خاموش کنم و فيروزه را نجات دهم اما دست هايم سوخت و 

مجبور شدم رهايش کنم. 
پس از پايان اين اظهارات سرگرد به تحقيق از شيدا – همسر صاحب شرکت – پرداخت. 

 شما چرا فکر مي کرديد فيروزه با همسرتان ارتباط دارد؟ 
زن که بشدت گريه مي کرد با صداي بغض آلود، گفت: »ما زندگي خوبي داشتيم اما از وقتي فيروزه به 
عنوان کارمند در شرکت شوهرم مشغول کار شد، رفتارهاي همسرم يکباره تغيير کرد. چند ماه قبل 
نيز متوجه رابطه پنهاني آنها شدم. به همين خاطر چند بار از محمود خواستم فيروزه را اخراج کند اما 
نپذيرفت. به همين خاطر با فيروزه تماس گرفته و از او خواستم پايش را از زندگي ام بيرون بکشد، ولي 
او منکر هرگونه رابطه عاطفي با شوهرم شد. تا اين که امروز صبح – روز حادثه – مرد جواني تلفني به 
من خبر داد فيروزه و محمود در شرکت هستند. تعجب کردم که آنها روز تعطيل چه کار مهمي دارند که 
به شرکت رفته اند. بنابراين بالفاصله به محل کار همسرم رفتم که از پشت در صداي جر و بحث شان 
را شنيدم. وقتي زنگ زدم همسرم در را باز کرد که وارد شرکت شدم. آنها وضعيت آشفته اي داشتند. 
بنابراين با عصبانيت به محمود گفتم چرا اين زن را اخراج نمي کني که فيروزه با صداي بلند گفت: تکليف 
مرا روشن کنيد من هم بروم. چرا همسرت با من تسويه حساب نمي کند و مدارکم را پس نمي دهد. محمود 
هم بدون مقدمه گفت: »او قصد سرقت طال و جواهرات شرکت را داشت که مچش را گرفتم. در همين 
لحظه فيروزه گالن 20 ليتري مواد شيميايي را از گوشه اتاق برداشت و با عصبانيت آن را روي خودش 
ريخت و همسرم را تهديد کرد مدارکش را بدهد. ناگهان زنگ شرکت به صدا درآمد و وقتي در را باز 
کردم مرد جواني را مقابل خودم ديدم. او از فيروزه خواست شرکت را ترک کند اما دختر جوان نپذيرفت. 
به همين خاطر بين شان مشاجره تندي درگرفت که همسرم از آن مرد خواست شرکت را ترک کند که 

بين آنها کتك کاري درگرفت. 
فيروزه نيز با مشاهده اين درگيري فندک را روشن کرد. مسعود با ديدن اين صحنه به فيروزه نزديك 
شد و فندک را از دستش گرفت اما دختر جوان با خشم به او حمله کرد تا بار ديگر فندک را پس بگيرد. 
مسعود که از رفتارهاي فيروزه بشدت عصباني بود فندک روشن را به لباس هاي دختر جوان نزديك 
کرد و در يك لحظه آتش تمام لباس هاي او را فرا گرفت. بدين ترتيب سرگرد پس از هماهنگي با بازپرس 
جنايي، دستور شناسايي و دستگيري مسعود را صادر کرد و در ضمن جسد سوخته فيروزه نيز به 

پزشکي قانوني منتقل شد. 

 بازجويي از مسعود 
چند ساعت بعد کارآگاهان جنايي همراه مسعود وارد دفتر کار سرگرد اشتري شدند.پسر جوان وقتي 
مقابل سرگرد نشست بدون مقدمه در حالي که بشدت گريه مي کرد گفت: به خدا من بي تقصيرم. قاتل آن 

زن – شيدا – حيله گر است. 
من مترجم چند بازرگان ايتاليايي هستم و هشت ماه پيش به اتفاق آنها به ديدن تخت جمشيد رفته بوديم 
که با فيروزه آشنا شدم. پس از مدتي هم به او پيشنهاد ازدواج دادم که فيروزه پذيرفت. سپس قول و 
قرارهاي ازدواج گذاشته شد. بنابراين از فيروزه خواستم با محل کارش تسويه حساب کند و مدارکش را 
هم بگيرد اما متوجه شدم، محمود – صاحب شرکت – به فيروزه نظر دارد. به همين خاطر با او تسويه 

حساب نمي کند. از طرفي شيدا هم تصور مي کرد که همسرش با فيروزه رابطه پنهاني دارد. 

  درباره روز حادثه بگوييد، شما در شرکت چکار مي کرديد؟ 
ساعت 4 و 10 دقيقه روز حادثه همراه فيروزه به شرکت رفتم اما بنا به خواسته اش در مقابل پاساژ 
طالفروش ها منتظرش ماندم و او وارد شرکت شد. پس از 40 دقيقه همسر محمود هراسان از پله هاي 
پاساژ به طبقه دوم رفت. من که دلشوره عجيبي داشتم خودم را به شرکت رسانده و از پشت در صداي 
جر و بحث فيروزه و شيدا را شنيدم. فکر کردم بين شان دعوا شده که زنگ زدم. وقتي شيدا در شرکت را 
باز کرد از فيروزه خواستم آنجا را ترک کند اما او مي گفت تا زماني که تسويه حساب نکند و مدارکش را 
نگيرد بيرون نخواهد آمد. با عصبانيت دست او را گرفتم تا با خودم بيرون ببرم. ناگهان فيروزه دستش 
را از دستم کشيد. در همين موقع محمود با عصبانيت به طرفم حمله کرد و با هم درگير شديم. لحظه اي 
بعد »شيدا« با فندک روشن به فيروزه نزديك شد که آتش تمام لباس هايش را فرا گرفت. من هم از ترس 

فرار کردم . 
سرگرد با شنيدن اظهارات »محمود، شيدا و مسعود« دستور بازداشت آنها را صادر کرد و مأموران سه 
مظنون را به بازداشتگاه منتقل کردند.سپس پرونده »جسد سوخته« را با دقت مطالعه کرد و ناگهان برق 

موفقيت در چهره اش نمايان شد و راز جنايت را کشف کرد. 

ماجرا
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ،

 افغانی ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمينان و اعتماد خريد کنيد 

انواع شيرينهای خشک و تازه ، شيرينی تر و انواع سفارشات زولبيا و باميه، 
آجيل ،آبميوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنيرترگی و بلغاری 

انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 
سی دی و صنايع دستی 

انواع سفارشات کيک عروسی و تولد پذيرفته می شود
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا ميابی در

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

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698

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

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833

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

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

6  اشتباه  رايج 
بين زنان

و  کرده  مادری  مردان  حق  در  زنان 
می گيرند.  اشتباه  بچه ها  با  را  آنان 
 اين جمله يعنی اينکه زنان بيش از حد 
در حق مردان مفيد واقع می شوند و 
خودشان  می بايست  که  را  کارهايی 

انجام  دهند، برايشان انجام می دهند.

 

اشتباه اول: 
اشتباه  بچه ها  با  را  آنان  و  کرده  مادری  مردان  حق  در  زنان 
می گيرند.  اين جمله يعنی اينکه زنان بيش از حد در حق مردان مفيد 
انجام  دهند،  که خودشان  می بايست  را  کارهايی  و  می شوند  واقع 
برايشان انجام می دهند.به دليل حس مادرانه ای که در وجود همه 
آنها هنگامی که دختر کوچکی بودند همين رفتار را  زنان است و 
مسلما  می کنند،  تکرار  عينا  را  الگو  همان  و  ديده اند  خود  از  مادر 
که  هستند  چون  راحت تر  ندارند  عمل  اين  با  مخالفتی  هيچ  مردها 
کس ديگری کارهايشان را انجام دهد، اما به ياد داشته باشيد اين 
کار بعد از مدتی شما  را کالفه و خسته می کند. اما چرا بعد از مدتی 
با وجود تمام اين فداکاری ها، باز هم روابطتان خراب می شود؟ علی 
رغم اينکه در ابتدا اين روابط جوانب مثبتی دارد اما بعد از گذشت 
همانند يك  او  االن  منزجر می شود چون  از  شما  زمان، همسرتان 
پسر بچه ای است که هميشه آرزوی اين را دارد که خانه،  همچنين 
مادر خود را ترک گفته و مستقل زندگی کند. با امر ونهی مداوم به 
به وجود  باعث  و  است  بی لياقت  می کند  که  احساس  او  همسرتان 

آمدن يك چرخه  معيوب در زندگی می شود. 
 راه حل: 

 1( از انجام دادن کار هايی که همسرتان خودش می تواند انجام دهد 
پرهيز کنيد. 

2 ( با همسرتان مانند شخصی اليق، دانا و قابل اعتماد رفتار کنيد. 
سعی ننماييد به جايش فکر کنيد  و يا تقويم او باشيد. يك بار که وقت 

دکترش را فراموش کرد دفعه  بعد آن را به خاطر می سپارد. 
۳( مسئوليت ها را به او واگذار کنيد و اگر از انجام آنها برنيامد سعی 

نکنيد مسئوليت ها را از او سلب  نماييد. 

 اشتباه دوم: 
زنان، خود و ارزش هايشان را زير پا گذاشته و در مقايسه با مردان، 
خود را در مرتبه  دوم قرار می دهند!  تصور کنيد بر سر ميز شام 
يك تکه ماهی بزرگتر ازآن يکی است آن را به چه کسی می دهيد؟ 
چرا به  همسرتان؟ و خودتان را در رتبه دوم قرار می دهيد. ما عالقه، 
عادت ها و فعاليت های خود را به خاطر همسرمان کنار می گذاريم 
چون اين عاليق  خوشايند او نيست و معموال زنان می گويند که وارد 
مرحله جديدی شده اند وديگر اين فعاليت ها برايشان  جذابيتی ندارد 
در حالی که خودشان را گول می زنند و اغلب اوقات بعد از اتمام 
اين روابط )طالق( دوباره زنان  به همان فعاليت های سابقشان باز 
می گردند و يا اينکه بسياری از مردان سعی دارند شما را از کسانی 
که  دوستشان داريد )پدر، مادر، دوستان و...( جدا کنند. مردانی که از 
درون احساس ناامنی زيادی دارند، شما را  از سيستم های حمايتی 
تان جدا می کنند، زيرا آنها نياز دارند که احساس کنند همسرشان 
در کنترل کامل آنهاست. اما اگر کس ديگری اين کار را با خودشان 
انجام دهد و آنها را در کنترل خود بگيرد شکوه سر می دهند و  اينکه 

زن در کنترل مرد باشد دو اثر سوء دارد: 
 الف (   بيش از حد به مرد خود وابسته می شويد چون جز او کسی 

را نداريد. 
با  ارتباط  برقراری  به  قادر  و  گير شده  و گوشه  منزوی   ب( شما 
مردتان  اينکه  برای  و  احساسی  لحاظ  بود.  از  نخواهيد  ديگران 
از  يکی  در  می آييد؛  می خواهد  او  که  هر شکلی  به  کنيد  راضی  را 
معمول ترين راه هايی که ارزش تان را زير پا گذاشته و خود را در 
درجه  دوم اهميت قرار  داده و همه چيز خود حتی قيافه، رفتار و 
عقايد تان را تغيير داده تا به شکل زن ايده ال او در آييد جراحی های 
خطرناکی است که فقط به خاطر اينکه همسرتان، شما را با قيافه و 

يا هيکل ديگر  بيشتر دوست بدارد و بپسندد. 
  راه حل: 

عشق  به خاطر  که  گذشته تان  خواسته های  و  رويا ها  تمامی  از   )1
سخته  که  )درسته  تهيه  کنيد  ليستی  گذاشته ايد  پا  زير  شوهرتان 
کاری  چنين  مرتکب  ديگر  آينده  در  تا  دهيد(  انجام  را  کار  اين  اما 

نشويد. 
2( روياهايتان را تعقيب کنيد و شخصيت خود را تمام و کمال به 
اميد  به  نياييد.  به هر  رنگی در  به خاطر ديگران  خاطر بسپاريد و 
اينکه مردی را بيابيد که بتواند شما را اغنا کند. هر چقدر کامل تر 
باشيد احتمال  اينکه مستاصل شويد کمتر است و ارزش هايتان را 

کمترزير پا می گذاريد.   

 اشتباه سوم : 
مدام  که  اين  از  می شوند.آيا  مرد  يك  توانايی های  عاشق  زن های 
استعدادهای مرد زندگی تان را شکوفا می سازيد به خود می باليد؟ 
آيا هميشه  احساس می کنيد همسرتان تنها به اين دليل در کارهايش 
موفق نبوده که تا به حال کسی پيدا نشده او را  واقعا دوست داشته 
باشد؟ و حال که شما از راه رسيده ايد اين کار را می توانيد بکنيد؟ 
چگونه عاشق  پتانسيل های يك مرد می شويم؟ما به ماموريت نجات 
روحی می رويم و مردهايی را می يابيم که مايل نيستند به خود کمك 
 کنند اما ما سعی داريم به آنها کمك کنيم.  مردهايی را می يابيم که 
ما را دوست ندارند و يا با ما خوش رفتار نيستند . اما ما همچنان 
به اين  رابطه ادامه می دهيم و با اين تعريف و تمجيد ها می خواهيم 
خود  با  هستند  اين  گونه  که  بکنيم.زنانی  خود  شيفته  را  آنان  که 
: اگر به او محبت بيشتری بکنم حتما او عوض می شود  می گويند 
به  اعتماد  غالبا  می شوند  مرد  يك  عاشق  پتانسيل های  که  زنانی   .
نفس چندانی نداشته و احساس خوبی نسبت به خودشان  ندارند و 
فکر می کنند برای اينکه دوست داشته شوندبايد سخت تالش کنند . 
داشتن رابطه ای سالم  با يك مرد به معنای عشق ورزيدن به کسی 
است که در زمان می باشد ، نه عشق ورزيدن به کسی که در  آينده 

به آن تبديل خواهد شد . 
ابتدا متوجه زندگی و شغل خود  را    راه حل:  انرژی های خالقتان 
کنيد. مردی را پيدا کنيد که  مسئوليت سر و سامان دادن به زندگيش 
را خود به عهده بگيرد. به طوری که مجبور نباشيد دائم به جای 

او  کار کنيد. 

  اشتباه چهارم: 
حتی  و  گرفته  کم  دست  را  خودتان  توانايی های  و  استعدادها 
گاهی  اوقات آنها را مخفی می کنيد.آيا مدام عادت داريد درحضور 
استعداد  آيا  بياوريد؟  پايين  را  خودتان  داريد،  دوستش  که  مردی 
ما  اغلب  ندارد؟  خبر  آن ها  از  همسرتان  که  توانايی هايی  داريد  و 
از ترس اينکه مبادا زندگی مان را بدين وسيله تهديد کرده  باشيم 

استعداد و موفقيت هايمان را پنهان می کنيم .  
 راه حل:  هر گاه تعريف و تمجيدی از شما شد به جای اينکه آن را 
رد کنيد همان لحظه به خود بياموزيد تا اين کار را ترک کنيد وآن 
وقت بزرگی و عظمت خود را جشن بگيريد و دفعه  بعد که کسی از 
شما تعريف کرد نفس عميقی بکشيد و بگوييد: متشکرم. به دنبال 
را  و درخشش شما  بزرگی   ، باشد  تمايل  داشته  که  باشيد  مردی 

ببيند. 

  اشتباه پنجم:   
متاسفانه زن ها عادت دارند که با ديگران از موضع ضعف برخورد 
 کنند و قدرت را به دست مردان  زندگی شان می دهند. برای زن هايی 
که مرتکب اين اشتباه می شوند به اميد اينکه مردهای شان بيشتر 
 ". قربانيان عشق   " باشند يك اسمی گذاشته اند؛   دوستشان داشته 
قربانی عشق، کسی است که خود را  به علتی برتر فدا می کند و در 
که  دليل  اين  به  تنها  از دست می دهد  را  نفسش  به  اعتماد  راه  اين 

همسرش او را  بيشتر دوست داشته باشد. 
  راه حل: شايد فکر می کنيد که با اين کار احساسات يکديگر را بهتر 
اين  حقيقت  اما  مهربان  هستيد.  و  بخشنده  بسيار  و  می کنيد  درک 
است که به بدترين وجه ، قربانی عشق هستيد و به همسرتان  اين 

اجازه را می دهيد که با شما بدرفتاری کند. 

  اشتباه ششم: 
زنان هنگامی که نيازهايشان را از مردان مطالبه می کنند مانند دختر 

 بچه ها رفتار می  نمايند. 
: وقتی گريه می کنيد از خودتان بپرسيد آيا واقعا عاملی   راه حل 
وجود دارد که من به خاطرش گريه کنم و اين طور  عصبانی باشم 
؟ اين جمله خيلی مهم است! اگر با نشان دادن خشمتان مشکل داريد، 
می توانيد به جای آن که گريه کنيد احساسات واقعيتان را   مانند يك 
البته  اشك هايتان مخفی شويد  اينکه پشت  نه  کنيد  ابراز  بزرگسال 
گريه  که  بدهيد  اجازه  خودتان  به  که  نبايد  نيست  معنی  بدين  اين 
کنيد.قبل از آن  که منتظر مردی باشيد که بيايد و شما را نجات دهد 
،فکر کنيد که تنها هستيد و بايد به تنهايی از اين  مشکل فائق آييد، 
بعضی از مشکالت ريشه در دوران کودکی افراد دارد و ترک آنها 
ساده نخواهد بود. اجازه  دهيد زن قوی و فوق العاده ای که در درون 

شماست، بيرون بيايد.  

يوگا برای خانم ها
07984180830
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چرا موهایمان 
می ریزد؟

حميرا محمدی

ريزش مو در مردان و زنان داليل متعددی دارد اما مهمترين 
و رايج ترين دليل آن عامل وراثتی است که به طاسی الگوی 

مردانه معروف است. 
در زنان نيز اين طاسی به طور مشابهی، ارثی است و به نظر 
تا  طاسی  نوع  اين  آمدن  پديد  در  هورمون ها  تاثير  می رسد 
حدودی متفاوت با آقايان باشد. همچنين داليل ديگری نيز در 
خصوص طاسی و ريزش مو وجود دارد که به نظر می رسد 
با درمان به موقع قابل پيشگيری باشد. داليلی مانند فقرآهن، 
تب زياد، جراحی يا بيهوشی، اختالالت تغذيه، مصرف برخی 
از داروها، زايمان و بيماری های پوستی موجب ريزش موقت 

يا دائم مو می شوند. 
در مورد ريزش مو بايد به اين نکته توجه داشت که در بيشتر 
افراد بالغ، به طور متوسط روزی 7۵ تا 12۵ عدد مو می ريزد 
طور خودکار  به  که سر  چرا  است  طبيعی  اين موضوعی  و 
در ريشه های ديگری شروع به فعاليت و ساخت موی جديد 
سر  موهای  باشد،  برقرار  تعادل  اين  که  زمانی  تا  و  می کند 

همواره تعداد مشخص و ثابتی خواهد داشت. 
نکته مهم در مورد ريزش مو که بايد مورد توجه قرار گيرد، 
عامل استرس است که حتی می تواند به عنوان تسريع کننده 

عامل وراثتی ريزش مو عمل کند. 
ژن ريزش مو می تواند هم از پدر و هم از مادر به ارث برسد 
و معموال آغاز اين ريزش نيز پس از بلوغ خواهد بود. در اين 
صورت موهای سر )بخصوص در قسمت جلو و باالی سر( 

ابتدا شروع به نازک شدن و سپس ريزش می کنند. 
آقايان،  در  و شقيقه ها، بخصوص  پشت سر  موهای  معموال 
باقی  عمر  آخر  تا  و  هستند  برخوردار  بيشتری  پايداری  از 

می مانند. 

 ريزش مو بعد از زايمان 
مقدار  که  بارداری  دوران  در  ويژه ای بخصوص  در شرايط 
افزايش می يابد تعداد  هورمون »استروژن« در خون خانم ها 
ريزش  دچار  و  فعال شده  غير  مرحله  وارد  موها  از  زيادی 
می دهند  ادامه  خود  رشد  و  فعاليت  به  همچنان  و  نمی شوند 
بعد  اما  می شوند  انبوه  و  پرپشت  سر  موهای  نتيجه  در  که 
از زايمان، موهايی که در دوران بارداری به طور فوق العاده 
در مرحله فعاليت و رشد باقی مانده بودند، همگی همزمان با 
هم وارد مرحله قطع فعاليت و ريزش می شوند. اين موضوع 
می تواند منتهی به کاهش قابل توجهی از موهای سر، گردد که 
بين خانم ها به طور شايع در حدود ۳ تا ۹ ماه بعد از زايمان 

مشاهده می شود. 
ناحيه  از  موها  رفتن  عقب  با  بيشتر  مو،  ريزش  نوع  اين  با 
زايمان های  در  اوقات  گاهی  و  می کند  توجه  جلب  پيشانی 

بعدی نيز تکرار می شود. به هر حال اين پديده به خودی خود 
محدود شونده است و خانم های مبتال به اين نوع ريزش مو، 
اقدام  هيچ گونه  بدون  که رشد موهايشان  باشند  بايد مطمئن 

درمانی مجدد شروع می شود. 

 کمبود ويتامين D و ريزش مو 
عارضه  ابتدايی ترين  زنان،  در  بويژه  موها  ريزش  و  نازکی 
می دهد  نشان  بررسی ها  است.  ويتامين  اين  کمبود  از  ناشی 
يکی از عوامل موثر در ريزش مو، کمبود ويتامين D در بدن 
بافت  وضعيت  در  مالحظه ای  قابل  نقش  ويتامين  اين  است. 

پوست و مو در بدن دارد. 
به  می توان  ويتامين  اين  کمبود  از  ناشی  عوارض  ديگر  از 
افزايش فشار خون/  ديابت/  نظير  بيماری هايی  بروز  احتمال 
لثه  بيماری های دهان و  ام اس و  افسردگی/  قلبی/  اختالالت 

اشاره کرد. 
و  ريزش  درمان  منظور  به  متخصصان  موارد  از  برخی  در 
نازکی موها و کنترل بيماری های فوق از مکمل های ويتامين 
۳D و در مواردی نيز از کپسول ها و يا آمپول های آن استفاده 

می کنند. 
اسيدهای چرب امگا۳ نيز تا حدی مانند اين ويتامين عمل کرده 

و می تواند در کنترل اختالالت موثر واقع شوند. 

جلوگيری از ريزش مو 
ساختمان اصلی مو از کراتين تشکيل شده که نوعی پروتئين 
نمو و  و  برای رشد  پروتئين دار  است. پس مصرف غذاهای 

جلوگيری از ريزش آن الزم است. 
بسياری از غالت و حبوبات، تخم مرغ/ ماهی/ گوشت/ لبنيات 

و سويا حاوی پروتئين هستند. 
مصرف ويتامين ها و مواد معدنی نيز که عالوه بر سبزيجات 
در  دارند  و حبوبات وجود  از غالت  در بعضی  ميوه جات  و 
اينکه مصرف زياد  به  با توجه  دارد.  تاثير بسزايی  رشد مو 
بر  معکوس  اثر   A ويتامين  مانند  مواد  اين  از  بعضی  از حد 
رشد و نمو دارد، بهتر است مصرف ويتامين ها و مواد معدنی 
با  کپسول  يا  قرص  مانند  دارويی  فرآورده های  صورت  به 

مشورت پزشك باشد. 
رعايت بهداشت مو، شست و شو با شامپوی مناسب نوع مو، 
برس کشيدن ماليم و منظم )نه زياده از حد( مو با برس نرم، 

مانع از ريزش بی مورد مو می شود. 
همچنين هر نوع کششی، از جمله محکم بستن موها بخصوص 
در زمان خيس بودن و بافتن سفت می تواند از عوامل ريزش 

مو باشد. 
ماسا ژ و دستکاری شديد و طوالنی مدت و استفاده مکرر از 

سشوار نيز می تواند منجر به ريزش مو بشود. 
به نظر می رسد اين شايعترين علت کم پشتی موی سر در زنان 
اين حالت درمان خاصی برای تسهيل و  و مردان باشد. در 
سرعت بخشيدن به رشد مجدد موها وجود ندارد و خود به 
خود با قطع عامل محرک، به مرور زمان به شکل اوليه باز 
اما بايد توجه داشت در صورتی که عامل تحريك  می گردد. 
مدت طوالنی وجود داشته باشد ممکن است فوليکول )ريشه( 

ضعيف شده و به ريزش برگشت ناپذير منجر شود. 
از ميان درمان های مرسوم و متداول ريزش مو با نظر پزشك 
مو،  ريزش  ناحيه  به  کورتون  تزريق  از  می توان  متخصص، 
داروهای تخصصی  ديگر  و  آنترالين  ماينوکسيديل،  مصرف 

نام برد. 
پيوند مو به روش تانچ، پيوند پايه دار مو، کاهش سطح پوست 
منطقه طاسی و درنهايت استفاده از کاله گيس از روش های 

ديگر مقابله با ريزش مو و تبعات طاسی سر هستند. 

 ميوه بخوريد تا طاس نشويد 
ميوه ها به دليل دارا بودن امالح و ويتامين ها تاثير بسزايی در 
سالمت بدن و پوست و مو دارند. ميوه ها سرشار از کلسيم، 
 A و   C ويتامين های  و  آهن  منيزيم،  پتاسيم،  سديم،  فسفر، 
و  موثر  بسيار  مو  و  پوست  استحکام  و  برای رشد  و  بوده 

سودمند هستند. 
مختلف  بيماری های  از  پيشگيری  در  ميوه ها  مداوم  مصرف 
نقش  مو(  )ريزش  مو  و  پوست  بيماری های  خصوصا 

چشمگيری دارد. 
آنتی اکسيدان موجود در ميوه  ها، فرايندهای تخريبی پوست و 

مو را تا حدودی کاهش می دهد. 
کنندگی  لطافت و مرطوب  باعث  گياهی  گفتنی است کرم های  
پوست و مو می شوند ولی هرگز سالمت پوست و مو را در 

پی ندارند.

قاتلين بالفطره پوست
دکتر پروين منصوری

پيری  از  بتوانيد  تا  هستيد  راه حلی  دنبال  به  همواره  خانم ها  شما  اغلب 
پوست پيشگيری کنيد اما جالب است که خودتان همه شرايط را به نفع پير 
شدن پوست فراهم می سازيد! تعجب نکنيد چون به عنوان اولين عامل، در 
پی گرفتن رژيم های غلط برای کاهش ناگهانی وزن، با کاهش آب بدن و 

کم شدن چربی زير پوست نمای پيری را به پوست هديه می دهيد...
شما با تغذيه غيراصولی، نداشتن استراحت و خواب کافی )هرفردی در 
گروه سنی خاص خود به ساعات مشخصی از خواب شبانه روز نيازمند 
است( به پيری زودرس کمك می کنيد. اغلب شما تمايل نداريد در هنگام 
با  و  کنيد  استفاده  از دستکش  منزل،  کارهای مختلف  انجام  و  شستشو 
و  شيميايی  مختلف  آسيب های  معرض  در  را  دستتان  پوست  کار  اين 
فيزيکی قرار می دهيد. بسياری از ما چند بار در روز دست هايمان را با 
آب می شوييم. آب می تواند به تنهايی موجب خشکی پوست ما شود، چه 
رسد که در کنار آن از انواع شوينده ها و مواد قليايی هم استفاده کنيم! 
پوست ما وقتی خشك شود و آب آن کاسته گردد، نمای چروکيده و پير 
پيدا می کند. پوست دست ها چون در معرض انواع آسيب های محيطی و 
فيزيکی و... است و هرگز کسی به سالمت آنها فکر نمی کند زودتر دچار 
نمای چروکيده و يا رگ های برجسته پشت دست می شود. مثال کمتر کسی 
را می شناسيد که پوست دست هايش را در برابر آفتاب حفظ کند و در هر 

فصلی دستکش مناسب بپوشد.
کارهای  شروع  از  قبل  حتما  که  هستند  خانه دار  خانم های  از  کمی  عده 
دستکش  هم  کردن  گردگيری  برای  حتی  و  می پوشند  دستکش  روزانه، 
شستشوی  از  ناشی  مزمن  اگزماهای  که  است  همين  برای  دارند.  نخی 
پوست  کردن،  کار  دستکش  بدون  و  آب  و  شوينده ها  با  دست ها  زياد 
ندارد و زشت و  انعکاس نور  آنها را خشك می کند و نمای براق را در 
دست هايتان  زيبايی  به  داريد  قصد  اگر  می رسد.  نظر  به  پيرتر  و  خشن 
و سالمت پوست خود کمك کنيد و از پيری زودرس آن بکاهيد بايد با 
از  بالفاصله پس  از مرطوب کننده ها،  بايد  کنيد.  پوشيدن آشتی  دستکش 
شستشوی دست و در حالی که هنوز رطوبت دارند، استفاده نماييد. ما 
دو نوع مرطوب کننده داريم که با مکانيسم  خاصی رطوبت سطح پوست 
نفوذ  از طبقه شاخی پوست  يا حالت پوششی دارند و  را حفظ می کنند، 
کرده و کمی چروک ها را صاف تر می کنند و ظرف يك تا سه دقيقه بعد 
از استفاده مانند يك اليه محافظ، از تبخير آب سطحی پوست جلوگيری 
می کنند که بهترين نمونه آن وازلين است و يا خودشان جاذب آب هستند 
و قادرند از قسمت ميانی پوست ما که بيش از ۹0 درصدش را آب تشکيل 
می دهد، آب جذب کنند و پوست را مرطوب نگه دارند و نمای شاداب و 

جوان به پوست دست بدهند.
متخصص پوست و مو - استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ابرويتان را کمتر دستکاری کنيد
ابرو  اگر کسی  ابروها هستند.  از جمله مهم ترين نواحی زيبايی صورت، 

نداشته باشد، صورتش مات و 
بدون  جذابيت می شود. آرايش 
مهم ترين  جمله  از  ابروها 
که  آرايشگرهاست  کارهای 
تجربه  و  مهارت  به  بستگی 
نوع  حسب  بر  و  دارد  آنها 
طبيعی،  شکل  و   صورت 
طراحی  شخص  هر  ابروی 
اينجا  در  مهم  می شود.  نکته 
موهای  کندن  که  است  اين 
با  و  مکرر  طور  به  ابرو 
گذشت زمان موجب می  شود 

ريشه مو از بين  برود و ديگر درنيايد. 
 شايد شما با کاهش تعداد موهای ابرو مواجه شويد و اقدام به تاتو کردن 
 کنيد، يا به فرآورده های آرايشی مانند مداد  ابرو يا رنگ ابرو روی آوريد 
و خالصه درگيرحرف و حديث های آن شويد که مداد ابرو باعث ريزش 
پرپشتی  و  ابروها  باعث درآمدن مجدد  گياهی  ماده  يا فالن  آن  می شود 
آنها می گردد.  برای جلوگيری از اين آسيب ها بهتر است يك مدل ابروی 
ابروهايتان  را  کمتر  و  کنيد  انتخاب  می آيد،  شما  چهره  به  که  را  خاص 
دستکاری نماييد تا به آنها آسيب نرسانيد. توجه داشته باشيد که هر گونه 
تحريك باعث ايجاد حساسيت در ابروها می شود و موجب کنده شدن و از 
بين رفتن  موها می گردد. اگر قصد داريد برای ابروهايتان از مواد آرايشی 
مخصوص ابرو استفاده کنيد، بهتر است نوع استانداردی را  برگزينيد که 

چرب تر باشد و به راحتی کشيده شود. 
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فال هفته
 

متولدين فروردين: امروز هم صحبت های شما زياد 
که  باشد  بهتر  بنابراين شايد  نيستند.  اطمينان  قابل 
صرف  را  زمانی  يا  دهيد  انجام  را  کارها  خودتان 
بين  است  ممکن  کنيد. همچنين  کارهای خود  انجام 
شما و شخصی جدايی بيفتد و هر کدام از شما می 
خواهد که نظر ديگری را عوض کند اگر می خواهيد 
گفتگوی مفيدی داشته باشيد و آشتی کنيد بايد يکی 

از شما دو نفر اشتباه خود را بپذيريد.

داريد  وقايع  بر  دستی  ارديبهشت: امروز  متولدين   
بپيوندند  آنها  به  که  کنيد  وادار  را  ديگران  اگر  و 
خوشحالتر خواهيد شد. اگر خودتان مجبور هستيد 
را  انتقاد  هر  کنيد  سعی  شويد  عمل  وارد  تنها  که 
ناديده بگيريد. اما شما می دانيد که چگونه نقش خود 
را بازی کنيد بنابراين خانواده تان را به يك مسير 
جادويی سوق دهيد. شما درک خواهيد کرد که مقدار 

زيادی هم صحبت داريد.

برای  را  ها  توانايی  همه  اکنون  خرداد:  متولدين  د 
اين  ديگران  اگر  و  داريد  کار  يك  در  شدن  موفق 
اين  جديت  با  ميتوانيد  و  ندارند  باور  را  موضوع 
خيلی  درست!  رفتار  با  البته  کنيد.  ثابت  را  موضوع 
دوست دارد که شخصی با نقشه شما موافقت کند اما 
به نظر می رسد آن شخص زياد مشتاق نيست. نبايد 
فکر کنيد هر چيزی را که شما دوست داريد ديگران 
هم بايد دوست داشته باشند. اما رفتار مسامحه کار 
شما به نفعتان است. هر وقت فرصتی داشتيد سعی 

کنيد دل ديگران را به دست آوريد.

 متولدين تير: اگر يکی از قرارهايتان بی نتيجه باشد 
نبايد فکر کنيد به هيچ جا نمی رسيد. البته اين بار اين 
حق را داريد که صبرتان را از دست بدهيد. ديگران 
انجام  خواهيد  می  که  را  کاری  آن  نکنيد  مجبور  را 
بفهمانيد که می خواهيد تجربه  تنها به آن ها  دهند. 
می  جدی  را  شما  که  است  موقع  آن  و  کنيد  کسب 

گيرند.

 متولدين مرداد: اگر برای موضوع مالی برنامه ريزی 
کرده ايد انتظار نداشته باشيد زود نتيجه دهد. شما 
هميشه عجولتر از سايرين هستيد. البته به اين خاطر 
کارها  در  تاخير  از  بلکه  کم صبر هستيد  که  نيست 
کسل و بی حوصله می شويد. به خاطر داشته باشيد 
که جواب تان را از جايی که اصالً انتظار نداريد می 

گيريد.

مورد  در  ميتوانيد  تر  زود  متولدين شهريور: شما   
ديگران.  تا  بگيريد  تصميم  نقشه  يك  يا  برنامه  يك 
پافشاری در يك موضوع هيچ چيز را حل نمی کند. 
دفعه ديگر شما پيشنهاد بدهيد و اين بار را به عهده 
اصلی  باور  و  اعتقاد  سرنوشت  بگذرايد.  ديگران 
کرده  مجبور  را  شما  اخير  مشکالت  اما  شماست 
است تا به احساس وقوع امری در آينده اعتقاد پيدا 
رسد  می  نظر  به  تان  زندگی  حاضر  حال  در  کنيد. 
قدمهای  برداشتن  برای  بايد  و  است  آزمايش  تحت 
با خيال  توانيد  باشيد. آن گاه می  تان خيلی مراقب 

راحت پيشرفت کنيد اما بايد بدانيد هدفتان کجاست.

 متولدين مهر: امروز برای يکی از افراد خانواده تان 
مشکل مالی پيش می آيد. اگرچه شما عمومًا در اين 
دنيا آخرين کسی هستيد که اکراه و بی ميلی را تحمل 
می کنيد، نمی توانيد مانع موارد خاصی که ذهن شما 
را در دست گرفته و شما را به ستوه آورده، شويد. 
اشياء  گرفتن  قرض  يا  و  دادن  قرض  از  کنيد  سعی 
پرارزش و غير قابل جايزين خودداری کنيد. چرا که 
ممکن است تبديل به دستورالعملی برای يك حادثه 

شود.

 متولدين آبان: ستارگان بر روابط شما تاکيد دارند. 
با  رابطه  در  که  می شويد  آشنا  با شخصی  امروز 
کمی  است.شايد  مشتاق  و  بين  خوش  موضوعی 
ناراحت شويد.زيرا احساس می کنيد آنها واقع بين و 
منطقی نيستند. اگر اين موضوع را به آنها بگوييد به 
انسانی تبديل می شويد که دوست دارد شادی های 

ديگران را خراب کند!

يا  و  غذايی  رژيم  به  تصميم  که  اگر  آذر:  متولدين   
محتاطانه تر خوردن داشتيد،خبر خوشی برای تان 
ندارم چرا که امروز قدرت اراده شما کمتر شده و 
شما ممکن است در خورن غذاهای مورد عالقه تان 
از  که  کنيد  می  را  تان  همه سعی  کنيد.  روی  زياده 
شر اين وسوسه خالص شويد ولی در نهايت دوام 
اين کار خود احساس  انجام  نخواهيد آورد و برای 

غرور خواهيد کرد.

باشيد.  موفق  بسيار  ميتوانيد  امروز  دی:  متولدين   
در  داريد  الزم  که  را  هايی  کمك  و  ها  حمايت  تمام 
اختيارتان می باشد. نصيحت و پيشنهادی را که يك 
شخص به شما می دهد بيش از طال ارزش دارد. حتی 
اگر فکر می کنيد خودتان همه چيز را می دانيد باز 
هم بد نيست که بپرسيد، هم چنين احترام بيشتری 

بدست می آوريد.

 متولدين بهمن: امروز تمايل نداريد کارهای زيادی را 
در برنامه تان بگنجانيد خوردن يك ناهار آسوده در 
فشاری  بزرگترين  نزديك  دوستان  يا  خانواده  کنار 
داشته  خود  برنامه  در  ميخواهيد  امروز  که  است 
طبق خواسته شما  همه چيز  باشد  قرار  اگر  باشيد. 
پيش برود. شما حتی خشنود تر خواهيد بود. اگر يك 
نفر ديگر آشپزی را بعهده بگيرد، و به احتمال زياد 
همينطور خواهد شد. پشتتان را به عقب تکيه دهيد، 

استراحت کنيد و لذت ببريد!

اميد و   متولدين اسفند: چرا هنوز اصرار داريد که 
اندازه  به  هم  شما  است؟  ديگران  برای  تنها  آرزو 
شما  داريد.  را  تان  آينده  برای  انتخاب  حق  ديگران 
امروز افکاری شگفت آور داريد که خوب است آن ها 
را جدی بگيريد. اگر موضوع شراکت باعث ناراحتی 
شماست بهتر است بدانيد که فکر کردن به آن تنها 

اوضاع را بدتر می کند. 

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و
 آگهی دهندگان معرفی نمائيد.

به ياد داشته باشيد هزينه های اين نشريه از سوی آگهی دهندگان 
معتبر و حامی فرهنگ ايرانی  تامين می شود .

جابجايی منزل
يك باب خانه  در منطقه Plymouth دارای 2 خواب و 2 پاکينگ مجزا و ۳ 
فضای انباری 12 متری با لوازم اضافی ، کف پارکت ، آشپزخانه مدرن  با 

يك باب خانه Council House 2 خوابه در لندن تعويض می شود.

078 9005 0557
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عجيب ترين غذاهاي جهان به روايت مجله »َفميلي« 

بعضي ها 
داغش را 

دوست دارند 
 

 اعظم محمودوند 

بسياري از مردم بار سفر مي بندند تا با فرهنگ هاي مختلف آشنا 
شوند، مردم ديگر نقاط جهان را از نزديك مالقات کنند، از محل هاي 
زندگي آنها ديدن کنند و همچنين از غذاهاي سنتي آنها بچشند. اما 
فرهنگ هاي غذايي برخي از مردم اين کره خاکي آنقدر غيرمعمول و 
وحشتناک است که کمتر کسي حاضر است اين تجربه ناخوشايند 
را به دست بياورد. زيرا با آنکه مصرف برخي از غذاها در بعضي 
کشورها بسيار متداول است و خوراکي لذيذ به شمار مي روند اما 
تنها در فرهنگ ديگر کشورها مرسوم نيستند  نه  همان نوع غذاها 
همين  بر  مي شوند.  محسوب  نيز  منزجرکننده  و  چندش آور  بلکه 
با  بدون چشيدن  مايلند  که  افرادي  از  آن دسته  است  بهتر  اساس 
فرهنگ غذايي ديگر نقاط جهان آشنا شوند متن ذيل را مطالعه کنند. 

مجله »فميلي« اين گزارش را تهيه کرده است. 

در  که  دارند  »ساشيمي«  نام  به  پرطرفدار  خوراک  نوعي  ژاپني ها 
واقع برش هاي کوچك از گوشت خام و بسيار تازه جانوران دريايي 
است که هرگز پخته نمي شود و اساسا با سس هاي مخصوص سرو 
مي شود. در حالي که هزاران نفر از مردم گوشه و کنار جهان از 
خوردن اين غذا لذت مي برند اما بسياري نيز حتي نمي توانند تصور 
کنند که يك ماهي را بدون پختن و تنها با فرو بردن در نوعي سس 
تناول کنند. الزم به توضيح است که ساشيمي را نبايد با سوشي که 
با گوشت خام ماهي، برنج سرکه زده شده، سبزيجات پخته شده 
و به صورت رولت تهيه مي شود، اشتباه گرفت.اگر شما به خوردن 
ساشيمي عالقه مند هستيد، اين احتمال وجود دارد که از باساشي، 
برش هايي از گوشت خام اسب نيز خوشتان بيايد. اما گوشت خام 
ماهي با گوشت خام اسب خيلي تفاوت دارد و خوردن مورد اخير 

واقعا تهوع آور است. 

شايد باورکردني نباشد اما در ويتنام غذايي شبيه کله پاچه خودمان 
درست مي کنند با اين تفاوت که چند نوع سس هم آن مي زنند. اين 
غذا را براي توزيع در مراسم مذهبي تهيه مي کنند و معتقدند اين نوع 
کله پاچه بهشت را بر فردي که از آن استفاده کرده، واجب مي کند. 
از آنجا که مردم اين کشور در خوردن هيچ جانوري به خود شك و 
ترديد راه نمي دهند بايد خدا را شکر کرد که به همين کله پاچه قانع 
نظر  در  آشپزي  برنامه هاي  نيز  مردم  تشويق  براي  دولت  هستند. 
پيشنهاد  مردم  به  را  کله پاچه  اين  تهيه  ديگر  راهکار  چند  تا  گرفته 

کند. 

يکي ديگر از غذاهاي عجيب اما پرطرفدار که در کشورهايي نظير 
ويتنام يا فيليپين متداول است »باالت« نام دارد که همان تخم اردک 
آب پز است. شايد در ظاهر مواد اوليه اين نوع خوراک کامال طبيعي 
و معمول به نظر برسد، اما نکته جالب غذاي باالت اين است که از 
تخم اردک بارور شده تهيه مي شود و در واقع جنين اردک، درست 
داخل پوسته تخم  از تخم، زنده و  آمدن  بيرون  از  پيش  چند روز 
آب پز مي شود! مردم فيليپين و ويتنام بر اين باور هستند که باالت 
وعده  ميان  عنوان  به  آن  از  اغلب  و  است  مقوي  بسيار  خوراکي 

استفاده مي کنند. 

شما مي توانيد در برخي از نواحي جنوبي اياالت متحده و استراليا 
تمساح ها و کوروکوديل هايي را بيابيد که به عنوان خوراکي خوشمزه 
روي ميزهاي غذا قرار دارند. از گوشت دم اين حيوانات رعب آور 
که  افرادي  گفته  به  مي شود.  استفاده  استيك  و  سوپ  پخت  براي 
اين نوع غذا را تجربه کرده اند، طعم گوشت سرخ شده دم تمساح 
و کوروکوديل شبيه ترکيبي از گوشت ماهي و جوجه است. با اين 
حال شکي وجود ندارد که خيلي ها ترجيح مي دهند به همان گوشت 
غريب  و  عجيب  خوراک هاي  نوع  اين  سراغ  و  کنند  بسنده  جوجه 

نروند. 
فوگو که نوعي غذاي ژاپني است و از گوشت ماهي بادکنکي تهيه 
غذاهاي  زمره  در  که  است  خوراک هايي  از  ديگر  يکي  مي شود، 
که خوردن  برسد  نظر  به  کمي عجيب  دارد. شايد  قرار  نامتعارف 
گوشت اين ماهي در برخي از نقاط جهان غيرقانوني و ممنوع اعالم 
ماهي  تخمدان هاي  و  کبد  که  است  توضيح  به  الزم  اما  است  شده 
بادکنکي حاوي مقادير قابل توجهي سم کشنده تترودوتوکسين است 
و چنانچه مقدار کمي از آن وارد بدن فردي شود و به موقع نيز تحت 
درمان قرار نگيرد، سيستم عصبي وي از کار مي افتد و در اثر فلج 
ريه ها جان خود را از دست مي دهد. با اين حال اگر اندام هاي سمي 
اين نوع ماهي به دست سرآشپزي ماهر جدا شود هيچ مشکلي براي 
عالقه مندان آن به وجود نمي آيد و آنها مي توانند از خوردن گوشت 

لذيذ اين ماهي لذت ببرند. 
اتفاقا جزو  نيز وجود دارد که  به اسکارگو  نوعي حلزون معروف 
غذاهاي لذيذ رستوران هاي پاريس هم محسوب مي شود. شايد براي 
بسياري از مردم خوردن گوشت حلزون چندان خوشايند نباشد اما 
در هر صورت اين غذا در زمره غذاهاي محبوب و گران است اما 
اکثر ساکنان غربي کره زمين عالقه فراواني به خوردن حلزون آن 

هم به همراه صدف آن دارند. 
به ويژه  قاره آسيا  از مردم  شاهين آب پز، غذاي پرطرفدار برخي 
ساکنان جمهوري فيجي است. به گفته آن دسته از افرادي که شانس 
خوردن شاهين را يافته اند، طعم گوشت اين حيوانات شبيه گوشت 
اين حقيقت پي  به  نکنيد  امتحان  را  تا خودتان آن  اما  جوجه است 

نخواهيد برد! 
هجوم  ژاپن  درياهاي  به  غول پيکر  دريايي  عروس هاي  وقتي 

مي آورند، آشپزهاي اين کشور با ابزار و آالت کار خود به جنگ اين 
جانوران دريايي مي روند اما چگونه؟ به عقيده آشپزهاي ژاپني تنها 
راه موثر براي مقابله با هجوم عروس هاي دريايي اين است که آنها 
را بپزند و نوش جان کنند! ژاپني ها از اين موجودات دريايي براي 
تهيه نوعي سوپ، ماست و ساشيمي که در باال توضيح داده شد، 
استفاده مي کنند. عروس هاي دريايي حاوي مقدار زيادي آب هستند 
به نظر نمي رسند.  کبابي  يا  و چندان مناسب طبخ غذاهاي بخارپز 
به همين دليل اين حيوانات دريايي در نمك نگهداري و با سس هاي 

مختلف طبخ مي شوند. 

ايتالياست. براي  از خوراک هاي رايج مردم شمال  نيز  پنير گنديده 
تهيه اين نوع پنير، آن را هفته ها در مجاورت هواي آزاد و زير نور 
به  بگذارد و  تا مرحله تخمير را پشت سر  قرار مي دهند  خورشيد 
پديدار شدن الروهاي مگس روي آن  يعني  مرحله تجزيه و فساد 
پيش برود. هنگامي که پنير به اين حالت از فساد و تجزيه رسيد، 

مورد مصرف قرار مي گيرد. 

اما فراموش نکنيد اين فهرست در رستوران هاي معروف نيويورک 
مردم  محبوب  غذاهاي  از  يکي  مثال  دارد.  بيشماري  هواداران  هم 
در  که  بزرگ  رنگي  طوطي هاي  آن  از  البته  است.  طوطي  نوعي 
فيلم هاي مستند مي بينيد نيست بلکه نوع جمع و جور آن است که 
شده  سبب  همين  و  دارد  طرفدار  خيلي  اما  ندارد  چنداني  گوشت 
تقريبا سر و دست  غذا  اين  تهيه  براي  مردم  باشد.  زياد  هم  قيمتش 
مي شکنند و اگر در عروسي کسي از اين غذاها ببينند حتما داماد يا 

عروس از تمکن مالي خوبي برخوردارند. 
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ايرانيان                                   02077007174
کانون ايران                                             0208746۳26۹ 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 00۹821670۵011-7
سفارت ايران در لندن                               020722۵۳000 
وزارت کشور انگلستان                             084۵6000۹14 
اطالعات پرواز هيترو            0870000012۳ 
دفتر ايران اير هيترو            0208۵64۹806

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                020760۳۳6۹6 
رستوران اريانا                                        0207266۹200

رستوران البرز                                    0207602۹040 
رستوران الونك 1                             020760۳11۳0
رستوران الونك 2                                    020722۹0416 
رستوران بهشت                                      0208۹644477
رستوران پامچال                                     020820۳۹۵۹۵
رستوران پاپيون                                      02084۵8۹08۳
رستوران پاتوق                                       0207262401۵
رستوران پاريس                                      020728۹202۳
رستوران پرشيا                                       02084۵2۹226
رستوران پرنس علی                                02072۵8۳6۵1
رستوران حافظ)1(                                   020722۹۹۳۹8

رستوران حافظ)2(                                   02074۳14۵46     
رستوران ديار                                         0208۹20۹744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شيراز                            0208۳46۵۵۹2

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         020772۳8۳۳1
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       0208۵6۳7007
رستوران نيمکت                                      020888۹6۹8۹
رستوران ياس                                         020760۳۹148
رستوران فرشاد                                      0208۹۹8۹080
رستوران صوفی                                      02088۳44888

رستوران سالم                                        02088۳80007  
رستوران اريانا                                      0207266۹200 

رستوران ايتاليايی                     0208۳4۹4400     
رستوران صدف                                      020724۳8444

رستوران زرتشت                                    020760۳2۳7۹  
رستوران ليدو                                         0208۹۵24748 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      020844۵۵77۵  
اهواز                                            0208778۵۳61
انزلی                                        02084۵81221
انجمن زعفران                              02084۵16616
بهار                                         020760۳۵08۳
بيژن                                         02074۳۵2۳70
پرارا                                       020760۳6222
پرشيا                                     0207272266۵
تفتان                                       02077۳1781۹
تهران                                      02074۳۵۳622
تخت جمشيد                                    02076۳۹8007
جردن                                          0208426۵448
خزر                                        02082028022

زمان                                           020760۳8۹0۹ 
خيام                                          02072۵8۳6۳7 
زمزم                                        02084۵24004

فرديس                                     02088616187  
سارا               020722۹224۳
ستاره                                      020886۳۵2۵1
ساواالن                                                  0208۳478822
سپيد                                       0208۹6۹7۹70 

سليمان                                             02076242۹۵7 
سهند                                                   0208۳4۳۳27۹ 
سرور                                                0208۹746088 
سيب                                                  0208۳۹۹28۳2 
علی                                    0208۵66۹۳60 
مازندران                                     020۵7۹۹۵00
ماهان                                          0208۹6۳0012

منصور                                           0208۹۵2۵6۳7 
محصوالت ايران                              08۹6۳002020

وحيد                                             0208۹74۹۹۹7 
قنادی رضا                                020760۳0۹24 
قنادی عسل                               02077062۹0۵

 

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

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

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان
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  birmingham@persianweekly.co.uk ايميل:  و    07735032163 تلفن  با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائيد 

اعتماد به آگهی ها 

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

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

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمينان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آوريد.
فال قهوه 

حضوری و غيابی   

075 2673 2118

Cameron Joinery
به تعدادی نجار ماهر 

و با سابقه نيازمنديم
075 9593 9425

نيازمنديها
اجاره فلت يک خوابه

يك فلت يك خوابه روبروی Kilburn St جهت اجاره

DSS پذيرفته می شود با تمامی امکانات

07980482735

آموزش سنتور در شهر ليدز

07701097698
جهت انجام امتحان زبان انگليسی به منظور دريافت ويزا يا 

Citizenship با ما تماس بگيريد

07940722541

خياط ماهر
ماهر  خياط  يکنفر  به 
در  خياطی  کارگاه  در 

برايتون نيازمنديم
012 7373 5994
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يک ايرانی 
مشتری خريد 

نيوکاسل
 

قديمي و پرطرفدار  باشگاه  ايراني در آستانه خريد  يك 
نيوکاسل انگليس قرار دارد. چند هفته پيش خبري منتشر 
شد مبني بر اينکه يك بازرگان ايراني مقيم امارات به نام 
سيروس محجوب قصد خريد باشگاه نيوکاسل را دارد 
و مي خواهد از علي دايي هم در اين باشگاه استفاده کند. 
پس از انتشار اين خبر قابل توجه خيلي ها به اين خبر 
با ترديد نگاه کردند، اما طبق اخبار رسمي که از انگليس 
مشتريان  بين  در  محجوب  سيروس  نام  شده  منتشر 
به  تواند  مي  او  احتمااًل  و  دارد  قرار  نيوکاسل  اصلي 
زودي مالك اين باشگاه انگليسي شود. محجوب در تازه 
ترين مصاحبه خود اعالم کرد خريد نيوکاسل از سوي 
او در آخرين مراحل خود قرار دارد و وي با هدف کمك 
به فوتبال ايران اين کار را انجام خواهد داد؛ »هدف من 
از خريد نيوکاسل کمك به فوتبال ايران است. بي ترديد 
عشق و عالقه فراوان من به وطنم باعث شد اين کار را 
و  ايران  فوتبال  بين  رابطه خوبي  بخواهم  و  دهم  انجام 
انگليس برقرار کنم و پلي بين اين دو بزنم. به اين ترتيب 
مي توانم به رشد فوتبال ايران کمك کنم.« در همين رابطه 
درک المبياس مدير ورزشي تيم فوتبال نيوکاسل عنوان 
کرده اين باشگاه به باالترين پيشنهاد خريد پاسخ مثبت 
مي دهد. وي گفت؛ »ما با چند نفر در خصوص فروش 
سهام باشگاه وارد مذاکره شده ايم. عده يي هستند که 
پيشنهادهاي خوبي ارائه مي کنند اما وقتي پاي خريد به 
ميان مي آيد مي بينيم با آنچه گفته اند خيلي فاصله دارند.« 
سخنگوي محجوب هم با تاييد خبر حضور محجوب در 
راس باشگاه نيوکاسل از بازگشت کوين کيگان اسطوره 
است.  آماده  »پول  داد؛  خبر  باشگاه  اين  به  ها«  »کالغ 
و  بخرد  را  باشگاه  اين  است  مند  عالقه  محجوب  آقاي 
به يك اعتبار جهاني دست پيدا کند. او مي خواهد کوين 
کيگان اسطوره باشگاه نيوکاسل را به اين تيم بازگرداند. 

مي  فکر  اما  ندارد  شيرر  آلن  با  مشکلي  محجوب  آقاي 
به  نيوکاسل  براي  بيشتري  اعتبار  تواند  مي  کيگان  کند 
همراه داشته باشد.«محجوب همچنين گفت قصد دارد از 
ايراني در نيوکاسل استفاده کند. او  بازيکنان و مربيان 
ايران« علي دايي را براي  بکام فوتبال  مي گويد »ديويد 
از پست هاي مربيگري در نظر گرفته است؛ »علي  يکي 
دايي يکي از اصلي ترين گزينه هاي مربيگري نيوکاسل 
در فصل اول است. دايي يکي از نزديك ترين دوستان من 
است و بارها با هم صحبت هايي کوتاه داشته ايم. البته 
در اين باره به صورت جدي صحبت نکرده ايم. پس از 
خريد باشگاه با دايي مذاکره خواهيم کرد.« با اين حال 
از علي دايي  باشد که  اين  به دنبال  بعيد است محجوب 
گزينه  کند چراکه  استفاده  نيوکاسل  عنوان سرمربي  به 
اصلي او براي مربيگري اين تيم کيگان است. اگر کيگان 
به نيوکاسل برود براي سومين بار هدايت اين تيم را در 
دست خواهد گرفت. نيوکاسل فصل گذشته با هدايت آلن 
شيرر از ليگ برتر سقوط کرد و محجوب تمايلي به حفظ 
او ندارد. البته بعيد نيست آلن شيرر فصل بعد هم مربي 
نيوکاسل باشد، چون به جز محجوب چند نفر ديگر هم 
براي خريد باشگاه پيشنهاد داده اند.سخنگوي محجوب 
همچنين گفته است او 40 ميليون پوند به مربي خواهد داد 
تا او آن را صرف خريد بازيکنان جديد کند. اين خبري 
خوب براي هواداران تيم بحران زده نيوکاسل است که 
اند. نشنيده  بد  خبرهاي  جز  چيزي  گذشته  ماه  چند  در 

نيوکاسل هم اعالم کرده هواداران هم  سايت طرفداران 
از  برخي  البته  را.  کيگان  هم  و  دارند  دوست  را  شيرر 
ممکن  او  گويند  مي  چراکه  دارند،  مشکل  کيگان  با  آنها 
است باز هم به صورت غيرمنتظره باشگاه را ترک کند.

نيوکاسل  فروش  قرارداد  رسد  مي  نظر  به  حال  هر  به 
تا چند روز آينده امضا شود. بايد ديد آيا محجوب مي 
تواند نيوکاسل را خريداري کند و در اين صورت از کدام 
مربي استفاده خواهد کرد؛ آلن شيرر،کوين کيگان يا علي 
دايي؟ فراموش نکنيم دايي مدرک مربيگري ندارد و بعيد 
جانشين  آسيايي  يك  بپذيرند  نيوکاسل  هواداران  است 
دايي  و  محجوب  رابطه  چقدر  هر  شود.  محبوب  شيرر 
صميمانه هم باشد بازهم کسي منتظر حضور دايي روي 
در  ايراني  يك  همين حضور  اما  نيست.  ها  کالغ  نيمکت 
راس يك تيم بزرگ انگليسي سر و صداي زيادي به پا 
اين  محجوب  سيروس  درباره  ديگر  خبر  کرد.  خواهد 
است که قرار است او يك اسپانسر شش ميليارد توماني 
براي پرسپوليس پيدا کند تا مشکالت مالي اين تيم پايان 

پذيرد. 

ورزشی ايران و جهان
  سربابي رابسون در 76سالگي درگذشت 

 ستاره جزيره فروافتاد 
 

احساس و غرور خالصه مي شد،  مقوله  دو  در  رابسون  زندگي ورزشي سربابي 
آرژانتين در مرحله يك  انگليس و  تاريخي  بازي  آن  از  به آن نشان که پس  نشان 
چهارم نهايي جام جهاني 1۹86 براي اولين و آخرين بار غرور و احساس را تعريف 

کرد؛ »پس از گلي که مارادونا با دست درون دروازه ما جاي داد، خيلي خيلي ناراحت 
شدم اما وقتي او با دريبل پنج بازيکن انگليس براي دومين بار آرژانتين را به گل 
در  را  او  انگليسي  به خاطر غرور  فقط  و  کردم  کنترل  را  به سختي خودم  رساند، 
آغوش نگرفتم.« خبر مرگ اسطوره 76ساله فوتبال انگليس غيرمنتظره نبود و دقيقًا 
عمق ماجرا همين جا رخ مي نمايد؛ هنگامي که مي دانيد يك فرد تاثيرگذار به زودي از 
ميان شما مي رود و در اين فاصله زماني هيچ اتفاقي نمي افتد تا خالء او را پرشدني 
جلوه دهد. در بيانيه خانواده رابسون چنين آمده است؛ »متاسفانه سربابي رابسون 
سرانجام در 76سالگي تسليم سرطان شد. او صبح روز جمعه در کمال آرامش کنار 
خانواده اش در منزلي مسکوني در کانتي دورهام درگذشت.« نام رابسون يکشنبه 
گذشته مجدداً سر زبان ها افتاد. باشگاه نيوکاسل براي قدرداني از زحمات و تبليغ 
بنياد خيريه سربابي از چهره افسانه يي فوتبال جزيره درخواست کرد در سنت جيمز 
پارک حضور يابد و سرمربي تيم ملي انگليس در جام جهاني 1۹۹0 نيز به درخواست 
آنها پاسخ داد. رابسون که از سال 2002 لقب »سر« را دريافت کرد از سال 1۹۹1 پنج 
بار تحت عمل جراحي قرار گرفته بود اما بي اعتنا به پيامدهاي بيماري مهلك سرطان 

تا سال 2007 در باالترين سطح فوتبال حرفه يي به فعاليت پرداخت.

دوران بازي؛ نيمه ناشناخته

معمواًل در اشاره به رابسون صف طوالني تيم هاي تحت رهبري او مورد توجه قرار 
مي گيرد اما پيرمرد دوست داشتني فوتبال جزيره در دوران بازي هم به اندازه کافي 
مشهور بود. مدافع سابق فوالم و وست بروم چندين بازي از مجموع 20 رقابت ملي 
خود را در جام جهاني 1۹۵8 انجام داد؛ هرچند با هر معياري قصه دوران مربيگري 

سربابي جذاب تر به نظر مي رسد.

هرگز قهرمان نشد
سربابي رابسون در هيچ تيمي مربي قهرمان ليگ انگليس نام نگرفت اما دستاوردهايش 
گاهي به اندازه چند جام مي ارزيد. او در دهه 70 تيم کوچك ايپسويچ را به رقيب 
ليورپول، ليدزيونايتد، منچستريونايتد و همچنين قهرمان جام يوفا تبديل کرد. سربابي 
اثرات  منشاء  نيز  نيوکاسل  و  بارسلونا  پورتو،  ليسبون،  اسپورتينگ  آيندهوون،  در 
مثبتي شد، با اين حال فوتبال دوستان اين چهره دوست داشتني را با مرور خاطرات 
جام جهاني 1۹۹0 به ياد مي آورند. سه شيرها به کمك رابسون بهترين دستاورد 24 
سال اخير خود در جام جهاني را رقم زدند و در نهايت بر سکوي چهارم ايستادند. 
گذشت زمان بر دلبستگي هاي رابسون افزود، به حدي که او کاتالونيا را خانه خود 
ناميد و پس از ترک نيوکاسل عده يي از جمله آلن شيرر را متهم به توطئه براي دور 
کردن او از نيمکت دوست داشتني اش کرد. حاال رابسون رفته و آلن شيرر دو دستي 

صندلي مربيگري کالغ ها را چسبيده است.

تاريخ هاي کليدي

نوامبر 1۹۵7؛ در جريان پيروزي چهار بر صفر انگليس مقابل فرانسه طي اولين بازي 
ملي دو گل مي زند.

ژانويه 1۹68؛ بازگشت به فوالم و در ادامه ترک تيم به علت سقوط به دسته پايين 
تر.

7 جوالي 1۹82؛ به عنوان جانشين ران گرينوود سرمربي تيم ملي انگليس نام مي 
گيرد. 

1۹۹0؛ پس از کسب مقام چهارم جام جهاني 1۹۹0 همراه سه شيرها به آيندهوون 
مي پيوندد. 

سپتامبر 1۹۹۹؛ قبول مربيگري نيوکاسل. 
2002؛ دريافت نشان شواليه از سوي ملکه انگليس. 

2004؛ اخراج از نيوکاسل به دليل نتايج ضعيف و حواشي فراوان.
6 مه 2007؛ آغاز مبارزه با غول سرطان.

26 جوالي 200۹؛ انجام يك بازي دوستانه بين آلمان و انگليس در نيمه نهايي جام 
جهاني تحت عنوان جام »سربابي رابسون«. 

دستيار ايراني قطبي تا آخر هفته معرفي مي شود 
 

شانس باالي پيرواني نسبت به 
ساير گزينه ها 

 
بعد از اتفاقاتي که منجر به جدايي افشين قطبي از پرسپوليس 
شد، افشين پيرواني به جاي او هدايت اين تيم را بر عهده گرفت. 
اما برخالف رسم معمول اين بار جانشين هرگز کوچك ترين 
سخني عليه سرمربي قبلي بر زبان نياورد تا با وجود اصرار 
قطبي بر وجود توطئه دستيارانش در پرسپوليس، رابطه اين دو 

همچنان محکم و استوار باقي بماند.
طوالني  نسبتًا  مدتي  شدن  سپري  از  پس  رسد  مي  نظر  به 
حاال افشين پيرواني مي تواند مزد رفتار شايسته گذشته اش 
را بگيرد. همه چيز از وقتي شروع شد که فدراسيون رايزني 
هايش را با سرمربي تيم ملي براي انتخاب کادر فني آغاز کرد. 
از همان ابتدا اسم افشين پيرواني نيز در بين کانديداها مطرح 
شد. پيرواني که امسال پيشنهاد تيم هاي برق شيراز، مقاومت 
کار  بهانه  به  را  ديگر  باشگاه شهرستاني  دو  يکي  و  سپاسي 
کردن در تهران نپذيرفته بود، در دوره گذشته جام ملت هاي 
آسيا نيز تجربه دستياري امير قلعه نويي را دارد. خوش اخالقي 
هميشگي افشين پيرواني يکي ديگر از مزايايي است که شانس 
او را براي نشستن در کنار افشين قطبي افزايش مي دهد.البته 
نيز  و مرتضي محصص  مجيد صالح  پيرواني،  افشين  به جز 
نامزد هستند. در صورتي که قطبي در مورد  اين پست  براي 
انتخاب دستيارش به جمع بندي نهايي برسد و افشين پيرواني 
را انتخاب کند، او پس از دو برادرش که در تيم ملي اميد فعاليت 
مي کنند، سومين پيرواني حقوق بگير فدراسيون خواهد بود.
از  بيشتري  جزييات  فوتبال  فدراسيون  رئيس  کفاشيان  علي 
مراحل انتخاب دستياران قطبي مي داند. او اين مساله را به بعد 

از جسله يي موکول مي کند که بناست بين سرمربي تيم ملي و 
مربيان تيم هاي ليگ برتري و دسته اول برگزار شود.کفاشيان 
در مورد اين جلسه مي گويد؛ »از ميان مربيان داخلي هنوز هيچ 
اسمي را در نظر نگرفته ايم و قرار است قطبي تمام گزينه ها 
را بررسي کند. قرار شد فدراسيون فوتبال دو جلسه با مربيان 
و  قطبي  افشين  با حضور  اول  دسته  و  برتر  ليگ  در  حاضر 
غالمحسين پيرواني برگزار کند تا از بين مربيان ليگ برتري، 

يك مربي را به عنوان دستيار قطبي انتخاب کنيم.«

قطبي مبلغ قراردادش را خودش اعالم کند

ايران،  فوتبال  فدراسيون  با  قطبي  افشين  قرارداد  واقعي  مبلغ 
مربي  اين  اقامت  نحوه  و  ملي  تيم  در  اش  خارجي  دستياران 
همچنان  که  است  مسائلي  از  دسته  آن  جزء  همه  ايران،  در 
مطرح  سوال  موردشان  در  اشتياق  با  ها  رسانه  خبرنگاران 
با  مواجهه  در  هميشه  مثل  فوتبال  فدراسيون  کنند.رئيس  مي 
سواالت خبرنگاران شيوه طنزهاي کالمي را در پيش مي گيرد. 
او در پاسخ به سوالي در مورد نحوه قرارداد قطبي به شوخي 
با  مربي  اين  قرارداد  برگه  پشت  کاري  محکم  براي  گويد  مي 
فدراسيون را هم امضا کرده و در مورد مبلغ واقعي قرارداد 
اضافه مي کند؛ »اين موضوع جزء مسائل شخصي و مربوط 
به قطبي است و بايد خود او در صورت تمايل اين مساله را 
عنوان کند.« علي کفاشيان درباره نحوه اقامت قطبي در ايران 
و نگراني هايي که پيرامون سفرهاي پياپي احتمالي او وجود 
دارد، نهايت صراحت را به خرج مي دهد؛ »براي قطبي منزلي 
به  اش  خانواده  کنار  در  بتواند  تا  ايم  ديده  تدارک  تهران  در 
راحتي زندگي کند. قطبي به طور دائم در تهران خواهد بود.«اما 
مساله مورد بحث بعدي، دستياران خارجي سرمربي تيم ملي 
اين  قرارداد  دانستن  قطعي  با  فوتبال  فدراسيون  رئيس  است. 
اقامت  تهران  مثل قطبي در  نيز  آنها  کند  دستياران عنوان مي 

خواهند داشت. 
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داريوش خواجه نوري سرود 
پرسپوليس را مي سازد  

 
باشگاه  با  توافقي  در  ايراني،  پاپ  مشهور  خواننده  نوري  خواجه  داريوش   
پرسپوليس، سرودي براي اين باشگاه خواهد ساخت. او در مصاحبه با سايت 
گل مي گويد؛ »با آقاي انصاري فرد توافقي کرده ام تا اين کار تازه را براي اين 
است،  پرسپوليسي  يك  خود  که  نوري  خواجه  بدهم.«  انجام  پرطرفدار  باشگاه 
»من  گويد؛  او مي  داد.  انجام خواهد  بازيکنان  با مشارکت  را  آهنگ  اين  ساخت 
مي خواهم بازيکنان پرسپوليس در ساخت اين اثر با من همراه باشند و تصميم 
گرفته ايم چند نفر از بازيکنان در خواندن اين ترانه به من کمك کنند.« او از شيث 
با موسيقي آشناست. خواجه  و  دارد  که سابقه خوانندگي  برد  نام مي  رضايي 
نوري که يك و نيم ماه است روي اين آهنگ کار کرده، آن را به عبدالجبار کاکايي 
نوري در  براي آن شعري بسرايد. خواجه  تا  داده  ايراني  ترانه سراي معروف 
اين باره که آيا نمي ترسد طرفداران استقاللي خود را از دست بدهد، مي گويد؛ 
»استقالل و پرسپوليس مهم ترين تيم هاي ايرانند و من هر کاري از دستم بربيايد 

براي آنها و تماشاگران شان انجام مي دهم.«  

دبيرکل کنفدراسيون فوتبال آسيا به 
ايران مي آيد  

 
 دبيرکل کنفدراسيون فوتبال آسيا به منظور ديدار با مسووالن فدراسيون فوتبال 
کشورمان و بازديد از امکانات فوتبال استان همدان به ايران سفر خواهد کرد. 
دبيرکل مالزيايي AFC که از سوي فدراسيون فوتبال کشورمان به ايران دعوت 
اقامت  طول  در  و  شد  خواهد  تهران  وارد  دوبي  از  پنجشنبه  روز  است،  شده 
دوروزه خود در ايران ضمن مالقات با علي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال 
در جريان برنامه ها و فعاليت هاي آتي فدراسيون جهت توسعه فوتبال در کشور 
قرار خواهد گرفت. دبيرکل کنفدراسيون فوتبال آسيا همچنين در بخشي از سفر 
خود به ايران، با سفر به استان همدان از امکانات فوتبال اين استان در راستاي 
اجراي پروژه آسياويژن، مسابقات ليگ نوجوانان همدان و برگزاري دوره هاي 
سوسي  الکس  آورد.  خواهد  عمل  به  بازديد  و...  مربيگري  و  داوري  آموزشي 
همچنين روز جمعه از استاديوم تازه تاسيس پاس همدان بازديد و مسابقه تيم 
از  را  برتر  ليگ  هاي  رقابت  هفته  نخستين  در  آذين  استيل  و  همدان  پاس  هاي 
اين نخستين سفر دبيرکل جديد کنفدراسيون فوتبال  نزديك تماشا خواهد کرد. 

آسيا به ايران است.  
 

حکم تعطيلي روزنامه »روز ورزش« به 
مدت شش ماه  

 
به  ورزش«  »روز  روزنامه  تهران  استان  کيفري  دادگاه   76 شعبه   
از  پس  تعطيلي  ماه  شش  مدت  به  را  کاظمي  صدرالدين  مديرمسوولي 
پرونده  به  رسيدگي  جلسه  برگزاري  از  پس  کرد.  محکوم  حکم  قطعيت 
جاري  سال  مردادماه  چهارم  در  ورزش«  »روز  روزنامه  مديرمسوول 
و اعالم نظر هيات منصفه مطبوعات مبني بر مجرميت متهم، شعبه 76 
دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي مديرخراساني به استناد بند 
ب تبصره ذيل ماده ۳۵، حکم تعطيلي روزنامه مذکور را به مدت شش 

ماه صادر کرد.  

 واليبال ايران از حضور در نيمه نهايي 
محروم شد  

  
دوم  مرحله  در  دومين شکست خود  قبول  با  ايران  جوانان  واليبال  تيم 
رقابت هاي قهرماني جوانان جهان حضور در بين چهار تيم برتر جهان را 
از دست داد. تيم واليبال جوانان ايران به عنوان يکي از مدعيان قهرماني 
اين رقابت ها بعدازظهر ديروز به وقت تهران در برابر تيم جوانان کوبا 
قرار گرفت و پس از قبول شکست در سه ست پياپي و با نتايج -20 2۵ ، 
-22 2۵ ، -18 2۵ همانند امريکا حضور در بين چهار تيم برتر مسابقات 
را از دست داد. تيم ايران که در دوره گذشته رقابت هاي جهاني جوانان با 
شکست تيم هايي از جمله ايتاليا و بلغارستان عنوان سومي جوانان جهان 
را به دست آورده بود، با قبول دو شکست پياپي مقابل تيم هاي کوبا و 
برزيل اميدهايش را براي قرار گرفتن در بين تيم هاي برتر مسابقات از 
دست داد. تيم ايران امروز و در سومين ديدار خود در مرحله يك چهارم 
نهايي مسابقات از ساعت 11 در برابر تيم امريکا قرار مي گيرد. اين تيم 
ديروز  و  برزيل شکست خورد  مقابل  ديدار نخست خود سه - يك  در 

)چهارشنبه( سه - صفر مقابل تيم کوبا مغلوب شد.  

ورزشی ايران و جهان

هنوز نمي دانم مرتکب چه جرمي شده ام
 

تالش هاي حنيف عمران زاده و عليرضا نيکبخت واحدي دو بازيکن محروم ليگ برتر براي بخشش محروميت شان بي ثمر نماند و 
کميته انضباطي محروميت اين دو بازيکن را که به علت رعايت نکردن منشور اخالقي از حضور در ليگ نهم محروم شده بودند به 
يك نيم فصل کاهش داد و بازيکنان جديد استقالل تهران و تراکتورسازي تبريز مي توانند از دور برگشت تيم هايشان را همراهي 
کنند. روز دوشنبه جلسه يي چهارساعته با حضور اميررضا واعظي آشتياني )مديرعامل استقالل(، کاظم اوليايي )مديرعامل پاس 
همدان(، حنيف عمران زاده، پدر اين بازيکن، مشاوران حقوقي باشگاه استقالل، عزيزمحمدي )رئيس سازمان ليگ( و مجتبي شريفي 
)رئيس کميته انضباطي( درباره کاهش محروميت عمران زاده در فدراسيون فوتبال برگزار شد و اين جلسه کم شدن محروميت اين 
بازيکن را به همراه داشت. شريفي در اين باره گفت؛ »نزديك به چهار ساعت بحث و بررسي در خصوص مباحث مختلف انجام شد 
که نهايتًا دو موضوع از اين جلسه استخراج شد. بخشي از اين صحبت ها مربوط به اختالفات مالي حنيف عمران زاده با باشگاه 
پاس بود که اين بازيکن طلب مورد نظر باشگاه پاس را قبول نداشت. قرار بر اين شد که کارشناس تعيين کرده و به عنوان داور 
تحقيقات الزم را انجام دهد و در پايان هرچه ايشان تاييد کرد به عنوان گزارش اصالحي در پرونده آنها ذکر شود. مورد دوم اين 
بود که به برخي مسائل خارج از افق فدراسيون ورود تفصيلي کرديم. در اين جلسه همه پذيرفتند حنيف عمران زاده تا پايان نيم 
فصل حق حضور در مسابقات و بازي هاي رسمي را نخواهد داشت و در نيم فصل دوم شرايط حضور وي در مسابقات فراهم 
مي شود. البته در قراردادش بعد از حل مشکل مالي با باشگاه پاس اعمال نظر خواهد شد.« درباره عليرضا نيکبخت واحدي ديگر 
بازيکن محروم شده هم تصميم مشابهي گرفته شد. رئيس کميته انضباطي در اين باره توضيح داد؛ »ظاهراً اين بازيکن نامه هاي 
متعددي به ارگان هاي مختلف نوشته بود. با توجه به مباحث گوناگوني که سازمان ليگ مطرح کرد به او توضيح داديم بايد تا صدور 
حکم صبر کند. البته آيين نامه انضباطي ما به تصويب مجمع نرسيده. حتي در اين زمينه آقاي کفاشيان خواستند بررسي هاي الزم 
صورت بگيرد. با توجه به اينکه فرصتي تا شروع ليگ باقي نمانده و منشور اخالقي اين آيين نامه قباًل تعيين شده، به همين دليل 
تصميم بر آن شد که اين بازيکن هم درست مشابه حنيف عمران زاده نيم فصل از حضور در مسابقات رسمي محروم شود.« بنا بر 
اعالم کميته انضباطي اين دو بازيکن در دوره محروميت شان حق حضور در هيچ رده يي را ندارند و بايد به دور از ميادين فوتبال 
باشند. عزيزمحمدي هم راي صادره از سوي کميته انضباطي را تاييد کرد و اين دو بازيکن قطعًا نمي توانند در دور رفت ليگ برتر 
به ميدان بروند. سازمان ليگ برتر نزديك به 20 بازيکن را به علت رعايت نکردن منشور اخالقي اين رقابت ها با محروميت روبه رو 
کرده بود که تمامي اين بازيکنان به غير از نيکبخت و عمران زاده به سازمان ليگ تعهد دادند و جواز حضور در ليگ برتر را دريافت 
کردند. اما مسووالن فدراسيون تاکيد کردند محروميت اين دو بازيکن به هيچ وجه بخشيده نخواهد شد که در نهايت هم تنها مدتي 
از محروميت شان کاسته شد. عمران زاده فصل گذشته پيراهن پاس را بر تن داشت و نيکبخت عضو پرسپوليس بود، اما محروميت 
آنها ارتباطي با زمين فوتبال ندارد و بنا بر گزارش هاي منتشرشده در رسانه ها به دليل تخلفات آنها در خارج از ميادين ورزش 
است. شريفي عنوان کرد در اين فصل هم اين رويه ادامه پيدا خواهد کرد؛ »به نظر مي رسد با آيين نامه جديد به گونه يي تصميم 
گيري شود که بازيکنان حد و مرز خود را بدانند. رويکرد ما يك رويکرد ارفاقي است اما از اين پس هر بازيکني حاشيه غالب بر متن 
داشته باشد و هواداران را از ديدن بازي جذاب محروم کند و در واقع زندگي حرفه يي را با حاشيه خدشه دار کند، ما ورود کرده 
و تصميم مي گيريم. البته صراحتًا اعالم مي کنم به زندگي شخصي افراد کاري نداريم اما با رفتارنامه انضباطي که تدوين کرده ايم 

به همه مي گوييم چه برخوردي با زندگي يك بازيکن منافات دارد.«

نيکبخت؛ هنوز نمي دانم مرتکب چه جرمي شده ام

عليرضا نيکبخت واحدي درباره محروميت شش ماهه اش از حضور در ليگ برتر گفت؛ »هنوز نمي دانم مرتکب چه جرمي شده 
ام و خيلي جالب است که يك نيم فصل از همراهي تيم جديدم محروم شدم. نکات زيادي هست که بايد براي من مشخص شود. به 
همين دليل هم فعاًل قصد حرف زدن و مصاحبه کردن ندارم چون مدير برنامه هايم در صحبتي که با من داشته، گفته فعاًل در رابطه 
با محروميتم حرف نزنم. مطمئنًا اگر مواردي که منجر به محروميتم شده، اعالم شود آن وقت راحت تر مي توانم حرف بزنم و از 
خودم دفاع کنم.« مهاجم سابق پرسپوليس ادامه داد؛ »در حال حاضر اگر هر حرفي بزنم ممکن است در آن شيطنتي انجام شود که 
اين امر نهايتًا به ضررم تمام مي شود. به همين دليل هم قصد دارم در وهله نخست تمام مسائل را بررسي و بعد از مشورت با 
مدير برنامه هايم مصاحبه کنم.« نيکبخت در پايان با وجود يك نيم فصل محروميت مي گويد؛ »من بازيکن تراکتورسازي هستم و 
از شرايط اين تيم کاماًل راضي هستم و با صراحت اعالم مي کنم با وجود تمام مسائلي که اخيراً براي من به وجود آمده قصد فسخ 

قرارداد با تراکتور را ندارم و با قدرت در تمرينات اين تيم حاضر مي شوم تا تکليفم مشخص شود.« 

پرسپوليس تنها ايراني در ميان 
بهترين هاي باشگاه هاي جهان  

 
 فدراسيون جهاني تاريخ و آمار فوتبال تازه ترين رده بندي برترين 
تيم هاي باشگاهي را اعالم کرد که در اين فهرست تنها نام باشگاه 
پرسپوليس از ايران مشاهده مي شود. بر اساس اعالم فدراسيون 
جهاني تاريخ و آمار فوتبال، باشگاه پرسپوليس با ايستادن در مکان 
266 تنها باشگاه ايراني است که در اين فهرست قرار گرفته است. 
پرسپوليس با ۵/7۵ امتياز در اين جايگاه ايستاده است. اين در حالي 
است که پرسپوليس در رده بندي ماه گذشته در رده 244 ايستاده 
بود. گامبا اوزاکاي ژاپن قهرمان آسيا با قرار گرفتن در مکان 27 اين 
رده بندي، بهترين تيم باشگاهي در قاره کهن است. پس از گامبا، تيم 
بنيادکار ازبکستان قرار دارد و تيم پاختاکور ازبکستان در جايگاه 

سوم ايستاده است.

رده بندي 10 باشگاه برتر جهان؛
-1 بارسلونا، ۳1۵ امتياز 

-2 منچستر يونايتد، ۳1۵ امتياز 
-۳ استوديانتس آرژانتين، 2۹۵ امتياز 

-4 چلسي، 276 امتياز 
-۵ شاختار دونتسك اوکراين، 2۵7 امتياز 

-6 ليورپول، 248 امتياز 
-7 آرسنال، 247 امتياز 

-8 هامبورگ، 224 امتياز 
-۹ گرميو برزيل 221 امتياز 

-10 کروزيرو برزيل، 220 امتياز  

فيفا تازه ترين رده بندي تيم هاي ملي فوتبال دنيا را اعالم کرد که 
در اين فهرست تيم ملي ايران با سه پله سقوط نسبت به رده بندي 
گذشته، در جايگاه شصت و يکم جهان و چهارم آسيا قرار گرفته 
ملي  تيم  فيفا  سوي  از  شده  اعالم  بندي  رده  ترين  تازه  در  است. 
فوتبال ايران با 2۵ امتياز منفي و کسب ۵۳4 امتياز و سه پله سقوط 
نسبت به رده بندي ماه گذشته، در رده چهارم آسيا و شصت و يکم 
جهان قرار گرفت. اين در حالي است که استراليا با قرار گرفتن در 
رده شانزدهم، بهترين تيم آسياست و پس از اين تيم ژاپن و کره 
گرفته  قرار  و سوم  دوم  جايگاه  در  آسيايي  بندي  رده  در  جنوبي 
اند. عربستان و بحرين که در مرحله پلي آف رقابت هاي انتخابي 
جام جهاني قرار دارند، در رده پنجم و ششم آسيا ايستاده اند. کره 
شمالي که توانست به جام جهاني صعود کند، دهمين تيم آسياست 
و در رده بندي جهاني در جايگاه هشتاد و ششم قرار گرفته است. 
در حالي فيفا رده بندي ماه جوالي را اعالم کرده که در ميان 10 
رده  اين  در  است.  نگرفته  صورت  چنداني  تغييرات  دنيا  برتر  تيم 

بندي برزيل،  

رده بندي 10 تيم برتر جهان در ماه جوالي 200۹؛ 
-1 برزيل 1642 امتياز 

-2 اسپانيا 1۵۹0 امتياز 
-۳ هلند 1۳7۹ امتياز 

-4 آلمان 11۹۵ امتياز 
-۵ ايتاليا 1181 امتياز 

-6 روسيه 1161 امتياز 
-7 انگليس 11۳۵ امتياز 

-8 آرژانتين 1080 امتياز 
-۹ فرانسه 10۵۹ امتياز 

-10 کرواسي 10۳1 امتياز
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مبارسا به دنبال جاني اونز  
 

 مسووالن بارسا قصد دارند با ارائه پيشنهاد 14 ميليون يورويي جاني اونز مدافع 
ايرلندي منچستريونايتد را به خدمت بگيرند. به نوشته روزنامه ديلي ميل بارسا 
براي تقويت نيروي تدافعي خود مي خواهد جاني اونز مدافع 21 ساله يونايتد را 
به جمع بازيکنانش اضافه کند. اين در حالي است که يوونتوس در حال حاضر 
مذاکرات نهايي را براي جذب مارتين کاسرس مدافع بارسا انجام مي دهد و بارسا 
نيز اکنون در فکر جذب جانشيني براي اوست. پيش از اين گفته مي شد بارسا 
قصد دارد نمانيا ويديچ ديگر مدافع يونايتد را به خدمت بگيرد اما مدير برنامه هاي 
اين مدافع صربستاني اعالم کرد اين بازيکن قصد ترک اولدترافورد را ندارد. اونز 
که فصل 2006-2007 را به صورت قرضي در ساندرلند گذراند اما فصل گذشته 
در يونايتد بازي هاي خوبي انجام داد و فصل آينده مطمئنًا يکي از اعضاي اصلي 

شياطين سرخ خواهد بود.   

موجي؛ ميالن هنوز تيم
 بزرگي است  

 لوچيانو موجي رئيس سابق يوونتوس و يکي از مجرمان اصلي کالچو پولي گفته 
ميالن با وجود مشکالتي که در بازار نقل و انتقاالت و نتايج ضعيفي که در رقابت 
هاي پيش فصل گذشته داشته، هنوز تيم بزرگي است. او مي گويد؛ »بحثي بر سر 
اروپا  ايتاليا و  اما نمي توان ميالن را تيم ضعيفي در  اينتر و يوونتوس نيست. 
دانست.« موجي همچنين درباره ناپولي صحبت کرده و گفته آنها مي توانند به 
اروپا راه يابند؛ »ناپولي بسيار به رم و فيورنتينا نزديك تر شده است. دالئورنتيس 
سرمايه گذاري هنگفتي انجام داده، به ويژه آنکه الوتزي را هم نفروخته است. 

ناپولي در حال حاضر در منطقه راهيابي به ليگ اروپا قرار دارد.«  

آلونسو با 30 ميليون يورو در رئال مادريد  
  

سرانجام اتفاق مورد نظر هواداران پرتوقع رئال مادريد رخ داد و ژابي آلونسو 
هافبك اسپانيايي ليورپول با قراردادي پنج ساله به ارزش ۳0 ميليون يورو راهي 
برنابئو شد. هنوز معلوم نيست پلگريني عالقه مند به سيستم هاي تدافعي چگونه 
اين همه بازيکن عاشق تهاجم را کنار هم قرار مي دهد. البته شايد ژابي آلونسو 
با  بازيکني  مادريد  رئال  فعلي  ترکيب  در  چون  باشد  برکنار  قال  و  قيل  اين  از 
با  شنبه  4۵/18 سه  دليل ساعت  بي  پرز  خورد.  نمي  به چشم  او  خصوصيات 
مادريد در روز  نکرد. رئال  اعالم  را  آلونسو  رضايت کامل خبر حضور قطعي 
جشن 100سالگي سوسيه داد مقابل مردان آنوئتا قرار مي گيرد، تا به اين ترتيب 
)بازيکن سابق سوسيه داد( به وجود  تازه شدن ديدارها براي آلونسو  فرصت 

مي آيد.    

بارسلونا درگير سوپرجام ها  
  

بارسلونا در زمان  اسپانيا،  فوتبال  فدراسيون  از سوي  اعالم شده  برنامه  طبق 
برگزاري سوپرجام هاي اسپانيا و اروپا حق برگزاري اردو يا بازي ديگري را 
ندارد. بارسلونا دو ديدار دوستانه را در امريکا با سياتل و چيواس تجربه کرده 
و سپس براي بازي با اتلتيك بيلبائو در سوپرجام اسپانيا به باسك سفر مي کند. 
بارسلونا براي برگزاري جام خوان گامپر که هنوز حريفش در آن بازي مشخص 
نشده تنها چهار روز پس از آن فرصت دارد و سپس بايد براي بازي برگشت با 
اتلتيك بيلبائو آماده شود و پنج روز پس از آن براي بازي با شاختار دونتسك 
در سوپرجام اروپا صف آرايي کند. رئال مادريد نايب قهرمان الليگا در فصل 
قبل راهي کانادا شده و با تورنتو و دي سي يونايتد بازي خواهد داشت. اين تيم 
سپس راهي باسك مي شود و دو ديدار دوستانه با رئال سوسيه داد را در برنامه 
اش گنجانده است. بازي دوستانه بعدي رئال مادريد با بورسيا دورتموند است و 

سپس در جام برنابئو با آ ث ميالن ايتاليا مبارزه خواهد کرد.   

فرگوسن؛ ليورپول رقيب ما نيست  
 

 سر الکس فرگوسن سرمربي منچستريونايتد، ليورپول را مدعي جدي قهرماني 
در فصل آينده ليگ برتر نمي داند. او که پس از دستيابي به آرزوي بزرگ دوران 
فتوحات  با  باشگاه  اين  افتخارات  )برابري  اولدترافورد  در  حضورش  ابتدايي 
ليورپول( اکنون به قرار دادن من يو در صدر ليست پرافتخارترين تيم هاي جزيره 
مي انديشد، درباره ادعاي اخير خود گفت؛ »تکرار دستاورد فصل گذشته خارج از 
توان رقيب اصلي ماست چون ساير حريفان بر خالف تيم بنيتس خيلي بهتر شده 

اند. چلسي با تغييرات آنچلوتي به اصلي ترين رقيب ما تبديل شده است.«  

فن در سار دو ماه دور از من يو  
  

ادوين فن در سار سنگربان شماره يك منچستريونايتد به دليل شکستگي يکي از 
استخوان هاي دست چپ حدود دو ماه از ميادين فوتبال دور خواهد ماند. ظاهراً 
بايرن دچار آسيب  فينال آئودي کاپ مقابل  بازي  پنالتي  او در جريان ضربات 
هفته  استراحت هشت  بايد  پزشکان  معالجات  اتمام  از  اکنون پس  و  ديدگي شد 

يي را تجربه کند.  

گزارش سايت گل 
درباره وضعيت هاشميان  

 

بخش  سردبير  دردن«  »جان  قلم  به  گزارشي  در  گل  سايت 
و  پرداخت  هاشميان  وحيد  وضعيت  آخرين  به  خود  آسيايي 
برگردد«  ايران  به  بايد  هاشميان  »آيا  که  پرسش  اين  طرح  با 
آينده اين بازيکن ايراني تيم بوخوم را پيش بيني کرد. در اين 
آشنا  هاشميان  وحيد  با  که  آنهايي  »حتي  است؛  آمده  گزارش 
نيستند مي توانند حدس بزنند که او لقبش را چگونه به دست 
و زدن ضربه  هوا  بلند شدن روي  در  او  قابليت  است.  آورده 
سر موجب شد هواداران بوخوم به او لقب هلي کوپتر بدهند.« 
دردن در ادامه به ويژگي هاي مثبت وحيد هاشميان مي پردازد؛ 
آسمان  در  متوالي  سال  چندين  براي  توانست  خوبي  به  »او 
ترين  موفق  از  يکي  اکنون  و  دهد  ادامه  پرواز  به  ليگا  بوندس 
سالگي   ۳۳ در  او  تنها  نه  آسياست.  فوتبال  تاريخ  لژيونرهاي 
در يکي از بهترين ليگ هاي اروپايي جلب توجه مي کند، بلکه 
شيوه و نگرش او به فوتبال و نوع ادبياتي که در مورد فوتبال 
او  بدانند  باشند  برد موجب شده همگان عالقه مند  به کار مي 
پس از بازنشستگي چه خواهد کرد.« در ادامه گزارش نويسنده 
به مرور دوران بازيگري هاشميان مي پردازد؛ وقتي که او در 
تيم پاس به فوتبال ايران معرفي شد و سپس در سال 1۹۹۹ به 
هامبورگ پيوست. اما روزهاي بد وحيد هاشميان درست کمي 
پس از اين آغاز شد. در گزارش سايت گل مي خوانيم؛ »حضور 
در مونيخ براي هاشميان موفقيتي به همراه نداشت. او سراسر 
فصل را روي نيمکت نشست و حتي يك گل هم به ثمر نرساند. 
دورنماي يك فصل نيمکت نشيني ديگر در بايرن باعث شد او 
به  اعتماد  ديگر  او  اينکه  درک  قابل  مساله  بپيوندد.  هانوفر  به 
نفس قبل را نداشت. پيش از بازگشت به بوخوم، در طول سه 
فصل تنها ۹ گل براي هانوفر به ثمر رساند. طرفداران از ديدن 
هاشميان سابق نااميد شده بودند.« دردن در ادامه گزارش خود 
مي نويسد؛ »هاشميان شخصيتي قوي دارد و از صحبت کردن 
در مورد مشکالتي که فوتبال ايران با آن دست به گريبان است، 

هراسي ندارد. بر خالف بسياري که عالقه يي به صحبت کردن 
در اين باره ندارند، او از عالقه اش به مربيگري گفته که براي 
از آويختن کفش ها کمي غيرمعمول  بازيکن آسيايي پيش  يك 

است. البته او تنها در اين مورد صحبت نکرده بلکه کالس هاي 
مربيگري B بوندس ليگا را گذرانده و البته قصد ندارد به همين 
مقدار اکتفا کند.« قسمت پاياني گزارش گل به پيش بيني آينده 
وحيد هاشميان اختصاص دارد؛ »به عنوان يك بازيکن باتجربه، 
او نياز به آموزش بيشتري دارد. او مي تواند ابتدا به ليگ ايران 
بازگردد. او قابليت هاي اين کار را دارد که خود را به عنوان 
چهره برتر ليگ معرفي کند. اين مي تواند مسيري درست براي 

هاشميان و فوتبال ايران باشد.« 

 رنو پيکه جونيور را 

اخراج کرد  
 

با اخراج شدن نلسون پيکه جونيور راننده رقابت هاي فرموليك 
پايان  به  فرانسوي  تيم  اين  در  او  روزهاي حضور  رنو  تيم 
رسيد. راننده 24ساله و برزيلي در پايگاه اينترنتي خود خبر 
جدايي اش از تيم »رنو« را تاييد کرد و در اين باره نوشت؛ 
رقابت  از  فصل  اين  در  که  خبردار شدم  رنو  تيم  »از سوي 
هاي فرمول يك ديگر براي آنها رانندگي نخواهم کرد.« نلسون 
رقابت  دوره  سه  قهرمان  پيکه،  نلسون  فرزند  جونيور  پيکه 
هاي فرمول يك است و در کنار فرناندو آلونسو تيم رانندگان 
اين فصل رنو در رقابت هاي فرمول يك را تشکيل مي دادند. 
پيکه کوچك از تصميم تيم فرانسوي بسيار ناراحت بود و از 
تشکر  کردند،  مي  پشتيباني  او  از  رنو  در  که  کوچکي  گروه 
کرد. او گفت خيالش از بابت پايان بد دوران فعاليتش راحت 
برياتوره  فالويو  از  اش  نوشته  در  پيکه جونيور  است.  شده 
مدير ايتاليايي و اجرايي رنو به شدت انتقاد کرد و گفت با او 
رفتاري ناجوانمردانه داشته و او را زير فشار قرار داده است؛ 
»فالويو جالد من بود. او در سال 2008 چندين بار در فاصله 
کوتاهي مانده به رقابت هاي تعيين خط يا رقابت هاي اصلي 

تهديد کرده بود در صورتي که نتيجه خوبي به دست نياورم، 
راننده ديگري را جايگزينم خواهد کرد. بدون ترديد به توانايي 
و استعدادم ايمان دارم.« راننده سابق رنو که آخرين بار در 
رقابت هاي جايزه بزرگ مجارستان براي اين تيم در رقابت 
ها شرکت کرد، همچنين نوشت؛ »مجبور به امضاي قراردادي 
امتياز  درصد   40 کم  دست  بايد  بود  آمده  آن  در  که  بودم 
فرناندو آلونسو هم تيمي ام را به دست بياورم. متاسفانه اين 
وعده عملي نشد.« اين راننده 24ساله برزيلي در شروع فصل 
2008 راهي »رنو« شد و در 28 رقابت جايزه بزرگ براي اين 
تيم رانندگي کرد. او در رقابت هاي جايزه بزرگ آلمان در سال 
2008 بهترين نتيجه اش را به دست آورد و به عنوان دومين 
راننده به خط پايان رسيد. او در مجموع پنج بار توانست به 
کند و 1۹  پيدا  امتيازآور رقابت ها دست  از مکان هاي  يکي 
امتياز را براي رنو به دست بياورد. او در 10 دور برگزارشده 
به  امتيازي  »رنو«  براي  نتوانست  ها  رقابت  جاري  فصل  از 
در  »نلسينو«  جانشين  که  نيست  روشن  هنوز  بياورد.  دست 
رنو کيست و کدام راننده در کنار آلونسوي اسپانيايي قهرمان 
ها  رقابت  در  يك  فرمول  جهاني  جام  هاي  رقابت  دوره  دو 
حاضر خواهد شد. »رومين گروس جين« راننده تمريني رنو 
بدون ترديد يکي از گزينه هاست. چندي پيش تورو روسو هم 
سباستين بورديه يکي از دو راننده اصلي اش را اخراج کرده و 
خايمه آلگرسوآري جانشين او در رقابت هاي بوداپست شد. 
اين اسپانيايي نخستين حضورش را در رقابت  در حالي که 
هاي فرمول يك تجربه مي کرد، پيکه براي آخرين بار با رنو 

در رقابت ها حاضر شد. 
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Nat’l Team to 
Play Uzbek 
Friendly 

Iran’s Allahkaram Esteki is taking part 
in training sesIran will play a friendly 
against Uzbekistan on September 5, 
an Iranian football official confirmed.
The general secretary of Iranian 
Football Federation (IFF), Mehdi Nabi 
announced that IFF reached a final 
agreement with their Uzbek coun-
terpart to play a friendly match at 
Pakhtakor stadium in Tashkent on 
September 5, Mehr News Agency re-
ported.
Nabi also explained that due to World 
Cup qualifiers being played on Sep-
tember 5 and 9 in Europe, IFF was 
unable to arrange friendlies against 
European sides during this period.
Prior to this match, Afshin Qotbi’s 
men are scheduled to play Bosnia on 
August 12 in Sarajevo and Bahrain on 
August 31 in Manama, respectively.
Team Melli is preparing for its next 
Asian Cup qualification match against 
Jordan on November 14.

Qotbi’s Team
Iran’s football coach Qotbi named 
the national team’s players for two 
warm-up games against Bosnia and 
Herzegovina and Bahrain.Three ex-
perienced Iranian players, namely 
Mehdi Mahdavikia, Ali Karimi and Va-
hid Hashemian, who announced their 
retirement from the national team, 
have not been called up by Qotbi.
Iran’s squad:
Golakeepers: Mehdi Rahmati, Vahid 
Taleblou, Misaq Memarzadeh, Rah-
man AhmadiDefenders: Hadi Aqili, 
Jalal Hosseini, Ali-Reza Mohammad, 
Mohammad Nosrati, Hossein Ka’bi, 
Farshid TalebiMidfielders: Javad Ne-
kounam, Farzad Ashoubi, Ehsan 
Hajsafi, Mehrzad Ma’danchi, Mojtaba 
Jabbari, Andranik Teymourian, Hos-
sein Kazemi, Khosrow Heydari, Pej-
man Nouri, Iman Mob’ali, Ferydoun 
Zandi.Strikers: Masoud Shojaei, Arash 
Borhani, Mojtaba Zare’, Mohammad-
Reza Khal’atbari,Iran, who prepares 
for Asian Cup qualifications, is in 
Group 5 along with Singapore, Thai-
land and Jordan. The team tops the 
group with four points with a victory 
over Singapore and a draw against 
Thailand.

Iran loses to Cuba in FIVB 
Junior World Championship

Iran lost to powerhouse Cuba in Pool F of the 2009 FIVB 
Men’s Junior Volleyball World Championship in Pune, India 
on Tuesday. 
Iran, who was beaten by Cuba 3-2 in the previous edition 
in Morocco, was defeated again, this time 3-0 (25-18, 25-
23, 25-22). 
Iran will play Brazil on Wednesday and is scheduled to play 
the U.S. on Thursday. 
The Persians won the bronze medal in the 2007. 
India (host), Belgium, Russia and Argentina are in Pool E 

Sport

Iran Wins Asian
Wrestling Championship
Iran won the championship of the Asian U-16 Greco-
Roman Wrestling Championship in Pune, India, on 
Saturday. 
Iran claimed five gold and four bronze medals, scor-
ing 84 points in the competitions. Uzbekistan finished 
second. 
Mohammad Gholami in 46-kg class, Mehrdad Bah-

rami in 63-kg, Mehdi Zeidvand in 69-kg, Peyman Kar-
egar in 76-kg and Mehdi Poursheikh in 100-kg won 
the gold medals and Ramin Taheri in 42-kg, Behnam 
Moradi in 54-kg, Ali Yousefikia in 58-kg and Saman 
Noruzi in 85-kg claimed bronze.
Head coach of the team, Qadir Nokhodchi before the 
competitions said his squad is ready.
Speaking to IRNA, he added, “We had good prepa-
rations for the games. I think almost all the wres-
tlers, both physically and mentally, are ready for the 
event.“
Greco-Roman wrestling is a style of wrestling that is 
practiced throughout the world. Along with freestyle, 
it is one of the two styles of wrestling contested in 
the Olympic Games.

Colloquially called Greco, this style of wrestling for-
bids attacks below the waist. As a result, throws are 
encouraged as the Greco-Roman wrestler cannot 
avoid being thrown by simply hooking or grabbing 
his opponent’s leg. Otherwise, the sport is similar to 
freestyle.

Youth Event
More than 1000 wrestlers from 62 countries will par-
ticipate in the 2009 International Youth Champion-
ship in Ankara, Turkey.
The 6-day event which includes both Greco-Roman 
and freestyle will kick off on Monday.

Announcing this, head of Turkey Wrestling Federa-
tion, Osman AskÆn Bak, said head of FILA, world 
wrestling body, Rapha‘l Martinetti will be in Ankara 
for the event. He was elected to this position in 2002, 
succeeding Milan Ercegan from Yugoslavia. Previous-
ly, Martinetti was head of the FILA officiating com-
mittee and served on the FILA Bureau for twenty 
years.

The International Federation of Associated Wrestling 
Styles, also known in French as FŽdŽration Interna-
tionale des Luttes AssociŽes (FILA), is an interna-
tional wrestling federation that holds events around 
the world. It is the governing body of international 
wrestling.
 

Iran’s NPC president: Our 
youngsters are our asset
President of the Iranian National Paralympic Committee (NPC) 
said on Tuesday that the country’s youngsters are a great asset 
that will shine in the 2012 London Paralympic Games. 
Mahmoud Khosravi-Vafa said Iran is going to get better results 
in the upcoming Paralympic Games. 

Iran finished 22nd in the 2008 Beijing Paralympic Games, bag-
ging five gold medals, 6 silvers and 3 bronzes. 

“To be victorious in London we are going to invest in our 
youngsters. They took part in the 2009 IWAS Junior World 
Championships which was held in July in Switzerland. They had 
a good performance in that event and claimed eight silver and 
bronze medals,” the NPC president said. 

“We will also participate with more than 50 athletes in the To-
kyo 2009 Asian Youth Para Games in September. This competi-
tion is the first edition of the Asian Youth Para Games which 
will be supervised by the International Paralympic Committee 
and is very important,” he concluded 
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Turkish translator 
working on Shafiei 
Kadkani’s poetry
Turkish translator Veysel Basci is currently 
working on a selection of poems by Ira-

nian poet 
Mohammad-
reza Shafiei 
Kadkani. 
Basci has 
t r a n s l a t e d 
Iranian clas-
sics “Tarikh-e 
Jahangosha-
ye Joveyni” 
and “Resale-
ye Sepah-
salar”. 
Basci previ-
ously trans-

lated Iranian contemporary writer Mostafa 
Mastoor’s “Pig’s Bone and Leper’s Hands” 
and “Kiss the Lovely Face of God” into 
Turkish. 
His wife, Nezahat Basci, is also preparing 
50 stories selected from both classic and 
contemporary Persian literature for her 
fellow children in a collection named “A 
Collection of Iranian Stories.” 
The celebrated Persian writer, literary 
critic, and literary theoretician Mohamma-
dreza Shafiei Kadkani was born in 1939 
in Neishabur. He received his doctorate in 
Persian literature from the University of 
Tehran and was a student of such promi-
nent figures as scholars Badiozzaman 
Foruzanfar, Mohammad Moin and Parviz 
Natel Khanlari. 
He is currently a professor of literature at 
the University of Tehran and is renowned 
for his works on literary criticism and 
modern Persian poetry. 

Archaeologist calls 
for new study on 
Achaemenid palace 
in southern Iran
An archaeologist lamented the four-year hiatus in 
the excavations at the Achaemenid palace of Bardak 
Siah, urging new studies be undertaken on the an-

cient site in southern Iran. 
Additional studies on the palace located near the 
city of Borazajan in Bushehr Province can shed light 
on the history of the Achaemenids before Cyrus the 
Great seized power, Ehsan Yaghmaii told the Persian 
service of CHN on Monday. 
Much information will be eliminated if the Bushehr 
Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Depart-
ment (BCHTHD) continues to procrastinate over 
conducting a new season of excavations, noted 
Yaghmaii, who discovered the ruins of the palace 
in 1977. 
He has also directed the first season of excavations 
at the site in early winter in 2005. 
Located in the ancient city of Temuken, the Bardak 
Siah Palace was the winter palace of the Achaeme-
nid rulers before Cyrus the Great founded the Ach-
aemenid empire. 
In 2005, Yaghmaii’s team unearthed a total of 16 
column bases of the main hall of the palace, which 
was previously believed to belong to Darius the 
Great, and 6 column bases of its southern iwan. The 
ruins of its walls had previously been discovered. 
The palace has been abandoned as the walls have 
partially deteriorated and the roots of the tamarisks 
are increasingly causing damage to the column bas-
es. 
The tamarisks have been planted by the owners of 
the palm gardens nearby in order to prevent sand 
storms. 
The BCHTHD had previously said that it would pur-
chase the palm gardens to free the perimeter of the 
ancient palace of the tamarisks. 
It has also repeatedly promised to organize a new 
season of excavations at the palace, but the prom-
ises have yet to be fulfilled, Yaghmaii said. 
Four pieces of gold in the form of thick folded sheets 
with a combined weight of about three kilograms 
were unearthed beside one of the main hall’s col-
umns in 2005. 
The artifacts have not been given to the team yet for 
an in-depth study, Yaghmaii said. 
He believes that the gold had deliberately been fold-
ed and hidden at the foot of the column. He also 
surmises that the gold may bear some inscriptions. 

Don’t Miss us at
www.persianweekly.co.uk

Iranian composer 
awarded at Italian 
competition
 Iranian composer Amirhossein Eslami Mirabadi 
won the first prize for his composition “Parsi” at the 
2 Agosto International Composing Competition in 
Bologna, Italy. 
The piece was performed by the Orchestra and 
Choir of the Teatro Comunale di Bologna conducted 
by Osman Gioia accompanied by the Iranian bari-
tone soloist Vahid Taj on August 2 at the Piazza 
Maggiore, Bologna. 

The piece will also be performed at the Internation-
al W. A. Mozart Festival in Rovereto by the Torino 
Philharmonic Orchestra on September 27. 
Born in 1971 in Isfahan, Eslami Mirabadi began his 
career in 1986 playing the ney (Iranian flute). He 
got his M. A. in Composition from the University of 
Tehran in 2002. 
He gave several concerts and composed many 
pieces which were awarded in Iran. His recent al-
bum “The Silent Castle” was released by the Sorush 
Publications in memory of the Bam earthquake on 
26 December 2003. The competition is held in com-
memoration of the victims of the terrorist bombing, 
known as the Bologna massacre, which occurred at 
the Central Station of Bologna on the morning of 2 
August 1980. 

Educational Software 
for Studying Persian
Learning Persian has become easy now for non-na-
tives outside the country through a collection of CDs 
produced by the Council for Promotion of Persian Lan-
guage and Literature. 
The collection is comprised of two compact disks bear-
ing the information contained in the book ’Teaching 
Persian Language to Non-Persian Speakers’ with au-
dio-visual facilities, Mehr News Agency said.
The nine-volume book ’Teaching Persian Language to 
Non-Persian Speakers’ is complied by Ahmad Saffar-
Moqaddam and aims to teach Persian to non-native 
speakers and also to help transfer Iran’s culture and 
civilization to other countries.
As soon as the collections are published in sufficient 
quantity, they will be submitted to Iran’s cultural of-
fices in 65 countries to be later taught at Persian lan-
guage and literature departments. In addition, the in-
formation on CDs will later be available on the website 
of the Council for Promotion of Persian Language and 
Literature.

Film Journalist Dies 
Armando del Moral, an influential journalist who cov-
ered show business for the Spanish-speaking world in 
the 1940s and ’50s, died in North Hollywood of natu-
ral causes. He was 93.According to Reuters, del Moral 
also helped establish the Golden Globe Awards; acted 
as Hollywood representative for the Mexican actors 
union; wrote, produced and directed a radio soap op-
era; and helped studios with their Spanish-language 
publicity campaigns. For more than 30 years, del Moral 
wrote and edited the magazine Cine-Grafica, offer-
ing coverage of the Hispanic social and entertainment 
scene in Los Angeles.A Spanish Civil war refugee, del 
Moral arrived in Mexico in 1939, became a reporter 
and began covering the country’s blooming film indus-
try. He settled in Los Angeles in 1943 and five years 
later was named a vice president of the Hollywood 
Foreign Correspondents Association (the forerunner to 
the Hollywood Foreign Press Association).



D
es

ig
n:

 P
er

sia
n 

W
ee

kl
y



45 هفته نامه پرشین جمعه 16 مرداد ماه 1388   -  شماره 108

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.co.uk IRANICA
Call for New 
Study on 
Achaemenid 
Palace 
An archeologist lamented the four-
year hiatus in excavations at the 
Achaemenid palace of Bardak Siah, 
urging new studies on the ancient 
site in southern Iran. 

“Additional studies on the palace 
located near the city of Borazajan 
in Bushehr province can shed light 
on the history of the Achaemenids 
before Cyrus the Great seized pow-
er,“ Ehsan Yaghmaei told the Per-
sian service of CHN on Monday.

“Much information will be lost if 
the Bushehr Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Depart-
ment continues to procrastinate 
over conducting a new phase of 

excavations,“ said Yaghmaei, who 
discovered the ruins of the palace 
in 1977.
He has also directed the first phase 
of excavations at the site in the 
winter of 2005.
Located in the ancient city of 
Temuken, Bardak Siah Palace was 
the winter palace of rulers before 
Cyrus the Great founded the Ach-
aemenid empire.

In 2005, Yaghmaie’s team un-
earthed 16 column bases of the 
main hall of the palace, which was 
previously believed to have be-
longed to Darius the Great, and six 
column bases of its southern ve-
randah. The ruins of its walls were 
discovered previously. 

The palace has been abandoned, 
as the walls have partially deterio-
rated and the roots of the tama-
risks are causing damage to the 
column bases.

Tamarisks have been planted by 
the owners of palm gardens near-

by in order to prevent sandstorms.

The department had previously 
said it would purchase the palm 
gardens to remove tamarisks from 
the perimeter of the ancient pal-
ace. 

“It has also repeatedly promised 
to conduct a new phase of excava-
tions at the palace, but the prom-
ises have not been fulfilled,“ he 
said.

Four pieces of gold in the form of 
thick folded sheets with a combined 
weight of about three kilograms 
were unearthed beside one of the 
main hall’s columns in 2005.

“The artifacts have not been given 
to the team yet for an in-depth 
study,“ he said.
Yaghmaei believes that the sheets 
were deliberately folded and hid-
den at the foot of the column, add-
ing that the gold sheets may bear 
some inscriptions.

HISTORY AND 
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN   
(Part 30)

 

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

THE ADVENT OF TELEVISION IN IRAN                                             

Iran Television 
Although television had begun in the West-
ern world several years earlier, it was not until 
1958 that television broadcasting finally be-
came a reality in Iran.  Iranian responded to 
television as the modern fulfillment of their 
ancient dreams of Jamshid’s world-revealing 
cup- Jam e Jam.  Thus the introduction of tel-
evision broadcasting was an extremely inter-
esting event to them.  Television became an 
instrument of entertainment, a window to the 
outside world and a gateway to a wonderful 
world of fantasy and magic.  

Although television was introduced to Iran 
mainly and seemingly for entertainment pur-
poses, the government’s primary hope for uses 
of television included the development of Ira-
nian culture, dissemination of information, dif-
fusion of news and education of the general 
public of Iran. 

In 1956-57 Mr. Habib Sabet, an Iranian busi-
ness tycoon, Chairman of Firoz Trading Com-
pany, RCA, Radio Corporation of America, one 
of the largest and most influential electronic 
companies during the 20th century, represent-
ative and the funder of Pepsi-Cola plant in Iran, 
purchased a closed-circuit television system 
from America.  His son, Iraj, was a graduate 
of the Harvard University School of Business 
Administration.  While there he wrote a thesis 
on the possibility of adapting modern televi-
sion broadcasting to Iranian’s particular needs.  
After the system was installed Mr. Sabet invited 
members of Iranian press to see the system 
in operation.  Although not directly, it seems 
that this event was the result of a business 
transaction and stimulation from Iraj’s thesis.  
However, Mr. Sabet also used the system to 
cover and transmit the wedding ceremony of 
Mohammad Reza Shah Pahlavi and Farah Diba 
to the Queen Mother during her recuperation 
from a broken leg which prevented her from 
attending the wedding ceremony. 

To be continue        

Military Base Hinders 
Falak-ul-Aflak Regis-
tration
 

Iran’s endeavor to register Falak-ul-Aflak Castle on 
UNESCO’s World Heritage List is facing hurdles cre-
ated by a military base located on the perimeter of 
the Sassanid monument. 
Several decades ago, a garrison was set up at the 
perimeter of the castle and military forces were de-
ployed in and around the castle, which is located in 
Khorramabad, the capital of the western province 
of Lorestan. 
“About two years ago, documents for the registra-
tion of the monument on UNESCO’s World Herit-
age List were prepared and sent to Iran’s Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization in 
Tehran,“ Falak-ul-Aflak ICHHTO Director Ali Sajjadi 
told the Persian service of CHN on Saturday.
“We received no comment from the ICHHTO about 
the documents, so we didn’t pursue the matter be-
cause we knew that troops had to be transferred 
from the region to convince UNESCO to register 
the castle,“ he added.
Lorestan’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tour-
ism Department made efforts to relocate the gar-
rison and even proposed an alternative site for the 
installation, but the garrison’s officials did not co-
operate.
Falak-ul Aflak Castle, known as Dezbar as well as 

Shapur-Khwast in ancient times, is one of the most 
impressive castles in Iran. It is situated on top of 
a large hill of the same name. It was built during 
the Sassanid era 

Khorramabad River runs past the eastern and 
southwestern side of the hill providing the castle 
with an element of natural protection. Today, the 
western and northern sides of the hill are bordered 
by residential districts.
During the Pahlavi Dynasty, it was used as a pris-
on.   
 
Foundations of the castle measure approximately 
300 meters by 400 meters. The height of the entire 
structure, including the hill, is 40 meters.
The castle itself covers an area of 5,300 square 
meters. It has a perimeter of 2,860 meters and its 
tallest wall is 22.5 meters high. 
The castle is divided into four large halls, rooms 
and corridors. The rooms surround two courtyards 
with the following measurements: the first court-
yard measures 31û22.50m and the second 29x21 
meters. When originally built, the castle used to 
have 12 towers, but only eight remain today.
The building’s entrance is situated toward the 
north, within the body of the northwestern tower.
The well of the castle is located behind the first 
courtyard. Reaching a depth of 40 meters, the 
well’s shaft is carved into the rock to reach the 
source of the Golestan spring. The well remains 
usable to this day.
Materials used in the construction of the fortress 
are mud-bricks, mud-fired bricks, stone, wood and 
mortar.
Falak-ul-Aflak Castle appears to have been built 
with a dehumidifier system, which is one of the 
wonders of ancient Persia.

Previously, the experts believed these dehumidi-
fier canals, with a height of more than 1 meter 
beneath the castle, were hideouts for residents. 
But in reality, the Sassanid engineers equipped the 
castle with a dehumidifier because of their aware-
ness of climate changes in the region and under-
ground waters.
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The Iranian Intelligence Ministry 
has dismissed reports claiming that 
a multi-billion dollar container-load 
from Iran has been confiscated by 
Turkey’s customs office. 
According to investigations conduct-
ed by the ministry, the reports claim-
ing that $18.5 billion in cash and gold 
was transited from Iran to Turkey are 
totally baseless, the Intelligence Min-
istry Public Relations Department an-
nounced on Tuesday. 
The statement also urged media out-
lets to avoid disseminating uncon-
firmed reports. 
Prior to this announcement, Iranian 

Foreign Ministry spokesman Hassan 
Qashqavi said that relevant officials 
are thoroughly examining the issue. 

However, Turkish customs officials 
have said they are unaware of such 
a confiscation, he said. 
“After reports were disseminated by 
certain media outlets quoting a Turk-
ish lawyer, the Islamic Republic’s em-
bassy in Ankara has been seriously 
following up the issue,” Qashqavi 
added. 
He also dismissed media reports 
claiming that the gold is worth $11 
billion, saying, “The value of 20 met-
ric tons of gold amounts to about 

$500 million.” 

Turkey’s Kanal D channel had earlier 
reported that Iranian businessman 
Esmael Safarian-Nasab had moved 
$7.5 billion in cash and 20 tons of 
gold to Turkey in October 2008. 
In an interview with Kanal D, Safar-
ian-Nasab’s lawyer, Senol Ozel, said 
that his client wants his money and 
gold back. 
Ozel says the Turkish government’s 
new regulations to attract foreign in-
vestment had encouraged his client 
to move his fortune to Turkey but 
Safarian-Nasab now wants to with-
draw his investment. 
Turkish State Minister Hayati Yazici 
dismissed the report as “false and 
baseless”, Turkey’s official news 
agency Anadolu reported 

Iran dismisses claims about 
$18.5 billion container load

The embassy would not say whether 
Iranian authorities had responded to 
their request or if diplomats had met 
the Americans. 
Four American friends -- seasoned 
travelers -- were hiking through Iraq’s 
Kurdistan region last week before 
three of them crossed the unmarked 
border with Iran, where Iranian au-
thorities detained them. 
Kurdish officials identified the hikers 
as Shane Bauer, Sarah Shourd and 
Joshua Fattal, CNN confirmed Sun-
day. The fourth hiker, Shon Meckfes-
sel, stayed behind in Iraq. 
“My husband and I are eager for 
the best welfare and conditions for 
our son, Josh, and for the other two 
companions he’s with,” Laura Fat-
tal of Elkins Park, Pennsylvania, told 
CNN Radio. “And that is our only con-
cern, his welfare and the best condi-
tions for him.” 
Meckfessel, a graduate student at the 
University of Washington, was iden-
tified by his grandmother, who told 
CNN that he stayed behind because 
he felt sick. Meckfessel met with a 
consular official at the U.S. Embassy 
in Baghdad, the embassy said. 
“My grandson has asked me not to 
talk to the media,” said Irene Meck-
fessel of Carmichael, California, be-
fore hanging up Saturday. 
Meckfessel is in the final year of a 
two-year program called MATESOL, 
or Masters of Arts in Teaching Eng-
lish to Speakers of Other Languages, 
according to the university. 
Iran’s state-run media reported that 
Iranian security forces arrested the 

three Americans on Friday on charg-
es of illegally entering the country 
from Iraq’s Kurdistan region and that 
the matter is under investigation. 

The United States and Iran do not 
have diplomatic relations, and Swit-
zerland represents U.S. diplomatic 
interests in Iran, which is why the 
Swiss are trying to meet the detain-
ees. 
Friends of the travelers said that the 
trio have spent time or have lived 
in Western Europe and the Middle 
East. 
Sandy Close, executive director of 
the nonprofit Pacific News Service, 
described Bauer, a photographer 
whose material occasionally has 
been posted on her Web site, as a 
“gifted linguist and photographer 
with wanderlust for travel and a stu-
dent of Arab cultures. He’s a remark-
ably talented guy.” 
On a profile on a travel Web site, 
Shourd describes herself as a “teach-
er-activist-writer from California cur-
rently based in the Middle East.” 
Fattal shared his friends’ love of trav-
el and learning, and was described 
as “fiercely intellectual” by his friend, 
Chris Foraker, who spoke to CNN af-
filiate KVAL-TV in Eugene, Oregon. 
Foraker said he met Fattal during 
a study abroad program in 2003, 
and the two worked together at the 
Aprovecho sustainable living research 
center in Cottage Grove, Oregon. 
The four travelers spent Thursday 
night at the Miwan Hotel in Sulaim-
aniya, Iraq, said hotel owner Mud-
hafer Mohammed. 

Bauer, Shourd and Fattal left early 
Friday in a taxi for Ahmed Awa, a 
touristic town near Iraq’s border with 
Iran, planning to hike in the moun-
tains there, according to Peshrow 
Ahmed, spokesman for the security 
manager of Sulaimaniya. 

Ahmed Awa police spotted the hikers 
at one point Friday, Ahmed said, and 
warned them that they were near the 
Iranian border -- which is not marked 
-- and that they should be careful. 

The group was in contact with Meck-
fessel in Sulaimaniya until about 1:30 
p.m. Friday, when they reported they 
were “surrounded by Iranian sol-
diers,” Ahmed said. No further com-
munication was received. 
Mohammed said the hikers said they 
had come to the area because they 
heard it was safe, saying they were 
considering a trip to Ahmed Awa. But 
he said he advised them against it. 
“I warned them many times,” Mo-
hammed said. 
“When they told me that they are 
planning to go to Ahmed Awa, I told 
them, ‘Don’t go there because it is 
unsafe for you because you’re Ameri-
can and Ahmed Awa is very close to 
the Iranian border,’ “ he said. 
Meckfessel left the hotel about 4:30 
p.m. Friday, Mohammed said, asking 
him to take care of their luggage and 
saying he would not return. Later, 
he said, Sulaimaniya security forces 
took the luggage from the hotel. 

(Source: CNN) -

Swiss push for meeting with 
Americans detained in Iran
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