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صفحه 31

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 .

موسوی خواستار اصالح عمیق شد
میرحسین موسوی می گوید: آنچه امروز در زندان ها می گذرد به خوبی نشان  دهنده ضرورت یک 

اصالح عمیق در کشور است. 
میرحسین موسوی با اشاره به موج سنگین تبلیغاتی علیه خواسته به حق مردم گفت: یک اراده 
سیاسی می خواهد خواست طبیعی مردم را به بیگانگان پیوند دهد و با به راه انداختن جنگ روانی 
– تبلیغاتی حرکت خودجوش و اعتراض مردم را در جهت منافع بیگانه و یا دخالت آنان معرفی 
کند، حال آن که وقتی دقت می کنیم می بینیم طی دو ماه اخیر هیچ کس به اندازه خود آنان به منافع 

بیگانگان خدمت نکرده است.
روز چهارشنبه اعضای شورای هماهنگی جبهه اصالحات با دکتر زهرا رهنورد و مهندس میر 
حسین موسوی دیدار کردند و نظرات و پیشنهادات خود را در مورد وضعیت کنونی کشور و 

هرچه پربارتر شدن حرکت مردم مطرح کردند. 
در این دیدار مهندس موسوی با گرامی داشت یاد تعدادی از اعضای این شورا که در زندان به 
سر می برند گفت: آنچه امروز در زندان های می گذرد به خوبی نشان  دهنده ضرورت یک اصالح 

عمیق در کشور است. 
وی با اشاره به این که هیچ  یک از نیروهای دلسوز انقالب نمی خواستند این حوادث روی دهد و 
بدتر آن با دروغ های پی در پی توجیه شود گفت: بزرگترین دروغ آن است که خواست طبیعی 
مردم برای اصالح را به بیگانگان نسبت دهند. وی با تأکید بر سوظن مردم کشورمان نسبت به 
نیات بیگانگان افزود: مردم خواهان طرح خواسته ها و اعتراضات خود در جوی آرام و عاری از 

تشنج بوده و هستند و آن کسانی که با برهم زدن تجمعات ...
صفحه6
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صفحه12

و  اقتصادي  هاي  همکاري  سازمان 
توسعه از 30 کشور صنعتي و توسعه 
ایاالت  ژاپن،  جمله  از  جهان  یافته 
کشورهاي  و  کانادا  امریکا،  متحده 
این  است.  شده  تشکیل  اروپا  بزرگ 
کشورهاي  براي  باشگاهي  سازمان 
در  توسعه  به  مند  عالقه  و  ثروتمند 
قالب هاي پذیرفته شده فعلي جهان ...

صفحه  21اقتصاد

خطر ریسک سرمایه 
گذاری در ایران

طرح چهار سیاستمدار امریکایي 
براي حل بحران خاورمیانه  

منچستر میزبان 
کارگردانان ایرانی

صفحه 8سیاست

برنت  بیکر،  جیمز  کارتر،  جیمي 
برژینسکي  زبیگنیو  و  اسکوکرافت 
امریکا  کردند  اعالم  پیشنهادي  طي 
باید طرحي فراگیر درخصوص صلح 
در خاورمیانه ارائه کند. آنها پیشنهاد 
فراگیر  طرحي  باید  امریکا  کردند 
بر  که  کند  ارائه  صلح  درخصوص 

اساس آن حق اسرائیل ...

فیلم کردي  چهارمین دوره جشنواره 
منچستر با حضور فیلم هایي از بهمن 
قبادي، شهرام علیدي، جمیل رستمي، 
کرد  فیلمساز  چند  و  ذبیحي  رحیم 
راوین  امین،  شوکت  جمله  از  عراقي 
عساف و حسین حسن در سه بخش 
در  مستند،  و  بلند  کوتاه،  هاي  فیلم 

روزهاي 23 تا 25 مردادماه ....

صفحه 17 ادبیاتسینما

چکش ها حقیقت
 را مي دانند 

کنار  در  جهان  هنر  و  ادب  تاریخ 
شاهد  بي بدیل  شاهکارهاي  خلق 
دادگاه هاي کم نظیر هم بوده است. در 
نویسندگان  و  شاعران  دادگاه ها  این 
فرستاده  تبعید  به  شده اند،  محاکمه 
شده اند،  برده  زندان  به  شده اند، 
دار  به  بعضا  و  شده اند  ممنوع القلم 

آویخته شده اند یا ترور شده اند....

قرارداد یک میلیون یورویي 
با مربي  پرسپولیس

قرارداد  از  ها  رسانه  که  حالي  در   
باشگاه  دالري  هزار   500 تا   400
خبر  تیم  این  با سرمربي  پرسپولیس 
داده اند، یک دالل معروف که نشریات 
این  عامل  عنوان  به  آن  از  کرواسي 
آورده  میان  به  سخن  انتقال  و  نقل 
عمومي  افکار  فشار  اثر  بر  اما  بودند 
توسط پرسپولیس از گردونه این نقل 

و انتقال حذف شد، ....

صفحه 40 ورزشی

کشتار خانوادگی مرد ایرانی 
در منهتن امریکا
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل کار شما 
دریافت کرده یا تحویل دهند.

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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سازمان ملل متحد: 
بان کی مون به 

احمدی نژاد تبریک 
نگفته است

 
سازمان ملل متحد اعالم کرد که نامه بان کی مون، دبیرکل این سازمان به 

محمود احمدی نژاد، پیام تبریکی به 
رئیس جمهوری ایران نبوده است. 

ماری اوکابه، یکی از سخنگویان بان 
اوت(   12( روز چهارشنبه  مون،  کی 
این  دوشنبه  روز  که  نامه  این  گفت، 
هفته به ایران فرستاده شد، نباید به 
عنوان نامه تبریک به محمود احمدی 

نژاد قلمداد شود.
مقر  در  خبری  کنفرانس  یک  در  او 
نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان 
بر  مون  کی  بان  نامه  که  کرد  تاکید 
اساس رسوم سازمان ملل متحد به 

وی ارسال شده است.
متحد  ملل  سازمان  سخنگوی  این 
این  از  که  نیست  صحیح  "این  گفت: 
نامه به عنوان نامه تبریک یاد شود. 
محمود  تحلیف  مناسبت  از  نامه  این 
ابراز  تا  کرده  استفاده  نژاد  احمدی 
سازمان  و  ایران  که  کند  امیدواری 
های  موضوع  مورد  در  متحد  ملل 

منطقه ای و جهانی همکاری کنند."
با این همه، دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد از انتشار این نامه خودداری 

کرده است.
برخی از خبرنگاران خواهان علنی شدن این نامه شده اند تا در مورد ماهیت 

آن برای عموم تردیدی باقی نماند.
اما به گفته ماری اوکابه، نامه های دبیر کل سازمان ملل متحد به روسای 
کشورها به مناسبت مراسم تحلیف آن ها، در اختیار مطبوعات قرار نمی 

گیرد.
خانم اوکابه روز سه شنبه این هفته نیز تاکید کرده بود که ارسال نامه بان 
ریاست  انتخابات  نتیجه  "تایید"  معنی  به  نژاد  احمدی  محمود  به  مون  کی 

جمهوری ایران نیست.
او بار دیگر تاکید کرد که دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت انتخاب همه 

روسای جمهور و روسای دولت برای آنها پیام تبریک می فرستد.
تاکنون سران چند کشور جهان از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا 

گفته اند که به محمود احمدی نژاد تبریک نخواهند گفت.
محمود احمدی نژاد در مراسم تحلیف خود گفته بود: "کسی منتظر تبریک 
شما نیست و ملت ایران نه برای اخم ها و تشرهای شما ارزشی قائل است 

و نه برای تبریک های شما ارزشی قائل خواهد بود."
دولت آمریکا تاکید دارد که موضوع مشروع یا نامشروع بودن دولت محمود 
احمدی نژاد یک موضوع داخلیست که به گفته کاخ سفید قضاوت در مورد 

آن به مردم ایران مربوط است.
برخی از مخالفان محمود احمدی که او را به تقلب در انتخابات متهم کرده اند 

خواهان تحریم سیاسی دولت وی از سوی جامعه بین المللی شده اند.
یکی از این افراد شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، است.

شیرین عبادی همچنین از بان کی مون خواسته است برای اطالع از موارد 
نقض حقوق بشر به ایران سفر کند.

کره  پایتخت  سئول،  به  مانهه  صلح  جایزه  دریافت  برای  که  عبادی  خانم 
به  بان می خواهم  آقای  "از  گفت:  به خبرنگاران  است،  کرده  جنوبی سفر 
ایران سفر کند ... او باید با خانواده های بازداشت شدگان و کشته شدگان 
این  به  واکنش  در  چهارشنبه  روز  مون  کی  بان  کند."سخنگویان  گفتگو 
درخواست گفت که بان کی مون با شیرین عبادی صحبت نکرده است. او از 

اظهار نظر بیشتر در اینباره خودداری کرد.

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

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - علیرضا ریاحی

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

صادقیان-

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

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

آزاد است.

مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده صاحبان 
آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول یا رد آگهی 

ها صاحب اختیار میباشد
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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 تبلیغات: 02081232357 - 07811000455

با شاعران معاصر

 نیما یوشیج
نیما  به  مشهور  نوری  علی  یا  اسفندیاری  علی 
در  ]1[ خورشیدی   12۷4 آبان   21 )زاده  یوشیج 
دهکده یوش استان مازندران - درگذشت 13 دی 
تهران(  شهر  شمیران  در  خورشیدی   ]2[  133۸
شاعر معاصر ایرانی است. وی بنیانگذار شعر نو 

فارسی است.

که  افسانه  تأثیرگذار  مجموعه  با  پوشیج  نیما 
راکد  فضای  در  بود،  فارسی  نو  شعر  مانیفست 
تمام  آگاهانه  نیما  کرد.  پا  به  انقالبی  ایران  شعر 
به  را  فارسی  کهن  و ساختارهای شعر  ها  بنیاد 
چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر 

هنر خویش نهاده بود.

فارسی  معاصر  شعر  اصلی  جریان های  تمام 
مدیون این انقالب و تحولی هستند که نیما مبدع 

آن بود.

دل ِ فوالدم 
 

ول کنید اسب ِ مرا 
راه توشه ي سفرم را و نمدزینم را 

و مرا هرزه درا؛ 
که خیالي سرکش 

به در ِ خانه کشانده ست مرا 

رسم از خّطه ي ِ دوري، نه دلي شاد در آن 
سرزمین هایي دور 

جاي ِ آشوبگران 
و  طرف  هر  از  که  کشتار،  و  کشتن  کارشان 

گوشه ي ِ آن 
مي نشانید بهارش گل با زخم ِ جسدهاي ِ کسان. 

فکر مي کردم در ره، چه عبث 
که ازین جاي بیابان ِ هالک 

مي تواند گذرش باشد هر راهگذر 
باشد او را دل ِ فوالد اگر 

و برد سهل نظر 
در بد و خوب که هست 

و بگیرد مشکل آسان 
و جهان را داند 

جاي ِ کین و کشتار 
و خراب و خذالن 

ولي اکنون به همان جاي بیابان ِ هالک 
بازگشت ِ من مي باید، با زیرکي ِ من که به کار 

خواب ِ پر هول و تکاني که ره آورد ِ من از این 
سفرم هست و هنوز 

چشم بیدارم و هر لحظه بر آن مي دوزد 
هستي ام را همه در آتش ِ برپا شده اش مي سوزد 

از براي ِ من ِ ویران ِ سفرگشته مجال دمي استادن 
نیست 

منم از هرکه در  این ساعت غارت زده تر 
همه چیز از کف ِ من رفته به در 

دل ِ فوالدم با من نیست 
همه چیزم دل ِ من بود و، کنون مي بینم 

دل ِ فوالدم مانده در راه 
دل ِ فوالدم را بي شکي انداخته است 

که  بهاري   ِ آغوش  در  بداندیش   ِ قوم  آن   ِ دست 
گل اش گفتم از 
خون و ز زخم 

وین زمان فکرم این است که در خون ِ برادرهایم 
- ناروا در خون پیچان 
بي گنه غلتان در خون - 

دل ِ فوالدم را زنگ کند دیگرگون 
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حقوق بشر در آیینه 
بازداشت موقت 

حمید غالمي 
 

در اصل سي و دوم قانون اساسي آمده 
دستگیر  نمي توان  را  کس  هیچ  که  است 
کرد مگر به حکم و ترتیبي که قانون معین 
مي کند.در صورت بازداشت موضوع اتهام 
باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباٌ به متهم 
ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 
بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به 
ارسال و مقدمات  مراجع صالحه قضایي 

محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.

بازداشت موقت یک متهم از جمله قرارهاي تأمیني مي باشد که 
مي کند؛البته  تضمین  قضایي  مقام  نزد  را  متهم  مجدد  حضور 
قرارهاي تامین منحصر به بازداشت نمي شود و قرارهاي تأمیني 
انواع مختلف دیگري دارد که از جمله مي توان به التزام به حضور 
و  کفیل  تا ختم محاکمه،اخذ  التزام  تعیین وجه  یا  قول شرف  با 
قرار وثیقه اشاره کرد.نکته بسیار مهمي که در غالب موارد مورد 
غفلت قرار مي گیرد این است که بازداشت مي بایستي آخرین قرار 
و آخرین تدبیر مورد استفاده قرار گیرد و نه اولین اقدام و تنها 
در جایي که قرارهاي قبلي نتوانند مورد استفاده قرار گیرند حال 
یا به سبب اهمیت جرم که قانون با صراحت و احصاء این دسته 
یا  و  مي گیرد  را  ناصواب  تفسیرهاي  و  تأویل  جلوي  جرایم  از 
اینکه متهم قادر نباشد به درخواست مقام قضایي صالح قرارهاي 
تأمین را تقدیم کند. از جمله مالحظاتي که سبب شده بازداشت در 
مرحله آخر قرار گیرد و اهمیت بسیار زیادي دارد این است که 
سبب نقض حقوق مسلم بشري مي گردد که قانون اساسي ما هم 
بر آن صحه گذاشته است؛از جمله در اصل 3۷ قانون اساسي به 
اصل برائت تصریح کرده است اصلي که با نهایت تأسف به دلیل 
نقض بسیار گسترده اش در عمل توسط اهل فن به ویژه استاد 
وارسته دکتر آشوري پیوسته به فرض برائت منطوق مي شود که 
البته به ضرس قاطع اعتقاد راقم این سطور نیز مي باشد. چنانچه 
توقیف افراد طبق قانون موضوعه یعني قانوني که توسط مجلس 
قانونگذاري وضع شده است و با طي مراحل الزم قانوني الزم 
االجرا شده است، صورت پذیرد بازداشت قانوني تلقي مي شود 
در  بود  خواهد  قانوني  تعقیب  از  کننده مصون  اقدام  و شخص 
که  قانوني  غیر  بازداشت  عامل  شخص  براي  صورت  این  غیر 
فاقد حکم از سوي مقام صالح قضایي بوده است طبق ماده 5۸3 
بود و  تا سه سال خواهد  از یک  قانون مجازات اسالمي حبس 
براي مقام قضایي یا دستور دهنده موجب انفصال دایم از سمت 
قضایي و محرومیت از مشاغل دولتي براي پنج سال وفق ماده 

5۷5 قانون مجازات اسالمي خواهد بود.)1( 
محور  سه  ایران  اسالمي  جمهوري  نظام  اساسي  قانون  در 

است  آمده  چشمگیري  طرز  به  بشر  حقوق  مفاهیم  اساسي 
آزادي هاي  تأمین  آزادي در اصول سوم، وظیفه دولت در  اول 
آزادیهاي  سلب  در  مقامات  کلیه  منع  نهم  اجتماعي،  و  سیاسي 
دولت،  توسط  مردم  انساني  حقوق  رعایت  چهاردهم  مشروع، 
آزادي مطبوعات  بیست و چهارم  عقیده،  آزادي  بیست و سوم 
در بیان مطالب؛دوم برابري در اصول سوم بسیج همه امکانات 
دولت براي تساوي عموم در برابر قانون، حمایت قانون از همه 
ایجاد شرایط برابر براي  افراد به طور یکسان، بیست و هشتم 
اصول سي  در  مدارا  و  تسامح  احراز مشاغل؛ سوم  و  اشتغال 
گونه  هر  منع  هشتم  و  گناهي، سي  بي  و  برائت  فرض  هفتم  و 
شکنجه، سي و هشتم منع و عدم اعتبار گرفتن اعتراف به جبر، 
سي و نهم منع هتک حرمت متهم پیش از محاکمه و محکوم بعد از 
محاکمه، بیست و دوم حرمت زندگي خصوصي و منع سانسور 
منع  دوم  و  سي  عقاید،  تفتیش  منع  سوم  و  بیست  تجسس،  و 

بازداشت خودسرانه.)2( 
نکته قابل توجه این است که در اصل سي و دوم قانون اساسي 
به حکم  مگر  نمي توان دستگیر کرد  را  هیچ کس  که  است  آمده 
و ترتیبي که قانون معین مي کند.در صورت بازداشت موضوع 
اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبٌا به متهم ابالغ و تفهیم شود 
و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به 
مراجع صالحه قضایي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت 
فراهم گردد.اصلي که به نظر مي رسد در این مقطع بیش از هر 
زماني مورد غفلت قرار گرفته است.افراد در بازداشتهاي بي حد 
و حصر گرفتارند و آنها از اتهام شان هیچ گونه اطالعي ندارند. 
انگلیس متهم و نیز خویشان و دوستان او مي توانند  در حقوق 
دادگاه  یک  از  را  بازداشت  بودن  قانوني  به  نسبت  رسیدگي 
اروپایي  کنوانسیون   6 ماده   4 بند  که  امري  کنند.  تقاضا  صالح 
حقوق بشر به آن تصریح دارد. حق مالقات و مکاتبه با همسر 
و اعضاي خانواده براي متهم تضمین شده است.امر مهم تري که 
کشورهاي اروپایي و نیز آمریکا به آن ملتزم شده اند این است که 
طبق بند 5 ماده 5 کنوانسیون اروپایي حقوق بشر حق تقاضاي 
جبران خسارت براي هر کس که قرباني بازداشت یا توقیف ناحق 

شده است محفوظ است.)3( 
جایي  نتوانسته  هم  هنوز  ایران  موضوعه  قوانین  در  که  امري 
پیدا کند. آیا ما توانسته ایم محدودیت قرار بازداشت موقت را با 
امکان استثنایي تمدید آن در نظر داشته باشیم؟ آیا در شرایط 
کنوني هدف توانسته است وسیله را براي ما توجیه سازد؟ آیا 
ما نیز همچون انقالب هاي دیگر از آرمان هاي آسماني اولیه چنان 
دور افتاده ایم که برابریمان به برابر شدن برخي در غلطیده است 
و قضیه سراب بر آن صادق آمده است؟ آیا چنان مستأصل و 
درمانده گشته ایم که هر خود سري بي آنکه کسي هویت اش را 
نمي آید  خوش  مذاقش  بر  که  انساني  بازداشت  به  بتواند  بداند 
و  انساني  اصول  پیش  از  بیش  که  ماست  بر  این  بیازد؟  دست 
اسالمي را به مصداق سخن امام علي که گفته است اگر هزاران 
ناحق  به  نفر  این است که یک  از  بهتر  برهند  از مجازات  مجرم 
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ایران

پشت پرده
 اضافه وزن در زندان

این  داد.  خبر  حجاریان  سعید  جسمي  وضع  بودن  مساعد  از  جوان  روزنامه 
روزنامه که به یکي از ارگان هاي نظامي وابسته است، نوشت؛ طي روزهاي اخیر 
برخي از اعضاي خانواده سعید حجاریان که در بازداشت به سر مي برد در 
مصاحبه با رسانه هاي مختلف سعي در القاي این موضوع دارند که حجاریان 
تحت فشار قرار دارد و بیمار است. در همین راستا یک منبع آگاه اظهار داشت؛ 
کلیه مطالب خانواده حجاریان کذب محض است. ایشان هم اکنون اضافه وزن 
هم پیدا کرده و به همین علت خانه استخرداري براي سکونت وي در نظر گرفته 
است،  برایش خطرناک  که  را  وزن خود  اضافه  بتواند  درماني  آب  با  که  شده 
معاند  هاي  برخي رسانه  و  ایشان  خانواده  متاسفانه  افزود؛  کند. وي  برطرف 
سعي در وارونه جلوه دادن حقایق دارند. این منبع آگاه گفت؛ مشخص نیست 
خانواده ایشان که به راحتي با وي دیدار مي کنند و وضعیت مناسب حجاریان 

را مي بینند با چه قصد و نیتي این اخبار کذب را منتشر مي کنند.

 بازداشت فرزند یکي از نمایندگان مجلس؛

تحت  کنون  تا  پیش  هفته  دو  از  نیز  طلب  اصالح  هاي  نماینده  از  یکي  فرزند   
آزاد  اما وي هنوز  دستور آزادي وي صادر شده  دارد. ظاهراً  قرار  بازداشت 
از  بوده وي پس  قرار  این دستور  مطابق  گفته مي شود  است. همچنین  نشده 
مراسم تحلیف آزاد شود اما این نماینده مجلس روز شنبه تصویر فرزندش را 

در دادگاه فعاالن سیاسي مي بیند که در ردیف متهمان نشسته است.

 کواکبیان؛ غلط کردید اسم من را زدید

گذشته  روز  امام،  خط  فراکسیون  عضو  و  سمنان  نماینده  کواکبیان  مصطفي 
در راهروهاي پارلمان با لحن دور از انتظاري با خبرنگاران اصالح طلب سخن 
گفت. او خطاب به آنها گفت؛ غلط کردید اسم من را به عنوان فردي که در جلسه 
تحلیف احمدي نژاد شرکت کرده، درج کردید. وي در روز تحلیف بر صندلي 

خود در مجلس نشسته بود.

 احتمال فراخواني سفرا؛ 

یي  ریاست دوره  که  در چند روز گذشته سوئد  که  است  آن  از  خبرها حاکي 
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، میزبان مقامات ارشد برخي کشورهاي اروپایي 
یک شهروند  محاکمه  دلیل  به  آن  پایه  بر  که  کند  مي  دنبال  را  و طرحي  بوده 
فرانسوي و دو کارمند ایراني سفارتخانه هاي انگلیس و فرانسه در تهران، 2۷ 
عضو این اتحادیه سفراي خود را از ایران فرا خواهند خواند. به گزارش تابناک 
این طرح مطمئنًا موانع بسیاري بر سر راه خود تا تصویب در این اتحادیه و الزام 
کشورهاي عضو براي فراخواني سفرایشان از ایران در پیش رو خواهد داشت 
که بزرگ ترین آنها زمان این تصمیم گیري است که اکنون با توجه به سخنان 
مقامات امریکایي و همتایان ایراني آنها درباره روابط دو کشور و احتمال بروز 
تحوالت جدید در رابطه بین آنها و عالقه مندي بسیار کشورهاي اروپایي براي 
ماندن در معادالت بین ایران و امریکا از نکات بارز توافق نداشتن اروپایي ها بر 

سر فراخواني سفرا است.

 کهریزک به طور کامل تعطیل نشده
 

تعطیل  کامل  به صورت  کهریزک  بازداشتگاه  که  است  آن  از  ها حاکي  شنیده 
نشده است و هنوز برخي در آن بازداشت هستند. این در حالي است که خبر 
تعطیلي و تنبیه خاطیان برخورد با بازداشت شدگان حوادث اخیر طي هفته هاي 

گذشته از سوي مقامات کشور اعالم شده است.

بازداشت یکي از فعاالن ستاد میرحسین موسوي

الملل  انجمن اسالمي دانشگاه بین  یادگاري دبیر اسبق   مهدي )سهیل( 
بازداشت  از  دیگر  یکي  موسوي  میرحسین  ستاد  فعاالن  از  و  قزوین 
شدگان روزهاي اخیر است. وي پنج روز پیش در محل کارش بازداشت 

شد. اتهامات وي هنوز اعالم نشده است.

 دستگیري امیر اصالني؛

 امیر اصالني کارشناس ارشد برق از دانشگاه علم و صنعت و مدیرعامل 
خبرنامه  گزارش  به  بازداشت شد.  روز شنبه  افزاري  نرم  یک شرکت 
امضاي اصالني  به  منزل  تفتیش  برگه  به عنوان  که  یي  برگه  امیرکبیر 
و همسرش رسید از »شعبه اول دادسراي جرائم اینترنتي« صادر شده 
بود. پس از تفتیش منزل، ماموران اعالم کردند طي یکي دو روز آینده با 
خانواده تماس خواهند گرفت که تا کنون هیچ تماسي گرفته نشده است 
محمد مصطفایي  نگران وضعیت وي هستند.  به شدت  خانواده وي  و 
وکالت امیر اصالني را پذیرفته است ولي هنوز وکالتنامه به امضاي وي 

نرسیده است
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موسوی: کشور 

نیازمند 

اصالح
 عمیق است

زندان ها  در  امروز  آنچه  گوید:  می  موسوی  میرحسین 
می گذرد به خوبی نشان  دهنده ضرورت یک اصالح عمیق در 

کشور است. 
علیه  تبلیغاتی  موج سنگین  به  اشاره  با  موسوی  میرحسین 
می خواهد  سیاسی  اراده  یک  گفت:  مردم  حق  به  خواسته 
خواست طبیعی مردم را به بیگانگان پیوند دهد و با به راه 
انداختن جنگ روانی – تبلیغاتی حرکت خودجوش و اعتراض 

مردم را در جهت منافع بیگانه و یا دخالت آنان معرفی کند، 
حال آن که وقتی دقت می کنیم می بینیم طی دو ماه اخیر هیچ 
نکرده  خدمت  بیگانگان  منافع  به  آنان  خود  اندازه  به  کس 

است.
روز چهارشنبه اعضای شورای هنماهنگی جبهه اصالحات 
با دکتر زهرا رهنورد و مهندس میر حسین موسوی دیدار 
کردند و نظرات و پیشنهادات خود را در مورد وضعیت کنونی 

کشور و هرچه پربارتر شدن حرکت مردم مطرح کردند. 
در این دیدار مهندس موسوی با گرامی داشت یاد تعدادی از 
آنچه  به سر می برند گفت:  این شورا که در زندان  اعضای 
امروز در زندان های می گذرد به خوبی نشان  دهنده ضرورت 

یک اصالح عمیق در کشور است. 
وی با اشاره به این که هیچ  یک از نیروهای دلسوز انقالب 
نمی خواستند این حوادث روی دهد و بدتر آن با دروغ های 
که  است  آن  دروغ  بزرگترین  گفت:  توجیه شود  پی  در  پی 
نسبت  بیگانگان  به  را  اصالح  برای  مردم  طبیعی  خواست 
دهند. وی با تأکید بر سوظن مردم کشورمان نسبت به نیات 
بیگانگان افزود: مردم خواهان طرح خواسته ها و اعتراضات 
از تشنج بوده و هستند و آن  خود در جوی آرام و عاری 
را خونین  آن  مردم  آرام  تجمعات  زدن  برهم  با  که  کسانی 

کردند به منافع بیگانگان خدمت می کنند. 
کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری در همین ابطه و با 
اشاره به دادگاه های نمایشی اخیر اظهار داشت: آیا حرکت 
قانون  چارچوبه  در  گفتمانی  پایه  بر  که  مردم  اعتراضی 
از شعارهای  برگرفته  با شعارهای  استوار است و  اساسی 
انقالب شکل گرفته در جهت منافع بیگانگان است یا برگزاری 
کنار  در  را  منفور  منافقین  آن  در  که  نمایشی  دادگاه های 
فرزندان و شخصیت های انقالب می نشانند. کدام یک به نفع 

آمریکا و انگلیس است؟
رواج  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  موسوی  مهندس 
تهمت در صدا و سیما گفت: آیا آمریکا ترجیح می دهد صدا 
و سیمای ما یک رسانه منصف و مورد اطمینان باشد یا با 
دروغ گویی های پی در پی اعتماد مردم را از دست بدهد؟ آیا 
کسانی که باعث شده اند مردم برای گرفتن خبر به رسانه های 
یا  هستند  بیگانگان  منافع  دنبال  به  کنند  مراجعه  خارجی 
را  اخبار  و  باشد  بی طرف  ملی  رسانه  می گویند  که  کسانی 

شفاف بیان کند؟ 
آیا اگر آمریکا تمام قدرتش را بسیج می کرد می توانست به 
اندازه اتفاقاتی که در زندان ها افتاده است به کشور و انقالب 
لطمه بزند؟ آیا روزنامه کیهان که قشر فرهیخته و روشنفکر 
بیگانگان  با  همسو  جریان  یک  می دهد  قرار  نظام  مقابل  را 
نیست که همطراز منافقین با نظام دشمنی می کند و در جهت 
اهانت به آقای  انگلستان گام برمی دارد. آیا  منافع آمریکا و 
کروبی که توان بسیج جمع های مؤمن و دلسوز به نظام و 

کشور را دارد خدمت به منافع بیگانه نیست؟
از  تجلیل  با  نشست  این  در  موسوی  میرحسین  مهندس 
اعضای  خصوص  به  بند  در  سیاسی  فعالین  و  چهره ها 
بند  از  آنان  آزادی  برای  اصالحات  جبهه  هماهنگی  شورای 

دعا کرد

 
پس از آزادي کارمند سفارت فرانسه در تهران قوت گرفت 

احتمال آزادي
 تبعه فرانسوي 

نیکال سارکوزي رئیس جمهوري فرانسه شخصا خبر آزادي نازک افشار را اعالم 
کرد و متذکر شد که با وي تماس تلفني داشته است. سارکوزي از کشورهاي 
اتحادیه اروپا و کشور سوریه قدرداني کرد که براي آزادي نازک افشار با دولت 
جمهوري اسالمي مذاکره کرده اند و خاطر نشان ساخت که آزادي کلوتیلد ریس، 
یکي از اولویت هاي اصلي دولت فرانسه به حساب مي آید.از سوي دیگر به دنبال 
اظهارات سفیر ایران در فرانسه مبني بر اینکه دولت فرانسه پاسخي به پیشنهاد 
ایران در مورد آزادي کلوتیلد ریس مشروط بر ماندن وي در سفارت فرانسه تا 
پایان دادگاه نداده است، رومن نادال یکي از سخنگو هاي وزارت امور خارجه این 
کشور در یک گفت وگو با بخش فرانسه زبان رادیو بین المللي فرانسه این خبر 
را تکذیب کرد.سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه اظهار داشت:»ما گفته هاي 
سفیر ایران را تکذیب مي کنیم و به همین دلیل نیز وي را به وزارت امور خارجه 
فراخواندیم. دولت فرانسه از نخستین روز دستگیري کلوتیلد ریس رسما خواهان 
آزادي او شد و به دولت ایران متذکر شدیم که سفارت فرانسه آماده پذیرایي 
از همان آغاز خواهان  افزود:»بدین ترتیب ما  ایشان است.« وي  از  و نگهداري 
این راستا  آزادي کلوتیلد ریس و حضورش در سفارت فرانسه بوده ایم و در 
برنار پولتي سفیر فرانسه در ایران به کرات این موضوع را با مقامات جمهوري 
کلوتیلد  و  نکرده ایم  دریافت  پاسخي  هنوز  ولي  است  گذاشته  میان  در  اسالمي 
ریس آزاد نشده است«.رومن نادال متذکر شد که دولت وي خواهان آزادي هر 
جمهوري  مقامات  عملکرد  که  است  امیدوار  و  است  ریس  کلوتیلد  سریعتر  چه 
اسالمي با اظهاراتشان یکي باشد.وي در پایان متذکر شد که دولت فرانسه نازک 
افشار و کلوتیلد ریس را کامال بي گناه مي داند و از دولت ایران مي خواهد تا به 

پیگرد قضایي درمورد این دو نفر پایان بخشد. 

*********************

هاشمي بر لبه تیغ 
 

بر عهده  را  امامت آن  که  نماز جمعه اي  از آخرین  اکبر هاشمي رفسنجاني پس   
به  را  او  که  انتقاداتي  شد.  متحمل  را  بسیاري  اعتراضات  و  انتقادات  داشت 
متهم  نظام  جمهوریت  با  مقابله  به  را  او  اینکه  یا  دادند  نسبت  بیگانه  جریانات 
از  یکي  از  نقل  به  شاید  را  آن  فارس  خبرگزاري  که  بسیاري  انتقادات  کردند. 
مصاحبه شونده هایش صریح تر مطرح کرد یا اینکه از سوي برخي از شخصیت ها 
به  هاشمي تذکر داده شد که از سرنوشت آیت اهلل منتظري عبرت بگیرد. همه این 
واکنش ها سکوت  هاشمي را به همراه داشت تا اینکه تمام این فشارها منجر به 
آن شد که  هاشمي رفسنجاني اعالم کند به دلیل جلوگیري از بروز هر مساله اي 
اما تضعیف  هاشمي منتقدان بسیاري  نماز جمعه شرکت نمي کند.  این هفته در 
داشت کساني که معتقدند سخنان  هاشمي به جاي آنکه محل اعتراض باشد باید 
مورد توجه قرار گیرد به طوري که عماد افروغ در پاسخ به سوالي که از احتمال 
از ریاست مجمع  تشخیص مصلحت  نظام مي پرسید گفته که  برکناري  هاشمي 
»دلیلي براي برکناري او وجود ندارد و فکر نمي کنم که  رهبري خواستار عزلت 
سیاسي آقاي  هاشمي باشند.«  در این میان کسي که از درون خود اصولگرایان 
به  هاشمي مطرح کرد مریم بهروزي دبیرکل جامعه  به معترضان  انتقاداتي را 
مریم  نامید.  درون  از  خودزني  را  اصولگرایان  رفتارهاي  این  که  بود  زینب 
بهروزي با اشاره به تخریب هایي که در مورد  هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري 
از اعضاي شوراي  انجام مي شود،گفت: آقایان  هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري 
مرکزي جامعه روحانیت مبارز هستند که در راس اصولگرایان اند و تضعیف و 
برخورد با آنها رقابت درون جریاني است و به نوعي خود زني است . بهروزي 
ریاست  نهم  دوره  انتخابات  رقابت هاي  ادامه  مسائل  برخي  اینکه طرح  بیان  با 
کاندیداي  الریجاني  و  هاشمي  آقایان   که  آنجا  از  کرد:  است،تصریح  جمهوري 
اظهارات  برخي  مي رسد  نظر  بودند،به  ریاست جمهوري  نهم  دوره  انتخابات 
ریاست جمهوري باشد.   نهم  دوره  رقابت هاي  ادامه  این شخصیت ها  تخریب  در 
مرتضي نبوي در گفت وگو با ایرنا به تشریح نقش  هاشمي رفسنجاني در تشکیل 
جبهه مخالفت با احمدي نژاد اشاره کرد و گفت:  »در میان جریان اصولگرا بیشتر 
احمدي نژاد  به  نه  انگشت شمار  تنها عده اي  و  بودند  احمدي نژاد  بر  متحد  افراد 
گفتند.« وي با اشاره به اینکه  هاشمي از ریاست جمهوري احمدي نژاد خشنود 
نبود، گفت: » هاشمي قبال هم در سال ۸3 نتیجه را به احمدي نژاد واگذار کرده 
بود به همین دلیل ناراضي بود. او به همین دلیل از نتایج انتخابات ناراضي بود 
و آن را قبول نداشت.« نبوي با اشاره به اینکه حمایت رفسنجاني از موسوي 
علني و رسمي نبود و او به صورت رسمي اعالم حمایت نمي کرد، گفت: »حضور 
فرزندان او در ستادهاي انتخاباتي موسوي بسیار مشهود بود. ولي با این حال 
استفاده از نام و عکس رفسنجاني در برنامه هاي تبلیغي موسوي کامال به چشم 
مي خورد و مشخص مي کرد که او حامي موسوي است.« عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به اینکه  هاشمي، خاتمي را بر موسوي ترجیح مي داد، 
گفت: »پس از ریاست جمهوري  هاشمي روابط موسوي و  هاشمي سرد بود و 
اینکه   هاشمي بیشتر ترجیح مي داد خاتمي به صحنه بیاید.« نبوي با اشاره به 
 هاشمي باید در مقابل کارهاي خالف خانواده اش موضع گیري کند تاکید کرد: 
عنوان  به  او  از  همه  بلکه  کند  عاطفي  مسائل  درگیر  را  ذهنش  نباید  » هاشمي 
انتظار دارند که عاقالنه عمل کرده و مسائل عاطفي را کنار  شخصیتي بزرگ 
فرزندان  اعمال  به  باید نسبت  نیز  قانوني  نهادهاي  بلکه  نه تنها  هاشمي  بگذارد. 

 هاشمي موضع گیري انجام دهند.« 

کروبی به هاشمی: شایعه تجاوز 
جنسی در زندانها را پیگیری کنید

در  انتخابات  نتایج  به  معترض  نامزدهای  از  کروبی،  مهدی 
ایران، در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس 
خبرگان، از او خواسته درباره شایعاتی که درباره تجاوز به 
دختران و پسران در بازداشتگاه ها پخش شده است، تحقیق 
کند.این نامه که در وب سایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر 
شده، تاریخ ۷ مرداد یعنی 12 روز پیش را دارد و پسر آقای 
را  نامه  این  پدرش  که  است  نوشته  آن  توضیح  در  کروبی 
و  هاشمی  آقای  برای  فرستادن خصوصی  از  بعد  روز  ده 
منتشر  عموم  برای  است،  نگرفته  او  از  که جوابی  حالی  در 

می کند.
آقای کروبی در نامه خود خطاب به آقای هاشمی می نویسد: 
"عده ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند که برخی افراد 
با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به 
گردیده  آنان  تناسلی  سیستم  در  پارگی  و  جراحات  ایجاد 
با  زندانی  جوان  پسرهای  به  افرادی  دیگر  سوی  از  است. 
دچار  برخی  طوری که  به  کرده اند  تجاوز  وحشیانه  حالتی 

افسردگی و مشکالت جدی روحی و جسمی گردیده اند و در 
کنج خانه های خود خزیده اند."

آقای کروبی گفته است اگر "این رفتارهای شناعت آمیز" را 
اخیر آزاد  افراد مختلف که در روزهای  از  "به طور متواتر 

شده اند" نشنیده بود، باورشان برایش سخت بود.

آقای کروبی از رئیس مجلس خبرگان رهبری خواسته است 
اهلل  با آیت  "به صورتی که صالح می داند"  این موضوع را 
علی خامنه ای، رهبر ایران، در میان بگذارد و نیز هیاتی برای 
این مساله تشکیل دهد. آقای کروبی اعالم آمادگی  بررسی 
کرده است که مسئولیت تحقیق و بررسی جهت تعیین صحت 

و سقم این اخبار را برعهده گیرد.

مهدی کروبی در نامه خود از منابع خبری خود نام نبرده، 
که  گفته اند  من  به  را  مطالب  این  "افرادی  است:  نوشته  اما 
دارای پست های حساس در این کشور بوده اند. نیروهای نام 
و نشان داری که تعدادی از آنها نیز از رزمندگان دفاع مقدس 
بوده اند. این افراد اظهار داشته اند اتفاقی در زندان ها رخ داده 
است که چنانچه حتی اگر یک مورد نیز صدق داشته باشد، 

فاجعه ای است برای جمهوری اسالمی."
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یکي شون دکتره و یکي 
دیگه شون مهندسه! 

مسعود مرعشی
 

به  انگشت  و  بي صبرانه  حتما  سالم.  جان،  خوانندگان   
دهان منتظرید تا پشت پرده اي دیگر را براي شما گرامیان، 
آشکار نماییم، پس بیشتر از این شما را منتظر نمي گذاریم 
و اهداف پلید ترانه امروز را بررسي مي کنیم. ترانه انتخابي 
لس آنجلسي  محبوب  خواننده  از  کاري  »داماد«  امروز 
»حسن شماعي زاده« است. این ترانه از سال ها پیش به 
آمده.  بازار  به  مخملین  انقالب  براي  زمینه سازي  منظور 
واسه دختر شما، واسه دختر شما/خواستگارایي اومدن/
دسته  به  هدیه ها/دسته  با  همشون  هدیه ها،  با  همشون 

اومدن 
در ابتدا موضوعي که توجه هر پژوهشگر منصفي را به 
ترانه  »داماد!«  ترانه است.  نام  انتخاب  خود جلب مي کند، 
سرا از همان بدو امر با نامي فریبنده و جلب نظر کننده، 
قصد دارد دختران دم بخت و پدرانشان را میخکوب کند! 
با شروع ترانه، اتاق فکري پشت ترانه، بدون هیچ مقدمه 
و  براي دخترکان  را  اتوپیا و آرمانشهري  اي،  و حاشیه 
خانواده شان ترسیم مي کند. به این امید که بتواند مخاطب 
خود را حفظ کند. به راستي چه کسي است که نداند در 
برسد  نمي شود، چه  پیدا  هم  داماد  یک نصفه  زمانه،  این 
هزار،  در  یک  اگر  جدید  در عصر  داماد!  دسته  دسته  به 
است،  سرخونه«  »دوماد  نوع  از  شود  یافت  هم  دامادي 
را  مایه دار  ترانه سرا فوج فوج خواستگاران  پس چگونه 

به مخاطب نوید مي دهد؟ 
شما بگین، شما بگین/توي این خواستگارا کي میشه دوماد 

ایشاال 
در این بخش، ماه پشت ابرها نمي ماند و ما مي فهمیم که 
نحو  این  به  داشته،  اغفالگرانه  ظاهري  ترانه،  اول  قسمت 
شما  دختر  »واسه  که  مي کنید  تصور  ابتدا  در  شما  که 
خواستگارایي اومدن«، اما بعد متوجه مي شوید که براي 
شما  از  او  و  آمده اند  خواستگارهایي  سرا  ترانه  دختر 
مشورت مي خواهد تا از بین گزینه هاي فراواني که پیش 

رو دارد، با همفکري شما، یک کیس را انتخاب کند. 
اون یکي شاه پسره، از سر بازار اومده/این یکي افسره و 
با صد تا سرباز اومده/یکیشون تاجره و یکي دیگه شون 
داره/  بازه، همیشه سفره  یکي در خونه  داره/این  حجره 
وزیره  یکي  شازدس/این  کشیده،  ابرو  بلند،  قد  یکیشون 
تابنده داره/دوماد ما باید شازده باشه/عاشق و  اقبال  و 
دل باخته باشه/واسه عروس دلنازک ما، دو سه میلیوني 
دار/ اجاره  هزار  هزار  و  مالکه  یکي  این  باشه/  اندوخته 
اون یکي رئیسه با یه فامیل آبرودار/یکي شون دکتره و 
حساب  و  جبر  استاد  یکي  مهندسه/این  شون  دیگه  یکي 
و هندسه/یکیشون تو کار الماس، یکیشون تو کار فرش/

یکیشون از راه دور فردا قراره برسه 
به  پي  راحتي  به  مي توانید  توصیفات  و  عبارات  این  با 
ببرید. تاجر  باندهاي قدرت و ثروت  خوي »اشرافیگري« 
حجره دار، مالک مسکن، تاجر الماس، تاجر فرش و پسر 
در  مي یابند،  باال  منزلتي  و  قرب  و  ارج  ترانه  در  بازاري 
صورتي که در عالم واقعیت، از هر هزار تا میلیاردر، یکي 
مثل آقاي محصولي کار درست و آدم حسابي در مي آید. 
از همه مهمتر دو، سه میلیون اندوخته مالي، پشتوانه مالي 
داماد دانسته مي شود، در حالي که دولت نهم، یک میلیون 
اجناس  خرید  بن  تومان  میلیون  یک  و  نقد  پول  تومان 
ایراني، به دامادها وام مي داد و آنها را از پشتوانه مالي 
اجاره  عسل،  ماه  عروسي،  خرید  عروسي،  مراسم  براي 

خانه و... بي نیاز مي نمود. 
باغ  داشتن  ترانه،  پشت  فکري  اتاق  که  اینجاست  جالب 
نمي برد.  نام  خوب  داماد  یک  مالک هاي  جزو  را  پسته 
خودتان مي توانید حدس بزنید که این کار فقط به خاطر 
ردگم کني انجام شده. در عبارت »یکیشون دکتره و یکي 
دکترا  مدرک  زیرپوستي،  صورت  به  مهندسه«  دیگشون 
مي شوند،  مطرح  همطراز  و  هم ارزش  مهندسي  مدرک  و 
در صورتي که هر بچه شش ساله اي هم مي داند که یک 
دکتر خیلي باالتر از یک مهندس به حساب مي آید. ناگفته 
دارند  این حرکت قصد  با  بي سواد  پیداست اصالح طلبان 
با  مدرک مهندسي آقاي میرحسین موسوي را هم اعتبار 
مدرک دکتراي آقاي محمود احمدي نژاد نشان بدهند. پس 

ژاژ مي خایند و به عبث مي پایند. 
بگین  خوبه،همگي  خیلي  خوبه،یکیشون  خیلي  یکیشون 
شمام  بکنه،براي  قسمت  بکنه،خدا  قسمت  خدا  ماشاال/ 

ایشاال، ایشاال 
در پایان مخاطب که مي بیند، وعده داماد دار شدن ابتداي 
علي الحساب  بازنشستگان،  حقوق  افزایش  مانند  ترانه، 
به  را  دلش  شده،  منتفي  معلومي  مدت  از  بعد  و  بوده 
»خدا  مي گوید:  که  آنجا  مي کند.  ترانه سرا خوش  آرزوي 

قسمت بکنه، خدا قسمت بکنه، براي شمام ایشاال«!

انقالب مخملین 
چیست؟ 

جهانگیر کرمي* 
 

فرق جامعه فعلي ایران با سال 5۷ در این است که در آن زمان تنها 30درصد جامعه شهري 
بودند اما در حال حاضر بیش از ۷0 درصد جامعه شهرنشین هستند. در شهرهاي بزرگ 

نمي توان فضاي مجازي و واقعیت رسانه را انکار کرد. امروزه استفاده از اینترنت در ایران 
بسیار زیاد است به گونه اي که براساس برخي آمارها نزدیک به 20 میلیون نفر از اینترنت 
استفاده مي کنند. مجموعه اینها نشان مي دهد که استفاده از رسانه ها قبل از اینکه مربوط به 
شاخص انقالب رنگي باشد مربوط به واقعیت مدرن جامعه ایراني است؛ واقعیتي که حتي 
روستاها را نیز درنوردیده است. واقعیتي که با توجه به خیل عظیم تحصیل کردگان جامعه 

ایراني ادبیات استفاده از رسانه در تمام شهرها و روستاها پراکنده شده است. 
یکي دیگر از مولفه هاي انقالب به اصطالح رنگي عدم توسل به قانون است. در جوامعي که 
نبودند. درست است  قانوني  از راه هاي  انقالب رنگي صورت گرفته اصال مدعي پیشروي 
گرجستان(اما  یا  اوکراین  مي دادند)مثل  قرار  تاکید  مورد  را  و خونریزي  عدم خشونت  که 
معموال تاکیدي بر قانون نداشتند چرا که قانون را قبول نداشتند. اساسا بحث بر براندازي 
نظام سیاسي و پدید آوردن نظامي نوین بود. در حالي که در ایران کساني که این حرکت را 
آغاز کردند مدعي حفظ اصل نظام بودند. آنان معتقدند که انحرافي در نظام سیاسي صورت 
گرفته و در پي رفع آن انحراف هستند ضمن اینکه تاکید بر قانون است و قانون اساسي و 
حفظ نظام سیاسي هم محترم شمرده مي شود. بخشي از رهبران جریان مذکور خود در 
زمره فعاالن نظام سیاسي بوده و در ساختار قدرت حضور داشتند.این هم یکي دیگر از 
آنجا  داده است. در  آنها رخ  انقالب رنگي در  با آن کشورهایي است که  ایران  تفاوت هاي 
تمسک به قانون یک مساله فرعي بود در حالي که در ایران اصل بر تمسک به قانون است. 
نکته اینجاست که در ایران نهادهاي حکومتي باید رفتارهایشان را قانونمند کنند. وقتي در 
 ایران به شوراي نگهبان اعتراض مي شود به معناي زیر سوال بردن کلیت شوراي نگهبان 
نیست بلکه این است که چرا اعضاي شوراي نگهبان موضع صریح در حمایت از یک نامزد 
اصل  برگزاري  به  اعتراض  یا حتي  بمانند.  بي طرف  باید  قاعدتا  در حالي که  مي کنند  اتخاذ 
رفتار  فالن  وزارت کشور  که چرا  است  این  بلکه  نیست  وزارت کشور  از سوي  انتخابات 
خاص را در فالن شهرستان داشته و چرا به طور مثال آراي برخي صندوق ها بیش از آراي 

جمعیت آن شهرستان است. 
در ایران این یک ویژگي کامال متمایز را نشان مي دهد که نمي تواند به لحاظ ماهیتي با انقالب 
رنگي یکسان تلقي شود. و سخن آخر؛ غیر از اینکه باید به ماهیت آن حرکت یا تحول توجه 
داشته باشیم باید به دولت هم نیم نگاهي داشته باشیم. دولتي که در آن انقالب رنگي رخ 
و  باشد  »ضعیف«  دولت  که  است  این  از  ویژگي ها  یکي  است.  ویژگي هایي  داراي  مي دهد 
»مشروعیت« آن در استفاده از ابزارها آنچنان زیر سوال رفته باشد که نتواند از آن ابزارها 
استفاده کند. باید فاصله اش با آن »ایدئولوژي« بنیانگذار نظام سیاسي آنقدر زیاد شده باشد 
که اساسا از آن ایدئولوژي اثري نمانده باشد  به تعبیر بهتر آن ایدئولوژي مسخ شده باشد.از 
طرفي هم »حاکمیت ملي« دولت به صورت کالن در ذهن اکثریت مردم زیر سوال رفته باشد. 
اینها هیچ کدام در مورد ایران صدق نمي کند. سه دهه از انقالب ایران گذشته و هنوز انقالبیون 
نسل اول حاضرند و بر ماهیت اصلي انقالب تاکید مي ورزند.در عین حال، دولت مقتدر است 
و ساختارهاي قدرتمندي دارد و حاکمیت و اقتدار ملي در ذهن اکثریت جامعه مخدوش نشده 
است. مردم براي اقتدار ملي کشورشان احترام قائلند. بنابراین ویژگي دولت ایران با سایر 
دولت هاي محصول انقالب رنگي کامال متفاوت است و مجموعه عواملي که در ویژگي تحول 

در ایران مشاهده مي شود با آنچه در آن کشورها رخ داده بسیار دور است. 
* کارشناس مسائل روسیه و قفقاز 

محسن رضایي:  اگر 
بدرفتاري ها درست باشد باید 

عزاي ملي اعالم شود 
 

ماموران  از  یکي  وسیله  به  اسالمي  جمهوري  در  »اگر 
عمل خالف حیثیت و اخالق صورت گیرد، باید عزاي ملي 
اعالم شود چه برسد به اینکه اعمال شنیع علیه تعدادي 
از جوانان کشور صورت گرفته باشد.« محسن رضایي، 
را در  این سخنان  نظام،  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
از  از حقوق بشر پس  دفاع  با جمعیت حقوقدانان  دیدار 
اخیر مطرح  این جمعیت درباره حوادث  شنیدن گزارش 
کرد. به گزارش سایت شخصي رضایي، وي خطاب به 
این  که  است  تکلیف  شما  »بر  گفت:  انجمن  این  اعضاي 
ارسال  نیز  کشور  مسوول  مقامات  براي  را  گزارش ها 
بنده بدهید  به  این گزارش یک رو نوشت هم  از  کنید و 
نظام  مصلحت  تشخیص  دبیر  کنم.«  پیگیري  را  آن  تا 
اضافه کرد: »اگر گزارش شما درباره بدرفتاري با مردم 
در خیابان ها و زندان ها درست باشد، تمامي مقاماتي که 
مسوول هستند حداقل باید عزل و به دست دادگاه سپرده 
شوند.« رضایي افزود: »تقویت جمهوري اسالمي صرفا 
دولتي  مقامات  و  حکومتي  نهادهاي  تقویت  و  تایید  به 
هست.«  هم  آنها  رفتار  اصالح  براي  تالش  بلکه  نیست، 
جمعیت حقوقدانان دفاع از حقوق بشر که بیشتر اعضاي 
آن از جانبازان دفاع مقدس هستند، با هدف دفاع از حقوق 
احمدلو، رئیس جمعیت حقوقدانان  فعالیت مي کند.  مردم 
دفاع از حقوق بشر، درابتداي این دیدار در گزارشي از 
وقایع چند هفته گذشته گفت: »محاکمات اخیر هم در شکل 
و هم در محتوا، نواقص حقوقي زیادي دارد.« وي افزود: 
»جمعیت، براي آزادسازي افرادي که جرمي مرتکب نشده 
بودند، تالش زیادي کرد و توانست در این مدت، عده اي 
از این افراد را آزاد کند.«رئیس جمعیت حقوقدانان دفاع 
از حقوق بشر اضافه کرد: »این جمعیت همچنین درباره 
بدرفتاري ماموران، گزارش هایي را تهیه کرده و از طریق 

مراجع قانوني در حال پیگیري آنهاست.« 

موسوي:  آیا اهانت به کروبي 
خدمت به بیگانه نیست؟ 

 
اهانت  به  پاسخي  جاری   هفته  موسوي  میرحسین 
کنندگان به مهدي کروبي داشت. او اهانت به کروبي را 
خدمت به بیگانگان توصیف کرد. میرحسین موسوي در 
دیداري که با اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات 
داشت در انتقاد و اعتراض به اظهاراتي که علیه بزرگان 
عملکرد  به  انتقاد  با  ویژه  به  و  مي شود  مطرح  کشور 
گفت:  وي  داد.  نشان  را  واکنشي  چنین  سیما  و  صدا 
 »آیا آمریکا ترجیح مي دهد صدا و سیماي ما یک رسانه 
یا با دروغگویي هاي پي  منصف و مورد اطمینان باشد 
در پي اعتماد مردم را از دست بدهد؟ آیا کساني که باعث 
خارجي  رسانه هاي  به  خبر  گرفتن  براي  مردم  شده اند 
یا کساني  بیگانگان هستند  منافع  دنبال  به  کنند  مراجعه 
که مي گویند رسانه ملي بي طرف باشد و اخبار را شفاف 
بیان کند؟ آیا اگر آمریکا تمام قدرتش را بسیج مي کرد 
مي توانست به اندازه اتفاقاتي که در زندان ها افتاده است 
که  کیهان  روزنامه  آیا  بزند؟  لطمه  انقالب  و  کشور  به 
مي دهد  قرار  نظام  مقابل  را  روشنفکر  و  فرهیخته  قشر 
ناخواسته همسو با بیگانگان قدم برنمي دارد که همطراز 
منافقین با نظام دشمني مي کند و در جهت منافع آمریکا 
و انگلستان گام برمي دارد. آیا اهانت به آقاي کروبي که 
توان بسیج جمع هاي مومن و دلسوز به نظام و کشور را 

دارد خدمت به منافع بیگانه نیست؟« 
وي با اشاره به اینکه هیچ  یک از نیروهاي دلسوز انقالب 
نمي خواستند این حوادث روي دهد با تأکید بر سوءظن 
افزود: »مردم  بیگانگان  نیات  به  مردم کشورمان نسبت 
جوي  در  خود  اعتراضات  و  خواسته ها  طرح  خواهان 
آرام و عاري از تشنج بوده و هستند و آن کساني که 
با برهم زدن تجمعات آرام مردم آن را خونین کردند به 

منافع بیگانگان خدمت مي کنند.« 
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طي دو سال گذشته سه بار اتفاق افتاد 

 

پایگاه هاي هسته یي پاکستان در 
معرض حمالت القاعده  

 
گروه بین الملل؛ یک کارشناس برجسته انگلیسي در زمینه زرادخانه هسته 
یي پاکستان گفت پایگاه هاي تسلیحات هسته یي این کشور طي دو سال 
گذشته دست کم سه بار مورد حمله القاعده و طالبان قرار گرفته است. این 
اظهارات از سوي کارشناس برجسته زرادخانه هاي هسته یي پاکستان 
نگراني ها را درباره احتمال دستیابي تروریست ها به یک وسیله هسته 
یي تشدید مي کند؛ بمباران یک تاسیسات اتمي مي تواند عامل بروز یک 
فاجعه هسته یي باشد. به نوشته روزنامه دیلي تلگراف، پروفسور شان 
گریگوري مدیر واحد تحقیقات امنیتي پاکستان در دانشگاه بردفورد، طي 
نامه یي به نشریه ضدتروریستي آکادمي نظامي وست پوینت امریکا در 
مورد سه حمله به تاسیسات هسته یي پاکستان از نوامبر 200۷ توضیح 

داد و احتمال بروز حمالت بیشتر در آینده را مطرح کرد. 

وي گفت؛ شبه نظامیان در اول نوامبر 200۷ به یک تاسیسات انبار هسته 
یي در سارگودا حمله کرده اند. در 10 دسامبر 200۷ علیه یک پایگاه هوایي 
هسته یي در کامره یک بمبگذاري انتحاري انجام داده اند و ورودي یکي از 
نیروگاه هاي هسته یي اصلي پاکستان را در آگوست 200۸ منفجر کرده 
اند. به گفته وي این حمالت به رغم یک محاصره امنیتي شدید در اطراف 
این تاسیسات و کمک فني میلیون دالري امریکا براي جلوگیري از نفوذ 
شبه نظامیان انجام شده اند. دکتر آنوپام سریواستاوا مدیر مرکز تجارت 
بین الملل و امنیت دانشگاه جرجیا که مشاور دولت امریکا در زمینه مسائل 
امنیت هسته یي نیز هست به روزنامه دیلي تلگراف گفت، معتقد است بیش 
از سه حمله علیه تاسیسات هسته یي پاکستان به وقوع پیوسته و طالبان 
و القاعده حمالت خود را تشدید خواهند کرد. سریواستاوا همچنین گفت با 
توجه به خصومت فزاینده بین تشکیالت نظامي پاکستان و شبه نظامیان، 
افزایش تعداد این حمالت به تاسیسات هسته یي این کشور اجتناب ناپذیر 
است. این در حالي است که در واکنش به این اظهارات، سخنگوي ارتش 
انگلیسي،  روزنامه  این  گزارش  رد  ضمن  )چهارشنبه(  دیروز  پاکستان 
تاکید کرد پایگاه هاي هسته یي ما امن و حفاظت شده است. اطهر عباس 
در بیانیه یي تاکید کرد هیچ احتمالي وجود ندارد که تسلیحات هسته یي 
این کشور به دست شبه نظامیان طالبان بیفتد یا از سوي آنها هدف حمله 
قرار بگیرد. وي در عین حال با تایید حمالت شبه نظامیان اظهار داشت؛ 
در پایگاه هاي نظامي مورد اشاره در این مقاله تسلیحات هسته یي وجود 
تاسیسات  اند  تاکید کرده  پاکستان همواره  ارتش  نداشته است. دولت و 
القاعده  مطلق  به طور  و  است  و حفاظت شده  امن  این کشور  یي  هسته 
این  باشند.  داشته  دسترسي  ها  مکان  گونه  این  به  توانند  نمي  طالبان  و 
سخنان در حالي گزارش مي شود که طي چند روز گذشته تمامي اخبار 
این کشور تحت الشعاع صحت و سقم کشته شدن بیت اهلل محسود رهبر 
طالبان پاکستان قرار گرفته است. از طرف دیگر ارتش پاکستان همچنان 
به سرکوب شبه نظامیان این کشور ادامه مي دهد. گزارش ها حاکي از 
آن است که طي 24 ساعت گذشته، یک شبه نظامي طالبان در درگیري 
ارتش  سخنگوي  شدند.  دستگیر  دیگر  تن   29 و  کشته  سوات  دره  هاي 
تاکید  دره سوات  در  امنیتي  نیروهاي  موفقیت  به  اشاره  پاکستان ضمن 
امنیتي، 15 عامل شر را  کرد؛ در این عملیات در دهکده »بیها« نیروهاي 
نیز کشف کردند. همچنین در  دستگیر و مقادیر زیادي سالح آتشین را 
فعالیت هاي  به  نفر مظنون  حومه دهکده هاي »چهپریال« و »مدیال« دو 
تروریستي دستگیر شدند. سخنگوي ارتش پاکستان در دره سوات افزود؛ 
هنگام عملیات بازجویي در دهکده »درمئي« شبه نظامیان طالبان نیروهاي 
نیروهاي  کارمند  یک  آن  نتیجه  در  که  دادند  قرار  حمله  مورد  را  امنیتي 
طالبان  نظامي  دو شبه  گفت؛  عباس  اطهر  باخت.  این کشور جان  امنیتي 
در منطقه »خیرا رئي« در مقابل نیروهاي امنیتي تسلیم شدند، نیرو هاي 
امنیتي سه سنگر طالبان را در دهکده »رمپتایي« تخریب و پنج نفر از آنان 
را دستگیر کردند. سخنگوي ارتش افزود در بین آوارگان »ماالکند« بیش 

از 249 هزار کارت نقدي را توزیع کرده ایم. 

آریاس و آنفلوآنزاي خوکي 
اسکار آریاس، رئیس جمهور کاستاریکا اعالم کرد که به آنفلوآنزاي 
خوکي مبتال شده است. آریاس که برنده جایزه نوبل صلح در سال 
19۸۷ میالدي است و 6۸ سال سن دارد در بیانیه اي اعالم کرد: » به 
غیر از تب و زخم گلو، به طور کلي حالم خوب است و در شرایط 

مناسبي براي انجام کار هایم از روش هاي ارتباطاتي هستم.« 

پایگاه هاي نظامي روسیه 
روسیه قصد دارد سال آینده 500 میلیون دالر )300 میلیون پوند( 
آبخازیا که  نظامي در منطقه جدایي طلب  پایگاه هاي  تقویت  براي 
پوتین،  والدیمیر  کند.  سرمایه گذاري  است  گرجستان  به  متعلق 
براي  آبخازیا  به  ورود  هنگام  را  مطلب  این  روسیه  نخست وزیر 
انجام مذاکرات اعالم کرد. مسکو استقالل آبخازیا را به رسمیت 

مي شناسد.

تظاهرات طرفداران زالیا 
تظاهرات  بزرگ ترین  از  یکي  در  هندوراس  موقت  دولت  مخالفان 
پایتخت  به  را  خود  پیاده  پاي  با  نظامي،  کودتاي  از  بعد  مردمي 
رساندند تا خواستار بازگشت رئیس جمهوري معزول کشورشان 
شوند. دولت موقت هندوراس بعد از ورود مخالفان به تگوسیگالپا، 

در این شهر حکومت نظامي اعالم کرد. 

فراخوان همکاري با اپوزیسیون 
روزنامه زمان چاپ ترکیه به درخواست نخست وزیر این کشور 

از احزاب و گروه هاي مختلف براي حل و فصل مناقشه با کردها 
از  اردوغان  طیب  رجب  نوشته:  مورد  این  در  و  کرده  اشاره 
اپوزیسیون ترکیه خواسته که با حزب عدالت و توسعه همکاري 
این  در  کرد  و  ترک  اقوام  کهنه  مناقشات  براي  راهکاري  تا  کنند 

کشور پیدا شود. 

مشروعیت طلبي فتح 
عرب نیوز چاپ عربستان سعودي با اشاره به معرفي نسل جدید 
شاید  است:  نوشته  برغوثي  مروان  جمله  از  فتح  جنبش  رهبران 
محمود عباس مي خواهد از این طریق، مشروعیت از دست رفته اش 
البته این مساله نه فقط از بعد داخلي،  بلکه  را به دست بیاورد و 
از بعد بین المللي نیز در مشروعیت جنبش فتح تاثیر زیادي خواهد 

داشت. 

روانشناسي و بازجویي 
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در گزارش صفحه اول خود به 
همکاري برخي روانشناسان آمریکایي با سازمان سیا اشاره کرده 
و نوشته: در سال 2002 میالدي دو روانشناس آمریکایي بودند که 
روش هاي جدید بازجویي از مظنونان به دست داشتن در عملیات 
برنامه  این  از  تازه جزئیاتي  را طراحي کردند و حاال  تروریستي 

منتشر شده است. 

طرح چهار سیاستمدار امریکایي 
براي حل بحران خاورمیانه  

 
جیمي کارتر، جیمز بیکر، برنت اسکوکرافت و زبیگنیو برژینسکي 
طي پیشنهادي اعالم کردند امریکا باید طرحي فراگیر درخصوص 
صلح در خاورمیانه ارائه کند. آنها پیشنهاد کردند امریکا باید طرحي 
فراگیر درخصوص صلح ارائه کند که بر اساس آن حق اسرائیل در 
موجودیت داشتن به رسمیت شناخته شود، با تشکیالت خودگردان 
فلسطین و جنبش حماس مذاکره شود و سپس گام هاي صریحي 
این  برداشته شود.  برابر صلح«  اجراي اصل »زمین در  به سوي 
شده  ضبط  ویدئویي  نوار  یک  در  امریکایي  اسبق  دیپلمات  چهار 
تحت عنوان »امید جدید درخصوص صلح« اعالم کرده اند؛ امریکا 

باید به درگیري هاي اسرائیل و فلسطین پایان دهد.   

افزایش رشد مسلمانان اروپا  
 

یک روزنامه انگلیسي در گزارشي نوشت تا سال 2050 حدود 20 
درصد جمعیت اتحادیه اروپا )100 میلیون نفر( را مسلمانان تشکیل 
خواهند داد. روزنامه انگلیسي دیلي تلگراف در گزارشي نوشت تا 
را مسلمانان  اروپا  اتحادیه  سال 2050 حدود 20 درصد جمعیت 
تشکیل خواهند داد. این روزنامه انگلیسي در نقشه یي از اتحادیه 
اروپا ترکیب جمعیت مسلمانان در کشورهاي مختلف اروپا را ارائه 
کرده است. تعداد مسلمانان در اروپا طي 30 سال گذشته دو برابر 
شده است و انتظار مي رود تا سال 2015 این تعداد نیز بار دیگر 
نام  بلژیک هفت  پایتخت  »بروکسل«  اکنون در  برابر شود. هم  دو 
»محمد«، »آدم«، »ایوب«، »مهدي«، »ریان«، »امین« و »حمزه« در بین 

بیشترین اسم هایي هستند که براي پسران انتخاب مي شود.
  

 ازدواج شیعیان و اهل تسنن عراق 
جایزه دارد  

 
دولت عراق به شیعیان و اهل تسنن که پیمان ازدواج ببندند، جایزه 
اینترنتي روسي اوترا، جوانان شیعه  مي دهد. به نوشته روزنامه 
و سني که با یکدیگر ازدواج کنند دو هزار دالر جایزه مي گیرند و 
تاکنون یک هزار و هفتصد زوج جوان این جایزه را دریافت کرده 
اند. این جایزه با توجه به اینکه یک چهارم مردم عراق زیر خط فقر 
به سر مي برند یعني با روزي کمتر از دو و نیم دالر زندگي مي 

کنند، خیلي قابل توجه است. 

بر اساس این گزارش در اوج خشونت در عراق تعداد چنین ازدواج 
هایي به شدت کاهش یافت اما دولت با به کارگیري تدبیر مناسب 
موجب رونق گرفتن مجدد آنها شده است و عالوه بر این به لطف 
چنین اقدامي درگیري بین شیعیان و اهل تسنن روز به روز کمتر 
مي شود. دولت عراق در این اواخر 15 مراسم باشکوه ازدواج براي 
زوج هاي جوان شیعه و سني برگزار کرده است. گفتني است در 
زمان حکومت صدام تعداد موارد ازدواج بین شیعیان و اهل تسنن 
عراق خیلي زیاد بود اما پس از سرنگوني وي رادیکال هاي هر دو 
طرف زد و خوردهاي زیادي به وجود آوردند و خیلي ها از ترس 

از ازدواج خودداري کردند. 

نخستین وزیر خارجه زن 
در موریتاني  

 
 مقام هاي موریتاني اعالم کردند رئیس جمهور این کشور، موالي 
ولد محمد االغظف نخست وزیر را در سمت خود ابقا کرد و دولت 
انتشار حکم  به  اقدام  داد. رسانه دولتي موریتاني  جدیدي تشکیل 
انتصاب 2۷ وزیر کرد. اکثر این افراد حامیان »محمد ولد عبدالعزیز« 
رئیس جمهور هستند. براي اولین بار در تاریخ جهان عرب یک زن 

پست وزارت امور خارجه را برعهده خواهد گرفت. 

»ناها بنت حمدي ولد مکناس« وزیر خارجه جدید موریتاني ریاست 
براساس  دارد.  برعهده  را  رئیس جمهور  یک حزب کوچک حامي 
بالفاصله  االغظف،  محمد  ولد  موالي  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش 
عنوان  به  نظامي  دولت  پیشین  رئیس  عبدالعزیز  ولد  آنکه  از  پس 
یادکرد،  سوگند  آگوست  پنج  در  موریتاني  منتخب  جمهور  رئیس 

درخواست استعفا کرد.  
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 سال بد،  سال باد 
 

توماس میروف*/
ترجمه فرزانه سالمي 

 
سال جاري میالدي مي توانست سال خیلي خوبي براي اروپا باشد. از یک 
طرف مي شد 20 سالگي فرو ریختن دیوار برلین را در ماه نوامبر جشن 
گرفت و از طرف دیگر، پنج سالگي پذیرش اعضاي جدید در اتحادیه اروپا 
و گسترش مرزهاي آن هم که جاي خودش را داشت. سایه جنگ سرد 
نیز  بود  آورده  وجود  به  اروپا  در  مناقشه اي  چنین  که  شکاف هایي  و 
این هم جاي خوشحالي  و  بود  گذشته  اروپا  از سر  اخیر  در سال هاي 

داشت. 
اما اروپا به جاي آنکه امسال مشغول آتش بازي و خوشحالي باشد، خود 
را درگیر بحران جهاني اقتصاد مي بیند و این بزرگ ترین چالشي است که 
از سال 19۸9 میالدي تاکنون، اروپا را تحت تاثیر خود قرار داده است. 
اروپا سال هاي اخیر را با رشد اقتصادي نسبتا خوبي سپري کرده بود اما 
حاال اعضاي جدید اتحادیه اروپا در شرق این قاره، سخت ترین ضربات 
را از بابت بحران اقتصادي متحمل شده اند. این بحران ابتدا کشورهاي 
اروپاي غربي را تحت تاثیر خود قرار داد اما حاال اروپاي شرقي است که 
هر روز با کابوس این بحران روبه رو است. حاال دیگر پیوستن به اقتصاد 
جهاني -که زماني نه چندان دور منبع سرمایه، ثبات و نوآوري به شمار 
مي آمد- به تهدیدي براي هر یک از کشورهاي بحران زده اروپایي تبدیل 

شده است. 

پرسشي که در چنین شرایطي مطرح مي شود این است که آیا بحران فعلي 
مي تواند وحدت اروپا را قرباني کند و آن را از بین ببرد یا نه؟ چهار نکته 
در راستاي بررسي این مساله باید مورد توجه قرار بگیرند تا مشخص 

شود آیا اروپا مي تواند از این بحران جان سالم به در ببرد یا نه. 
نکته اول به گسترش اتحادیه اروپا و افزایش شمار اعضاي آن بر مي گردد. 
در اینکه تشکیل اتحادیه اروپا دستاورد مهمي براي کشورهاي اروپایي 
بوده هیچ شکي نیست. اتحادیه اروپا بزرگ ترین منطقه متحد تجاري در 
دنیا را تشکیل مي دهد و از طرف دیگر، تولید ناخالص داخلي آن بیش از 
30 درصد از کل تولید ناخالص داخلي دنیاست. اما اهمیت عضویت در 
اتحادیه اروپا منحصر به مباحث اقتصادي و تجاري نمي شود و مسائل 
دیگري هم در این خصوص اهمیت دارد. شاید بهترین شاهد براي این 
مدعا تالش و انگیزه بسیار زیاد سه کاندیداي فعلي پیوستن به اتحادیه 
اروپا باشد؛ یعني ترکیه، مقدونیه و کرواسي. از اینها گذشته، پنج کشور 
اتحادیه  در  عضویت  کاندیداهاي  جزو  مي خواهند  که  هستند  هم  دیگر 
مونته نگرو،  هرزگوین،  و  بوسني  از  عبارتند  کشورها  این  باشند.  اروپا 
شوراي   1244 قطعنامه  اساس  بر  هویتش  که  کوزوویي  و  صربستان 

امنیت سازمان ملل متحد تعریف شده است. 

لیسبون  معاهده  برمي گردد.  اروپا  اتحادیه  داخلي  به ساختار  دوم  نکته 
بازتعریف جدید عملکرد اتحادیه اروپا را مورد توجه قرار داده اما هنوز 
در  این  و  ندارد  قرار  اعضا  توافق  مورد  کامل  صورت  به  معاهده  این 
حالي است که نیاز به افزایش انعطاف پذیري و فعالیت برخي از نهادهاي 
اتحادیه اروپا به وضوح حس مي شود. البته بحران اقتصادي جهاني را 
نیز نباید از یاد برد که ایجاد اصالحات در اتحادیه اروپا را ضروري تر 

از هر زمان دیگر کرده است. 

 2004 سال هاي  در  که  کشوري   12 است.  یورو  پول  واحد  سوم  نکته 
با  را  متعهد شدند که خود  پیوستند،  اروپا  اتحادیه  به  و 200۷ میالدي 
قوانین این اتحادیه تطابق دهند اما تاریخي الزام آور براي تحقق آن تعیین 
نشده است. به همین خاطر، روند گسترش محدوده کشورهایي که واحد 
پول شان یورو است در حال حاضر و به خصوص در کشورهاي اروپاي 
مرکزي و شرقي به شدت کند شده است. تاکنون از میان این کشورها 

تنها اسلوواني و اسلوواکي واحد پول شان یورو شده است. 

به خوبي  توانست  دنیا  مالي  و  اقتصادي  بحران  که  است  در حالي  این 
معرفي  زمان  از  بدهد.  نشان  را  یورو  پول  واحد  از  استفاده  مزیت هاي 
سرعت  به  توانسته  پول  واحد  این  اروپایي،  کشورهاي  بازار  به  یورو 
خودش را باال بکشد. یورو در حال حاضر یک چهارم از ذخایر ارزي کل 
بانک هاي مرکزي دنیا را تشکیل مي دهد و در بسیاري از معامالت جهاني، 

گوي سبقت را از دالر ربوده است. 

آخرین نکته اما به وحدت اروپا بر مي گردد. گسترش مرزهاي اتحادیه 
و  بود  اتحادیه  این  جدید  اعضاي  سود  به  اقتصادي  لحاظ  از  اروپا 
استانداردهاي زندگي آنها را به طرز قابل توجهي افزایش داد اما تغییرات 
زیادي در کشورهاي قدیمي عضو اتحادیه اروپا نیز رخ داد و این مساله 
به خصوص از لحاظ اجتماعي اهمیت زیادي داشت زیرا اکنون مردم و 
کشورهاي این اتحادیه به وضوح در کنار هم قرار گرفته اند و این هویت 

جدیدي براي اروپا ایجاد کرده است. 

از سوي دیگر، اعضاي جدید اتحادیه اروپا الگویي را در عرصه اقتصادي 
پیاده کرده اند که هم به اعضاي جدید و هم به اعضاي قدیمي این اتحادیه 
سود مي رساند. در این الگو، استفاده از سرمایه خارجي براي تامین مالي 
داخلي مورد توجه قرار دارد و در عین حال سیستم بانکي این کشورها تا 

حد قابل توجهي در اختیار بانک هاي اروپاي غربي است. 

را  فرصت  این  غربي  اروپاي  بانک هاي  و  کمپاني ها  به  رویه اي  چنین 
مي دهد که از بازارهاي جدید سود ببرند و پتانسیل هاي استفاده نشده 
خود را به کار بگیرند. چنین شرایطي در عین حال به ایجاد فرصت هاي 
شغلي در اروپاي مرکزي و غربي منجر مي شود و به همین جهت است 
به گذشته و  عقبگرد  به  نمي توان  نیز  فعلي  بحراني  که حتي در شرایط 
خراب کردن تمام این پل ها فکر کرد. در حال حاضر، اتحادیه اروپا براي 

برون رفت از بحران به وحدت نیاز دارد. 
 

 *رئیس بانک توسعه و نوسازي اروپا 
 RCW :منبع

شوخی با مطبوعات ایران
گفت: مهدی کروبی پدر اصالحات است. ) جراید(

گفتم: ماشاا...  چه اسم قشنگی ، خدا حفظش کند حاال پسر است یا 
دختر؟ اصالحات را عرض می کنم!

گفت: شاه دزد محکوم شد! ) جراید(
گفتم: حتما به قصر می رود.!

گفت : ثبت اسناد شیراز با کمبود فضا روبروست ) جراید(
گفتم: این هم تقصیر آمریکاست که هی فضا را اشغال می کند!

گفت: شهرداری پول ندارد ) جراید(
گفتم: خوب مثل همیشه از مردم بگیرد جیب مردم و شهرداری ندارد 

که!

گفت: چگونه می توان نفر اول کنکور شد!
گفتم: خیلی ساده با خریدن سوالها!

گفت: برخی از نمایندگان ما ساده هستند! ) جراید(
گفتم:  بله درسته، اما برخی از آنها راه راه هستند که در آفرقا زندگی 

می کنند!

گفت: امسال از دانش آموزان پول گرفته نمی شود.) جراید(
گفتم: کامال درسته ، از پدر و مادرانشان گرفته خواهد شد!

گفت: وزیر راه و ترابری گفته هر کس چاله ای در خیابان دید گزارش 
کند و جایزه بگیرد! ) جراید(
گفتم: الو ..... راه و ترابری؟

گفت: بله بفرمائید.
گفتم: ببخشید مگر وزیر راه نگفته اگر چاله ای دیدید گزارش کنید 

و ...
گفت بله درسته مگر حاال شما چاله ای دیدید؟

گفتم: نه!!!! ندیدم اگر می دیدم که توش نمی افتادم!!!

تلنگر
صمد شکارچی 

رهبر تروریست هاي اندونزي کشته 
نشده است  

پلیس اندونزي اعالم کرد؛ شبه نظامي مظنون کشته شده در محاصره 
نورالدین  ضدتروریست،  پلیس  سوي  از  گذشته  هفته  ساعته   16
محمد تاپ تحت تعقیب ترین شبه نظامي اندونزي نبوده است. ادي 
گفت؛  اندونزي  ملي  پلیس  هویت  تشخیص  واحد  رئیس  ساپاروکو 
آزمایش هاي مقایسه دي ان اي جسد با اعضاي خانواده نورالدین 
گفت؛  تلویزیوني  مطبوعاتي  کنفرانس  در  ساپاروکو  است.  منفي 
ندارد.  مطابقت  نورالدین  خانواده  اعضاي  با  اي  ان  دي  آزمایش 
محلي  هاي  رسانه  آسوشیتدپرس،  خبرگزاري  گزارش  اساس  بر 
آسیا،  در شرق  القاعده  خوانده  فرمانده  نورالدین  اند  داده  گزارش 
اما  امنیتي کشته شده است.  نیروهاي  با  در یک درگیري مسلحانه 
ساپاروکو اظهار داشت؛ مردي که در تیراندازي روز شنبه در خانه 
یي روستایي در مرکز جاوه کشته شده یک مسوول گل آرایي به نام 
ابراهیم بوده است. ساپاروکو افزود؛ وي مسوول گل آرایي در هتل 
ماریوت و کارلتون بوده که بمبگذاران انتحاري آنها را ماه گذشته 
را  تن   50 از  بیش  کشتن خود  بر  و عالوه  دادند  قرار  حمله  مورد 
زخمي کردند. اما نانان سوکارنا سخنگوي رئیس پلیس ملي اندونزي 
ابراهیم را »طراح و سازمان دهنده بمبگذاري ها« معرفي کرد و گفت؛ 
پنج مظنون دیگر این انفجار ها از جمله نورالدین آزاد هستند. نانان 
دوربین  توسط  که  جدیدي  کوتاه  تصاویر  دادن  نشان  با  سوکارنا 
هاي امنیتي ضبط شده، گفت؛ ابراهیم که دست کم دو سال قبل از 
حمالت ماه ژوئیه در هتل کار مي کرده، سه ماه قبل از حمله اهداف 
را شناسایي کرده و یک روز قبل از حمله، مواد منفجره را به درون 
هتل برده است. این تصاویر چهره نه چندان واضح یک مرد را نشان 
داد که سوار بر یک وانت کوچک وارد هتل ماریوت مي شود و چیز 
هایي را که به گفته پلیس سه ظرف حاوي مواد منفجره است، وارد 
راهنمایي  حال  در  را  ابراهیم  عالوه  به  تصاویر  این  کند.  مي  هتل 

بمبگذاران انتحاري نشان مي دهد. 

نحوه همکاری
با هفته نامه پرشین

دختران  ایراني،  جوانان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
غیر  و  اینترنتي  نویسندگان  همه  و  پسران،  و 
به  دعوت  باشند  که  دنیا  هرکجاي  در  اینترنتي! 
همکاري مي نماید. دوستان مي توانند مطلب، مقاله، 
آثار خود  دیگر  و  کاریکاتور  داستان، شعر، عکس، 
را با رعایت نکات زیر، براي انتشار در این نشریه 

ارسال نمایند:

-1 هفته نامه پرشین، پیرامون پناهندگان، مهاجرین، دانشجویان 
ایرانیان منتشر می  و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
این موضوع  به  غیر مستقیم  یا  باید مستقیم  آثار  طبعا  و  شود 
مرتبط باشند. با توجه به این مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري 

در تعداد آثار ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم )font( فارسي ارسال کرده و از 

فرستادن مطالب پینگلیش و فینگلیش جدا خودداري نمائید!
-3 آثار ارسالي باید ویرایش شده و عاري از اغالط امالیي و 

آماده براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي باید داراي عنوان )تیتر(، و توضیح کوتاه 

یک جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود متن باشد. ضمنا با توجه 
به قالب صفحات نشریه، مشخص کنید که مطلب خود را براي 
انتشار در کدام صفحه نشریه ارسال مي کنید. در صورت عالي 
بودن مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جدیدي مخصوص آن 
پرشین  ثابت  و  از همکاران جدید  نویسنده  و  ایجاد خواهد شد 

خواهد بود.
یا چند  تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یک  به لحاظ زیبا شدن و   5-
عکس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال نمائید. در صورت 
عدم دسترسي به عکس مورد نظرتان مي توانید مشخصات آن 

را شرح دهید تا ما خود اقدام به تهیه آن نمائیم.
ارسال  نشریه  انتشار  از  قبل  هفته  یک  حداقل  باید  مطالب   6-
مطالب  تعداد  زیادبودن  علت  به  است  ممکن  این حال  با  گردند. 
رسیده، و یا مناسبتي بودن آن، برخي از مطالب در شماره هاي 

بعدي منتشر شوند.
-۷ عکاسان، طراحان و کاریکاتوریست ها مي توانند آثار خود 
را با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، براي نشریه ارسال 

نمایند.
-۸ در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات شخصي، 

آدرس وبالگ و تجربیات قبلي احتمالي خود را ذکر کنید.
-9 مطالب خود را ترجیحا در فایل word و یا notepad ذخیره 
کرده و یا با فرمت Unicode یا Arabic تایپ کرده و ارسال 

نمائید.
است.  آزاد  آثار  ویرایش  و  گزینش  در  پرشین  نامه  هفته   10-
هرگونه تغییر محتوایي قبل از انتشار به اطالع نویسنده خواهد 

رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

ژاپن چگونه سیستم مالي خود را ترمیم کرد 

درس هایي که 
نمي آموزیم 

منبع:وال استریت ژورنال 
ترجمه: صونا ولي پور 

 

مقامات قانونگذار در سراسر دنیا، حاال مشغول بررسي شیوه هاي 
راه حل هایي  از  یکي  هستند.  دیگر  مالي  بحران  وقوع  از  جلوگیري 
که این روزها بررسي مي شود، تشدید الزامات مربوط به سرمایه 
مؤسسات مالي، با باالتر بردن سطح سرمایه مورد نیاز است اما 
اصالحات سیستم بانکداري ژاپن نشان مي دهد راه بهتري هم ممکن 
است. وقتي حباب اقتصادي ژاپن در سال هاي 1990 متالشي شد، 
سال ها طول کشید تا سیاستگذارها مساله اصلي را دریابند؛ سالمت 
سیستم مالي. وقتي نکته را دریافتند، از وجوه عمومي به بانک هاي 

بزرگ ژاپن تزریق کردند، بیمه هاي سپرده ها را بهبود دادند و حذف 
دارایي هاي غیرقابل وصول بانک ها را، بر اساس ارزیابي هاي دقیق 
و سختگیر از ریسک، سرعت بخشیدند. بازار به گزینش بانک هایي 
فقط  نه  و  الزامات مضاعف  از  بتوانند تحت سیستمي  که  پرداخت 
از  بسیاري  ترتیب،  این  به  بیاورند.  دوام  سرمایه،  حداقل  الزامات 
بانک هاي ناتوان، جذب بانک هاي بزرگتر شدند. همچنین ژاپني ها از 
»کژمنشي«، با اجتناب از قرار دادن بانک هایي در طبقه »آنقدر بزرگ 
هست که سقوط نکند« پرهیز کردند و به جاي آن، قانونگذاران تاکید 
الزاماتي  بي آنکه  گذاشتند،  بانک ها  ریسک  کنترل  بهبود  بر  بیشتر 
براي باال بردن سطوح سرمایه وضع کنند. به این ترتیب، سیستم 
سال  از  ژاپن  اقتصاد  و  بازیافت  را  خود  سالمت  زودي  به  مالي 
2001، هفت سال پیاپي، رشدي بي وقفه را تجربه کرد.امروز، تفکر 
قانونگذاران در اروپا و ایاالت متحده بر این فرض استوار شده که 
مؤسسات مالي بزرگ »آنقدر بزرگ هستند که سقوط نکنند.« این 
تفکر، بانک ها را ترغیب به قبول ریسک هاي بسیار مي کند، به این 
در شرایط  مثال  و  نکنند«  که سقوط  بزرگ هستند  »آنقدر  که  امید 
احتمال  افزایش  باعث  همین  بود.  آنها خواهد  دولت حامي  بحران، 
افزون  مي شود.  دولتي  کمک هاي  دریافت  به  متعدد  بانک هاي  نیاز 
به  بانک ها  الزام  بر  به تمرکز  را  قانونگذاران  تفکري  این، چنین  بر 
داشتن سطوح باالتر »سرمایه براي تداوم بقا« مي کشاند؛ سرمایه اي 
از جنس حقوق صاحبان سهام عادي. این راه، خطرناک است. این 
مقامات  وقتي  است.  بیراهه  برد،  جایي  به  راه  آنکه  از  بیش  تفکر، 
نیست  معلوم  بانک ها طلب مي کنند،  از  باالتري  قانونگذار، سرمایه 
باشند.  بازارهاي سرمایه  از  این سرمایه  به تحصیل  قادر  بانک ها 
پس در این حالت مجبور به جمع و جور کردن ترازنامه شان براي 
پاسخ به این الزام قانوني خواهند شد و این مي تواند به معني کم 
شدن ظرفیت اعطاي اعتبار باشد و رشد اقتصادي کشور را متأثر 
ملزم  را  بانک ها  که  قانونگذاري،  در  رویکرد  این  طرفي،  از  نماید. 
افزایش حقوق صاحبان سهام عادي  با  به داشتن سرمایه بیشتر، 
مي  کند، در واقع دخالتي آشکار در حوزه ساختار سرمایه بانک ها 
در  محدودیت  این  است.  حوزه  این  در  آنها  اختیارات  کاهش  و 
نیاز، ریسک سیستماتیک  در شرایط  انواع سرمایه  تحصیل سایر 
را باال مي برد و خود مي تواند موجب شرایط بحراني دیگري باشد.

ساختار قانونگذاري بهتر، عالوه بر چنین الزاماتي در حوزه سرمایه 
بانک ها، باید از ابزارهاي دیگر هم استفاده کند؛ ابزارهایي همچون: 
نامناسب،  وضع  با  مالي  موسسات  تشخیص  براي  مکانیسم هایي 
چابکي  اصالحي  سیستم  و  خرد  سطح  در  سپرده  بیمه  سیستم 

که خیلي سریع پیش از سقوط یک بانک، بتواند اقدامات اصالحي 
ریسک  بتوانند  قانونگذاران  که  زماني  تا  کند.  تحمیل  بانک  به  را 
سیستماتیک را با چنین رویکرد چندوجهي به طور اثربخش تحت 
کنترل بگیرند، بانک ها باید مجاز به جذب زیان هایشان و تحصیل 
سرمایه در قالبي جز حقوق صاحبان سهام عادي هم باشند. باید 
تفکر »آنقدر بزرگ هستند که سقوط نکنند« را رها کرد و با تعبیه 
سیاست هایي از آن دست که اشاره شد، اجازه داد بانک هاي بزرگ 
هم متالشي شوند )یعني چنانچه بانکي، با همه سیاست ها و اقدامات 
پیشگیرانه، به ورطه سقوط رسید، بیش از آن، به بهانه اینکه آنقدر 
بزرگ است که نباید سقوط کند، برایش هزینه نکرد(. به این ترتیب، 
حقیقتا نیازي به الزامات سرمایه بیشتر وجود ندارد.یک چارچوب 
قانونگذاري جدید، همچنین باید میان بانک هایي که کسب و کار اصلي 
آنها استقراض و اعطاي اعتبار است –که بخش عمده اي از بانک هاي 
جهان این گونه اند- و بانک هایي که به حساب خودشان داد و ستد 
باشد.  داشته  یک  هر  با  متفاوتي  رفتار  قائل شده،  تفاوت  مي کنند، 
اهمیت  بانک ها  ترازنامه  ساختار  که  داد  نشان  اخیر  مالي  بحران 
قرار  دقت  مورد  این قدر  حال  به  تا  متاسفانه  که  موضوعي  دارد؛ 
نگرفته بود. بانک هایي که سپرده هاي متعدد نزد خود دارند و مورد 
اعطاي  به  قادر  باز  اعتماد مردم هستند، در شرایط سخت بحران 
اعتبار به مشتریان خواهند بود؛ اما بانک هاي دسته دوم یا بانک هایي 
که براي تامین وجوه موردنیازشان، بسیار بر بازار متکي هستند، 
در شرایط بحراني سقوط خواهند کرد. طبیعتا در مورد بانک هاي 
سرمایه گذاري با صاحبکاراني در حوزه هاي پرریسک، باید سطوح 
باالتري از الزامات سرمایه برقرار باشد )و در این حالت است که 
مي توان هنر بانکداري هر یک از آنها را مورد قضاوت قرار داد(. 
انکار  براي  تالشي  بیشتر،  داشتن سرمایه  به  بانک ها  کردن  ملزم 
مکانیسم بازار به بهانه اصالح یا درماندگي سیستماتیک آن است. 
ریسک  که  بانک هایي  که  ساده  حقیقت  این  یعني  بازار  مکانیسم 
بسیار تحمل مي کنند محکوم به فنا هستند و بانک هایي که ریسک 
بسیار تحمل نمي کنند، بقا مي یابند. با وضع مقررات بسیار، رقابت 
سالم در عرصه بانکداري خفه و خاموش خواهد شد و این خود 
به تمامي فاجعه دیگري ا ست. به باورم سیاستگذاران باید از تجربه 
در  منطقي  مقررات  و وضع  قانوني  الزامات  دامنه  بهبود  در  ژاپن 
بانک ها-  تجاري خود  مدل هاي  اساس  -بر  بانک ها  مورد سرمایه 
بیاموزند. این بهترین راه کسب اطمینان از قدرت بانک  ها در ایفاي 
نقش حیاتي شان در بلندمدت، با کمترین هزینه براي مالیات دهندگان 

کشور، مشتریان و سهامدارانشان است. 

 

ایران قیمت فروش نفت 
خود راکاهش مي دهد  

  
ایسنا؛ شرکت ملي نفت ایران قیمت رسمي فروش 
نفت خام خود در بازارهاي آسیا را براي نخستین 
اقدام  این  اخیر کاهش مي دهد.  ماه  بار در چهار 
پس از آن صورت مي گیرد که عربستان سعودي 
نیز در روزهاي گذشته تصمیم گرفت قیمت فروش 

نفت خام خود را کاهش دهد.

براي  خام  نفت  فروش  قیمت  ایران  نفت  شرکت   
ماه سپتامبر را در حدود 9 سنت باالتر از میانگین 
قیمت نفت خام عمان و دوبي در خلیج فارس قیمت 
گذاري مي کند. این قیمت حدود ۷5/1 دالر نسبت 
به قیمت نفت در ماه آگوست پایین تر خواهد بود 
ماه  هفت  زماني  محدوده  در  قیمت  ترین  پایین  و 

گذشته است. 
در  نیز  سعودي  عربستان  آرامکو  نفت  شرکت 
را  عربستان  خام  نفت  قیمت  گذشته  روزهاي 
معادل ۷5/1 دالر در هر بشکه کاهش داده و دلیل 
اعالم  بنزین  و  دیزل  براي  تقاضا  کاهش  را  آن 

کرده است. 

ایران  فروزان  مخلوط  و  سنگین  خام  نفت  قیمت 
نیز در این مدت با 5/1 دالر کاهش در هر بشکه 
سعودي  عربستان  نفت  قیمت  کاهش  با  متناسب 
به  ایران  نفت  ملي  شرکت  است.  داشته  کاهش 
صورت رسمي کاهش قیمت را به اطالع مشتریان 
مي  آفریقا  جنوب  و  اروپا  مدیترانه،  آسیا،  در 
عنوان  به  ایران  بلومبرگ،  گزارش  به  رساند. 
به  اوپک در ماه گذشته  تولیدکننده بزرگ  دومین 
نفت  روز  در  بشکه  میلیون   ۷9/3 میانگین  طور 
از  باالتر  توجهي  قابل  به صورت  که  کرده  تولید 
سهمیه 34/3 میلیون بشکه یي در نظر گرفته شده 

براي این کشور است.  
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دو سوم مردم 
جهان از تلفن 
همراه استفاده 

می کنند
محققان پیش بینی می کنند که شمار کاربران 
تلفن همراه جهان در طول سال 2009 برای 

اولین بار از چهار میلیارد نفر تجاوز کند.

 EITO گزارش  اساس  بر  موبنا  گزارش  به 
میلیارد   9/3 از  همراه  تلفن  کاربران  شمار 
در  نفر  میلیارد   4/4 به   200۸ سال  در  نفر 
افزایش  ترتیب  این  رسد.به  می   2009 سال 
بود و در  شمار کاربران 12 درصد خواهد 
همراه  تلفن  از  جهان  مردم  سوم  دو  واقع 
استفاده می کنند.به گفته برونو المبورگینی، 
سخنگوی EITO، کشورهای در حال توسعه 
و کشورهایی که به تازگی صنعتی شده اند 
تلفن  از  استفاده  در  رشد  میزان  بیشترین 
گزارش  این  اساس  اند.بر  راداشته  همراه 
همراه  تلفن  کاربران  شمار  رود  می  انتظار 
میلیون  به 45۷  افزایش 23 درصدی  با  هند 
نفر برسد و تعداد کاربران موبایل برزیل 14 
درصد افزایش یافته و به 1۷2 میلیون کاربر 
شمار  رشد  درصد   12 با  هم  برسد.چین 
برساند. نفر  میلیون   6۸4 به  را  کاربرانش 

در کشورهای صنعتی نرخ رشد کاربران به 
ای کمتر است زیراسطح  قابل مالحظه  طور 
استفاده از تلفن همراه از قبل در این کشورها 

زیاد بوده است.
EITO پیش بینی می کند که در اتحادیه اروپا 
تعداد کاربران تلفن همراه 4 درصد افزایش یافته 
و به 641 میلیون نفر برسد.گفته می شود در 
اتحادیه اروپا تعداد کاربران قراردادی موبایل 
کشورها  این  ساکنان  از  توجهی  قابل  طور  به 
بیشتر است.المبوگینی می گوید: در کشورهای 
تلفن های  به  اروپایی، آمریکا و ژاپن کاربران 
و  باال  بسیار  کیفیت  با  ای  چندرسانه  همراه 
قابلیت دسترسی به اینترنت بیشتر تمایل دارند.
پیش بینی می شود شمار کاربران سرویس های 
شبکه UMTS در کشورهای اتحادیه اروپا 36 
درصد افزایش یافته و تا پایان سال 2009 به 
1۷2 میلیون نفر برسد و شمار کاربرانی که از 
سرویس های شبکه GSM استفاده می کنند 5 
درصد افزایش یافته و به 496 میلیون نفر برسد.

بر اساس این گزارش گفته می شود استفاده از 
در  شدت  به  موبایلی  اطالعات  های  سرویس 
اتحادیه اروپا در حال افزایش است به طوری 
 2009، سال  طول  در  شود  می  بینی  پیش  که 
10 درصد افزایش یافته و به 33 میلیارد یورو 
برسد.انتظار می رود در انگلیس کاربرانی که از 
سرویس های شبکه UMTS استفاده می کنند 
نفر  میلیون   33 به  و  یافته  افزایش  درصد   40
برسد بر این اساس دو سوم کاربران انگلیسی 
که معادل ۸1 میلیون نفر هستندازسرویس های 
UMTS بهره می برند.پیش بینی می شود در 
طول  در  همراه  تلفن  کاربران  تعداد  هم  ایتالیا 
و  یابد  افزایش  درصد   2 میالدی  جاری  سال 
 31 تعداد  این  از  که  برسد  نفر  میلیون   93 به 
میلیون نفر کاربر شبکه UMTS هستند.انتظار 
 UMTS می رود در آمریکا نیز شمار کاربران
با ۷4 درصد رشد به 10۸ میلیون نفر برسد و 
 GSM اما گفته می شود تعداد کاربران شبکه
 1۷۷ به  و  یافته  افزایش  درصد   ۷ کشور  این 
میلیون نفر می رسد90. درصد ژاپنی ها هم که 
طالیه دار استفاده از اطالعات موبایلی هستند 
پرسرعت  سوم  نسل  اطالعاتی  های  شبکه  از 

استفاده می کنند. 

تورم نقطه یي به
 زیر 14 درصد رسید  

 
خبر  مرکزي  بانک  کل  رئیس  اقتصادي؛  گروه 
داد نرخ تورم در تیرماه 9/13 درصد بوده و در 
واقع نرخ آن از ماه پیش که 5/14 درصد بوده به 
9/13 درصد رسیده است. به گزارش خبرگزاري 
ها محمود بهمني در مراسم گشایش بانک توسعه 
تعاون که در نهاد ریاست جمهوري برگزار شد، 
با اشاره به اهمیت سازماندهي موسسات مالي و 
پولي و پیگیري این امر از سوي دولت نهم گفت؛ 
سالي  سه  پولي،  و  مالي  موسسات  ساماندهي 
است که شروع شده و ما امیدواریم بتوانیم تمام 
این موسسات را تا پایان آذرماه سامان دهیم. او 
با بیان اینکه ما درصددیم با صندوق هاي مالي و 
پولي که بدون مجوز سعي مي کنند روي مسائل 
مالي کشور تاثیرگذار باشند، برخورد کنیم، تاکید 
تا  ایم  داده  قول  رئیس جمهور  آقاي  به  ما  کرد؛ 
تا 15  نقطه یي را  امسال نرخ تورم  شهریورماه 
در  تورم  نرخ  آمار  طبق  و  دهیم  کاهش  درصد 
به 9/13 درصد رسیده  تیرماه  ماه گذشته یعني 
است در حالي که نرخ تورم در ماه گذشته 5/14 
بانک توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  او  بود.  درصد 
تعاون گفت؛ این بانک مي تواند به اقشار ضعیف 
که در این ارتباط فعالیت مي کنند، کمک کند، ما 
در این چند سال تالش کردیم ارزش پول خود را 
حفظ کنیم، کشور ما از چند سال گذشته از نظر 
حفظ ارزش پول در بهترین شرایط قرار دارد و 
در واقع توانسته ایم در برابر تورم و مسائلي که 
وجود دارد، ارزش پول مان را حفظ کنیم. بهمني 
و  پول  شوراي  گذشته  جلسه  در  کرد؛  تصریح 
اعتبار تصمیم گرفته شد به مطبوعات و صدا و 
اعالم شود هیچ سازمان دولتي دیگر حق  سیما 
ندارد تبلیغ خرید و فروش وام را بکند، درصددیم 
با این کار واسطه گري پول را از بین ببریم و این 
را به زودي اعالم خواهیم کرد و اگر این سازمان 
دهند،  تطبیق  مساله  این  با  را  خود  نخواهند  ها 

بانک مرکزي دیگر از آنها حمایت نخواهد کرد. 

پس انداز در آلمان 12 
درصد افزایش یافت

به علت بحران اقتصادی و کاهش تمایل مردم 
به خرید ، میزان پس انداز مردم آلمان طی سه 
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل بیش از 12 درصد رشد داشت.
مردم  انداز  پس  میزان   ، بلومبرگ  از  نقل  به 
میلیارد   52 به  امسال  اول  ماه  در سه  آلمان 

یورو رسید . 
بخش  آلمان  مردم   ، گزارش  این  اساس  بر 
کوچکی از پس انداز خود را در خانه نگهداری 
انداز  پس  بانکی  حسابهای  در  را  آن  بقیه  و 
می کنند. مردم بیش از گذشته به خرید اوراق 

قرضه دولتی عالقه نشان می دهند. 
آمارها نشان می دهد که مردم آلمان به طور 
متوسط 12 درصد از درآمد خود را پس انداز 
بزرگترین  آلمان  است  ذکر  . شایان  کنند  می 
اقتصاد منطقه یورو از سه ماه نخست 200۸ 
تا کنون وارد بحران مالی و رکود اقتصادی 
سابقه  بی  دوم  جهانی  از جنگ  پس  که  شده 

است . 
وضعیت  آینده  نگران  شدت  به  آلمان  مردم 

اقتصادی خود هستند .

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:

چشم انداز احیای اقتصادی در چین
 

اقتصاد چین نشانه هایی از بهبود از خود بر جای گذاشت. 
ارقام جدید شاخص های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد 
می دهد  نشان  ضعف هایی  هنوز  چین  صادرات  به  وابسته 
مشاهده  کشور  این  در  نیز  اقتصادی  احیای  از  نشانه هایی  اما 

می شود. 
مقامات چین می گویند که حجم صادرات این کشور در ماه ژوئیه 
زمان  از  کمتر  درصد   23 که  رسید  دالر  میلیارد   105 مرز  به 

مشابه در سال گذشته است. 
شرایط  گفت:  ـ  چین  آمار  ملی  مرکز  سخنگوی  ـ  شیاوچاو  لی 
بین المللی بحرانی بر میزان صادرات چین تاثیر گذاشته است. با 
وجود این که میزان صادرات چین نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته است اما در مقایسه با ماه گذشته 10 درصد افزایش یافته 

است. 
استاندارد  چارتر  بانک  اقتصادی  کارشناس  ـ  گرین  استفان 
ژوئیه  ماه  صادرات  حجم  افزایش  می گوید:  نیز  ـ  شانگهای  در 
صادرات  میزان  اکنون  هم  است.  اقتصادی  احیای  از  نشانه ای 
افزایش  درصد  هفت  واردات  حجم  و  درصد  پنج  ماه  هر  چین 
داشته است. بنابراین این ارقام نشانه ای از رشد اقتصادی است. 
اما به این دلیل که در بخش اقتصادی در پایان سال گذشته با 
گذشته  عادی  سطح  به  هنوز  بوده ایم،  روبرو  اقتصادی  رکود 
بازنگشته ایم و این امر نیازمند زمان طوالنی ست. بخش صادرات 

حداقل 15 درصد نسبت به گذشته کاهش داشته است. 
احیای  از  منتشر شده اند  اخیرا  که  دیگری  ارقام  حال  همین  در 
اقتصادی چین خبر می دهند، به طوری که آمار خرده فروشی در 
ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از 15 درصد 

افزایش یافته است. 
پکن امیدوار است مصرف داخلی بتواند کاهش میزان صادرات 
را جبران کند و آن را به عنوان نشانه ای از رشد اقتصادی قلمداد 
رشد  درصد   10.۸ ژوئیه  ماه  در  نیز  صنعتی  داده های  می کند. 
رشد  بیشترین  گذشته  ماه   9 به  نسبت  رقم  این  که  است  کرده 
شاخص های  از  برخی  که  است  حالی  در  این  می شود.  قلمداد 
آمار  اداره  پیش بینی  اساس  بر  نکرده اند.  رشد  چین  اقتصادی 

ملی، رشد بخش صنعتی چین باید 12 درصد افزایش یابد. 
همچنین تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال جاری ۷.1 
درصد رشد کرد که این رقم به رشد هشت درصدی که دولت 

هدف قرار داده بود نرسیده است.   
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در تجارت لج و لجبازی نباید کرد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین از همه جا با صرفه تر است

020 8123 2357- 07811000455

30نما
بزرگان سینماي جهان در 

جشنواره  نروژ 
 

برخي جشنواره ها با اینکه در رده بندي هاي الف و ب و... نمي گنجند اما محلي براي دور هم جمع شدن فیلمسازان 
بنام جهان هستند. جشنواره بین المللي فیلم نروژ یکي از این جشنواره هاست که روز گذشته فهرست فیلم هاي خود 
را اعالم کرد و از همین حاال مشتاقان سینما را به سوي خود جلب کرده است.ایسنا گزارش داد که این جشنواره با 
حضور بزرگان دنیاي سینما و فیلمسازان سرشناس طي روزهاي 20 تا 2۷ آگوست در »هاگسوند« برگزار مي شود. 
در فهرست مدعوین این جشنواره نام هایي چون وودي آلن، سام مندس، آنگ لي و کن لوچ به چشم مي خورد.فیلم 
»ربان سفید« برنده نخل طالي کن 2009 به کارگرداني »میشل هانکه« و »پیام آور«، برنده جایزه هیات داوران کن دو 

فیلم مطرح حاضر در این جشنواره خواهند بود. 
فیلم »هرچه پیش آید« ساخته »وودي آلن«، »ناظر وود استاک« ساخته »آنگ لي« و »ما به دوردست مي رویم« ساخته 

»سام مندس« دیگر آثار مطرح حاضر در جشنواره فیلم نروژ خواهند بود. 
افتتاحیه جشنواره  فیلم »هرچه پیش آید« چندي پیش در جشنواره سینمایي ترایبکا در نیویورک به عنوان برنامه 
روي پرده رفت. »هرچه پیش آید« فیلمي است که وودي آلن را بعد از پنج سال و چهار فیلم، بار دیگر به شهر خودش 
نیویورک بازگردانده است. در فیلم جدید وودي آلن، لري دیوید نقش یک نیویورکي میانسال و غرغرو را بازي مي کند 

که در سن باال، با یک زن جوان ازدواج مي کند. 
»ناظر وود استاک« هم آخرین ساخته آنگ لي است که در بخش رقابتي جشنواره کن امسال حضور داشت و قرار 
است از 2۸ آگوست اکران شود.سام مندس کارگردان آمریکایي از دیگر مدعوان این جشنواره است، کارگرداني که 
به خاطر ساخت اولین فیلم خود با نام زیباي آمریکایي توانست جایزه اسکار بهترین کارگرداني را از آن خود کند. 
او همسر فعلي کیت وینسلت بازیگر مطرح سینماست. از جمله فیلم هاي مطرح مندس مي توان به زیباي آمریکایي و 
انقالبي و همچنین فیلم »ما به دوردست مي رویم« اشاره کرد. براساس اعالم برگزار کنندگان جشنواره فیلم  جاده 
نروژ، جدید ترین ساخته  »کن لوچ« بانام »در جست وجوي اریک«، فیلم »آغوش هاي شکسته« ساخته »پدرو آلمادوار« و 
»مخزن ماهي«، برنده جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن در این رویداد سینمایي به نمایش درخواهند آمد. در این 
میان »در جست وجوي اریک« ، آخرین ساخته کن لوچ که در فستیوال کن امسال نیز به نمایش درآمد، حاصل همکاري 
لوچ، اریک کانتونا و پل الورتي فیلمنامه نویس همیشگي فیلم هاي کن لوچ است. فیلمنامه نویسي که تم هاي مورد عالقه 
کن لوچ را مي شناسد و به خوبي با روحیه و عالیق او آشناست. در جست وجوي اریک داستان مرد پستچي اي به نام 
اریک بیشاپ که همه چیز خود را باخته  است و در میانسالي احساس پوچي و درماندگي مي کند و تنها با خاطرات 
خوب گذشته اش دلخوش است.به گزارش ورایتي، از آمریکاي التین سه فیلم »آخرین توقف 1۷4« از برزیل، »غول« 
از اروگوئه و »خدمتکار« از شیلي براي حضور در این جشنواره دعوت شده اند. جشنواره فیلم نروژ طي روزهاي 20 

تا 2۷ اوت در »هاگسوند« برگزار خواهد شد. 

 اواخر مرداد در منچستر برگزار مي شود 
 

چهارمین جشنواره فیلم کردي با 
فیلم هایي از کارگردانان ایراني 

 
چهارمین دوره جشنواره فیلم کردي منچستر با حضور فیلم هایي از بهمن قبادي، شهرام علیدي، 
جمیل رستمي، رحیم ذبیحي و چند فیلمساز کرد عراقي از جمله شوکت امین، راوین عساف و 
حسین حسن در سه بخش فیلم هاي کوتاه، بلند و مستند، در روزهاي 23 تا 25 مردادماه سال 
جاري )14 تا 16 آگوست 2009 ( به مدت سه روز در سینما کرنر هاوس در شهر منچستر 
انگلستان برگزار مي شود. در این دوره از جشنواره فیلم کردي منچستر، بهمن قبادي با فیلم 
هاي سینمایي »زماني براي مستي اسب ها« و »آوازهاي سرزمین مادري ام«، شهرام علیدي با 
فیلم سینمایي »زمزمه با باد« )سرته له گه ل با(، جمیل رستمي با فیلم هاي سینمایي »ژاني گه 
ل« و »مرثیه برف« )شیوه ني فه فر(، رحیم ذبیحي با فیلم سینمایي »سرزمین افسانه« )والتي ئه 
فسانه( و همچنین راوین عساف با فیلم سینمایي »بوني سیو« )بوي سیب( و حسین حسن با فیلم 
سینمایي »هه رمان« )زنده( از کردستان عراق حضور دارند. این فیلم ها در فاصله سه روز در 
سینما کرنر هاوس در شهر منچستر براي عالقه مندان هنر سینما به نمایش درمي آیند و بعد از 
نمایش هر فیلم جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگردان آن فیلم برگزار خواهد شد. یکي از 
بخش هاي مهم این جشنواره حضور خواننده کرد استاد مظهر خالقي، مدیر کمپاني فیلمسازي 
»سولي فیلم« در شهر سلیمانیه کردستان عراق و مدیر پروژه فیلم هاي سینمایي »ژاني گه ل« 
است که با حضور وي این فیلم به نمایش درمي آید و در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار 
خواهد شد. در روز دوم این جشنواره همچنین در برنامه یي تحت عنوان »جشنواره بین المللي 
»کینو« تعدادي از بهترین فیلم هاي کوتاه اروپایي در کنار فیلم هاي کوتاه فیلمسازان کرد براي 
فیلم کردي  در روز سوم جشنواره  آیند.  نمایش درمي  به  با همدیگر  فیلمسازان  این  آشنایي 
منچستر در برنامه یي تحت عنوان »پروگرام فیلم مستند« براي اولین بار تعدادي فیلم مستند به 
نمایش در خواهند آمد که با موضوعاتي روي وضعیت گذشته و اکنون کردها ساخته شده اند. 
چهارمین دوره جشنواره فیلم کردي منچستر با کمک و همکاري شهرداري منچستر، انجمن فیلم 
انگلستان، موسسه میدیا و موسسه پخش شمال غرب انگلستان و کمپاني مفید براي حسابرسي 

و چندین موسسه بخش خصوصي دیگر انگلستان برگزار خواهد شد. 

جنجالی ترین فیلم ها معرفی شدند
اگر بخواهیم در ایران فیلم های جنجالی را انتخاب کنیم، احتمااًل بیشتر بحث سر سانسور و حذفیات 
خواهد بود و نکته بعدی هم میزان تاثیری است که بر مردم گذاشته اند. مردم هنوز فیلم های قبل 
از انقالب را که میلیونی دیدند، بیشتر به یاد دارند . در حالی که در این 30 سال بسیاری فیلم های 
خوب و جذاب و متفاوت و صاحب اندیشه ساخته شده است. نمی دانیم روزنامه ایندیپندنت چقدر 
برای فیلم های ساخت کشور خودشان پارتی بازی کرده است که البته این اتفاق بعید است اما به 
هر حال فهرست 10 فیلم جنجال آمیز تاریخ سینما را با نظرسنجی از منتقدان و کارشناسان فیلم 

منتشر کرد. 
در رتبه اول این فهرست فیلم »پرتقال کوکی« محصول سال 19۷1 به کارگردانی »استنلی کوبریک« 
ایرلند،  کشورهای  در  است،  بورخس«  »آنتونی  کتاب  از  اقتباسی  که  فیلم  این  شود.  می  دیده 
سنگاپور، مالزی، اسپانیا و کره به مدت دو دهه ممنوع بود. در رتبه دوم، فیلم »قتل عام زنجیره 
یی تگزاس« به کارگردانی »مارکوس نیسپل« محصول سال 19۷4 دیده می شود. این فیلم به دلیل 
تعدد سکانس های خشونت آمیز و ترسناک در کشورهای فنالند، انگلستان، برزیل، استرالیا، آلمان، 
شیلی، سوئد، نروژ و ایرلند به نمایش درنیامد. فیلم »جن گیر« محصول سال 19۷3 به کارگردانی 
»ویلیام فریدکین« در رتبه سوم است. این فیلم یکی از ترسناک ترین و جنجال برانگیز ترین فیلم 
در  که  »تری جونز« محصول 19۷9  برایان« ساخته  »زندگی  فیلم   . است  ادوار سینما  تمام  های 
برانگیز فهرست مذکور است.  فیلم جنجال  بود، دیگر  ایرلند و سنگاپور ممنوع  نروژ،  کشورهای 
برتولوچی« محصول 19۷3 در  »برناردو  به کارگردانی  پاریس«  تانگو در  فیلم معروف »آخرین 
رتبه پنجم این فهرست دیده می شود. این فیلم که نامزد دو جایزه اسکار بود، در کشورهای ایتالیا، 
پرتغال، کره جنوبی و نیوزیلند به نمایش درنیامد. رتبه ششم این فهرست متعلق به فیلم »در جبهه 
غرب خبری نیست« به کارگردانی »لوئیس مایل استون« است. این فیلم محصول 1930 موفق به 
کسب دو جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد که البته در کشورهای آلمان و اتریش 
حدود سه دهه ممنوع اعالم شده بود. دیگر فیلم های جنجال برانگیز فهرست روزنامه ایندیپندنت را 
»کالیگوال« )19۷9( ساخته »تینتو براس«، »آخرین خانه سمت چپ« )19۷2( ساخته »دنیس ایلیاد« و 

فیلم »شیطان مرده« )19۸3( ساخته »سام ریمی« تشکیل می دهند. 
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فروش 150 هزار 
دالري آواز گنجشک ها 

در سینماهاي جهان 
 

فروش جهاني فیلم سینمایي »آواز گنجشک ها« به کارگرداني 
مجید مجیدي در سینماهاي جهان از مرز 150 هزار دالر 
از 126  فیلم سینمایي  این  اکران  مهر،  به گزارش  گذشت. 
روز پیش در سینماهاي آمریکا شروع شده و همچنان در 
روزهاي  در  که  گنجشک ها«  »آواز  دارد.  ادامه  سالن  یک 
نخست اکران در پنج سالن روي پرده رفته بود، در هفته 

اول نمایش در یک سالن هشت هزار دالر فروش کرد. 
نمایش »آواز گنجشک ها« در سینماهاي کشورهاي مختلف 
ادامه دارد. این فیلم در سینماهاي آفریقاي جنوبي 25 هزار 
دالر، نروژ 14 هزار دالر، هلند پنج هزار دالر، یونان 2500 
دالر و در بلژیک و لوکزامبورگ 2000 دالر فروش داشته 
میان  در  گذشته  سال  گنجشک ها«  »آواز  فیلم  است.نام 
نامزدهاي نهایي جایزه گلدن گلوب 2009 اعالم شد، هر چند 
این فیلم از راهیابي به پنج فیلم برگزیده غیرانگلیسي زبان 
باز ماند. این فیلم که پیش از این در جشنواره هاي معتبري 
همچون برلین و آسیاپاسیفیک درخشش چشمگیري داشته، 
به عنوان یکي از 53 نامزد دریافت گوي طالیي گلدن گلوب 
معرفي شد. مجیدي که در میان سینماگران ایراني بیشتر 
در جشنواره هاي آمریکایي مورد توجه قرار گرفته است، 
تا  شد  حاضر  آمریکا  »دنور«  جشنواره  در  گذشته  سال 

جایزه »یک عمر دستاورد هنري« را از آن جشنواره بگیرد. 
این جایزه در حالي به مجید مجیدي داده شد که پیش از او 
۸ سینماگر برجسته از جمله مورگان فریمن و فورد کاپوال 

این جایزه را از جشنواره دنور دریافت کرده بودند. 
همچنین مجیدي طي سفري که براي دریافت این جایزه به 
بوستون آمریکا داشت، جایزه بنیاد آبلکس وابسته به موزه 

هنرهاي معاصر بوستون را نیز دریافت کرد. 
وي که تحصیلکرده رشته هنرهاي زیباست، کارش را پیش 
از انقالب با بازیگري در تئاتر شروع کرد و بعد از انقالب 

از محسن مخملباف  فیلم  بازیگر سینما در چند  به عنوان 
جلوي دوربین رفت. او سپس به فیلمسازي روي آورد و 
چند فیلم کوتاه ساخت و با اولین فیلم بلندش )بدوک( جایزه 
جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد و طولي نکشید که 
به یکي از کارگردانان جدي در سینماي ایران تبدیل شد و 
فیلم هایش  مخملباف  محسن  و  کیارستمي  عباس  کنار  در 
نخستین  توانست  و  یافت  راه  مختلف  جشنواره هاي  به 
کارگردان ایراني اي باشد که فیلمش به عنوان نامزد اسکار 
معرفي مي شود. از فیلم هاي او مي توان به »پدر«، »بچه هاي 
»آواز  و  مجنون«  »بید  خدا«،»باران«،  »رنگ  آسمان«، 
گنجشک ها« اشاره کرد که فیلم آواز گنجشک ها با شرکت 
جایزه  پرافتخارترین  شد  موفق  برلین  فیلم  جشنواره  در 
بازیگري سینماي ایران را براي بازیگر این فیلم به ارمغان 
بیاورد.این فیلم چندي پیش از منتقدان آمریکایي نمره ۷3 از 
100 کسب کرده است. نمره اعطا شده به فیلم جدید مجیدي 
نیویورک تایمز،  ورایتي،  نشریات  منتقدان  نظرات  برآیند 
وال استریت جورنال،  تایمز،  لس آنجلس  نیویورک پست، 

 هالیوود ریپورترو... است. 
 

پس از انتشار اینترنتي فهرستي صد نفره 
 

ممنوع التصویر شدن 
برخي چهره ها تکذیب شد 

 
از سوي  ها  از چهره  التصویر شدن بسیاري  خبر ممنوع 
صدا و سیما در روزهاي گذشته در شرایطي روي سایت 
از  واکنشي  هیچ  که  گرفت  مي  قرار  گوناگون  خبري  هاي 
سوي مسووالن این سازمان دربر نداشت و این اخبار نه 
تنها تکذیب نمي شد بلکه سکوت مسووالن مرتبط، به تایید 
خبر از سوي آنها تعبیر مي شد. سایت آینده در گزارشي 
از ممنوع التصویر شدن 100 نفر از هنرمندان و شخصیت 
هاي فرهنگي و سیاسي در رسانه ملي خبر داد و نام آنها را 
منتشر کرد. در ادامه گزارش این سایت خبري چنین نوشته 
و  فیلم  تله  و  تلویزیوني  هاي  »پخش مجموعه  است؛  شده 
فیلم هاي سینمایي از افراد هنري برشمرده که پیش از این 
تولیدشده یا در حال تولید است، بالمانع است، اما فعالیت 
جدید آنها در قالب برنامه هاي سازمان صداوسیما تا اطالع 
و  فرهنگي  هاي  دیگر چهره  درباره  و  است  ممنوع  ثانوي 
هنري، دعوت از آنها به برنامه ها و پخش اخبار آنها فعاًل 
دولتي  خبرگزاري  گذشته  روز  چند  است.«  شده  ممنوع 
جمهوري اسالمي در گزارشي ممنوع التصویر شدن چهر ه 

هاي فرهنگي، اجتماعي و سیاسي را که به نوعي با سیاست 
این  انتشار  و  کرد  تکذیب  نیستند  همسو  ملي  هاي رسانه 
اخبار را تعجب برانگیز خواند. خبرگزاري ایرنا براي تکذیب 
این موضوع سراغ چند تن از هنرمندان نامبرده رفت و در 
را  الفعالیت شدن شان  ممنوع  آنها عدم  زبان  از  گزارشي 
خبر داد. این خبرگزاري با این جمالت گزارش اش را پایان 
هنر  اهالي  میان  تا  تالشند  در  همه  که  شرایطي  »در  داد؛ 
وحدت و همدلي ایجاد شود عده یي در فکر تفرقه هستند اما 
مسلم آنکه این تفرقه افکني ها دیگر به جایي نخواهد رسید 
و اهالي سینما و تلویزیون با هر عقیده و هر جهت گیري 
این  هنر  ارتقاي  راه  در  تا  تالشند  در  هم  در دست  دست 
کشور قدم بگذارند.« این اتفاقات در شرایطي صورت مي 
گیرد که عملکرد رسانه ملي در روزهاي بعد از انتخابات در 
زمینه انتشار اخبار از نظر بسیاري ضعیف بوده و انتقادات 
از  زیادي را به وجود آورده است به طوري که بسیاري 
چهره هاي هنري، اجتماعي و سیاسي این رسانه را تحریم 
کرده اند و شنیده ها حاکي از آن است که برنامه سازان 
تلویزیون و رادیو براي برگزاري برنامه هایي که به مهمان 
که  چرا  هستند  رو  روبه  مشکل  با  شدت  به  دارند  نیاز 
بسیاري از چهره هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و سیاسي 
عملکرد رسانه ملي را در روزهاي بعد از انتخابات از یاد 
نبرده اند و معتقدند عملکرد تلویزیون و رادیو با رسالت و 

مسوولیت این رسانه مطابقت نداشته است. 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
برش هاي کوتاه

VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

دارویي مرگ آور، 
اما در دسترس 

 ترجمه، مینا شرفي
 

داروي  روز  هر  نبراسکا  در  بیمارستاني  در  بیهوشي  متخصص  یک  عنوان  به  او 
»پروپوفول« را براي بیمارانش تجویز مي کرد تا اینکه یک روز یک مقاله پزشکي در 

مورد سوءاستفاده از این داروي آرام بخش خواند.

بیماران  به  اعمال جراحي  از   »پروپوفول« یک آرام بخش قوي است که معمواًل پیش 
این دارو را  اینکه کسي بدون تجویز پزشک  این پزشک مي گوید؛ »از  داده مي شود. 
مصرف کند متعجب شدم. اما در عین حال با خودم فکر کردم پس از تزریق این دارو 
فرد چه احساسي پیدا خواهد کرد؟« سپس این متخصص بیهوشي تصمیم گرفت براي 
حل مشکل بي خوابي اش از این دارو استفاده کند و پس از آن بود که به این دارو اعتیاد 
پیدا کرد. »پروپوفول« در روزهاي اخیر یکي از جنجالي ترین داروها بوده چرا که مایکل 
جکسون سلطان موسیقي پاپ جهان هم در شب پیش از مرگش از این دارو استفاده 
گفته  به  دانند.  مي  دارو  این  باالي  دوز  از  استفاده  را  او  مرگ  دلیل  بسیاري  و  کرده 
خانواده مایکل جکسون او مدتي طوالني از این دارو استفاده مي کرده است. البته روش 
این خواننده در استفاده از پروپوفول غیرمعمول بوده و بسیاري پزشک خصوصي او 

را در مرگ جکسون مقصر مي دانند. 

با وجود این محققان و کارشناسان اعتیاد به استفاده روزافزون این دارو خصوصًا در 
میان کادر پزشکي که به راحتي به پروپوفول دسترسي دارند هشدار داده است.پزشک 
بیهوشي بیمارستان نبراسکا که به این دارو معتاد شده بود در این باره مي گوید؛ »یک 
شب پس از 15 بار تزریق پروپوفول در حال رانندگي به شدت تصادف کردم و آسیب 
این  داروي مسکن  این  از  استفاده  افزایش  از دالیل  یکي  اعتقاد کارشناسان  به  دیدم.« 
است که تجویز این دارو برخالف بسیاري از داروهاي خطرناک توسط مسووالن فدرال 
دارو  این  از  فراوان در خصوص سوءاستفاده  از گزارش هاي  نمي شود. پس  کنترل 
دو سال پیش سازمان اجرایي دارو در امریکا قوانین محدود کننده یي را براي فروش 
از  به عنوان یکي  این دارو  این دارو در نظر گرفت. مزیت هاي پروپوفول باعث شده 
پرمصرف ترین بیهوش کننده ها مورد استفاده قرار گیرد. اثر این دارو به سرعت از بین 
مي رود و در عین در فرد ایجاد تهوع هم نمي کند و اعتیاد فیزیکي هم در فرد به وجود 
نمي آورد. اثراتي چون به وجود آوردن سرخوشي در فرد و ایجاد آرامش و خواب از 

دالیلي است که باعث شده از این دارو سوءاستفاده شود.

 اما پروپوفول مي تواند بي نهایت خطرناک هم باشد چرا که این دارو سرعت تنفس را 
کاهش داده و فشار خون را هم تا حد مرگ کاهش مي دهد بنابراین پس از تزریق این 
دارو فرد باید تحت نظر کادر پزشکي باشد. این دارو همچنین با داروهاي دیگر ممکن 
است تداخل کند و باعث عوارض جبران ناپذیري در فرد شود. افرادي که خودسر از 
این دارو استفاده مي کنند معمواًل فوراً مي میرند. آسیب دیدگي هاي شدید به دلیل عدم 
باعث مرگ سوءاستفاده  که  دیگر عواملي است  از  دارو  این  تزریق  از  هوشیاري پس 
کنندگان از این دارو مي شود. پزشک بیمارستان نبراسکا مي گوید؛ »یک بار به شدت 
نمي  یاد  به  را  آنها  بعداً  که  دادم  مي  انجام  کارهایي  اوقات  بعضي  و  بریدم  را  دستم 
آوردم.«یکي از مراکز درمان اعتیاد اعالم کرده میزان اعتیاد به این دارو از سال 2006 تا 
200۸، هشت درصد افزایش یافته است. دکتر روبرت کرباي پروفسور بیهوشي دانشگاه 
فلوریدا در این باره مي گوید؛»به اعتقاد من تعداد مرگ هاي ناشي از استفاده غیرمجاز 
پروپوفول خیلي بیشتر از آن چیزي است که اعالم مي کنند.«مطالعاتي در سال 200۷ در 
این باره انجام گرفت و مشخص شد 1۸ درصد معتادان که براي ترک اعتیاد به مراکز 
درماني مراجعه مي کنند پروپوفول مصرف کرده و در این میان هفت درصد آنها جان 

خود را به دلیل استفاده از این دارو از دست داده اند. 

دکتر جان اف دمبروسکي رئیس مرکز درد واشنگتن در این خصوص مي گوید؛ »خوردن 
پروپوفول براي خواب راحت درست مثل این است که براي کچل کردن به جاي تراشیدن 
مو شیمي درماني کرد تا موي سر خود به خود بریزد. مایکل جکسون با خودش چنین 
کاري کرد.«به رغم خطرات این دارو، پروپوفول در سایت هایي چونeBay هم به فروش 
رسیده است. این دارو به دلیل احساس آرامش سریعي که در فرد به وجود مي آورد 
در میان کارکنان بیمارستان ها که کاري طوالني و پراسترس دارند طرفداران بیشتري 
دارد. دکتر کرباي مي گوید؛ »برخي به دستشویي مي روند و با تزریق اندک این دارو 
پنج دقیقه بعد به حالت طبیعي بازمي گردند. اما پزشکاني هم هستند که براي آرام شدن 
بیش از 100 بار این دارو را تزریق مي کنند.«البته پس از مرگ مایکل جکسون یک ترس 
کن  دکتر  است.  ایجاد شده  دارو  این  از  استفاده  در خصوص  مردم  میان  در  عمومي 
الماسیان مي گوید؛»برخالف گذشته بیماران در برابر داروهاي آرام بخشي که برایشان 
تجویز مي کنیم، واکنش نشان مي دهند. بارها با این سوال مواجه شده ام که یک بیمار 

مي پرسد آیا دارویي را که مایکل جکسون مصرف مي کرده برایم تجویز کرده اید؟«

منبع؛ نیویورک تایمز 

 روسیه قربانگاه مدافعان 
حقوق بشر 

چندي پیش دادگاه بررسي قتل آنا پولیتکوفسکایا ژورنالیست 
و مدافع حقوق بشر بار دیگر برگزار شد. وي تنها کسي نیست 
که در چند ماه اخیر در روسیه به دلیل فعالیت در زمینه دفاع از 
حقوق بشر به قتل رسیده است.همزمان با برگزاري دادگاه اول 
وکیل  مرکلوف  استانیسالو  پولیتکوفسکایا،  آنا  قتل  به  متهمان 
خانواده پولیتکوفسکایا و یکي دیگر از مدافعان حقوق بشر در 
روز 19 ژانویه سال جاري میالدي به قتل رسید.قرباني بعدي 
ناتالیا استمیرووا بود. او جزء دوستان پولیتکوفسکایا بود که 
جسد  داد.  مي  گزارش  را  چچن  در  بشر  حقوق  نقض  موارد 
استمیرووا نیز اواسط ماه جوالي سال جاري میالدي پیدا شد. 
از  یکي  اعدام  مورد  در  اش  قتل رسیدن  به  از  قبل  استمیرووا 
رهبران شورشیان توسط سربازان دولت در اینترنت گزارشي 
منتشر کرده بود. او از خطرات کارش کاماًل آگاه بود و در گفت 
وگویي با دویچه وله گفته بود؛»این شغل من است. اگر من به 
به  ما  پرداخت.  نخواهد  آن  به  دیگر  کسي  نپردازم،  موارد  این 
مردم اینجا به هر قیمتي که شده کمک خواهیم کرد.« پس از این 
دادستاني، توسط  راه  استمیرووا در  مصاحبه، یک روز صبح 
دو مرد لباس شخصي به درون اتومبیلي کشانده مي شود. این 
اتومبیل پس از عبور از چندین پست کنترلي وارد منطقه اینگوش 
به  گلوله  چندین  آثار  با  استمیرووا  بعد جسد  مدتي  مي شود. 
بشر  حقوق  مدافع  هاي  شد.سازمان  پیدا  سینه  و  سر  ناحیه 
مسوولیت قتل استمیرووا را با رمضان خدیراف رئیس جمهور 
چچن که از سوي روسیه حمایت مي شود، مي دانند. استمیرووا 
بارها از وضعیت چچن و مسوولیت سیاسي روسیه انتقاد کرده 
و گفته بود؛»چه تعدادي مفقود شده اند و قبر آنان کجاست، ما 
درد  نشود،  پرداخته  موضوع  این  به  که  زماني  تا  دانیم.  نمي 
مردم التیام نمي پذیرد. در وهله نخست مي خواهم در اینجا به 
مسوولیت مقامات روسي اشاره کنم. تحقیق در مورد جنایات 
بستگي به رفتار سیاستمداران روسیه دارد.«گفته مي شود در 
لیست رئیس جمهور چچن اسامي 500 نفر وجود دارد که قرار 
است به قتل برسند. یکي از آنان عمر اسرائیل اف است که در 
در  وین  هاي  خیابان  از  یکي  در  جاري  سال  ژانویه   13 روز 
مالء عام توسط یک تیم سه نفره به قتل رسید. شش روز بعد، 
را  مرکلواف سندي  کشته شد.  مرکلواف  استانیسالو  او  وکیل 
در اختیار داشت که طبق آن رمضان خدیر اف رئیس جمهور 
الکتریکي  شوک  با  را  اف  اسرائیل  عمر  شخصًا  چچن،  کنوني 
شکنجه کرده است. یک هفته پس از قتل ناتالیا استمیرووا، جسد 
جاري  سال  مه  ماه  از  کوالگین  آندره  شد.  پیدا  بعدي  قرباني 
میالدي مفقود شده بود. او مسوولیت یک سازمان مدافع حقوق 
بشر به نام »عدالت« را در منطقه کارلین برعهده داشت.آخرین 
قرباني فعالیت در راه حقوق بشر آلبرت پچه لینزاف نام دارد که 

از فعاالن جنبش ضدفساد مالي است. 

 پالک ماشین 

شما مورد دارد! 
 

 جنگ جهاني که تمام شده و رفته پي کارش. هیتلر هم 
ردپاي  دیدن  از  اروپا  مردم  هنوز  اما  نیست  دیگر  که 
نازي و نازیسم مو به تنشان سیخ مي شود. براي همین 
است که پالک عجیب یک خودرو در لندن براي صاحب 
از  یکي  است.  شده  دردسرساز  بي خبرش  جا  همه  از 
که  دارد  خودرویي  انگلستان  ناسیونال  حزب  اعضاي 
براي  وقتي  لپرت  جولین  است.  عجیب  قدري  آن  پالک 
دیدار با یکي از دوستانش از ماشین پیاده شده عکاس، 
براي  خوبي  سوژه  تا  کرد  شکار  را  نظر  مورد  لحظه 
نوشتن داشته باشد. نمره پالک این خودرو را با دقت 
در تصویر نگاه کنید:NA51ZCY. از کنار هم قراردادن 
چند کلمه مي توانید به راحتي کلمه NAZI را ببینید. این 
این پالک مي گوید: »هنگامي  بلندپایه در توضیح  عضو 
نداشتم.  آن  پالک  به  توجهي  را خریدم  ماشین  این  که 

براي همین نمي دانم در مورد چه حرف مي زنید.« 
مردم انگلیس او را در انتخابات سال 2004 براي تصدي 
به  سال  آن  در  او  دارند.  یاد  به  لندن  پست شهرداري 
کن لوینگستون باخت و شهردار نشد. براي همین فکر 
مي کند شاید این هم توطئه اي است از سوي بدخواهان: 
»نمي دانم چه اتفاقي افتاده اما من دیگر سوار این ماشین 
به  که  باشد  کساني  توطئه  مي تواند  هم  این  نمي شوم. 

جاي فکر کردن مي خواهند دیگران را بدنام کنند.« 

تاتو پرچم کشورهاي جهان 
روي بدن  

 
پیرمرد  یک  عجیب  اقدام  از  کانادا  دولتي  هاي  رسانه 
هاي  پرچم  وي  کردند؛  اعالم  و  داده  خبر  6۷ساله 
کشورهاي جهان را روي بدنش تاتو کرده و با این کار 
نام خود را در کتاب رکوردهاي گینس به ثبت رساند. 
با  یي  مصاحبه  در  دارد،  سال   6۷ که  ریشي«  »گینس 
از  و  همیشه  گفت؛  کانادا  آسوشیتدپرس  خبرگزاري 
کودکي به این مساله عالقه مند بودم که به گونه یي تمام 
پرچم هاي کشورهاي دنیا را با خود داشته باشم و به 
همین دلیل سه سال قبل تصمیم گرفتم پرچم ها را روي 
ادامه داد؛ پرچم هاي  این مرد 6۷ ساله  بدنم تاتو کنم. 
متحده  ایاالت  هندوستان،  انگلستان،  کانادا،  کشورهاي 
امریکا و قبرس را روي پیشاني ام تاتو کردم و مابقي 
را روي بدنم. برادر زن 61ساله این مرد که در کار تاتو 
است، حک کردن پرچم هاي کشورهاي دنیا را روي بدن 
این مرد 6۷ساله بر عهده گرفت و باعث شد نام وي در 

کتاب رکوردهاي گینس به ثبت برسد.  

 پرش 168 چترباز در آمریکا
متشکل  گروه  یک  کردند:  اعالم  آمریکایی  رسانه های 
از یک هواپیما  یکدیگر  با  باز روز گذشته  از 16۸ چتر 
به بیرون پریده و با انجام حرکات نمایشی در آسمان 
رکورد جدیدی را به نام خود در کتاب رکوردهای گینس 
به ثبت رساندند.به گزارش ایسنا، 16۸ چترباز با پریدن 
و  زمین  سطح  از  کیلومتری  پنج  ارتفاع  در  هواپیما  از 
انجام عملیات نمایشی در آسمان »شیکاگو« نام خود را 

در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساندند.
گفته می شود، این 16۸ چتر باز با سرعتی حدود 2۸9 
کیلومتر بر ساعت به سوی زمین فرود آمدند و عملیات 
آن ها تنها 40 ثانیه به طول انجامید.عالوه بر این، عملیات 
ارتفاع پنج کیلومتری از سطح زمین  نفس گیر آن ها در 
باعث شد تا این تالش نمایندگان کتاب رکوردهای گینس 
انجام  رکوردار  را  افراد  این  تا  برساند  باور  این  به  را 

حرکات نمایشی در آسمان بدانند.
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مردان انگلیسي بهترین 
شوهران دنیا  

 
دپارتمان حقوق زنان انگلستان در گزارش خود اعالم کرد؛ مردان 
انگلیسي بهترین شوهران دنیا هستند، چرا که در کارهاي منزل به 
زنان  حقوق  دپارتمان  تحقیقات  طي  کنند.  مي  کمک  خود  همسران 
در  انگلیسي  مردان  که  شد  مشخص  موضوع  این  انگلستان  در 
میان 13 کشور نظیر سوئد، نروژ، استرالیا و ایاالت متحده امریکا 
بهترین هستند، چرا که در کارهاي مربوط به منزل نظیر بچه داري، 
بر  همچنین  کنند.  مي  کمک  خود  زنان  به  آشپزي  و  منزل  نظافت 
انگلیسي در  اساس تحقیق دانشگاه آکسفورد مشخص شد مردان 
صورت ازدواج، متعهدترین و باثبات ترین مردان در میان مردان 
دیگر کشورهاي صنعتي جهان محسوب مي شوند. در این تحقیق 
همچنین آمده است »شاخص برابري طلبي« مردان انگلیسي بیش از 
مردان دیگر است.گفته مي شود مردان در کشورهاي سوئد، نروژ، 
امریکا، ایرلند شمالي، هلند، جمهوري ایرلند، اسپانیا، نیوزیلند، ژاپن، 
»شاخص  زمینه  در  بعدي  هاي  رتبه  در  استرالیا  و  اتریش  آلمان، 

برابري طلبي« قرار دارند. 

صاحبي براي زشت ترین
 سگ انگلستان  

 
»یي تي« یک سگ اهلي است که به دالیلي لقب »زشت ترین سگ« 
انگلستان را از آن خود کرده است و در نهایت و با وجود زشتي 
بي مانندش، موفق شد صاحبي براي خودش پیدا کند. رسانه هاي 
دولتي انگلستان اعالم کردند موسسه حمایت از حیوانات لندن، »یي 
تي«، سگ شغال مانند را که تمام بدنش خال خالي است و پوستي 
همچون خوک دارد پذیرفت و قرار است این سگ اهلي که از نوع 
سگ هاي مکزیکي است، تا آخر عمر در این محل نگهداري شود، 
چرا که هیچ کس حاضر نیست این سگ زشت را قبول کند. گفته مي 
شود نام این سگ بي موي زشت از شخصیت »یي تي« در فیلمي به 
همین نام ساخته »استیون اسپیلبرگ« گرفته شده است، چرا که آن 

شخصیت نیز یک مخلوق فضایي بي مو و زشت بود. 

افزایش  باعث  تلویزیون  زیاد  تماشاي   

فشارخون در کودکان مي شود  
 

تلویزیون  زیاد  تماشاي  دادند  هشدار  پزشکي  علوم  متخصصان 
افزایش فشار خون در کودکان مي شود.محققان مي گویند  باعث 
تماشاي زیاد تلویزیون به طور کلي عادت نامطلوبي به ویژه براي 
کودکان است و براي سالمتي آنها خوب نیست و این بار در یک 
مانیتور  یا حتي  تلویزیون  زیاد  تماشاي  پژوهش جدید معلوم شد 
را  فشار خون  افزایش  یي خطر  رایانه  هاي  بازي  انجام  هنگام  به 
در کودکان باال مي برد. گفتني است این خطر ارتباطي با چاقي یا 
کودکان  تواند  مي  که حتي  معني  این  به  ندارد  کودکان  در  الغري 
الغر را نیز تهدید کند. محققان دانشگاه میشیگان استیت مي گویند؛ 
پیش از این در مطالعات گذشته دیده شد بي تحرکي ناشي از کار با 
رایانه یا تماشاي تلویزیون باعث چاقي شده و چاقي سبب افزایش 
فشار خون مي شود اما در این تحقیق براي اولین بار مشاهده شد 
که این گونه رفتارهاي منجر به بي تحرکي مستقیمًا باعث افزایش 
فشار خون مي شود و فقط مختص به چاقي نمي شود. مطالعات 
نشان داد کودکان به طور متوسط پنج ساعت در طول روز تحرک 

و فعالیت بدني ندارند و این امر به سالمت آنها لطمه مي زند.   

کاهش سن ابتال به افسردگي
 در کودکان 

 
محققان انگلیسي اعالم کردند با توجه به باال بودن حس شعوري 
تا سه  ماهگي  از سه  توانند  نوزادان مي  متولد شده  تازه  کودکان 
افزایش  به  توجه  با  افسردگي شوند.  بیماري  بعد دچار  به  سالگي 
احساس  با  توانند  مي  نوزادان  ها  خانواده  معیشتي  مشکالت 
اضطراب، استرس و نگراني والدین شان به بیماري هاي روحي از 
جمله افسردگي دچار شوند. نتایج این تحقیقات درحالي عنوان شده 
که آمار نشان مي دهد در 25 سال گذشته آمار کودکان دو تا پنج 
سالي که در سراسر جهان به افسردگي مبتال شده اند، 40 درصد 
افزایش یافته است. جامعه شناسان بر این باورند که در آینده یي نه 
چندان دور بیش از 50 درصد مردم جهان به بیماري افسردگي و 

مشکالت روحي مانند اضطراب و استرس مبتال خواهند شد. 

اجاره آپارتمان
 

تعدادی آپارتمان یک خوابه 
و دو خوابه بسیار شیک در 
بهترین نقطه کنزینگتون و 
چلسی اجاره داده میشود

احتماال DSS پذیرفته شود

07944203355
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تکه هایي درباره نویسنده به عنوان تمثیل تنهایي و قدرت مطلق گرا 

من ُمتهم 
مي کنم 

 
 

مهدي یزداني خرم 

یک شاعرم/ فریادي یک پارچه/ من یک لخته رویایم 
جوزپیه اونگاره تي 

تاکنون به اشکال مختلف برخورد و رویارویي نویسندگان با ساختارهاي 
قدرت مطلق گرا داشتم. ساختارهایي که با نگاهي تاریخي نویسنده، شاعر 
و روزنامه نگار را عناصري »خطرناک« و مستحق تندترین محدودیت ها 
یکي  مي کنند،  پیگیري  را  خود  سرکوب  برنامه هاي  که  زماني  و  مي دانند 
از اصلي ترین اقشاري که باید در زندان ها بازجویي کرده و به اصطالح 
درهم  و  اعتراف گیري  این  اوج  نویسندگان هستند.  همین  کنند،  »اعتراف« 

شوروي  در  استالین  زمامداري  سال هاي  به  نویسنده  ذهن  شکستن 
که  نظامي اي  یا  کمونیستي  حکومت هاي  اکثر  همچنین  و  بازمي گردد 
بردن  زندان  به  و  سرکوب  از  خونباري  ردپاي  ایشان  اکثر  کارنامه  در 
نویسندگان وجود دارد. اما این برخورد مطلق گرایانه ریشه در چه دارد 
و چرا نظام هاي اینچنیني مدام در حال ارعاب یا شکستن دروني نویسنده 
بوده اند؟ اولین و بدیهي ترین پاسخي که به ذهن هر مخاطبي مي رسد این 
است که این نویسنده روشنفکران منتقد، رفتارهاي حکومتي- نظارتي این 
قدرت حاکم هستند و به همین دلیل کوبیدن سر آنها به سنگ یا تخریب 
تاریخي-  تجربه  اما  مطلق گراست.  قدرت  عکس العمل طبیعي  رواني شان 
تا  نوزدهم  قرن  پایان  از  نویسندگان  احواالت  در  مطالعه  به  خصوص 
آخرین دهه قرن بیستم- آشکار مي کند که نویسندگان براي دیکتاتورها 
تمثیل  نیز  انزوا  و  بي اعتنایي  و  سکوت  صورت  در  حتي  مطلق گرایان  و 
آشوب و شر هستند و جوامع نیز همین ایده را نسبت به ایشان دارند به 
این معنا که نویسنده در نهایت نیش خود را در پهلوي قدرت مطلق گرا فرو 
خواهد برد و به همین دلیل طبقات متوسط و گاه حتي طبقات فرودست 
این احساس را دارند که نویسنده قرار است »قهرمان« آنها باشد. بنابراین 
اصل بحث به یک نوع نشانه شناسي تمثیلي باز مي گردد که نویسنده در 
که  بودم  کرده  بحث  قبال  است.  آن  نماد  جوامع  نوع  این  تاریخي  حافظه 
مطلق گرایان تمام تالش خود را مي کنند تا رابطه نویسنده را با جامعه از 
راهروهاي طوالني  در  و  بزنند  او  به  کنند، چشم بند  تحقیرش  ببرند.  بین 
معترض  نویسنده  که  روند  پیش  جایي  تا  و  کنند  تعقیبش  بچرخانندش، 
همانطور  رویه،  این  اما  بپاشند.  هم  از  و  درآید  پاي  از  فیزیکي  لحاظ  از 
که تجربه مثال لورکا به ما نشان مي دهد،  به هیچ عنوان موثر نیست. زیرا 
آن تمثیل مذکور را پر رنگ تر کرده و باعث به وجود آمدن رابطه عاطفي 
میان جامعه و نویسنده مي شود. اما این تمثیل که همواره به  عنوان امري 
خطرناک برشمرده شده، چگونه به زیست خود ادامه مي دهد؟ جواب ساده 
است. با حضور فیزیکي یا حتي خاطره حذف یا نابود شدن به دست قدرت 
مطلق گرا. شاعري مثل خسرو گلسخري، آنچنان آرتیست درجه اولي نبود 
ولي به دلیل رفتارهاي شجاعانه اش به هویتي قهرمانانه دست پیدا کرد و 

از پاي در مي آورد. تولد  این دقیقا همان چیزي است که مطلق گرایان را 
قهرمان- نویسنده. موجودي که با دست هاي بسته و سري رو به پایین 
به بازجو پاسخ مي دهد و او را وادار مي کنند که نوشته هایش را اغتشاش 
و عامل بي نظمي در جامعه معرفي کند. کتاب »روشنفکران و عالیجنابان 
نویسنده اي  اعتراف  از  اعتراف ها.  نوع  این  از  است  پر  خاکستري« 
الکساندر  مثل  تجربه اي  یا  شد  تیرباران  نهایت  در  که  بابل  ایساک  مانند 
سولژنیتسن که فراتر از استانداردهاي انساني تبعید، زندان و خشونت را 
تاب آورد و قهرمان ملي روسیه بعد از دیکتاتوري شد. پس این تمثیل و 
حالت سمبولیک به خصوص اگر نویسنده رگه هاي اعتراض داشته باشد و 
برعکس اصحاب شهرنشین در روزنامه ها نیز بنویسد و نظر بدهد بسیار 
پررنگ تر مي شود و کاري مي کند که قدرت مطلقه براي از پاي درآوردنش 
روي به راهکارهایي مانند ارعاب، تهدید یا اعتراف بیاورد. اعتراف نویسنده 
در حکومت هاي توتالیتاریستي از رایج ترین پدیده هاست. همواره آزموني 
سال هاي  در  است.  شده  آزموده  قبل  از  که  مي دهد  قرار  روي  پیش  را 
حکومت پهلوي بارها نویسندگاني مانند دولت آبادي، احمد محمود،  رضا 
براهني، علي اشرف درویشیان و... مقابل بازجوهاي به اصطالح فرهنگي 
ساواک قرار مي گرفتند و به قول سپانلو از ایشان مي خواستند همه چیز 
را نفي کنند و خود را نادم و پشیمان نشان دهند. این تجربه در سال هاي 
بود و ساختار  آغاز شده  با خشونت عجیبي  اول  پهلوي  از زمان  قبل تر 
بار  این  بود،  بارها نویسنده و شاعر را خفه کرده  باستاني مطلق گرا که 
پا  و  دست  به  و  مي زند  آتش  را  کریم پورشیرازي  مانند  روزنامه نگاري 
عشقي  میرزاده  و  مي شود  دوخته  یزدي  فرخي  دهان  مي خندد،  او  زدن 
ترور مي شود. بنابراین حافظه تاریخي ما پر است از چنین رفتارهایي با 
نویسندگان. اما در همان سال ها گفته هایي که به عنوان اعتراف از ایشان 
نظام  که  بود  مرحله  این  در  و  نبود  باورپذیر  نیز  مي شد  جامعه  تحویل 
مي توانیم  ما  آیا  ببرد.  حمله  نویسنده  جان  و  تن  به  مي کوشید  سلطنتي 
خاطره کوبیده شدن میخ را در زانوي غالمحسین ساعدي از یاد ببریم؟ یا 
خاطراتي را که حافظه جمعي- هر چند ضعیف شده مان- از آنچه صادق 

هدایت رفت و او را تا سرحد جنون وانزوا کشاند به فراموشي بسپاریم. 
به  مساله اي  که  است  سمبولیک  جایگاه  همین  و  دارد  وجود  تمثیل  پس 
نام »آزادي« را پیش روي ما قرار مي دهد، اینکه قدرت مطلق گرا به عنوان 
که  را  مساله  این  روشنفکر  و  نویسنده  با  همیشه  آزادي  محدودکننده 

مي خواهد »آزاد« باشد، داشته است. 
به زعم من در این مرحله با نگاهي که موریس مرلوپونتي در اختیار ما قرار 
داده است بهتر مي توانیم قضیه را کالبد شکافي کنیم. مرلوپونتي نسبت به 
یک  به  ناخواسته  که  مي کند  را طراحي  در جهان مسیري  زیستن  تجربه 
دوراهي منتهي مي شود. به قول مفسر آثار او دنیل تامس پریموزیک: »با 
انتخاب یکي از این راه ها مي توانیم با سکوت کردن تجربه هاي خود را از 
دو سویگي، ناسازه ها و سیالن جهان را بفهمیم و منتقل کنیم... یا با گزینش 
راه دوم مي توانیم معاني موردنظر خود را از طریق هنر، شعر، اسطوره و 
تمثیل- از طریق ابزارهاي مستقیم- بیان کنیم... مرلوپونتي نشان مان داده 
است که وظیفه سیاسي ما تعهد به جهان، شکستن سکوت و بیان کردن 
تجربه هاي زندگي است. پس باید به هنرمنداني مبدل شدیم که سرودهاي 
زندگي ها و جهان مان را مي سرایند1« مرلوپونتي به ابزارهاي غیرمستقیم 
اصالت بیشتري مي دهد و در این جاست که مفهوم بازآفریني زیستن در 
مي شود.  تبدیل  »وظیفه«  به  هنري  قالب هاي  طریق  از  آن  انتقال  و  جهان 
وظیفه اي که در عین اینکه ارضا کننده روحیه زیبایي شناسي هنرمند است، 
از  و  مي کند  متصل  بیرون  سیاسي  رفتارهاي  و  سیاسي  امر  به  را  او 
اسنابیسم نجات مي دهد. حکومت هاي مطلق گرا دقیقا با چنین ترکیبي دشمن 
هستند. این آرتیست امر سیاسي را در ساختارهاي زیبایي شناسانه اش و 
همچنین رفتارهاي بیروني خود بیان کند و تمثیل بزرگ را مقابل رفتارهاي 
این تمثیل بزرگ یعني زیستن در جهان و نسبت هاي  حقیر او قرار دهد. 
این زیست در صورتي مقابل توتالیتاریسم قرار مي گیرد که  با  نویسنده 
تبدیل به انگاره هاي زیبایي شناسانه شود. »ما فقط باید از طریق روش هاي 
غیرمستقیم، از طریق داستان ها، اسطوره ها، تمثیل ها و حکایت ها، نقاشي ها، 
شعرها و سرودها- به تماس پیشا تاملي مان با جهان صلب »اشاره کنیم« 
جهاني  زیست  از  را  نظرمان  مورد  معاني  که  بیاموزیم  مانند سزان  باید 

برداشت کنیم و روي بوم همین جهان نقاشي کنیم.2« این روند که اصوال 
نویسنده به عنوان تمثیل و آثار او به مثابه »تن« در اختیار ما قرار مي دهد 
را  بابل  ایساک  تن  استالین  مي ایستد.  مطلق گرایي  و  توتالیتاریسم  مقابل 
گلوله باران کرد اما باورهاي او از جهان امر سیاسي به مثابه خوانشي 
از کالم مسیحي دست به دست شد و گویا همان تن و جسم او بود که 
در کلماتش متصور مي شدند. پس برخوردهاي خشن فیزیکي، تحقیر تن 
نویسنده، وادار کردن او با چشم بسته رو به دیوار نشستن هیچ از اهمیت 
مي دهد،  پروبالش  و حتي  نمي کاهد  او ساخته،  که  تن واره اي  و  زبان  آن 
تجربه زیبایي شناختي قضیه در مرحله اي که با امر سیاسي عجین شده 
باشد، همان زیستن بزرگ و باشکوهي است که توتالیتاریسم مي کوشد با 
تحقیر تن نویسنده از او سلب کند. نباید از یاد ببریم که آنچه نویسنده- 
خورده  گره  پیرامونش  جهان  با  مستقیما  مي کند  ارائه  و  بیان  روشنفکر 
است و خطاي بزرگ مطلق گرایان این است که مي کوشند او به تکذیب به 
این گره و در نهایت جهان پیرامون وادار شود. امري که مضحک است 
و حتي اگر نویسنده به آن تن دهد نزد مخاطب او اعتباري ندارد. او این 
جهان و پیوندهاي آن را در آثار او از تابلوهاي نقاشي یا یادداشت هاي 
ژورنالیستي مشاهده مي کند و در واقع مالک بخشي از ذهن همان نویسنده 
مي شود، بدون آنکه بتواند در جهاني که نویسنده براي او ترسیم کرده، 
پس  دارند.  قرار  او  روي  پیش  آن  مولفه هاي  و  انگاره ها  کند، چون  شک 
توتالیتاریسم رسما خلع سالح مي شود و نمي تواند شکل زیستي جهان را 
عوض کند، مگر آنکه به کلي آن را، پدیده هاي روزمره اش و نشانه هایش 
دقیقا  است.  انداخته  اعتبار  از  را  خود  این صورت  در  که  کند  تکذیب  را 
در  مردم  که  است  روي مان  پیش  شوروي  کمونسیتي  حکومت  تجربه 
قرباني  را  هنرمند  صدها  راه  این  در  و  بودند  بیرون  جهان  تکذیب  حال 
کردند. اما وضعیت نویسنده نیز در این بین باید با در نظر گرفتن میزان 
وابسته گي اش به جهان بیرون و امر سیاسي در نظر گرفته شود. به این 
معنا زماني که او تصمیم مي گیرد زیستن خود و جهان را روایت و آن را 
با استفاده از تن خود خلق کند، درگیر این مساله مي شود که چه ابزارهایي 
را  مشکل  بیشترین  توتالیتاریسم  نشان داده  تجربه  دارد.  اختیار  در  را 
بیرون  آتشفشان  همچون  پدیده  به  نو  نگاه  زیرا  دارد.  غیرسنتي  نگاه  با 
مي ریزد و حفره خالي اي را نشان مي دهد که ابزار سنتي هنوز موفق به 
کشف آن نشده است. بنابراین ابزار در این راه بسیار اهمیت دارد و این 
انواع صفت ها مانند  است که شکل تمثیلي نویسندگان را متفاوت مي کند. 
نویسنده انقالبي، معترض، تجربي، آوانگار و محافظه کار و... را شنیده ایم 
که داللت بر معنایي عمیق دارند که همان چگونگي گره زدن تن و ذهن شان 
ابتدایي و عموما  ایشان  با  توتالیتاریسم  با جهان. هر چند برخورد  است 
ابزارهاي  تن و ذهن،  شکلي سنتي که هر چند  تحقیر  به یک شکل است. 
آن  در  نویسنده  که  است  جهاني  تکذیب  فاقد  اما  است  شده  مدرن تر  آن 
بازنمایي کرده است. ساختار مطلق گراي مذکور هر چه  را  زیسته و آن 
به  وادار  را  او  و حتي  بیندازد  زندانش  به  بیاورد،  فشار  نویسنده  تن  بر 
زیبایي شناسي  بزرگ  تمثیل  از  نمي تواند  کند،  نوشته هایش  باز پس گیري 
عبور کند. حتي گاه تالش مي کند نویسندگاني را اجیر کند که جهان مطابق 
میل او را ترسیم کنند اما فقدان عمل سیاسي و کذب موجود در آنها به 
سرعت باعث محو شدن و نابود شدنشان مي شود. ما نباید از یاد ببریم که 
نویسندگان همواره از بزرگ ترین مشکالت حکومت هاي مطلق گرا بوده اند 
از سرزمین مادري- مثال  آنها  با دورکردن  این مشکل حتي  و  و هستند 
تبعید نویسندگان در آرژانتین- حل نخواهد شد. زیرا این آرتیست است 
مانند  را  اتهام  این  و  مي کند  متهم  را  مطلق گرا  قدرت  ساکن  به  ابتدا  که 
رماني مثل »صد سال تنهایي« یا »سوربز« کیفرخواست او قرار مي دهد. 
آیا توتالیتاریسم مي تواند این کیفرخواست را نادیده بگیرد؟ از آن بگذرد؟ 
به آن پاسخ دهد؟ یا اصال شاکي را از میان بردارد؟ هیچ کدام از این راه ها 
به جایي ختم نمي شوند، مگر آنکه به زعم دوست منتقدم امیراحمدي آریان 
نویسندگان مناسبي که سیاست را دون شأن خود مي دانند و زیر درختان 
سیب مشغول نوشتن هستند به صداي اصلي ادبیات تبدیل شوند که تجربه 
ما نشان داده این اتفاق رخ نمي دهد. مرلوپونتي به ما مي آموزد که ذهن 
نویسنده و آرتیست از جهان برهنه استفاده مي کند، جهاني که او مي تواند 
بدون هر دست اندازي در آن بنگرد و از نو خلقش کند. پدیده هایي که متولد 
دنبال  اصال  و  دهند  نشان  را  روزگار خود چیزي  انسان  به  تا  مي شوند 
اثبات امري نیستند و همین امر است که مخاطب این آثار را به تأمل وا 
مي دارد و در مقابل برهنگي جهان تنهایشان مي گذارد. قدرت مطلق گرا هر 
چند درصدد حذف این وضعیت تنهایي باشد. نمي تواند ذهن را از آن دور 
کند و فقط به صورت مقطعي مي تواند آن را به تعویق بیندازد. نویسنده 
تنها بزرگ ترین استعاره اي است که حکومت مطلق گرا را دچار سردرگمي 
مي کند و همین امر است که باعث مي شود نویسنده از جهان عریان وام 
بگیرد، تاریخ را باز نمایي کند و اتهام را بر مطلق گرایان وارد کند. مانند 
یانیس ریتسوس، نرودا، گراهام گرین، جورج اورول، یوسا، مارکز و... این 
زیبایي شناسي انزوا عمیق ترین ضربه را به قلب قدرت فربه شده مطلق گرا 
اما اوست که  وارد مي کند. هر چند ممکن است تن نویسنده تحقیر شود 
متهم مي کند. اتهامي از سر قدرتي فردگرایانه که مسندش جهان پیرامون 
آرتیست است و مطلق گرایان توان تکذیب آن را ندارند. تمثیل مرلوپونتي 
او  به  هنرمند  سیاسي  وظیفه  و  مي کند  پیدا  را  خود  واقعي  معناي  اینجا 
یادآوري مي شود. بي هیچ گرایش نظري و حزبي  او جهان را با تنهایي خود 
مي سازد و مقابل دیگران از جمله مطلق گرایان برپا مي کند و این تازه آغاز 

داستان است آغاز رویایي که تعبیر شده است. 
پي نوشت: 

1 و -2 مرلوپونتي، فلسفه و معنا، دنیل تامس پریموزیک، ترجمه محمدرضا 
ابوالقاسمي، نشر مرکز 13۸۸ 

*نام نوشتار برگرفته شده از مقاله اي از امیل زوال که در روزنامه لورور 
»برج  کتاب   در  بارباراتاکمن  بزرگ  مورخ  جمله  از  بسیاري  و  شد  چاپ 

فرازان« آن را آغاز دوران روشنفکري مي دانند. 
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 جنیفر آنیستون برنده جایزه برترین 

قصه دیجیتال شد
ارائه مجموعه داستان  با   جنیفر آنیستون بازیگر هالیوود، موفق شد 
قصه  برترین  جایزه  برنده  فشرده،  لوح  چند  قالب  در  کودکانه  هاي 
هاي دیجیتال شود. جنیفر آنیستون با همکاري پدرش جان آنیستون 
مجموعه یي از داستان هاي کودک و نوجوان را براي کودکان به شکلي 

جذاب روایت و بازي کرده است. 

اهداي نشان هنر و ادبیات فرانسه به 
فردریک مایر 

فیلم  جشنواره  برپایي  ایام  در  فرانسه  کشور  ادبیات  و  هنر  نشان   
لوکارنو به فردریک مایر مدیر هنري جشنواره فیلم لوکارنو اهدا شد. 
این مراسم هفت آگوست با حضور جمعي از مسووالن سفارت فرانسه 
در سوئیس در ضیافت شامي که به این مناسبت در لوکارنو برپا بود، 
برگزار شد. جایزه هنر و ادبیات فرانسه توسط وزیر فرهنگ فرانسه 

اهدا مي شود.

هدیه غیرمنتظره 
مجموعه داستان »هدیه غیرمنتظره«، نوشته »استیگ داگرمن«، نویسنده 
نشر  و  کرده  ترجمه  را  آن  قلیچ خاني«  »محمدرضا  که  است  سوئدي 
اثري به فارسي ترجمه  از »داگرمن« تاکنون  »ثالث« به چاپ رسانده. 
نشده بود و این نخستین اثر ترجمه شده از این نویسنده بزرگ است. 

»داگرمن« را یکي از بزرگ ترین نویسندگان سوئد مي دانند. 

راهنماي قبرستان برنده شد  
 

» نیل گایمن« به خاطر نگارش رمان »راهنماي قبرستان« قدیمي ترین و مهم 
که  رمان  این  کرد.  آن خود  از  را  امریکا  نوجوان  و  کودک  ادبي  جایزه  ترین 
تازه ترین اثر »گایمن« در حوزه کودک و نوجوان محسوب مي شود توانست 
مدال »نیو بري« را در حوزه آثار ادبي کودک و نوجوان از آن خود کند.این 
نویسنده پیش از این نیز به خاطر نگارش رمان »راهنماي قبرستان« موفق شده 
بود جایزه آثار علمي- تخیلي »هوگو« را که به آثار علمي - تخیلي که به زبان 
انگلیسي تعلق مي گیرد، دریافت کند. جایزه »هوگو« نیز یکي از معتبرترین جوایز 
ادبي است که از سال 1953 تا امروز هر سال بهترین نویسندگان و مولفان آثار 
علمي- تخیلي را به جامعه ادبي جهان معرفي کرده است. »نیل گایمن« به همان 
اندازه که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت دارد جزء نویسندگان صاحب نام 
است. در ایران نیز به دلیل فیلم هایي که از آثار او اقتباس شده است، شناخته 
مي شود. رمان »کارولین« به قلم این نویسنده یکي از بهترین آثار او شناخته 
مي شود که در حوزه ادبیات کالسیک براي نوجوانان به رشته تحریر درآمده 
براي همین گروه سني ساخته  داستاني  فیلمي  است  قرار  آن  از  اقتباس  با  و 
شود. فیلم »استارداست« براساس رماني از نیل گایمن، ابتدا قرار بود توسط 
تري گیلیام ساخته شود که خود را درگیر پروژه »برادران گریم« کرد. متیو 
حماسه  گرفت.  قرار  توجه  مورد  هم  به شدت  و  را ساخت  فیلم  این  نیز  وان 
را  کار  این  فیلمنامه  و  است  ساخته  معروف  کیس  زمه  رابرت  را  »بئوولف« 
راجر آیوري )همدست تارانتینو در »قصه هاي عامه پسند«( و نیل گایمن با هم 
نوشته اند که به عقیده منتقدان آنان در برگردان شعر به سناریو، بسیار موفق 
عمل کرده اند.»گایمن« در کارنامه ادبي اش عالوه بر رمان هاي حوزه کودک 
و نوجوان آثاري براي بزرگساالن دارد که از میان آنها مي توان به »پیشگوي 
خوب و خدایان امریکا« اشاره کرد که یکي از بهترین و پرفروش ترین آثار او 

به شمار مي آید. 

محاکمه داستایفسکي 
داستایفسکي در سال هایي از عمر ادبي اش به گروه جوانان آزادیخواه 
به  خانه اش  در  را  او  ژاندارم ها  داشت  سال   2۸ تنها  وقتي  پیوست. 
جرم فعالیت ضدتزاري بازداشت کردند. او تصور نمي کرد شرکت در 
بحث هاي سیاسي او را به پاي میز محاکمه بکشاند. اول به اعدام و بعد 

به چهار سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. 

محاکمه زوال 
سیاسي  و  اجتماعي  مبارزات  با  زوال  امیل  زندگي  از  سال هایي 
تالش  جمهوریخواهان  بود.  همراه  خواهان  جمهوري  و  سلطنت طلب 
مي کردند سلطنت طلبان را از سر راه بردارند. زوال به دلیل جانبداري 
از جمهوریخواهان و دفاع از یک ناخداي دریایي ارتش فرانسه به یک 

محاکمه نمایشي فراخوانده شد و به زندان محکوم شد. 

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

شمس لنگرودي در اعتراض به صادرنشدن مجوز دو کتابش؛ 
 

آثار جدیدم را فعاًل 
منتشر نمي کنم 

 
 »من چهار مجموعه شعر از آخرین اشعارم را آماده انتشار دارم اما 
تا وقتي وضعیت کتاب هایم در ارشاد مشخص نشود از انتشار آنها 
خودداري خواهم کرد.« شمس لنگرودي نویسنده و شاعر این را مي 
گوید و ادامه مي دهد؛ »در حال حاضر دو کتاب یکي به مدت دو سال 
و دیگري به مدت هشت ماه در ارشاد است و مجوز انتشار آنها صادر 
»کتاب  دهد؛  مي  توضیح  خود  نخست  کتاب  درباره  او  است.«  نشده 
اول رماني با نام »شکست خوردگان را چه کسي دوست دارد« است 
که از سوي نشر آهنگ دیگر به ارشاد رفته و تا به حال در طول دو 
سال چهار بار بازخواني شده اما بدون ذکر دلیل اعالم کرده اند که 
کاري  لنگرودي  شمس  دیگر  کتاب  است.«  االنتشار  ممنوع  کتاب  این 
تحقیقاتي است؛ »اثر دیگرم کتابي تحقیقاتي با نام رباعي محبوب من 
نیما  تا  زمان رودکي  از  رباعي  کیف  و  کم  باب  در  تحقیقي  که  است 
از  و  است  همراه  من  انتخاب  با  ها  رباعي  از  یي  گزیده  با  که  است 
سوي نشر مرکز به ارشاد ارسال شده اما تا امروز پس از هشت ماه 

هیچ جوابي به ما نداده اند.« او اضافه کرد؛ »چهار مجموعه شعر از 
آخرین اشعارم آماده انتشار است اما تا وضع کتاب هایم در وزارت 
آنها خودداري خواهم کرد.« محمد  انتشار  از  ارشاد مشخص نشود 
»چهار  دهد؛  مي  شرح  نیز  را  خود  جدید  اثر  چهار  لنگرودي  شمس 
آالي من«  قزل  هاي  »لب خواني  از  عبارتند  من  مجموعه شعر جدید 
تعداد  که  عاشقانه«  تغزلي  »اشعار  است،  کوتاه  110 شعر  شامل  که 
آنها 60 شعر است، »صبح آفتابي تان بخیر ببر برفي« که در آن به 
اشعار غیرتغزلي پرداخته ام و مجموعه شعري که در آن به مسائل 
پیش آمده در دوران انتخابات پرداخته ام.« شمس لنگرودي در گفت 
وگو با ایلنا به آخرین مجموعه شعر خود اشاره یي جزیي کرده که 
مربوط به رخدادهاي پس از انتخابات است. او نام این مجموعه شعر 
را اعالم نکرده اما نسخه اینترنتي این دفتر شعر در آخرین روزهاي 
است.  تیرماه«  در  مرثیه   22« اثر  این  نام  شد.  منتشر  امسال  تیرماه 
شمس لنگرودي در این مجموعه در 22 شعر نگاه شاعرانه خود را به 
حوادث پس از انتخابات تصویر کرده است. او در یکي از شعر ها »ندا 
آقاسلطان« یکي از کشته شده هاي حوادث پس از انتخابات در خیابان 
امیرآباد را خطاب قرار داده است. شمس لنگرودي اخیراً به عنوان یکي 
از داوران نخستین دوره جایزه ادبي نیما معرفي شده بود. برگزاري 
آخرین  افتاد.  تعویق  به  بهانه هاي مختلف  به  ادبي هربار  این جایزه 
این مراسم  برگزاري  لغو  دلیل  را  نیز خانه هنرمندان قطعي برق  بار 
در سالن خانه هنرمندان اعالم کرد اما گفته شد دلیل لغو این جایزه 
خصوصي از سوي مسووالن مختلف حضور شاعراني چون شمس 

لنگرودي در مراسم و شعرخواني او بود.

چکش ها حقیقت 
را مي دانند 

 
علیرضا غالمي 

تاریخ ادب و هنر جهان در کنار خلق شاهکارهاي بي بدیل شاهد 
دادگاه هاي کم نظیر هم بوده است. در این دادگاه ها شاعران و 
نویسندگان محاکمه شده اند، به تبعید فرستاده شده اند، به زندان 
برده شده اند، ممنوع القلم شده اند و بعضا به دار آویخته شده اند 
یا ترور شده اند. اغلب این محاکمه ها به خاطر پایبندي نویسنده 
به عقیده اي خاص بوده است؛ عقیده اي که ساز مخالف مي زده 
و حسادت حاسدان را برمي انگیخته. نمونه هاي آن هم محدود 
به فرهنگ خاصي نیست. هم حسود همه جا هست و هم کسي 
که براي این و آن پرونده مي سازد. در این یادداشت مي خواهم 
سه نمونه از محاکمه هاي جنجالي را در تاریخ خودمان مرور 
و  عین القضات  حالج،  به  است  مربوط  محاکمه  سه  این  کنم. 
شیخ اشراق. هر سه در دوره اي کشته شدند که در غرب از آن 
با عنوان »قرون وسطي« یاد مي کنند. با این حال این محاکمه ها 
محدود نبوده است به قرون وسطي. در دوره هاي میانه و جدید 
و مدرنیته و پسامدرنیته هم برپا شده و شاعران و نویسندگان 
به محاکمه کشیده شده اند. در محاکمه حالج و عین القضات و 

شیخ اشراق از یک طرف پاي متشرعان در میان بوده است و از 
یک طرف زد و بندهاي سیاسي. اما ظاهرا تنها قتل شیخ اشراق 
با مقاصد سیاسي و امنیتي همراه بوده است. صالح الدین ایوبي 
با صلیبي ها  بود  شده  حلب  وارد  اشراق  شیخ  که  دوراني  در 
اندیشه هاي  و  عقاید  به  پایبند  که  کساني  نفوذ  از  و  مي جنگید 
عامه نبودند نوعي هراس داشت. شیخ اشراق در روزهایي که 
وارد حلب شده بود با علماي آنجا مناظره کرده بود و رفتارش 
باعث رنجش علما و متشرعان شهر شده بود. آنها پرونده هایي 
برایش ساختند و او را خطري براي امنیت به حساب آوردند. 
کردند و سلطان صالح الدین  را محاکمه  او  رقیبان و حاسدان 
ایوبي هم فرمان قتلش را داد. اگر شیخ اشراق قرباني تندروي ها 
و  حالج  اما  بود،  شده  غریب  شهر  یک  در  بي پروایي هایش  و 
عین القضات در شهر هاي خود و در بین هوادارانشان محاکمه 
آن  در  و  کشید  طول  سال  هشت  حدود  حالج  محاکمه  شدند. 
مدت او را از یک زندان به زندان دیگر مي بردند. مي گویند فقها 
استنطاق مي کردند.  را  و قضات ساعت ها مي نشستند و حالج 
متشرعان متهمش مي کردند که از قرآن و سنت بي بهره است. 
زندیق  او  کنند  ثابت  نتوانستند  محاکمه اش  اول  سال هاي  در 
و  پاي وزیر نشستند  زیر  اما مخالفانش  است.  ملحد(  و  )کافر 
به  بغداد  پل هاي  روي  و  بتراشند  را  ریشش  که  کردند  کاري 
صلیبش ببندند. دوباره او را از صلیب باز مي کردند و براي ادامه 
تحقیقات به دادگاه مي بردند. کساني که او را توقیف کرده بودند 
مي گفتند حالج قِرَمطي )سنگین ترین اتهام در قرن دهم و یازدهم 
میالدي در جوامع اسالمي. چیزي در مایه هاي »برانداز نرم« در 
عصر حاضر( است و باید سرش را از تنش جدا کرد. مي گفتند 
حالج ادعاي ربوبیت کرده است و او هم در محاکمه هایش از 
جهل متشرعان زمانه حرف مي زد. در بین دم و دستگاه قضایي 
خالفت عباسي، فقها، قاضیان و صوفیان بر سر اتهام هاي حالج 
اختالف افتاد. اما دست آخر خلیفه حکم کشتنش را امضاء کرد. 
اندام هایش  مي کشیدند،  دارش  به  مي زدند،  تازیانه  باید  را  او 
را مي بریدند، جسدش را مي سوزاندند و خاکسترش را به باد 
حالج  به  بي شباهت  هم  جوان  عین القضات  محاکمه  مي دادند. 
پرونده ساختند، سوار شترش  برایش  همدان  در  است.  نبوده 
کردند، دست و پایش را به زنجیر کشیدند و از همدان به بغداد 
او  براي  را  اسباب سوءظن حاکمان وقت  بردندش. مخالفانش 
فراهم کردند. بعد از چندین ماه محاکمه در بغداد او را به همدان 
مي کرد  تدریس  که  مدرسه اي  همان  در  دم  شبانه  و  برگرداند 
دارش زدند و با آتش و نفت و بوریا جسدش را سوزاند. او تنها 
33 سال داشت. اما یکي از نابغه هاي قرون وسطي بود که در 
رشته هاي گوناگون احاطه داشت. با این همه، آموزه ها و آثار 
حالج و عین القضات و شیخ اشراق بعد از مرگ شان به مهم ترین 
تبدیل شدند. آنچه مسلم  ادبي و فکري در تمدن اسالمي  آثار 
است این است که این سه نفر چهره هاي سیاسي نبودند. با این 
حال از نگاه حکومت نوعي تهدید محسوب مي شدند. اما آیا هنر 
و ادبیات براي نظام هاي توتالیتر تهدید هستند و مي توانند این 
نوع نظام ها را به ورطه نابودي بکشانند؟ قدرت هنر و ادبیات در 
چیست که خواب را از نظام هاي توتالیتر مي گیرند و آنها را در 
نوعي هراس و دلهره نگه مي دارند. چرا نوع برخورد نظام هاي 
توتالیتر با هنر و ادبیات عموما حذفي و سلبي است؟ هفته آینده 

در این باره بحث مي کنیم. 



جمعه 23 مرداد ماه 1388   -  شماره 109هفته نامه پرشین18

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

www.iranianstudy.com فرهنگی 

گزارش

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
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همان شب در لندن دو مرد به دیدن لیز رفتند. آنها بوسیله یک اتومبیل سیاهرنگ 
که آنتزبلندی داشت به خیابان میزوانر آمده و ویکراست خود را به آپارتمان لیز 
مردی  آنها  از  یکی  بودند.  مودبتر  و  تر  معمولی شیک  پلیسهای  از  آنها  رساندند. 
قوی هیکل بود که عینکی بچشم و کت و شلوار خوش دوختی بتن داشت. او مردی 
با وجود  مهربان بنظر میرسید و معلوم بود که از چیزی ناراحت میباشد. دیپری 
اینکه بیش از چهل سال ازسنش گذشته بود. چهره ای معصوم و بچگانه داشت و 
خونسردتر بنظر میرسید. آنها در حالیکه کارتی به لیز نشان دادند گفتند که مامور 
قد و نسبتا چاق بود بدون  سرویسهای مخصوص میباشند. مرد دومی که کوتاه 
مقدمه رو به لیزکرد و گفت : گمان میکنم که شا با الک خیلی دوست بودید اینطور 
نیست ؟ لیز ابتدا خواست که منکر این موضوع شد وی لحن آن مرد بقدری قاطع 
بود که دختر جوان متوجه شد که با این کار خود را کوچک میکند. جواب گفت: بله 
درست است شما این موضوع را از کجا فهیده اید؟ ما تصادفا به این موضوع پی 
بردیم . میدانید که در زندان رسم است که هر زندانی نام نزدیکترین دوست یا آشنا 
خود را به مسئولین بدهد. ابتدا لیماس اظهار داشته بود که دوست و آشنائی ندارد. 
البته دروغ محض بود. در هر حال متصدی زندان از او خواسته بود که نام آشنائی 
را بدهد تا اگر اتفاق ناگواری برایش رخ داد آن شخص را خبر کنند . لیماس هم اسم 
شما را داده بود. میفهمم. آیا شخص دیگری از روابط میان شما اطالع دارد. نخیر آیا 
در محاکمه او حضور داشتید؟ نخیر آیا کسی از قبیل روزنامه نگار ان یاطلبکاران 
بدیدن شما نیامدند؟ نخیر همانطور که بشما گفتم هیچکس از روابط میان من لیماس 
اطالع نداشت. حتی نزدیکترین اقوام منهم از این موضوع کامال بی خبر بودند. ما در 
کتابخانه تجسسات روانی کار میکردیم و این موضوع را فقط رئیس آن کتابخانه 
یعنی دوشیزه کریل میدانست. ولی فکر نمیکنم که دوشیزه کریل حدس زده باشد 
لیز  به چشمان  ای  لحظه  قد  آلک وجود داشت. مرد کوتاه  میان من و  که روابطی 
خیره شد و سپس از او پرسید: آیا از اینکه لیماس با فورد خواربار فروش دعوا 
به چنین  لیماس دست  آیا میدانید چرا   . بله کامال واضح است  کرد تعجب کردید؟ 
کاری زد؟ نخیر شاید فورد قبول نرکده بود که با او نسیه معامله کند ولی احساس 
میکنم که لیماس نقشه خود را از قبل طرح کرده بود. شب قبل از این حادثه من و 
لیماس شام را یکدیگر صرف کردیم. لیماس شام مفصلی تهیه دیده ویک بطر شراب 
قرمز هم خریده بود. من از شراب خوشم نمیاید. او بتنهائی بطری شراب را تمام 
کرد و ناراحت بنظر میرسید. از او پرسیدم که ایا روابط میان من و او تمام شده 
است ؟ او چه جواب داد؟ در جواب گفت : که کاری در پیش دارد. ولی منظور او را 
بخوبی نفهمیدم. مرد کوتاه قد ناراحت شده بود. او مدتی سکوت کرد و سپس گفت 
: آیا حرفهای او را باورکردید؟ درست نمیدانم . آیا لیماس بشما گفته بود که یکبار 
ازدواج کرده و صاحب دو فرزند میباشد. با وجود این او شما را بعنوان نزدیکترین 
دوست معرفی کرده است . چرا؟ لیز در حالیکه صورتش سرخ شده بود جواب داد: 
من عاشق او بودم . آیا او هم شما را دوست داشت؟ شاید دراین باره چیزی نمیدانم. 
آیا هنوز هم او را دوست دارید؟بله آیا بشما گفت که دوباره برخواهدگشت؟ نخیر 
ولی باشما خداحافظی کرد. اینطورنیست؟ او اکنون در محل امنی است و بشما قول 
میدهد که حادثه ناگواری برایش رخ نخواهد داد. ما میخواهیم تا آنجائیکه برایمان 
مقدور است به او کمک کنیم . بدین دلیل است که باید هرچه را که درباره او میدانید 
برایمان تعریف کنید. لیز سرخود را تکان داد و ناگهان فریاد زد: خواهش میکنم که 
از اینجا بروید دیگر از من سئوالی نکنید . از شما استدعا میکنم کا از اینجا بروید! 
آن دو مرد بطرف در رفتند هنگامیکه به در رسیدند مرد مسن تر کارت ویزیتی از 
جیب خود بیرون آورد آنرا بارامی روی میز گذاشت و گفت : اگر بکمک ما احتیاج 
پیدا کردید و باطالعی درباره لیماس کسب کردید میتوانید با این شماره تلفن با من 
تماس بگیرید. شما که هستید ؟ من یکی از دوستان لیماس هستم راستی آی لیماس 
میدانست که شما عضو حزب کمونیست هستید؟ بله خودمن این موضوع را باو گفته 
بودم. آیا مسئولین حزب از روابط میان شما و لیماس اطالع داشتند؟ من که بشما 
گفتم هیچکس از این موضوع باخبرنبود. لیز رنگ صورتش پریده بود او لحظه ای 
سکوت کرد و سپس ناگهان فریاد زد او کجاست ؟ بمن بگوئید که کجاست ؟ چرا 
بمن نمیگوئید؟ آیا متوجه نیستید که فقط من میتوانم باو کمک کنم ؟ من از او مواظبت 
خواهم کرد حتی اگر واقعا دیوانه باشد! برای من تفاوتی ندارد ، قسم میخورم که 
برایم تفاوتی ندارد! هنگامیکه در زندان بود نامه ای برایش فرستادم و باو نوشتم که 

هروقت که دلش میخواهد میتواند نزد من بازگردد. 
زیرا تا آخر عمر انتظارش را خواهم کشید! دختر جوان دیگر نتوانست حرفی بزند. 
او دستهای خود را روی صورتش گذشات و بگریه افتاد. مرد کوتاه قد که باو خیره 
شده بود بالحن آرامی گفت : او در خارج از کشور بسر میبرد. ما درست نمیدانیم 
این چیزها را  او دیوانه نیست ولی نمیبایستی که تمام   ، که در چه کشوری است 
برایتان تعریف میکرد متاسفم مرد دیگر کالم دوست خود را قطع کرد و گفت : مااز 
شما مواظبت خواهیم کرد و هر کمکی را در حقتان خواهیم نمود. لیز دوباره پرسید: 
ولی شما که هستید ؟ مرد کوتاه قد جواب داد: دوستان آلک ما دوستان صمیمی 
آلک میباشیم. دو مرد از اطالق لیز خارج شدند. لیز صدای پای آنها را که از پله ها 
پائین میرفتند شنید و سپس از پنجره آنان را دید که سوار اتومبیل سیاه میشوند. 
پس از چنا لحظه اتومبیل بطرف پارک براه افتاد. در آن لحظه بود که لیز بیاد کارت 
ویزیت افتاد. او آنرا از روی میز برداشت و آنرا بررسی کرد. کارت ویزیت آن مرد 
 : بود  نوشته شده  برجسته  باحروف  ان  برروی  و  نفیسی ساخته شده  مقوای  از 
آقای جورج اسمایلی شماره 9 بایواتراستریت چلسی درزیراین جمله شماهر تلفن او 
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نقاش لحظه ها، به ابدیت پیوست 
ایران، غروب روز دوشنبه  نوگراي  هنر  پیشگامان  از  بهجت صدر   
این نقاش  19 مردادماه )دهم آگوست( در جنوب فرانسه درگذشت. 
داشت،  اقامت  فرانسه  در  اخیر  سال هاي  در  که  ایراني  پیشکسوت 
بعدازظهر روز دوشنبه به علت سکته قلبي در جزیره کرس واقع در 
جنوب فرانسه با زندگي وداع گفت. لیلي گلستان مترجم و گالري دار 
هنرهاي  مجموعه  در  و  داده  انجام  با صدر  را  گفت وگو  آخرین  که 
گفت:  اعتمادملي  به  این باره  در  رسانده،  چاپ  به  معاصر  تجسمي 
»خانم صدر براي تعطیالت تابستان به جزیره کرس رفته بودند که 
در آب دچار سکته قلبي مي شوند و فوت مي کنند. به گفته گلستان، 
به خاک  فرانسه  در  و  نخواهد شد  منتقل  ایران  به  هنرمند  این  پیکر 
سپرده مي شود؛ با این حال احتمال دارد در ایران بزرگداشتي براي 
وي ترتیب داده شود، این مترجم و نویسنده ضمن ابراز تاسف خود 
از مرگ این هنرمند اضافه کرد: »نکته عجیب در مورد مرگ بهجت 
صدر این است که همیشه به دخترش گفته بود دلم مي خواهد درون 
هنرمند  حال  عین  در  و  متواضع  بي غل وغش،  زن  بمیرم. صدر  آب 
بود. او آخرین نمایشگاهش را سال 200۸ در پاریس برگزار کرد.« 
دنیا  به  اراک  در  در هشتم خرداد سال 1303  بهجت صدر محالتي 
آمد. وي نخستین فرزند قمر امیني صدر و محمدصدر محالتي بود. 
پدرش مامور عدلیه بود. خانواده صدر در سال 1309 ساکن تهران 
سال  در  مي کند. صدر  فوت  بهجت  پدر   1313 سال  در  و  مي شوند 
سال  در  و  مي رود  مقدماتي  دانشسراي  به  مادر  تشویق  با   1320
در  هرچند  مي کند؛  شرکت  زیبا  هنر هاني  دانشکده  کنکور  در   1326
در  دیگر  بار   132۷ سال  در  دیگر  بار  او  نمي شود.  پذیرفته  کنکور 
با رتبه  کنکور شرکت مي کند و پذیرفته مي شود. او در سال 1333 
اول در رشته نقاشي از دانشکده فارغ التحصیل مي شود و سال 34 

او  مي شود.  اهدا  او  به  »انگر«  مدال  و  فرانسه  تحصیلي  بورس  هم 
در  بعد  سال  در  نمایشگاهي  و  مي کند  سفر  ایتالیا  به   1335 سال 
گالري »پینچو«ي این کشور برپا مي کند. این هنرمند سال 133۸ به 
پاریس سفر مي کند و آثارش را به تماشا مي گذارد. بهجت صدر در 
تحصیل  مشغول  دانشیار  عنوان  با  تهران  دانشگاه  در   1339 سال 
مي شود. سال 41 جایزه بي ینال تهران را مي گیرد و همان سال به 
بي ینال ونیز مي رود. وي سال 45 بورس مطالعاتي از کشور فرانسه 
دریافت مي  کند و بعد از مدتي دوباره به ایران برمي گردد. صدر در 
سال هاي بعد هم فعالیت هاي هنري خود را پي مي گیرد تا اینکه سال 
1359 به قصد سفري کوتاه به فرانسه مي رود، اما دست سرنوشت 
 ۸0 دهه  اوایل  و   ۷0 دهه  در  مي کند.  ماندگار  کشور  این  در  را  او 
از  خارج  در  و  ایران  در  زیادي  نمایشگاه هاي  بهجت صدر  شمسي 
ایران برپا مي کند که از جمله نمایشگاه هاي بیرون از ایران مي توان 
اشاره  و...  پاریس  لندن،  آمریکا،  کلمبیاي  دانشگاه  نمایشگاه هاي  به 
کرد. به نوشته جواد مجابي، صدر هنرمندي است که مدام در جهان 
زندگي انتزاعي، نوآفریني مي کند. »صدر، خود را به تجربیات موفق 
خویش محدود نکرد و همواره از چارچوب هاي شناخته شده بیرون 
مي تازد...« امیلیو ویال در سال 195۸ در رم درباره صدر نوشت: »این 
تاثیر  زیر  بي شک  که  ایراني  هنرمندي  که  است  موردي شگفت انگیز 
بیان اروپایي نقاشي جدید است، در چنبره تناقضي درمان ناپذیر بین 
این تناقض را در خدمت کمپوزیسیوني  معرفت و اسطوره توانسته 
درخشان و سرشار از کیفیت هاي ابتکاري قرار دهد.« پي یر رستاني 
هم سال 19۸4 در مورد این هنرمند نوشته است: »آنچه بهجت صدر، 
در عکس و مونتاژ هاي خود پیاده مي کند، سفري است به حدومرز 
خاطره ها و به زادگاهش ایران که عمري در آن زیسته تا سرانجام 
فراسوي مرگي که مي تواند پیامد یک شمارش معکوس باشد در برج 

سکوت پاریسي خویش جاني دوباره یابد.« 

ماجراي پالک 64 
خیابان الیبنیتز 

 
کیان پارسا

مي شد  منتشر  کاوه«  »روزنامه  عنوان  با  البته  که  کاوه  مجله 
 1340 تا   1334 از  که  بود  برلین  در  فارسي  زبان  به  نشریه اي 
هجري قمري چاپ مي شد. موسس این مجله، حسن تقي زاده بود. 
تقي زاده در سال 132۸ به واسطه مخالفت هاي سیاسي، سه ماه 
مرخصي از مجلس گرفته و به تبریز رفت و از آنجا پس از سه، 

بعد  سال  او  رفت.  استانبول  به  صغیر  آسیاي  راه  از  ماه  چهار 
سفري به پاریس براي دیدن بعضي از رجال مشروطه خواه ایران 
و از آن جمله مخصوصا حاج علیقلي خان سردار اسعد نمود و باز 
به استانبول برگشت و سال دیگر که سنه 1331 قمري باشد باز 
به فرنگ مسافرت کرد و در ماه اکتبر 1912 مسیحي به انگلستان 
رسید و پس از قریب شش ماه اقامت در آن مملکت به آمریکا رفت. 
در ششم ماه ژوئن 1913 مسیحي وارد نیویورک شد و تا روز 
آخر ماه دسامبر 1914 در آمریکا بود و آن روز حرکت کرده به 

هلند رفت و در دهم ژانویه 1915 وارد برلن شد. 

تقي زاده از این زمان تا ماه اوت 1924 میالدي عمدتا در آلمان بود 

و در آنجا به نشر »مجله کاوه« مشغول بود. تصویر صفحه اول 
»روزنامه کاوه«، مردي بود که درفش کاویاني در دست داشت و 
عده اي از سپاهیان و شورشیان با اسلحه هاي گوناگوني به دنبال 

او حرکت مي کردند. 

چاپ و نشر کاوه به دو دوره اول و دوم تقسیم مي شود. دوره اول 
چاپ مجله از 1۸ ربیع االول 1334 ه . ق / 24 ژانویه 1916 آغاز 
شد و تا شماره 15، مورخ 1۸ ذي القعده 133۷ ه . ق طول کشید. این 
دوره مقارن بود با جنگ جهاني اول. در این مدت، کاوه یک نشریه 
سیاسي بود که بیشتر محتواي آن طرفداري از آلمان و متحدانش 

یعني عثماني، اتریش و بلغارستان بود. 

منظم  به طور  ق.،  ه .   1340 تا   133۸ سال  از  که  جدید  دوره  در 
هر ماه یک شماره منتشر مي شد، و با خاتمه جنگ جهاني، کاوه 
دیدگاه سیاسي خود را رها کرده و محتوایي ادبي - فرهنگي به 

خود گرفت. 

در این دوره بیشترمقاالتي راجع به ادبیات و تاریخ ایران باستان 
در این نشریه منتشر مي شد.از جمله نویسندگان این مجله مي توان 
حسین  جمالزاده،  محمدعلي  قزویني،  محمد  چون  کساني  به 
کاظم زاده ایرانشهر، رضا تربیت، اسماعیل امیرخیزي و ابوالحسن 
پایان رسید  به  کاوه  اول  اینکه دوره  از  اشاره کرد. پس  حکیمي 
و  زاده  کاظم  و  قزویني  محمد  همچون  مجله  همکاران  از  برخي 
پورداوود، کاوه را ترک کردند و تنها تقي زاده و جمالزاده بودند 

که در نشریه باقي ماندند. 

کاظم زاده اگرچه در برلن بود اما در کار کتابفروشي شد و قزویني 
نیز به پاریس برگشت. یکي از مشکالت مجله کاوه در دوره اول 
نامنظم  انتشار  باعث  امري که  تامین منابع مالي براي مجله بود؛ 
نشریه نیز مي شد. در دوره دوم اما تقي زاده تاکید بسیار داشت 
که کاوه را بدون هیچ گونه کمک و اعانه مالي اما به صورت منظم 

و هفتگي منتشر کند. 

این دوران پرمشقت را روایت مي کند: »تقي زاده  جمال زاده چنین 
همواره کوشان بود که کاوه هر شماره بهتر و کاملتر و مفیدتر و 
دلپسندتر باشد و براي نیل به این منظور مجبور بود کار بیشتري 
انجام دهد و مخارج تازه اي را به عهده شناسد. رفته رفته سالمت 
از طرف  گردید.  کلي مختل  به  و همکارانش  او  مزاجي  و صحت 
دیگر عده کارمندان هم روز به روز تقلیل یافته و کم کم به حداقل 
رسیده بود. میرزا محمدخان قزویني به پاریس مراجعت نمود و 
دیگران نیز تقریبا همه متفرق شده بودند و جا دارد بگوییم علي 
مانده بود و حوضش. منزل واقع در نمره 64 خیابان الیبنیتز در 
برلن که محل اداره کاوه و کتابخانه کاوه بود و ضمنا تقي زاده هم 
در آنجا اتاقي داشت بسیار خلوت شده بود و کمتر کسي به سراغ 

اداره کنندگان روزنامه مي آمد.« 
لفافه  در  را  مجله  شماره  هر  خودشان  جمالزاده  و  زاده  تقي 

مي پیچیدند و به آدرس مشترکان مي فرستند. 

تقي زاده تعطیلي  نبود.  بادوام  اما چندان  این شمایل  به  اداره کار 
موقت مجله را اعالم کرد اگرچه این دوران موقتي به پایان نرسید 

و کاوه سربلند نکرد. 
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سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه در گزارش سال 
2009 اعالم کرد  

ریسک بسیار باال 
برای سرمایه 

گذاری در ایران 
سازمان  جدید  گزارش  طبق 
و  اقتصادي  هاي  همکاري 
میزان   ،)OECD( توسعه 
جمهوري  پذیري  ریسک 
 2009 سال  در  ایران  اسالمي 
در حد باالتر از میانگین جهاني 
از   6 در سطح  و  مانده  باقي 

7درجه تثبیت شده است.
کشور صنعتي   30 از  توسعه  و  اقتصادي  هاي  همکاري  سازمان 
و توسعه یافته جهان از جمله ژاپن، ایاالت متحده امریکا، کانادا و 
این سازمان باشگاهي  اروپا تشکیل شده است.  کشورهاي بزرگ 
هاي  قالب  در  توسعه  به  مند  عالقه  و  ثروتمند  کشورهاي  براي 
به کشورهاي  آن  در  اما عضویت  است  فعلي جهان  پذیرفته شده 
از  کشورهایي  امروزه  و  شود  نمي  محدود  یافته  توسعه  کاماًل 
امریکاي التین، اروپاي شرقي و آسیا از قبیل ترکیه نیز عضو این 

سازمان هستند.

در  گزارشي  هر ساله  توسعه  و  اقتصادي  هاي  همکاري  سازمان 
ارائه مي کند که براي  مورد میزان ریسک پذیري کشورهاي دنیا 
گزارش  این  براساس  آنها  است.  عملي  راهنماي  گذاران  سرمایه 
بر  دهند.  مي  بروز  گذاري  سرمایه  براي  را  خود  تمایل  و  عالقه 
ماه  در  ایران  پذیري  ریسک  میزان  سازمان،  این  گزارش  اساس 
ژوئیه سال جاري میالدي )3 تیر ۸۸( در حد 6 باقي مانده است. 
ریسک سرمایه گذاري کشورها را موسسات بین المللي تعیین مي 
کنند. معروف ترین و مهم ترین آنها، گزارش سازمان همکاري هاي 
اقتصادي و توسعه است. عالوه بر سازمان همکاري هاي اقتصادي 
المللي رتبه گذار دیگر که  بین  از معتبرترین موسسات  و توسعه، 
کشورها را بر اساس شاخص هایي خاص و معتبر رتبه بندي مي 
کنند، باید موسسه هریتیج، فریزر، فیچ و اکونومیست را نام برد. 
رتبه بندي کشورها در دو موسسه اول یعني هریتیج و فریزر بر 
و  )فیچ  بعدي  دو موسسه  در  و  اقتصادي  آزادي  اساس شاخص 
اکونومیست( بر اساس درجه ریسک پذیري آنها صورت مي پذیرد. 
عمده این موسسات در کشورهاي توسعه یافته ایجاد شده و مولفه 
هاي متعددي از شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي و سیاسي را 
مطالعه مي کنند و نتایج بررسي هاي خود را به صورت طبقه بندي 
شده ارائه مي کنند. شاخص هایي از قبیل آزادي اقتصادي و ریسک 
اقتصادي، درجه آزادي بازار، رقابت پذیري و بي ثباتي اقتصادي از 

جمله این موارد هستند.

بنا بر گزارش هایي که سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه 
تهیه و ارائه مي کند، درجه ریسک سرمایه گذاري کشورها عددي 
و  ریسک  کمترین  یعني  ریسک صفر  درجه  است.   ۷ و  بین صفر 
درجه ریسک سرمایه گذاري ۷ نشان دهنده میزان باالترین ریسک 
پذیري است. این شاخص در سال 2001 براي ایران در حد چهار 
بود. در آن سال ها دولت اصالح طلب خاتمي سیاست تنش زدایي 
و گفت وگوي تمدن ها را در دستور کار خود قرار داده بود. اما 
افزایش بسیار نگران کننده آن و رسیدن آن به حد 6 درجه، امید به 

افزایش سرمایه گذاري و جلب سرمایه گذاري خارجي را بیش از 
پیش کمرنگ تر مي کند.

در حالي میزان ریسک ایران در دوره دولت محافظه کار نهم افزایش 
یافته است که کشور ما به شدت نیازمند سرمایه گذاري است و باال 
رفتن و تثبیت نرخ باالي ریسک پذیري ایران در تضاد با سیاست 
بلندمدت  انداز  چشم  سند  طبق  دارد.  قرار  کشور  بلندمدت  هاي 
20ساله جمهوري اسالمي ایران )-1403 13۸4 شمسي(، مقرر شده 
ایران در سال 1404 شمسي قدرت اول و برتر اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي منطقه خاورمیانه، آسیاي مرکزي و شمال آفریقا شود. 
مطابق گفته مقامات دولتي ایران، تحقق این هدف بسیار مهم سند 
چشم انداز 20ساله کشور دست کم به 4500 میلیارد دالر احتیاج 
دارد. جذب سرمایه گذاري خارجي نیازمند بسترسازي اقتصادي، 

اقتصادي و سیاسي  امنیت و آرامش  اجتماعي و سیاسي است و 
توسعه  و  گذاري  سرمایه  جلب  و  جذب  براي  را  زمینه  تواند  مي 
تکنولوژي داخلي آماده سازد. یکي از پیش نیاز هاي تحقق دستیابي 
اقتصادي  به رشد  نیل  اقتصادي کل منطقه،  به مقام نخست  ایران 
 13۸4 از سال  که  است  حالي  در  این  است.  درصد  ساالنه هشت 
و بعد از آن همواره رشد اقتصادي ایران کمتر از ۷ درصد بوده 
گذاري  سرمایه  انساني،  نیروي  توسعه  کنار  در  رو  هر  به  است. 
حداقل 4500 میلیارد دالر، اهمیت خاصي دارد . با توجه به ضعف 
کمبود سرمایه، جذب سرمایه  و  داخل کشور  در  گذاري  سرمایه 
گذاري خارجي به شدت اهمیت دارد و جذب سرمایه هاي خارجي 
مي تواند به تحقق هدف اساسي سند چشم انداز 20ساله ایران کمک 
کند. یکي از سیاست هاي توصیه شده در سند چشم انداز 20 ساله 
از جمله کشورهاي  دیگر  با کشورهاي  مثبت  تعامل  ایجاد  کشور، 
برخالف  و  در عمل  است.  داراي سرمایه  یافته و صنعتي  توسعه 
به  انداز که در سال 13۸3  سیاست هاي توصیه شده سند چشم 
وسیله عالي ترین مقام سیاسي جمهوري اسالمي ایران ابالغ شده 
ناتوان بوده است. هر  نهم در جذب سرمایه خارجي  است، دولت 
یابد و میزان  افزایش  ایران  اقتصادي و سیاسي  اندازه که ریسک 
دافعه کشور نسبت به جذب سرمایه گذاري خارجي بیشتر شود، 
میزان کمتري سرمایه جذب مي شود. در چارچوب سند چشم انداز 
20ساله، به طور میانگین کشور ما هر ساله به حداقل 200 میلیارد 

دالر و رشد اقتصادي ساالنه هشت درصدي نیاز دارد. 

هاي  گذاري  سرمایه  حجم  مجموع  شده  منتشر  آمارهاي  مطابق 
مستقیم خارجي در خاورمیانه با 12درصد افزایش در سال 200۷ 
مواجه شد و به ۷1 میلیارد دالر رسید. عربستان با جذب 24 میلیارد 

دالر سرمایه گذاري مستقیم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته 
با 13  امارات  و  میلیارد دالر  با جذب 22  ترکیه  آن  از  است. پس 

میلیارد دالر به ترتیب در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته اند. 

ایران در سال 200۷ حداکثر ۷54 میلیون دالر سرمایه خارجي جذب 
کرد و در واقع سهم 0/04درصدي از جذب سرمایه خارجي را به 
خود اختصاص داد. کشورهاي رقیب ایران در قالب سند چشم انداز 
20ساله کشور، یعني ترکیه، عربستان و امارات متحده عربي سهم 
بسیار قابل توجهي نسبت به ایران دارند و تحریم هاي اقتصادي 
و مالي علیه ایران، وضع جذب سرمایه خارجي براي ایران را رو 
به وخامت بیشتر مي برد. الزم به ذکر است میزان سرمایه گذاري 
هاي مستقیم خارجي در ایاالت متحده امریکا در سال 2006 به 236 
میلیارد دالر رسید. میزان  به 232  میلیارد دالر و در سال 200۷ 

سرمایه گذاري هاي مستقیم خارجي در سال 200۷ در انگلیس 223 
میلیارد دالر، فرانسه 15۷ میلیارد دالر، کانادا 10۸ میلیارد دالر و 
هلند 99 میلیارد دالر اعالم شده است. با همه این آمارهاي موثق و 
رسمي بین المللي، اما مقامات دولت نهم در سال هاي اخیر میزان 
سرمایه گذاري هاي مورد توافق قرار گرفته را به عنوان سرمایه 
گذاري تحقق یافته و عملي شده تبلیغ مي کنند. عالوه بر این موارد 
مي توان به افزایش نگران کننده شاخص سهولت کسب و کار ایران 
در دولت نهم اشاره کرد. این شاخص بسیار مهم براي سال 2009 

با ده ها پله سقوط به رتبه 142 در جهان سقوط کرده است. 

این نوع سقوط در بخش شاخص سهولت کسب و کار ایران، زمینه 
مناسبي را براي رونق گرفتن تولید فراهم نمي کند. اما گزارش اخیر 
سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه براي ایران چشم انداز 
روشن و امیدوارکننده یي در مورد توسعه و جذب سرمایه گذاري 
پذیري  ریسک  میزان  فوق  جدول  کشد.  نمي  تصویر  به  خارجي 
ایران و برخي کشورهاي جهان را نشان مي دهد . بر مبناي رتبه 
بندي اخیر سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، کشورهایي 
یي،  درجه  پذیري صفر  ریسک  با  فنالند  و  ژاپن  فرانسه،  همچون 
و جذب  اقتصادي  توسعه  براي  کشورها  ترین  آل  ایده  و  بهترین 
هائیتي  عراق،  میان  این  در  شوند.  مي  محسوب  خارجي  سرمایه 
و گینه بیسائو با ریسک هفت درجه یي، در بدترین و وخیم ترین 
جایگاه قرار گرفته اند و ایران با ریسک پذیري شش درجه یي،فقط 
جایگاهي بهتر از کشورهایي همچون عراق و گینه بیسائو به دست 

آورده است. 

اقتصاد
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سفری به سرزمین نمادهای فرهنگ ایرانی  ....

تاجیکستان، 
ایرانی دیگر

سیدعلی دوستی موسوی

ابتدایی شهر دوشنبه، کامال  و  فرودگاه کوچک  به  لحظه ورود  از همان 
ایرانی  با  انگار  نیستیم.  غریبه  تاجیکستان  در  که  کرد  احساس  می توان 
دیگر مواجهیم.ایران در ایران واقعا تعبیر مناسبی برای تاجیکستان است؛ 
کشوری که شاید بیش از ایران متکی به نمادها و هویت ایرانی باشد؛ از 
لباس گرفته تا گویش و مفاخر و غذا و آداب و رسوم و اصطالحات کالمی 
و هوش و ذکاوت و شیرینی و مالحتی که در رفتار و کردارشان به چشم 

می آید. اینجا هرچه هست ایران است. 
با ورود محسن مخملباف  اتفاقا  که  فرودگاه دوشنبه  به  از همان ورود 
و هم کالمی کوتاه با او و گالیه  های همیشگی  اش همزمان می شود تا 
زمانی که در خودروی تشریفات وزارت نیرو و شرکت  های فعالش در 
سرسبز  و  زیبا  خیابان های  میان  از   - سنگاب  و  سابیر   - تاجیکستان 
به  یکی یکی  ایرانی  نمادهای  برسیم،  اوستا  هتل  به  تا  می گذریم  دوشنبه 

چشم می آیند. 
بهترین خیابان دوشنبه که شیک ترین و گران ترین فروشگاه ها به همراه 
اپرا  پارلمان،  وزیران،  هیات  ساختمان  مانند  دولتی  مهم  ساختمان های 
بزرگ ترین  و  زیباترین  است.  گرفته  نام  دارد، رودکی  قرار  آن  در   ... و 
و  سامانی  امیرمحمد  و  فردوسی  میادین  در  شده  نصب  مجسمه های 

ابوعلی سینا هستند. 
تعصبی فوق العاده به فردوسی و اشعارش در تاجیکستان وجود دارد تا 
جایی که مجسمه لنین را با مجسمه فردوسی عوض کرده اند و هر تاجیک 
دست کم چند بیت از اشعار این پارسی گوی حماسه ساز را از حفظ است. 
و  استقالل یافته  تازه  جمهوری های  سایر  مانند  دوشنبه  خیابان های 
براساس پیش بینی های هنگام جنگ سرد بسیار عریض ساخته شده که 

عرض آن گاه از اتوبان های تهران نیز بیشتر است. 
ظاهرا روس ها منطقی در این  کار داشته اند که اگر جنگی رخ دهد، هواپیما 
بتواند در هر خیابانی به زمین بنشیند. هنوز هم و با این که 15 سال از 
فرهنگی  سیطره  می گذرد،  سابق  شوروی  از  تاجیکستان  استقالل  زمان 
و سیاسی روس ها کامال به چشم می آید، تا آنجا که علی رغم میل شدید 
و  می نویسند  روسی  به  را  فارسی  فارسی،  خط  از  استفاده  به  عمومی 

تاکنون امکان سیاسی تغییر خط را نیافته اند. 
جبران  خود  تمام فارسی  و  شیرین  گویش  با  را  مساله  این  حال  این  با 
کرده اند. لهجه زیبای دری را وقتی با لغات کامال فارسی که هیچ ترکیبی از 
عربی، ترکی، انگلیسی و سایر زبان ها در آن به چشم نمی خورد، مخلوط 

می کنند، گویشی شیرین پدید می آید که شنیدن را لذتبخش می کند. 
نظر  به  گاه  که  است  فارسی  آنقدر  تاجیک ها  کالم  در  لغوی  معادل های 
غریب می آید و این تنها مانع فهم کامل و سریع جمله های عمومی از سوی 
ماست که زبانی که استفاده می کنیم طعمه لغات مهاجم انگلیسی و عربی 
شده است. این نکته غریب را وقتی با یک تاجیک هم کالم بشوید، کامال 

درک می کنید. 
آفتاب،  عارف،  خورشید،  پارسا،  فوالده،  گلناره،  این گونه اند:  نیز  اسامی 
سودابه، شایسته و... جالب می شود وقتی بشنوید به قرارداد »شرط نامه« 
می گویند یا به توالت حاجت خانه. ساختمان را امارت می نامند و به روبوسی 

صورت  چسبانی می گویند و نوارفروشی را آهنگ خانه می نامند. 
با این حال مردمانی بسیار فقیرند و حقوق یک کارگر ساده از 100 دالر 
)96 هزار تومان(  فراتر نمی رود. تقریبا جز صادرات آلومینیوم و برق و 
ندارند و چون 93 درصد مساحت 3/14 میلیون  پنبه راه درآمد دیگری 
برای  کافی  زمین  پوشانده،  کوهستان  را  کشورشان  مربعی  کیلومتر 

کشاورزی نیز در دسترس نیست. 
جمعیت تاجیکستان نیز از ۷ میلیون نفر فراتر نمی رود، اما همان فرهنگ و 
ریشه و اصالتی که دارند باعث شده تا 9۸ درصد جمعیت باالی 15سال 

باسواد باشند. 
بیش از 95 درصد مردم نیز مسلمانند و از مسلمانی ویژگی بزرگ قناعت 
را چه شایسته به ارث برده اند. زندگی در تاجیکستان و دوشنبه بدون قانع 

بودن واقعا دشوار است. 
با این که کشور در میان 15 جمهوری تازه استقالل یافته کمترین درآمد 
سرانه را دارد و کل بودجه ساالنه کشور در بهترین حالت از 4/1 میلیارد 
دالر فراتر نمی رود و مشکالت عمومی و خصوصی رفاهی بسیار است، 
اما آرامشی که در محیط دوشنبه و چهره مردم به چشم می خورد را در 

تهران و ایران کمتر می یابید. 
مدیرعامل شرکت سنگاب که چند سالی است به خاطر ساخت پروژه سنگ 
توده 2 شامل سد و نیروگاه در 1۸0 کیلومتری دوشنبه به این کشور رفت 

و آمد دارد، قناعت را علت آرامش عجیب دوشنبه و مردمانش می داند. 
در دوشنبه با فرا رسیدن پاییز 14 ساعت در روز برق قطع می شود که 
این زمان قطعی در روستاها به 20 ساعت می رسد. تلفن و ارتباطات هنوز 

پوشش کاملی در کشور ندارد، آب آشامیدنی با این که لوله کشی است، 
اما از هرگونه تصفیه ای فارغ است و آب رودخانه مستقیما وارد لوله ها 

می شود. 
قیمت دارو در تاجیکستان بسیار باالست و گاز و سایر سوخت های فسیلی 
حکم طال دارد. قیمت هر لیتر بنزین نیز در دوشنبه به 940 تومان می رسد 
و لذا این شهر اصال ترافیک ندارد. به خاطر باال بودن قیمت بنزین نرخ 
خرید خودرو در تاجیکستان بسیار کم است و انواع خودروهای لوکس 
غربی فقط با 5 درصد عوارض وارد کشور می شود. مثال مدرن ترین مدل 
تویوتا لندکروز را می توان با 50 هزار دالر )4۷ میلیون تومان( خریداری 

کرد. 
رواج  پلیس  نیروهای  میان  در  بویژه  رشوه گیری  نیز  اجتماعی  نظر  از 
و  پرواز  هنگام  نمی دهد.  را  زندگی شان  کفاف  آنها  حقوق  که  چرا  دارد، 
که  ما  به  از مسافران حرفه ای دوشنبه  متعددی  توصیه های  هواپیما  در 
مراقب  که  می شد  می رفتیم،  تاجیکستان  به  بود  بار  نخستین  بیشترمان 
به دستشان ندهیم که کمترین جریمه  بهانه  پلیس های دوشنبه باشیم و 

150 دالر است. 
با این همه دوشنبه و مردمانش عجیب آرامند، گویی که هیچ مشکلی ندارند، 
گویی که نگران آینده نیستند و این همان ویژگی قناعت و لذت بردن از 
همان امکاناتی است که دارند. با این حال تاجیک ها برای پاسداشت فرهنگ 

و هنر ایرانی سخاوتمندانه پول خرج می کنند. 
خوش  تراش ترین، گران ترین و هنرمندانه  ترین مجسمه ها را از فردوسی و 
رودکی و ابوعلی سینا ساخته اند. فقط برای ساخت مجسمه و میدان عظیم 
امیر محمد سامانی که نام واحد پولشان سامانی هم از آن گرفته شده، 
روبه روی ساختمان اپرا 5 میلیون دالر خرج کرده اند؛ میدانی که نظیرش 
را شاید هیچ گاه در تهران و ایران برای هیچ شخصیت دینی، علمی، هنری 

و ... نیابید. 
با این که روز تعطیل رسمی دوشنبه مانند کشورهای غربی یکشنبه است، 
اما مسلمانان بویژه جوانان از محل کار خود مرخصی ساعتی می گیرند 
تا در نماز جمعه حاضر شوند. زنان با پوشش غربی نیز بسیار اندک در 
دوشنبه مشاهده می شوند. زنان بیشتر لباس های بلند تا زیر مچ و شلوار 

همرنگ می پوشند و رنگ لباس ها بسیار شاد و متنوع است. 
فرهنگ  از  و دست نخورده  ناب  نشانه هایی  که  زیبایی  فرهنگ  چنین  یک 
اصیل ایرانی را با خود به همراه دارد، می تواند شایسته هرگونه کمکی از 
سوی پدر کهن فرهنگی خود ایران باشد و دقیقا به علت همین مشترکات 
است که 3 دولت اخیر انقالب اسالمی از هاشمی رفسنجانی تا احمدی نژاد 

با اجرای پروژه های مختلف به توسعه تاجیکستان کمک کرده اند. 
پروژه های اقتصادی ایران در تاجیکستان در 2 بخش راهسازی و ساخت 
نیروگاه مهم ترین و حساس ترین پروژه ها در نوع خود بوده است. یکی 
از این پروژه ها تونل های دوگانه انزاب یا استقالل است که توسط شرکت 
سابیر یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو انجام و در مردادماه 

۸6 توسط روسای جمهور 2 کشور افتتاح شد. 
این تونل به طول 5 کیلومتر، 2 باند رفت و برگشت دارد و پس از قرن ها 
شمال و جنوب تاجیکستان را به مهم متصل می کند که از این جهت بسیار 
کمک  دالر  میلیون   10 تونل  این  ساخت  برای  ایران  است.  استراتژیک 
بالعوض و 2/21 میلیون دالر وام اختصاص داد و بقیه مبلغ 31 میلیون 

دالری پروژه را حکومت تاجیکستان تامین کرد. 
اهمیت استراتژیک این تونل در آن است که گردنه انزاب که مسیری تنگ 
و پرپیچ و خم و خطرناک در شمال و جنوب کشور است و عموما ارتباط 
این دو منطقه از کشور به خاطر سرما و کوالک قطع می شد را حذف 
و با 60 کیلومتر حذف مسیر دو نقطه را به هم متصل کرد اما دومین 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   21 هم اکنون  که  تاجیکستان  در  ایران  پروژه 
دارد، سد و نیروگاه سنگ توده 2 به ارزش 256 میلیون دالر است که 
توسط یک شرکت ایرانی دیگر قرآب که متعلق به وزارت نیرو است در 

حال انجام است. 
این پروژه نیز برای تاجیکستان استراتژیک و با اهمیت است، چرا که با 
بهره برداری از آن این کشور می تواند عالوه بر تامین برق مورد نیاز 
داخلی، هر ساله مقداری برق به کشورهای دیگر نیز صادر کند. توافق 
ابتدایی احداث این پروژه مربوط به سال ۸1 است که امضای تفاهمنامه 

نهایی آن تا اواخر سال ۸5 طول کشید. 
ایران برای این پروژه یک شرکت اختصاصی به نام سنگاب در درون 
شرکت قرآب تاسیس کرد و کلیه امور پروژه توسط این شرکت در حال 
انجام است. براساس برنامه زمان بندی اجرای این پروژه 5 سال زمان 
می برد که کار آن تا پایان سال 1390 به طول می انجامد. این پروژه در 
1۸0 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه و روی رودخانه وخش به عنوان 
یکی از بزرگ ترین رودخانه های تاجیکستان که دبی آب آن 3 برابر دبی 

آب کارون است، احداث شده و می باید 220 مگاوات برق تولید کند. 
پیمانکار ایرانی کلیه تجهیزات این پروژه را نو خریداری کرده و نویی 
دستگاه ها به همراه نظم و ترتیبی که در کمپ کارگاهی این شرکت ایرانی 

در بین کوه های اطراف دوشنبه ایجاد شده، به چشم می آید. 
هیات خبرنگاران ایرانی برای بازدید این پروژه حدود 30 کیلومتر را در 
جاده شوسه پرپیچ و خمی طی کرد و درست هنگامی که به محل رسید، 

نخستین کارهای بتن ریزی پروژه شروع شده بود. 
سنگاب بخوبی توانسته بود زیرساخت های کارگاهی و اولیه را مستقر 
شده  احداث  پروژه  در  نیز  خاک  مکانیک  و  فنی  آزمایشگاه  وقتی  کند. 
راه  بی کیفیتی  از دوشنبه و دشواری و  پروژه  این حال دوری  با  بود، 
با چالش مواجه کرده  دسترسی مشکالتی است که پیشرفت پروژه را 
است. مدیر سنگاب می گوید، یک درصد از زمان بندی اجرای پروژه نیز 

جلوتر است. 
است.  اطالع  از  پر  و  خوش محبت  سنگاب  مدیرعامل  اصالح چی،  بهزاد 
بادام  و  از خشکبار خوب دوشنبه و گردو های مخصوص آن و مویز 
برخالف  که  سبوس دارش  نان  از  می کند.  تعریف  دارد،  که  مرغوبی 

سرانجام  و  نمی آورد  سوءهاضمه  وطنی،  جوش شیرین  از  پر  نان های 
این  قائلند.  ایرانی ها  برای  تاجیکستان  و مردم  که مسووالن  احترامی  از 
احترام را در مالقات با وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بوضوح دیدیم. 
ساختمان وزارت انرژی و صنایع، نمونه آموزنده از مهندسی بروکراسی 
دولتی بود؛ جمع و جور و کم نیرو. اتاق کنفرانس از اتاق کار مدیران کل 
چند  به  را  ساختمان  زیر  تجاری  واحدهای  و  بود  کوچک تر  هم  ایرانی 
گران  خیابان  حاشیه  در  وزارتخانه  که  چرا  بودند،  داده  اجاره  بوتیک 

رودکی واقع شده بود و این تدبیر کمکی به تامین بودجه آن است. 
ایرانی که می بایست پروژه ای حیاتی چون سنگ توده 2 را به  پیمانکار 
مورد  همچنین  و  بود  وزیر  ویژه  احترام  مورد  دهد  تحویل  تاجیکستان 
خیابان های  از  شدن  رد  هنگام  بار  چند  را  احترام  این  مردم.  احترام 
توقف  خودروها  بودیم.  شاهد  ایرانی  سبک  به  دوشنبه  اتوبان مانند 
می کردند و تا می فهمیدند ایرانی هستیم، هر جور می توانستند به فارسی 

ابراز احساسات می کردند. 
در  روزنامه نگاری  تشکل  یک  با  که  مالقاتی  در  مشترک  احساس  این 
دوشنبه صورت گرفت نیز به چشم می خورد. در تاجیکستان 340 رسانه 
تلویزیون  رادیو  و  هفته نامه، مجله، خبرگزاری  از روزنامه،  اعم  گروهی 
وجود دارد. در تاجیکستان 2 شبکه تلویزیونی به نام های تلویزیون دولتی 

و تلویزیون سفینه و 25 شبکه تلویزیونی خصوصی فعالند. 
در مالقات یادشده که تنی چند از سردبیران هفته نامه  های تاجیکستان نیز 
هفته نامه ها  کردیم.  بحث  درباره مسائل مشترک شغلی  داشتند،  حضور 
مشکل مالی شدید داشته و سیاه و سفید منتشر می  شوند، آگهی چندانی 
ندارند و دولت نیز یارانه ای نمی پردازد. حسرت یارانه روزنامه های ایرانی 

را می  خوردند. 
هر 6 هفته نامه در یک تحریریه مشترک تهیه می شد که سهم هر هفته نامه 
از آن یک میز بود. نام های هفته نامه ها نیز جالب بود: نگاه، زندگی، ملت، 
اوستا، چرخ گردون و... با این حال از اجبار به نوشتن فارسی به روسی 
فرهنگ  نمادهای  و  فارسی  زبان  بر  ایرانی ها  از  بیشتر  و  بودند  شاکی 
ایرانی تاکید داشتند. چایشان را در پیاله های سنتی شان تعارف کردند و 
گپی لذتبخش آغاز شد که در ضیافت شامی که همان شب با آنها بودیم، 

ادامه یافت. 
دارد  ایران  با  تفاوت هایی  تاجیکستان  اهالی  غذایی  فرهنگ  حال  این  با 
برنج  برخالف  کشور  این  برنج های  است.  برنج  نبود  در  آن  عمده  که 
قدکشیده ایرانی، ریز و گرد است، مثل برنجی که در شیربرنج یا شله زرد 

می ریزیم. 
از خورشت های ایرانی هم خبری نیست، اما تا بخواهید ساالد و ترشی و 
مخلفات غذا در سفره شان یافت می شود که البته بازهم غذاهای خودمان 

نمی شود. 
بازارها و مراکز خرید دوشنبه نیز بیشتر به بازار مولوی تهران می ماند 
و مملو از اجناس کم کیفیت چینی است. جالب است که بازارها از ساعت 
5 صبح بازمی شود و تا ساعت 4 عصر باز است. فروشندگانشان تخفیف 
افغانستان می آمدند و  و  ایران  به  داشتند  پول  اگر  نمی دهند و می گویند 

صفا می کردند!
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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 ایرانی 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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اولین پیوند مژه در 
انگلستان 

 
 به دو تصویري که در کنار این خبر است خوب نگاه کنید. ببینید 
دختر  این  مژه هاي  سر  بر  بالیي  چه  داشتن  عصبي  تیک  یک 
آورده است. لوییس توماس 19 ساله چند سالي است که گرفتار 
این مرض شده و به جاي اینکه مثال ناخن بجود، لطف مي کند 
و مژه هایش را دانه به دانه مي کند. براي همین حتي یک مژه هم 
برایش باقي نمانده است. پزشکان پس از بررسي علل این تیک 
رواني سرانجام به این نتیجه رسیدند که مي توانند با یک عمل 
حساس، چهره از ریخت افتاده او را دوباره ترمیم کنند. آنها به 
همین منظور از موهاي پشت سر این دختر 19 ساله به عنوان 
کردند.  جدید  چهره  صاحب  را  او  و  کرده  استفاده  جدید  مژه 
مي گوید:»تازه  عمل  این  درباره  است  استوک پورت  اهل  که  او 
فهمیدم توي چه هچلي افتاده ام. دیگر این کار را نمي کنم. من به 
خودم ضربه زدم. من درباره عوارض این کار چیزهاي زیادي 
شنیده بودم اما به من تاکید کردند که عوارضي در کار نیست و 
باید تن به این جراحي بدهم. به همین دلیل بدون نگراني خودم 

را در اختیار پزشکان قرار دادم و حاال هم از نتیجه عمل خیلي 

آمریکا  به  جراحي هایي  چنین  براي  معموال  ما  هستم.  راضي 
را  کار  این  خودمان  کشور  پزشکان  این بار  اما  مي کنیم  نگاه 
انجام دادند.« عمل این خانم بیش از ۸ ساعت طول کشید و او 
3500 پوند هم براي این جراحي پرداخت کرد. البته تاکید شده 
است.  شده  پرداخت  بیمه  توسط  او  عمل  هزینه  از  بخشي  که 
پزشکان امیدوارند بتوانند براي خانم هایي که در اثر کهولت سن 
جدیدي  مژه  روش،  این  با  مي دهند  دست  از  را  خود  مژه هاي 
بسازند. از سوي دیگر عنوان شده این جراحي به گونه اي است 
که هیچ مزاحمتي براي دختر ندارد و نگراني بابت رشد مژه ها 
مانند مو، اساسا بي معني است. خانم توماس چند ساعت بعد از 

جراحي از بیمارستان مرخص شد. 

نگاهي به پیامدهاي رژیم هاي غذایي زیانبار 
 

الغري و طاسي 
 

گیتي بهدادي پور*
حتمًا تجربه کرده اید که وقتي رژیم الغري مي گیرید دچار ریزش 

با  که  رایجي  هاي  رژیم  اکثر  که  است  این  واقعیت  شوید.  مي  مو 
موفقیت، وزن را کاهش مي دهند، ریزش مو را هم تحریک مي کنند. 
برساند.  بیشتري  آسیب  موها  به  تواند  مي  هم  مو  دادن  مدل  البته 
این ریزش مو مي تواند اندک و مقطعي باشد، ولي در صورت بي 

توجهي، گسترده تر و شدیدتر مي شود.

علت چیست
اثر عوامل مختلف مي تواند رخ دهد مانند بارداري،  ریزش مو در 
هاي  رژیم  سن.  با  مرتبط  هورموني  تغییرات  و  جراحي  استرس، 
کاهش وزن هم در اثر کمبود یک یا چند نوع ماده مغذي مي توانند 
باعث ریزش مو شوند، مثاًل کمبود آهن در رژیم هاي کاهش وزن 
یک علت ریزش مو است. تغییراتي که این رژیم ها در سطح روي، 
D،B و  منیزیم، پروتئین، اسیدهاي چرب ضروري و ویتامین هاي 
A اعمال مي کنند، مي توانند باعث دوره هاي ریزش مو شوند. این 
مشکل هم در مردان و هم در زنان ایجاد مي شود ولي زنان بیشتر 
رژیم  در  مو  ریزش  روند.  مي  درمان  دنبال  به  و  آن شده  متوجه 
این رژیم  بارزتر است زیرا  هایي که کاهش وزن سریع مي دهند، 
ها تغییراتي در متابولیسم به وجود مي آورند که رشد مو را تحت 
تاثیر قرار مي دهند. تغییراتي که در رژیم غذایي به وجود مي آید، 
در سیکل رشد مو اختالل ایجاد مي کند و باعث مي شود فولیکول 
هاي مو در فاز رشد، خیلي سریع وارد فاز استراحت شود. این خود 
باعث افزایش 20 تا 30 درصدي ریزش مو روزانه مي شود. براي 
پیشگیري از این حالت، کاهش وزن باید بسیار تدریجي صورت گیرد 
و رژیم طوري باشد که هیچ کدام از گروه هاي غذایي )نان، غالت، 
گوشت، حبوبات، سبزیجات، میوه جات و لبنیات( حذف نشوند. رژیم 
رژیم  مانند  کنند،  مي  محدود  را  آهن  و  پروتئین  دریافت  که  هایي 
اغلب کمبود تغذیه  هاي گیاهخواري و رژیم هاي بسیار کم چرب، 

یي دارند. از طرف دیگر رژیم هاي پرپروتئین مانند رژیم اتکینز که 
مصرف میوه و سبزي را محدود مي کنند هم باعث ریزش مو مي 

شوند.

چه باید کرد
در بسیاري از افراد ریزش مو با رژیم کاهش وزن موقتي بوده و 2 
تا 6 ماه طول مي کشد. بعد از بازگشت به رژیم متعادل غذایي رشد 
است  بهتر  هاي الغري  رژیم  اعمال  در  آغاز مي شود.  دوباره  مو 

موارد زیر را مد نظر داشت؛
-1 سعي کنید از رژیم هایي که کاهش وزن سریع مي دهد، اجتناب 
کیلو  یک  الي  نیم  میزان  به  هفته  در  است  بهتر  وزن  کاهش  کنید. 

باشد.
- از محکم بستن موها خودداري کنید.

-3 در صورتي که رژیم شما کمبود تغذیه یي دارد، از مکمل مولتي 
ویتامین و آهن استفاده کنید.

-4 با تجویز پزشک متخصص پوست و مو مي توانید از ماینوکسیدیل 
به صورت موضعي استفاده کنید، اگرچه براي همه موثر نیست.

*کارشناس تغذیه و رژیم درماني 

ژنوم ویروس ایدز رمزگشایي شد  
 

 HIV-1 به رمزگشایي ژنوم ویروس اعالم کردند موفق   محققان 
موفقیت محققان  این  با  اند.  ایدز شده  بیماري  به  ابتال  اصلي  عامل 
امیدوارند اطالعات و درک دقیق تري از نحوه عملکرد این ویروس 
درمان  براي  داروسازي  فرآیند  شکل  این  به  و  آورده  دست  به 
به  نسبت   HIV ویروس  بخشند.  سرعت  را  مهلک  بیماري  این 
دیگر ویروس ها اطالعات ژنتیکي خود را در یکي از پیچیده ترین 
مي  جدید  موفقیت  این  و  است  کرده  پنهان  ویروسي  ساختارهاي 
تواند دریچه یي به سوي اطالعات نهفته ویروس ایدز به شمار رود. 
HIV مشابه ویروسي که باعث ابتال به آنفلوآنزا، هپاتیت C و فلج 
اطفال مي شود، اطالعات ژنتیکي خود را در یک RNA تک رشته یي 
به  اطالعات نسبت  این  این صورت رمزگشایي  در  کند.  ذخیره مي 
اطالعاتي که در DNA دورشته یي ذخیره مي شوند بسیار سخت 
بسیار  در ساختاري  تواند  RNA مي  بود.  تر خواهد  پیچیده  و  تر 
پیچیده و نامشخص ترکیب شود که دسترسي به اطالعات نهفته در 
آن بسیار پیچیده شود. در این صورت رمزگشایي از یک ژنوم کامل 
مي تواند اطالعاتي را آشکار کند که در گذشته در دسترس نبوده 
نیز در  اند و شاید پاسخي مناسب براي نحوه عملکرد ویروس را 
خود داشته باشد. به گزارش بي بي سي محققان دانشگاه کارولیناي 
شمالي اعالم کردند قصد دارند از اطالعات به دست آمده از ویروس 
ایدز براي ایجاد تغییراتي کوچک در ویروس استفاده کرده و شیوه 
هایي را که ویروس براي فرار از ردیابي در بدن انسان استفاده مي 

کند، شناسایي کنند.  

 جراحي مغز با کمک امواج صوتي  
کشور سوئیس  در  بیمار   9 تاکنون  کرد  اعالم  تي  آي  ام  موسسه 
با استفاده از شیوه جراحي با کمک امواج متمرکز فراصوتي تحت 
با  مغز  جراحي  اولیه  مطالعه  یک  براساس  اند.  گرفته  قرار  درمان 
استفاده از امواج متمرکز فراصوت در کشور سوئیس در 9 بیمار 
این روش جراحي در 30 سال پیش  انجام گرفته است.  با موفقیت 
روشي تخیلي به شمار مي رفت، اما اکنون رنگي از واقعیت به خود 
گرفته است. از مزایاي چنین شیوه جراحي در مغز این است که با 
به  رساندن  آسیب  بدون  را  زخمي  توان  مي  فراصوت  از  استفاده 
جمجمه یا پوست سر با دقت و ایمني بسیار باال در مغز ایجاد کرد. 
این شیوه جراحي تاکنون روي 9 بیمار که از دردهاي مزمن و طاقت 
فرسا رنج مي بردند آزمایش شده است. شیوه رایج درمان این نوع 
از بیماري مغزي تخریب قسمت بسیار کوچکي از تاالموس،قسمتي 
که وظیفه توزیع پیام ها را در نقاط مختلف مغز بر عهده دارد، در 
مغز است. در گذشته از فرکانس هاي رادیویي براي درمان بیماري 
به  معتقدند شیوه جدید نسبت  اما محققان  است،  استفاده مي شده 
درمان هاي قدیمي بسیار سریع تر بوده و ایمني بیشتري دارد. طي 
انجام جراحي با کمک فراصوت، امواج صوتي روي نقطه یي خاص 
از مغز متمرکز شده و آن نقطه را تحت تاثیر مستقیم خود قرار مي 
برنج  دانه  یک  ابعاد  در  مغز  نسوج  از  کوچکي  بسیار  بخش  دهند. 
کند. در  تبدیل مي  به حرارت  را  آن  را جذب کرده و  امواج  انرژي 
این بخش حرارت تا 130 درجه فارنهایت افزایش پیدا کرده و سلول 
هاي منطقه را از بین مي برد. در عین حال تصاویر حرارتي درهنگام 
جراحي به پزشک امکان مي دهد نقطه مورد نظر را با دقت مشاهده 
کرده و در صورت نیاز حرارت امواج را افزایش دهد. این سیستم 
جراحي به شیوه جراحي که در یکي از اپیزودهاي فیلم جنگ هاي 

ستاره یي نمایش داده شده است، شباهت زیادي دارد.  

کمبود پروتئین علت شایع ریزش مژه ها

مشکالت تغذیه ای مانند کمبود پروتئین از علل شایع ریزش مژه هاست. 
به گزارش ایسنا تحقیقات نشان می دهد: ریزش مژه علل متفاوتی دارد، 
اگر ریزش مژه با نازک شدن موهای سر همراه باشد، علت آن حمالت 
سیستم ایمنی بدن به فولیکول  موهای سر است. از علل دیگر ریزش 
مژه ها به کم کاری تیروئید، برهم خوردن تعادل هورمونی، بیماری های 
یا  پروتئین  کمبود شدید  بخصوص  تغذیه ای  ایمنی، مشکالت  سیستم 
سوء تغذیه و واکنش های حساسیتی و آلرژیکی به نوعی ماده موجود 
در مواد آرایشی می توان اشاره کرد. براین اساس، شستشوی مژه ها 
از رژیم غذایی کم کالری و  پیروی  از حمام آب گرم و همچنین  بعد 
شدن  نازک  در  می تواند  کافی  میزان  به  غذایی  مواد  نکردن  دریافت 

مژه ها تاثیرگذار باشد. 
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تسلط بر نیروی ذهن
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کامپیوتر و اینترنت

این دنیاي 
بي مرز ترفندها  

 

دنیاي ترفندها همانند دنیاي بي مرز وب گستردگي 
بسیاري دارد تا آنجا که کسي نمي تواند ادعا داشته 
باشد تمامي ترفندها را در این خصوص مي داند. به 
همین علت در این ستون شما را با تعدادي دیگر از 

این ترفندها آشنا خواهیم کرد.

تغییر دادن نشانگر ماوس 

کوچک  ترفند  یک  معرفي  به  اکنون  هم  داریم  قصد 
 Microsoft Office و ساده اما جالب در نرم افزار
Word بپردازیم. با استفاده از این ترفند مي توانید 
به  ویندوز  فرض  پیش  شکل  از  را  ماوس  نشانگر 
شکلي دیگر تغییر دهید. این ترفند روي نسخه هاي 
2003 و 200۷ برنامه Wordقابل انجام است، براي 
این کار ابتدا نرم افزار Microsoft Word را اجرا 
 Alt و Ctrl کنید و سپس از روي کیبورد، دکمه هاي
را نگه دارید و » را فشار دهید. مالحظه مي کنید که 
شکل موس تغییر خواهد کرد البته دقت کنید که باید 
ماشین  اعداد  یعني   Numeric Pad قسمت  از  را   «

حسابي سمت راست کیبورد فشار دهید.

آرایش صفحه کلید در ویستا

طرز  که  باشید  داشته  اطالع  نیز  شما  است  ممکن 
روي  فارسي  زبان  عالئم  و  حروف  گرفتن  قرار 
صفحه کلید، مطابق با استاندارد تعیین شده شماره 
هاي  عامل  سیستم  نتیجه  در  است،  ایران   2901
تولیدشده توسط شرکت هاي مختلف باید در بخش 
اما  این استاندارد تبعیت کنند.  از  زبان فارسي خود 
متاسفانه شرکت مایکروسافت در ویندوز ویستا از 
آرایشي براي صفحه کلید فارسي استفاده کرده است 
که با استاندارد 2901 ایران تطابق ندارد. به عنوان 
صحیح  »ژ«  و  »پ«  حروف  گیري  قرار  محل  مثال 
بعدي  هاي  نگارش  در  حتي  موضوع  این  نیست. 
ترفند  این  در  است.  نشده  حل  نیز  ویستا  ویندوز 
ویندوز  در  فارسي  کلید  آرایش صفحه  داریم  قصد 
ویستا را به ساده ترین شکل ممکن اصالح کرده و 
براي  کنیم.  تنظیم   2901 استاندارد  با  مطابق  را  آن 
یا   MSKLC افزار  نرم  از  توانید  مي  شما  کار  این 
Microsoft Keyboard Layout Creator ساخت 
نرم  این  توسط  کنید.  استفاده  مایکروسافت  شرکت 
افزار قادر خواهید بود کلیه حروف کیبورد خود را 
ویرایش کنید. اما با توجه به اینکه حجم این برنامه 
قانوني  یا ممکن است ویندوز شما  نیست  نسبتًا کم 
را  مایکروسافت  از  مستقیم  دانلود  امکان  و  نباشد 
نداشته باشید و همچنین کار با برنامه برایتان مشکل 
و توسط  به سادگي  توانید  بنابراین شما مي  باشد، 
کلید  صفحه  کم،  حجم  با  خودکار  کننده  نصب  یک 
فایل  این منظور؛  به  خود را در ویستا اصالح کنید. 

فشرده زیر را دانلود کنید.
files/www.tarfand .com //http: VistaPer.../

arfandestan.com

سپس فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد از 
آن کافي است فایل Setup.exe موجود را اجرا کنید. 
پس از چند ثانیه تغییرات مورد نظر اعمال مي شود؛ 
با فشردن دکمه Close نصب کننده را ببندید. حاال به 
 Clock, Language, and و سپس Control Panel

Region بروید.
 Change keyboards or other قسمت  وارد 
 Change دکمه  روي  و  شوید   input methods
keyboards و پس از آن Add کلیک کنید.اکنون در 
 Persian - Corrected تیک گزینه Persian قسمت
keyboard layout را بزنید و OK کنید.صفحه کلید 

اصالح شده شما حاضر است.

جي میل و کلیدهاي میانبر

یکي از ویژگي هاي جالبي که گوگل براي سرویس 
از  استفاده  امکان   ، است  گرفته  نظر  در  خود  میل 
کلیدهاي تک و کلیدهاي ترکیبي میانبر توسط کیبورد 
مختلف  هاي  قسمت  به  دسترسي  در  سهولت  براي 
این سرویس میل است. به ویژه پس از آنکه امکان 
پذیر  امکان  نیز  دعوتنامه  بدون   gmail در  نام  ثبت 
ترفند  این  در  بیشتر شدند.  بسیار  آن  کاربران  شد، 
قصد داریم لیست کامل کلیه کلیدهاي تکي و ترکیبي 
فارسي  زبان  به  را   gmail در  استفاده  قابل  میانبر 

براي شما معرفي کنیم.

کلیدهاي تک

کلید  که  صورتي  در   Compose ایجاد   :  Cکلید
Shift+C را بزنید، پنجره Compose در پنجره یي 

جدید باز مي شود.
کلید /: جست وجو در اي میل. در جعبه جست وجو 

با نوشتن کلمه یي که مي خواهید جست وجو کنید.
کلید K :رفتن به قسمت Conversation جدید.

کلیدJ : رفتن به قسمت Conversation قدیم.
کلیدN ؛ اي میل )پیام( بعدي.
کلید P ؛ اي میل )پیام( قبلي.
کلید O یاEnter ؛ باز کردن.

Conversationهاي شما را باز مي کند، حال چه در 
حالت Expands یا Collapses باشد.

.Conversation بازگشت به لیست : U کلید
کلید Y : آرشیو. آنچه را که در حال دیدن آن هستید 

به قسمت آرشیو اي میل شما مي فرستد.
را  آن  آنکه  براي   .Conversation انتخاب   X: کلید 

بخواهید پاک، آرشیو و کارهایي از این نوع کنید.
.Conversation ستاره دار کردن پیام یا : S کلید

یا پیام  یک  بودن  اسپم  دادن  گزارش  ،؛  کلید 
.Conversation

کلید :R جواب دادن )Reply( به پیام. در صورتي که 
کلید Shift+R را بزنید، پنجره جواب دادن در پنجره 

یي جدید باز مي شود.
کلید A : جواب دادن به همه )Reply All(. در صورتي 
 Reply استفاده کنید، پنجره Shift+A که از کلیدهاي

All در پنجره یي جدید باز مي شود.
کلید F : فوروارد کردن. در صورتي که از کلیدهاي 
Shift+Fاستفاده کنید، پنجره فوروارد در پنجره یي 

جدید باز مي شود.
کلید Esc : خارج شدن

کلیدهاي ترکیبي

Tab سپس Enter: فرستادن پیام
Y سپس O؛ آرشیو کردن Conversation و رفتن 

به Conversation بعدي
All Mailرفتن به قسمت : A سپس G
Starred رفتن به قسمت : S سپس G

Contacts رفتن به قسمت : C سپس G
Draft رفتن به قسمت : D سپس G
Inbox رفتن به قسمت : I سپس G

حمله هکرها به توییتر و 
فیس بوک  

 
هاي  سایت  به  هکرها  حمله  از  روز  چند  گذشت  با   
پایان  به  هنوز  طرف  دو  نبرد  بوک  فیس  و  توییتر 
نرسیده است. حمالت DOS به این دو سایت آنها را 
بسیار کند کرده و در مواردي دسترسي به این سایت 
ها غیرممکن شده است. اگرچه با اقدامات توییتر این 
سایت از دسترس خارج نشده، اما اجراي برخي برنامه 
اشخاص  توسط  که  آن  روي  جانبي  کاربردي  هاي 
ثالث طراحي شده، غیرممکن شده است. بررسي هاي 
حمالت  این  کرده  ثابت   Secure- F امنیتي  شرکت 
توسط هکرهاي روس و براي از دسترس خارج کردن 
وبالگ و اطالعات شخصي یک کاربر اهل گرجستان 
با شناسه Cyxymu انجام شده است. وي از منتقدان 
از  کاستن  براي  توییتر  است.  روسیه  هاي  سیاست 
شدت حمالت برخي از قابلیت هاي این وب سایت را 
محدود کرده یا به حالت تعلیق درآورده که در نتیجه 
به روز کردن حساب هاي کاربري شخصي با استفاده 
شود.  مي  انجام  دشواري  به  کوتاه  پیام  از سرویس 
مقامات این شرکت هم امیدوارند مشکل مذکور را به 

زودي رفع کنند.  

یاهو به دنبال تولید
 اخبار اختصاصي  

  
مدیران دو شرکت بزرگ اینترنتي از تمایل خود 
تبدیل شدن به قطب  به تولید خبرهاي آنالین و 
و  اند.یاهو  داده  خبر  مجازي  فضاي  در  خبري 
AOL قصد دارند از این پس به جاي نقل اخبار 
خبرگزاري هاي مهم جهان خود به طور مستقل 
اختصاصي  خبرهاي  ارسال  و  محتوا  تولید  به 
گرفتن  خدمت  به  با  دارند  قصد  آنها  بپردازند. 
با  و  مستقل  خبرنگاران  و  نگاران  روزنامه 
کنند.  استفاده  آنان  هاي  توانایي  از  استعداد 
کاهش  به  توجه  با  معتقدند  آنان  حال  عین  در 
جذب  به  قادر  کاغذي  هاي  روزنامه  محبوبیت 
روزنامه  این  نیروهاي  میان  از  خبرنگار  ها  ده 
ها خواهند بود. افزایش تعداد کاربران، جذب هر 
چه بیشتر آگهي هاي تبلیغاتي، ارتقاي محتوایي 
و افزایش تاثیرگذاري در فضاي مجازي از جمله 
 AOL .مزایاي این ابتکار عمل محسوب مي شود
روزنامه   1500 حدود  اخیر  ماه   1۸ ظرف  تنها 

P  .نگار را به خدمت گرفته است

 مایکروسافت آدرس 

اینترنتي آفیس را پس گرفت  
 

خدمات  اندازي  راه  تدارک  در  که  مایکروسافت 
آفیس آنالین در سال آینده است، موفق شد دامنه 
دامنه  نام  این  بگیرد.  پس  را   Office.com وب 
 ContactOffice پیش از این توسط گروه بلژیکي
مورد  مجازي  آفیس  خدمات  کردن  فراهم  براي 
استفاده بود؛ این گروه مجوز نام سایت را از یک 
شخص ثالث تحت قرارداد اشتراک درآمد دریافت 
سایت  وب  اطالعات  اساس  بر  اما  بود.  کرده 

مایکروسافت  آگوست  ماه  چهارم  از   ،Whois
این وب سایت مشخص شده  به عنوان صاحب 
این  گیري  بازپس  در  مایکروسافت  اقدام  است. 
نام دامنه به این شرکت برتري قابل توجهي در 
برابرGoogle Apps مي دهد که مجموعه برنامه 
هاي آنالین عرضه شده از سوي گوگل به عنوان 
رومیزي  افزاري  نرم  مجموعه  براي  جایگزیني 
آفیس مایکروسافت است. مایکروسافت در حال 
طراحي نسخه مبتني بر مرورگر از آفیس است 
که تحت عنوان آفیس وب به همراه آفیس 2010 

این شرکت عرضه خواهد شد.   

ترس مایکروسافت از 
لینوکس  

  مایکروسافت طي سال هاي گذشته هرگز لینوکس 
را یک رقیب اصلي براي سیستم عامل خود تلقي نمي 
اما بر اساس لیست اخیر مایکروسافت براي  کرد. 
 ،)SEC( امریکا  ارزي  مبادالت  و  امنیت  کمیسیون 
این شرکت براي نخستین بار در طول فعالیت هاي 
خود اعالم کرد لینوکس مي تواند یک تهدید جدي 
براي ویندوز محسوب شود. بر اساس اخبار جدید 
منتشر شده در سایت اینترنتي TechFlash، غول 
نرم افزاري جهان در این لیست براي نخستین بار 
اعالم کرد شرکت Canonical تولیدکننده سیستم 
عامل Ubuntu و شرکت Red Hat به عنوان توزیع 
کننده سیستم عامل لینوکس، مي توانند رقباي جدي 
عامل  تولید سیستم  که وظیفه   Client واحد  براي 
ویندوز در مایکروسافت را برعهده دارد، محسوب 
بود  کرده  اعالم  پیشتر   TechFlash شوند. سایت 
نام Red Hat تنها به عنوان رقیب جدي براي بخش 
هاي Business و Server & Tools مایکروسافت 
وارد این لیست شده است. مایکروسافت در لیست 
را  لینوکس  عامل  سیستم  داد  هشدار  خود  ساالنه 
بازارهاي در حال توسعه و نوت  به خصوص در 
بوک ها، مي توان یک رقیب جدي براي ویندوز تلقي 
کرد. این شرکت پیشتر اعالم کرده بود اپل هم یک 
تهدید جدي در این زمینه محسوب مي شود. در این 
لیست ساالنه آمده است؛ »واحد Client هم اکنون 
با رقابت شرکت هاي بزرگ و صاحب نامي مواجه 
سعي  مختلف  اهداف  با  آنها  از  کدام  هر  که  است 
دارند.  هاي شخصي  رایانه  بازار جهاني  در جذب 
جمله  از  تجاري  افزارهاي  نرم  بخش  در  رقابت 
هایي  شرکت  توسط   ،Unix مختلف  هاي  نسخه 
چون اپل، Canonical و Red Hat دنبال مي شود. 
اپل به میزان چشمگیري به بازار جهاني رایانه هاي 
در  خصوص  به  و  کرده  پیدا  دسترسي  شخصي 
آن  از  را  بازار  این  از  زیادي  سهم  امریکا،  کشور 
لینوکس که شاخه  خود کرده است. سیستم عامل 
یي از Unix محسوب مي شود و بر اساس قانون 
General Public License به صورت رایگان در 
اختیار کاربران قرار مي گیرد، در سراسر دنیا و به 
خصوص در بازارهاي روبه رشد با موفقیت هاي 
براي  راهي  عنوان  به  و  است  بوده  همراه  فراوان 
قیمت  ارزان  هاي  رایانه  تولید  و  ها  هزینه  کاهش 
محسوب مي شود. شرکایي نظیر هیولت پاکارد و 
اینتل، هم اکنون به صورت گسترده روي سیستم 

هاي عامل جایگزین لینوکس کار مي کنند.«  

طراحی وب سایت
020 8123 2357
078 1100 0455
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Hampstead Building Engineers
0 مشاوره در امور طراحی، کسب پروانه ساخت، 

مدیریت و نظارت در ساخت
0 مشاوره رایگان در سرمایه گذاری بهینه 

خرید زمین و ساختمان

0 مقاطعه کلیه فعالیت های ساختمانی پذیرفته می شود

مهندس "علی جاللی" با 25 سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسین ساختمان بریتانیا

07703577414 - 02084388858
jalali3@aol.com

700 ناپدید شده توفان 
تایوان زنده پیدا شدند

مقامات ارتشی اعالم کردند حدود ۷00 نفر 
از ناپدیدشدگان پس از توفان موراکوت در 

جنوب تایوان زنده یافته شدند.
ساکنان چند دهکده که پس از توفان ناپدید 
و  زمین  رانش  شروع  از  قبل  بودند  شده 
به  را  خود  دهکده های  صخره های  سقوط 

مناطق با ارتفاع تر ترک کرده بودند. 
ارشد  مقامات  از  هو  ریچارد  سرهنگ 
ارتش و عملیات امدادی به بی بی سی گفت: 
دهکده   3 در  نفر   ۷00 یافتن  به  موفق  ما 
شده ایم. 25 هلی کوپتر برای تخلیه آن ها به 

منطقه اعزام شده است. 
اثر  بر  افتاده  گیر  روستاییان  انتقال  کار 
توفانی که منجر به شکستن پل ها و از بین 
هلی کوپترهای  را  است  جاده ها شده  رفتن 

ارتش تایوان بر عهده دارند. 
به  تایلندی  زبان  در  که  موراکوت  توفان 
معنای زمرد سبز است در آخر هفته گذشته 
تایوان را درنوردید که تاکنون دستکم باعث 
بدترین سیل های 50  مرگ 60 تن و وقوع 

سال اخیر در این کشور شده است. 
راه  تنها  این که  دلیل  به  عملیات   این 
همه  و  هلی کوپتر  از  استفاده  امدادرسانی 
انجام  کندی  به  است  بسته  زمینی  راه های 
شده و مقامات نگران گرفتار شدن صدها 

نفر دیگر در مناطق دور افتاده هستند. 
توفان موراکوت که با بارشی برابر 2 متر 
 225 حدود  سرگذاشت  پشت  را  تایوان 
جای  بر  کشاورزی  خسارت  دالر  میلیون 

گذاشته است.
*******************

ایسنا: یک خانواده اهل ایالت »نیوجرسي« در 
و  رفته  باغ وحش   52 به  هفته   52 آمریکا طي 
ثبت  گینس  کتاب رکوردهاي  در  را  نام خود 
گینس  رکوردهاي  کتاب  سخنگوي  کرده اند. 
سه  و  همسر  تاویانو«،  »مارال  شد:  یادآور 
و  میالدي  گذشته  سال  اوت  اواخر  فرزندش 
ایاالت  در  باغ وحش   52 از  هفته   52 مدت  به 
مختلف آمریکا دیدن کرده و نام خود را در 

کتاب رکوردهاي گینس به ثبت رساندند. 
کشته  از  آمریکا  دولتي  رسانه هاي  ایسنا: 
با  بالگرد  یک  برخورد  دلیل  به  نفر   9 شدن 
داده  خبر  نیویورک  در  سبک  هواپیماي  یک 
سرنشینان  از  کشته شدگان  کردند:  اعالم  و 
رئیس  ـ  هرسمان«  »دبي  بودند.  بالگرد 
آمریکا خاطر نشان  دپارتمان ملي حمل و نقل 
یک  برخورد  اثر  بر  هوایي  سانحه  این  کرد: 
با  ایتالیایي  گردشگران  حامل  بالگرد  فروند 
رودخانه  روي  و  هواپیماي سبک  فروند  یک 

»هادسون« در نیویورک آمریکا رخ داد. 

حوادث
  دختر بچه بعد از زنده شدن در 

آتش سوخت
در هنگام برگزاري مراسم تشییع جنازه یک دختر بچه سه ساله ساختمان کلیساي 
مي آ ید  هوش  به  ناگهان  مرده  بچه  دختر  اما  مي گیرد  آتش  هلند  نیوان  مرکزي شهر 
و ناخواسته در میان شعله هاي آتش جان مي سپارد. زماني که رینا 3 ساله در حال 
بازي کردن بوده ناگهان از طبقه پنجم محل سکونتش سقوط مي کند و بر اثر شکستگي 
جمجمه سرش به کما مي رود. پزشکان پس از دو روز مرگ وي را تایید مي کنند و 
خانواده رینا نیز در صبح سومین روز از لحظه سقوط دخترشان مراسم تشییع جنازه 
وي را برگزار مي کنند.زماني که تمام اعضاي خانواده رینا در کلیسا حضور داشته اند 
ناگهان شمعي که روي تابوت دخترک قرار داشته واژگون مي شود و جایگاه نگهداري 
تابوت و محل نشستن خانواده   اطراف  تمام  به سرعت  تابوت آتش مي گیرد.آتش  از 
عزادار را فرا مي گیرد و خانواده رینا مجبور مي شوند که به خارج از کلیسا فرار کنند. 
به صدا  ریناي کوچک شروع  تشییع جنازه  مراسم  در  تمام حاضران  از خروج  پس 
زدن نام پدر و مادرش مي کند اما به خاطر وسعت آتش روشن شده در داخل سالن 
مراسم تدفین کلیساي رواز شهر نیوان هلند نجات پیدا نمي کند و در میان شعله هاي 

آتش جان مي سپارد. 

درگیري قاچاقچیان در مکزیک 
18 کشته بر جا گذاشت  

  
مقامات پلیس فدرال مکزیک اعالم کردند بر اثر درگیري خونین میان قاچاقچیان مواد 
مخدر در منطقه »سیوداد خواند« در این کشور دست کم 1۸ نفر جان خود را از دست 
دادند. بنا بر اعالم پلیس فدرال مکزیک طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري 
با  مکزیک  مرز  در  واقع  نواحي  برخي  و  هواهوا«  »چي  خواند«،  »سیوداد  مناطق  در 
ایاالت متحده امریکا دست کم 1۸ نفر در درگیري هاي اعضاي باندهاي مافیاي قاچاق 
از زمان ریاست جمهوري »فلیپه کالدرون«  از دست دادند.  مواد مخدر جان خود را 
در دسامبر 2006 میالدي، وي تاکنون 36 هزار نیروي ارتش را در سراسر مکزیک و 
مرزهاي این کشور با ایاالت متحده امریکا مستقر کرده، اما باز هم خشونت هاي مرتبط 
با قاچاق مواد مخدر در کشور کاهش نیافته است و هر روز مکزیک با کشته شدن ده 
ها نفر روبه رو مي شود. همچنین دولت امریکا متعهد شده است به مکزیک یک میلیارد 
و 400 میلیون دالر کمک کند تا این کشور بهتر و سریع تر بتواند با قاچاقچیان مقابله 
تاکنون  اوایل سال گذشته میالدي  از  پلیس فدرال مکزیک  کند. براساس تخمین هاي 
بیش از 9 هزار و 600 نفر در درگیري هایي که میان قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهاي 

امنیتي مکزیک روي داده است، جان خود را از دست داده اند.  

مرگ 20 معدنچي بر اثر انفجار 
معدن در اسلواکي  

  
کام  به  را  20معدنچي  اسلواکي  شمال  در  سنگ  زغال  معدن  یک  در  انفجار 
با  یي  مصاحبه  در  اسلواکي  اقتصاد  وزیر  جاناتک«  »لوبومیر  کشاند.  مرگ 
واقعًا  من  است.  مرکزي  اروپاي  در  معدن  حادثه  بدترین  این  گفت؛  رویترز 
از وقوع چنین حادثه یي که باعث جان باختن 20معدنچي شد، متاسفم و با 
اورژانس  گزارش  اساس  بر  کنم.  مي  همدردي  ابراز  معدنچیان  این  خانواده 
منطقه »هاندلوا« در اسلواکي، عملیات امداد و نجات حدود 12 ساعت به طول 
انجامید و ماموران موفق شدند اجساد شش نفر از 20معدنچي جان باخته را 
کیلومتري  این حادثه در 195  بیرون بکشند.  آوار معدن زغال سنگ  از زیر 
شمال شرق »براتیسالوا« - پایتخت اسلواکي و در ساعت 30/¹ دیروز به وقت 

محلي در عمق 330 متري از سطح زمین روي داده است. 
رسانه  با  یي  مصاحبه  در  نیز  زغال سنگ  معدن  این  مدیر  چیکمانک«  »پیتر 
هاي دولتي کشورش گفت؛ تمامي معدنچیان جان باخته اهل اسلواکي بودند و 

هیچ فرد خارجي در زمان وقوع انفجار در معدن نبوده است. وي افزود؛ در 
تحقیقات کارشناسي اولیه مشخص شد نشت گاز از یک کپسول باعث ایجاد 
اورژانس  گزارش  اعالم  براساس  است.  شده  انفجار  و  سوزي  آتش  جرقه، 
منطقه شمال اسلواکي، این حادثه ¹ مجروح نیز داشت که آنها براي مداوا و 

درمان به بیمارستان منطقه منتقل شدند.  

لباس عروسی از جنس پشم گوسفند
رفت.  بخت  خانه  به  گوسفند  پشم  جنس  از  تماما  لباس  با  چوپان  زن  یک   
در  شایر«  »لینکن  در  »ریزبي«  منطقه  اهل  چوپان  زن  یک  فیربرن«  »لوئیس 
انگلستان است. وي در مصاحبه اي با پایگاه اطالع رساني تلگراف، یادآور شد: 
من همیشه عاشق چوپاني گوسفندان و دشت و مرتع بوده و هستم و آرزو 
داشتم که هنگام ازدواج نیز به عالیقم متعهد بمانم، از این رو هنگام ازدواج نیز 
به جاي پوشیدن لباس عروسي معمولي، یک لباس عروسي از پشم گوسفند 
بافته و پوشیدم و به جاي دسته گل نیز عصاي چوپانان را به دست گرفتم. 
با رسانه هاي  در مصاحبه اي  نیز  ـ  این زن چوپان  ـ شوهر 42 ساله  »یان« 
دولتي این کشور، خاطر نشان کرد: من از اینکه با این زن چوپان آشنا شده و 

ازدواج کردم، بسیار خوشحالم. 

خواستگار هندي با اسید انتقام گرفت  
 

 مردي در هند طي یک اقدام انتقام جویانه به روي دختر مورد عالقه اش اسیدپاشید. به 
گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس به نقل از روزنامه تایمزهند دانش آموزان دبیرستاني 
در هند ساعات اولیه صبح دوشنبه شاهد صحنه فجیع اسیدپاشي روي یکي از معلمان 

خود بودند.
این زن که »شاهین« نام داشت در اتاقش مشغول کار بود که ناگهان مردي به طرف او 
رفت و یک ظرف حاوي اسید را به صورت او پاشید و فرار کرد. به گفته پزشکان این 
زن با 30 درصد سوختگي، وضعیت بحراني را پشت سر مي گذارد. بر اساس تحقیقات 
اولیه پلیس، مهاجم خواستگار شاهین بوده که پس از اصرار فراوانش براي ازدواج با 
این زن و شنیدن جواب رد، کینه شدیدي به دل گرفت و دست به این اقدام زد. تالش 

پلیس براي دستگیري این خواستگار سمج ادامه دارد.  

تهدید به بمب گذاری در هواپیمای 
بوئینگ مسیر افغانستان ـ چین

یک هواپیمای مسافربری که از افغانستان عازم استان ژیانجینگ چین بود به علت تهدید 
به بمب گذاری مجبور به فرود اضطراری شده است. 

این هواپیما قرار بوده عازم شهر اورومقی در منطقه ناآرام غرب چین پرواز کند که ماه 
گذشته شاهد ناآرامی های قومی فراوانی بود. 

به نوشته آسوشیتدپرس به مقامات فرودگاه اورومقی گفته شده بود که اجازه فرود 
هواپیما در فرودگاه این شهر را ندهند. این شهر که مرکز استان ژیانجینگ است ماه 
گذشته شاهد بدترین خشونت های قومی یک دهه اخیر در چین بود که منجر به کشته 
شدن 19۷ نفر و زخمی شدن بیش از 1۷00 نفر شد. دولت چین اعالم کرده بود که این 
ناآرامی ها کار تروریست ها، جدایی طلبان و برخی عناصر خارجی بوده است که قصد 

توطئه برای ناآرامی در چین را داشته اند. 
خبرگزاری رسمی شین هوا چین اعالم کرده که این هواپیما که از کابل عازم اورومقی 
افغانستان فرود آمده است. یک مقام  بوده است در فرودگاه شهر قندهار در جنوب 
فرودگاه قندهار که نخواسته نامش فاش شود به این خبرگزاری گفت: این هواپیما به 
دلیل مشکالت فنی مجبور به فرود در آن جا شده و تا دو ساعت دیگر به کابل پرواز 

خواهد کرد. 
به گفته مقامات شرکت هواپیمایی کام قرقیزستان اجازه ورود این هواپیمای بوئینگ 
به  این هواپیما  و  بود  نداده  قلمرو خود  به  را  بوده است  ۷6۷ که حامل 200 مسافر 
دلیل نامساعد بودن شرایط جوی در کابل مجبور به فرود در قندهار شده بود. پلیس 
ژیانجینگ هم اعالم کرده بود که این هواپیما در هنگام پرواز تهدید به بمب گذاری شده 

بود.

به  بازار و مشتریان 
جدید فکر کنید!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را
 بیشتر می کند!

020 8123 2357- 07811000455 
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بزرگ ترین سرقت 
جواهرات در انگلیس  

 
2 سارق مسلح روز روشن از یک جواهر فروشی معروف در غرب لندن 40 میلیون پوند جواهر به سرقت 

بردند. 
به گزارش شبکه تلویزیونی بی.بی.سی، گفته می شود این بزرگترین سرقت جواهرات در تاریخ انگلیس است. 
مقامات پلیس 2 مردی را که مرتکب این سرقت مسلحانه شدند بسیار خطرناک توصیف کرده اند. در تصاویر 
آماتوری که هنگام وقوع این سرقت ضبط شده است، سارقان مسلح در حالی که یکی از زنان کارمند جواهر 
فروشی معروف گَِرف )GRAFF( را با خود به خیابان می آوردند دیده می شوند که بعد از لحظاتی سالم آزاد 

می شود. 
سارقان مسلح در داخل جواهرفروشی با اسلحه گرم کارکنان این مرکز را تهدید کردند. آنها در عرض چند 
دقیقه موفق به سرقت 43 قطعه جواهرات به ارزش تقریبی 40 میلیون پوند شدند. در این سرقت دو گلوله نیز 
شلیک شد، اما به کسی آسیبی نرسید. سارقان مسلح موفق شدند با خودرویی که در خیابان انتظار آنها را 
می کشید، فرار کنند. پلیس لندن با انتشار فیلمی که از طریق دوربین های امنیتی از این 2 سارق هنگام ورود به 
جواهرفروشی گرفته شده است از مردم خواسته است در دستگیری آنها به پلیس کمک کنند. در سال 2003 

نیز در سرقت دیگر از این جواهر فروشی، 23 میلیون پوند از جواهرات آن به سرقت رفت. 

شلیک گلوله، پاسخ مرد متاهل به 
جوان خیانتکار 

 
 جواني که در پي یک انتقام گیري مردي را که با همسرش رابطه داشت به قتل رسانده است به 
زودي در دادگاه کیفري استان فارس محاکمه مي شود. به گزارش خبرنگار ما ماموران پلیس 
شیراز با تماس تلفني شهروندي از این قتل باخبر شدند. صداي لرزان پشت گوشي تلفن خبر داد 
مردي با شلیک گلوله جواني به نام شهروز را به قتل رسانده است. زماني که ماموران در محل 
حاضر شدند جسم بي جان شهروز در حالي که خون زیادي از او رفته بود کف خیابان پیدا 
شد. با انتقال جسد به پزشکي قانوني تحقیقات براي روشن شدن این پرونده آغاز شد. ماموران 
دریافتند شهروز دقایقي قبل از مرگش با زني به نام سحر بوده و به نظر مي رسد ضارب با 
گفت  پلیس  به  بازداشت شد. زن جوان  و  بنابراین سحر شناسایي  است.  داشته  نسبتي  سحر 
ضارب شوهرش کامران است که با اسلحه از خانه بیرون آمده و شهروز را به قتل رسانده 
است. این زن گفت؛ نمي دانم شوهرم چطور متوجه شد که من و شهروز با هم هستیم. یکدفعه در 
خیابان او را دیدم. او قبل از اینکه حرفي بزند سالحش را به سمت شهروز گرفت و به او شلیک 
کرد. این بار کامران بود که تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و سرانجام بعد از چند روز بازداشت 
شد. وي به قتل اعتراف کرد و گفت؛ من شهروز را کشتم چون با همسرم رابطه برقرار کرده بود. 
مدتي بود متوجه شده بودم سحر با مردي رابطه دارد. چند بار سعي کردم سحر را از این رابطه 
بیرون بکشم اما نشد. رابطه همسرم با شهروز به شدت من را عصبي کرده بود. نمي دانستم باید 
چه کنم و چطور از بحراني که زندگي ام را در بر گرفته، بیرون بیایم تا اینکه روز حادثه بدون 
اطالع قبلي به خانه آمدم و دیدم که همسرم در خانه نیست. وي ادامه داد؛ فهمیدم سحر به سراغ 
شهروز رفته است. من مي دانستم آنها کجا با هم قرار مي گذارند و چون چندین بار همسرم 
را تعقیب کرده بودم مي دانستم باید از چه مسیري بروم که زودتر برسم. زماني که به محل 
رسیدم همسرم و شهروز را با هم دیدم. آنقدر عصبي و پریشان بودم که نتوانستم خودم را 
کنترل کنم و به سمت او شلیک کردم. بعد هم از محل فرار کردم. بعد از پایان جلسات بازجویي 
دادستان شیراز علیه کامران کیفرخواست صادر کرد و پرونده براي رسیدگي به دادگاه کیفري 

استان فارس فرستاده شد و به زودي این جوان محاکمه مي شود. 

چرخ هواپیما در فرودگاه 
اصفهان آتش گرفت

چرخ های هواپیمای متعلق به شرکت آسمان پرواز به شماره ۷29 در فرودگاه اصفهان آتش 
گرفت. 

هواپیمای فوکر 100 ساخت هلند که قرار بود ساعت 30/20 سه شنبه به سمت اصفهان پرواز 
کند، با یک ساعت و نیم تاخیر، ساعت 22 به سوی این شهر پرواز کرد که در حادثه ای شبیه 

فرودگاه مشهد، هنگام نشستن دچار حادثه شد. 
فرود نامناسب عوامل پروازی این هواپیما موجب شده یکی از چرخ های این هواپیما متعلق به 
شرکت آسمان ترکیده و آتش بگیرد. به همین دلیل درهای این هواپیما بسته بوده و در حالی 
که مسافران داخل بودند، ماموران فرودگاه در حال اطفای حریق بودند. پس از گذشت مدتی از 
توقف هواپیما، مسافران این پرواز به سالمت از هواپیما خارج شدند، اما وضعیت روحی برخی 
از این افراد نامساعد گزارش شده و نارضایتی مسافران از برخورد برخی عوامل و کادر پرواز، 

بر تنش های بعد از این حادثه افزوده است
.

ایرج بهشتی، مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در این باره به خبرنگار ما گفت: این اتفاق 
را نباید به عنوان یک سانحه مطرح کرد، چراکه یکی از الستیک های چرخ این هواپیما، بعد از 
فرود و هنگام حرکت روی زمین می ترکد و پرسنل ایمنی زمینی فرودگاه در حالتی عادی برای 
جلوگیری از آتش سوزی اقدامات الزم را به عمل می آورند و مسافران نیز به سالمت و کامال 
عادی از پله های هواپیما و البته به صورت غیراضطراری پایین آمده و به ترمینال انتقال داده 
شده اند. وی علت تاخیر این هواپیما را نیز نامشخص دانست و گفت: این تاخیر می تواند برای 

مثال به خاطر پروازهای قبلی این هواپیما باشد.

سیستم حفاظتی مهدی 
 CCTV - ALARM

فروش و نصب انواع دوربینهای حفاظتی مداربسته و اینترنتی
IP Camera جهت فروشگاهها و منازل

078 7787 7466
با ضمانت   اقساط نقد    

مردي خود را مقابل بنیاد جانبازان قم به آتش کشید 
با مرگ مردي که گفته مي شود خود را در مقابل بنیاد جانبازان قم به آتش کشید، پرونده براي رسیدگي در 
دادسراي امور جنایي تهران به جریان افتاد. مسووالن یکي از بیمارستان هاي تهران ساعت 19 شنبه 1۷ مرداد 
امسال با مرکز فوریت هاي پلیسي 110 تماس گرفتند و مرگ مرد 4۸ ساله اي به نام »اکبر« را بر اثر سوختگي 
اعالم کردند. با اعالم این گزارش کالنتري 14۸ انقالب موضوع را با بازپرس کشیک »محمدحسین شاملو« در 
میان گذاشت و این مقام قضایي دستورهاي قضایي را صادر کرد. متوفي به گفته خانواده اش جانباز بوده 
و پس از مراجعه به بنیاد جانبازان در قم و عدم پاسخ به خواسته اش، خود را در همان محل به آتش کشیده 
است. دقایقي بعد از این رخداد مسووالن بنیاد بالفاصله مرد میانسال را به بیمارستاني در قم انتقال دادند، اما 
ظاهرا تالش پزشکان در قم نتیجه نداد و »اکبر« براي مداوا به تهران فرستاده شد. رئیس شعبه اول دادسراي 
امور جنایي تهران با اعالم این خبر افزود:تاکنون دالیل خاصي مبني بر جانباز بودن این مرد در پرونده ندیدم 

اما خانواده اش مدعي شدند که وي جانباز بوده و هیچگونه اعالم شکایتي نکردند. 

کالهبرداری 2 میلیارد تومانی
یک مرد میانسال با اجرای سناریوی دقیق از شهروندان بیش از 2 میلیارد کالهبرداری کرد.

در تاریخ 10 مرداد سال گذشته مرد 36 ساله ای با مراجعه به دادسرای ناحیه 12 تهران، کوراوند بازپرس شعبه چهارم 
این دادسرا را در جریان یک کالهبرداری قرار داد. 

این فرد در شکایتش مدعی شد اسفند سال ۸6، فردی به نام غالمحسین 40 ساله با ظاهرسازی، خود را نماینده فروش 
سیم و کابل و فروشنده مواد اولیه تولید سیم و کابل از قبیل مس و گرانول به کارخانه های تولیدی معرفی و پس از فراهم 
کردن مقدمات آشنایی اولیه با سفارش خرید مقدار زیادی جنس، وجه آن را به صورت نقدی پرداخت و سپس مرا به محل 

دفتر کارش در بازار دعوت کرد. 
در فاصله کمی پس از خرید اول، سفارش دوم خود را نیز به صورت نقدی پرداخت کرد تا این که در یکی از همین روزها 

با هماهنگی قبلی طرفین دعوت وی را برای صرف ناهار قبول کردم و به محل کار او رفتم. 
این شخص در محل کار خود با انبار کردن اجناس زیاد رفتارش به گونه ای بود که نشان می داد این فرد از تمکن مالی 

باالیی برخوردار است و در پرداخت وجه سفارش های خود توانمند است. 
این فرد مدعی شد در آن روز، غالمحسین خود را همکار و دوست قدیمی یک تاجر معتبر و سرشناس معرفی کرد؛ حتی 
پس از این ادعای وی، من با آن تاجر تماس گرفته و او نیز غالمحسین را تأیید کرد که همین موضوع، زمینه اعتماد بیش تر 

مرا فراهم کرد. 
وی گفت: اوایل در چند مرحله خریدهایش به صورت کاماًل نقدی انجام می شد اما در ادامه به صورت نقدی و چک کوتاه 
مدت بود که چک هایش نیز به موقع پاس می شد اما اواخر با سفارش های کالن و متعدد تمامی مبالغ را در قالب چند فقره 

چک مدت دار خود و اشخاص با امضای پشت چک پرداخت کرد. 
این فرد مدعی شد اما مشکل از آن جا شروع شد که در سررسید این چک ها به مرور همه برگشت خورد که با نخستین 
تماس با دفترش همکار وی گفت غالمحسین به علت فوت مادر خانمش در شهرستان به سر می برد و در نخستین فرصتی 

که به تهران مراجعه کند وجوه چک ها را پرداخت می کند. 
با توجه به این که این اواخر، خریدهای بسیاری از سوی وی صورت گرفته بود هر روز که می گذشت چک های بیش تری 
از غالمحسین برگشت می خورد. با برگشت خوردن چک های غالمرضا، به آن تاجر معتبر که وی را تأیید کرده بود مراجعه 

کردم اما این فرد نیز به راحتی شانه خالی کرد و گفت: می خواستی دقت بیش تری کنی. 
شدیم  متوجه  کردیم  مقایسه  یکدیگر  با  را  مختلف  بانک های  برگشتی  چک های  این  وقتی  شد  مدعی  ادامه  در  شاکی 
مغایرت هایی با هم دارند. با مراجعه مجدد به این بانک ها و پیگیری هایم از هویت صاحب چک ها معلوم شد که هویت این 
اشخاص واهی بوده، یعنی غالمحسین با جعل مدارک هویتی اقدام به افتتاح حساب های متعددی در بانک های مختلف کرده 
و در این مرحله بود که فهمیدم غالمحسین با تخلیه محل کار خود متواری  شده و در تمامی نشانی هایی که از وی داشتم، 
اثری از وی نبود. به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 12 تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره 

چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مبارزه با کالهبرداری ارجاع شد. 
کارآگاهان این اداره در نخستین اقدام خود طی تحقیقاتی از شاکی، متوجه شدند متهم متواری از تعدادی دیگر از کسبه 
بازار نیز به طریق فوق کالهبرداری کرده است. با شناسایی تعداد 3 نفر از این افراد مبلغ کالهبرداری نزدیک به 2 میلیارد 

تومان برآورد شد که درباره شاکی اول پرونده، جمع رقم چک های برگشتی در حدود ۷00 میلیون تومان است. 
در بررسی های به عمل آمده بعدی مشخص شد تاکنون تعداد 200 فقره چک بالمحل صادره این فرد شیاد در بانک های 
مختلف به دست آمده است. با توجه به این که وی در اقدامات خود بسیار برنامه ریزی شده عمل کرده است، به نظر 

می رسد این فرد از تعداد بیش تری از شهروندان کالهبرداری کرده است. 
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بازنده بزرگ 
حمیده گودرزی

افسوس مي خورم که چطور جواني خود و  نگاهي مي اندازم بشدت  نه چندان دورم  به گذشته  »این روزها وقتي 
همسرم را به خاطر همنشیني با دوستان نابابم تباه کردم، بشدت احساس گناه مي کنم و نمي توانم خودم را ببخشم. 

افسوس که فایده اي هم ندارد.« 
این بخشي از اظهارات مرد 36 ساله اي به نام »متین« است که به تازگي از اتهام قتل همسرش »بهاره« تبرئه شده 

است. 
او مي گوید: »پدرم صاحب یک شرکت تجاري و مردي ثروتمند است. من پسر بزرگ خانواده ام و یک برادر کوچکتر 
از خودم هم دارم. تا آنجا که یادم هست چیزي جز مهرباني و فداکاري هاي پدر و مادرم به خاطر ندارم. آنها همیشه 
فراهم  برایمان  را  رفاهي  امکانات  تمام  و  مي بستند  کار  به  برادرم  و  من  براي خوشبختي  را  تالش خود  و  سعي 
مي کردند. من و برادرم نیز همیشه سعي مي کردیم با درس خواندن آنها را از خود راضي نگه داریم. به همین خاطر 

هم پس از گرفتن دیپلم در کنکور شرکت کرده و همان سال هم در یکي از دانشگاه هاي جنوب کشور در رشته 
پزشکي پذیرفته شدم. اگرچه دوري از خانواده و شرایط خوب زندگي برایم بسیار سخت بود اما براي رسیدن به 

هدفم مجبور شدم تا تمام سختي ها را به جان بخرم. 
همراه پدرم براي ثبت نام راهي جنوب شدم. همان روز هم با 3 دانشجوي دیگر آشنا شدم که اهل شهرهاي مختلف 
بودند. خیلي زود هم دوست شدیم و تصمیم گرفتیم تا در یک خانه با هم زندگي کنیم. ابتدا من و پدرم فکر مي کردیم 
که آنها مي توانند دوستان خوبي برایم باشند، غافل از این که همین طرز فکر اشتباه عامل همه بدبختي هاي آینده 
من و خانواده ام خواهد بود. از همان روزهاي اول متوجه شدم یکي از همخانه اي هایم – عباس – معتاد است. اوایل 
خیلي سعي کردم تا او را نجات دهم اما او گوشش بدهکار نبود. ابتدا موضوع را از سایر دوستانم پنهان کردم اما 
متأسفانه به مرور متوجه شدم »عباس« آنها را هم معتاد کرده. وقتي هم به خودم آمدم که در دام اعتیاد اسیر شده 
بودم. پول هاي پدرم را با دوستانم خرج اعتیاد و خوشگذراني مي کردم. اعتیاد من و دوستانم پس از مدتي به قدري 
شدید شد که دو ترم مشروط شدیم و بعد هم تصمیم گرفتیم به طور کامل قید درس و دانشگاه را بزنیم. در این 
مدت به بهانه این که درس هایمان سخت تر شده از رفتن به خانه سر باز مي زدیم اما پدرم که کم کم به نوع زندگي و 
رفتار هایم مشکوک شده بود یک روز سر زده به خانه دانشجویي ما آمد و متوجه همه چیز شد. در آن لحظه احساس 
سرشکستگي را در همه وجود خود و پدرم دیدم. او که با مشاهده این وضعیت بشدت متأثر شده بود بالفاصله با 
خانواده دوستانم نیز تماس گرفت و موضوع را با آنها در میان گذاشت. بدین ترتیب هر چهار نفر به خانه هاي خود 

بازگشتیم و قرار شد پس از ترک اعتیاد به ادامه تحصیل بپردازیم. 
با کمک خانواده ام با سختي و هزینه زیاد اعتیاد را ترک کردم اما همین که دوباره به دانشگاه بازگشتم خود را گرفتار 
اعتیاد دیدم. پدرم که مرا بشدت تحت کنترل داشت با اطالع از این موضوع اجازه نداد به دانشگاه بروم و مجبورم 
کرد تا در شرکتش کار کنم اما به خاطر اعتیادم نتوانستم در آنجا هم دوام بیاورم. مدتي بعد پدرم وقتي مطمئن 
شد تالش هایش براي ترک اعتیاد و نجات من بي نتیجه است از شدت ناراحتي و فشار روحي، رواني مرا از خانه اش 
بیرون کرد و گفت که دیگر حاضر نیست مرا به خانه راه بدهد. براي مدتي به خانه دوستانم رفتم اما آنها هم حاضر 
به میزباني از یک معتاد نبودند و من سرگردان کوچه و خیابان ها شدم. پدرم نیز به هیچ عنوان قبولم نمي کرد. از آنجا 
که هیچ سرپناه و پولي نداشتم ناچار در چند مغازه و رستوران مشغول کار شدم اما صاحبان کارم وقتي متوجه 
اعتیادم مي شدند بالفاصله اخراجم مي کردند. چند ماهي زندگي ام به این شکل گذشت تا این که یک روز هنگام پرسه 
زدن در شمال تهران دختر نوجواني را هنگام خروج از یک خانه ویالیي دیدم. همان لحظه حس عجیبي به من دست 
داد و با خود گفتم شاید این دختر بتواند در زندگي ام تأثیر مثبتي بگذارد. او را تا یک دبیرستان تعقیب کردم. آن 
روز تا پایان زنگ مدرسه به انتظارش نشستم. در حال رفتن به خانه اش با او طرح دوستي ریختم. »بهاره« دختر یک 
کارخانه دار بود. هنوز چند ماهي از آشنایي ما نگذشته بود که »بهاره« فریب چرب زباني ها و وعده هاي توخالي ام را 
خورد. پدر و مادر او که در جریان دلبستگي اش به من قرار گرفته بودند ابتدا سعي کردند او را با نصیحت به ادامه 
تحصیل و زندگي بهتر تشویق کنند تا او فکر ازدواج در این سن و سال را از ذهنش دور کند اما وقتي با سماجت هاي 
دخترشان روبه رو شدند به ناچار قبول کردند »بهاره« براي ازدواج حداقل تا زمان گرفتن دیپلم صبر کند اما او که 
گوشش به این حرف ها بدهکار نبود آنها را تهدید به فرار از خانه و حتي خودکشي کرد. خانواده اش هم به اجبار 

اجازه دادند من و خانواده ام به خواستگاري برویم. 
این در حالي بود که پدر و مادر خودم و بهاره بشدت با این وصلت مخالف بودند اما سرانجام چاره اي جز پذیرفتن 
خواسته  من و بهاره ندیدند. در این میان من هم براي این که به همه نشان دهم لیاقت همه چیز را دارم، مدتي در 
شرکت پدرم کار کردم. پدرم نیز خانه و ماشین و تمام امکانات یک زندگي مناسب را براي من و »بهاره« فراهم کرد 
اما متأسفانه بعد از عروسي، براي رسیدن به هدفم بهاره را نیز گرفتار اعتیاد کردم. این در حالي بود که »بهاره« با 

وجود اطالع از اعتیادم، سعي مي کرد تا با مهرباني هایش من را از راهي که مي روم بازگرداند. او زني خوش برخورد 
و مهربان بود اما وقتي ناخواسته معتاد شد براي تأمین هزینه هاي سنگین زندگي و اعتیاد از پدرش به بهانه هاي 
مختلف پول مي گرفت. به مرور پدرش که متوجه اعتیاد هر دو نفر ما شده بود بالفاصله او را به خانه اش بازگرداند 
و سعي کرد نجاتش دهد. اما او نیز همانند من اصالح نشد و براي آن که راحت تر به اهدافش برسد، اکثر روزها را 
در خیابان ها و خانه دوستانش مي گذراند و شب هنگام هم به خانه بازمي گشت و یک روز در کمال ناباوري جسدش 
داخل یک گوني، کنار خیاباني در مرکز شهر پیدا شد. شواهد هم نشان مي داد او قرباني جنایت شده است. متأسفانه 
به خاطر اعتیاد شدید، من با شکایت خانواده بهاره به عنوان عامل قتل معرفي و از سوي پلیس دستگیر شدم. در 
حالي که بارها در این باره ابراز بي اطالعي کرده و خود را بیگناه معرفي مي کردم باز هم در بازداشت بودم. چرا که 

همه چیز علیه من بود. 
تا این که پس از مدتي، مأموران و بازپرس جنایي در جریان تحقیقات پلیسي پسري به نام »سعید« را در این باره 

ردیابي و دستگیر کردند. 
وي که منکر آشنایي و اطالع از قتل بهاره بود، همزمان با کشف وسایل همسرم در خانه اش، چاره اي جز اعتراف 
ندید و درباره نحوه آشنایي و قتل بهاره گفت: »من با موتوسیکلت در شهر مسافرکشي مي کردم که روز حادثه زن 
جوان – بهاره – از من خواست پناهش دهم. وقتي از سر دلسوزي او را به خانه مجردي ام برده و متوجه شدم بشدت 
معتاد است از او خواستم از خانه ام بیرون برود. اما او به داد و فریاد پرداخت و من هم از ترس آبرویم، گلویش را 
فشردم که ناگهان مرد. بعد هم از ترس، جسدش را در گوني گذاشته و آن را در خیابان رها کردم. غافل از این که 

یکي از همسایه ها مرا دیده و موضوع را به پلیس اطالع داده است.« 
حاال هم سعید در آستانه قصاص قرار دارد و من هم به ظاهر آزاد هستم. اما خودم را در قفسي مي بینم که با دست 
خودم ساخته ام. با این که فرد دیگري همسرم را کشته اما خودم را عامل اصلي قتل او و از هم پاشیدن زندگي 
مشترک مان مي بینم. و همیشه هم بر دیو اعتیاد و دوستان نابابم لعنت مي فرستم که این گونه ما را نابود کردند. اما 

افسوس که پشیماني هیچ سودي ندارد. 

کشتار خانوادگی مرد ایرانی در 
منهتن امریکا

یک مرد ایرانی ساکن نیویورک به خاطر اختالفات خانوادگی، دختر و مادرزنش را کشت و پس از تیراندازی به 
همسرش به زندگی خود پایان داد. این جنایت روز جمعه به وقوع پیوست و پلیس جنایی نیویورک اکنون امیدوار 

است با بهبودی همسر قاتل به جزییات این جنایت پی ببرد.
● تیراندازی

ساعت 30/12 ظهر روز جمعه صدای شلیک چند گلوله در خیابانی در 20 مایلی شرق منهتن شنیده شد و اهالی 
وحشتناک و سراسیمه با مرکز 911 تماس گرفتند تا از واقعه یی خونین خبر بدهند. »آمبرین سالن«- یکی از اهالی 
محل- می گوید؛ من صدای شلیک سه گلوله را شنیدم. آن زمان در کوچه بودم. به شدت ترسیدم. از وحشت دست 
و پایم می لرزید. دوان دوان به داخل خانه رفتم. دنبال موبایلم گشتم و با 911 تماس گرفتم. نمی دانستم چه اتفاقی 

افتاده است فقط امیدوار بودم خون به پا نشده باشد. 
یکی دیگر از همسایه ها نیز می گوید؛ من مردی را دیدم که یک ساک ورزشی در دست داشت. او وارد یک خانه 

شد و دقایقی بعد صدای تیراندازی آمد. 
پس از گزارش اهالی محل خودروهای پلیس و آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند و منطقه جرم با نوارهای 

زردرنگ محصور شد تا ورود و خروج ممنوع شود و آثار جرم از بین نرود.
● کشف اجساد

کارآگاهان وقتی وارد خانه شدند خود را در برابر صحنه یی دلخراش دیدند. خون در و دیوار را پوشانده و جسد 
مردی وسط هال افتاده بود. کمی آن طرف تر جنازه یک زن مسن قرار داشت و یک زن و دختر دیگر مجروح و 
غرق در خون در بخش دیگر خانه نقش بر زمین شده بودند. آن دو هنوز نفس می کشیدند و برای زنده ماندن آنها 
امیدهایی وجود داشت. به همین خاطر مجروحان به سرعت به بیمارستان انتقال یافتند. پزشکان به محض دیدن 
پیکرهای نیمه جان بیماران اعالم کردند نمی توان کار زیادی برای آنها انجام داد. اصابت چندین گلوله و خونریزی 

شدید زن و دختر نوجوان را تا یک قدمی مرگ پیش برده است.
هنگامی که پزشکان از اتاق عمل بیرون آمدند خبر رضایت بخشی برای پلیس نداشتند. دختر نوجوان جان باخته 
بود و زن مجروح نیز در وضعیت وخیمی به سر می برد و امکان بازجویی از وی برای کشف حقایق این جنایت 

وجود نداشت.
● بازرسی صحنه جرم

در حالی که هیچ یک از شاهدان نحوه رقم خوردن این کشتار را از نزدیک ندیده بودند و تنها بازمانده حادثه نیز 
قادر به تکلم نبود پلیس جنایی نیویورک ترجیح داد با بازرسی قربانگاه سرنخ هایی در این خصوص پیدا کند. در 
این مرحله هویت مقتوالن فاش شد. تمامی قربانیان این حادثه ایرانی بودند. زن 66 ساله یی که در همان محل جان 
باخته بود بتول نام داشت و مادر هاله 40ساله- زن مجروح- و مادربزرگ ماندانا 1۷ ساله بود. مدارک هویتی 
نشان می داد مرد کشته شده نیز همسر هاله است. او 49ساله بود و محمد نام داشت. جنایت های خانوادگی که 
توسط ایرانیان رقم می خورد برای پلیس امریکا پرونده تازه یی نیست. کارآگاهان قباًل نیز چنین مواردی را دیده 
بودند و تجربه به آنها ثابت کرده بود معمواًل این قتل عام ها به خاطر اختالفات زناشویی به وقوع می پیوندد اما 
این بار هنوز علت کشتار فاش نشده بود و پلیس قبل از هر چیز باید جانی یا جانیان را شناسایی می کرد. کشف 
یک قبضه سالح کنار پیکر محمد این فرضیه را پیش کشید که مرد ایرانی همسر، دختر و مادرزنش را به گلوله 
بسته است. این احتمال زمانی قوت گرفت که متخصصان بررسی صحنه جرم و پزشکی قانونی اعالم کردند به تک 
تک قربانیان چند تیر شلیک شده اما محمد فقط هدف یک گلوله قرار گرفته است. این تیر از فاصله بسیار نزدیک 
به شقیقه مرد 49ساله اصابت کرده بود و این نشان می داد محمد پس از یک کشتار تمام عیار به زندگی خودش 

نیز پایان داده است.
● انگیزه جنایت

مرد  داشت.  زیادی وجود  ابهامات  هنوز  اما  ثبت شد  پرونده  در  عامل جنایت  عنوان  به  نام محمد  ترتیب  این  به 
میانسال با چه انگیزه یی همسر خود را که یک پزشک است هدف خشم خود قرار داده و چرا مادر زن و دخترش 
را کشته است؟ کارآگاهان برای پاسخ دادن به این سواالت چاره یی نداشتند جز اینکه زندگی خانوادگی زوج ایرانی 
را واکاوی کنند. آنها متوجه شدند محمد و هاله از مدت ها قبل با یکدیگر اختالف داشتند. درگیری آنها بر سر چه 
موضوعی بود؟ پلیس نتوانست به آن پی ببرد اما تا همین اندازه اطالعات به دست آمده فاش کرد درگیری های 
خانوادگی زن و شوهر آن دو را به پایان راه رسانده بود و آنها از 1۸ ماه قبل جدا از هم زندگی می کردند و 
اخیراً به این نتیجه رسیده بودند که طالق مهم ترین گزینه است. ظاهراً هاله بیش از شوهرش به جدایی 
اصرار داشت. در این بین دختر 1۷ساله آنها نیز از مادر جانبداری می کرد و این مادر و دختر به همراه 

بتول اخیراً خانه یی را که جنایت در آن رخ داد اجاره کرده بودند تا زندگی مستقلی را شروع کنند. 
اطالعات به دست آمده توسط پلیس به این چند نکته محدود شد و اکنون کارآگاهان امیدوار هستند 
پزشک ایرانی از مرگ نجات یابد و جزییات بیشتری را از علت اقدام جنون آمیز شوهرش بازگو کند. 
البته تیم درمانی اعالم کرد ه این امید چندان به واقعیت نزدیک نیست و هر لحظه احتمال دارد هاله به 

چهارمین مقتول این پرونده تبدیل شود.

ماجرا



سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ،

 افغانی ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشک و تازه ، شیرینی تر و انواع سفارشات زولبیا و بامیه، 
آجیل ،آبمیوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 

انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 
سی دی و صنایع دستی 

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

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

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698

کالسهای آموزش زبان فارسی جهت 
خواندن، نوشتن و مکالمه صحیح و تضمین موفقیت 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 کینگستون
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
خانه و خانواده

این حق شماست که به ازای کمترین پرداخت ممکن،
 بیشترین دریافت ممکن را داشته باشید.

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین شما را به حق تان نزدیک تر می کند!

 ما چرا حرفی دیگه 
واسه گفتن نداریم

معصومه اسدی

هر روز پدر و مادرم دعوا می کنن، به اتاقم می رم و گریه می کنم، 
دیگه از دعوای پدر و مادرم خسته شدم، وقتی به مدرسه می رم 
دائما نگرانم، نمی تونم خوب تکالیفمو انجام بدم، گاهی دعا می کنم: 

خدایا کی می شه این دعواها برای همیشه تموم شه. 
اما  بزرگ تر  آمار  قانونی،  طالق های  آمار  کنار  در  ما،  جامعه  در 
کشف ناشده به »طالق های عاطفی« اختصاص دارد. شاید دوبرابر 
آمار طالق های قانونی را بتوانیم به طالق های عاطفی نسبت دهیم. 
یعنی خانواده های توخالی و خاموش که زن و مرد  طالق عاطفی 
در کنار هم به سردی زندگی می کنند، ولی هیچ گاه تقاضای طالق 
قانونی نمی کنند که بدون تردید می توان گفت یکی از علل مهم تداوم 
فرهنگ  ارزش های  و  باورها  به  بی معنا،  و  سرد  زندگی های  این 
جامعه بازمی گردد. در تعریف خانواده توخالی می توان گفت، در یک 
خانواده توخالی زن و مرد به زندگی با یکدیگر ادامه می دهند، ولی 
از روابط و کنش متقابل و از حمایت احساسی یکدیگر محرومند. 
یا »زندگی خاموش« بین  خانواده توخالی مبتال به »طالق عاطفی« 
یا طالق  عاطفی  در طالق  که  این  است،  آنچه مسلم  است.  زوجین 
پنهان زوجین فقط در خانه حضور فیزیکی دارند و ظاهرا زیر یک 
سقف زندگی می کنند، اما هیچ رابطه عاطفی و احساسی با یکدیگر 
از عیب جویی های متقابل زن و  ندارند. یک خانواده توخالی، مملو 
و  نباشد  اتفاقی  اوال  است  ممکن  عیب جویی ها  این  و  است  شوهر 
دارند  وجود  چیزهایی  که  چرا  نیست؛  اتفاقی  نباشد.  آگاهانه  ثانیا 
می شود.  تکراری  هم  عمل  این  و  واقع شوند  عیب جویی  مورد  که 
آگاهانه هم نیست چون زن و مرد از روی عادت ممکن است دست 

به این کار بزنند. 
بنا به گفته رئیس یکی از شعب دادگاه خانواده در تهران ۸0 درصد 
هنگام  را  مهریه خود  و  می کنند  تقاضای طالق  که  هستند  خانم ها 
جوانی  زوج های  طالق،  برای  مراجعان  اکثر  و  می بخشند  طالق 
و  نمی گذرد  مشترکشان  زندگی  از  بیشتر  سال   3 تا   2 که  هستند 

بیشترین طالق های رخ داده در جامعه نیز توافقی است. 
درواقع این موارد از اوضاع نابسامانی حکایت می کند که ریشه در 
رفتارهای زوجین در خانواده دارد. گاهی شرایط زندگی بخصوص 
برای زن در خانواده آنقدر سخت و طاقت فرسا می شود که از مهریه 
خود چشمپوشی می کند، در حالی که به بخوبی از این مساله آگاه 
است که از حمایت  های مالی و اقتصادی از سوی قانون بعد از طالق 

برخوردار نیست. 
این موضوع نشان می دهد که طالق عاطفی در طول زندگی وجود 
داشته و وقتی به نقطه بحرانی می رسد، زن تقاضای طالق قانونی 
می کند و به این منطق و ضرب المثل متوسل می شود که »باالتر از 
سیاهی، رنگی نیست.« بعد از طالق نیز احساساتی چون اضطراب، 
دلتنگی، غمگینی، خستگی، عصبانی بودن و پریشانی افکار در زن ها 
بیشتر از مردان پدید می آید و این امر نشان می دهد که آسیب پذیری 
مورد  این  در  اگرچه  است،  مردان  از  بیشتر  طالق  از  پس  زنان 
استثنائاتی نیز وجود دارد. در زندگی های پر از اختالف و کشمکش، 
گاه زوجین به این آگاهی می رسند که طرف مقابل در مقام نمونه از 
کل جنس، نه در مقام یک فرد، دارای مشکل است. از سوی دیگر هر 
دو به این نتیجه می رسند که می توانند با جایگزین کردن فعالیت های 
یابند. آنها به  اجتماعی به جای ازدواج، در آینده به آرامش دست 
توانایی های خودشان اعتماد دارند. اما در مقابل، خانواده هایی قرار 
دارند که همچنان به زندگی خاموش و سرد و برخوردار از طالق 

عاطفی ادامه می دهند؛ چراکه معتقدند باید بسوزند و بسازند. 
باشد  این  پایداری عقیده »سوختن و ساختن«  از دالیل  شاید یکی 
در  طالق  معنای  از  متفاوت  ما  کشور  در  طالق  معنای  اصوال  که 
بین  ناسازگاری  اگر  غربی  کشورهای  در  است.  غربی  کشورهای 
زوجین وجود داشته باشد، به احتمال قوی منجر به طالق می شود؛ 
چراکه هیچ یک از زوجین نسبت به شرایط پس از جدایی احساس 

نگرانی و ناامنی نمی کنند و نکته اساسی تر این که، زن و مرد خود 
را مجبور به ادامه زندگی نامطلوب نمی بینند. چراکه در این جوامع 
امکان ارتقا و زندگی راحت برای اعضای خانواده طالق وجود دارد 
یا  و  مردم  گفته های  نگران  زنان  نیست  نیازی  ما  جامعه  مانند  و 
سوی  از  می دانند  چراکه  باشند،  فرزندانشان  سرنوشت  دلواپس 
سازمان ها و ارگان های مربوط حمایت خواهند شد. محققان پدیده 
اهمیت  درخصوص  تغییراتی  گذشته  نسل  طی  که  معتقدند  طالق 
روابط جنسی در ازدواج به وجود آمده است و زوجینی که طالق 
شکایت  جنسی  مسائل  از  اغلب  سرپوشیده  صورت  به  می گیرند، 
بدون  ناراحتی ها  این  که  متفق القول اند  محققان  این  همچنین  دارند. 
مقدمه ایجاد نمی شود، بلکه بر اثر اختالفات و تنش های زناشویی و 

به مرور زمان پدیدار می شود. 
آمارهای متعدد نشان می دهد که زنان بیش از مردان از ازدواجشان 
شکایت دارند. دلیل آن هم این است که ازدواج برای زنان پرمعناتر 
است و آنان به مراتب بیشتر از مردان، به موفقیت در زناشویی و 

رضایت از آن عالقه مندند. 
از خانه مصرف می شود. مرد  انرژی شوهران خارج  بخش عمده 
باشد و در کارهایی داخل شود که  داشته  رفتارهایی  ممکن است 
وجود زن در آن صحیح و قانونی نباشد. از این رو کمتر از زن به 
خانه وابستگی دارد و ممکن است به دنبال تفریح و سرگرمی و حتی 
دلبستگی های خارج از خانه برود و در نتیجه الگوی رفتاری را به 

وجود می آورد که زن از وی انتقاد و او را محکوم می کند. 
● طالق عاطفی، زیربنای دیگر طالق ها 

زوجی که تصمیم به طالق می گیرند، مراحلی را پشت سر می گذارند. 
این مراحل ممکن است دشواری ها و تنش هایی را پدید آورد که بر 
زن و شوهر، فرزندان، خویشاوندان و دوستان آنها نیز تاثیرگذار 

باشد. 
تنش  است.  زوال  به  رو  زناشویی  رابطه  بیانگر  عاطفی  طالق   )1

دائمی زن و شوهر معموال به جدایی منجر می شود. 
داده  پایان  ازدواج  به  طالق،  از  مرحله  این  در  قانونی:  طالق   )2

می شود. 
3( طالق اقتصادی که به تقسیم ثروت و دارایی ها مربوط می شود. 

)البته مطابق با قانون هر جامعه( . 
4( طالق هماهنگی میان والدین که شامل مسائل نگهداری کودک و 

حتی طالق است. 
5( طالق اجتماعی: به تغییر در دوستی ها و دیگر روابط اجتماعی 

مربوط می شود که فرد طالق گرفته با آن سر و کار دارد. 
بسیاری از دانش آموزان خانواده های ناآرام نقص ذهنی ندارند بلکه 

به دلیل ناتوانی عاطفی در مدرسه ناموفق هستند 
6( طالق روانی: در این مرحله فرد باید پیوندها و وابستگی عاطفی 

را قطع کند و با الزامات تنها زیستن روبه رو شود. 
با توجه به مراحل فوق می توان نتیجه گرفت طالق عاطفی سرچشمه 
انواع دیگر طالق هاست. از میان شش طالقی که اتفاق می افتد، طالق 
ردیف سه تا شش، بیشتر گریبان زن را در جامعه ما می گیرد و 
در این موارد آسیب پذیری زن در جامعه ما بسیار بیشتر از مرد 
است و این بیانگر فاصله ای است که بین زن و مرد در جامعه ما 
وجود دارد و آسیب های بعدی را برای زن در طول زندگی و پس 
از طالق ایجاد می کند. اما در موارد اول و دوم زن و مرد کم و بیش 

آسیب پذیرند. 
● بچه های طالق عاطفی 

و  می ورزند  خصومت  یکدیگر  به  نسبت  مادر  و  پدر  که  هنگامی 
که  است  دلیل  آن  به  این  می کشند.  رنج  فرزندان  می کنند،  توهین 
ماهیت ازدواج یا طالق نوعی »بوم سازگاری عاطفی« برای کودکان 
درست می کند. همان گونه که درخت در محیطش تحت  تاثیر کیفیت 
هوا، آب و خاک قرار دارد، سالمت عاطفی کودکان نیز توسط کیفیت 
روابط خصوصی موجود در محیط او مشخص می شود. در واقع 
طالق های عاطفی و کشمکش های دائمی پدر و مادر عوارض منفی 
بیشتری برای بچه دارد تا طالق های قانونی؛ چرا که در طالق های 
اختالفات  می شود.  تضعیف  روز  هر  بچه  روحیه  پنهان  و  عاطفی 
سالمت  بر  عمیق  تاثیری  می شوند،  تکرار  هم  دائما  که  زناشویی 
با  سازگاری  در  آنها  توانایی  نیز  و  کودکان  عاطفی  و  جسمانی 
همساالنشان می گذارد. داده  ها نشان می دهد کودکانی که والدینشان 
در زندگی مشترک دارای ویژگی های انتقاد، حالت تدافعی و توهین 
بوده اند، به احتمال بیشتری رفتارهای ضداجتماعی دارند و نسبت 
به همبازی هایشان خشونت می ورزند. علت این است که این دسته 

ندارند.  با دیگران سرمشق خوبی  از کودکان در زمینه سازگاری 
والدینی که دائما با یکدیگر در حال تضاد و کشمکش هستند خسته، 
نقش  فرزندانشان  تربیت  در  نمی توانند  و  افسرده اند  و  پریشان 
اختالف های  با  کردن  زندگی  فشار  واقع  در  باشند.  داشته  موثری 
پدر و مادر می تواند بر دستگاه عصبی خودکار )اتونومیک(  نوزاد و 

در نتیجه توان سازگاری کودک تاثیر بگذارد. 
پژوهش ها نشان داده اند که کودکان در واکنش به جر و بحث های 
در  نمونه  برای  می شوند.  جسمانی  تغییرات  دچار  بزرگ ترها، 
کودکان  و  می آید  پدید  تغییراتی  آنها  فشارخون  و  قلب  ضربان 
از شدت فشار میخکوب شدن، دست گذاشتن  با گریستن،  معموال 
با  فرزند  رفتار  می دهند.  نشان  واکنش  کردن  اخم  و  گوش ها  بر 
است.  مادرش  و  پدر  متقابل  روابط  تحت تاثیر  بشدت  دوستانش 
کودکانی با والدین پراختالف، در بازی ها همکاری کمتری از خود 
نشان می دهند و با همبازی هایشان رفتار منفی تری دارند. والدین با 
و  متمرکز هستند  بر مسائل خودشان  اصوال  زناشویی،  اختالفات 
توجه و دقت کمتری به فرزندانشان دارند، در نتیجه کودکان بدون 
نظارت به سوی همساالن منحرف تر سوق داده می شوند و بسیاری 
از فرزندان خانواده های ناآرام به گرداب گرفتاری های نوجوانان از 
جمله نمرات کم، رفتارهای جنسی زودرس، موادمخدر و بزهکاری 

کشیده می شوند. 
ندارند،  ذهنی  نقص  ناآرام  خانواده های  دانش آموزان  از  بسیاری 
به  آنان  هستند.  ناموفق  مدرسه  در  عاطفی  ناتوانی  دلیل  به  بلکه 
درگیر  و  ناراحت  آنقدر  خانوادگی  زندگی  ناهنجاری های  علت 
جدول  مانند  افتاده ای  پا  پیش  امور  بر  نمی توانند  حتی  که  هستند 
ضرب تمرکز کنند. همچنین این قبیل کودکان افسردگی، اضطراب و 
انزوای بیشتری را تجربه می کنند و چنین مشکالتی را به سال های 
طالق  این  الزاما  حقیقت  در  می دهند.  انتقال  نیز  خود  بزرگسالی 
نیست که به کودکان آسیب می رساند، بلکه خشونت شدید و ارتباط 
نامناسب پدر و مادر با یکدیگر است. خشونت و تحقیر دائمی والدین 
این اثر را بر فرزندان دارد که آنها نسبت به همساالن خود پرخاشگر 

و ستیزه جو می شوند. 
در  که  والدینی  شاید  کودکان،  بر  طالق  زیانبار  آثار  به  توجه  با 
زندگی زناشویی خود خوشبخت نیستند، دچار تردید شوند که بهتر 
است به خاطر فرزندانشان به زندگی واقعا رنج آور و بی نتیجه شان 

ادامه دهند. 
این پرسش یک »نه« قاطع و محکم است. علت هم آن است  پاسخ 
که برخی اختالفات زناشویی به مراتب اثر زیانبارتری بر فرزندان 
دارد. پس پدران و مادران عزیز به یاد داشته باشید شاید بارها و 
بارها فرزند شما در دل خود آرزوی جدایی شما را داشته است تا 

شاید جنگ و جدال بی نتیجه تان برای همیشه خاتمه یابد. 
با آرزوی خانواده ای شاد و سالم.

یوگا برای خانم ها
07984180830
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توصیه هایی به افرادی که دوست 
دارند بلندتر به نظر برسند

اگر مثل بسیاری از نوجوانان و جوانان، از اندازه قد خود ناراضی هستید دلخور نشوید؛ خیلی از ما دوست  داشتیم قدمان چند سانتی 
بلندتر بود. اما متأسفانه ما قادر نیستیم اندازه قد دلخواه خود را تعیین کنیم، الاقل در حال  حاضر . ولی ما در این مقاله سعی می کنیم 

به شما کمک کنیم تا راحت تر لباس مناسب خود را پیدا کنید و بلند قدتر  به نظر برسید.

 نکات قد بلندی
قبل از ارائه مد نکاتی را یادآوری می کنیم که در عین سادگی کمک زیادی در بلند قدتر به  نظـر رسیـدن شمـا خـواهنـد نمـود:

 1( حفظ وضعیت اندام و طرز ایستادن مناسب، کلیدی است برای اینکه به  حداکثر اندازه پتانسیل قد خود دست یابید. یادتان باشد هنگام 
نشستن کمرتان را کامال  صاف نگه دارید و هنگام ایستـادن همیشـه سر خود را باال بگیرید و  متکبرانه برخیزید! با سر خمیده و دوال 

دوال راه رفتن، فقط باعث می شود کوتاه قد به نظر برسید.
 2(  به خاطر داشته باشید که به عنوان یک قانون عمومی، موهای کوتاه  برای افراد کوتاه قد خیلی مناسب تر است. موی بلند باعث 
پوشیده شدن گردن و شانه ها می شود که این امر موجب می گردد سر و بدن شما به عنوان یک تک  بخش به نظر برسد و این، 

کمکی به بلند قد به نظر رسیدن شما نخواهد کرد.
 3( نکته دیگر برای به حداکثر رساندن قامت، خوش اندامی و حفظ تعادل  وزن است. افراد چاق یا بیش از حد عضالنی ، پهن تر و 
کوتاه تر به نظر می رسند؛ اما الغر ماندن و داشتن مقداری عضله   ) شانه های خوش ترکیب و اندازه ( می تواند به چارچوب شما 

مقداری ارتفاع اضافه کند.  

 نکات عمومی پوشش
لباس های راه راه عمودی بپوشید: هر چیزی که باعث بلندی قد شود مناسب است. مثاًل خطوط راه راه عمودی در لباس می تواند 
قد کوتاه شما را  بلندتر نشان دهد. طرح هایی نظیر خطوط راه راه باریک روی پارچه، جناغی و ریسمانی نیز آن جلوه "عمودی" 

 را تداعی می کنند.
 نکته:  از پیراهن های شطرنجی و خانه خانه استفاده نکنید. پوشیدن پیراهن و شلوار ِهمرنگ باعث پوشاندن دوگانگی و گسیختگی 

های واضح در چارچوب اندام شما می شود و در دیگران این حس را القا می کند که شما بلند قدتر هستید.  

●  رنگ های تیره و پارچه های سـبــک را انـتـخــاب کـنـیــد: رنــگ هــای تیـره مخصوصًا مشکی باعث الغر به نظر رسیدن 
اندام می شود و به افراد کوتاه قد کمک می کند که  بلندتر به نظر برسند. این نکته در مورد پارچه های سبک یا متوسط وزن نیز 

صدق می کند. از طرف دیگر پـارچـه  هـای سنگین موجب می شوند شما کوتاه تر و جثه دارتر به نظر برسید.  

● لباسی کاماًل اندازه بر تن کنید: در نهایت به یاد داشته باشید که لباس شما دقیقًا اندازه باشد. لباس گشاد می تواند باعث شود 
اندامتان کوتاه و پهن به  نظر برسد؛ بنابراین لباسی انتخاب کنید که به جای لخت بودن، سفت و محکم باشد.

● پیراهن: از پوشیدن کت پشمی یا ژاکت ورزشی دارای بیش از 3 دکمه خودداری کنید چون باعث جلب توجه ناخواسته به 
 باالتنه کوتاه تر شما خواهند شد. همچنین مطمئن شوید که ژاکتتان کمی پایین تر از کمر قرار گیرد، چون سبب می  شود کمی 
بلندتر به نظر برسید. با این همه اگر به هر دلیل ناچار شدید یک کت چهار دکمه بپوشید حتمًا تمام دکمه  های آن را ببندید. 

 همچنین هنگام پوشیدن ژاکت ورزشی سعی کنید بین ژاکت و شلوار اختالف و مغایرت زیادی وجود نداشته باشد تا  وضعیت 
خـطــوط عمـودی حفـظ گـردد. چـاک هـای وسطی و کناری در لباس نیز باعث امتداد یافتن خطوط عمودی می  شوند. 

 در مورد عرق گیرها و تی شرت ها، انواع یقه هفت آنها به نیم تنه باال کمک می کند که بلندتر به نظر بیاید. از  طرف دیگر انواع یقه اسکی 
به دلیل اینکه باعث پوشاندن گردن می شوند، شما را کوتاه و پهن نشان می دهند.  از پیراهن های مطابق با طرح و شکل بدن استفاده 
کنید تا هنگام باال زدن آستین ها از زیاد آوردن پارچه جلوگیری  شود. از یقه های باریک و گوشه دار به جای یقه های پهن استفاده 

کنید.  

● شلوار: شلوار خود را خیلی باال نکشید؛ کافی است که شلوار اندکی باالتر از کمر را بپوشد. ضمنًا تو زدن پیراهن در  شلوار یا پر 
نمودن جیب ها، باعث جلب توجه به سوی پاها و باالتنه می شود و در نتیجه کوتاهی قد، بیشتر به چشم  می آید.  از طرف دیگر، 
شلوارتان باید کمی بیشتر از حد معمول روی کفش ها قرار بگیرد تا جوراب ها کاماًل  پوشیده شوند و در نتیجه پاها بلندتر به نظر 
برسند. سعی کنید از شلواری استفاده کنید که پیلی نداشته باشد و یا حداکثر دارای یک پیلی باشد.  فقط به خاطر داشته باشید که هدف 
لزومًا تا حد ممکن "بلند قد به نظر رسیدن" نیست، بلکه تا حد ممکن "خوب به  نظر رسیدن" است. لباس ِ اندازه و سبِک صحیِح ِ پوشش، 

بدون در نظر گرفتن قد می تواند باعث خوش تیپی شما  شود.  

شامپو به جای رنگ مو
آنها که عادت به رنگ کردن موهایشان دارند، دیگر الزم نیست دنبال آرایشگر بگردند چون مدتی است که محصوالت جدیدی به بازار آمده 
تا این مشکل آنها را حل کند. شاید شما هم شامپوهایی را دیده  باشید که می توان با آنها موها را رنگ کرد. البته این شامپوها در چند دفعه 
مصرف می توانند رنگ موی شما را به رنگ دلخواه تان تغییر دهند. دلیلش هم این است که قدرت رنگ کنندگی چندان زیادی ندارند و در هر 
بار مصرف صرفا می توانند موهای شما را چند درجه روشن کنند...تولیدکنندگان این شامپوها مصرف آن را فقط به بانوان و آقایانی که 
موهای خاکستری دارند و دوست دارند به تدریج این موهای خاکستری را بپوشانند، توصیه می کنند. نکته اصلی دیگر در استفاده از این 
شامپوها این است که اگر شما موهای خاکستری داشته باشید و نخواهید یک دفعه رنگ آنها را تغییر دهید تا کسی متوجه این تغییرات نشود، 
می توانید این شامپوها را امتحان کنید. موی سفید به دلیل تغییر ساختاری در برابر پذیرش رنگ مو مقاوت ویژه ای نشان می دهد و مانع از 
نفوذ کامل رنگ به داخل تار مو می شود. شامپوهای رنگ کننده مو، با تمرکز روی این موها می توانند ضمن پوشش دهی کامل موی سفید، 
سالمت موهای شما را تضمین کنند چون مجبور نخواهید بود موهایتان را چند بار با مواد شیمیایی قوی برای پوشش دادن موهای سفید 
رنگ کنید. عیب اصلی رنگ موهای شامپویی این است که این رنگ موها، رنگ مو را به صورت دایم و مستمر تغییر نمی دهند، مگر اینکه به 
آنها اکسیدان اضافه شود. برای تغییر رنگ موهایتان با این شامپوها، فقط الزم است این شامپوها را به موهایتان بمالید و با آن موهایتان 
را شانه کنید. به این ترتیب مواد رنگ کننده در بین موهای شما پخش می شوند. در مرحله آخر باید 5 دقیقه صبر کنید و سپس موهایتان را 
آبکشی کنید. البته قبل از مصرف بروشور این شامپوها را بخوانید و اگر به مواد تشکیل دهنده آن حساسیت دارید و یا پوست حساسی دارید، 

با پزشکتان درباره مصرف این شامپوها مشورت کنید. 
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جدول و سرگرمی

فال هفته
 

متولدین فروردین: بدون انکار این واقعیت که درخشش 
اهدافش  پیشبرد  انسان، میتواند در  بیرونی و ظاهری 

استعدادها  ژرفای  که  داشت  توجه  باید  باشد.  موثر 
درونی است که میتواند، آنچنان کیفیتی را به صاحبش 
را  ظاهری  کمبودهای  برخی  منفی  پیامدهای  که  بدهد 
برای شما  آگاهی،  کند. در رهگذر چنین  باطل  یکسره 
گرفته  پیش  موفقیت  به  رسیدن  برای  که  راهی  در  و 
اید، رویدادهای خوش و سرنوشت سازی، امروز رقم 

میخورد. 
سبب  مهمانی  یک  در  شرکت  اردیبهشت:   متولدین   
خواهد شد که شما چهره ی واقعی گروهی از اطرافیان 
را به خوبی بشناسید و به اصطالح با چنین شناسایی 
برای آینده خود تصمیم منطقی بگیرید. انعطاف پذیری 
جدیدی  رقابتهای  در  میتوانید  و  میکنید  پیدا  بیشتری 
دارید  خارج  در  آشنایی  یا  دوست  اگر  کنید.  شرکت 
این موضوع خوشحالتان  با خبر خواهید شد و  او  از 

خواهد کرد.

مانند  درست  خرداد  متولدین  خرداد:  متولدین   
آن  از  که  ساحل  مانند  به  واقع  در  هستند.  ساحل 
از  زندگی،  در شناخت  ندارد،  دریاشناس وجود  بهتر، 
موهبتی به نام کنجکاوی و رفتاری متعادل و شادمانه 
و  روانشناس  یک  چون  نیز  شما  هستند.  برخوردار 
برخورد  واقعیتهایی  با  نزدیک  از  شده،  مهار  دقتی  با 
میکنید، اما در عین حال آن هم بر اساس ذات خود، به 
مانند یک فرمانروای نیکو سرشت، باید با دلسوزی به 
صدای اطرافیان گوش کنید. نگویید توان اعمال قدرت 

را ندارید! 
 متولدین تیر: با توجه به شرایطی که دارید در سایه 
تالشی که به عمل می آورید، دقت و هوشیاری را نباید 
فراموش کنید. در راهی که پیش رو دارید، ساز و کار 
تازه و تا اندازه ای پیچیده مورد نیاز است که اگر در 
بی  کار،  در محل  آینده  با رویدادهای چند روز  تقابل 
خواهید  اختیار  در  را  جادویی  نباشید، عصای  تفاوت 

گرفت. 
 متولدین مرداد: مدت زمانی است که با خود و دلتان 
داشته  توجه  است،  اینطور  اگر  در حال ستیز هستید! 
سفید  و  سیاه  ریسمان  از  اگر  گزیده  مار  که  باشید 
نترسد دوباره و از همان نقطه گزیده خواهد شد. پس 
قبل از اینکه احساس آن هم از نوع ظاهری، بر عقل و 
به گذشته و کنکاش  نگاهی  با  منطق شما غالب شود. 
در شرایط فعلی، نسبت به درستی ابزار تمایل عاشقانه 
"طرف مقابل" که میگوید، برای او فقط خود شما مطرح 
هستید، بیشتر فکر کنید. در این زمان شما تحت فشار 

قرار خواهد گرفت تا پاسخ مثبت را دریافت کنید. 

پول  با  تنها  بودن،  مستقل  بدانید  شهریور:  متولدین   
درآوردن و به قول معروف دست به جیب بودن تامین 

واجد  نیز،  شخصیتی  و  روحی  نظر  از  باید  نمیشود. 
به  شما  وابستگیهای  خاطر  همین  به  باشید،  استقالل 
عادی  اندازه  و  مرز  از  که  است  ای  گونه  به  خانواده 
فراتر رفته و راه را برای پیشرفت بیشتر و شناخت بهتر 
زندگی بسته است. در این راه و برای چندمین بار در 
یکی دو سال گذشته، امروز پیشنهاد عالی و کم نظیری 
از  یکی  در  توامان  تحصیل  ادامه  و  کار  با  ارتباط  در 
کشورهای پیشرفته دریافت خواهید کرد. اگر به شانس 
و اقبال اعتقاد دارید، بدانید که این آخرین فرصتیست 
و  سرخوشانه  دیداری  است.  کرده  روی  شما  به  که 
تاثیری  که  دارید  قول معروف سازنده درپیش رو  به 

خاص بر روزهای آینده ی شما خواهد داشت. 

روی  پیش  طوالنی،  چندان  نه  سفری  مهر:  متولدین   
برای  هم  یعنی  تماشا،  هم  و  است  فال  هم  دارید. 
نظر  از  و هم  است  مناسب  استراحت و روح و جسم 
عاطفی نیز میتواند مثمر ثمر باشد. در حقیقت در این 
سفر گروهی با فردی که آشنایی کمی دارید به شناخت 
بیشتری میرسید که به صورت بالقوه نه از سر اجبار، 
خوشایند  و  پایدار  دوستی  یک  اساس  و  پایه  میتواند 

قرار بگیرد. 

 متولدین آبان: گاهی سکوت از هزاران سخن گویاتر و 
مفیدتر واقع میشود. به همین خاطر در ارتباط با کسی 
که دوستش دارید، امروز صبوری پیشه کنید و خود را 
از تاثیر حرف و حدیث دیگران دور بدارید! در حقیقت 
با اعتماد بیشتر به او فرصت دهید تا خود، هر آنچه را 
که الزم است، بر زبان جاری کند و الزم است، بدانید 
فرصتی که از آن سخن رفت، همین امروز به دست می 
آید و او با کوله باری از حرفهای عاشقانه و انباری از 

مدارک قاطع، از همه چیز پرده بر میدارد. 

 متولدین آذر: در شرایطی قرار دارید که یک تنه و بدون 
یار و یاور، نمیتوانید از عهده کار بر آیید. خودخواهی 
و  کنید. چشم  نگاه  اطراف خود  به  و  بگذارید  کنار  را 
به یک  با تمام وجود،  دستهایی هستند که عاشقانه و 
اشاره به سراغتان میآیند تا در گشودن گره کوری که 

روز به روز هم محکمتر میشود، شما را یاری دهند. 

 متولدین دی: آنچه که در شما میگذرد، به عنوان یک 
طرح یا برنامه، برای پیشبرد اهدافی که دارید، به طور 
یا  اما برای بهتر شدن  یا خوب هستند،  یا خام  بالقوه 
به عبارت دیگر قوام آمدن، قبل از هر چیز به زمان و 
اعتماد به نفس نیاز دارید که آن هم چندان طوالنی و 
دشوار نخواهد بود، به شرط آنکه در انتخاب اطرافیان 
و مشاورین، بیشتر دقت کنید. به عنوان نمونه، یکی دو 
نفری هستند که درست در زمانی که باید در محل کار 
حاضر و ناظر باشید، پیشنهاد یک سفر تفریحی دور 
از انتظار مطرح خواهند کرد که با زیرکی، آن را قبول 

نخواهید کرد. 

 متولدین بهمن: چون "حق" با شماست و از آنجایی که 
میگویند: "حق گرفتنیست نه دادنی" از تالش خود دست 
بر ندارید و تحت تاثر حرفها و برخی اندرزهای گمراه 
کننده قرار نگیرید. امروز، روزیست که خبرهای تازه 
و خوشحال کننده ای در ارتباط با دادگاهی که دارید و 
درگیر آن هستید، دریافت خواهید کرد که راه را برای 

احقاق حق کامل فراهم میسازد. 

 متولدین اسفند: آنقدر از عشق سخن به میان آورید 
که  میهمانی  در  قرار است عاشق شوید!  که سرانجام 
است،  دورتان  بسیار  اقوام  از  یکی  آمدن  مناسبت  به 
شرکت کنید و با چشمهای گشوده به اطراف بنگرید، 
کسی را می بینید که در سالهایی نه چندان دور، بر سر 
یک برخورد کوچک - سوء تفاهم - از هم جدا شدید. 
شما در ایران ماندید و او به خارج از کشور سفر کرد 

و اینک آمده است با قلبی که هنوز برای شما میتپد.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و
 آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان 
معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .

جابجایی منزل
یک باب خانه  در منطقه Plymouth دارای 2 خواب و 2 پاکینگ مجزا و 3 
فضای انباری 12 متری با لوازم اضافی ، کف پارکت ، آشپزخانه مدرن  با 

یک باب خانه Council House 2 خوابه در لندن تعویض می شود.

078 9005 0557
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نگاهي به چند شغل عجیب در جهان 

به یک آدامس 
پاک کن 

نیازمندیم! 
 

اعظم محمودوند

مشاغل عجیب و غریب دنیا کم نیستند. اما در میان 
همان مشاغل عجیب هم باید به چند مورد اشاره اي 
ویژه داشته باشیم که اصوال روي ترکیب »عجیب 
مي آید  پي  در  آنچه  کرده اند.  سفید  را  غریب«  و 

نگاهي است به همین مشاغل. 

محافظ پل هاي متحرک 
فردي که باید هر شش ماه یک بار به طور رسمي پل هاي متحرک را 

باال و پایین ببرد و مطمئن شود که آنها معیوب نیستند. 
آدامس پاک کن 

تولید بخار  مخصوص  دستگاه هاي  کمک  با  باید  پاک کن ها  آدامس 
آدامس هاي چسبیده شده به پیاده روها، نیمکت هاي کنار خیابان ها 
و هر جایي دیگر که آنها چسبیده باشند، بکنند و محل آغشته شده 

را تمیز کنند. 
جدا کننده جوجه هاي نر و ماده 

فردي که چنین شغلي را برعهده مي گیرد باید هر روز به میان خیل 
عظیمي جوجه تازه از تخم درآمده برود تا پي ببرد کدام نر و کدام 

ماده هستند، در پایان نیز آنها را از یکدیگر جدا کند. 
مغزخالي کن 

مدام  که  نیستند  افرادي  از  دسته  آن  کن«  »مغزخالي  از  ما  منظور 
شغلي  مغزخالي کني  بلکه  مي کنند،  کالفه  را  اطرافیان شان  و  سوال 
رسمي و محترمانه است و فردي که چنین حرفه اي را انتخاب مي کند 
باید هر روز در کشتارگاه ها حاضر شود، سر حیوان ذبح شده را 
روي میز قرار دهد یا به یک قالب آویزان کند و سپس جمجمه را 
لذیذ  بسیار  غذایي  از کشورها  برخي  در  که  را  آن  و مغز  شکافته 

محسوب مي شود، خارج کند. 
چشنده غذاي سگ 

این  مي شود،  تولید  سگ  مخصوص  غذاي  که  کشورهایي  در  بله، 
براي  را  سگ ها  غذاي  چشیدن  وظیفه  باید  که  هستند  انسان ها 
نسبت  و  دهند  انجام  محصوالت  نوع  این  تولیدکننده  کارخانه هاي 
به مناسب بودن طعم آن براي این حیوانات خانگي اطمینان حاصل 
کنند. البته این مساله همیشه اعتراض گروه هایي را هم در پي داشته 

است. 
مورچه گیر 

شاید شما هم جزو آن دسته از مردمي باشید که در دوران کودکي 
بدانید  است  الزم  پس  بوده اید.  مورچه  کوچک  مزرعه  یک  صاحب 
بعضي از آن مورچه ها متعلق به مزارع بسیار بزرگتر هستند و در 
این مکان ها پرورش یافته اند. اما رفتن به مناطق جنگلي و بیاباني و 
دفن کردن مورچه ها براي پرجمعیت کردن آن مزارع بزرگ راهي 
براي امرار  معاش بعضي از مردم است. واقعا تعجب آور است که 
به صورت محموله  و  گرفته  را  این حشرات  مي توانند  آنها  چطور 

دریایي به نقاط دیگر جهان ارسال کنند! 
ژله پرکن شیریني هاي دونات 

صاحب  باید  است  ژله  با  دونات ها  پرکردن  وي  شغل  که  فردي 
ناچیزي  مقدار  تنها  زیرا  باشد،  فوالدین  اعصابي  و  ماهر  دستاني 
ژله اضافه - بمب ! - مي تواند دونات ها را مانند یک نارنجک دستي 

منفجر و متالشي کند. 
ساقدوش عروس کرایه اي 

در برخي از کشورها که داشتن ساقدوش عروس جزو جدانشدني 
مراسم ازدواج و عروس خانم نیز از داشتن دوستان و اقوام نزدیک 
بي بهره است، چه کسي باید وظیفه ساقدوشي را انجام دهد و وي را 
در این مراسم به یادماندني همراهي کند؟ خیلي ساده است عروس 
خانم باید دست به جیب شود تا ساقدوش کرایه اي این نقش را ایفا 

کند. 
توپ گلف جمع کن 

یا بستر  افرادي هستند که هر تاالب، دریاچه  توپ گلف جمع کن ها 

آبي را که در نزدیکي زمین هاي گلف واقع شده، به دقت جست وجو 
مي کنند تا شاید توپ گلف مفقود شده اي را بیابند، آن را بار دیگر 
جال دهند و مجددا به فروش برسانند. شاید در نگاه نخست این شغل 
روزانه  افراد  این  گفته مي شود  اما  نرسد  نظر  به  درآمد  پر  چندان 

دست کم 3000 توپ گلف جمع مي کنند. 
داور بو 

داورهاي بو معموال در صنایع مختلف مشغول به کار مي شوند. براي 
مثال برخي از داورهاي بو براي کارخانه هاي  تولید کننده بو زداهاي 
زیر بغل )دئودورانت هاي زیر بغل( کار مي کنند و از جمله وظایف 
را  مختلف  دئودورانت هاي  که  افرادي  بغل  زیر  که  است  این  آنها 
استفاده کرده اند، ببویند. برخي از آنها نیز به استخدام کارخانه هاي 
تولیدکننده دهان شویه در مي آیند و کار آنها بو کردن دهان افرادي 

است که دهان شویه هاي مختلف را مصرف کرده اند! 
کنترل چي چیپس هاي سیب زمیني 

مونتاژ  خط  در  سیب زمیني  چیپس هاي  بررسي  افراد  این  وظیفه 
کارخانه هاي چیپس سازي است تا مطمئن شوند که این مواد غذایي 
سرخ شده، پرچرب و ناسالم از نظر فني معیوب نباشند اما کاري به 

طعم و خوشمزه بودن یا نبودن آنها ندارند! 
کنترل چي تخم مرغ ها 

کار کنترل چي تخم مرغ ها بررسي تخم مرغ ها از نظر ترک و اختالالت 
دیگر قبل از درجه بندي و مهر تایید زدن روي آنهاست. اگر عادت 
به نوشیدن زیاد چاي یا قهوه دارید، نباید این شغل را انتخاب کنید 
چون وقت این کار را به دست نخواهید آورد و حتما در این حرفه با 

شکست مواجه خواهید شد. 

تخم مرغ شکن 
وظیفه تخم مرغ شکن درست برعکس کنترل چي تخم مرغ ها است. زیرا 
این افراد باید به وسیله یک میله روي تخم مرغ ها ترک ایجاد کرده و 
سپس محتویات آنها را به درون دستگاهي بریزند که سفید ه ها را از 
زرده ها جدا مي کند. تصور کنید وقتي یک کنترل چي تخم مرغ با یک 

تخم مرغ شکن مالقات مي کند چه کشمکشي بین آنها رخ مي دهد! 
رنگ کار مرکبات 

این  مي شوند،  چیده  نارس  معموال  که  مرکبات  رنگ کار  مسوولیت 
کافي  آب  بخار  و  اتیلن  گاز  مانند  مواد شیمیایي  کمک  با  که  است 
به آنها رنگ و ظاهري طبیعي ببخشد و کاري کند که این میوه هاي 

پرفایده کامال رسیده به نظر رسند. 
هنرمند صداساز فیلم ها 

این افراد باید از انواع و اقسام اشیا و در واقع هر وسیله اي که آنها 
را در تولید صداي مورد نظر یاري مي رساند، بهره ببرند تا بتوانند 
است  آنها ممکن  مثال،  براي  کنند.  ایجاد  فیلم ها جلوه هاي صدا  در 
براي خلق صداي فردي که مشت مي خورد از ضربه زدن به هندوانه 
و  خاموش  تنها  دادن صداي سکوت،  نشان  براي  یا  کنند  استفاده 

بي صدا باشند. 
چروک صاف کن 

چین  کردن  در صاف  که  نیستند  افرادي  از  دسته  آن  منظور  خیر 
منظور  بلکه  دارند،  مهارت  سالخورده  مجرد هاي  چهره  چروک  و 
شما  که  زماني  تا  هستند  تولیدي  کفش هاي  چروک صاف کن هاي 
کفش ها را در فروشگاه ها مشاهده مي کنید صاف و یکدست و عاري 

از چین و چروک باشند. 
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   020۷۷00۷1۷4
کانون ایران                                             020۸۷463269 
جامعه ایرانیان                                         020۸۷4۸66۸2  
سفارت انگلستان در تهران                 009۸216۷05011-۷
سفارت ایران در لندن                               020۷2253000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸456000914 
اطالعات پرواز هیترو            0۸۷00000123 
دفتر ایران ایر هیترو            020۸5649۸06

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    020۷6200100

رستوران اپادانا                                020۷6033696 
رستوران اریانا                                        020۷2669200

رستوران البرز                                    020۷6029040 
رستوران الونک 1                             020۷6031130
رستوران الونک 2                                    020۷2290416 
رستوران بهشت                                      020۸96444۷۷
رستوران پامچال                                     020۸2039595
رستوران پاپیون                                      020۸45۸90۸3
رستوران پاتوق                                       020۷2624015
رستوران پاریس                                      020۷2۸92023
رستوران پرشیا                                       020۸4529226
رستوران پرنس علی                                020۷25۸3651
رستوران حافظ)1(                                   020۷229939۸

رستوران حافظ)2(                                   020۷4314546     
رستوران دیار                                         020۸9209۷44 
رستوران ژینو                                         020۸۸4۷1۷40 
رستوران شبهای  شیراز                            020۸3465592

رستوران کندو                                         020۷۷24242۸    
رستوران صفا                                         020۷۷23۸331
رستوران کلبه                                         020۷۷064۸۸۸
رستوران مهدی                                       020۸563۷00۷
رستوران نیمکت                                      020۸۸۸969۸9
رستوران یاس                                         020۷603914۸
رستوران فرشاد                                      020۸99۸90۸0
رستوران صوفی                                      020۸۸344۸۸۸

رستوران سالم                                        020۸۸3۸000۷  
رستوران اریانا                                      020۷2669200 

رستوران ایتالیایی                     020۸3494400     
رستوران صدف                                      020۷243۸444

رستوران زرتشت                                    020۷60323۷9  
رستوران لیدو                                         020۸9524۷4۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      020۸4455۷۷5  
اهواز                                            020۸۷۷۸5361
انزلی                                        020۸45۸1221
انجمن زعفران                              020۸4516616
بهار                                         020۷60350۸3
بیژن                                         020۷43523۷0
پرارا                                       020۷6036222
پرشیا                                     020۷2۷22665
تفتان                                       020۷۷31۷۸19
تهران                                      020۷4353622
تخت جمشید                                    020۷639۸00۷
جردن                                          020۸426544۸
خزر                                        020۸202۸022

زمان                                           020۷603۸909 
خیام                                          020۷25۸363۷ 
زمزم                                        020۸4524004

فردیس                                     020۸۸6161۸۷  
سارا               020۷2292243
ستاره                                      020۸۸635251
ساواالن                                                  020۸34۷۸۸22
سپید                                       020۸969۷9۷0 

سلیمان                                             020۷624295۷ 
سهند                                                   020۸34332۷9 
سرور                                                020۸9۷460۸۸ 
سیب                                                  020۸3992۸32 
علی                                    020۸5669360 
مازندران                                     0205۷99500
ماهان                                          020۸9630012

منصور                                           020۸952563۷ 
محصوالت ایران                              0۸963002020

وحید                                             020۸9۷4999۷ 
قنادی رضا                                020۷6030924 
قنادی عسل                               020۷۷062905

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

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 غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

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

تماس  حاصل نمائید 

اعتماد به آگهی ها 

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

پرشین چاپ میشود.
از آنجایی که وظیفه ی 
این رسانه اطالع رسانی 
سهولت  منظور  به 
باشد،  می  دردادوستد 
درباره  مسئولیتی  لذا 
ها  آگهی  محتوای  ی 

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمینان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آورید.
فال قهوه 

حضوری و غیابی   

075 2673 2118

Cameron Joinery
به تعدادی نجار ماهر 

و با سابقه نیازمندیم
075 9593 9425

نیازمندیها
اجاره فلت یک خوابه

یک فلت یک خوابه روبروی Kilburn St جهت اجاره

DSS پذیرفته می شود با تمامی امکانات

07980482735

آموزش سنتور در شهر لیدز

07701097698
جهت انجام امتحان زبان انگلیسی به منظور دریافت ویزا یا 

Citizenship با ما تماس بگیرید

07940722541

خیاط ماهر
ماهر  خیاط  یکنفر  به 
در  خیاطی  کارگاه  در 

برایتون نیازمندیم
012 7373 5994
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فوتبال اسپانیا 
با مرگ دني 

خارکه شوکه شد 
 

بازوبند  تازگي  به  که  اسپانیول  بازیکن  خارکه  دني 
هتل  در  دیشب  بود،  کرده  دریافت  را  تیم  این  کاپیتاني 
کوویچیانا در 25 سالگي درگذشت. این مدافع میاني پس 
از بازگشت از تمرین تیمش دچار حمله قلبي شده است. 
اسپانیول براي پیش فصل در ایتالیا به سر مي برد. او 
که تمام دوران ورزشي خود را در این باشگاه گذرانده 
بود یک ماه پیش کاپیتان اسپانیول شد. مرگ خارکه دو 

سال پس از مرگ آنتونیو پوئرتا مدافع سویا اتفاق مي 
افتد. پوئرتا در دیدار تیمش مقابل ختافه روي زمین افتاد 
خارکه  درگذشت  خبر  اسپانیول  باشگاه  باخت.  جان  و 
را در سایت رسمي خود تایید کرده است. دانیل خارکه 
در اتاق خود در هتل بولونیا ایتالیا در حالي روي زمین 
پیدا شد که گوشي تلفن هنوز در دست او بوده و آخرین 
شماره گرفته شده نشان مي دهد او با نامزدش در حال 
صحبت کردن بوده است. هنوز هیچ خبري از نامزد او 
خارکه  بین  مکالمه  آخرین  در  داند  نمي  کسي  و  نیست 
رسمي  سایت  است.  گذشته  چه  نامزدش  و  ساله   25
دقیقه  چند  تاخیر  از  به شدت  اسپانیا  اسپانیول  باشگاه 
یي آمبوالنس در انتقال دانیل به بیمارستان بولونیا و بي 
توجهي مقامات هتل بولونیا انتقاد کرده است. سکته قلبي 
به خاطر فشار بسیار شدید عصبي تنها چیزي است که 
بولونیا  بیمارستان  پزشکان  و  تیم  پزشکان  گزارش  در 
عنوان شده است.رائول گونزالس بالنکو کاپیتان پیشین 
تیم ملي اسپانیا در کنفرانس خبري پیش از بازي تیمش 
برابر دي سي یونایتد خبر درگذشت دانیل خارکه همتاي 
کاتالونیایي خود را شنید و آنقدر گریه کرد که نتوانست 

به سواالت خبرنگاران پاسخ دهد.رائول در تماس تلفني 
شهر  مردم  به  را  خود  تسلیت  پیام  مارکا  روزنامه  با 
بارسلونا منتقل کرد و گفت؛ نمي توانم با خاطرات دانیل 
خداحافظي کنم. او دوست خوبي براي من بود و خاطرات 
زیادي با هم داریم.سرمربي تیم فوتبال رئال مادرید پیام 
اسپانیول ارسال کرد.مانوئل  به باشگاه  تسلیت خود را 
تعلق  شما  به  فقط  خارکه  نوشت؛  پیام  این  در  پلگریني 
نداشت بلکه در زمان مربیگري خود در ویارئال هرگاه 
مي خواستم الگوي اخالقي مناسبي را به بازیکنان خود 
معرفي کنم او را نام مي بردم. وي در ادامه نامه خود 
آورده است؛ هواداران اسپانیول ما را در غم خود شریک 
مسوولیت  امسال  بدانند  باید  اسپانیول  بازیکنان  بدانند. 
سنگین تري دارند و باید بدرخشند تا کاپیتان خود را شاد 
کنند. به گزارش روزنامه مارکا خوان الپورتا مدیرعامل 
باشگاه بارسلونا در نامه یي از فدراسیون فوتبال اسپانیا 
را هر  اسپانیول  فوتبال  تیم  کاپیتان  خواست علت مرگ 
چه سریع تر مشخص کنند.او در نامه خود آورده است؛ 

علت مرگ دانیل را مشخص کنید تا هیچ نکته مبهمي باقي 
نماند. او بازیکن خوشنامي بود و اگر قرار باشد پلیس 
این ماجرا پافشاري  ایتالیا همچنان بر مبهم نگه داشتن 
کند از دید من نوعي توهین به مردم کاتالونیا به حساب 
مي آید. خود را در غم مردم بارسلونا شریک مي دانم 
و امیدوارم مراسم باشکوهي را در نوکمپ با هماهنگي 
سو  این  از  کنیم.  برگزار  اسپانیول  همشهري  باشگاه 
ظاهراً مقامات باشگاه اسپانیول براي بررسي علت مرگ 
خارکه در هتل محل اقامت او به تکاپو افتاده اند. ژرمن 
باشگاه  ارشد  پزشک  و  ورزشي  بخش  مدیر  کروز  دال 
اسپانیول گفت؛ نمي خواهم چیزي را توجیه کنم و باید 
تاکید کنم در هر حال مسوول همه چیز باشگاه اسپانیول 
است اما خارکه هیچ مشکلي نداشت و براي همه ما این 
تا  ایتالیا  مرگ بسیار مشکوک است و به دستور پلیس 
اطالع ثانوي از دادن اطالعات بیشتر منع شده ایم. تنها 
مي توانم به کشف چند قرص نیروزا روي میز اتاق او 
اشاره کنم که البته رد پایي از این قرص ها در خون او 

دیده نشده است. 

ورزشی ایران و جهان
فردوسي پورسکوت را شکست 

 یک ماه 90 پخش نمي شود  
  

از چند هفته پیش شایعه تعطیلي برنامه 90 به یکي از سوژه هاي اصلي ورزش ایران تبدیل شد 
و غیبت این برنامه در هفته اول ثابت کرد واقعًا خبرهایي بوده، البته این تعطیلي موقت خواهد 
بود و این برنامه از چند هفته دیگر مجدداً روي آنتن مي رود. در هفته هاي گذشته مسووالن 
شبکه سوم به دفعات اعالم کردند برنامه 90 مثل روال گذشته اش با شروع لیگ روي آنتن مي 
رود و شایعات منتشرشده درباره این برنامه را تکذیب کردند و اکنون که معلوم شده 90 با 
شروع لیگ شروع به کار نمي کند از پخش این برنامه از هفته بعد مي گویند، اما عادل فردوسي 
پور پس از ماه ها سکوت دیروز عنوان کرد زمان پخش مجدد این برنامه به این زودي ها 
تلویزیون  در  پرمخاطبش  برنامه  با  را  او  دوباره  شهریور  اواخر  از  احتمااًل  و  بود  نخواهد 
خواهیم دید. در این میان سوال اصلي این است که علت این تاخیر چیست که فردوسي پور در 
این باره توضیح داد؛ »با توجه به اینکه یک دهه از عمر برنامه 90 مي گذشت این نیاز احساس 
مي شد که تغییراتي در ساختار و فرم برنامه انجام شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه این 
فرآیند زمانبر بود در گفت وگویي که با مدیران شبکه سوم انجام دادم پیشنهاد کردم برنامه 
جانشیني در این مدت ارائه شود که مورد موافقت قرار نگرفت و قرار شد 90 در این فصل 
هم پخش شود.« مجري و تهیه کننده 90 زمان پخش دوباره برنامه اش را یک ماه بعد اعالم 
این مقدمات  »انجام کارهاي مقدماتي زمانبر است و همکاران ما در حال فراهم کردن  کرد؛ 
هستند و به محض اینکه این شرایط مهیا شود برنامه پخش خواهد شد که فکر مي کنم حدود 
یک ماه دیگر اتفاق بیفتد.« با توجه به اینکه از پایان سري قبلي برنامه 90 بیش از دو ماه مي 
گذرد اگر فردوسي پور مي خواست تغییراتي در برنامه اش به وجود بیاورد از زمان کافي 
برخوردار بود و ارائه چنین دلیلي چندان قانع کننده به نظر نمي رسد. گفته مي شود دلیل تاخیر 
در پخش 90 مسائل دیگري داشت و فردوسي پور اصاًل تمایلي نداشته به فعالیت خود در 
این برنامه ادامه دهد. در فصل گذشته فشارهاي زیادي به فردوسي پور براي حذف یا تعدیل 
برخي قسمت هاي برنامه 90 وارد شد. حتي کار به جایي کشید که او تهدید به کناره گیري 
از این برنامه کرد. احتمااًل یکي از دالیلي که موجب شد مجري موفق 90 قید ادامه فعالیت را 
بزند همین فشارهاست؛ »شخصًا معتقدم اگر برنامه 90 شفافیت و صراحتش را از دست بدهد، 
همان بهتر که پخش نشود چرا که مخاطبان میلیوني 90 به خاطر همین رویکرد جذب برنامه 
شده اند. با این حال من وجود فشارها براي حذف یا تعدیل برخي بخش هاي برنامه را تکذیب 
مي کنم. سال گذشته برخي فشارها وجود داشت که همه در جریان آن هستند اما امیدوارم به 
خاطر تعهدي که به مردم دارم بتوانم تا مادامي که شرایط الزم وجود دارد از حق و حقانیت 
دفاع کنم. معتقدم همچنان مي شود روي آن صندلي از حق و حقانیت دفاع کرد.« به هر ترتیب 
باید منتظر پخش دوباره برنامه پرطرفدار 90 از یک ماه بعد بود و آن موقع مشخص مي شود 
که واقعًا دلیل پخش نشدن این برنامه در این هفته ها ایجاد تغییراتي در ساختار برنامه بوده 
یا فردوسي پور بنا بر دالیل دیگري عالقه نداشته دوشنبه شب ها در برابر مردم قرار بگیرد؟ 
حتي خود او اعتراف مي کند که قرار نیست تغییر خاصي در برنامه به وجود بیاید؛ »به دلیل 
اینکه انجام تغییرات زمانبر است،در شروع تغییر خاصي نخواهیم داشت اما با گذشت زمان 
بخش هاي جدیدي به برنامه اضافه خواهد شد.« در هفته اول لیگ برتر در غیاب 90 برنامه 
»فوتبال برتر« با شکلي جدید پخش شد و استفاده از کارشناس فني و داوري این تصور را 
ایجاد مي کرد که مسووالن شبکه 3 قصد دارند با این برنامه خالء 90 را پر کنند. فردوسي پور 
در این باره توضیح داد؛ برنامه 90 دو سال است که کارشناس فني ندارد اما با هماهنگي انجام 
شده به محض شروع 90 بحث کارشناسي داوري از برنامه یي که در حال حاضر از شبکه 

سوم پخش مي شود به برنامه 90 انتقال داده مي شود.  

والنسیا و مسابقات فرمول یک 

 ابهام در بازگشت شوماخر 
در  است  قرار  که  میشائیل شوماخر  بازگشت  خبر  گذشته  روز   10 طول  خانداني؛در  کاوه   
مسابقات فرمول یک در پایان فصل جایگزین فیلیپه ماساي مصدوم شود صفحه هاي رسانه 
هاي ورزشي آلمان را بیشتر از هر خبر دیگري به خود اختصاص داده است، اما طي چند روز 
گذشته طبق گزارش هاي چاپ شده توسط برخي از رسانه هاي آلماني، آنها بازگشت شوماخر 
به علت مصدومیتي که از ناحیه گردن در مسابقات آزمایشي فوریه گذشته گریبانگیرش شد را 
 SPox.com در هاله یي از ابهام دانستند. »زابینه کم« مشاور مطبوعاتي شوماخر به خبرنگار
آلمان گفت؛ »شوماخر در طول یک هفته گذشته سه کیلو وزن کم کرده و حاال با تمام انرژي و 
انگیزه براي بازگشت خود در تاریخ بیست و سوم در مسابقه والنسیا با تمام وجود تمرین مي 
کند. حاال دو هفته وقت باقي مانده ولي با این حال ما صبر خواهیم کرد و منتظر تصمیم نهایي 
پزشکان خواهیم بود. فکر مي کنم در طول هفت یا هشت روز آینده پزشکان نظر نهایي خود را 
اعالم خواهند کرد و این براي بازگشت شوماخر خیلي مهم و الزم است زیرا به ناحیه گردن 
بیش از دیگر نقاط بدن فشار وارد مي شود. روزنامه »ال استامپا« چاپ ایتالیا نیز در مصاحبه 
یي با شوماخر به نقل از او مي نویسد؛ »دلیل بازگشت شوماخر فقط به این خاطر است که این 
جمله که او به تنهایي باعث محبوبیت باالي مسابقات فرمول یک در آلمان شده حقیقت ندارد و 
شومي این حرف را نزده است. ما شایعاتي را که در این مورد در برخي از رسانه ها در جریان 
است تمامًا رد مي کنیم.« از سوي دیگر »نیکي الودا« که خود سه بار در سال هاي 19۷5، 
19۷۷ و 19۸4 قهرمان جهان شده به خبرنگار MotorsPort.com گفت؛ »شوماخر هنوز مي 
خواهد بداند آیا قابلیت رقابت با رانندگان جوان و جویاي نام را دارد یا نه. این مساله براي او 
یک چالش خیلي بزرگ است. شاید دلیل کناره گیري او در سال 2006 از صحنه رقابت ها فقط 
به این خاطر باشد که شوماخر به این نتیجه رسیده بود که دیگر رقیب جدي و بزرگي برایش 
وجود ندارد، اما من اطمینان دارم بعداً از این تصمیم خود پشیمان شد. اگر مشکل مصدومیت 
شومي از ناحیه گردن برطرف شود یقین دارم او هنوز مي تواند توانایي عجیب و استثنایي 
خود را به همه نشان دهد. با این کار وسوسه بازگشت براي همه کساني که تاکنون قهرمان 
رقابت هاي فرمول یک شده اند همیشه وجود داشته و خواهد داشت. شوماخر یک حرفه یي 
به معناي واقعي است و براي یک بازگشت موفق تمام سعي خود را خواهد کرد.« شوماخر از 
جمعه هفته گذشته در محل سکونت خود در کنار دریاچه به سر مي برد و خود را زیر 
نظر پزشکان براي بازگشت آماده مي کند. نخست قرار بود روز جمعه پزشکان نظر 
نهایي خود را در مورد وضعیت مصدومیت گردن او اعالم کنند اما این طور که به 
نظر مي رسد هنوز باید چند روز دیگر صبر کند. از سوي دیگر او مي خواهد تا چند 

روز از دسترس رسانه ها دور باشد تا تکلیف پرونده پزشکي اش معلوم شود. 
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اعطاي جایزه تکواندوکار برجسته به هادي ساعي  
  

افتتاحیه  مراسم  جریان  در   )WTF( تکواندو  جهاني  فدراسیون  رئیس 
رسمي کمپ تکواندو کره با تاکید بر اینکه روح المپیک از طریق تکواندو 
المپیک دانست.  از روح  آید، هادي ساعي را نمونه یي  به نمایش درمي 
کمپ تمریني تکواندو ویژه نوجوانان به مدت شش روز در شهر »موجو« 
کره جنوبي به عنوان یک رویداد ویژه تا قبل از برگزاري نخستین دوره 
افتتاحیه،  مراسم  در  که  شد  برگزار   2010 سال  در  نوجوانان  المپیک 
»چوي چانگ وون« تاکید کرد از طریق تکواندو در جهت توسعه صلح و 
دوستي ها در بین خانواده جهاني تکواندو حرکت مي کنیم. وي تصریح 
کرد؛ »تکواندو به عنوان یک هنر رزمي، صرفًا مبارزه یا دفاع شخصي 
نیست. تکواندو تمرین همزمان جسم، ذهن و روح است. تکواندو ورزشي 
براي صلح و هماهنگي است. در این خصوص هادي ساعي نمونه یي از 
روح تکواندوست که جایزه ورزشکار جوانمرد را در سال 2005 دریافت 
کرد. او این جایزه را دریافت کرد زیرا تصمیم گرفت مدال هایش را به نفع 
قربانیان زلزله ایران به حراج بگذارد.« در جریان این مراسم پروفسور 
»جونگ« و هادي ساعي جایزه »تکواندوکار برجسته« را دریافت کردند.  

احضار پنج مدیرعامل به کمیته انضباطي  
  

کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال پنج تن از مدیران باشگاه ها را احضار 
کرد. به منظور رسیدگي به مشکالت مالي علي اصغر مدیرروستا مبني بر 
مطالبه وجه کمیته انضباطي روز یکشنبه هشتم شهریور در حالي تشکیل 
جلسه مي دهد که مدیرعامل این باشگاه باید در نشست حضور داشته 
باشد. جلسه رسیدگي به مشکالت مالي داوود سیدعباسي مبني بر مطالبه 
وجه در حالي برگزار مي شود که مدیرعامل باشگاه ابومسلم خراسان 
باید روز یکشنبه اول شهریور در این جلسه حضور داشته باشد. نشست 
مرداد   24 شنبه  روز  نیز  عصاد  کاظم  احد  مالي  مشکالت  به  رسیدگي 
در  باید  اهواز  استقالل  باشگاه  مدیرعامل  که  مي شود  برگزار  درحالي 
این نشست حضور داشته باشد. به منظور رسیدگي به دعوي وحید افرا 
مبني بر اختالف قرارداد با مدیرعامل باشگاه صباي قم، کمیته انضباطي 

فدراسیون روز دوشنبه نهم شهریور تشکیل جلسه مي دهد.  
 

شکست تیم ملي امید مقابل اوکراین  
 

امید  اولین بازي خود در جام لوبانفسکي مقابل تیم  ایران در   تیم ملي 
اوکراین شکست خورد. در این بازي که عصر سه شنبه با حضور هشت 
هزار تماشاگر در استادیوم بروکس شهر بورودیانکا برگزار شد، اوکراین 
دو بر یک به پیروزي رسید. در این بازي ابتدا اوکراین توسط زوزیوال در 
دقیقه 30 به گل رسید، اما احسان حاج صفي کاپیتان تیم ایران در دقیقه 
3۸ از روي نقطه پنالتي نتیجه را یک- یک کرد تا نیمه اول با این نتیجه 
به پایان برسد. در نیمه دوم اوکراین در دقیقه ۸4 توسط لیسنکو به گل 
برتري دست یافت. به این ترتیب تیم ملي ایران فردا در همین استادیوم 

به دیدار بازنده بازي آلمان- ترکیه خواهد رفت.  

پیرواني؛کالس فوتبال اوکراین
 باالتر از ما بود  

  
سرمربي تیم فوتبال امید ایران در توجیه شکست تیمش برابر اوکراین 
از کالس باالي فوتبال این تیم گفت و اینکه نباید از باخت در دیدارهاي 
دوستانه واهمه یي داشت. غالمحسین پیرواني پس از شکست دو بر یک 
تیم فوتبال امید کشورمان در دیدار افتتاحیه تورنمنت اوکراین با بیان این 
مطلب افزود؛ با وجود شکست مقابل اوکراین از عملکرد بازیکنانم راضي 
هستم. این گونه بازي ها مي تواند تجربه بازیکنان را براي میدان هاي 
بزرگ افزایش دهد. پیرواني اضافه کرد؛ مقابل تیمي شکست خوردیم که 
از نظر فیزیک بدني و بلندي قامت کاماًل نسبت به تیم ما برتري داشت.  

رحمان رضایي به االهلي قطر پیوست  
 

رحمان  شد.  قطر  االهلي  راهي  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سابق  مدافع   
رضایي مدافع سابق تیم ملي و فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس، با 
عقد قرارداد یک ساله به ارزش ۷00 هزار دالر به تیم االهلي قطر پیوست. 
رضایي پیش از این پیشنهادهایي را از چند تیم باشگاهي ایران داشت که 

با هیچ کدام به توافق نرسید.  

ورزشی ایران و جهان
 

قرارداد یک میلیون یورویي با 
مربي 300 هزار دالري پرسپولیس 
 400 قرارداد  از  ها  رسانه  که  حالي  در  تابناک  گزارش  به   
تا 500 هزار دالري باشگاه پرسپولیس با سرمربي این تیم 
از  کرواسي  نشریات  که  معروف  دالل  یک  اند،  داده  خبر 
آورده  میان  به  انتقال سخن  و  نقل  این  عامل  عنوان  به  آن 
از  پرسپولیس  توسط  عمومي  افکار  فشار  اثر  بر  اما  بودند 
گردونه این نقل و انتقال حذف شد، از قیمت پایین این مربي 
نیز مي  داري  باشگاه  این واسطه که در کرواسي  داد.  خبر 
سابق  عنوان سرمربي  به  کرانچار،  حقوق  کرده  عنوان  کند 
تیمش ماهي چهارهزار یورو بوده که مجموعًا ساالنه حدود 
الکل  به  ویژه  عالقه  داراي  مربي  این  یورو حقوق  هزار   50
مي شود و تاکید کرده در حالي که این مربي به وي عنوان 
براي دو  )که  تومان  میلیون  با 150  است  بود حاضر  کرده 
برود،  ایران  به  به 300 هزار دالري مي شود(  نزدیک  سال 
الوضعیت منعقد شده  این مربي معلوم  با  قراردادي سنگین 

این  قرارداد  رقم  وله  دویچه  با  در گفت وگو  است.این دالل 
مربي با باشگاه پرسپولیس را پیرو گفته هاي کرانچار براي 
که در صورت  اعالم کرده  یورو  میلیون  مدت دو سال یک 
صحت سنگین ترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران محسوب مي 
با چندین  ناکامي  با چنین مربي که سابقه  شود که عقد آن 
تیم را دارد و از چهره هاي خوش سابقه نیز محسوب نمي 
شود، جاي تامل باقي مي گذارد. البته شنیده ها حکایت از آن 
دارد که در زمان جذب این کروات، دالل فوق االشاره عنوان 
کرده،  عنوان  آنچه خود  به  نزدیک  رقمي  با  تواند  مي  کرده 
سوابق  به  توجه  با  اما  بیاورد  پرسپولیس  به  را  مربي  این 
تیره و تار این واسطه و تزریق بازیکنان درجه چندم به تیم 
هاي باشگاهي از طریق مربیانش یا کمک به باخت تیم براي 
پیروزي تیم مقابل براي جبران تخفیف لحاظ شده در قرارداد 
مربي، پرسپولیس تصمیم گرفت از طریق واسطه دیگري این 
اما در  نیز بیشتر هزینه کند  ببندد و حتي قدري  قرارداد را 
صورتي که این قدر یک میلیون یورو باشد، نمي توان از آن 
این امید  گذشت. در صورت صحت رقم قرارداد مذکور که 
وجود دارد با انتشار مستندات رد یا تایید شده و با چند گفت 
وگو روي آن ماله یي کشیده نشود، باید پرسید آیا بیت المال 
اینچنین بي ارزش است که براي چنین مربي 
مدام،  خمر  شرب  درخشان  سوابق  آن  با 

چنین هزینه هاي گزافي را انجام داد؟، 

پیروزي قاطع بسکتبال ایران 
در جام ملت هاي آسیا  

 
دیدار  چهارمین  ایران  بسکتبال  ملي  تیم 
پنجمین  و  بیست  چارچوب  در  را  خود 
ملت  جام  قهرماني  هاي  رقابت  دوره 
به  بخش  روحیه  پیروزي  با  آسیا  هاي 
پایان رساند. تیم ملي بسکتبال ایران که 
نامش را به عنوان مدافع عنوان قهرماني 
مسابقات سال 200۷ توکوشیما در میان 
بهترین ها مي بیند، پیش از ظهر دیروز به 
مصاف تیم ژاپن تیم سوم گروه A رفت 
و در نهایت با تثبیت برتري اش در تمامي 
چهار وقت این دیدار، با پیروزي 101 بر 
۷1 زمین مسابقه را ترک کرد. تیم ایران 
به ترتیب در کوارترهاي نخست تا چهارم 
با نتایج 29-14 ، 25-1۸ ، 26-20 و -19
21 مقابل حریف چشم بادامي به پیروزي 
این بازي تقریبًا یک طرفه که  رسید. در 
با 30 اختالف امتیاز به سود ایران خاتمه 
یافت، صمد نیکخواه بهرامي کاپیتان تیم 
در  حضورش  دقیقه   24 مدت  در  ایران 
میدان 22 امتیاز و شش پاس منجر به گل 
را در کارنامه اش به ثبت رساند. حامد 
حدادي ملي پوش تیم ممفیس گریزلیز در 
مدت 29 دقیقه حضورش در میدان آمار 
22 امتیاز و 15 ریباند را به نام خود ثبت 
کرد. کسوکه تاکوچي از تیم ژاپن هم با 
بازیکن تیمش  امتیازآورترین  امتیاز،   19

لقب گرفت.  

تهدید تروریستي تیم 
بدمینتون انگلیس  

 
به  انگلستان  بدمینتون  نفره  هشت  تیم 
تیم  این  امنیت جاني  درباره  نگراني  دلیل 
از شرکت در مسابقات جهاني هند کناره 
دنبال  به  تصمیم  این  است.  کرده  گیري 
درباره  هند  در  هایي  گزارش  انتشار 
احتمال حمله گروه پیکارجوي لشکر طیبه 
به بازیکنان در این مسابقات گرفته شد.  

 

بکام باشگاه مي خرد  
  

و  مادرید  رئال  پیش  هاي  سال  بازیکن 
پایان  در  دارد،  قصد  منچستریونایتد 
فوتبالش در MLS به عنوان مالک یک تیم 
او  البته  باشد،  داشته  حضور  فوتبال  در 
در این میان دوست دارد به عنوان بازیکن 
دیر یا زود به فوتبال امریکا پشت کرده و 
دوباره در اروپا توپ بزند. هافبک کنوني 
قطع  »به طور  گالکسي گفت؛  آنجلس  لس 
به این موضوع عالقه مند هستم. دوست 
گفت  همچنین  او  باشم.«  لیگ  سفیر  دارم 
دوست دارد در پایان قراردادش در سال 
2011 نیز همچنان در فوتبال نقش داشته 
تواند  مي  انگلیس  ملي  تیم  بازیکن  باشد. 
باشگاهي را خریداري یا آنکه مجوزي را 
دریافت کند. او قصد دارد از جایگاهش به 
عنوان یک بازیکن بزرگ و محبوب فوتبال 
استفاده کند تا به ورزش شماره یک اروپا 
ببخشد.  بیشتري  نیروي  هم  امریکا  در 
این بازیکن 34ساله به عنوان بازیکن در 
ژانویه آینده دوباره به فوتبال اروپا بازمي 
گردد تا براي به دست آوردن جایگاهي در 
فهرست تیم ملي انگلیس براي جام جهاني 

2010 در آفریقاي جنوبي مبارزه کند. اما، 
به عنوان یک تاجر، امریکا از سال 2011 
روي  پیش  هاي  گزینه  از  یکي  تواند  مي 
خواهد  نمي  گفت  همچنین  بکام  باشد.  او 
به  که  هواداراني  از  عصبانیت  بگذارد 
تازگي او را خیانتکار معرفي کرده بودند، 
را  همه  توان  »نمي  شود؛  کارش  از  مانع 
راضي نگه داشت. همیشه کسي هست که 
اینجا هستم.  که  نیست  ایده خوبي  بگوید 
دارد.  وجود  راه  سر  در  موانعي  همواره 
تاکنون این مانع ها کوتاه بودند.« هافبک 
تا حدود زیادي  کالیفرنیا  گالکسي که در 
نگفت  است،  داده  از دست  را  محبوبیتش 
یا  دارد  بازي  قصد  خودش  تیم  در  آیا 

خیر.  

پیشنهاد عجیب
 من سیتي به مسي  

  
مسووالن باشگاه منچستر سیتي انگلیس 
به  یورو  میلیون   100 مبلغ  دارند  قصد 
تا  کنند  واریز  بارسلونا  باشگاه  حساب 
بگیرند. در روز مبادا مسي را به خدمت 
مهاجم  مسي  لیونل  اینکه  به  توجه  با 
بارها  بارسلونا  فوتبال  تیم  آرژانتیني 
تاکید کرده که هرگز حاضر  نکته  این  بر 
عرب  مالکان  نیست،  تیمش  ترک  به 
منچسترسیتي قصد دارند با واریز کردن 
مبلغ 100 میلیون یورو به حساب بارسلونا 
این قول رسمي را از این تیم بگیرند تا اگر 
قرار شود روزي مسي بارسلونا را ترک 
منچسترسیتي  به  انتقال  اجازه  تنها  کند، 
مالکان  عجیب  باشد.پیشنهاد  داشته  را 
ثروتمند تیم دوم شهر منچستر در حالي 
که  دارد  وجود  الپورتا  خوان  میز  روي 
این تیم همچنان به دنبال بازیکنان بزرگي 

چون اتوئو، کاکا و جان تري است.  
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دل بوسکه؛ خبرنگاران از من نفرت دارند  
 

 سرمربي تیم ملي فوتبال اسپانیا گفت؛ با وجود کسب نتایج مطلوب همچنان مي 
توان متوجه شد که خبرنگاران از من نفرت دارند. ویسنته دل بوسکه تاکید کرد؛ 
به  هم  هنوز  بنابراین  مادرید  رئال  حامي  و  هستند  پایتخت  در  خبرنگاران  اکثر 
خاطر روزهایي که من سرمربي رئال مادرید بودم از من دلخورند. وي افزود؛ 
وقتي تیمي را سه بر صفر شکست مي دهیم روزنامه ها از خوش شانس بودن 
من مي نویسند و وقتي با تیمي به تساوي مي رسیم من را مربي تمام شده و 
قابل پیش بیني مي نامند. وي ادامه داد؛ نفرت خبرنگاران از من به ضرر تیم ملي 
اسپانیا تمام مي شود و از آنها مي خواهم منطقي باشند و اگر مشکلي هست در 

نشست هاي خبري عنوان کنند تا حل کنیم.  

کاسیاس؛ خارکه مرا ببخشد  
 

 دروازه بان تیم فوتبال رئال مادرید و تیم ملي اسپانیا به خاطر غیبت در مراسم 
خاکسپاري خارکه از وي عذرخواهي کرد. دانیل خارکه کاپیتان اسپانیول اسپانیا 
سه روز پیش در هتل محل اقامت تیم خود در بولونیا ایتالیا به خاطر حمله قلبي 
با  یا آخرین تماس مشکوکي که  بود  قلب  تنگي دریچه  او  درگذشت. علت مرگ 
نامزدش داشت؛ هنوز مشخص نیست اما بیشتر ورزشگاه هاي مطرح در اسپانیا 
بااخالق برگزار  این کاپیتان  احترام  به  در چند شب گذشته مراسم ویژه یي را 

کرده اند. 
ایکر کاسیاس که نتوانست در کنار رائول، پرز و والدانو از طرف رئال مادرید 
در مراسم خاکسپاري وي حضور داشته باشد، در نشست خبري خود قبل از 
بازي با مقدونیه گفت؛ امیدوارم خارکه مرا به خاطر غیبت در مراسمش ببخشد. 

او دوست صمیمي من بود و همیشه به یاد او خواهم بود.  

 کاکا در تالین گم شد  
 

کاکا در حال حاضر همراه با تیم ملي کشورش در تالین به سر مي برد و فردا 
همراه با زردپوشان برزیلي در دیداري دوستانه به مصاف استوني خواهد رفت. 
پیاده روي  براي  آنکه  از  پس  مادریدي  باشگاه  ریانووستي، ستاره  گزارش  به 
گم شد  این شهر  هاي  خیابان  در  بود،  خارج شده  هتل  از  استوني  پایتخت  در 
بود،  این شهر  برزیل در  تیم ملي  اقامت  به هتل رادیسون که محل  نتوانست  و 

بازگردد.
بر  را  برزیل  ملي  تیم  پیراهن  که  کاکا  تالین،  هاي  خیابان  در  گم شدن  از  پس   
تن داشت، توسط یکي از پلیس هاي راهنمایي این شهر تا هتل محل اقامت تیم 
ملي برزیل اسکورت شد. دیدار دوستانه تیم ملي برزیل مقابل استوني فردا در 
ورزشگاه آ لي کوک آرنا و راس ساعت 15/19 به وقت اروپاي مرکزي برگزار 

خواهد شد.   

ندود؛ در امریکا بازي مي کنم  
  

بازیکن اسبق تیم ملي فوتبال جمهوري چک از احتمال بازگشت به این ورزش 
رشته  این  با  هنوز  که  قبل  ماه  دو  تا  گفت؛  باره  این  در  ندود«  »پاول  داد.  خبر 
تعطیالت  به  داشتم. پس  نیاز  به رفع خستگي  بودم،  نکرده  ورزشي خداحافظي 
رفتم اما االن بعد از دو ماه استراحت، فکر مي کنم باز هم بتوانم در رشته یي که 
سال ها در آن فعالیت کردم، حضور داشته باشم. وي عنوان کرد؛ با یک تیم دسته 
دومي چک به نام اسکاماال که در نزدیکي بوهیمیا است، تمرین مي کنم. براي من 

امکان پذیر نیست که زنده باشم و در مورد این رشته ورزشي فکر نکنم.

 با توجه به اینکه دوست دارم براي مدتي زندگي در امریکا را تجربه کنم، احتمال 
دارد در تیمي از لیگ حرفه یي ایاالت متحده بازي کنم. ندود 36 ساله در دوران 
بازي  ایتالیا  یوونتوس  و  اسپارتاپراگ چک، التزیو  تیم هاي  براي  ورزشي اش 
کرده است. وي از سال 2001 تا پایان فصل گذشته به مدت هشت سال براي تیم 

راه راه پوش توریني به میدان رفت و در افتخارات بیشماري سهیم شد.  

 لیپي؛ نباید زمان را از دست بدهیم  
  

بسیاري از هواداران آتزوري انتظار دارند شاهد تغییر نسل در این تیم باشند. 
مارچلو لیپي با حضور دوباره اش در تیم ملي ایتالیا قصد دارد ترکیب این تیم 
را رفته رفته جوان کند. کلودیو مارکیزیو و دومینکو کریسکتیو دو بازیکن تازه 
ایتالیا  دوستانه  دیدار  در  امیدوارند  که  هستند  پوشان  در جمع الجوردي  وارد 
برابر سوئیس در شهر باري براي نخستین بار با پیراهن تیم ملي کشورمان به 
ایتالیا در نشست خبري پیش از این بازي  میدان بروند. مارچلو لیپي سرمربي 
میدان  به  بار  نخستین  براي  شب  چهارشنبه  بازي  در  دو  این  گفت؛  دوستانه 
خواهند رفت. لیپي پس از حذف زودهنگام ایتالیا در مرحله گروهي رقابت هاي 
سني  میانگین  تا  است  رو  روبه  یي  فزاینده  انتقادهاي  با  ها  کنفدراسیون  جام 

بازیکنانش را پایین بیاورد.
 هرچند خود لیپي از اقدامي سریع و شتابزده در این باره خودداري کرده است. 
او همچنین گفت؛ پیوسته از من درباره دگرگوني اساسي پرسیده مي شود. با این 
حال باور دارم که دگرگوني هاي فراواني داشته ایم. نمي توان بازیکناني همانند 
بوفون، دروسي، پیرلو و زامبروتا را به سادگي کنار گذاشت تا جام جهاني تنها 

یک سال فرصت باقي است و نباید زمان را از دست داد.  
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منچستر در ضربات پنالتي مغلوب چلسي شد 
 

اولین جام 
در دستان 
آنچلوتي  

 

به مذاق قهرمان  اولین قدرت نمایي کارلو آنچلوتي در جزیره 
انگلیس اصاًل خوش نیامد.

کارلو با قهرماني در سوپر جام انگلیس نشان داد آمده تا تبدیل 
به کابوس هواداران شیاطین در فصل جدید شود.

مردان آبي بعد از تساوي دو-دو مقابل منچستریونایتد در فینال 
جام خیریه، موفق شدند در ضربات پنالتي با نتیجه چهار بر یک 
شیاطین سرخ را مغلوب کرده و جام خیریه انگلیس را فتح کنند 
و به همین راحتي جام را از فرگوسن و شاگردانش گرفتند.در 
ابتدا در دقیقه 10 بازي بود که ناني بال کناري یونایتد که در 
پست کریس رونالدو بازي مي کرد پشت محوطه جریمه چلسي 
از دستان  را دور  زیبا توپ  با یک ضربه  و  صاحب توپ شد 
بر صفر  یک  را  یونایتد  و  کرد  چلسي  دروازه  وارد  پیتر چک 
پایان رسید. در آغاز  با همین نتیجه به  انداخت.نیمه اول  پیش 
نیمه دوم چلسي براي به تساوي کشاندن بازي تالش کرد و در 

دقیقه 52 موفق شد گل اول را به ثمر برساند.

مالودا ارسالي روي دروازه یونایتد انجام داد، توپ به دروگبا 
افتاد و او دروازه بن  رسید و زماني که توپ جلوي کاروالیو 

فاستر را باز کرد، بازي به تساوي کشیده شد.

در دقیقه ۷1 بازي لمپارد روي ضد حمله چلسي پشت محوطه 
جریمه با یک ضربه سنگین توپ را درون دروازه یونایتد قرار 
و  نبود  کار  پایان  این  اما  بیفتد  پیش  یک  بر  دو  چلسي  تا  داد 
به  را  بازي  بازي توسط وین روني  پایاني  لحظات  یونایتد در 
تساوي دو-دو کشاند.بازي بدون وقت اضافه به ضربات پنالتي 
کشید. رایان گیگز و پاتریس او را نتوانستند ضربات شان را به 
گل تبدیل کنند و چلسي در نهایت فاتح جام خیریه شد. به این 
عنوان سرمربي جدید  به  آنچلوتي  کارلو  اولین جام  این  شکل 
فرگوسن  الکس  گرفت.سر  جاي  افتخاراتش  قفسه  در  چلسي 
سرمربي تیم منچستریونایتد پس از مراسم اهداي جام در برابر 
دوربین هاي خبري ایستاد و از عملکرد داور مسابقه انتقاد کرد؛ 
جام  و  زد  لطمه  من  تیم  به  چلسي  دوم  گل  در  داور  »اشتباه 
قهرماني خیریه را از ما گرفت. داور مسابقه منچستر و چلسي، 
در لحظه یي که میشائیل باالک، بازیکن حریف روي اورا خطاي 
فاحش کرد، این حرکت را دید، ولي آن را خطا اعالم نکرد. سپس 
همان توپ به گل دوم چلسي تبدیل شد. در لحظه خطاي باالک 
ایستاده بود که صحنه را دید و من در تعجب  داور در جایي 

هستم که چرا به سود ما اعالم خطا نکرد.« 

با تاسف سري  این مطالب در حالي که  فرگوسن ضمن گفتن 
تکان مي داد ادامه داد؛ »درباره این مساله از داور سوال کردم 
که او پاسخ داد، فکر کرده برخوردي عادي میان باالک و اورا 
بوده است. البته داور به من گفت در آن لحظه فکر مي کرده اورا 

به مداوا نیاز دارد، اما باالک سریع از محل برخورد دور شد. 
بر اساس چنین اظهاراتي واقعًا متوجه نمي شوم چرا تصمیم 
خجالت  باید  رفتار  این  بابت  چلسي  بازیکنان  نگرفت.  درستي 
اگر خطاي  فوتبال حرفه یي هستیم.  بکشند، زیرا ما در دنیاي 
باالک گرفته مي شد، گل دوم چلسي به ثمر نمي رسید و ما با 
گل دوم خود مي توانستیم برنده شده و جام را از آن خود کنیم. 
منچستر  اسکاتلندي  مربي  با  وگو  گفت  از  پس  حال  همین  در 
خبرنگار ساندي تایمز به سراغ میشائیل باالک بازیکن آلماني 
تیم فوتبال چلسي انگلیس گفت؛ هیچ تعمدي براي مصدوم کردن 
پاتریک اورا نداشتم. وقتي میان من و اورا در زمین برخوردي 
پیش آمد، از او عذرخواهي کردم و گفتم هیچ قصد و عمدي در 

کار نبوده است. 

چند لحظه قبل از به ثمر رسیدن گل دوم چلسي بدون هیچ قصد 
و عمدي مرتکب خطا شدم. خوشحالم که بر اثر این برخورد، 

بازیکن منچستر دچار مصدومیت نشد. 

ادامه صحبت  میدان رفت، در  به  بازي  نیمه دوم  باالک که در 
هایش گفت؛ »حرکت من باعث توقف اورا و فشار بر او شد. اگر 
داور آن را خطا اعالم مي کرد، اعتراض نمي کردم اما دیدید که 
داور خطا اعالم نکرد و از بخت بد منچستري ها همان توپ به 
پا به توپ شدم، ندیدم اورا نقش  گل دوم ما تبدیل شد. وقتي 
متوقف  را  بازي  حتمًا  دیدم،  مي  را  او  اگر  که  شده  زمین  بر 
مي کردم. اگر قرار است کسي سرزنش شود، منتقدان باید از 
نیز  لمپارد  بگیرند که چنین تصمیمي گرفت.«فرانک  ایراد  داور 
که زمزمه هاي رفتنش از استمفورد بریج در طول فصل اخیر 
زیاد به گوش مي رسید مقابل خبرنگاران در حالي که بسیار 
خوشحال بود، گفت؛ »لحظات شیریني است. اینکه شما فصل را 
با قهرماني در یک جام آغاز کنید مي تواند انگیزه خیلي خوبي 
باشد و انگیزه و روحیه تان را افزایش دهد. خوشحالم که در 
برابر هواداران تیم سرافکنده نیستیم و مي توانیم به آنها قول 

قهرماني بدهیم.«

به سوژه  تبدیل  هایش  با صحبت  روزها  این  که  نیز  آنچلوتي 
خوبي براي خبرنگاران شده و اخیراً هم اعالم کرده مي خواهد 
اولین  از  بعد  شود  دور  چلسي  از  هیدینک  سایه  تا  کند  کاري 
خیریه  جام  قهرماني  از  پس  گفت؛  جزیره  در  تیمش  قهرماني 
خود را براي افتخارات دیگر آماده مي کنیم. خوشحالم قهرمان 
فتح  به خاطر  تنها عامل خرسندي من  البته  جام خیریه شدیم. 
به خاطر کارهاي زیادي است که در یک ماه  بلکه  جام نیست 
اخیر انجام دادیم تا آماده فتح چندین جام شویم. مجبوریم براي 
یک فصل باشگاهي در انگلیس که بسیار طوالني و طاقت فرسا 
به  از جام خیریه  بعد  امیدوارم  کنیم.  برنامه ریزي  نیز هست، 

قهرماني هاي دیگري برسیم. 

داد؛  اولدترافوردي توضیح  با حریف  بازي  آنچلوتي در مورد 
همه ما از کسب قهرماني در جام خیریه شاد هستیم زیرا برنده 
بازي سختي شدیم. منچستر در نیمه اول خوب بازي کرد و از 
ما جلو افتاد. این مساله کار ما را بسیار دشوار کرد. با این حال 
در نیمه دوم وضعیت چلسي بهبود یافت و قادر به جبران عقب 

ماندگي و حتي پیش روي نیز شد. 

بازیکنان حریف به خطاي  کارلتو در مورد گل دوم تیمش که 
بازیکنان چلسي  کرد؛  تاکید  داشتند،  اعتراض  اورا  باالک روي 
همه جوانمرد و با اخالق هستند. آنها اگر ببینند بازیکني مصدوم 
کنند. در آن  را متوقف مي  بازي  بر زمین است،  نقش  شده و 
لحظه نیز گمان مي کنم اعضاي چلسي بازیکن مصدوم منچستر 

را ندیدند. ضمن اینکه داور نیز بازي را متوقف نکرد.«

تابستان سال آتي هدایت آ ث میالن  تا  ایتالیایي که  این مربي 
ایتالیا را برعهده داشت و بعد راهي لندن شد، گفت؛ با وجود برد 
و قهرماني در این جام معتقدم هنوز چلسي یکسري ضعف ها 
دارد که به مرور برطرف مي شوند. گمان مي کنم تا دو سه ماه 

دیگر بازي تیم تکمیل شود. 
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Two Iranian ath-
letes in IAAF World 
Championships 
Two Iranian track and field athletes 
will participate in the 12th IAAF World 
Championships in Athletics Berlin 
2009 to be held from August 15 to 
23. Sajjad Moradi will take part in the 
800 meters event and the woman 
athlete Leila Rajabi will participate in 
the shot put. A total of 2101 athletes 
from 202 countries will take part in 
the event. The Championships will 
be staged in the 74,845-seat Olym-
piastadion, which underwent a €242 
million renovation ahead of the 2006 
FIFA World Cup 

Iran Beat Philippines 
Iran continued its winning stretch with another victory 
over the Philippines in the 25th FIBA Asian Men’s Basket-
ball Championships underway in Tianjin, China. 
The Iranian outfit defeated the Philippines with a convinc-
ing result of 88-78 and is set to play its next match against 
South Korea on Wednesday. 
According to Presstv, South Korea in group E also contin-
ued its winning way with an impressive 78-58 win over 
Kuwait in its first game in the second round of the tourna-
ment. On Monday, Iran defeated Japan 101-71 (29-14, 25-
18, 26-20, 21-19) in the second round of the event. 
“We have achieved a great victory after a tough match 
against Japan,“ said Iran’s Serbian coach Veselin Matic. 
“I am absolutely satisfied with my players as they per-
formed well in the past three matches,“ he added. 
Earlier, Iran’s national basketball team beat Taipei, Uz-
bekistan and Kuwait in the first three games. 
Sixteen Asian teams have taken part in the 25th FIBA Asian 
Men’s Basketball Championships, which began on August 6 
and will end on August 16. 
Retaining Title
Iran basketball guard Mehdi Kamrani said they are trying 
to retain their title in the 25th FIBA Asia Championship for 
men. 
“Two years ago, we played the championship to earn re-
spect for Iranian basketball. We wanted to prove that we 
were capable of playing good basketball. Now, we want to 
defend the championship gold medal,“ Kamrani said. 

“We haven’t played together as a team for a long time 
although we know each other very well. Hamed (Haddadi) 
is crucial in our plans. He was away in NBA. I am really 
privileged to play alongside great players like Haddadi and 
Samad Nikkhah Bahrami. Playing with such talented and 
trustworthy teammates automatically reduces the pres-
sure,“ Mahram player told FIBA ASIA. 

Sport

Rahman Rezaei 
joins Qatar’s Al-Ahli 

Former Iran defender Rahman Rezaei joined Al-Ahli 
of Qatar on a one-year contract. 
“Rezaei will travel to Doha to finalize his deal soon. 
They reached an agreement last night,” Mohammad 
Zamani his agent said. 
The 34-year old defender was a member of Persepo-
lis football team last year. He has played for Italian 
sides Perugia, Messina and Livorno as well. 
Rezaei capped 56 times for Iran and scored three 
goals 
  

Chess Master 
Vs 500 
Opponents 
Iranian chess Grandmaster Morteza 
Mahjoub will simultaneously play 
against 500 opponents in Tehran’s En-
qelab Sports Complex on Thursday. 
The Bulgarian chess master, Kiril Geor-
giev, has already set a world record 
by playing concurrently against 360 
opponents. It will be for the first time 
that a chess player is going to play 
against 500 players, Mehr News Agen-
cy wrote. 
“I have to gain 400 victories in the 
event otherwise I will not be able to 
set a new record,“ said Morteza Mah-
joub. 
Former Iran football team strikers Ali-
Asghar Modir Rousta and Farshad Pi-
ous will take part in the event. 
Mahjoub started his physical train-
ing last month, because he will have 
to walk about 40 kilometers and stay 
awake for 24 hours to play against 500 
players.

Iran will participate 
in 2009 Asian In-
door Games 
Iran will participate in the 3rd Asian 
Indoor Games which will be held 
from October 30 to November 8, 
2009 in Vietnam. “We consider the 
championship in Vietnam as a pre-
paratory competition for the 2010 
Asian Games in Guangzhou,” Bah-
ram Afsharzadeh Secretary-General 
of Iran’s National Olympic Com-
mittee (NOC) said. In response to 
whether it was possible that Iran 
would withdraw from the competi-
tions because of swine flu scare, he 
said, “No, we will definitely partici-
pate in the event.” The competition 
will be the third annual Asian Indoor 
Games (AIG) tournament 

China - Iran’s basketball coach Veselin Matic praised Hamed 
Haddadi’s performance against Japan in the 25th FIBA 
Asia Championship for men on Monday. “He is beginning 
to play the way he’s known to play and the way we want 
him to play,” Iran coach Matic said of Hadadi. Memphis 
Grizzlies player eventually finished with 22 points shar-
ing the scoring honors for the game with Samad Nikkah 

Bahrami, his teammate. “As a team we are definitely get-
ting better. We are not yet at our best, but we are getting 
there,” Matic stated. The 25th FIBA Asia Championship for 
men began on August 6 and will finish on August 16 in 
Tianjin City, China. The tournament’s top three teams will 
automatically qualify for the 2010 FIBA World Champion-
ship in Turkey, while at least three more can be selected as 
wild cards by FIBA to complete the 24-team cast 

Matic commends Haddadi
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Iranians 
Attending  
Informatics 
Olympiad

Young Iranian scientists are attending the 
21st International Olympiad in Informat-
ics (IOI) that officially opened in Plovdiv, 
southern Bulgaria on Sunday. 
Fereshteh Khani, Ali Babaei, Soheil Ehsani 
and Pouya Vahidi are the four students 
representing the Islamic Republic at the 
eight-day event, Mehr News Agency re-
ported. 
The team is led by Kamran Bavar and 
Qasem Jaberipour.
Eighty-five countries are participating in 
the competition running from August 8 to 
15, 2009. 
The International Olympiad in Informatics 
is an annual computer science competi-
tion for secondary school students. The 
first IOI was held in 1989, with only a 
few countries participating. This year, it 
is hosting more than 80 countries from 5 
continents. 
The team members, competing as indi-
viduals, solve problems using computers. 
Winners will receive gold, silver or bronze 
medals. 
The Iranian team could not attend the 
20th International Computer Olympiad in 
Egypt last year due to the country’s re-
fusal to issue visa. 
It claimed one gold and 3 silver medals in 
the 19th informatics Olympiad in Zagreb 
in 2007. 

Archaeologists to study 
8000-year-old site in 
northwestern Iran
 A team of archaeologists has been assigned to carry 
out excavations at the Khaleseh Tepe in northwest-
ern Iran in the near future. 
Traces of habitation dating from the Neolithic era up 
until the Copper and Stone Ages have been discov-
ered during initial studies on the mound, which is 
located in the Khorramdarreh region near the city of 
Abhar in Zanjan Province, the Persian service of CHN 
reported on Tuesday. 
The site is surrounded by numerous gardens which 
will hinder excavations in such a way that only two 
hectares will be available for study. 
The work will shed light on ancient cultural relations 
between this particular region, Qazvin plain and 
Iran’s other northeastern ancient sites, team direc-
tor Hamidreza Valipur said. 
The team has discovered a number of beige-colored 
shards bearing ornamental motifs on the surface of 
the mound which are similar to relics previously dis-
covered at Zagheh Tepe near the city of Qazvin, he 
added. 
This is the first time that the Khorramdarreh region 
is to be studied in relationship to prehistoric ages, 
he noted. 
“Khaleseh is a low mound and we surmise that we 
will find remains of early villages and both perma-
nent and temporary habitations dating back to be-
tween 5000-6000 BC,” Valipur stated. 
“Initial studies on remains, including the shards col-
lected from the surface of the mound, show that 
it was inhabited during the Neolithic era and Cop-
per and Stone Ages, and later abandoned,” he ex-
plained. 
However, he pointed out that more studies are 
needed to confirm the issue. 
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Shajarian Planning 
Europe Tour

Acclaimed Iranian vocalist Mohammad-Reza Shajarian 
has planned to go on a European tour, performing tra-
ditional Persian music concerts. 
Accompanied by Shahnaz ensemble, the veteran sing-
er will perform songs composed by professional tar 
player Majid Derakhshani. 
Other members of Shahnaz ensemble include Ramin 
Safaei (Santour), Mohammad Reza Ebrahimi (Lute), 
Sina Jahan Abadi and Kaveh Motamedian (Kamancheh), 
Shahou Andalibi (Ney), Hossein Rezai Nia (Daf), Me-
hrdad Nasehi (Gheychak), Hamed Afshari (Gheychak 
Bass), Radman Tavvakoli (Tar), Hamid Qanbari (Ton-
bak) and Mozhgan Shajarian (Setar), Presstv said. 
The group will begin its tour in Frankfurt (Sep. 4, 
2009) and continue in Koln (Sep. 5), Hanover (Sep. 
7), Gothenburg (Sep. 12), Stockholm (Sep. 13), Berlin 
(Sep. 15), Zurich (Sep. 18), Stuttgart (Sep 20), Paris 
(Sep. 21), Rennes (Sep. 22) and Amsterdam (Sep. 
26). 
The performances will include a number of old pieces 
along with some new ones, which will soon be also 
released in Shajarian’s new album. 
The new pieces have been composed by Majid Dera-
khshani with poems by renowned Persian poets Sa’di, 
Hafez, Mowlavi and Malek Al-Sho’ara Bahar. 
Mohammad Reza Shajarian received UNESCO’s Mozart 
Medal in 2006 and the 1999 prestigious Golden Picasso 
Medal among other awards. 
He has invented new string instruments Bam Sorahi, 
Saghar and Kereshmeh, which have been designed for 
traditional Persian music.

Iranian painter Behjat 
Sadr dies at 85 in France
Iran lost one of its pioneers of Iranian modern art, 
Behjat Sadr on Tuesday. Behjat died of heart attack 
at 85 in an island in south France. The news was 
confirmed by curator of Golestan Art Gallery Leili Go-
lestan. “Sadr enjoyed high spirits and was a great art-
ist. She experienced different styles of paintings but 
mostly preferred to work on the abstract style,” Go-
lestan told the Persian Service of Fars News Agency. 
Her works were last displayed in 2007 in the group 
exhibit “Manifestations of Contemporary Art in Iran” 
at Tehran’s Museum of Contemporary Art. 
Born in 1924 in Arak, Sadr began her studies at the 
Faculty of Fine Arts of the University of Tehran. Af-
terwards, she was awarded a scholarship to the 
Academia di Belle Arti in Rome and later studied at 
the Naples Academy of Fine Arts. Sadr’s first major 
exhibition was at the 28th Venice Biennial in 1956. 

Her works were exhibited in major cities across the 
world in New York, Paris, and Rome. She was the first 
female contemporary painter to be considered on the 
same level as her male colleagues in Iran. Some ex-
perts believed that she had a complete understanding 
of modern art. Sadr once said that living in a foreign 
country gave her the courage to develop her new 
style. 
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Achaemenid 
Mine Suffers 
Damage 

 Recent mining operations at the 
Achaemenid Gondashlu stone 
mine, which provided the stone 
for building Persepolis, have ex-
tensively destroyed its usefulness 

both as a source of historical infor-
mation and as a resource for res-
toration work. 
According to experts, 70 percent of 
the mine, which contains interest-
ing traces of ancient mining activi-
ties, have been destroyed.
Gondashlu stone mine is located 
60 kilometers to the southwest of 
Persepolis near Shiraz in Fars prov-
ince, the Persian service of CHN 
reported.

The mine is important for the in-
formation it provides about mining 
techniques used during the Achae-
menid era.
Fars Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Department has not 
responded to these developments.
“According to archeological stud-
ies, the Achaemenids used two 
kinds of stones to build Persepolis, 
some of which were black and oth-
ers grey,“ archeologist Mohammad 
Taqi Ataei told CHN.

“The black stones were brought ex-

clusively from the Majdabad mine 
and the grey ones were extracted 
from ten other mines in the region, 
one of which was the Gondashlu 
stone mine.“
He noted that there are many stone 
mines near Persepolis, but the first 
preference of Achaemenids was to 
use materials from the Gondashlu 
mine, as it contains high quality 
stone.

“Future restoration work at Perse-
polis can only be properly carried 
out by using stones from the Gon-
dashlu mine, but the opportunity 
will be lost if the new mining oper-
ations currently underway at Gon-
dashlu continue,“ Ataei said.

During the 1960s, US professor 
of Iranian archeology, William M. 
Sumner of the University of Penn-
sylvania, discovered that Achaeme-
nids used Gondashlu stone mine as 
a source of material for the con-
struction of Persepolis. 

HISTORY AND 
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN   
(Part 31)

 

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

THE ADVENT OF TELEVISION IN IRAN                                             

Iran Television 
Unlike telegraph, wireless and radio which were 
established, owned and operated by the Iranian 
government, television was first introduced, es-
tablished, owned and operated by a private organ-
ization.  Television broadcasting did not actually 
begin until after the Iranian Parliament enacted 
a bill in June 1958 which permitted the private 
company to establish a television broadcasting 
center in Tehran.  The bill contained provisions 
for the installation of one television transmitter 
with the necessary equipment and apparatus un-
der the supervision and approval of the Ministry 
of Post, Telegraph and Telephone.  The station, 
according to the bill, would operate tax-free for 
five years.  The Ministry of Post, Telegraph and 
Telephone was to supervise the technical opera-
tion, while the programming of the station was 
to be under the supervision of the Department of 
Publication and Radio.

Thus, the first television station was established 
and put into operation in Tehran in 1958 and be-
gan its regular broadcasting on October 3rd of 
the same year.  Nearly nineteen years after the 
National Broadcasting Corporation (NBC) in the 
United States began its regular television serv-
ice in 1039, with opening ceremonies at the New 
York World’s Fair, Iran too began its regular televi-
sion broadcasting.  Unlike United States, England 
and many European countries where radio and 
television stations are assigned call letters, such 
as NBC, CBS, BBC or ITV in Iran they are as-
signed names to denote the station’s location and 
thus this station was called “Iran Television.”

Iran Television (ITV) began its broadcasting on 
Channel three with a transmission power of four 
kilowatts and was located on a hill in northern Te-
hran.  The station was patterned somewhat after 
the American commercial television broadcast-
ing system with a similar administrative structure 
and program offering.   The system operated on 
the American 525-line standard.  The equipment 
was mostly Thompson and RCA.  The station was 
managed by Mr. Vance Hallack, a 44 years old 
American from New York.  

To be continue        

Shah Shoja 
Tomb Neglected 
   
The tomb of the greatest and bravest Muzaf-
farid monarch, Jalaluddin Shah Shoja, located on 
Shiraz’s Haft Tanan Avenue has remained forgot-
ten due to lack of attention of related officials. 
Shah Shoja was the son of Amir Mubarezeddin, 
founder of the Muzaffarid Dynasty. He ruled over 
Iran in 8th century AH. The towering Iranian poet 
Hafez wrote poems praising Shah Shoja, who 
could recite the Holy Qur’an by heart and appre-
ciated poetry. 
Historians have noted that Hafez spent two-thirds 
of his life in the court of Shah Shoja, reported 
Mehr News Agency. 
Shah Shoja’s tomb was registered on the National 
Heritage List in 1975. However, today, this tomb 
remains abandoned. 

There is no signpost within a radius of two kil-
ometers indicating that such a tomb exists in the 
vicinity. There is no sign even at the tomb’s en-
trance. Negligence toward this historical site is so 
glaring that it is not even mentioned in Fars prov-
ince’s list of tourism sites.

In the rear section of the tomb is a small door 
that opens to the library of luminaries. In fact, this 
tomb is open to visitors because of this library. 
Before the library was built, the door of the tomb 
was locked.

The absence of suitable dissemination of news 
and information about Shah Shoja, the unkempt 
area surrounding the tomb and weak lighting sys-
tem strike tourists visiting this tomb.
At any rate, this historical site is a part of civiliza-
tion and culture of Fars province and paying more 
attention to it can help expand the provincial tour-
ism industry.

Persepolis 
Petroglyph 
Translations 
Published
Iran’s Center for the Great Islamic Encyclope-
dia (CGIE) has published Persian translations of 
a number of Persepolis petroglyphs. 

The inscriptions have been translated by Irani-
an linguist and inscriptions expert, Abdolmajid 
Arfaei and published in a book titled Transla-
tions of Persepolis Walls.
In an interview with ISNA, Arfaei said the book 
contains 164 texts translated between 1998 
and 2003. 

“The original texts belong to Iran’s National 
Museum and there might still be inscriptions 
that have not been translated,“ he said. 
“The book includes Persian and English intro-
ductions as well as a Persian grammar sec-
tion.“
The expert noted that the English preface con-
tains information on the original location of the 
inscriptions and people who used them during 
the Achaemenid era. 

Arfaei, who is an Elamite language expert and 
founder of the Inscriptions Hall of Iran’s Na-
tional Museum, has also translated over 2,500 
Persepolis inscriptions housed at the University 
of Chicago. 
The expert has translated the decree of Cyrus 
the Great, which is a detailed inscription on the 
Cyrus Cylinder, considered to be the world’s 
first charter of human rights.
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Iran’s opposition leader 
says that the abuse of 
prisoners in jails prove 
there is a need for “deep 
change” in Iran.
The Web site of Mir Hos-
sein Mousavi quotes him 
as saying recent reports 
of abuse of protesters 
after they were detained 
“clearly shows the need 
for a deep change in the 
country.”
Iranian opposition leader 
Mir Hossein Mousavi said 
on Wednesday "show tri-
als" of reformists and jour-
nalists under way in Iran 
serve only the interests 
of foreigners, his website 
Ghalamnews reported.
"What serves the interests 
of foreigners: the people's 
protest movement based 
on the constitution... or 
show trials where children 
of the revolution are seat-
ed next to the hated hyp-
ocrites?" Mousavi asked.
"Which one serves the 
interests of the United 
States and Britain?" the 
website quoted him as 
saying at a meeting with 

reformist figures.
Officials in the Islamic re-
public refer to the opposi-
tion People's Mujahedeen 
as "hypocrites."
Mousavi was the main 
challenger to President 
Mahmoud Ahmadinejad 
in the June 12 election, 
which the opposition says 
was rife with fraud.
"The biggest lie is to at-
tribute the people's natu-
ral will for reform to for-
eigners," Mousavi was 
quoted as saying.
Iran has put on trial 110 
people for their alleged 
role in protests that 
erupted after the election, 
among them a French 
woman lecturer and Ira-
nian local staffers with the 
British and French embas-
sies.
Hundreds of thousands 
of supporters of defeated 
candidates took to the 
streets of Tehran to pro-
test at Ahmadinejad's 
victory and about 4,000, 
including reformists and 
journalists, were arrested, 
officials have said.

Iran opposition leader calls for 

‘deep change’

UK denies Iran 
revolution plans
Britain has no intention of inciting a 
revolution in Iran or any other activity 
which would undermine that country, 
the Foreign Office has said.

And a spokesman said the trial of a 
British embassy worker in Tehran, 
accused of spying and inciting un-
rest, was due to “gross misinterpre-
tation”. 
UK Foreign Secretary David Miliband 
has described the charges against 
Iranian Hossein Rassam as unjusti-
fied. 
Nine embassy officials were held af-
ter protests over June’s election re-
sult. 
There were demonstrations in Tehran 
and other cities when President Mah-
moud Ahmadinejad was returned for 
a second term in office. 

‘No contradiction’
The Foreign Office said Mr Rassam’s 
trial rested on “a gross misinterpre-
tation of what constitutes legitimate 
activity for embassies and their for-
eign and local staff in any country in 
the world”. 
It was essential for diplomats to ful-
ly understand the country in which 
they were posted, the spokesman 
added, “and the only way to do this” 
was for them to meet politicians from 
different sides, journalists and other 
public figures. 

“To help in that task, it is entirely 
normal to have local staff whose ex-
perience allows diplomats to under-
stand events and to help them meet 
influential people.

“There is no contradiction between 
being a patriotic and honourable Ira-
nian and working in this capacity for 
a foreign embassy in Iran.” 
“Britain is not engaged in any plot 

to undermine the Islamic Republic 
of Iran through a so-called velvet 
revolution or any other means,” the 
Foreign Office spokesman said. 
“The indictment does not present 
any evidence to support this suppo-
sition.” 
Iran’s rulers have has repeatedly 
accused foreign powers - especially 
Britain and the US - of playing a part 
in encouraging last month’s demon-
strations. 

Opposition candidate Mir Hossein 
Mousavi said the vote was rigged in 
favour of Mr Ahmadinejad, a claim 
rejected by the president and Iran’s 
main election body, the Council of 
Guardians. 

Anger at the result led to the largest 
mass protests seen in Iran since the 
revolution in 1979 which brought the 
current Islamic regime to power. 

Source: BBC
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