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صفحه 18

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

سایه بحران همچنان بر سر ایران
 يك سال بعد از شروع بحران مالي كه از صندوق هاي رهني و بانك هاي آمريكا 
آغاز شد، سايه بحران از اقتصاد جهاني عبور مي كند. به گزارش خبرگزاريها، 
كمتر از يك هفته پس از اعالم خروج آلمان و فرانسه از بحران اقتصادي، 
هنگ كنگ نيز رسما  اعالم كرد كه بحران اقتصادي را پشت سرگذاشته است. 
اين اتفاق در شرايطي صورت گرفته كه به گفته كارشناسان اقتصادي آثار 
بحران اقتصادي كه مي رفت تا سال 2012 ميالدي به درازا انجامد، در كمتر 
ترتيب  اين  به  كرد.  خواهد  عبور  اروپايي  برخي  كشورهاي  از  يك سال  از 
اگرچه  يابد.  از بحران خالصي  از آمريكا  اروپا پيش  پيش بيني مي شود كه 
هفته گذشته نيز اعالم شد كه نرخ بيكاري در آمريكا كاهش يافته اما به نظر 
مي رسد بحران از كشورهاي اروپايي سريع تر عبور خواهد كرد. براساس 
پيش بيني كارشناسان بعد از كشورهاي اروپايي، كشورهاي آسياي جنوب 
شرقي نيز به سرعت آثار بحران را كاهش خواهند داد. به طوري كه پس از 
هنگ كنگ، سنگاپور، ژاپن و چين نيز به تدريج به خروج از بحران اقتصادي 

نزديك مي شوند. با اين حال صندوق بين المللي پول ...
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و  افترا  دليل  به  اساس گزارش ها،  بر 
موسوی،  مهندس  عليه  اكاذيب  نشر 
بازپرس شعبه نهم دادسرای كاركنان 
دولت دستور توقيف روزنامه كيهان 
را صادر كرده است. روزنامه كيهان 
هميشه به مصونبت آهنين و فراقانونی 
شهرت داشته است. حال بايد ديد آيا 

مرتضوی دادستان تهران در...

صفحه  3ایران

حکم توقیف کیهان 
صادر شد؛ 

بازنگري مسکو در فروش 
اس- 300 به تهران

جعفر پناهي رئیس هیات 
داوران جشنواره »مونترال« 

صفحه 8سیاست

اندكي بيش از يك ماه ديگر مهلتي كه 
امريكا  جمهوري  رئيس  اوباما  باراک 
براي آغاز مذاكرات هسته يي با ايران 
در نظر گرفته، باقي مانده است. لذا در 
اين فرصت رايزني هاي كاخ سفيد و 
همچنين اسرائيل با كشورهاي منطقه 
افزايش يافته است. از اين رو موضوع 

هسته يي ايران... 

سومين  و  سي  كنندگان  برگزار 
جشنواره فيلم مونترال سه شنبه شب 
كارگردان  پناهي  جعفر  كردند،  اعالم 
بخش  داوران  هيات  رياست  ايراني 
بر  را  رويداد سينمايي  اين  الملل  بين 
لوسيك  سرگئي  داشت.  خواهد  عهده 
رئيس جشنواره فيلم مونترال در اين 

باره اعالم كرد؛ انتخاب جعفر...

صفحه 17 ادبیاتسینما

جدال بر سر 
کتاب هیتلر

»نبرد  كتاب  گزارش ها  برخي  بر  بنا 
رهبر  هيتلر«  »آدولف  نوشته  من« 
در  مدت ها  آن  چاپ  كه  نازي  آلمان 
به  است  ممكن  بود  ممنوع  آلمان 
زودي بار ديگر در اين كشور منتشر 
روزنامه هاآرتص  گزارش  به  شود. 
»شوراي  نام  با  يهودي  سازمان  يك 

مركزي يهوديان آلمان« ... 

اولین مربي ایراني  
فوتبال در اروپا

 ناصر حجازي مي تواند عنوان اولين 
مربيگري  اروپا  در  كه  ايراني  مربي 

كرده را به خود اختصاص دهد. 
وارد  يكشنبه  استقالل  اسبق  مربي 
فني  مدير  عنوان  به  تا  شد  اسلواكي 
فعاليت خود را در باشگاه »داک دونيه 
كا استرادا« )دي استرادا( شروع كند، 

البته اين احتمال وجود دارد ...

صفحه39 ورزشی

جواهر فروشی مظفریان 
در لندن غارت شد
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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 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپيما

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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با شاعران معاصر

علیرضا بهنام 
حکم 

 
 تمام اين روزها بگذرند از من 

ببرند مرا به خياباني بلند 
از زير قارچ اتمي با آن ستونش كه مي درد آسمان 

را 
تا ميدان مجسمه اي بي سر 

]...[ بلند خدايا بلند 
چشم هاي تو همراه من است 
همراه من است زيبايي جهان 

لكنت گرفته ام از اين همه زيبايي 
لكنت گرفته ام از اين همه رعنايي 

لكنت گرفته ام 
حكم ]...[ از روي مجسمه كه مي آيد 

چشم هاي تو همراه من است 
حكم ]...[ از روي بام كه مي آيد 

چشم هاي تو همراه من است 
بلند مي شود صدايم اوج مي گيرد با چشم هاي تو 

اين وسط 
جاري روي زمين و موج موج چشم هاي تو مي آيد 

تا امتداد اين بلند 
اين جهان قرار بود گل بشود جايي كه انقالب و 

آزادي به هم مي رسند 
اين جهان قرار است گل بشود در امتداد زيبايي 

خجسته آن دوچشم 
و چشم هاي ديگر كه از روزگار زيبايي ازلي آزاد 

خراميده اند 
دوزخ به جا مانده از آن همه زيبايي 

و مي بينم 
با پهلويي شكسته يك گل 

با صورتي شكسته يك گل 
با ابرويي شكسته يك گل 

مي گذرد  خيابان ها  بلند  ترعه هاي  از  رنگ  توفان 
اهلل اكبر 

هان بنگريد 
اين چله هم مي گذرد با پرچم عزا 

و باريكه اي از نور 
هنوز مي تابد بر اين بلند 

اينجا خيابان من است 
خيابان من است اينجا 

و زيبايي جهان 
همراه من است 

ساالنه 500 کودک 
در انگلستان سر راه 
گذاشته مي شوند  

 
ساالنه  نوشت؛  گاردين  روزنامه 
انگلستان  سراسر  در  كودک   500
راه  سر  مادرهايشان  و  پدر  توسط 
به  نهايت  در  و  شوند  مي  گذاشته 
برخي  يا  پاكستان  نظير  كشورهايي 
قاچاق  آسيايي  كشورهاي  از  ديگر 
قول  از  گاردين  روزنامه  شوند.  مي 
كودكان  حقوق  از  حمايت  دپارتمان 
انگلستان نوشت؛ ساالنه 500 كودک 
در سنين مختلف توسط والدين خود 
مراكز  يا  ها  خانه  يتيم  نزديكي  در 
سرپرست  بي  كودكان  از  نگهداري 
تعداد 336  اين  از  كه  رها مي شوند 
كه  است  كودكاني  به  مربوط  مورد 

والدين آنها از يكديگر جدا شده اند.

اساس  بر  افزايد؛  مي  روزنامه  اين   
راه  سر  ميزان  رسمي،  آمارهاي 
سال  به  نسبت  كودكان  گذاشتن 
افزايش  درصد   20 ميالدي  گذشته 
به  كودكان  اين  اكثر  و  است  داشته 
پاكستان  به  قانوني  غير  صورت 
قاچاق مي شوند. از طرفي 23 درصد 
نيز به اياالت متحده امريكا، 22 درصد 
به ايرلند و 21 درصد نيز به اسپانيا 

منتقل مي شوند

پس  نيز  مصر  و  فرانسه  استراليا،   .
در  بعدي  هاي  رتبه  در  انگلستان  از 
كودكان  گذاشتن  راه  سر  موضوع 
قرار دارند. همچنين براساس گزارش 
از  حمايت  دپارتمان  رسمي  هاي 
حقوق كودكان انگلستان، اين موضوع 
بيشتر در ميان زوج هايي ديده شده 
با  مختلف  هاي  مليت  از  كه  است 

يكديگر ازدواج كرده اند. 

كه  ميزان  همان  به  شود  مي  گفته 
كودكان در انگلستان سر راه گذاشته 
مي شوند، به همان ميزان نيز كودک 
ربايي در اين كشور ديده مي شود، به 
گونه يي كه روزانه سه تا پنج كودک 
اين كشور توسط آدم  نقاط  اكثر  در 
كشورهاي  به  و  شده  ربوده  ربايان 

ديگر قاچاق مي شوند. 

 موفقیت آلبوم هاي جدید همایون 
شجریان در آلمان

دو اثر موسيقايي »قيژک كولي« و »خورشيد 
آرزو« كه چندي پيش توسط يك كمپاني خارجي 
ورلد  جايزه  برنده  شد،  منتشر  جهاني  بازار  در 
موزيك از كمپاني معتبر نقد صفحات موسيقي آلمان 
شد. به گفته اكارت راهن رئيس شركت توليد كننده 
گروه »دستان« و »همايون شجريان« در تاريخ 15 
آگوست -2009 24 مرداد ماه سال جاري، موفق به 
از سازمان  كسب جايزه موسيقي جهاني و سنتي 
نقد صفحات موسيقي آلمان شده است. اين جايزه 
تنها جايزه معتبر آلمان است كه به تنهايي بر اساس 
ارزش هنري و نه صرفًا به دليل جنبه هاي تجاري 
جهاني  مسابقه  اين  داوران  هيات  شود.  مي  ارائه 
متشكل از تعداد زيادي از منتقدان موسيقي آلمان 
و تهيه كنندگان برنامه هاي تلويزيوني و راديويي 
روند  و  هستند  موسيقي  مختلف  هاي  زمينه  در 
يي  حرفه  افراد  داوري  كننده  منعكس  كه  انتخاب 
باتجربه يي باال در زمينه موسيقي است، بر مبناي 
صداقت بوده و تحت تاثير عوامل خارجي قرار نمي 
دهه  Celestial Harmonies چهار  گيرد. شركت 
است كه موفق به كسب اين جايزه مي شود و اين 
را  جايزه  اين  شركت  اين  كه  است  باري  ششمين 
در زمينه هاي مختلف موسيقي كالسيك آلماني - 
تا موسيقي دنيا به دست آورده است. به  اتريشي 
گزارش ايسنا دو اثر »قيژک كولي« كاري از سعيد 
آرزو«  »خورشيد  و  اصفهان  مايه  در  پوري  فرج 
ساخته حميد متبسم در مايه شور و دشتي است، 
اجراي گروه دستان و  با  مهرماه سال گذشته  كه 
بازار  وارد  آواز«  »دل  توسط  شجريان  همايون 

موسيقي شد. 

حکم توقیف کیهان صادر شد؛ 
آیا مرتضوی مقاومت می کند؟

بر اساس گزارش ها، به دليل افترا و نشر اكاذيب عليه مهندس موسوی، بازپرس شعبه نهم دادسرای كاركنان 
دولت دستور توقيف روزنامه كيهان را صادر كرده است. روزنامه كيهان هميشه به مصونبت آهنين و فراقانونی 
شهرت داشته است. حال بايد ديد آيا مرتضوی دادستان تهران در برابر اين حكم مقاومت خواهد كرد يا آن را 

به اجرا خواهد گذاشت.

 به نقل از ايلنا، به دليل عدم حضور شريعتمداري در شعبه نهم دادسراي كاركنان دولت، قاضي منصوري دستور 
توقيف روزنامه كيهان را صادر كرد. محمود عليزاده طباطبائي با اعالم اين خبر به خبرنگار ايلنا گفت: به وكالت 
از عليرضا بهشتي شكايتي عليه شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان طرح و پرونده به شعبه نهم دادسراي 

كاركنان دولت ارجاع شد. 

وي ادامه داد: بازپرس شعبه تاكنون دو بار مديرمسئول روزنامه كيهان را احضار كرده كه به دليل عدم حضور 
وي، قاضي منصوري دستور توقيف روزنامه را صادر كرده و براي موافقت پرونده را به دادستاني تهران ارسال 
كرده است. وكيل عليرضا بهشتي اظهار داشت: در صورتي كه دادستان تهران با اين دستور مخالفت كند ، پرونده 

براي حل اختالف بين بازپرس و دادستان به دادگاه ارجاع خواهد شد.

عليزاده طباطبايي كه وكالت ميرحسين موسوي را برعهده دارد، از شكايت عليه روزنامه هاي وطن امروز و جوان 
خبر داد و گفت: بعد از انتشار مطالبي در مورد ترور مرحوم آيت، شكايتي با وكالت از مهندس موسوي عليه اين 
دو روزنامه در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت مطرح كرديم كه قرار شد روز شنبه توضيحات تكميلي را 

ارائه دهيم.

وي افزود: اين روزنامه ها با يكي از نمايندگان دور اول مجلس مصاحبه و اعالم كرده اند زماني كه مرحوم آيت 
مي خواست عليه ميرحسين موسوي مداركي ارائه دهد، ترور و بعدها آن مدارک در وزارت امور خارجه پيدا شد. 
اين روزنامه ها به طور تلويحي مهندس موسوي و طرفدارانش را متهم به ترور مرحوم آيت كرده اند كه مصداق 

افترا و نشر اكاذيب است.
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چرا شادي از 
جامعه رخت بر 

بسته است؟    
 

تقي آزاد ارمكي

ناراحتي  و  غم  به  ایراني  جامعه  
شهرت  خوشي  و  شادي  از  بیش 
در  ناراحتي  و  غم  حضور  دارد. 
مقابل شادي و راحتي در گذر زمان 
صفتي از مجموعه صفات مردم و 
جامعه ایراني شده است. گویي که 
وجود غم و ناراحتي مردم ایران را 

شادتر ! مي کند.
جامعه  ايراني به غم و ناراحتي بيش از شادي و خوشي شهرت 
دارد. حضور غم و ناراحتي در مقابل شادي و راحتي در گذر 
زمان صفتي از مجموعه صفات مردم و جامعه ايراني شده است. 
گويي كه وجود غم و ناراحتي مردم ايران را شادتر ! مي كند. اگر 
بخواهند باشند و زنده بمانند بايد غمبار باشند. در اين كه صفت 
اصلي و عمومي جامعه ايراني غم و ناراحتي و در خودرفتن و 
يأس است و ميل كمي به شادي دارد، اتفاقي تازه نيست و امري 
تاريخي است. ريشه هاي آن را بايد در حوادث تاريخي و فرهنگ 
ايرانيان  ما  كرد.  جست وجو  ايراني  جامعه  بر  حاكم  انديشه  و 
حتي در روزهاي تولد بزرگان دين نيز به سراغ غم و غصه ها 
براي  به طور خاص  اگر هم روزهايي  كنيم.  تا شادي  مي رويم 
شادي طراحي شده است و بايد مردم به شادي اقدام كنند و اگر 
خداي نكرده كسي يا گروهي اظهار به شادي كند با او برخورد 
مي شود و صفات بد و زشت براي آنها ياد مي شود. ما جاي همه 
شادي ها را غم گذاشته ايم. چون اينگونه هستيم ديگر انتظار اينكه 
بر اثر حادثه اي چون پيروزي در انتخابات نمي توانيم شاد باشيم 

و مردم هم احساس شادي كنند، نداريم. 
ايام عيد نوروز و ديگر زمان هايي كه براي شادي و راحتي آمده 
به غم و  به سرعت  ايران عمل مي شود كه  به گونه اي در  است، 
ناراحتي تبديل مي شود. حضور با هم مردم در ايران منشا اختالف 
با هم جمع مي شوند  كه  ايران وقتي  ناراحتي مي شود. مردم  و 
و  نزاع  و  دعوا  منشا  ايران  مردم  مي رسند. جمع شدن  نزاع  به 
ناراحتي است. اينكه گفته مي شود دوري و دوستي نشان از اين 
امر دارد، در ايام عيد و ديگر تعطيالت طوالني بيشترين حوادث 
ناگوار در ميان مردم به وقوع مي پيوندد. از همه بدتر جنگ ها و 
جدال ها و تصادفات جاده اي است. اگر مردم حركت نكنند و براي 

ديدار يكديگر اقدام نكنند كه دچار حادثه نمي شوند. اين مدل را 
مي توان در رفتارهاي سياسي آنها هم ديد. وقتي مردم به دعوا و 
نزاع مي رسند كه قصد اصالح و تغيير را دارند. وقتي مردم براي 
بهتر شدن اوضاع اقدام مي كنند با يكديگر دعوا مي كنند. دعوا و 
نزاع و درگيري در ميان مردم ايران در زماني به وقوع مي پيوندد 
ايران  مردم  اصالحگرايي  مي آيد.  پيش  اصالح  براي  اقدام  كه 
هميشه مقدمه دعوا و نزاع و در نهايت جنگ هاي ناتمام و ماندگار 
بوده است. در جريان رشد و پيشرفت و اصالح بوده است كه 
دعواها و درگيري ها و كشت و كشتارها شروع شده و در نهايت 
نابودي بخشي از جامعه محقق شده است. در حالي كه جامعه اي 
كه حالت طبيعي دارد و غم و شادي اش از يكديگر جدا شده است 
و هر يك كاركرد خاص خود را دارد، جمع شدن و اقدام براي 
بهبود به بهبود مي انجامد تا دعوا، ناراحتي، غم و تزاحم. شايد 
جامعه ايراني وضعيت طبيعي ندارد. شايد جامعه ايراني به لحاظ 
طبيعي  حالت  از  نظام سياسي  و  دولت  زياد  بسيار  دخالت هاي 
خارج شده و هميشه به غم و ناراحتي ميل پيدا كرده است. اينكه 
اقتصاددانان  تا  بايد جامعه شناسان  نيستند؟  ما شاد  چرا مردم 
بپردازند زيرا  به بحث و تحقيق  و روانشناسان و دين شناسان 
روانشناسان كه ساده ترين راه حل را انتخاب كرده و يأس ممتد 
ايراني را راز غم مي دانند. اقتصاددانان نيز به مشكالت اقتصادي 
توجه مي كنند و دين شناسان نيز بداخالقي را راز اصلي غم گرايي 
ايرانيان مي دانند. در حالي كه مشكل در نظام اجتماعي است. راز 
در  است.  اجتماعي  مناسبات  در  ايراني  جامعه  غمگرايي  اصلي 
نوع مداخله گري دولت در امور اجتماعي است. در مشكالتي است 
كه براي مردم در مناسبات اجتماعي ايجاد شده است. و... بدين 
لحاظ است كه بايد جامعه شناسان تا ديگر محققان به اين حوزه 
آمده و راز و رمزهاي موجود را بازگو كنند. اينكه مردم ايران 
براي  باشد.  داشته  منفعت  بسياري  براي  مي تواند  نيستند  شاد 
كساني كه عدم حضور شاد و فعال مردم در زندگي را براي بقا 
بايد  بر جامعه  براي قطع مناسبات غلط حاكم  مناسب مي دانند. 
راه هاي دستيابي به شادي و حذف غم و ناراحتي را يافت. در 

اين نوشتار به چندين گام و راه اشاره مي شود: 

1 - اين يكي از گام هايي است كه در ايران امروز بايد دنبال شود، 
تمايز از فضاهاي غمبار و شادي آفرين است. اختالط بين اين دو 
حوزه و عرصه راهي براي سياه جلوه دادن فرهنگ و اخالق و 

رفتار مردم است. 

غمبار  كه  وضعيت هايي  شادي،  و  خنده  به  دعوت  جاي  به   2-
است بايد مورد تامل و تحقيق و بازشناسي قرار گيرد. 

3 - گام ديگر دستيابي به شادي تا غم، اجازه حركت جامعه بدون 
دخالت دولت و حوزه سياسي است. اگر حدومرز حوزه سياسي 
كشور معلوم شود، عمل اجتماعي در بيشتر سطوح شفاف شده 
بدون  نتيجه شادي  ايراني معلوم خواهد شد. در  نهايت عمل  و 
فشار، زور و دستورالعمل محقق خواهد شد.در اين شرايط ديگر 
نيازي به ژست گرفتن در شاد بودن از نوع چيني آن نخواهيم 
داشت. به صورت ايراني و اسالمي خواهيم خنديد و ديگر نيازي 
داشت.  نخواهيم  شدن  شاد  در  چيني  فرهنگ  از  مدل سازي  به 
زيرا مردم چين در ضمن اينكه در نظام سلطه و خستگي از كار 
قرار دارند، با لبخندي مختصر به شاد بودن خود و همراهانشان 
تظاهر مي كنند. جامعه ايراني شاد بودن را با ظرافت هاي ديني و 
اخالقي ايراني و اسالمي بروز خواهد داد تا چيني كه مصنوعي 

و ساختگي است.  
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پشت پرده
- کمک مالي ایراني ها به نامزد مخالف کرزي

ايران و  افغانستان در تحليلي درباره حمايت هاي  از رسانه هاي  يكي 
دولت  كه  حالي  در  است؛  نوشته  افغان  متفاوت  نامزد  دو  از  پاكستان 
پاكستان تالش مي كند انتخابات به نفع كرزي به پايان برسد، بسياري 
از هزينه هاي فعلي كمپين دكتر عبداهلل عبداهلل از سوي حاميانش در ايران 
تامين مي شود. يكي از شواهدي كه بر آن تاكيد شده، عالقه پيشين دولت 
ايران به حمايت از چهره هاي جهادي افغانستان است. در اين يادداشت 
آمده است؛ »گذشته ها نشان داده است احمد شاه مسعود در زماني كه 
از  بعد  به عنوان فرمانده نظامي حزب جمعيت خدمت مي كرد و حتي 
آنكه به رياست شوراي نظار )شوراي نظارت كننده( منصوب شد، بارها 
و بارها مورد حمايت مالي ايران قرار گرفت كه اين رابطه دوستي ايران 
و مجاهدين همچنان پا برجاست و شاهد اين امر تحصيل پسر مرحوم 
احمد شاه مسعود در يكي از بهترين دانشگاه هاي تهران است.« از ديگر 
شواهد اين امر حمايت برخي از چهره هاي معروف پارلمان از عبداهلل 
عبداهلل است كه اين نمايندگان به داشتن روابط دوستانه و صميمي با 
ايران شهرت دارند. عبداهلل وزير خارجه دولت موقت و كابينه اول كرزي 

بوده و به داشتن روابط خوب با ايران شهره است.

- نامه برادر همسر ترانه موسوي به کروبي
سيدحسين شاهمرادي برادر همسر ترانه موسوي )احتمااًل مقيم كانادا( 
جم  جام  ديروز  روزنامه  در  و  داده  كروبي  مهدي  به  كه  يي  نامه  در 
توليد  درباره چگونگي  اظهارات كروبي  از  تلويحًا بخشي  منتشر شده، 
گزارش سيما درباره ترانه موسوي را تاييد كرد.در اين نامه آمده است؛ 
در ديداري كه دريافته بوديد برنامه تلويزيوني خانم ترانه موسوي به 
طريقي با خانواده ما ارتباطي دارد ماجرا را از بنده جويا شديد و عرض 
كردم كه بنا به مسائل و مصالحي كه باور داريم اين قصه را براي هيچ 
يك از بزرگان نگفته ام و نخواهم گفت چراكه توطئه رسانه هاي بيگانه 
را  ناصبوري دوستان  و  ام  ديده  را  انگيزي دشمنان  فتنه  دانم.  مي  را 
چشيده ام. اصرار ورزيديد. خاموش ماندم. قول داديد تنها براي اطالع 
ارادت  نقل قول هاي خاص. قول شما و  براي  نه  خود كنجكاويد حتي 
اين كمترين به امام، آن مراد فرزانه يي كه لباس عالمان بر تنم پوشاند، 
قفل سكوتم را نزد شما و تنها شما شكست تا در سينه شما و تنها شما 
بماند و عرض كردم كه قصدم فقط افشاي توطئه دشمنان و خاموش 
كردن فتنه آنان بوده و شنيديد. ليكن با كمال تعجب و تحير 26 مردادماه 
بخشي از عرايض من با آب و تاب در صفحه نخست نسخه الكترونيكي 
ناباورانه مطلب  روزنامه جنابعالي و به اسم و امضاي شما درج شد. 
را خواندم و تاسف و دريغم عالوه شد آن گاه كه ديدم آنچه گفته ام، 

نگفته ايد،
کروبي به دنبال شبکه تلویزیوني 

 خبرها حاكي از آن است كه كارهاي مقدماتي راه اندازي شبكه ماهواره 
يي صبا از سوي مهدي كروبي صورت گرفته است. وي چهار سال پيش 
پس از آنكه احمدي نژاد در يك انتخابات پراما و اگر بر مسند رياست 
جمهوري ايران نشست، درصدد بود تلويزيون صبا را با مديريت بهروز 
افخمي، كارگردان صاحب سبك ايراني راه اندازي كند.نكته مهم در اين 
است كه چند نفر از كارگردان هاي داخل ايران اعالم آمادگي كرده اند با 
كروبي در اين تلويزيون ماهواره يي همكاري كنند. قرار است دفتر اين 

روزنامه در يكي از كشورهاي خاورميانه باشد. 
 

عرب سرخي به بیمارستان منتقل شد

 فيض اهلل عرب سرخي يكي از اعضاي مركزي سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي روز گذشته به دليل وخامت جسمي به بيمارستان منتقل شد. 
عرب سرخي كه نزديك به يك ماه است در زندان اوين تحت بازداشت 
است روز گذشته براي مداوا به بيمارستاني متعلق به يكي از نهادهاي 
نظامي در شمال غرب تهران منتقل شد. گفته مي شود وي پيش از انتقال 
به بيمارستان چند روز در بهداري اوين بستري بوده كه با وخيم شدن 

حالش به بيمارستان منتقل مي شود.

ادعاي حکمتیار در مورد ایران؛ 

گلبدين حكمتيار در مصاحبه با شبكه اسكاي نيوز بريتانيا به ايران و 
پاكستان اتهاماتي را وارد ساخت. به گزارش عصر ايران اين شخصيت 
افغاني گفت؛ »دولت هاي ايران و پاكستان تاكنون صدها نفر از مجاهدان 
افغاني را دستگير كرده و به دولت امريكا تحويل داده اند. حتي ايران مي 
خواست من را هم به دولت امريكا تحويل بدهد. برادر من هم شش ماه 

در بازداشت ايراني ها بود.«
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ماجرای قتل
ترانه موسوی

انتقاد  ای  نامه سرگشاده  انتشار  با  مهدی کروبی 
در  تلویزیونی  برنامه  بودن"  "سناریو  افشای  از 
مورد تکذیب قتل ترانه موسوی را مردود دانسته 
و تاکید کرده که بدون سند و مدرک موضوعی را 

مطرح نمی کند.

گزارش های مربوط به تجاوز جنسی و قتل زنی به نام ترانه 
انتخابات  از  پس  برانگيز  بحث  ماجراهای  يكی  به  موسوی 

اخير رياست جمهوری ايران مبدل شده است.

در ميان گزارش های خبری مربوط به تظاهرات اعتراضی 
ايران در سايت های اينترنتی، گزارشی نيز منتشر شد حاكی 
از اينكه در جريان برگزاری مراسم يادبودی در مسجد قبا 
در روز 7 تيرماه، ماموران لباس شخصی زنی به نام ترانه 
موسوی را دستگير كردند و با خود بردند و تالش خانواده 

اين زن برای يافتن او به جايی نرسيد.

ماجرای قتل ترانه موسوی به انتقاد گسترده جهانی از دولت 
ايران منجر شد

ظاهرا ترانه موسوی همراه با چند تن از دوستان خود تصادفا 
به محل گردهمايی معترضان به انتخابات رفته بود و به نظر 

نمی رسد كه قصد شركت در اين تظاهرات را داشت.

طبق اين گزارش ها، كه مقامات دولتی آن را تاييد نكرده اند، 
وحشيانه  تعرض  مورد  بازداشت،  زمان  در  موسوی  ترانه 
درمان  برای  لباس شخصی  ماموران  و  گرفت  قرار  جنسی 
منتقل  بيمارستان  به  او  خود،  اقدام  اين  از  ناشی  عوارض 
كردند اما بعدا او را از بيمارستان تحويل گرفتند و به نقطه 
های  بيابان  در  او  سوخته  جسد  اينكه  تا  بردند  نامعلومی 

اطراف قزوين يافت شد.

در نتيجه، ادعا شده است كه ماموران دولتی به خاطر اينكه 
نشود،  آشكار  موسوی  ترانه  قتل  و  جنسی  تجاوز  شواهد 

جنازه او را به آتش كشيدند.

در گزارش های اينترنتی، يك عكس منتسب به ترانه موسوی 
هم انتشار يافته كه در برخی پوسترهای اعتراضی ايرانيان 

خارج از كشور نيز منعكس شده است .

از  را  تندی  انتقادات  موسوی  ترانه  قتل  ماجرای  انتشار 
انتخابات  از  اعتراضات پس  در جريان  ايران  دولت  عملكرد 
به هاشمی  نامه خود  در  هم،  كروبی  مهدی  و  آورد  پی  در 
اقدامات خشونت  به  رفسنجانی حاوی درخواست رسيدگی 
آميز ماموران، به ماجرايی اشاره كرد كه ظاهرا به جزئيات 
انتشار يافته در مورد سرنوشت اين زن ايرانی بی شباهت 

نيست.
در مقابل، برخی مقامات و منابع خبری دولتی در ايران كل 
اين ماجرا را مجعول دانستند و برنامه تلويزيونی 20:30 هم 
همراه با مصاحبه با "مادر و خواهر ترانه موسوی" بخشی 
اختصاص  احوال  ثبت  سازمان  مقام  يك  با  مصاحبه  به  را 

داد.
ترانه  نام  با  نفر  چهار  تنها  كه  گفت  احوال  ثبت  مقام  اين 
موسوی در اسناد اين سازمان وجود دارند كه مشخصات 
هيچكدام با فرد نام برده در گزارش های مربوط به تجاوز و 

قتل توسط ماموران لباس شخصی انطباق ندارد.

قانع نكرد و برخی سايت  اين توضيحات مخالفان دولت را 
موسوی  ترانه  نام  به  ديگر  فرد  چند  وجود  از  خبری،  های 
خبر دادند و يا گفتند كه احتمال دارد فرد مقتول، دارای نام 

خانوادگی مركب بوده باشد.

نامه های مبادله شده بين آقايان شاهمرادی و كروبی هم كه 
ظاهرا حاكی ناكام ماندن تالش تلويزيون دولتی برای خاتمه 
دادن به ماجرای ترانه موسوی است، كمكی به رفع ابهامات 

موجود و روشن ساختن اين ماجرا نكرده است.

درخواست خانواده بازداشت شدگان حوادث اخير 

آزادي 
زندانیان 

 

 خانواده هاي زندانيان سياسي با صدور بيانيه اي با تاكيد بر ادامه تالش هاي 
 ايشان به عملكرد قوه قضائيه در اين راستا انتقاد كردند. در اين بيانيه آمده 
استخالص  براي  سياسي  زندانيان  خانواده هاي  كه  است  ماه  » دو  است:  
در  راحت  خواب  كه  مادراني  گرفته اند.  يجيب  امن  ختم  دربندشان  عزيزان 
كه  ظلمي  همه  اين  از  را  خود  خشم  كه  پدراني  شده،  سلب  آنان  از  فراق 

مي بينند، براي حفظ مصالح كشور فرو مي خورند و همسراني كه يادآوري 
در هم  را  قلب هايشان  زندگي شان  يار  عذاب هاي  و  مرارت ها  از  لحظه اي 
پرده هاي شرم آور  نظاره گر  فرزنداني كه متحير و مضطرب  مي فشارد و 
قصه هاي تلخ  هستند و وابستگاني كه همه اين دردها را درد خود مي دانند 
و از هرگونه همدردي دريغ نورزيده اند.« اين بيانيه مي افزايد: » ما خانواده 
زندانيان سياسي از آغازين روزها به اشكال مختلف به گوش مراجع بزرگوار، 
علما، فضال ، انديشمندان و نيز مسووالن قوه قضائيه و مقننه رسانديم. اما 
با  مع االسف، رئيس قوه قضائيه به عنوان مهم ترين مرجع رسمي و قانوني، 
تعلل در رسيدگي به وضعيت عزيزانمان و از آن غيرقابل گذشت تر با عدم 
پاسخگويي به درخواست مالقات ما براي هميشه نقطه تاريكي در كارنامه 
خود در نظام اسالمي باقي گذاشت. همچنين ضمن سپاس از اقدام مدبرانه 
با  و  ملت  خانه  در  اخير  بازداشت  شدگان  وضعيت  بررسي  كميته  تشكيل 
حقايق  روشن شدن  قصد  به  كه  آزاده اي  و  وارسته  نمايندگان  از  سپاس 
كه  مي خواهيم  عزيزان  اين  از  مي كنند،  وظيفه  انجام  كميته  اين  در  مجدانه 
در تحقيقات خود مسائل را عميق تر جست وجو كنند. بنابراين براي اطمينان 
خاطر از صحت و سالمت و جسم و روان عزيزانمان حضور تيم پزشكي 

مجرب و بي طرف را در بازديدها مورد تاكيد قرار مي دهيم.« 
اين بيانيه تاكيد كرده است: »الزم است هشدار دهيم كه اينك بعد از فشار 
 روي زندانيان نوبت خانواده هاي آنان رسيده كه به تاوان افشاگري پيرامون 
در  هم  آن  ياري،  و  مدد  درخواست  منظور  به  عزيزانشان صرفا  وضعيت 
براي  فراگير  و  دولتي  رسانه هاي  همكاري  عدم  دليل  به  محدود  حوزه اي 
قرار  غيرمسوول  مراجع  حتي  قضايي  يا  مراجع  فشار  تحت  خبررساني، 
معرض  در  سياسي  زندانيان  خانواده هاي  اعضاي  امنيت  امروز  مي گيرند. 
و  بازداشت شدگان  با  مالقات ها  اصطالح  به  بعضي  در  و  است  تهديد 
تهديد  ديگر  اذيت هاي  و  آزار  و  دستگيري  به  خانواده ها  آنان،  در حضور 

مي شوند.« 

خانواده هاي بازداشت شدگان حوادث اخير اشاره كرده اند:  »نكته ديگري كه 
است،  كرده  نگران  حال  عين  در  و  متعجب  شدت  به  را  خانواده ها  بعضي 
اصرار عزيزانشان بر عدم نياز به وكيل است. طبيعي است كه ايشان خود 
بايد برگه وكالت را امضا كنند و امتناع از اين امر به معني محروم ماندن از 
حقي قانوني است كه به نظر نمي رسد در شرايط طبيعي هيچ كس راضي به 

آن باشد.« 

خانواده هاي بازداشت شدگان در نهايت از مسووالن تقاضا كردند:  » آزادي 
فوري و بي قيد و شرط جگرگوشه هايمان هنگامه شهيدي، ژيال بني يعقوب، 
روشنك  نظرآهاري،  شيوا  امرآبادي،  مهسا  سحابي،  توحيدلو،  هاله  سميه 
سياسي، شايسته اميري، سعيده كردي نژاد، زهرا توحيدي، نيلوفر و آذرچهر 
شفيعي، فرشته ميرزايي و ديگر زنان دربند خواسته عاجل ماست و در غير 
اين صورت اقدامات بعدي را به مدد الهي و ياري هموطنان حاضر در صحنه 

آغاز خواهيم كرد.« 

درخواست ایران براي ممنوعیت 
حمله نظامي به تاسیسات هسته اي 

 
  ايران در نامه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي در دستور 
به حمله مسلحانه  تهديد  يا  قرار گرفتن ممنوعيت حمله  كار 
عليه تاسيسات هسته اي در حال كار يا در دست ساخت را 
خواستار شد. چنانچه در خواست ايران مورد پذيرش آژانس 
بين المللي انرژي اتمي قرار گيرد، اين درخواست در اجالس 
عمومي آژانس كه طي چهار هفته  آينده در وين برگزار خواهد 
شد، در دستور كار قرار مي گيرد.به گزارش ايسنا،در بخشي 
از اين نامه در خصوص »ممنوعيت حمله يا تهديد به حمله 
يا در دست  كار  تاسيسات هسته اي در حال  عليه  مسلحانه 
ساخت« آمده است: حوادث يا وقايعي همچون تهاجم نظامي 
و  عمومي  اذهان  بر  جدي  تاثيرات  هسته اي  تاسيسات  عليه 
متعاقب آن حمايت آنها از توسعه بيشتر استفاده صلح آميز 
از انرژي هسته اي دارد. در اين نامه آمده است: با توجه به 
تحوالت گسترده و گسترش كاربردهاي انرژي هسته اي در 
سراسر جهان از زمان تصويب آخرين قطعنامه در دو دهه 
گذشته، شامل بيش از  400 نيروگاه توليد برق هسته اي، بيش 
از  300 راكتور تحقيقاتي و چندين تاسيسات كه دربردارنده 
مقادير متنابهي از مواد راديواكتيو هستند، تجديد درخواست 

براي اقدام دسته جمعي جهت جلوگيري از هرگونه حمله يا 
تهديد به حمله نظامي عليه هرگونه تاسيسات هسته اي در حال 
فعاليت يا در دست ساخت ضرورت فوري دارد. حداقل انتظار 
به عنوان  اتمي  انرژي  بين المللي  از آژانس  بين المللي  جامعه 
مهمترين سازمان مرتبط، اين است كه قطعنامه اي بر اساس 
تصميمات گذشته و با توجه به تحوالت جديد تصويب نمايد. 
پايه واقعيت ها و نگراني هاي پيش گفته و براساس ماده  بر 
نامه كنفرانس عمومي، درخواست مي شود كه يك  آيين   13 
نشست  پنجاه و سومين  موقت  كار  دستور  در  تكميلي  بند 
به  تهديد  يا  حمله  » ممنوعيت  تحت عنوان  عمومي  كنفرانس 
حمله مسلحانه عليه تاسيسات هسته اي در حال فعاليت يا در 
اين پيشنهاد در شرايطي از  دست ساخت« قرار داده شود. 
سوي ايران ارائه شده است كه در ماه هاي اخير گزارش هاي 
متعددي از احتمال حمله نظامي اسرائيل به تاسيسات اتمي 
ايران منتشر شده بود.با اين حال علي اصغر سلطانيه نماينده 
ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد كه پيشنهاد 
تازه ايران ربطي به تهديدهاي اسرائيل ندارد.او به خبرگزاري 
هيچ  نيستيم،  اسرائيل  نگران  »ما  است:  گفته  آسوشيتدپرس 
كه  گفت  سلطانيه  كند.«  كاري  ايران  عليه  ندارد  جرأت  كس 
ايران »به طور اصولي« خواستار ممنوعيت بين المللي تهديد 
جامعه  كه  آنجا  از  و  است  هسته اي  تاسيسات  عليه  نظامي 
همه  مي رود  انتظار  دارد،  نگراني  مورد  اين  در  بين المللي 

كشورهاي عضو از پيشنهاد ايران حمايت كنند. 

ایران



7 هفته نامه پرشین جمعه 30 مرداد ماه 1388   -  شماره 110

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

www.iranianstudy.com

میر حسین موسوي بخواند 

این موارد را به کار ببندید 
تشکیالت تان موفق شود! 

مهدي طوسي 

همانطور كه در خبرها متوجه شديد ميرحسين موسوي باالخره تشكيالتي به اسم »راه سبز اميد« 
را ايجاد كرد و گفت اين تشكيالت در ادامه همان شعار »هر ايراني يك ستاد« است. با توجه به اينكه 
در حال حاضر اينگونه تشكيالت ها در ايران پيامد تلخي از جمله زنداني شدن در اوين و بازداشت 
دردناكي! مثل حضور در يك زندان غير استاندارد را به همراه دارد بنابراين بنا را بر اين گذاشته ايم 
كه به مير حسين موسوي به عنوان همه كاره اين تشكيالت توصيه هايي بدهيم كه با به كار بستن 

آن براي اعضاي تشكيالتش حوادث ناگواري پيش نيايد: 
از رنگ نامرئي به  - رنگ سبز خيلي جيغ و توي چشم است. به مير حسين توصيه مي كنيم كه 
عنوان نماد حزبش استفاده كند. او مي تواند اسم حزبش را بگذارد تشكيالت راه نامرئي اميد و به 
اين طريق كساني را كه در فكر بازداشت اعضاي اين تشكيالت از روي شناسايي رنگ سبز هستند 

را دچار گمراهي بكند! 
- همانطور كه مي دانيد مي گويند كه در يك بازداشتگاه غيراستاندارد اتفاقات  دردناكي! افتاده است. 
بنابراين به ميرحسين توصيه مي كنيم  قبل از اينكه تشكيالتش را رسميت ببخشد برود توي شهر و 
هر چه بازداشتگاه غير استاندارد وجود دارد را شناسايي كند و بعد از اعضاي تشكيالتش بخواهد 

كه حتي المقدور اطراف اينجور بازداشتگاه ها تجمع نكنند! 
- توصيه مي كنيم  مير حسين به اعضاي تشكيالتش اعالم كند كه حتي اگر مي خواهند از نماد سبز 
استفاده بكنند به جاي بستن مچ بند سبز، از كمربند سبز، آن هم براي بستن شلوار استفاده بكنند؛ 
چرا كه ممكن است  مچ بند سبز را از دور دست اعضاي تشكيالت باز كنند اما كمربند سبز كسي را 

باز نمي كنند و اگر بخواهند هم بكنند در بازداشتگاه هاي غير استاندارد باز مي كنند! 
- توصيه مي كنيم كه مير حسين تمام اعضاي تشكيالتش را گرفته و تا مي توانند بخورند آنها را با 

جسم خيلي سخت بزند؛ آخر آنها بايد به كتك خوردن با يك جسم سخت عادت كنند! 
- توصيه مي كنيم كه مير حسين به اندام اعضاي تشكيالتش با دقت نگاه كند و هر وقت با فردي 
كه بدنش برنزه بود مواجه شد بالفاصله عذر او را بخواهد و به او بگويد: »شما نمي توانيد عضو 
تشكيالت راه سبز اميد بشويد چرا كه اگر يك روز در خيابان سياه و كبود بشويد به دليل برنزه 
بودن كبودي بدن تان ديده نمي شود و ما نمي توانيم ثابت بكنيم كه اعضاي تشكيالت مان كتك 

 خورند!« 
- توصيه مي كنيم كه مير حسين موسوي براي تمام اعضاي تشكيالتش يك دادگاه برگزار كند و از 
همه آنها بخواهد كه در آن دادگاه اعتراف كنند  از يكسري كشورهاي معلوم الحال پول مي گرفتند تا 
در تشكيالت راه سبز آب نبات چوبي سبز توزيع بكنند! حسن اين كار در اين است كه وقتي بخواهند 

به طور جدي اعتراف كنند دست و پاي شان را گم نمي كنند! 
- توصيه مي شود آنهايي  كه از گوجه سبز و سبزي و خيار خوششان نمي آيد را در تشكيالت راه 
سبز راه ندهند؛ چون هر كسي  از خوردني هاي سبز بدش بيايد ممكن است چون مچ بند سبز او را 

ياد خيار و گوجه سبز و سبزي مي اندازد بنابراين مچ بند نبندد! 
- مير حسين بايد بداند كه خيلي ها از خوردن قرص بدشان مي آيد و حتي زماني كه سردرد دارند 
هم از قرص استفاده نمي كنند. بنابراين اين افراد براي عضو شدن در تشكيالت راه سبز اميد خوب 

نيستند چرا كه خوردن قرص در زندان الزم و البته اجباري به نظر مي رسد! 
- برخي از افراد هستند كه وقتي در زندان قرار مي گيرند مي دانند كه در انتخابات تقلب نشده اما 
دوست ندارند به مير حسين خيانت كنند؛ به مير حسين توصيه مي كنيم كه اين افراد را بيشتر آزار 
و اذيت كند، چرا كه قاعدتا اين افراد در زندان بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند و از همين االن بايد 

خودشان را آماده اين نوع مورد توجه قرار گرفتن كنند! 
- به مير حسين پيشنهاد مي كنيم كه حتما به كساني كه در خيابان مي آيند يك پولي ... چيزي بدهد. 

چرا كه در غير اين صورت در دادگاه آدم حكم آش نخورده و دهن سوخته مي شود! 
- به اعضاي اين تشكيالت توصيه مي كنيم كه روزي چند بار سرشان را بزنند به ديوار سيماني 
داشته  آمادگي  بخورد  يكسري جسم سخت  به  است سرشان  قرار  كه  براي روزهاي سختي  تا 

باشند! 
- آقاي مير حسين؛ راستش را بخواهيد راه اين يكي را نمي دانم كه اعضاي تشكيالت شما چه جوري 
مي توانند خودشان را آماده كنند كه اگر روزي در يك بازداشتگاه غير استاندارد قرار گرفتند تحمل 

موارد دردناک! را داشته باشند! لطفا اگر مي شود براي اين يكي مشكل خودتان راهي پيدا بكنيد! 
- به مير حسين توصيه اكيد مي كنيم كه برخي از اعضاي تشكيالتش را بگذارد كنار پياده رو و 
خودش برود و از طبقه اول )و بلكه هم كمتر!( به آنها شليك كند! باالخره بد نيست كه آنها در مقابل 

مردن به اين شيوه نيز آمادگي هاي الزم را داشته باشند! 
- به همه دوستاني كه تمايل دارند بروند و عضو تشكيالت راه سبز اميد بشوند توصيه مي كنيم كه 
بروند توي خيابان و هر كس كه مننژيت گرفته را پيدا كرده و بگويند با آنها كاري بكند تا مننژيت 
بگيرند؛ با اين كار شما به خودتان واكسن مننژيت زده ايد و اگر برويد بازداشتگاه به اين دليل دار 

فاني را وداع نخواهيد گفت! 
از اعضاي  و  بدهد  دادگاه ديگر تشكيل  بار چندم يك  براي  كه  پيشنهاد مي كنيم  به مير حسين   -
تشكيالتش بخواهد كه در تمام ساعات اين دادگاه بگويند: من اعتراف مي كنم كه چند تا بانك و 

همچنين چند تا سيگار را آتش زدم! 
- به دوستاني كه تحت هر شرايطي دوست دارند  پا به پاي مير حسين در تشكيالت راه سبز اميد 
حضور داشته باشند توصيه مي كنيم كه در طول روز چند بار پياز پوست بكنند و بگذارند جلوي 
چشم شان تا همين جور آب از چشم شان بيايد. اينجوري در مواقع برخورد با گاز اشك آور 

آمادگي الزم را به دست خواهند آورد! 
- به همه دوستان از جمله مير حسين توصيه مي كنيم كه هر روز و همه جا، حتي زماني كه توي 
من  مي كنم،  اعتراف  من  مي كنم،  اعتراف  من  بگويند:  مدام  دارند  جمعي  دسته  حضور  خيابان ها 
اعتراف مي كنم! چرا كه اعضاي اين تشكيالت بايد بدانند كه باالخره يك روزي بايد اعتراف بكنند! 

پس چه بهتر كه از همين االن اعترافات شان را شروع كنند! 
- به مير حسين توصيه مي كنيم كه از همين االن كه تشكيالتش را راه انداخته هر چه اتاق توي 
منزلش دارد را با بيل و كلنگ خراب كرده و بفرستد پي كارش چرا كه هر لحظه ممكن است متهم 

شود كه دارد اتاق فكر ايجاد مي كند! 

درخواست کلینتون براي 
آزادي شهروندان آمریکایي 

 
 وزير امور خارجه آمريكا از ايران خواست پنج شهروند آمريكايي را آزاد كند. 

نگهداري  را كه در جمهوري اسالمي  »تمامي شهروندان آمريكايي  ايران خواست  از  كلينتون روز شنبه  هيالري 
مي شوند«  فورا آزاد كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، كلينتون در اين رابطه به پنج مورد اشاره كرد كه شامل 
سه شهروند آمريكايي كه اواخر ژوئيه به طور غيرقانوني از عراق وارد ايران شدند، يك محقق آمريكايي - ايراني 
و يك كار آگاه خصوصي و مامور سابق اف  بي  آي است كه ادعا مي شود در سال 2007 در ايران ناپديد شده است. 
وزير امور خارجه آمريكا گفت كه واشنگتن »درخصوص سالمت شهروندان آمريكايي مان كه در ايران بازداشت 
 يا مفقود شده اند عميقا نگران است.« جاشوآ فتل، شين بائر و سارا شورد، سه تبعه   آمريكايي روز 31 ژوئيه در 
منطقه كردستان در شمال عراق در مرز ايران ناپديد شدند. ايران روز سه شنبه به واشنگتن درخصوص بازداشت 
اين افراد از طريق كانال سوئيسي كه حافظ منافع آمريكا در ايران است اطالع داد اما مقامات آمريكايي مي گويند كه 

نمي دانند اين افراد در كجا نگهداري مي شوند. 
كلينتون گفت: يك بار ديگر از دولت ايران مي خواهيم به الزاماتش تحت كنوانسيون وين براي اعطاي حق دسترسي 
كنسولي عمل كند و اين سه آمريكايي جوان را بدون تاخير بيشتر آزاد كند. وي همچنين در مورد كيان تاج بخش  
 اشاره كرد و گفت كه او كارش را صرف تقويت تفاهم دوجانبه ميان ايران و آمريكا كرده است.وزير امور خارجه   
آمريكا گفت كه ايران بايد فورا تاج بخش را از بازداشت آزاد كند و به وي اجازه دهد ايران را براي دنبال كردن 
فعاليت هاي آكادميك ترک كند.تاج بخش به همراه 100 نفر ديگر به اتهام اغتشاش پس از انتخابات در ايران محاكمه 
از 9 مارس  لوينسون، مامور سابق اف بي آي كه  افزود كه واشنگتن همچنين براي سرنوشت رابرت  شد.كلينتون 
2007 در ايران ناپديد شد، نگران است.كلينتون از ايران خواست »در ارائه هر گونه اطالعات در خصوص مكان وي 
و تضمين بازگشت به موقع او به آمريكا كمك كند.« وزير امور خارجه آمريكا افزود كه هدف آمريكا »اطمينان يافتن 
از بازگشت ايمن تمامي شهروندان آمريكايي مفقود شده يا غيرمنصفانه بازداشت شده در سريع ترين زمان ممكن 

است تا اينكه بتوانند به سوي خانواده هايشان باز گردند.« 

صداي واقعي ملت 
 

سياوش جمادي 

ملت كليتي است از عناصر متكثر ديني، قومي، زباني، جنسي، شغلي و طبقاتي، فرهنگي، فكري و غيرذالك. اين را همه 
مي دانند و طرح آن بدون پوزش خواهي از خواننده باري است بر خاطر نويسنده، ليكن با همه اينها قابل فهم نيست 
كه چرا دولتمردان به همان آساني كه به نمايندگي از جانب خدا حرف مي زنند مكررا عقايد و اهداف خود را به مردم 

نسبت مي دهند: مردم ايران چنين و چنانند؛ مردم اين را مي خواهند، مردم آن را نمي خواهند. 
از مردم به قدرت رسيده  با آراي بي خدشه درصدي  انتخاباتي هرچه بي واسطه تر  اگر در  رئيس جمهوري حتي 
به  آنان كه در يك زمان  نمي كنند. حتي  فكر  مثل رئيس جمهور  باشد رئيس جمهور همه مردم است و مردم همه 
موافق  او  با  است  و مي كند ممكن  و مي گويد  كه رئيس جمهور مي انديشد  آنچه  در هر  داده اند  راي  رئيس جمهور 
نباشند. مردم تغيير مي كنند، درجه آگاهي و نظر آنها درباره آنچه بر آنها مي رود نه يكدست است نه ثابت و ابدي. 

ملت افراد دانا دارد و همچنين افراد كم دانش و بي دانش. 
ملت نابغه دارد، شرور دارد، شريف و آزاده دارد، چاپلوس و جاهل دارد. فقير و غني دارد، مومن و متدين و سكوالر 
و سست ايمان دارد. قهرمان و بيكاره و معتاد دارد. معتاد مي تواند قهرمان شود و قهرمان هم ممكن است معتاد 
شود. عاليق، سليقه ها، منافع، بدبختي ها و خوشي هايي كه پوست ملت را هزار رنگ مي كند واقعياتي ملموس در بغل 
گوش ما هستند. چه به عنوان شهروند عادي، چه به عنوان رئيس جمهور اگر اين پوست هزار رنگ را يكدست سفيد 
كنيم تا آرمان ها، عقايد و دريافت هاي خود را بر آن نقش زنيم صادقانه تر آن است كه خود مسووليت نوشته ها را 
به عهده گيريم ورنه ما خود را پشت پوست ملت پنهان كرده ايم و در همان حال كه با كلماتي تهي عشق مفت به 
ملت مي بخشيم، ملت را به شدت تحقير مي كنيم. روساي جمهور اگر احترامي براي ملت قائلند بايد به جاي آنكه دم 
به دم خود به نام ملت سخن گويند، به ملت اجازه دهند تا خودش هم حرف بزند. ملت حرف هاي بسيار، گونه گون 

و متغيري دارد. انتخابات فقط يك حرف است. 
چگونه مي توان حتي االمكان اجازه داد تا صداي واقعيت ملت بلند شود؟ ميتينگ هاي عظيم گول زننده اند. 

هزاران و حتي ميليون ها نفر ساعتي در جايي گرد مي آيند و صداي واحدي را درباره امري خاص فرياد مي كنند. 
ممكن است اين صدا حرف دلشان باشد، بدون ترس و تشويق و تطميع و تقليد با پاي خودشان آمده باشند، ممكن 
اينها آنها را گردهم آورده باشند. ممكن است برخي  است پيشاپيش رسانه ها، تبليغات، دستورات اداري و مانند 
اعتقاد و برخي براي سرگرمي و برخي به داليل ديگر آمده باشند. شرط اول قدم تحقق عدالت درست  از روي 
ديدن است. به هر دليلي كه اين كميت عظيم به نمايشي يكي دوساعته درآمده باشد اجزاي آن قبال متكثر بوده اند 
و بعدا دوباره متكثر خواهند شد. دوباره هر كس بر مي گردد به قلمرو خاصي كه در حيات اجتماعي دارد. اگر ما 
بگوييم ملت هم آگاه و روشنفكر دارد و هم ناآگاهاني كه هنوز رئيس جمهور را به مثابه شاه بنده نواز مي بينند چه 
بسا شتابزده به توهين ملت متهممان كنند. اين »توهين به ملت« هم اين روزها انگي شده است در جيب كساني كه 

توهين كنندگان واقعي به ملتند. چطور و چرا؟ 
-1 ملت توده يكدست به مثابه ريگ هاي بيابان نيست. 

-2 ملت متشكل از عناصر متكثر است. 
-3 هر يك از اين عناصر نيز ممكن است عوض و جابه جا شود. يعني: ثابت و اليزال نيست. 

-4 عناصر متكثر در عين حال با هم پيوند دارند. چيزهاي فراداده يا موروثي چون زبان و دين و بخش ايستمند 
فرهنگ عناصر متكثر را به هم مي پيوندد. چيزهاي مكتسبي چون شغل، ميزان درآمد، عقايد سياسي و مانند آنها 
بخش هايي را به هم مي پيوندند، از قبيل كارگران، كارگران معدن، كارگران معادن مس، كارگران مس سرچشمه، 

فرهنگيان، آموزگاران، دبيران، اساتيد و... 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

فروش و نصب برنامه های جدید کامپیوتری 
XPویندوز ویستا، ویندوز 

Microsoft Office ،آنتی ویروس و فایروال
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
با قیمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 623

 
ايران شدت  يي  برنامه هسته  با محوريت  يي  منطقه  رايزني هاي 

گرفت 
 

تالش دوباره غرب براي 
بازنگري مسکو در فروش 

اس- 300 به تهران  
 

اندكي بيش از يك ماه ديگر مهلتي كه باراک اوباما رئيس جمهوري 
امريكا براي آغاز مذاكرات هسته يي با ايران در نظر گرفته، باقي 
مانده است. لذا در اين فرصت رايزني هاي كاخ سفيد و همچنين 

اسرائيل با كشورهاي منطقه افزايش يافته است. از اين رو موضوع 
هسته يي ايران محور اصلي گفت وگوي روساي جمهوري امريكا، 
در حالي  اين  داد.  را تشكيل  اسرائيل و روسيه  مصر و همچنين 
ساركوزي  نيكال  با  نيز  اردن  پادشاه  دوم  عبداهلل  حتي  كه  بود 
با  ايران  يي  هسته  برنامه  خصوص  در  فرانسه  جمهوري  رئيس 
ماه  پايان  تا  اوباما حداكثر  باراک  پرداختند.  به گفت وگو  يكديگر 
هاي  فعاليت  مجدد،  هاي  رايزني  با  داد  مهلت  ايران  به  سپتامبر 
كرده  متوقف  را  يي  هسته  تاسيسات  در  سازي  غني  به  مربوط 
با  اين صورت  غير  در  آورد،  دست  به  را  امتيازاتي  مقابل  در  و 
تحريم هاي شديدتري مواجه خواهد شد. در اين ميان وقايع پس 
از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اگرچه براي 
باعث  و  داد  قرار  الشعاع  را تحت  ايران  يي  مدتي موضوع هسته 
اينك  اما  شود  چيره  پرونده  اين  بر  بيني  پيش  قابل  سكوت  شد 
فروكش كردن نسبي فضاي پرتنش آن روزها، باعث شده مجدداً 
فعال  اش  اتمي  هاي  فعاليت  محوريت  با  ايران  درباره  ها  رايزني 
شود. ديدار باراک اوباما با حسني مبارک كه در واشنگتن صورت 

جمهوري  رئيس  آنكه  از  پس  بود.  ها  رايزني  اين  شروع  گرفت 
امريكا با همتاي مصري خود گفت وگوهايش را انجام داد، اعالم 
به  اند.  كرده  مذاكره  عراق  و  ايران  يي  هسته  اشاعه  درباره  شد 
گزارش فارس رئيس جمهور امريكا در كنفرانس خبري مشترک با 
همتاي مصري خود گفت گفت وگو درباره برنامه هسته يي ايران 
موازات  به  بود.  مبارک  با  مذاكرات  محورهاي  ترين  مهم  از  يكي 
ديدار اوباما با مبارک، شيمون پرز رئيس جمهوري اسرائيل نيز با 
ديميتري مدودوف رئيس جمهوري روسيه ديدار و گفت وگو كرد. 
حضور دوروزه پرز در مسكو كه تا امروز به طول مي انجامد به 
خاطر برنامه هسته يي ايران، خريد سالح از روسيه و روند صلح 
خاورميانه برنامه ريزي شده است. شيمون پرز به دنبال ديدار با 
ديميتري مدودوف به خبرنگاران گفت اسرائيل ايران را تهديد نمي 
كند بلكه اين ايران است كه تهديدي براي منطقه به شمار مي رود. 
پرز همچنين گفت هميشه راه هايي براي كاهش خطر از سوي ايران 
و برقراري صلح وجود دارد. در همين حال خبرگزاري فارس نيز 
با بيان اينكه تل آويو ادعا كرد اسرائيل هرگز ايران را تهديد نكرده 

است، به نقل از خبرگزاري نووستي نوشت؛ پرز در يك كنفرانس 
مطبوعاتي با اعتراف به اين مساله كه در حال حاضر روابط تل 
آويو با تهران بسيار پيچيده و غيرقابل پيش بيني است، در عين 
حال گفت؛ »نيازي نيست بگويم كه اسرائيل هرگز ايران را تهديد 
نكرده است.« پرز افزود؛ ايران تنها كشور عضو سازمان ملل متحد 
است كه عضو ديگر اين سازمان را تهديد مي كند. البته وي در عين 
حال افزود در اين راستا امكاناتي براي كاهش خطر بي ثباتي در 
منطقه و برقراري صلح وجود دارد. مقامات اسرائيل طي چند سال 
اخير بارها از آمادگي خود براي حمله نظامي به تاسيسات هسته 
به روسيه  پرز  آستانه سفر  در  آوردند  ميان  به  ايران سخن  يي 
برخي كارشناسان اظهار داشتند »ديميتري مدودوف« سعي دارد 
كند.  منصرف  ايران  به  نظامي  حمله  فكر  از  را  اسرائيل  مقامات 
مشكالت  فصل  و  حل  براي  كرده  تاكيد  روسيه  جمهوري  رئيس 
اقدامات يكجانبه و درگيري هاي نظامي  از  خاورميانه الزم است 

خودداري شود.  

سخنگوي طالبان و مشاور محسود 
دستگیر شدند  

 
 مقام هاي اطالعاتي پاكستان اعالم كردند نيروهاي امنيتي پس از 
دستگيري سخنگوي ارشد گروه طالبان در نزديكي مرز افغانستان 
بازداشت  نيز  را  محسود  اهلل  بيت  نزديك  مشاور  اهلل  سيف  قاري 
عمر  مولوي  كردند  اعالم  پاكستان  اطالعاتي  مقام  سه  كردند. 
دو  همراه  به  منطقه  در  شب  دوشنبه  پاكستان  طالبان  سخنگوي 
عنوان  به  اخير  هاي  سال  در  عمر  مولوي  شد.  دستگير  ديگر  تن 
مسووليت  گروه  اين  است.  بوده  طالبان  تحريك  گروه  سخنگوي 
گرفته  عهده  بر  پاكستان  داخل  در  را  تروريستي  حمله  چندين 
است. از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد طالبان 
مسووليت حمالت انتحاري اخير در منطقه دره سوات را بر عهده 
گرفت و اعالم كرد اين حمالت پيامي به ريچارد هالبروک نماينده 
رغم  به  و  هنوز  نظاميان  شبه  كه  است  اين  بر  مبني  اوباما  ويژه 

دستاوردهاي اخير ارتش پاكستان در اين كشور، قوي هستند. 

مكان  از  آسوشيتدپرس  با  وگو  گفت  در  طالبان  سخنگوي  يك 
هالبروک  سفر  با  همزمان  اخير  حمالت  اين  كرد  اعالم  نامعلومي 
به پاكستان انجام شد. مسلم خان سخنگوي طالبان در دره سوات 
گفت؛ حمالت »هديه يي به هالبروک« بوده است و اين پيام كه طالبان 
نابود نمي شود. هالبروک همچنين در سفر به پاكستان با يوسف 
رضا گيالني نخست وزير اين كشور ديدار كرد و از موفقيت هاي 

ارتش پاكستان در دره سوات تقدير كرد. 

از سوي ديگر پليس پاكستان اعالم كرد آنها قاري سيف اهلل مشاور 
نزديك به بيت اهلل محسود را دستگير كردند. در حالي كه نيروهاي 
امنيتي پاكستان از مدتي قبل وارد مناطق ناآرام جنوبي اين كشور 
به ويژه واليت وزيرستان شدند، اما تاكنون نتوانسته اند نيروهاي 
شبه نظامي را كاماًل از اين منطقه خارج كنند. بر اساس اظهارات 
هاي  كشمكش  و  ها  درگيري  تاكنون  غربي  و  پاكستاني  مقامات 
فراواني بين نيروهاي دولتي و شبه نظامي در اين منطقه به وجود 
ديگر  بار  به زودي  است  در صدد  پاكستان  دولت  اما  است  آمده 
حمله نظامي تمام عياري را عليه شبه نظاميان القاعده و طالبان در 
امنيتي  اين مناطق به اجرا درآورد كه بر اساس اظهارات مقامات 
بسيار قدرتمندتر از تمام عمليات هاي نظامي پيشين در دره سوات 

خواهد بود. 

دیدار مبارک و اوباما  
  

رئيس جمهور مصر در ديدار با رئيس جمهور امريكا اظهار داشت؛ 
مذاكرات »وضعيت نهايي« تنها مسير روند صلح در خاورميانه است 
و نه »راه حل موقتي« كه از سوي اسرائيل پيشنهاد شده است. اما 
باراک اوباما رئيس جمهور امريكا تصميم اسرائيل مبني بر محدود 
كردن احداث شهرک هاي يهودي نشين در كرانه باختري را مورد 
به  از كشورهاي عربي و فلسطينيان خواست  تحسين قرار داد و 
صلح  روند  پيشرفت  راستاي  در  كردن  »ريسك«  براي  اسرائيل 
اندک  پيشرفت  رغم  به  اينكه  بر  تاكيد  با  اوباما  باراک  بپيوندند. 
روند صلح به آن خوشبين است، اظهار داشت؛ اگر تمامي طرف ها 
مايل به خروج از يكنواختي فعلي باشند، فرصت فوق العاده براي 
پيشرفت واقعي به وجود خواهد آمد اما هنوز به اين مرحله نرسيده 
ايم. اوباما با تحسين محدود شدن احداث شهرک هاي يهودي نشين 
از سوي اسرائيل تاكيد كرد؛ اقداماتي در مسير صحيح خود انجام 
گرفته است. حسني مبارک نيز تاكيد كرد؛ سخنراني اوباما در قاهره 
در اوايل تابستان اعراب را متقاعد كرد كه اوباما واقعًا يك ميانجي 

صادق است.  

دیدار سارکوزي با پادشاه اردن  
 

 رئيس جمهور فرانسه در ديدار با پادشاه اردن بر لزوم ازسرگيري 
ميان  صلح  براي  ديناميك  تحولي  ايجاد  براي  المللي  بين  طرح 
منتشره  بيانيه  اساس  بر  كرد.  تاكيد  ها  فلسطيني  و  ها  اسرائيلي 
از سوي كاخ اليزه نيكال ساركوزي رئيس جمهور فرانسه و كارال 
بروني همسر وي با ملك عبداهلل دوم پادشاه اردن و ملكه رانيا ديدار 
كردند. بر اساس اين بيانيه ساركوزي و پادشاه اردن به بررسي 
روابط دو جانبه، مسائل منطقه به ويژه روند صلح ميان اسرائيلي 
ها و فلسطيني ها و پرونده هسته يي ايران پرداختند. رئيس جمهور 
فرانسه بر لزوم تسريع ازسرگيري روند صلح و دستيابي سريع به 

نتيجه در درگيري اسرائيل و فلسطين تاكيد كرد.  
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19 كشته در حمله انتحاري به مركز پليس اينگوشتيا  
 

زنگ خطر تروریسم در 
روسیه به صدا درآمد 

 
كم  دست  روسيه  جنوب  در  پليس  مركز  يك  به  انتحاري  حمله 
19 كشته و ده ها زخمي برجاي گذاشت. به گزارش خبرگزاري 
پي  در  كردند  اعالم  مقامات روس  و  بيمارستاني  منابع  فرانسه، 
اين كشور دست كم  پليس در جنوب  بمبي در يك مركز  انفجار 
به  كه  شديد  انفجار  اين  شدند.  زخمي  تن   69 و  كشته  نفر   19
دنبال حمله انتحاري به يك مركز پليس در شهر »نازران« شهر 
افتاد،  اتفاق  شمالي  قفقاز  در  واقع  »اينگوشتيا«  جمهوري  اصلي 
براي مقامات كرملين و اينگوشتيا بسيار غافلگيركننده بود. گفته 
مي  چشم  به  نيز  كودک  تعدادي  مجروحان،  ميان  در  شود  مي 
خورند. كالوي آخيلگوف سخنگوي دولت گفت؛ فرد مهاجم روز 
دوشنبه خودرو خود را به سوي دروازه مجتمع پليس كه گفته مي 
شود در آنجا افسراني به منظور بازرسي حضور داشتند، هدايت 
خودخوانده  جمهوري  رئيس  سخنگوي  اظهارات  طبق  اما  كرد. 
به  منفجره  مواد  به  مجهز  خودرو  با  انتحاري  عامل  اينگوشتيا، 
براي  افسران  نازران - جايي كه  پليس در شهر  بازرسي  ايست 
مراسم چك صبحگاهي جمع شده بودند- حمله و اقدام به منفجر 
كردن خودرو خود كرد. ايست بازرسي پليس بعد از اين انفجار 
شعله ور شد و خانه هاي مجاور اين ايست بازرسي نيز به شدت 
آسيب ديد. گفته مي شود اين انفجار شديدترين نوع حمله صورت 
گرفته طي ماه هاي گذشته در جنوب روسيه بوده است. به گفته 
انفجار  اين  اثر  در  روسيه،  ياب  حقيقت  كميته  مقامات  از  يكي 
نيز  انتحاري  حداقل 9 كودک زخمي شدند. گفته مي شود عامل 
در ميان كشته شدگان قرار دارد، هرچند اين خبر تا اين لحظه به 
بوده  با چچن  اينگوشتيا هم مرز  است.  تاييد نشده  طور رسمي 
متعددي  حمالت  و  ها  بمبگذاري  ها،  تيراندازي  شاهد  معمواًل  و 
عليه نيروهاي دولتي و پليس بوده است. خشونت ها عليه دولت 
شمالي  قفقاز  هاي  جمهوري  به  اغلب  چچن  در  روسيه  حامي 
»يونس  است. شخص  داغستان كشيده شده  و  اينگوشتيا  شامل 
يوكوروف« رئيس جمهور فعلي اينگوشتيا طي يك حمله انتحاري 
در ژوئن 2009 به شدت زخمي شد. حدود كمتر از يك هفته پيش 
ضرب  به  دار  نقاب  مردان  توسط  اينگوشتيا  مسكن  وزير  نيز 
گلوله كشته شد. مبارزات جدايي طلبانه چچن كه از 15 سال پيش 

اين جمهوري  با  تاكنون در جريان بوده است، بر نقاط هم مرز 
اين  معتقدند  ناظران  است.  گذاشته  تاثير  نيز  اينگوشتيا  جمله  از 
از جنگ  مرحله جديدي  هاي مسلح  گروه  دهد  نشان مي  انفجار 
باز با مقامات دولتي را آغاز كرده اند. تا لحظه تنظيم اين گزارش 
كرملين هيچ اظهار نظري درباره اين انفجار نكرده بود. با اين حال 
رئيس جمهور اينگوشتيا، امريكا، انگلستان و اسرائيل را به تالش 
براي بي ثباتي روسيه و قفقاز شمالي و حمايت از شبه نظاميان 
»يونس  اوكوپلنت،  تحليلي  خبري-  پايگاه  گزارش  به  كرد.  متهم 
بيك يوكوروف« رئيس جمهور اينگوشتيا اظهار داشت كشورهاي 
غربي خواستار ايجاد بي ثباتي در روسيه و از جمله در منطقه 
كنم  نمي  فكر  من  داشت؛  اظهار  يوكوروف  قفقاز شمالي هستند. 
اعراب پشت اين موضوع باشند. در اينجا قدرت هاي بسيار جدي 
نيز  اكنون  و  ام  كرده  را خاطرنشان  اين  من  تري دخيل هستند. 
امكان  به روسيه  تا  كند  مي  را  تمام تالش خود  گويم غرب  مي 
بازگشت به قدرت سابق خود در اتحاد جماهير شوروي را ندهد. 
بر اساس اظهارات وي اعرابي كه به قفقاز شمالي آمده و در گروه 
شبه نظاميان مي جنگند، مزدور هستند. رئيس جمهور اينگوشتيا 
گفت؛ سيستم هاي امنيتي مي گويد اين اقدامات ممكن است كار 
كساني  چه  براي  كار  اين  منافع  ايم  فهميده  ما  اما  باشد،  اعراب 
است؛ امريكا، انگلستان و اسرائيل؛ اين امر كاماًل حقيقت دارد. وي 
همچنين اظهار داشت در ميان مردم اينگوشتيا كم نيستند كساني 
كه به شبه نظاميان تمايل دارند. يوكوروف افزود؛ كسي نمي گويد 
مردم محلي از آنها حمايت نمي كنند. طرفداران آنها بسيارند و ما 
اين را تكذيب نمي كنيم. رئيس جمهور اينگوشتيا اضافه كرد اخيراً 
تعداد شبه نظامياني كه به زندگي عادي خود بازگشته اند افزايش 
رياست  پست   2008 سال  اكتبر   31 در  يوكوروف  است.  يافته 
جمهوري خودمختار اينگوشتيا را از مورات زازيكف گرفت. وي 
بود  يكاترينبورگ  استان  در  اطالعاتي  اداره  يك  معاون  پيشتر 
از سال  اينگوشتيا  كه سال گذشته توسط مدودوف بركنار شد. 
2002 تقريبًا هر روز شاهد آدم ربايي و اعدام هاي فوري بود كه 
اين  افزون بر  اند.  امنيتي عامل آنها شناخته شده  سرويس هاي 
حمالت منتسب به يك جنبش مشكوک شبه نظاميان طرفدار چچن 
اين منطقه خودمختار واقع در جنوب فدراسيون روسيه  نيز در 
افزايش يافته بود. اما با روي كار آمدن يوكوروف 45ساله اوضاع 
كاماًل تغيير كرد و ديگر خبري از اين گونه اعمال نبود. از اين رو 
حادثه تروريستي هفته جاری مي تواند زنگ خطري باشد كه در 
دولت يوكوروف به صدا درآمده و ممكن است پيامدهاي ديگري 
نيز داشته باشد. مطابق آنچه وي مي گويد از اين پس بايد مقامات 
يي  مقدمه  است  ممكن  اين حمالت  زيرا  باشند  گوش  به  كرملين 
براي يك رشته حمالت جهت هدف قرار دادن اقتدار فعلي مسكو 

باشد. 

شبه کاری کلماتور
عيسی مسيح گل مريم به سينه اش زدخ بود!

باگلهای اشكم خزان را بهار كردم!
اين روزها برای خواب غفلت هم خوش خواب می خرند!

نوار غزه هم جرء نوارهای غير مجاز اعالم شد!
بلبلها واق واق كنان از بوی گند گلها فرار كردند!

پاييز بهاری است كه عاشق شده است!
چون قلمم تير می كشيد آن را شكستم!

چون سيم لخت بود، برق خجالت می كشيد كه بيايد!
روی سگم كه باال می آيد گربه ها هم فرار می كنند!

عزراييل هم از من رشوه می خواهد!
لب ساحل را كه بوسيدم، دريا خشمگين شد!

از بس سردی و گرمی روزگار را چشيدم دندانی برايم باقی نماند!
پنجره برای دزد روزنه اميد است!

خيالش كه تخت شد به فكر تاج افتاد!
گربه  انگلستان،   شير  روسيه،  خرس  است،  وحشتناكی  دنيای  چه 

ايران!

چون ختم روزگار بود لباس سياه می پوشيد!
وقتی به موهايم چنگ می زنم دلم شور می زند!

به شيرين كه می انديشم، اوقاتم تلخ می شود!
چون دهانش بوی شير می داد، حيوانات از او می ترسيدند!

صلوات  نوشيدند  كه  را  محمدی  گل  شيره  عسل  زنبورهای 
فرستادند!

تلنگر
صمد شکارچی 

کره جنوبي 
آزمایش راکت 

خود را متوقف کرد  
 

 مقامات سازمان فضايي كره جنوبي ديروز 
آزمايش اولين راكت خود را تنها چند دقيقه 
كه  در حالي  كردند.  متوقف  پرتاب  از  پيش 
چند ماه از پرتاب راكت هاي كره شمالي و 
گذرد،  مي  جهاني  مجامع  گسترده  انتقادات 
كره جنوبي قصد پرتاب راكت خود را داشت 
كه اين امر احتمال عصبانيت كره شمالي را 
كرده  اعالم  شمالي  كره  داد.  مي  افزايش 
آزمايش  به  جهاني  هاي  واكنش  دقت  به 
خواهد  نظر  تحت  را  جنوبي  كره  موشكي 
بو  كيم  آسوشيتدپرس،  گزارش  به  گرفت. 
ميون وزير علوم كره جنوبي اظهار داشت؛ 
قرار بود آزمايش مذكور ساعت چهار صبح 
پذيرد  انجام  اين كشور  در سواحل جنوبي 
اما هشت دقيقه پيش از پرتاب متوقف شد. 
آزمايش  اولين  يي  مرحله  دو  راكت  اين 
موشكي كره در قلمرو ارضي خود محسوب 
مي شد. از سال 1992 تا به حال كره جنوبي 
11 ماهواره به فضا پرتاب كرده كه همگي 
آنها توسط راكت هاي ساخت خارج به فضا 
پرتاب شده است. كره جنوبي قصد دارد در 
قدرت  يك  به  تبديل  هند  و  ژاپن  چين،  كنار 

فضايي در منطقه شود.  

نحوه همکاری
با هفته نامه پرشین

هفته نامه پرشين از همه جوانان 
و  پسران،  و  دختران  ايراني، 
غير  و  اينترنتي  نويسندگان  همه 
كه  دنيا  هركجاي  در  اينترنتي! 
مي  همكاري  به  دعوت  باشند 
نمايد. دوستان مي توانند مطلب، 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله، 
را  خود  آثار  ديگر  و  كاريكاتور 
با رعايت نكات زير، براي انتشار 

در اين نشريه ارسال نمايند:
پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
پناهندگان، مهاجرين، دانشجويان 
و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی 
و اخبار ايرانيان منتشر می شود 
يا غير  بايد مستقيم  آثار  و طبعا 
مرتبط  موضوع  اين  به  مستقيم 
مورد،  اين  به  توجه  با  باشند. 
در  ديگري  محدوديت  گونه  هيچ 
تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها 

وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم 
و  كرده  ارسال  فارسي   )font(
و  پينگليش  مطالب  فرستادن  از 

فينگليش جدا خودداري نمائيد!
ويرايش  بايد  ارسالي  آثار   3-
شده و عاري از اغالط اماليي و 

آماده براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي بايد داراي 
كوتاه  توضيح  و  )تيتر(،  عنوان 
برگرفته  )سوتيتر(  اي  جمله  يك 
از خود متن باشد. ضمنا با توجه 
به قالب صفحات نشريه، مشخص 
براي  را  خود  مطلب  كه  كنيد 
نشريه  صفحه  كدام  در  انتشار 
ارسال مي كنيد. در صورت عالي 
بودن  دار  دنباله  و  مطلب  بودن 
مخصوص  جديدي  صفحه  آن، 

ايجاد خواهد شد و نويسنده  آن 
از همكاران جديد و ثابت پرشين 

خواهد بود.
و  شدن  زيبا  لحاظ  به   5-
يك  مطلب،  بيشتر  تاثيرگذاري 
را  آن  به  مربوط  عكس  چند  يا 
همراه مطلب خود ارسال نمائيد. 
به  دسترسي  عدم  صورت  در 
توانيد  مي  نظرتان  مورد  عكس 
تا  دهيد  شرح  را  آن  مشخصات 

ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
هفته  يك  حداقل  بايد  مطالب   6-
ارسال  نشريه  انتشار  از  قبل 
است  ممكن  حال  اين  با  گردند. 
مطالب  تعداد  زيادبودن  علت  به 
يا مناسبتي بودن آن،  رسيده، و 
برخي از مطالب در شماره هاي 

بعدي منتشر شوند.
و  طراحان  عكاسان،   7-
كاريكاتوريست ها مي توانند آثار 
خود را با توضيحات مربوطه و 
نشريه  براي  خوب،  كيفيت  با 

ارسال نمايند.
نام  نام و  -8 در صورت عالقه: 
شخصي،  مشخصات  خانوادگي، 
قبلي  تجربيات  و  وبالگ  آدرس 

احتمالي خود را ذكر كنيد.
در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
 notepad يا  و   word فايل 
فرمت  با  يا  و  كرده  ذخيره 
Unicode يا Arabic تايپ كرده 

و ارسال نمائيد.
-10 هفته نامه پرشين در گزينش 
و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به 

اطالع نويسنده خواهد رسيد.
آدرس  به  را  خود  آثار   11-

اينترنتی زير
 info@persianweekly.co.uk  

ارسال نمائيد. 

استقرار نیروي مشترک 
عراقي-کرد - امریکایي  

 
 فرمانده ارشد نيروهاي امريكايي در عراق گفت به دنبال يكسري از بمبگذاري هاي 
كردها صورت   - اعراب  هاي  درگيري  تشديد  با هدف  كه  توسط شورشيان  مرگبار 
در  كرد  و  عراقي  كنار سربازان  در  امريكايي  استقرار سربازان  گرفت، وي خواهان 

مناطق شمالي عراق است. 
از  القاعده  داد؛  هشدار  عراق  در  امريكا  نظامي  نيروهاي  فرمانده  اوديرنو  ري  ژنرال 
تنش هاي ميان ارتش عراق و شبه نظاميان كرد - پيشمرگه - جهت انجام حمالت عليه 
روستايياني كه از سوي هيچ يك از دو طرف محافظت نمي شوند، سوء استفاده مي 
كند. چندين تن از مقام هاي ارشد دفاعي امريكا معتقدند شكاف موجود ميان اكثريت 
اعراب و اقليت كردها نسبت به درگيري هاي شيعه - سني، خطر بيشتري براي ثبات 

عراق دارد. 

منطقه  به  خود  سفر  در  ميالدي  گذشته  ماه  اواخر  امريكا  دفاع  وزير  گيتس  رابرت 
كردستان عراق به دو طرف درگير تاكيد كرد كه آنها بايد تا پيش از خروج نيروهاي 
امريكايي از عراق مناقشات ميان خود را حل و فصل كنند. اوديرنو خاطرنشان كرد؛ 
القاعده از شكاف موجود ميان اعراب و كردها سوء استفاده مي كند. وي افزود؛ اقدامي 

كه ما در حال انجام آن هستيم پايان بخشيدن به اين شكاف است.

 القاعده در حال هدف قرار دادن اقليت ها و شهرهاي كوچكي است كه داراي نيروي 
پليس نيست و همچنين ساير اهداف مهم را براي جلوگيري از تمركز سنگين امنيتي در 
مناطق داراي مركزيت بيشتر هدف قرار مي دهد. اوديرنو در ادامه بيان داشت؛ استقرار 
نيروهاي محافظتي امريكا - عراق - كرد از استان نينوا آغاز خواهد شد كه شهر بي 
ثبات موصل در اين منطقه واقع شده است. سپس اعزام نيروها به كركوک و استان 

دياله گسترش پيدا مي كند. 
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

ایران همچنان 
در آغوش بحران 

جهاني 
 

و  رهني  صندوق هاي  از  كه  مالي  بحران  شروع  از  بعد  يك سال   

عبور  جهاني  اقتصاد  از  بحران  سايه  شد،  آغاز  آمريكا  بانك هاي 
اعالم  از  پس  هفته  يك  از  كمتر  ايلنا،  خبرنگار  گزارش  به  مي كند. 
رسما   نيز  هنگ كنگ  اقتصادي،  بحران  از  فرانسه  و  آلمان  خروج 

اعالم كرد كه بحران اقتصادي را پشت سرگذاشته است. اين اتفاق 
در شرايطي صورت گرفته كه به گفته كارشناسان اقتصادي آثار 
بحران اقتصادي كه مي رفت تا سال 2012 ميالدي به درازا انجامد، 
در كمتر از يك سال از برخي  كشورهاي اروپايي عبور خواهد كرد. 
به اين ترتيب پيش بيني مي شود كه اروپا پيش از آمريكا از بحران 
بيكاري  نرخ  كه  شد  اعالم  نيز  گذشته  هفته  اگرچه  يابد.  خالصي 
كشورهاي  از  بحران  مي رسد  نظر  به  اما  يافته  كاهش  آمريكا  در 
اروپايي سريع تر عبور خواهد كرد. براساس پيش بيني كارشناسان 
نيز  شرقي  جنوب  آسياي  كشورهاي  اروپايي،  كشورهاي  از  بعد 
به سرعت آثار بحران را كاهش خواهند داد. به طوري كه پس از 
هنگ كنگ، سنگاپور، ژاپن و چين نيز به تدريج به خروج از بحران 
اين حال صندوق بين المللي پول در  با  اقتصادي نزديك مي شوند. 
كشورها  از  برخي  اينكه  رغم  به  كرد  اعالم  خود  گزارش  آخرين 

پيش از سال جاري ميالدي از بحران موجود خالصي مي يابند اما 
كماكان رشد اقتصادي سال آينده ميالدي متاثر از بحران اقتصادي 

خواهد بود. 

سایه بحران همچنان بر سر ایران 

خروج  گذشته  هفته  طي  هنگ كنگ  و  فرانسه  آلمان،  كه  حالي  در 
بحران  اين  اعالم كردند،  را  اقتصادي در كشورهايشان  بحران  از 
همچنان در آسياي ميانه و كشورهاي حوزه خليج فارس ادامه دارد. 
اگرچه مسووالن ايراني مي گويند كه فضاي بسته اقتصاد ايران مانع 
از گسترش ابعاد اين بحران در اقتصاد ايران مي شود  اما بررسي 
شاخص هاي اقتصادي در حوزه هاي توليد و سرمايه گذاري نشان 
مي دهد كه آثار اين بحران بر اقتصاد ايران گسترده شده و ادامه 
خواهد يافت. ركود و بحران در كسب وكار مهم ترين شاخصه  هايي 
هستند كه اقتصاد ايران از طريق تاثير بحران مالي و سياست هاي 
از  پيش  كارشناسان  اگرچه  است.  درگير  آن  با  داخلي،  اقتصادي 
كسب وكار  فضاي  كه  بودند  كرده  پيش بيني  سال جاري  شروع 
دارد  دولت  رفتار  از  ناشي  پارامترهاي  اصالح  به  بسيار  بستگي 
و  اشتغال  توسعه  تغيير سياست هاي دولت در خصوص  اما عدم 
كارآفريني موجب شده تا پيش بيني كاهش رتبه فضاي كسب وكار 
در سال جاري محتمل شود. از سوي ديگر بحران نقدينگي و تورم 
در سال هاي اخير كه از ايجاد تعهد مازاد بر توان بودجه كل كشور، 
اشتباه محاسبه در برآورد منابع بانكي و همچنين خطا در تشخيص 
در  مردم  و سپرده هاي  منابع  در  دولت  و تصرف  اختيارات دخل 
از جمله سياست هاي غلطي است كه  نيز  ايجاد شد  بانكي  سيستم 
تعهدات مالي دولت را بر بودجه سنگين كرده است و از سويي موجب 
شد تا تاخيرهاي طوالني در پرداخت تعهدات دولت به پيمانكاران و 
شركت هاي طرف قرارداد دولت ايجاد شود. ركود فعاليت بنگاه ها به 
دليل خودداري بانك ها از ارائه تسهيالت به واحدهاي توليدي منجر 
به ركود و توقف فعاليت آن واحدها شده كه بر ركود و افزايش نرخ 
توجه  با  اقتصادي  كارشناسان  مي افزايد.  جاري  سال  در  بيكاري 
به ركود اقتصادي حاكم پيش بيني مي كنند كه به رغم اعالم خروج 
برخي از كشورها از بحران جهاني، بحران اقتصادي در ايران در 
بسته هاي  تدوين  تدارک  در  دولت  هنوز  آنكه  چه  است؛  راه  آغاز 
است. داخلي  توليد  از  حمايت  براي  پيشگيرانه  اقدامات  و  حمايتي 

هرچند بخش خصوصي اذعان مي كند كه دولت طي يك سال گذشته 
عمال  هيچ اقدامي براي كمك به توليدكنندگان در معرض آسيب از 
بحران نكرده، اما وزير اقتصاد در آخرين گفت وگوي خود با ايلنا، 
تقسيط  و  توليدكنندگان  بدهي هاي  امهال  در  دولت  كه  كرد  عنوان 

ماليات آنان اقدامات موثري انجام داده است. 

 

بانک ایرانی در بالروس 
راه اندازی می شود

  
ايران  صادرات  توسعه  بانك  عامل  مدير 
بالروس  در  ايرانی  بانك  يك  راه اندازی  از 
توسعه  بانك  گفت:  و  داد  در سالجاری خبر 
ايران با همكاری بانك صادرات و  صادرات 
بانك رفاه كارگران قرار است بانك مشتكری 

را در بالروس راه اندازی كنند.

توسعه  بانك  عمومی  روابط  از  نقل  به 
صادرات ايران، كوروش پرويزيان در همايش 
تامين  »صادرات، فرصتها و چالش ها« گفت: 
افزايش  و  صادرات  برای  الزم  مالی  منابع 
خواسته های  و  دغدغه   از  بانكها  سرمايه  

صادركنندگان است. 
وی گفت: برنامه پنجم توسعه در حال نهايی 
خواسته های  می كنيم  پيشنهاد  و  است  شدن 
صادرات  تضمين  زمينه  در  صادركنندگان 
سرمايه گذاری و تامين منابع صادرات در آن 

گنجانده شود. 

عضو شورايعالی صادرات كشور گفت: بانك 
ايران توان مالی پوشش 9  توسعه صادرات 
درصد صادرات كشور را دارد و بايد برای 

تامين منابع صادرات جاره ای انديشيد. 
همايش  اولين  است  حاكی  گزارش  اين 
همكاری  با  چالش ها«  و  فرصتها  »صادرات، 
و  تهران  معادن  صنايع  و  بازرگانی  اتاق 
مرداد   27 ايران  تجارت  توسعه  سازمان 
تهران  بين المللی  نمايشگاه های  مركز  در  ماه 

برگزار شد. 
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توفیق اقتصاد 
دیجیتالي در 

اتحادیه اروپا  
 

ايجاد  توانايي  آينده  در  ديجيتالي  اقتصاد 
موقعيت هاي شغلي فراواني را خواهد داشت. 
به اعتقاد كميسيون اتحاديه اروپا، اين موقعيت 
ها در رشته هاي اطالعات و ارتباطات خواهد 
در مورد  اروپا  تحقيق كميسيون  نتايج  بود. 
اينترنت و تلفن هاي همراه نشانگر آن است 
مدرن  امكانات  از  اروپايي  شهروندان  كه 
با  و  برخوردارند  ارتباطات  و  اطالع رساني 

عالقه از اين امكانات استفاده مي كنند. 

نتايج اين پژوهش كميسيون اروپا نشانگر آن 
است كه بيش از نيمي از شهروندان اتحاديه 
مي  استفاده  اينترنت  از  منظم  به طور  اروپا 
اين  جوان  شهروندان  خصوص  به  كنند. 
كشورها كه سن شان زير 24 سال است، با 
مي  استفاده  امكانات  اين  از  بيشتري  شدت 

كنند. 

آمارها  اين  دادن  از  اما  پژوهش  اين  نتايج 
مي  بيني  پيش  پژوهش  اين  رود.  مي  فراتر 
كند نسل جوان اروپا كه از كودكي با اينترنت 
»بوميان ديجيتالي« مشهور  به  بوده و  اخت 
اقتصادي  هاي  پيشرفت  در  آينده  در  است، 
ويويانه  داشت.  خواهد  بسزايي  سهم  اروپا 
امر رسانه  در  اروپا  اتحاديه  ردينگ كميسر 
»ما  گويد؛  مي  مورد  اين  در  اطالعات  و  ها 
بايد خوشحال باشيم كه به زودي نسل جديد 
اروپاييان رهبري بازارهاي اروپا را به دست 

خواهد گرفت.« 

در  اروپا  اتحاديه  كميسر  ردينگ  ويويانه 
امر رسانه ها و اطالعات خوب مي داند كه 
اين نسل جوان كه با اينترنت و مدرن ترين 
سيستم هاي اطالع رساني بزرگ شده، خود 
و  سيستم  اين  رشد  در  بود  خواهد  بخشي 
بهبود شرايط كنوني آن. و همين افراد هستند 
كه در آينده سرمايه فراواني را به پيشرفت 
فناوري پيشرفته ديجيتال اختصاص خواهند 

داد. 

جاري  سال  در  دارد  انتظار  اروپا  اتحاديه 
)2009( بودجه كالني به امر اقتصاد ديجيتالي 
در شرايط  تا سال 2015  و  يابد  اختصاص 
ميليارد   580 اينترنت  بخش  در  آزاد  رقابت 
 700 رابطه  همين  در  و  حاصل  سود  يورو 

هزار موقعيت شغلي ايجاد شود. 

كه  است  آمده  همچنين  يادشده  تحقيق  در 
 24 تا   16 جوانان  دوسوم  حدود  اگرچه 
روزه  همه  اروپا  اتحاديه  كشورهاي  ساله 
حاضر  اما  كنند،  مي  استفاده  اينترنت  از 
در  كه  نيستند  اطالعاتي  هزينه  پرداخت  به 
اين  قرار مي گيرد. يك سوم  دسترس شان 
هيچ  به  اند  كرده  اعالم  اينترنت  كاربران 
وجه حاضر به پرداخت مبلغي در اين رابطه 

نيستند.

 در چنين شرايطي، مبارزه با افرادي كه از 
موسيقي يا فيلم هاي موجود در اينترنت به 
بسيار  كنند،  مي  استفاده  غيرقانوني  طور 
پرداخت  به  حاضر  آنان  زيرا  است،  دشوار 

مبلغي در ازاي اين استفاده نيستند. 
 

 رکود و راه هاي
 تازه معامالت 

 
بازار طال و سكه ها با ثبات و ركود جانكاهي همراه شده است. در حالي كه 
قيمت ها در بازار هاي جهان در طول هفته قبل تحت تاثير بهبود بحران روند 

افزايش به خود گرفته است اما از آنجا كه اين 
داشته  برگشت  و  رفت  بار ها  و  بار ها  قيمت 
بازار داخلي در ترديد معامالت است. ضمن 
آنكه رونق در بازار بورس تهران نيز مانع از 
آن است كه آنها كه به دنبال سرمايه گذاري 
امن هستند به بازار آمده و معامالت خود را 
صورت دهند. از سوي ديگر ركود هاي عميق 
بازاري  صورت  به  را  بازار  اين  نيز  بازار 
و  طال  بازار  فعاالن  است.  درآورده  منفعل 
سكه ها همچنين پارامتر بي پولي را براي اين 
جريان بسيار موثر دانسته و بر اين باورند: 
از  بازار هم  از آنجا كه پول هاي موجود در 
بازار هاي سهام و  به  فلزي  ارز و  بازار هاي 
نمي توان  است،  هدايت شده  اوراق مشاركت 
و  طال  معامالت  براي  را  روشني  چشم انداز 
جهش هاي  آنكه  مگر  كرد.  تصور  سكه ها 
شديد قيمتي و تحوالت تصميم گيري ها بازار 
طال و سكه ها را با رونق و رشد همراه كند. 
به هرحال هم اكنون براي معامالت در بازار 
طال و سكه ها انگيزه كافي ايجاد نشده است. 
فراز  از  پس  طال  اونس  هر  حاضر  حال  در 
از رونق در  و نشيب هاي فراوان كه حكايت 
بازار هاي جهان و بهبود چشم انداز ها نسبت 
به اقتصاد دنيا وجود دارد به قيمت 947 دالر 
براي  چند  هر  است.  رسيده  اونس  هر  در 

آخرين لحظات اين فلز از بهاي 968 دالر در هر اونس با تغييرات زياد به زير 
كشيده شده است اما حاال براي اين تغييرات منفي نيز در بازار كه معامله گران 
هر  به  ندارد.  وجود  زيادي  اميد  جاي  مي كنند  فكر  بدبين شده اند  بسيار  آن 

روي در بازار معامالت سكه ها تنها براي سكه هاي بهار آن هم تا 500 تومان 
تغييرات را متحمل شده است كه البته تاثيري به حال معامله گران بازار كه از 

بي پولي ها و نبود معامله گران در رنج هستند، ندارد. 
اما در بازار ارز كشور دالر بي هيچگونه تغيير در همان قيمت هاي قبلي باقي 
مانده است و معامله گران نسبت به اين عدم تغييرات با اشاره به همان مقاومت 
بازار هاي جهان  در  كه  مادامي  باورند:  اين  بر  افت هاي دالر  به  بازار نسبت 
دالر با خطر تضعيف روبه روست بازار به دليل آنكه بانك مركزي بازار دالر 
آنها  برده است  باال  را  تبديل دالر  نرخ  بانكي  كنترل مي كند و تحريم هاي  را 
در  دالر  تقاضاي  باالبودن  واقع  در  مي كنند.  مقاومت  شرايط  اين  مقابل  در 
اقتصاد كشور حكايت از آن دارد كه معامله گران براي 
معامالت دالر هيچ زور و فشاري را تحمل نخواهند كرد 
و مايلند تا اين ارز در بستر واقعي خود معامله شود. 
اما دالر در بازار هاي جهان به دليل بهبود پارامتر هاي 
اقتصادي و رفع بحران با تضعيف روبه رو شده است 
كه اين موضوع حكايت از كاهش معامالت اين ارز در 
بازار هاي جهان دارد. در واقع در پي انتشار خبر هاي 
ماه  در  آمريكا  صنعتي  توليد  درصدي  افزايش  0/5 
قرار  تاثير  ارزي تحت  دنيا و  فلزي  بازار هاي  جوالي 
گرفت و انتشار آمار اقتصادي در جهان نيز به كمك 
آمد تا دالر با روند تازه اي از تغييرات روبه رو شود. 
بر اين اساس توليد صنعتي آمريكا در ماه جوالي 5/0 
درصد افزايش يافت. توليد صنعتي در آمريكا از اكتبر 
سال 2008 تاكنون با روند نزولي مواجه شده بود، اما 
دست  رشد  به  مجددا  توانست   2009 جوالي  ماه  در 

پيدا كند. 
علت اصلي رشد توليد صنعتي آمريكا در ماه جوالي 
بخش  عملكرد  بهبود  به  مربوط  ميالدي  جاري  سال 
خودروسازي اين كشور بوده است. نرخ توليد ساالنه 
خودرو در آمريكا در ماه جوالي به 9/5 ميليون دستگاه 
رسيد كه اين رقم در ژوئن 1/4 ميليون دستگاه بود. از 
سويي ديگر در بازار هاي جهان دالر كانادا با تقويت 
ارزش در مقابله با بحران قرار گرفت و بازار داخلي 
نيز با ثبت قيمتي بيش از 10 تومان قيمت هاي آخرين 
روز هاي هفته بازار ارز را تحت تاثير خود قرار داد. به 
اين ترتيب بازار باز هم با نيروي بازدارنده خود مانع از تغييرات دالر است 
و آنها هم كه در اين بازار به قصد داللي آمده اند در ارزي ديگر راه معامالت 

را جست وجو مي كنند. 
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»مستر بین« 

 

رامين محموديان*

با این روند پرشتاب درمي یابیم امروزه جهان بیش از 
پیش در حال تغییر و دگرگوني در عرصه هاي مختلف 
است. عصر فراصنعتي مدرن و انسان متمدن در این 
میان کسي است که روزانه هزاران هزار تصویر، واژه 
و نشانه را از پیش رو مي گذراند و عطش خواسته 
کنار  در  انسان  کند.  مي  رفع  تکنولوژي  با  را  هایش 
ذهني  فکري-  آرامش  آن  دستاوردهاي  و  تکنولوژي 
زندگي  راحت  و  آسوده  خیال  با  در عوض  اما  ندارد 
مبادا  که  زماني  از  ترس  و  نگراني  همواره  کند.  مي 
تکنولوژي ساحت انساني را از او برباید و هستي او 

را مورد تردید قرار دهد وجود دارد.

از  بيش  بيستم  قرن  در  امروز  جهان  شد  باعث  بسياري  حوادث 
پديده  شود.  نوآوري  و  نوانديشي  دستخوش  گذشته  قرون  همه 
يي،  هسته  تكنولوژي  به  دستيابي  سرد،  جنگ  مانند  عظيمي  هاي 
جنگ جهاني دوم، ظهور و گسترش شركت هاي چندمليتي، طرح 
جنگ ستارگان و از همه مهم تر پيشرفت هايي در عرصه رايانه 
از قبيل اينترنت و ديگر پيشرفت هاي تكنولوژيك سبب شد انسان 
بيش از پيش مركز توجه كائنات شود. قرن بيستم شاهد رشد و 
شكوفايي خالقيت و دگرديسي هاي شكلي هنر و تحوالت در سبك 
شد. منابع فكري برآمده از تحوالت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، 
تر در ساختار ذهني و  به صورتي عميق  تكنولوژيكي  فرهنگي و 
فكري مخاطبان اثر گذاشت. اشكال بياني دوره مدرنيسم با آميختن 
اشكال كالسيك، روش جديدي را در هنر ها بنيان گذاشت كه پست 
قرن  اين  دوم  نيمه  ويژه  به  بيستم  قرن  هنر  گرفت.  نام  مدرنيسم 
درصدد تاثير گذاري بر مخاطب خود شد. تا آنجا كه حتي برهم 
ايجاد هراس، شك و ترديد،  زدن آرامش فكري و ذهني مخاطب، 
نوعي تاثير شگرف و ابزار قوي و اساسي براي مخاطب در نظر 
گرفته شد. از سوي ديگر رشد و گسترش تكنولوژي آموزشي و 
رايگان شدن تحصيالت در تمامي سطوح باعث شد همه افراد بشر 
از علم و دانش بهره يكساني ببرند و از جمله از قيد و بند اوهام و 
خرافات و اسطوره ها رهايي يابند. به اين ترتيب انسان وارد عصر 

مدرن شد. 
با اين روند پرشتاب درمي يابيم امروزه جهان بيش از پيش در حال 
تغيير و دگرگوني در عرصه هاي مختلف است. عصر فراصنعتي 
مدرن و انسان متمدن در اين ميان كسي است كه روزانه هزاران 
عطش  و  گذراند  مي  رو  پيش  از  را  نشانه  و  واژه  تصوير،  هزار 
كنار  در  انسان  كند.  مي  رفع  تكنولوژي  با  را  هايش  خواسته 
اما در  تكنولوژي و دستاوردهاي آن آرامش فكري- ذهني ندارد 
عوض با خيال آسوده و راحت زندگي مي كند. همواره نگراني و 
ترس از زماني كه مبادا تكنولوژي ساحت انساني را از او بربايد 
و هستي او را مورد ترديد قرار دهد وجود دارد. اولين نشانه هاي 
اين رخداد ناهمگون را در »عصر جديد« )1936( اثر جاودانه چارلي 
چاپلين مي يابيم. چارلي نمي تواند خود را با ريتم پرشتاب ماشين 

و  عظيم  ماشين  مهره  آخرين  كردن  سفت  پي  در  سازد،  همسان 
خودكار، خود را در چرخه عظيم و الشعور ماشين مي يابد. 

ماشين او را بلعيده و چارلي به فروپاشي ذهني مي رسد. در جايي 
ديگر او نمي تواند خود را با دستگاه خوردن غذا با ماشين سازگار 
سازد. ماشين ابتدا به خوبي به چارلي غذا مي دهد اما چارلي نمي 
و  بار  اهانت  نحو  به  ماشين  شود.  يكي  دستگاه  سرعت  با  تواند 
ميان  در  و  پاشد  مي  او  صورت  و  سر  به  را  غذا  آميزي  تحقير 
تميز توسط  بار آورده، محترمانه دستمالي  به  كه  افتضاحي  همه 
اهرم هاي آن دور دهان چارلي را پاک مي كند و در ميان قهقهه 
را  انساني  كه هويت  يي  فاجعه  و  لذت  اوج  تماشاگران  انتهاي  بي 
تهديد مي كند به نمايش گذاشته مي شود. انسان عصر جديد چارلي 
تمرين مي كند تا بتواند تنها زندگي كند. اما تنها لحظه آرامش او 
كند و  فكر  تواند  نيز مي  اثنا  آن  كه حين غذا خوردن است و در 
او گرفته مي شود. هر چند چارلي چاپلين  از  بيايد،  كمي به خود 
از طاليه داران سينماي كمدي است، زندگي در دنياي مدرن را با 
شك و ترديد و ترس درهم مي آميزد. او نشان مي دهد اين واقعيت 
ناهمگون بيش از يك كمدي با وقايع خنده دار، يك تراژدي عظيم و 

فاجعه يي دهشتناک است. 
اما »روان سباستين اتكينسون« با نام هنري »مستر بين« كه موفقيت 
كمدي هايش در ابتدا به سبك سينماي صامت يا بدون كالم بود تا 
مدت ها ادامه يافت. در 1990 با يك مجموعه تلويزيوني 14 قسمتي 
نيم ساعته از تلويزيون بريتانيا به شهرت رسيد كه بعدها به 245 
كشور فروخته شد. مستر بين هم مثل چارلي، قهرماني تنهاست كه 
تراژدي بزرگ زندگي او تنهايي در جهان مدرن است. جهاني كه 
زندگي در آن وابسته به آداب، مقررات و قوانين خاص خود است. 
آيا در آثار او واقعًا تراژدي از قلب كمدي يا برعكس كمدي از قلب 
تراژدي برآمده؟ مستر بين همان دن كيشوت دنياي مدرن است كه 
»سانچو«يي جز خرس عروسكي كوچك خود ندارد. او تنها ترين 
انسان روي زمين است كه تنهايي را در جهان مدرن امروز تمرين 
پيشي  كند  مي  سعي  است،  ديگران  رفتار  مقلد  گاهي  او  كند.  مي 
بگيرد اما باز افتضاح جديدي به بار مي آورد. سعي مي كند براي 
ديگران جلب توجه كند تا شايد كسي به او توجه كرده و دقايقي يا 
لحظه يي او را از تنهايي برهاند. اما تا رفتار غيرعادي و نامتعارف 
از او دوري كرده، مي روند و تنهايي اش را چند  او را مي بينند 
برابر مي كنند. شب ها قبل از خواب با عروسك خرسي كوچكش 
تنهايي خود  براي  نيز همدمي  او  كند  بازي مي كند و وانمود مي 
دارد. اما اين بار اين يك بازي شاد و كودكانه نيست، او تراژدي 
تنهايي فاجعه آميز خود را با ارتباط با اشياي جهان پيرامون خود 
بيان مي كند. جهاني كه گريز از تنها ماندن در آن جز با ارتباط 
در  نيست.  پذير  امكان  عاطفه  بي  و  بي حس  جان،  بي  اشياي  با 
نشسته،  ميز  سر  رود.  مي  رستوران  به  بين  مستر  ديگر  جايي 
يادداشتي در يك كارت نوشته و آن را در بشقاب آن سوي ميز 
كه خالي است مي گذارد. لحظه يي مكث و اطراف را نگاه مي كند، 
ناگهان وانمود مي كند يادداشت درون كارت را تازه ديده، خود را 
غافلگير )سورپرايز( مي كند و به هيجان در مي آيد و از شادي در 
پوست خود نمي گنجد. از نظر مستر بين در برخورد با قوانين و 
معيارهاي كنوني جهان، انسان به طرز شگرفي مجبور به تكرار، 
هاي  به خصوص مجموعه  بين  آثار مستر  است.  اطاعت  و  تقليد 
14 قسمتي اش تا حدودي وام گرفته از آثار چارلي چاپلين است 
چون مي خواهد يك انسان كامل باشد. چارلي نيز در »ديكتاتور 
بزرگ« تالش مي كند يك جنگجوي واقعي باشد اما ارتباط او با 
ابزارآالت و تسليحات جنگي مثل نارنجك، بمب، تيربار ضدهوايي 
از او يك سرباز  افتضاحات جديدي به بار مي آورد و حتي  و... 
ضدجنگ مي سازد تا آنجا كه او را در صف دشمن نيز مي يابيم. 
تكرار، تقليد و اطاعت چارلي نه تنها در »ديكتاتور بزرگ« بلكه در 
»عصر جديد« نيز از او يك موجود انسان - ماشين مي سازد كه 
 60 حدوداً  هاست.  مهره  كردن  او سفت  آرزوهاي  و  آمال  غايت 
الجثه و قوي عصر  سال بعد از چاپلين، مستر بين ماشين عظيم 
است خرد كرده و  كارگرش  كه چاپلين  يي  كارخانه  در  را  جديد 
مبدل به هيوالهاي كوچكي در زندگي معاصر مي كند. هيوالهاي 
كوچكي كه هر انسان در زندگي روزمره خود مجبور است يكي دو 
بار با آنها سر و كار داشته باشد تا بتواند نيازهاي خود را برطرف 
ساخته و زندگي كند؛ آتليه عكاسي بدون حضور انسان كه با سكه 
كار مي كند و مستر بين مجبور است درون آن قرار گيرد اما نمي 
تلويزيون و آنتن هوايي كه براي  بيايد.  تواند با سيستم آن كنار 
نصب و سپس ديدن تصاوير آن مستر بين مجبور است در مقابل 
آن خود را به هر شكلي درآورد و حتي وارونه بايستد. براي مستر 
يك  هيوالست.  يك  روزمره  عادي  يك شيء  حتي  چيزي  هر  بين 
ماشين كوچك كه بيش از آنكه نيازهاي انسان را برطرف سازد، 
مشكل ساز مي شود تا آنجا كه معنا، مفهوم و كاربرد اصلي خود 
و  انسان  رابطه  و  همزيستي  تقابل  اين  اما  دهد.  مي  دست  از  را 
ماشين همچنان ادامه دارد. آيا روزي خواهد آمد كه ماشين ساحت 
انساني پيدا كند يا براي هميشه ارزش هاي انساني را تحت تاثير 

خود قرار خواهد داد؟
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30نما

پنج فيلم از ايران در اين دوره از جشنواره بين المللي مونترال كانادا حضور دارند  

جعفر پناهي رئیس هیات داوران 
جشنواره »مونترال« شد 

 

برگزار كنندگان سي و سومين جشنواره فيلم مونترال سه شنبه شب اعالم كردند، جعفر پناهي كارگردان ايراني رياست 
هيات داوران بخش بين الملل اين رويداد سينمايي را بر عهده خواهد داشت. سرگئي لوسيك رئيس جشنواره فيلم مونترال 
در اين باره اعالم كرد؛ انتخاب جعفر پناهي به عنوان رياست هيات داوران همسو با سابقه طوالني اين جشنواره در تقدير 
از سينماي ايران بوده است. سينماي ايران در جشنواره مونترال درخشش چشمگيري داشته و مجيد مجيدي در مدت پنج 
سال، سه بار جايزه اول اين جشنواره را براي »بچه هاي آسمان«، »رنگ خدا« و »باران« كسب كرد. به گزارش اسكرين 
ديلي ديگر اعضاي هيات داوران جشنواره مونترال را فيجي اوكودا كارگردان ژاپني، ديويد الهاي بازيگر كانادايي، فرناندو 
مندز ليت سرانو كارگردان اسپانيايي، پاسكال توماس كارگردان فرانسوي و رينهارت واگنر آهنگساز فرانسوي تشكيل 
مي دهند. امسال پنج فيلم از سينماي ايران در جشنواره مونترال حضور خواهند داشت. در بخش رقابتي »آتشكار« به 
كارگرداني محسن اميريوسفي، در بخش رقابتي فيلم هاي اول »وقتي ليموها زرد شدند« به كارگرداني محمد رضا وطن 
دوست، در بخش نگاه ويژه به سينماي جهان »بيست« به كارگرداني عبدالرضا كاهاني به همراه »پنالتي« ساخته انسيه شاه 
حسيني و در بخش فيلم هاي كوتاه سينماي جهان »فيلم اول« به كارگرداني پناه پناهي به نمايندگي از سينماي ايران نمايش 
خواهند يافت. »آتشكار« براي ربودن جايزه اصلي جشنواره امسال با 19 فيلم ديگر به رقابت خواهد پرداخت. جعفر پناهي 
يكي از شناخته شده ترين كارگردانان ايراني در جهان است. ورود او به سينما به عنوان دستيار كارگردان فيلم هاي عباس 
كيارستمي بود. فيلم هاي او نمايشي صريح و بي پرده از مشكالت جامعه ايراني بوده كه باعث لغو جواز نمايش اكثر فيلم 
هايش شده است. از ساخته هاي معروف جعفر پناهي كارگردان 49 ساله مي توان به »بادكنك سفيد« برنده دوربين طالي 
جشنواره كن، »طالي سرخ« برنده جايزه نوعي نگاه كن، »آفسايد« برنده خرس نقره يي برلين، »آينه« برنده يوزپلنگ طاليي 
لوكارنو و »دايره« برنده شيرطاليي، جايزه فيپرشي و جايزه يونيسف از جشنواره ونيز اشاره كرد. جشنواره فيلم مونترال 
امسال با نمايش بيش از 240 از 78 كشور برگزار خواهد شد. سي وسومين جشنواره بين المللي فيلم مونترال 27 آگوست 

الي 7 سپتامبر در كانادا برگزار خواهد شد.

راز مرگ موتسارت پس 
از 200 سال کشف شد 

 
تازه ترين نتايج تحقيقات پژوهشگران هلندي نشان مي دهد 
35سالگي  در  موتسارت  آمادئوس  ولفگانگ  مرموز  مرگ 
احتمااًل ناشي از يك گلودرد ميكروبي بوده است. در بيش 
از دو قرن اخير نظريه هاي مختلف و متفاوتي براي مرگ 
مسموم  كه  شده  مطرح  تاريخ  موسيقي  نابغه  زودهنگام 
شدن با زهر، نارسايي كليه و يك بيماري انگلي ناشي از 
خوردن گوشت ناپخته يا نيم پز از جمله آنها بوده است. اما 
اخيراً ريچارد سگرس از دانشگاه آمستردام پس از سال ها 
تحقيق به اين نتيجه رسيده كه آهنگساز افسانه يي ابتدا به 
يك بيماري ساده واگيردار گلودرد ميكروبي در شهر وين 
رفته  دنيا  از  شهر  همان  در   1791 دسامبر  و  شده  دچار 
بيماري  زمان  آن  از  مانده  جا  به  اسناد  اساس  بر  است. 

موتسارت با اگزما و تب هم همراه بوده است. به گزارش 
مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه نتايج تحقيقات سگرس و 
همكارانش درباره علت مرگ آهنگساز اتريشي در سالنامه 
را  پژوهش هاي خود  اساس  آنها  منتشر شد.  داخلي  طب 
بر داده هايي بنا نهادند كه از گزارش هاي مرگ و مير در 
وين مركز اتريش بين نوامبر 1791 تا ژانويه 1792 منتشر 
شده و نام موتسارت هم احتمااًل در ميان آنها وجود داشته 
است. موتسارت در زندگي كوتاه خود بيش از 600 آهنگ 
تصنيف كرد و شاهدان عيني پيش از مرگ او گفته اند اين 
آهنگساز بزرگ به علت تب شديد بستري شد؛ تبي كه همراه 
با گلودرد ميكروبي بوده است. بيماري موتسارت تنها دو 
بعد  دهه  او سه  نزديكان  از  يكي  و  انجاميد  طول  به  هفته 
فاش كرد موتسارت به علت درد شديد حتي قادر به جابه 
جايي روي تخت هم نبود. آخرين ماه هاي مرگ آهنگساز 
دوران  اين  در  او  و  بود  پربار  بسيار  اتريشي  سرشناس 
پايان رساند، در  اپراي معروف فلوت جادويي را به  خلق 
نخستين اجراي آن شركت كرد، به شهر پر از چشمه هاي 
آب معدني رفت و شروع به نوشتن ركوئيم خود كرد كه با 

مرگ او هرگز به پايان نرسيد و ناتمام ماند. 
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Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

 

چرا برخي از افراد کم و 
برخي زیاد مي خوابند 

 
برخي از بزرگ ترين رهبران سياسي تاريخ از ناپلئون بناپارت و وينستون چرچيل گرفته تا بيل 
كلينتون و مارگارت تاچر تنها چهار تا شش ساعت در شبانه روز مي خوابيدند. اين در حالي است 
كه يك نوجوان اگر 10 ساعت در طول شب نخوابيده باشد به سختي مي تواند از رختخوابش 
اين خواب منقطع و نامنظم  البته  تا 18 ساعت در يك روز بخوابند  برخيزد. نوزادان مي توانند 

است، اين در حالي است كه براي افراد مسن بيش از شش ساعت خوابيدن در طول شب تقريبًا 
غيرممكن بوده البته اين افراد كمبود خواب شبانه را با چرت زدن در طول روز، خصوصًا ظهرها 
جبران مي كنند.خواب جزء الينفك زندگي است. هر جانداري در طول 24 ساعت شبانه روز مدتي 
را در خواب سپري مي كند. جلوگيري از خوابيدن يكي از بدترين شكنجه ها براي انسان هاست. 
بي خوابي زودتر از بي غذايي باعث مرگ افراد مي شود. اگر افراد به خصوص كودكان به اندازه 
به  نيز  آنها  يادگيري  قدرت  بداخالق مي شوند و  بودن،  بر خسته و كسل  نخوابند عالوه  كافي 
شدت كاهش مي يابد. هر فرد بايد به قدري بخوابد كه روز بعد احساس خواب آلودگي نكند. يكي 
از نشانه هاي كم خوابي خميازه كشيدن است. يكي از بزرگ ترين سواالت بي پاسخ در مورد 
مقوله خواب اين است كه هر كس به چه ميزان خواب در طول روز نيازمند است.آنچه مسلم است 
اينكه نياز به خواب در افراد مختلف متفاوت است. بعضي از انسان ها تنها با چهار، پنج ساعت 
خوابيدن زندگي نرمال و خوبي دارند اما بيشتر افراد در صورتي كه كمتر از شش ساعت بخوابند 
به دليل خستگي و خواب آلودگي نمي توانند كارهاي روزمره خود را انجام دهند. برخي افراد 
براي سرحال شدن بايد 9 ساعت بخوابند اما بيشتر افراد به حدود هفت تا هشت ساعت خواب 
نياز دارند. اما براي داشتن جسم و روحي سالم بايد چقدر خوابيد و آيا ميزان خواب مناسب براي 

افراد مختلف و گروه هاي سني متفاوت متغير است؟ 
افراد  تعيين ميزان خواب طبيعي در  از آن است كه مهم ترين عامل در  آخرين مطالعات حاكي 
افراد تعيين مي شود. در يك تحقيق  مختلف »وراثت« است و بر همين اساس ميزان خواب در 
نتايج قابل  دانشمندان عادات خوابي يك خانواده پرجمعيت در كاليفرنيا را بررسي كردند و به 
توجهي دست يافتند. در اين خانواده مادر و دختر در طول زندگي خود عادات خوابي يكساني 
داشته يعني شب ها ساعت 11 تا 30/11 مي خوابيده و صبح ها ساعت 4 تا 30/4 از خواب بلند 
مي شدند و در عين حال صبح ها به هيچ وجه احساس خستگي نمي كردند. محققان از تمامي 
اعضاي اين خانواده نمونه خوني گرفتند تا با بررسي DNA آنها به دليل اين عادت غيرمعمول اين 
خانواده پي ببرند. پس از انجام آزمايش ها مشخص شد در ژن Hdec2 اين مادر و دختر تغييري 
ايجاد شده است. ژن Hdec2 در حقيقت ژني است كه كنترل عادات خواب در حيوانات را برعهده 
دارد. اين تغيير ژنتيكي در بقيه اعضاي اين خانواده كه الگوي خواب نرمالي دارند ديده نشد. اكثر 

اعضاي اين خانواده در طول شبانه روز هشت ساعت مي خوابند.
پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا در سانفرانسيسكو كه اين پژوهش را انجام داده اند، از مدت ها 
قبل به دنبال شناسايي ژن هايي بودند كه بر خواب افراد تاثير مي گذارد. آنها براي اينكه مطمئن 
 Hdec2 باعث عادت عجيب خوابي در اين مادر و دختر است در ژن Hdec2 شوند تغيير در ژن
موش هاي آزمايشگاهي همان تغييري را كه در ژن Hdec2 اين دو زن وجود داشت ايجاد كرده 
و مشاهده كردند عادات خوابي در اين موش ها نسبت به موش هاي معمولي تغيير كرد. سرپرست 
اين پژوهش، يينگ - هويي فو استاد عصب شناسي و همكارانش موش ها و مگس هاي ميوه يي 
را پرورش دادند كه حامل اين جهش ژنتيكي بودند. فعاليت مگس هاي ميوه و اندازه گيري امواج 
مغزي موش ها نشان داد جانوران داراي اين جهش كمتر مي خوابند و موش هاي حامل اين ژن 
در مدت زمان كوتاه تري از محروميت از خواب بهبود مي يافتند. پروفسور فو نتيجه گيري مي كند 
اين پژوهش مدلي است كه »فرصتي منحصربه فرد« را براي بررسي اثرات مقدار خواب بر سالمت 
فراهم مي آورد. او مي گويد؛ »تحقيقات ما نشان مي دهد در بدن انسان يك سيستم ژنتيكي وجود 
دارد كه به ما مي گويد به چه ميزان خواب نياز داريم. ما هنوز درباره عملكرد اين سيستم چيزي 
نمي دانيم. اما اكنون پس از اين تحقيق مطالعات مان جهت خاصي پيدا خواهد كرد.« آنها در سال 
2001 هم جهشي ژنتيكي را كشف كردند كه الگوهاي خواب را در ناقالن آن به هم مي ريزد. افراد 
حامل اين جهش حدود 30/7 بعدازظهر به خواب مي روند و حدود 30/3 بامداد از خواب برمي 
افراد چه به صورت كم خوابي و چه به  خيزند. براساس مطالعات مختلف، اختالالت خواب در 
صورت پرخوابي در كاهش طول عمر آنها نقش دارد. پروفسور فو با اشاره به اينكه خواب طبيعي 
در رفع خستگي جسمي و روحي موثر است، افزود؛ بهترين زمان خواب طبيعي خواب شبانه و 
ميزان آن به طور اواسط هشت ساعت در يك شبانه روز است. تحقيقات نشان داده خواب كمتر 

از شش ساعت و بيشتر از 9 ساعت در سالمت فرد اثر منفي مي گذارد.

 منبع؛ اينديپندنت 

کشف فسیل 190 
میلیون ساله در 
خانه روستایي 

 
با قدمت 190  به دوران ژوراسيك زيرين   تخته سنگي متعلق 
ميليون سال متشكل از 15 رد پاي دايناسور در ديواره حوض 
شد.  كشف  كرمان  روستاهاي  از  يكي  در  مسكوني  منزل  يك 
از محوطه هاي معدني و  استان كرمان سرشار  مناطق شمالي 
توجه  صورت  در  كه  مي باشد  دنيا  در  فرد  منحصربه  فسيلي 
مسووالن مي تواند به بهشت فسيل شناسان دنيا تبديل شود اما به 
دليل عدم برنامه ريزي درخصوص بهره برداري از اين پتانسيل 
بالقوه در منطقه و جذب گردشگران و فسيل شناسان دنيا به اين 
جاذبه توريستي متاسفانه در سال هاي اخير شاهد تخريب بخش 
اين  از  توجهي  قابل  درصد  كه  بوده ايم  مناطق  اين  از  عمده اي 
تخريب به دليل عدم آگاهي مردم و خالء اطالع رساني به افراد 
بومي روي مي دهد. طي هفته گذشته يكي از جالب ترين موارد 
كشف فسيل در اين مناطق روي داد، كه مي تواند فصل جديدي 

در فسيل شناسي دنيا ايجاد كند.
قدمت  با  فرد  منحصربه  سنگي  تخته  عجيب  كشف  اين  در   
متشكل  دايناسور   15 پاي  رد  كه  سال،  ميليون   190 از  بيش 
است  بسته  نقش  آن  روي  گوشتخوار  دايناسور  گروه  يك  از 
توابع  از  روستايي  در  مسكوني  منزل  يك  حوض  ديواره  در 
است.كشف  آمده  دست  به  كرمان  استان  در  زرند  شهرستان 
اين تخته سنگ از آنجا اهميت بيشتري يافته است كه طبق نظر 
سرپرست مديريت زمين شناسي جنوب شرق كشور اين تخته 
سنگ تنها مجموعه رد پاي يك خانواده دايناسور به خصوص 
به  كه  است  بزرگ  ردپاي  يك  همراه  به  كوچك  دايناسورهاي 
نظر مي رسد جاي پاي مادر اين گروه است كه بين 190 تا 200 
محمدرضا  مي كردند.  زندگي  منطقه  اين  در  پيش  سال  ميليون 
ناظمي زاده در اين خصوص مي گويد: اين تخته سنگ در واقع 
اليه اي از رديف رسوبي مربوط به دوران ژوراسيك زيرين از 
ويژه  اهميت  به  اشاره  با  وي  است.  زمين شناسي  دوم  دوران 
افزود:  سنگ  اين  روي  مانده  جاي  به  آثار  و  سنگ  تخته  اين 
در اين سنگ حدود 15 اثر و نقش جاي پاي دايناسور موجود 
متعلق  زياد  بسيار  احتمال  به  كارشناسان  نظر  طبق  كه  است 
به يك خانواده دايناسور است. ناظمي زاده عنوان كرد: يكي از 
جنبه هاي منحصربه فرد اين تخته سنگ كه بسيار مورد توجه 
زمين شناسان و ديرينه شناسان قرار دارد كشف جاي پاي بچه 
دايناسورهاست كه با توجه به تعداد كم اين آثار در دنيا بسيار 

مورد توجه دانشمندان و ديرينه شناسان قرار دارد. 

مردي براي فرار از دست 
زن غرغرویش خود را به 

دریا انداخت  
 

مرد  يك  كردند  اعالم  چين  دولتي  هاي  رسانه 
زن  شر  از  را  خودش  آنكه  براي  42ساله 
عرشه  روي  از  را  خود  كند،  خالص  غرغرويش 
يك كشتي تفريحي به دريا انداخت. »ژائو وا« يك 
روي عرشه  از  را  كه خودش  است  مرد 42ساله 
كشتي تفريحي به رودخانه »يانگ شر« پرتاب كرد 
تا از شر غرغرهاي همسر پرحرف و غرغرويش 

خالص شود.
با شينهوا  يي  پكن در مصاحبه  اورژانس   رئيس 
به  مرد جان سالم  اين  كرد؛ خوشبختانه  تصريح 
در برده و هم اكنون در بيمارستان بستري است. 
زنش  بود  گفته  آمدن  هوش  به  از  پس  وا«  »ژائو 
براي  حتي  و  صداست  و  پرسر  بسيار  بسيار 
چيزهاي كوچك هم سر و صداي زيادي به راه مي 
اندازد، به همين دليل براي اينكه كمي آرامش پيدا 

كند، خودش را به دريا انداخته است.   

 

زنان خوشبین »عمرشان 
طوالني تر است«  

 
 

مطالعه يي در امريكا نشان داده است خطر بيماري 
خوشبين  كه  زناني  در  زودرس  مرگ  و  قلبي 
هستند، كمتر است. اين مطالعه يافته هاي يك گروه 
از پژوهشگران هلندي را منعكس مي كند كه نشان 
مي داد خوشبيني باعث كاهش خطر بيماري قلبي 
در مردان مي شود. مطالعه روي تقريبًا 100 هزار 
زن كه نتايج آن در نشريه علمي »سيركيوليشن« 
منتشر شده نشان داده افراد بدبين از فشار خون 

و كلسترول باالتر رنج مي برند. 

نيز،  عوامل خطرزا  اين  احتساب  از  پس  حتي  اما 
افراد به تنهايي كافي بود تا خطراتي  طرز نگرش 
بررسي  كند.  تغيير  آنهاست،  سالمتي  متوجه  كه 
وضعيت زنان طي يك دوره هشت ساله نشان داد 
خطر ابتال به بيماري قلبي 9 درصد و خطر مرگ 
زنان خوشبين  در  عوامل 14 درصد  همه  اثر  در 

كمتر است. 

در مقايسه، احتمال مرگ به داليل مختلف در همان 
خصومت  افكار  كه  بدبين  زنان  در  زماني  دوره 
آميزي نسبت به ديگران داشتند يا در مجموع به 
ديگران بي اعتماد بودند، 16 درصد باالتر بود. يك 
ناماليمات  با  افراد خوشبين  كه  است  اين  احتمال 
بهتر كنار مي آيند و براي مثال ممكن است وقتي 

مريض مي شوند بهتر از خود مراقبت كنند. 

در اين مطالعه، زنان خوشبين بيشتر ورزش مي 
كردند و از همتايان بدبين خود الغرتر بودند. دكتر 
استاديار  و  تحقيقات  سرپرست  تيندل  هيالري 
»اكثر  گفت؛  پيتزبورگ  دانشگاه  در  پزشكي  علوم 
شواهد حاكي از اين است كه داشتن ديد منفي در 
سالمتي  براي  باشد  شديد  و  طوالني  اگر  زندگي 

خطرناک است.« 

يك سخنگوي بنياد قلب بريتانيا گفت؛ »ما مي دانيم 
كه احساسات خصمانه مي تواند باعث آزاد شدن 
مواد شيميايي خاصي در بدن شود كه ممكن است 
خطر بيماري قلبي را افزايش دهد، اما هنوز به طور 
ايم.« او  كامل چگونگي و علت آن را درک نكرده 
افزود؛ »نگرش خوشبينانه يا كينه توزانه مي تواند 
به رفتارهايي مانند سيگار كشيدن يا رژيم غذايي 
اثر  قلب  نيز بر سالمت  اينها  باشد، كه  بد مربوط 

مي گذارد.«  
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جرم هزاران زنداني سعودي 
روشن نیست  

هاي  مقام  گويد  مي  است،  امريكا  در  آن  مقر  كه  بشر  حقوق  بان  ديده 
اقدامات  ظن  به  را  نفر  هزاران  گذشته  سال  شش  در  سعودي  عربستان 
دادگاهي  آنها  از  بسياري  براي  آنكه  بدون  اند  كرده  زنداني  تروريستي 
تشكيل داده يا جرم آنها را تعيين كرده باشند. بازداشت اين افراد به دنبال 
 ،2003 سال  در  سعودي  عربستان  در  القاعده  شبكه  حمالت  از  موجي 
آغاز شده است. بخش عمده يي از بازداشت ها طي سه سال )از 2003 تا 
2006(، صورت گرفته است. اين گروه در گزارشي جديد همچنين از برنامه 
گفته  و  كرده  انتقاد  عربستان سعودي  در  زنداني  پيكارجويان  بازپروري 

است اين برنامه جايگزين محاكمه يي عادالنه نيست. 

ديده بان حقوق بشر، »مباحث« سازمان اطالعات و امنيت داخلي عربستان 
سعودي را متهم كرده است كه خود را باالتر از قانون مي داند. اين سازمان 
اقدامات  كه  شود  مي  سياسي  ناراضيان  شامل  همچنين  كه  را،  مظنونان 
آنها صلح آميز است، براي مدتي نامعين در زندان نگه داشته و در برخي 
موارد حكم دادگاه را براي ترخيص آنها ناديده گرفته است. بنا بر قوانين 
سعودي بازداشتي ها بايد در عرض شش ماه از زمان بازداشت، محاكمه 

يا آزاد شوند. 

چند ماه پيش، رسيدگي به پرونده صدها بازداشتي در عربستان آغاز شد 
اما ديده بان حقوق بشر در گزارش خود انتقاد كرده است كه اين محاكمه 
ها مخفيانه بوده، متهمان وكيل نداشته اند و به ناظران مستقل اجازه داده 
نشده است بر نحوه برگزاري آنها نظارت كنند. ديده بان حقوق بشر در 
اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از برنامه هاي بازپروري پيكارجويان در 
زندان هاي سعودي گفته است رسانه ها و سياستمداران غربي نگاهي دقيق 
به اين برنامه ها نداشته اند. اين گروه به اين نكته اشاره دارد كه اين برنامه 
ها براي كساني به اجرا درآمده است كه هرگز جرم آنها مشخص نشده يا 

محكوميتي دريافت نكرده اند.

كه  كنند  ها شركت  برنامه  اين  در  اند  دليل حاضر شده  اين  به  فقط  آنها 
احتمال مرخص شدن شان از زندان را افزايش دهند. دادگاهي در عربستان 
ماه گذشته احكامي را صادر كرد كه گفته مي شود نتيجه اولين محاكمه 
كشور  اين  در  القاعده  پيكارجويان  از  گروهي  براي  كه  است  بوده  هايي 
برگزار شده بود. مقام هاي وزارت دادگستري اين كشور مي گويند 330 
اند اما مشخص نكردند چه تعداد از آنها گناهكار  نفر تحت محاكمه بوده 

شناخته شده اند. يكي از متهمان حكم اعدام دريافت كرده است. 

پیرها شادتر از جوانانند 
 براساس آمار اخير انجمن روانشناسي امريكا، اين موضوع مشخص شد 
وارد شود،  كهنسالي  دوران  به  فرد  و  رود  باالتر  افراد  هرچقدر سن  كه 
است  موضوع  اين  دهنده  نشان  آمار  اين  حقيقت  در  بود.  خواهد  شادتر 
از جوانان هستند. دكتر »سوزان تارک  افراد پير و سالخورده شادتر  كه 
چارلز«- يكي از محققان و روانشناسان دانشگاه كاليفرنيا در امريكا- در 
اين باره مي گويد؛ اگرچه افراد سالخورده و كهنسال از بيماري هايي رنج 
مي برند، اما از نظر روحي و رواني بسيار شاد هستند. وي افزود؛ دوران 
پيري، دوران طاليي براي اين رده سني از افراد به شمار مي رود، چرا كه 
از نظر اجتماعي از سطح بااليي برخوردار هستند و احترام ديگران را براي 
خود دارند. وي خاطرنشان كرد؛ در تحقيقاتي كه ما روي افراد 18 تا 90 
ساله انجام داديم، اين موضوع مشخص شد كه افراد سالخورده استرس 
گفته مي  دارند.  ترها  به جوان  نسبت  كمتري  و رواني  ناراحتي روحي  يا 
شود عواملي نظير نبود تصميم گيري هاي عجوالنه، فقدان استرس هاي بي 
مورد، داشتن هدف براي تقويت و پيشبرد تصميمات و اميد به زندگي از 
مواردي است كه باعث مي شود يك فرد سالخورده شادتر و خوشحال تر 

از يك نوجوان يا جوان باشد.   

درمان آنفلوآنزاي خوکي با شیر و 
فضوالت گاو  

از  داروهايي  توليد  متخصص  كه  هند  در  پزشكي  تحقيقات  مركز  يك    
محصوالت گاو است، ادعا كرده به شيوه يي جديد براي معالجه آنفلوآنزاي 
كرده  ادعا  آيوروديك  عنوان  تحت  شركت  اين  است.  يافته  دست  خوكي 
فرمول هاي داروسازي در اختيار دارد كه مي توانند از آنفلوآنزاي خوكي 
و بيماري هاي مسري شبيه آن پيشگيري كرده يا احتمااًل آنها را درمان 
كنند. يكي از اين فرمول ها پانچگاويا نام دارد كه حاوي شير گاو، ادرار 
از شير  تهيه شده  داروي  يك  و  حيواني  روغن  همچنين  و  گاو  پهن  گاو، 
گاو است و مي تواند از بروز عفونت هاي شبه آنفلوآنزا مانند آنفلوآنزاي 
خوكي پيشگيري به عمل آورد. محققان مي گويند اين فرمول به عنوان يك 
تعديل كننده و تنظيم كننده سيستم ايمني بدن عمل مي كند. يكي از محققان 
مختلف شركت  داروهاي  كرد؛  ادعا  يي  مصاحبه  در  هندي  ارشد شركت 
آيوروديك به ويژه آنهايي كه از محصوالت گاو تهيه مي شوند، قرن ها 
عفوني  هاي  بيماري  برابر  در  مقاومت  ايجاد  در  مفيدشان  تاثير  كه  است 
همچون آنفلوآنزا به اثبات رسيده است. بنابراين ما توصيه مي كنيم مردم 
با مشورت متخصصان اين داروها را نيز در كنار داروهاي پيشرفته كه 

امروزه تجويز مي شوند، مصرف كرده و تاثير آنها را آزمايش كنند.  

اجاره آپارتمان
 

تعدادی آپارتمان يك خوابه 
و دو خوابه بسيار شيك در 
بهترين نقطه كنزينگتون و 
چلسی اجاره داده ميشود

احتماال DSS پذيرفته شود

07944203355
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نگاهي به شعر و زندگي اكتاويو پاز، شاعر مكزيكي 

در 
جست وجوي 

لحظه 
 جيران مقدم 

با  آشنايي اش  اولين  است.  نويسنده  پاز  ايرنئو  نوه  پاز  اكتاويو   
ادبيات همان كتابخانه بزرگ پدربزرگش بود. دو شخصيت ايرنئو 
پدر مبارز  پاز،  ايرنئو  اكتاويو  پدر بزرگ روشنفكر و نويسنده و 
اكتاويو كه از ياران زاپاتا بود و يكي از سمبل هاي مبارزه مسلحانه 
در مكزيك، بر اكتاويو تاثيرات عميقي نهادند... پاز در دانشگاه ملي 

مكزيك رشته حقوق، فلسفه و ادبيات را به اتمام رساند. 
روزنامه هاي  و  مجالت  در  سالگي   16 از  تقريبا  يعني  قبلش،  اما 
جبهه  در  تا  رفت  اسپانيا  به   1936 در  مي كرد.  چاپ  مطلب  ادبي 

فاشيست  ضد  روشنفكران  حلقه  عضو  عنوان  به  جمهوريخواه ها 
بجنگد. 

در 1938 پس از سفري كه به پاريس داشت به مكزيك بازگشت 
از  جمعي  با  همراه  را  ناخلف(  فرزند  و  ادبي)كارگاه  مجله  دو  و 
به  تحصيل  ادامه  براي   1944 در  كرد.  پايه گذاري  روشنفكران 
را  گوگنهايم  بورس  دوم  جنگ جهاني  اتمام  با  و  رفت  آمريكا 
به دست آورد كه آينده اش را به عنوان عضو وزارت خارجه مكزيك 
تضمين مي كرد، شغلي كه در 1968 به عنوان اعتراض به سياست 
مديريت  و  داد  استعفا  آن  از  دانشجويي  اعتراضات  مقابل  دولت 
مجله پلورال )مجموع( را پذيرفت و اندكي بعد مجله »بازگشت« را 
پايه گذاري كرد كه از آن به بعد تا روز مرگش در آوريل 1990 در 
سن 84 سالگي به علت بيماري سرطان مددير آن بود. اكتاويو پاز 
بارها در سخنراني هايش گفته كه يكي از اولين شاعران مدرني كه 
بر او تاثير گذاشت تي اس اليوت بود كه در كنار نام هاي ديگري 
چون ريلكه، سرنودا و نرودا درهاي شعر مدرن را به روي او باز 

كرد. 
او  به  آموخت.  را  مدرنيته  و  سنت  دادن  آشتي  راه  او  به  اليوت 
اين  در  جاويد  حال  در  دارد.  وجود  حال  در  گذشته  كه  آموخت 
لحظه اي كه ديروز و فردا در آن جاري اند. اما مهمترين تاثير ادبي را 
بايد در دوران اقامتش در پاريس و آشنايي اش با سوررئاليست ها 

قرار  تاثير سوررئاليست ها  تحت  پاز  پاريس  در  كرد.  جست وجو 
گرفت تفكري كه به او راهي را براي نفي فرهنگ غربي و استغنا 
سوررئاليسم،  داد...  نشان  ايدئولوژيك  و  سياسي  سيستم هاي  از 
دنيايي را كه پاز يگانه و حقيقي مي دانست فروريخت و كمكش كرد 

تا پنهان ترين زواياي وجودش را با شعر بيان كند. 
ژرف  رابطه اي  طبيعت  و  معشوق  بين  بياموزد  كرد  كمك  او  به 
برقرار است. رابطه اي كه در آن كلمات، جمالت، هجاها و همچون 
از  متشكل  متحرک  حال  عين  در  و  ساكن  مركزي  دور  به  اقمار 
عاشق و معشوق مي چرخند. تا سرانجام كاغذي سپيد را بپوشانند. 
كاغذ سپيدي كه به خاطر وجود عشق بر آن شعري شكل خواهد 
گرفت. سوررئاليسم بر باور او به جاودانگي هنر صحه گذاشت و 
به او آموخت كه هنر وراي حزب ها و امپراتوري ها و خدايان باقي 
نفس  هنر،  كه  نمي آيد چرا  در  به خدمت هيچكس  هنر  كه  مي ماند 
آزادي اي است كه انسان در عملي تكرار ناپذير، يگانه و تمام آن را 

خلق و كشف مي كند. 

متفکر  ما  زمانه  براي  پاز  اکتاویو 
قدرت  آن  با  نثرش  است.  غریبي 
ناگهاني اش  چرخش هاي  و  بي بدیل 
تاریخي  فلسفي  مفاهیم  با  آمیخته 
تصویر  از  سرشار  زیبایي شناسي 
و سرزندگي شعري است. در نثر او 
ما از شهر ها، زبان ها قرن ها، خدایان 
و تمدن ها، عبور مي کنیم بي اینکه در 
بر  زنده  و  شوق  جست وجوي  این 
هیچیک توقف کنیم. همیشه مي توان 
اینکه به ما  به پاز مراجعه کرد. نه 
روشي بدهد... به ما شیوه اي را یاد 
بدهد که چطور احساس تنهایي مان 
را درمان کنیم. چطور با سیاست، با 

مرگ و با عشق مواجه بشویم. 

از اين روست كه سنگ آفتاب، يكي از مهمترين اشعار قرن بيستم 
اينقدر وامدار سوررئاليسم است و گرچه به انتزاع به ديده تمسخر 
مي نگرد از ريشه هاي ماورايي مكزيك بسيار نشان با خود دارد. 
شعري است براي آشتي دادن شب با روز ، عشق و جنگ، رويا 
و خاطره، سكوت و حرف: صدايي كه چون ابشار از وراي زمان 
و فضا در جست وجوي ارتباط فرومي ريزد و عشق به عنوان تنها 
راه نجات رو مي نمايد: آرزوي اينكه بتوان در حال زيست، جايي 
كه جسم انگار مي تواند بر اين هرج و مرج نظمي برقرار كند. چنين 
است كه زن و جهان تبديل به تني واحد مي شوند تا هر كسي كه 
به  تاريكي  در  و  برگيرد  را  جهان  اين  از  بخشي  بخواند  مي تواند 

سوي جهان هاي ديگري برود كه ساخته ذهنش نيستند. 
اهداف  و  وبند  قيد  از  را  كالم  كه  آنند  پي  در  او  منظوم  آثار 
قافيه بندي  و  ذهن  جريان  از  استفاده  با  و  كنند  رها  سودانگارانه 
آن  به  را  كلمه  جادويي  ذات  دشوارياب  وقت ها  بسياري  و  پنهان 

برگردانند. 

دريافت  هنگام   )1914  1998- )مكزيك  پاز  اكتاويو  سخنراني  در 
به  او،  آثار  درک  براي  بسياري  كليد هاي   1990 در  نوبل  يزه  جا 
عنوان يكي از بزرگترين شاعران آمريكاي التين نهفته است. متني 
كه با نام »در جست وجوي حال« به عنوان مرجعي براي بسياري 
زندگي  انچه  به  راجع  است.«  آمده  در  پاز  اكتاويو  عالقه مندان  از 

كرده ام مي نويسم. 
زندگي كردن، به معني فكر كردن، بعضي وقت ها اين مرز را پشت 
سر مي گذاري كه در آن حس و فكر در هم مي آميزند: شعر »در اين 
سخنراني پاز از زمان حرف مي زند، از زبان، از حس بودن در يك 
مكان، در يك فضا از مدرنيته و از دنيايي كه در آن زيسته است. 
نمي دانم آيا اين متن به فارسي ترجمه شده است يا نه... چيز هايي 
جسته  هميشه  مثل  است  شعر هايي  مجموعه  خوانده ام  پاز  از  كه 
گريخته و گمانم چند تا مصاحبه كه مثل هميشه كار مطالعه روي 

شاعر يا نويسنده را دشوارتر مي كنند چرا كه آنچه كه ما مترجمان 
براي ترجمه انتخاب مي كنيم فقط بازتاب دهنده گوشه اي از زندگي 

يك شاعر يا نويسنده است. 
گوشه اي كه ما، آگاهانه يا ناخودآگاه مايل به انتقالش به خواننده اي 
هستيم كه قادر نيست متن ها را به زبان اصلي بخواند. براي شناختن 
پاز مهم ترين نكته اين است كه نمي توان پاز را در طبقه بندي هاي 
انديشه هاست  از  بسياري  تجربه  باز  ادبياتش  داد.  جاي  سنتي 

بي اينكه هيچيك را به عنوان قطعي قبول كند. 
نمونه  پاز  دانست.  كشوري خاص  به  متعلق  را  او  نمي توان  حتي 
انسان مدرن است با تمام اختالط هاي فرهنگي پيامد شيوه زندگي 

مدرن. 
جدا از مكزيك كه سرزمين مادري اش است، پاز در فرانسه و هند 
به عنوان ديپلمات كار كرده، در اسپانيا همراه ارتش جمهوريخواه 
مبارزه كرده و در اياالت متحده آمريكا درس خوانده. او انساني 
بار ها  خودش  كه  مفهومي  مدرنيته  راه  سالك  بي سرزمين  است 
تاكيد كرده كه وجود ندارد »چون مفهوم مدرنيته به اندازه تعداد 

جوامع است« 
پاز هميشه در دغدغه زمان مي زيد. دغدغه زماني كه انسان ها جنگ 

عليه آن را مي بازند. 
باشد.  خيانتي  عشق  به  انگار  كه  رفته اي  دست  از  زيبايي  دغدغه 
و  دوباره  را  آن  مي خواهد  و  است  عاشق لحظه  شعري  »صنعت 
دوباره در شعر بزيد. آن را از جريان زمان جدا مي كند و آن را 

تبديل به حال جاويد مي گرداند.« 
تنوع آثار او شگفت آورند. پاز درباره همه چيز حرف مي زند: زبان، 
هنر، آمريكاي التين، اياالت متحده آمريكا، شرق، انقالب، حكومت 
تغيير هر روزه  انقالبي هر روزه و  او زندگي  براي  و طبعا شعر 

است. 

روزبيني اي كه با آن آثارش را مي نويسد مهارتش در بيان و جهان 
مكزيك مي شود.  در شعر  نوين  به شيوه اي  تبديل  اعمالش  وطني 
زماني بين شعر ناب متعلق به شعراي نسل قبلش كه تحسين شان 
كه  است  آينده اي  جامعه  نويدبخش  كه  اجتماعي،  شعر  و  مي كند 
سرانجام  و  مي ماند  معلق  باشد،  داشته  باور  آن  به  مي خواهد 
چون هيچكدام از اين دو او را كامال راضي نمي كنند راه سومي را 
برمي گزيند: شعر به عنوان نور سياهي كه نشان آگاهي بر زيستن 

در اين جهان و ميان ديگران است. 
آن  آواز  كه  چنگي  و  جنگجو  كمان  اضداد،  جمع  عنوان  به  شعر 
را  يا خود  كند  نفي  را  تاريخ  اينكه  بدون  مي كند،  حكايت  را  جنگ 
مقهور آن بداند. بلكه به تمامي آگاه و شوق زده از زيستن آن تاريخ. 
شعر به عنوان حضور عميق زندگي با معجزات و رنج هايش. شعر 
ته  به  و  مي شوم  فرو  خودم  »در  مدام  جست وجويي  عنوان  به 
نمي رسم« جست وجويي آييني براي يافتن معشوق »تنها خاكي كه 
تنها  باور دارم  تنها سرزميني كه  مي شناسم و من را مي شناسد. 

دروازه بي نهايت.« 

اكتاويو پاز براي زمانه ما متفكر غريبي است. نثرش با آن قدرت 
بي بديل و چرخش هاي ناگهاني اش آميخته با مفاهيم فلسفي تاريخي 
زيبايي شناسي سرشار از تصوير و سرزندگي شعري است. در نثر 
او ما از شهر ها، زبان ها قرن ها، خدايان و تمدن ها، عبور مي كنيم 
توقف  هيچيك  بر  زنده  و  اين جست وجوي چر شوق  در  بي اينكه 
ما روشي  به  اينكه  نه  كرد.  مراجعه  پاز  به  مي توان  هميشه  كنيم. 
بدهد... به ما شيوه اي را ياد بدهد كه چطور احساس تنهايي مان را 
درمان كنيم. چطور با سياست، با مرگ و با عشق مواجه بشويم. 

كه  شيوه اي  به  نه  كنيم.  زندگي  كه  مي كنند  كمك  ما  به  او  آثار 
بدهند  ياد  ما  به  مي كنند  سعي  بيهوده  كه  تسلي بخشي  كتاب هاي 
چطور با رنجمان مواجه شويم. وقتي از كمك براي زيستن در آثار 
اكتاويو پاز حرف مي زنم منظورم به خاصيت ناب آثار اوست كه 
كمك مي كند تا خواننده احساسات خفته اش را بيدار كند كه با تمام 
تمام شدتش  با  را  با زندگي اش مواجه شود كه لحظه  حس هايش 

زندگي كند. 

»جسم هميشه در زمان حال قرار دارد. اما انسان هميشه در حال، 
همراه جسم و حس هايش زندگي نمي كند« اما مفهوم حال كه پاز 
از آن حرف مي زند نيز مفهومي خاص است. حالي كه نه گذشته را 
نفي مي كند و نه آينده را، نه مرگ را و نه زندگي را بلكه مسووليت 
همه آنها را مي پذيرد. اما وقتي از همه اينها صحبت مي كند، وقتي 
از جامعه و آزادي صحبت مي كند انسان در مركز ايده هاي اوست. 

»قرن بيستم تصوير انسان را مثله كرده است.« 
از طرف ديگر اين آزادي معاصر، يك پرهيب مصرف شده توسط 
تبليغات ساخته است: لحظه اي او را به خدا تبديل مي كند و لحظه 

بعد در درندگي بازار او را مثله مي كند... 
انگار »او به دنبال كانتي ديگر است تا دوباره منطق علمي را به نقد 
بكشد.« شايد انسان را وادارد تا اندكي به خود بينديشد و خود را 

نقد كند. 
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گفت وگو با آنا آخماتووا 
با  چوكفسكايا«  »ليديا  كوشش  به  آخماتووا«  »آنا  با  گفت وگو  كتاب 
»ليديا  ايسنا،  گزارش  به  مي شود.  منتشر  كريمي مهر«  »سحر  ترجمه 
چوكفسكاياي« ازعالقه مندان »آنا آخماتووا« و از سال 1939 تا 1962 
مي داد،  انجام  او  با  كه  را  گفت وگوهايي  و  بود  شاعر  اين  خدمت  در 

يادداشت مي كرد. اين كتاب از سوي نشر علمي منتشر خواهد شد. 

پرسه زدن در مه 
نشر  سوي  از  نجفي«  »رضا  ترجمه  هسه«  »هرمان  اشعار  گزيده 
يكي  از  كه  است  مه«  در  »پرسه زدن  كتاب  نام  منتشر شد.  »هرمس« 
است  ذكر  قابل  است.  شده  اقتباس  مه«  »در  نام  به  »هسه«  اشعار  از 
است.  بوده  هسه«  »هرمان  مورد  در  نجفي«  »رضا  دكتراي  پايان نامه 

اغلب آثار »هرمان هسه« به فارسي ترجمه شده اند. 

دیوان شرقي غربي 
»حسن نكوروح« كتاب »طنز حافظ و گوته در ديوان شرقي - غربي« 
اين  نگارش  »نكوروح«  ايسنا،  گزارش  به  مي كند.  منتشر  آلمان  در  را 
كتاب را درباره دو شاعر شهير ايراني و آلماني به زبان آلماني به پايان 
رسانده است. محور اين اثر تحقيقي - تاليفي، رابطه »گوته« و »حافظ« 

است. ديوان شرقي غربي »گوته« بارها به فارسي ترجمه شده است. 

لنگرودي کتاب چاپ نمي کند 
شمس لنگرودي گفت: تا وضعيت كتاب هايم در ارشاد مشخص نشود 
از انتشار آثار جديدم خودداري مي كنم. او به ايلنا گفت: دو كتابم، يكي 
به مدت دو سال و ديگري به مدت هشت ماه در ارشاد است و مجوز 
هم  اشعارم  آخرين  از  است. چهار مجموعه  نشده  آنها صادر  انتشار 

آماده انتشار است. 

دو رمان از دورنمات 
دو رمان »دره مغشوش« و »مرد يوناني در جست وجوي زن يوناني 
است« نوشته فريدريش دورنمات نويسنده آلماني را انتشارات مرواريد 
به مهر،  نجفي  منتشر مي كند.  پريسا رضايي  و  نجفي  ترجمه رضا  با 
اين دو رمان آغاز شده است. سيدمحمود حسيني زاد و  گفت: ترجمه 

عزت اهلل فوالدوند از مترجمان آثار دورنمات هستند . 

خاطرات موراکامي 
به  مي كند.  ترجمه  را  موراكامي  هاروكي  خاطرات   ويسي  مجتبي 
چه  از  مي زنيم،  حرف  كه  دو  »از  كتاب  اصلي  عنوان  ايسنا،  گزارش 
حرف مي زنيم؟« است. اما مترجم عنوان »رمان نويس دونده« را براي 
ترجمه اش انتخاب كرده است. محوريت خاطرات موراكامي در اين كتاب 

بر اساس برنامه دويدني است كه او هر روز انجام مي داده و مي دهد. 

شاهنامه فردوسی به 
زبان گرجی منتشر شد

با حمايت سفارت  تفليس  در  ايران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  رايزنی 
كشورمان 1800 بيت از شاهنامه فردوسی را به زبان گرجی چاپ و 
 shalvashvili bela" منتشر كرد. اين ترجمه حاصل فعاليت های مترجم
است كه در سال های 1967 تا 1987 چهار بخش ديگر از شاهنامه   "
فارسی  ادبيات  و  زبان  بخش  التحصيل  فارغ  كه  مترجم  اين  توسط 

دانشگاه دولتی تفليس است ترجمه و منتشر شده است.

 اين كتاب در306 صفحه و در قطع رقعی با طراحی جلد زيبا توسط 
مورد  دير باز  از  فردوسی  شاهنامه  است.  شده  منتشر  نكر  انتشارات 
كنون  تا  و  بوده و هست  در گرجستان  اقشار مختلف  و عالقه  توجه 
مترجمين  و  شناسان  ايران  و  استادان  توسط  مختلفی  های  ترجمه 
سرشناس گرجی مانند يوستين آبوالدزه ، الكساندر باراميدزه ، داويد 
كوبيدزه ، ماگالی تودوآ ، واخوشتی كوته تی شويلی و سايرين انجام 

شده است.

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

 خسرو ناقد و سه کتاب تازه 

ايراني ساكن آلمان همچنان با دست پر  ناقد نويسنده  خسرو 
او  است.  فرهنگ كشورمان حفظ كرده  اهل  با  را  ارتباط خود 
سه كتاب با عناوين در ستايش گفت وگو، ناكجا آباد و خشونت 
و مرگواژه هاي مغربي را آماده انتشار كرده است. خسرو ناقد 
نويسنده و مترجم آثار ادبي و فلسفي در گفت وگو با  مهر گفت: 
در حال حاضر سه كتاب آماده انتشار شامل يك اثر تاليفي و 
دو اثر ترجمه اي دارم. مدتي است كه تمام كارهاي  مربوط به 
اين كتاب ها انجام شده و مورد بازبيني نهايي هم قرار گرفته اند 
و چند ناشر هم آمادگي خود را براي چاپ و نشر آنها اعالم 
گفت وگو  در ستايش  عنوان  با  اول  كتاب  افزود:  وي  كرده اند. 
و  ادبيات  فرهنگ،  گستره  در  است  گفتارهايي  از  مجموعه اي 
ديگري  با  گفت وگو  كتاب  اين  گفتارهاي  اتصال  حلقه  جامعه. 
آناني  با  غريبه ها،  با  ما  رابطه يكايك  و  گفت وگو  ديدار،  است. 
كه كمتر به ما شباهت دارند. اين مترجم اضافه كرد: گفتارهايي 
را كه در اين كتاب فراهم آورده ام، حاصل ديدار سال هاي دور 
با »ديگري« است؛ حاصل گفت وگو و نشست و  و نزديك من 
برخاست با مردمان سرزمين هايي است كه من بيش از سه دهه 
كتاب  دومين  گفت:  .ناقد  ميانشان روزگار مي گذرانم  در  است 
ترجمه گزيده اي از گفتارها و گفت وگوهاي كارل پوپر فيلسوف 

آلماني زبان است با عنوان ناكجاآباد و خشونت. اين كتاب با 
به  لحاظ  و  انتشار شده است  آماده  افشاري  همكاري رحمان 
شكل و انتخاب مطالب، همانند كتاب زندگي به رغم تاريخ خواهد 
بود. اين مترجم ادامه داد: عنوان كتاب سوم مرگواژه هاي مغربي 
است كه شامل ترجمه 80 شعر از سروده هاي شاعران اروپايي 
است. مضمون و موضوع اصلي همه اين شعرها »مرگ« است. 
خسرو ناقد )متولد 10 آبان 1329، شيراز، ايران( فرهنگ نگار، 
نويسنده و مترجم است. در سال 1977 ميالدي به آلمان رفت و 
در رشته معماري به تحصيل مشغول شد. در اثناي تحصيل در 
اين رشته بود كه مطالعات و فعاليت هاي فرهنگي و ادبي خود را 
گسترش داد و مقاله هاي فرهنگي و ترجمه هاي او از متون ادبي 
رباعيات  يافت.انتشار  انتشار  گوناگون  نشريات  در  فلسفي  و 
خيام به زبان هاي فارسي و آلماني توسط ناشري آلماني در 
دوره  اين  در  او  فرهنگي  فعاليت هاي  نخستين  از   1992 سال 
به شمار مي آيد. در سال 2002 ميالدي، نخستين فرهنِگ زبان 
دوسويه فارسي به آلماني و آلماني به فارسي او را مؤسسه 
انتشاراتي النگن شايت »Langenscheidt« يكي از بزرگترين و 
قديمي ترين ناشران فرهنگ هاي دوزبانه در اروپا منتشر كرد. 
است.  فرهنگ نگاري  حاضر  حال  در  ناقد  اصلي خسرو  حرفه 
او در كنار تاليف فرهنگ زبان، به نويسندگي و كار ترجمه و 
نگارش مقاالتي براي دانشنامه جهان اسالم نيز مشغول است. 

جدال بر سر 
کتاب هیتلر 

 
 

بنا بر برخي گزارش ها كتاب »نبرد من« نوشته »آدولف هيتلر« 
رهبر آلمان نازي كه چاپ آن مدت ها در آلمان ممنوع بود ممكن 
است به زودي بار ديگر در اين كشور منتشر شود. به گزارش 
مركزي  »شوراي  نام  با  يهودي  سازمان  يك  روزنامه هاآرتص 

يهوديان آلمان« حمايت خود را از منتشر شدن دوباره اين كتاب 
مدت ها  كه  است  درحالي  اين  است.  كرده  اعالم  مناقشه برانگيز 
بود كه برخي محافل دانشگاهي در آلمان خواستار انتشار اين 
انديشه هاي  حاوي  كتاب  اين  اگرچه  بودند  معتقد  و  شده  كتاب 
فاشيستي هيتلر است ولي جلوگيري از انتشار آن باعث مي شود 
جوانان آلماني نسبت به آن حساس شده و بيشتر به سراغ آن 
مناقشات  كتاب  اين  عدم انتشار  يا  انتشار  سر  بر  بحث  بروند. 
به طوري كه برخي معتقدند  به وجود آورده،  آلمان  زيادي در 
حاصل  آلماني  جوانان  ميان  در  نئونازيستي  انديشه هاي  رشد 
در  آنها  نشدن  نقد  نتيجه  در  و  هيتلر  افكار  طرح  از  جلوگيري 
سطح جامعه آلمان است. با اين وجود به نظر مي رسد حمايت اين 
سازمان يهودي از چاپ دوباره كتاب هيتلر زمينه را براي چاپ 

اين كتاب فراهم كند. »استفن كارمر« دبير كل »شوراي  دوباره 
مركزي يهوديان آلمان« خواستار چاپ مجدد اين كتاب در قالبي 
آلماني  جوانان  بعدي  نسل  او  گفته  به  تا  است  دانشگاهي شده 
بيشتر با انديشه هاي نازيسم و واقعيت هاي آن آشنا شوند. او در 
گفت و گو با روزنامه اينديپندنت چاپ انگليس گفته است:نسخه 
نقد شده تاريخي اين كتاب بايد چاپ شود تا نئونازي ها با تبليغ 
آن سود نبرند. به عقيده كرامر خيلي از جوانان از نسخه اينترنتي 
كتاب استفاده مي كنند ولي با ارائه موضوعات مهم اين كتاب و 
حاشيه نويسي بر آن مي توان آنها را از انديشه هاي واقعي هيتلر 
آگاه كرد. »ديويد بنكير« رئيس موسسه بين المللي پژوهش هاي 
هولوكاست هم كه از سال1993 تاسيس شده، با اشاره به اينكه 
جوانان آلماني به سادگي مي توانند كتاب »نبرد من« را در اينترنت 

پيدا كنند، خواستار انتشار دوباره آن شده است. 
حق انتشار كتاب هيتلر در حال حاضر تا سال 2015 متعلق به 
استان فدرال باواريا در آلمان است كه قويا با انتشار كتاب مخالف 
اعالم  اظهارات كسلر  به  استان در واكنش  اين  است. سخنگوي 
راست گرايان  اختيار  در  مستقيم  است  ممكن  كتاب  چون  كرده 
تندرو قرار بگيرد، با آن مخالف است. اين استان به شدت تحت 
تاثير گروه هاي صهيونيستي دو آتشه معتقد به هولوكاست قرار 
با  يهودي  گروه هاي  مالحظه  خاطر  به  كه  كرده  اعالم  و  دارد 
انتشار كتاب هيتلر مخالف است.طبق قوانين فعلي در آلمان حق 
انتشار كتاب »نبرد من« تا سال 2015 در اختيار باوارياست ولي 
يا  انتشار  اختياري درباره  باواريا هيچ  اين سال، استان  از  بعد 
عدم انتشار آن ندارد. تازه در آن زمان نيز دادگاه هاي آلمان بايد 
راي بدهند كه آيا انتشار كتاب منع قانوني دارد يا نه، زيرا طبق 
قوانين فعلي اين كشور تبليغات ايدئولوژي نازيسم ممنوع است. 

نسخه امضا شده »نبرد من« هيتلر 
من«  »نبرد  كتاب  كمياب  شده  امضا  نسخه  يك  حال  همين  در 
انگلستان در روزهاي  نيز در يك حراجي  هيتلر  آدولف  نوشته 
گزارش  رسيد.به  فروش  به  پوند  هزار   21 قيمت  به  گذشته 
خبرگزاري فرانسه، اين كتاب به وسيله يك سفارش دهنده تلفني 
از روسيه خريداري شد. همچنين يك تصوير امضا شده از چهره 
پوند خريداري شد. نسخه  و 300  هزار  قيمت 12  به  نيز  هيتلر 
»نبرد من« به تاريخ 1925 به »جورج ماورر« پيشكش شده است. 
هيتلر اين مرد را در زندان لندزبرگ آلمان در حالي مالقات كرد 
كه از سال 1923 به جرم وطن فروشي در زندان بود.هيتلر زماني 
تا  داشت  ميل  بيشتر  و  نوشت  را  كتاب  اين  بود  زندان  در  كه 
آن را با عنوان »چهار و نيم سال مبارزه عليه دروغ ها، حماقت 
از  كه پس  بود  نازي  مقامات محلي  از  »ماورو«  بنامد.  و جبن« 
اينكه فهرستي از حاميان نازي ها را به يك روزنامه ماركسيستي 
داد، با هيتلر از زندان خارج شد. كتاب »نبرد من« از سوي يكي 
از مسووالن اين حراجي به عنوان يك اثر بسيار نادر توصيف 
شد. اين مسوول افزود: معموال مردم دوست دارند تا اطالعات 
كتاب و  اين  باشند.  داشته  تاريخ  بد  درباره چهره هاي  بيشتري 
عكس كه به وسيله يك سرباز انگليسي در سال 1945 از خانه اي 
در كلن آلمان پيدا شد، در اين مدت دست به دست چرخيده و 
اكنون به وسيله يك مجموعه دار انگليسي در معرض فروش قرار 
گرفت. مسووالن حراجي حداكثر رقم 20 هزار پوند را براي اين 

كتاب پيش بيني كرده بودند. 
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اثر جان لوكاره
ترجمه منوچهر كيا

ليماس با حالتی گرفته در هواپيما نشسته بود در كنار او خانم آمريكائی كه يك 
جفت چكمه كوچكی بپاداشت جای گرفته بود ليماس ابتدا باين فكر افتاد كه چند كلمه 
ای برای دوستانش در برلن بنويسد و از اين خانم تقاضا كند كه پيام او را به آنها 
برساند. ولی از اين فكر منصرف شد زيرا باحتمال قوی آن زن تصور ميكرد كه 
ليماس ميخواهد بدين وسيله او را بتوراندازد. از طرف ديگر پيترز بطور قطع متوجه 
اين جريان ميشد بعالوه اين كار او چه نتيجه ای داشت كنترول شخصا از وضع 
او خبرداشت حتی خود او بود كه ترتيب اينكار را داده بود فعال چكاری از دستش 
برميامد ليماس از خود پرسيد كه چه بسرش خواهد آمد كنترول درباره اين موضوع 
با جزئيات  را  آنها  نكنيد  فاش  يكمرتبه  را  بود مطالب  گفته  باو  فقط  و  نزده  حرفی 
گيج كند ووانمود نمائيد كه بعضی از چيزها را فراموش كرده ايدو خود را مردی 
عصبانی و غيرقابل تحمل نشان دهيد و مدام مشروب بنوشيد آرمان ايدئولوژيك 
آنها را بهيجوجه نپذيريد. زيرا آنها متوجه خواهند شد كه كاسه ای زير نيم كلمه 
است آلك آنها شما را خريده اند و ميخواهند با يكی از مخالفين خود معامله كند قبل 
از هر چيز ميخواهند از حرفهای شما نتيجه ای بگيرند. زمينه كامال مساعد است. 
بشما  ميتوانم  كه  قولی  تنها  خواهيد شد.  قلمداد  آنها  آخرين شكار  و  بهترين  شما 
بدهم اينست كه ماموريت شما واقعا حياتی خواهد بود. مرد شماره يك ما در خطر 
است . سعی كنيد بهر ترتيبی كه شده زنده بمانيد تا پيروزی بزرگی نصيبمان گردد. 
ليماس پيش خود فكر كرد كه ديگر قادر به تحمل شكنجه نميباشد. او بياد يكی از 
كتابهای كستلر افتاد در آن كتاب يك انقالبی پير برای اينكه خود را به شكنجه عادت 
دهد،كبريت روشن ميكرد و آنرا زير ناخنهای خود فرو ميكرد. ليماس آن كتاب را تا 
همينجا خوانده بود. ولی همين چند صفحه را بخوبی بخاطر داشت. هنگاميكه هواپيما 
در فرودگاه بزمين نشست ، شب فرا رسيده بود . ليماس كمر بند خود را بازكرد. 
اينكه اعدام شوند،  از  روانشناسان ادعا ميكنند كه محكومين بمرگ چند لحظه قبل 
مانند پروانه ای كه در هيجان و لذت در شعله آتش ميسوزه، احساس آرامش ميكنند. 
ليماس هم پس از اينكه تصميم خود را گرفت، چند لحظه ای احساس آرامش نمود 
سپس ترس براو مستولی شد. شكی نبود كه نيرواش تحليل رفته بود. دراين باره 
كنترول بهيچوجه اشتباه نكرده بود. او سال گذشته در جريان ريمك برای اولين بار 
باين موضوع پی برده كارل باو خبر داده بود كه اطالعات مهمی دارد و بمناسبت 
يك كنفرانس قضائی در كارلسروه به آلمان غربی ميايد. ليماس موفق شده بود كه 
در هواپيمای كولونی جارزروكند در فرودگاه كولونی اتومبيلی انتظارش را ميكشيد. 
بود.  بسيار شلوغ  جاده  ولی  برساند.  بموقع  را  بتواند خود  كه  اميدواربود  ليماس 
ليماس مسافت 70 كيلومتر را در مدت نيمساعت پيموده بود كه ناگهان درسی متری 
اتومبيلش يك اتومبيل كوچك ظاهر شد. ليماس پای خود را روی ترمز گذاشت و در 
حاليكه با چراغ عالمت ميداد و بوق ميزد توانست بطور معجزه آسائی از تصادف 
جلوگيری كرده و از چند سانتيمتری اتومبيل فيات بگذرد پس از اينكه بموازات آن 
باوعالمت  خردسال  طفل  چهار  عقب  قسمت  در  انداخت  بان  نگاهی  رسيد  اتومبيل 
ميدادند و ميخنديدند. درپشت فرمان پدر آنها كه رنگ صورتش از فرط ترس پريده 
بود قرارداشت ، ليماس ناسزائی نثار پدركرد و از آن اتومبيل گذشت. ولی ناگهان 
احسا كرد كه دستهايش ميلرزد و ضربان قلبش تندتر شده است . بالفاصله اتومبيل 
را  احتمالی  تصادف  صحنه  او  شد.  پياده  آن  از  و  كرد  متوقف  جاده  كنار  در  را 
شناخته  پدر  و  اطفال  آلود  خون  اجساد  و  شدو  خرد  كوچك  اتومبيل  كرد  تجسم 
نميشد. ليماس بقيه راه را بارامی پيمود و همين موضوع باعث شد كه نتواندبموقع 
به كارلسرو برسد و با كارل تماس بگيرد. از آن ببعد هرگاه كه پشت فرمان می 
نشست آن منظره را تجسم ميكرد وبارامی اتومبيل ميراند. ليماس از اينكه ممكن بود 
شخص آشنائی را در فرودگاه ببيند لحظه ای احساس ترس كرد. ولی هنگاميكه با 
پيترزاز راهروهای طويل گذشت و بدون اينكه آشنائی را ببيند تشريفات گمركی را 
انجام داد متوجه شد كه ترس او نوعی اميد بوده است. بله اميد اينكه موقعيت فعلی 
بدليلی تغيير كند و مسافرت او انجام نگيرد! هنگاميكه از سالن انتظار ميگذشتند پيترز 
ناگهان راه خود را كج كرد و بطرف دری كه به پاركينگ وايستگاه تاكسی باز ميشد 
رفت و ليماس او را دنبال كرد. در آنجا پيترز لحظه ای مكث كردسپس چمدان خود 
را زمين گذاشت روزنامه ای را كه زير بغل داشت بدست گرفت ، آنرا تا كرد و در 

جيب چپ بارانيش گذاشت. 
و چمدان خود را دوباره از زمين برداشت . بالفاصله چراغ يكی از اتومبيلهائی كه 
در پاركينگ قرارداشت روشن و خاموش شد. پيترز در حاليكه بسرعت بطرف آن 
نقطه ميرفت گفت : با من بيائيد. ليماس بارامی بنبال او براه افتاد. هنگاميكه به اولين 
صف اتومبيلها رسيدند در عقب يك مرسدس سياهرنگ بازشد و چراغ داخل اتومبيل 
روشن گشت پيترز بطرف در جلو خم شد پس از اينكه چند كلمه با راننده حرف زد 
به ليماس گفت : اين اتومبيل ماست. عجله كنيد. اتومبيل مرسدس قديمی و از نوع 180 
بود ليماس در روی صندلی عقب كنار پيترز نشست . هنگاميكه اتومبيل از پاركينگ 
با دو سرنيشين كنار در خروجی  اتومبيل  ليماس متوجه شد كه يك  خارج ميشد. 
پاركينگ توقف كرده است . در فاصله 20 متری يك كابين تلفن قرارداشت ودرداخل 
كابين مردی مشغول صحبت كردن بود. ليماس نگاهی بعقب انداخت. اتومبيل آنها 
را تعقيب ميكرد ليماس پيش خود گفت : عجب استقبالی ! اتومبيل آنها بارامی حركت 
ميكرد . ليماس در حاليكه دستهای خود را روی زانو گذاشته بود مستقيما بجلوی 
خود نگاه ميكرد او بهيچوجه ميل نداشت كه در آن شب برلن را ببيند. او بخوبی 

ميدانست كه اين آخرين شانسش است
 ادامه دارد

داستان )25( Big Brother سیاوش همچنان در
اما  بار است  تلويزيونی كسالت  بينندگان برنامه های  از  )Big Brother( عليرغم  آنكه به عقيده خيلی  مسابقه بيگ برادر 
يكی از پربيننده ترين برنامه های تلويزيونی می باشد كه طرفدارنش نه فقط در انگلستان نيستند بلكه شبكه های تلويزيونی 

كشورهای متعددی با توليد اين برنامه سعی در جلب مخاطب خود پرداخته اند.
 شركت در اين مسابقه شايد نياز به هيچ توانايی ، مهارت يا ويژه گی خاصی نداشته باشد ولی حضور يك ايرانی كه  از 
نسل سوم مهاجرين به كشور انگلستان می باشدباعث گرديده تا تعدادی از مخاطبين ايرانی بخصوص جوانان ايرانی كشور 

انگلستان را بخود جلب نمايد. 
حضور در اين برنامه طوالنی مدت تلويزيون رسمی كشور انگلستان مستلزم اعتماد به نفس قابل ستايشی است كه سياوش 

اين جوان ايرانی نيز اين توانايی را در خود ديده و در اين مسابقات شركت نموده است.
حضور سياوش توجه بسياری از جوانان را بخود جلب كرده و هر روز كه به پيش می رود نقد و بررسی افراد را برمی 

انگيزدچنانچه روند اين مسابقه نيز بر همين منوال است.
الزم به يادآوريست كه از پرجنجالترين شركت كنندگان اين مسابقه " جيد گودی " بود او كه يكبار لهجه هندی هم خانه ای 

خود را تمسخر كرد و به نژادپرستی متهم شد و شرايطی را بوجود آورد كه دولتمردان وقت را وادار به واكنش كرد.

هفته نامه پرشین  
قابل دسترس 

در گوشی های موبایل
با تالش مستمر و دقيق كاركنان فنی پرشين طی هفته های 
اخير، هفته نامه پرشين هر هفته  هزاران ايميل به صورت پی 
PDF برای خوانندگان در سراسر دنيا بخصوص  دی اف 
هموطنان ايرانی در انگلستان ارسال می شود كه به تعداد 
اين ايميلها از طريق facebook ، وب سايت هفته نامه پرشين 

و ديگر سايت های اجتماعی هر روز افزوده ميشود.

بعد از تغييرات عمده ای كه در سايت هفته نامه پرشين به 
لحاظ محتوی و خبررسانی بوجود آمد دست اندركاران اين 
هفته نامه با تالش مستمر با ايجاد صفحه های اختصاصی 
بيشتر  جذب  در  سعی  اينترنتی  اجتماعی  های  شبكه  در  

مخاطبين خود دارند .  

اندكاران  اينترنتی دست  با توجه به رشد سريع تكنولوژی 
اين  فعالتری در  تمام تالش سعی در حضور  با  نامه  هفته 

عرصه می باشند كه الزم به ياد آوريست وب سايت  هفته 
آزمايشی  بصورت      www.persianweekly.mobiنامه

نيز در گوشی های همراه شما قابل دسترس می باشد.

خودداری فرهنگسرای لندن از توزیع هفته نامه پرشین    
به گزارش هفته نامه پرشين بعد از تعداد زيادی تماس تلفنی با دفترهفته نامه از سوی خوانندگان و عالقه مندان  نسبت به غير 

قابل دسترس بودن هفته نامه پرشين در منطقه ايرانی نشين Temple Fortune ، متاسفانه به دليل انتشار مقاله
 )  فرهنگستان فرنگستان شماره 99 ( مديريت و كاركنان محترم اين فرهنگسرا و سوپر هرمز خواهان عدم توزيع اين هفته 
نامه در اماكن مذكور شدند. هرچند كه كاركنان  زحمت كش توزيع هفته نامه چندين بار  به اماكن فوق مراجعه ، اما كاركنان  
فرهنگسرا از پذيرفتن هفته نامه امتناع نمودند. الزم به توضيح است كه مقاله مذكور فقط در جهت مشكالت كتاب و كتاب 

خوانی ايرانيان انگلستان   تهيه و به چاپ  رسيده بود .



شروع ترم پائیزی مدرسه فارسی صمد بهرنگی
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم پائيزی خود را از روز شنبه 5 

سپتامبر 2009 در محل جديد خود آغاز می كند.

آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان از سطح آمادگی   تا   
. A Level و   GCSE

 .  GCSE آموزش ریاضی در سطح
برنامه های متنوع  فرهنگی و ورزشی .

مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی امتحانات جی سی اس اس 
)GCSE ( و A level  فارسی میباشد و این امتحانات زیر نظر 

سازمان OCR  توسط مدرسه بهرنگی و در مدرسه بهرنگی
 بر گزار می گردد.

مدرسه صمد بهرنگی دارای یک کادر آموزشی ماهر و با تجربه می 
باشد ) آموزگارانی با بیش از 15 سال تجربه آموزگاری در ایران و 

در انگلستان(. در این مدرسه از
 شیوه های پیشرفته آموزشی استفاده میشود.

آدرس جديد مدرسه:
Crowland Primary School, London N15 6UX

نزديكترين ايستگاه آندرگراند: 
 Seven sisters Station

نزديكترين ايستگاه قطار رو زمينی:
South Tottenham

اتوبوسهای:
 76 ،73 ، 243، 279 ،  253 ، 259 ، 279 ،149

تلفن مدير مدرسه: 07840275265 )خانم براهنی(  تلفن كانون: 02077000477               
جهت ثبت نام و اظالعات بيشتر با شماره تلفن 02077000477  با كانون ايرانيان لندن و يا با مدير 

مدرسه خانم براهنی با شماره 07840275265 تماس بگيريد.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

اعتراف و ارعاب از دیدگاه نویسندگان بزرگ جهان 

اسم همه 
فرزندانت را 
بگذار آزادي 

 
 

ترجمه: عليرضا كيواني نژاد 

مقابل  زندگي ام  سال  هفتادمین  در 
شما به زانو درآمده ام و در حالي که 
با  و  دارم  را پیش چشم  کتاب مقدس 
ادعاي  و  توبه  لمس،  خود  دست هاي 
خالي از حقیقت حرکت زمین را انکار 
مي کنم آن را منفور و مطرود مي دانم. 
دادگاه گاليله، سال 1633 

مانا ياد پابلو نرودا، شاعر بلندآوازه در نامه اي خطاب به يكي از 
دوستانش كه در اثر شكنجه دست راست خود را از دست داده بود 
چنين مي نويسد:»دستت را از دست دادي اما قلبت را نه. مهم همين 
است انسان در راهي قدم بگذارد كه اگر تمام اجزاي بدنش را از هم 
جدا كردند قلبش كماكان بتپد.« داستان اعتراف و شكنجه شايد به 
اندازه تاريخ بشري قدمت داشته باشد. آنجا كه انسان، اين حيوان 
انديشمند ناطق،براي نيل به هدفي كه دارد هر كسي را زير شالق 
كه  اين روست  از  باشد.  افتاده  پا  اگر مثل سايه زير  مي برد حتي 
ادبيات به عنوان راوي دردهاي انساني توجه خاصي به اين مقوله 
دارد و چه بسيار نويسندگان شوريده سري كه عليه غداران نوشتند 
و پا پس نكشيدند. از آن ميان مي توان به نام هاي زيادي اشاره كرد؛ 
پاموک،  پاز،  اوكتاويو  نرودا،  پازترناک،  تا  گرفته  داستايفسكي  از 
لوركا، ميالن كوندرا و آستورياس.  كليما،  ايوان  كاداره،  اسماعيل 

اين آخري اما حكايت ديگري دارد. 

ميگل آنخل آستورياس كه يكي از الهه گان ادبي آمريكاي التين بود 
با نوشتن آثار سترگي چون چشمان بازمانده در گور نام خود را 
براي هميشه در تاريخ ادبيات جهان زنده نگه داشت. او اهل گواتماال 
بود و فرزند يك وكيل. پدرش توجه خاصي به تحصيل او داشت 
و از اين رو ميگل دوران باشكوهي را در تحصيل علم پشت سر 
گذاشت. او بعدها تا آنجا پيش رفت كه سفير كشورش شد اما در 
اين زمان هم دست از نوشتن بر نداشت؛ نوشتني كه بيشتر رنگ و 
بوي انتقاد از فضاي ملتهب كشورش را داشت با آن خام انديشاني 
رغم  به  آستورياس  مي دانستند.  سياست  اول  مردان  را  خود  كه 
دريافت جايزه نوبل در مقطعي هرگز اجازه بازگشت به كشورش 
به  را  مرگ  اسپانيا  مادريد  در  74 سالگي  در  و سرانجام  نداشت 

حضور پذيرفت. 

آستورياس در اسپانيا دوستان زيادي داشت و به دليل تالش هايش 
در ايجاد فضايي دموكرات براي گواتماال، محبوب هزاران و شايد 
ميليون ها نفر بود. او اما به دليل كژانديشي عده اي در كشورش، به 
خيانت متهم شد و از اين رو در بازگشت به گواتماال در 1933 با 
دولت ديكتاتوري خورخه اوبيكو كنار نيامد. او به همين دليل اشعاري 
سرود سراسر اعتراض به خفقان. در اسپانيا دوستي داشت به نام 
داشت)آستورياس  السالوادوري  اصليتي  كه  راميرس«  »ارناندس 
دليل  به  راميرس  بود(.  هم  السالوادور  در  كشورش  سفير  زماني 
فعاليت هاي سياسي ديگر نمي توانست در كشورش بماند و از بيم 
در امان نبودن جان همسر و فرزندش راهي اسپانيا شده بود. او 
براي آستورياس نامه اي مي نويسد و در آن ذكر مي كند كه به خاطر 
فرار از آن كشور مجبور شده سوگند وفاداري ياد كند؛ كاري كه 
هيچ اعتقادي به آن ندارد. آستورياس نيز در پازخ به او نكاتي چند 

را يادآور مي شود: 

»راميرس عزيز. بندبند نامه تو اعتراف بود و اقرار. نامه ات را با لذت 
نخواندم همانطور كه نمي تواني يك ماهي مرده را با لذت بخوري اما 

وقتي گرسنه هستي بايد جان خودت را نجات دهي. من هم گرسنه 
كلمات تو بودم و هستم. تاريخ هميشه بهترين معلم نيست چرا كه 
اگر بود به فرزندي مانند انسان، بهتر درس مي داد و نمي گذاشت 
چنين بي پروا آن را از ياد ببرد. اين بار من وظيفه اين معلم مهربان 
را در قبال تو ايفا مي كنم باشد كه بتوانم راهگشاي تو باشم. نام 
گاليله را حتما شنيده اي. همان دانشمند بزرگي كه نمادي از شعور 
را در قرن شانزدهم به ما نشان داد. داستانش را هم مي داني. در 
دادگاه اعتراف كرد- مجبورش كردند- كه خورشيد دور زمين، اين 
سياره متعفن مي چرخد. گاليله اين حرف را زد اما عجب كه اين بار 
كسي نتوانست تاريخ را تحريف كند و چنين شد كه امروز مي دانيم 
زمين به دور خورشيد مي چرخد. آنچه تو اعتراف كردي از همين 
جنس است. بر ناصيه ات ديده بودند كه مي تواني گياه حقيقت را به 
ريشه مردم پيوند زني از اين روي دو كار كردند: نخست به مردم 
فهماندند كه چيزي به نام پيوند حقيقت وجود ندارد و دوم، تو را 
خاموش كردند. زماني كه در پاريس بودم دوستي مي گفت حاضر 

است براي اعتراف نكردن به چيزي كه اعتقادي به آن ندارد خودش 
را از پنجره بيرون بيندازد اما من به او گفتم چنين كاري فقط زمين 
و  كنند  تميز  را  آن  و  مي آيند  نظافت  مامور  چند  مي كند.  كثيف  را 
از هر چه  بايد  بايد نوشت.  اما راه ديگري هم وجود دارد.  همين. 
حقيقت است دفاع كرد. تو به چيزي اعتراف كردي كه نمي خواستي 
اين مساله نباش. چنين چيزي  در قلبت بماند. پس حاال هم نگران 
در قلب تو ريشه نخواهد دواند. آزادي، شب نيست كه نگران طلوع 
خورشيد باشد مبادا تاج و تختش نباشد و نابود شود. آزادي اسم 
انسان هاي اين كره خاكي است. به تعداد همه مردم، آزادي وجود 
دارد. اسم همه فرزندانت را بگذار آزادي تا اگر يكي را از تو گرفتند 

باز هم آزادي داشته باشي.« 

اورهان پاموک در گفت و گو با گراناتا 
از  پيش  نوبل،  جايزه  برنده  و  ترک تبار  نويسنده  پاموک  اورهان 
آنكه نويسنده بزرگي باشد و مستحق دريافت آن جايزه ارزشمند، 
ارامنه  با  ترک ها در مواجهه  درباره نسل كشي  اظهاراتش  دليل  به 
آزادي  از  پس  و  كرد  زندان  راهي  را  او  كه  اتفاقي  دارد؛  شهرت 
بود كه جايزه نوبل را در آغوش گرفت. او اما در دادگاه به چيزي 
به شدت  اروپا  اتحاديه  اگر چه  و  نكرد  اعتراف  نداشت  اعتقاد  كه 
رفتار تركيه را زير نظر داشت تا در صورت بروز اشتباهي ديگر، 
پرونده آنها را براي پيوستن به اين اتحاديه- براي هميشه- ببندد 

اما پاموک بي اعتنا به چنين بازي هايي، پاي حرفش ايستاد.
 

او اما در گفت وگويي با مجله گراناتا به چند نكته اساسي درباره 
اتهاماتش و اينكه اگر اعتراف مي كرد چه مي شد، اشاره كرد:»سياست 
اين عالقه  به  وادي جذابي است براي آنها كه دوستش دارند. من 
مي شود  نفرت انگيز  برايم  عالقه  اين  زماني  اما  مي گذارم  احترام 
تازه  آنجا  و  مي برند  عقايد  تفتيش  مسلخ  به  را  مردم  مي بينيم  كه 
مي فهمي اين مساله تازه يك شروع است چرا كه از او مي خواهند 
به خالف حقيقت اشاره كني. من هيچ وقت به اين مساله تن ندادم. 
مردي نيستم كه طاقت شكنجه داشته باشم اما نمي گذارم به اسم 
درباره  من  از  بار  دو  دادگاه  قاضي  كنند.  شرمنده  را  تاريخ  من، 
آنچه گفتم سئوال كرد. دفعه اول وكيل من با استناد به تمام مفاد 
قانوني ثابت كرد من حركتي ضد منافع ملي تركيه انجام ندادم و 
فقط در پازخ به خبرنگاري كه از من پرسيد نظرم درباره نسل كشي 
حرف  قاضي  با  خودم  دوم،  مرتبه  اما  دادم.  توضيحاتي  چيست، 
زدم. برايش توضيح دادم كه مردم تركيه ديگر از اين روند خسته 
مشكلي  مسيحي  و  ارمني  هموطنان  با  نمي خواهد  دلشان  شده اند. 
داشته باشند. من هم دلم نمي خواهد وقتي در خيابان راه مي روم 
اين  به  بنگرند. قاضي  تاريخ  مرا به چشم يك نويسنده بي اعتنا به 
هم اعتنايي نكرد. من هنوز هم معتقدم نمي توان تمام ردپاهاي روي 
برف را پاک كرد. اگر بتواني اين كار را انجام دهي با ردپاي خودت 

چه مي كني؟« 

آریل دورفمن و نگاهي به مقوله خفقان 
داستان هايي  نوشتن  پاز  به  كه  آرژانتيني  نويسنده  دورفمن 
برخوردار  نويسندگان  ميان  از جايگاه خاصي  اجتماعي- سياسي 
است و از سوي ديگر يكي از فعاالن حقوق بشر به شمار مي رود 
در مقاله اي با عنوان »سرير خفقان« مي نويسد: »سوال اساسي از 
بيانيه  چرا  كه  است  اين  نمي نهند  وقعي  را  بشر  كه حقوق  كساني 
حمايت از اين مساله صادر مي كنند. مي نويسند در شيلي و آرژانتين 
مردم به راحتي زندگي مي كنند اما ديگر نمي دانند كه خرمن را براي 
ماموران  ترس  از  مدت ها  دورفمن  است.  كافي  شعله  يك  نابودي 
امنيتي در گمنامي زندگي كرد تا توانست به اروپا بگريزد. در اروپا 
نيز به تدريس پرداخت و هرگز دست از مبارزه نشست. او معتقد 
ديگري  انسان  برده  روز  يك  ندارد.  پاياني  انسان ها  است:»بردگي 
است.«  آن  پشت  زور  و  اجبار  كه  اعترافي  برده  امروز  و  بودند 
دورفمن اين رويه را در نوشتن آثارش هم دنبال كرده. جايي كه 
نيازي نديده خودسانسوري كرده و حتي برنتابيد رمانش را با نام 

مستعار منتشر كند. 

ایوان کلیما، مرد سایه نشین 
گفت وگويي  در  ديروز  مغضوب  داستان نويس  و  امروز  مدرس 
بحث برانگيز با نشريه تخصصي دانشگاه ميشيگان درباره رفتارهاي 
تحديدكننده مي گويد:»رمان هايم را منتشر نمي كردند. مي گفتند بايد 
دستخطي بدهم مبني بر اينكه نوشتن من جز اداي احترام به حزب 
با  روشنفكران  تحديد  نكردم.  را  كار  اين  هرگز  نيست.  كمونيست 
ابزاري مانند ارعاب و تهديد، براي مقطعي پاسخگوست اما در دراز 
مدت، نه. كاريزماي انديشه به رفتاري سلبي نيست بلكه وامدار نوع 
آن  فراهم مي كند. هر چه  را  تفكر  كه بستر رشد يك  نگاهي است 
تفكر پوياتر و سالم تر باشد مي توان گفت با انديشه اي كاريزماتيك 
روبه رو هستيم. هيچ جامعه اي با تفكر ديكتاتوري به جمعيت خاطر 
ياد  خفقان  در  زيستن  سال ها  طي  كه  است  درسي  اين  نمي رسد. 

گرفته ام. 

اندیشه
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دشتستان 
شهر کاخ های باستانی

ارتباطی شمال به جنوب  اين شهرستان تقريبًا در وسط راه های 
از ميان آن می  استان قرار دارد؛ همچنين جاده شيراز - بوشهر 

گذرد.
شهرستان  ترين  پرجمعيت  و  ترين  وسيع  دشتستان  شهرستان 
استان بوشهر، به مركزيت برازجان، در مدارهای 51 درجه و 12 
دقيقه طول و 29 درجه و 16 دقيقه جغرافيايی قرار دارد. همسايگان 
در  و  تنگستان  جنوب  در  بوشهر،  غرب  در  گناوه،  شمال  در  آن 
شرق استان فارس است. وسعت دشتستان 371/ 6 كيلومتر مربع 

و جمعيت آن بيش از 000/ 290 نفر است. اين شهرستان تقريبًا در 
وسط راه های ارتباطی شمال به جنوب استان قرار دارد؛ همچنين 
 7 دارای  گذرد. دشتستان  آن می  ميان  از  بوشهر   - جاده شيراز 
قله  دو  با  گيسكان  كوهستان  است.  روستا   192 و  5بخش  شهر، 
در  متر(  ارتفاع: 1420  )به  بزپر  قله  و  ارتفاع: 2600(  )به  گيسكان 
كننده  و شاپور سيراب  دالكی  رود  دو  دارد؛  قرار  برازجان  شرق 
طول  در  50درجه  تا   0 بين  دشتستان  دمای  پنهاورند.  دشتستان 
سال متغير است؛ بارش ساالنه نيز حدود 250 ميليمتر است. نژاد 
است.  لری  با  آميخته  پارسی  آنها  گويش  و  پارس  اكثريت  اهالی 
از  بيش  استان  بزرگ  شهر  دومين  دشتستان،  مركز  برازجان، 
نزديكی  در  كه  دارد  هكتار وسعت   1538 و  جمعيت  000/ 155نفر 

كوهستان گيسكان 

 پيشينه تاريخی 
دشتستان دارای پيشينه تاريخی بسيار كهن است كه می توان آن 

را به سه دوره تقسيم كرد. 
قلب خود شهر  در  اسالم،  تا ظهور  عيالميان  از  اول  دوره  در   )1
باستانی توزوتا اوكه را داشته است كه پارچه بسيار معروف توزی 
و آثار تاريخی بسياری كه از اين دوره طاليی به جا مانده حاكی 

از همين نكته است. 
تا آغاز صفويه است كه دشتستان  از ظهور اسالم  2( دوره دوم 

موقتًا در تاريخ فراموش می شود. 
3( دوره سوم از آغاز صفويه تاكنون را شامل می شود. در اين 
دوره خوانينی خوشنام و ميهن پرست همچون ملك منصورخان، 
شهيد سالم خان، شهيد ميرزامحمدخان غضنفرالسلطنه برازجانی 

و... بر برازجان در دوره ای متالطم حكمرانی می كنند؛ سالم خان 
كمر همت به آبادانی برازجان می بندد و غضنفرالسلطنه برازجانی 
به ياری رئيسعلی دلواری و جنگ با انگليسی های متجاوز برمی 
خيزد و پس از رشادت های بسيار و به خاک ماليدن پوزه انگليسی 
پرست  از سرداران وطن  نفر  آخرين  عنوان  به  لرده،  در جنگ  ها 
متحد در برابر متجاوزان، به دست يك خائن به شهادت می رسد. 

 جاذبه های تاريخی 
در دشتستان با توجه به تاريخ كهن و پربار آن، آثار تاريخی مهمی 

وجود دارد ازجمله: 
1( كاخ زمستانی كوروش هخامنشی: 

تالش  كه  سال   2500 حدود  قدمتی  با  برازجان،  غربی  جنوب  در 
برای يافتن بقايای آن ادامه دارد. 

2( گوردختر: 
در روستای پشت پر، بخش ارم، مشابه مقبره كوروش، متشكل از 

24 قطعه سنگ؛ متعلق به مادر يا دختر كوروش هخامنشی. 
3( كاخ بردک سياه: 

در 12 كيلومتری شمال غرب برازجان، روستای درودگاه؛ مربوط 
به داريوش هخامنشی كه تالش برای يافتن بقايای آن ادامه دارد. 

4( كوشك اردشير: 
اردشير ساسانی، ساخته  عهد  به  مربوط  گوردختر؛  مجاورت  در 

شده با سنگ و ساروج. 
5( كاروانسرای مشيرالملك: 

در قلب برازجان، مربوط به اوايل قاجاريه، ساخته شده از سنگ با 
نمای بسيار زيبا و منحصر به فرد. اين بنا در زمان پهلوی زندان 
بوده )از زندانيان معروف: آيت اهلل طالقانی، مهندس بازرگان و...( 
و اكنون در حال بازسازی است. همچنين كوه قلعه )در ارتفاعات 
برازجان(،  كيلومتری شمال   24( پل مشيرالملك  برازجان(،  شرق 
گوری  و  دختر  قصر  آباد،  سعد  خانه  چهل  دالكی،  كاروانسرای 
گاه در تنگ ارم، قلعه سبز در شبانكاره، سد سبا در روستای كان 
در  السلطنه  قلعه غضنفر  به هخامنشيان(،  )مربوط  سرخ وحدتيه 
كوه قلعه، بازار قديمی و سرپوشيده برازجان ازجمله آثار تاريخی 

دشتستان هستند. 

● جاذبه های طبيعی 
مردم  چون  استوار  و  كشيده  فلك  به  سر  كوهستان  گيسكان، 
 230 )با  شاپور  رود  دارد.  قرار  برازجان  شرق  در  دشتستان، 
فصلی  رود  و  طول  كيلومتر   215 )با  دالكی  و  طول(  كيلومتر 
شهرستان  معروف  رودهای  از  برازجان،  در  و  آرد  معروف 
اين سرزمين نخل، گز، كوير و كنار  از درختان معروف  هستند. 
به  توان  می  هم  بومی  حيوانات  از  برشمرد.  توان  می  را  )سدر( 
گراز، بزكوهی، مارمولك و گوسفند و از پرندگان هم به كالغ زاغی 
)قالسوزوک(، فنچ تاجدار، فنچ مجنون، تيهو، چغول و سينه سرخ 
از:  عبارتند  دشتستان  طبيعی  های  جاذبه  مهمترين  كرد.  اشاره 
نخلستانهای سرسبز، شاهزاده ابراهيم)ع( در 18 كيلومتری جنوب 
شرقی برازجان و ارتفاعات اطراف آن، كوهستان گيسكان )دشت 
نرگسی و بام بلند(، آبشار فارياب در پشتكوه، چشمه زيرراه در 

گوگردی  آب  چشمه  زيرراه(،  )روستای  برازجان  كيلومتری   15
برازجان،  كيلومتری جنوب   8 در  پارک جنگلی سركره  دالكی،  در 

سد  سرقنات،  انحرافی  سد  بوشكان،  در  پسرمرد  شاه  امامزاده 
رئيسعلی دلواری )شبانكاره(. 

● كشاورزی 
قدمتی  آن  كشاورزی  و  است  استان  كشاورزی  قطب  دشتستان 
2500 ساله دارد. مجموع اراضی مزروعی اين شهرستان 000/ 240 
از  كه  است  خرما  آن  كشاورزی  محصول  مهمترين  است.  هكتار 
بيش از 000/ 500/ 2 اصله نخل به دست می آيد. مهمترين انواع نخل 
بيشترين  هستند.  و شيخالی  كبكاب، خاصه، قصب  منطقه  اين  در 

كلزا، كاهو، تنباكو و گندم استان در دشتستان به دست می آيد. 
● سوغات 

مهمترين سوغاتی دشتستان عبارت است از: خرما، رطب، خارک، 
حصير و ساير محصوالت بافته شده با برگ نخل، ظروف سفالی، 
)شيره  ارده  قبا،  ملحفه،  عبا،  گيوه،  نمد،  گليم،  گبه،  قاليچه،  قالی، 
كنجد(، قليه ماهی و ميگو، انواع حلوا، گرده و مشتك و انواع ديگر 
نان محلی، لورک و ماست و ساير لبنيات محلی، خاک شير )درمان 

درد معده(، زيره )دفع باد شكم(، بنگو، گل گاوزبان و شنبليله. 
● صنعت 

دو  خوشاب  صنعتی  شهرک  و  برازجان  بزرگ  صنعتی  شهرک 
شهرک صنعتی دشتستان هستند. از مهمترين كارخانه های آن می 
توان به سيمان دشتستان، گچ، دو كارخانه آرد، موادغذايی، دستمال 
كاغذی و وسايل بهداشتی، ايزوگام، لوله پلی اتيلن و صنايع مرتبط 

با نخيالت اشاره كرد. 
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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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 خطر آنفلوآنزاي 

معمولي را جدي بگیرید  
 

 رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با هشدار اينكه 
خطر آنفلوآنزاي معمولي كمتر از نوع خوكي نيست بر واكسينه 
تاكيد  آنفلوآنزا  بيماري  برابر  در  در معرض خطر  افراد  كردن 
»بيماري  افزود؛  اين خبر  اعالم  با  »ايرج خسرونيا«  دكتر  كرد. 
است  خطري  بي  بيماري  ظاهر  در  كه  معمولي  آنفلوآنزاي 
مبتاليان را دچار عفونت ريه و عوارض مغزي، قلبي-عروقي، 
تورم مغز و نيز تورم سطح داخلي مخاط قلب كرده، حتي در 
مواردي منجر به مرگ مبتاليان به اين بيماري مي شود.« وي 
اظهار داشت؛ »همه ساله افراد زيادي در فصل پاييز و زمستان 
آمار  اين  متاسفانه  كه  كنند  مي  فوت  آنفلوآنزا  به  ابتال  اثر  بر 
در جايي به ثبت نمي رسد.« رئيس جامعه پزشكان متخصص 
اين  عوارض  با  مقابله  »بهترين روش  كرد؛  تاكيد  ايران  داخلي 
بيماري، رعايت بهداشت فردي در وهله نخست و در گام بعدي 
منظور  همين  به  است.  خطر  معرض  در  افراد  كردن  واكسينه 
پزشكان، اواخر شهريور و اوايل پاييز را به عنوان زمان مناسب 
اينكه  به  اشاره  با  وي  كنند.«  مي  توصيه  افراد  واكسينه شدن 
آنفلوآنزا به شدت واگيردار بوده و از شخصي به شخص ديگر 
منتقل مي شود، يادآور شد؛ »رعايت نكردن بهداشت، سرفه و 
دادن، بوسيدن، مصرف مشترک  باز، دست  عطسه در فضاي 
ليوان و ظروف سبب انتقال اين بيماري شده و در مكان هايي 
از  مردم  و  شود  نمي  رعايت  فردي  بهداشت  اوليه  اصول  كه 
بيشتري  شيوع  برخوردارند،  نامناسبي  اقتصادي  وضعيت 
اطفال،  كردن  واكسينه  ضرورت  بر  »خسرونيا«  دكتر  دارد.« 
سالمندان و مبتاليان به بيماري هاي مزمن مانند انواع سرطان 
ها تاكيد كرد. وي ادامه داد؛ »با رعايت بهداشت مي توان از ابتال 
به انواع آنفلوآنزا شامل آنفلوآنزاي انساني، نوع A، پرندگان و... 
جلوگيري كرد.« رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران 
به مبتاليان به آنفلوآنزا توصيه كرد از رفتن به مجامع عمومي 
 ... مانند كالس هاي آموزشي، مهدكودک ها، سربازخانه ها و 
آنفلوآنزا مي  امر سبب كاهش شيوع  اين  خودداري كنند، زيرا 

شود.  

آفتاب مصنوعي بدون 
شک سرطان زاست  

  
محققان مي گويند آفتاب مصنوعي كه بسياري از آن براي برنزه 
شدن استفاده مي كنند، بدون شك خطر ابتال به سرطان پوست 
سرطان  درباره  تحقيقات  آژانس  تر  پيش  دهد.  مي  افزايش  را 
)IARC( به اين نتيجه رسيده بود كه آفتاب مصنوعي »احتمااًل« 
خطر ابتال به سرطان را زياد مي كند، اما حال اين آژانس مي گويد 
»به طور حتم«چنين خواهد شد. فعاالن مي گويند انتشار اين خبر 
در مجله علمي »النست آنكولوژي« فشار را براي تنظيم مقررات 
سختگيرانه تر در مراكز سوالريوم بيشتر مي كند. ارزيابي جديد، 
خطر استفاده از آفتاب مصنوعي را همتراز با كشيدن سيگار و 
قرار گرفتن در معرض آزبست )پنبه نسوز( قرار داده است. اما 
)Sunbed Association( در بريتانيا گفته است  انجمن سانبد 
هيچ ارتباط مستقيمي بين استفاده صحيح از آفتاب مصنوعي با 
ابتال به سرطان وجود ندارد. آژانس تحقيقات درباره سرطان، 
كميته يي متشكل از كارشناسان است كه توصيه هاي خود را 
در اختيار سازمان بهداشت جهاني قرار مي دهد. اين آژانس در 
پي بازبيني تحقيقاتي كه نشان مي داد خطر مالنوما، مهلك ترين 
شروع  30سالگي  از  پيش  كه  افرادي  در  پوست،  سرطان  نوع 
درصد   75 ميزان  به  اند  كرده  مصنوعي  آفتاب  از  استفاده  به 
افزايش داشته است، اين موضوع را اعالم كرد. همچنين نتيجه 
چندين تحقيقات نشان مي دهد بين استفاده از آفتاب مصنوعي 
و ابتال به مالنوماي چشم ارتباط مستقيم وجود دارد. سازمان 
خيريه پژوهش سرطان در بريتانيا در اوايل سال جاري اخطار 
داده بود استفاده زياد از آفتاب مصنوعي باعث شده است براي 
اولين بار در اين كشور تعداد مبتاليان به مالنوما به 10 هزار 
نفر برسد. طي 30 سال گذشته، ميزان ابتال به سرطان پوست 
در بريتانيا چهار برابر شده است. دولت بريتانيا سرگرم مطالعه 
پيشنهاداتي براي منع كردن استفاده افراد زير 18 سال از آفتاب 
مصنوعي در انگلستان است. مقرراتي مشابه در اسكاتلند وضع 
شده است كه طبق آن افراد زير 16 سال از استفاده از آفتاب 

مصنوعي منع شده اند.  

ویروسی که 
پنهان می شود 
 احتمااًل بسياری از شما تجربه زدن تبخال را داشته 
كند  می  كردن  مورمور  به  شروع  لبتان  گوشه  ايد: 
را  آن  توانيد  نمی  كه  سفت  و  كوچك  نقطه  يك  و 
دو  يكی  از  پس  شود.  می  ظاهر  لبتان  روی  ببينيد 
روز تاول های قرمزرنگی روی لبتان به وجود می 
آيد، اين همان تبخال معروف است كه احتمااًل موقع 
خواب پديدار شده است و راهی برای پنهان كردن يا 

برطرف كردن سريع آن وجود ندارد.

مرتبط می  تبخال  با  را  آن  افراد  بعضی  كه   _ آفت  با  كاماًل  تبخال 
از ويروس »هرپس سيمپلكس«  ناشی  تبخال  متفاوت است.   _ كنند 
يا ويروس تبخال ساده است و عارضه ای واگيردار است. آفت ها 
بافت های  بر روی  نيستند و زخم هايی هستند كه  معمواًل مسری 

نرم درون دهان به وجود می آيند، جايی كه تبخال نمی زند. تبخال 
بيماری شايعی است، اگرچه نمی توان تبخال را معالجه كرد يا به 
كلی از آن پيشگيری كرد، اما راه هايی وجود دارد كه می تواند توالی 

بروز آن را كاهش دهد يا مدت بروز آن را محدود كند.
• عالئم و نشانه های تبخال

عالئم و نشانه های تبخال اينها هستند:
از مايع كه روی منطقه برجسته،  پر  تاول های كوچك، دردناک   *

قرمز و دردناک پوستتان قرار دارند.
* درد يا مورمور شدن كه اغلب يكی دو روز پيش از ظهور تاول ها 

احساس می شود.
* معمواًل 7 تا 10 روز طول می كشد تا تبخال برطرف شود. تبخال 
معمواًل روی لب ها ظاهر می شود. اما گاهی روی سوراخ های بينی، 
چانه يا انگشتان دست هم ديده می شود و گرچه غيرمعمول است اما 
ممكن است تبخال در داخل دهان هم بروز كند _ اما تنها برروی لثه 
ها يا كام سخت _ كه در سقف قرار دارد. اگر زخمی روی بافت های 
مطمئنًا  ولی  باشد  آفت  است  ممكن  ظاهر شود  دهانتان  درون  نرم 

تبخال نيست.
قرارگرفتن در  از  تا حداكثر 20 روز پس  تبخال ممكن است  عالئم 
معرض ويروس ظاهر نشود و معمواًل 7 تا 10 روز طول می كشد. 
تاول ها شكل می گيرند، می تركند و ترشح می كنند. سپس كبره 
پوست صورتی  آن  ريختن  با  نهايتًا  و  می شود  تشكيل  زردرنگی 
رنگی در زير ظاهر می شود و تبخال بدون گذاشتن جا بهبود می 

يابد.

• علل تبخال
گونه های معينی از ويروس هرپس باعث تبخال می شود. ويروس 
»هرپس سيمپلكس نوع 1« معمواًل در صورت تبخال ايجاد می كند. 
ويروس »هرپس سيمپلكس نوع 2« مسئول ايجاد تبخال های تناسلی 
است. با اين حال هر دو نوع ويروس می توانند هم در ناحيه صورت 
و هم در دستگاه تناسلی تبخال ايجاد كنند. وقتی تبخال به ما سرايت 
می كند كه با شخصی كه دارای ضايعه فعال است تماس بگيريم. 

استفاده مشترک از ظروف غذا، تيغ و حوله می تواند باعث سرايت 
عفونت شود.هنگامی كه يكبار به تبخال مبتال می شويد ويروس در 
سلول های عصبی پوستتان نهفته باقی می ماند و ممكن است دوباره 
به صورت عفونتی فعال در همان محل اول يا نزديك به آن ظاهر 
شود. در اين صورت ممكن است در محل حمله قبلی احساس خارش 
يا برآمدگی كنيد. تب، قاعدگی، استرس و قرار گرفتن در معرض نور 

خورشيد ممكن است عود تبخال را باعث شود.
• چه وقت بايد به پزشك مراجعه كرد

تبخال ها عمومًا بدون درمان بهبود می يابند. اما در موارد زير بايد 
به پزشك مراجعه كنيد:

* دچار بيماری ديگری هستيد كه باعث اختالل دستگاه ايمنی شما 
شده است.

* تبخال هايی داريد كه پس از يك تا دو هفته به خودی خود بهبود 
نمی يابند.

* عالئم بيماری شديد است.
* عودهای مكرر تبخال در شما رخ می دهد.

• عوارض تبخال
با  تبخال مسری است. ويروس تبخال می تواند از طريق پوست _ 
_ پوست از شخصی به شخص ديگر منتقل شود. ويروس »هرپس 
سيمپلكس« می تواند حتی زمانی كه تاول ها ظاهر نشده اند مسری 
اما بيشترين خطر عفونت در زمانی است كه تاول ها ظاهر  باشد، 
می شوند تا زمانی كه آنها كاماًل خشك می شوند و كبره می بندند. 
اگر به تبخال مبتال هستيد، از تماس با نوزادان، افراد مبتال به اگزما 
)التهاب پوستی ناشی از آلرژی( يا افراد دچار اختالل دستگاه ايمنی 
مثل مبتاليان به سرطان، ايدز يا گيرنده پيوند عضو خودداری كنيد.

می  قرنيه  روی  بر  جوشگاه  ايجاد  باعث  كه  چشم  تبخالی  عفونت 
شود يكی از علل مهم كوری است. اين عارضه نياز به مداخله فوری 

پزشكی دارد.
• درمان

تبخال عمومًا بدون نياز به درمان پس از 7 تا 10 روز برطرف می 
شود. اگر به حمالت مكرر تبخالی دچار می شويد، پزشكتان ممكن 
است داروهای ضدويروسی برايتان تجويز كند. استفاده از دارو می 
تواند طول دوره ابتال به تبخال را كوتاه كند و درد شما را كاهش 

دهد.
• پيشگيری

يا نگذاريد تبخال به  ابتال به تبخال پيشگيری كنيد و  از  اينكه  برای 
را  زير  های  توصيه  شود  منتقل  ديگر  افراد  يا  بدنتان  نقاط  ساير 

رعايت كنيد:
روی  تاول  كه  زمانی  در  افراد  با  پوستی  تماس  يا  بوسيدن  از   *
پوست آنها وجود دارد خودداری كنيد. ويروس می تواند تا هنگامی 

كه ترشحات مرطوب در تاول وجود دارند انتقال يابد.
از وسائل مشترک استفاده نكنيد. وسائل غذاخوری، حوله ها و   *
ها  تاول  وجود  در صورت  تواند  می  آنها  به  شبيه  چيزهای  ساير 

باعث انتقال بيماری شود.
*دست هايتان را تميز نگه داريد: اگر مبتال به تبخال هستيد قبل از 

لمس كردن افراد ديگر دست هايتان را بشوييد.
* مراقب لمس كردن ساير نقاط بدنتان باشيد. چشم ها و دستگاه 

تناسلی به خصوص به گسترش عفونت حساسند.
* از عوامل تحريك كننده بپزهيزيد. از جمله وضعيت هايی كه ظهور 
تبخال را تحريك می كنند قرار گرفتن بيش از حد در معرض نور 

خورشيد است.
پيش  را  ضدآفتاب  كرم  كنيد.  استفاده  ضدآفتاب  های  كرم  از   *
در  چه  و  تابستان  در  چه  آفتاب  زير  مدت  طوالنی  گرفتن  قرار  از 
ظهور  از  پيشگيری  به  تا  بماليد  و صورتتان  ها  لب  روی  زمستان 

تبخال كمك شود.
• مراقبت شخصی

تبخال معمواًل بدون درمان ناپديد می شود. در طول مدتی كه تبخال 
وجود دارد با رعايت نكات زير می توانيد از ناراحتی رهايی يابيد:

* استفاده از كرم ها: كرم های معمولی كه بدون نسخه پزشك به 
فروش می رسند ممكن است راحتی شما را فراهم كنند، اما انتظار 

نداشته باشيد كه بهبودی را تسريع كنند.
* استفاده از مسكن ها: از جمله آسپيرين، استامينوفن و ايبوپروفن 
برای تخفيف درد. به كودكان هيچ گاه آسپيرين ندهيد. آسپيرين می 
تواند يك عارضه نادر و بالقوه كشنده را به نام نشانگان »رای« در 

كودک ايجاد كند.
* از گرما يا سرما استفاده كنيد: برای رفع درد كمپرس سرد يا گرم 

روی پوست بگذاريد.
* اجازه بهبود به ضايعه بدهيد: از فشار دادن، كندن يا سوراخ كردن 

تاول ها بپرهيزيد.

 Mayo Clinic Health Information



جمعه 30 مرداد ماه 1388   -  شماره 110هفته نامه پرشین28

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

www.iranianstudy.com

سالمت

 خود هیپنوتیزم،   شناخت و 
تسلط بر نیروی ذهن

075 95 16 11 89  
07 88 99 77 623

کامپیوتر و تکنولوژی
چند نكته مهم براي استفاده از كامپيوترهاي عمومي   

مراقب اطالعات 
خود باشید 

صادق جم 

ها،  کتابخانه  در  عمومي  کامپیوترهاي 
ها  نت  کپي  و  ها،  فرودگاه  ها،  نت  کافي 
راحت تر و ارزان تر از خرید کامپیوترهاي 
به  آنها  آیا  اما  هستند.  شخصي  همراه 
موضوع  این  هستند؟  امن  کافي  اندازه 
آنها  از  شما  استفاده  چگونگي  نحوه  به 
بستگي دارد. در زیر پنج نکته درباره به 
کار بردن کامپیوترهاي عمومي بدون به 
مالي  و  شخصي  اطالعات  انداختن  خطر 

آورده شده است.

اطالعات خود را ذخیره نکنید

هميشه به جاي آنكه براي خروج از يك سايت 
پنجره جست وجوگر را ببنديد يا آدرس سايت 
ديگري را در نوار آدرس وارد كنيد، پس از اتمام 
كارتان با فشردن دكمه Logout، به طور كامل 
از سايت خارج شويد. اين كار موجب مي شود 
افراد بعدي كه از آن كامپيوتر استفاده مي كنند، 
كنند.  پيدا  دسترسي  شما  اطالعات  به  نتوانند 
پيغامبرهاي  )خصوصًا  ها  برنامه  از  بسياري 
 MSN و   Yahoo! Messenger مانند  آني 
 Automatic قابليت  داراي   )Messenger
 Password و   Username كه  Login هستند 
شما را ذخيره مي كنند. هميشه به خاطر داشته 
افراد  تا  كنيد  غيرفعال  را  گزينه  اين  كه  باشيد 
ديگر به صورت تصادفي )يا عمدي( نتوانند به 

جاي شما Logon شوند. 

کامپیوتر را ترک نکنید

اطالعات مهمي روي  كه  در حالي  را  كامپيوتر 
اگر شما  و  نكنيد  ترک  دارد،  صفحه آن وجود 
مدتي  براي  را  عمومي  كامپيوتر  شديد  مجبور 
ها  برنامه  همه  از  كنيد،  ترک  كوتاه  چند  هر 
Logout شويد و همه پنجره هايي را كه ممكن 

است اطالعات مهمي داشته باشند، ببنديد. 

ردپاي خود را پاک کنید

وقتي كه كارتان با يك كامپيوتر عمومي تمام شد، 
بايد همه فايل هاي موقتي و تاريخچه اينترنتي 
 Temporary كردن  پاک  براي  كنيد.  پاک  را 
Files و Internet History كافي است مراحل 

زير را با دقت طي كنيد.

 Tools روي منوي Internet Explorer 1 در-
و سپس Internet Option كليك كنيد. 

قسمت   Internet Option پنجره  در   2-
بخش  زير  و  كنيد  انتخاب  را   General
 Delete دكمه   Temporary Internet Files
فشار  را   Delete Cookies سپس  و   Files

دهيد. 

 Clear دكمه  روي   History بخش  زير   3-
History كليك كنيد.

مراقب نگاه هاي مشکوک باشید 

از آنجايي كه هر روز خبرهاي زيادي درباره 
اطالعات  به  هكرها  ديجيتالي  دسترسي  نحوه 
شخصي مي شنويم، گاهي روش هاي قديمي را 
از ياد مي بريم. هنگامي كه شما از يك كامپيوتر 
مراقب  همواره  بايد  كنيد،  مي  استفاده  عمومي 
كساني باشيد كه دزدكي به صفحه نمايشگر و 
دستان تان مي نگرند تا از اين طريق اطالعات 
دست  به  را  شما  عبور  كلمات  و  شخصي 

آورند. 

مراقب هکرها باشید

را  خود  محرمانه  و  مهم  اطالعات  كنيد  سعي 
در كامپيوترهاي عمومي وارد نكنيد. نكته هاي 
قبلي مربوط به هكرهايي بوده كه پس از شما 
از كامپيوتر عمومي استفاده مي كنند. اما شما 
بايد مراقب افراد قبلي هم باشيد چرا كه ممكن 
است شخصي روي كامپيوترهاي عمومي نرم 
تمام  كه  باشد  را نصب كرده  يي  پيچيده  افزار 
ورودي هاي صفحه كليد را ذخيره كند و سپس 
آنها را براي شخص مورد نظري اي ميل كند. 
بنابراين حتي اگر شما اطالعات تان را پاک كنيد 
و ردپاهايتان را از بين هم ببريد، باز هم شخص 
ثالث آنها را در اختيار خواهد داشت. اگر واقعًا 
مي خواهيد محفوظ بمانيد، از وارد كردن شماره 
كارت اعتباري و ديگر اطالعات مالي و محرمانه 

در يك كامپيوتر عمومي بپرهيزيد. 

فیس بوک 
باز هم بزرگ 

تر مي شود  
 

بوک  فيس  دهد  مي  گزارش  رويترز  خبرگزاري 
اينترنت اعالم كرده  بزرگ ترين شبكه اجتماعي 
است يك شبكه اجتماعي كوچك تر و نوپا به نام 
فرندفيد را خواهد خريد. شبكه اجتماع فرند فيد كه 
وب سايتي نوپا و رو به رشد است، به كاربران و 
مراجعان امكان مي دهد در زماني واحد از طريق 
شبكه هاي اجتماعي وبالگ هاي مختلف با يكديگر 
در تماس باشند. خدماتي كه اين شبكه ارائه مي 
دهد با توييتر شباهت فراواني دارد هر چند هنوز 
به آن حد از محبوبيت نرسيده است. فيس بوک در 
سال 2008 نيز تالش كرد شبكه اجتماعي توييتر 
خبري  در  بخرد.  دالر  ميليون   500 بهاي  به  را 
كه روز دوشنبه منتشر شد شرايط و بهاي اين 
معامله اعالم نشده است اما فيس بوک اعالم كرد 
در حال حاضر شبكه اجتماعي فرندفيد به همين 
تا  داد  خواهد  ادامه  خود  كار  به  فعلي  وضعيت 
تمام طرح هاي مد نظر برنامه ريزان اين شبكه به 
طور كامل به اجرا درآيد. به اعتقاد كارشناسان 
رسانه هاي اينترنتي دليل اصلي خردي فرندفيد 
و  مهندسي  استعدادهاي  بوک،  فيس  توسط 
نه  و  است  آن  مديران  و  طراحان  ريزي  برنامه 
مدير  يي.  رسانه  محصول  اين  خود  مشخصات 
فيس بوک در بيانيه يي گفت به توانايي طراحان 
اجتماعي  سيستم  چنين  خلق  در  فرندفيد  شبكه 

اين  افزود؛  ساده و هوشمندي ارج مي نهد. وي 
تصميم نشان مي دهد فيس بوک به برنامه خود 
ارائه  براي جذب بهترين طراحان و مهندسان و 
سرويس و محصوالت قابل استفاده براي همگان 

ادامه خواهد داد. 

چهار موسسه شبكه اجتماعي فرند فيد از جمله 
مهندسان و طراحان سابق موسسه گوگل هستند 
كه از جمله كارهاي آنها مي توان به خلق و نقشه 
است  كرده  اعالم  بوک  فيس  كرد.  اشاره  گوگل 
براساس توافق مربوط به اين معامله موسسان 
خود  كار  به  ارشد  هاي  مقام  در  فرندفيد  شبكه 
فرندفيد در  از موسسان  يكي  داد.  ادامه خواهند 
به  ماه  چند  آنها  گفت  رويترز  با  يي  مصاحبه 
شكل غيررسمي با مديران فيس بوک در تماس 
بوده اند و مشخص شد آنها در زمينه طراحي و 
فراوان  اشتراک  نقاط  اجتماعي  هاي  ارائه شبكه 
و درک مشابهي دارند. او نگفت كه آيا فرند فيد 
يا  بوده  مذاكره  مشغول  نيز  ديگر  موسسات  با 
نه؟شبكه اجتماعي فيس بوک بيش از 250 ميليون 
كاربر ثبت شده دارد. در ماه مه اين موسسه اعالم 
 Digital كرد يك شركت رسانه يي روسي به نام
Sky Technologies حدود 200 ميليون دالر در 
اين موسسه سرمايه گذاري كرده است و تحت 
بازار  در  شركت  اين  تخميني  ارزش  آن،  تاثير 
سهام به 10 ميليارد دالر صعود كرد. فيس بوک 
مي گويد درآمد آن در سال جاري تا 70 درصد 
مرز  به  آن  سودآوري  و  يافت  خواهد  افزايش 
500 ميليون دالر خواهد رسيد. اما كارشناسان 
عرصه رسانه هاي اينترنتي مي گويند فيس بوک 
ارائه شده  بايد شرايطي فراهم كند كه مضامين 
در اين شبكه براي طيف وسيع تري قابل استفاده 
گسترش  با  طريق  اين  از  تا  باشد  دسترسي  و 
مشتركان خود بتواند آگهي هاي بيشتري جذب 

كرده و بر درآمد خود بيفزايد. 

طراحی وب سایت

020 8123 2357
078 1100 0455

  فر بخارپز ترکیبي سامسونگ  
 

 فر بخارپز فوق مدرن سامسونگ، روشي نو براي تغذيه سالم به شما عرضه مي كند. پخت با بخار كه 
از طرف متخصصان تغذيه به عنوان سالم ترين شيوه در آشپزي با حفظ ارزش غذايي، ويتامين ها، مواد 
معدني و طعم طبيعي معرفي شده، مبناي ساخت فر بخارپز تركيبي جديد سامسونگ به نام SAMI7 است. 
ايراني معرفي شده ، مجهز به تكنولوژي نوآورانه پخت با  SAMI7 كه از مرداد 1388 به خانواده هاي 
بخار فوق العاده است. اين انرژي حرارتي عظيمي كه با مكانيسم همرفتي به جريان مي افتد و در تماس با 
مواد غذايي باعث خروج نمك و چربي اضافي و مضر مي شود، امكان پخت غذايي سالم تر همراه با طعم 
طبيعي و لذيذ را براي تمام اعضاي خانواده فراهم مي آورد. قابليت ديگر فر بخارپز SAMI7 سامسونگ 
پخت تركيبي آن است كه بدون ايجاد سوختگي يا خشك كردن غذا ظاهري برشته و طاليي رنگ را در پخت 
شيريني ها و طبخ غذا تضمين مي كند. از زاويه يي ديگر و در ايامي كه فضاي آشپزخانه هاي ما هر روز 
كوچك و كوچك تر مي شود ابعاد مناسب اين فر 36 ليتري در مقايسه با اجاق گازهاي متعارف، مزيت 
نسبي ديگر اين فربخارپز مي تواند باشد كه با ظاهر زيبايش جلوه يي متفاوت به آشپزخانه شما مي دهد. 
آشپري با SAMI7 بسيار سريع است به طوري كه با كوتاه كردن زمان پخت به يك چهارم زمان عادي 
براي زندگي پرمشغله امروز SAMI7 مي تواند بهترين انتخاب ممكن باشد. اين مزيت در كنار امكان پخت 
تركيبي )بخارپز حرارت، گريل و پخت همرفتي( باعث كاهش مصرف انرژي شده و به اقتصاد خانواده و 

كشور نيز كمك مي كند.  
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جي میل سومین سرویس 
اي میل بزرگ 

 جي ميل گوگل با بيش از 37 ميليون كاربر 
اي  سرويس  سرگذاشتن  پشت  از  پس 
AOL كه 4/36 ميليون كاربر داشت،  ميل 
امريكا  در  بزرگ  ميل  اي  خدمات  سومين 
شد.بر اساس آمار كام اسكار، جي ميل براي 
اينكه جايگاه دومي را كه متعلق به ويندوز 
به  نياز  كند  تصاحب  است،  ميل  هات  اليو 
حدود 11 ميليون كاربر اي ميل جديد دارد. 
مكان شماره يك به ياهوميل تعلق دارد كه 
در ماه 106 ميليون كاربر اي ميل دارد و 
كنار زدن آن براي جي ميل ساده نخواهد 
بود.بازديدكنندگان جي ميل در سال جاري 
25 درصد رشد كردند در حالي كه شمار 
همين  در   AOL سرويس  بازديدكنندگان 
در  گوگل  يافت.  كاهش  درصد   22 مدت 
آزمايشي  نسخه  نخستين   2004 آوريل 
بتاي جي ميل را با يك گيگابايت ظرفيت راه 
كاربران  به  كه  سرويس  اين  كرد.  اندازي 
خود  هاي  پيام  از  شماري  داد  مي  امكان 
را به صورت آنالين ذخيره كنند در فوريه 
2007 براي عموم كاربران راه اندازي شد 
و به تازگي با حذف شدن برچسب بتا از آن 
به صورت محصول رسمي درآمده است.

طبق آمار كام اسكار، بيش از 113 ميليون 
نفر در جهان از جي ميل گوگل استفاده مي 
هات  از  پس  ميل  اي  سرويس  اين  و  كنند 
كاربر  ميليون   283 با  مايكروسافت  ميل 
كاربر، سومين  ميليون   274 با  ياهوميل  و 
شمار  به  جهان  محبوب  ميل  اي  سرويس 

مي رود. 
  گوگل و دامنه اختصاصي 

براي فلسطین  
گوگل خدمات عرب زبان خود براي ساكنان 
راه   Google.ps نشاني  به  را  فلسطين 
اندازي كرد.كاربران با استفاده از اين دامنه 
مي توانند جست وجوهاي خود را به زبان 
انجام دهند و به خدمات و محتواي  عربي 
محلي كه طبق نيازهايشان باشد، دسترسي 
اختصاصي  دامنه  اندازي  راه  با  كنند.  پيدا 
كشورهايي  تعداد  فلسطين  براي  گوگل 
راه  اختصاصي  دامنه  آنها  براي  گوگل  كه 
گذشت.  كشور   160 مرز  از  كرده  اندازي 
گوگل   2009 سال  ابتداي  از  است  گفتني 
كشورهاي  براي  اختصاصي  دامنه  شش 
منطقه خاورميانه و آفريقا راه اندازي كرده 
گوگل  دامنه   12 حاضر  حال  در  و  است 
متعلق به كشورهاي عربي و 30 دامنه آن 

مربوط به كشورهاي آفريقايي است. 
 

کامپیوتر
ابداع دوچرخه هوشمند و 

ضدسرقت  
  

دوچرخه  رشته  در  انگليسي  سابق  ورزشكاران  از  يكي 
سواري كه مدال طالي اين رشته را در المپيك سال 1992 
به خود اختصاص داده است، طرحي جديد از دوچرخه يي 
به هوشمندي يك رايانه ارائه كرده است. اين دوچرخه از 
با  آن  مالك  تنها  كه  است  برخوردار  نفوذ  قابل  غير  قفلي 
استفاده از سيستم تشخيص اثر انگشت قادر به باز كردن 
اين  از ديگر خصوصيات قابل توجه  اين قفل خواهد بود. 
دوچرخه مي توان به الستيك هاي ضدپنچري و خودترميم 
هاي  كالري  محاسبه  منظور  به  يي  رايانه  ميني  شونده، 
مصرف شده هنگام ركاب زدن، بدنه يي بدون درز و سبك 
از فيبر كربني و باتري هاي قابل شارژ خورشيدي براي 
طوالني  هنگام  همچنين  كرد.  اشاره  دوچرخه  هاي  چراغ 
نور  از  را  خود  انرژي  كه  كوچك  موتوري  مسير،  بودن 
خورشيد تامين مي كند پدال زدن را به عهده گرفته و براي 
راننده موسيقي پخش مي كند. به گفته طراح اين دوچرخه 
انبوه  توليد  براي  نياز  مورد  هاي  فناوري  و  مواد  تمامي 
كارخانه  همكاري  از  پس  و  است  موجود  طرحي  چنين 
مي  دوچرخه سواري  دوستداران  آينده  سال  دو  طي  يي 
اين دوچرخه هوشمند استفاده كنند. به گزارش  از  توانند 
مهر قيمت تخميني دوچرخه هوشمند در صورتي كه اكنون 
توليد شود حدود 500 هزار پوند خواهد بود، اما به گفته 
طراح، اين قيمت پس از توليد انبوه به دو هزار پوند كاهش 

پيدا خواهد كرد.  

تولید دارو به کمک میکروب 
هاي دریایي  

 
 گروهي از دانشمندان اسكاتلندي و انگليسي در مطالعات 
جديد خود دريافته اند كه مي توان از ميكروب هاي دريايي 
اين  كرد.  استفاده  كارآمدتر  و  بهتر  داروهاي  توليد  براي 
دانشمندان مي گويند با كمك يك شيوه جديد براي تجزيه و 
تحليل ميكروب هاي دريايي مي توان به روش هاي بهتري 
براي توليد داروهاي صرع، ديابت يا آنفلوآنزا دست يافت. 
محققان دانشگاه هريوت- وات در اسكاتلند و آزمايشگاه 
انگليس خاطرنشان كردند؛ »فناوري  پلي موت در  دريايي 
طراحي شده براي تجزيه و تحليل شمار زيادي از ميكروب 
هاي دريايي جديد همچنين ممكن است به بهبود روش هاي 
قبيل مواد شيميايي كشاورزي  از  توليد ساير محصوالت 
چنين  به  دستيابي  براي  دانشمندان  اين  شود.«  منجر 
فناوري هايي در جست وجوي آنزيم هاي جديدي هستند 
و  داروسازي  در صنايع  توليد  ابزار  عنوان  به  آنها  از  تا 
شيمي كشاورزي استفاده كنند. به گزارش ايسنا محققان 
در اين مطالعات از دانش بيولوژي در پروسه هاي شيميايي 
در  موجود  طبيعي  تنوع  مزيت  از  آنها  كنند.  مي  استفاده 
ارگانيسم هاي آبزي در تحقيقات شان بهره مي برند. اين 
تنوع طبيعي در موجودات زنده دريايي كه به علت گوناگوني 
در محيط زيست و جفت گيري رخ مي دهد، موقعيت هاي 

مناسبي را در اختيار دانشمندان قرار مي دهد.  

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 

از دسترسي به 
مسنجر 

تا خاموش 
کردن سیستم 

 
گاهي ياد گيري چند ترفند مي تواند شما را 
كاربر  يك  از  كامپيوتر  با  كردن  كار  براي 
اگر  كند.  بدل  يي  حرفه  كاربر  يك  به  عادي 
از  نوع  اين  يادگيري  به  مند  عالقه  نيز  شما 

ترفند ها هستيد با اين ستون همراه شويد.

کلید Tab یک نیاز اساسي

همان طور كه مي دانيد در تمامي محيط ها 
كادر  به  رفتن  براي  ويندوز،  هاي  برنامه  و 
بعدي، گزينه بعدي يا مورد بعدي، مي توان 
از  يكي  كرد. همچنين  استفاده   Tab كليد  از 
ويژه  به  كيبورد  كليدهاي  ترين  پراستفاده 
كليد  اينترنت،  محيط  در  زني  چرخ  هنگام 
اين كليد شما مي  از  با استفاده  Tab است. 
توانيد با سرعت بيشتري فرم هاي اينترنتي 
را پر كنيد و از كادري به كادر ديگر برويد. 
اما در صورتي كه هنگام پر كردن يك فرم، 
 Tab كادري را به اشتباه تايپ كنيد و كليد 
را بالفاصله بزنيد، ناچاراً براي بازگشت به 
كادر قبلي از ماوس استفاده خواهيد كرد. اين 
مورد شايد براي كاربران آماتور موضوعي 
ساده باشد اما براي حرفه يي ها آزاردهنده 
معرفي  به  داريم  قصد  ترفند  اين  در  است. 
عكس  عملكردي  كه  بپردازيم  تركيبي  كليد 
بهره  با  كه  اين صورت  به  دارد؛   Tab كليد 
گيري از آن هنگام پر كردن يك فرم اينترنتي 
توانيد  مي  ديگر  جاي  هر  يا  مرورگر  در 
مستقيمًا و بدون نياز به ماوس به كادر قبلي 
كليد  از  است  كافي  كار  اين  براي  بازگرديد. 
تركيبي Shift+Tab استفاده كنيد. قابل ذكر 
است كه با فشار اين كليد تركيبي، عالوه بر 
انتقال به كادر باال، متن داخل آن اليت شده و 

نياز به Backspace نيز برطرف مي شود.

دسترسي به مسنجر با یک کلیک

يك  طريق  از  ياهومسنجر  به  دسترسي 
كليد تركيبي روش ساده يي است كه شايد 
ندارند.  اطالعي  آن  از  كاربران  از  بسياري 
شما  به  را  آن  داريم  قصد  ترفند  اين  در 
اين  از  استفاده  با  است  گفتني  كنيم.  معرفي 
كليد تركيبي مي توانيد در هر جايي از محيط 
به  نياز  بدون  و  مستقيمًا  باشيد  كه  ويندوز 
دسترسي  ياهومسنجر  افزار  نرم  به  ماوس 
داشته باشيد. اين كار سرعت شما را هنگام 
كار با اين برنامه بسيار باال مي برد. براي اين 
كار كافي است كليد Win و Y را همزمان با 
هم فشار دهيد تا پنجره ياهومسنجر نمايان 
 ،Win شود. شايان ذكر است منظور از كليد

كليد ويندوز است كه مابين دو كليد Ctrl و 
Alt در سمت چپ كيبورد قرار گرفته است.

خواب زمستاني ویندوز

 XP يكي از قابليت هاي جالبي كه در ويندوز
 Hibernate موجود است خواب زمستاني يا
است. با استفاده از اين گزينه شما مي توانيد 
اين  با  كنيد  خاموش  كاماًل  را  خود  سيستم 
تفاوت كه تمام برنامه ها و فايل هاي اجرايي 
حالت  در  باز  حالت  همان  به  ويندوز  تحت 
به بستن  نيازي  ديگر  و  ماند  باقي مي  اجرا 
فعال  .براي  داشت  نخواهيد  آنها  تك  تك 
 Start منوي  از  بايد   Hibernate سازي 
آن  از  بعد  شويد   Control Panel وارد 
روي Power Options دو بار كليك كنيد و 
در پنجره بازشده به تب Hibernate برويد. 
 Enable گزينه  تيك  بايد  مرحله  اين  در 
hibernation را زده و پنجره را OK كنيد. 
اينك بايد بار ديگر از منوي Start وارد شده 
و Turn Off Computer را انتخاب كنيد و 
در مرحله آخر بايد دكمه Shift را نگه داريد 

تا Standby به Hibernate تغيير كند.

روشن کردن کامپیوتر در یک زمان خاص 

تقريبًا همه مادربوردهاي امروزي اين قابليت 
را دارند كه بتوان آنها را طوري تنظيم كرد 
كامپيوتر  خاصي  ساعت  و  روز  در  كه 
از  كمي  عده  اما  كند  روشن  يا  خاموش  را 
اطالع   Bios Setup ويژگي  اين  از  كاربران 
توان جهت روشن  قابليت مي  اين  از  دارند. 
كار  براي  كه  ساعتي  مانند  سيستم  كردن 
روزانه از آن جهت بيدار شدن تان از خواب 
ديگر،  كارهاي  بسياري  و  كنيد  مي  استفاده 
بهره مند شويد اما براي بهره گيري از اين 
امكان بايد ابتدا كامپيوترتان را روشن كنيد 
و به محض ظاهر شدن اولين نوشته ها روي 
صفحه نمايش كليد Del را چندين بار فشار 
رمز   BIOS تنظيمات  اگر  آن  از  بعد  دهيد. 
عبور داشته باشد در اين مرحله رمز را وارد 
كنيد تا وارد Setup شويد. تمام گزينه هاي 
موجود را خواهيد ديد. معمواًل صفحه زمينه 
Setup به رنگ آبي است و با توجه به اينكه 
مادربوردهاي  در   Bios Setup هاي  گزينه 
قسمت  دنبال  بايد  نيست  يكسان  مختلف 
Power بگرديد. در اين مرحله بعد از ورود 
به قسمت Power بايد دنبال گزينه يي مشابه 
و  بگرديد   Automatic Power Up گزينه 
در  درآوريد.   Enable صورت  به  را  آن 
 Every Day ها با عباراتSetup بعضي از
از  بعد  كرد.  خواهيد  برخورد   By Date يا 
فعال سازي قسمت باال بايد در صورتي كه 
By Date را فعال كرده باشيد تاريخ آن ماه 
البته  تا 31،   1 بين  )عددي  كنيد  را مشخص 
از  بعضي  در  است(.  ميالدي  تاريخ سيستم 
را  هفته  روز  نام  توانيد  مي  هم  Setupها 
 Time از آن در قسمت  بعد  كنيد.  مشخص 
هم ساعتي را كه مي خواهيد كامپيوتر شما 
روشن شود تايپ كنيد بعد همه چيز را در 
قسمت Exit از Setup ذخيره كنيد و خارج 
شويد. موقعي كه كامپيوترتان خاموش است 
خاموش  نبايد  منزل  برق  پريز  اصلي  )كليد 
نظرتان  مورد  ساعت  و  تاريخ  در  باشد(، 
روشن مي شود. البته در نظر داشته باشيد 
 up >start Start در صورتي كه در قسمت
قرار  موسيقي  Program files <--فايل 
باال  و  سيستم  شدن  روشن  از  پس  دهيد 
را  موسيقي  آن  كامپيوترتان  ويندوز،  آمدن 

اجرا خواهد كرد.
در  بيشتر  اطالعات  كسب  به  مندان  عالقه 
خصوص ترفند هاي ذكرشده مي توانند به 

سايت tarfandestan.com مراجعه كنند. 
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زن 16ساله شوهرش را کشت 
 

 زن نوجواني كه شوهر خود را در واكنش به فحاشي عليه پدرش به قتل رسانده است توسط پليس دستگير 
شد.

به گزارش خبرنگار ما، دو روز پيش ماموران پليس استان قزوين باخبر شدند مرد جواني بر اثر اصابت ضربه 
چاقو جان باخته است. زماني كه ماموران به محل حادثه رفتند متوجه شدند مرد جوان با همسرش اختالف 
داشت و از آنجايي كه از زمان كشف جنازه همسر اين مرد به خانه اش نرفته بود، احتمال اينكه وي از اين قتل 

اطالعاتي داشته باشد قوت گرفت. 

به دستور بازپرس پرونده جسد جوان 22ساله به پزشكي قانوني انتقال يافت و كار جست وجو براي يافتن زن 
جوان كه سحر نام دارد آغاز شد و پليس توانست او را در خانه پدرش دستگير كند. اين زن 16ساله اتهام قتل 
را قبول كرد و گفت؛ مدتي قبل با شوهرم سعيد ازدواج كردم. من هيچ چيز از زندگي مشترک نمي دانستم و 
سعيد هم خيلي در مورد من سخت گيري مي كرد. كم كم اختالف بين ما باال گرفت. سعيد مي دانست من نسبت 
به خانواده ام خيلي حساس هستم به همين خاطر هم هر بار كه مي خواست مرا عصباني كند به آنها بد و بيراه 

مي گفت. هميشه به خاطر بددهني هاي سعيد با هم مشكل داشتيم. 

اين زن در مورد روز حادثه گفت؛ در آشپزخانه بودم كه سعيد به خانه آمد و دوباره اختالفات قديمي ما سر 
باز كرد. او داشت در مورد من حرف مي زد و توهين مي كرد. درگيري من و شوهرم زماني اوج گرفت كه 
او به پدرم فحش داد. هميشه اين كار را مي كرد و من عصباني مي شدم. پدرم هيچ نقشي در اين درگيري ها 

نداشت و توهين به او مرا خيلي آزار مي داد. 

وي ادامه داد؛ آنقدر عصباني شدم كه كنترل خودم را از دست دادم. چاقويي از آشپزخانه برداشتم و به سمت 
هال رفتم. شوهرم در آنجا بود و همچنان داشت به فحاشي هايش ادامه مي داد. فقط يك ضربه به او زدم. نمي 
دانم چه اتفاقي رخ داد. آنقدر عصبي بودم كه يادم نمي آيد دقيقًا چه شد و چه كردم. فقط مي دانم يك ضربه 
به شوهرم زدم و بعد از آن سعيد غرق در خون روي زمين افتاد. آنقدر ترسيده بودم كه نتوانستم حتي به او 
كمك كنم. چادرم را سر و به سمت خانه پدرم فرار كردم. رنگ پريده ام نشان مي داد اتفاق بدي افتاده است. با 

اين حال هر چه پدرم از من پرسيد چه شده است جوابي ندادم تا اينكه ماموران آمدند و مرا دستگير كردند. 
زن نوجوان در مورد اينكه چطور با شوهرش ازدواج كرده بود، گفت؛ ما از قديم همديگر را مي شناختيم. يك 
روز خانواده سعيد به خواستگاري آمدند و بعد هم پدرم قبول كرد مرا به سعيد بدهد. البته من نظر خاصي در 
اين باره نداشتم و هر چه پدرم گفت پذيرفتم. من واقعًا مي خواستم با سعيد زندگي كنم و قصدم اين بود كه 

براي او زندگي خوبي بسازم اما سعيد با من بدرفتاري و به خانواده ام توهين مي كرد. 
در حال حاضر زن نوجوان بازداشت است و تحقيقات از وي همچنان ادامه دارد. 

جواهر فروشی مظفریان در 
لندن غارت شد

 

عبور  حين  در  مهرداد  نام  با  ايرانی  هموطنان  از  يكی  چهارشنبه  روز  دقيقه   14/16 ساعت  
از خيابان كنزينگتون  منطقه نايت بريج خبر سرقت از جواهر فروشی معروف و بنام ايرانی 

مظفريان را  طی تماس تلفنی با دفتر هفته نامه پرشين به اطالع ميرساند.

به گزارش خبرنگار پرشين در روزهای اخير سرقت از جواهر فروشی گراف و نحوه سرقت آن 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود  در پی اين  سرقت و دزدی ازجواهر فروشی مظفريان 

موضوع سرقت ها از جواهر فروشی ها وارد مرحله جديدی شد.

به نقل از گزارش های دريافتی حوالی ظهر روز چهارشنبه تعدادی موتور سوار با ابزارهای 
مخصوص  وارد پياده روی مقابل جواهر فروشی مظفريان  شده و با شكستن درب الكترونيكی  

و شيشه ها وارد مغازه و تمامی جواهرات را به سرقت می برند. 

خوشبختانه در اين سرقت به هيچ يك از كاركنان و عابرين صدمه ای وارد نشد اما همچنان 
پليس اين منطقه را پلمب كرده و تحقيقات خود را آغاز كرده اند.

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    

کشتار مرد آلماني در دهکده  
  

مردي خشمگين با تيراندازي، يكي از دهكده هاي 
چهار  كم  دست  جان  و  كشيد  خون  به  را  آلمان 
سه  روز  ايسكانيوز  گزارش  به  گرفت.  را  نفر 
با همسر پيشين  نام »توماس« كه  شنبه مردي به 
خود، دعواي حقوقي داشت در يكي از دهكده هاي 
»شوآلم تال« در غرب آلمان خون به پا كرد.پليس 
دست  مرگ  و  تيراندازي  جريان  در  وقتي  جنايي 
كم چهار نفر قرار گرفت به تعقيب مجرم پرداخت 
و سه ساعت بعد او را دستگير كرد. »توماس« در 
بازجويي ها گفت؛ در حالي كه با وكيالن سرگرم 
گفت وگو براي فروش خانه خانوادگي بودم كنترلم 

را از دست دادم و تيراندازي كردم. 
 

فرار عجیب از زندان آلمان  
 

 مقامات زندان جنوب آلمان اعالم كردند دو زنداني 
محكوم به حبس ابد با گره زدن ملحفه هاي تخت 
هايشان از اين زندان گريختند. به گزارش رويترز 
آلمان  جنوب  در  »نورنبرگ«  منطقه  زندان  رئيس 
با  اين دو زنداني كه 30 و 37 ساله هستند  گفت؛ 
گره زدن ملحفه هاي تخت هايشان از زندان منطقه 
گريختند. وي افزود؛ هر دو زنداني به دليل تجارت 
اما  بودند  ابد محكوم  به حبس  قتل  و  مواد مخدر 
هاي  سلول  از  شدند  موفق  كار  اين  با  نهايت  در 
خود بگريزند. گفته مي شود ارتفاع ديواري كه اين 
از روي آن عبور كردند 15 متر است  دو زنداني 
و بنا به تخمين افسران امنيتي زندان، اگر اين دو 
زنداني از روي ديوار مي افتادند مرگ شان حتمي 
بود. همچنين اين دو زنداني روي سقف سلول خود 
سوراخي ايجاد كرده بودند تا از طريق آن بتوانند 
تالش  كنند.  فرار  آن  طريق  از  و  بروند  بام  روي 
توسط  فراري  زنداني  دو  اين  دستگيري  براي  ها 

ماموران پليس آلمان ادامه دارد.  

واژگوني کامیون در اندونزي 
25 کشته بر جاي گذاشت  

  
مقامات پليس اندونزي اعالم كردند بر اثر واژگوني 
اين  در  مسافر   60 از  بيش  حامل  كاميون  يك 
دست  از  را  خود  جان  نفر   25 كم  دست  كشور 
»كالي  منطقه  پليس  سخنگوي  آردانا«  »ماد  دادند. 
اين كاميون  اندونزي به رويترز گفت؛  مانتان« در 
خانواده  و  خرما  روغن  كارخانه  كارگران  حامل 
دليل واژگوني در حومه شهر  به  هايشان بود كه 
»كالي مانتان« 25 نفر از سرنشينان آن از جمله 12 
كودک كشته و 26 نفر ديگر نيز مجروح شدند. اين 
باعث  راننده  آلودگي  خواب  افزود؛  مسوول  مقام 
وقوع چنين حادثه رانندگي شده است. حال 12 نفر 
از مجروحان اين حادثه وخيم گزارش شده است.  

پسر امریکایي خانواده اش 
را به قتل رساند  

 
و  والدين  اسلحه  با  امريكايي  نوجوان  پسر   
قتل  به  بودند  خواب  كه  حالي  در  را  برادرانش 
پس  است  حاكي  نيوز«  »فاكس  گزارش  رساند. 
خانواده  يك  خون  در  غرق  جنازه  چهار  آنكه  از 
امريكايي در اتاق خوابشان پيدا شد، پسر 16ساله 
اين خانواده با معرفي خود نزد پليس اين جنايت را 
گردن گرفت. متهم توضيح داد چگونه به پدر 43 
ساله و مادر 45 ساله و برادران دوقلوي 10ساله 
خود تيراندازي كرده و بعد تفنگ شكاري را پنهان 
كرده است. البته او در مورد انگيزه اين قتل توضيح 
نداد. همسايگان اين خانواده به پليس گفتند والدين 
اين پسر كاسبان بنام منطقه تفريحي »پورتوريكو« 

بودند.   
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سفر به سراب 
آرزوها 

محمد غمخوار
مناسب  نتوانستم شغل  اما  كار گشتم  دنبال  مدتي  برق،  در رشته  دانشگاهي  پايان تحصيالت  از  »پس 
و مورد نظرم را پيدا كنم. به همين خاطر دچار مشكالت روحي، رواني شده و احساس كردم هدفم را 
در زندگي گم كرده ام. روزها و شب ها برايم سخت و عذاب آور شده بود تا اين كه به توصيه چند تن از 
دوستانم تصميم به مهاجرت گرفتم. چراكه فكر مي كردم در خارج كشور شرايط بسيار بهتري خواهم 

داشت. حال آن كه هميشه در رؤياهايم به زندگي آزاد و راحت در خارج فكر مي كردم. اما... .« 
قاسم – 35 ساله – چند سال قبل براي رسيدن به رؤياهايش ايران را به مقصد يك كشور اروپايي ترک 

كرد. اما در پي خروج قاچاقي از مرز تلخ ترين دوران زندگي اش را ديد. 
»سرگذشت من، يك داستان عبرت آموز براي ديگران است. كابوس  آن روزها و شب ها هميشه با من 

است.« 
ماجرايي كه در ادامه مي خوانيد از زبان مردي است كه چند بار در طول سفر جانكاهش تا لبه پرتگاه مرگ 

به دست قاچاقچيان انسان رفته و برگشته است. 

»خانواده ام وضع مالي متوسطي داشتند اما هيچ اميدي براي دريافت و حمايت مالي از سوي آنها نداشتم. 
بنابراين پس از قطعي شدن تصميمم با تهيه مقدار كمي پول، سوار بر اتوبوس راهي تركيه شدم. وقتي 
به آنجا رسيدم از طريق چند آشنا كه دوستانم معرفي كرده بودند سرانجام پس از چند روز در به دري 
بيان جزئيات سفر و هزينه ها،  از  او پس  انسان آشنا شدم.  قاچاقچي  با يك  استانبول،  در خيابان هاي 
گذرنامه ام را به همراه 500 دالر گرفت و رفت. در حالي كه دلشوره عجيبي آزارم مي داد چراكه مي دانستم 
بعضي از آنها مسافراني مثل من را به كوه و بيابان مي برند و براي به دست آوردن پول و مدارک، آنها 
را به قتل مي رسانند يا در كوه و دره  رهايشان مي كنند. با اين حال چاره اي نداشتم. بايد براي رسيدن 
به هدف و رؤياهاي شيرين، همه سختي ها را تحمل مي كردم. هرچند مي دانستم سفري با آينده اي مبهم 

و نامعلوم دارم و هيچ راهي براي بازگشت پيش روي خودم نمي ديدم. ضمن اين كه نمي خواستم پس از 
چند روز دست خالي به ايران بازگردم. 

در جريان گفت وگو با قاچاقچيان متوجه شدم به غير از من در گروه ما هفت مرد و دو زن ايراني هم 
هستند كه قرار بود، مرد قاچاقچي و همدستانش ما را به آتن برسانند. باالخره با پرداخت 500 دالر، 
سفر پراضطراب و دلهره آور ما شروع شد. آنها ابتدا ما را با اتوبوس به منطقه اي به نام »چشمه« بردند 
و همزمان با تاريك شدن هوا، گفتند بايد بقيه مسير را پياده طي كنيم تا به ديگر قاچاقچيان برسيم. پس 
از چند ساعت پياده روي به منطقه اي بياباني رسيديم. هوا به قدري تاريك بود كه چشم، چشم را نمي ديد. 
ترس تمام وجودمان را فراگرفته بود و خود را در چند قدمي مرگ مي ديديم. در حالي كه قاچاقچيان 
رهايمان كرده بودند، بي انگيزه و نااميد به سوي هدف نامعلوم حركت مي كرديم. تا اين كه پس از چند 
ساعت پياده روي در سرما و تاريكي با شنيدن صدايي، خود را براي رگبار گلوله و مرگ آماده كرديم. 
زمان به كندي مي گذشت و همگي از اين سفر پشيمان بوديم اما راهي براي بازگشت نداشتيم. پس از 
شش ساعت كه براي ما شش سال گذشت صداي ضعيف قدم هاي فردي را از چند متري شنيديم. او وقتي 

نزديك تر شد چراغ قوه اش را روشن كرد و آن را روي صورت ما انداخت. 

مردي قوي هيكل و ترک تبار بود كه ابتدا تصور كرديم مأمور پليس است اما وقتي خودش را معرفي 
انتقال ما است كه قاچاقچيان قبلي  كرد، همگي نفس عميقي كشيديم و مطمئن شديم او دومين واسطه 
وعده آمدنش را داده بودند. بعد هم از ما خواست با عجله دنبالش حركت كنيم در حالي كه نمي دانستيم 
كجا مي رويم. نزديك به يك ساعت در بيابان پياده روي كرده بوديم كه خسته و خاک آلود از او خواستيم 
كمي استراحت كنيم. اما او مي گفت: اگر تا قبل از طلوع خورشيد از رودخانه رد نشويم بايد قيد رفتن به 
يونان را بزنيم. سرانجام وقتي به رودخانه خروشان رسيديم مرد راهنما از ميان بوته هاي كنار رودخانه 
بسته اي آورد و آن را باز كرد و از داخل آن يك قايق بادي بيرون كشيد و از ما خواست با عجله آن 
را باد كنيم. اين در حالي بود كه در نقطه مرزي قرار داشتيم و هر لحظه امكان شليك يا دستگيري مان 

وجود داشت. 

هنوز قايق به طور كامل باد نشده بود كه مرد راهنما از ما خواست آن را به رودخانه بيندازيم. باد قايق 
كم بود و سوار شدن به آن ريسك بزرگي بود. اما خطرش كمتر از شليك گلوله هاي ديده باني بود. 

پارويي در كار نبود و بايد از دست به عنوان پارو استفاده مي كرديم. سرانجام همگي سوار شده و دل به 
 آب زديم. به نيمه رودخانه رسيده بوديم كه ناگهان قايق واژگون شد و شش نفر از ما خود را ميان امواج 
خروشان ديديم. خوشبختانه به خاطر اين كه به فن شنا آشنايي كامل داشتم با كمك چند نفر ديگر، زنان 
را از ميان امواج خروشان نجات داده و به قايق رسانديم. قايق بادي ظرفيت 11 نفر را نداشت بنابراين 
پنج نفري كه شنا بلد بوديم ادامه مسير را شنا كرديم. لحظه هاي پرالتهابي را پشت سر مي گذاشتيم و هيچ 
اميدي به آينده تاريك مان نداشتيم. تا اين كه بي رمق و خسته خود را به آن سوي رودخانه رسانديم. در 
آن وضعيت وقتي شنيديم بايد چند ساعت هم در جنگل پياده روي كنيم بشدت عصباني و ناراحت شده و 

همگي خودمان را نفرين كرديم كه چرا به چنين مسير سخت و دشواري پا گذاشتيم. 
سرانجام همزمان با طلوع خورشيد به اقامتگاهمان رسيديم. از ابتدا هم مي دانستيم كه استراحتگاهمان 
يك  در  بايد  نمي كرديم  تصور  هم  وقت  هيچ  اما  نيست  گرم  غذاي  با  مسافرخانه اي  يا  لوكس  هتل  يك 

گاوداري كه بوي تعفن آن از چند صد متري به مشام مي رسيد استراحت كنيم. 

مرد راهنما وقتي ما را به داخل انبار علوفه برد با تأكيد خواست همانجا منتظر قاچاقچي بعدي باشيم. 
نزديك 48 ساعت آنجا بوديم اما اجازه نداشتيم انبار را ترک كنيم. نه از آب خبري بود نه از غذا. برخي 
همسفران هم با مقداري علوفه تازه شكم خود را سير كردند. چراكه ديگر رمقي نداشتند. راستي كه با 

يادآوري آن لحظات وحشتناک، پس از گذشت چند سال هنوز هم چهار ستون بدنم مي لرزد. 
سرانجام روز سوم يك يوناني با كاميون سراغمان آمد و پس از سوار كردن چند گاو از ما خواست كف 

كاميون كنار گاوها بنشينيم. ترس از مرگ و دستگيري ما را به افرادي مطيع تبديل كرده بود. 
اشك  ناخودآگاه  كرد  حركت  كاميون  وقتي  بودم.  نكرده  حقارت  احساس  اينقدر  زندگي  در  وقت  هيچ 
از چشمانم سرازير شد. هر ثانيه كه مي گذشت خودم را از رؤياهايم دورتر مي ديدم. در طول مسير، 
گذشته مثل صحنه هاي يك فيلم از ذهنم عبور مي كرد. حرف هاي دوستانم درباره آزادي آن سوي مرز، 
نصيحت هاي مادرم كه تالش مي كرد من را از اين سفر منصرف كند و گريه هاي شبانه اش دور از چشم 

من و پدرم. حرف هاي مرد قاچاقچي كه سفري راحت خواهيد داشت و... 

از  بود.  آتن  ما  بعدي  »تسالونوكي« رساند. حاال مقصد  به حوالي شهر  را  ما  كاميون  راننده  سرانجام 
»تسالونوكي« سوار يك قطار باري شده و به سوي آتن حركت كرديم. در حالي كه فقط پنج دالر داشتم. 
پول يك وعده غذا و نوشابه. وقتي به مقصد نهايي رسيديم چند شب را در پارک به صبح رسانديم. ضمن 

اين كه مي دانستيم هر لحظه امكان دارد به جرم اقامت غيرمجاز از سوي پليس دستگير شويم. 

در آنجا ما كارگران غيرقانوني دو كار مي توانستيم انجام دهيم. كارگري ساختمان يا شستن كف كشتي ها. 
تعدادي از ايرانيان و ديگر خارجي ها كه در كشتي ها كار مي كردند دچار بيماري هاي پوستي و عفوني 
وخيم و مرگبار شده بودند. با اين حال چاره اي نداشتم جز اين كه به عنوان كارگر ساختماني مشغول 
كار شوم. پس از چند ماه كار طاقت فرسا و كم درآمد به خاطر مدتي سابقه كار در صافكاري دوست 
پدرم، كه در ايام تابستان ياد گرفته بودم، در يك مغازه صافكاري و نقاشي مشغول كار شدم. با درآمد 
روزانه ام كه نصف كارگران قانوني بود فقط مي توانستم يك وعده در روز غذا بخورم. براي هر تماس 
تلفني با تهران هم بايد يك روز گرسنگي مي كشيدم. چون كه هزينه تلفن بسيار گران بود و نمي خواستم 

به پدر و مادرم بيش از اين رنج بدهم. 

مدتي از زندگي مخفيانه ام در يونان گذشت، در حالي كه از اين وضعيت بشدت خسته بودم سرانجام به 
پليس آتن مراجعه و خودم را معرفي كردم. باالخره با سختي زياد توانستم اقامت بگيرم. اما ديگر زندگي 
در اروپا برايم شيريني نداشت. هيچ وقت فراموش نمي كنم روزي كه براي عمل جراحي راهي اتاق عمل 
شدم و هيچ كس بيرون اتاق منتظرم نبود. هيچگاه روزهاي سرد و بي روح غربت و تنهايي و حقارت را 

فراموش نمي كنم. 
سراب زندگي در اروپا بهترين روزهاي جواني ام را نابود كرد. به همين خاطر به كشور بازگشتم. هرچند 
اينجا هم به تمام خواسته هايم نرسيده ام اما اين اطمينان را دارم كه هيچ كس مرا به خاطر زندگي در وطنم 

دستگير و تحقير نمي كند. 

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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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!

کدام 
شخصیت ها 
به درد هم 
مي خورند؟

مي گويند اگر دنبال همسر ايده آل تان مي گرديد، راهش اين است كه 
براساس شخصيت  بعدش  و  بشناسيد  را  اول، شخصيت خودتان 
خودتان، دنبال شخصيتي بگرديد كه با شما سازگار باشد. اگر شما 

هم اين تئوري را قبول داريد، با ما همراه شويد...

ماجراجويان با ماجراجويان ازدواج كنند
شخصيتي  چنين  اگر  هستند.  كردن  ريسك  عاشق  ماجراجو  افراد 
هستيد  پرانرژي  و  خالق  كنجكاو،  بسيار  احتماال  باشيد،  داشته 
از  داريد؛  فراواني  عاليق  هستيد.  خودانگيخته اي  فرد  معموال  و 

كوهنوردي و ماهي گيري گرفته تا رفتن به سينما و تئاتر.

• گزينه ازدواج: شما با افراد ماجراجويي كه درست مانند خودتان 
ايده آل  همسر  دنبال  اگر  مي كنيد.  برقرار  رابطه  خوبي  به  باشند، 
خودتان هستيد، عجله نكنيد؛ چون ماجراجويي شما باعث مي شود 
به  اگر  نكنيد.  عمل  عاقالنه   و  گرفتار شويد  در عشق  خيلي سريع 
را  او  بهتر  تا  دهيد  فرصت  خودتان  به  داريد،  عالقه  واقعا  كسي 
بشناسيد. در عين حال گاهي ماجراجويي بيش از اندازه ممكن است 
شما را وسوسه  كند كه روابط جديد را امتحان كنيد ولي بايد با اين 

خصوصيت نادرست مبارزه كنيد.

• مشاهيري كه شخصيت شان شبيه شماست: جان اف كندي، پرنسس 
دايانا، آنجلينا جولي.

• روان شناسي شخصيت: افراد ماجراجو شخصيت خود را بيش از 
همه مديون ميزان ترشح زياد هورمون دوپامين در مغزشان هستند. 
به شما احساس شادي و  اين هورمون، همان هورموني است كه 

شادابي و سرزندگي مي بخشد.
خالق ها با خالق ها ازدواج كنند

اگر آدم خالقي باشيد، احتماال خصلتا باوفا هستيد و وظيفه شناسي 
آرامش،  شماست.  شخصيت  عالي  خصوصيات  از  آبروداري  و 
اجتماعي بودن و مديريت عالي منابع انساني از خصوصيات عالي 
و  كنيد  پيروي  قوانين  از  داريد  دوست  شما  شماست.  شخصيت 
مي توانيد به راحتي براي زندگي خودتان برنامه ريزي داشته باشيد 
و طبق آن برنامه قدم به قدم به هدف تان برسيد. ديگران از شما 
بسيار راضي و خشنود هستند و شما را به عنوان آدمي قابل اعتماد 

مي شناسند.

خودتان،  مانند  درست  سازنده  و  خالق  افراد  ازدواج:  گزينه   •
زوج مناسبي براي شما هستند. طرف مقابل تان ممكن است قدرت 
حمايت گري شما را بپرستد ولي مواظب باشيد اين حمايت همه جانبه، 
اين احساس را در همسرتان ايجاد نكند كه داريد مرتب او را كنترل 
مي كنيد. شما و همسرتان احتماال سال ها با هم زندگي خواهيد كرد 
كاري  هر  زندگي شان  تداوم  و  حفظ  براي  شما  مثل  افرادي  چون 

مي كنند و وفاداري به طرف مقابل ركن نخست زندگي شان است.

• مشاهيري كه شخصيت شان شبيه شماست: جورج واشنگتن، ملكه 
اليزابت، جنيفرانيستون.

• روان شناسي شخصيت: شخصيت آرام و موقر خود را بايد مديون 
هورمون سروتونين باشيد. اين ماده شيميايي مي تواند اخالق شما 

را تعديل كرده و عصبانيت و حالت تهاجمي شما را كنترل كند.
مديرها با سازگارها ازدواج كنند

از شخصيت  شما  غالب  بخش  مديريت  اگر 
و  رک  بسيار  كه  مي دانيد  حتما  است، 
را  نظرتان  پرده  بدون  و  هستيد  راست 

مسايل  با  ديگر  سوي  از  مي دهيد. 
برخورد  واقع بينانه  و  منطقي  بسيار 
شما  از  استواري  و  قاطعيت  مي كنيد. 
آساني  به  شما  است.  جدانشدني 
خودتان  كار  و  روابط  در  مي توانيد 
تمركز كنيد و در رياضيات، مكانيك 
زبردست  مي توانيد  موزيك  و 
جاه طلبي  و  رقابت جويي  باشيد. 

عشق هميشگي زندگي شماست.

• گزينه ازدواج: افرادي مي توانند 
باشند  زوج  بهترين  شما  براي 

اصلي  خصوصيت  كه 
و  آمدن  كنار  شخصيت شان 
سازش با طرف مقابل باشد 
انعطاف پذيري  طبيعت  و 

كار  گرنه  و  باشند  داشته 
قدرت  و جنگ  دعوا  به  مدير  يك  با  شما 
خانوادگي  روابط  در  شما  اگر  مي كشد. 
و عاشقانه خود دست از كنترل و امر و 
نهي برداريد، عشق آرام آرام وارد زندگي 
در  شدن  درگير  از  و  شد  خواهد  شما 
رابطه عاشقانه كه نمي توانيد آن را كامال 
شخصيت  شما  نمي هراسيد.  كنيد،  كنترل 
محكمي داريد كه مشكالت خود را نشان 
نمي دهيد ولي اين خصوصيت شما ممكن 
است باعث شود همسرتان فكر كند شما 

پنهان كار، مرموز، سرد و بي روح هستيد. اجازه دهيد دست كم در 
روابط خانوادگي احساسات شما بر قدرت مديريت مطلق و محكم و 

دست نيافتني شما غلبه كند.

اينشتين،  آلبرت  شماست:  شبيه  شخصيت شان  كه  مشاهيري   •
و  كلينتون  هيالري  آمريكايي(،  مشهور  امالک  )مشاور  دانلدترامپ 

مارگارت تاچر.

• روان شناسي شخصيت: هورمون مردانه تستوسترون كه در بدن 
مردان بيشتر و در بدن بانوان كمتر ترشح مي شود اين خصوصيت 

شخصيتي شما را پررنگ تر مي كند.
انعطاف پذيرها با مبادي آداب ها ازدواج كنند

اگر شما شخصيت انعطاف پذيري داشته باشيد، ديگران از با شما 
بودن لذت خواهند برد چون شما توانايي زيادي در روابط اجتماعي 
داريد و در صحبت كردن عالي هستيد. احساسات قوي و روشن و 

واضح از خصوصيات برجسته شماست.

• گزينه ازدواج: شما بيش از همه با افرادي كه مبادي آداب و مؤدب 
هستند كنار خواهيد آمد. اين افرد كه سياست بااليي در روابط خود 
دارند، رفتار شما را مي پذيرند. فقط مراقب باشيد با زبان بازي و 
با  روابط  در  نكنيد.  دل زده  را  آنها  خودتان  بي توقف  صحبت هاي 
است  اين  شما  همسر  به  ما  توصيه  نكنيد.  رقابت  مقابل تان  طرف 
بسيار  شما  مقابل  طرف  گرچه  نياوريد.  كم  كردن  در صحبت  كه 
خوش صحبت است ولي شما هم با اعتماد به نفس از خصوصيات 
شما  كه  دارند  دوست  شما  همسر  مثل  افرادي  بگوييد.  خودتان 

نظرتان را درباره شخصيت و رفتارشان بي پرده بگوييد.

• مشاهيري كه شخصيت شان شبيه شماست: گاندي، بيل كلينتون.

• روان شناسي شخصيت: استروژن كه يك هورمون زنانه است و 
در بدن بانوان بيش از آقايان ترشح مي شود نقش اصلي را در بروز 

اين خصوصيات شخصيت شما ايفا مي كند.

یوگا برای خانم ها
07984180830
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 تیرگي دور چشم چه کار کنیم؟
زيبا  چهره  شاخص هاي  از  يكي  را  زيبا  چشم هاي  خيلي ها 
مي دانند.تيرگي زير چشم، يكي از مشكالت نسبتا شايعي است 
كه باعث مي شود برخي خانم ها و آقايان به مطب متخصصان 

پوست مراجعه كنند...
حلقه هاي تيره زير چشم معموال ربطي به ناراحتي هاي فيزيكي 
تشريحي  فاكتور  چند  به  عارضه  اين  ندارند.  خواب  ميزان  يا 
باشد.  خانوادگي  خصوصيات  از  است  ممكن  و  دارد  بستگي 
پوست پلك ها نازک بوده و حاوي بافت چربي كمي است. خوني 
كه در عروق بزرگ نزديك پوست پلك جريان دارد از بيرون 
آبي  به  مايل  تيره  رنگ  ايجاد  پوست  در  و  بوده  پيدا  پوست 
مي كند. همچنين ممكن است همان موقع از عروق نشت خون به 

وجود آمده باشد، مثل واريس وريدهاي اندام تحتاني باشد.
مدت  طول  در  رنگ،  پريدگي  يا  هنگام خستگي  تيره  حلقه هاي 
ممكن  و  است  شديدتر  بارداري  آخر  ماه هاي  در  و  قاعدگي 
است با باال رفتن سن تغيير رنگ آشكارتر شده و به صورت 
دايمي در آيد.حلقه هاي تيره معموال با كرم هاي استتار كه اكثر 
محو  دارند  توليدشان  خط  در  آرايشي  لوازم  توليدكنندگان 
طرز  و  رنگ  درباره  آرايشي  لوازم  فروشندگان  با  مي گردند. 
استفاده از آن مشورت نماييد. كساني كه عينك دارند، مي توانند 
از شيشه هاي رنگي كمك بگيرند زيرا رنگ تيره، زير عينك كمتر 

آشكار مي گردد. 

با زوايد چربي در پلك ها چه بايد كرد؟
زوايد چربي برجسته و نرم زردرنگ در پلك ها معموال زوايد 
كلسترول است كه به نام گزانتالسما ناميده مي شوند و در پلك 
اما در هر دو پلك هم  پايين ديده مي شوند  از پلك  باال بيشتر 
افراد گزانتالسمايي،  ديده مي شوند. حدود يك چهارم تا نصف 
كلسترول خون باال دارند و ممكن است مساله خانوادگي باشد. 
اگر  شود  مشخص  تا  كنيد  مشورت  خود  پزشك  با  بايد  شما 
ناراحتي تان مربوط به باال بودن كلسترول خون است، معالجه 

گردد. 
ماده  بردن  كار  به  قبيل  از  مختلف  روش هاي  با  چربي  زوايد 
شيميايي تري كلرواستيك اسيد، جراحي الكتريكي، كرايوسرجري 

و يا تخليه با قيچي درمان مي گردند.
زيبايي  نظر  از  انجام،  از  پس  روش ها  اين  از  كدام  هر  نتايج 
خوب است اما عود ناراحتي نيز فراوان ديده مي شود. شما بايد 

انتخاب روش درماني را به پزشك واگذاريد.

تیرگي دور چشم هزار و یک
 علت دارد

 دكتر بهروز باريك بين/ متخصص پوست و مو

يكي از شايع ترين شكايات در مورد مشكالت دور چشم، تيرگي 
دور چشم است. گاه اين مشكل را حتي در بچه ها مي بينيم. در 
عالمتي  مي تواند  دور چشم  تيرگي  كه  دانست  بايد  موارد  اين 
افرادي كه  يعني  آتوپيك،  افراد  باشد.  فرد  آلرژي در  از زمينه 
آسم( هستند،  )مثل  تنفسي  و حتي  پوستي  آلرژي هاي  مستعد 
در  است.  دورچشم  تيرگي  پوستي شان  ويژگي هاي  از  يكي 
بزرگساالن تيرگي دور چشم اغلب شكايت خانم هاست اما گاه 
نيز خواستار  است  زياد  آنها  در  تيرگي  اين  كه شدت  آقاياني 
اين  واقعيت  هستند.  حالت  اين  بهبود  براي  دارويي  دريافت 
است كه تيرگي دور چشم اغلب زمينه ژنتيك دارد و داروهاي 
داروهاي  اما  ندارند  آن  بهبود  در  زيادي  تاثير خيلي  موضعي 
گاه  كه  دارند  وجود  چشم  دور  ضدتيرگي  به عنوان  متعددي 
مي توانند درجه تيرگي را تا حدي بهبود بخشند. بيشتر كرم هاي 
ضدتيرگي دور چشم  حاوي رتينول به عنوان يك ماده اليه بردار 
گردش  بهبوددهنده وضعيت  و  ماده ضدلك  يك  نيز  و  خفيف 
خون پوست ناحيه هستند. ويتامين K به صورت موضعي يكي 
از مواردي است كه در بسياري از كرم هاي ضدلك دور چشم 
به كار مي رود و مقاالت علمي متعددي در مورد تاثير آن وجود 
دارد. از گياهان مختلف نيز در جهت كاهش تيرگي دور چشم 
استفاده شده است مانند گياه آرنيكا و شاه بلوط. هرچه پوست 
افراد تيره تر باشد، معموال تيرگي دورچشم هم شايع تر است. 
فقر  كم خوني  يا  تيروييد  بيماري هاي  مثل  داخلي  گاه مشكالت 
آهن، خستگي و كم خوابي نيز به تشديد تيرگي دور چشم كمك 
مي كنند و در بررسي اين بيماران بايد به اين مسايل هم توجه 

نمود.

6 توصیه به اهالي 
پیاده روي

است.  افراد  از  زيادي  تعداد  براي  خوبي  بسيار  ورزش  پياده روي 
اگر شما نيز پياده روي مي كنيد و قصد داريد حين پياده روي كالري 
بيشتري بسوزانيد، اين مقاله به شما كمك مي كند. اگر شما به قصد 
كنترل وزن پياده روي مي كنيد، بايد كمي  بيشتر فعاليت كنيد تا ميزان 

اينكه  براي  راه هايي  اينجا  در  برسانيد.  حداكثر  به  را  وزن  كاهش 
بتوانيد حين راه رفتن كالري بيشتري بسوزانيد، توصيه شده است

سرعت خود را متناوبا تغيير دهيد

پياده روي اي كه تمام مدت با گام هاي يكنواخت انجام شود، كالري 
كمتري مصرف مي كند. به جاي اينكه در پياده روي، سرعت ثابت و 
گام هاي يكنواخت داشته باشيد، سه دقيقه آهسته راه برويد و سپس 
آهسته  دوباره  و  دهيد  افزايش  را  دقيقه سرعت خود  مدت سه  به 
نتوانيد  كه  باشد  به حدي  بايد  تند  گام  در  برويد. سرعت شما  راه 
به راحتي صحبت كنيد. در اين سه دقيقه روي حركات خود تمركز 
بيشتري داشته باشيد. مي توانيد اين دوره هاي سه دقيقه اي آهسته 
و سريع را تا پنج مرتبه تكرار كنيد تا كل زمان پياده روي شما 30 
دقيقه باشد. اين كار باعث مي شود كه كالري بيشتري بسوزانيد و به 

عالوه ميزان تحمل پذيري و استقامت خود را نيز افزايش دهيد. 

روي سطوح نرم پياده روي كنيد

در مقايسه با پياده روي روي سطح خيابان و سنگفرش ها، پياده روي 
رفتن روي شن ها  راه  مي كند.  بيشتري مصرف  كالري  روي شن، 
نسبت به سطوح صاف ديگر 50 درصد كالري بيشتري مي سوزاند. 
اگر به ساحل دريا دسترسي نداريد، راه رفتن روي خاک هاي نرم را 
امتحان كنيد. پياده روي روي هر سطح نرمي كه پاي شما كمي در آن 

فرو رود، نسبت به سطوح صاف كالري بيشتري مصرف مي كند. 

همه عضالت بدن را درگير كنيد

از ساير  مي توانيد  كه  آنجا  تا  پاها  جز  به  مي رويد،  راه  هنگامي كه 
اعضاي بدن نيز استفاده كنيد. شانه ها، قفسه سينه، بازوها و دست ها 
كنيد،  بيشتر حركت  بدن حركت دهيد. هرچه  با حركت  را متناسب 
كالري بيشتري مي سوزانيد. اگر حركات بدن را جزيي از پياده روي 

معمول خود كنيد، با اين كار كالري بيشتري مصرف خواهيد كرد.

موسيقي گوش كنيد

به  كردن  ورزش  هنگام  كه  افرادي  مي دهند  نشان  مطالعات 

داراي ضرباهنگ ورزشي گوش مي كنند، سخت تر و  موسيقي هاي 
فعاليت  به  افرادي كه بدون موسيقي ورزش مي كنند،  از  طوالني تر 

مي پردازند. 

از شيب ها استفاده كنيد

اگر بيرون از خانه پياده روي مي كنيد، مسير خود را طوري طراحي 
رفتن  باال  باشد.  تپه هاي كوچك  و  كه شامل سطوح شيب دار  كنيد 
و  كند  پيدا  افزايش  قلب شما  كه ضربان  باعث مي شود  از شيب ها 
گام هايي  و  سرعت  همان  با  كنيد  سعي  بسوزانيد.  بيشتري  چربي 
با  برويد.  باال  از شيب ها  مي كرديد،  پياده روي  در سطح صاف  كه 
افزودن مقداري شيب به پياده روي خود، عالوه بر مصرف كالري 
بيشتر، استقامت شما نيز افزايش خواهد يافت و عضالت شما قوي 

خواهند شد.

كمي  سنگين تر راه برويد

رفتن  راه  هنگام  تا  بپوشيد  سنگين  ژاكت  يا  جليقه  يك  مي توانيد 
انجام  كاري  چنين  نمي خواهيد  اگر  شود.  مصرف  بيشتري  كالري 
دهيد، مي توانيد از يك كيف يا كوله پشتي كه حاوي چند كتاب باشد، 
استفاده كنيد و آن را در هنگام پياده روي حمل كنيد. از حمل وزنه 
يا چيزهايي كه بايد با دست حمل شوند، خودداري كنيد زيرا خطر 

آسيب ديدگي شما افزايش مي يابد.
Exercise.com :منبع
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جدول و سرگرمی

فال هفته
 

در تالشهاي تيمي اين هفته بيشتر مشاركت داشته 
راه  ادامه  براي  هاي شما  انگيزه  به  ديگران  باشيد. 
خود  پوياي  قدرت  وجود  به  داشت.  خواهند  نياز 
در  شركت  براي  است  ممكن  باشيد.  داشته  توجه 
دارد،  وجود  اطرافتان  در  كه  سياسي  هاي  بازي 

وسوسه شويد! 
  

 ارديبهشت)گاو( 
يك منبع درآمد قديمي با امكانات بسيار مفيد در اين 
هفته براي شما پيدا خواهد شد. تا زماني كه پول نقد 
دهيد،  پاسخ  پيشنهادات  به  زودتر  داريد،  دست  در 
فاصله  بگيرد!  را  شما  جاي  ديگري  اينكه  از  پيش 
وجود  غرور  و  نفس  به  اعتماد  بين  كوتاهي  خيلي 

دارد، اين هفته به رفتار خود بيشتر توجه كنيد. 
  

 خرداد)دو پيكر( 
افكار زياد و زمان كوتاه! اين هفته احساس خستگي 
مي كنيد، سعي كنيد روحيه خود را بازسازي نمائيد. 
به  هستند،  جابجايي  حال  در  ها  خردادي  از  خيلي 

جابجايي اصولي فكر كنيد!
  

 تير)خرچنگ( 
اين هفته بايد راه حل هاي استراتژيك خود را بيشتر 
به كار بگيريد. اگر خيلي جدي باشيد ديگران احساس 
تحت فشار بودن مي كنند، اگر خيلي سري و مرموز 
خوشبختانه  داشت.  خواهند  بدي  احساس  باشيد، 
براي  خوبي  قدرت  همدلي  براي  شما  هاي  توانايي 
را  نوسان  خودتان  ميشود.  محسوب  مديريت شما 
اما باز هم خوب  ايد؟؟  در خلق و خوي خود يافته 
مي دانيد كه چطور آن را به حداقل برسانيد. هرگز 
سعي نكنيد كاري را به يكباره انجام دهيد، كمي براي 

انجام كارها به خود زمان و استراحت بدهيد.
  

 مرداد)شير( 
باعث  تيم،  و  گروه  يك  تشكيل  براي  تالش شما  با 
از دست دادن كسي كه شما را دوست داشت، شده 
ايد! اين هفته سعي كنيد عوامل جدايي را پيدا كنيد و 
اين رابطه را از نو بسازيد. ولي هرگز براي از دست 
دادن اين رابطه خود را مقصر ندانيد و بدانيد كه بايد 

با يكديگر رابطه را بسازيد. 
  

 شهريور)خوشه( 
دادن  انگيزه  براي  تنها  موفقيت  هيبت  و  شكوه 

مشهور  چه  اگر  نيست.  كافي  هفته  اين  در  شما  به 
شدن احساس فوق العاده اي مي دهد، اما تهديدهاي 
شهريور  متولدين   ! بود  خواهد  آن  از  پس  شهرت 
هماهنگ كننده هاي فوق العاده اي هستند. اگر شغل 
شما پيشرفت اجتماعي زيادي برايتان نداشته باشد، 
كمي  برايتان  رفتن سركار  و  خواب  از  بيدار شدن 
دشوار خواهد بود. اما بدانيد كه “ مادر ترزا “ يك 
و  داشت  بدون چشم  را  خير  كار  بود!!  شهريوري 
گمنام انجام دهيد. اين گونه انرژي مثبت را همه جا 

پخش كنيد.
  

 مهر)ترازو( 
اين هفته در حال پيشرفت هستيد، خالقيت از سر و 
تكميل  را هنوز  قبلي  پروژه  ميبارد! چند  روي شما 
فرصتهاي  در  هستند.  كليد  ها  رابطه  ايد.  نكرده 
مي  اعتماد  قابل  دوست  يك  كنيد.  گفتگو   ، مناسب 
بايد  پس  كند.  عمل  محافظ  فرشته  يك  مثل  تواند 

قدرداني و تشكر را فراموش نكنيد.
  

 آبان)كژدم( 
اين هفته گروه و تيم شما خسته ميشود. شما آماده 
هستيد كه بر روي گروهي تمركز داشته باشيد و با 
با سياست رهبري  بايد  بگذرانيد. شما  ايشان وقت 
در  است شخصي  ممكن  بگيريد.  دردست  را  گروه 
به  اندازيد!  تفرقه مي  كه شما  كند  ميان تصور  اين 
داشته  كافي  دقت  نيز  كار  جوانب  به  بايد  حال  هر 

باشيد.
  

 آذر)كمان( 
اين هفته فشارهاي خانواده بر روي انتخاب و زندگي 
رمانتيك شما خواهد بود! نگه داشتن عقايد در كنار 
به نظر مي رسد، بهرحال  خانواده كار غير ممكني 
بايد يكي از خواسته هايتان را قرباني كنيد! خانواده 
جايي است كه شما از آن به قلب جامعه نفوذ كرده 
كنارتان خواهند  نياز در  والدين شما در زمان  ايد. 

بود. با خود روراست باشيد.
  

 دي)بز( 
شما وقتي تا اين حد خوردن و نوشيدن را دوست 
بايد  باشيد.  نيز  خود  سالمتي  فكر  به  بايد  داريد، 
بايد  هفته  اين  بپردازيد.  را  خود  سالمتي  عوارض 
زندگي  در  مردم  حمايت  داشتن  باشيد.  رو  ميانه 
روزمره براي موفقيت هاي شما نيز ضروري خواهد 

بود. برنامه ها و اهدافتان را به زبان بياوريد. 
  

 بهمن)دلو( 
احساسات فردي نسبت به شما بيش از پيش شده 
است. به داليلي، شما متوجه خواهيد شد كه تا چه 
حد در زندگي او نفوذ كرده ايد. اگر چه از رفتارش 
را  خود  احساسات  كنيد!  نمي  استنباط  چنين  اين 
اين پنهان نكنيد!  از  ايد، بيش  پشت ماسكي كه زده 
كامال مشخص است كه شما هم وابسته او هستيد، 
اين هفته زماني براي پرسش و پاسخ عشقي نيست. 
اين  كنيد.  آماده  بيشتر  براي صحبت  را  زمينه  بايد 

هفته رابطه ها را بيشتر گرم كنيد.
  

 اسفند)ماهي( 
عاليق رومانتيك را از زندگي و خانواده خود حذف 
نكنيد. بايد تصميم مهمي بگيريد و از نتيجه آن بهره 
بگيريد. مي خواهيد دور زندگي كسي كه دوستش 
داريد، بيشتر بچرخيد؟ بايد اين طور باشيد! اگر به 
تازگي با كسي آشنا شده ايد، حتما بيشتر وقت را با 

او بگذرانيد.بايد حامي او باشيد.
  

جابجایی منزل
يك باب خانه  در منطقه Plymouth دارای 2 خواب و 2 پاكينگ مجزا و 3 
فضای انباری 12 متری با لوازم اضافی ، كف پاركت ، آشپزخانه مدرن  با 

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

078 9005 0557
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توییتر و پا کردن در 
کفش دیگران  

 

محبوبيت  و  موفقيت  توانست  كوتاهي  مدت  عرض  در  توييتر 
افراد  اين بين  اينترنتي كسب كند. در  چشمگيري در ميان كاربران 
اما از كجا مي  مشهور زيادي نيز به عضويت اين شبكه درآمدند. 
توان فهميد اين آدم هاي معروف در توييتر جعلي نيستند؟ در مراسم 
يادبود مايكل جكسون جاي اليزابت تيلور، دوست صميمي و چندين 
ساله مايكل جكسون، خالي بود. او براي اعالم عدم حضورش در 
اين مراسم به توييتر روي آورده بود و در صفحه خودش نوشته 

بود تمام اين مراسم تنها يك شوي بزرگ است. 
همانند  كه  است  هاي سرشناسي  از چهره  يكي  تنها  تيلور  اليزابت 
توييتر درآمده است. در همان  به عضويت  اينترنتي  ديگر كاربران 
نگاه اول مي توان رديف بلندي از نام هاي پرآوازه ديگري همچون 
توييت  جزء  هم  آنها  كه  كرد  مشاهده  را  مور  دمي  يا  كري  مارايا 

كنندگان به حساب مي آيند و از زندگي روزمره شان مي نويسند. 

اما مثل هر چيز ديگر در زندگي، در توييتر هم نبايد هر چيزي كه 
ديده مي شود را باور كرد. در هفته هاي اخير گزارش هايي منتشر 
شد كه خبر از وجود چهره هاي جعلي در پشت نام هاي مشهور 
در توييتر مي داد. براي نمونه در صفحه متعلق به يكي از فيلسوف 
هاي كنوني، نوشته هايي آمده بود كه باعث تعجب و سردرگم كردن 
اينترنتي  هاي  سايت  از  يكي  بين  اين  در  بود.  شده  وي  مخاطبان 
مربوط به نويسندگان حتي به اين نوشته لينك داده بود. دردسرهاي 
انتشار اطالعات غلطي از اين دست باعث شده بعضي از خوانندگان 
و هنرپيشگان اعالم كنند در توييتر عضو نيستند و هر نوشته يي كه 

به نام آنها منتشر مي شود، در اصل جعلي است.
پرسش اينجاست كه چه عاملي منجر مي شود برخي با نام شخص 
ديگري در توييتر بنويسند؟ راب وگاس يكي از مجريان برنامه هاي 
سرگرم كننده اينترنتي مي گويد توييتر و توييت كردن براي او در 
ابتدا كار مسخره يي بوده است، اما بعد از مدتي به سرش مي زند كه 
به جاي يكي از چهره هاي محبوب و مطرح تلويزيون آلمان توييت 

كند تا ببيند مردم چه واكنشي به نوشته هاي او نشان مي دهند. 
مجري  اين  نام  شود  مي  متوجه  وگاس  راب  حركت،  نخستين  در 
تلويزيوني پيشتر انتخاب شده است و براي همين نيز او اسم شركت 
تهيه كنند گي او را انتخاب مي كند كه به قول خودش بيشتر »واقعي« 
از نوشته ها و جمله هاي  از آن كمي  بعد  به نظر مي رسيد. راب 
اين فرد را به اضافه اظهارنظرهايي غيرواقعي مخلوط مي كند و در 
توييتر مي نويسد. او مي گويد؛ »من گاهي اوقات خودم از خودم مي 
پرسم واقعًا دارم چه كار مي كنم.« البته او گمان نمي كند كه مجري 
تلويزيوني زماني از او به خاطر اين كار شكايت كند، چرا كه اعتقاد 
دارد توييت كردن به نام او تازه به منزله تبليغ رايگان هم به حساب 

مي آيد. 
با اين حال در اين بين بايد حساب يك چيز را هم كرد و آن اينكه 
پايه گذاران توييتر چندي پيش در وبالگ شان اعالم كردند از اين 
پس با دقت سختگيرانه تر و بااليي اطالعات كاربري هر شخص را 
چك خواهند كرد. اين كنترل هم شامل حال شركت ها و هم افرادي 
مي شود كه در توييتر عضو هستند. هر كس كه از اين بازرسي به 
بيايد يك »نشان تيك« به منزله صحت دريافت مي  سالمت بيرون 
هاليوود هستند كه  اين ستاره هاي  از همه  اول  ميان،  اين  كند. در 

نشان استاندارد خواهند گرفت، 

هرچه بدهکارتر، چاق تر 
محققان  از  گروه  يك  شود؟  مي  چاقي  موجب  جاري  اقتصادي  بحران  آيا 
اند و نسبت به  يافته  دانشگاهي شواهد و داليلي براي وجود چنين رابطه يي 

چاق شدن ضربه خوردگان از بحران اقتصادي كنوني هشدار داده اند. 
موسسه »سالمت كار، جامعه و محيط زيست« وابسته به دانشگاه شهر ماينتس 
در آلمان، با ارزيابي يك نظر سنجي از 949 فرد شديداً مقروض به اين نتيجه 
رسيده است كه 25 درصد آنها به چاقي دچارند در حالي كه به طور متوسط 
تنها 11 درصد كل جامعه با چنين مشكلي روبه رو است. تاكنون چاقي را به 
عواملي همچون درجه تحصيل و آموزش و موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد 
مربوط مي دانستند. اما يافتن نشانه هايي از رابطه ميان اين عارضه و بدهكاري 
نكته تازه يي است. اوا مونستر رئيس گروه پژوهشي موسسه دانشگاه ماينتس 
مي گويد بدهكاري شديد فرد احتمال اضافه وزن و چاق شدن او را افزايش 
مي دهد. به عقيده وي، بحران اقتصادي كنوني مي تواند مشكالت بهداشتي و 
درماني خانواده هاي شديداً مقروض را تشديد كند. حال پرسش اين است كه 
چرا افراد مقروض معمواًل از چاقي رنج مي برند. پاسخ متخصصان اين است 
كه بدهكاري و كاهش درآمدها تاثيري تشديد كننده بر فاكتورهاي مربوط به 
ايجاد بيماري هاي مزمن دارد. براي مثال فعاليت هاي ورزشي و تفريحات سالم 
افراد مقروض كاهش پيدا مي كند. سبد غذايي آنها نيز به خاطر صرف هزينه 
كمتر به سوي تنقالت و غذاهاي فوري پرچربي سوق پيدا مي كند و از سبزي و 
ميوه خالي مي شود. اين پرسش را هم مي توان مطرح كرد كه آيا افراد مقروض 
سريع تر چاق مي شوند يا چاق ها سريع تر مقروض مي شوند و اصواًل مي 
توان يك رابطه خطي و علت و معلولي ميان اين دو پديده قائل شد؟ پژوهشگران 
موسسه وابسته به دانشگاه ماينتس در اين باره نظر واحدي ندارند. آنها مي 

گويند براي پاسخگويي به اين سوال ها به تحقيقات بيشتري نياز است. 

 کشف مدارک علمي از 
آدمخواري انگلیسي ها  

 
يك پژوهش جديد در دانشگاه آكسفورد نشان داد انگليسي 
ها در دوران ماقبل تاريخ »آدمخوار« بوده اند. شواهد علمي 
اين واقعيت را ثابت مي كند، بر اساس بقاياي انساني  كه 
اين  غرب  جنوب  در  تاريخ  ماقبل  غار  يك  در  شده  يافت 
كشور به دست آمده است. اين فسيل هاي كشف شده نشان 
مي دهد انگليسي هاي اوليه آدمخوار بوده اند. اين پژوهش 
از سوي دانشمند اني انجام گرفته كه يك استخوان دست 
انسان متعلق به 9 هزار سال پيش را كه در درون يك غار 
ماقبل تاريخ كشف كرده اند، مورد آزمايش قرار دادند. اين 
آزمايش ها نشان مي دهد گوشت دست از روي استخوان 
مرگ  از  پس  بالفاصله  دست  سالخي  يا  شده  جدا  آن 
دانشگاه  محقق  ريك شولتينگ  دكتر  است.  گرفته  صورت 
آكسفورد مي گويد؛ روي استخوان عالئمي از بريدگي هاي 
عمدي وجود دارد و به نظر مي رسد استخوان عمداً دو تكه 
شده است. اين شواهد احتمال وجود گروه هاي آدمخوار 
را در اين منطقه افزايش مي دهد. وي افزود؛ تمام عالمت 
هاي روي استخوان در نقاط مشابهي گذاشته شده كه براي 
جدا كردن اتصاالت ماهيچه ها از استخوان زماني كه هنوز 
گوشت تازه بوده اند، اعمال شده است. با اين حال برخي 
محققان معتقدند شايد اين عالئم مربوط به نوعي آداب كفن 
و دفن بوده، بنابراين بايد تحقيقات بيشتري در اين زمينه 

صورت گيرد.  
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 كانون ايرانيان                                   02077007174
كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

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

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

رستوران كندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نيمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سرای مهدی 2

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

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 

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

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحيد                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

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 ايميل:  و    07735032163 تلفن  با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائيد 

اعتماد به آگهی ها 

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

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

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمینان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آورید.
فال قهوه 

حضوری و غيابی   

075 2673 2118

به تعدادی کارگر 
ماهر و با سابقه 

 لوله کشی نیازمندیم

07762708550

نیازمندیها
اجاره فلت یک خوابه

يك فلت يك خوابه روبروی Kilburn St جهت اجاره

DSS پذيرفته می شود با تمامی امكانات

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  خياط  يكنفر  به 
در  خياطی  كارگاه  در 

برايتون نيازمنديم
012 7373 5994
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اولین مربي 
ایراني در 

اروپا
 ناصر حجازي مي تواند عنوان اولين مربي ايراني كه 

در اروپا مربيگري كرده را به خود اختصاص دهد. 

به  تا  شد  اسلواكي  وارد  يكشنبه  استقالل  اسبق  مربي 
عنوان مدير فني فعاليت خود را در باشگاه »داک دونيه 
اين احتمال  البته  كا استرادا« )دي استرادا( شروع كند، 
وجود دارد كه حجازي به زودي به عنوان سرمربي اين 
تيم هم معرفي شود. دي استرادا تيمي است كه رياست 
آن را يك ايراني به نام خشايار محسني بر عهده دارد. 
محسني در چند سال اخير با آوردن مربياني همچون 
ايران  فوتبال  در  را  خود  نام  پرسپوليس  به  هان  آري 

مطرح كرد. 

اين تيم در چند سال اخير در اختيار مديران ايراني قرار 
گرفته و حتي بازيكناني همچون فرزاد آشوبي و محمد 
پروين هم در آن توپ زده اند و در واقع عامل اصلي 
حضور حجازي در راس كادر فني باشگاه دي استرادا 
حضور افرادي ايراني در بين مديران اين باشگاه است. 
ناصر حجازي در حال حاضر به سمت مدير فني باشگاه 
منصوب شده و »كورت كارگر« اتريشي سرمربي دي 
دارد  نظر مي رسد محسني قصد  به  اما  است  استرادا 
تمام امور فني تيمش را به دست حجازي بسپارد و اگر 

هم او به عنوان سرمربي معرفي نشود اما در حقيقت

استرادا  دي  مسووالن  حتي  است.  فني  كادر  اول  نفر   
هم  اسلواكي  ليگ  در  مربيگري  مجوز  حجازي  براي 
گرفته اند و اين احتمال وجود دارد كه در آينده رسمًا 
دروازه بان اسبق تيم ملي ايران به عنوان سرمربي اين 
تيم اروپايي معرفي شود و به عنوان اولين مربي لژيونر 

نام خود را 
در تاريخ ثبت كند.

دي استرادا هم اكنون در ليگ 12 تيمي اسلواكي با 10 
امتياز در رده پنجم قرار دارد. اين تيم فصل گذشته نهم 
شد. با اين حال اين تيم از قدمتي قابل توجه برخوردار 
است و در سال 1904 تاسيس شده است. در كارنامه 
اين تيم دو بار قهرماني در جام حذفي چكسلواكي سابق 
ديده مي شود. در چند سال اخير دي استرادا و فوتبال 
ايران مراودات زيادي با هم داشتند. بازيكنان زيادي از 
دي استرادا وارد ليگ ايران شدند و بالعكس. به عنوان 
تيم توپ زد و  اين  مثال سال گذشته محمد پروين در 
هادي مرزبان هم در تيم دوم اين باشگاه مربيگري مي 

كرد. 

فصل  هم  پرسپوليس  كنوني  كرانچار سرمربي  زالتكو 
گذشته در مقطعي مربيگري اين تيم را بر عهده داشت.

ضمن اينكه نام »ورنر لورانت« سرمربي اسبق سايپا هم 
در بين مربيان سابق دي استرادا ديده مي شود. به هر 
حال بايد ديد دي استرادا با آمدن حجازي چه نتايجي 
اين تيم  آيا  اين فصل مي گيرد و  در ليگ اسلواكي در 
اروپايي مي تواند زمينه اوج گيري دوباره حجازي در 
در چند سال  كند؟ حجازي  فراهم  را  مربيگري  عرصه 
اخير توفيقي در مربيگري نداشته و بيشتر خانه نشين 
بوده و هم اكنون فرصت خوبي در اختيارش قرار گرفته 
تا ثابت كند همچنان مي تواند در مربيگري حرف هايي 
پاي  با حضور حجازي  باشد. شايد  داشته  براي گفتن 

چند بازيكن ايراني هم به دي استرادا باز شود. 

ورزشی ایران و جهان

رکوردشکني 
دوباره یوسین بولت 

 

موجز  و  كوتاه  داد،  تكان  را  ورزش  دنياي  يكشنبه  ساعات  واپسين  در  كه  خبري 
بود؛ يوسين بولت 100 متر را در 9 ثانيه و 58 صدم ثانيه دويد تا عالوه بر كسب 
همان  از  برساند.  ثبت  به  را  جالب  ركوردي  برلين،  هاي جهاني  رقابت  مدال طالي 
روز ابتدايي مسابقات جهاني دو و ميداني، دوستداران اين رشته ورزشي به دنبال 
ساعت برگزاري فينال 100 متر مي گشتند و وقتي به هدف خود رسيدند، متعجبانه 
از دستاورد بزرگ ستاره جامائيكايي گفتند. اين پيگيري و عالقه آنها تحسين قهرمان 
هموطنان  همچنين  و  كردند  تشويق  مرا  كه  هواداراني  تك  تك  »از  برانگيخت؛  را 
استثنايي داشت.«  واقعًا  برلين جوي  دارم. ورزشگاه  را  ام كمال تشكر  جامائيكايي 
بولت در طول زمان كوتاه رقابت برتري واضح خود را ثابت كرد. تسونگاي امريكايي 
و آسافا پاول جامائيكايي به عنوان نزديك ترين رقباي اعجوبه در ثانيه هاي پاياني 
شكست را پذيرفتند. در اين بين واكنش پاول، هموطن بولت جالب توجه بود؛ »حتي 
پس از رسيدن به خط پايان هم نمي توانستم يوسين را تعقيب كنم،« بولت در لباس 
فاتح بزرگ به اظهارنظر پرداخت؛ »به ميدان مي روم تا مدال به دست بياورم. غير 
از اين هدفي ندارم.« تسونگاي هم كه با 9 ثانيه و 71 صدم ثانيه رسمًا دومين دونده 
با  داشتم  »قصد  آمد؛  كنار  واقعيت  با  راحت  خيلي  گرفت،  نام  ورزش  تاريخ  سريع 
تمام توان در فينال بزرگ شركت كنم و خوشبختانه به قولم پايبند ماندم. بله، من 
با نهايت توان دويدم.« در پيروزي باشكوه بولت نقش يك رد پا، جاودانه جلوه مي 
كند. گلن ميلز مربي يوسين همواره دلواپس شاگردش است. او اخيراً گفته چنانچه 
جوان جامائيكايي در مراحل پاياني رقابت هاي مختلف خود در المپيك پكن به خاطر 
تالش براي تحقير رقبا زمان را از دست نمي داد، مسلمًا ركورد بهتري به ثبت مي 
رساند. به هر حال عالقه بولت به دوربين بر هيچ كس پوشيده نيست. از آن ژست 
هاي خاص در لحظه رسيدن به خط پايان تا عادت هميشگي مبني بر عكس يادگاري 
با تابلوي زمان سنج و همچنين فريادهايش در سانتيمترهاي پاياني رقابت اخير كه 
هميشه  خواهد  مي  يوسين  رساند.  مي  گوش  به  را  است«  نشده  تمام  »هنوز  جمله 
جلوي چشم ها باشد. حاال همه او را با كارل لوئيس افسانه امريكايي مقايسه مي كنند 
اما عده يي مقايسه اين قهرمان با بزرگان تاريخ دو و ميداني را اشتباه مي دانند و 
معتقدند بولت اكنون تمام مرزهاي موفقيت و همه قله هاي فتح نشده را درنورديده 
است. البته از البه الي مصاحبه اخير او با روزنامه آ اس مي توان به نادرستي ادعاي 
فوق پي برد. بولت هنوز مدال مي خواهد. وقتي از او پرسيده شد آيا هدف ديگري 
داري، مسابقات 200 متر را مورد اشاره قرار داد. ركورددار اين ماده امروز به قصد 
تصاحب يك عنوان ديگر راهي كارزار رقابت مي شود. نام حريفان از خوشبيني ها 
مي كاهد اما بولت يكي ديگر از عوامل موفقيتش را حضور رقباي خوبي مانند پاول 
و گاي مي داند. او مانند همه افراد پيروز دنيا خيلي خوب مي داند وجود يك يا چند 
حريف گردن كلفت انگيزه شاگرد ممتازهاي مدرسه ورزش را افزايش مي دهد. به 
هر حال در پايان فينال 100 متر پس از بولت و گاي، پاول با 9 ثانيه و 71 صدم ثانيه 
در رتبه سوم قرار گرفت، بايلي از جامائيكا چهارم شد و تامپسون، چمبرز معروف، 

بورنس و پاتون رتبه هاي پنجم تا هشتم را به دست آوردند. 
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ایران قهرمان کشتي آزاد 
پیشکسوتان جهان شد  

 
 ايران با 15 مدال طال، 10 نقره و 15 برنز قهرمان كشتي آزاد پيشكسوتان 
جهان در پنج رده سني شد. در پايان رقابت هاي كشتي آزاد پيشكسوتان 
 A، رده سني  پنج  در مجموع  ايران  تيم  تركيه،  آنكاراي  در شهر  جهان 
B، C، D و E با كسب بيشترين مدال به مقام قهرماني دست يافت. تيم 
ميرزايي،  مهران  توسط   A سني  رده  در  ها  رقابت  آخر  روز  در  ايران 
رحيم قنبري، ضيا محمدي و حميد آذرپيراني صاحب مدال نقره شد و 
توسط اسماعيل فالحتي نژاد و محمدرضا صادقي به مدال برنز رسيد. 
بنا بر اعالم سايت فدراسيون كشتي تركيه، پس از ايران تيم هاي تركيه 
و روسيه در جايگاه هاي دوم و سوم قرار گرفتند. تيم ايران در رده هاي 

سني B، C، D و E صاحب 15 مدال طال، 6 نقره و 13 برنز شده بود.  

 محرومیت کاپیتان راه آهن

 تا اطالع ثانوي  
 

با  فيزيكي  درگيري  دليل  به  آهن  راه  تيم  كاپيتان  نورمحمدي  عليرضا   
مربي ملوان انزلي تا اطالع ثانوي از همراهي تيمش در ليگ برتر محروم 
و  لفظي  درگيري  به  توجه  با  فوتبال  فدراسيون  انضباطي  كميته  شد. 
فيزيكي نور محمدي مدافع تيم راه آهن در پايان ديدار تيمش مقابل ملوان 
با محمود پيشگاه هاديان مربي ملوان انزلي اين بازيكن را تا اطالع ثانوي 

از حضور در كليه ديدارهاي تيمش محروم كرد.  
 

بازیکنان پرسپولیس ممنوع المصاحبه شدند  
 

ممنوع  را  تيم  اين  فني  كادر  و  بازيكنان  پرسپوليس  باشگاه  مديرعامل   
ديدار دوستانه دوشنبه  در  پرسپوليس  از شكست  كرد. پس  المصاحبه 
مقابل ساالر شميران، مديرعامل باشگاه طي نامه يي به محمود خوردبين، 
كادر فني و بازيكنان پرسپوليس را ممنوع المصاحبه كرد. گفته مي شود 
كرانچار نيز به دستور مديرعامل باشگاه حق مصاحبه ندارد كه البته اين 
موضوع به مذاق اين مربي كروات خوش نيامده است. محمود خوردبين 
اعالم كرده است اين اطالعيه به در ورودي رختكن زده مي شود تا همه 

خبرنگاران از آن مطلع شوند.  

انصاري فرد؛ به کرانچار
 تذکر دادم نه اولتیماتوم  

  
و  اخبار  برخي  برخالف  گفت؛  تهران،  پرسپوليس  باشگاه  مديرعامل 
شايعاتي كه در بعضي رسانه ها منتشر شده، بعد از تساوي پرسپوليس 
مقابل استقالل اهواز به كرانچار، سرمربي تيم تنها يك تذكر كوچك داده 
اظهار  فرد  انصاري  عباس  است.  نبوده  كار  در  اولتيماتومي  هيچ  و  ام 
داشت؛ بعد از آنكه دومين تساوي را در بازي مقابل استقالل اهواز به 
ام  داده  اولتيماتوم  كرانچار  به  كردند  شايعه  ها  برخي  آورديم  دست 
در صورتي كه هيچ اولتيماتومي در كار نبوده و نمي دانم اين بحث از 
كجا آمده است. وي ادامه داد؛ پيگيري مسائل فني و سوال و جواب از 
سرمربي وظيفه كميته فني باشگاه است. كميته فني ما بعد از هر بازي 
تشكيل جلسه مي دهد و با سرمربي در خصوص ديداري كه پشت سر 

گذاشته، صحبت مي كند.

پرسپولیس درگیر با آنفلوآنزاي خوکي  
عازم  منصور  شيخ  تورنمنت  در  حضور  براي  شرطي  به  پرسپوليس 
كند.  موافقت  سفر  اين  با  مرزي  برون  شوراي  كه  شد  خواهد  امارات 
به  سفر  درخواست  تورنمنت  اين  در  حضور  براي  پرسپوليس  باشگاه 
امارات را با شوراي برون مرزي سازمان تربيت بدني در ميان گذاشته 
و تنها موضوعي كه مي تواند موجب مخالفت شوراي برون مرزي شود، 
بحث آنفلوآنزاي خوكي است چرا كه شوراي برون مرزي با سفر برخي 
خوكي  آنفلوآنزاي  خاطر  به  مختلف  كشورهاي  به  ورزشي  هاي  تيم 
مخالفت كرده است. پرسپوليسي ها معتقدند با توجه به اينكه طبق اعالم 
امارات  در  خوكي  آنفلوآنزاي  گسترش  ميزان  جهاني  بهداشت  سازمان 
كمتر از ايران بوده به نظر مي رسد اين تيم براي حضور در اين تورنمنت 

با مشكلي مواجه نشود.  
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بازتاب قهرماني تيم ملي بسكتبال در آسيا 
 

ایراني ها براي 
پیروزي مصمم بودند 

 

حامد حدادي و محمدصمد نيكخواه بهرامي در پايان رقابت 
هاي بسكتبال 2009 جام ملت هاي آسيا عنوان بهترين بازيكن 

در دو بخش »ريباند« و »پاس منجر به گل« را كسب كردند.

نهايي  ديدار  در  ايران  بسكتبال  ملي  تيم  يكشنبه  عصر روز 
مسابقات جام ملت هاي آسيا با كسب نتيجه 70 بر 52 تيم 
آسيا  قهرمان  بار  دومين  براي  و  داد  شكست  را  چين  ملي 

شد. 
حامد حدادي ملي پوش ايران و بازيكن تيم ممفيس گريزليز 
بهترين  عنوان  به   1/13 ميانگين  با  ها  رقابت  اين  پايان  در 
 18 و  متر  دو  پوش  ملي  شد.  معرفي  رويداد  اين  ريباندر 
سانتيمتري كشورمان در ديدار نهايي مقابل چين 19 امتياز 

را براي تيم ملي ايران به دست آورد.
)هنگامي  ديدار  اين  اول  نيمه  در  ورزشي  كارشناس  يك 
اين  افتاد( در خصوص  از حريف پيش  بر 25  ايران 42  كه 
تعبيري  به  ايران  رقابت گفت؛ »بسكتبال مسابقه مغزهاست. 
كند.  ديكته  حريف  بر  را  خود  برتري  بتواند  تا  بود  مصمم 
آغازين  لحظات  در  ايران  بودن  مصمم  كالسيك  نمونه  يك 
گارد  كامراني  كه مهدي  بود  كوارتر چهارم، زماني  مسابقه 
 12 و  متر  دو  بازيكن  »لي«  با  ايران  سانتيمتري   180 راس 
سانتيمتري براي يك ريباند درگير شد و موفق شد توپ را 
از سويي خبرگزاري رويترز روز  بگيرد.«اما  اين حريف  از 
در  ايران  بسكتبال  ملي  تيم  قهرماني  به  اشاره  با  دوشنبه 
ايران را  يا پيروزي  جام ملت هاي آسيا دليل شكست چين 
غيبت »يائومينگ« خواند؛ »چيني ها بايد با واقعيت در اختيار 
شكست  يكشنبه  روز  آنها  بيايند.  كنار  »يائومينگ«  نداشتن 

مقابل ايران را پذيرفتند و حاكميت بلندمدت خود را از دست 
تيم  ليان جيان« سنتر  »لي  از گزارش رويترز  نقل  دادند.«به 
در  را  مصدوم  يائومينگ  جاي  بود  قرار  امريكا  نيوجرسي 
ايراد حامد  اما عملكرد بدون  پر كند  تيم ملي بسكتبال چين 
وسلين  راستا  همين  كرد.در  خارج  صحنه  از  را  او  حدادي 
ماتيچ )سرمربي تيم ملي بسكتبال ايران( در مورد »لي ليان 
جيان« بازيكن چيني توضيح داد؛ »لي ليان يك استعداد بزرگ 
است اما بازيكني نيست كه جريان بازي را تغيير دهد. او در 
حد رهبر يك تيم نيست. چيني ها مثل يك ارتش هستند اما 
داده  عمل  آزادي  بازيكنان  به  بايد  كه  است  جايي  بسكتبال 
شود. اينكه در تيم ملي چين همه در مورد يائو صحبت مي 
تيم  اين  در  همه  آورد.  فشار مي  بازيكنان  ديگر  كنند، روي 
درباره ستاره ها حرف مي زنند اما كسي در خصوص كار 
تيمي اظهارنظر نمي كند.« در مقابل صحبت هاي سرمربي تيم 
ملي ايران گوئو شيكيانگ )سرمربي تيم ملي بسكتبال چين( 
در توجيه ناكامي تيمش از قهرماني در آسيا گفت؛ »بسكتبال 
تفاوت  آنها  بازي  در  است.  داشته  خوبي  رشد  آسيا  غرب 
هايي ديده مي شود. آنها ويژگي شخصيتي خاص و متفاوتي 
نمي  و  بود  مصدوم  يائو  ضمنًا  دارند،  ها  شرقي  به  نسبت 
توانست ما را همراهي كند. بايد اين واقعيت را بپذيريم.«اين 
در حالي است كه روزنامه »تاتيان اسپورتس« چين در تيتر 
صفحه اول خود آورده است »گوئو« چين را شكست. شايد 
از كسب  ايران  ملي  تيم  ماتيچ سرمربي  از هر كسي  بيشتر 
نشان طال و عنوان قهرماني خوشحال تر باشد، تا جايي كه 
چنداني  مشكل  ملي  »تيم  دارد؛  اعتقاد  شاگردانش  برخالف 

براي شكست چين نداشته و به سادگي پيروز شد.« 

سرمربي تيم ملي بسكتبال ايران در پايان ديدار مقابل چين 
اين  در  ما  بازي  ترين  مشكل  چين  با  »ديدار  شد؛  يادآور 
رقابت ها نبود. راستش را بخواهيد ما توانستيم به سادگي 
آنكه  ضمن  دهيم.  شكست  را  چين  ملي  تيم  راحت  خيلي  و 
لبنان  مقابل  را  سنگيني  بسيار  ديدار  چين  كنم  مي  فكر  من 
ديدار  آن  از  ناشي  با خستگي  ها  چيني  گذاشت.  سر  پشت 
مقابل تيم ما قرار گرفتند.«سرمربي صربستاني تيم ملي در 
خصوص همتاي چيني اش )گوئو شيكيانگ( اظهارنظر كرد 
كه او نتوانست در زمان مقتضي در تيمش تغيير ايجاد كند؛ 
»من نديدم مربي چين دست به تغيير بزند. او بايد براي نحوه 
مبارزه با تيم ايران راه حلي پيدا مي كرد اما هرگز در انجام 
اين كار موفق نبود.« مهران حاتمي مربي تيم ملي بسكتبال 
تيم در مسابقات جام  اين  تبريك قهرماني  كشورمان ضمن 
اين  عامل  ترين  مهم  »انگيزه«  گفت  آسيا  مردان  هاي  ملت 
قهرماني بوده است.حاتمي كه به دليل بيماري از همراهي تيم 
ملي بسكتبال در اين دوره از رقابت ها بازمانده بود، با تاكيد 
بر توانايي هاي تيم چين تصريح كرد؛ »تصور مي كنم چيني 
امتياز  اختالف  اين  با  و  گونه  اين  كردند  نمي  فكر  اصاًل  ها 
مغلوب تيم ملي ايران شوند. به نظر مي رسيد آنها تمام تالش 
خود را خرج كردند تا ديدار نهايي مسابقات قهرماني آسيا را 
هم به سود خود تمام كنند اما انگيزه ايران مانع از آن شد.« 
همزمان با پايان رقابت هاي جام ملت هاي آفريقا فدراسيون 
جهاني بسكتبال تازه ترين رده بندي بهترين تيم هاي عضو 
را اعالم كرد كه بر اين اساس تيم ايران با كسب 89 امتياز 
به رده بيست و يكم جهان صعود كرد. تيم ملي بسكتبال در 

آسيا پس از تيم چين رده دوم را در اختيار دارد. 
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ورزش جهان
 رونالدینیو نسخه برزیلي بولت است  

 
 مالك ميالن ايتاليا با اينكه هواداران تيمش تابستان كسل كننده يي داشته اند ولي 
از آنها خواست براي فصل جديد به نسخه برزيلي يوسين بولت سريع ترين مرد 
جهان اطمينان داشته باشند. سيلويو برلوسكوني معتقد است قهرمان هفت دوره 
اروپا مردي را در اختيار دارد كه مي تواند همانند درخشش بولت در اين روزها، 

همه دنيا را حيرت زده كند.

 اين در حالي است كه »رونالدينيو« بازيكن سابق بارسلونا مثل گذشته ديگر نمي 
ايتاليا كه تحت تاثير عملكرد رونالدينيو مقابل يوونتوس  درخشد. نخست وزير 
همه  روياي  هميشه  او  دارد.  نام  ما  بولت  رونالدينيو،  افزود؛  بود،  گرفته  قرار 
آزاد،  دينيو ضربات  باشد.  تواند  هم مي  اين  از  بعد  و  بوده  ورزشكاران جهان 
پنالتي ها و گل هاي زيادي را ساخته است. از سوي ديگر برلوسكوني با اشاره 
تاكيد كرد؛  آنچلوتي  كارلو  به جاي  »لئوناردو«  انتخاب  از  ناراحتي هواداران  به 
فوتبال توسط كاكا يا ماركو فن باستن اختراع نشده است. نبايد نسبت به هيچ 
كس احساس دلتنگي كرد. ما رونالدينيو را خريديم چون شماره يك جهان بود. 

هيچ تيم ديگري بازيكني مانند او ندارد.   

جنگ مورینیو و لیپي  
  

سرمربي اينتر، مارچلو ليپي را به دليل پيش بيني قهرماني يوونتوس در مسابقات 
فصل جديد سري A، به بي احترامي متهم كرد.»ژوزه مورينيو« در يك مصاحبه 
به عنوان  تيم ملي  بار است كه مي شنوم يك مربي  اولين  اين  تلويزيوني گفت؛ 
باشگاهي  تيم  يك  قهرماني  از  دارد  عهده  بر  سنگيني  مسووليت  كه  شخصي 
مشخص صحبت مي كند. به نظر من، او حتي اگر در ذهنش هم چنين چيزي را 
بخواهد نبايد به زبان بياورد. ليپي سرمربي تيم ملي فوتبال ايتاليا نيز در واكنش 
به حرف هاي مورينيوي پرتغالي به روزنامه »گاتزتا دلواسپورت« اظهار داشت؛ 
متاسفم كه مورينيو چنين برداشتي كرده است. من فقط يكي از هزاران فرضيه 

موجود را بر زبان آوردم.  
 

خداحافظي دروازه بان اشتوتگارت
 در پایان فصل  

  
پايان فصل جاري رقابت ها، دستكش  »ينس لمان« دروازه بان اشتوتگارت در 
هايش را مي آويزد. دروازه بان باسابقه آلماني ها كه دو دهه در فوتبال حضور 
داشته است در گفت وگويي اعالم كرد اين فصل براي آخرين بار درون دروازه 
قرار مي گيرد. اين سنگربان 39ساله گفت؛ »قصد دارم در اين فصل يك بار ديگر 
در ليگ قهرمانان اروپا بازي كنم. اين آخرين فصل من خواهد بود و بعد از آن 
كمي  شايد  بدهم.  انجام  ديگري  كار  خواهم  مي  است.  كافي  فوتبال  بله،  پايان. 
اما چاره يي  آلمان چندان خوشايند نيست  انظار دور شوم. چنين كاري در  از 

ندارم.«  
 

مدافع یوناني در آنفیلد  
 

از پشت سر گذاشتن آزمايش  يوناني پس  سوتيريوس كرژياكو مدافع 30ساله 
هاي پزشكي راهي ليورپول خواهد شد. تيم انگليسي پس از شكست غافلگير كننده 
در هفته نخست ليگ برتر برابر تاتنهام در پي به خدمت گرفتن يك مدافع و تقويت 
خط دفاعي اش است. آسيب ديدگي هاي دني آگر و مارتين اسكرتل، رافائل بنيتس 
را وادار كرد به فكر ترميم خط دفاع تيمش باشد. »كرژياكو« كه سابقه بازي در 
اينتراخت فرانكفورت را دارد، تابستان 2008 اين تيم را ترک كرد و به آاک آتن 
پيوست. در صورت حضور اين مدافع در ليگ برتر قراردادي دوساله در انتظار 
يوروي  ميليون   ±/´ را  او  ساالنه  دستمزد  يوناني  هاي  رسانه  بود.  خواهد  او 
خالص عنوان كرده اند. باشگاه ليورپول نيز در پايگاه اينترنتي اش حضور اين 
مدافع يوناني در آنفيلد را تاييد كرده است. سوتيريوس كه 50 بار پيراهن تيم ملي 
يونان را نيز به تن كرده است، پيش از اين از ژانويه 2005 تا تابستان 2006 براي 

گالسكورنجرز توپ مي زد.  

داف در فوالم  
 

 »دمين داف« هافبك ايرلندي نيوكاسل با قراردادي سه ساله راهي فوالم شد. رقم 
فسخ قرارداد او با نيوكاسل چهار ميليون يورو است. داف سال 2006 از چلسي 
راهي نيوكاسل شد و در86 مسابقه شش گل براي اين تيم به ثمر رساند. او گفت؛ 
»از تمرين با اين تيم خوشحالم و خودم را براي دو بازي مهم خانگي آتي آماده 
مي كنم. فوالم سال پيش فصل خوبي را سپري كرد و پس از گفت وگو با روي 
به ميدان خواهد  باانگيزه  باشگاه در فصل جاري هم بسيار  دانم  هاجسون مي 
رفت.« روي هاجسون سرمربي فوالم نيز در اين باره گفت؛ »بسيار خوشحالم كه 
بازيكني با قابليت دمين داف را در انتخاب هافبك ها دارم. او در خط مياني گزينه 

هاي بيشتري را پيش روي ما قرار مي دهد.«  
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آرسنال برنده حساس ترين بازي پلي آف ليگ قهرمانان 
 

پس از 26 سال 
 

جنگ همپدن پارک، امتحان بزرگ جوانان آرسن ونگر در يك 
از رنگ بود. در حساس ترين بازي مرحله رفت دور  پر  شب 
چهارم پيش مقدماتي ليگ قهرمانان، آرسنال با دو گل گاالس 
در دقيقه 43 و كالدول )مدافع حريف( در دقيقه 71 مقابل سلتيك 
تكميل  جهت  در  بلندي  گام  تا  يافت  دست  برتري  به  ميزبان 

بردارد.  قهرمانان  ليگ  متوالي خود در مرحله گروهي  حضور 
قبل از آغاز بازي فرياد »هيچ گاه تنها نخواهي ماند« هواداران 
تاريخ  قلب  از  هواداران  نمي شد. شوق  قطع  لحظه  يك  سلتيك 
سرريز مي شد؛ تاريخي كه ثابت مي كرد تا قبل از اين بازي، 
 1982  1983- فصل  بازي  در  فارست  ناتينگهام  بار  آخرين 
جام يوفا موفق شده بود سلتيك را در خانه اش شكست دهد. 
خوردن  ورق  خاطر  به  نه  اسكاتلند  سبزپوشان  مقابل  برتري 
برگي از تاريخ بلكه به دليل سد كردن راه يكي از سرحال ترين 
آيد.  مي  حساب  به  بزرگ  كاري  اروپا  حاضر  حال  هاي  تيم 
شاگردان موبري )سرمربي جديد سلتيك( در تمام طول فصل 
تجربه  را  مناسبي  تفريحات  و  فشرده  تمرينات  انتقاالت  و  نقل 
كردند. اما شايد به همين خاطر ونگر قبل از آغاز بازي اظهار 

داشت مردانش شب سختي در پيش دارند. پروفسور فرانسوي 
پايان  در  را ساخت.  تركيب ممكن  بهترين  بازيكنان جوانش  با 
را  آرسنال  اخير  فصول  هاي  گل  زيباترين  از  يكي  كه  رقابتي 
در خود داشت، امكان خرده گيري براي منتقدان فراهم نشد و 
اخير،  بازي  در  ونگر  نيست.  از معجزه جواني  غير  اين چيزي 
داد  قرار  دفاع  خط  قلب  در  گاالس  كنار  را  وارد  تازه  ورمالن 
مي  نظر  به  خوشحال  هم  خيلي  تصميمي  چنين  اتخاذ  بابت  و 
ارائه كرد.« در  رسيد؛ »گاالس بهترين بازي دو فصل اخير را 
را مي  آخر  و  اول  الكساندر سانگ حرف  آرسنال،  مياني  خط 
توپچي  تمرين  فضاي  چندان  بازي  از  قبل  چون  فابرگاس  زد. 
ها را جدي نگرفت، تنبيه شد. آرسنال اصاًل به كاپيتان »فابره« 
وابسته نيست. باشگاه اول پايتخت انگليس مقابل سلتيك همان 
سرعت و قدرت هميشگي را داشت. نحوه پاسكاري ستاره هاي 
تيم قرمزپوش در سطح بسيار مطلوبي بود و هافبك ها خيلي 
رقابت  آرسنال  برتري  حال  هر  به  شدند.  مي  جا  جابه  راحت 
دور برگشت را تشريفاتي جلوه داد، با اين حال ونگر هيچ گونه 
سهل انگاري را برنمي تابد. مرد اول كادر فني توپچي ها ترجيح 
داد در پايان بازي نكات حاشيه يي را مورد اشاره قرار دهد؛ 
»جو استاديوم سلتيك ديوانه كننده تر از اتمسفر تمام ورزشگاه 
هاي جزيره بود. دو تيم با يكديگر مي جنگيدند و به همين دليل 
گيري  تصميم  در  اوقات  گاهي  داور  داد.  رخ  زيادي  خطاهاي 
دچار مشكل مي شد. واقعًا جنگ بزرگي به وجود آمد.« آرسن 
توضيح نداد چرا پس از سال ها تصميم گرفت 4-4-2 دوست 
داشتني خود را تغيير دهد. تيم او مانند اولين بازي فصل مقابل 
اورتون نوعي 4-2-3-1 را به معرض اجرا گذاشت. در چنين 
شيوه يي كاپيتان فابرگاس دو حامي در قواره هاي د نيلسون 
بازي  استانداردهاي  فعلي،  نقش  طرفي  از  دارد.  را  سانگ  و 
فرانك  و  استيون جرارد  مانند  بزرگاني  در سطح  را  فابرگاس 
با دو بازيكن كليدي  البته تفاوت سسك  لمپارد جلوه مي دهد. 
چلسي و ليورپول در توانايي گلزني خالصه نمي شود. لمپ و 
استيوي بر خالف فابرگاس قادر به ثبت 20 گل در يك فصل 
هستند. جوان دوست داشتني توپچي ها طي پنج سال اخير فقط 
در يك فصل بيش از پنج گل درون دروازه رقبا جا داده است. 
پرسي  فن  درخشش  تداوم  و  پرتحرک  آرشاوين  ورود  البته 
احتمااًل شم گلزني فابرگاس را افزايش مي دهد. شايد پسر متولد 
كاتالونيا خوب گل نزند اما مانند صحنه هنرنمايي گاالس هميشه 
تاثيرگذار نشان مي دهد. سانگ ديگر ستاره آرسنال در بازي با 
سلتيك بود. نظم و قدرت او سلتيك را به بند كشيد. توتال فوتبال 
چرده  سيه  اين  بدون  حمله  و  مياني  خط  در  ونگر  نظر  مورد 
معنايي ندارد. آرسنال پس از گل اول توپ و ميدان را در اختيار 
گرفت. با اين حال فقط شانس باعث افزايش اختالف رقبا شد، نه 
قواي تهاجمي ميهمان. كالدويل با يك گل به خودي زيبا به ونگر 
ثابت كرد گاهي در آغوش خداوند روزگار مي گذراند، آرسن 
ظاهر شد  بازي خطرناک  در طول  »سلتيك  زد؛  را  آخر  حرف 
اما ما بر جريان بازي احاطه داشتيم. قدرت و اشتياق بازيكنان 
آرسنال مرا تحت تاثير قرار داد.« بله، اعضاي سلتيك هم موافق 

هستند.
منبع؛ تايمز 

مدعي اول گراندپري والنسیا 
قهرمان »فرمول يك« سال پيش جهان گفت: اميددار اول قهرماني در تورنمنت والنسيا خواهم بود.اين راننده سياهپوست بريتانيايي كه 
عضو تيم مك الرن است و موفق شد اولين قهرماني امسال خود را يك ماه پيش در بوداپست مجارستان به دست آورد، درصدد است 
كه در گراندپري اروپا كه در والنسيا برگزار خواهد شد نيز قهرمان شود. وي اظهار داشت: مسابقات والنسيا بسيار طاقت فرسا است. 
سال گذشته موفق شدم در پايان آن، پس از فيليپه ماسا به مقام دوم دست يابم. امسال با توجه به اين كه وي به دليل مصدوميت 
نمي تواند حضور يابد، قطعًا اميد اول قهرماني خواهم بود. هميلتون ادامه داد: پيست مسابقه مسير سختي دارد كه در قسمت هايي 
عرض آن باريك است و شانس سبقت گرفتن اتومبيلرانان بسيار كم خواهد بود. راننده اي كه دچار اشتباه شود، قطعًا تاوان سختي را 
خواهد پرداخت. در پايان 10 مرحله برگزار شده، اين راننده بريتانيايي با كسب 19 امتياز در رده هشتم قرار دارد. استارت يازدهمين 
مرحله اين رقابت  روز يكشنبه آينده در والنسيا زده خواهد شد. در مسابقات امسال گراندپري اتومبيلراني جهان، براون كه همان 
تيم تويوتاي سابق است، درخششي بيشتر از رقبايش داشته و صدرنشين جدول امتيازات است و با جنسون باتون، راننده معروف 

بريتانيايي 6 تورنمنت از 10 مسابقه برگزار شده فصل را فتح كرده است. 
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Iran-US Friendly in 
Limbo 

Iran’s friendly games with the United States this year are 
likely to be cancelled, a top Iran Football Federation (IFF) 
official said. 
Iran and the United States were scheduled to renew their 
football rivalry, 11 years after their pulsating 1998 FIFA 
World Cup clash, in two friendly matches on October 10 at 
Tehran’s Azadi Stadium and November 14 in Los Angeles.
According to afc.com, head of IFF, Ali Kaffashian said, “We 
had announced our readiness to hold matches with the US 
team via letters but have not received any answer yet. In 
this case the matches will be cancelled.“
The officials of the two teams had reached an agreement 
in the Bahamas during the FIFA Congress to hold two 
friendly games.
In a politically charged FIFA World Cup match in Lyon, 
France in 1998, Iran won 2-1. The two teams met again 
later in Pasadena while the Iran team was on a tour. 
The clash drew massive interest from the large Iranian 
expatriate crowd in the US and it finished in a 1-1 draw.

Sport

Iranian referees 
protest over wages
Iranian football referees protested over low wages 
paid to them in the country’s premier league. 

“Iranian referees have been the (football) federa-
tion’s mobile billboards during the past years. We 
think we are being exploited by Iran’s Football Fed-
eration (IFF). Iran’s football is among the top three 
Asian countries, but our salaries are too low,” said 
Iranian international referee Masoud Moradi. 
“We are better referees compared to the (United 
Arab) Emirati referees, but their wages are much 
higher. We want the football officials to increase our 
salary to $1,000 for each match,” he added on the 
sidelines of IFF general assembly on Tuesday. 

Hashemian 
sidelined for 
five weeks

BOCHUM , Germany - Iranian Bochum 
striker Vahid Hashemian is expected 
to be out for five weeks due to a knee 
injury.   Hashemian was injured in the 
Bochum trainings on Tuesday and will 
not be able to play for his team for at 
least five weeks.   The 33-year old 
player, who retired from the national 
team last month, didn’t play in the 
match against Schalke o4 on Sunday 
in which Bochum lost 3-0 to its op-
ponent.   Hashemian’s contract runs 
until June 30, 2010.  

Gold medal in 
the FIBA Asia 
Championship
TIANJIN, China - Iran’s basketball coach Veselin Mat-
ic said that his team had no trouble in beating China 
in the final of the 25th FIBA Asia Championship on 
Sunday. 

Iran brushed aside China 70-52 to retain its gold 
medal in the FIBA Asia Championship at the Tianjin 
Gym. 

“It was not the most difficult match we had in this 
tournament,” said Matic. “Actually, it was really an 
easy win and we could see that from the almost 20 
points scoring difference.” 

“I think because China played a very tough semifi-
nal against Lebanon, they were very tired. I’m happy 
things fell in place early for us, and we didn’t lose 
focus after that,” he added. 

Hamed Hadadi, who had scored 31 points in Iran’s 
final triumph two years ago, was once again the lead-

ing scorer for his side with 19 points. 

“There’s a huge difference between then and now. 

We played with a lot of heart, we wanted to defend 
our championship, we were hitting our shots and Chi-
na missed a lot, so we won” said Hadadi. 

“We wanted to keep moving the ball up the court, 
so we pushed and pushed. I am very happy to beat 
China in China. Playing against China’s first team in 
China is pressure enough. But we were determined to 
carry out what our coach told us,” Memphis Grizzlies 
center added. Hadadi also collected 17 rebounds – 10 
of them in defense 

Iran’s wrestling 
team wins 
Ziolkowski wrestling 
tourney
WARSAW - Iran finished first in the 

Ziolkowski International Free-style 
Wrestling Tournament on Friday. 
Iran won the championship with 
67 points, gaining four gold medals 
and three silvers. Russia and Az-
erbaijan came in second and third 
places respectively. 
Ziolkowski International Free-style 
Wrestling Tournament was held in 
Warsaw, Poland, from August 13 
to 14 with the participation of 24 
teams. Team Standings: 1- Iran, 67 
2- Russia, 55 3- Azerbaijan, 35 4- 
Bulgaria, 34 5- Georgia, 34 6- Kaza-
khstan, 34 7- Ukraine, 29 8- Turkey, 
27 9- Belarus, 25 10- Poland, 24 
11- United States, 13 12- Armenia, 
10 13- Spain, 6 14- Slovakia, 2 15- 
India, 2 (of 24 teams 
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Ukraine 
to Display 
Abbasi Posters  
 

Ukraine is scheduled to display works by 
Iranian graphic designer Majid Abbasi in 
a group exhibition in the capital city of 
Kiev. 
Abbasi’s creations will be exhibited in the 
’Top20: World Graphic Design Stars’ along 
with works by renowned graphic design-
ers from Russia, France, Japan, Switzer-
land, Finland, the Czech Republic, China, 
Israel, Ukraine, Germany, China and the 
US, Presstv reported. 
The event, to be held from August 20 to 
September 20, at Kiev’s Modern Art Re-
search Institute, will present posters from 
the collection of the International triennial 
of eco-posters, 4th Block. 
Majid Abbasi had served on the interna-
tional jury of the 2009 ’4th Block’, which 
was held in Ukraine aiming to showcase 
the most significant achievements of the 
world’s design community on ecology. 
A Tehran University graduate in visual 
communications, Majid Abbasi has been a 
member of the Iranian Graphic Designers’ 
Society (IGDS) and an editor for Iran’s 
graphic design magazine ’Neshan’. 
Abbasi has received numerous national 
and international awards including the 
’Andy Warhol Award’ of Slovakia’s 6th 
Trnava Poster Triennial and the Packag-
ing Design award of the 6th Biennial of 
Iranian Graphic Designers. 
His works have been displayed in Iran, 
Canada, Turkey, Ukraine, France, China, 
Poland, Russia, Italy, Japan, Mexico, the 
US, Finland, Cuba, Slovakia, Germany, the 
Netherlands, the Czech Republic, Belgium, 
Hong Kong, Spain, South Korea, Hungary, 
Qatar, and Switzerland.

8000 old artifacts 
discovered in 
southern Iran
A great number of stone tools and animal bones 
dating back to the 
sixth millennium 
BC have recently 
been discovered 
during the second 
season of excava-
tions at the Rah-
matabad Tepe in 
Fars Province. 

An archaeological team led by Mohammad-Hossein 
Azizi has identified the strata of the Pre-Pottery Neo-
lithic A and the Pre-Pottery Neolithic B eras at this 
site which is located near the Bolaghi Valley. 
The team found layers of burned earth, ashes, and 
compact earth in the Pre-Pottery Neolithic A stra-
tum, which is two meters thick, Azizi told the Persian 
service of CHN on Sunday. 
A number of stone tools and a compact mass of 
chippings were discovered in the strata, he added. 
Samples taken from the layers have been removed 
for precise dating and further analysis. 
The Pre-Pottery Neolithic B stratum is 1.5 meters 
thick. 
Naturally it was not expected that any pottery would 
be unearthed from this stratum, due to its name. 
However, Azizi said that they had actually discovered 
a number of buff colored pots bearing geometrical 
motifs. 
Tools made of stones and bones, thin pieces of ob-
sidian, mud-baked tokens, a number of statuettes, 
and seals have also been found in the layer. 
In addition, several kilns along with clay instruments 
used inside them as thermometers have been dis-
covered. 
The kilns are rectangular and each comprises a 
fireplace and a platform on which pottery can be 
placed, Azizi said. 
The site was part of a center manufacturing pottery 
for nearby regions. Thus neither traces of common 
people’s habitation nor of their everyday pottery 
have been found there. 
The Rahmatabad Tepe was also one of the ma-
jor centers for the mass production of large stone 
tools. 
Azizi remarked that the upper layer of the mound 
was disturbed by the construction of the Achaeme-
nid Royal Road. Thus, almost any traces dating back 
to the Bakun period (late 5th to early 4th millennium 
BC) have been obliterated at the site. 
However, a number of shards from the Bakun pe-
riod have been discovered in the mortar used in the 
construction of a mud-brick Achaemenid structure 
at the mound, he added. 
He stated that some other Achaemenid structures 
once at the tepe have been totally destroyed by a 
cemetery established there by nomads during the 
early Islamic eras. 
The Rahmatabad prehistoric industrial site was dis-
covered during the first season of excavations in 
2006 and a large number of ancient shards and kilns 
were unearthed. 
Photo: Pottery works discovered during the second 
season of excavations at the Rahmatabad Tepe 
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www.persianweekly.co.uk

Italian puppet show 
festival to honor 
Iran’s Gharibpur

Iranian stage director Behruz Gharibpur will be hon-
ored during the Arrivano dal Mare Puppetry Festival 
which will be held from September 4 to 8 in Cervia, 
Italy. 
He will be awarded the Sirene D’oro Prize during the 
festival which is granted to artists or other individuals 
who have made a contribution to “illuminate puppetry 
in the world”. 
The prize was presented to several luminaries includ-
ing Dario For, Tom Stoppard, Hoichi Okamoto, Renato 
Nicolini, Leoluca Orlando, Emanele Luzzati and Marga-
reta Niculescu during previous editions. 

The festival “Arrivano dal Mare” which literally means 
“Arriving from the Sea” will also host Gharibpur’s work-
shops on the sidelines of the event. 

The festival is cosponsored by several organizations 
including Italy’s Ministry of Heritage and Cultural Ac-
tivities, the Emilia-Romagna Region and the Cervia 
municipality. 
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Unique 
Iran

A Scottish couple said Iran’s tour-
ism attractions are unique.
Jonathon, 72, and his wife Maria, 
65, are visiting Iran for the first 

time in their lives, IRNA reported.

Talking to reporters on the side-
lines of the handicraft exhibition 
held in Tabriz, Jonathan said Iran 
has diverse tourism attractions.
“In my trips to Asia, I always ad-
mired the East’s artistic endeavors, 
but Iran is different from the rest 
of Asia,“ he added.
He noted that his children did 
not want his wife and him to visit 
Iran.“We argued for a while over 
the issue of visiting Iran. Finally, 
they were not convinced why 
we should go to a country about 
whose security there is no precise 
information,“ he said.  Maria said 
family members were mostly wor-
ried about their safety, but now 
their views had changed as Iran 
is safe and secure.Commenting 
on his motivation for visiting Iran, 
Jonathan said, “We saw pictures 
about Iran’s historical buildings 
on different websites. We have for 
years travelled to different coun-

tries for seeing their historical 
sites. However, the photos about 
Iran were different from most oth-
er places so we decided to spend 
our summer in Iran.“
He emphasized that it is so unfair 
that the people of the world are 
unaware of Iran’s beauties and se-
renity.
Jonathon said he now has a com-
plete collection of pictures of Iran’s 
historical sites.   “Every day, I email 
some of these photos to my chil-
dren so that they can realize how 
uninformed they were about Iran 
and how beautiful Iranian cities 
are,“ he said.Jonathan and Maria 
stressed that the handicraft exhibi-
tion in Tabriz and such events can 
promote various forms of arts prac-
ticed in Iran to foreign tourists.
Referring to the exquisite and 
beautiful carpets showcased in 
the exhibition, Maria said, “These 
hand-woven carpets are so mag-
nificent that I think I am reciting 
poetry.“

HISTORY AND 
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN   
(Part 32)

 

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

THE ADVENT OF TELEVISION IN IRAN                                             

Iran Television 
Although Mr. Vance Hallack was the general 
manager of the Iran Television, in reality Sa-
bet’s family and friends operated the entire sta-
tion. 
Early in 1960 the Sabet’s company (Sabet Pasal) 
established the second television broadcasting 
station in Abadan, a port city in Southern Iran.  
Abadan television station also broadcasted on 
Channel three but its transmission power was 
12-kilowatts.  In addition to the Abadan tel-
evision station, a relay station was also estab-
lished in Ahvaz, another city in southern Iran 
near Abadan.  The southern stations, Abadan 
and Ahvaz, were not electronically linked to the 
main television station in Tehran.  However, the 
Abadan broadcasting station and Ahvaz relay 
station in conjunction covered a large area in 
Khozestan Province.

As mentioned, Iran Television was to operate 
tax-free for five years.  In 1963, after the ini-
tial five years tax-free terms of concession, the 
Iranian government decided to take over the 
system.  After negotiations it was decided to 
extend the concession for another five years.
Sabet’s company, Sabet-Pasal, maintained the 
ownership and operation of the Tehran and 
Abadan television stations for a little over a 
decade.  In 1969 the Iranian government pur-
chased both Sabet’s Tehran and Abadan televi-
sion stations and the Ahvaz relay station with 
all their equipment and facilities.  Thus, activi-
ties of the first commercial television station 
in Middle East were terminated by the Iranian 
government in order to expand the system and 
to establish a non-commercial television broad-
casting system.

Both Iran Television in Tehran and the Abadan 
and Ahvaz relay station were operated commer-
cially.  The cost of operation was paid mainly 
out of advertising revenues from air time sold 
to the sponsors.

To be continue        

Qajar Houses Will 
Be Renovated

Switzerland-based Iranian Saba Manouchehri has 
paid for the restoration of four Qajar era historical 
houses in Kashan. Manouchehri has purchased the 
old houses and the structures are currently under 
restoration, said manager of Kashan’s Department 
of Historical House Renovation, Ali-Akbar Helli.Ac-
cording to Mehr News Agency, Manouchehri is origi-
nally from Kashan and has studied gold artwork in 
Switzerland, Helli said, adding that she is planning 
to make a gold craft workshop in one of the re-
stored buildings. “In one of the houses she will be 
setting up exhibits, galleries and several workshops 
including one for reviving the region’s ancient art 
of knitting,“ he mentioned.The houses are named 
’Rashadi’, ’Zarkar’ and ’Saheb’ and are located in the 
old district of Sarpelleh in Kashan. The name of the 
fourth house is not mentioned in the report.Togeth-
er the houses cover an area of over 6,000 square 
meters. Kashan is home to more than one hundred 
such historical houses.Manouchehri is now in Iran 
after 20 years. She decided to stay on after visiting 
a photo exhibition of Kashan’s historical homes in a 
Tehran gallery.

S. Korean and Irani-
an archaeologists to 
study Paleolithic era 
in northern Iran

A joint team of Iranian and South Korean ar-
chaeologists plans to study traces of Paleolithic 
era human migration from Africa to eastern 
Asia in northern Iran. 
The study will be carried out in several caves 
located in Mazandaran Province, Mazandaran 
Ancient Caves Center director Ali Mahforuzi told 
the Persian service of CHN on Tuesday. 
A number of Iranian archaeologists led by 
Hamed Vahdatinasab, an expert on the Paleo-
lithic era, will accompany the Korean team, he 
stated. 
Human migration began during the Upper Pale-
olithic era (circa 40,000–circa 10,000 BC). 
Mazandaran is home to several prehistoric 
caves including Huto, Komishan, Kamarband 
and Rashak. 
About 30,000 stone tools were discovered dur-
ing the first season of excavations at the Kom-
ishan cave near the city of Behshahr in April 
2009. 
A South Korean team led by Professor Kidong 
Bae of the Hanyang University had previously 
carried out a series of studies in 2008 on the 
Paleolithic era in Gilan, another province in 
northern Iran. 
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Iran’s Jafar Panahi 
to head Montreal 
filmfest jury
Controversial Iranian filmmaker Jafar Panahi will lead the 
jury of the 33rd Montreal World Film Festival (MWFF), 
scheduled to be held from August 27 to September 7. 

MWFF president Serge Losique said the appointment fits 
the festival’s long history of championing Iranian cinema, 
Screen Daily reported on Tuesday. 

World-renowned Iranian director Majid Majidi’s “The 
Children of Heaven” (1997), “The Color of Paradise” 
(1999), and “Baran” (2001) have each won the festival’s 
top award. 
Japanese actor-turned-director Eiji Okuda, Quebec 
actor-producer David La Haye, Spanish writer-director 
Fernando Méndez-Leite Serrano, French director Pascal 
Thomas, French film composer Reinhardt Wagner, and 
Diane Demers are also on the jury. 
“The First Film”, a film by Panahi’s son, Panah, and four 
other Iranian films will go on screen at the MWFF’s First 
Films World Competition. 

------Panahi’s credits 

Panahi rose to fame with “The White Balloon”, “Circle”, 
“Crimson Gold”, and “Offside”, none of which, except 
“The White Balloon”, were allowed to be screened in 
Iran. 
He had previously worked as assistant director for sev-
eral films by Iranian auteur Abbas Kiarostami. 

“The White Balloon”, “The Circle” and “Offside” won the 
Cannes Camera d’Or. Panahi was also awarded a Silver 
Bear at Berlinale for “Offside”, which was his most con-
troversial film. 
Focusing on the ban on Iranian women’s presence at 
football stadiums, “Offside” was never granted a screen-
ing license after its premiere in 2006 at the Fajr Interna-
tional Film Festival in Tehran. 

Although the film premiered in several countries, Irani-
ans didn’t get to see it until it was pirated. 

Photo: Jafar Panahi poses with the Silver Berlin Bear he 
won for “Offside” at the 56th Berlin International Film 
Festival during the festival’s closing ceremony on Febru-
ary 18, 2006.

Flu cases hit 238 
in Iran
A total of 238 people in Iran have been so far diag-
nosed with swine flu, the Health Ministry announced 
on Wednesday. 
The increasing number of people found infected 
with H1N1 has jumped from 196, reported last 
week, to 238. 
According to the ministry, hajj pilgrims account for 
52% of the patients, and travelers to other coun-
tries, especially South-East Asian states, make up 
30% of the total number. 
The health minister has heretofore urged citizens to 
refrain from unnecessary travels to other countries 
in a bid to prevent the spread of disease

Iran denies Syria plans 
to deliver message 
from France to Tehran
 An informed source at the Foreign Ministry on 
Tuesday dismissed reports that Syrian president is 
going to deliver a message from France to Iran. 

Some media outlets have reported that Syrian 
President Bashar al-Assad is going to travel to Te-
hran to mediate between Iran and France follow-
ing the dispute over the arrest of French academic 
Clotilde Reiss. 
Reiss was arrested on charges of spying in Iran 
following the post-election unrest in Tehran. She 
was released from prison on bail late Sunday and 
then transferred to the French embassy to await a 
verdict, after appearing in a trial on August 8. 
The official said what was reported by the media 
outlets were all untrue 

Tehran governor vows to 
pay compensation to unrest 
victims
Tehran Governor Hussein Tala has announced pro-
cedures for payment of compensation to individu-
als and families harmed or injured in the unrest 
ensuing June 12 presidential vote, the governor’s 
office reported. 
Tala said, “Only those will be entitled to receive 
such compensation that have not had a direct role 
in inciting violence and (responsible for) inflicting 
bodily and material harm to themselves or oth-
ers.” 
“Those harmed within the vicinity of Tehran prov-
ince should first submit a petition along with con-
crete evidence supporting their claim to the gov-
ernor office. The office would then decide on the 
validity of such claims to pay compensation,” Tala 
added. 
In respect of families that have lost their loved-
ones in the street protests, the deputy governor 
said, “Compensation to this group of families 
would only take place if they have not received 
any compensation from insurance companies, or 
the justice administration.”
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