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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 .

پرونده ایران روی میز سران غرب
 منابع خبری اعالم کردند هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا 
افغانستان،  ایران،  مسائل  مورد  در  واشنگتن،  در  خود  انگلیسی  همتای  با  دیدار  در 
خاورمیانه و کره شمالی گفت وگو خواهد کرد. بدین ترتیب موضوع ایران بار دیگر 
ایران آنها را به دست داشتن در  روی میز مذاکره قرار می گیرد تا دو کشوری که 
رخدادهای پس از انتخابات متهم می کنند درباره نوع رویارویی با ایران پس از انتخابات 
تصمیم گیری کنند.این موضوع از این جهت اهمیت می یابد که دولت محمود احمدی نژاد 
همواره مواضع ضد انگلیسی اتخاذ کرده است و در روزهای پس از انتخابات نیز 9 
نفر از کارمندان ایرانی سفارت انگلیس به اتهام دست داشتن در اغتشاشات دستگیر 
این  در  برانگیخت.  را  ایران  علیه  اروپا  اتحادیه  اعضای  واکنش  اقدام  این  که  شدند 
شرایط، سوءظن به انگلیس در فضای سیاسی ایران و به ویژه طیفی از سیاسیون 
شدت گرفته است، به طوری که مجلس برای دومین بار طی دو سال اخیر تجدید نظر 
در روابط تهران با لندن را درخواست کرد که تاکنون از سوی دولت مورد موافقت 
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'عضو تیم ملی ایران 
به آلمان پناهنده شد'
عضو تیم ملي دراگون بت به قصد 
مینا  شد.  آلمان  عازم  پناهندگي 
دراگون  ملي  تیم  عضو  علیزاده 
هاي  رقابت  پایان  از  پس  بت 
جمهوري  در  رشته  این  جهاني 
با  همراه  و  شد  آلمان  عازم  چک 
بازنگشت.  ایران  به  تیم  اعضاي 
تیم ملي دراگون بت مردان و زنان 
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صراحت  باید  نیست.  یی  چاره 
به خرج داد و نوشت که ادبیات 
مفهوم  به  ایران  در  پلیسی 
به  هنوز  کلمه  دقیق  و  درست 
موانع  اما  است.  نیامده  وجود 
و  خلق  راه  سر  بر  اشکاالت  و 
و  پلیسی  های  داستان  نوشتن 
بی  کجاست؟  ایران  در  جنایی 

تردید علت بخشی از...
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مسکو ناز ورشو 
را می خرد

باورند  این  بر  از کارشناسان 
که اظهارات دوستانه پوتین در 
حقیقت  در  لهستان  خصوص 
این  دولت  از  نازکشی  نوعی 
نخست وزیر  است.  کشور 
به  پوتین  والدیمیر  روسیه 
سالگرد  هفتادمین  مناسبت 

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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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 استاد شفیعي کدکني از 
ایران رفت 

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

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - علیرضا ریاحی

قارون    - بیژن کیمیاچی  آرا - دکتر  از:  دکتر  با تشکر 
- رضا اَرمیا -  احسان صادقیان-

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

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

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

ها صاحب اختیار میباشد

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

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

بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.*****

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

امور آگهی ها و تبلیغات: 02081232357 - 07811000455

با شاعران معاصر

شفیعی کدکنی
در سال ۱۳۱۸  کدکنی  دکتر محمدرضا شفیعی 
در  حیدریه  تربت  شهرستان  کدکن  دربخش 
استان خراسان رضوی، چشم به جهان گشود. 
دبیرستان  و  دبستان  دوره های  کدکنی  شفیعی 
فراگیری   به   نیز  چندی   و  گذراند،  مشهد  در  را 
زبان  و ادبیات  عرب, فقه،  کالم  و اصول  سپری 
رشته  در  را  خود  کارشناسی  مدرک  او  کرد. 
و  فردوسی  دانشگاه  از  پارسی  ادبیات  و  زبان 
مدرک دکتری را نیز در همین رشته از دانشگاه 
دانشگاه  ادبیات  استاد  اکنون  او  گرفت.  تهران 
نزدیک مهدی  از جمله دوستان  او  است.  تهران 
اخوان ثالث شاعر خراسانی به شمار می رود و 

دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمی کرد

آشیان متروک 
 همه ایوان و صحن خانه خاموش

همه دیوارها در هم شکسته 
 به هر طاقش تنیده عنکبوتی

به روی سقف گرد غم نشسته 
چنین ویرانه افتاده ست و بی کس 
 خدایا این همان کاشانه ی ماست ؟

درین تنهایی بی آشنایش 
مگر تصویری از افسانه ی ماست ؟

 غریب افتاده در آن پای دیوار 
ملول و زار و عریان داربستی 
بر آورده ست سوی آسمان ها 

 به نفرین سپهر پیر دستی 
 در اصطبلش ستور شیهه زن کو ؟
 تنورش مانده بی آتش زمانی ست 

 نمانده کس درین تنهایی تلخ 
که خود افسرده از خواب گرانی ست
به شب اینجا چراغی نیست روشن 
 به روز اینجا نمانده های و هویی

 دریغا مانده از آن روزگاران 
شکسته بر کنار رف سبویی
در اینجا زادم از مادر زمانی

 مرا این خانه مهد و آشیان است 
نخستین آسمانی را که دیدم 

 خدا داند که خود این آسمان است 
 چه شب ها مادرم افسانه می گفت 
از آن گنجشک آشی ماشی و من 
به رویاهای شیرین غرقه بودم 
نشسته محو گفتارش به دامن 
چه شبهایی که رویا زورقم را 
 کنار زورق مهتاب می راند 

د. گوشم بر ترانه ی دلنشینی 
 که تنها دختر همسایه می خواند 

ستاره سر زد و بیدار بودم 
 دپای رخنه ی دیوال حولی 

هنو در انتظار یار بودم 
چه روزانی که با طفالن همسال 
 به کوچه اسب چوبی می دواندم 

به زیر آفتاب بامدادان 
 به روی بام کفتر می پراندم 
تهی افتاده اینک آشیان شان 
به سان پیکری بی زندگانی
 کبوترها همه پرواز کردند 
به رنگ آرزو های جوانی

  

محمدرضا شفیعي کدکني شاعر و استاد 
گذشت،  که  یي  پنجشنبه  فارسي  ادبیات 
مقام  در  خود  ساله  چندین  صندلي 
استادي دانشگاه تهران را خالي گذاشت 
تجربتي  در  تا  رفت  متحده  ایاالت  به  و 
تازه پشت میزي در دانشگاه پرینستون 
دانشجویان  و  نشیند  نیوجرسي  ایالت 
بهره  خود  دانش  از  را  دیگر  دیاري 
رسد  فرا  که  شهریور  هجدهم  کند.  مند 
پنجشنبه  کدکني هم 70 ساله مي شود. 
بر  را  که گذشت کدکني شاعر سفر  یي 
گذشت  که  یي  پنجشنبه  برگزید.  قرار 
خودخواسته  سکوتي  در  شاعر  کدکني 
براي  گفت  رفت.  ایران  از  ناخواسته  یا 
فرصت مطالعاتي یک ساله به نیوجرسي 
امریکایي  دانشجویان  به  تا  رود  مي 
درس بدهد. او مي دانست که در سالي 
استاد  بازنشستگي سه  که گذشت حکم 
همکارش، رضا داوري اردکاني، ابراهیم 
االسالمي  علي شیخ  و  پاریزي  باستاني 
شنیده  همه  بود.  شنیده  او  شد.  صادر 
برخي  بازنشستگي  حکم  که  بودیم 
دانشکده  علمي  هیات  اعضاي  از  دیگر 
جهانگیري،  محسن  مجتهدي،  کریم  مثل 
خودش  و  دیناني  ابراهیمي  غالمحسین 
نزدیک صادر خواهد شد.  آینده  در  نیز 
هیچ کس در مقامي رسمي و دولتي این 
خبر را تایید نکرده بود اما کدکني شاعر 
پیشگیري را برگزید که مي دانست دیري 
است درمان، هزینه هاي فراواني در پي 
شاعر  گذشت،  که  یي  پنجشنبه  دارد. 
بزرگ در انزوا رفت و در آینده صندلي 
چشم  به  پیش  از  بیشتر  شاعر،  خالي 
هایي  دیگر صندلي  مثل  آمد.  خواهد  ها 
که در چند سال گذشته خالي شدند اما 
فعاًل  نشد.  پر  و  ننشست  کسي جایشان 
کتابفروشي  در  او  اثر  آخرین  به  باید 
آینده  در  شاید  البته  که  کرد  بسنده  ها 
از  اثري  دیگر  تصور  از  تر  نزدیک  یي 
تصحیح  با  شمس«  »غزلیات  نباشد.  آن 
کدکني فعاًل در کتابفروشي ها یافت مي 
دنیاي  دانشنامه معتبر  پدیا  شود. ویکي 
چنین  کدکني  شفیعي  درباره  مجازي 
نوشته؛ »در سال ۱۳۱۸ در بخش کدکن 
استان  در  حیدریه  تربت  شهرستان 
خراسان رضوي چشم به جهان گشود. 
در  را  دبیرستان  و  دبستان  هاي  دوره 
فراگیري  به  نیز  چندي  و  گذراند  مشهد 
زبان و ادبیات عرب، فقه، کالم و اصول 
کارشناسي خود  مدرک  او  کرد.  سپري 
از  پارسي  ادبیات  و  زبان  رشته  در  را 

دکترا  مدرک  و  فردوسي  دانشگاه 
دانشگاه  از  رشته  همین  در  نیز  را 
نزدیک  دوستان  از  او  گرفت.  تهران 
خراساني  شاعر  ثالث  اخوان  مهدي 
اشعار  به  را  خود  دلبستگي  و  است 
او پنهان نمي کرد. او سرودن شعر 
را از جواني به شیوه کالسیک آغاز 
سوي  به  چندي  از  پس  ولي  کرد 
سبک نو مشهور به نیما یوشیج روي 
به  توان  مي  را  شفیعي  آثار  آورد. 
اشعار  انتقادي و مجموعه  دو گروه 
انتقادي  آثار  کرد.  تقسیم  وي  خود 
آثار  تصحیح  شامل  نویسنده  این 
مقاالتي  نگارش  و  فارسي  کالسیک 
که  شود  مي  ادبي  نظریه  حوزه  در 
شده  آورده  زیر  در  آنها  از  بخشي 
شفیعي  نظري  آثار  میان  در  اند. 
کدکني کتاب موسیقي شعر جایگاهي 
ویژه دارد و در میان مجموعه اشعار 
آوازه  نیشابور  هاي  باغ  کوچه  در 
شعر  مجموعه  دارد.«هشت  بیشتري 
و بیش از 20 کتاب تالیف، ترجمه و 
تصحیح در کنار سال ها تدریس در 
باالترین کرسي دانشگاهي از کدکني، 
شخصیتي ساخته که دانشگاهي مثل 
ریاست  پیشنهاد  انگلیس  آکسفورد 
دانشکده ادبیات فارسي اش را به او 

مي دهد و او رد مي کند.
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به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائید

پشت پرده
 اگر به شما بگویند خربزه چه حالي مي شوید؟ 

به  اهلل  حزب  انصار  مطبوعاتي  ارگان  یالثارات  نامه  هفته 
اینکه احمدي نژاد کامران باقري لنکراني وزیر بهداشت را 
در تلویزیون »هلو« توصیف کرد، معترض شد و نوشت؛ 
»اگر یکي پیدا شود و به رئیس جمهور یک لقب این جوري 
بدهد )مثاًل هلو یا پرتقال یا خربزه( ایشان و اطرافیان شان 
چه حالي پیدا مي کنند؟ آیا اگر آن یک نفر بگوید از روي 
محبت و شوخي با رئیس جمهور و از فرط خودماني بودن 
با ایشان، احمدي نژاد را به یک میوه تشبیه کرده، آن وقت 
مساله حل خواهد شد؟ شأن هر فرد دست خود اوست. اگر 
احمدي نژاد در رسانه ملي با سایرین از این رفتارها بکند، 

دیگر توقع نداشته باشد که بقیه رعایت شأن او را بکنند.«

 بستري شدن کیوان صمیمي؛
 شنیدیم »کیوان صمیمي« از بازداشت شدگان حوادث پس 
تهران   ۳ امنیت شعبه  بازپرس  به رغم وعده  انتخابات  از 
این  نوشت  نوروز  برد.  مي  سر  به  بازداشت  در  کماکان 
فعال سیاسي در یکي از دو دیدارش با خانواده خود خبر 
گذرانده  مداوا  براي  اوین  زندان  بهداري  در  را  مدتي  داد 

است.

 دیدار خانواده یکي از قربانیان 
با مسووالن ارشد نظام؛ شنیدیم خانواده مصطفي غنیان 
مسووالن  با  انتخابات  از  پس  حوادث  شدگان  کشته  از 
ارشد نظام در مشهد دیدار کردند. فرارو گزارش داد حاج 
محمدتقي غنیان با هدف ارائه اطالعات به این دیدار رفت 
ولي متوجه شد تمامي زوایاي مسائل اخیر و حاشیه هاي 
آن به اطالع رسیده بود. ظاهراً در این مالقات بار دیگر بر 
برخورد قاطع با تخلفات و جنایاتي که در انتخابات صورت 

گرفت، تاکید شده است.

 مالقات وکیل محمدعلي دادخواه با وي؛ 
با  مالقات  از  دادخواه  محمدعلي  وکیل  صباغیان  سارا 
وي خبر داد. وي گفت؛ دیروز موفق شدم مجدداً با آقاي 
بود.  عالي  وي  روحیه  خوشبختانه  کنم.  مالقات  دادخواه 
محمدعلي دادخواه از ۱7 تیر به اتهام اقدام علیه امنیت ملي 
کشور و نگهداري سالح غیرمجاز و نگهداري مواد مخدر 
در بازداشت به سر مي برد که تاکنون هیچ کدام از اتهامات 
تحقیقات  یافتن  پایان  رغم  به  و  است  نپذیرفته  را  خود 
همچنان در زندان به سر مي برد. وي اظهار امیدواري کرد 

این وکیل دادگستري و به زودي آزاد شود.

 ستاره دارهاي جدید
 سازمان ادوار تحکیم وحدت نسبت به دور جدید ستاره 
دار شدن دانشجویان اعتراض کرد. در همین رابطه بهاره 
هدایت عضو شوراي مرکزي ادوار در گفت وگو با بي بي 
سي فارسي اعالم کرد تا به حال حداقل ۱0 دانشجو ستاره 
دار و مردود اعالم شده اند. به گفته وي این دانشجویان 
در مرحله اول رتبه هاي ممتاز و عالي کسب کرده اند اما 
در مرحله دوم مردود اعالم شده اند. مترجم و فعال جنبش 

زنان حضور داشتند. 

نامه دوم اوباما به ایران؛ 
باخبر شدیم »باراک اوباما« به تازگي نامه دومي را براي 
ایران فرستاده است. تابناک گزارش داد هر چند هنوز مفاد 
پایه برخي  نامه پخش نشده است ولي بر  این  و جزییات 
باز  خواهان  امریکا  جمهور  رئیس  شود  مي  گفته  شواهد 
شدن راهي براي آغاز مذاکرات ایران و امریکا است. این 
انگلیس، آلمان و فرانسه خود را براي  در حالي است که 

اعمال تحریم هاي جدید علیه ایران آماده مي کنند

بازداشت عضو کانون صنفي معلمان؛
کانون  مدیره  هیات  عضو  بداقي  رسول  شود  مي  گفته   
در  امنیتي  مقامات  توسط  شنبه  سه  روز  معلمان  صنفي 
منزلش بازداشت شد. ماموران همچنین کامپیوتر و سایر 

وسایل شخصي بداقي را ضبط کردند.

پرونده ایران 
روی میز سران 
آمریکا و انگلیس

 منابع خبری اعالم کردند هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه ایاالت 

متحده آمریکا در دیدار با همتای انگلیسی خود در واشنگتن، در مورد 
مسائل ایران، افغانستان، خاورمیانه و کره شمالی گفت وگو خواهد کرد. 
بدین ترتیب موضوع ایران بار دیگر روی میز مذاکره قرار می گیرد تا 
از  در رخدادهای پس  داشتن  به دست  را  آنها  ایران  که  دو کشوری 
انتخابات متهم می کنند درباره نوع رویارویی با ایران پس از انتخابات 
دولت  که  می یابد  اهمیت  جهت  این  از  موضوع  کنند.این  تصمیم گیری 
محمود احمدی نژاد همواره مواضع ضد انگلیسی اتخاذ کرده است و 
سفارت  ایرانی  کارمندان  از  نفر   9 نیز  انتخابات  از  پس  روزهای  در 
این  که  شدند  دستگیر  اغتشاشات  در  داشتن  دست  اتهام  به  انگلیس 
این  در  برانگیخت.  را  ایران  علیه  اروپا  اتحادیه  اعضای  واکنش  اقدام 
شرایط، سوءظن به انگلیس در فضای سیاسی ایران و به ویژه طیفی 
از سیاسیون شدت گرفته است، به طوری که مجلس برای دومین بار 
طی دو سال اخیر تجدید نظر در روابط تهران با لندن را درخواست 
کرد که تاکنون از سوی دولت مورد موافقت قرار نگرفته است.از سوی 
دیگر »ایوان لوئیس«، معاون خاورمیانه ای وزارت امور خارجه انگلیس 
در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس عوام این کشور در مورد 
انگلیس به تداوم روابط مثبت  رابطه تهران - لندن، بر پایبندی دولت 
و سازنده با ایران تأکید کرد. آمریکا نیز که از زمان به قدرت رسیدن 
باراک اوباما زمزمه تغییر و حتی مذاکره با ایران را سر داده و موضع 
در  است  کرده  اتخاذ  ایران  به  نسبت  بوش  دوران  به  نسبت  معتدلی 
تحوالت اخیر همگام با موضع گیری های اتحادیه اروپا پیش رفته و از 
این جهت می توان گفت تا حدی وجهه خود را نزد دولتمردان ایرانی از 
دست داده است.موضوع پرونده هسته ای ایران طبیعتًا یکی از موارد 
مورد مذاکره وزرای خارجه آمریکا و انگلیس خواهد بود. آمریکا به 
سران  اجالس  از  پیش  تا  و  شهریور ماه  تا  است  داده  فرصت  ایران 

کشورها در سازمان ملل متحد مواضع خود را در قبال مذاکره درباره 
فعالیت های هسته ای اش با گروه ۱ + 5 مشخص کند. البته آنها همچنان 
گزینه تحریم را به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران در اختیار دارند و 
به همین منظور تهدید کرده اند که در صورت همکاری نکردن ایران، این 
تحریم ها افزایش خواهند یافت. از آن جمله می توان به اظهارات هوارد 
برمن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر 
ارائه طرحی برای تحریم صدور فرآورده های نفتی به ایران اشاره کرد 
که به گفته او از حمایت 2۶0 نفر در مجلس نمایندگان برخوردار است.

به نظر می رسد اعمال تحریم های بیشتر از جانب اروپا و آمریکا علیه 
ایران شرایط سخت اقتصادی را برای ایران رقم بزند. اتکای ایران به 
قدرت اقتصادی چین و روسیه هم به نظر می رسد که چندان کارساز 
نخواهد بود چراکه هیالری کلینتون اعالم کرده است که آمریکا و چین 
در رابطه با برخی مشکالت برای دو کشور، از جمله برنامه هسته ای 
واحد  به موضعی  تروریسم  با  مبارزه  و  کره شمالی  و مسئله  ایران 
دست یافتند.بر اساس گزارش خبرگزاری روسی ریانووستی، کلینتون 
پس از پایان دیدارهایی که در چارچوب اولین اجالس سران آمریکا و 

چین در واشنگتن انجام شد به خبرنگاران گفت: »ما رضایت داریم که 
چین در نگرانی ما از ساخت سالح هسته ای در ایران شریک است. هر 
دو کشور نگران هستند که مسلح شدن ایران می تواند سبب برانگیختن 
مسابقه تسلیحاتی در منطقه شود. . . ما در رابطه با اوضاع در خاور 
بهبود  همچنین  داریم.«  مشابهی  دیدگاه  نیز  فارس  خلیج  و  نزدیک 
نگرانی هایی  اوباما  قدرت رسیدن  به  از  آمریکا و روسیه پس  روابط 
اتمی  نیروگاه  راه اندازی  در  تأخیر  است.  کرده  ایجاد  ایران  برای  را 
همچنین حواث  می زند.  دامن  نگرانی ها  این  به  توسط روسها  بوشهر 
اتفاق  روسی  هواپیماهای  درباره  اکثراً  که  ایران  در  هواپیمایی  اخیر 
با  مثبت  اقتصادی  همکاری  قصد  روسیه  اگر  که  می  دهد  نشان  افتاد 
ایران را داشت در صدور هواپیماهای دست دوم و فرسوده خود به 
برنامه  درباره  ابهاماتش  نیز  میلیبند  می کرد.دیوید  نظر  تجدید  ایران 
هسته ای ایران را اینگونه در روزنامه سان توضیح می دهد و می گوید: 
»ما می خواهیم بدانیم که آیا ایران آماده پذیرفتن دستی است که باراک 
اوباما، رئیس جمهور آمریکا به آنها پیشنهاد کرده است؟ ما می خواهیم 
بدانیم آیا ایران آماده است با ما برای بازیابی اطمینان درباره مقاصد 
هسته ای اش همکاری کند؟«حال باید دید در شرایطی که به اعتقاد برخی 
صاحب نظران سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی کشور حالت انفعال 
کامل به خود گرفته است و تقریبًا رایزنی های دیپلماتیک حالت تعطیلی 
به خود گرفته است، ایران چه واکنشی به تصمیمات احتمالی برآمده از 
این مذاکرات نشان خواهد داد. به نظر می رسد در ایران حتی شخص 
وزیر امور خارجه در انتظار تغییر و تحوالت آتی در دولت هستند تا 
بر اساس آنچه که در آینده پیش خواهد آمد عمل کنند. با این اوصاف 
نفوذ آمریکا در آسیا و کشورهای منطقه،  با شدت گرفتن ضریب  و 
علیه  آمریکا  اروپا و  اتحاد  با  ایران  احتمال همراهی دوستان ظاهری 

ایران چندان دور از دسترس نخواهد بود.
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مجمع روحانیون مبارز خواستار 
پیگرد قانونی فرمانده سپاه

در پی اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی دایر 
بر تالش اصالح طلبان برای تضعیف یا حذف رهبر جمهوری 
و  "تهمت"  را  وی  مبارز سخنان  روحانیون  مجمع  اسالمی، 
او  حقوقی  پیگرد  خواستار  و  خوانده  قانون  و  شرع  خالف 
فرمانده  جعفری،  علی  است.محمد  قضاییه شده  قوه  توسط 
با  تهران  عصر  ولی  مسجد  در  شهریور  دهم  روز  سپاه، 
"استناد" به اعترافات سیاستمداران وابسته به جریان اصالح 
طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده اند، 

آنها را متهم کرده بود در پی "تضعیف ولی فقیه" بوده اند.
مجمع روحانیون مبارز که یک تشکل اصالح طلب است در 
بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، نوشت: "این روزها 
سوی  از  فراوان  های  تهمت  و  اساس  بی  اظهارات  شاهد 
دستگاه های تبلیغی و محافل خاص نسبت به شخصیت ها 
و گروه ها برای توجیه سیاست نادرست و اقدام های خالف 
شرع و قانون هستیم و تا وقتی فردی با مسؤولیت رسمی 
باال، دروغی آشکار را مبنای تحلیلی نادرست و توجیه اقدام 

های خالف و خشونت آمیز می کند، چه باید کرد؟"
این گروه فرمانده سپاه را به گفتن "دروغی بزرگ" در مورد 
محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران و از اعضای مجمع 
ارشد  های  چهره  دیگر  از  ها،  خوئینی  موسوی  همچنین  و 
مبارز همچنین  کند.مجمع روحانیون  اصالح طلب، متهم می 
از مدعی العموم خواسته عکس العمل مناسبی به این "اتهام 
برای  تلویحی  درخواستی  که  دهد  نشان  پردازی"  دروغ  و 

تعقیب قانونی است.

'یکسره کردن کار'
کار  محافظه  جناح  از  عالیرتبه  مقام  اولین  جعفری  سردار 
ایران است که اصالح طلبان را به تالش برای کنار زدن رهبر 

ایران از قدرت متهم می کند.
نقل  به  مستقیما  اش  سخنرانی  از  بخشی  در  جعفری  آقای 
قول از چهره های اصالح طلب که اذعان کرد که می گفت در 
جریان اعترافات از دیگر اصالح طلبان به دست آمده پرداخت. 
مخالفان می گویند اعترافاتی که حکومت در دوران بازداشت 
از اصالح طلبان و سایر معترضان به نتایج انتخابات می گیرد 
محمد  "اعترافات"  از  است.فرمانده سپاه به نقل  "بی ارزش" 
علی ابطحی گفت: "خاتمی و فاتح و مهدی هاشمی رفسنجانی 
می گفتند که "برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخابات 
گذشته فرق می کند. در این صورت جریان اصولگرا و رهبر 
دیگر نمی توانند سرشان را بلند کنند و این به معنای یکسره 
فقیه  والیت  با  نظام  یک  به  رسیدن  یعنی  است"  کار  کردن 
بسیار ضعیف شده یا بدون والیت فقیه جا بیافتد. اعتراضات 

در انتخابات کامال برنامه ریزی شده بود."
بهمن  در  خاتمی  "آقای  گفت:  دیگری  جای  جعفری  آقای 

نژاد سقوط  احمدی  انتخابات  این  در  اگر  گوید:  ماه ۸7 می 
به  و  قیمتی  هر  به  اگر  شود،  می  حذف  رهبری  عمال  کند، 
دیگر  بازگردد،  اجرایی  قوه  به  دوباره  اصالحات  هر شکلی 
رهبری اقتداری در جامعه نخواهد داشت. سقوط اصولگرایی 
با شکست  و  شود  می  تلقی  رهبری  اقتدار  پایان  معنای  به 
گزارش  کرد."به  مهار  را  رهبری  قدرت  باید  اصولگرایان 
خبرگزاری فارس او گفت: "برخی از به کار بردن واژه انقالب 
مخملی ناراحت می شوند اما باید بدانیم که همین اتفاقات در 
بسیاری از کشورها در بستر انتخابات و دموکراسی صورت 
گرفت و از آن نتیجه هم گرفتند."او افزود: "بزرگترین نقطه 
آسیب انقالب و محتوای انقالب همین جاست. مقاطع انتخابات 
)البته در گذشته کمتر این فرصت در اختیار مخالفین استمرار 
انقالب اسالمی و راه امام قرار گرفته بود(، محل بروز چنین 
این موضوع  با  انقالب  دهه چهارم  در  اما  است،  رفتارهایی 
به  مربوط  حوادث  دیگری  جای  هستیم."او  مواجه  بیشتر 
انتخابات اخیر را بزرگترین خطر دانست. او گفت: "بزرگترین 
حادثه در طول تاریخ انقالب که می توانست محتوای انقالب 
انتخابات  قالب  را تهدید کند، همین حوادث اخیر بود که در 
اصالح  به  مکررا  گذشته  در  که  سپاه  کرد."فرمانده  بروز 
طلبان حمله کرده است اظهار نظر کرد که امروز منظور از 
"براندازی" همان "تغییر رفتار جمهوری اسالمی" است و این 
هدفی است که به گفته وی نه فقط آمریکا بلکه اصالح طلبان 
"تهدیدات نرم  اگر  نیز دنبال می کنند.آقای جعفری گفت که 
قرار  مورد توجه  ابعاد فرهنگی و سیاسی"  و خصوصا در 
آن  برای  بودیم  حاضر  که  انقالبی  این  است  "ممکن  نگیرد 
تمام هستی خود را بدهیم، به راحتی و از طریق دیگر از بین 
نقل شده  اداره سیاسی سپاه  رییس  قول  از  برود."همچنین 
است که میرحسین موسوی از ابتدای انقالب هیچ اعتقادی به 
اصل والیت فقیه نداشته ولی با فریب دادن آیت اهلل خمینی، 
مناقشه،  این  سوی  دو  شود.هر  وزیر  نخست  بود  توانسته 
یعنی اصالح طلبان و جریان حاکمیت، اصول انقالب را محور 
همه  این  با  کنند.  می  عنوان  خود  حرکت  انگیزه  و  استدالل 
آشکار  طرف  دو  هر  برجسته  های  چهره  در سخنان  آنچه 
شده، نشانگر اختالفی واضح است.محافظه کاران و نیروهای 
وابسته به حکومت از "اصل انقالب" بیشتر به مفهوم والیت 
بر  اغلب  طلبان  اصالح  که  درحالی  شوند  می  متوسل  فقیه 
اصول اولیه انقالب یعنی "آزادی" و "حق انتخاب" تاکید می 
کنند.محمد خاتمی روز شنبه در انتقادی تند از رفتار حکومت 
پس از انتخابات چنین گفته بود: "جمهوری اسالمی در عصر 
پذیرش اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و عصر نفی 
استبداد و خودکامگی به عنوان شاهکار حرکت آزادی خواهی 
مردم ایران به رهبری حضرت امام مطرح شد و با تکیه بر 
رأی مردم به عنوان محور و مدار، در کنار ارزشهای اسالمی 
به سرعت نگاهها را به خود معطوف ساخت و آنچه امروز 
مایه نگرانی است خطری است که جمهوری اسالمی یعنی هم 

جمهوریت و هم اسالمیت را نشانه گرفته است".

برگرفته از بی بی سی فارسی

پاسخگوي افت جهاني 
قیمت هلو باشید 

 رضا نادم

اهل روستاي سالم  آبادي 52 ساله  علي شمس  فاضل  اینجانب  با سالم. 
آباد از توابع لنینگراد روسیه مدتي است براي کار و خدمت به مردم از ده 
خود خارج شده ام. در چند سال اخیر به اقتضاي شرایط چندین بار شغل 
خود را تغییر داده ام اما متاسفانه هربار با شکست مواجه شده ام. ابتدا به 
واسطه پسرخاله ام که یکي از مافیاهاي نفتي به شمار مي آید وارد بازار 
بین المللي نفت شدم اما شنیدم که قرار است ما را افشا کنند و دستمان را 
کوتاه کنند. چون از کودکي دست من ۱۱ سانتیمتر از دیگران کوتاه تر بود 
خودم کوتاه آمده و سعي کردم به صورت مخفیانه و در پوشش مبدل به 

فروش نفت در منازل اقدام کنم. 
منتها پس از مدتي شنیدم یکي از مقامات دیپلماتیک اعالم کرده نفت را سر 
سفره مردم خواهد برد و طبیعتًا در چنین شرایطي بازار ما کساد مي شد. 
اصاًل رقابت اقتصادي به نظر نمي رسید. پس مجبور شدم وارد بازار میوه 
و تره بار بشوم که از قضا وضعیت بهتري داشت. لذا در مدت کوتاهي به 

یکي از بزرگ ترین دالالن سیب زمیني در بازار مسکو تبدیل شدم.
بگذریم که بعداً قضیه بردن نفت کاًل تکذیب شد اما از سر بدشانسي سیب 
زمیني هم در برخي کشورهاي امریکاي التین به صورت رایگان در کوچه 
ها و خیابان ها توزیع شد و با وجود اینکه هیچ وقت کسي مسوولیت این 
اقدام را برعهده نگرفت اما قیمت هاي جهاني آن به ناگاه با کاهش شدید 
روبه رو شد و فروشندگان آن را ورشکسته کرد. بعد از آن بود که ما وارد 
اما در چند روز اخیر قیمت هلو هم ناگهان کاهش  کار میوه جات شدیم. 
پیدا کرده و مردم دیگر از خرید هلو حتي به صورت رایگان هم خودداري 
مي کنند. از شما خواهشمندم در صورت امکان این قضیه را تحلیل کرده و 

بفرمایید االن کدام دسته از محصوالت کشاورزي در بورس هستند؟

با سالم خدمت دوست عزیز و نادیده مان فاضل جان

متاسفانه حق با شماست و در چند روز اخیر با کاهش عجیب و بدون دلیل 
تقاضاي خرید هلو در میان مردم مواجه شده و در اثر این امر جمعي از 
خورندگان و خرندگان و تولیدکنندگان و تولیدشوندگان هلو دچار مشکالت 
شدید شده اند. با اینکه دلیل اصلي این فاجعه توسط کارشناسان در دست 

بررسي است اما ذکر چند مورد ضروري به نظر مي رسد؛

-۱ بنا به دالیل نامعلومي از چند روز پیش در سراسر دنیا کسي هلو نمي 
خرد و نمي خورد و هلوهاي خوش طعم و خوشمزه داخل انبارهاي بزرگ 
در حال فاسد شدن است این در حالي است که همه اعتقاد دارند به شدت 

دوست دارند هلوها را بخورند.

-2 اینکه اساسًا مردم ما به خوردن هلو عالقه مند هستند، مساله یي ا ست 
با مالک ها و معیارهاي غربي  نباید  به توضیح و تفسیر دارد و  نیاز  که 
مورد تحلیل قرار بگیرد. مردم ما وقتي مي فرمایند »هلو« مقصودشان دقیقًا 

خود هلو است والغیر. بنابراین فکر جنابعالي به جاهاي دیگر نرود.

و  بوده  داخلي  »هلو«ي  فقط  و  فقط  منظور  الذکر  فوق  در جمله  ایضًا   ۳-
به دلیل قوانین گمرکي خاص واردات هلوهاي خارجي مجاز »نمي باشد« 
به  کنید  اقدام  صادراتش  آن  از  بدتر  حتي  یا  هلو  واردات  امر  به  اگر  لذا 

شدیدترین وجه با شما برخورد خواهد شد.

-4 در روزهاي اخیر با گران شدن نان هاي حجیم )باگت سابق( وضعیت 
اینکه همه شان  مالي مردم کمي در حالت بحراني قرار گرفته لذا به رغم 
دوست دارند هلو بخورند اما قدرت مالي خرید آن را ندارند و لذا اگر دقت 

کنید مي بینید از حضور برخي هلوها در ظروف میوه دیگر خبري نیست.

که حضرتعالي  رسد  مي  نظر  به  بعید  شما  چون  یي  باتجربه  فرد  از   5-
بخواهید تصور کنید منظور از خوردن هلو دقیقًا گاز زدن، جویدن و بلعیدن 
آن است. این نشان مي دهد انسان بسیار سطحي نگري هستید و توجه نمي 
یافت  دنیا هیچ هلویي  بود در حال حاضر در سراسر  اگر چنین  کنید که 

نمي شد.

-۶ در پایان به اطالع مي رساند هم اکنون در بازارهاي جهاني »خیارچنبر« 
که  کشاورزي  محصوالت  دیگر  از  دارد.  قرار  توجه  بورس  در  شدت  به 
مشتري خوبي دارند مي توان به کدوي تنبل، هویج، خربزه، سیب زمیني و 
ش ل غ م اشاره کرد )این کلمه آخر به صورت جدا از هم تایپ شده که 
یک وقت کسي با جست وجوي کلمه شلغم در اینترنت به روزنامه ما 

نرسد- توضیح صفحه بند(. 

ایران تعطیلي سفارت 
انگلیس را تایید نکرد  

 
 در حالي که اخباري حکایت از تعطیلي سفارت انگلستان در 
این  ایران  خارجه  وزارت  در  آگاه  مقام  یک  اما  دارد  تهران 
خبر را تایید نکرد. به گزارش خبر آنالین روز شنبه شنیده 
شد سفارت بریتانیا در تهران در حال حاضر تعطیل است و 
افراد براي دریافت روادید این کشور به سفارتخانه بریتانیا 
در ابوظبي هدایت مي شوند. این در حالي است که تاکنون 

فراخواندن  و  دائمي  تعطیلي  انگلستان  مقامات  از  یک  هیچ 
سفیر این کشور را رسمًا اعالم نکرده اند. همچنین گفته مي 
شود تعطیلي چند روز اخیر سفارت بریتانیا در پي محدود 
کردن فعالیت هاي این سفارتخانه در تهران است به طوري 
انگلستان  به  روادید  متقاضیان صدور  است  اعالم شده  که 
باید به سفارت این کشور در ابوظبي مراجعه کنند. این در 
حالي است که یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با رد 
کاهش و محدود شدن فعالیت هاي سفارت بریتانیا در ایران 
به »خبر« گفت؛ این سفارتخانه مانند گذشته فعالیت هاي خود 
را انجام مي دهد و هیچ گونه تغییري در فعالیت آن گزارش 

نشده است.  

ایران

درخواست خانواده سه امریکایي دستگیر شده براي آزادي آنها  
 

 خانواده و دوستان سه امریکایي بازداشت شده در ایران به اتهام ورود غیرقانوني به خاک ایران آزادي آنها را خواستار شدند. به گزارش 
ایسنا، خبرگزاري آسوشیتدپرس گزارش داد؛ اعضاي خانواده )سه امریکایي( مي گویند میشل بائر، جاش فتل و سارا شورد، در تاریخ ۳۱ 
ژوئیه پس از عبور تصادفي از مرز عالمت گذاري نشده میان ایران و کردستان عراق به وسیله مقامات ایراني دستگیر شدند. برادر فتل 
و مادر سارا در کنفرانس خبري که روز دوشنبه در دانشگاه کالیفرنیا برگزار شد از ایران خواستند به دیپلمات ها اجازه دهد با این سه 
امریکایي مالقات کنند و اطالعاتي درباره وضعیت و مکان نگهداري آنها ارائه دهند. بنابر گزارش »nbcbayarea«، خانواده هاي این سه 
امریکایي اوایل آگوست وب سایتي را به عنوان راهي براي تبادل اطالعات درخصوص سوابق آنها و تالش براي آزادي شان راه اندازي 
کردند. در بیانیه یي که روي این سایت قرار گرفت، آمده است؛ احترامًا از مقامات ایران تقاضا مي کنیم به آنها حق شان براي دسترسي 

کنسولي را اعطا کنند تا ما دست کم بدانیم آنها خوب و سالمت هستند.  
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برای دوام و استمرار هرچه 
بیشتر  هفته نامۀ پرشین، 
ما را به صاحبان  مشاغل 

معرفی نمایید. آگهی های 
شما موجب ارتقاء کیفیت 

این هفته نامه خواهد شد.   

برکناري 45 سفیر ایران تایید شد 
 

در نخستین گام پس از احتمال دور دوم وزارت منوچهر متکي بر وزارت خارجه، با انجام 
اصالحاتي وي حکم سفارت 45 سفیر ایران در کشورهاي مختلف را لغو کرد.هر چند حسن 
قلمداد کرده  قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه جابه جایي 45 سفیر را معمول و طبیعي 

است.
تاکید  فوق  خبر  تایید  با  نژاد  احمدي  محمود  دفتر  رئیس  مشایي  سایت  رابطه  همین  در 
کرد قرار است به جاي این افراد سفراي جدیدي از کارشناسان معتقد به مباني انقالب در 

سفارتخانه هاي ایران حضور پیدا کنند.
در همین رابطه سایت ایران خبر نوشت؛ در حالي که احمدي نژاد روز یکشنبه در جریان 
معرفي اعضاي کابینه در مجلس از انجام اصالحات در دوره دوم وزارت منوچهر متکي 
در این وزارتخانه خبر داده بود، در اولین گام حکم پایان ماموریت 40 نفر از سفرایي که 
دور ماموریت آنها در نقاط مختلف جهان به پایان رسیده بود، صادر و روز سه شنبه به 

آنها اعالم شده است. 
این سایت نوشت؛ از جمله رسوم نادرست در وزارت خارجه انتصاب مکرر حلقه بسته یي 
از افراد به عنوان سفیر است که موجب شده برخي افراد بیش از 25 سال از ۳0 سال پس 
از انقالب را به عنوان ماموریت خارجي در سفارتخانه هاي ایران در خارج از کشور سپري 
کنند. برخي از این افراد در جریان اغتشاشات اخیر تهران رسمًا به موضع گیري در حمایت 
از آشوبگران پرداخته بودند. همچنین بازنشسته کردن افرادي که دوره خدمتي آنها سپري 
شده است از دیگر اقداماتي است که در ماه هاي آینده صورت خواهد گرفت. در حال حاضر 
۸0 سفارتخانه ایران نیازمند حضور کارشناسان و سفراي جدید ارزیابي شده است. به هر 
حال روز گذشته قشقاوي با طبیعي عنوان کردن این عزل و نصب ها، به سه ساله بودن 
ماموریت سفیران ایران در سایر کشورها اشاره کرد و گفت جابه جایي 45 نفر از بیش از 

۱۳0 نمایندگي در خارج از کشور در هر سال از جمله سال جاري طبیعي و معمول است.

خبرنگاري  به سوال  پاسخ  در  وزارت خارجه  قشقاوي سخنگوي  مهر، حسن  گزارش  به 
هاي  نمایندگي  روساي  و  سفیران  جایي  جابه  پیرامون  ها  سایت  برخي  اخبار  بر  مبني 
جمهوري اسالمي ایران در دولت دهم اظهار داشت؛ این جابه جایي ها در خصوص روسا و 
کارشناسان نمایندگي ها در فصل تابستان یک روال عادي بوده است که امکان جابه جایي 
هاي بعدي پیرامون ثبت نام فرزندان ماموران و انتقال خانواده ها را به نحو بهتري میسر 

مي سازد.

وي اضافه کرد؛ با وجود بیش از ۱۳0 نمایندگي در خارج از کشور با احتساب یک سوم از 
تغییرات طبیعي سالیانه تقریبًا 45 نفر از سفرا، روسا، سرکنسول هاي جمهوري اسالمي 
هر ساله و از جمله سال جاري شامل این جابه جایي ها مي شوند.وزارت خارجه فارغ از 
گمانه زني هاي رسانه یي در چارچوب ضوابط و مقررات تشکیالتي و با توجه به ماموریت 

حساس و ویژه خویش به انجام وظیفه ذاتي خود عمل مي کند. 

ایرانیان متقاضی 
روادید انگلستان باید 

به دبی بروند
امور خارجه  وزارت  که سخنگوی  حالی  در   
هرگونه محدود شدن فعالیت سفارت بریتانیا 
را در تهران رد کرد و اعالم نمود که فعالیت 
این سفارتخانه مانند سابق است، آژانس های 
برای  مراجعین خود  هستند  ناگزیر  مهاجرتی 
اقامت در انگلستان را برای گرفتن روادید به 

دبی و ابوظبی بفرستند.

»خبر«  با  گفت وگو  در  مشاوران  این  از  یکی 
در  انگلیس  روادید  نشدن  صادر  تأیید  با 
سفارتخانه این کشور در تهران گفت: از حدود 
روادید  انگلستان  سفارت  گذشته  هفته  یک 
آژانس ها  به مشاوران  نمی کند و حتی  صادر 

هم پذیرش نمی دهد.
سفارت  حال حاضر  در  اینکه  بیان  با  وی 
است،  درآمده  نیمه تعطیل  حالت  به  انگلستان 
باید  انگلستان  به  روادید  متقاضیان  افزود: 
برای  دبی  در  کشور  این  سفارت  طریق  از 

گرفتن روادید اقدام کنند.
قشقاوی  حسن  که  است  حالی  در  این 
روز  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
تکذیب  با  خبر  با  گفت وگو  در  یک شنبه 
هیچ گونه  گفت:  انگلستان  تعطیلی سفارت 
شدن  محدود  درخصوص  گزارشی 
عدم صدور  و  سفارتخانه  این  فعالیت 

روادید گزارش نشده است.

از دریای خزر 
بهره ای نداریم

وقتی مدودف تأکید می کند رژیم حقوقی دریای خزر باید 
تبیین شود، برای ما یک پیام دارد مبنی بر اینکه باید برای 
حفظ منافع خود در دریای خزر بیشتر هوشیار باشیم. در 
شرایطی روسیه به تبیین رژیم حقوقی دریای خزر تأکید 
می کند که در حال حاضر طبق قوانین حقوقی، رژیم حقوقی 
و   ۱92۱  ،۱920 کنوانسیون های  اساس  بر  خزر  دریای 
۱940 اکنون وجود دارد. روسیه و سایر کشورهای حوزه 
را  دریای خزر  رژیم حقوقی  می توانند  وقتی  دریای خزر 
تبیین کنند که این رژیم وجود نداشته باشد، در صورتی 
ایران  هیأت  تفاهم نامه  یادداشت  و  همکاری  سند  چند  که 
استفاده  آن  طبق  که  دارد  وجود  سابق  اتحاد شوروی  و 
منطقه  و  ماهیگیری  انحصاری  منطقه  در  خزر  دریای  از 
پروازی تعیین شده و توافقاتی نیز برای غیرنظامی کردن 

دریا صورت گرفته است. 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بحثی برای تغییر 
اینکه در اجالسی در سال  این رژیم وجود نداشت ضمن 
شوروی  جانشین  که  یافته  استقالل  کشورهای   ۱99۱
بین المللی  معاهدات  تمامی  کردند  محسوب می  شدند، اعالم 
نشست ها  در  و  می پذیرند  را  فروپاشی  از  پیش  شوروی 
و جلسات بررسی مسائل دریای خزر نیز تأکید می کردند 
قبلی  معاهدات  پایه  بر  که  خزر  دریای  حقوقی  رژیم  که 
هجده  از  پس  اینکه  اما  دارند.  قبول  را  است  شده  نوشته 
سال از فروپاشی شوروی اکنون روسیه و در پی آن سایر 
کشورهای حوزه دریای خزر اعالم می کنند که باید رژیم 
که  دارد  سؤال  جای  کنند،  تبیین  را  خزر  دریای  حقوقی 
چه چیزی را می خواهند تبیین کنند وقتی که رژیم حقوقی 

وجود دارد؟ 
اینکه  اول  بگیریم،  نظر  در  را  نکته  چند  باید  اینجا  در 
ایران.  در  نه  است  داده  رخ  شوروی  اتحاد  در  فروپاشی 

کشورهای  برای  جدیدی  وضعیت  فروپاشی  بنابراین 
درواقع  و  ایران  نه  این کشور محسوب می شود  جانشین 
کشورهای استقالل یافته باید هزینه فروپاشی شوروی را 
یافته حوزه  تازه استقالل  ایران. چهار کشور  نه  بپردازند 
باید بپذیرند که در سهم شوروی در دریای  دریای خزر 
نمی توانند  حقوقی  لحاظ  به  و  هستند  شریک  هم  با  خزر 
رژیم  برای  قبلی  معاهدات  از  غیر  را  جدیدی  وضعیت 

حقوقی دریای خزر به وجود بیاورند. 
نظر  در  باید  خزر  دریای  خصوص  در  که  دیگری  نکته 
گرفت، این است که ایران به عنوان قدیمی ترین ساکن این 
دریا، درواقع حقوق تاریخی هم دارد و باید منافع بیشتری 
حقوق  از  ایران  که  می بینیم  اما  باشد  داشته  دریا  این  در 
هم  دریا  این  انرژی  ذخایر  و  منابع  از  خود  شده  ثابت 

استفاده نمی کند. 
این در حالی است که قزاقستان و روسیه اکنون بیشترین 
استفاده را از تمامی منابع این دریا می کنند و ترکمنستان و 

آذربایجان هم از منابع انرژی آن بی بهره نیستند.
اما گویی ایران هیچ  حق و حقوقی ندارد چرا که تاکنون چه 
قبل از فروپاشی شوروی و پس از آن هرگز از سهم خود 
از منابع انرژی این دریا استفاده نکرده است. البته پیش از 
فروپاشی و در دوره جنگ سرد غرب و شرق با احتمال 
هزینه  می تواند  خزر  زیرزمینی  منابع  از  بهره گیری  اینکه 
سیاسی برای ما درپی داشته باشد، از این منابع استفاده 
این  بهره برداری  هزینه  گفته شد  نیز  آن  از  و پس  کردیم 
منابع توجیه اقتصادی ندارد و این بی توجهی ایران به سهم 
خود از منابع زیرزمینی این دریا از یک سو و زیاده خواهی 
قالب  در  که  خزر  دریای  حوزه  کشورهای  سایر  توسط 
تبیین دریای خزر مطرح می شود، اکنون موضع ایران مقابل 
حقوق خود در دریای خزر حساس تعبیر می شود. اما از 
از کشورهای  قوانین حقوقی سهم هریک  یک سو هرچند 
دریای خزر را مشخص کرده اما باید درنظر داشت حقوق 
متکی به قدرت است و در واقع شکل مناسبات بین المللی 
در دستیابی به حقوق بین المللی بسیار تعیین کننده است و 
در این میان باید ببینیم از چه امتیازاتی در مقابل شرکای 
حقوقی  به لحاظ  بتوانیم  تا  هستیم  برخوردار  خزر  دریای 

حق خود را نهادینه کنیم.

قابل توجه ایرانیان مقیم انگلستان
کالسهای آموزشی جامعه ایرانیان

جهت راهنمایی و حمایت ایرانیان مقیم انگلستان
برای زندگی بهتر و آگاهانه تر در کشور انگلستان

Iranian Association Palingswick House
241 King Street, Hammersmith London W6 9LP

Tel: 02087412304-02087486682

 افزایش نظارت ناتو بر 

برنامه هسته یي ایران  
  

برخي منابع خبري گزارش دادند سازمان آتالنتیک 
شمالي )ناتو( نظارت خود را بر برنامه هاي هسته 
تالش  و  داده  افزایش  ایران  اسالمي  جمهوري  یي 
هاي تازه یي را براي کشف اطالعات بیشتر از توان 
نظامي ایران آغاز کرده است. به گزارش دیپلماسي 
برنامه  اخیراً  ناتو  و  امریکا  متحده  ایاالت  ایران، 
گسترش سپر دفاع موشکي تا خاک اروپا را مد نظر 
قرار داده اند که به ادعاي آنها هدف از آن مقابله با 
تهدیدات نظامي ایران است. یکي از مقام هاي ناتو 
به  تواند  اکنون مي  »ایران  باره گفته است؛  این  در 
کمک موشک هایش اسرائیل را هدف قرار دهد اما 
هدف ایران فراتر از اسرائیل است. ایران مي خواهد 
دامنه موشک هایش را گسترش دهد و ما پیش بیني 
را  اروپا  نقطه  هر  بتواند  ایران  آینده  در  کنیم  مي 

هدف مشک هاي خود قرار دهد.«  
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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

راهپیمایي خانواده هاي بازداشت 
شدگان ناپدیدشده شیلي 

 
به مناسبت روز زندانیان مفقوداالثر در شیلي، صدها تن از خانواده هاي 
افراد مفقوداالثر سیاسي در دوران حکومت دیکتاتوري پینوشه راهپیمایي 
پایگاه خبري اسپانیولي زبان  اعتراض آمیز برگزار کردند. به گزارش 
»میلنیو«، صدها تن از اعضاي خانواده هاي مفقوداالثرهاي سیاسي یا 
اعدام شدگان سیاسي در دوران حکومت دیکتاتوري پینوشه در شیلي با 
برگزاري یک راهپیمایي اعتراض آمیز با هر گونه عفو احتمالي وابستگان 
حکومت دیکتاتوري که به جرائم نقض حقوق بشر متهم و محکوم شده 
اند، مخالفت کردند. شرکت کنندگان در راهپیمایي، تمامًا اعضاي درجه 
یک خانواده هاي زندانیان مفقوداالثر بودند که تصاویر عزیزان خود را 
در دست داشتند و تعدادشان به بیش از 400 تن مي رسید. خانم »لورنا 
ناپدیدشده«  »بازداشت شدگان  پیساررو« رئیس جمعیت خانواده هاي 
اظهار داشت؛ ما امسال بنا داریم با این تفکر که اخیراً پیدا شده و عفو 
گسترده زندانیان را به ناقضان حقوق بشر در دوران حکومت پینوشه 
نیز تعمیم داده اند، مخالفت کنیم. در فاصله سال هاي ۱97۳ الي ۱990 
که شیلي تحت تسلط حکومت دیکتاتوري ژنرال پینوشه اداره مي شد، 
هزاران تن به دالیل سیاسي حتي بدون هر گونه محاکمه یي و به صرف 
محاکمات  در جریان  بعداً  اند.  ناپدید شده  تن  و صدها  اعدام  سوءظن 
دستور  شخصًا  شیلي  دیکتاتور  شد  مشخص  پینوشه  حکومت  عوامل 
قتل مخالفان را صادر مي کرد و دستور داده بود اجساد کشته شدگان 
را به دریا بریزند تا هیچ گونه اثري از آنان باقي نماند. از حدود یک ماه 
قبل، کلیساي کاتولیک در شیلي توصیه کرده است آن بخش از زندانیان 
که در ارتباط با جرائم مرتکبه در دوران حکومت پینوشه به زندان افتاده 
اند مورد عفو قرار گیرند. دولت شیلي این پیشنهاد را مورد توجه قرار 
داد اما در مقابل واکنش هاي شدید مردمي اعالم کرد این تصمیم شامل 

حال جرائم بر ضدحقوق بشر نمي شود.

تازه  در  گرفت.  موقتًا پس  را  پیشنهاد خود  هم  کلیسا  دیگر  از سوي   
تا  اقدام دولت شیلي در نظر دارد یک پایگاه اطالعاتي ایجاد کند  ترین 
در آن کلیه اطالعات مربوط به کساني را که در خالل دوران زمامداري 
ژنرال پینوشه دیکتاتور سابق شیلي ناپدید شده اند جمع آوري کند. به 
این  از  امیدوارند  شیلي  مقامات  سي  بي  بي  تلویزیوني  شبکه  گزارش 
طریق بتوانند با جمع آوري هزاران نمونه دي ان اي خانواده ها به آنها 
در شناسایي بقایاي قربانیاني که همچنان ناپدید هستند، کمک کند. در 
خبر دیگر منابع قضایي شیلي اعالم کردند یک قاضي این کشور دستور 
دستگیري حداقل ۱29 تن از نیروهاي امنیتي این کشور را به اتهام نقض 

حقوق بشر در دوران دیکتاتوري آگوستو پینوشه صادر کرد. 

ظهور مسیح در روسیه 
 یک مامور سابق پلیس راهنمایی و رانندگی روسیه ادعا می کند مسیح زمان 

است.
 سرگئی توروپ که پیش از در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 
۱99۱ فرقه »ویراسیون« را تشکیل داده بود ، ادعا می کند مسیح دوران حاضر 
است .به گزارش این سایت ، نظام آباد سرگئی توروپ 4۸ ساله مدعی است که 
در یکی از شب های سال ۱99۱، مشغول کار بوده که ناگهان حس عجیبی به او 
دست می دهد و بالفاصله به او الهام می شود که مسیح دوم است و برای هدایت 

مردم برگزیده شده است. پس از آن نام خود را به »ویراسیون« تغییر و فرقه 
ای »ویراسیون« را تشکیل می دهد.

توروپ در حال حاضر 5 هزار پیرو دارد که همگی خانه و کاشانه خود را ترک کرده اند و به همراه توروپ، همسر و ۶ فرزندش 
در کوه پایه های سیبری، در روستای »پتروپاولووکا« سکنی گزیده اند. اهالی این روستا مبدا تاریخ خود را سال تولد توروپ قرار 

داده اند؛ با توجه به اینکه توروپ 4۸ ساله است اهالی این روستا در سال 49 به سر می برند!
پیروان او گیاه خوار و از کشیدن سیگار و مصرف الکل منع شده اند. افراد عضو فرقه ی »ویراسیون« میالد حضرت مسیح را جشن 
نمی گیرند و سالروز اولین خطابه ی توروپ را عید خود می دانند.توروپ در سال های اخیر به کشورهای فرانسه، هلند و ایتالیا نیز 
سفر کرده تا در آنجا نیز عده ای را به کیش خود درآورد.محبوبیت این مرد در روسیه، نمونه بارزی از تمایل قلبی مردم روسیه به 

شخصیت پرستی است، میلی که به زمان راسپوتین باز می گردد. شخصیت پرستی، اطاعت بی چون و چرا از یک فرد است که عمدتا 
رنگ و بوی مذهبی داشته و برای فرد صاحب قدرت منشأ الهی قایل می شوند. استالین نیز در زمان حکومت خود از اشتیاق مردم به 

پرستش فرد صاحب قدرت بهره می گرفت و اقدام به تشکیل »کیش شخصیت پرستی« نمود.

مسکو ناز ورشو 
را می خرد

در  پوتین  دوستانه  اظهارات  که  باورند  این  بر  کارشناسان  از 
خصوص لهستان در حقیقت نوعی نازکشی از دولت این کشور 

است.
نخست وزیر روسیه والدیمیر پوتین به مناسبت هفتادمین سالگرد 

از  سفر  این  در  پوتین  رفت.  لهستان  به  دوم  جهانی  جنگ  آغاز 
دادند  نشان  خود  از  جنگ  این  در  روس  سربازان  که  شجاعتی 

قدردانی کرد. این دیدار در حالی انجام می گیرد که از چند هفته 
آنها در جنگ  پیش مناقشه میان روسیه و لهستان بر سر نقش 
جهانی دوم باال گرفته بود. پیش از این روسیه اسنادی طبقه بندی 
با  لهستانی ها  همکاری  از  آن  براساس  که  کرده  رو  را  شده 
رژیم نازی آلمان پیش از آغاز جنگ جهانی پرده برداشته شده 
دونالد  خود  لهستانی  همتای  با  مشترک  نشستی  در  پوتین  بود. 
و  شجاعت  به  همواره  روسیه  گفت:  خصوص  این  در  تاسک 
قهرمان پروری لهستانی ها در آن جنگ اذعان داشته است. ما یاد 
و خاطره سربازان و افسران لهستانی را که در سال ۱9۳9 مقابل 

نازی ها ایستادند همواره گرامی می داریم.

این  در  لهستان  به  پوتین  تاریخی خواندن سفر  با  تاسک  دونالد 
بار دیگر به آنچه در  این دیدار نشان داد که ما  خصوص گفت: 
گذشته میان ما رفته است ایمان داریم و اکنون قرار است آینده را 
بر پایه همین اطمینان در گذشته بسازیم. روابط روسیه و لهستان 
در  متحده  ایاالت  که  است  در حرکت  مثبتی  مسیر  در  حالی  در 
زمان  در  ندارد.  خوبی  میانه  لهستانی ها  با  چندان  حاضر  حال 
ریاست جمهوری جورج بوش اصرارهای او برای استقرار سامانه 
دفاع موشکی در خاک لهستان در نهایت منجر به تیر گی روابط 

روسیه با لهستان شد. 

اکنون اما باراک اوباما دموکرات بر مسند قدرت نشسته است و 
برخی نزدیکان به او ادعا می کنند که باراک چندان به استقرار این 
سامانه ایمانی ندارد. جمهوری چک و لهستان دو کشور اروپای 
شرقی هستند که از مدت ها پیش برای پذیرفتن سامانه موشکی 
ایاالت متحده اعالم آمادگی کرده بودند. مسکو از مخالفان جدی 
از  بسیاری  است.  فوق  دو کشور  در خاک  این سامانه  استقرار 
در  پوتین  دوستانه  اظهارات  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
خصوص لهستان در حقیقت نوعی نازکشی از دولت این کشور 
واشنگتن  و  میان ورشو  اختالف ها  میزان  بر  اندک اندک  تا  است 
در  پوتین  سکوت  از  ورشو  در  کرملین  منتقدان  برخی  بیفزاید. 
ابراز  لهستان  حق  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  جنایت های  برابر 

از جمله  آن زمان  در  لهستانی  کردند. کشتار سربازان  ناراحتی 
دلخوری های لهستانی ها از اتحاد جماهیر شوری سابق است.

با  مهمانی  در  لهستان  رئیس جمهوری  که  حالی  است  در  این 
حضور پوتین به این مسئله اشاره کرده و گفت: مسکو از پشت 
به لهستانی ها خنجر زد. این اظهارات چندان به مذاق روس هایی 
خوش نمی آید که حوادث جنگ جهانی دوم و پیروزی بر نازی ها 
را افتخاری برای خود می دانند. براساس برخی آمارهای رسمی 
در جنگ جهانی دوم 25 میلیون شهروند شوروی سابق جان خود 
را از دست دادند. در این میان وطن پرستانی هم هستند که اعتقاد 
نجات  را  اروپا  تا شرق  کردند  فدا  را  جان خود  افراد  این  دارند 
آخرین  براساس  درآورند.  خود  اشغال  به  را  آن  آنکه  نه  دهند 
نظرسنجی های انجام گرفته هم دوسوم روس ها اعتقاد دارند که 
شوروی سابق توان این را داشت تا به تنهایی آلمان را شکست 

دهد. 

در رسانه های روسیه همچنان موضوع جنگ جهانی دوم و نقش 
بود  گذشته  هفته  همین  است.  بحران آفرین  دشمنان  و  دوستان 
افشا  را  طبقه بندی شده ای  اسناد  این کشور  تلویزیون رسمی  که 
آلمان  دولت  با  همکاری  به  متهم  لهستان  آن  اساس  بر  که  کرد 
ژاپن  و  آلمان  کمک  به  لهستان  اسناد  این  براساس  بود.  شده 
نقشه حمله به اتحاد جماهیر شوروی را کشیده بود. پس از این 
ادامه  را  بازی  هم  اطالعات خارجی روسیه  اشغالگری سرویس 
داده و رهبران وقت لهستان را به تالش برای تفرقه افکنی در اتحاد 
جماهیر شوروی سابق متهم کرد. رسانه های لهستان اما صحت 
این ادعاها را زیر سؤال برده و از کرملین پرسیدند که چرا این 

همه سال با وجود داشتن این اسناد سکوت کرده است؟

با وجود تمامی این اختالف ها بسیاری از تحلیلگران بر این باورند 
که پوتین با سفر به لهستان آن هم در چنین شرایطی باز از ذکاوت 

روسی خود استفاده کرده است.



9 هفته نامه پرشین جمعه 13 شهریور ماه 1388   -  شماره 112

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

www.iranianstudy.com

معاون سازمان اطالعات 
افغانستان کشته شد

در اثر انفجار انتحاري در مسجدي در افغانستان معاون سازمان 
اطالعات این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، بنا 
به اعالم مقامات رسمي افغانستان بر اثر وقوع یک انفجار انتحاري 
در مسجدي واقع در شهر مهترالم مرکز استان لغمان در شرق 
افغانستان 2۳ تن از جمله ۱۸ غیرنظامي و چهار مقام دولتي کشته 
خبري  کنفرانس  یک  در  لغمان  فرماندار  مشعل  اهلل  لطف  شدند. 

معاون  لغماني«  »عبداهلل  شدگان  کشته  میان  در  داشت؛  اظهار 
افزود؛  وي  شود.  مي  دیده  افغانستان  اطالعات  سرویس  رئیس 
رئیس شوراي استان لغمان، رئیس اجرایي استان و رئیس امور 
غیرنظامي   ۱۸ از  هستند.  شدگان  کشته  میان  در  استان  مذهبي 
کشته شده نیز سه تن زن هستند. »سیداحمد صافي« سخنگوي 
استاندار لغمان در مصاحبه با خبرنگاران محلي گفت؛ این حادثه 
ساعت ۳0/۱0 صبح دیروز )چهارشنبه( در شهر »مهترالم« مرکز 
منفجره  مواد  انتحارکننده  فرد  که  داد  زماني روي  لغمان  استان 
جاسازي شده در لباس خود را در ورودي یک مسجد منفجر کرد. 
»عبداللطیف قیومي« رئیس اداره بهداشت و درمان استان لغمان 
نیز در مصاحبه یي گفت؛ از آنجا که قربانیان و زخمي هاي این 
حمله تروریستي به بیمارستان هاي متعدد استان هاي ننگرهار و 
لغمان منتقل شده اند، هنوز آمار دقیقي از تلفات و مجروحان این 

حادثه در دست نیست. 

طالبان  عهده  بر  را  انتحاري  این حمله  دولتي مسوولیت  مقامات 
انفجار اعالم کرد  مي دانند زیرا سخنگوي این گروه پس از این 
هدف از این اقدام کشتن معاون سازمان اطالعات افغانستان بوده 

است. در واکنش به این حمله یک نماینده سازمان ملل متحد روز 
چهارشنبه با محکوم کردن این حمله انتحاري که به کشته شدن 
معاون اطالعات افغانستان منجر شد، آن را غیرقابل توجیه خواند. 
افغانستان طي چند روز گذشته  انفجار در حالي رخ داد که  این 
همچنان درگیر نتایج انتخابات ریاست جمهوري و آمارهاي تازه 

از تقلب در این انتخابات بوده است. 

در تازه ترین اخبار مربوط به بروز تقلب رهبران قبیله یي جنوب 
افغانستان از حامد کرزي به دلیل جعل بیش از 2۳ هزار راي به 
نفع خود شکایت کردند. آنها در مورد جزییات این تقلب اینچنین 
توضیح دادند؛ درست یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوري 
به  موسوم  افغانستان  جنوب  در  قبیله  یک  رهبران  افغانستان 
»بارز« گردهم آمدند تا تصمیم شجاعانه یي بگیرند. آنها حمایت 
خود را از کرزي متوقف و از عبداهلل عبداهلل رقیب اصلي وي اعالم 
قندهار  جنوبي  شهر  به  هواپیما  با  عبداهلل  عبداهلل  کردند.  حمایت 
رفت تا حمایت این قبیله را دریافت کند. رهبران این قبیله که در 
منطقه یي موسوم به شورابک زندگي مي کنند آماده بودند تا یک 
پیروزي قاطع منطقه یي را به عبداهلل عبداهلل تقدیم کنند. رهبران این 
نیفتاد و در عوض معاونان  اتفاق  امر هرگز  این  اما  قبیله گفتند، 
احمد والي برادر کرزي رهبر شوراي استاني قندهار و قدرتمند 
شورابک  فرماندار  بارز  آقا  افغانستان،دل  جنوب  در  فرد  ترین 
راي  اخذ  45حوزه  تمام  انتخابات  روز  در  و  کرده  بازداشت  را 
تایمز  نیویورک  روزنامه  نوشته  به  کردند.  تعطیل  را  منطقه  این 
صندوق هاي راي این منطقه به مقر این منطقه برده شدند؛ جایي 
که بارز و دیگر رهبران قبیله یي مي گویند ماموران پلیس محلي 

صندوق ها را با هزاران راي پر کرده اند. 

این  از  پایان روز راي گیري 2۳هزار و 900راي  افزود؛ در  وي 
منطقه به کابل منتقل شد که همگي در حمایت از کرزي بودند در 
حالي که حتي یک نفر هم در منطقه شورابک راي نداد. اتهامات 
تاکنون جدي  قبایل شورابک  از رهبران  بارز و چندین تن دیگر 
ترین اتهامات علني شده علیه دستگاه انتخاباتي کرزي بوده که با 
سیلي از شکایات مبني بر بروز تقلب انتخاباتي از سراسر کشور 
مواجه هستند. در همین راستا همزمان با افزایش این شکایت ها، 
شبکه خبري آنتي وار )ضدجنگ( گزارش داد رهبران قبایل این 
کشور به منظور اعالم یک پیروز واقعي در انتخابات و برقراري 
رئیس  استعفاي  خواستار  موقت  دولت  توسط  کشور  در  امنیت 
افزاید؛  مي  ادامه  در  وار  آنتي  شدند.  افغانستان  فعلي  جمهوري 
نامزدها پیشي گرفته است که هر  از دیگر  حامد کرزي درحالي 
ریاست  انتخابات  در  تقلب  درباره  بیشتري  هاي  گزارش  روز 
جمهوري افغانستان منتشر مي شود. بر اساس این گزارش، در 
شکایت هاي موجود به فروختن آرا به مبلغ کمتر از هشت دالر 
در روز انتخابات ریاست جمهوري افغانستان و استفاده از جوهر 
پاک شدني اشاره شده است. همچنین کمیسیون مستقل انتخابات 
افغانستان اعالم کرده است تاکنون 700 گزارش مبني بر تقلب در 

انتخابات و تهدید راي دهندگان منتشر شده است.

گفت: ۱۳۳ زن همدانی دو قلو زاییدند.
گفتم :حتمآ می خواستند مرگ و میری را که در اثر استعمال مواد مخدر و 

کراک و اکستازی و غیره را به وجود می آید را جبران کنند!
گفت: در گوشه و کنار شهر چه می گذرد.

می  پارتی  بدنبال  کنارش  در  ،و  دهند  می  پارتی  اش  گوشه  گفتم:هیچ،در 
گردند!

گفت:زکریای رازی فروردین ماه به شیرازی می آید .
گفتم: مرده هم مرده های قدیم ، مرده های این دوره تا قبرستان هم نمی 

توانند بیایند!
گفت:صادرات 7 ماهه استان ۱40  درصد افزایش یافته است.

گفتم: نه ماهه که شد معلوم می شود!
گفت:پروتکل کشوری درمان معتادان به زودی ارائه می شود.

گفتم: تا پروتکل بیاید ارائه شود معتادان یا مرده اند یا ایدز گرفته اند!

گفت: خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران 45 روزه مجوز می گیرند.
گفتم: بیچاره خارجی ها فکر کرده اند علی آباد هم شهراست!

گفت: علم بهتر است یا ثروت ؟
گفتم: علم بهتر است با ثروت.

گفت: هزاران تن برنج وارداتی در جنوب تهران دفن شد.
گفتم: مگر مرده ها نباید برنج بخورند!

گفت: مردان قد بلند تحصیالت بیشتری دارند.
گفتم: اگر اینطور بود که محمود آقا رئیس جمهور نمی شد!

از آن حرفها
جنازه  تشیع  به  هم  آنها  تا  بروید  دیگران  جنازه  تشّیع  به  همیشه 
احماقانه  های  بندی  خالی  همان  یق  برا«حقا  »یوگی  بیایند.  شما 
هستند.»رونالد ریگان«بسیاری از دروغها درباره افراد احمق ،دروغ 

است.»مارلون براندو«

تلنگر
صمد شکارچی 

نحوه همکاری
با هفته نامه پرشین

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

در این نشریه ارسال نمایند:
پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   ۱-
پناهندگان، مهاجرین، دانشجویان 
و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی 
و اخبار ایرانیان منتشر می شود 
یا غیر  باید مستقیم  آثار  و طبعا 
مرتبط  موضوع  این  به  مستقیم 
مورد،  این  به  توجه  با  باشند. 
در  دیگري  محدودیت  گونه  هیچ 
تعداد آثار ارسالي و عناوین آنها 

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

فینگلیش جدا خودداري نمائید!
ویرایش  باید  ارسالي  آثار   ۳-
شده و عاري از اغالط امالیي و 

آماده براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي باید داراي 
کوتاه  توضیح  و  )تیتر(،  عنوان 
برگرفته  )سوتیتر(  اي  جمله  یک 
از خود متن باشد. ضمنا با توجه 
به قالب صفحات نشریه، مشخص 
براي  را  خود  مطلب  که  کنید 
نشریه  صفحه  کدام  در  انتشار 
ارسال مي کنید. در صورت عالي 
بودن  دار  دنباله  و  مطلب  بودن 
مخصوص  جدیدي  صفحه  آن، 

ایجاد خواهد شد و نویسنده  آن 
از همکاران جدید و ثابت پرشین 

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

ما خود اقدام به تهیه آن نمائیم.
هفته  یک  حداقل  باید  مطالب   ۶-
ارسال  نشریه  انتشار  از  قبل 
است  ممکن  حال  این  با  گردند. 
مطالب  تعداد  زیادبودن  علت  به 
یا مناسبتي بودن آن،  رسیده، و 
برخي از مطالب در شماره هاي 

بعدي منتشر شوند.
و  طراحان  عکاسان،   7-
کاریکاتوریست ها مي توانند آثار 
خود را با توضیحات مربوطه و 
نشریه  براي  خوب،  کیفیت  با 

ارسال نمایند.
نام  نام و  -۸ در صورت عالقه: 
شخصي،  مشخصات  خانوادگي، 
قبلي  تجربیات  و  وبالگ  آدرس 

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

و ارسال نمائید.
-۱0 هفته نامه پرشین در گزینش 
و ویرایش آثار آزاد است. هرگونه 
تغییر محتوایي قبل از انتشار به 

اطالع نویسنده خواهد رسید.
آدرس  به  را  خود  آثار   ۱۱-

اینترنتی زیر
 info@persianweekly.co.uk  

ارسال نمائید. 
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

خودداري خارجي ها 
از تحویل تجهیزات دو 

فاز پارس جنوبي 
 

 »استکبار جهاني خیال مي کند ملت بزرگ ایران را 
مي تواند با این حرکات بچگانه و زشت از حرکت 
دستان  با  که  حالي  در  دارد،  باز  کمال  سمت  به 
پرتوان و همت آهنین ملت ایران تمام موانع را از 
پیش رو برداشته ایم. هم خدا را شکر مي کنیم و 
اندازي دشمنان  به رغم سنگ  که  هم خوشحالیم 
قسم خورده نظام پروژه هاي پرافتخار یکي پس از 
دیگري به ثمر نشسته است.« )محمود احمدي نژاد، 
2۳ اسفند ۱۳۸7، راه اندازي فازهاي 9و۱0 پارس 

جنوبي، خبرگزاري فارس(

 محمود احمدي نژاد در آن روزها پشت سر هم 
پروژه هایي را افتتاح مي کرد که به گمان بسیاري 
از دست اندرکاران این پروژه ها هنوز آماده بهره 
برداري و راه اندازي نبود و بیشتر جنبه تشریفاتي 
ها  اندازي  راه  این  ماحصل  و  داشت  تبلیغاتي  و 
چیزي شد که پس از بیش از پنج ماه از افتتاح این 
دو فاز هنوز این دو فاز گاز ندارند و راه اندازي 
در  خارجي  هاي  شرکت  خودداري  دلیل  به  آن 
عدیده  مشکالت  با  چاهي  درون  تجهیزات  تحویل 

یي روبه رو است.

ملي  شرکت  ریزي  برنامه  مدیر  را  موضوع  این 
نفت در حالي عنوان مي کند که چند روز گذشته 
نقره کارشیرازي معاون وزیر نفت از عدم سرمایه 
گذاري مناسب در صنعت نفت خبر داد و نسبت به 
آینده فازهاي پارس جنوبي هشدار داد. به گزارش 
تاخیر  درباره  دلپریش  عبدالمحمد  ها  خبرگزاري 
شد  افتتاح  اسفندماه  که  فاز  دو  این  اندازي  راه 
 9 فاز  هاي  چاه  بود  قرار  گفته مسووالن  طبق  و 
پارس جنوبي از بهار امسال و چاه هاي فاز ۱0 در 
شهریور امسال وارد مدار تولید شوند، مي گوید؛ 
مشکل اصلي در بهره برداري از این دو فاز پارس 
جنوبي مربوط به تامین تجهیزات و ادوات درون 
شرکت  با  که  خارجي  هاي  شرکت  است.  چاهي 
ملي نفت قرارداد داشتند به دالیلي از تحویل پکیج 
ادوات خودداري کرده اند. دلپریش مي افزاید؛ پس 
شروع  داخلي  شرکت  دو  اکنون  هم  اقدام  این  از 
ترتیب  این  به  که  اند  کرده  قطعات  این  به ساخت 
تالش مي شود تجهیزات مورد نیاز باقیمانده این 
این  شود.  تامین  داخل  از  جنوبي  پارس  فاز  دو 
تولید رسیدن چاه  به  مقام مسوول درباره زمان 
هاي دریایي فازهاي 9 و ۱0 پارس جنوبي اظهار 
از  گرفته حاکي  هاي صورت  بیني  پیش  کند؛  مي 
آن است که حداقل یک فاز از بخش دریا تا پایان 

تابستان امسال وارد مرحله تولید شود.

مدیرعامل  وکیلي  علي  گزارش،  این  اساس  بر 
شرکت نفت و گاز پارس فروردین ماه امسال در 
رابطه با تحریم تجهیزات درون چاهي فازهاي 9 
و ۱0 پارس جنوبي در جمع خبرنگاران گفته بود؛ 
تاکنون راه اندازي پاالیشگاه هاي خشکي نصب و 
به  زیردریایي  لوله  خطوط  و  سکوها  اندازي  راه 
پایان رسیده و حتي حفاري تا سرمخزن نیز انجام 
از  برخي  توقیف  دلیل  به  افزود؛  او  است.  شده 
تجهیزات سرچاهي در کشور نروژ توسط شرکت 
امریکایي »ودرفورد« تولید گاز از دریا از این دو 
وکیلي  است.  نشده  آغاز  هنوز  پارس جنوبي  فاز 
از  تولید گاز  براي  ابداع روش جدید  به  با اشاره 
مي  بیني  پیش  بود؛  کرده  اظهار   9 فاز  سکوهاي 
تیرماه  تا   9 فاز  از  گاز  تولید  روش  این  با  کنیم 
سایر  و  گاز  تولید  عدم  اما  شود.  آغاز  امسال 
محصوالت جانبي در این دو فاز بر اساس اعالم 
میلیارد  یک  حدود  ساالنه  ساز  جشن  اهلل  سیف 
مي  نصیب کشور  النفع  عدم  دالر  میلیون   ۳00 و 
کند. این در حالي است که در حال حاضر شریک 
قطري ایران در پارس جنوبي روزانه بیش از چهار 
میلیارد فوت مکعب گاز نسبت به طرف ایراني از 
میدان پارس جنوبي برداشت مي کند که پیش بیني 
مي شود با تکمیل دو پروژه جدید تولید گاز قطري 
ها از این میدان گازي افزایش چشمگیري یابد. این 
در حالي است که مدیران ایران همچنان مدعي اند 
ایران به اندازه قطر از این میدان برداشت مي کند. 

 

صنعت بیمه جهان گرفتار آنفلوآنزاي خوکي 
 

یک کارگزاري بین المللي بیمه با اشاره به پوشش هاي مختلف بیمه یي توسط شرکت هاي بیمه، به بررسي پیامدها و 
تاثیرات شیوع آنفلوآنزاي خوکي بر صنعت بیمه دنیا پرداخت. مجله تخصصي آسیا اینشورنس در آخرین شماره خود 
طي گزارشي به بررسي آثار و پیامدهاي آنفلوآنزاي خوکي بر صنعت بیمه پرداخته است. در این گزارش آمده است؛ 
مارش که یکي از کارگزاران بین المللي در امر بیمه است، طي تحلیلي تاکید کرد شیوع ویروس آنفلوآنزاي خوکي بدون 
شک بر برنامه هاي بیمه هاي بازرگاني صرف نظر از اندازه یا بخش آن موثر خواهد بود. این گزارش حاکي است؛ از 
جمله تاثیرات آنفلوآنزاي خوکي بر بیمه مسوولیت کارفرمایان، مسوولیت کاال و خدمات، پوشش مسوولیت آسیب هاي 
محیطي )EIL(، بیمه سفرهاي بازرگاني و بیمه اموال است. با این وجود مارش خاطرنشان مي سازد خسارت به اموال 
یا وقفه در فعالیت هاي بازرگاني زماني تحت پوشش است که این فرآیند با توجه به عوامل موجود در بیمه نامه از قبیل 

خطرات تحت پوشش درخصوص اموال و براساس اصول مندرج در بیمه نامه اتفاق بیفتد. 

مارش مي افزاید؛ بیمه گران درصدد 
با  که  هستند  موضوع  این  اثبات 
کشف  یا  واقعي  رویداد  به  توجه 
و  قضایا  در  آن  مکانیسم  و  علت 
آنفلوآنزاي  وجود  یي،  بیمه  مسائل 
حتي  )یا  فیزیکي  آسیب  خوکي، 
را  نامه  بیمه  سرمایه  به  خسارت( 
معنا  این  به  این  شود.  نمي  شامل 
است که خواستار پرداخت خسارت 
و  کاال  به  فیزیکي  آسیب  زمینه  در 
خدمات نیستند. با این وجود، مارش 
حداقل  چون  سازد  مي  خاطرنشان 
پوشش بیمه یي براي بیماري هاي 
است  فراهم  انگلستان  در  عفوني 
نیز  خوکي  آنفلوآنزاي  نتیجه  در 

مستثني نبوده و تحت پوشش است. در ادامه گزارش آمده است؛ این عبارت معمواًل به معني پوشش اولیه بیمه یي با 
یک دوره پرداخت سه ماهه براي خسارت و به شکل فوق العاده از مبلغ 500 هزار یورو تا سقف پنج میلیون یورو را 
شامل مي شود. عالوه بر این مارش تشریح مي کند فسخ بیمه نامه هایي که قبل از شیوع خطر آنفلوآنزاي خوکي صادر 
شده اند، یک هزینه و یک تهدید محسوب مي شود و نمي توان غرامت آنفلوآنزاي خوکي را مستثني ساخت و بیمه گر 
ملزم به پرداخت خسارت است. در عمل این به آن معني است که بیمه گران و سازمان هاي ذي ربط براي پیشگیري از 
شیوع آنفلوآنزاي خوکي باید اقدامات الزم نظیر برگزاري کنفرانس جهت معرفي آنفلوآنزاي خوکي و چگونگي شیوع آن 
و همچنین توصیه به خودداري از سفر به مناطق ممنوع یا اعمال محدودیت براي سفر به مناطقي که در معرض این خطر 

قرار دارد را انجام دهند. 

استان های 
بحران زده

استانی  تفکیک  به  نگاهی 
نشان  زده  بحران  واحدهای 
واحدهای  تعداد  نظر  از  می دهد 
 5۱9 با  یزد  استان  دار  مشکل 
واحدهای  تعداد  بیشترین  واحد 
بحران زده را به خود اختصاص 
داده است و از نظر میزان بدهی 
زده  بحران  واحدهای  معوقه 
از 74  بیش  با  خراسان رضوی 
میزان  باالترین  تومان  میلیارد 
بانکی  سیستم  به  معوقه  بدهی 
کشور را بین ۳0 استان کشور 

دارند.

واحد   ۸ با  هرمزگان  استان 
تعداد  کمترین  بحران زده 
بدهی  استمهال  تقاضای 
را  در کشور  تولیدی  واحدهای 
میزان  نظر  از  و  است  داشته 
خراسان  استان  معوقه  بدهی 
تومان  2/2میلیارد  با  شمالی 
را  میزان  کمترین  معوقه  بدهی 
در میان استانهای کشور داشته 

است.  
 ۳2 با  تهران  استان  میان  دراین 
9/۳۸میلیارد  میزان  به  واحد 
واحدهای  تعداد  نظر  از  تومان 
هیأت  تأیید  مورد  زده  بحران 
دوم  و  بیست  رتبه  در  وزیران 
و از نظر میزان بدهی معوقه در 

رتبه نهم این جدول قرار دارد.
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شرکت نفت براي واردات 
گازوئیل پول ندارد 

 
براي تکمیل ظرفیت مخازن کشور تا آبان ماه امسال باید در مجموع 
حدود یک میلیارد و ۸00 میلیون لیتر گازوئیل وارد شود اما شرکت ملي 

منابع  کسري  دلیل  به  نفت 
این  واردات  به  قادر  مالي 
به  نیست.  سوخت  میزان 
گزارش مهر، در حال حاضر 
کشور  گازوئیل  موجودي 
سازي  ذخیره  مخازن  در 
انبارهاي  و  ها  نیروگاه 
شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي ۳ میلیارد و ۶70 
در  این  است،  لیتر  میلیون 

حالي است که امکان افزایش این موجودي تا سقف 5 میلیارد و 700 
میلیون لیتر وجود دارد. در این رابطه اواخر تیرماه امسال سیدنورالدین 
هاي  فرآورده  پخش  و  پاالیش  ملي  شرکت  مدیرعامل  زاده  شهنازي 
نفتي ایران در گفت وگو با مهر از آغاز واردات گازوئیل تا مردادماه 
امسال خبر داده و گفته بود؛ براي تکمیل موجودي مخازن گازشوئیل 
نیروگاه ها و انبارهاي شرکت نفت تا پیش از فرارسیدن زمستان باید 
از محل واردات کسري آنها جبران شود. اما با توجه به اینکه بر اساس 
قانون بودجه ردیفي براي تامین مالي واردات گازوئیل مشخص نشده 
است، شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي در شرایط فعلي 
این در  ندارد.  نفتي  استراتژیک  فرآورده  این  واردات  براي  یي  بودجه 
حالي است که پس از پشت سر گذاشتن زمستان مالیم در سال گذشته 
تقریبًا  نفت  انبارهاي شرکت  و  ها  نیروگاه  مخازن  گازوئیل  موجودي 
دست نخورده باقي ماند و پس از ممنوعیت واردات گازوئیل در سال 
جاري، مسووالن شرکت نفت براي تامین سوخت مورد نیاز از ابتداي 
امسال اقدام به برداشت از مخازن کشور کرده اند. در این رابطه باید 
ابتداي  از  افزایش موجودي ذخایر  تولید داخل و  براي جبران کسري 
سال جاري به طور متوسط روزانه بیش از ۱0 میلیون لیتر گازوئیل 

وارد کشور مي شد. 

واردات ایران با رشد 
22 درصدي به 19 

میلیارد دالر رسید  
 

 تازه ترین آمارهاي گمرک نشان مي دهد 
ارزش صادرات ایران باز هم کاهش یافته 
و در مقابل دالرهاي نفتي که این روزها 
به دلیل کاهش قیمت نفت نایاب به نظر 
دالر  میلیارد   19 خرید  صرف  رسد،  مي 

کاالي وارداتي شده است.
 بررسي هاي به عمل آمده در دفتر آمار و فناوري اطالعات و 
ارتباطات گمرک ایران نشان مي دهد ۱9 میلیون و 94۳ هزار و 
20 تن انواع کاال به ارزش ۱9 میلیارد و 7۸5 میلیون و 70 هزار 
دالر وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از نظر وزن 70/2۱ درصد افزایش داشت و به لحاظ ارزش 
با کاهش ۸۱/۱۶ درصدي همراه بود. همچنین ارزش صادرات 
غیرنفتي در این دوره بدون احتساب میعانات گازي از نظر وزن 
۶9/۱۶ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۱9/۱2 درصد کاهش 
داشته است. البته در مدت یادشده بدون احتساب میعانات گازي 
هفت میلیارد و ۱92 میلیون و ۸00 هزار دالر انواع کاال صادر 
 ۸05 و  میلیون   ۱۶ صادراتي  کاالي  میزان  این  وزن  که  شد 
هزار و 400 تن بود. همچنین صادرات غیرنفتي در این مدت با 
احتساب میعانات گازي به 20 میلیون و 75۸ هزار و ۶40 تن و 
به ارزش 9 میلیارد و ۱۸۸ میلیون و 5۶0 هزار دالر رسید که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 2۸/۱9 درصد 

افزایش و به لحاظ ارزش 75/۱7 درصد کاهش داشت. 

مهم ترین کاالهاي صادراتي و وارداتي 

در این مدت سهم میعانات گازي از کل ارزش صادرات غیرنفتي 
به 72/2۱ درصد و سهم محصوالت پتروشیمي به ۶۶/2۸ درصد 
صادرات  کل  ارزش  از  درصد   ۶2/49 حال  همین  در  رسید. 
غیرنفتي نیز به سایر کاالها اختصاص داشته است. البته در این 
مدت صادرات میعانات گازي و محصوالت پتروشیمي از نظر 
وزن و ارزش با کاهش مواجه بود اما صادرات سایر کاالها در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 52/۱2 درصد و به 
لحاظ ارزش۸۱/4 درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت 
هر تن کاالي صادراتي 42۸ دالر و یک سنت بود که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به میزان 75/24 درصد کاهش داشته 
است. در بخش واردات نیز بیشترین ارزش و سهم واردات در 
پنج ماهه اول سال جاري به »شمش از آهن و فوالد غیرممزوج« 
دالر  هزار   500 و  میلیون   9۱5 مدت  این  دارد.در  اختصاص 
و سهم  وارد کشور شد  غیرممزوج«  فوالد  و  آهن  از  »شمش 
این کاال از کل ارزش واردات در مدت یادشده ۶۳/4 درصد بود. 
»بنزین« با اختصاص ۶۳/4 درصد از ارزش کل واردات در رتبه 

دوم و »گندم« با 2۶/4 درصد در رتبه سوم قرار دارد. 

عمده ترین شرکاي تجاري ایران 
در مدت یادشده عراق با اختصاص یک میلیارد و 4۱5 میلیون و 
4۳0 هزار دالر و ۶۸/۱9 درصد از ارزش کل صادرات مهم ترین 
شریک تجاري کشورمان در بخش صادرات بود. همچنین چین 
با واردات یک میلیارد و ۱۶0 میلیون و ۶۳0 هزار دالر انواع کاال 
از ایران با اختصاص ۳9/۱5 درصد سهم از کل صادرات ایران 
در رتبه دوم قرار دارد و امارات متحده عربي، هند و افغانستان 
نیز به ترتیب بیشترین میزان واردات را از ایران در مدت یاد 
شده داشته اند. بر اساس اعالم روابط عمومي گمرک در مدت 
یادشده امارات متحده عربي بزرگ ترین شریک تجاري ایران 
سال  اول  ماهه  پنج  طي  که  طوري  به  بود.  واردات  بخش  در 
جاري ۸۸/2۶ درصد از ارزش کل واردات کشورمان به امارات 
متحده عربي اختصاص دارد. آلمان با اختصاص ۸/۱0 درصد 
و  کره  چین،  و  دارد  قرار  دوم  رتبه  در  واردات  کل  ارزش  از 
اختصاص  به خود  را  بعدي  هاي  رتبه  ترتیب  به  نیز  سوئیس 

داده اند. 

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

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

jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae
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افزایش بدهي هاي 
خارجي ایران  

 

موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه 
ماهه سوم 2009 خود بدهي هاي خارجي 
و  میلیارد   24 را  گذشته  سال  در  ایران 
بیني  پیش  و  برآورد  دالر  میلیون   ۳5۳
کرده است این رقم در سال جاري تغییري 
نمي کند. به اعتقاد بیزینس مانیتور بدهي 
روند   ۱۳92 سال  تا  ایران  خارجي  هاي 
به  داد  خواهد  ادامه  را  خود  صعودي 
طوري که در سال آینده بدهي ایران به 24 
میلیارد و۸40 میلیون دالر و سال ۱۳90 
خواهد  دالر  میلیون   ۸2 و  میلیارد   2۶ به 
رسید. سال ۱۳9۱ سالي است که رقم 27 
بدهي  براي  دالر  میلیون   ۶4۶ و  میلیارد 
رسید  خواهد  ثبت  به  ایران  خارجي  هاي 
میلیون  میلیارد و ۶59  یک  افزایش  با  که 
دالري آن را در سال ۱۳92 به 29 میلیارد 

و ۳05 میلیون دالر خواهد رساند. 



جمعه 13 شهریور ماه 1388   -  شماره 112هفته نامه پرشین12

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

www.iranianstudy.com
30نما

رقابت 23 فیلم 
 

چهار  فرانسوي،  فیلم  چهار  امریکایي،  فیلم  شش 
از  نمایندگاني  و  آلماني  فیلم  دو  ایتالیا،  از  فیلم 
ژاپن، سریالنکا، مصر، چین، اتریش و هنگ کنگ 
براي کسب شیر طالیي شصت و ششمین دوره 

جشنواره فیلم ونیز رقابت مي کنند. 

در بخش مسابقه رسمي این دوره 2۳ فیلم براي 
هشت جایزه این بخش از جمله شیرهاي طالیي و 
نقره یي بهترین فیلم و کارگردان رقابت خواهند 

کرد. 

نام  از  خالي  تقریبًا  ونیز  معتبر  امسال جشنواره 
هاي بزرگ است و برخي فیلمسازان سرشناس از 
جمله الیور استون، جو دانته و استیون سودربرگ 
از  خارج  بخش  در  خود  هاي  فیلم  ترین  تازه  با 
مسابقه حضور دارند. ورنر هرتزوگ، مایکل مور، 
جرج رومرو، جوزپه تورناتوره، فاتح آکین، ژاک 
ریوت و ژاکو ون دورمل هم از فیلمسازان حاضر 

در بخش مسابقه هستند.

 پنج فیلم در بخش فیلم هاي نیمه شب، 2۳ فیلم 
در بخش افق ها، 9 فیلم در بخش جنبي موج نو 
سینماي ایتالیا، ۱0 فیلم در بخش رویدادهاي افق 
ها، دو فیلم سه بعدي »داستان اسباب بازي«، دو 
فیلم در بخش مرور و ۱۱ فیلم در بخش روزهاي 
این  از  که  آید  درمي  نمایش  به  دوره  این  ونیز 
ونیز  در  فیلم   7۱ جهاني  نمایش  نخستین  میان 
است. شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز ۱2 

سپتامبر به پایان مي رسد. 

اسپیلبرگ ماموریت 
ناتمام کرایتن را به 

سرانجام مي رساند  
 

ورکس  دریم  استودیو 
سینمایي  اقتباس  حق 
مایکل  رمان  آخرین  از 
به  را  فقید  کرایتن 
دست آورد که استیون 
اسپیلبرگ آن را تهیه و 
به احتمال زیاد شخصًا 
کند.  مي  کارگرداني 
اعالم  دیلي  اسکرین 
از  پیش  کرایتن  کرد 
نوامبر  در  خود  مرگ 
رمان  گذشته  سال 

و  یي  حادثه  تاریخي 
دزد  جغرافیایي  هاي  »عرض  ماجراجویانه 
دیوید  است  قرار  و  کرد  کامل  را  دریایي« 
آن  فیلمنامه  اسپیلبرگ  قدیمي  همکار  کوپ 
کامل  نسخه  کرایتن  دستیار  بنویسد.  را 
انتشارات  و  کرد  پیدا  را  دستنویس  و 
بازار  روانه  نوامبر   24 را  آن  هارپرکالینز 
پیشتر  کوپ  و  اسپیلبرگ  کند.  مي  کتاب 
»ژوراسیک  و  گمشده«  »دنیاي  رمان  دو 
پارک« کرایتن را به فیلم هایي بسیار موفق 
فیلمساز  و  اند  کرده  تبدیل  پرفروش  و 
سرشناس امریکایي در مجموعه تلویزیوني 
کرده  همکاري  فقید  نویسنده  با  هم   »ER«
موفق  فیلمنامه  دو  کوپ  اینکه  ضمن  بود، 

بلورین« و  قلمرو جمجمه  »ایندیانا جونز و 
»جنگ دنیاها« را هم براي اسپیلبرگ نوشته 
است. داستان »عرض هاي جغرافیایي دزد 
دریایي« در سال ۱۶۶5 مي گذرد و درباره 
به  نقشه دزدان دریایي براي دستبرد زدن 
بدنام  و  ثروتمندترین  از  یکي  پورت رویال 
است.  زمان  آن  در  دنیا  شهرهاي  ترین 
لوینسن،  بري  چون  فیلمسازاني 
فرانک  کافمن،  فیلیپ  وایز،  رابرت 
مارشال، ریچارد دانر و جان مک 
هاي  داستان  اساس  بر  تیرنان 
کرایتن فیلم ساخته اند که در ۶۶ 
گزارش  به  رفت.  دنیا  از  سالگي 
همکاري  درباره  اسپیلبرگ  مهر 
مایکل  گفت؛  فقید  کرایتن  با  خود 
داستانگویان  ترین  بزرگ  از  یکي 
عصر ما بود که با کتاب ها و فیلم 
افزایش  را  ما  تخیل  قدرت  هایش 
و   »ER« مجموعه  دو  با  من  داد. 
»ژوراسیک پارک« یکي از بهترین همکاري 
هاي دوران حرفه یي ام را تجربه کردم و 
مي  اینکه  از  ورکس  دریم  در  ما  همه  حاال 
را روي  او  هاي  کتاب  از  دیگر  یکي  توانیم 

پرده سینما بیاوریم، هیجان زده ایم.
مایکل  با  همکاري  سومین  فرصت  کوپ 
کرایتن را به یک رویا تشبیه کرد. فیلمنامه 
امریکایي  4۶ساله  کارگردان  و  نویس 
فیلمنامه هایي موفق چون »شیوه کارلیتو«، 
»ماموریت؛ غیرممکن«، »مردان سیاهپوش«، 
»اسپایدرمن« و »فرشتگان و شیاطین« را در 
کارنامه دارد و گفته مي شود براي فیلمنامه 
»اتاق امن« دیوید فینچر چهار میلیون دالر 

دستمزد گرفته است. 

ایراني ها در ونیز 
 

تجربه  نخستین  »چاله«  سینمایي  فیلم 
پایاني بخش  کارگرداني علي کریم در روز 
نمایش  به  ونیز  جشنواره  منتقدان  هفته 
درمي آید که رامین بحراني یکي از داوران 
و  بیست  در  اول  فیلم   ۱0 است.  بخش  این 
چهارمین دوره بخش هفته منتقدان ونیز به 
این میان هفت فیلم  از  نمایش درمي آید که 
دارند. »چاله« در  در بخش مسابقه حضور 
ونیز  منتقدان  هفته  مسابقه  از  خارج  بخش 
است. نخستین تجربه کارگرداني علي کریم 
کار  و  کسب  براي  که  است  مردي  حکایت 
تا  کرده  حفر  یي  چاله  بیاباني  یي  جاده  در 
آنها  کمک  به  او  و  بیفتند  آن  در  خودروها 
در  کند.  تعمیر  را  خودرویشان  و  بیاید 
همین بخش نخستین فیلم بلند داستاني نادر 
پذیرفته  نیز  »تهرون«  نام  به  تکمیل همایون 
شده که براي جایزه رقابت مي کند. »کیسه 
پالستیکي« رامین بحراني در افتتاحیه بخش 
مسابقه بین المللي فیلم کوتاه جشنواره ونیز 
روي پرده مي رود. این فیلم در بخش خارج 
از مسابقه فیلم کوتاه نمایش داده مي شود. 
از  که  دارند  فیلم حضور   2۶ بخش  این  در 
مي  رقابت  جایزه  براي  فیلم   ۱۸ آنها  میان 
کنند. »کیسه پالستیکي« داستان سفر هستي 
شناسانه یک کیسه در دنیایي است که همه 
مستند  هستند.  شدن  جهاني  نگران  آن  در 
داستاني »روزهاي سبز« به کارگرداني حنا 
مخملباف هم در این دوره به نمایش درمي 

آید. 

همه تان را لو می دهم؛ 
من یک آقازاده ام!

»... فنجان ام را سر می کشم و همه را لو می دهم. برادرم؛ همکارم؛ سگ 
دوست داشتنی مادرم را هم لو می دهم. اگر باز هم 27 ساله شوم؛ باز 

هم همه را لو می دهم...«
از حرف های »بادشولبرگ«budd Schulberg در برنامه  اینها بخشی 
تلویزیونی »هفته آخر تابستان« در سپتامبر ۱9۸0 است. بادشولبرگی 
که 5 آگوست امسال در 95 سالگی مرد و همچنان تا ابد پرونده خیانتش 

به همکاران و اهالی سینما بازخواهد ماند.
دنیا  به  نیویورک  در   ۱9۱4 در  اول  جنگ جهانی  شروع  با  شولبرگ 
برای مردمان  دارد و  آمریکایی جماعت 2 وجه و 2 رو  برای  آمده و 
مانند سال های 50؛ هیچ وجه  فقط یک رو. هنوز هم  دیگر سرزمین ها 
اهالی  بین  در  بود  آقازاده  یک  او  است.  نشده  اضافه  او  به  دیگری 
را  یا شولبرگ  آمریکایی جماعت  مزخرف ترینشان.  و  آمریکا  سینمای 
یک پست فطرت تمام عیار می داند و یا یک ترسوی نان به نرخ روزخور 
که البته هیچ کدام از این 2 واژه، افتخاری برای کسی ایجاد نمی کند. و 
اما برای مردمان دیگر سرزمین ها این بابا یک سناریست بوده و بس. 
حاال یک سناریو اش را عالیجناب »مارلون براندو« بازی کرده و دیگری 

را »همفری بوگارت«.
نمی تواند  هم  شولبرگ  مرگ  حتی  چیست؟  ماجرا  اما  همین.  و  همین 
کمپانی  رئیس  کسی  اگر  ببندد؟  را  او  شخصیتی  و  زندگی  داستان 
کارگزار  یک  نیز  همسرش  و  باشد  دوم  جنگ جهانی  از  بعد  پارامونت 
ارشد سینمایی در همین هنگام، نتیجه ازدواجشان ختم می شود به یک 

بچه پرروی آقازاده!
چنین  بعد  سال   ۱9 تا  شد  زاده  که   ۱9۱4 مارس   27 در  بادشولبرگ 
زندگی ای داشت. پدرش بنجامین پرسیوال شولبرگ از ۱92۱ تا ۱94۳؛ 
فیلم سینمایی را در مقام تهیه کننده تولید کرد و نفوذ و  یکصد و سه 
و  روابط عمومی  مدیر  نیز  »ادالین جف«  مادرش  داشت.  بی حد  قدرتی 
کارگزار ارشد سینمایی به ویژه در کمپانی پارامونت بود. این گونه شد 
که بادشولبرگ آزادانه دست در جیب صبح تا شب در پارامونت دهه ۳0 
چرخ می زد و فخر می فروخت. با بازیگران و کارگردانان طرح دوستی 

می ریخت و بعد زیرآبشان را می زد.
این قضیه زیرآب زنی برای این آقازاده سینمایی اهل نیویورک از همان 
اواسط دهه ۳0 تبدیل به بارزترین وجه شخصیتی شده بود. از همین 
روابط  درباره  بود  طنزی  نوشت؛  »باد«  که  خبری  اولین  که  بود  رو 
ولی  نبود.  عرف  هرگز  این  از  پیش  که  چیزی  هالیوود.  در  پشت پرده 

مقام  کار سینمایی در  اولین  به عنوان  شولبرگ جوان در سال ۱9۳7 
کارگردانی  به  می شود«  متولد  »ستاره ای  فیلم  دیالوگ های  نویسنده؛ 
قانع  او  اما  باعث مشهورشدنش شد.  البته  که  نوشت  را  وایمن  ویلیام 
نبود و تقریبًا ۸ سال بعد کتابی را بر همان روال که شرح خصوصیات 
ویژه و مناسبات فردی و خصوصی هالیوودی ها بود انتشار داد. کتابی 
که اگرچه بسیاری از روایاتش حقیقت داشت اما آبروی بسیاری را برد 

و آنها را از نان خوردن انداخت.
کرد  تقبیح  را  پسرش  هم  شولبرگ«  »بنجامین  که  رسید  بدانجا  کار 

بود شولبرگ  والدین خودمان(. هرچه  عاق  همان  مایه های  در  )چیزی 
به عنوان نویسنده ای که پدرش و مادرش از سران سینمای آمریکا به 
حساب می آمدند، دیگر در مقام خود تثبیت شد تا اینکه داستان »کمیته 
فعالیت های ضدآمریکایی«، سناتور مک کارتی و موج مک کارتیسم به 

راه افتاد.
پیش از این شولبرگ توانسته بود با توصیه  های پدرش در زمان جنگ 
بگیرد  قرار  فیلمسازی اش  تیم  و  فقید  فورد  جان  کنار  در  دوم  جهانی 
البته  بود.  زیرآب زنی  هم  باز  او  حضور  نتیجه  اما  بیاموزد  چیزی  و 
باد شولبرگ خودش را یک چپگرا و راستگرا و لیبرال و آزادیخواه و هیچ 
چیزی معرفی نمی کرد، اگرچه با رفتارش و کردارش و نوشته هایش مدام 
به چپگرایی لینک می زد؛ چرا که آن زمان این کار مد بود. همین و همین. 
نویسنده ای  شولبرگ  می گویند  اینکه  نازنینمان  ایبرت«  »راجر  قول  به 
است چپگرا و مبارز و اصاًل او سناریویی در بارانداز را برای واکنش 
تند به اعتراض های اهالی سینما نسبت و او و الیا کازان نوشته دروغ 
محض است. اگر او چپگرا بود؛ در دادگاه حداقل یک نفر را لو می داد نه 

اینکه مستخدم و دربان پارامونت و دیزینی را هم از قلم نیندازد...
باری هرچه بود، کمیته فعالیت های ضدآمریکایی و سناتور مک کارتی؛ 
نامردی  هم  و شولبرگ  فراخواندند  دادگاه  و  کمیته  به  را  بادشولبرگ 
نکرد و از دم همه را لو داد. حتی اگر شنیده  بود کسی کلمه کارگر را 
غلیظ تلفظ می کند و البته هیچ گاه از این کارش خجالت نکشید و درصدد 

جبران هم برنیامد. او در آن زمان سومین دهه عمرش را می گذرانید و 
در اوج ثروت و شهرت بود اصاًل این دادگاه را برای خودش یک سکوی 

پرش تصور کرده بود.
کرد  درخواست  مک کارتی  شخص  از  و  سنا  از  که  بود  کسی  تنها  او 
به  بخوری  درد  به  اطالعات  که  دهند چرا  تشکیل  جلسه ای خصوصی 
دست آورده است که البته این جلسه تشکیل نشد و ریاست مک کارتی 
و اصاًل این موج مسخره سرعتش فرو نشسته بود. پس از این وقایع 
شولبرگ دیگر آنچنان کار بزرگی نتوانست انجام دهد و هیچ کس در دل 

او را نمی بخشید.
باشند، زمین می خورند«  قوی تر  »هرچه  نام  به  دیگر  او یک سناریوی 
نوشت که البته با بازی »همفری بوگارت« فقید همراه شد و باعث گردید 
کار موفقی از آب درآید. از آن پس عمده فعالیت های آقازاده پست فطرت 
ثروتمند به تعویض همسران بود به نحوی که شولبرگ با پایان، ازدواج، 
سریعًا طالق انجام گرفته را به ازدواج دیگری پیوند می داد و از ۱9۳۶ تا 

۱97۸، 4 بار رسمی ازدواج کرد.
از ۱9۳۶ تا ۱942 با »ویرجینیا ری«، از سال ۱94۳ تا ۱9۶4 با ویرجینیا 
اندرسون، از همان ۱9۶4 تا ژوئن ۱977 با جرالدین بروکس و از ژوئن 
همان سال تا 5 اگوست 2009 که مرد با بتسی آن النگمن ازدواج کرده 
بود. یعنی او حتی در زندگی خصوصی اش نیز مانند زندگی حرفه ای اش  
آنچه کار عمده  از سال ۱957  بعد  اینجاست که  بامزه  خیانت کار شد. 
شولبرگ انجام داده کارهای جنبی سینما و تلویزیون و ورود جدی به 
عرصه  ورزش بوده است. اصاًل بسیاری از متولدین 2 دهه اخیر او را 

یک تهیه کننده ورزشی و نویسنده ورزشی می شناسند.
او قبل از اینکه در سال ۱95۱ پایش به کمیته فعالیت های ضدآمریکایی 
باز شود، یک آقازاده رانت خوار کم مقدار بود و بعد از آن نیز تبدیل شد 
به یک آقازاده پست فطرت تمام. فیلم های بسیاری در تقبیح کسانی که 
با این کمیته همکاری کردند و خلق اهلل را به ناحق بی آبرو و بیکار کردند 
در این 50ساله ساخته شده است. بسیاری از کسانی که در این کمیته 
شهادت داده بودند که مثاًل همکاری در سینما تمایالت کمونیستی دارد و 
غیره، بعدها مهمترین کارشان، دلجویی و اعالم برائت از این رفتار بوده 
است. فقط »باد شولبرگ« با گردن افراشته مدام اعالم می کرد که هرگز 
از رفتارش ناراضی نیست که بدین سبب به خودش افتخار هم می کند. 
اصاًل گویاتر از ا ین چه چیزی که هموطنان او و همکارانش، نویسنده ای 
اروپایی و خود ما این طرف تر، فقط به همین جنبه  زندگی او توجه داریم 

و بس، چرا که شرافتی از شولبرگ در تاریخ سینما موجود نیست.
آنچه مسلم است کارنامه هنری و سینمایی و ادبی شولبرگ با نگارش 
حدود 27 سناریو و داستان و رمان و کارگردانی یک فیلم و تهیه کنندگی 
چند سریال تلویزیونی در دهه ۶0 برای کسی مهم نیست. اسکاری که 
او گرفت نیز اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد و باعث می شود پرونده 
حرفه ای او پس از مرگش و پس از 95سال زندگی، همچنان باز بماند؛ 

خیانتش به سینما و اهالی سینما و تاریخ سینماست.
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مجادله آلمان و اتریش بر سر »روبان سفید«  

 فیلم هانکه جدي ترین رقیب 

»درباره الي“« در اسکار 
 

فیلم سینمایي »روبان سفید« به کارگرداني میشائیل هانکه پس از بردن جایزه نخل طالي جشنواره کن، به نمایندگي از 
سینماي آلمان به بخش بهترین فیلم غیرانگلیسي زبان اسکار 2009 معرفي شد. میشائیل هانکه کارگردان فیلم متولد آلمان 

و بزرگ شده اتریش است و در هر دو کشور سابقه فیلمسازي دارد.
آکادمي  به  فیلم  این  معرفي  دلیل  همین  به 
اسکار از طرف سینماي آلمان مقامات اتریشي 
رئیس  که  طوري  به  است  کرده  عصباني  را 
اقدام  این  به  واکنش  در  اتریش  فیلم  کمیسیون 
اعالم کرد این فیلم تنها باید از سوي اتریش به 
آکادمي اسکار معرفي مي شد. مقامات اتریشي 
قرار  آثاري  فهرست  در  را  »روبان سفید«  فیلم 
داده بودند که براي معرفي به اسکار در دست 
را  داستاني  فیلم  این  در  هانکه  داشتند.  مطالعه 
در یک دبستان به تصویر مي کشد. اتفاقاتي که 
میان دانش آموزان رخ مي دهد و این کارگردان 
آلماني- اتریشي در فیلم از روي همین رفتارها 
مقامات  کند.  اشاره مي  فاشیسم  به ریشه هاي 
هر دو کشور به خوبي مي دانند که موضوع فیلم 
مورد توجه امریکایي ها قرار مي گیرد و چون 

تا به حال این فیلمساز آلماني- اتریشي جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسي زبان اسکار را دریافت نکرده، شانس دریافت این 
جایزه براي او بیشتر مي شود.

مقامات آلمان و اتریش از این رو براي تصاحب فیلم هانکه بحث و مجادله دارند.»روبان سفید « هانکه که موفق ترین فیلم 
شصت و دومین جشنواره کن بود احتمااًل از اصلي ترین گزینه هاي دریافت اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسي است. اگر طبق 
نظر کارشناسان سینما در روزهاي اخیر»درباره الي...« اصغر فرهادي به عنوان نماینده ایران به آکادمي اسکار معرفي 
شود و مسووالن با تصمیمي ناگهاني و غیرعادي بدون توجه به نظرات کارشناسان، فیلم دیگري را جایگزین آخرین ساخته 
فرهادي نکنند بي شک »روبان سفید« هانکه جدي ترین رقیب »درباره الي...« براي دریافت اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسي 
زبان است. این فیلم هانکه عالوه بر نخل طال، جایزه فیپرشي را هم برد و فیلم برگزیده نظام آموزشي فرانسه شد. قرار است 
سوني پیکچرز کالسیکس این فیلم سیاه و سفید را روز 25 دسامبر همزمان با کریسمس ابتدا در سینماهاي لس آنجلس 
و نیویورک اکران کند و سپس آن را ماه فوریه در سینماهاي امریکا و کانادا به نمایش عمومي بگذارد. حق پخش »روبان 
سفید« پیش از این براي نمایش در بیش از ۳0 کشور فروخته شده است.این فیلمساز ۶7ساله که سال 2005 براي »پنهان« 
جایزه بهترین کارگرداني و سال 200۱ براي »معلم پیانو« جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره معتبر کن را برده، »روبان 
سفید« را با بودجه ۱2 میلیون یورویي ساخته و آن را در جشنواره هاي مسکو، مونیخ و کارلووي واري هم به نمایش 
گذاشته است. قرار است فیلم ماه آینده میالدي در جشنواره تورنتو شرکت کند. از سوي دیگر برنامه ریزان این دوره 
جشنواره سن سباستین اسامي چهار فیلم دیگر را براي نمایش در بخش مرواریدهاي زابالتگي اعالم کردند که »روبان 
سفید« هانکه یکي از آنها است. پیش تر سینماي آلمان در سال 200۶ با فیلم »زندگي هاي دیگران« و سینماي اتریش در 
سال 2007 با فیلم »جاعالن« موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسي شدند. اسامي پنج نامزد نهایي اسکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسي زبان تا هفتم فوریه 20۱0 اعالم و برنده نهایي این رشته در مراسم اسکار هشتاد و دوم در هفتم 

مارس معرفي مي شود. آخرین مهلت ارسال فیلم هاي غیرانگلیسي زبان به اسکار امسال اول اکتبر است. 

عدم تبلیغ فیلم ضد برلوسکوني در تلویزیون دولتي ایتالیا  
  

تیزر  پخش  اجازه  »راي«  ایتالیا  دولتي  تلویزیون  شبکه  مسووالن 
وزیر  نخست  برلوسکوني  سیلویو  درباره  انتقادي  فیلمي  تبلیغاتي 
این کشور را صادر نکردند. خبرگزاري فرانسه اعالم کرد دومنیکو 
پروکاچي تهیه کننده فیلم سینمایي »ویدئوکراسي« به کارگرداني اریک 
گاندیني در این باره به روزنامه الرپوبلیکا گفت؛ »وقتي ما تیزر فیلم 
را به مسووالن راي دادیم، پاسخ آنها این بود که تیزر درباره فیلم 
نیست، بلکه یک پیام سیاسي است و نمي توانیم آن را پخش کنیم.« 
»ویدئوکراسي« که سودهاي فراوان حاصل از تسلط گسترده نخست 
وزیر ایتالیا بر رسانه هاي این کشور را به چالش مي کشد، از نگاه 
مدیران شبکه راي »یک پیام انتقادي سیاسي و صریح درباره دولت 
ایتالیا« است. سخنگوي شرکت فاندانگو تهیه کننده فیلم هم خبر پخش 
»ویدئوکراسي«  کرد.  تایید  راي  دولتي  شبکه  از  را  آن  تیزر  نشدن 
نخستین بار روز سوم سپتامبر در شصت و دومین دوره جشنواره 
بلند  فیلم  دومین  یي  دقیقه   ۸5 فیلم  این  آید.  درمي  نمایش  به  ونیز 
گاندیني در مقام کارگردان پس از »گیتمو« است که از ۱9سالگي در 
سوئد زندگي مي کند. به گزارش مهر او درباره »ویدئوکراسي« گفته 
است؛ »فیلم من مي گوید قدرت در تصاویر است و در ایتالیا سه دهه 
داریو  دارد.«  برعهده  را  تصاویر  کنترل  حق  نفر  یک  فقط  که  است 
فرانچسکیني رهبر گروه مخالفان برلوسکوني نخست وزیر 72ساله 
و محافظه کار ایتالیا هم ضمن تقبیح خودداري شبکه راي از پخش 
تیزر تبلیغاتي فیلم سینمایي »ویدئوکراسي« گفت؛ »اقدام اخیر شبکه 
دولتي راي بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که فضا براي جریان آزاد 

اطالعات در ایتالیا تنگ تر مي شود.«  
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VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

بوکس راهي براي 
استقالل زنان هندي 

 
سراسر  از  آنها  زنند.  مي  مشت  دارند  توان  در  هرچه  با  دخترها 
هندوستان به این مرکز پر از بخار مي آیند؛ یک باشگاه ورزشي 
قدیمي. پیش از رفتن به رینگ بوکس آنها سرهایشان را پایین مي 

اندازند و با نوعي احترام وارد رینگ مي شوند، گویي مي خواهند 
قدم به معبدي مقدس بگذارند. دختر یک قناد هوک راست محکمي 
روانه صورت رقیبش مي کند. دختر یک کارگر ساختمان کنار طناب 
هاي رینگ دقیقه یي نفس مي گیرد و از اینکه ضربه سنگین دختر 
شیریني فروش را جا خالي داده لبخند رضایتي بر لب دارد. حرکات 
سریع پا، حمله، مثل یک ملخ پر سرعت، از ویژگي هاي دختر کوتاه 
قامت اهل کلکته با چشم هاي کوچک نزدیک به هم است که عروسي 
خواهرش را رها کرده تا در عوض شانس حضور در این باشگاه 
مشتزني و جنگیدن را پیدا کند. صداي برخورد پیاپي دستکش با 
دستکش در دیوارهاي غار مانند طنین مي اندازد. در این مملکت پر 
از مانع براي زنان، اینها در لیگ بزرگ بوکس مشت هایشان را با 
المپیک مدتي  المللي  بین  کنند. کمیته  نثار هم مي  سرعت و شتاب 
قبل اعالم کرد در المپیک 20۱2 لندن، رقابت هاي بوکس زنان هم 
برگزار مي شود. مانجته مریکوم 27 ساله پر افتخارترین بوکسور 
بود  المپیک  در  »رویایم حضور  گوید؛  باره مي  این  در  هندي  زن 
که در آستانه تحقق یافتن است.« خانم مریکوم از امیدهاي اصلي 

هندوستان در کسب مدال در رقابت هاي مختلف است.
هاي  رقابت  در  دولت  اندک  بسیار  هاي  کمک  وجود  با  هند  زنان 
جهاني شگفت انگیز ظاهر شده اند. چین مهم ترین رقیب هند است. 
مدال،   ۱۱ میزبان  برگزار شد  چین  در  که  گذشته  جهاني  جام  در 
دست  به  مدال  چهار  دو  هر  متحده  ایاالت  و  هند  و  پنج  روسیه 
این دو رقیب بسیار است. مریکوم مي  بین  اما  تفاوت ها  آوردند. 
گوید؛ »مربیان چین بر خالف مربیان ما کاماًل از لحاظ بدني آماده 
هستند و ورزشکاران چین حتي در وعده صبحانه خود گوشت مي 
این در حالي است که بزرگ  خورند. چه برسد به ناهار و شام.« 
ترین باشگاه بوکس هند تنها یک بار در روز گوشت یا ماهي سرو 
مي کند. ورزشکارها لباس هایشان را با دست مي شویند و براي 
بوکسورهایي که مصدوم مي شوند هیچ پزشک یا فیزیوتراپیستي 
اینها اهمیت  از  اما براي زنان مصمم هندي هیچ یک  وجود ندارد. 
ندارد. بوکس نوعي آزادي جدید براي زن هایي است که قدم به این 
رینگ قدیمي و نم گرفته جنوبي هند مي گذارند. »حما یوگش« دختر 
۱۶ ساله کشاورزي است که از خانه فرار کرده تا به اولین باشگاه 
بوکس ملحق شود. پدرش ابتدا از این کار او بسیار عصباني شده 
بود اما زماني که دخترش با اولین مدال طالي استاني اش به خانه 
که  این است  پدر  پدرش کمتر شد. حاال آرزوي  ناراحتي  برگشت 
از  گوید  مي  حما  کند.  المللي شرکت  بین  هاي  رقابت  در  دخترش 
بوکس شجاعت را یاد گرفته است. جاه طلبي هم چاشني اش است. 
براي  راهي  به چشم  را  بوکس  حما  کمپ  دخترهاي  از  خیلي  مثل 
رسیدن به یک زندگي متوسط مي بیند. دولت هند به عنوان پاداش 
ورزشکاران به آنها شغل هاي دولتي مطلوب اهدا مي کند که اغلب 

در  فردي  هیچ  پلیس.  اداره  به  یا  مي شود  مربوط  آهن  راه  به  یا 
خانواده حما تا به حال شغل دولتي نداشته است.

دخترهاي امثال حما بدون بوکس چه مي کردند؟ پاسخ همه به یک 
گاوهایشان  از  و  نشستند  مي  خانه  در  هیچ.  شود؛  مي  ختم  چیز 
مراقبت مي کردند. اما بوکس مسیر زندگي تمام این زن ها را به یک 
اندازه تغییر نمي دهد. بعضي مشت زدن یاد مي گیرند تا در خیابان 
هاي نا امن هند بدون ترس قدم بزنند، بعضي دیگر مي آیند تا براي 
خود کسي بشوند و عده یي آن را جواز استقالل خود مي دانند. 
»اوشا ناگستي« 24 ساله که در کالس هاي بوکس شرکت مي کند، 
مي گوید؛ »قبل از اینکه بوکس کار کنم هیچ بودم. فکر مي کردم در 

زندگي ام به هیچ جا نخواهم رسید اما االن مي خواهم براي خودم 
کسي بشوم.«

تب بوکسور شدن در میان زن هاي عادي هندوستان به شدت باال 
بوکس سنت  با  خواهد  مي  ساله   22 بنیوال«  »پریتي  است.  گرفته 
هایي را که زنان هند به آن گرفتارند، بشکند. در زمان مادر او براي 
یک ازدواج موفق دختر باید آشپزي و خیاطي بلد بود اما به اعتقاد 
پریتي دیگر چنین معیارهایي براي یک ازدواج خوب براي دختران 
هندي وجود ندارد. او مي گوید؛ »نسل امروز با نسل دیروز تفاوت 
هاي بسیاري دارد. اگر دختري مستقل باشد صاحب شوهر و خانه 
و زندگي خوبي خواهد شد.« براي پریتي بوکس راهي براي استقالل 
یافتن است. زنان هندي سالیان سال است از آبا و اجدادشان مطیع 
بودن را آموخته اند. آموخته اند که اطاعت از شوهر مثل اطاعت از 

خداست. تبعیض هاي نژادي هنوز هم در هند بیداد مي کند.
سقط جنین یا کشتن جنین هاي دختر در رحم در میان زنان هند کار 
رایجي است و به همین دلیل تا چند ماه قبل هم نسبت جنسیتي در 
جمعیت هند کاماًل نا متوازن بود. در بخش هایي از هاریانا و ایاالت 

شمالي هند به ازاي هر ۱0 پسر کمتر از 9 دختر وجود دارد.
امید کشورش براي کسب عنوان  »مریکوم« 27 ساله بزرگ ترین 
خانه  یک  و  پلیس  اداره  در  العمر  مادام  شغلي  او  است.  قهرماني 
ییالقي دولتي دارد. در مراسمي که اخیراً برگزار شد بزرگ ترین 
به  نقدي  به همراه ۱5 هزار دالر جایزه  نشان ورزشي دولت هند 
اما او براي رسیدن به این موفقیت ها دشواري هاي  او اهدا شد. 
بسیاري را هم از پیش رو برداشته است. او در ۱7 سالگي به یک 
باشگاه دولتي بوکس پیوست اما مربي اش به دلیل جثه کوچک او 
به دست  تا  را  او بوکس کار کردنش  نداشت.  به موفقیتش  امیدي 
از خانواده  اولین مدال طالي کشوري اش در سال 2000  آوردن 
خود پنهان کرد. اما پدرش پس از اطالع از این مساله او را از ادامه 
کارش منع کرد و کل خانواده با بوکس بازي کردن مریکوم مخالفت 

کردند. اما او با سرسختي به کارش ادامه داد.
امروز او و همسرش یک آکادمي موقت ورزشي در استان مانیپور 
ساخته اند تا بچه هاي محلي را از دردسرهاي رایج در محل هاي 
فقیر دور نگه دارند. مانیپور که در نزدیکي مرز میانمار قرار گرفته 
هاي  شورشي  مخفیگاه  و  مخدر  مواد  قاچاق  هاي  شبکه  از  یکي 
مسلح است و هر لحظه امکان دارد کودکان این منطقه جذب یکي از 
این گروه هاي خرابکار بشوند. در هر صورت کوم الگوي مناسبي 
پایان  البته  که  است؛ سرنوشتي  کمپ  در  زنان حاضر  تمام  براي 
رفتن  را  راه  میانه  همین  تا  اما  مانده،  پوشیده  همچنان  آن  خوش 
براي بسیاري از آنها کفایت مي کند؛ مدالي بعد از مدالي دیگر، بعد 

ازدواجي موفق.

منبع؛ نیویورک تایمز 

چرا »شرقي ها« و »غربي ها« 
یکدیگر را خوب درک نمي کنند  

 
ناراحتي در چهره،  یا  بازتاب احساساتي همچون خوشحالي 
کنند.  را درک مي  آن  همه  که ظاهراً  است  زباني واحد  مانند 
اما نتایج مطالعات جدید نشان مي دهد آسیایي ها و اروپاییان 
حالت  روي  از  یکدیگر  حس  تشخیص  در  اساسي  مشکالتي 
چهره دارند. شش روش بین المللي براي بیان احساسات وجود 
دارد که هیچ ارتباطي به فرهنگ ندارند. خشم، ترس، چندش، 
که  ناراحتي، شش حالت روحي هستند  و  تعجب، خوشحالي 
دارند.  فرهنگي وجود  هاي  تفاوت  از  مستقل  و  دنیا  تمام  در 
انتقال صحیح این احساسات به دیگران، براي یک زندگي آرام 
و مسالمت آمیز بسیار مهم است. بر همین اساس براي بیان 
هر کدام از احساسات یاد شده، حالت خاصي از چهره وجود 
دارد. به عنوان مثال تشخیص خوشحالي در چهره یک فرد، 
دست  یا  نیست  مشکلي  کار  ملیت،  یا  فرهنگ  از  نظر  صرف 
نشان  اما  اخیر  مطالعات  باشد.  چنین  که  رود  مي  انتظار  کم 
مي دهد که موضوع به این سادگي ها هم نیست. این بررسي 
شرق،  و  غرب  فرهنگي  هاي  حوزه  مردم  دهد  مي  نشان  ها 
هاي  حالت  درک  در  یي  عمده  مشکل  دور،  آسیاي  ویژه  به 
چهره یکدیگر دارند. این مشکل خود را بیش از همه در مورد 
حالت هاي منفي همچون خشم، ترس و چندش نشان مي دهد. 
هاي  در تشخیص درست حالت  یي  عمده  ها مشکل  آسیایي 
چهره اروپاییان و امریکایي ها دارند. در مقابل، چهره آسیایي 
ها نیز براي غربي ها به طور ویژه یي خشک، بي روح و بي 
این سوء تفاهم  اعتقاد دانشمندان،  احساس جلوه مي کند. به 
ها ریشه در باورهاي فرهنگي دو طرف دارند. آسیایي ها در 
متمرکز مي  ها  بیشتر روي چشم  دیگران،  با چهره  برخورد 
شوند، براي اروپایي ها اما دهان و منطقه اطراف آن نیز اگر 
مهم تر از چشم ها نباشند، کم اهمیت تر نیستند. دانشمندان 
به ۱۳ اروپایي و ۱۳ آسیایي - چیني و ژاپني - تصاویر ثابت 
و استانداردي را نشان دادند که حالت هاي مختلف چهره را 
نشان مي دادند. این حالت ها عبارت بودند از شش حس پایه 
و یک تصویر از چهره یي خنثي. اروپاییان در تشخیص حالت 
چهره ها مشکلي نداشتند. این در حالي است که آسیاییان مورد 
آزمایش، در تشخیص حالت چهره ها به ویژه ترس و چندش 
از  تفاوت پس  این  با دشواري روبه رو بودند. پاسخ چرایي 
بررسي خط نگاه افراد مورد آزمایش روشن شد؛ اروپاییان 
صورت  نقاط  تمام  روي  یکنواخت  صورت  به  را  خود  نگاه 
حرکت مي دهند، این در حالي است که آسیایي ها تقریبًا تنها 
دیگر  بررسي  نتیجه  مي شوند.  خیره  آن  اطراف  و  به چشم 
نشان مي دهد تمرکز تنها بر چشم ها، تشخیص ترس، تعجب، 
چندش و خشم را بسیار مشکل مي کند. عادت هاي فرهنگي 
شرقي ها و غربي ها در نشان دادن احساسات، در صورتک 
هایي که آنان در پیامک ها یا اي میل هاي خود مي فرستند نیز 

قابل مشاهده است . 
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سوء استفاده هاي جنسي و جسمي 
در مدارس لیبریا  

  
»لیبریا«  از  خود  گزارش ساالنه  در  متحد  ملل  نمایندگان سازمان 
اعالم کردند میزان سوء استفاده هاي جنسي و جسمي در مدارس 
رویداد  این  با  مقابله  براي  باید  و  است  انفجار  حد  در  کشور  این 
وحشتناک کاري انجام داد. »الن مارگارت لج« یکي از فعاالن حقوق 
کودکان و یکي از نمایندگان سازمان ملل متحد در »لیبریا« در بیانیه 
یي خاطرنشان کرد؛ تحقیقات و بررسي هاي ما این نتیجه را در پي 
داشت که بسیاري از دختران دانش آموز براي گرفتن نمره یا قبول 
این  و  کنند  برقرار  رابطه  معلمان خود  با  باید  یک درس  در  شدن 
موضوع باعث نگراني شدید در میان خانواده ها و دولت »لیبریا« 
نمایندگان و فعاالن حقوق کودکان و  شده است. وي اضافه کرد؛ 
ها  کتاب  رویداد،  این  از  جلوگیري  و  مقابله  براي  دختران  و  زنان 
و دستورالعمل هایي را میان دانش آموزان چه دختر و چه پسر و 
در سطح مدارس کل کشور توزیع کردند و با برقراري کالس هاي 
آموزشي امیدوارند بتوانند این مساله حاد را ریشه کن کنند. فعاالن 
و نمایندگان سازمان ملل متحد در »لیبریا« چندین سال است که در 
این کشور فعالیت مي کنند و همیشه بر این نکته تاکید داشته اند که 
همیشه از دختران و زنان در این کشور آفریقایي به عناوین مختلف 

سوء استفاده مي شود .  

لبخند اولین اسپانیایي پس از
 پیوند چهره  

  
براي  بیماري که  اعالم کردند  بیمارستان اسپانیایي  مسووالن یک 
اولین بار در این کشور تحت عمل پیوند چهره قرار گرفت، اکنون 
بیمار  گویند  مي  بیمارستان  این  مسووالن  بزند.  لبخند  تواند  مي 
مزبور اکنون زبان و آرواره جدید دارد و آنقدر از چهره جدید خود 
راضي است که لبخند مي زند. این بیمار مرد 4۳ساله یي است که 
در بیمارستان الفي در شهر شرقي والنسیا تحت عمل جراحي پیوند 
قرار گرفت و احتمااًل ظرف یک هفته از بیمارستان ترخیص خواهد 
شد. این مرد به دلیل رادیوتراپي براي درمان یک تومور بدخیم ۱0 

سال پیش بخش هایي از چهره خود را از دست داد. پزشکان مي 
گویند این بیمار از آنجا که حدود یک دهه نتوانسته بوده بخورد یا 
اما  ببیند.  این کارها آموزش  انجام  باید دوباره براي  صحبت کند، 
و  آنقدر خوشحال  دید،  آیینه  در  را  که چهره خود  به محضي  او 
اعالم  بیمارستان  بزند. متخصصان  لبخند  توانست  که  بود  راضي 
خوبي  بهبودي  روند  است  نشده  فاش  نامش  که  بیمار  این  کردند 
این جراحي توسط یک پزشک اصلي و ۳0 پزشک دیگر در  دارد. 
در  صورت  پیوند  جراحي  هشتمین  و  شد  انجام  جراحي  تیم  یک 
جهان محسوب مي شود. عمل پیوند این مرد ۱5 ساعت طول کشید 
و اعضاي صورت یک مرد ۳5ساله که در حادثه تصادف رانندگي 

جان باخته بود، به وي پیوند زده شد.   
 

رکوردشکني با سفر 14 روزه به دور اروپا  
  

رسانه هاي دولتي انگلستان اعالم کردند دو مرد جوان اهل »کنت« 
در بریتانیا با طي مسیري به طول شش هزار و 4۳7 کیلومتر و تنها 
طي ۱4 روز به دور اروپا نام خود را در کتاب رکوردهاي گینس به 
ثبت رساندند. »تام شاراد« 2۳ساله و »کریس ویکنسون« 24ساله 
که هر دو اهل »سون اوک« در »کنت« انگلستان هستند، در مصاحبه 
محل  از  پیش  روز   ۱4 ما  گفتند؛  سي  بي  بي  خبري  شبکه  با  یي 
سکونت مان در منطقه »سون اوک« با یک خودرو مدل »کرک ولوو 
240« سفر خود را آغاز کرده و با طي مسیري حدود شش هزار و 
4۳7 کیلومتر و گذشتن از ۱2 کشور اروپایي رکوردي را در کتاب 
انگلیسي  این دو جوان  ثبت کردیم.  نام خود  به  گینس  رکوردهاي 
خاطرنشان کردند؛ ما براي اینکه از شدت گرما بیمار نشویم، تنها یک 
حوله بلند به دور خود پیچیده بودیم و لباس دیگري به تن نداشتیم. 
و  کردیم  دریافت  کمک  پوند  هزار   ۱50 مسافرت  این  در  همچنین 
قصد داریم این مقدار پول را به موسسه خیریه درمان سرطان هاي 
مغزي »سامانتا دیکسون« ببخشیم. »کریس ویکنسون« هفت سال 
پیش با تشخیص تومور سرطاني در مغزش تحت عمل جراحي قرار 
گرفت و درمان شد. همچنین »تام شاراد« 2۳ساله نیز دو سال قبل 
به دلیل داشتن یک تومور مغزي تحت مراقبت و درمان قرار گرفت 
و هم اکنون در حالت عادي به سر مي برد. به همین دلیل این دو 
جوان انگلیسي با این کار خود هم سالمت شان را اثبات کردند و هم 

نام شان را در کتاب رکوردهاي گینس به ثبت رساندند.  

 Aافزایش ابتال به آنفلوآنزاي نوع
با هله هوله خوري  

  
و  خوري  هوله  هله  اند  دریافته  جدید  تحقیق  یک  در  پژوهشگران 

غذاهاي ناسالم مقاومت بدن را در برابر آنفلوآنزاي نوع A کاهش 
مي دهد. محققان مي گویند استفاده از مواد خوراکي که خاصیت 
ایمني کمتري دارند و حذف کردن مواد پرخاصیت مانند زردچوبه 
آنفلوآنزاي خوکي  بیماري  به  ابتال  احتمال  از رژیم غذایي روزانه، 
را در افراد افزایش مي دهد. دکتر نیلش کورد پژوهشگر یک مرکز 
تحقیقات پزشکي در هند تاکید کرد؛ عادات غذایي در دنیاي پیشرفته 
امروز توان بدن ما را براي مقابله با این ویروس کاهش مي دهند و 
خوردني هایي مثل پیتزا یا فست فودها حتي نمي توانند ذره یي از 
خاصیت مواد غذایي سالم مانند زردچوبه را که در غذاهاي سنتي 
یافت مي شود به بدن برسانند و به همین علت هیچ کمکي به تقویت 

سیستم ایمني بدن نمي کنند

. چاشني هایي که به غذاهاي سنتي افزوده مي شوند اغلب خاصیت 
درماني و پزشکي دارند و در تقویت سیستم ایمني بدن موثر هستند. 
در حالي که غذاهاي پیشرفته امروزي که ارمغان کشورهاي غربي 
نتیجه بدن را مستعد  این مواد ضروري هستند و در  فاقد  هستند 

ابتال به بیماري ها مي کنند.  
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به دنبال اثر انگشت داستان های جنایی در ایران

چه کسی ماشه
 را می کشد

فرزین شیرزادی

وقتی از ادبیات پلیسی حرف می زنیم، چه می گوییم؟ البد 
بخشی از صحبت ها برمی گردد به شخصیت های محوری 
و متداول این نوع ادبی که همان »کارآگاه« باشد. کارآگاه از 
چشم مخاطب، نقش چراغ قوه روشنی را دارد که در ظلمت 
قیرگون جنایت، قتل، خشونت، آدم ربایی و فساد، زوایای 
تاریک و پنهان مجموعه یی به هم پیچیده و معماگونه را 
تکه تکه، به هزار ترفند و گاه به مدد بخت و اقبال کشف 
دلباخته جست  آدمیزاد هم که  می کند و برمال می سازد. 
وجو و سرک کشیدن به پشت و پسله قضایای پرهیاهو 
ادبی  نوع  این  جادویی  های  جاذبه  پس  است.  آلود  مه  و 
را که خیلی زود پا به عرصه تلویزیون و سینما گذاشت، 
نمی توان منکر شد. اما وقتی می خواهیم از ادبیات پلیسی 
در ایران حرف بزنیم چه می گوییم؟ به واقع می توان به 
بیایید  کرد؟  اشاره  ماندگار  و  درخشان  های  نشانه  کدام 
را  کمی روی موضوع دقیق شویم و سال های دوردست 
بکاویم. شاید حاصل قسمتی از این تمرکز به مجموعه یی 
از کتاب های جمع و جور با کاغذهای زرد کاهی برگردد و 
چند نام که کمتر از یک دهه برآمدند و فرونشستند و دیگر 

برنخاستند. 

 میدان سوت وکور 
چاره یی نیست. باید صراحت به خرج داد و نوشت که ادبیات پلیسی 
است.  نیامده  به وجود  هنوز  کلمه  دقیق  و  مفهوم درست  به  ایران  در 
اما موانع و اشکاالت بر سر راه خلق و نوشتن داستان های پلیسی و 
جنایی در ایران کجاست؟ بی تردید علت بخشی از این وضع و شرایط 
باز می گردد به ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور. شاید بنا 
دهه  تا دو سه  کم  بتوان مدعی شد دست  پژوهش های سردستی  بر 
رشد  پرتو  در  یافته  توسعه  جوامع  پیچیدگی  از  ناشی  خشونت  اخیر 
طبیعی سرمایه داری در سرزمین ما وجود نداشته یا اگر بوده، شکل 
و شمایل مهیبی از خود بروز نداده است. عالوه بر این، موانع ذهنی، 
و  بر زشتی  مبتنی  آثار  نوشتن  به  گرایش  از  پرهیز  نوعی  و  فرهنگی 
خشونت، شاید از دیگر علت های به عرصه نیامدن رمان ها و داستان 
های پلیسی در کشور ما بوده است. با اندکی تامل می توان دریافت که 
نیز  توسعه  در حال  یا  نیافته  توسعه  اصطالح  به  دیگر کشورهای  در 
این نقصان در قلمرو وسیع ادبیات به چشم می خورد. اگر بخواهیم به 
جست وجوی نخستین نشانه های بروز ادبیات پلیسی در ایران برویم، 
از میان نام های انگشت شمار و مجالت پرتیراژ به نمونه هایی برمی 
خوریم. در گذشته پاورقی نویسانی بوده اند که با رویکرد به عنصر 
کشش و متکی بر ماجراها و حوادث شبه جنایی، داستان هایی در قالب 
می  چاپ  به  انقالب  از  قبل  دوران  پسند  عامه  های  مجله  در  پاورقی 
رساندند. یکی از شاخص ترین چهره های به یاد مانده در این زمینه 
پاورقی های  »امیر عشیری« است که گاهی همزمان در دو سه مجله 
شبه جنایی - پلیسی و جاسوسی اش منتشر می شد و طرفداران خاص 
خود را داشت. در زمینه ادبیات بالنسبه جدی تر، یکی دو اثر که تا حدی 
بر انگاره های رمان های جنایی نوشته شده عبارتند از »شراب خام« 
اثر »اسماعیل فصیح« و چند داستان کوتاه آمیخته به طنز از نویسنده 
یی به نام »ع- داوود«. ناگفته نماند که جوهره این رمان و داستان های 
شبه جنایی نیز بسیار دور از ماهیت و سرشت ویژه رمان های پلیسی 
جنایی )معروف به سیاه در غرب( بوده است. با در نظر گرفتن تحوالت 
انتظار داشته  نباشد که  و دگرگونی های چند دهه اخیر شاید پربیراه 
آینده یی نزدیک  با نوعی رویکرد مبتنی بر جامعه شناسی در  باشیم 
رمان ها و داستان هایی در ژانر پلیسی و جنایی به معنای کامل این نوع 
ادبیات داستانی در ایران نیز نوشته و منتشر شود. دلیل این پیش بینی 
از مردم جوامع  به ساختاری شدن خشونت در الیه هایی  تا حدودی 

پیرامونی شهرهای بزرگ کشور ما باز می گردد. 

 روی نیمکت ایستگاه قطار 
ناگفته نباید گذاشت که برآمدن رمان های جنایی و پلیسی در کشورهای 
از چهره  با ورافتادن »نقاب پیشرو و مترقی«  غربی سابقه یی همسو 
بورژوازی در آن سرزمین ها داشته است و شاید نخستین آثار در این 
زمینه داستان هایی است از »سرآرتور دو کانن دویل« که با شخصیت 

نمونه وارش یعنی همان »شرلوک هلمز« یکی از شاخص ترین چهره 
های جنایی نویس تاریخ ادبیات سیاه به شمار می رود. از همان دوران 
تاکنون جنایی و پلیسی نویسان در کشورهای غربی غالبًا با واقع نگری، 
جایگاه مشخص خود را در عرصه داستان نویسی می شناسند و حساب 
خود را از نویسندگان راستین و خالقان ادبیات به مفهوم گسترده، جدا 
می دانند. این مفهوم پیش از آنکه به فروتنی یا مقوالتی از این دست 
بازگردد نشان از واقع بینی آنها در متن جامعه یی قاعده مند در عرصه 
های مختلف دارد. در پاره یی از گفت وگوها از زبان آن نویسندگان می 
خوانیم؛ »ما داستان ها و رمان هایی می نویسیم که مردم را سرگرم 

کند.« به واقع این آثار ادبیت ندارند. 

مردم آنها را در ایستگاه های قطار یا جاهایی اینچنینی، در ساعت هایی 
پایان رساندن،  به  از  انتظار را سپری کنند می خوانند و پس  باید  که 
نویسندگانی  اند  بوده  البته  روند.  می  و  گذارند  می  را  مجله  و  کتاب 
چون »ژرژ سیمنون« فرانسوی زبان بلژیکی تبار که به رغم پرکاری 
متن  در  چندسویه  هایی  ارزش  واجد  آثاری  پلیسی،  رمان  عرصه  در 
ادبیات پلیسی خلق کرده و به جا گذاشته اند. نمونه برجسته این قلمرو 
که  زبان  آلمانی  نویس سوئیسی  داستان  است؛  دورنمات«  »فریدریش 
قالب و شکل رمان پلیسی را برای بیان مفاهیم فلسفی و جست وجوی 
توان  دیدگاه می  این  از  است.  کرده  انتخاب  انسانی  مناسبات  در  معنا 
به  پسند  عامه  نویسان  قصه  از  را  او  نظیر  نویسندگانی  و  او  حساب 
اثری  بیاورید؛ همان  به خاطر  را  »قول«  دانست. رمان کوتاه  کلی جدا 
که آقای »شان پن« هنرپیشه امریکایی، براساس آن فیلمی را با بازی 
»جک نیکلسون« ساخت، عجب رمانی و چه فیلم حیرت انگیزی از آب 

درآمدند. 

 فتیله فانوس و سایه های راز 
در هر حال پرسه در جهان داستان های پلیسی می تواند سفری اعجاب 
انگیز و دور و دراز باشد، در دهلیزهای تودرتو و به هم پیوسته قصر 
باشکوه ادبیات داستانی. مسافرتی که می توان از خالل آن نمونه های 
درخشان و ماندگار این نوع ادبی را دستچین کرد و به مثابه سوغات 
به کناری نهاد و سال های سال با آنها زیست. ادبیات پلیسی ارتباط 
تنگاتنگ و مستقیمی دارد با بزنگاه های داستانی، دلهره، فضاهای مبهم 
و مه آلود، اضطراب و در پایان ضربه ناگهانی کشف؛ اتفاقی که خرده 
را  ها ورق  لحظه  واپسین  در  و  پیش می خزد  روایت  در طول  خرده 
برمی گرداند و گره از معماها می گشاید. در واقع به مدد همین شیوه 
به دنبال کردن داستان ترغیب می شود و  و شگرد است که مخاطب 
گاهی نوشیدن یک لیوان چای را هم به خاطر دنبال کردن باقی ماجرا 
و سررشته حوادث به تعویق می اندازد. او نمی خواهد به هیچ عنوان 
از ضرباهنگ کشف و تپش روشنگر روایت عقب بماند. جاذبه، کشش و 
تعلیق همراه با ریتم تند وقایع در لفافه یک معمای پیچیده، همه چیز را 
ملتهب و فراموش نشدنی جلوه می دهد. همین حال و هواست که حس 

کنجکاوی را قلقلک می دهد و ما را به خود می خواند. 
از  بسیاری  که  است  ظرفیت  و  اولیه  انگیزه  همین  پی  در  شاید  اصاًل 
داستان نویسان مطرح و صاحب نام وسوسه شده اند برای طبع آزمایی 
در این نوع ادبی دورخیز کنند و آثاری در این دایره بیافرینند. برای اثبات 
این مدعا، دست و پا کردن فهرستی از اسامی اهالی قلم با ذکر نمونه ها، 
چندان دشوار به نظر نمی رسد. می شود دوباره از خود شروع کرد. 
در میان آثار داستان نویسان ایرانی »شراب خام« و »داستان جاوید« 
به سال  مربوط  اولی  که  دارند  قرار  ردیف  همین  در  فصیح  اسماعیل 
۱۳47 است و جزء نخستین کارهای نویسنده اش محسوب می شود و 
دومی تاریخ انتشار ۱۳59 را بر خود دارد. هوشنگ گلشیری نیز داستان 

نمونه اش داستانی  پلیسی می گنجند،  قالب داستان  دارد که در  هایی 
که راجع به »احمد میرعالیی« مترجم، نوشته است. صادق هدایت هم 
»سه قطره خون« را دارد که معمایی رازآلود و داستانی است و در آن 

صحبت از قتل و کشف معماست. 
این داستان البته چنان شکیل و پخته و تمام عیار و استعاری است که 
همچنان بر آن نقدهای متعددی نوشته می شود. علی موذنی، داستان 
نویس، در این باره می گوید؛ »اخیراً سه مطلب درباره سه قطره خون 
خواندم که هرچند هر یک قابل تامل و مفید بودند، مرا راضی نکردند. 
بهتر بگویم مرا سیراب نکردند. یکی مطلب گلشیری در »باغ در باغ« بود، 
دیگری مطلبی از عباس احمدی بود و سومی مطلب محمد صنعتی که 

قباًل در یکی از شماره های مفید خوانده بودم و آن بار بیشتر از این 
به من چسبید. از این سه، مطلب عباس احمدی به نظرم وزین تر آمد، 
زیرا او آنچه را مدعی شده، به اثبات رسانده است. گلشیری به گمانم 
خواسته از طریق تجزیه شکل به مفهوم برسد، اما انگار منصرف شده و 
ترجیح داده سه قطره خون همچنان با افشا نشدنش رازآلود باقی بماند، 
زیرا رازی که گشوده نمی شود، هرچند گاه ذهنی را اسیر می کند و از 

این اسارت برای استمرار خویش بهره می برد. 
تحلیل روانشناختی صنعتی هم هرچند جذاب است، اما راه به جایی نمی 
برد، منظورم این است که فتیله این فانوس را کاماًل باال نمی کشد تا در 
پرتو نورش سایه ها همه رنگ گیرند و رازها گشوده شوند، هرچند آدم 
از خواندن مطلبش حظ می برد...« در این فهرست نمونه های دیگری 
را هم می شود سراغ گرفت؛ »سوء قصد به ذات همایونی« نوشته رضا 
جوالیی و »برهنه در باد« به قلم محمد محمدعلی هر دو در زمره ادبیات 
پلیسی قرار دارند و جزء آثار جدی قلمداد می شوند. اگر از اینها بگذریم 
و به سال های دورتر برویم، بی انصافی است که از پاورقی های چند 
نشریه و هفته نامه اسمی نبریم. مجالت »اطالعات هفتگی«، »روشنفکر« 
یک  که  کردند  می  منتشر  را  هایی  پاورقی  سه  هر  جوان«  »آسیای  و 
نام واحد را پای خود داشت. امیر عشیری که این روزها خبری از او 
می  پلیسی  پاورقی  نشریه،  سه  دو  در  همزمان  که  بود  کسی  نداریم، 
نوشت و طرفداران بی شماری داشت. عشیری مثاًل در طول یک فصل، 
سه پاورقی را با حال و هواهای متفاوت اما همزمان پیش می برد و 
به انجام می رساند، در جای خود قابل تحسین و تامل است، هرچند با 

ادبیات جدی و ویژگی های آن فاصله داشته باشد. 

 سوی دیگر سکه 
به  یی آشکارا  در مصاحبه  انگلیسی  پرکار  نویس  رمان  گرین  گراهام 
قابل  مجزا  شاخه  دو  به  آثارش  گوید  می  و  کند  می  اشاره  اش  نامه 
تفکیک است؛ آثاری که سویه یی جذاب و خواننده پسند دارند و به قالب 
ادبیات پلیسی نوشته شده اند و گونه یی دیگر که پیچیده تر و سخت 
آثارش،  البته گراهام گرین در هر دو گونه  آیند.  خوان به حساب می 
دستمایه های فلسفی و جدال خیر و شر را به عنوان مضمون کلی در 
اختیار دارد و به کار می گیرد و به همین سبب است که اغلب آثار او از 
اعتبار ادبی برخوردارند. پل استر نیز که این روزها در میان خوانندگان 
ایرانی هواداران خودش را دارد، با رویکردی متفاوت و تازه به ادبیات 
از شگردها و شیوه های  استفاده  با  آثارش  اغلب  دارد و  نظر  پلیسی 
داستان پلیسی شکل می گیرد. ادگارآلن پو نویسنده قرن نوزدهم امریکا 
نیز بخشی از شهرت و نام آوری اش را مدیون تالشی است که در این 
ژانر به کار بسته است. او را به همین سبب پدر داستان جنایی امریکا 
با داستان های دلهره  می خوانند. به واقع می توان گفت روح آلن پو 
آمیخته است و هر نویسنده یی در این قلمرو به احترام او کاله از سر 

برمی دارد.
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»مرد دراز« به جایزه سیاسي رسید  
 

کلویي هوپر نویسنده استرالیایي، جایزه 20 هزار دالري »جان باتون« 
را به خاطر نگارش »مرد دراز« از آن خود کرد. جایزه جان باتون به 
بهترین رمان سیاسي استرالیا تعلق مي گیرد. این سومین جایزه ادبي 
است که این کتاب به دست مي آورد. جي ام کوئتزي برنده نوبل ادبیات 
خوبي  بسیار  کتاب  دراز«  »»مرد  گفت؛  بود،  جایزه  این  داوران  از  که 
است. هوپر موفق شده هر چیزي را که مي خواست در این کتاب پیاده 
تاثیر  سیاسي  مسائل  از  که  بودیم  یي  شایسته  اثر  دنبال  به  ما  کند. 
پذیرفته باشد و این کتاب همان گونه است.« به گزارش ایبنا کتاب هوپر، 
استرالیاست.  بومي  مرد  دوماجي«  »کامرون  مشکوک  مرگ  داستان 
موراگ فریزر یکي دیگر از داوران این جایزه بیان کرد؛ »رمان هوپر، 
گسیخته  هم  از  جوامع  در  زندگي  حس  و  است  شجاعانه  یي  نوشته 
این  داور  اوبراین دیگر  کند.« کري  منتقل مي  به خواننده  به خوبي  را 
جایزه گفت؛ »سبک نوشتاري هوپر و استفاده او از روش هاي روزنامه 
نگاري در این رمان قابل توجه است.« جایزه »جان باتون« براي تقدیر 
و بزرگداشت وي که نویسنده و سیاستمدار استرالیایي است، تشکیل 
شده. باتون پس از کناره گیري از سیاست به نوشتن روي آورد. »مرد 
»استاندار  جایزه  و  ایچ«  سال  »کتاب  جایزه  دو  دریافت  نامزد  دراز« 
ویکتوریا« نیز هست. این کتاب پیش از این جوایز صنعت کتاب استرالیا 

و جایزه استاندار ولز جنوبي را به دست آورده بود.  

بزرگداشت نجیب محفوظ با حضور 
نویسندگان جهان   

فقید  نویسنده  محفوظ«  »نجیب  بزرگداشت  براي  اسکندریه  کتابخانه   
نویسندگان  و  متفکران  از  نوبل  جایزه  برنده  نویسنده  تنها  و  مصري 
مطرح جهان دعوت کرده در این مراسم شرکت کنند. در همین راستا 
اهل  »نادین گوردیمر« نویسنده و داستانسراي  از  کتابخانه اسکندریه 
نژاد پرستي جایزه  براي نوشتن کتاب هایي علیه  آفریقاي جنوبي که 
نیجریه یي و  نویسنده  نوبل دریافت کرده و »وول سوینکا« شاعر و 
اولین سیاهپوست برنده جایزه نوبل در سال ۱9۸۶ نیز دعوت به عمل 
در روز  است  قرار  کنند. همچنین  ویژه شرکت  این مراسم  در  آورده 
مراسم به کمک وزارت امور خارجه مصر آثار ادبي و مقاالت نجیب 
محفوظ در پایتخت ها و شهرهاي کشورهاي جهان به زبان هاي مختلف 
الخلیج چاپ  از روزنامه  نقل  به  ایبنا  به گزارش  توزیع شوند.  و  تهیه 
امارات مجموعه یي فیلم از آثار و زندگي نجیب محفوظ و مصاحبه ها 
و فیلم هاي مستند مرتبط با نجیب محفوظ نیز تهیه و توزیع خواهد شد. 
قرار است کتابخانه اسکندریه مراسم ویژه نجیب محفوظ را ابتداي سال 

آینده میالدي در ساختمان مرکزي کتابخانه برگزار کند.  

جایزه نیچه به مترجم اثر 
شوپنهاور تعلق گرفت 

 
جایزه  شب  شنبه  آلماني  فیلسوف  و  دانشمند  هاوس  لوتکه  لودگر 
»فریدریش نیچه« سال 2009 را دریافت کرد. دانشمند ۶5 ساله آلماني 
که اکنون به عنوان پروفسور ادبیات نو آلماني در دانشگاه »فرایبورگ« 
تدریس مي کند، این جایزه ۱5 هزار یورویي را به خاطر فعالیت فراوان 
همه  از  بیش  این جایزه  کرد.  آن خود  از  ویرایش  و  فلسفه  زمینه  در 
»آرتور  آثار  از  واقعي  مجموعه  تنها  و  نخستین  گردآوري  خاطر  به 
شوپنهاور« به »لوتکه هاوس« تعلق گرفت. وي با مطرح کردن نظریات 
مردم  بر  را  یي  ویژه  و  تاثیرات جدید  فلسفه،  زمینه  در  و جدید  مفید 
افتخار  به  که  نیچه«  »فریدریش  جایزه  ایبنا  گزارش  به  است.  گذاشته 
فیلسوف و دانشمند بزرگ آلمان که از سال ۱۸44 تا ۱900 مي زیست، 
اهدا مي شود، امسال در جریان برگزاري کنگره نیچه و براي هفتمین 
آلمان  آنهالت«   - »زاخسن  ایالت  شد.  اهدا  برنده  یک  به  متوالي  دوره 
جوایز  سال  هر   ۱99۶ سال  از  است،  جایزه  این  برگزاري  متولي  که 

»فریدریش نیچه« و »ویلهلم مولر« را به نفرات برگزیده اهدا مي کند.

اهداي برخي از آثار سالوادور دالي 
براي امور خیریه    

آثار سالوادور دالي نقاش اسپانیایي به یک موسسه خیریه  از  برخي 
به  شوند.  استفاده  خیریه  امور  براي  تا  شده  داده  امریکا  در  مذهبي 
نقاشي  تابلوي  تعدادي  که شامل  را  آثار  این  آسوشیتدپرس،  گزارش 
مي شود یک فرد نیکوکار به سازمان خیریه »سپاه رستگاري« در شهر 

هوستون امریکا داده است.  

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

همه براي حقوق 
بشر و انسان ها  

 

چند روزي است که کتابي جدید بر پیشخوان کتابفروشي هاي 
به مناسبتي بزرگ نوشته و  دارد؛ کتابي کوچک که  قرار  جهان 
جمع آوري شده است. آن مناسبت بزرگ »گرامیداشت شصتمین 
یي  مجموعه  کتاب  آن  و  بشر«  حقوق  جهاني  اعالمیه  سالگرد 
نام هایي  نامدار جهان است؛  نویسندگان  از داستان هاي کوتاه 
همچون »جویس کرول اوتس، هنینگ مانکل، دیوید میچل، آریل 
کوتاه  هاي  داستان  و  اند  آمده  کوئلیو«.آنها  پائولو  و  دورفمان 
خود را بر مبناي همان ۳0 ماده اعالمیه حقوق بشر نوشته اند و 
در کنار هم قرار داده اند و همزمان با این مناسبت منتشر کرده 
اند. همگي این نویسندگان این آثار را به صورت رایگان نوشته و 

حقوق آن را در اختیار سازمان عفو بین الملل قرار داده اند.
آریل دورفمان به سراغ ماده شماره 9 این اعالمیه رفته که مي 
تبعید  یا  بازداشت  دستگیري،  موضوع  نباید  کس  »هیچ  گوید 
به  لویکا  مارینا  که  است  حالي  در  این  گیرد.«  قرار  خودسرانه 
سراغ ماده شماره 4 رفته که مي گوید؛ » هیچ کس نباید به عنوان 

برده نگه داشته شود.«
تعدادي از این نویسندگان مثل پائولو کوئلیو و دورفمان مستقیم 
به سراغ نقض حقوق بشر رفته اند؛ کوئلیو داستانش را با الهام 
»هر کسي  گوید  مي  که  نوشته  بشر  اعالمیه حقوق   ۱9 ماده  از 
عنوان  که  او  کند.«  بیان  را  عقایدش  و  نظرات  آزادانه  دارد  حق 
داستانش را »در زندان فراغت« گذاشته، این داستان را با الهام از 

تجربه شخصي خودش نوشته است.
داستان دورفمان نیز »گذر از بي گناهي« نام دارد. دورفمان در 
این باره مي گوید؛ »این تنها رنج و تنها ویراني نیست، هر زمان 
که حقوق بشر در جایي مورد تهدید قرار مي گیرد، هیچ جا و هر 
کجا به معني نابودي تخیل و این وعده است که ما براي چیزهاي 
بهتري به دنیا آمده ایم، براي چیزهایي زیباتر.« او مي افزاید؛ »به 
این ترتیب چه چیزي مي تواند طبیعي تر از این باشد که ما به 
عنوان گروهي از نویسندگان، در کنار هم تخیل مان را براي ایجاد 
دوباره آنچه موجب آزار انسانیت مي شود، براي دوباره ساختن 

زیبایي و ساختن دنیایي متفاوت بر مبناي آزادي بنا کنیم.«
چیماماندا نجوزي آدیچي نویسنده نیجریه یي برنده جایزه اورنج 
نیز درباره ماده 2۳ که محتواي آن کار و دستمزد عادالنه است، 
نوشته است. داستان او با عنوان »سوال« درباره یک روزنامه نگار 

جوان از گامبیاست که در حال تحقیق درباره کشورش است.

نام  به  دوستانش  از  یکي  درباره  نیز  مانکل  هنینگ  داستان 
اما  رفته  مین  روي  موزامبیک  در  کودکي  در  که  است  »سوفیا« 

تمامي تالشش را براي ادامه زندگي به خرج داده است. 
اندرو موشن نیز شعري درباره آزادي سروده است. جیمز میک، 
الي اسمیت از دیگر  اتکینسون، آمیت چودري، آلن گامر و  کیت 

نویسندگاني هستند که براي این مجموعه داستان نوشته اند. 
این کتاب نوشته،  نیز در مقدمه یي که بر  کشیش دزموند توتو 
مي نویسد؛ » ما براي امري متعالي و آزادي ساخته شده ایم. این 
امید من است که این داستان ها براي رسیدن به این امر متعالي 

به ما کمک کند.« 
سازمان عفو بین الملل با همکاري انتشارات »مین استریم«، این 
مجموعه را با نام »آزادي« در جشنواره کتاب ادینبورگ منتشر 

کرده است. 

سیاهاب یادمان نرود 

کرول  »جیمز  مجموعه  این  در  نویسندگان حاضر  از  دیگر  یکي 
اوتس« است؛ همان نویسنده زني که داستان هایش نکات ویژه یي 
را دربرمي گیرد. این نکات هم در فرم اجرایي و نوشتن داستان 
است و هم در نگاه نویسنده. این روزها از او بیشتر یاد مي شود 
و دلیل آن هم همان داستان معروفش »سیاهاب« است و ارتباط 
شده.  مرحوم  اکنون  کندي  ادوارد  سناتور  مرگ  با  اش  ناگفته 
دانستند  مي  ها  بهترین  جزء  را  او  بسیاري  که  سناتوري  همان 
و از خدمات مدامش در زمینه آموزش و پرورش و بیمه تشکر 
کردند. شاید اگر در جواني او اتفاقي تلخ نمي افتاد او هم مي شد 
جزء معدود سیاستمداران معمولي دنیا که فقط هستند تا قدرت 
داشته باشند. بعد از مرگ سناتور »کرول اوتس« نامه یي باز هم 
در گاردین منتشر کرد تا نکته یي را به یاد آورد همان که همه از 
آن فرار کرده بودند یا سعي کرده بودند بر آن سرپوش بگذارند؛ 
همان نکته یي که بسیاري مي دانستند و شده بود پیرنگ داستان 
»سیاهاب«. داستان سیاهاب را خوانده اید؟ درباره تصادف دختر 
و مردي سیاستمدار و افتادن ماشین آنها در آب. مرد فرار مي 
کند و دختر به جا مي ماند و مي میرد. کتاب در واقع روایتي است 
از عقب به جلو. ما در ذهن و فکر و روح دختر هستیم و نیستیم. 
پاره پاره از گذشته به یاد مي آورد آن هم وقتي در حال مرگ 
کندي  ادوارد  تلخ زندگي  اتفاق  اساس همین  بر  کتاب  این  است. 
نوشته شده است. حاال پس از مرگ او راحت تر مي توان از او 
نام برد. این نکته در نوشته کرول اوتس در گاردین است؛ »آیا مي 
شود به کمک هنر بر تبهکاري سرپوش گذاشت؟« یا »آیا تبهکاري 
یک فرد با اعمال خوب و نیکش از بین مي رود؟« همان طور که 
در وبالگ سیب گاز زده آمده است، جویس کرول اوتس در پایان 
یادداشت خود این موضوع را پارادوکسي مي داند که در زندگي 

عامه مردم دنیا به وفور دیده مي شود.
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گزارش

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

پیترز جواب داد : آنها حقوق نمیگیرند که فکر کنند. سپس بطرف آن دو مرد 
برگشت و بزبان آلمانی از آنها پرسید چرا نمیاید؟ یکی از آن دو مرد شانه 
ای خود را باال انداخت و جوا ب داد: االن میاید او دوست دارد که تنها رفت 
و آمد کند؟ لیماس و پیترز بدنبال مردی که دسته کلید دردست داشت وارد 
خانه شدند و به سالن کوچکی که عکسهای رهبران شوروی بدیوارهایش 
نصب شده بود رفتند. پیترز و لیماس روی صندلی نشسته و ده دقیقه ای 
انتظار کشیدند. باالخره پیترز خطاب به یکی از دو مردی که کنار در سالن 
ایستاده بود گفت : بروید باو بگوئید که منتظرش هستیم. غذا هم برایمان 
تهیه کنید . خیلی گرسنه هستیم راستی ویسکی هم برایمان بیاورید. مردی 
که در طرف چپ درایستاده بود شانه های پهن خود را باال انداخت و بدون 
اینکه در را ببندد از اطاق بیرون رفت . لیماس از پیترز پرسید آیا قبال هم 
باینجاا آمده اید؟ بله تابحال چند مرتبه باینحا آمده ام. برای چه کار ی؟ برای 
همین قبیل کارها . آیا همیشه فیدلر بکارهایتان رسیدگی میکرد؟ بله آیا فیدلر 
مرد خوبی است ؟پیترز شانه های خود را باال انداخت و جواب داد مرد بدی 
و  برگرداند  سرخود  شنید  سالن  انتهای  از  صدائی  ناگهان  لیماس  نیست. 
فیدلر را در آستان دردید. در یکی از دستهایش یک بطرویسکی و دردست 
دیگر چند لیوان و یک بطر آب معدنی دیده میشد. قد او بلندتر از قد متوسط 
بود و یک کت و شلوار آبی سیربتن داشت چشمانش قهوه ای بود و حالتی 
وحشیانه داشت او نگاهی بهمردی که کنار در ایستاده بود انداخت و گفت : 
به رفیقت بگو که برایمان غذ بیاورد. پیترز حرف او را قطع کرد و گفت : قبال 
به آنها دستور دادم ولی چیزی برایمان نیاوردند. فیدلر بزبان انگلیسی گفت 
گرسنگی  احساس  هیچوقت  ما  که  میکنند  گمان   . هستند  احمقی  مردان   :
از  بخیر  شب   : گفت  لیماس  به  خطاب  تفاوتی  بی  بالحن  سپس   . نمیکنیم 
آشنائی با شما خوشوقتم . سالم فیدلرخوشحالم که مسافرتتان پایان یافته 
است . منظورتان از این حرف چیست ؟ منظورم اینست که برخالف گفته 
 . رفت  نخواهید  دیگری  بکشور  و  ماند  خواهید  جا  همین  شما  پیترز  های 
این  آیا   : پرسید  او  از  بالحن خشمگینی  و  انداخت  پیترز  به  نگاهی  لیماس 
موضوع صحت دارد ؟ بگوئید ببینم آیا واقعا صحت دارد ؟ پیترز در حالیکه 
. ما  بله من فقط یک واسطه هستم   : با عالمت سرجواب مثبت میداد گفت 
مجبور بودیم که اینطور رفتار کنیم . متاسفم چرا؟ فیدلر بدون اینکه به پیترز 
فرصت دهد که جواب این سئوال را بدهد گفت  اولین بازپرسی از شما در 
جنبه  نداشتیم  سفارت  انجا  در  ما  چون  و  گرفت  انجام  غربی  کشور  یک 
بیاوریم.  اینجا  به  اینصورت مجبور بودیم که شما را  . در  رسمی نداشت 
لیماس ناگهان فریاد زد : ای بیشرف! شما بخوبی میدانستید که بهیچوجه 
حاضر به همکاری با سازمانهای کثیفتان نخواهم شد. بهمین دلیل بود که 
از سفارت  ما  ؟  نیست  اینطور  انتخاب کردید  اینکار  برای  را  یکنفر روسی 
هیچکس  بکنیم  میتوانستیم  دیگر  چکار  کردیم  استفاده  الهه  در  شوروی 
نمیتوانست حدس بزند که باین زودی مچتان باز گردد. واقعا ؟ شما خودتان 
همه را درجریان میگذارید و میگوئید که نمیتوانستید حدس بزنید که مچم 
باین زودی باز شود . فیدلر آیا شما گمان میکنید که من احمق هستم؟ فیدلر 
بالحن خشکی جواب داد : شما کامال اشتباه میکنید. سپس نکاهی به پیترز 
انداخت و به زبان روسی چند کلمه ای باو گفت : پیترز سرخود راتکان داد. 
از جا برخاست و به لیماس گفت : خداحافظ لیماس امیدوارم که موفق باشید. 
او لبخند تلخی زد و باسراشاره ای به فیدلر کرد و بطرف دررفت و دوباره 
از آنجا گفت امیدوارم که موفق باشید بنظر میرسید که او میخواهد لیماس 
چیزی در جوابش بگوید. ولی گوئی لیماس اصال حرفهای او را نشنیده بود 
پیترز کنار در ایستاده و همچنان انتظار میکشید. لیماس مدتی سکوت کرد 
باید  میزدم  خودم حدس  باید  گفت:  فیدلر  به  خطاب  تندی  بالحن  و سپس 
میفهمیدم که شما شهامت آنرا ندارید که بتنهائی اینکار را انجام دهید. بله 
همینطور صورت  فاسدتان  کثیفتان همچنین سازمان  کارهای کشور  تمام 
میگیرد. شما از عموی روس خواهش میکنید که نقش واسطه را بازی کند 
فاقد  که  اید  داده  تشکیل  دیکتاتوری  یک  فقط  ندارید  دولت  و  کشور  شما 
به  مبتال  شما  فیدلر  میشناسم  خوب  را  شما  من  میباشد.  سیاسی  مردان 
سادیسم هستید . شما در زمان جنگ در کانادا بودید اینطورنیست ؟ حاضرم 
شرط ببندم که هر دفعه صدای هواپیمائی را میشنیدید به آغوش مادرتان 
پناه میبردید حاال که هستید ؟ پادوی بدبخت موندت 22 واحد روسی در 
مقابل منزل مادرتان کشیک میکشند! روزیکه آنها از اینجا بروند روز بدبختی 
شما خواهد بود در آنروز دیگر مادرتان نمیتواند مانع آن شود که سزای 
بیرحمیهایتان را بچشید. فیدلر شانه ا خود را باال انداخت و بالحن بی تفاوتی 
گفت : بخود تلقین کنید که در مطب یک داندانپزشک هستید و هر چه زودتر 
کار تمام شود زودتر راحت خواهید شد و به منزل خود بازخواهید گشت 

داستان )26( بگیرید جلوی این  
کالهبردار ها را 

سمیه قاضی زاده:

علیرضا  از شاگردان  چندتن  توسط  که  کالهبرداری  ماجرای 
ریخته  هم  به  را  او  حسابی  شده،  خبرداده  او  به  افتخاری 

است.
 علیرضا افتخاری خواننده آرامی است و کمتر پیش آمده که 
هم  آنچنان  کند.  دیگری صحبت  از چیز  جز مسائل موسیقی 
اهل مصاحبه نیست و  با حجم باالی کاری که انجام می دهد 
به نظر می رسد چندان هم وقتی برای این کارها برایش باقی 
توسط  که  کالهبرداری  ماجرای  این بار  ظاهراً  اما  نمی ماند. 
چندتن از شاگردانش به او خبرداده شده است حسابی او را به 
هم ریخته تا آنجا که خودش رأسًا حاضر شده است این ماجرا 
را پیگیری کند. »کار آهنگسازان جوان شده کالهبرداری. االن 
 ۱۶  ،۱5 جوان  خواننده  چندین  از  آهنگسازان  همین  از  یکی 
میلیون تومان پول گرفته و بهشان قول خواننده معروف شدن 
را داده و رفته که رفته. تمامی مستندات قانون پسند هم در 
حال حاضر موجود است. این فرد به همه این خوانندگان جوان 
حتی  حاال  اما  داده  را  رساندنشان  شهرت  به  وعید  و  وعده 

جواب تلفن هایشان را هم نمی دهد.«
افتخاری در حالی که یکی از این خوانندگان جوان به نام »علی 
رفیعی« به همراه پدرش از دولت آباد اصفهان به خانه اش آمده 
بودند تا او به آنها کمک کند، ادامه داد: »از این جوان بیش از 
۱5 میلیون تومان پول گرفته شده و ۱0 قطعه برایش ساخته اند. 
ایران  2 قطعه از این قطعات از ساخته های استادان موسیقی 

است و بقیه هم تقریبًا همه کپی هستند.«
مورد  که  را  جوان  خوانندگان  این  تعداد  افتخاری  علیرضا 
»غفاری«  و  رفیعی«  »علی  از  بیش  شده اند  واقع  کالهبرداری 
می داند و می گوید: »تعداد این قربانی ها بیش از اینهاست. آقای 
هم  باز  برایش  فردی  که  است  اصفهانی  خواننده  هم  غفاری 
قطعات کپی ساخته است و پول او را هم باال کشیده است. به 
جز او سه جوان اهوازی هم مورد کالهبرداری آن شخص واقع 

شده اند که آنها هم مرا در جریان این ماجرا قرار داده اند.«
»علی رفیعی« یکی از این خوانندگان جوان می گوید: »دوسال 
پیش این آقا به ما قول داده بود که سه تا کاری را که با او 
ضبط کردیم به تلویزیون بدهد تا در ایام نوروز پخش شود. 
ما هم گفت  به  بود.  بهارانه   - حال و هوای کارها هم عیدانه 
که خیالتان راحت باشد این کارها قطعًا پخش خواهد شد. اما 
اصاًل کارها پخش نشد متأسفانه االن حتی این قطعات موسیقی 
دست ما هم نیست و در صدد شکایت هستیم. وی در ابتدا با 
خنده و رفاقت با این موضع برخورد کرد اما االن دیگر حتی 
جواب تلفن را هم نمی دهد. واقعًا نمی دانیم که به کدام محکمه 
رجوع کنیم به خصوص اینکه ایشان به ما تضمین داده بود که 
ما را به شهرت برساند اما حاال کاًل قطعات را هم با خودش 

برده است. ما ناآگاه بودیم، او چرا ما را اینطور فریب داد؟«

افتخاری می گوید: »االن بیش از 7، ۸ نفر هستند که کالهشان 
را برداشته اند. آن هم نه با قطعاتی که خودش ساخته باشد، 
که کاله  اینجاست  بدبختی  است.  کپی  اغلبشان  که  قطعاتی  با 
این  تازه وارد  و  برداشته که کم سن و سالند  را هم  افرادی 
کار شده بودند و ذوق و شوق بسیاری برای خواننده شدن 
باید ۱۶میلیون  آیا  این آقای رفیعی ۱۸ سالش است،  داشتند. 

تومان سرش کاله برود؟«
از اعضای شورای موسیقی وزارت  با گله  افتخاری  علیرضا 
عزیزم  بسیار  استادان  و  دوستان  از  باید  »من  گفت:  ارشاد 
آقایان داود گنجه ای، داریوش پیرنیاکان و هادی منتظری گالیه 
کنم که چرا مجوز آهنگسازی به امثال این فرد می دهند؟ طبیعی 
است که خواننده ای که در ابتدای راه است به دلیل همین مجوز 

بیشتر به آهنگساز اعتماد می کند.«
او در ادامه صحبت هایش همچنین به صدا و سیما پیشنهاد داد 
انقالب که آزمون  اوایل  انقالب و  از  تا همچون سال های قبل 
گرفته  وسیما  صدا  به  جدید  خوانندگان  ورود  برای  »باربد« 
می شد، از خوانندگان آزمون بگیرند: »االن این جوانی که این 
اتفاق برایش افتاده و دستش هم به جایی بند نیست تا کی باید 
کار کند که ۱۶ میلیون تومان پول جمع کند؟ آیا خواننده ای باید 
فرش زیر پایش را هم بفروشد و خواننده شود؟ من هم از صدا 
و سیما و هم از شورای موسیقی وزارت ارشاد گله دارم. از 
صدا و سیما می خواهم که خالصالنه آزمونی را برگزار کند و 
از شورای موسیقی استدعا دارم که به هرکسی مجوز ندهد. 
این طور نشود که کسی بیاید و قول بدهد که معروفت می کنم 

و پول هنگفتی به جیب بزند.

دکتر  آقای  از  نبوده.  باب  موسیقی  در  هیچ وقت  اتفاق ها  این 
طهماسبی که مسئول موسیقی صدا و سیما هم هستد استدعا 
دارم این آزمون را به عمل بیاورند هر ۶ ماه یا یک سال این 
را  این  لیاقت  واقعًا  ببینند که چه کسانی  تا  بگیرند  را  امتحان 
هم  من  و سیما شوند.  در صدا  موسیقی  کار  وارد  که  دارند 
زمانی این مسائل را طی کرده ام و در آن زمان بزرگانی چون 
محمدعلی  شفیعیان،  رضا  موسوی،  محمد  مشکاتیان،  پرویز 
عندلیبی  جمشید  تجویدی،  علی  علیزاده،  حسین  نژاد،  کیانی 
ما را می گرفتند و نمی گذاشتند گول  پر  بال و  و دیگران زیر 
االن  که  نقطه ای  به  ما  شدند  باعث  که  بودند  اینها  بخوریم. 
هستیم برسیم. افرادی که نه تنها از ما پول نمی گرفتند که پول 
ناهار ما را هم سر تمرین ها می دادند. اما االن فردی را می بینیم 
که اینطور کالهبرداری می کند. اینچنین مسائلی باعث می شود 
به  ایران  با زحمت به دست آمده جامعه موسیقی  که آبروی 

خطر بیفتد.«
افتخاری با اشاره به پدر علی رفیعی که در منزل افتخاری به 
سر می برد، گفت: »االن این پدر دلشکسته اینجا نشسته است. 
کسی که به فرزندش نه تنها آهنگ تقلبی بلکه آهنگ آن ور آبی 
چنین  که  می خواهم  موسیقی  شورای  از  جد  به  فروخته اند. 
افرادی را ادب کنند. من از این بزرگواران خواهش می کنم که 
این ماجرا را پیگیری کنند تا بیشتر این آتش جامعه موسیقی 
و به خصوص جامعه جوان موسیقی را فرا نگرفته است. باور 
کنید که این استعدادها حیف هستند  . من االن سی سال است 
که در این کار با آهنگسازانی کار کرده ام که همه پول حالل 
سر سفره شان برده اند اما االن کسی پیدا شده که شهر به شهر 
سرکیسه  و  می کند  کشف  را  جوان  خواننده های  می افتد،  راه 

می کند.«
ادامه داد: »ما در اصفهان ضرب المثلی داریم که می گوید:  او 
»هنوز عروس نشده خارسو )مادرشوهر( شد« حاال مثل آن 
می گوید  بگیرد،  دست  نیست  بلد  ساز  هنوز  که  است  آدمی 
که  تویی  نه  بودند  تجویدی  و  آهنگساز خرم  آهنگسازم.  من 
آهنگ دیگران را می دزدی و به نام خودت به دیگران می دهی. 
متأسفانه ترانه سراهایی هم هستند که اشعارشان را در اختیار 
کالهبردار  فرد  این  البته  می دهند.  قرار  فرد سودجویی  چنین 
گفته است که این قطعه را فالن استاد ترانه سرایی نوشته ولی 
همه  که  است  این  مهم  ندیدم.  شعرها  پای  را  او  امضای  من 
امیدوارم تمام آنهایی که شکایت  مدارک پیش من هست. من 
دارند هم با من تماس بگیرند تا کارها را پیگیری کنم. من واقعًا 

سر این ماجرا با سوز دل اشک ریختم.«
ایستاده ام  ماجرا  ا ین  پای  پایان  تا  من  اینکه  بیان  با  افتخاری 
ماجرا  این  توانم  با همه  که  بلند می گویم  بانگ  »به  داد:  ادامه 
این هم گفته بودم که دارم کتابی  از  را پیگیری می کنم. پیش 
امیدوارم به  ایران و  می نویسم درباره تبهکاران در موسیقی 
سرانجام برسد. من امیدوارم که این حرف ها به گوش آقایان 
گنجه ای، پیرنیاکان و منتظری برسد و آن وقت بخواهند پیگیری 
این ماجرا را بکنند و در آنجاست که من با همه توانم پیگیری 

این ماجرا را انجام می دهم.«
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www.iranianstudy.com موسیقی
به مناسبت سالمرگ فرهاد مهراد 

 اکنون سیاه جامه ام 
با مویي سپید 

 
رحمان حسیني

پیش نوشت؛ به همین سادگي هفت سال آزگار مي گذرد؛ بي آنکه چیزي 
»فرهاد«  که  کني  فکر  کند و خالصه،  بفهمي، حسي در وجودت سنگیني 
دیگر نیست. چندي قبل- شاید دو سه سالي پیش تر از حاال- که خام قلم 
و کند دست بودم، خواستم تا براي سالمرگ »فرهاد« چند سطري قلمي 
کنم تا در مجله نوباوه یکي از دوستان- هوشیار انصاري فر- »گذر«ي 
زده باشم بر خواننده محبوب جوانان متولد دهه هاي ۳0 و 40 و بعد هم 
کمي جلوتر دهه پنجاهي ها و بعد هم شصتي ها؛ از هفتادي ها که بگذریم، 
اما اجل مجله مذکور مهلت نداد و من ماندم و »گذر«ي نیم تمام. در راه 
نوشتن، هرچه صدا و تصویر از »فرهاد« داشتم زیر و رو کردم از صفحه 
و کاست و سي دي تا هرچه بیشتر روح کارها را درک کنم؛ هرچه بیشتر 
سختي و زبري صداي خواننده را لمس کنم و همه این »هرچه بیشتر«ها ... 
نمي خواستم از آن سوگنامه ها و مرثیه هاي احساسي و پرسوز و گداز 
بنویسم و نه مي خواستم مشتي حرف هاي »درشت و سترگ،« به خواننده 
قالب کنم؛ خواستم تا کارنامه »منحصر به فرد« »فرهاد« را در سه جایگاه 
خواننده، آهنگساز و کسي که کالم را به خوبي مي شناسد، بررسي کنم و 
در آخر نظري کنم بر آثارش؛ پس حاصل، پس از تغییراتي بسیار و جابه 
جایي ها و دستکاري هایي اساسي، این شد که مي بینید و حاال دیگر به 

چاپ مي سپرم؛ پس، بخوانید. و ...

الف- فرهاد/ خواننده 
و  به عنوان یک خواننده  »فرهاد«،  فقط مي خواهم درباره  این بخش  در 
آوازخوان صحبت کنم؛ خواه، حسي باشد و خواه فني. و این سوال را از 
خود و دیگران بپرسم که واقعًا چرا »فرهاد« این همه در دل ها، در ذهن ها، 

در درون تن ها، نفوذ مي کند؟ چرا؟ چرا؟ و چراهایي دیگر. 
همه از سوز صداي »فرهاد« مي گویند؛ از اینکه صدایش در تن و جان 
موسیقي  به  جان،  بي  ترانه  به  »فرهاد«،  صداي  کند.  مي  رسوخ  انسان 
شکننده، حیات و جریاني مي دهد که گویي دیگر با هیچ چیز به جز این 
صدا، کامل نمي شود. »فرهاد«، مانند یک بازیگر پیش از خواندن، حس مي 
گیرد؛ درست مثل یک تمرین به روش بازیگري »متد اکتینگ« خود را به 
جاي شخصیت موجود در بطن ترانه یي مي گذارد که خود راوي قصه آن 
شخصیت است. وقتي تک تک کلمات را مي خواند، با پوست و گوشت و 
خون، ترانه را لمس مي کند. همیشه احساس تعهد مي کند نسبت به ترانه و 
ترانه سرا، نسبت به تک تک مصوت ها و صامت ها و نسبت به تک تک نت 
هاي آهنگساز که با ترانه عجین شده اند. و از همین روست که همیشه مي 
خواهد درست تلفظ کند، درست تکیه گذاري کند و درست بخواند؛ خواه 
ترانه یي فارسي باشد و خواه به قول خودش، فرنگي؛ خواه شعري دشوار 
و سنگین از شاعري بزرگ و خواه ترانه یي فولکلوریک از زبان کوچه و 
بازار. »فرهاد«، مثل بازیگران، ترانه را بازي مي کند و تنها اوست که کالم 

و آوازش، شکلي مونولوگ گونه به خود مي گیرد. 
»فرهاد« اجتماعي مي خواند؛ میهني. »فرهاد، خواننده بود اما از امتیازات 
خوانندگي استفاده نمي کرد. ترانه هاي سیاسي مي خواند اما میراث خوار 
سیاست نبود، الف سیاسي نمي زد، دکان سیاسي باز نمي کرد. از هیچ 
نمدي، توقع هیچ کالهي نداشت- که هیچ- حتي به کالهي که دیگران بر سر 

خودشان مي گذاشتند، مي خندید.«۱ 
اما بزرگ ترین عشق و انگیزش »فرهاد« براي خواندن و حتي در تنهایي 
شاید  که  است  موسیقي  به  براي شنیدن- عشق  گوشي  بدون  خواندن- 
شاید  که  هنگامي  دادن؛  ادامه  براي  است  »فرهاد«  نیروي  قدرتمندترین 
دیگراني چون  مثل  فرو مي رود  دارد  فراموشي  و  تنهایي  از  غباري  در 

را  او  مهارناشدني  نیروي  این  اما  دیگر.  فروغي« و خیلي هاي  »فریدون 
پنجاه مي  دهه  در  بسیاري  که  یي  کند.آري، خواننده  متمایز مي  همه  از 
پنداشتند که مد روز است و سوار بر موج لمپنیسم روشنفکرنما، به سبب 
همه اینها که گفتم، تبدیل مي شود به یگانه صداي که بعدها، سکوت او را 
موجب مي شود- و اسطوره صدا؛ اسطوره یي که شاید در سکوت بشکند 
و برود و تنهایمان بگذارد تا دیگر، اکنون به خاطره صدایش- ترانه ها- از 
زبان بزرگي بگوییم؛ »بار سنگیني است بر شانه هاي من، خجالت 20 سال 

خاموشي تو.«2

ب- فرهاد/ آهنگساز موسیقیدان و نوازنده
است.  داشته  همراه  را  موسیقي  به  و عالقه  استعداد  کودکي  از  »فرهاد« 
نتیجه تمرین هاي کوتاه مدت ویولنسل در کودکي و نیز استعداد خدادادي 
که داشته، این است که »فرهاد« داراي گوش موسیقایي فوق العاده است و 
طبق گفته یکي از صاحبنظران او نت را به صورت کالسیک نمي داند ولي 
با این وجود، اصاًل به تمرین نیازي ندارد و تنها با چند لحظه شنیدن، ساز 
)پیانو یا گیتار( و صداي خود را با دیگران هماهنگ مي کند. این استعداد، 
بزرگ  آهنگسازهایي  کنار  در  کارکردن  دلیل  به  شاید  انقالب،  از  قبل  تا 
است اما پس از انقالب، در سال هاي سکوت و صبر، تنها خودش است و 
خودش و استودیویي خانگي. خودش آهنگ مي سازد و خود، با گیتار و 
پیانو، مي نوازد یا به قول خودش، »همراهي مي کند با صدایش«.۳ شاید 
این صداها و همراهي ها بسیار باشکوه تر از ارکسترها و گروه هاي هم 

نوازش در قبل از انقالب باشد. کسي چه مي داند...
اگر بخواهم باز هم از قابلیت هایش در موسیقي بگویم، مجالي نمي ماند؛ 
به  را  ها  ترانه  و  را بسیار خوب مي شناسد  »فرهاد« موسیقي  اما خب، 
خوبي براي بهتر نشستن روي ملودي، تغییر مي دهد و کامل مي کند که 
ادبیات و شعر است که در بخش بعد مي گویم.  از  او  ناشي از شناخت 
خیلي  و  هستند  او  حال  گویاي  که  دارد  مي  دوست  را  »اخوان«  اشعار 

چیزهاي دیگر... که »گفتني ها کم نیست«.... 

پ- نظري بر آثار
از مردم- عالقه مندان و مخاطبان اصلي »فرهاد«- مي پرسم؛ »با شنیدن 
کلمه  یک  تنها  مي شود؟  تداعي  تان  ذهن  در  یي  واژه  چه  »فرهاد«  اسم 
بگویید.«، یکي مي گوید »بوي عیدي« )کودکانه(، دیگري مي گوید »جمعه« 
و آن دیگر، »مرد تنها«. و همین طور نام ترانه ها آورده مي شود و همین 
انگیزه یي مي شود براي اینکه دریابم اگر ترانه هاي تاثیرگذار فرهاد را 
او  با صداي  که  هایي  ترانه  را بشناسم؛  فرهاد  توانم  نمي  نکنم،  بررسي 
ماهیتي جدا از آنچه ترانه سرا مي خواسته، پیدا مي کنند. شاید بررسي و 
تنفس هواي برخي از آنها در اینجا، خالي از لطف نباشد. پس، بر اساس 

تقدم و تاخر زمان خلق اثر، ۱5 ترانه را بررسي مي کنم.
-۱ مرد تنها )ترانه تیتراژ فیلم »رضا موتوري«(؛ »مرد تنها، نخستین ترانه 
این  از جنس شعر معاصر.«4 مسعود کیمیایي.  قافیه است؛ ترانه یي  بي 
بسیار مورد  داشت،  دوران  آن  در  که  تازگي  و  آغازگري  دلیل  به  ترانه 
توجه قرار گرفت و نشان داد باید قالب هاي سنتي ترانه شکسته شوند. 
این ترانه از این نظر هم منحصر به فرد است که سفارشي است و کاماًل 
تنها  و  دارد؛  مطابقت  آن،  آهنگساز  و  کارگردان  هاي  و خواسته  فیلم  با 
صداي »فرهاد« است که آن را کامل مي کند. از اینجا به بعد است که روند 
موسیقي فیلم و ترانه متن و تیتراژ فیلم ها دگرگون مي شود و همگام با 

موج نو سینماي ایران پیش مي آید. 
ترانه، شاید محبوب  این  فیلم »خداحافظ رفیق«(؛  تیتراژ  )ترانه  -2 جمعه 
ترین ترانه »فرهاد« است در میان عموم مردم و هرکسي سوت مشهور 
ملودي آن را شنیده باشد. شاید به این دلیل که همه منشاء آن را سیاسي 
مي دانستند و مربوط به خفقان دوران و جمعه هاي سیاه زمان شاه. ترانه 
فرهاد است که  این صداي  اما  ندارد  آنچنان هم قصد و غرض سیاسي 
احساسات و آرمان هایش را درون ترانه مي دمد و آن را آشناي دل هاي 

شنوندگانش مي کند. »جمعه، پیروزي ترانه نوین بود.«5
-۳ هفته خاکستري )شنبه روز بدي بود ...(؛ ترانه یي با آهنگسازي زنده 

یاد »واروژان«.
-4 شبانه ۱)کوچه ها باریکن دکونا بسته س...(؛ سومین ترانه حاصل از 
همکاري »فرهاد« با اسفندیار منفردزاده، با شعري به زبان کوچه و بازار، 
از اسطوره واژه، احمد شاملو )دفتر لحظه ها و همیشه(. این ترانه هم به 
دلیل فضاي سیاسي اش مورد توجه واقع شد و باز هم صداي فرهاد بود 
که جاني مي بخشید به روایت »از صدا افتادن تار و کمونچه« و »فانوسي 

که هنوز نفت دارد اما خاموش شده«.
این دومین تجربه ترانه  تنها«،  از »مرد  -5 کودکانه )بوي عیدي....(؛ پس 
آزاد از قید و بندها و کلیشه هاست. با این ترانه، هم شیریني را لمس مي 
کنیم و هم تلخي. شیریني مرور کودکي زیبا و معصوم مان، و هر آنچه 
که از خوشي ها و شادي ها در گذشته- که بسیار دور مي نماید- براي 
مان روي داده است، و تلخي اینکه، در این ناکجاآباد امروز و در دمادم 
تلخي ها و زشتي هاي دوران مان، همه این حرف ها، تنها یک خیال و یک 
»بو«ست که باید تمام زمستان را با یادآوري اش سر کنیم. در این ترانه، 
فرهاد، به همان کالم مونولوگ گونه که گفتم نزدیک مي شود، ترانه را 
بازي مي کند و ما مي توانیم صداي بو کشیدنش را بشنویم، وقتي که مي 
گوید؛ »بوي گل محمدي که خشک شده الي کتاب«. واقعًا موهبتي است 
شنیدن این ترانه در شب هاي زمستان و نزدیک هاي عید، هنگامي که از 
شبکه هاي جورواجور رادیو و تلویزیون، پخش مي شود؛ البته بي آنکه 

اجازه و اجرت و کپي رایتي در کار باشد،
-۶ گنجشکک اشي مشي؛ در اینجاست که »فرهاد« باز هم ثابت مي کند 
که با درک باال و صداي اصطالحًا »دیستورت« اما منحصر به فردش مي 
تواند ماهیتي جدید به یک ترانه فولکلور ببخشد، سنت همیشگي را بشکند 
و به جاي »حکیم باشي« به »حاکم باشي« برسد و جامي از ظرف روحش، 

به درون ظرف ترانه بریزد.
این ترانه، فوران  ؛ در  از ترانه هاي متن فیلم »تنگنا«(  -7 زنجیري )یکي 

احساس فرهاد را در هنگام خواندن مي بینیم؛ احساس بیزاري و یأس. 
تا  است  ریتمیک  شعرهاي  نادره  از  یکي  مهتاب(؛  شب  )یه   2 شبانه   ۸-
رقم  را  خواننده  ریتمیک  شعرهاي  آوازخواني  تجربه  انگیزترین  خاطره 
بزند. اثري که در هر مناسبتي که به کار آید و با هر تصویري که شاید 
ارتباط آن با صدا منفي باشد در تلویزیون پخش مي شود تا شاید روایت 
»بیداري ما را در برابر شهیداي شهر« را نشان دهد و »از آن ماه بگوید 
که آخرش بیرون خواهد آمد« و بازهم بي اجازه و اجرت و حق تصنیف 

و تالیف و...
و  ناامیدانه  بسیار  یي  ترانه  »زنجیري«(؛  فیلم  متن  )موسیقي  خسته   9-

درعین حال، خاص. و کاماًل متناسب با فیلمي که براي آن ساخته است.
-۱0 تو فکر یک سقفم )تیتراژ فیلم ماهي ها در خاک مي میرند(؛ خالف 
با  این ترانه هم،  او در خواندن  مضمون اغلب ترانه هاي فارسي فرهاد. 

صدایش، سیالیت و رواني خاصي به ترانه ساکن، بخشیده است.
-۱۱ مسخ )مي بینم صورتمو تو آینه...(؛ ترانه یي بسیار درخشان. این 
ترانه، فریاد پیري را سر مي دهد. مسخي که شاید خود فرهاد هم، دچار 
آن شده است. این مسخ، مسخي است که متعلق به نسل اینهاست؛ نسلي 
که بسیاري از آنها افسوس نرسیدن به آرزوهاي جواني را مي خورند؛ 
باقي مانده  تنها سرمایه  ناباوري و یأسي که  نیافته، و  آرزوهایي تحقق 
آنها است. هماهنگي صدا و پیانوي فرهاد با موسیقي این ترانه، کم نظیر 

است.
-۱2 وحدت؛ آهنگي بي نظیر با شروعي زیبا با جمله مشهور »الملک یبقي 
بهمن  دوم  و  بیست  روز  در  که  یي  ترانه  الظلم«.  مع  الیبقي  و  الکفر  مع 
پنجاه و هفت، ضبط، و در رادیوي اشغال شده به دست انقالبیون، پخش 
شد تا طنیني در گوش مبارزان باشد. سرودي که حاال گاهگاهي در هفته 
از  مجوز،  بدون  هم  باز  و  مشابه،  هاي  مناسبت  و  مبعث  عید  و  وحدت 
فرهاد  که در سال هاي سکوت  اما صدحیف  تلویزیون پخش مي شود؛ 
از  انقالبیون،  و  مبارزان  انگیز  خاطره  سرود  این  حتي  شصت،  دهه  در 
وزارت ارشاد اجازه پخش نمي گیرد تا فرهاد نتواند سکوت را بشکند و 
خود فرهاد به تلخي اشاره مي کند که گفته اند »ح« در کلمه »محمد«)ص( 
را درست تلفظ نکرده یي؛ حال آنکه همه اطرافیانش بر این واقف بودند 
که عربي را بسیار فصیح- به سبب گذراندن دوران کودکي در کشورهاي 

عربي- سخن مي گفت،
که  خیمنز  رامون  خوان  از  شده  ترجمه  بیداري؛ شعري  در  خواب   ۱۳-
فرهاد. روایتي  از خود  آهنگي  با  به همراه داشت؛  را هم  فرهاد  تغییرات 
است از همان پیري و مسخ و ناباوري که در ترانه مسخ هم وجود داشت. 
حکایت »مردي سپیدپوش با مویي سیاه« که »اکنون سیاه جامه یي شده 
است با موي سپید« و هر دم »مي اندیشد که شاید خواب بوده و خواب 

دیده؛ اما همه چیز، یکسان است و با این حال نیست.« 
از محمدرضا  را...(؛ شعري  آدمي وطنش  )اي کاش  ها  بنفشه  کوچ   ۱4-
شفیعي کدکني همراه با آهنگي از خود فرهاد. این ترانه حکایتي است از 
همان میهن دوستي آشنایي که در فرهاد سراغ داریم و روایتي است هم 
شاد و هم غمگین از واپسین زمستان هاي مردي که آرزوي این را دارد 
که برود، برود و مانند بنفشه ها، وطنش را به هر جا که خواست با یک 
جعبه خاک، با خود ببرد؛ هم دوستدار وطن است و هم خواستار جالي آن. 
این ترانه خصوصًا در این روزها با کوچ شاعر- دکتر شفیعي کدکني- از 

میهن مصادف شده مصداقي نو پیدا مي کند. 
-۱5 برف؛ شعري درخشان از پدر شعر نو »نیما یوشیج« فرصتي است 
براي نالیدن از این »مهمان خانه مهمان کش« که مهمانان را »نشناخته، به 
جان یکدیگر مي اندازد«؛ »مشتي خواب آلود و ناهشیار« را. ترانه یي است 

بسیار تلخ؛ ترکیبي از تلخي کالم نیما و تلخي صداي فرهاد.
در هر حال فرهاد شاید از تنها کساني است که- همان گونه که مي توان 
عده زیادي دیگر را، که ذکر نام شان را الزم نمي بینم، با یک یا دو ترانه 
معرفي کرد- نمي توان حتي با این تعداد از ترانه ها، او و سبک و نگرش 
از ترانه هاي مطرح نشده را  او را بررسي کرد. هنوز افسوس بسیاري 
مي خورم که فرصتي براي بررسي آنها نمانده است؛ کارهایي مثل کتیبه، 
گاندي، تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم، وقتي که بچه بودم، رباعیات، 
ققنوس، آوار، نجواها، و تمام ترانه هاي غیرفارسي که »فرهاد« خوانده 
باقي  از آنها را دوست داریم و گوش مي دهیم؛ ولي مجالي  و بسیاري 

نمانده است. و... 
فکر مي کردم الزم است موخره یي بر این مطلب بنویسم، پس، الزم است 
که این توضیحات گفته شوند؛ تمام چیزهایي را که نوشتم با درنظرگرفتن 
زمان حال بود، زیرا براي من و براي همه ما نسل اولي ها و نسل دومي 
ها و نسل سومي ها اصاًل نبودن و نیستي فرهاد، قابل تصور نیست و 
حتي فرض این فرض محال هم، محال است زیرا فرهاد این جسم خاکي 
امیدوارم که  نبوده و نیست...  »لباس زیباي تن«۶  به قول آهنگسازان  یا 
هیچ گاه، همان گونه که در زمان زندگي جسماني اش در طول بیست سال 
میهمان  این  که  چند  هر  نشود؛  فراموش  بود،  همه  یاد  در  مهجورماندن، 
سراي نه چندان مجلل، فراموشخانه یي است که روزمرگي اش چون آفتي 

بر حافظه انسان مي افتد و آن را متالشي مي کند... 

پي نوشت ها؛--------------------------
-۱ بار گراني است بر شانه من، محمود استادمحمد، روزنامه حیات نو )به نقل از 

پایگاه اطالع رساني خانه فرهاد( 
-2 همان

-۳ مصاحبه فرهاد با رادیو بي بي سي، بهمن ماه ۱۳72 )به نقل از پایگاه اطالع 
رساني خانه فرهاد( 

انتشارات جاویدان، چاپ اول ۱۳79،  ن )گزیده ترانه ها(، شهیار قنبري، سازمان 
صفحه 50.

-5 همان، صفحه ۶۶ 
ماه  دي   29 فرهاد،  تولد  مناسبت سالروز  به  منفردزاده«  »اسفندیار  یادداشت   ۶-

۱۳۸5، به نقل از پایگاه اطالع رساني خانه فرهاد
شماره ۳، بهار ۱۳۸۸، صص 47۱-4۶۸
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آنتالیا
معنای لغوی آنتالیا، سرزمین آتالوس 
می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا 
پایان  از  پس  شهر  این  است.  شده 
مستقل  مدتی  »برقها«برای  پادشاهی 
دزدها  دست  به  هم  بعدها  و  بوده 
افتاده است. در سال 77 قبل از میالد 
این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس 
روم  خاک  ضمیمه  ایسائوریکوس 

گشت.
معنای لغوی آنتالیا، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم 
بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی »برقها«برای مدتی مستقل 
بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میالد این 
شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت. 
در سال ۶7 قبل از میالد به عنوان پایگاه اصلی نیروی دریایی یوپمئیوس 
آن  پیشرفت  باعث  شهر  این  از  هادریانوس  زیارت  است.  بوده  درآمده 
شد)۱۳0 بعد از میالد(. این شهر در زمان بیزانسها مرکز کلیسای جامع 
بوده و نامش آتالئیا بوده و بعد از تصرف ترکها پیشرفت بزرگی داشته 
است. علی رغم اینکه این شهر مدرن در زمان عتیق محل زندگی انسانها 
بوده است اما آثار به جای مانده از این دوره بسیار کم می باشد. یکی از 
این آثار به جای مانده از این دوره دیوار بلندی می باشد که قسمتی از آن 
به عنوان موج شکن بوده و شهر را از طوفانهای سهمگین حفظ می کرده 
است. دروازه مرمت شده هادریان این دیوار از اثرهای بسیار زیبای عهد 
عتیق محسوب می شود. علی رغم این که شهرهای عهد عتیق دارای معبد 
آگورا و آمفی تئاتر می باشد اما تاکنون ثبت مکانهای این نوع اثرها امکان 

پذیر نبوده است. 
نعل  شکل  به  آن  اطراف  باروهای  و  شده  ویران  شهر  ایچی  کاله  بخش 
اسب می باشد. باروها اثر مشترک دوره های یونان باستان، روم باستان، 
بیزانس ها، سلجوقیان و عثمانی ها می باشد. باروها دارای ۸0 برج می 
با  که شیروانیش  دارد  باروها حدود ۳000 خانه وجود  داخل  در  باشند. 
سفال پوشانده شده است. ویژگی های این خانه ها تنها با معماری تاریخی 
آن خالصه نمی شود بلکه این خانه ها نوع زندگانی، سنتها و آداب و رسوم 
آن دوره ها را به بهترین شکل انعکاس می دهد. در سال ۱972 سمتهای 
اثرهای  و  معبدها  عالی  سازمان  سوی  از  شهر  وکاله ایچی  لیمانی  ایچ 
قدیمی به عنوان منطقه تاریخی ثبت شده و مورد حفاظت قرار گرفته است. 
سیب  آنتالیا  کاله  ایچی  مجموعه  مرمت  خاطر  به   ۱9۸4 سال  آوریل  در 
طالیی اسکارتوریسم از سوی اتحادیه نویسندگان توریسم بین المللی به 
وزارت فرهنگ اهدا شد. امروزه در بخش کاله ایچی انواع هتلها، پانسیونها، 

رستورانها و باروها ساخته شده است. 
▪ موقعیت جغرافیایی: 

این شهر در منطقه دریای مدیترانه واقع شده، در شرق آنتالیا شهرهای 
مرسین و کارامان، در شمالش قونیه، اسپارتا و بوردور، در غربش موغال 

و در جنوبش دریای مدیترانه می باشد. 
▪ آب و هوا : 

این شهر به خاطر این که در منطقه دریای مدیترانه قرار گرفته در زمستانها 
بارانی و معتدل و در تابستانها گرم می باشد. 

▪ راههای مواصالتی : 
امکانپذیر  زمینی  و  دریایی  هوایی،  راههای  طریق  از  شهر  این  با  ارتباط 

است. فرودگاه آنتالیا آماده پذیرایی تمام پروازهای بین المللی است. 
▪ شهرستانهای آنتالیا : 

قاضی   ، فینیکه  المالی،  آالنیا،  از: آک سکی،  عبارتند  آنتالیا  شهرستانهای 
لوجا،  ،کوم  الی  قورغوت  کمر،  قاش،  ابرادی،  دوغموش،  گون  پاشا، 

ماناوگات و سریک. 
▪ آک سکی : 

این شهرستان دومین شهرستان قدیمی آنتالیا بعد از آالنیا محسوب می 
فعالیتهای  است.  گرفته  قرار  ناهموار  و  منطقه کوهستانی  یک  در  و  شود 
توریستی در این شهر همگام با شهرهای دیگر آنتالیا در چند سال اخیر 
رشد موفقی داشته است. این شهر سرزمین اصلی گل های بهمن محسوب 
می شود و هر ساله پذیرای جهانگردان و شکارچیان فراوانی می باشد و در 
ماههای زمستان توریستهای محلی و خارجی به منظور زیارت این گل ها 
به این خطه هجوم می آورند. در کوههای گدن گلمز این منطقه انواع بزهای 
کوهی زندگی می کند و شکار آنها در قبال پول و مجوز امکان پذیر است. 
یکی دیگر از جاهای تفریحی این شهرستان، مکانهای پرورش ماهی قزل 

آال روستاهای سینان خواجه و گوموش دامالی آن می باشد. از مکانهای 
دیدنی این منطقه ییالقهای گرگ تپه و چیمن، وادی ایرماک، غارتازه کشف 
شده بوجاک آالن با عمق ۳40 متر، مسجد جامع و مدرسه مرکز شهرستان 

می باشد. 
▪ المالی : 

شهرستان المالی در منطقه لیکیا قرار گرفته، تاریخ دقیق ساخت این شهر 

معلوم نیست. یافته های تاریخی کشف شده از مکانهای تاریخی روستاهای 
بیگ لرکویو در غرب و قره داش، سماهویوک حکایت از آن دارد که سکونت 

در این شهر از عصر برنز به بعد شکل گرفته است. 
▪ تپه های باستانی : سه تپه باستانی در روستاهای این شهر وجود دارد. 
یکی از این تپه ها، تپه باستانی موغون میباشد که در غرب شهر واقع شده 
تمدنهای  این مکان  باستان شناسی نشان می دهد که در  تحقیقات  است. 
مختلفی وجود داشته است. همچنین در غرب این شهر تپه باستانی دیگری 
در روستای سماهویوک وجود دارد که البته به علت وجود قبه های عثمانی 
ها و ترکها در آن نقطه امکان تحقیقات باستان شناسی فراهم نشده است. و 
اما سومین و بزرگترین تپه باستانی در جنوب شهر و در کنار جاده المالی 

تپه باستانی  این  نام  قاش در روستای بیگ لرکویو واقع شده است.   –
بیگ لر هویوکو می باشد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، آثار تاریخی 
متعددی از عصر برنز به این طرف پیدا شده است. آثار کشف شده در 

موزه آنتالیا نگهداری می شود. 
 ۶ فاصله  در  شهر،  شرق  در  ها  تپه  این   : کوچک  باستانی  های  تپه   ▪
کیلومتری المالی در روستای دوردست بایندر می باشد. در نتیجه کاوش 
های انجام گرفته در یکی از این تپه های کنار هم آثار تاریخی متعلق به 
قرن هفتم قبل از میالد به دست آمده است. این اثرها در یک بخش ویژه 
ای از موزه آنتالیا به نمایش در آمده و قسمتی از زندگانی آن دوره را 

تشریح می کند. 
▪ بقعه ها : دو بقعه مشخص وجود دارد. نام یکی از اینها قره بورون 
کرال و دیگری قزل بل می باشد. دیوارهای اتاق بقعه قره بورون کرال با 
نگاره هایی از صحنه های جنگ و شکار آراسته شده، این بقعه در کنار 
المالی قرار گرفته است. بقعه قزل بل هم در غرب شهر   – جاده آنتالیا 
در مسیر جاده المالی – یوایول واقع شده تنها اتاق آن از بلوکهای کالکر 

ساخته شده است. 
جاده  شمالی  قسمت  در  تقریبا   ۱9۸4 سال  در  گنجینه  این   : گنجینه   ▪
المالی – آنتالیا، بین روستای گوگپنار و مزار کرال کشف شده است. این 
گنجینه که دارای ۱90 سکه عتیقه می باشد توسط قاچاقچیان عتیقه به 
آمریکا برده شده است و اکنون هم در موزه بوستون آمریکا نگهداری 
می شود. حدود ۱4 سکه آتینادکاراداشمه که از با ارزش ترین سکه های 
قدیمی محسوب می شود در میان این گنجینه وجود دارد )قیمت هر کدام 

۶00000 دالر (. 
دیدنی شهرستان، مسجد سلجوقیان،  از جمله مسجدهای   : ▪ مسجدها 

کوتوک مسجد، مسجد سنیان، مسجد عمر پاشا و دارالفنون می باشد. 
▪ قورغوت الی : در فاصله ۶7 کیلومتری آنتالیا واقع شده است. در سه 
کیلومتری درب این شهر در مسجد عالءالدین و همچنین در این قسمت 
مدرسه متعلق به دوره سلجوقیان به نام االمین سینا الدین حمید اوغلو 
که در سال ۱۳۱9 توسط شخصی به همین نام ساخته شده است وجود 

دارد . 
▪ گون دوغموش : این شهر در فاصله ۱۸2 کیلومتری آنتالیا واقع شده 
و دارای آثار تاریخی متعددی می باشد، در 7 کیلومتری شمال گوزل باغ 
بوجاغی شهر تاریخی ایاصوفیا، در 7 کیلومتری جنوب غربی شهر گون 
دوغموش خرابه های آثار در نزدیکی سومونه قرار دارد. همچنین در 
دو کیلومتری شرق روستای سنیه، خرابه ها، در ۱۱ کیلومتری 
جمله  از  قدیمی  های  خرابه  دوغموش  گون  شهر  غربی  جنوب 
از شهر قدیمی می باشد. مسجد جم پاشای  آثار به جای مانده 
گون دوغموش، خرابه های واقع در باالی کوه سنیک در فاصله 

۱5 کیلومتری شرق گون دوغموش، راه کاروانروی آالنیار قونیه، 
خرابه های شهر تاریخی کازایز واقع در مسیر جاده آنتالیا – گون 
دوغموش در نزدیکی داش آغراز آثار دیدنی و با ارزش شهرستان 

محسوب می شود. 
▪ قاضی پاشا : این شهرستان در فاصله ۱۸0 کیلومتری آنتالیا قرار 

گرفته است و با داشتن مناظر بدیع طبیعی مانند ساحل شنی ۱0 
از منطقه  ای  فیروزه  کیلومتری، مناطق جنگلی، خلیج های کوچک 
های زیبای آنتالیا محسوب می شود. سواحل شنی که در آن پالژ 
های اسکله، کورو و کاحیا وجود دارد از مکانهای مهم زاد و ولد 
سرزمین  باشد.  می  کارتاکارتا  نام  به  پشت  الک  از  خاص  نوعی 
بکر قاضی پاشا با داشتن مکانهای استراحتی، تاریخی، تفریحی و 
طبیعی، بندر و فرودگاه در دست احداث به سوی تبدیل شدن به یک 

مرکز جهانگردی درحال حرکت است.
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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





هفته نامه پرشین27 جمعه 13 شهریور ماه 1388   -  شماره 112

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

www.iranianstudy.com پزشکی
مقابله با آنفلوآنزاي خوکي با 

بازي ویدئویي  
  

گروهي از دانشمندان هلندي نوعي بازي ویدئویي را با موضوع 
آنفلوآنزاي خوکي ایجاد کرده اند که در آن بازیکن ضمن بازي 
آن  با  مقابله  هاي  روش  و  آنفلوآنزا  این  اپیدمي  در خصوص 
اطالعاتي را مي آموزد. این بازي را که »آنفلوآنزاي بزرگ« نام 
دارد محققان دپارتمان ویروس شناسي دانشگاه اراسموس در 
رتردام ساخته اند. هدف از ساخت این بازي اطالع رساني به 
مردم در برابر راه هاي پیشگیري، مقابله و ارائه اطالعات کلي 
در مورد این بیماري همه گیر است. بازیکن در این بازي که به 
صورت آنالین در شبکه قرار دارد با انجام یک کلیک به مسوول 
تخیلي  سازمان  این  شود.  مي  تبدیل  جهاني«  اپیدمي  »کنترل 
عنوان  به  باید  بازیکن  است.  جهاني  بهداشت  سازمان  همانند 
تزریق  ضدویروسي،  داروهاي  توزیع  نوع  مسوول،  مقام  این 
واکسن و اعطاي بودجه به گروه هاي تحقیقاتي در مناطقي که 
انتخاب کند.  شیوع این آنفلوآنزا و تعداد قربانیان باال است را 
گسترش ویروس مي تواند از طریق یک نقشه تحت نظارت قرار 
گیرد. در این خصوص مدیر دپارتمان ویروس شناسي دانشگاه 
اراسموس اظهار داشت؛ »در این بازي انتخاب ها آسان نیستند 
و بودجه نیز محدود است. در صورتي که سرمایه گذاري شود 
اپیدمي مي تواند متوقف شود. بازي بسیار واقعي به نظر مي 
رسد و یک ارزش آموزشي دارد. ما در این بازي افراد را آگاه 
مي کنیم که چگونه مي توانند در مقابل ویروس از خود دفاع 
براي  هایي  اینکه چه روش  و  آنفلوآنزا چیست  کل  در  و  کنند 
مبارزه با اپیدمي وجود دارد.« به گزارش مهر بازي مي تواند 
در پنج حالت اپیدمي بازي شود که این پنج حالت از شیوع ساده 

تا نوع ویروسي شدید را شامل مي شود.  

روشي ویژه براي درمان
 سرطان سینه  

  
کمک  با  بتوانند  امیدوارند  المللي  بین  محققان  از  گروهي 
در  موثر  درمان  یک  به  آینده  سال  دو  ظرف   MicroRNA
مبارزه با سرطان سینه دست یابند. این محققان به سرپرستي 
کالج امپریال لندن کشف کردند این نوع سرطان مولکول هاي 
هاي  سلول  که  طوري  به  کند  مي  دستکاري  را   MicroRNA
سرطاني با بهره کشي از این مولکول ها مي توانند سایر قسمت 
هاي بدن را آلوده کنند. این دانشمندان در این خصوص اظهار 
کنیم  کنترل  را  فرآیند  این  بتوانیم  که  صورتي  »در  داشتند؛ 
سرطان نمي تواند گسترش یابد و به این ترتیب تومور در یک 
نقطه متوقف مي شود.« پژوهشگران افزودند؛ »درحال حاضر 
کند  متوقف  را  فرآیند  این  بتواند  که  ندارد  دارویي وجود  هیچ 
اما از این پس امکان توسعه این دارو وجود دارد.« به گزارش 
سالمت نیوز در سلول هاي سالم یک چرخه واسطه وجود دارد 
را تحریک و  ها  تقسیم سلول  و  ها رشد  استروژن  آن  در  که 
MicroRNA تولید مي کنند. تولید MicroRNA از تقسیمات 
در  که  است  حالي  در  این  کند.  مي  جلوگیري  اضافي  میوزي 
و  مي شود  متوقف  مولکول  فعالیت  این  هاي سرطاني،  سلول 
تکثیر سلول ها به صورت کنترل نشده ادامه مي یابد. بنابراین 
MicroRNA را به حالت  بتواند فعالیت  با توسعه دارویي که 
عادي بازگرداند، مي توان مانع تکثیر سلول هاي سرطاني شد. 
این محققان با آزمایش روي موش ها به نتایج رضایت بخشي 

دست یافته اند.   

کافئین، عامل و مسکن 
سردرد است  

  
نتیجه یک تحقیق با موضوع کافئین نشان داد این ماده هم عامل 
سردرد و هم مسکن آن است. محققان دانشگاه دانش و فناوري 
در نروژ پس از انجام این تحقیق روي 50 هزار نفر به این یافته 
دست یافتند. در این تحقیق خاطرنشان شده افرادي که به مقدار 
را  ماده  این  که  کساني  از  بیش  کنند  مي  کافئین مصرف  زیاد 
همچنین  شوند.  مي  سردرد  دچار  کرات  به  کنند  نمي  استفاده 
سردردهاي  به  ابتال  با  احتمااًل  کافئین  مصرف  شد  مشخص 
مقدار  به  را  کافئین  که  کساني  به  محققان  است.  مرتبط  مزمن 
زیاد مصرف مي کنند، توصیه کردند از مصرف بي رویه آن 
دست بردارند. از سوي دیگر، افرادي هم که دچار سردرد مي 
شوند، مي توانند با نوشیدن کافئین درد خود را تسکین دهند. 

کافئین در چاي و نوشابه و قهوه یافت مي شود.  

همه چیز درباره آنفلوآنزاي خوکي 

 آخرین وضعیت 

بیماري در جهان 
 

دکتر سیدناصر عمادي*

مشاهدات و تجربیات اینجانب از بیماري آنفلوآنزاي خوکي در کشور 
غنا در غرب آفریقا و کشور کنیا در شرق آفریقا طي هفته هاي اخیر، 
به خصوص مشاهده مستقیم خانواده یي مبتال به این بیماري که از 
کشور هند وارد کنیا شده بودند، اینجانب را بر آن کرد تا تجربیات 
عملي کسب شده از این بیماري را به همراه آخرین اطالعات علمي 
 CDC( از بزرگ ترین مرکز مبارزه بیماري هاي واگیردار در جهان
از  پس   )Center for Disease Control and Prevention یا 
میزبان  است  ممکن  ایام  این  که  عزیز  هموطنان  اختیار  در  ترجمه 
قرار دهم. الزم است  باشند،  از کشورهاي خارجي  هایي  توریست 
خدمت هموطنان عزیز عرض کنم مطالب و دستورات ارائه شده ذیل 
مطابق با رهنمودها و دستورات مرکز جهاني مبارزه با بیماري ها 
)CDC( در مناطق با شیوع باال است و این بشارت و اطمینان که این 
بیماري مانند هر بیماري ویروسي آنفلوآنزایي دیگر قابل عالج است. 
بیماري  یک  از  نکات  همه  انتقال  و  آموزش  ما  پزشکي  رسالت  اما 
با آن مواجه نشویم زیرا  اینکه هرگز  به مردم عزیزمان است ولو 

دانستن خوب است و توانستن بهتر است.

ویروس H1N1 چیست
این ویروس از آنفلوآنزاي نوع A است که اولین بار در سال ۱9۱۸ 
در  طوالني  دوره  یک  از  پس  و  شد  شناخته  امریکا  در  میالدي 
آوریل سال جاري )2009( دوباره این بیماري به نام Swine flu یا 
آنفلوآنزاي خوکي با شکل، قدرت و توانایي بیماري زایي متفاوت از 
گذشته در ایالت کالیفرنیاي جنوبي از کشور امریکا گزارش شد و 
پس از آن به سرعت کشورهاي مکزیک، کانادا و کشورهاي اروپایي 
 Swine نیز مواردي از ابتال به این بیماري را گزارش کردند. اگرچه
flu آنفلوآنزاي خوکي نام گرفته، اما این به آن معني نیست که این 
بیماري از خوک به انسان انتقال مي یابد بلکه در آزمایش هاي به 
عمل آمده از این ویروس مشخص شده تعدادي از ژن هاي آن شبیه 
به آنفلوآنزاي ویروسي است که در خوک هاي شمال امریکا یافته 
اند. در عین حال به دلیل شباهت بروز این آنفلوآنزا در خوک هاي 
اروپا و آسیا و مرغان و انسان ها، دانشمندان آن را یک آنفلوآنزاي 
این ویروس  بیماري زایي  اند. قدرت  نهاده  نام  ویروسي چهارگانه 
آن  بیشترین شیوع  و  بوده  آنفلوآنزاي معمولي  برابر ویروس  سه 
در فصل سرد است. انتقال آن از انسان به انسان است )نه حیوان 
به انسان(، معمواًل قسمت فوقاني سیستم تنفسي را درگیر مي کند 
و تنها در ۱ تا 2 درصد مي تواند منجر به مرگ شود که دالیل آن 

ذکر خواهد شد.
آخرین وضعیت بیماري در جهان

بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهاني و CDC این بیماري در مرحله 
پاندمیک یعني همه گیري جهاني است و بیماري در فاز ۶ است. این 
به آن معني است که جهان و تمام قاره ها در راه این بیماري طي ماه 
هاي آینده هستند و این بیماري همه کشورها را طي خواهد کرد و 
هیچ کشوري از این بیماري در امان نخواهد بود. در حال حاضر 90 
کشور جهان و هفت کشور همسایه ایران و همچنین کشور ما که از 
یک نوجوان ۱۶ساله ایراني االصل مقیم امریکا که وارد ایران شده، 
این بیماري را گزارش کرده اند. خوشبختانه 72 نقطه از کشور ایران 
مناسب  و  کامل  امکانات  با  بیماري  این  با  مبارزه  مراکز  عنوان  به 
جهت تشخیص و درمان آماده و مهیا براي خدمات رساني هستند 
که به واسطه فعالیت همه مراکز بهداشتي و درماني هیچ نگراني از 
این موضوع در کشور وجود ندارد. اما در مبارزه با این ویروس 
نوظهور آشنایي و آگاهي از این بیماري فرصت بیشتري به ما در 
حفظ سالمتي فردي، خانوادگي و اجتماعي خواهد داد و باید بدانیم 
شرط الزم پیشگیري، دانستن و عمل کردن به دانستني هاست و به 
همین دلیل با هم از این بیماري مي خوانیم تا سالم، مطمئن و شاد 

زندگي کنیم.

نشانه ها و عالئم بیماري آنفلوآنزاي خوکي
سرفه،  تب،  همانند  فصلي  آنفلوآنزاي  مشابه  بیماري  این  عالئم 
گلودرد، آب ریزش بیني، کوفتگي و درد بدن، سردرد، لرز و خستگي 
و در موارد مشخص اسهال، تهوع و استفراغ است و در مواردي 
ممکن است این بیماري ویروسي پیشرفت کرده و ایجاد عفونت هاي 

شدید ریوي، گوشي و سینوسي کند.
چه افرادي بیشتر در خطر معرض این بیماري هستند

چهار گروه از مردم در گروه خطر هستند. افراد مسن ۶4 سال و 
باالتر، کودکان با سن کمتر از پنج سال، خانم هاي حامله، افراد با 
بیماري هاي مزمن و طوالني مدت مانند آسم، دیابت، برونشیت مزمن، 
بیماري هاي قلبي و ریوي و کساني که به عللي همانند جراحي وسیع 
و شیمي درماني مکانیسم دفاعي سیستم ایمني بدن آنان در شرایط 
مساعدي نیست. در عین حال وجود آنتي بادي ضد این ویروس در 
بدن افراد میانسال، جوان و سالم و حتي در یک سوم از افراد مسن 
باالي ۶0 سال بدن آنها را در مقابل این ویروس محافظت مي کند. 
بنابراین الزم است بدانیم بسیاري از افراد در ابتال به این بیماري به 
درمان ویژه به استثناي استراحت و اقامت هفت روزه در منزل و 
استفاده از داروهاي معمولي جهت تسکین درد و عالئم نیاز ندارند، 
 زیرا مکانیسم دفاعي مناسب بدن ویروس را سرکوب و نابود مي کند.

چگونه این ویروس انتقال مي یابد
آخرین اطالعات اظهار مي کند انتقال این بیماري از انسان به انسان 
از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بیني و دهان است. ویروس 
مي تواند حداکثر تا فاصله 5/۱ متري از طریق سرفه یا عطسه منتقل 
شود. اما راه دیگر انتقال تماس دست ها، با محیط آلوده به ویروس 
است. مانند دستگیره درها یا وسایلي که به طور عمومي و مشترک 
ویروس  به  آلوده  محیط  با  یافته  تماس  دست  شود.  مي  استفاده 
موجب انتقال آن از طریق دست آلوده شده به بیني و دهان یا چشم 

مي شود.
چه عالئمي در کودکان و بزرگساالن بسیار جدي است 

بیشتر مبتالیان به غیر از چهار گروه در خطر )کودکان زیر پنج سال، 
سالمندان باالي ۶4 سال، خانم هاي باردار و افراد با بیماري زمینه 
یي( با استراحت در منزل و دوري در تماس با افراد و استفاده از 
داروهاي ضدویروس به راحتي درمان مي شوند. اما اگر عالئم زیر 

در کودکان بروز کرد حتمًا نیازمند انتقال به بیمارستان هستند.
-۱ تنفس سریع و غیرعادي )نفس نفس زدن(

-2 تغییر رنگ پوست به آبي یا خاکستري به خصوص در لب ها
-۳ بي اشتهایي شدید

-4 تهوع و استفراغ مقاوم و مداوم
-5 عدم هوشیاري، تشنج و بي توجهي به محیط

-۶ بي قراري و اضطراب شدید
-7 تب باال و سرفه مقاوم

-۸ اسهال به همراه عالئم فوق

و در بزرگساالن
-۱ تنفس کوتاه که به سختي انجام مي شود

-2 احساس درد و فشار در قفسه سینه و شکم
-۳ سرگیجه ناگهاني و استفراغ شدید و مداوم و اسهال

-4 کاهش سطح هوشیاري
-5 تب و سرفه شدید.

دوره این بیماري چه مدت یا چند روز است
اطالعات بر این باور است که شخص یک روز پس از ابتال به این 
ابتالي  از  پس  ویروس  این  یعني  شود  مي  عالئم  دچار  ویروس 
شخص در روز اول هیچ گونه عالئمي ندارد و اصطالحًا دوره نهفته 
آن یک روز است، اما دوره بیماري در افراد با مکانیسم دفاعي نرمال 
و طبیعي هفت روز است. ولي این دوره در کودکان، افراد مسن و 
خانم هاي باردار و افراد با بیماري هاي دیگر متفاوت و طوالني تر 
انتقال  منبع  بیمار  )هفت روز( شخص  این مدت  بنابراین طي  است. 

بیماري به افراد دیگر نیز هست.
* متخصص پوست در شرق آفریقا، کنیا، نایروبي 
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سالمت

روانشناسی

طراحی وب سایت

حسادت یکی از مخرب ترین احساسات در زندگی بشر است.

حسادت و 
پیامدهای مخرب

حسادت یکی از مخرب ترین احساسات در زندگی بشر است. بعضی 
از این احساس با  عنوان گناه یاد  می کنند، گناهی که می گویند خداوند 
حتی برای آن مجازاتی مقرر نساخته چرا که وجود این احساس 
در  انسان، خود از هر مجازاتی دردناک تر است.حال ببینیم چگونه 
محیط خانواده و به  دنبال آن  جامعه باعث به وجود آمدن حسادت و 

رشد آن می شود. حسادت یعنی خوشحال نشدن از موفقیت  دیگران 
و در مراحل پیشرفته تر، به شعف آمدن از شکست دیگران. یکی از 
مهم ترین علل رشد  این پدیده در جوامع انسانی، مقایسه شدن افراد 

با یکدیگر است. 
به  دنبال  و  شدن  قلمداد  بدتر  و  به  بهتر  معمواًل  که  مقایسه هایی 
آن، تحسین یکی و تحقیر دیگری می انجامد. هر فردی برای  رشد 
است؛  نیازمند  اعتمادبه نفس  به  خویش  استعدادهای  شکوفایی  و 
اعتمادبه نفسی که با تشویق بجا و  به موقع به ویژه در دورهِ کودکی 
و نوجوانی در فرد شکل می گیرد.برعکس ، سرزنش و تحقیر اگر 
به  دنبال مقایسهِ فرد با دیگران صورت گیرد، باعث به  وجود آمدن 
احساس  حسادت می شود. کمتر کسی در میان ما یافت می شود که 
مکرراً با دیگران مقایسه نشده و برای نقطه   ضعف هایش تحقیر و 
سرزنش نشده باشد. این مقایسه ها معمواًل از کودکی و در خانه، 
در بین  خواهران و برادران و همچنین بچه های همسن و سال و 
در مدرسه در بین شاگردان شروع  می شود و در بزرگسالی نیز 

به گونه ای نامرئی اما مستمر ادامه می یابد. 

 پیامدهای مخرب مقایسه 

۱( حسادت: طبیعتًا وقتی موفقیت کسی ، به چماقی تبدیل شود برای 
تحقیر افرادی که هم  ردیف و قابل مقایسه با او  هستند- همکالسان 
و همکاران، بچه های فامیل و حتی گاه خواهران و برادران - آنان 

از این موفقیت  خوشحال نخواهند شد.   
2( کارشکنی: مقایسه همچنین باعث می شود افراد از فراهم آوردن 
امکاناتی که بتواند دیگران را به  موفقیتی برساند دریغ کنند و حتی 
چرخ  الی  )چوب  شوند  آنها  پیشرفت  مانع  گوناگون  راه های  از 

گذاشتن و  سنگ اندازی.(  
۳( عیب جویی از دیگران: عیب جویی از دیگری باعث می شود که در 
مقایسهِ احتمالی با او پیروز شویم.  برای مثال، وقتی مرتب همسر 

و فرزندان دیگران را به رخ همسر و فرزندان خود کشیدیم، آنان را 
وادار  می کنیم تا با عیب جویی حتی نادرست، شخصیت آنها را در 
نظر ما مخدوش کنند و بدین وسیله در  مقایسه های احتمالی بعدی 
سربلند بیرون آیند. کوچک و ناچیز انگاشتن موفقیت های دیگران 
به  زدن  لطمه   به  تمایل  دیگران،  کاِر  از  جزئی  ایرادهای  گرفتن  و 
حیثیت سیاسی  و   اجتماعی و علمی دیگران با اظهارنظرها و نقدهای 
غرض ورزانه و ترور شخصیت نیز که در سطوح باالتری از  جامعه 

صورت می گیرد می تواند ریشه در همین پدیده داشته باشد.   
نبوده ایم  شاهد  کم  دیگران:  کوچک شدن  از  رضایت  احساس   )4
رضایت  باعث  او  کوچک  شدن  و  یک شخص  از  گرفتن  ایراد  که 
شوند.  مقایسه  او  با  داشته  احتمال  که  است  شده  افرادی  یا  فرد 
این احساس رضایت  را معمواًل وقتی یکی از فرزندان مورد انتقاد 
یا شماتت والدین قرار می گیرد در چهرهِ بقیهِ خواهران و برادران 
 می توان دید و به همان نحو هنگامی که رئیس به کارمندی انتقاد یا 
اعتراض می کند در چهرهِ سایر کارمندان.  حتی بسیاری از ادبا و 

نویسندگان ما نیز که داعیهِ رهبری فرهنگی مردم را دارند در همین 
دایرهِ بستهِ  مقایسه و رقابت و حسادت اسیرند.  

5( کتمان، تظاهر، دروغ و تقلید: ترس از مقایسه شدن با دیگران 
و تحقیر شدن باعث می شود افراد  عالوه بر تالش برای باال رفتن 
از پله های هرم اجتماعی، به کتمان نداشته های مادی و علمی خود 
قمپز  چون  اصطالحاتی  کنند.  تظاهر  آنها  داشتن  یا  به  بپردازند 
درکردن، خالی بندی، پز عالی، جیب خالی در همین مورد  مصداق 
مردم صورت خود  که  می شود  باعث  همچنین  ترس  این  می یابد. 
کسانی  زندگی  شیوهِ  از  به  تقلید  و  دارند  نگه  سرخ  سیلی  با  را 
بپردازند که در سطوح باالتر و مورد تقدیر و توجه جامعه هستند. 
و  خانواده  افراد  فرد،  یک  ننگ  و  افتخار  که  به عالوه،در  جوامعی 
در مورد  نقاط  گفتن  قرار می دهد، دروغ  تأثیر  تحت  نیز  را  فامیل 

ضعف و کمبودهای خانواده و بستگان رواج می یابد.  
۶( کنجکاوی، مچ گیری و قضاوت: کنجکاوی چیزی نیست جز میل 
شدید به دانستن چیزها. پیشرفت  بشر در بسیاری از زمینه ها تا 
اندازهِ زیادی مرهون حس کنجکاوی اوست. اما نوعی از کنجکاوی 
و  مخرب  خصایص  از  دیگر  یکی  و  است  نظر  اینجا  مد  در  که 
آزاردهندهِ ماست، عالقه به داشتن اطالعات در مورد کسانی  است 
که با ما منافع مشترکی دارند و احتمال دارد که با ما مقایسه شوند، 
معمواًل  اطالعات  این  فامیل.  همسایه  و  همکار،  همکالسی،  مانند 
شامل مواردی است از قبیل میزان درآمد آنها، چیزهای تازه ای که 
خریده اند،  محلی که تعطیالت خود را در آنجا گذرانده اند، یا مدارک 
و مدارجی که کسب کرده اند. این کنجکاوی به شکل  مطرح کردن 
سؤاالت متعدد مستقیم یا غیرمستقیم از خود افراد یا اشخاص دیگر 
بروز می یابد. از طرفی،  مخفی کردن نقاط ضعف و دروغ پردازی 
در مورد نقاط قوت، خود منجر به مشکوک شدن  افراد نسبت به 
یکدیگر و تحریک بیشتر کنجکاوی آنان و ایجاد حالت مچ گیری در 
افراد نسبت به یکدیگر  می شود. چنین است که گاه فقط با دیدن یک 
مورد یا شنیدن یک جمله در موردیک شخص که مغایر تصوری 

 است که او از خود در ما ایجاد کرده است، دربارهِ او قضاوت و 
حکم صادر می کنیم. 

7( توهم و تفسیر اعمال دیگران: نتیجهِ این وضعیت تفسیر رفتارها 
به ما در  بر مبنای فاصله ای  است که نسبت  و گفتارهای دیگران 
هرم اجتماعی دارند. بدین معنی که اگر یکی از همکاران، کار ما را 
مورد تمسخر قرار  دهد، اهمیتی نمی دهیم و حتی با او هم کالم نیز 
می شویم. اما همین عمل را از جانب شخصی که در ردهِ  پایین تری 
باالتری  از ما قرار دارد حسادت و از جانب شخصی که در ردهِ 
از ما قرار دارد توهین تلقی می کنیم  چرا که تصور می کنیم او با 
این عمل قصد به  رخ کشیدن موقعیت خود و در نتیجه تحقیر ما را 

داشته است.   
۸( مقایسهِ دائمی خود با دیگران و احساس برتری و کهتری: مقایسه 
با دیگری  شدن های متوالی باعث  می شود که اگر کسی هم ما را 
مقایسه نکند، خودمان این  کار را انجام دهیم. بدین معنی که  دیگران 
را از نظر شغل، درآمد، میزان تحصیالت، همسر و فرزندان و... با 

خود مقایسه می کنیم و اگر در این  مقایسه برنده نشدیم در مقابل 
آنان احساس کهتری و اگر موفق شدیم احساس اعتمادبه نفس و 

غرور  می کنیم.   
9( نیاز به تعریف و تمجید شنیدن و مطرح شدن: بدون شک، تحقیر 
شدن های متوالی، زخم هایی در  روح به وجود می آورد که مرهم شان 
شنیدن تعریف و تمجید و جلب توجه کردن و مطرح شدن است. در 
 حقیقت، نیاز به شنیدن تعریف و تمجید سکه ای است که روی دیگر 
آن تاب نیاوردن انتقاد است. به بیان دیگر،  هرچه افراد جامعه ای 
میزان  به  همان  باشند،  داشته  انتقاد  پذیرش  برای  بیشتری  تحمل 
اغراق آمیز و  افراطی و ستایش های  از تعریف و  تمجیدهای  کمتر 
تحمل  کمتری  که  افرادی  بالعکس  و  می شوند  خوشحال  دروغین 
برای شنیدن انتقاد دارند، لذت بیشتری از شنیدن تعریف و تمجید 

می برند.   
۱0( تالش برای رسیدن به موقعیت های افتخارآمیز و احترام برانگیز: 
چیزهایی  کسب  دنبال  به  که  باعث  می شود  شدن  مطرح  به  نیاز 
برویم که در جامعه مالک ارزش و احترام است. با توجه به اینکه 
ثروت و  مدرک و به دنبال آن موقعیت اجتماعی معیار ارزش در 
جوامع غیردموکراتیک است، اکثریتی به دنبال آن  می روند. فراهم 
نبودن شرایط و امکانات برای همگان باعث می شود که عده ای از 
این  به کسب  انسانی  ارزش های  فدا  کردن  با  و  نادرست  راه های 
به وجود  باعث  راه  این  در  ناکامی  بپردازند.  قراردادی  ارزش های 
و  یأس  نفرت، سرخوردگی،  کینه،  منفی همچون  آمدن  احساسات 
پوچی در افراد جامعه می شود. بنابراین بذر  اعتمادبه نفس و عشق 
را با تشویق خصوصیات یا قابلیت های مثبت فرزندانمان در منزل 
و شاگردانمان در  مدرسه بکاریم و از مقایسه کردن آنها با دیگران 
و از مقایسه کردن هر انسان با انسان دیگر اجتناب کنیم و با  این 
عمل موجبات رشد و شکوفایی بیشتر افراد جامعه را در هر سن و 

شرایطی فراهم آوریم. 
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کنسول بازي ارزان شد  
 

مختلف  هاي  مدل  شدن  ارزان  دنبال  به   
مایکروسافت،   Xbox بازي۳۶0  کنسول 
جانبي  لوازم  آمازون  اینترنتي  فروشگاه 
تر  ارزان  را 44 درصد  بازي  این کنسول 
از گذشته به فروش مي رساند. در حالي 
سیم  بي  کنترلي  سیستم  این  از  پیش  که 
Wireless Controller این کنسول بازي 
با قیمت 99/49 دالر فروخته مي شد، این 
 44 تخفیف  با  اکنون  هم  کنترلي  سیستم 
فروخته  دالر   99/27 قیمت  به  درصدي 
 Wireless کنترلي  سیستم  شود.  مي 
Controller Black نیز که پیشتر 99/49 
دالر قیمت داشت، هم اکنون با تخفیف 40 
درصدي به قیمت 99/29 دالر فروخته مي 
یادشده،  لوازم جانبي  دو  بر  شود. عالوه 
مخصوص   Wireless Adapter سیستم 
کنسول بازيXbox ۳۶0 نیز پیشتر 99/99 
قیمت  به  اکنون  هم  و  داشت  قیمت  دالر 
97/72 دالر فروخته مي شود. هارددیسک 
۱20 گیگابایتي این کنسول نیز پیش از این 
اکنون  هم  که  داشت  قیمت  دالر   99/۱59
است.  رسیده  دالر   97/۱۱9 به  آن  قیمت 
قیمت  گذشته  هفته  مایکروسافت  شرکت 
از  را   Xbox Elite  ۳۶0 بازي  کنسول 
99/299 دالر به 99/249 دالر کاهش داد.  

ورود لپ تاپ با
 دو مانیتور  

  
دو  با  جهان  حمل  قابل  رایانه  نخستین 
پایاني  مراحل  اکنون  هم  مجزا  نمایشگر 
بر  و  گذارد  مي  سر  پشت  را  خود  تولید 
اواخر  است  قرار  اساس خبرهاي رسیده، 
این  بازار شود.  سال جاري میالدي وارد 
 Spacebook که  فرد  به  تاپ منحصر  لپ 
 gScreen فناوري  شرکت  در  گرفته،  نام 
واقعًا در آالسکا ساخته شده است. روي 
این لپ تاپ دو نمایشگر 4/۱5 اینچي نصب 
شده است و کاربر به کمک فناوري ویژه 
به کار رفته در آن مي تواند زماني که در 
یک مانیتور فعالیت به خصوصي را انجام 
مي دهد، در مانیتور دیگر کار مجزایي را 
شرکت  گفته  به  برساند.  اجرا  مرحله  به 
سازنده، این لپ تاپ احتمااًل با حدود قیمت 
سه هزار دالر وارد بازار خواهد شد. این 
و ضخامت  وزن  که  کند  مي  ادعا  شرکت 
این لپ تاپ با دو نمایشگر با لپ تاپ هاي 
نصب  باتري  و  کند  مي  برابري  معمولي 
شده روي آن به گونه یي طراحي شده که 

جوابگوي نیازهاي کاربر براي استفاده از 
هر دو نمایشگر است. »گوردون استیوارت 
داد  توضیح   gScreen شرکت  موسس   »
فروش اینترنتي این لپ تاپ از ماه سپتامبر 
مي  آغاز  آمازون  اینترنتي  فروشگاه  در 

شود.   

ویروس ها و تهدید 
گوشي هاي هوشمند  

  
اساس  بر 
هش  و پژ
از  که  جدیدي 
شرکت  سوي 
و  میکر ند ا تر
یافته،  انتشار 
ن  ا بر ر کا
تلفن  معتقدند 
همراه  هاي 
بیشتر از رایانه 
و  بوده  ایمن  ها 

نیمي از آنها قرباني نرم افزارهاي مخرب 
مي شوند. بر اساس گزارش پژوهش بازار 
تراندمیکرو  هوشمند  تلفن  کننده  مصرف 
که بیش از هزار نفر در آن شرکت کردند، 
بررسي،  مورد  افراد  از  درصد   44 حدود 
و  مخرب  افزارهاي  نرم  احتمالي  خطرات 
سایر خطراتي که دستگاه هاي قابل حمل 
نادیده مي گیرند.  را هدف قرار مي دهند، 
حدود یک سوم از کاربران تلفن هوشمند 
اظهار کرده اند تصور مي کنند کمتر احتمال 
به  نسبت  هوشمندشان  تلفن  باشد  داشته 
رایانه آنها به یک ویروس اي میل یا نرم 
افزار مخرب دیگر آلوده شود. با این حال 
20 درصد از آنها با حمله فیشینگ و حدود 
مواجه  میل  اي  هرزنامه  با  آنها  از  نیمي 
شده اند. سه درصد نیز اظهار کرده اند طي 
مخرب  افزار  نرم  یک  با  گذشته  ماهه  سه 
نیمي  دستگاه  آن  طي  که  اند  شده  مواجه 
به گفته محققان  آلوده شده است.  آنها  از 
این شرکت امنیتي، کاربران بیشتر نگرانند 
اطالعات تلفن مانند شماره هاي تماس را 
تا  دهند  دست  از  تلفن  کردن  گم  اثر  در 
تهدیدات اینترنتي مانند حمالت فیشینگ و 
هرزنامه. به کاربران توصیه شده هنگامي 
که روي دستگاه خود به اینترنت دسترسي 
با  است  ممکن  زیرا  باشند  مراقب  دارند 
مواجه  اطالعات  دادن  از دست  و  آلودگي 
شوند. همچنین استفاده از نرم افزار امنیتي 
براي تحت محافظت قرار گرفتن در برابر 
نرم افزارهاي مخرب، توصیه دیگر به این 

دسته از کاربران است.  

کامپیوتر

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 

نگاهي به عملکرد معجزه آساي ویندوز ریکاوري 
 

نجات ویندوز با چند کلیک 
 

برنامه ویندوز یک برنامه قوي و همه گیر در اکثر سیستم 
نزد  ویندوز  آید.محبوبیت  مي  شمار  به  کامپیوتري  هاي 
کاربران بسیار شایع است تا آنجا که تاکنون نسخه هاي 
متعددي از این سیستم عامل انتشار یافته است اما با این 
دچار  ویندوز  با  کار  هنگام  کاربران  اوقات  گاهي  حال 

مشکالتي مي شوند که حل آن نیاز به راهکارهاي مناسبي 
یکسري  ویندوز  هر  در  که  داشت  توجه  باید  دارد.البته 
مشکل سد راه کاربران مي شود، به عنوان نمونه شاید عده 
بشوند  حادي  مشکل  دچار   XP ویندوز  با  کار  هنگام  یي 
مشکل  آن  نتوان  معمولي  هاي  حل  راه  از  استفاده  با  که 
 Windows که  چرا  نیست،  نگراني  جاي  اما  کرد  حل  را 
Recovery ابزاري قدرتمند است که شما را قادر مي سازد 
هنگامي که کامپیوتر نمي تواند فرآیند بوت به ویندوز را به 
درستي انجام دهد، به محتویات کامپیوتر خود به راحتي 
دسترسي داشته باشید و برخي اقدامات بازیابي را انجام 

دهید. 

کار با این برنامه درست مشابه آن است که کامپیوتر را 
با دیسکت راه اندازي کنیم. بنابراین نیاز دارید تا حدي با 
فرامین آن سیستم عامل و کار با آن آشنا باشید تا بتوانید 

به درستي از Windows Recovery استفاده کنید. 
کاماًل واضح است که استفاده از این برنامه، در حالت کلي 
و معمولي ضرورت ندارد و تنها هنگامي که سایر راه حل 
ها نتوانند مشکل شما را حل کنند، استفاده از آن توصیه 

مي شود. 

تنها  افزار  نرم  این  از  استفاده  شد،  گفته  که  طور  همان 
به  ورود  به  قادر  کامپیوتر  که  مي شود  پیشنهاد  هنگامي 
ویندوز  وارد  بتوانید  اگر  وگرنه،  نباشد   Windows XP
در  شده  ارائه  افزارهاي  نرم  و  ابزارها  مجموعه  شوید، 

ویندوز بعید است که نتوانند مشکالت شما را حل کنند. 
البته الزم به ذکر است که استفاده نادرست از این برنامه 
ویندوز  در  بیشتري  مشکالت  بروز  باعث  تواند  مي  نیز 
شود یعني با پاک کردن یا تغییر ماهیت فایل ها به صورت 

ناصحیح باعث مي شوید مشکالت بیشتر شوند.
 Windows باز هم توصیه مي کنیم قبل از آنکه بخواهید از
مطمئن  کنید،  استفاده  تان  براي حل مشکالت   Recovery
و   Last know good settings از  استفاده  با  شوید 
استفاده از Safe mode تالش تان را انجام داده اید و به 

سرانجام موفقي نرسیده اید.
و   XP ویندوز  دي  سي  به  برنامه  این  از  استفاده  براي 
داشت  خواهید  نیاز   administrator عبور  کلمه  همچنین 
انجام  فرمان  خط  همین  توسط  باید  را  اقدامات  تمام  که 
دهید. براي اطالع از نحوه کار و فرامین موجود، مي توانید 
help را در خط فرمان تایپ کنید و Enter را فشار دهید. 
راهنماي گام به گام این متن به شما کمک خواهد کرد تا 
بتوانید آسیب وارد شده را تا حد امکان شناسایي و اصالح 
براي  اگر  شود.  بوت  درستي  به  بتواند  کامپیوتر  و  کنید 

انجام این فرآیند به اطالعاتي بیشتر نیاز دارید، به سایت

http://www.webtree.ca/windowsxp/repair-xp.
html مراجعه کنید. 

قدم به قدم در راه حل مشکل 
محتویات  از  کاري؛  هر  شروع  از  قبل  سریع  بازیابي  یک 
سیستم یک نسخه پشتیبان تهیه کنید و Recovery را اجرا 

کنید.
 XP ویندوز  در  بوت  فرآیند  تواند  نمي  کامپیوتر  اگر   ۱-
را به درستي انجام دهد، آن را reboot کنید. هنگامي که 
ویندوز براي اجرا شدن فراخوانده مي شود، باید یک لیست 
 Last know good .از چند آیتم را رو به روي خود ببینید
پیش  از  را  کاري  آیتم  این  اگر  کنید.  انتخاب  را   settings
نبرد، راه حل دیگر آن است که در حالت safe mode وارد 

ویندوز شوید. 

 safe mode یا   Last know good settings اگر   2-
از  مستقیمًا  را  کامپیوتر  مجبورید  کنند،  کاري  نتوانستند 
روي سي دي بوت کنید، بنابراین در صفحه خوشامدگویي 
آیتم روبه رو خواهید شد که دربرگیرنده  با چندین  شما 
تا  بزنید  R را  باید کلید  انواع نصب ویندوز، خواهند بود. 

وارد Windows Recovery شوید.
این  در  ویندوز،  نصب  تنظیمات  به  دسترسي  براي   ۳-
در  که  را   administrator عبور  کلمه  باید  شما  مرحله 
حین نصب به ویندوز داده شده است بدانید. اگر به درستي 
 Dos این مراحل را بگذرانید، در نهایت به یک خط فرمان

دسترسي خواهید داشت. 

از دستورهاي سیستم  تعداد محدودي  این قسمت  -4 در 
آنها،  از  استفاده  با  توانید  مي  شما  و  فعالند   Dos عامل 
boot sector دیسک  اگر  مشکالت زیادي را مرتفع کنید. 
سخت آسیب دیده است، مي توانید با دستور Fixboot آن 
 enter و سپس Fixboot را بازیابي کنید، یعني تایپ کنید

را فشاردهید و براي تایید، کلید Y را بزنید.
درستي  به   Fixboot اگر  کنید.   reboot را  کامپیوتر   5-
 XP ویندوز  به  راحتي  به  بتوانید  باید  باشد،  شده  اجرا 
نگرفت،  صورت  کاري  هم  باز  اگر  کنید.  پیدا  دسترسي 
 Recovery دوباره کامپیوتر را با سي دي بوت کنید و به
تایپ کنید و  را   help باز گردید و سپس در خط فرمان، 
enter را فشار دهید تا تمام دستورهاي موجود را ببینید 

و از آنها استفاده کنید. 

-۶ اگر نسخه پشتیبان مناسبي تهیه نکرده اید، مي توانید 
از هر کدام از این دستورها براي بازیابي اطالعات آسیب 
دیده استفاده کنید. اما ممکن است مشکالت شما به خاطر 
خطاهاي هارددیسک هم باشد که مي توانید با استفاده از 
فرمان chkdsk هارددیسک را اسکن کنید چرا که این کار 
به تصحیح فایل هاي سیستمي نیز کمک خواهد کرد. 

تهدید کاربران با حمالت اینترنتي  
 

 به گفته یکي از کارشناسان امنیتي، سه موج مجزا از حمالت مبتني بر انتشار SQL که از یک منبع کنترل 
مي شوند، به زودي کاربران را در معرض خطر قرار خواهند داد. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، 
حدود ۸0 هزار سایت اینترنتي در چین، ۶7 هزار سایت در امریکا و 40 هزار سایت در هند که تحت کنترل 
 SQL بو ت نت ها قرار گرفته اند، مي توانند به صورت مجزا باعث ایجاد حمالت گسترده مبتني بر انتشار
در اینترنت شوند. بزرگ ترین حمله اینترنتي در این زمینه ظرف سه ماه گذشته در کشور چین صورت 
SQL گرفت که بر اساس آن، چندین میلیون بوت نت بر اساس آن شناسایي شد. حمالت مبتني بر انتشار

ها، برنامه مخرب iFrames را داخل سایت هاي اینترنتي قانوني و رسمي قرار مي دهند و کاربران را 
 ScanSafe مجبور به مشاهده این سایت ها مي کنند. »ماري الندسمن« مدیر مرکز تحقیقات امنیتي شرکت
معتقد است این سه موج مجزا از حمالت انتشار SQL به وسیله یک مرکز کنترل و اداره مي شوند، زیرا 
در هر سه موج از نام هاي مشابه دامنه هاي اینترنتي و همچنین روش هاي مشابه حمله استفاده شده 
است. لندسمن در این خصوص توضیح داد؛ »در این حمله از یک رشته دامنه هاي اینترنتي استفاده شده 
است.« این طور که گفته مي شود، هفت مورد از این دامنه هاي اینترنتي با نام و آدرس مشابه ثبت شده 
اند که البته نام و آدرس قید شده در بخش ثبت آنها جعلي و ساختگي است. این دامنه هاي اینترنتي هم 
اکنون که حمالت ناشي از آنها مشخصًا در امریکا، چین و هند دیده شده، کاربران اینترنتي در سراسر 

جهان را آلوده مي کنند.  



31 هفته نامه پرشین جمعه 13 شهریور ماه 1388   -  شماره 112

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

www.iranianstudy.com حوادث

 دادستان علیه پزشک سلطان پاپ 

قاتل مایکل جکسون: پروپوفل 
سرانجام راز مرگ مایکل جکسون آشکار شد: داروی بی هوش کننده ای به نام پروپوفل. این داروی 
قوی، همان اندازه که آرام بخش است، خطرناک هم هست. از این رو اغلب تنها در بیمارستان ها از 
آن استفاده می شود و آن هم به صورت آمپول. گذشته از آن، بیماری که پروپوفل به او تزریق 

شده، باید تحت مراقبت شدید قرار  گیرد تا قربانی پی آمدهای وخیم آن نشود. 
وقتی پروپوفل با داروهای آرام بخش دیگر ترکیب شود، امکان بروز پی آمدهای ناگوار آن دو 
این  مایکل جکسون،  برای  که  است  عواقب شفاناپذیر  این  از  یکی  قلبی،  ایست  می شود.  چندان 
ستاره ی نامیرای جهان موسیقی پاپ اتفاق افتاده است: بر اساس گزارش جدید پزشکی قانونی 
پروپوفول،  بی هوش کننده ی  داروی  از  استفاده  اثر  در  جکسون  مایکل  مرگ  لس آنجلس،  شهر 

همراه با حداقل دو داروی مسکن و قوی دیگر رخ داده است.

▪ داروهای مرگ زا، دکتر حاذق
براساس تحقیقات پلیس، این داروهای مرگ زا را دکتر کنراد موری، پزشک متخصص قلب ساکن 
شهرالس وگاس که تنها چند هفته پیش از مرگ جکسون، به عنوان پزشک مخصوص، به استخدام 
او درآمده بود، تجویز کرده است. این پزشک در بازجویی ها به پلیس گفته است، مجبور شده 
شب پیش از مرگ جکسون، به خاطر بی خوابی شدید، برای او والیوم و چند آرامش بخش دیگر 
تجویز کند. از آن جا که این داروها مؤثر واقع نشده اند، جکسون »بارها خواستار تزریق داروی 
بی هوشی آور پروپوفل« شده است. از این رو موری ناگزیر 25 میلی گرم به "سلطان موسیقی 

پاپ" جهان تزریق کرده است که ایست قلبی او را به همراه داشته است.

▪ تکذیب وکیل
اتهام قتل غیرعمد درباره ی موکل  ادوارد چرنوف، وکیل دکتر موری،  این خبر،  انتشار  در پی 
خود را بی پایه اعالم کرد و گفت: »دکتر موری هرگز ماده ای که می توانسته منجر به مرگ مایکل 
جکسون شود به او تزریق نکرده است.« دکتر کنراد موری هم اکنون، تحت بازجویی پلیس قرار 
دارد. ولی هنوز دادخواستی علیه او صادر نشده است. مایکل جکسون در روز 25 ماه ژوئن 

گذشته در قصرمسکونی خود در نتیجه ی ایست قلبی فوت کرد.

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    

مرگ 2 آتش نشان در 
مبارزه با شعله های آتش 

در لس آنجلس
آتش سوزی هایی که در نزدیکی لس آنجلس پس 
از 5 روز از کنترل خارج شده اند سرانجام نخستین 
با  آتش نشان   2 و  گرفت  نیز  را  خود  قربانی های 

سقوط خودرویشان از کنار جاده جان باختند.
از  هکتار  چندین  حال  به  تا  که  سوزی هایی  آتش 
حریق  طعمه  را  جنگل ها  و  کشاورزی  زمین های 
کرده اند هم اکنون بیش از ۱0 هزار خانه را تهدید 
مهم  مرکز  یک  به  شدن  نزدیک  حال  در  و  کرده 
مخابراتی هستند. تاکنون دست کم ۱۸ خانه بر اثر 

آتش سوزی از بین رفته است. 
آرنولد شوارتزنگر فرماندار کالیفرنیا که در مراسم 

به  بود  ادوارد کندی شرکت کرده  تشییع سناتور 
سرعت به کالیفرنیا بازگشته تا به وضعیت بدترین 

آتش سوزی های این ایالت رسیدگی کند. 
مناطق  از  کیلومتر   24 طول  در  آتش  شعله های 
قابل  آنجلس  لس  تپه های  پایین  پرتراکم  مسکونی 

رؤیت است. 
به نوشته رویترز آتش نشانان جان باخته از منطقه 
لس آنجلس بوده اند که در عمق جنگل های ملی لس 
آنجلس در حال فعالیت بوده اند و خودروی آنها به 

داخل دره ای سقوط می کند. 

از  جلوگیری  برای  آتش نشانان  تمرکز  اکنون  هم 
رسیدن آتش به مرکز مهم مخابراتی دارای برج ها 

و دکل های مخابراتی و تلویزیونی است. 
ایاالت  و  کالیفرنیا  از  آتش نشان   2۸00 از  بیش 
وایومینگ و مونتانا در تالش برای مبارزه با آتش 

در مسیری به طول ۱۶0 کیلومتر هستند.       

نوجوان کره ای برای قتل مادرش آدمکش اجیر کرد
رسانه های دولتی کره  جنوبی از دستگیر شدن یک پسر نوجوان به دلیل این که قصد داشت مادر خود را با 

اجیر کردن آدمکش به قتل برساند، توسط پلیس این کشور خبر دادند. 
رئیس پلیس مرکزی کره جنوبی در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه، گفت: این پسر نوجوان که »لی« نام دارد، 
روز گذشته به اتهام اجیر کردن اشخاصی برای به قتل رساندن مادرش توسط پلیس مرکزی کره جنوبی 

دستگیر شد. 
وی خاطرنشان کرد: این پسر نوجوان قرار بود به این آدمکش ها حدود ۱0۳ هزار دالر دستمزد بدهد. این 

پسر نوجوان این دو آدمکش را از طریق چت و اینترنت پیدا کرده بود. 

دستگیری جوان آمریکایی به اتهام 
سرقت جمجمه مردگان

ماموران  کردند:  اعالم  آمریکا  دولتی  رسانه های 
پلیس ایالت ماساچوست یک پسر جوان را به اتهام 
سرقت جمجمه و استخوان مردگان از درون قبرها، 

دستگیر و روانه زندان کردند. 
منطقه  اهل  و  ساله   2۶ جوان  مرد  کایرا،  لئونارد 
که  آمریکاست  ایالت ماساچوست در  سادبری در 
هفته جاری توسط پلیس این ایالت به اتهام سرقت 
جمجمه و استخوان مردگان از درون قبرها دستگیر 

و روانه زندان شد. 
منطقه سادبری در  پلیس  ایسنا، رئیس  به گزارش 
کانال  بوستون  اطالع رسانی  پایگاه  با  مصاحبه ای 
گفت: ماموران پلیس هنگام گشت شبانه در اطراف 

قبرستان منطقه با یک مرد جوان مواجه شدند که در 
حال کندن قبرها و بیرون آوردن استخوان مردگان بود. ماموران پس از آن این مرد جوان را 
طی یک تعقیب و گریز یک ساعته دستگیر کرده و متوجه شدند این مرد جوان طی ۳ ماه، بیش 
از صد جمجمه و استخوان مردگان را از قبرهای منطقه و نواحی اطراف بیرون کشیده در بازار 

سیاه فروخته است. 
این مرد جوان 2۶ ساله توسط دادگاه عالی ایالت ماساچوست به اتهام سرقت جمجمه و استخوان 
مردگان و بر هم زدن آرامش قبرستان به ۶ ماه حبس و پرداخت جریمه 200 هزار دالری محکوم 

شد. 

بچه  محل های قدیم به یاد بازی های 
کودکانه باند سرقت تشکیل دادند

2 مرد و یک زن جوان به یاد بازی های کودکانه خود باند سرقت تشکیل دادند و از داخل خودرو ها لوازم 
می دزدیدند.

در تاریخ 20 مرداد امسال، مأموران کالنتری ۱0۶ نامجو در حین گشت زنی به 2 نفر به اسامی محمدرضا 
بودند، مظنون شده و ضمن  تردد  در حال  پیاده  به صورت  در خیابان  که  ایمان ۳۳ ساله  و  ۳0 ساله 
بازرسی از آنان تعدادی مدارک هویتی و شناسایی متعلق به غیر را کشف کردند و برای تحقیقات بیشتر، 

این 2 نفر را به کالنتری منتقل کردند. 
با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 7 تهران، متهمان برای رسیدگی 

تخصصی به وضعیت آنان در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 
با ورود متهمان به پایگاه سوم بالفاصه کارآگاهان مبارزه با سرقت لوازم داخل خودرو، محمدرضا را 
که سال گذشته به علت سرقت های متعدد لوازم داخل خودرو توسط کارآگاهان این پایگاه دستگیر شده 

بود، شناسایی کردند. 
متهمان در مقابل کارآگاهان با توجه به سوابق قبلی خود به ناچار اعتراف کردند که در ماه های اخیر و 
در محدوده های خیابان شریعتی، نظام آباد، معلم، دماوند و میدان امام حسین سرقت های متعددی از داخل 

خودروها مرتکب شده اند. 
همچنین متهمان در ادامه اعترافات خود مدعی شدند ما به همراه یک نفر به نام مهتاب ۳0 ساله، هر شب 
در کوچه و پس کوچه های این مناطق به راه می افتادیم و در نقاط خلوت و تاریک از داخل خودروهایی که 

فاقد سیستم های ایمنی ضد سرقت بودند، اقدام به سرقت ضبط و پخش، پنل، باطری و غیره می کردیم. 
با اطالعاتی که کارآگاهان از مهتاب به دست آورده بودند، حدود یک هفته پس از دستگیری محمدرضا و 

ایمان، وی نیز در منطقه نظام آباد شناسایی و در یک اقدام پلیسی توسط مأموران دستگیر شد. 
پایگاه سوم در  به  انتقال  از  به فرار کند پس  اقدام  با کارآگاهان  مهتاب که قصد داشت ضمن درگیری 
اعترافات خود اتهام وارده به خود و 2 همدستش را قبول کرد و در ادامه یک نفر خریدار اموال مسروقه 

را به نام عبداهلل به کارآگاهان معرفی کرد. 
 ۱۳ تعداد  نظام آباد،  منطقه  در  مغازه اش  از  بازرسی  در  مأموران  وی  دستگیری  و  عبداهلل  شناسایی  با 
دستگاه سیستم ضبط و پخش سرقتی کشف و ضبط کرده و به این ترتیب او را به پایگاه پلیس منتقل 

کردند. 
متهمان دستگیر شده که همگی اهل یک محل بودند و اعتیاد شدیدی به مصرف مواد مخدر داشتند در 

بازجویی های تخصصی انگیزه اصلی خود را از انجام سرقت ها تأمین هزینه خرید مواد عنوان کردند. 
همچنین بر خالف اذهان عمومی جامعه که یکی از بسترهای اصلی گرایش افراد به اعتیاد را عدم انسجام 
خانوادگی و بی سرپرستی یا بدپرستی والدین معتادان معرفی می شود این بار خانواده های متهمان دستگیر 
شده جزء اقشار فرهنگی و کارمند جامعه هستند که در یک مورد از آنان پدر خانواده از اساتید دانشگاهی 

و مادر نیز کارمند سازمانی دولتی است. 
تحقیقات بعدی نشان داد محمدرضا نیز سال ها قبل در یکی از کارخانجات خودروسازی مشغول به کار 
نماینده حقوقی  با شکایت  و  اتهام سرقت چند صد دستگاه سیستم ضبط و پخش خودرو  به  که  بوده 
شرکت دستگیر و پس از تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع در پلیس آگاهی با رأی قضایی به تحمل 

زندان و رد مال محکوم و از شرکت مربوطه نیز اخراج شده است.
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طالهاي خونین 
فرهاد خداپرست  

همسرش  قتل  از  و  گرفت  تماس  تجریش  یک  کالنتري  با  لرزان  با صدایي  پیرمردي   77 ماه سال  تیر 
و  قدیمي  بود، خانه اي  میدان تجریش  از فرعي هاي  یکي  داد. محل جنایت  ناشناس خبر  افراد  به دست 
بازسازي شده. آثار به هم خوردگي در خانه مشاهده مي شد. زن ۸5 ساله با ضربه کاردي به قتل رسیده 
بود. پس از نخستین بررسي هاي مأموران کالنتري، جسد به دستور قاضي جنایي به پزشکي قانوني 
منتقل و رسیدگي به این ماجرا نیز به من سپرده شد. پرونده جنایتي بدون سرنخ و شاهد! وقتي به دیدن 
همکاران در اداره تشخیص هویت رفتم، متوجه شدم خوشبختانه آنها اثر انگشت قاتل را در محل حادثه 
یافته اند و این تنها سرنخ براي افشاي جنایت بود. از سوي دیگر براي به دست آوردن سرنخ هاي بیشتر 
به محل جنایت رفتم. در طول راه هنگام مطالعه اظهارات همسر مقتول دریافتم، عامل یا عامالن جنایت 
پس از کشتن پیرزن طالهایش را سرقت کرده اند. در بررسي  محل راه ورود و خروج عامالن جنایت را 
پیدا کردم. شواهد نشان مي داد قاتالن بیش از یک نفر بوده و یکي از آنها هم به این خانه رفت و آمد 
داشته، ضمن  این که از محل نگهداري طالها نیز اطالع داشته است. همانطور که سرگرم بررسي بودم 
نمي دانم چرا ناگهان به یاد مادرم افتادم. چند روزي از پیگیري پرونده گذشته بود که احساس مي کردم 
از نظر احساسي به پرونده و کشف آن وابسته شده ام و به غیر از کشف این معما هیچ چیز دیگري در 
ذهنم نبود. در گام بعدي تحقیقات، تمام احتماالت را بررسي کرده و با فرزندان و شوهر مقتول به صحبت 
نشستم. همه مي گفتند مادرشان تا زماني که مطمئن نمي شد چه کسي پشت در خانه است غیرممکن بود 
در را باز کند، پس قاتل یک آشنا است. نزدیکي محل جنایت پارکي قرار داشت که پاتوق اراذل و اوباش 
و کارتن خواب ها شده بود. آنقدر دستم در کشف پرونده خالي بود که دو بار در شب و روز با همراهي 
تعدادي از همکارانم به پارک مي رفتم و به هر فرد مشکوکي که برخورد مي کردم او را براي بازجویي 
به اداره آگاهي مي آوردم اما تحقیقات در این شاخه به بن بست رسیده بود تا این که در پي مراجعه هاي 
مکرر به پارک  از پسر مقتول شنیدم نگهبان پارک چند سال قبل پسر نوجوان یکي از بستگانش را براي 
کار به مقتول معرفي کرده بود. او چند روزي هم در خانه کار کرده بود اما پس از مدتي بي خبر خانه را 
ترک کرده و رفته بود. به دنبال تکمیل تحقیقات متوجه شدم از ابتداي زمان سکونت زوج سالمند در خانه 
ویالیي، حدود ۱0 نفر به عنوان کارگر به آنجا رفت و آمد داشته اند، به همین خاطر کارگران شناسایي و 
تحت بازجویي قرار گرفتند اما همگي منکر قتل شدند. اثر انگشت به دست آمده در محل جنایت نیز متعلق 
به هیچ یک از آنها نبود. شناسایي و تحقیق از کارگران سه ماه وقت ما را گرفت اما تنها کارگري که تحت 
بازجویي قرار نگرفته بود قاسم بود که از سوي نگهبان پارک معرفي شده بود. براي به دست آوردن 
نشاني او سراغ نگهبان پارک رفتم اما در کمال ناباوري منکر آشنایي با قاسم شد. باالخره »عباس« - 
نگهبان پارک – را به خاطر تناقض گویي هایش بازداشت کردم. این در حالي بود که تحقیقات نشان مي داد 
پسر نوجوان همزمان با قتل در حوالي تجریش دیده شده است. با دستگیري »عباس« پسرش به اداره 
آگاهي آمد و پیگیر ماجرا شد. او که تنها راه خالصي پدرش را در دستگیري قاسم مي دید، به ما کمک کرد 
تا تنها مظنون جنایت را دستگیر کنیم. »قاسم« که پس از دستگیري بشدت شوکه شده بود منکر قتل شد و 
با طرح ادعاهاي دروغ سعي کرد مسیر تحقیقات را تغییر دهد اما اثر انگشت باقیمانده در صحنه جرم او 
را مجبور به اعتراف کرد. پسر ۱7 ساله درباره انگیزه قتل گفت: »در خانواده اي پرجمعیت به دنیا آمدم. از 
همان کودکي مجبور بودم کار کنم به همین خاطر نتوانستم به مدرسه بروم. هنوز به ۱0 سالگي نرسیده 
بودم که مادرم مرد، یک سال از مرگش نگذشته بود که پدرم با زن دیگري ازدواج کرد. بدرفتاري هاي 
نامادري باعث شد پس از ترک خانه به تهران بیایم. در تهران هر کاري از دستم برمي آمد انجام مي دادم 
از  کارگري خانه و شهرداري. پس  تا  گرفته  کارگري ساختمان  از  بایستم،  پاي خودم  بتوانم روي  تا 
سه سال کار در تهران قصد رفتن به روستا را داشتم که تازه فهمیدم نتیجه سال ها زحمت و تنهایي ام 
دست هاي خالي و پینه بسته ام است. در تهران هر وقت فرصتي پیدا مي کردم به خانه یکي از اقوام در کرج 
مي رفتم و با پسرشان »شاهپور« که همسن من است به گردش مي رفتیم. مادر »شاهپور« هم مرده بود و 
او هم مانند من با نامادري زندگي مي کرد. »شاهپور« هر وقت پول مي خواست همراه یکي از دوستانش 
به نام حمید ضبط و پخش ماشین سرقت مي کردند. من هم دو بار براي سرقت همراهشان رفتم، به خاطر 
این که وارد نبودم نگهباني مي دادم، آخر سر هم از فروش ضبط هاي سرقتي سهم مي گرفتم. یک روز 
درباره خاطراتم در خانه زن و مرد سالمند براي آنها صحبت کردم که هنگام تعریف کردن از وضع 
مالي آنها متوجه خنده و نگاه هاي مرموز شاهپور و حمید شدم. آنها چند دقیقه اي نقشه سرقت از خانه 
را طراحي کردند، ابتدا قبول نکردم اما وقتي به یاد بدبختي هایم افتادم، پذیرفتم در این سرقت کمک شان 
کنم. صبح روز حادثه از کرج حرکت کرده و حوالي ظهر به مقابل خانه رسیدیم. حدود نیم ساعت آنجا 
کشیک دادیم تا این که مرد صاحبخانه بیرون رفت، از آنجا که مي دانستم پیرزن تنهاست زنگ آیفون را 
زدم. زن مهربان وقتي صدایم را شنید با خوشحالي در را باز کرد و سه نفري وارد خانه شدیم. او با 
مشاهده دوستانم به موضوع مشکوک شد اما قبل از این که کاري انجام دهد به سویش حمله کردیم و 
دست و پایش را بستیم، بعد هم او را به آشپزخانه برده و به طرف محل نگهداري طالها رفتم. پس از 
سرقت طالها سراغش آمدم و کلید گاوصندوق را خواستم که به دروغ گفت کلید همراه شوهرش است. 
زن بیچاره دائم تهدیدم مي کرد و شاهپور و حمید هم تحریک ام مي کردند او را بکشم. وقتي چشمم به 

کارد آشپزخانه افتاد و آن را برداشتم پیرزن ساکت شد اما من در کمال بي رحمي او را کشتم. 
قاسم که با یادآوري این صحنه اشک مي ریخت، بریده بریده ادامه داد: »در این مدت هر شب کابوس 
مي دیدم. وقتي نزد پیرزن بودم او همیشه به من محبت مي کرد و یک حساب پس انداز هم به نامم باز کرده 
بود که حقوق ماهیانه ام را به حسابم واریز مي کرد. اآلن هم مي خواهم هر چه زودتر اعدام شوم تا از 
عذاب وجدان رها شوم.« با اعتراف هاي »قاسم« همراه چند تن از همکارانم راهي کرج شده و »شاهپور« و 
»حمید« را نیز دستگیر کردیم. پس از تحقیق تکمیلي، پرونده به دادگاه رفت. قاسم پس از محاکمه به اعدام، 
شاهپور به 25 سال زندان و حمید به ۱5 سال زندان محکوم شدند. سرانجام سحرگاه یک روز تابستاني 
»قاسم« پاي چوبه دار رفت و اعدام شد. وقتي خبر اعدام »قاسم« را شنیدم یک سؤال به ذهنم رسید: 

راستي چه کسي مقصر بود؟ قاسم، پدر قاسم، نامادري اش، دلسوزي مقتول و یا دوستان نااهلش. 

ماجرا

راز ازدواج پنهاني در آلمان 
اي کاش از همان روز آشنایي با همسرم »حمید« همه حقیقت را مي دانستم تا امروز اینچنین 
گرفتار نمي شدم. هرگز تصور نمي کردم او ازدواج اولش را از من پنهان نگه داشته است. زن 
جوان که فرزند یک ساله اش را در آغوش کشیده بود با ناراحتي سرش را به زیر انداخت و 
ـ رئیس شعبه 2۶2 دادگاه خانواده ـ گفت: پنج سال قبل با حمید آشنا شده  به قاضي صداقتي 
اما مرا در جریان ازدواج قبلي اش قرار  و پس از مدت کوتاهي او به من پیشنهاد ازدواج داد، 
نداد.وقتي موضوع را با خانواده ام در میان گذاشتم، آنها تصمیم گیري نهایي را به عهده خودم 
واگذار کردند. من هم بدون هیچگونه تحقیق به او پاسخ مثبت داده و با مهریه 500 سکه طال به 
عقدش درآمده و زندگي مشترکمان را آغاز کردیم. دو سال از زندگي آرام ما گذشته بود که 
باردار شدم، با تولد هومن ـ پسرمان ـ شادي ما صدچندان شد. چند ماهي گذشت تا این که یک 
روز حمید ماجراي سفرش به آلمان را برایم شرح داد و گفت: وقتي در آنجا بودم با یک دختر 
کانادایي آشنا شدم و پس از مدتي با او ازدواج کردم و ما صاحب دختري به نام ماریا شدیم، 
اما مدتي بعد متوجه شدم که همسر کانادایي ام اعتیاد شدید به موادمخدر دارد به همین دلیل از 
او جدا شدم. اکنون قصد دارم با سفر به آلمان، »ماریا کوچولو« را نزد خود بیاوریم و از تو 
درخواست مي کنم او را مانند هومن ـ پسرمان ـ دوست داشته باشي و از او نگهداري کني. با 
شنیدن این خبر شوکه شدم و نمي دانستم چه پاسخي به او بدهم. اما چیزي که براي من مهم 
بود، این بود که چرا، حمید ازدواج اولش و همچنین وجود دختر کانادایي اش را از من پنهان کرده 
بود و هنگام خواستگاري خود را مجرد معرفي کرده بود. به همین دلیل اعصابم به هم ریخت و 
دیگر نمي توانستم با شوهر فریبکار به زندگي مشترکم ادامه دهم. حمید ـ ۳۸ ساله ـ نیز در دفاع 
از خود گفت: ۱0 سال قبل با اصرار خانواده ام به آلمان سفر کردم و در رشته پزشکي ادامه 

تحصیل دادم. چند ماه بعد با دایانا ـ دختر کانادایي ـ آشنا شده و ازدواج کردم. 
مدتي زندگي خوبي داشتیم تا این که یک روز سرزده به خانه آمدم و در کمال ناباوري »دایانا« 
را در حال تزریق موادمخدر مشاهده کردم. با دیدن او در این حالت متوجه شدم همسرم به 
شدت به موادمخدر اعتیاد دارد. در نتیجه او را در یکي از بیمارستان هاي شهر کلن- آلمان- 
بستري کردم و او اعتیادش را ترک کرد اما متأسفانه با گذشت یک سال در حالي که خداوند به 
ما دختري داده بود، او به خاطر این که پدر و مادرش را در یک سانحه رانندگي از دست داده 
بود، افسرده شد و باردیگر به موادمخدر روآورد. من که نگران سرنوشت دخترم - »ماریا«- 
انتقام  بودم تصمیم گرفتم از او جدا شوم. اما »دایانا« نمي پذیرفت. او نیز براي این که از من 
من  و  کرد  شکایت  پلیس  به  من  علیه  بدرفتاري  و  خشونت  ازجمله  واهي  اتهام هاي  به  بگیرد 
نتوانستم در دادگاه ثابت کنم که ادعاهاي همسرم دروغ و کذب است. در نتیجه با رأي دادگاه 
از دایانا جدا شدم و دخترم نیز به او سپرده شد. من هم براي این که خاطره تلخ را فراموش 
کنم، از آلمان به نروژ سفر کردم و تحصیالتم را در آنجا به پایان رسانده و موفق به دریافت 
مدرک پزشکي شدم. سپس به کشورم بازگشتم و در یک بیمارستان مشغول کار شدم. در همین 
ایام با »نوشین« که پرستار بیمارستان بود آشنا شدم. براي این که از دستش ندهم، ماجراي 
تلخ زندگي ام را مخفي نگه داشتم و ما زندگي مشترک خودمان را آغاز کردیم تا اینکه هومن ـ 
پسرمان ـ متولد شد. همسرم بسیار خوشحال بود. من هم از این موقعیت استفاده کردم و راز 
زندگي ام را براي نوشین شرح دادم که ناگهان او به هم ریخت و به تصور اینکه به او خیانت 
کرده و قصد فریبش را دارم دادخواست طالق داد. نوشین وقتي حرف هاي همسرش را شنید 
به قاضي گفت: اکنون که پي به حقایق برده و متوجه شدم حمید چرا همسر خارجي اش را طالق 
داده است اعالم مي کنم اگر او به دادگاه تعهد دهد که هرگز در زندگي مشترک مان دروغ نگوید 
و آسایش و رفاه هومن و ماریا - فرزند شوهر -را فراهم نماید، او را مي بخشم و حاضر به 

نگهداري فرزند خوانده ام نیز هستم. 



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 
       The Quaker Meeting House

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
خانه و خانواده

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

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

دالیل فرار 
آقایون از ازدواج

چرا برخی از آقایون ترجیح می دهند که ازدواج نکنند و مجرد باقی 
بمانند؟

چرا برخی از آقایون ترجیح می دهند که ازدواج نکنند و مجرد باقی 
بمانند؟ تحقیقات حاکی از این مطلب هستند که %۳5 از مردانی که در 
سن ازدواج قرار دارند تمایلی به ازدواج ندارند. گفته می شود که 
این افراد بین ۳0-25 ساله هیچ گونه عالقه ای حتی به صحبت کردن 
در مورد مبحث ازدواج هم ندارند. یکی از دالیل عمده این مسئله آن 
است برخی از این افراد در خانواده های کم توان مالی به دنیا آمده 
اند و در محدودیت و به دور از مهر و عطوفت رشد کرده اند و لذا 
اساسًا نسبت به همسر، فرزند، و زندگی مشترک دلسرد هستند و 
حس خوبی ندارند. این افراد به دلیل سختی ها و مرارت هایی که در 
کودکی خود متحمل شده اند، دارای اعتماد به نفس پایینی هستند، بر 
این باورند که توانایی خوشبخت کردن نفر دومی را ندارند، و نمی 
خواهند زیر بار مسئولیت زندگی بروند. باید توجه داشت زمانیکه 
زن و مرد یکدیگر را دوست داشته باشند و برای هم ارزش قائل 
باشند، ازدواج خود را به منزله یک اشتراک قابل تحسین جلوه می 

دهد و زوجین را از مزایای بیشماری بهرمند می نماید. 
از سوی دیگر برخی از آقایون هم هستند که تصور می کنند فقط 
زمانی آمادگی ازدواج را دارند که سایر جنبه های زندگی آنها به 

حد کمال رسیده باشد: از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشند، شغل 
نقاط جهان رفته  به اقصی  خوبی داشته باشند، سفرهای متعددی 
باشند  کرده  کسب  را  زیادی  های  تجربه  خود  دوستان  با  باشند، 
و ...برای برخی از افراد ازدواج یکی از مهمترین وقایع موجود در 
زندگی است. اغلب مردها نامزد خود را به چشم یک زن و نه همسر 
نگاه می کنند و در همان مقاطع ابتدایی ارتباط او را می سنجند تا 
یا  دارند  زندگی  در  مشترکی  های  سلیقه  و  عالیق  آیا  که  دریابند 

نیوجرسی  راجرز  دانشگاه  آکادمیک  تیم  تحقیقات  اساس  بر  خیر. 
تحت عنوان "پژوهش بین المللی ازدواج" و با همکاری محققانی از 
سراسر جهان این گروه به دالیل عمده عدم تمایل آقایون به ازدواج 
دست پیدا کردند که در ذیل شرح مختصری پیرامون آنها خواهیم 

داشت. 
● ترس از تعهد 

از  "ترس  عنوان  با  ذهنی  درگیری  نوعی  دچار  آقایون  از  برخی 
این بدان معناست که تمایلی ندارند  هستند.  تعهد و سر سپردگی" 
که مابقی عمر خود را تنها با یک خانم سپری کنند. آنها تصور می 
زمانهای  برای  را  مختلفی  زنهای  توانند  می  راحت  خیلی  که  کنند 
کوتاهی راضی کنند، اما راضی نگه داشتن یک خانم برای 40 سال 
و یا بیشتر کار دشواری است. البته نباید فراموش کرد که در این 
قسمت گروه دیگری از آقایون هم وجود دارند که اصاًل چیزی در 
مورد روابط بلند مدت نمی دانند و چون از ابتدا کلیه روابط عاطفی 
آنها دوام زیادی نداشته به این نوع عشق ورزی عادت کرده اند و به 

همین دلیل کوچکترین تمایلی به ازدواج از خود نشان نمی دهند. 

● برداشت غلط از ازدواج 
برخی از آقایون تصور می کنند که ازدواج یعنی "پایان زندگی". آنها 
فکر می کنند که اگر ازدواج کنند دیگر قادر نیستند از زندگی لذت 
ببرند. دائمًا افکار منفی در مورد زندگی مشترک در ذهن آنها رخنه 
می کند و بیشتر از این مسئله می ترسند که با انتخاب یک شریک 
برای همیشه زندگی جنسی آنها به بن بست می رسد. به هر حال 
هیچ یک از این تصورات صحت ندارند. متاسفانه برخی از آقایون به 
بی بند و باری عادت کرده اند و ازدواج برای آنها به منزله زنجیری 
دستشان  از  را  امور  زمام  و  افتد  می  گردنشان  دور  به  که  است 
می گیرد و به همین دلیل از ازدواج فراری هستند. شاید به خاطر 
تصورات غلطی است که این افراد از ازدواج دارند. الزم به ذکر است 
که آمار و ارقام موسسه ملی روانشناختی گویای این مطلب است 
خیلی  هستند  راضی  خود  مشترک  زندگی  از  که  متاهلی  افراد  که 
بیشتر از افراد مجرد از زندگی خود لذت می برند و به طور کلی 

انسانهای خوشحالتر، با نشاط تر و سرزنده تری هستند. 

● مسائل مالی 
از ازدواج کردن سرباز می زنند که  این دلیل  از آقایون به  برخی 
تمایلی به تقسیم اموال خود با کس دیگری ندارند. آنها می دانند که 
به محض اینکه زیر یک سقف بروند مجبور می شوند درآمد و کلیه 
دارایی هایشان را با همسر خود تقسیم کنند و این کاری است که 
هیچ تمایلی نسبت به انجام دادن آن ندارند. برخی از مردها آنقدر 
ارتباط  افرادی  با  ندارند  به هیچ وجه دوست  خودخواه هستند که 

برقرار کنند که چیزی از آنها طلب کنند. 

● دلبستگی های فردی 
به مادر و پدر  از مردهای جوان تعلق خاطر بسیار زیادی  برخی 
خود دارند که اصطالحًا به این جور افراد "پسرهای مامانی" گفته 
می شود. بعضی از آقایون تصور می کنند که اگر ازدواج کنند با این 
کار خود به مادرشان بی توجهی کرده اند. همچنین این امکان هم 
وجود دارد که همسر جدید مانند مادر تحویلشان نگیرد و مجبور 
می شوند از الک کودکی خود بیرون بیایند و بزرگ شوند؛ و چون 
بار مسئولیت بروند به  از بزرگ شدن می ترسند نمی توانند زیر 

همین دلیل از ازدواج دوری می کنند. 

● تجربیات تلخ گذشته 
همانطور که می دانید هر تجربه ای که در زندگی بدست می آوریم 
تاثیری زیادی بر روی تصمیمات آتی ما می گذارد. اگر مردی در 
زندگی  انتخاب شریک  در  باشد،  قبلی خود شکست خورده  رابطه 
بیش از اندازه وسواسی می شود. زمانیکه قلب اینگونه افراد برای 
اولین بار زخم خورد مرهم گذاشتن بر روی آن کار ساده ای نیست 
و جبران آسیب های روانی گذشته دشوار می نماید. این قبیل افراد 
ابعاد  کلیه  بد،  یک خاطره  تنها  و  اندازه محتاط می شوند  از  بیش 
زندگی آنها را تحت الشعاع قرار داده، نسبت به همه بدبین می شوند 
و به طور کلی تغییر کرده و تا ابد خیال ازدواج ا از ذهن خود پاک 

می کنند. 

● برخورداری از سرگرمی های مختلف 
خود  برای  شغلی  حیطه  از  خارج  که  هستند  آقایون  از  برخی 
سرگرمی های بیشماری درست می کنند و دیگر آنقدر وقت ندارند 
این  مثال  به عنوان  کنند.  فکر  به زن و تشکیل زندگی  که بخواهند 
روزها بسیار مشاهده می شود که مردهایی در سنین -25 تا ۳0 از 
محل کار که به خانه باز می گردند مشغول بازی های کامپیوتری 
می شوند و یا وارد اینترنت شده و عضو کلوپ های ارتباطی می 
افراد  این  است.  کامپیوتر  با  بازی  دومشان  شغل  واقع  در  شوند. 
عضو کانون های آنالین بازی یا دوستی می شوند و وقت ارزشمند 
خود را برای ساعت های متمادی در این دنیای مجازی و فضای 

خیالی هدر می دهند. 
● عدم مسئولیت پذیری 

با شروع زندگی مشترک وظایف زوجین سنگینتر می شود و باید 
بیش از گذشته تالش کنند. از همان ابتدا باید به فکر مسائل زیادی 
از  پشتیبانی  و  حمایت  وظیفه  بود.  هم  زندگی  به  بچه  ورود  نظیر 
کودک در وهله اول بر عهده پدر می باشد. برخی از آقایون تمایلی 
بیشتر بروند و تصور می کنند  بار مسئولیت های  ندارند که زیر 
از بار سنگین مسئولیت های  از ازدواج می توانند  با فرار  که تنها 
مقوله  از  زندگی سرشار  اینکه  از  غافل  کنند،  خالی  روزمره شانه 
های چالش برانگیزی که همه روزه بر آنها تحمیل می شود و اگر 
خیلی  شوند  روبرو  مشکالت  آن  با  خود  زندگی  شریک  با  همراه 

راحتتر از پس آنها بر می آیند. 

● ارضای نیازهای جنسی 
های  نیاز  توانند  از گذشته می  تر  راحت  آقایون خیلی  این روزها 
جنسی خود را برآورده سازند به همین دلیل نیازی نمی بینند که 
تنها یک شریک مادام العمر برای خود انتخاب کنند. شاید این افراد 
متوجه نیستند که از نظر روانشناسی مردی که تنها با یک زن برای 
مدت زمان طوالنی ارتباط جنسی برقرار می کند به لذات فیزیکی و 

روانی بیشتری دست پیدا می کند. 

● ترس از طالق 
و  از طالق  توانند  نکردن می  ازدواج  با  که  کنند  مردها تصور می 
ریسک های مالی که به همراه دارد جلوگیری بعمل می آورند. آنها 
به دایی، عمو و نزدیکان خود نگاه می کنند و چون می بینند که آنها 
از زندگی خود راضی نیستند به فکر فرو می روند که ممکن است 
اتفاقی مشابه برای آنها هم پیش بیاید، به همین دلیل از خود تمایلی 

برای ازدواج نشان نمی دهند. 

● ترس از تغییر و تحول 
در  را  تغییرات شگرفی  باید  ازدواج  با  که  کنند  می  آقایون تصور 
زندگی خود متحمل شوند و بر سر مسائل زیادی با طرف مقابل 
مصالحه و سازش داشته باشند. از آنجایی که به روال عادی زندگی 
در  تحول  و  تغییر  ایجاد  به  تمایلی  اند،  کرده  عادت  روزمره خود 

زندگی ندارند. 

● فشار اجتماعی 
از طرف جامعه و اطرافیان خود هیچ گونه فشاری را برای تشکیل 
فرهنگ  با  و  اصیل  های  خانواده  در  کنند.  نمی  احساس  خانواده 
رشد  به  شخصیتی  نظر  از  خانواده  پسر  وقتی  که  است  مرسوم 
زندگی مشترک  تشکیل  و  ازدواج  به  را  او  والدین  کامل می رسد، 
تشویق می کنند اما در برخی از خانواده ها این نوع تشویق ها و 
دلگرمی دادن ها وجود ندارد و از اینرو جوان حمایت و پشتیبانی 

کافی برای قدم برداشتن در راه ازدواج را حس نمی کند. 

● لذت بردن از تجرد 
دوست دارند تا جایی که ممکن است از زندگی مجردی خود لذت 
از  غلط  های  برداری  الگو  با  جوانان  از  بعضی  متاسفانه  ببرند. 
ازدواج کنند درب کلیه ی لذت های  اگر  اطرافیان فکر می کنند که 
اگر  که  است  در حالی  این  بسته خواهد شد.  آنها  بر روی  زندگی 
انتخاب آنها صحیح باشد می توانند با همسر خود خوشی هایی را 
تجربه کنند که در زمان مجردی رویای آنرا هم نمی توانند در سر 

بپرورانند.



هفته نامه پرشین35 جمعه 13 شهریور ماه 1388   -  شماره 112

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

www.iranianstudy.com

چند نشانه که شما تا 100 
سالگی عمر می کنید

 دانشمندان کالیفرنیایی در تحقیقات خود متوجه شدند 
افرادی که می دوند کم تر به بیماری قلبی دچار می شوند

ابوالفضل کریمی: دانشمندان به مدت 2۱ سال زندگی افرادی که می دویدند و افرادی 
که این کار را انجام نمی دادند را بررسی کردند. در این بررسی ها مشخص شد افرادی 
که می دوند نه تنها کم تر به بیماری های قلبی دچار می شوند بلکه میزان ابتالی آنها به 
سرطان، بیماری های عصبی و عفونت ها نیز به طور قابل توجهی کاهش داشته است. 

البته ورزش های ایروبیک هم می تواند سیستم ایمنی بدن انسان را جوان نگاه دارد. 
اگر شما تمایلی به دویدن ندارید حداقل 20 دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشید 
قلب سالم تری  ترتیب  این  به  و  کند  پیدا  افزایش  قلب شما  تنفس و ضربان  میزان  تا 

داشته باشید. 

در وعده های غذایی خود از سبزیجات استفاده می کنید
نشان  تحقیقات  می کنند.  روز مصرف  در  فیبر  گرم   ۱7 تا   ۱4 بین  آمریکایی ها  اکثر 
میزان  به  را  قلبی  بیماری های  احتمال  می تواند  فیبرها  و  می دهد مصرف سبزیجات 

۱7درصد کاهش دهد. 
در بررسی که روی 500 مرد و زن باالی 70 سال انجام شد مشخص شد اکثر آنها 

خود را جوان تر از آنچه که هستند تصور می کنند. 

جاکوی اسمیت از دانشگاه میشیگان در این باره گفت: احساس جوانی باعث می شود 
شما بدن سالم تر و عمر طوالنی تری داشته باشید. این تصور باعث می شود شما به 
زندگی خوش بین تر باشید و راحت تر با مشکالت و نامالیمات کنار می آیید. این حس 
سبب می شود میزان استرس شما کاهش داشته و سیستم ایمنی شما عملکرد بهتری 

داشته باشد. 

تحقیقات نشان می دهد افرادی که از تکنولوژی روز استفاده می کنند، هم عملکرد مغزی 
بهتری و هم زندگی اجتماعی موفق تری دارند. بسیاری از افراد سالخورده آمریکایی 
امروزه ایمیل می فرستند، از سایت های اجتماعی استفاده می کنند و از احوال دوستان 
اخبار روز  از  تکنولوژی ها سبب می شود شما  این  از  استفاده  خود جویا می شوند. 

مطلع باشید و احساس تأثیرگذاری بیشتری داشته باشید. 

تا  به ۱400  را  کالری خود  روزانه  میزان مصرف  که  افرادی  متوجه شدند  محققان 
افراد نسبت  2000 محدود می کنید قلب جوان تری دارند. در حقیقت عملکرد قلب این 
باعث کاهش  تنها  نه  کالری مصرفی  بهتر است. بررسی میزان  به سنشان ۱5 سال 
مصرف مواد غذایی می شود بلکه شما را تشویق می کند مغذی ترین و سالم ترین مواد 
غذایی را مصرف کنید. افرادی که قلبشان در هر دقیقه ۶0 بار می زند قلب سالم تری 
دارند. این نشان می دهد قلب شما به سختی کار نمی کند و زمان استراحت کافی در 
اختیار دارد. مشکالت قلبی از مهم ترین دالیل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. 
تحقیقات نشان می دهد ساالنه تعداد زیادی از مردم جهان به دلیل بیمای ها و سکته های 
قلبی جان خود را از دست می دهند، این درحالی است که درصد زیادی از آنها قابل 

پیشگیری هستند. 

در هنگام خواب خرخر نمی کنید
خرخر کردن یکی از نشانه های اصلی وقفه های تنفسی در هنگام خواب است. وقفه های 
در  می آید.  وجود  به  تنفسی  مسیر  در  موجود  ناهنجاری های  دلیل  به  اغلب  تنفسی 

بدترین حالت این اتفاق ممکن است بین ۶0 تا 70 بار در ساعت رخ بدهد. 

وقفه های تنفسی در هنگام خواب می تواند منجر به فشار خون باال، مشکالت حافظه، 
افزایش وزن و حتی افسردگی شود. 

یک مطالعه ۱۸ ساله نشان می دهد افرادی که دچار وقفه های تنفسی در هنگام خواب 
افرادی که دچار وقفه های تنفسی حاد هستند  از  نیستند به احتمال سه برابر بیشتر 

زندگی طوالنی تری دارند. 

Msnbc / چهاردهم آگوست

37 راه براي 
کاهش 100 کالري

دکتر هومن خلیقي

و  مي کنید  تمرین  سخت  دقیقه،   ۳0 کنید  تصور 
200 کالري مي سوزانید اما بعدش یک شیرقهوه 
مي نوشید  خامه دار  کاپوچینوي  یک  یا  شیرین 
مصرف  کالري   200 کار،  این  با  که  نمي دانید  و 
مي کنید؛ یعني تمام زحمت تان را به باد مي دهید. 
این هفته با هم نگاهي مي اندازیم به ۳۶ راه براي 
شما  روزانه مان.  انرژي  از  کالري   ۱00 کاهش 
مي توانید با انتخاب بیش از یک روش، چند صد 

کالري از انرژي روزانه تان کم کنید...

100 کالري از صبحانه تان کم کنید

۱ اگر تخم مرغ دوست دارید، از 4 عدد سفیده تخم مرغ به 
جاي 2 عدد تخم مرغ کامل استفاده کنید .

اسپرسو  فنجان  به جاي مصرف شیرقهوه شیرین، یک   2
بنوشید.

۳ به جاي نوشیدن آب میوه، یک میوه تازه بخورید.
شیرین کننده هاي  با  یا  قند  بدون  را  شربت هاي تان   4

مصنوعي درست کنید.
5 به جاي تارت میوه، از نان تست سبوس دار همراه با کمي 

مرباي توت فرنگي استفاده کنید.
یا  خامه اي  پنیرهاي  جاي  به  چربي  بدون  پنیرهاي  از   ۶

معمولي استفاده کنید.

100 کالري از دسرتان کم کنید

و  لبه اي  قسمت  در  ویژه  به  شیریني ها،  خوردن  از   7
به آن کره  به سیني فر نچسبد  اینکه  براي  )که  فوقاني اش 

مي زنند( پرهیز کنید.
۸ از ژله هاي بدون قند یا با شیرین کننده هاي مصنوعي به 

جاي پودینگ استفاده کنید.
یا  دوست  تولد  کیک  از  برش  یک  اگر  ندارد  اشکالي   9
ابتدا رویه خامه اي یا شکالتي اش  اما  فامیل تان را بردارید 

را بردارید.
آ لبالوي  یا  یا توت  با نصف فنجان گیالس  ۱0 دسرتان را 

تازه کامل کنید و از شیره شکالت پرهیز کنید.

100 کالري از ناهارتان کم کنید

۱۱ از پنیر سوییسي در ساندویچ خودتان استفاده نکنید.
۱2 از سس خردل به جاي سس مایونز روي نان ساندویچ تان 
بهره ببرید تا ۸0 کالري کمتر به ازاي هر قاشق غذاخوري 

به شما برسد.
۱۳ هنگام سفارش پیتزا، پیتزاي سبزیجات را انتخاب کنید.

تا  شود  خنک  کمي  بگذارید  و  بنوشید  کم رنگ  چاي   ۱4
مجبور نباشید زیاد شیرینش کنید.

۱5 ساندویچ  مرغ تان را داخل  نان پیتاي سبوس دار بریزید، 
به جاي اینکه از نان باگت استفاده کنید.

گوشت  جاي  به  بوقلمون  گوشت  از  همبرگرتان  در   ۱۶
گوساله یا گاو استفاده کنید )البته پولش با خودتان!(

۱7 به جاي سس هاي پرچرب از سس هاي خانگي کم چرب 
استفاده کنید.

۱۸ در سوپ تان از خامه و شیر به خصوص شیر پرچرب 
استفاده نکنید.

۱9 در هنگام خوردن پیتزا، دو برش از آن بردارید و بقیه 
را در جعبه بگذارید و به منزل بیاورید و در وقت دیگري 

مصرف کنید.

100 کالري از خریدتان کم کنید

20 ماست کم چرب را جایگزین ماست پرچرب کنید.
2۱ از چاشني یا آب مرغ به جاي روغن براي پختن گوشت 

و سبزیجات استفاده کنید.

شیرین کننده هاي  با  سس هایي  با  را  روغن  یا  کره   22
کیک ها  در  شیریني  مزه  بدون  سس هاي  یا  مصنوعي 

جایگزین کنید.
مي کنید،  درست  کتلت  یا  قلقلي  گوشت  که  بعدي  دفعه   2۳
نصف به نصف از گوشت قرمز و گوشت مرغ یا بوقلمون 

استفاده کنید.
24 هنگام درست کردن الزانیا از پنیر کم چرب به جاي نوع 

پرچرب استفاده کنید.
25 در هنگام استفاده از تن ماهي، آن را با آب بشویید و 

روغن آن را استفاده نکنید.

100کالري از میان وعده تان کم کنید

2۶ از آب به جاي انواع نوشابه هاي گازدار استفاده کنید.
از  کنید،  استفاده  شیري  از شکالت هاي  اینکه  جاي  به   27
انواع تلخ میل کنید و حتي آن را هم حداقل 2 متر از خود 

دور نگه دارید تا براي برداشتن آن انرژي صرف کنید.
2۸ اگر شربت هاي حاوي میوه مصرف مي کنید، میوه آن را 
درآورده و شسته و بعد مصرف کنید و حتي مي توانید مایع 
شربت را رقیق کنید و به دفعات متوالي و نه در یک زمان 

مصرف کنید چون قند و شیریني زیادي دارد.
29 به جاي یک کاسه کوچک کشمش، از نصف فنجان انگور 

تازه استفاده کنید چون قند کمتر و کالري کمتري دارد.
فرونشاندن  براي  است،  زیاد  غذایي  تان  وسوسه  اگر   ۳0
هوس غذا خوردن تان به جاي چیپس از هویج هاي کوچک 

استفاده کنید.

100 کالري کمتر سفارش بدهید

۳۱ به جاي ساندویچ مرغ که در روغن درست مي شود، از 
انواع بریان مرغ استفاده کنید.

۳2 اگر مي خواهید نوشابه با غذاي تان بنوشید، نوشابه هاي 
کوچک تر را سفارش دهید و اگر نبود، خجالت نکشید، نیمي 

از آن را خالي کنید.
و  نکنید  استفاده  شده  بسته بندي  سس هاي  از  هرگز   ۳۳
خود را عادت دهید از غذاي بیرون بدون استفاده از سس 

استفاده کنید.۱00 کالري از هله هوله هایتان کم کنید
۳4 بین نوشیدني ها مي توانید از آب استفاده کنید. این کار 
آب میوه هاي  مانند  نوشیدني هایي  از  کمتر  مي شود،  باعث 

صنعتي استفاده کنید که شیریني و قند زیادي دارند.
است  بهتر  اگرچه  استفاده مي کنید،  نوشابه ها  از  وقتي   ۳5
استفاده  پایه بلند  لیوان هاي  از  حداقل  کنید،  مصرف  کمتر 
کنید. تجربه نشان داده است که افراد معموال در این لیوان ها 

20 درصد کمتر نوشابه مي ریزند.
از  کمي  درصد  از  مي توانید  پفک،  و  چیپس  جاي  به   ۳۶
مغزها، ذرت بوداده، مغزهاي بوداده دیگر در ترکیبي از نان 
سبوس دار مانند سنگک به همراه موادي مانند پنیر، خیار و 

گوجه فرنگي در لقمه هاي کوچک و فانتزي استفاده کنید.
۳7 به جاي سیب زمیني سرخ کرده، از سیب زمیني پخته به 
همراه سس کم چرب خانگي و دست ساز خودتان استفاده 

کنید.
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صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 
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قبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

با مدیریت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT
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جدول و سرگرمی

فال هفته
 

فروردین)بره( 
را خواهید داشت  نگهباني  نقش فرشته  هفته  این 
که باید از دل شکسته اي مراقبت کند ! این شخص 
مثل شما عقالني رفتار نمي کند . به جاي قضاوت 
کردن براي وي، سعي کنید از او محافظت کنید. 
اواسط هفته بالهاي پرواز را خواهد داشت. موفق 

مي شوید روحیه تازه به او بدهید.
  

 اردیبهشت)گاو( 
این هفته به جمع دوستانه اي دعوت خواهید شد. 
افرادي که عالقه مند به پیشرفت شما هستند. باید 
براي  باشید.  ایشان  عقاید  براي  خوبي  شنونده 
اینکه جالب باشید ، باید کاري کنید که دیگران به 
شما عالقه مند شوند. مردم دوست دارند بیشتر 
در مورد خودشان صحبت کنند! شما سعي کنید 

از موفقیت هاي ایشان درس هاي بزرگ بگیرید.
  

 خرداد)دو پیکر( 
مي  پیش  برایتان  کاري  خوب  بسیار  موقعیت 
مالي شما  اهداف  به  براي رسیدن  موقعیتي  آید! 
، به وجود خواهد آمد. بله، شما خواهید توانست 
داشته  بانک  در  و سرمایه  کاري خوب  موقعیت 
به  که  فردي  مقابل  در  دارید  عادت  شما  باشید. 
اما  شوید  متواضع  خیلي  کند،  مي  خوبي  شما 

سعي کنید سطحي براي هر کس قضاوت نکنید.
  

 تیر)خرچنگ( 
خواهد  روشن  برایتان  حقیقت  هفته  این  جمعه 
شریک  دیگران  با  صادقانه  را  افکارتان  شد.باید 
دهید.هم  موشکافي  اجازه  ایشان  به  شویدو 

روراست و هم  مهربان باشید! 
  

 مرداد)شیر( 
از پیش خواهد شد.  بیش  این هفته  جذابیت شما 
مثل آهنربا دیگران را به سمت خود جذب خواهید 
کرد. از قدرت خود به خوبي استفاده کنید، بهتر 
است آشفتگي ها را سامان دهید.  ارتباط تجاري 
خواهد  انتخاب  بهترین  زمان  این  در  شراکت  یا 
بود. اگر دیگران با شما روراست و صادق هستند، 

شما هم مانند ایشان رفتار کنید نه جور دیگر!
  

 شهریور)خوشه( 
ممکن است امید و یا یک خواسته باشد، اما بهتر 
است متولدین این ماه همیشه سرگرم خواسته ها 
و احتیاجات آتي خود باشند. در بهترین موقعیت 

مالي خود در سال جاري هستید. اما این پول با 
بخشش دیگران به دست شما نخواهد رسید ! بلکه 
باید از استعداد ، توانایي ، هوش ، پیروي از قلب و 
روح خود استفاده کنید تا این پول برایتان فراهم 
شود. باید مسئولیت ها و کارهاي خود را انجام 
دهید. شما قدرتي دارید که مي توانید به دیگران 
کمک کنید تا به آنچه که مي خواهند برسند و به 

مسئولیت هاي خود بیشتر واقف باشند!
  

 مهر)ترازو( 
مشکالت  کلي  هستید،  انرژي  از  پر  روزها  این 
از  باید  کنید!  حلشان  باید  که  دارید  ناراحتي  و 
کنید  سعي  اما  بگیرید.  بهره  مناسب  فرصتهاي 
نکشید  کار  از  دست  نشوید.  مرتکب  اشتباهي 
اگر  اید!  نداده  سامان  سرو  را  مشکالت  تمام  تا 
در  را  فرصتها  بهترین  باشید،  داشته  پشتکار 

دست دارید!
  

 آبان)کژدم( 
کنید  مي  سعي  وقتي  است،  امروز  همین  زندگي 
از پیچیدگي هاي روزمره نجات پیدا کنید و یا در 
بعضي نقاط زندگي خود پرانرژي تر باشید! مي 
خواهید به آزادي دست پیدا کنید و به نبود چیزي 
را  زمان خود  توانید  بیشتر مي  نکنید!  فکر  دیگر 
باال  را  خود  روحي  هاي  توانایي  و  کنید  وقف 

ببرید.
  

 آذر)کمان( 
همه تضادها در یک زمان اتفاق مي افتند! اما این 
قضایا به شما انرژي بیشتري مي دهد تا شما را 
باالتر ببرند. بزرگترین درگیري شما ، ترسهایي 
مادامي  دارید.  خود  موفقیت  به  نسبت  که  است 
ایشان  و هرچه  کنید  رفتار مي  دیگران  مانند  که 
شانسي  دهید،  مي  انجام  نیز  شما  میدهند  انجام 
براي موفقیت نخواهید داشت!! شما براي متفاوت 
بودن آفریده شده اید، منحصر به فرد بودن خود 
را نشان دهید. نمي توانید به جایي که مي خواهید 

بروید مگر یک راه درست انتخاب کنید. 
  

 دي)بز( 
باید پلي به سوي موفقیت براي رسیدن به اهداف 
از استعدادها و توانایي هاي  خود داشته باشید. 
خواسته  به  رسیدن  براي  و  مالي  امور  در  خود 
هایتان این پل را بسازید. به این منظور باید در 

موقعیت هاي مطلوبتر قرار بگیرید. 
  

 بهمن)دلو( 
بود.  خواهد  عجیب  شما  براي  خیلي  هفته  این 
انرژي کافي براي یادگیري و کسب دانش خواهید 
داشت. این انرژي به شما قدرت مي دهد تا عمیق 
تر بیندیشیدو درک کنید. در مورد هر چیزي اگر 
بدانید در آن صورت یک متخصص خواهید شد. 

  
 اسفند)ماهي( 

به  و  بیاورید  دست  به  زیادي  پول  توانید  مي 
آرزوهایتان برسید. مشغول باشید و در صحنه 
بازي روزگار باقي بمانید! جهت درست را انتخاب 
ارمغان  به  برایتان  را  سرمایه  و  موفقیت  کردن، 

مي آورد.
 

جابجایی منزل
یک باب خانه  در منطقه Plymouth دارای 2 خواب و 2 پاکینگ مجزا و ۳ 
فضای انباری ۱2 متری با لوازم اضافی ، کف پارکت ، آشپزخانه مدرن  با 

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

078 9005 0557
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شخصیت مردانه 
مردها روز به روز 

کمتر می شود
دیلی تلگراف/ ۶ آگوست/ ترجمه: ابوالفضل کریمی

سنتی  نقش  دادن  دست  از  حال  در  مردان 
خود در خانواده و انجام کارهایی هستند 

که به صورت سنتی برعهده زنان است.

آیا شما هم از آن دسته زنانی هستید که فکر می کنید نقش مردان 
آنها تغییر کرده اند. به طوری که  در جامعه مانند سابق نیست و 
زمان  حتی  و  می کنند  واگذار  شما  به  را  تصمیم ها  از  بسیاری 
بیشتری را نسبت به مردان نسل های قبل در آشپزخانه و در حال 

آشپزی و ظرف شستن سپری می کنند؟

زیرا  کنید.  را سرزنش  نیست خود  الزم  است شما  گونه  این  اگر 
تحقیقات دانشگاه آکسفورد نشان می دهد امروزه زنان مردانی را 
ترجیح می دهند که در کارهای خانه به آنها کمک کند و از فرزندان 
نقش  تغییر شکل  امروز در حال  کند. در حقیقت زندگی  نگهداری 

مردان و زنان در زندگی است.

همین عامل سبب شده است مردان کمی از روحیات خود فاصله 
بگیرند و در حقیقت تبدیل به یک ترکیب مردانه-زنانه شوند.

فرانسین کی یک متخصص خانواده در این باره گفت: شاید یکی از 
دالیل این امر اشتغال زنان باشد. کار کردن زنان سبب شده است 
آنها به میزان زیادی از کارهای خانه و رسیدگی به فرزندان خود 
فاصله بگیرند و به همین دلیل هر روز تقاضای بیشتری از همسر 

خود برای مشارکت در کارهای خانه کنند.

تغییر نقش و تعریف تا بدان جا پیش رفته است که در بسیاری از 
مدیریت  و  می گیرند  تصمیم  که  هستند  زنان  این  امروزه  خانه ها 
کالن خانواده را برعهده دارند و نقش سنتی مردان رفته رفته در 

حال کمرنگ شدن است. 
تأمین مایحتاج  انسان نقش مردان  تمام دوران زندگی  همیشه در 

زندگی خانواده بوده است اما امروزه ما با مردانی روبه رو هستیم 
که بعد از بازگشت از محل کار خود باید با همسرانشان در کارهای 
عهده  به  نیز  را  منزل  کار  از سهم  قسمتی  و  کنند  خانه مشارکت 

بگیرند.

اما بسیاری از کارشناسان خانواده معتقدند زن و شوهر باید به 
احساسات و روحیات غریزی و هم چنین تفاوت های یکدیگر احترام 
بگذارند. در صورتی که زنان به حس مردانگی و مدیریتی مردان 
توجه نشان ندهند آنها ممکن است به مرور زمان به حاشیه رانده 
شوند و از زندگی طبیعی خود فاصله بگیرند. به طور طبیعی زمانی 
که سؤاالتی مانند چه کسی در رابطه همسری قدرت بیشتری دارد، 
چه کسی باید تصمیم نهایی را بگیرد و چه کسی باید مدیریت خانه 
مرد  با  نهایی  پاسخ  باید  می شود  مطرح  باشد  داشته  عهده  بر  را 
باشد در غیر این صورت نقش ها تغییر کرده است که این موضوع 

چندان با روحیات و خلق و خوی مردان سازگار نیست. 

برسر  می دهند  امروزه روی  که  و طالق هایی  دعواها  از  بسیاری 
کردن  کار  با  مردان  از  بسیاری  شاید  است.  موضوع  همین 
همسرانشان مشکلی نداشته باشند اما زمانی که می بینند تعریف ها 

و خلقیات آنها نادیده گرفته می شود سر ناسازگاری می گذارند.

کار کردن زنان باعث شده بسیاری از آنها نقش مدیریتی در خانه 
به عهده بگیرند که همین عامل سبب کم رنگ تر شدن وظایف مردان 
است. دیگر در جامعه امروز دیدن زنانی که در شغل های مدیریتی 
بزرگ مشغول به کار هستند و سرگرم چانه زدن با فروشندگان 

برای خرید خانه و ماشین هستند چندان عجیب به نظر نمی رسد. 
این شیوه زندگی در حال تبدیل کردن زنان به مردانی است و ناچار 
خانه  کارهای  به  آمده  وجود  به  خأل  کردن  پر  برای  باید  مردان 

بپردازند و از فرزندان خود مراقبت کنند.

کاسلین پارکر نویسنده کتاب »مردان را نجات دهید« در این باره 
گفت: واقعیت این است که مردان امروزی با بحران هویت روبه رو 
از  که  است  متفاوتی  و  گیج کننده  پیام های  هم  آن  دلیل  و  شده اند 
زنان و جامعه امروز دریافت می کنند. در این جامعه نقش مردان 
تعاریف  از  بسیاری  و  است  شده  زیادی  تغییرات  خوش  دست 

دگرگون شده اند. 
امروزه بسیاری از معیارهای زنان برای ازدواج و شروع زندگی 
عنوان  به  مردان  به  دیگر  زنان  و  نیست  گذشته  مانند  مشترک 
بنیان  که  است  دلیل  همین  به  شاید  نمی نگرند.  حمایتی  چتر  یک 
خانواده ها بسیار سست شده و طالق و اختالف یکی از موضوعات 

رایج دنیای ماست.

مردان به سه کلید اساسی برای کسب اعتماد به نفس نیاز دارند: 
این سه  که  تأیید شدن و تحسین شدن. در حالی  قدردانی شدن، 
کلید در مورد مردان شامل دریافت احترام، مورد تعریف و تمجید 
واقع شدن و برقراری ارتباط است. در صورتی که این موضوعات 
توسط زنان و مردان به درستی رعایت شود بسیاری از مشکالت 
می رسد  نظر  به  اما  می شود.  برطرف  خانوادگی  درگیری های  و 

جامعه امروز ما همه این موارد را نادیده می گیرد.
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   02077007۱74
کانون ایران                                             020۸74۶۳2۶9 
جامعه ایرانیان                                         020۸74۸۶۶۸2  

سفارت انگلستان در تهران                 009۸2۱۶7050۱۱-7
سفارت ایران در لندن                               0207225۳000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸45۶0009۱4 
اطالعات پرواز هیترو            0۸700000۱2۳ 
دفتر ایران ایر هیترو            020۸5۶49۸0۶

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    0207۶200۱00

رستوران اپادانا                                0207۶0۳۳۶9۶ 
رستوران اریانا                                        02072۶۶9200

رستوران البرز                                    0207۶029040 
رستوران الونک ۱                             0207۶0۳۱۱۳0
رستوران الونک 2                                    020722904۱۶ 
رستوران بهشت                                      020۸9۶44477
رستوران پامچال                                     020۸20۳9595
رستوران پاپیون                                      020۸45۸90۸۳
رستوران پاتوق                                       02072۶240۱5
رستوران پاریس                                      02072۸9202۳
رستوران پرشیا                                       020۸452922۶
رستوران پرنس علی                                020725۸۳۶5۱
رستوران حافظ)۱(                                   02072299۳9۸

رستوران حافظ)2(                                   02074۳۱454۶     
رستوران دیار                                         020۸9209744 
رستوران ژینو                                         020۸۸47۱740 
رستوران شبهای  شیراز                            020۸۳4۶5592

رستوران کندو                                         0207724242۸    
رستوران صفا                                         020772۳۸۳۳۱
رستوران کلبه                                         020770۶4۸۸۸
رستوران مهدی                                       020۸5۶۳7007
رستوران نیمکت                                      020۸۸۸9۶9۸9
رستوران یاس                                         0207۶0۳9۱4۸
رستوران فرشاد                                      020۸99۸90۸0
رستوران صوفی                                      020۸۸۳44۸۸۸

رستوران سالم                                        020۸۸۳۸0007  
رستوران اریانا                                      02072۶۶9200 

رستوران ایتالیایی                     020۸۳494400     
رستوران صدف                                      020724۳۸444

رستوران زرتشت                                    0207۶0۳2۳79  
رستوران لیدو                                         020۸952474۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      020۸4455775  
اهواز                                            020۸77۸5۳۶۱
انزلی                                        020۸45۸۱22۱
انجمن زعفران                              020۸45۱۶۶۱۶
بهار                                         0207۶0۳50۸۳
بیژن                                         02074۳52۳70
پرارا                                       0207۶0۳۶222
پرشیا                                     02072722۶۶5
تفتان                                       02077۳۱7۸۱9
تهران                                      02074۳5۳۶22
تخت جمشید                                    0207۶۳9۸007
جردن                                          020۸42۶544۸
خزر                                        020۸202۸022

زمان                                           0207۶0۳۸909 
خیام                                          020725۸۳۶۳7 
زمزم                                        020۸4524004

فردیس                                     020۸۸۶۱۶۱۸7  
سارا               0207229224۳
ستاره                                      020۸۸۶۳525۱
ساواالن                                                  020۸۳47۸۸22
سپید                                       020۸9۶97970 

سلیمان                                             0207۶242957 
سهند                                                   020۸۳4۳۳279 
سرور                                                020۸974۶0۸۸ 
سیب                                                  020۸۳992۸۳2 
علی                                    020۸5۶۶9۳۶0 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          020۸9۶۳00۱2

منصور                                           020۸9525۶۳7 
محصوالت ایران                              0۸9۶۳002020

وحید                                             020۸9749997 
قنادی رضا                                0207۶0۳0924 
قنادی عسل                               020770۶2905

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

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

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

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

تماس  حاصل نمائید 

اعتماد به آگهی ها 

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

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

ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی 
، اطمینان الزم را از 
صحت ادعای آگهی 
دهندگان به دست 

آورید.

Naser و Van ش
آماده برای حمل و نقل وسایل 

منزل، اداری و ضایعات  در 
لندن و شهرستانها

07899964280
07983475647

نیازمندیها

فروشی
یک باب مغازه موبایل فروشی با تمام امکانات بفروش می رسد

07947712170
جهت انجام امتحان زبان انگلیسی به منظور دریافت ویزا یا 

Citizenship با ما تماس بگیرید

07940722541

نقاشی ساختمان
لوله کشی و تعمیرات 

کلی و جزیی
با نازلترین قیمت

07780814374

اطاق جهت اجاره
یک اطاق با تمامی امکانات نزدیک ایستگاه

Golders Green Station 
برای اجاره ) ترجیحا دانشجو(

020۸455420۳
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'عضو تیم ملی ایران به آلمان پناهنده شد'
عضو تیم ملي دراگون بت به قصد پناهندگي عازم آلمان شد. مینا علیزاده عضو تیم ملي دراگون بت پس از پایان 
رقابت هاي جهاني این رشته در جمهوري چک عازم آلمان شد و همراه با اعضاي تیم به ایران بازنگشت. تیم 
ملي دراگون بت مردان و زنان کشورمان که در ششمین دوره مسابقات قهرماني جهان در جمهوري چک شرکت 
کرده بودند صبح روز سه شنبه در حالي به تهران بازگشتند که یکي از اعضاي تیم ملي بانوان در کاروان غیبت 
داشت.مینا علیزاده که همراه با 2۳ بازیکن دیگر ترکیب تیم ملي بانوان را در مسابقات جهاني تشکیل مي دادند 
پیش از پایان مسابقات و بدون اطالع قبلي هتل محل استقرار تیم ملي را ترک کرد. هر چند مسووالن تیم اعزامي 
به جمهوري چک پس از اطالع از غیبت این بازیکن خیلي سریع اقدام به جست وجو کردند و با خانواده علیزاده 
در تهران تماس گرفتند اما پس از سه چهار ساعت جست وجو از تالش دست برداشتند چرا که متوجه شدند او 
چک را ترک کرده و عازم آلمان شده است. عباس محمدعلي سرمربي تیم ملي مردان و زنان دراگون بت ایران 
ضمن تایید این خبر مي گوید؛ »در روز این اتفاق مینا علیزاده به خانم فرهادي زاده مسوول تیم بانوان گفته بود 
در اتاقش مي ماند تا استراحت کند. اما در بازگشت اعضاي تیم به هتل متوجه قفل بودن در اتاق وي و غیبت 
مشکوکش شدیم. بالفاصله براي اطالع از وضعیت او و اینکه به کجا رفته است، دست به کار شدیم و همزمان 
با تهران، فدراسیون دراگون بت و همچنین خانواده وي تماس گرفتیم که در نهایت متوجه شدیم این بازیکن در 
اقدامي از پیش هماهنگ شده همراه با برادرش که مقیم آلمان است عازم این کشور شده است. این موضوع را 
خانواده مینا علیزاده به ما اعالم کردند.« سرمربي تیم ملي دراگون بت پس از توضیح ماجرا یادآور مي شود 
از بازگشت  انجام دهد چرا که علیزاده چک را ترک کرده بود. پس  اقدامي نمي توانسته  اتفاق هیچ  این  از  پس 
کاروان دراگون بت به کشورمان خانواده علیزاده در فرودگاه بین المللي امام خمیني )ره( منتظر بازگشت همسر 
و دخترشان بودند اما با غیبت مینا علیزاده در جمع ملي پوشان همسر او به حالت اعتراض داد و فریاد بسیاري 
کرد. عباس محمدعلي سرمربي تیم ملي معتقد است اقدام علیزاده یک برنامه از پیش تعیین شده بوده است و اقدام 
همسر وي را هم یک »سیاه کاري« مي داند؛ »شک ندارم که این کار سیاه کاري بوده است فقط براي اینکه رد 
اصل جریان گم شود. مینا علیزاده از روزها قبل نقشه فرار اینچنیني را کشیده بود چرا که بارها متوجه رفتارهاي 
مشکوک او شدیم.« بنا به گفته محمدعلي، مینا علیزاده ملي پوش دراگون بت چندین بار قصد فرار داشته است 
و هر بار بازیکنان متوجه مي شدند و او نمي توانست نقشه خود را اجرا کند؛ »مثاًل چندین بار علیزاده به طور 
 ID سراسیمه مشغول جابه جایي چمدان خود بوده که دیگر بازیکنان از راه رسیدند. یک بار هم او درخواست
کارت مجدد داد و ادعا کرد IDکارت اولیه اش گم شده است.« با این اوصاف فدراسیون دراگون بت به منظور 
برخورد با این بازیکن در وهله اول سندي که علیزاده براي خروج از کشور گرو گذاشته بود، مصادره خواهد کرد 
ضمن آنکه وي براي همیشه از حضور در تیم ملي و رقابت هاي باشگاهي کشور محروم خواهد بود و تصمیمات 

بعدي هم توسط هیات رئیسه اتخاذ مي شود.

ورزشی ایران و جهان
 حجازي در اسلواکي هم انتقاد مي کند 

 مي توانستیم هشت گل 

از بحرین بخوریم 
 

حدود دو هفته از سفر ناصر حجازي به اسلواکي مي گذرد. او در این مدت نقش مدیر 
فني را براي دي استرادا ایفا مي کرد اما به نظر مي رسد رفته رفته وقت آن رسیده تا 
دست به کار شود و همان طور که انتظار مي رفت به عنوان سرمربي سکان هدایت این 

تیم را به دست بگیرد.
خود حجازي در این مورد مي گوید؛ »دو هفته تمرینات دي استرادا را زیر نظر داشتم 
و به این نتیجه رسیدم که بازیکنان از نظر بدني آماده نیستند و کمتر از حد استاندارد 
تمرین مي کنند. دیروز با گارگر سرمربي اتریشي تیم صحبت کردم و قرار شد یکي از 
دستیاران اتریشي او کنار گذاشته شود تا من به اتفاق گارگر تمرینات و مسائل فني را 

زیر نظر داشته باشیم.«
دي استرادا پس از اضافه شدن ناصر حجازي به کادر فني یک پیروزي یک بر صفر و 
دو باخت دو بر صفر را تجربه کرده است. حجازي در مورد نتایج این تیم مي گوید؛ »به 
هر حال قرار شده چنانچه از هفته آینده نتایج مطلوبي کسب نکنیم شخصًا جوابگوي 
مدیران باشگاه باشم. با اختیاراتي که باشگاه به من داده از این هفته تقریبًا سرمربي 
دي استرادا هستم. دي استرادا فصل پیش به مقام نهم رسیده و اگر موفق شوم تا پایان 
فصل این تیم را بین پنج تیم اول قرار دهم به موفقیت بزرگي رسیده ام. مطمئن باشید 
اینجا حقم را مي گیرم.« اما دوري از ایران هم موجب نشده است چهره همیشه ناراضي 
فوتبال ذره یي در طرح انتقادات صریح و بي پرده اش تجدید نظر کند؛ »سال هاي سال 
حق من را پایمال کردند و دیگر زور من به آنها نمي رسید. به همین دلیل تصمیم گرفتم 
اسلواکي مي  به  آمدن  از  قبل  کنم.  اروپا جست وجو  فوتبال  در  را  ام  مربیگري  آینده 
توانستم مدیر فني استقالل اهواز شوم و پول خوبي بگیرم اما در شأن من نبود که به 
عنوان مدیر فني ۱50 میلیون بگیرم در حالي که بازیکنان این تیم 270 میلیون مي گرفتند. 

عالوه بر این دوست داشتم کار کنم و دکور نباشم.«
دلیل  »به  گوید؛  مي  نیز  بحرین  مقابل  ملي  تیم  درباره شکست سنگین  ناصر حجازي 
مشغله یي که داشتم فقط نیمه دوم بازي را دیدم. به نظر من نتیجه بازي مي توانست 
باخت هشت بر دو باشد. متاسفم که فوتبال ملي ایران روزهاي نزاري را تجربه مي کند. 

باخت به تیم نصفه و نیمه بحرین بیانگر کیفیت بغرنج فوتبال ایران است.«
رفتن علي آبادي و انتخاب سعیدلو به عنوان رئیس جدید سازمان تربیت بدني موضوع 
دیگري است که حجازي به آن اشاره مي کند؛ »من دیگر از آن فضا بیرون آمده ام و 
شاید برایم فرقي نداشته باشد که مثاًل چه کسي رئیس سازمان ورزش ایران مي شود. 
تجربه من در همه این سال ها مي گوید چیزي عوض نمي شود و در همچنان بر همان 

پاشنه قدیمي مي چرخد.«
گوید؛  مي  همیشگي  لهجه  صراحت  همان  با  البته  و  تندتر  لحني  با  ادامه  در  حجازي 
»اشکاالت زیادي به دستگاه ورزش ایران وارد است. تصور مي کنم حتي مردم کوچه و 
بازار هم در ایران مي دانند منشاء مشکالت ورزش و فوتبال ایران کجاست. به هر حال 
ترجیح مي دهم در مقطع فعلي که موقعیت تازه یي را در اروپا تجربه مي کنم، از این 
بیشتر انتقاد نکنم. خدا را چه دیدید، شاید همان کساني که مانع کار کردن من در فوتبال 

ایران بودند، مانع کار کردن من در دي استرادا شوند.«
اینکه  از  امیدي به بهبود شرایط داشت؛ »قبل  نباید در درازمدت هم  به عقیده حجازي 
به اسلواکي بیایم به دوستانم گفتم فوتبال ایران دیگر قدرت اول آسیا نیست و چه بسا 
در آینده در ردیف کشورهایي مثل بنگالدش، افغانستان و مالدیو قرار بگیرد زیرا سال 
هاست که زنگ خطر را جدي نگرفته اند.« ناصر حجازي با مقایسه شرایط فوتبال ایران 
با فضاي امکانات فوتبال اسلواکي مي گوید؛ »دي استرادا تیم آنچنان مطرح و بزرگي در 
فوتبال اسلواکي به شمار نمي رود اما سه زمین تمرین استاندارد دارد. امکانات اینجا 
با فوتبال ایران قابل مقایسه نیست. برخالف فوتبال ایران که شرایط کار خیلي سخت 
است و مدیرعامل هاي غیرورزشي حتي در ترکیب تیم ها دخالت مي کنند، اینجا آرامش 

کامل برقرار است.« 

داستان شب آبي اناري اللیگا 

 گربه دم حجله کشته شد 
در اینکه گیخون با هر معیاري در حد و اندازه هاي رقابت با بارساي بزرگ نبود، کوچک ترین تردیدي وجود نداشت 
اما آبي اناري ها مقابل این حریف نه چندان سرسخت به آب و آتش زدند تا از همین بازي ابتدایي به اصطالح گربه را 
دم حجله بکشند. پس از سپري شدن التهاب دقایق ابتدایي آخرین بازي هفته نخست فصل جدید اللیگا، بویان کرکیچ قدر 
سانتر زیباي کیتا را دانست و گل اول بازي را به ثبت رساند. 25 دقیقه بعد، هواداران حاضر در نوکمپ صحنه مورد 
عالقه خود را دیدند؛ گلزني زالتان ابراهیموویچ ستاره سوئدي در چهل و دومین دقیقه روي یک حرکت خوب تیمي 
بار دیگر هیاهو را در ورزشگاه به اوج رساند. در 45 دقیقه دوم هم لحظات زیبایي شکل گرفت. اما فقط زالتان راه به 
سرانجام رساندن موقعیت ها را مي دانست. قصه از یک ارسال زیبا توسط آلوس شروع شد و با ضربه سر زیباي 
زالتان خاتمه یافت. خوشحالي ستاره سوئدي در پایان بازي هم ادامه داشت. او درباره شاهکارهایش گفت؛ »از کمک 
هم تیمي هایم بیشترین بهره را بردم و به همین دلیل از آنها متشکرم. البته هنوز کاماًل آماده نشده ام اما مي توانم نود و 
چند دقیقه بدوم و از طرفي فرم مطلوب خودم را حفظ کنم.« ژاوي هرناندز بهترین بازیکن یورو 200۸ و پنجمین بازیکن 
برتر سال گذشته دنیا از دشواري هاي خاص بازي دوشنبه گفت؛ »پس از فتح دو جام، انجام بازي کار دشواري بود. 
امکان عدم توفیق وجود داشت، با این حال خوشبختانه همه چیز را تحت کنترل خودمان درآوردیم. گیخون خیلي خوب 
بازي کرد. ما نیز پا پس نکشیدیم. ابرا را مي ستایم. او یک گلزن بالفطره است و خوشحالم که سرانجام در سریع ترین 
زمان اولین گل هایش را در لباس بارسلونا به ثمر رساند.« دني آلوس، یکي از بهترین مدافعان کناري حال حاضر اروپا 
هم اظهار داشت؛ »رقباي ما پیروز شده بودند و بارسلونا هم باید به هر ترتیب ممکن سه امتیاز را به دست مي آورد. 
براي ابراهیموویچ خوشحالم. اطمینان دارم اگر به شیوه فعلي ادامه بدهیم، رقیبي غیر از بارسا نخواهیم داشت.« جرارد 
پیکه، زننده آخرین گل ال کالسیکوي دور برگشت فصل گذشته، دیگر مخاطب سایت بارسلونا بود؛ »مانند سال گذشته 
تنها به کسب برتري در تک تک بازي ها مي اندیشیم. استفاده از ضربات آزاد در اولویت برنامه ها است. همیشه در 
تمرینات بخش ویژه یي را صرف تمرین شروع مجدد مي کنیم. خستگي موجود در ساق هاي بازیکنان کاماًل طبیعي به 
نظر مي رسد چون اخیراً یک سوپرجام فرسایشي را پشت سر گذاشته ایم. خوشبختانه نبض بازي را در دست داشتیم 
و خیلي خوب کنترل توپ و میدان را در اختیار گرفتیم. از آمادگي الزم برخوردار هستیم و تصور نمي کنم خستگي 
سد راه موفقیت ما شود.« سیدو کیتا به عنوان آخرین بزرگ بارسلونا درباره جریان رقابت هفته اول سخن گفت؛ »پس 
از رقابت طوالني در زمین سفت موناکو، انجام یک رقابت دیگر دشوار بود. تمایل داشتیم زالتان هرچه زودتر گل بزند 
چون مي دانستیم وقوع چنین اتفاقي به آشنایي هرچه سریع تر او با جو تیم جدیدش کمک مي کند. به هر حال وقتي 
لباس بارسلونا را مي پوشید، باید به یک فوتبالیست خاص تغییر چهره بدهید. خوشبختانه من اکنون این شرایط را 
دارم.« در بین اعضاي تیم بازنده دیدگاه هاي آلبرتو بوتیا که امسال از جمع اعضاي بارسلونا جدا شده و به صورت 
قرضي در خیخون توپ خواهد زد، جالب بود؛ »در نوکمپ شروع مجددي داشتم اما نه با پیراهن آبي اناري. نمایش 

خیخون مقابل بهترین باشگاه دنیا غرورآمیز بود.«
سوژه ویژه؛ سیصدمین بازي پویول

پویول وقتي 2 اکتبر ۱999 براي اولین بار توسط لوئیس فن گال وارد جریان یکي از رقابت هاي بارسا شد، هرگز تصور 
نمي کرد یک دهه بعد سیصدمین بازي براي تیم محبوبش را جشن بگیرد. این اتفاق خجسته در جدال با خیخون رخ داد 
تا شاگرد سرا فرر، رکساچ، آنتیچ، ریکاردو و گواردیوال به عنوان تنها کاپیتان بارسا که دو بار جام لیگ قهرمانان را 
باالي سر برده، در رتبه ششم باسابقه ترین بازیکنان تاریخ آبي اناري پوشان قرار بگیرد. شاید او روزي از میگوئلي، 
رکساچ، ژاوي، آمور و زوبي زارتا جلو بزند. آن زمان گواردیوال مانند امروز وجود آسیب دیده هاي فراوان را مانعي 

در راه موفقیت بارسا نمي داند چون هر فوتبالیستي هم که نباشد، پویول تحت هر شرایطي آماده جانفشاني است.
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اسامي تیم ملي فوتبال اعالم شد  
 

بازي  برگزاري  براي  ازبکستان  به  اعزامي  فوتبال  ملي  تیم  بازیکن   2۳ اسامي   
حاج صفي،  احسان  عقیلي،  هادي  اعالم شد. سید  فني  کادر  از سوي  تدارکاتي 
هادي  حسیني،  جالل  سید  حیدري،  خسرو  برهاني،  آرش  آشوبي،  غالمعباس 
نوروزي، حسین کعبي، حسین کاظمي، حسن اشجاري، میثاق معمار زاده، علیرضا 
محمد، محمد نصرتي، پژمان نوري، سید مهدي رحمتي، فرشید طالبي، وحید طالب 
نکونام و  ایمان مبعلي، جواد  لو، فریدون زندي، مجتبي زارع، مهرزاد معدنچي، 
مسعود شجاعي نفراتي هستند که به سرمربیگري افشین قطبي و مربیگري پیتر 
بیوتر، عبدالکني کنوپ و سرپرستي علي اصغر حاجیلو روز جمعه )۱۳ شهریور( 

تهران را به مقصد ازبکستان جهت انجام دیدارهاي تدارکاتي ترک مي کنند.  
 

گزارش اسکاي اسپورت از وضعیت تیموریان  
 

 سایت اینترنتي شبکه تلویزیوني اسکاي اسپورت با اشاره به وضعیت متزلزل 
است؛  آورده  ایراني  بازیکن  این  از  نقل  به  فوالم  تیم  در  تیموریان  آندرانیک 
»تیموریان مي گوید که او پس از صحبت با روي هاجسون نتوانسته به توضیحي 
فصل  تیموریان  کند.«  ترک  را  باشگاه  باشد  مجبور  شاید  و  برسد  کننده  قانع 
قرضي  صورت  به  برسد  فوالم  در  جایگاهي  به  نتوانست  که  زماني  و  گذشته 
راهي برنلي شد. آندو در آوریل گذشته گفت مي خواهد به جایگاه ثابتي در فوالم 
برسد اما او همچنان نتوانست نظر هاجسون را جلب کند. تیموریان مي گوید؛ »از 
وضعیت فعلي ام به هیچ عنوان رضایت ندارم. اینکه من چگونه تمرین مي کنم 
و چه وضعیتي دارم، براي سرمربي تیم چندان تفاوتي ندارد. متاسفانه من هیچ 
گونه شانسي پیدا نکرده ام و در این شرایط باید فوالم را ترک کنم. چیزي که در 
فوتبال براي من اهمیت دارد، بازي کردن است نه مسائل مالي. من با هاجسون 
صحبت کردم اما هیچ توضیح قانع کننده یي دریافت نکردم.« تیموریان درباره 
آینده اش مي گوید؛ »من چندین پیشنهاد داشتم اما هیچ کدام قابل توجه نیست.«    

فهرست جدید درجه بین المللي 
شطرنج بازان جهان  

 
 با آغاز ماه سپتامبر میالدي فهرست جدید درجه بین المللي )ریتینگ( شطرنج 
بازان از سوي فدراسیون جهاني منتشر شد. طبق فهرست جدید درجه بین المللي 
)ریتینگ( استاد بزرگ »وسلین توپالف« بلغارستاني با درجه 2۸۱۳ همچنان در 
صدر فهرست درجه بین المللي جهان قرار گرفت و استادان بزرگ »ویسواناتان 
با درجه هاي 27۸۸ و  ترتیب  به  ارمنستان  از  آرونیان«  »لئون  و  هند  از  آناند« 
پولگار«  »یودیت  بزرگ  استادان  بانوان  بخش  در  هستند.  سوم  و  دوم   277۳
)2۶۸7( از مجارستان، »هومپي کونرو« )2595( از هند و »ییفان هائو« )25۸5( از 
چین در رده هاي اول تا سوم قرار دارند. همچنین طبق این لیست استاد بزرگ 
احسان قائم مقامي همچنان با درجه 2579 صدرنشین فهرست درجه بین المللي 
کشورمان است و استادان بزرگ الشن مرادي و مرتضي محجوب به ترتیب با 
بزرگ  استاد  بانوان  بخش  در  هستند.  و سوم  دوم   250۳ و   2547 هاي  درجه 
بانوان آتوسا پورکاشیان با درجه 2۳04 صدرنشین است و استاد بزرگ بانوان 
شادي پریدر و استاد بین المللي بانوان شایسته قادرپور با درجه هاي 225۱ و 
غزل  پور،  میترا حجازي  فیده  استادان  اینکه  هستند. ضمن  و سوم  دوم   2۱79
حکیمي فرد، شیرین نوابي، مونا سلمان ماهیني و ساراسادات خادم الشریعه به 

ترتیب در رده هاي بعدي قرار دارند.   

نگراني برزیلي ها از عدم صدور به 
موقع ویزا  

  
برزیلي ها در مکاتبه با عباس ترابیان نگراني خود را از عدم صدور به 
ایران  فوتسال  ملي  تیم  با  دوستانه  مسابقه  انجام سه  براي  ویزا  موقع 
اعالم کردند. تیم قهرمان جام جهاني 200۸ قرار است در روزهاي ۳0 
ملي  هاي  تیم  برابر  دوستانه  بازي  سه  مهرماه  اول  و  شهریور   ۳۱ و 
و  تهران  هاي  که سالن  حالي  در  کند.  برگزار  ایران  امید  و  بزرگساالن 
ماه  شهریور  میهمان  است،  برزیل  ملي  تیم  از  میزباني  آماده  ارومیه 
به صورت  به موقع ویزا  از عدم صدور  را  نگراني خود  ایران  فوتسال 
مکتوب به عباس ترابیان اعالم کرده است. این در شرایطي است که اغلب 
ایران را لژیونرهاي این تیم تشکیل مي  نفرات تیم برزیل در مسابقه با 
دهند که باید از کشورهاي اسپانیا، پرتغال، روسیه و... خود را به تهران 
برسانند. ترابیان رئیس کمیته فوتسال در این باره به فارس گفت؛ با وجود 
پیگیري سازمان تربیت بدني و فدراسیون فوتبال، هنوز جواب درخواست 
ویزاي تیم برزیل نیامده و امروز میهمان ما، در اي میل نگراني خود را 
به  امور خارجه  وزارت  امیدوار هستیم  که  کرده  اعالم  این موضوع  از 

سرعت مشکل ویزا را صادر کند.  

ورزشی ایران و جهان

تیم ملي در منامه باخت، پرسپولیس در دوبي 
 

ادامه شکست هاي فوتبال 
ایران مقابل عرب ها 

 
ایراني در دو دیدار دوستانه  تیم هاي  دوشنبه شب گذشته 
مغلوب تیم هاي عربي شدند. ابتدا در منامه بحرین تیم ملي 
ایران با نتیجه دو بر چهار مغلوب میزبان خود بحرین شد. 
این بازي اسماعیل عبدالطیف )۱۱(، محمود عبدالرحمان  در 

)2۸(، سلمان عیسي )54( و محمد سعید عدنان

و   ۳7( زندي  فریدون  و  زدند  گل  بحرین  براي  )-90پنالتي( 
-۸4پنالتي( هر دو گل ایران را به ثمر رساند. ایران در این 
بازي نمایش ضعیفي داشت، اما بازیکنان و مربیان قضاوت 
دانند.  این باخت غیرقابل قبول مي  داور بوسنیایي را عامل 
اعتراض بازیکنان ایران به داور آنقدر زیاد بود که تنها مانده 
بود کار به درگیري فیزیکي کشیده شود. به هر حال باخت 
دو بر چهار ایران مقابل بحرین سنگین ترین شکست تیم ملي 
در دو سال اخیر بود. ایران در خردادماه ۸۶ و به مربیگري 

امیر قلعه نویي در یک بازي دوستانه چهار بر صفر مغلوب 
با  گاه  هیچ  اخیر  ماه   27 آن طي  از  پس  و  مکزیک شد  تیم 
بیش از یک گل نباخته بود. همچنین این سنگین ترین شکست 
ایران برابر یک تیم حاشیه خلیج فارس است. پیش از این تیم 
انتخابي جام جهاني 2002 در همین  بحرین در رقابت هاي 
ورزشگاه با نتیجه سه بر یک ایران را از پیش رو برداشته 
ایران مقابل بحرین بازتاب وسیعي در رسانه  بود. شکست 
بازي  درباره  اسپورت  نیل  مفسر شبکه  داشت.  منطقه  هاي 
ایران گفت؛ »تیم ملي فوتبال ایران بسیار سردرگم بازي مي 
این دیدار نداشت.« شبکه  کرد و استراتژي مشخصي براي 
عملکرد  از  هم  بحرین  و  عمان  عربستان،  تلویزیوني  هاي 
که  کردند  اشاره  نکته  این  به  و  کردند  انتقاد  ایران  ملي  تیم 
دیگر ایران جزء قدرت هاي اول قاره آسیا نیست. تلویزیون 
سوریه نیز باخت سنگین ایران را در مقابل بحرین یک عقب 
نشیني دیگر در خصوص فوتبال در سطح آسیا برشمرد و 
گفت؛ »فوتبال ایران از یک قدرت درجه یک به یک قدرت درجه 

دو در سطح آسیا نزول کرده است.«

عالوه بر اینکه نتیجه به دست آمده در منامه نامطلوب بود، 
نمایش تیم قطبي هم بسیار ضعیف بود و معلوم شد ایران 
براي بازگشت به دوران خوبش کار بسیار سختي پیش رو 
دارد. این در حالي است که علي کفاشیان رئیس فدراسیون 
فوتبال بر این باور است که این باخت چندان مهم نیست؛ »به 
نظر من تیم ملي در بازي هاي دوستانه خیلي بهتر پتانسیل 
باخت  این  را شناسایي خواهد کرد.  ها و ضعف هاي خود 
قرار  قطبي  دارد.  وجود  تري  مهم  مساله  چون  نبود  مهم 
است در چنین بازي هاي دوستانه یي بازیکنان خود را بهتر 
شناسایي کند. من این مساله را قبول ندارم که این باخت بار 
هاي  بازي  گویم  مي  من  است.  کرده  ایجاد  ما  براي  رواني 
انجام شود.« در  به طور مداوم  باید  تدارکاتي مفید است و 
بازي دوشنبه شب در غیاب لژیونرها افشین قطبي تیم ملي 
را با ترکیب طالب لو، کعبي، حسیني، عقیلي، نصرتي، آشوبي، 
نوري، حیدري، زندي، خلعتبري و برهاني به زمین فرستاد 
و در نیمه دوم علیرضا محمد، حسین کاظمي، احسان حاج 
بازي  این  از  میدان شدند.  وارد  هم  زارعي  مجتبي  و  صفي 
استقبال مناسبي نشد و تنها هزار نفر در ورزشگاه حضور 
خود  دوستانه  هاي  بازي  ادامه  در  ایران  ملي  تیم  داشتند. 
شنبه در تاشکند به مصاف ازبکستان مي رود، این در حالي 
است که در همان روز در قاره آسیا عربستان و بحرین براي 

صعود به جام جهاني به مصاف هم مي روند. 

ایران از سد اسپانیا گذشت  
 

دوم  مرحله  در  خود  دیدار  نخستین  ایران  والیبال  ملي  تیم 
پشت  پیروزي  با  را  ایتالیا  در  جهان  نوجوانان  هاي  رقابت 
سر گذاشت. در دومین مرحله رقابت هاي والیبال نوجوانان 
جهان، تیم ایران به مصاف تیم اسپانیا رفت که در پایان با 
نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست داد. در گیم هاي اول 

و دوم این رقابت، تیم ایران با نتایج 25 بر ۱5 و 25 بر ۱7 
با نتیجه 25 - ۱7 واگذار  اما ست سوم خود را  افتاد،  پیش 
تیم  به سود  بر ۱7  نتیجه 25  با  نیز  دیدار  گیم چهارم  کرد. 
ایران به پایان رسید تا فاتح این رقابت باشد. در دیدار دیروز 
امتیاز   22 با کسب  غفور  امیر  یزلو،  )سه شنبه( شهر  صبح 
براي تیم ایران، بهترین بازیکن کشورمان بود. پرامتیازترین 
بازیکن تیم اسپانیا نیز »فرانسیسکو رویز« با کسب ۱۸ امتیاز 

بود.  
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کوارشما و مانسیني در اینتر 
ماندني شدند  

  
ژوزه مورینیو لیست بازیکنان اینتر در لیگ قهرمانان را اعالم کرد. مارکو 
آرنوتوویچ مهاجم جدید هنوز از مصدومیت رهایي پیدا نکرده و در این 
گفته  آمانتیو مانسیني که  اما ریکاردو کوارشما و  ندارد  لیست حضور 
مي شد به احتمال فراوان این تیم را در مهلت نقل و انتقاالت ترک خواهند 
کرد مورد نظر مورینیو قرار گرفته اند. در حقیقت آقاي خاص در آخرین 
فهرست  کرد.  گیري  جلو  جنوا  به  مانسیني  احتمالي  انتقال  از  لحظات 
خاویر  کوردوبا،  اورلندوني،  سزار،  ژولیو  تولدو،  فرانچسکو  بازیکنان؛ 
زانتي، لوسیو، مایکون، ماتراتزي، ساموئل چیوو، سانتون، استانکوویچ، 
ویرا،  پاتریک  مونتاري،  سولي  اشنایدر،  وسلي  موتا،  تیاگو  کوارشما، 
کامبیاسو، چوکووما، مانسیني، اسپوزیتو، اتوئو، دیوید سوآزو، دیه گو 

میلیتو، ماریو بالوتلي.  
 

حضور اجباري بازیکنان بارسا در تیم 
ملي اسپانیا  

 
تیم  برخي  مشکالت  با  اسپانیا  فوتبال  فدراسیون  آمدن  کنار  وجود  با 
در  به حضور  بارسلونا مجبور  بازیکن خسته  باشگاهي هر چهار  هاي 
اردوي تیم ملي این کشور هستند. به درخواست رئال مادرید قرار شد 
ملي  تیم  اردوي  از  کند  مي  درد  احساس  کمي  زانو  ناحیه  از  که  آربلوا 
خط بخورد اما جالب اینجا است که درخواست رسمي باشگاه بارسلونا 
مبني بر استراحت حداقل دو ستاره از چهار ستاره ملي پوش رد شده 
است. ویسنته دل بوسکه معتقد است، ژاوي هرناندز، بوسکتس، پیکه و 
پویول مي توانند تحت هر شرایطي براي تیم ملي اسپانیا سودمند باشند. 
اردوي تیم ملي اسپانیا در الس روزاس مادرید برپا است. این تیم سپس 
براي بازي با بلژیک راهي گالیسیا شده و در ورزشگاه ریازور از بلژیک 

پذیرایي مي کند.  

هیتینگا به اورتون پیوست  
  

جاني هیتینگا با قراردادي پنج ساله به ارزش ۸/۶ میلیون یورو از اتلتیکو 
مادرید به اورتون پیوست. بر اساس اظهارات مدیر برنامه هاي او قرارداد 
داشت.  خواهد  اعتبار   20۱4 سال  ژوئن  ام  تا سي  25ساله  بازیکن  این 
ولفسبورگ  کردند  گزارش  قبل  هفته  وي  مورد  در  آلماني  منابع  برخي 

قهرمان فصل قبل بوندس لیگا، تمایل زیادي براي جذب وي داشت.  

اومبي همچنان بهترین گلزن
 سال 2009  

 
مهاجم تیم فوتبال کامپاالسیتي اوگاندا همچنان عنوان بهترین گلزن سال 
فوتبال  تاریخ  و  آمار  المللي  بین  فدراسیون  است.  کرده  حفظ  را   2009
انتشار فهرست  اقدام به  با خاتمه ماه آگوست و شروع سپتامبر  جهان 
بهترین گلزنان سال جاري میالدي کرد که بریان اومبي با ۱2 گل زده 
همچنان در صدر قرار دارد. فهرست ۱0 گلزن برتر سال جاري جهان به 

این شرح است؛ 
۱ - بریان اومبي، ۱2 گل  2 - آلن کالویتکا دیوکو، ۱2 گل  ۳ - فراس 
الخطیب، ۱۱ گل 4 - پرنس تاگو، ۱0 گل  5 - لئوناردو مونترا داسیلوا، ۱0 

گل  ۶ - فرانچسکو توتي، ۱0 گل  7 - لوئیس فابیانو، 9 گل 
۸ - مجمد الزینو، 9 گل  9 - کارلوس آلبرتو پاوون، 9 گل 

۱0 - دیدیه دروگبا، 9 گل.  

بیرهوف؛ کلینزمن به تیم ملي باز مي گردد  
  

مدیر تیم ملي فوتبال آلمان از احتمال بازگشت یورگن کلینزمن به جمع 
ژرمن ها خبر داد. اولیور بیرهوف اظهار داشت؛ مناسبات کادر فني تیم 
ملي آلمان با یورگن کلینزمن حفظ شده است و این احتمال وجود دارد که 
او جام جهاني 20۱0 آفریقاي جنوبي در کادر فني حضور یابد. خوشحال 
مي شویم همواره از نقطه نظرات یورگن بهره بگیریم. در صورتي که او 
حاضر به همکاري شود، به عنوان مشاور یواخیم لو در رقابت هاي سال 

آینده آفریقاي جنوبي حضور خواهد یافت.  

واکنش برمن و لورکوزن در قبال حذف 2 ملي پوش 

تقابل در فوتبال آلمان 
وصال روحاني 

یواخیم لو براي دو مسابقه هفته آینده تیم ملي فوتبال آلمان 
تدارک مي بیند اما مجبور شده است بر سر نفرات انتخابي اش 
با سران برخي باشگاه ها چانه بزند و وارد جنگي ناخواسته 
روي  روبه  دوستانه  دیداري  در  ژرمن ها  آینده  شنبه  شود. 
و  مي گیرند  قرار   20۱0 جهاني  جام  میزبان  جنوبي  آفریقاي 
چهارشنبه شب هفته بعد در چارچوب مسابقات مقدماتي این 
خواهند  آذربایجان مصاف  جمهوري  تیم  با  هانوفر  در  جام 

داد. 
براي این دو مسابقه سرمربي 49 ساله ژرمن ها نه »تیم ویسه« 
دروازه بان وردربرمن را دعوت کرده است و نه استفان کیس 
لینگ هافبک - مهاجم بایر لورکوزن را و همین مسئله اعتراض 
مربیان این باشگاه ها را موجب شده و تقابلي آشکار را بین دو 
طرف پي ریخته است. با این حال دستیار یورگن کلینزمن در 
سال هاي 2004 تا 200۶ که با رفتن وي به مقام سرمربیگري 
ژرمن ها ارتقا یافت و تابستان سال پیش آلمان را نایب قهرمان 
مسابقات جام ملت هاي اروپا کرد، معتقد به لزوم حفظ آرامش 

در ماجرا است. 

»لو«  فوق  مسئله  با  آنها  ضدیت  و  باشگاه ها  مخالف خواني 
است.  واداشته  نکاتي  دادن  تذکر  و  آنان  به  به جوابگویي  را 
نهایي  مرحله  به  ناچاراً  راه ها  تمام  چون  گفت  دیروز  وي 
جام جهاني نوزدهم در ۱0 ماه بعد در آفریقاي جنوبي ختم 
مي شود بهتر است که همگان نیز از همین دیدگاه فعالیت هاي 
به  و دست  کنند  تعبیر  منظري  چنین  از  و  ببینند  را  ملي  تیم 
همکاري بیشتري با تیم ملي بزنند و به جاي زیر سؤال بردن 
چه  اقدامي  هر  که  کنند  درک  تیم  این  فني  کادر  تصمیم هاي 

میزان تأثیر مي تواند بر اردوي ملي بگذارد. 

به  آنها  مسئوالن  و  باشگاه ها  که  است  این  ما  »درخواست 
تصمیم هاي متخذه در اردوي ملي احترام بگذارند و با کارهاي 
تیم ملي همسو باشند. عکس این قضیه نیز صادق است زیرا 
ما  مي گذاریم.  احترام  باشگاه ها  امور  و  تصمیم ها  به  هم  ما 
حال  عین  در  و  مي پذیریم  را  خود  اقدامات  تمام  مسئولیت 
معتقدیم هر کار که انجام مي دهیم، با هدف پیشرفت تیم ملي 

است.« 
لیست  به  که  بازیکني  هر  که  است  کرده  خاطرنشان  »لو« 
فعلي او راهي نیافته و در دو دیدار هفته بعد مشارکت ندارد، 
مي تواند به آینده خوشبین باشد و ممکن است براي مسابقات 

بعدي مورد دعوت و استفاده قرار گیرد. 

 مصدومان و غایبان 
باالک  میشاییل  از  اثري  آلمان  تمرینات  جریان  در  دیروز 
رؤیت نمي شد. کاپیتان ژرمن ها از ناحیه کشاله ران مي لنگید و 
مسعود اوزیل بازیکن ترک تبار وردربرمن نیز دچار ناراحتي 
لوکاس  آلمان  اردوي  در  مصدوم  بازیکن  دیگر  بود.  زانو 
زانو  درد  دچار  فعاًل  کلن  پاي  مهاجم چپ  است.  پودولسکي 
است و با این وجود یواخیم لو و دستیارانش انتظار دارند که 
همه آنها در تمرینات پنجشنبه و جمعه به طور سبک و یا جدي 
شاگردانش  از  اشتوتگارت  سابق  سرمربي  جویند.  شرکت 
جام  میزبان  با  غیررسمي  دیدار  براي  هم  که  است  خواسته 
بازي  سطح  آذربایجان  با  رسمي  دیدار  هم  و   20۱0 جهاني 
خود را باالتر ببرند زیرا مسابقات اخیر ژرمن ها نشان داده 
است که میزان کوشش آنها براي کسب توفیق قاطع در برابر 
رقباي ظاهراً معمولي کفایت نمي کند. ژرمن ها در دیدار رفت 
خود با آذري ها هم که در باکو برگزار شد به برتري 0ـ2 اکتفا 
ببرد و سپس در  را  این رقیب  بار هم  این  آلمان  اگر  کردند. 
روز ۱0 اکتبر روسیه را نیز در مسکو تسلیم کند، صعودش 

به مرحله نهایي جام قطعي خواهد شد. 

با این حال لو متذکر شده است براي فکر کردن راجع به این 
مسائل بسیار زود است و فعاًل باید برقراري وحدت رویه بین 
باشگاه ها و اردوي ملي در اولویت قرار گیرد و از تقابل دو 

طرف جلوگیري شود و صلح بر همه چیز سایه اندازد. 

محرومیت ادواردو و اعتراض آرسنال  
 

قطعي شدن محرومیت دوجلسه یي ادواردو داسیلواي کروات، واکنش جدي دست اندرکاران آرسنال و فرجام خواهي آنها را در 
پي داشت. این بازیکن برزیلي االصل در جریان بازي سلتیک و آرسنال در دور برگشت پلي آف لیگ قهرمانان با فریب داور یک 
پنالتي را از آن تیمش کرد و به همین دلیل پس از بازبیني فیلم رقابت محرومیتي دوجلسه یي را نصیب برد. حاال توپچي هاي 
لندن که تناقضات داوري را به ضرر خود مي بینند، به دنبال لغو حکم اخیر هستند. اگر زور آنها بر نهاد قانونگذاري یوفا نچربد، 
ادواردو در دو بازي ابتدایي آرسنال در گروه هشتم مقابل استاندارد لیژ و المپیاکوس به میدان نمي رود که این موضوع بیش از 
پیش دست آرسن ونگر را در پوست گردو مي گذارد. در این بین تالش آرسنال بي ثمر جلوه مي کند چون همان طور که یوفا نمي 
تواند کارت قرمز یک بازیکن را باطل کند، احتمال تجدیدنظر در حکمي که پس از تحقیقات فراوان صادر شده، وجود ندارد. خشم 
پروفسور فرانسوي بیشتر بابت نوعي تضاد در تصمیم گیري ها است. در بازي منچستریونایتد و آرسنال تعدادي صحنه جنجال 
برانگیز اتفاق افتاد و داور چندین تصمیم عجیب گرفت اما نه خبري از بازبیني فیلم مسابقه بود و نه محرومیتي اعمال شد. واکنش 

ونگر درون میدان لگد زدن به آب بود، با این حال او اکنون به روش هاي عملي تري متوسل شده است.

او به وضوح مقابل یوفا ایستاده است؛ »تصمیم سران اتحادیه فوتبال اروپا ما را نگران مي کند. از یوفا مي خواهیم جواب قانع 
کننده یي بدهد. بار دیگر اشتباه دار و دسته پالتیني را یادآور خواهیم شد. اقدام جدید را نمي پسندم. چگونه مي توانید پس از پایان 
بازي، فیلم را بازبیني کنید و سپس مطابق میل خودتان تصمیم گیري کنید؟« یکي از سخنگوهاي یوفا در تکمیل صحبت هاي ونگر 
گفت؛ »باشگاه آرسنال با ارسال نامه یي خواستار بازنگري در حکم شده و ما با کمال میل بار دیگر موضوع را مورد بررسي 
قرار خواهیم داد. حتي امکان دارد از داسیلوا دعوت کنیم به زوریخ بیاید و دفاعیاتش را بر زبان بیاورد.« از اطراف نیز صداهایي 
شنیده مي شود. بیلیچ بازیکن سابق و سرمربي فعلي تیم ملي کرواسي در اظهارنظري جالب توجه گفت؛ »ظاهراً سوءتفاهمي به 
وجود آمده است. ما درباره الگویي به نام ادواردو داسیلوا صحبت مي کنیم. اگر حکم محرومیت او اجرا شود اتفاق تازه یي رخ 
مي دهد؛ پس از هر بازي بازیکنان به خاطر کوچک ترین اقدام علیه اخالقیات ورزشي جریمه خواهند شد.« فیفا هنوز نتوانسته به 
لطف تکنولوژي از موضع قدرت درباره مسائل درون میدان تصمیم گیري کند و حاال به نظر مي رسد یوفا در حال پیمودن راه 
نیمه تمام سازمان رقیب است. در گذشته هرگز امکان نداشت مسائل کوچکي مانند شیرجه زدن درون محوطه جریمه با محرومیت 
مواجه شود اما از وقتي پالتیني مانیفست هاي اخالقي را وارد دفتر کارش کرده فوتبالیست ها آسودگي خاطر گذشته را از دست 
داده اند. صرف نظر از تحلیل تصمیمات یوفا مي توان بدشانسي آرسنال و داسیلوا را مورد اشاره قرار داد. تیم لندني خریدهاي 
بزرگي انجام نداده و به همین خاطر نیازمند آمادگي بازیکنانش در تک تک رقابت هاست. اتفاقًا یکي از آماده ترین بازیکنان آرسنال 
ادواردو داسیلوا نام دارد. این ستاره بدشانس ابتداي فصل دوران مصدومیت را پشت سر گذاشت. او سال گذشته در برخورد با 
مارتین تیلور دچار شکستگي دلخراش از ناحیه مچ پاشد و در شرایطي که به نظر مي رسید امکان بازگشت او به میادین فوتبال 
وجود ندارد طي رقابت هاي پیش فصل چند گل زیبا به ثمر رساند. یکي از درخشان ترین روزهاي دوران حرفه یي این سیه 
چرده مقابل سلتیک شکل گرفت. اما افسوس که در یک ثانیه دچار ترمزبریدگي شد و حاال باید دو رقابت اول آرسنال در مرحله 
گروهي فصل جدید لیگ قهرمانان را از جایي غیر از استادیوم هاي پرتب و تاب دنبال کند مگر اینکه فرجام خواهي آرسنال یوفا 

را به اتخاذ تصمیم مجدد وادارد. 
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Qotbi’s Squad 
Humiliated

Bahrain boosted its morale for the World Cup qualifying 
playoff first leg against Saudi Arabia on Saturday with a 
4-2 test match victory over Iran in Manama.
In the friendly outside the FIFA calendar, Afshin Qotbi 
had to do with only two days of preparations and was 
without his European based trio and the two invited le-
gionnaires from the UAE, and once more went for a 4-2-
3-1 formation.
It was of course visible throughout the game that Iran’s 
players were quickly summoned Saturday after the IPL 
games, while their opposition was training for the World 
Cup playoffs.Iran should have taken an early lead just 
seven minutes into the game when Mohammad-Reza 
Khalatbari showed a nice solo run, but his powerful shot 
from inside the box flew past the post.
A bad clearance after a Khosro Heydari cross became 
the perfect serving for Arash Borhani just one minute 
later, but the striker’s shot from the penalty spot was too 
central and could be denied by the keeper.
The visitors were punished for their sloppy finishing five 
minutes later, when Vahid Taleblou, who got his chance 
in goal instead of Mehdi Rahmati, failed to get to a 

square ball from the right across goalmouth and Abdul-
rahman was quicker than Hossein Ka’bi and tipped it in 
from close range to make it 1-0.
Bahrain could have doubled the lead in minute 14, but 
Taleblou was lucky that a volley from close range went 
over the bar.
The keeper was less fortunate in minute 30, when he 
and the whole team were surprised by a quickly execut-
ed free kick which was extended into goal by Abdullatif 
for the home side’s second goal of the day.
But seven minutes later Iran pulled a goal back thanks 
to Khalatbari, who took on the whole defense on his 
own and finally perfectly set up Zandi, who smacked the 
ball into the net.
However, shortly before halftime Khalatbari injured his 
left knee during an attempted tackling and had to be 
replaced by Hadi Norouzi. It is yet unclear how bad the 
injury is, but Khalatbari could be seen limping towards 
the bench without any help. Khalatbari’s exit surely was 
a setback for Iran’s offense.
Bahrain had a chance to score a third two minutes into 
second half, but Iran’s defense could clear a header 
from the goal line.
Salman Issa did it better in minute 54, when he, almost 
unchallenged, headed a free kick into the net. The man 
marking in Iran’s box had completely failed.
Iran could have considered another goal in minute 64, 
but was lucky that the striker, who had curved around 
Taleblou, missed the target from the tight angle.
Borhani almost added his name to the score sheet after 
a long ball forward, but his shot could be deflected and 
went narrowly wide (66’). Norouzi then missed another 
chance, when his volley to a Ka’bi in minute 72 was too 
weak to trouble the goalkeeper.
In minute 83, the referee awarded a penalty kick for 
Iran, after a defender had blocked a Hadi Aqili header 
with his hand. 
Ferydoun Zandi overtook responsibility and hammered 
the ball into the net.
Iran even could have even, but a 100%er was denied 
by the referee, who falsely had spotted a handball by 
Borhani.Team Melli pushed forward in the final minutes 
to still get a draw and almost conceded a fourth, but the 
striker failed to take advantage of his one-on-one with 
Taleblou and missed the target.
Bahrain got a late penalty in the 99th minute of the 
game, which allowed Adnan Mohammed to score a 
fourth goal from the spot and end the game on a high 
note.It was the final scene of a game, which could have 
ended with a much different score line, if both teams 
hadn’t wasted numerous good chances.

Osasuna Target-
ing Europe
Osasuna’s Iranian duo Javad Nek-
ounam and Masoud Shojaei insist that 
the Navarran club is geared up to com-
pete at a higher level in this season 
and ready for a full-scale assault on 
Europe.Osasuna found itself fighting 
for survival in the Spanish Primera Di-
vision for most of the last season, but 
after a promising pre-season prepa-
ration and new arrivals to the club, 
Camacho’s men are now targeting dif-
ferent goals, Persian Football wrote.
Speaking to ISNA, ’Neko’ believes that 
the new signings will help Osasuna to 
overcome its previous problems with 
goal scoring.

“Even in the last season, we were a 
good team. A team able to defeat Bar-
celona at New Camp or Real Madrid 
in Pamplona cannot be considered a 
weak team,“ said Nekounam. “Last 
year, we lacked goal scoring capa-
bilities, but now the club has signed 
good strikers. Besides, Masoud has 
also shown to find the target well in 
pre-season matches. Based on these 
facts, I believe Osasuna will be a bet-
ter team in this season“, Iranian mid-
fielder said.
“This season, the competition will be 
quite tough in La Liga, but I’m hoping 
that we will at least reach a UEFA cup 
spot“, he added.His compatriot Masoud 
Shojaei, who now seems to be more 
adapted to Spanish style of football 
after spending his first year in La Liga, 
have the same opinion.“We’ve done 
really well in pre-season preparation 
stage. We defeated Parma and tied 
Lazio. Camacho has a better knowl-
edge of the team compared to the 
last season. Overall, I am more hope-
ful about Osasuna in this season.““I 
gained a lot of experience in the last 
year. Now I feel a lot more confident. 
I am aiming greater achievements in 
this year. I want to build on this valua-
ble experience and show more skills“, 
the striker explained. 

Continue from page 45
originated in Mesopotamia.  
 Passed on through generations, the designs and motifs of Persian rugs and carpets 
have basically remained intact. While the continuity of designs and motifs have 
been preserved, the evolution in form and ornamentation can be identified in the 
numerous themes and motifs of rugs and carpets.At times, these symbols predate 
the history of carpet-making itself, as a number of these motifs are related to the 
patterns and motifs found on the potteries dating back to 4th-3rd millennium BC. 
They provide us with a vast treasure of prehistoric archetypes used by ancient tribes. 
These motifs relate to the mythological belief and symbolic iconography of those 
early times. Later, these forms drew heavily from Achaemenid and Sassanid visual 
traditions and subsequently from the early Islamic ornamentation.
Liberty of Weaver
Like words in a language, there are ’motif-words’ that remain unchanged or little 
changed for generations, while others become obsolete or lose their meaning, origi-
nal worth and function.Like a language, the traditional weaver cannot change the 
meaning, spelling and phonetics of the words, but has the liberty of employing them 
at will, making new phrases.

The individual liberty of the weaver has no lesser or greater scope than the liberty 
enjoyed by a writer or a poet. The incredible wealth of motifs, designs and ornamen-
tation in Persian rugs and carpets has led scholars to believe that these are being 
invented by individual weavers.

Behind the creation of a Persian rug or carpet are weavers (particularly in case of 
Fars rugs and carpets, most of the weavers are women from tribal or semi-tribal 
communities) loyal to the traditions passed down to them from their ancestors. 
Therefore, they cannot easily be separated from these traditions and their com-
mon artistic consciousness, yet they are free to create their own versions of the 
old traditional designs. In other words, this conformity and unity, while forbidding 
inventions of unfamiliar and non-traditional designs, does not lead to the production 
of stereotyped rugs and carpets, rather it gives rise to highly personalized crea-
tions marked by a uniqueness that makes it difficult to pair rugs and carpets that 
are identical in design and color. The tribal weaver carries her pattern in her mind. 
Generally speaking, she has worked on predetermined patterns and designs all her 
life, and has learned that any deviation from it, changes in coloring, irregularities 
deliberately introduced and other slight alternations are the unconscious attune-
ment of her mental attitude to her daily environment.Then, of course, the use of 
birds, animals, flowers, plants and celestial objects in carpet designs have their own 
symbolism and are governed by regional preferences. These are beyond the scope 
of this article.Thus you’ll find the Persian weaver whose family bereavement, say, 
would find unconscious expression in the free use of white in her pattern, a marriage 
might give cause for a preponderant employment of brilliant red, a misfortune might 
be shown by a descending eagle, while hunting scenes in her work with hounds and 
leopards and cheetahs would indicate the fame, valor and honor of someone deserv-
ing allegiance or affection. 
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Araz Group to 
Perform in US 
Iran’s Araz ensemble is planning to per-

form traditional and folkloric Azeri music 
during its autumn concert tour in various 
cities across the US.
Led by vocalist Rahim Shahriari, the group 
will hold seven concerts across the US 
starting from Oct. 3, Fars News Agency 
reported.
Shahriari is one of the most famous fig-
ures of Azeri music in Iran, who compos-
es, sings and plays the traditional Azeri 
instrument ’garmon’.
Shahriari has visited the Azeri capital of 
Baku on several occasions and his group 
has held numerous national and interna-
tional concerts impressing their audience 
with their brilliant performances of Azeri 
music and folk dance.
Azeri music dates back to nearly 1,000 
years ago and has evolved through time 
resulting in what is now known as Azerba-
ijan’s traditional and folkloric music.
Traditional Azeri music is played on tar, 
kamancheh, lute, Saz (long necked lute), 
balaban, ghaval, naqareh, garmon, tutek 
and daf.
Azerbaijan is also known for its Ashiqs 
or travelling bards who sing and play the 
Saz and their songs are semi-improvised 
around a common base.

Lower Paleolithic 
sites discovered in 
southeastern Iran
Seven sites dating back to the Lower Paleolithic 
(c2,000,000–c200,000 BC) era have recently been 
discovered in Iran’s southeastern province of Sistan-

Baluchestan. 

The sites were identified during archaeological stud-
ies, which have been carried out over the past few 
weeks on Mount Khajeh by an Iranian team of experts 
led by Kurosh Mohammadkhani, the Persian service of 
CHN reported on Monday. 
Located at a distance of 20 kilometers southwest of 
the city of Zabol, Mount Khajeh is comprised of a 
number of trapezoidal-shaped lava flows. 
It also contains ruins of mud-brick structures dat-
ing back to the Parthian era. However, a number of 
shards from the Achaemenid period have previously 
been unearthed at the site. 
The mount, a lone peak located in the middle of Ha-
mun Lake (Hamun-i-Helmand), is turned into an is-
land during the rainy seasons of the year. 
Only five other sites in Iran from the Lower Paleolithic 
era have previously been identified so far, Moham-
madkhani said. 

One of the sites is located in the Kagia region in 
Kermanshah Province and another in the bed of the 
Kashf-Rud River near the village of Baqbaqu in the 
Khorasan region. 
The Ladiz region, located 65 kilometers south of the 
city of Zahedan in Sistan-Baluchestan Province, also 
has one of Iran’s Lower Paleolithic sites. 
The region in northwestern Iran located among the 
cities of Tabriz, Maragheh and Mianeh has another 
site and the fifth is located in the Ganjpar region in 
the lower strata of the Jalalieh Tepe in the Kaluraz val-

ley of Gilan Province. 

The ancient architectural ruins on Mount Khajeh, 
which has been dubbed ‘The Mud-Brick Persepolis’, 
were discovered by the Hungarian-British archaeolo-
gist Sir Aurel Stein in 1916. 

The German archaeologist and Iranologist Ernst 
Herzfeld conducted excavations on the site from 1925 
to 1929. 
In addition, several Iranian archaeologists including 
Soroor Ghanimati of the University of California at 
Berkeley, Mahmud Musavi, and Mansur Seyyed-Saj-
jadi have conducted excavations at the site over the 
past decade. 
Photo: The ruins of the Parthian era structures are 
seen on the Mount Khajeh. Iranian archaeologists 
have recently discovered seven Lower Paleolithic sites 
on the mount. 

Seraj European Tour Planned
Iranian vocalist Hesamodin Seraj was planned to perform traditional Persian music in 
Europe accompanied by Iran’s Pars ensemble.  Manager of the Pars ensemble Omid 
Qobadi told Mehr News Agency that the concerts would be held from Oct. 9 to 16, 2009 
in Germany, Sweden and the Netherlands, Presstv said. “The group will present the works 
previously performed and released by Seraj as well as an improvisation piece by him,“ he 
said.  Seraj will be accompanied by Saeed Mazdak (tar), Hassan Mansouri (Ney), Sajjad 
Abedi (Tar), Mohsen Taherzadeh (Daf) and Omid Qobadi (Santour).  The 51-year-old He-
samodin Seraj became involved with music at the age of 13 and learned to play Tonbak 
and Santour from Persian music masters. He has also been a student of renowned Iranian 
vocalists including Mohammad-Reza Shajarian and Mahmoud Karimi. Seraj has released 
about twenty albums and has held concerts in France, Switzerland, the US, the UK, Ger-
many, Greece, Spain, the Netherlands, China, Turkey, South Korea, Canada and Russia.

World’s Largest Octagonal Carpet Unveiled
The world’s largest octagonal carpet has been unveiled in the city of 
Naeen located in Iran’s central Isfahan province. 
The 125 sqm-carpet, which has been gifted to Naeen’s Hosseiniyeh 
(a place for organizing religious ceremonies), bears patterns reflect-
ing Naeen deserts and traditional architecture. 
It also features traditional Persian patterns, which are a characteristic 
of Iranian carpets, IRNA reported. 
The preliminary design of the cream-colored carpet was produced 
by maestro Valiollah Sharei-Naeeni and the colors were selected by 
maestro Mohammad Saeedizadeh-Naeeni. 

Naeen is famous for its unique rugs and carpets, and houses one of 
Iran’s oldest mosques as well as a Sassanid fortress now in ruins.
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Gardens 
of Delight
Ancient Persia was known for its hand-woven carpets 
and rugs. The use of carpets in religious rituals and 
other ceremonies dates back to the time of pharaohs 
in Ancient Egypt. The priests of Heiliopolis used them 
in religious ceremonies. Pazyrik is the oldest evidence 
of Persian rug that dates back to 500 BC. It is named 
after Pazyryk Valley in the frosted mountains of Altai in 
Siberia.According to the ECO Heritage publication, the 
carpet was excavated from under the ice that protected 
it for almost 25 centuries.

Post-Islamic Rugs, Carpets
Since rugs and carpets are made of fine material that 
perish in the course of time, extant material evidence is 
rare and scarcely exceeds 300 years. Therefore, to find 
the evidence of post-Islamic rugs and carpets in Iran, 
one should rely on written sources. These sources re-
veal that during 8th century AD, Azarbaijan was a ma-
jor center for production of carpets and coarse carpets 
(Ziloo) in post-Islamic Persia. There is a considerable 
body of textual evidence attesting to at least 12 cen-
turies of rug production in the region, both flat woven 
and piled.The earliest material evidence of Persian car-
pet in the post-Islamic period dates back to the Safavid 
era (1502-1629), known as the famous Ardebil Carpet.
Today this priceless carpet is preserved in Victoria and 
Albert Museum in London (formerly known as South 
Kensington Museum which was a foundation for collect-
ing Persian arts and crafts). Under the Safavids, the art 
of carpet-making reached its peak and the degree of 
refinement and ornamentation in the carpet of Safavid 
era rightfully earned it the title of “the golden age of 
rugs and carpets“.The products of court workshop in 
Safavid period have an exceptional quality in terms of 
style, materials, patterns and ornamentation. The prod-
ucts of court workshops of Ardebil, Tabriz and Isfahan 
are dominated by leaf and flower motifs. In the 16th 
century, human and animal forms began to appear in 
these carpets.Certain motifs such as the cloud-band 
unmistakably indicate the Mongolian influence.Never-
theless, the earliest designs used by nomads have sur-
vived even to the present day.

Abbasid Treasures
The earliest reference to Persian carpets is made in the 
official inventory of Abbasid Caliph Haroun’s treasury 

recorded in 809 AD following his death. The production 
of prayer rugs and small carpets also dates back to this 
period, as historical records mention that along with 
taxes, 600 carpets were sent to the Baghdad caliphs, 
including small prayer carpets. These were produced in 
the province of Tabarestan (Mazandaran), another re-
gion in north Persia. It is believed that during this time, 
the main export item from the region was carpets.The 
carpets of Khorasan, Sistan and Bukhara were in high 
demand due to their attractive designs and diversity of 
motifs. During the reigns of Seljuk and Ilkhanid dynas-
ties, many workshops in different cities were involved 
in the production and sale of carpets.

Fars Carpet
Historical texts refer to a magnificent mosque built by 
Ghazan Khan, the great Ilkhan (died 1304) in Tabriz, 
which was covered by fine precious carpets of excel-
lent quality. Perhaps the most striking and instructive 
reference is the historic royal decree of Ghazan Khan, 
which reveals that carpets, befitting metropolitan royal 
palaces, were being produced in sizable numbers in 
Fars as early as the 13th century. Fars remained one 
of the great centers of carpet production, perhaps the 
most important, for Ghazan Khan had most of the car-
pets for a whole group of buildings at Shams Garden in 
Tabriz (his capital) made at Fars.Timurid artisans com-
bined the art of Persian miniatures with carpet-weaving 
and reproduced various scenes of Persian miniatures 
(which had been originally derived from Persian literary 
texts).

Weavers and Weaving
Different tribes in Fars province produce rugs and 
carpets. In fact, the ethnographic map of Fars is so 
colorful that it is hardly comparable to any other Ira-
nian province or any other carpet-making region in the 
world.Lors, Turks, Arabs, Kurd-Lor and other ethnicities 
scattered in the area, which have not been adequately 
identified.Of the seven major tribes that have main-
tained their unity up to the present day (Ainalu, Arab 
nomad, Baharlu, Basseri, Lor, Nafar and Qashqai), only 
Lors and Arabs (and perhaps some Basseri elements) 
inhabited the region in the 10th century. Turkic immi-
grants, comprising Qashqai, Baharlu, Ainalu and some 
Nafar tribes do not appear in this ethnographic map 
earlier than the late 13th century. The first Turkic tribal 
group may have descended from a 300-strong Mughal 
cavalry dispatched to Fars in 1281.

Commercial Aspects
During the Safavid era, export quality carpets and rugs 
were produced. In 1722, the French consul in Shiraz 
provided 18 carpets to an agent of a company.Because 
of uninterrupted production, it can be surmised that 
all or a large part of these rugs were produced local-
ly. During 18th and 19th century, under the Zand and 
Qajar dynasties, the pace of carpet and rug exports 
increased. Nassereddin Shah also sent Persian rugs to 
the Vienna Exhibition in 1891, where they were appre-
ciated by a public fascinated by things Oriental.Carpets, 
furniture and decorative objects, as well as paintings by 
European Orientalist painters, were all reminders of the 
East, and evocative of exotic of distant lands.Toward 
the end of the 19th century, however, investment and 
capitalization by local and foreign firms in the country 
spurred the development of a new Persian carpet in-
dustry, the fame of which was to become legendary. 
Income from the sale of commercial-style carpets soon 
supplanted the revenues earlier derived from the ex-
port of raw silk, fine textiles and luxury carpetsÑand 
even today; carpets remain modern Iran’s most impor-
tant non-oil export.

Symbolism
The richness in international designs rests mostly on 
the enormous wealth of symbols, myths, icons, occult-
ist ideographs and objects of totemism.Talking about 
the symbolism of Persian rugs, one cannot ignore the 
evolution of their patterns and designs, which prob-
ably 
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THE ADVENT OF TELEVISION IN IRAN                                             

Iran Television 
However, as time passed, Iran Television was con-
fronted with some serious difficulties.  Although 
on-the-job trained personnel were competent, 
the public demand for better and more program-
ming was so great that there was a shortage of 
technical supervision to meet the demands.  Of 
course, the growth in audience size and the popu-
larity of television helped to create this predicta-
ble shortage of technical supervision.  Most of the 
employees had no background in television and 
even though they had within a short time devel-
oped sufficient skills in virtually all technical and 
non-technical positions, the system still lacked a 
sufficient number of professional supervisors.

The employees of Iran Television were very en-
thusiastic about their job and took a great deal of 
pride in their work.  They had a sense of respon-
sibilities and accountabilities not often found in 
the government organizations.  However, in spite 
of the enthusiasm, loyalty and hard working of its 
staff, mounting deficits forced Iran Television to 
close its operation in 1969.  As previously men-
tioned, the Iranian government purchased the 
equipment and facilities in Tehran, Abadan and 
Ahvaz for its own operations. 
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G5+1 to Get 
New Proposals 
Secretary of the Supreme National Securi-
ty Council (SNSC) Saeed Jalili on Tuesday 
said that Iran’s package of nuclear pro-
posals has been finalized and would be 
presented to Group 5+1.

“The updated package includes political, 
economic and security proposals along 
with issues of international concern,“ he 
told a press meeting, alalam.ir reported. 
He did not provide details.

The top security official expressed hope 
that in the new round of negotiations with 
the so-called G5+1 an agreement would 
be reached on understanding and coop-
eration.

Jalili referred to the delays in the nego-
tiations between Iran and six powers and 
noted, “Subsequent to the presentation 
of Iran’s previous proposals, one round 
of talks was held in Geneva. The delays 
emerged largely due to some problems 
among the main parties to the negotia-
tions, including the conflict in Georgia, 
the global economic crisis, US presidential 
electionÉ“
Cause of Delays 
He also said, “At the beginning of the 
Iranian year (started in March 21) they 
proposed that the negotiations continue. 
But this was postponed due to the presi-
dential elections in Iran. Given that one 
year has passed since presentation of the 
last proposals, it was necessary that the 
package be updated before presenting it 
to G5+1.“

Russia, the US, Britain, China and France, 
which are permanent members of the UN 
Security Council, plus Germany are mem-
bers of the G5+1 that seeks to address 
Iran’s nuclear issue.

The six states are meeting in Frankfurt on 
Wednesday to discuss new ways to deal 
with Iran and its nuclear issue. G5+1 has 
demanded a halt to Iran’s uranium en-
richment, which they believe is aimed at 
building a nuclear bomb. 

Tehran has said it is not interested in nu-
clear weapons and has instead proposed 
that all weapons of mass destruction in 
the world be destroyed. 
US President Barack Obama had earlier 
declared that western powers would give 
Iran until September to resume talks on 
its much-debated nuclear program. 
Earlier on Friday, the UN nuclear watch-
dog issued a new report confirming that 
Iran is improving its cooperation with the 
agency and that the agency had been able 
to continue “to verify the non-diversion of 
declared nuclear material“ in the country. 
“Iran has cooperated with the agency in 
improving safeguards measures at FEP 
[Fuel Enrichment Plant] at Natanz,“ the 
report said.While Iran is already under 
three rounds of UN Security Council sanc-
tions resolutions for its nuclear work, the 
G5+1 is mulling tougher sanctions against 
the country if it does not reverse its ci-
vilian nuclear program

Karroubi set to present pris-
oner abuse documentation to 
Judiciary committee
 Defeated presidential candidate Mahdi Karroubi was scheduled to 
provide documentation of prisoner abuse to the three-man Judiciary 
committee yesterday, but there was no news if the meeting took 
place at press time. 
The committee ex-
amined Karroubi’s 
recent letter to Ju-
diciary Chief Ayat-
ollah Sadeq Larijani 
on Monday, Deputy 
Judiciary Chief Eb-
rahim Raeesi told 
reporters in Tehran 
on Tuesday. 

In a decree issued 
on Saturday, the 
Judiciary chief ap-
pointed Deputy 
Judiciary Chief Eb-
rahim Raeesi, Na-
tional Prosecutor 
General Gholam-
Hossein Mohseni-
Ejei, and Judiciary adviser Ali Khalafi to serve on a panel tasked 
with investigating the post-election incidents that occurred at the 
University of Tehran dormitory and certain detention centers. 

On Sunday, Ayatollah Larijani ordered the committee to examine all 
the points in Karroubi’s letter and to report its findings 

Belgian arrested in plot to 
buy jet parts for Iran
WASHINGTON (Reuters) - A Belgian man has been arrested by U.S. 
authorities on charges he sought to buy fighter jet engines and parts 
for Iran, flouting a U.S. embargo against the long-time U.S. foe, federal 
prosecutors said on Wednesday.
Belgian national Jacques Monsieur and an Iranian national living in 
France, Dara Fotouhi, were charged in a six-count indictment accusing 
them of conspiracy, money laundering, smuggling as well as violating 
the Arms Export Control Act and an embargo against Iran.
Monsieur, who also lives in France, and Fotouhi were accused of nego-
tiating with an undercover U.S. agent to have the parts for F-5 fighter 
jets sent to another country before ultimately being sent to Iran, the 
Justice Department said. It said Monsieur is believed to be a long-time 
arms dealer.
The two men wired about $110,000 to an Alabama bank for the engine 
parts and Monsieur later sent the agent an email that indicated another 
$300,000 would be sent as a downpayment for two engines, according 
to the indictment.
Monsieur was arrested when he arrived in New York on Friday and was 
to face the charges in an Alabama courtroom on Wednesday.
The engines and parts are for aircraft the United States sold to Iran be-
fore the 1979 revolution, the Justice Department said.
“The facts alleged in this indictment underscore the global reach of Ira-
nian procurement networks and the international arms traffickers who 
help supply them,” Deputy Attorney General David Ogden said in a state-
ment.Washington and Iran have been at loggerheads in recent years 
over Tehran’s nuclear program that it says is for civil energy purposes 
but Western powers fear is a secret effort to develop nuclear weapons.
The United States has tried to tighten sanctions in a bid to pressure Iran 
to give up its nuclear program.
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