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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 .

آبروی نظام در بازداشتگاه  شیشه ای
بيراه نيست اگر آنچه در پس انتخابات رياست جمهوري دهم در ايران اتفاق افتاد را حاشيه هاي داغ 
تر از متن بخوانيم، چرا که هيچ کس فکر نمي کرد روزي حاشيه هاي يک انتخابات، تا سه ماه پس از 
آن ادامه يابد و البته بعيد نيست با آنچه اين روزها اتفاق مي افتد اين حاشيه ها همچنان برصدر اخبار 

رسانه ها و نقل محافل ايرانيان باشد.

يکي از اين حاشيه ها موضوع جنجال برانگيز بازداشتگاه »غيرقانوني« کهريزک بود که پس از مرگ 
و  افتاد  اش  چهره  از  پرده  االميني،  روح  دکتر  پاستور  انستيتو  رئيس  فرزند  االميني  روح  محسن 
اتاق شيشه يي آمد و مقابل ديدگان اصحاب رسانه به جنجال برانگيز ترين خبر روز بدل شد؛  به 
بازداشتگاهي که اگرچه اکنون به دستور رهبر ايران تعطيل شده است اما پس از خود نام اماکن مخفي 
و ناشناخته ديگري مثل بازداشتگاه شاپور و پاسارگاد را نيز به رسانه ها کشاند تا خبرنگاران وقتي 
با نمايندگان مجلس و اعضاي کميته هاي پيگيري و حقيقت ياب مواجه مي شوند تعداد سواالت شان 
در اين باره بيشتر و بيشتر باشد. در اين ميان اگرچه تاکنون گزارش هاي مختلفي از نحوه بررسي 
و  آمارها  ناظران  اعتقاد  به  اما  است  شده  منتشر  آنان  نگهداري  محل  و  شدگان  بازداشت  وضعيت 
موضع گيري هاي ضد و نقيض در اين باره هنوز منجر به اقناع افکار عمومي جامعه نشده و اين در 
حالي است که صاحب نظران و دلسوزان نظام و کشور بر اين عقيده اند که در صورت عدم شفاف 

سازي و محاکمه مسببان برخوردهاي فراقانوني با بازداشت شدگان  ...
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صادر شد؛ 

بازنگري مسکو در فروش 
اس- 300 به تهران
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20 رقیب اصلی جایزه
 اسکار 2009

تولد دوباره پسر طالیي 
کشتي فرنگي 

آغاز  تا  ديگر  روز  چند  از  كمتر 
در  جهان  قهرماني  كشتي  رقابت هاي 
دانمارك باقي است و تيم هاي كشتي 
 30 از  بايد  كشورمان  آزاد  و  فرنگي 
شهريورماه به مصاف حريفان جهاني 

خود بروند. 
پس از ناكامي تيم هاي كشتي فرنگي و 
آزاد كشورمان در رقابت هاي المپيك 
2008 پكن ورزش اول كشورمان در 

مسير روند نزولي قرار گرفت اما.... 

صفحه39 ورزشی

ادبیات بی جالل ایران
صفحه 3

 هرچند هنوز برای قضاوت زود 
گونه ای  به  اما سال 2009  است، 
انگار قرار است  پيش می رود كه 
شكل  خوب  سينمايی  سال  يك 

بگيرد. 
ميك ساالس: به شكل سنتی، فصل 
تابستان به لحاظ هنری بی حاصل 
نيز  آن  از  پيش  ماه های  و  است 
می ماند،  زباله دان  يك  به  بيشتر 

اما امسال با مجموعه ای...

صفحه 8 بین الملل

الوروف؛ روابط روسیه و 
امریکا رو به بهبود است 
 وزير خارجه روسيه معتقد است 
مسكو و واشنگتن همزمان با از 
طرفين،  اعتماد  عدم  رفتن  بين 
اعتماد  بهبود  شاهد  توانند  مي 
باشند.  يكديگر  ميان  دوجانبه 
به گزارش خبرگزاري نووستي، 
امور  وزير  الوروف«  »سرگئي 
است  معتقد  روسيه  خارجه 
روابط بين مسكو و واشنگتن ... 

آسیب هاي روحي جدي به 
کودکان مهاجر   
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورين فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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آسیب هاي روحي جدي به 
کودکان مهاجر  

كودكان  جسم  و  روح  انگلستان  مهاجرت  اداره  گزارش  اساس  بر 
مهاجري كه از كشورهاي آسيايي و آفريقايي به اين كشور وارد شده 
و در پناهگاه ها و اردوگاه هاي مهاجران ساكن مي شوند، به شدت 
در حال تخريب و از بين رفتن است. وزير كشور انگلستان در نشست 
مطبوعاتي خود با خبرگزاري فرانسه گفت؛ بيش از 470 كودك كه با 
زيمبابوه، سريالنكا، سودان،  نظير  كشورهايي  از  خود  هاي  خانواده 
اوگاندا و جمهوري دموكراتيك كنگو به انگلستان مهاجرت كرده اند و 
هم اكنون در مراكز و پناهگاه هاي مهاجران ساكن هستند، به شدت از 
لحاظ روحي و جسمي دچار آسيب شده اند. تالشي هم براي درمان 
يا كمك به آنان صورت نمي گيرد. وي در ادامه افزود؛ روز به روز 
بر تعداد اين كودكان در اردوگاه هاي پناهندگان افزوده مي شود، چرا 
كه جنگ و كشمكش هاي داخلي در اين كشورها باعث آواره شدن و 
گريختن اين افراد مي شود. اكثر كودكان حاضر در اين پناهگاه ها زير 
پنج سال سن دارند و اكثراً نيز از بيماري هاي مرتبط با كمبود غذا و 
بهداشت عمومي رنج مي برند. ابراهيم سسنتونگو چهارساله در اتاق 
نشيمن خانه شان در لندن مشغول تماشاي كارتون مورد عالقه اش 
است. هفت ماه از زمان حبس او در مركز انتقال و جداسازي مهاجران 
»يارلز وود« در بدفوردشاير مي گذرد. با وجود تالش شبانه روزي 
والدينش براي التيام زخم هاي روحي او، همچنان خاطرات تلخ آن 51 
روز حبس، كودك بيچاره را آزار مي دهد. هر سفر درون شهري با 
استيفن  ترساند.  مي  تا سرحد مرگ  را  او  خيابان،  كنار  در  اتوبوس، 
افراد  او  اوگاندا است، مي گويد؛ »وقتي  ابراهيم كه اهل  پدر 35 ساله 
تن  به  سياه  شلوار  و  سفيد  پيراهن  كه  بيند  مي  را  پوشي  يونيفورم 
دارند، مثل راننده هاي اتوبوس يا ماموران حفاظت از فروشگاه ها، فكر 
مي كند از بازداشتگاه آمده اند. در آن لحظه سعي مي كند دست ما را 
بگيرد يا ما بايد تا بتوانيم او را بگيريم. ابراهيم مي ترسد و به من مي 
اينجا هستند.« وي درباره وضعيت ناراحت  گويد كه افسرهاي پليس 
بيند به شدت  او ون مي  افزايد؛ »هر وقت  كننده پسر خردسالش مي 
وحشت زده مي شود و فكر مي كند آمده اند ما را با آن به فرودگاه 
ببرند و ديپورت كنند.« او مي گويد هر دو فرزندش به شدت كاهش 
وخيم  وضعيت  مركز  در  ترش  كوچك  پسر  اما  اند  كرده  پيدا  وزن 
مخصوصي  غالت  شدند  مجبور  مسووالن  كه  جايي  تا  داشت  تري 
وقتي  كنند  مي  اظهار  خانواده  اين  كنند.  تهيه  ماهه   16 عمران  براي 
و  بيمار  كه  فرزندان شان  براي  كردند  كاركنان درخواست  از 
تب دار بودند قرص پاراستامول بياورند، به آنها گفته شده به 
جاي آن از آب، نمك و شكر استفاده كنند و دو بار هم به آنها 
شيرهاي تاريخ مصرف گذشته دادند كه باعث مسموميت شديد 

نوزادشان شده بود. 

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

صاحب امتياز و مديرمسئول : ع . نجفی 

و  سياسی  ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
غير سياسی وابسته نمی باشد  و صرفا در جهت اطالع  
رسانی صحيح گام بر می دارد. تمامی مطالب از سايت 
های معتبر، مقاالت رسيده وخبرگزاريهای رسمی با ذکر 

نام نويسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش آنها 

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

ها صاحب اختيار ميباشد
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هيچکس  جمشيد  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاوير  در 
عصبانی نيست. هيچکس سوار بر اسب نيست. هيچکس را در 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هيچکس  بينيد.  نمی  تعظيم  حال 
تصوير  هيچ  و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومی  هيچ  نيست 
اين است که  ايرانيان  افتخارهای  از  ندارد.  خشنی در آن وجود 
هيچگاه برده داری در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها 
پيکره تراشيده شده بر سنگهای تخت جمشيد حتی يک تصوير 
نژادی  از چه  که  ندارد. بخاطر بسپاريم  برهنه و عريان وجود 

هستيم و دارای چه اصالتی می باشيم.*****

آخرين اخبار را می توانيد در وب گاه هفته نامه 
پرشين مالحظه نمائيد

امور آگهی ها و تبلیغات: 02081232357 - 07811000455

با شاعران معاصر

احمد شاملو

باغ ايينه
چراغی به دستم، چراغی در برابرم:

من به جنگ سياهی می روم.

گهواره های خستگی
از كشكش رفت و آمدها

باز ايستاده اند،
و خورشيدی از اعماق 

كهكشان های خاكستر شده را
روشن می كند.

***
فريادهای عاصی آذرخش -

هنگامی كه تگرگ
در بطن بی قرار ابر

نطفه می بندد.
و درد خاموش وار تك -

هنگامی كه غوره خرد
در انتهای شاخسار طوالنی پيچ پيچ جوانه 

می زند.
فرياد من همه گريز از درد بود

چرا كه من، در وحشت انگيز ترين شبها، 
آفتاب را به دعائی

نوميدوار طلب می كرده ام.
***

تو از خورشيد ها آمده ای، از سپيده دم ها 
آمده ای

تو از اينه ها و ابريشم ها آمده ای.
***

در خلئی كه نه خدا بود و نه آتش
نگاه و اعتماد ترا به دعائی نوميدوار طلب 

كرده بودم.
جريانی جدی

در فاصله دو مرگ
در تهی ميان دو تنهائی -

] نگاه و اعتماد تو، بدينگونه است![
***

شادی تو بی رحم است و بزرگوار،
نفست در دست های خالی من ترانه و 

سبزی است

من برمی خيزم!

چراغی در دست
چراغی در دلم.

زنگار روحم را صيقل می زنم
اينه ئی برابر اينه ات می گذارم

تا از تو
ابديتی بسازم.  

دو جایزه براي ایران در جشنواره فیلم مونترال
جشنواره فيلم مونترال با اعطاي دو جايزه به فيلم هايي از سينماي ايران به كار خود پايان داد. 
مراسم اختتاميه سي وسومين جشنواره فيلم مونترال كانادا شب گذشته برگزار شد و فيلم هاي 
»آتشكار« به كارگرداني محسن اميريوسفي و »وقتي ليموها زرد شدند« به كارگرداني محمدرضا 
وطن دوست از ايران موفق به دريافت جايزه شدند. فيلم سينمايي »آتشكار« جايزه »نوآوري در 
سينما« را از بخش اصلي سي وسومين دوره جشنواره فيلم مونترال دريافت كرد. هيات داوران 
اين جشنواره در بيانيه خود تالش موفق براي »ابداع زبان جديد سينمايي« و نيز تفاوت ساختاري 
»آتشكار« با ديگر فيلم هاي حاضر در فستيوال را، دليل اهداي اين جايزه اعالم كرد. به گزارش 
ايسنا همچنين با توجه به نقدهاي مطبوعات و نظرات كارشناسان جشنواره انتظار مي رفت فيلم 
سينمايي »آتشكار« در رشته هاي بهترين بازيگر نقش اول مرد و بهترين فيلمنامه نيز موفق به 
دريافت جايزه شود كه به علت قانون اهداي تنها يك جايزه به هر فيلم، از دريافت تنديس هاي اين 
دو بخش محروم شد. »سرژ لوژيك« رئيس قديمي اين فستيوال پس ازدريافت اين جايزه توسط 
قدرتمند  ايران وحضور  در سينماي  تغييرات  از  بزرگ  يي  نشانه  اين جايزه  گفت،  اميريوسفي 
فيلمسازان جوان ايراني در عرصه هاي بين المللي است. در بخش بهترين فيلم هاي اول نيز جايزه 
»زنيت نقره يي« به »محمدرضا وطن دوست« براي فيلم »وقتي ليموها زرد شدند« تعلق گرفت. 
به گزارش ورايتي، در اين بخش جايزه »زنيت طاليي« به فيلم »تو متعلق به من خواهي بود« از 
فرانسه اعطا شد. جايزه بزرگ جشنواره مونترال براي بهترين فيلم به »آزادي« ساخته »توني 
گاتليف« كارگردان الجزايري تعلق گرفت. اين فيلم همچنين توانست جايزه بهترين فيلم جشنواره 
از نگاه تماشاگران و جايزه »كليساي جهاني« براي بهترين فيلم معنوي را به خود اختصاص 
دهد. جايزه ويژه هيات داوران براي دومين فيلم برتر جشنواره مونترال به »دختر گريان« از 
چين تعلق گرفت. اين فيلم موفق شد جايزه فدراسيون بين المللي منتقدين فيلم )فيپرشي( را نيز به 
خود اختصاص دهد. جايزه بهترين بازيگر زن به »ماري لون برگر« از سوئيس براي فيلم »با من 
ازدواج مي كني؟« و جايزه بهترين جايزه مرد به »كرون ملويل« از دانمارك براي فيلم »عشق و 
خشونت« اعطا شد. جايزه نوآوري در سينما در حالي به ايران رسيد كه محسن اميريوسفي پس 
از دريافت اين جايزه جشنواره »مونترال« ضمن تشكر از تمام كساني كه در ساخت اين فيلم به 
او كمك كردند، اين جايزه را به مردم ايران و فيلمسازان جوان و مستقل آن تقديم كرد. امسال 

جعفر پناهي كارگردان سينماي ايران رياست هيات داوران جشنواره را برعهده داشت.

آهنگساز ایتالیایي 
در تهران  

 والتر مايولي آهنگساز و محقق ايتاليايي 
فيلم  موسيقي  چون  آثاري  خلق  كه 
گالدياتور را در كارنامه خود دارد، براي 
ايران  در  موسيقايي  پروژه  چند  اجراي 
ايتاليايي  آهنگساز  اين  برد.  مي  سر  به 
صاحب يكي از كامل ترين كلكسيون هاي 
ارزش  از  كه  است  آنتيك  روم  سازهاي 
اين  مايولي  است؛  برخوردار  بسياري 
كلكسيون را نيز به همراه خود به ايران 
آنها  از  هايش  پروژه  در  تا  است  آورده 
بهره ببرد. به گزارش مهر والتر مايولي 
حدود دو هفته قبل در سكوت خبري وارد 
ايران شده و طي اين مدت چند روزي را 
در جنگل هاي شمال كشور براي ضبط 
صداي پرندگان جنگل هاي ايران گذرانده 
به سر  تهران  در  نيز  حال حاضر  در  و 

مي برد.
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مروري بر ده ها اظهار نظر متناقض درباره يك كمپ جنجالي  

آبروی نظام در 
بازداشتگاه  شیشه ای

مسعود رفيعي طالقاني

ايران  در  انتخابات رياست جمهوري دهم  آنچه در پس  اگر  نيست  بيراه 
اتفاق افتاد را حاشيه هاي داغ تر از متن بخوانيم، چرا كه هيچ كس فكر 
نمي كرد روزي حاشيه هاي يك انتخابات، تا سه ماه پس از آن ادامه يابد 
و البته بعيد نيست با آنچه اين روزها اتفاق مي افتد اين حاشيه ها همچنان 

برصدر اخبار رسانه ها و نقل محافل ايرانيان باشد.
»غيرقانوني«  بازداشتگاه  برانگيز  ها موضوع جنجال  اين حاشيه  از  يكي 
انستيتو  از مرگ محسن روح االميني فرزند رئيس  كهريزك بود كه پس 
پاستور دكتر روح االميني، پرده از چهره اش افتاد و به اتاق شيشه يي آمد 
و مقابل ديدگان اصحاب رسانه به جنجال برانگيز ترين خبر روز بدل شد؛ 
بازداشتگاهي كه اگرچه اكنون به دستور رهبر ايران تعطيل شده است اما 
پس از خود نام اماكن مخفي و ناشناخته ديگري مثل بازداشتگاه شاپور و 
پاسارگاد را نيز به رسانه ها كشاند تا خبرنگاران وقتي با نمايندگان مجلس 
و اعضاي كميته هاي پيگيري و حقيقت ياب مواجه مي شوند تعداد سواالت 
شان در اين باره بيشتر و بيشتر باشد. در اين ميان اگرچه تاكنون گزارش 
هاي مختلفي از نحوه بررسي وضعيت بازداشت شدگان و محل نگهداري 
آنان منتشر شده است اما به اعتقاد ناظران آمارها و موضع گيري هاي 
ضد و نقيض در اين باره هنوز منجر به اقناع افكار عمومي جامعه نشده 
و اين در حالي است كه صاحب نظران و دلسوزان نظام و كشور بر اين 
عقيده اند كه در صورت عدم شفاف سازي و محاكمه مسببان برخوردهاي 
فراقانوني با بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، خسارات جبران 

ناپذيري به اعتماد عمومي وارد خواهد آمد. 

کشف کهریزک
االميني  روح  عبدالحسين  فرزند  االميني  روح  محسن  اگر  معتقدند  برخي 
شد،  نمي  كشته  ايران  پاستور  انستيتو  رئيس  و  سپاه  پيشين  فرمانده 
اخبار  كه  بازداشتگاهي  شد؛  نمي  كشف  هرگز  هم  كهريزك  بازداشتگاه 
مربوط به آن در يك ماه اخير داغ ترين اخبار رسانه ها و مقامات سياسي 
روح  عبدالحسين  كه  بود  مردادماه  روز  نخستين  در  درست  است.  بوده 
االميني جنازه فرزند خود را از پزشكي قانوني تحويل گرفت و برآشفت 
كه جز به قصاص عوامل قتل فرزندش آرام نمي گيرد. مرگ محسن روح 
و  ها نشست  اخبار رسانه  بر صدر  ترين زمان ممكن  كوتاه  در  االميني 
نظام  بزرگان  از  بسياري  كه  يي  حادثه  برانگيخت؛  يي  تازه  هاي  جنجال 
را به واكنش واداشت. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نخستين كسي بود كه 
نسبت به اين حادثه واكنش نشان داد و در پيام تسليتي از روح االميني 
نيز چنين  نمايندگان مجلس  از  تني چند  و  دلجويي كرد. محسن رضايي 
كردند. پنج روز بعد بود كه رهبر انقالب با صدور حكمي و ابالغ آن به 
سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي براي قرائت، دستور تعطيلي يك 
بازداشتگاه غيرقانوني كه تا آن زمان هنوز نام آن مشخص نبود را صادر 
كرد. جليلي با اشاره به اينكه رهبري دستور تعطيلي يك بازداشتگاه را كه 
استانداردهاي الزم براي حفظ حقوق متهمان را نداشت، صادر كرده اند، 
گفت؛ »نه اصول ارزشي و نه قواعد دموكراسي اجازه نمي دهد كساني با 
عبور از قانون، مشاركت و آراي ملت را انكار كنند يا در مقابل، كساني به 
بهانه مقابله با رفتارهاي خالف قانون خود مرتكب خالف قانون و ناديده 
گرفتن حقوق مشروع انسان ها شوند. نظام با قوت تمام نه تنها در صحنه 
بين المللي دفاع حداكثري از حقوق ملت ايران را دنبال خواهد كرد بلكه اين 
پشتوانه مردمي را سرمايه يي براي تثبيت ارزش ها، منافع و امنيت ملي 
مي داند و اجازه نخواهد داد با عبور از قانون كساني يا راي ملت را انكار 
كنند يا در مقابل حقوق شهروندان را ناديده بگيرند.« دبير شوراي عالي 
امنيت ملي سرانجام گفت؛ »رهبري دستور تعطيلي يك بازداشتگاه را كه 
استانداردهاي الزم براي حفظ حقوق متهمان را نداشت، صادر كرده اند 
و بر اين اساس برخورد دستگاه ها با تحركات مجرمانه بايد صرفًا در 
چارچوب قانون باشد و كسي حق ندارد به اين بهانه حقوق مشروع افراد 
را ناديده بگيرد يا آن را سلب كند.« پس از آن بود كه باقيمانده زندانيان 
كميته  نمايندگان  ترتيب  اين  به  و  شدند  منتقل  ديگري  مكان  به  كهريزك 
بود كه  بازماندند. در همان زمان  از كهريزك  بازديد  پيگيري مجلس در 
اوين  از زندان  بازديد  با  نمايندگان دو كميته مجلس كه گمان مي كردند 
و چند بازداشتي در آن مي توانند به كار خود پايان دهند، در برابر موج 
سواالت و خواسته هاي افكار عمومي و رسانه ها قرار گرفتند. چه آنكه 
هنوز نمي دانستند روزهاي بعد و افشا شدن نام بازداشتگاه هاي تازه در 

انتظار است. 

کهریزک کجاست
شهرري  توابع  از  سنگ  شهر  در  بازداشتگاهي  كهريزك  كمپ  يا  سوله 
با  را  آن  اين  از  پيش  تهران  شهر  ساكنان  كه  نامي  است.  تهران  استان 
آسايشگاه سالمندان كهريزك مي شناختند. شنيده ها حاكي از اين است 
كه اين بازداشتگاه حدود سال 1380 براي اولين بار در عملياتي موسوم 
به »جزيره« با هدف پاكسازي منطقه خاك سفيد تهران مورد بهره برداري 
قرار گرفت. آنگاه كه طرح ضربتي نيروي انتظامي منطقه جرم خيز خاك 

سفيد را تحت الشعاع قرار داد و در هم كوبيد و افراد بسياري در آن ماجرا 
توسعه و ساخت  با  كه  است  اين  بر  مبني  اخبار موجود  دستگير شدند. 
نگهداري  براي  از آن  انتظامي  نيروي  امنيت  پليس  و ساز كمپ كهريزك 
اراذل و  با  بازداشتي هاي طرح مقابله  بازداشت شدگان نظير  از  بعضي 

اوباش )بخشي از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي( استفاده كرده است. 

گزارش بررسي ها و اقدامات اولیه ناجا 
10 روز پس از تعطيلي بازداشتگاه كهريزك بود كه اداره كل اطالع رساني 
و ارتباطات معاونت اجتماعي نيروي انتظامي درباره تعطيلي بازداشتگاه 
كهريزك و به منظور تنوير افكار عمومي اطالعيه يي صادر كرد. در قسمتي 
از متن اين اطالعيه آمده بود؛ به دنبال دستور مقام معظم رهبري مبني بر 
تعطيلي بازداشتگاه كهريزك و بررسي حوادث بازداشتگاه توسط هيات 
ويژه شوراي عالي امنيت ملي، به دستور سردار فرمانده نيروي انتظامي 
تيم ويژه يي توسط بازرسي كل ناجا به صورت همزمان مسوول پيگيري 
موضوع شد كه گزارش بررسي ها و اقدامات اوليه به شرح ذيل به اطالع 
عموم مي رسد؛ بازداشتگاه كهريزك براي نگهداري موقت و تاديب اراذل 
و اوباش دستگير شده در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و با شرايط زيستي 
سختگيرانه ايجاد و توسط ناجا اداره مي شد، تعدادي از دستگيرشدگان 
اغتشاشات 18 تير به زندان اوين اعزام مي شوند، ولي به جهت محدوديت 
بازداشتگاه كهريزك منتقل  از آنها به صورت موقت به  پذيرش، تعدادي 
مي شوند كه با توجه به شرايط يادشده اصواًل اعزام بازداشتي ها به اين 
اضافه  و  بازداشتگاه  پذيرش  است، محدوديت  نبوده  بازداشتگاه صحيح 
شدن دستگيرشدگان 18 تير باعث تراكم جمعيت دربند بازداشتي ها شده 
و شرايط نامساعد زيستي و بهداشتي موجبات آزار و اذيت آنان را فراهم 
مي آورد، برابر بررسي هاي به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت شدگان 
و مطلعان، سهل انگاري و تخلف تعدادي از مسووالن، ماموران و كاركنان 
تشكيل  لذا ضمن  است،  محرز  نظارتي  هاي  رده  و  كهريزك  بازداشتگاه 
و تكميل پرونده، پرونده جهت ارسال به مراجع قضايي براي افراد فوق 
اقدامات تنبيهي درون سازماني نظير عزل و تنبيه مسووالن بازداشتگاه، 
افسران  از  تن  دو  تنبيه  و  برخورد  مسووالن،  از  تن  دو  تنبيه  و  عزل 
شدگان،  بازداشت  بدني  تنبيه  در  خودسرانه  اقدام  دليل  به  وقت  نگهبان 
تنبيه انضباطي تعداد ديگري از مسووالن و ماموران اعمال شد. نيروي 
انتظامي اما در ادامه اين اطالعيه بار ديگر بر آنچه اغتشاشگران مي خواند 
شوريد و سپس اعالم كرد آن نيرو ضمن متوجه دانستن تمام مسووليت 
اغتشاشگران،  به  گرفته  هاي صورت  قانوني  بي  و  ها  تحريك  پيامدهاي 
اعتقاد راسخ بر اين دارد كه تحت هيچ شرايطي حقوق مردم نبايد توسط 
ماموران ناجا كه داعيه دار قانونگرايي است مورد نقض قرار گيرد و با 
گاه  هيچ  اما  اطالعيه  اين  كند.  مي  برخورد  آن  مصاديق  و  موارد  اندك 
درخصوص مرگ حتي يك نفر از بازداشت شدگان نيز خبر و موضعي 
نداشت و اين در حالي بود كه اساس تعطيلي كمپ كهريزك مرگ محسن 
روح االميني بود. احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي كشور نيز اگرچه 
در چند مصاحبه بار ديگر مطالب همان اطالعيه را تكرار كرد اما از مرگ 

كسي سخني به ميان نياورد.

اصولگرایان ناراضي و پیگیر
پس از صدور اين بيانيه از سوي ناجا بود كه با توجه به اخبار و نشانه 
جدي  موضع  آن  برابر  در  نيز  مجلس  نمايندگان  از  برخي  موجود  هاي 
انتظامي  بيانيه احمدي مقدم فرمانده نيروي  گرفتند. حميدرضا كاتوزيان 
در مورد وقايع بازداشتگاه كهريزك را قانع كننده ندانست و وي را در اين 
از سوي  منتشرشده  بيانيه  به  اشاره  با  كاتوزيان  زمينه مسوول خواند. 
فرمانده ناجا ابعاد اين ماجرا را وسيع تر دانست و گفت؛ در مورد وقايع 
رفتن  بين  از  به  منجر  داده و  كه رخ  است  هايي  قتل  كهريزك يك بخش 
تعدادي از جوانان اين كشور شده است كه در اين موضوع قانون روشن 
قرار  بررسي  مورد  بايد  سياسي  بحث  از  نظر  و صرف  است  شفاف  و 
به  يي  اشاره  هيچ  مقدم  احمدي  كه  بود  چيزي  همان  درست  اين  گيرد. 
آن نكرده بود. كاتوزيان اما با اشاره به خونخواهي روح االميني درباره 
مرگ فرزندش تاكيد كرد ؛در اين موضوع فرمانده ناجا مسوول است و 
بايد پاسخگو باشد و اينكه عنوان شود نمي دانستيم را بنده درست نمي 
دانم، زيرا مرتبًا گزارش روزانه به او داده مي شود. اين نماينده اصولگرا 
معتقد بود اگر اين موضوع در آينده تكرار شود، در واقع يك دهن كجي 
به مردم محسوب مي شود، ضمن آنكه خالف منويات مقام معظم رهبري 
است، زيرا ايشان دستور تعطيلي و برخورد با عوامل كهريزك را دادند 
و اگر خالف نظر ايشان رفتار شود، ديگر چه چيزي در كشور باقي مي 
نظير ستار هدايت خواه هم  نژاد  احمدي  از حاميان محمود  ماند؟ برخي 
حتي از قافله انتقاد عقب نماندند. او در گفت وگو با روزنامه - حاال ديگر 
توقيف شده-اعتماد ملي تخلف دستگاه هاي امنيتي و قضايي در برخورد 
با بازداشت شدگان ناآرامي هاي پس از انتخابات را پذيرفت. او البته بر 
اين باور بود كه تخلفات محدود و اندكي در جريان بازداشت ها انجام شده 
است؛ گرچه بيشتر پايبند حمايت از دولت بود و مثل ساير هم قطارانش 

اخبار رسانه ها را بيشتر جوسازي مي دانست. 

گزارش کمیته ویژه مجلس 
كمي بعد گزارش كميته ويژه مجلس درباره بازداشتگاه كهريزك منتشر 
شد؛ گزارشي كه بسياري از انتظارات را برآورده نكرد. در اين گزارش 
شدگان  بازداشت  وضعيت  پيگيري  براي  مجلس  ويژه  كميته  رئيس 
در  متخلف  قاضي  و  انتظامي  نيروي  پرسنل   12 با  قضايي  برخورد  از 
برخورد با بازداشتي ها و تشكيل پرونده قضايي براي آنان در خصوص 
موضوع بازداشتگاه كهريزك خبر داد. پرويز سروري با اشاره به تالش 
حوادث  شدگان  بازداشت  وضعيت  بررسي  در  مجلس  ويژه  كميته  هاي 
بعد از انتخابات اظهار داشت؛ كميته ويژه با بازداشت شدگان، كساني كه 
آزاد شدند، مسووالن بازداشتگاه ها و قضات ديدارهايي داشته است. اين 

گزارش اما چيزي بيش از اطالعيه نيروي انتظامي نبود.

نامه جنجالي
و  كهريزك  وقايع  پيرامون  اخبار  موج  گرفتن  باال  از  پس  روز  چند  تنها 
كوتاه نيامدن عده يي از نمايندگان اصولگرا نظير كاتوزيان در اين باره 
انتشار نامه محرمانه شيخ مهدي كروبي خطاب به رئيس مجمع  بود كه 
دفتر  به  آن  ارسال  از  فاصله چند روز پس  در  نظام  تشخيص مصلحت 
به  متن  از  كهريزك  ماجراي  اصل  و  انداخت  راه  به  يك سونامي  مجمع، 
منتقدان شيخ اصالحات  تمام حاميان دولت و  حاشيه رفت؛ سونامي كه 
از معمم گرفته تا مكال را برآن داشت تا بر شيخ بشورند و او را به اين 
متهم كنند كه آبروي نظام را به خطر انداخته است. عده يي نيز او را دين 
گويد مستنداتي  آنچه مي  درباره  مدعي شد  اما  كروبي  فروش خواندند. 
دارد. كساني چون شيخ مجيد انصاري نيز تاكيد كردند كروبي بدون سند 
حرفي نمي زند. سخنان كروبي حاال ديگر بمب خبري شده بود و ماجراي 
مرگ برخي از بازداشت شدگان موضوع را بحراني تر مي كرد. آن زمان 
بود كه كار كميته هاي مجلس سخت تر شد چرا كه اولين واكنش الريجاني 
به اين نامه قول بررسي آن بود. نامه كروبي 18 ،19 مرداد منتشر شد اما 
الريجاني بالفاصله واكنش نشان داد و سه روز بعد يعني در 22 مرداد در 
نشست مجلس شوراي اسالمي ادعاي كروبي در مورد بازداشت شدگان 
را تكذيب كرد. با اين حال اما خبرها و پيگيري ها همچنان ادامه داشت و 
رقم  يي  تازه  او حاشيه  به  با حمله  مخالفان مهدي كروبي مي كوشيدند 
بزنند و افكار عمومي را به سويي ديگر سوق دهند. شيخ در اظهار نظري 
گفت جواب دين فروشان را مي دهد و خواستار آن شد كه مستنداتش را 
در جلسه يي با حضور سران قوا ارائه دهد. او در اين نامه نوشت؛ تقاضا 
دارم جلسه يي تشكيل شود متشكل از سران سه قوه و رياست محترم 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان با حضور دادستان 
كل كشور جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي دري - كه حاال جاي خود 
را به غالمحسين محسني اژه يي داده است - و نماينده يي از كميته حقيقت 
ياب مجلس محترم تا در حضور آنان بنده مطالب و مستندات خودم را 
حضوراً راجع به موضوع نامه اش در برخي از بازداشتگاه ها به عرض 
برسانم تا با استماع مطلب مستند من توسط عزيزان مسوول معلوم شود 
آيا من به هتك حرمت و آبروريزي نظام اسالمي پرداخته ام يا.... اگرچه 
اين امر هنوز محقق نشده و تنها به ديدار كميته مجلس با كروبي ختم شده 
است. فضاي سايبر نيز در آن زمان به شدت متاثر از اين ماجرا بود؛ و 
برخوردي كه برخي كارمندان قوه قضائيه و دادستاني با يكي از شواهد 

داشته اند.

نامه نگاري دوباره شیخ 
آيت  جانشيني  از  پس  و  نيامد  كوتاه  بود  گفته  كه  آنچنان  كروبي  مهدي 
اهلل صادق الريجاني بر سمت رياست قوه قضائيه، چند روز قبل نيز نامه 
در  نوشت.  وي  به  خطاب  مطروحه  موضوعات  پيگيري  راستاي  در  يي 
مورد  اقدام  گونه  هيچ  هنوز  است؛  آمده  اصالحات  شيخ  نامه  از  بخشي 
قبول ملت در خصوص سوله هاي كهريزك و بازداشتگاه هاي غيرقانوني 
محتمل ديگر و مجازات خاطيان و متعديان به حقوق ملت، توسط دست 
اين بازداشتگاه ها به اطالع مردم نرسيده است. بدون ترديد،  اندركاران 
عمده رفتارهاي انجام شده با فرزندان ايران عزيز، نه تنها بر اساس اصول 
حقوق بشر مورد ادعاي غرب، بلكه بر اساس موازين فقه اسالمي، قوانين 
و مقررات و آيين نامه هاي حاكم در نظام قضايي كشور جرم و خالف 
محسوب مي شوند و متعديان از اين موازين و مقررات، ضامن هستند و 

در هر لباس و مقامي بايد به مجازات برسند. 

مواضع رئیس جمهور
محمود احمدي نژاد تنها در آخرين واكنش به مسائل پس از انتخابات، در 
نماز جمعه گذشته تهران خواستار برخورد جدي با مسببان حوادث اخير 
شد و تاكيد كرد اين حوادث سناريوهاي از پيش طراحي شده و در ارتباط 
با بيگانگان بوده است و در حالي كه اين روزها جلسات دادگاه متهمان 
حوادث پس از انتخابات برگزار مي شود او خواست با مسووالن اصلي 

اين اتفاقات برخورد شود.

اظهارات متناقض مقامات انتظامي 
وقايع  با  نهاد  ترين  مرتبط  مسووالن  اما  بود  ماجرا  يك سوي  همه  اين 
بازداشتگاه كهريزك يعني نيروي انتظامي، پس از آنكه سرانجام موضوع 
ها سكوت چند روز  از مدت  اند پس  پذيرفته  را  بازداشتگاه  اين  در  قتل 
بازداشتگاه  حوادث  متناقض،  آمار  اما  پرداختند  آمار  ارائه  به  گذشته 
كهريزك و حمله به كوي دانشگاه روز شنبه محور مشترك نشست هاي 
خبري فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده انتظامي تهران بزرگ و استاندار 
تهران بود و هر يك به طور مجزا به ارزيابي خود از رخدادهاي پس از 
هاي  كشته شده  تعداد  جعفري  محمدعلي  پرداختند.  خرداد   22 انتخابات 
بسيجي در وقايع بعد از انتخابات را 20 نفر و تعداد مردم را كه به گفته وي 
»معارضين« بودند 9 نفر اعالم كرد. اين در حالي است كه سايت جهان كه 
زير نظر علي زاكاني مسوول سابق بسيج دانشجويي فعاليت مي كند تعداد 
بسيج  فعلي  فرمانده  اعالم كرد و حسين طائب  نفر  را 33  كشته شدگان 
نيز تعداد كشته شدگان اين ارگان را هفت نفر اعالم كرده بود. همزمان 
عزيزاهلل رجب زاده فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز در اظهاراتي متفاوت 
اعالم كرد هيچ شخصي در كمپ كهريزك كشته نشده است. او نيز همچون 
سردار احمدي مقدم به ذكر اين نكته بسنده كرد كه شايد چند مامور ما 
تحت احساسات و دور از ديد فرماندهان، خساراتي را به مال مردم وارد 
اين  به  است.  نبوده  سازماني  دستور  يك  موضوع  اين  اما  باشند،  كرده 
ترتيب پرونده كمپ جنجالي با طوماري از اظهارات متناقض، غيرشفاف و 

ناكافي همچنان مفتوح است.
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افشين قطبی در گفت و گو با »خبر«:

جرات ندارم لباس سبز بپوشم
 وقتی می گويم خواسته ام قبل از فيفا دی ها تيمم را يك هفته در اختيار 

داشته باشم همكارانت با تعجب مرا نگاه می كنند؟
رئيس  نايب  دفتر  در  خبری  طوالنی  نسبتًا  كنفرانس  از  بعد  دقايقی 
فدراسيون فوتبال، رودررو با افشين قطبی، گفت و گو آغاز می شود. 
مصاحبه ای كه افشين در آن هيچ سؤالی را بی پاسخ نمی گذارد غير 
»خيلی  می شود؛  مرتبط  خانوادگی  اتفاقی  ماجرای  به  كه  موردی  از 
دوست ندارم درباره آنچه در دبی رخ داد حرفی بزنم. اگر ناراحت 

نمی شويد به اين سؤال پاسخ ندهم.«
را  كند  می  اشاره  آن  به  اين مصاحبه  در  قطبی  كه  نكاتی  مهمترين 

مرور می كنيم:
اينگونه استنباط شود كه گناه  از حرف هايم  من اصاًل قصد نداشتم 
من  نيست.  طور  اين  اصاًل  نه،  می اندازم.  داوری  گردن  به  را  باخت 
مجموعه ای از مشكالت را آنجا گفتم كه بخشی هم به داوری اشاره 
می كرد.هيچ وقت، هيچ وقت من اين قول را ندادم. نه من قول ندادم. 

من هيچ وقت قول ندادم كه قهرمان جام ملت های آسيا شويم.
چطور وقتی بازيكنی از اين ليگ به تيم ملی می آيد درحالی كه فقط 

قرار است يك جلسه در تمرين تيم ملی باشد، بتواند معجزه كند و 
آماده ارائه فوتبالی بين المللی باشد؟ وقتی می گويم خواسته ام قبل از 
فيفا دی ها تيمم را يك هفته در اختيار داشته باشم آيا حرفی غير منطقی 

می زنم كه همكارانت با تعجب مرا نگاه می كنند؟
بازيكنان آنجا CNN يا BBC را نگاه می كردند و آن تصاوير خيلی در 
اعصاب بازيكنان نقش داشت. خيلی از تلفن ها كار نمی كرد و بازيكنان 
يا داستان هايی كه  كنند  با خانواده هايشان صحبت  نمی توانستند كه 
از  يا  دايی  پسر  يا  خاله  پسر  شان،  اقوام  از  تعدادی  كه  می شنيدند 
اقوام ديگر شان آن روزها در خيابان ها بودند و ممكن بود برايشان 
اتفاقی بيفتد. اينها التهاب بچه ها را باال می برد و اثر می گذاشت روی 

افكارشان.
كار  اين  به  كنم  حلقه  حاجيلو  آقای  گردن  دور  را  دستانم  من  اگر 
كه  بوده  اين  فقط  قصدم  كه  درحالی  می دهند  سياسی  انعكاسی 
صميميتم را نشان دهم يا اينكه می روم تمرين پرسپوليس و با كريم 
تيم  حرمت  و  كرد  رد  را  تيم ملی  دعوت  او  می نويسند  می زنم،  گپ 
پرسپوليس هستی  مربی  كه  ماجرا  همان  يا  می آورند  پايين  را  ملی 
نبايد لباس آبی بپوشی يا در تيم ملی از لباس قرمز استفاده نكن كه 
رنگ  ندارم  اينكه حق  ماجرای  البته  و  ناراحت می شوند  استقاللی ها 
سبز در هيچ يك از لباس هايم به كار رفته باشد كه ممكن است مرا با 

جريانی سياسی مرتبط كنند.

فائزه هاشمی: نظام آراء ما را به نفع 
احمدی نژاد مصادره کرد

در  بلكه  نداده  رخ  اوين  و  كهريزك  بازداشتگاه  در  تنها  جنايات   
خيابان ها و اماكن عمومی نيز رخ داده است.

به گزارش ايونا، فائزه هاشمی رفسنجانی در اظهارنظری با مسخره 
خواندن اتهامات عليه اصالح طلبان مبنی بر تالش برای به راه انداختن 
كودتای مخملی، گفت: اين نظام بود كه انقالب مخملی راه انداخت، چرا 

كه نظام آرای ما را به نفع احمدی نژاد مصادره كرد . 
تشخيص  مجمع  رييس  نوشت؛  فرزند  الوطن  عربستانی  روزنامه 
گفت:  كشور  وضعيت  از  انتقاد  با  ايران،  نظام  همچنين  مصلحت 
انتخابات رياست جمهوری اخير در ايران، سالم برگزار نشده است و 

نتايج آن ترديد آميز است .
فائزه هاشمی در ادامه افزود: انتخابات از همان لحظات آغاز تبليغات 
انتخاباتی كه قبل از زمان تعيين شده بود، مشكل داشت و از سوی 
ديگر دولت با روشهايی شبكه ارتباطی را قطع كرد و عمدا در روز 

انتخابات ناظران انتخاباتی را از سالن های شمارش آراء بيرون كرد 
.وی در ادامه، اين پرسش را مطرح كرد كه "چگونه احمدی نژاد جرأت 
می كند كه كنفرانس مطبوعاتی تشكيل دهد، در حاليكه نتايج انتخابات 

بطور قانونی اعالم نشده است؟! "
فائزه هاشمی همچنين بر درخواست گروه های اصالح طلب مخالف، 
و  آراء  نتايج  درباره  ياب  حقيقت  بی طرف  كميته   تشكيل  بر  مبنی 
تأكيد  هست،  نيز  پدرش  تأييد  مورد  كه  شدگان  بازداشت  وضعيت 

كرد .
وی با پرداختن به اتفاقاتی كه در خصوص برخی بازداشت شدگان 
گفت: جنايات تنها در بازداشتگاه كهريزك و اوين رخ نداده بلكه در 

خيابان ها و اماكن عمومی نيز رخ داده است .
فائزه هاشمی همچنين نظام ايران را به تالش برای مصادره جمهوريت 
به نفع حكومت اسالمی متهم كرد و افزود: ديگر اسمی از جمهوريت 
می شود،  ديده  امروز  ايران  در  كه  چيزی  تنها  و  است  نمانده  باقی 

حكومت اسالمی است كه شبيه به ديكتاتوری دينی است .
وی در پايان از ميرحسين موسوی خواست به تشكيل تشكل "جبهه 

اميد سبز " ادامه دهد .

ایران

ذره بین
چه کسي نامه احمدي نژاد را پاره کرد؛

علت غيبت دو تن از ياران احمدي نژاد مشخص شد. جهان 
نيوز نوشت در ماجراي معاونت اولي مشايي در روزهاي 
پاياني دولت نهم ماجراي معاونت اولي مشايي و مقاومت 
و تعلل رئيس جمهور در بركناري وي اعتراض چند وزير 
دولت را در پي داشت و باعث شد رئيس جمهور در واكنش 
به اين اعتراضات چند وزير از جمله صفارهرندي و اژه يي 
را از مسووليت شان بركنار كند.هنگامي كه يكي از وزرا كه 
روابط نزديكي هم با احمدي نژاد داشت از نامه عزل اژه يي 
باخبر مي شود در اعتراض به آن،نامه مذكور را در نهاد 
رياست جمهوري پاره و از ارسال آن براي وزير معزول 
جلوگيري مي كند و وقتي احمدي نژاد متوجه مي شود از 
جاي  به  و  كند  مي  جلوگيري  دهم  كابينه  در  وي  معرفي 
او يك زن معرفي مي شود.اين اقدام احمدي نژاد ناراحتي 
برخي از اطرافيان وي را در پي داشته است كه منجر به 
كناره گيري و حتي عدم پذيرش سمت واگذارشده به آنها 

و اقوام آنها شده است.

دستگیري دوباره رئیس کهریزک؛
اعمال  با  كه  كهريزك  بازداشتگاه  رئيس  شود  مي  گفته 
نفوذ برخي افراد آزاد شده بود، با دستور آيت اهلل صادق 
داد  گزارش  شد.آينده  دستگير  مجدداً  الريجاني  آملي 
سرهنگ مذكور كه در دادگاه رسيدگي به جرائم مسووالن 
اعتراض  مورد  است،  شده  حاضر  كهريزك  بازداشتگاه 
شديد خانواده هاي قربانيان قرار گرفته.اين در حالي است 
محدود  براي  يي  گسترده  هاي  تالش  شود  مي  گفته  كه 
كردن عامالن جنايت هاي كهريزك به مسووالن رده پايين 

انتظامي و قضايي ادامه دارد.

عشرت شایق از سعدآباد رفت؛

در حالي كه شايعه بازداشت عشرت شايق مدير مجموعه 
فرهنگي و تاريخي سعد آباد منتشر شد، در نبود وي طي 
حكمي كوثر نشان به عنوان مدير جديد مجموعه فرهنگي 
و تاريخي سعدآباد منصوب شده است.طبق گفته يك منبع 
و  شاپ  كافي  احداث  اجازه  شايق  بازداشت  دليل  آگاه 
اماكن بوده است. اداره  رستوران هاي متعدد بدون حكم 

البته در حكمي ديگر شايق قرار است از اين پس در سمت 
امور موزه هاي معاونت فرهنگي سازمان ميراث  مشاور 

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فعاليت كند.

نارضایتي از توهین به مسافران؛

از  بود  قرار  كه  كاسپين  هواپيمايي   7935 پرواز  تاخير 
استانبول رهسپار تهران شود، موجب نارضايتي و توهين 
به مسافران اين هواپيما شد.به گزارش »تابناك«، به دنبال 
نقص فني و دير كرد بسيار پرواز شماره 7936 هواپيمايي 
كاسپين، پرواز شماره 7935 نيز كه قرار بود برگشت اين 
پرواز از استانبول باشد، با ديركرد حدود 9 ساعت روبه 
رو شد.مسافران اين پرواز داخلي كه عمدتًا ايراني بوده اند 
به دليل اينكه مهر خروج بر گذرنامه آنها زده شده بود، از 
حدود ساعت شش در سالن به انتظار هواپيما نشستند و 
اين در حالي بود كه نماينده هواپيمايي كاسپين و مسووالن 
اين  در  رساني  اطالع  هيچ  استانبول،  المللي  بين  فرودگاه 
زمينه و علت تاخير پرواز نكرده بودند و اين امر موجب 
نارضايتي شديد مسافران شد.بنابراين گزارش، مسافران 
اين پرواز كه به شدت معترض بودند، با دست زدن اعتراض 
خود را نشان دادند كه اين كار آنان منجر به ورود پليس 
مسافران  تهديد  و  توهين  و  ماجرا  به  استانبول  فرودگاه 
اين پرواز شد. با اين حال مسافران كوتاه نيامده و همهمه 

كاسپين... كاسپين را نيز به دست زدن خود افزودند.

سحرخیز در اوین است؛
 مهدي سحرخيز پسر وي به يك سايت خارجي خبر داد 
به  انفرادي  سلول  از  پيش  روز  دو  از  نگار  روزنامه  اين 
سلولي چهار نفره در بند 209 زندان اوين منتقل شده و با 

سه نفر ديگر در يك سلول به سر مي برد

گروه 5+1 پیشنهادهای اتمی ایران 
را بررسی می کند

گروه  كه  گويد  می  آمريكا  فارسی:  بخش  بی سی  بی 
مذاكره  برای  ايران  جديد  پيشنهادهای  مجموعه   1+5
كه  در حاليست  اين  كند.  بررسی می  دقت  به  را  اتمی 
به  ايران  كه  داده  آمريكايی هشدار  ارشد  ديپلمات  يك 
كسب توانايی الزم برای توليد دست كم يك بمب هسته 

ای نزديك شده است.
آمريكا،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  كلی،  ايان 
با  آمريكا  كه  گفت  سپتامبر(   9( چهارشنبه  روز 
مجموعه  درباره   1+5 گروه  عضو  كشورهای  ديگر 

پيشنهادهای ايران تبادل نظر خواهند كرد.
او ابراز اميدواری كرد كه ايران پيشنهاد مذاكره باراك اوباما، رئيس جمهوری 

آمريكا، را جدی گرفته باشد.
كه  آمريكايی  ديپلمات  يك  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری  رابطه،  همين  در 
خواسته است نامش فاش نشود گزارش داده است كه بعد از ظهر چهارشنبه 
و  روسيه  چين،  آلمان،  فرانسه،  آمريكا،  های  ديپلمات  واشنگتن،  وقت  به 
بريتانيا بررسی مقدماتی پيشنهادهای ايران را آغاز كرده اند.سوزان رايس، 
نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد نيز هم زمان ابراز اميدواری كرده كه 

ايران پيشنهادهای سازنده ای برای حل مناقشه اتمی ارائه كرده باشد.
منوچهر متكی، وزير امور خارجه ايران روز دوشنبه مجموعه پيشنهادهای 
ايران را در محل وزارت امور خارجه اين كشور در تهران به سفرای آلمان، 
كاردار  و  آمريكا  منافع  حافظ  عنوان  به  سوئيس  و  فرانسه  روسيه،  چين، 
سفارت بريتانيا در تهران تحويل داد.به گزارش رسانه های ايران، منوچهر 
متكی، وزير امور خارجه ايران كه اين بسته را طی مراسمی رسمی تحويل 
دور  بتواند  پيشنهادی  بسته  اين  ارايه  با  است  اميدوار  ايران  كه  گفته  داد، 

جديدی از مذاكرات را “ساماندهی” كند.

هشدار آمريكا
روز  اتمی  انرژی  المللی  بين  آژانس  در  آمريكا  نماينده  ديويس،  گلين  اما 
چهارشنبه هشدار داد كه ايران يا به مقدار كافی اورانيوم غنی شده با غلظت 

پائين برای ساخت يك بمب هسته ای، توليد كرده است يا اين كه به دستيابی 
به اين ميزان اورانيوم غنی شده، بسيار نزديك شده است.

نمايندگان 35 كشور عضو  به  اتريش،  پايتخت  اين مقام آمريكايی در وين، 
به  را  كشور  اين  ايران،  سازی  غنی  برنامه  كه  گفت  آژانس  حكام  شورای 

“توانايی گريز” نزديك می كند.
اين است كه  از توانايی گريز  اين مقام آمريكايی  منظور 
تاسيسات  از  را  آژانس  بازرسان  ناگهانی  به طور  ايران 
اورانيوم  سريع  سازی  غنی  با  و  كند  اخراج  خود  اتمی 
ای  بمب هسته  در ساخت  اين سوخت  از  باال،  در سطح 

استفاده كند.
سابق  جمهوری  رئيس  بوش،  جورج  زمان  در  آمريكا 
ای  هسته  بمب  توليد  برای  تالش  به  را  ايران  آمريكا، 
متهم می كرد، اما از زمان آغاز رياست جمهوری باراك 
اوباما، مقام های آمريكايی ايران را به تالش برای كسب 

“ظرفيت” توليد چنين سالحی متهم كرده اند.
به  آژانس،  كل  مدير  البرادعی،  محمد  رابطه،  همين  در 
بزرگ  ايران خوانده می شود،  ای  تهديد هسته  آن چه  كه  بود  گفته  تازگی 

جلوده داده شده است.
به گفته او، هرچند نگرانی هايی در مورد ماهيت برنامه اتمی و مقاصد دولت 

ايران وجود دارد، اين كشور سال ها تا ساخت بمب هسته ای فاصله دارد.
دولت ايران بارها تاكيد كرده است كه برنامه های اتمی اين كشور ابدا جنبه 

نظامی ندارد و با آژانس به طور كامل همكاری می كند.
از  خود  گزارش  جديدترين  اوت   28 جمعه  اتمی  انرژی  المللی  بين  آژانس 

وضعيت برنامه هسته ای ايران را منتشر كرد.
سازی  غنی  حال  در  سانتريفيوژهای  كل  تعداد  كه  گويد  می  سازمان  اين 
به 4592 عدد در اوت 2009 كاهش  از 4920 عدد در ژوئن 2009  اورانيم 

يافته است.
به گزارش آژانس، تعداد كل سانتريفيوژهايی كه ايران در اين مدت اضافه 
كرده در حدود 1000 عدد است كه همگی در حال غنی سازی اورانيم نيستند.
همچنين در پی درخواست های مكرر آژانس، ايران به بازرسان اجازه داده 

است كه از تاسيسات آب سنگين اراك بازديد كنند.
آژانس می گويد كه ايران هنوز به اسناد و اطالعات جامعی كه از منابع متعدد 
مبنی بر احتمال نظامی بودن برنامه های اتمی اين كشور بدست آژانس آمده 

پاسخ نداده است. ايران اين اسناد را جعلی می داند.
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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.   

نقش توئیتر در 
ناآرامی های تهران

به گزارش پرشين، روزنامه كريستين ساينس مانيتور با 
به  توئيتر در  ايران و نقش  اخير  ناآرامی های  به  اشاره 
اشتراك گذاشتن اطالعات حوادث اخير ايران و با اشاره 
به نوار ويديوئی مرگ "ندا آقا سلطان "كه در وب سايت 
در  توئيتر  كه  نوشت  شد،  گذاشته  نمايش  به   " "توئيتر 

اعالم حوادث اخير ايران همچون يك بلندگو عمل كرد. 

نوشت:  ايران  ناآرامی های  به  اشاره  با  روزنامه  اين 
زمانی كه خبرنگاران سنتی مجبور به ترك ايران شدند، 
توئيتر همچون پنجره ای كه به سمت جهان باز می شد، 
گزارشگر  يك  جايگزين،  ميز  يك  همچون  تا  كرد  عمل 
تاكيد كرد كه  اين روزنامه  كرد.  توليدكننده عمل  و يك 
دريافت  شايسته  وب سايت  اين  خالقان  ديگر  و  توئيتر 

جايزه صلح نوبل هستند.
جمله  از  اجتماعی  سايت های  ديگر  به  روزنامه  اين 
 " "مير حسين موسوی  فيس بوك اشاره كرد و نوشت: 
تن  هزار  يكصد  از  بيش  ايران  رياست  جمهوری  كانديد 
است  آورده  هم  گرد  فيس بوك  در  را  خود  حاميان  از 
وب سايت  اين  به  ساعت  در  پيام  هزار   221 از  بيش  و 
ايرانی  نوار ويدوئی  فرستاده می شود و حدود 3 هزار 
در "YouTube " بارگذاری می شود و 2/2 ميليون پيام 

به اين وب سايت ارسال می شود.
اين اولين بار نيست كه منابع امريكايی به حضور هدفمند 
و برنامه ريزی شده شبكه های اجتماعی در حوادث پس 

از انتخابات ايران اذعان می كنند. 

آمريكا  دولت  درخواست  از  خبری  منابع  اين  از  پيش 
جهت تاثيرگذاری اش  برای عدم توقف فعاليت "توئيتر " 
انتخابات خبر داده  ايران و حوادث پس از  انتخابات  بر 
بودند. اين نقش تا آنجا اهميت پيدا كرده كه يك روزنامه 
اين وب سايت و دست اندركاران آن را  معتبر آمريكايی 

نامزد جايزه نوبل می كند.

در زمان ورود دوچرخه عزای عمومی اعالم شد
سليمانی وزير ارتباطات و فناوری دولت نهم گفته بود: سرعت اينترنت در كشور ما كند است.

اظهارات  با خبر در مورد  تلفن در گفت و گويی  تلگراف و  سيد محمد غرضی وزير سابق پست، 
اخير سليمانی و دوران وزارت خود به نكات جالبی اشاره كرده است كه در زير آنها را مرور می 

كنيم: 
اگر بخواهم به خاطر بياورم در سال 1290 دوچرخه به ايران آمد و پدر من برای من تعريف كرد 

كه در آن سال در ايران عزای عمومی اعالم شد.

اصاًل چرا اين قدر راه دور می رويم در دوره من وقتی فكس يا همان دور نگار به ايران آمد من با 
كلی مخالفت روبه رو شدم. اما من هم در آن دوران به عنوان يك وزير كه اختياراتی داشتم با صبر 
و حوصله اقدامات بسياری انجام دادم و حتی در آن دوران ماهواره، فيبر نوری، سيستم ديجيتال 

را در ايران جاانداختم و فرهنگ سازی كرديم.
به نظر من بسياری از ابزار پيشرفته وحشت دارند و عقب نشينی می كنند. خودشان را با اين ابزار 

تطبيق نمی دهند و همواره مانع پيشرفت هستند. اين يعنی عقب افتادگی.
اگر تكنولوژی در جهت مخالف اهداف ما است كه به نظر من اين طور نيست بايد با تكنولوِژی به 

مقابله با آن در بياييم كه در اين صورت باز هم پيشرفت حاصل عمل ما می شود.

میرحسین موسوی 
دستگیری بهشتی 

را محکوم کرد
مير حسين موسوی، رقيب اصلی محمود احمدی نژاد 
در انتخابات اخير رياست جمهوری در دوازدهمين 
بهشتی  عليرضا  گذشته  روز  بازداشت  بيانيه خود 
و مرتضی الويری از مسئوالن كميته پيگيری امور 
مقدم،  عزلتی  محمد  و  اخير  ديدگان حوادث  آسيب 

رئيس كميته ايثارگران ستاد خود را محكوم كرد.
آقای موسوی در اين بيانيه آورده است، "پيداست 
به  آرامش  بازگرداندن  برای  مردم  های  تالش  كه 
روبرو  خردمندانه  پاسخی  با  نيست  قرار  جامعه 
در  "خطيری"  روزهای  اينكه  به  اشاره  با  شود."او 
راه است، دستگيری پسر آيت اهلل بهشتی، از چهره 
های اصلی انقالب سال 1357، را نشانه ای خواند 

كه خبر از "حوادثی سهمگين تر می دهد."
از  بيانيه  اين  در  اينكه  ضمن  موسوی  حسين  مير 
كنند  حفظ  را  خود  آرامش  است  خواسته  مردم 

به  و  داده  خبر  جديدی"  حوادث  سلسله  "آغاز  از 
"تحريك  را  آنها  باشند،  مراقب  است  گفته  مردم 
به كاشانه و  "نابود كردن خود  به هنگام  و  نكنند" 
كشورشان لطمه نزنند."آقای موسوی كه "باطل" را 
فرزند  بهشتی،  عليرضا  دستگيری  "رفتنی"خوانده، 
اسالم  و  انقالب  دلبستگان  به  را  بهشتی  اهلل  آيت 
تسليت گفته و اظهار اميدواری كرده كه آبروی اين 

خانواده جاودان شود.
نمايندگان  الويری  مرتضی  و  بهشتی  عليرضا 
كميته  در  كروبی  مهدی  و  موسوی  ميرحسين 
پيگيری وضعيت زندانيان و آسيب ديدگان حوادث 
های  ماموريت  از  يكی  و  هستند  انتخابات  از  پس 
و  شدگان  كشته  اسامی  آوری  جمع  آنها  عمده 

بازداشتی ها بوده است.

قابل توجه ایرانیان مقیم انگلستان
کالسهای آموزشی جامعه ایرانیان

جهت راهنمايی و حمايت ايرانيان مقيم انگلستان
برای زندگی بهتر و آگاهانه تر در كشور انگلستان

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

Tel: 02087412304-02087486682

فرزند یکی از سفیران ایران مسیحی شده است
بادرخواست  و  تجاری  امور  به  آنها  اشتغال  دليل  به  كشور  از  خارج  در  ايران  سفيران  از  برخی  تغيير 

دستگاههای نظارتی صورت گرفته است.
سايت جهان نيوز با درج اين خبر افزود:

در ميان اين افراد سفيری با 20 سال سابقه سفارت حضور دارد كه متاسفانه فرزند وی مدتی است مسيحی 
شده و توانسته از اين طريق شهروند آن كشور گردد. 

متوقف شدن صدور 
ویزای انگلیس ربطی 
به بازداشت کارمندان 

سفارت ندارد
سفارت انگليس در تهران سرانجام 
درخصوص عدم صدور رواديد به 

شهروندان ايرانی توضيح داد.
در  انگليس  سفارت  سخنگوی 
صدور  عدم  درخصوص  تهران 
رواديد به شهروندان ايرانی ضمن 
تاييد اين موضوع با انتشار بيانيه 
با  ارتباطی  مسئله  اين   : گفت  ای 
كارمندان  بازداشت  و  دستگيری 
دالليل  به  فقط  و  ندارد  ما  محلی 
عملياتی از جمله سوء استفاده از 
سيستم تعيين وقت توسط آژانس 
اخراج  و  محلی  مسافرتی  های 

رئيس عمليات رواديد ما است. 

  : است  آمده  بيانيه  اين  ادامه  در 
تابستان  طی  در  رواديد  قسمت 
رواديد  درخواست  از 4000  بيش 
را  ايران  اتباع  از  بريتانيا  برای 
همچنين  داد.  قرار  بررسی  مورد 
ايم  كرده  فراهم  را  ترتيباتی 
درخواست  بتوانند  ايرانيان  تا 
رواديد  نوع  هر  برای  خود  های 
توريستی را تسليم هر يك از ديگر 
جهان  در  بريتانيا  های  سفارت 
رواديد  انواع  ديگر  كليه  برای  و 
ها))شامل رواديدهای دانشجويی، 
استخدام و اقامت ( را تسليم مركز 
ابوظبی  در  ما  رواديد  درخواست 

نمايند.

در  انگليس  سفارت  سخنگوی 
اميدواری  ابراز  خاتمه  در  تهران 
كرد ظرف چند هفته آينده سرويس 
صدور رواديد مجددا فعال شود .
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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

الوروف؛ روابط روسیه و 
امریکا رو به بهبود است 

 
واشنگتن  و  مسكو  است  معتقد  روسيه  خارجه  وزير  الملل؛  بين  گروه 
همزمان با از بين رفتن عدم اعتماد طرفين، مي توانند شاهد بهبود اعتماد 
دوجانبه ميان يكديگر باشند. به گزارش خبرگزاري نووستي، »سرگئي 
بين مسكو و  معتقد است روابط  امور خارجه روسيه  الوروف« وزير 
كرد؛  تاكيد  وي  است.  نيازمند  درازمدتي  راهبردي  بينش  به  واشنگتن 
»بايد با اين واقعيت موافقت كرد كه روابط روسيه و امريكا اگر خواهان 
توسعه پايدار و مثبت است، نيازمند يك بينش راهبردي طوالني مدت نيز 
است.« به عقيده وي اين مساله يكي از وظايف اصلي آتي هر دو طرف 
است. وزير امور خارجه روسيه با يادآوري اين مساله كه نخستين گام 
در اين راستا در مذاكرات اخير روساي جمهوري روسيه و امريكا در 
مسكو برداشته شده است، افزود؛ »نشست ماه جوالي سران روسيه و 
امريكا در مسكو نشان داد هر دو كشور به موج واقع گرايي و سازنده 
بودن روابط تمايل دارند.« به گفته وي در شرايطي كه دوران جنگ سرد 
بلكه  نيستند،  يكديگر جدا  از  امريكا  آمده است، روسيه و  به سر  ديگر 
يكديگر  به  را  آنها  براي صلح جهاني  برعكس مسووليت هاي مشترك 
آگاهي  اين مساله  به  افزود؛ »هر دو كشور نسبت  پيوند مي دهد. وي 
دارند كه تالش آنها براي دستيابي به توافق در زمينه هاي بسيار مهمي 
همچون تامين امنيت جهاني و عدم گسترش سالح هاي هسته يي، هم 
به نفع روسيه و امريكا و هم ساير كشورهاي جهان خواهد بود.« وزير 
خارجه روسيه در عين حال تاكيد كرد الزم است تا بر رويارويي بين 
روابط  توسعه  از  مانع  كه  متحده  اياالت  داخل  در  مشخص  نيروهاي 

متساوي الحقوق با روسيه مي شود، فايق آمد.

در روزنامه روسيسكايا  يي  مقاله  در  ديگر سرگئي الوروف  از طرف 
گازتا نوشت؛ موضوع مهم در روابط جديد ميان امريكا و روسيه اعتماد 
دو طرف وجود  ميان  گذشته  هاي  در سال  كه  اعتمادي  است؛  سازي 
نداشت و الزم است اقدامات مشترك براي پايان دادن به اين ميراث منفي 
انجام شود. ما با صراحت تمايل خود را براي جايگزيني معاهده يي به 
جاي معاهده START اعالم كرده ايم. الوروف پيشتر اعالم كرده بود 
اقدامات براي حصول توافقنامه جديد هسته يي ميان امريكا و روسيه در 
سال جاري پيشرفت داشته است و مذاكره كنندگان به روساي جمهور 
دو كشور كه قرار است در اجالس گروه 20 در ماه جاري با يكديگر 
گزارش  موضوع  اين  بر سر  كشور  دو  مذاكرات  مورد  در  كنند  ديدار 
خواهند داد. در ادامه مقاله الوروف آمده است؛ بحران اعتماد در روابط 
ما با غرب باعث بروز يكسري درگيري ها شده است. در همين راستا 
روزنامه كامرسانت روسيه ديروز )سه شنبه( در گزارشي بخش ديگري 

از گفت وگوهاي مسكو و واشنگتن را مورد بررسي قرار داد. 

مشرف؛ به پاکستان 
باز مي گردم 

 
به رغم حكم دادگاه عالي پاكستان درباره محكوميت رئيس جمهور سابق اين 
كشور، پرويز مشرف از بازگشت خود به اسالم آباد در آينده يي نزديك خبر 

داد. به گزارش روزنامه نيشن، »پرويز مشرف« در ديدار با اعضاي حزب 
مسلم ليگ شاخه قائد اعظم در لندن گفت ؛ به زودي به پاكستان بازمي گردم 
تا در كنار مردم كشورم باشم. وي در ادامه از هر دو شاخه حزب مسلم ليگ 
)قائد اعظم و شاخه نواز( خواست اختالفات را كنار گذاشته و با يكديگر متحد 

شوند. رئيس جمهور سابق پاكستان در ادامه گفت؛ من در دوران رياست 
جمهوري كاري را كه فكر مي كردم براي كشور بهتر است انجام دادم. در 

دوران من اقتصاد پاكستان اوضاع بهتري داشت، سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور در حال رشد بود و دارايي هاي خارجي 
ما هم به 16 ميليارد دالر رسيده بود. مشرف هم اكنون در لندن زندگي مي كند و در صورتي كه بازداشت شود به سه سال زندان 

محكوم مي شود. دادگاه عالي پاكستان مردادماه سال جاري اعالم كرد اقدام مشرف در سال 2007 مبني بر اخراج و بازداشت برخي 
از قاضي ها از سمت هاي خود غيرقانوني بوده است. بر اساس اين گزارش، در سال 2007 و به دليل نزديك بودن انتخابات پارلماني 

در پاكستان و ورود »بي نظير بوتو« و »نواز شريف« نخست وزيران اسبق پاكستان به كشور و فعاليت هاي سياسي آنها، اوضاع 
سياسي اين كشور ناآرام شد و در پي آن مشرف دستور برقراري حالت فوق العاده را صادر كرد. حالت فوق العاده از سه نوامبر تا 
15 دسامبر 2007 در پاكستان برقرار بود. اين در حالي است كه پاكستان درگير جنگ با طالبان در مناطق مختلف به ويژه دره سوات 

است. در همين رابطه رئيس جمهور پاكستان تصريح كرد عمليات موفقيت آميز ارتش اين كشور عليه گروه طالبان در دره سوات 
باعث حفظ يكپارچگي و وحدت پاكستان است. روزنامه داون پاكستان نيز اخيراً گزارش داده سربازان چند روز پيش به پايگاه هاي 

شبه نظاميان در منطقه خيبر حمله كردند و در تازه ترين حمالت 33 تن از شبه نظاميان كشته شدند. 

با وجود مشخص شدن پيروزي 54 درصدي كرزي 
 

آراي انتخابات افغانستان 
بازشماري مي شود 

جمهوري  رياست  انتخابات  آراي  تمام  تقريبًا  شمارش  از  پس 
افغانستان كه به دليل بروز تقلب مخدوش شده، حامد كرزي براي 
اولين بار پيشتازي خود را گسترش داد و از مرز 50 درصد آرا 
از حضور در دور دوم الزم است، عبور كرد.  اجتناب  براي  كه 
 )ECC( اما در همين حال كميسيون شكايات انتخاباتي افغانستان
از  اسناد و مدارك واضح و مستدلي  بار  اولين  براي  اعالم كرد 
تقلب در انتخابات رياست جمهوري 20 آگوست پيدا كرده است. 
كه  انتخابات  نسبي  نتايج  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  براساس 

از  )IEC( منتشر شده، حاكي  انتخابات مستقل  توسط كميسيون 
اين است كه پس از شمارش 6/91 درصد آراي حامد كرزي 1/54 
درصد آرا را به خود اختصاص داد كه وي را در مسير انتخاب 
و  كرزي  رقيب  ترين  نزديك  عبداهلل،  عبداهلل  دهد.  مي  قرار  مجدد 
درصد   3/28 تنها  كسب  با  افغانستان  سابق  خارجه  امور  وزير 
آرا و با فاصله زياد در جايگاه دوم قرار دارد. عبداهلل جناح حامي 
حامد كرزي را به پر كردن گسترده صندوق ها متهم كرده است. 
روزنامه نيويورك تايمز گزارش داده حاميان كرزي صدها حوزه 
اخذ راي دروغين داير كرده اند؛جايي كه هيچ فردي راي نداده ولي 
صدها هزار راي در اين صندوق ها ثبت شده اند. حضور اندك 
30 الي 35 درصد راي دهندگان در انتخابات كه به دليل تهديدهاي 
خشونت آميز طالبان صورت گرفت، احتمااًل باعث كاهش بيشتر 
خواهد  انتخابات  در  اش  پيروزي  صورت  در  كرزي  مشروعيت 
شد. مدت زمان طوالني شمارش آرا نيز بر تنش ها در سراسر 
افغانستان افزوده است و در همين حال طالبان در حال خطرناك 
تر شدن و گسترش قدرت خود در مناطقي است كه پيشتر آرام 
بوده اند. در همين حال روزنامه تايمز گزارش داد؛ به رغم اينكه 
مقام ها حامد كرزي را پيروز قاطع انتخابات معرفي كردند، ديده 
بان حقوق بشر دستور بازشماري آراي مشكوك در انتخابات را 
صادر كرده است. در حالي كه كميسيون مستقل انتخابات، حامد 
اعالم  انتخابات  قطعي  پيشتاز  آرا  درصد   54 كسب  با  را  كرزي 
كرد تنها ساعاتي قبل از آن كميسيون شكايات انتخاباتي كه يك 
هيات تحت پشتيباني سازمان ملل است و مسووليت رسيدگي به 
شكايات را برعهده دارد، دستور بازشماري آرا را صادر كرد و 
گفت مدارك مستدلي از موارد جدي تخلف در انتخابات در دست 
دارد. اين هيات سازمان ملل به تعداد آراي مخدوش اشاره نكرد 
ولي ناظران اتحاديه اروپا تعداد احتمالي آراي مخدوش را بيش 
از 566 هزار راي اعالم كرده اند كه براي مجبور كردن كرزي به 
حضور در دور دوم كافي است. اين ناظران گفتند پس از بررسي 

ارقام 

اند  شده  متوجه  سپتامبر  ششم  در   IEC سوي  از  شده  منتشر 
از 18 هزار و 787 حوزه اخذ راي در 2451 حوزه بيش از 90 
اروپا همچنين  اتحاديه  نام يك كانديدا بوده است.  به  آرا  درصد 
اينكه مشخص شد در 214 حوزه تعداد آراي  اعالم كرد پس از 
درون صندوق ها از تعداد راي دهندگان آن مناطق بيشتر بوده، 
انتخاباتي  مقامات  تلقي شوند.  مشكوك  بايد  نيز  راي  هزار   138
افغانستان پيش از اين اعالم كرده بودند مجازاتي كه براي عامالن 
تقلب هاي انتخاباتي بايد در نظر گرفته شود بايد به همان اندازه 
يي باشد كه براي موضوعاتي همچون تروريسم و قاچاق مواد 
مخدر در نظر گرفته مي شود. در همين راستا عبداهلل عبداهلل مهم 
ترين رقيب حامد كرزي در انتخابات رياست جمهوري افغانستان 
در انتقاد به اعالم نتايج، اعالم قطره چكاني نتايج اوليه انتخابات 
رياست جمهوري را غيرقانوني خواند. وزير امور خارجه پيشين 
كرزي در مصاحبه يي با فرانس پرس گفت فكر مي كنم شما به 
زودي مشاهده مي كنيد صدها يا هزاران برگه راي باطل خواهد 
شد. اين مساله محتمل است و بر نتيجه كلي انتخابات تاثير خواهد 
بخشي  اعالم  از  استقبال  با  كرزي  ديگر حامد  از طرف  گذاشت. 
سوي  از  افغانستان  جمهوري  رياست  انتخابات  دومين  نتايج  از 
كميسيون انتخابات اين كشور خواهان حفظ بي طرفي اين نهاد در 
امر امانتداري آراي افغان ها شد. در بيانيه روز چهارشنبه دفتر 
سخنگوي دولت كرزي ابراز اميدواري كرد نتايج نهايي انتخابات 
بعد از طي مراحل قانوني از سوي كميسيون انتخابات اعالم شود. 
با  وجود مشكالت  با  يادشده  نهاد  است  گفته  بيانيه  اين  در  وي 
حفظ روحيه ملي روند انتخابات را به صورت غيرجانبدارانه و با 
امانتداري به پيش مي برد. كرزي بار ديگر از افغان ها به خاطر 
شوراهاي  و  جمهوري  رياست  انتخابات  در  ترس  بدون  شركت 

واليتي كه 29 مردادماه برگزار شد، قدرداني كرد.
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ابهام در غیبت مشکوک نتانیاهو  
 

نتانياهو  دوشنبه  روز  غيبت  درباره  شده  منتشر  اخبار  پي  در   
اخبار ضدونقيضي درباره حضور وي در سرزمين هاي اشغالي 
حالي  در  فارس،  گزارش  به  شود.  مي  گزارش  آن  از  خارج  و 
نتانياهو« نخست  »بنيامين  از سفر  المنار  نامه فلسطيني  كه هفته 
وزير اسرائيل به يك كشور عربي خبر داده بود، روزنامه عبري 
زبان »يديعوت آحارونوت« از سفر محرمانه نتانياهو به روسيه 
روسيه  كردن سران  منصرف  براي  كرملين  با سران  مذاكره  و 
نخست  دفتر  داد.  خبر  ايران  به  اس300  هاي  موشك  فروش  از 
اعالم  نقيض  و  ضد  اخبار  انتشار  پي  در  نيز  رژيم  اين  وزيري 
كرد نتانياهو هرگز از اسرائيل بيرون نرفته است بلكه به صورت 

ناگهاني از تاسيسات امنيتي ديدار كرده است.  

حمله با سرنگ، اقدام تروریستي است  
  

»سين  در  سرنگ  با  كه  كساني  گويد؛  مي  چين  پليس  مقام  يك 
كيانگ« واقع در شمال غرب چين به مردم حمله مي كنند اقدامي 
تروريستي انجام مي دهند. روزنامه »جوانان چين« ديروز نوشت؛ 
»دو شينتائو« از مسووالن اداره امنيت منطقه سين كيانگ اعتقاد 
وي  است.  تروريستي  جرائم  و  حمالت  مشابه  حمالت  اين  دارد 
افزود؛ در روزهاي اخير با سرنگ به مردم در شهر »اورومچي« 
در مركز »سين كيانگ« چين حمله شده است، ولي اين يك شوخي 
نيست.يك اقدام سازماندهي شده است كه نظم اجتماعي را مختل 
مي كند و مردم را به وحشت مي اندازد. وي ادامه داد؛ اين حمالت 
مردم را هدف قرار داده است. گروه هايي قصد دارند نظم اجتماعي 

را برهم زده و جوي از هراس در جامعه ايجاد كنند.  

مسدود شدن دارایي هاي 
کره شمالي  

 
 رويترز گزارش داد امريكا در آستانه روز استقالل كره شمالي، 
دارايي هاي دو نهاد كره شمالي را كه گفته مي شود در برنامه 
هاي اتمي و موشكي اين كشور دست دارند، مسدود كرد و فشارها 
به پيونگ يانگ براي از سرگيري مذاكرات خلع سالح هسته يي 
اقدامات آشتي جويانه اخير كره شمالي،  را افزايش داد. به رغم 
اتمي كه  انرژي  دارايي هاي دفتر عمومي  امريكا  وزارت خارجه 
ناظر بر برنامه هسته يي است- و شركت تجاري »تانگون« كره 
كره شمالي حمايت مي  برنامه موشكي  از  گفته مي شود  كه  را 
كند- مسدود كرد. اين دو شركت بر اساس حكم اجرايي رئيس 

جمهوري مورد هدف قرار گرفتند.

 بر اساس قوانين مربوط در امريكا، كاخ سفيد حق دارد دارايي 
با ساخت  همكاري  به  مظنون  كه  هايي  موجوديت  يا  افراد  هاي 

تسليحات كشتار جمعي هستند را مسدود كند.  

آزادي خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز  
 

خبرنگار  كرد؛  اعالم  ديروز  افغانستان  دولت  رسمي  مقام  يك   
بود طي  ربوده شده  افغانستان  در  كه  تايمز  نيويورك  روزنامه 
اين  طي  افغاني وي  همكار  اما  آزاد شد،  ويژه  نيروهاي  عمليات 
ايرلندي و سلطان محمد، همكار  عمليات كشته شد. استفن فارل 
وي چند روز پيش در استان قندوز مفقود شدند. براساس گزارش 
در  گفت؛  قندوز  استان  فرماندار  عمر  محمد  فرانسه،  خبرگزاري 
تصميم  آنها  چاردرا  منطقه  در  امريكا  ويژه  نيروهاي  عمليات 
گرفتند استفن فارل خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز و همكارش 
را آزاد كنند، اما طي اين عمليات همكار اين خبرنگار توسط شبه 

نظاميان طالبان كشته شد.   

کانون ایران
برای پاسداری از فرهنگ و هنر ایران

شروع ترم پاییزی آموزشگاه زبان فارسی کانون ایران
آموزشگاه زبان فارسی کانون ایران در لندن پس از پایان تعطیالت تابستانی روز 

سه شنبه 12 سپتامبر 2009 ترم پاییزی )ثلث اول( سال تحصیلی جدید را آغاز می کند.

آموزشگاه زبان فارسی كانون ايران با 25 سال پيشينه آموزشی در لندن زير نظر مستقيم 
دكتر قاسمی مدير كانون اداره می شود و شخصًا تدريس كالسهای GCSE و A-level را بر 

عهده دارد.
آموزشگاه كانون ايران مركز رسمی آزمونهای  GCSE وA-level  فارسی )مجاز از سوی 
مركزGCR ( است. و در تمام كالسهای 12 گانه از سطح مبتدی تا پيش دانشگاهی و كالسهای 
ويژه بزگساالن و خارجيان از وجود معلمان با تجربه كه بيش از چندين دهه پيشينه تدريس 

در ايران و انگلستان را دارند استفاده می كند.
اين آموزشگاه در سال جاری  نتايج درخشان و قبولی صد در صد آزمونهای و شاگردان 
و سالهای جاری پيشين نشانه بارز برتری روش آموزشی در اين مركز فرهنگی با سابقه 

است.
 12 ( پوند )70£( در يك ترم سه ماهه  مانند سال گذشته همچنان هفتاد  شهريه آموزشگاه 
هفته( است.  برای دريافت اطالعات بيشتر و ثبت نام در ترم جديد با تلفن دفتر كانون ايران 
)02087463269( و از روز شنبه 12 سپتامبر و شنبه های بعدی )فقط روزهای شنبه( با تلفن 

آموزشگاه )02087486665( تماس گرفته شود.
         Active Learning School, 4A King Street, London W6 0QA :نشانی آموزشگاه

 Hammersmith نزديك ترين ايستگاه قطار

پاسخ به نامه ها 

 هر ایراني یک دکترا 
 

رضا نادم

با صالم خدمت ازيزان روزنامع 

عينجانب عوضعلي درکه ساکن منطقه سعادت آباد تهران 
آذمونهاي  در  ادامه تهصيل  براي  هستم و سالهاست که 
مختلف اعم از دولتي و آزاد و پيام نور امتهان دکترا مي 
تزييني  تزميني و  بارها هم در کالسهاي تغويتي،  دهم. 
شرکت مي کنم اما نتوانسته ام در دوره دکتري پضيرش 
بگيرم. خواستم از شما که سرتان در کار است در مورد 
شرايت ادامه تحصيل در خارج از کشور اطالعاتي کصب 
اين  در  کليدي  نکته  چند  با  اگر  شد  خواهم  ممنون  کنم. 

رابطه من را راهنمايي کنيد. 

پاسخ؛ عوضعلي عزيز سالم. نامه پردرد شما را خواندم. مايه بسي تعجب 
است در اين زمانه يي كه زير هر سنگي كه بلند مي كني سه نفر دكتر بلند 
يك  حسرت  در  گونه  اين  توانايي  و  استعداد  همه  اين  با  شما  شوند  مي 
دكتراي ناقابل به در و ديوار مي زنيد. با اين همه چند نكته كليدي در مورد 

دكترا برايتان نقل مي كنم كه به درد آينده تان هم بخورد.
-1 قبل از هرگونه پيشنهادي به شما توصيه مي كنم يك منشي براي خود 
استخدام كنيد كه مجبور نباشيد نامه هاي شخصي را خودتان نوشته و 
وقت باارزش تان را تلف كنيد. ممكن است درك برخي كلمات پيچيده در 
به  اعتماد  كاهش  باعث  و  نبوده  پذير  امكان  ديگران  براي  هاي شما  نامه 
نفس افرادي شود كه بايد هوش و حواس خود را صرف كار و تالش و 

سازندگي كنند. 
-2 اولين نكته اين است كه بدانيد مدرك دكترا بايد با تالش و زحمت به 
دست بيايد و براي آن »شب بيداري« بكشيد. شاعر مي فرمايد؛ نابرده رنج 

گنج ميسر نمي شود/ گر گنج به دست آمد جان برادر ديگه كي كار كرد؟،
-3 دومين نكته مهم اين است كه واقعًا لزومي ندارد براي خدمت به جامعه 
حتمًا مدرك دكترا داشته باشيد. اين روزها »كارشناس ارشد« بودن اقبالش 

از هر دكترايي باالتر است.
-4 نام رشته تحصيلي كه براي ادامه تحصيل انتخاب مي كنيد نبايد زياد 
كردن  انحصاري  در  استكباري  كارشكني كشورهاي  علت  به  باشد.  خفن 
دانش، معمواًل فارغ التحصيالن اين رشته ها فقط در جاهاي خاصي درس 
مي خوانند و زبانم الل اگر قرار شد به هر دليلي تعداد مختصري )در حدود 
20، 30 واحد( از درس تان را در همين جا بگذرانيد بعداً گندش درمي آيد.

-5 سعي كنيد حتي االمكان دانشگاه تان آكسفورد، لندن، منچستر يا هاوايي 
نباشد. تجربه نشان داده اعتبار مدارك اين دانشگاه ها به دردسر بعدش 

نمي ارزد.
-6 بعد از اخذ مدرك دكترا حتمًا اصرار نداشته باشيد كه در طول دوره 
تحصيل شاگرد اول، نخبه علمي يا مرد سال شده باشيد. اين نوع عناوين 

هم اساسًا شگون ندارند.
هاي  تايپيست  تاريخ  طول  در  ندهيد.  ارائه  جايي  را  خود  مدرك  كپي   7-
دانشگاه هاي معتبر دنيا به خاطر اغالط اماليي و انشايي آبروي بسياري 

از دانشمندان بزرگ را بر باد داده اند.
-8 چنانچه به كسي گفتيد از كدام دانشگاه فارغ التحصيل شده ايد يا رزومه 
يي داديد، حتمًا يك نسخه از آن را براي خودتان داشته باشيد يا حافظه 
تان را تقويت كنيد كه نگوييد از دو جاي مختلف دكترا گرفته ايد. متاسفانه 
نقاط  قابليت ها دنبال  به  با سطحي نگري و عدم توجه  از مردم  بسياري 

ضعف بي ارزش و اينچنيني هستند.
-9 از مسوول آموزش دانشگاهي كه مدرك تان را تحويل مي دهد، اطمينان 
حاصل كنيد و تا جايي كه ممكن است سعي كنيد حتمًا آدرس و شماره تلفن 

او را داشته باشيد.
-10 براي شهريه دكترايتان چك تاريخ دار بدهيد كه اگر جعلي درآمد يا 

روي كاغذ نامرغوب چاپ شده بود سرتان كاله نرفته باشد.
-11 اگر احساس مي كنيد ممكن است ديگران به مدرك شما حسادت كنند، 
تواضع و فروتني بيشتري از خود نشان داده و نگذاريد شما را در مجلسي 

به عنوان وزير معرفي كنند.
-12 چند كلمه از زبان كشوري را كه از آنجا مدرك گرفته ايد بلد باشيد و 

در صورت امكان بدانيد الفباي آن زبان از كدام سمت نوشته مي شود.
-13 بهتر است تلفظ صحيح شهري كه از آن فارغ التحصيل شده ايد و نام 
البته تجربه  ايد بلد باشيد.  يكي دو مورد از درس هايي را كه پاس كرده 

نشان داده اين مورد ضرورت زيادي ندارد.
فارغ  كه  در سالي  باشد.  ها  تاريخ  به  تان  اينكه حواس  آخر  نكته  و   14-
التحصيل شده ايد بايد حتمًا 18 سال تمام داشته باشيد و حداقل دو سال 
مي  موفقيت  آرزوي  برايتان  باشد.  گذشته  دانشگاه  آن  تاسيس  تاريخ  از 
كنيم و صميمانه اميدواريم در بيان خاطرات تان از دانشگاه مذكور زياده 

روي نكنيد. 
برگرفته از روزنامه اعتماد
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

 

قیمت طال دوباره به 
هزار دالر برگشت  

 قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني پس از گذشت حدود 
يك سال و نيم دوباره به بيش از هزار دالر رسيد.قيمت هر اونس 
نوشته  بنابر  كه  رسيد  دالر  هزار  باالي  به  شنبه  روز سه  طال 
بازارهاي  در  دالر  تضعيف  از  ناشي  تايمز  فايننشال  روزنامه 
جهاني و تغيير نگاه سرمايه گذاران به اين فلز زرد است.به گفته 
بازرگانان نگراني از ظهور مجدد تورم و نيز ادامه كار بانك هاي 
مركزي درخصوص تزريق پول ارزان به بازار، به افزايش قيمت 
طال دامن زده است. تحليلگران به اين نكات كاهش تقاضاي خريد 
جواهرات را هم اضافه كرده اند.از ماه مارس 2008 به اين طرف 
اين سومين بار است كه قيمت طال به بيش از هزار دالر در هر 
اونس افزايش مي يابد. روز گذشته قيمت هر اونس طال به 1040 
دالر هم رسيد.افزايش قيمت طال در بازارهاي جهاني نيز بر بازار 
داخلي تاثير گذاشت. بنابر گزارش اعتماد، قيمت هر قطعه سكه 
بهار آزادي طرح قديم روز گذشته 232 هزار تومان و طرح جديد 
231 هزار و 500 تومان شد كه نسبت به روز دوشنبه بين 1500 
تا دو هزار تومان افزايش داشت.بررسي هاي انجام شده حاكي 
از آن است كه ميانگين هر قطعه سكه طال طرح جديد در دو ماهه 
اول امسال 214 هزار تومان و طرح قديم 217 هزار تومان بود 
كه به اين ترتيب قيمت ديروز سكه نسبت به اين بررسي حدود 
13 هزار تومان افزايش دارد.تغيير نگاه حفظ سرمايه در ايران 
آن  از  حاكي  تايمز  فايننشال  تحليل  است.  خارج  مشابه  تقريبًا 
است كه در خارج سرمايه داران به دنبال تضعيف دالر رو به 
فلز زرد يعني طال آورده اند. نگاهي به تغيير قيمت ارز و طال در 
دو سال گذشته حاكي از آن است كه رشد قيمت ارز در برابر 
رشد قيمت طال بسيار كم بوده است. گزارش بانك مركزي نشان 
مي دهد رشد قيمت دالر امريكا در بازار آزاد طي دو سال 1386 
و 1387 حدود 7/4 درصد بوده است، در حالي كه رشد قيمت 
سكه در اين مدت براي طرح قديم 35 درصد و طرح جديد 38 

درصد بوده است.  

ممنوعیت کشتیراني در آب هاي 
داخلي روسیه براي ایران برداشته شد

كشور »روسيه« از اين پس از كشتي هاي ايراني 30 هزار دالر هزينه مي 
گيرد تا مجوز عبور از رود ولگا و ورود به آب هاي درياي سياه را صادر 
اجالس  در سومين  جاري  ماه سال  مرداد  در  روسيه  و  ايران  دولت  كند. 
هاي  كشتي  كه  كردند  توافق  كشور  دو  نقل  و  حمل  مشترك  كاري  گروه 
ايراني ضمن پرداخت هزينه حمل بندري به دولت ايران بايد 30 هزار دالر 
از آب هاي داخلي روسيه  بتوانند  تا  به خزانه »دولت روسيه« واريز كنند 
)رود ولگا( عبور كرده و وارد آب هاي درياي سياه شوند. پيش از اين هيچ 
كشتي با »پرچم خارجي« حق عبور از آب هاي داخلي روسيه را نداشت و 
تنها كشتي هايي با »پرچم روسيه« مي توانستند در اين مسير تردد كنند. 
البته ممنوعيت چند ساله روسيه در حالي براي كشتي هاي ايراني برداشته 
شده كه هزينه 30 هزار دالري براي كشتي هاي ايراني سنگين بوده و امكان 
تردد در اين مسير را سخت كرده است. آب هاي داخلي روسيه كه به رود 
ولگا و نهايتًا »دن« مي رسد و از آنجا وارد آب هاي »درياي سياه« مي شود 
به دليل باريكي و عمق پايين امكان عبور هر نوع كشتي را از بين برده و 
تنها كشتي هاي كوچكي با وزن شش تا پنج هزار تن مي توانند از اين مسير 
عبور كنند. با توجه به كوچكي كشتي ها و حمل بار در تناژ پايين صرف 
چنين هزينه يي براي كشتي هاي ايراني مقرون به صرفه به نظر نمي رسد. 
با اين حال دولت روسيه طي رايزني هاي مسووالن ايراني آيين نامه يي را 
با امضاي رئيس فدراسيون روسيه به ايران ارسال كرد كه ضوابط را براي 
عبور كشتي ها با »پرچم خارجي« تعريف كرده و مدت زمان دو ماه را براي 
ارسال مدارك كشتي ها تعيين كرده است. اين آيين نامه با عنوان دريافت 
آبي  داخلي  پرچم دولت خارجي در مسيرهاي  مجوز حق كشتيراني تحت 
بنادر  با سربرگ سازمان  نقلي  به شركت هاي حمل و  فدراسيون روسيه 
و دريانوردي ارسال شده است. چگونگي و ترتيب دريافت مجوز حق تردد 
كشتي هاي تحت پرچم كشور خارجي را مشخص كرده است كه بر اساس 
آن درخواست عبور از مسيرهاي آبي داخلي فدراسيون روسيه به وزارت 
شده  ريزي  برنامه  زمان  از  قبل  روز   60 حداقل  بايد  روسيه  نقل  و  حمل 
براي عبور كشتي تحت پرچم كشور خارجي با زبان »روسي« ارائه شود. 
در مداركي كه بايد به اين كشور ارسال شود ارائه نام كشتي، مالكيت ملي 
كشتي، عنوان صاحب كشتي، بندر محل ثبت كشتي، نوع كشتي، اندازه هاي 
اصلي كشتي، مسير تردد كشتي و زمان و اهداف تردد )تعداد گذرها( كشتي 
بررسي  از  فدراسيون پس  است.  الزامي  آبي روسيه  داخلي  در مسيرهاي 
مدارك و در صورت ناقص نبودن مجوز عبور از رود »ولگا« را براي كشتي 
هاي با مالكيت يا اجاره ايران صادر مي كند.البته مجوز صادر شده توسط 
روسيه،  فدراسيون  خارجه  امور  وزارت  با  بايد  روسيه  فدراسيون  دولت 
امنيت فدراسيون روسيه،  وزارت دفاع فدراسيون روسيه، سرويس فدرال 

فدراسيون  اجتماعي  توسعه  و  بهداشت  وزارت  گمرك،  فدرال  سرويس 
فدراسيون  دولتي  كميته  و  روسيه  فدراسيون  كشاورزي  وزارت  روسيه، 
روسيه و امور ماهيگيري مورد توافق قرار گيرد كه هماهنگي دولت با ارگان 
هاي فدرال ذي نفع حكومت نبايد از 10 روز كاري فراتر رود. پس از طي اين 
مراحل كشتي تحت مالكيت يا اجاره ايران مي تواند از كانال ولگا عبور كند.

مشکالت کشتي هاي ایراني با روسیه
هرچند باز شدن مسير آبي رود »ولگا« پس از ممنوعيت چندين ساله براي 
مشكالت  تواند  نمي  موضوع  اين  اما  است  مناسبي  بسيار  موقعيت  ايران 
كشتي هاي ايراني را كه در بنادر اين كشور پهلو مي گيرند مرتفع كند. كشتي 
هاي ايراني كه عمدتًا محموله هاي خود را از بندر آستارا خان بارگيري مي 
كنند به دليل نبود نماينده يي از ايران يا يك نماينده روسي كه نقش راهنما 
با مشكل روبه رو هستند و مجبور  بار  تخليه  و  بارگيري  در  كند،  ايفا  را 
حال  در  هستند.  كشتي  به  بار  حمل  براي  سنگيني  هاي  هزينه  صرف  به 
محموله  تجمع  محل  از  اجناس  جايي  جابه  براي  ايراني  بازرگانان  حاضر 
ها و حمل آنها به كشتي به ازاي هر تن هفت دالر هزينه مي كنند اين در 
حالي است كه كشتي هاي ديگر به دليل رابطه يي دوستانه تر، هزينه كمتري 
كه به حدود پنج دالر براي هر تن مي رسد، صرف مي كنند. در اين ميان 
روسيه  فدراسيون  دولت  مستقيم  حمايت  دليل  به  نيز  روسي  هاي  كشتي 
از تخفيفات ويژه يي نسبت به ساير كشورها برخوردار هستند. عالوه بر 
تحميل هزينه هاي حمل و تخليه بار مدت زمان بارگيري و تخليه بار نيز 
مشكالتي براي بازرگانان ايراني به دنبال داشته است. بازرگانان ايراني به 
جايي  جابه  براي  بيشتري  وقت  صرف  به  مجبور  مشكالت  يي  پاره  دليل 
اجناس از محل تجمع گاه ها به بندر و سپس حمل آن به كشتي هستند. در 
حالي كه كشتي ساير كشورها در مدت زمان كوتاه تري مي توانند اجناس 
خود را بارگيري و بندر را به سمت كشورهاي هدف ترك كنند. از 
اين رو بازرگانان ايراني هرچند با باز شدن مسير رود »ولگا« مي 
توانند وارد آب هاي »درياي سياه« شوند اما مشكالت جابه جايي و 

حمل بار با كشور روسيه همچنان پابرجاست.

عهدنامه گلستان و ممنوعیت ایران
در اين ميان مشكالت بازرگانان ايراني گوشه يي از داستان مراوده 
تاريخي ايران و روسيه را دربرمي گيرد. با نگاهي به ارتباط ايران و 
روسيه و بحث كشتيراني ايران در آب هاي خزر به عهدنامه گلستان 
مي رسيم كه دولت روس چه ممنوعيت هايي بر دولت ايران تحميل 
كرد. در سال 1813 عهدنامه يي به نام گلستان در دوران قاجار ميان 
ايران و دولت روس به امضا رسيد كه به موجب آن تردد كشتي هاي 
ايراني در خزر را ممنوع اعالم كرد و ايران به دليل وفاداري به اين 
عهدنامه سال هاي سال از مزاياي بي شمار حمل و نقل دريايي در اين 
»درياچه بزرگ« محروم ماند. اين ممنوعيت به 
قدري گسترده بود كه در زمان دولت پهلوي 
و پس از آن نيز حمل و نقل دريايي ايران در 
ادامه  ها  محدوديت  اين  بود.  ممنوع  دريا  اين 
هاشمي  سفر  با   63 سال  در  اينكه  تا  داشت 
و  روسيه  به  وقت  جمهور  رئيس  رفسنجاني 
شركت در يازدهمين اجالس مشترك ايران و 
روسيه، ممنوعيت تردد كشتي هاي تجاري در 
درياي خزر و تردد در بنادر روسيه لغو شد. 
در همان اجالس موضوع ايجاد خط مشترك 

كشتيراني مورد تاييد قرار گرفت. 

دستگیري برخي از پرسنل گمرک 
شهید رجایي به دلیل فساد مالي  

از  تعدادي  دستگيري  خبر  هرمزگان  گمرك   
كاركنان گمرك شهيد رجايي بندرعباس به دليل 
جابه جايي حساب هاي مالي و تخلفات ديگر ناظر 
را تاييد كرد. ناصر كاوياني ناظر گمركات استان 
حال  در  گفت؛  موضوع  اين  تاييد  در  هرمزگان 
حاضر اين افراد با دستور مراجع قضايي جهت 
برند.  مي  به سر  بازداشت  در  تكميلي  تحقيقات 
ناصر كاوياني هرگونه اظهارنظر در مورد تعداد 
افراد بازداشت شده و تحت تعقيب و ميزان وجه 
اخذشده توسط اين افراد را منوط به كامل شدن 
اين  در  اظهارنظر  از  و  دانست  تكميلي  تحقيقات 
مورد خودداري كرد. گفتني است يك منبع آگاه 
گفت؛ در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 14 نفر 
به  بندرعباس  رجايي  شهيد  گمرك  كاركنان  از 
هاي  حساب  جايي  جابه  و  متعدد  تخلفات  دليل 
مالي توسط نيروهاي امنيتي و اطالعاتي دستگير 
فاش  نامش  نخواست  كه  آگاه  منبع  اين  شدند. 
تعيين  كارشناسان  از  تن  دو  كرد؛  بيان  شود، 
ارزش، دو تن از كارشناسان فني، يك ارزياب در 
خروج و يك كارشناس بازبيني و چند تن ديگر 
پس  كه  بودند  شده  مرتكب  را  بزرگي  تخلفات 
هاي  از حساب  گرفته  هاي صورت  بررسي  از 
بازداشت  تخلفات  اين  شدن  محرز  و  شخصي 

شده اند. 
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بانك جهاني رتبه فضاي كسب و كار
 كشورها را اعالم كرد 

 

رتبه ایران 
با دوران 

اصالحات قابل 
مقایسه نیست 

 
در جديدترين ارزيابي ها از وضعيت كسب و كار در 
جهاني  بانك  سوي  از  كه  جهان  مختلف  كشورهاي 
با  كماكان   2010 در سال  ايران  منتشر شده شرايط 
داشت.  خواهد  معناداري  فاصله  همسايه  كشورهاي 
جهاني  بانك  كار  و  كسب  فضاي  بيني  پيش  گزارش 
ساالنه منتشر مي شود و در اين گزارش با ارزيابي 
مختلف  كشورهاي  رتبه  10گانه،  هاي  شاخص 
بانك  نظر  مورد  هاي  شاخص  شود.  مي  مشخص 
جهاني عبارتند از شروع فعاليت اقتصادي، مدت زمان 
فعاليت  مكان  ساز  و  ساخت  به  شروع  مجوز  اخذ 
تجاري، وضعيت كارگران، اخذ ثبت اسناد، اخذ اعتبار، 
فعاليت  ماليات،  پرداخت  گذاري،  سرمايه  از  حمايت 
تجاري خارجي، نافذ بودن قراردادها و تعطيلي فعاليت 
اقتصادي.كارشناسان اعتقاد دارند؛ 10 شاخص تعيين 
شده در حكم عالمت به سرمايه گذاران است و بهبود 
آنها به جذب سرمايه گذاري بيشتر كمك خواهد كرد. 
در ميان اين 10 شاخص حمايت از سرمايه ها، گرفتن 
اعتبار و فعاليت تجاري خارجي براي سرمايه گذاران 
خصوصي و خارجي اصل اوليه براي ورود به فعاليت 
بانك  گزارش  است.  كشور  يك  در  اقتصادي  هاي 
جهاني از وضعيت ايران نمايانگر بدتر شدن وضعيت 

در تمامي اين شاخص ها است.
اعتبار  اخذ  براي شاخص  در سال 2009  ايران  رتبه 
113 اعالم شده بود اما در گزارش سال 2010 ميالدي 
با بازبيني مجدد فعاليت و گزارش هاي ارسال شده 
در  است.  كرده  نزول  رتبه  چهار  شاخص  اين  ايران 
گزارش سال جاري رتبه ايران براي شاخص گرفتن 
اعتبار در بين 183 كشور 113 اعالم شده كه نسبت به 

دوره قبل چهار رتبه رشد منفي داشته است.
فعاالن  براي  اعتبار  گرفتن  وضعيت  شدن  بدتر 
اقتصادي در سال 2010 در حالي صورت گرفته كه 
دولت نهم در چهار سال گذشته بيشترين فشار را به 
سيستم بانكي براي پرداخت تسهيالت وارد كرده به 
طوري كه بسياري از آنها ناچار به پرداخت تسهيالت 

بيش از منابع خود شده اند.
 10 ميان  در  گذاران  سرمايه  از  حمايت  شاخص 
دارد.  نامطلوبي  بسيار  تعيين شده وضعيت  شاخص 
مورد  جهاني  بانك  سوي  از  كه  كشور   183 بين  در 
بررسي قرار گرفته اند ايران در رتبه 165 قرار گرفته 
و جالب آنكه در مقايسه با دوره قبل مطالعات بانك 
جهاني نشان مي دهد رتبه ايران يك درجه تنزل كرده 
هاي  مقام  اين  از  پيش  كه  است  حالي  در  اين  است. 
دولت نهم ادعا داشتند با توجه به بحران جهاني مي 
منطقه  از كشورهاي  هاي خارج شده  توانند سرمايه 
را جذب ايران كنند اما انتشار اين گزارش و وضعيت 
مي  ديگري  گذاران چيز  از سرمايه  در حمايت  ايران 

گويد.
رتبه فعاليت تجاري ايران نيز در سال 2010، تعريف 
سوي  از   2009 سال  در  كشور  رتبه  ندارد.  چنداني 
جديد  سال  براي  اما  شد  برآورد   132 جهاني  بانك 
ميالدي اين رتبه با دو پله نزول به 134 خواهد رسيد. 
برآوردهاي بانك جهاني از اين سه شاخص )حمايت 
از سرمايه، اخذ اعتبار و تجارت خارجي( براي سال 
از اين شاخص  اما  ايران قرمز است  2010 در مورد 
تعيين  شاخص  جهاني  بانك  گزارش  در  بگذريم  اگر 

كننده ديگري نيز وجود دارد.
از  اعم  كارگران  وضعيت  ها  شاخص  اين  از  يكي 
اجتماعي  با عدالت  تقريبًا  كه  اخراج است  و  استخدام 
مالزمه نزديك دارد. البته عالوه بر وضعيت معيشت، 
مهارت هاي فني نيز در اين شاخص مورد نظر است. 
گزارش فضاي كسب و كار بانك جهاني حكايت از اين 
دارد كه وضعيت استخدام و اخراج كارگران در سال 

2010 و در مقايسه با سال 2009 تفاوتي پيدا نكرده 
و بدون تغيير مانده است. رتبه ايران در سال 2009 
در خصوص اين شاخص 137 بوده كه در سال 2010 

نيز همين رتبه حفظ مي شود.
پرداخت ماليات هم كه در شاخص 10گانه لحاظ شده 
ايران در سال 2010  از وضعيت  ناگفته هايي  حاوي 

است.
شاخص ايران در خصوص پرداخت ماليات در ميان 
داشته  را  كاهش  بيشترين  شده  تعيين  شاخص   10
است. اين شاخص در سال 2010 در مقايسه با سال 
از رتبه  ايران را  پله نزول خواهد كرد و   10 ،  2009
اين  از  كه  عالمتي  راند.  مي  عقب   117 رتبه  به   107
شاخص استنباط مي شود فرار مالياتي به رغم اجراي 
سيستم ماليات بر ارزش افزوده است. در حالي كه اين 
روش از سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفته 
مالياتي  تور  در  را  مدديان  نتوانسته  هنوز  ظاهراً  اما 
خود قرار دهد و ايران كماكان با پديده فرار مالياتي 

روبه روست.

چنين وضعيتي در حالي بر اقتصاد ايران حكفرماست 
مدت  در  بايد  دولت  انداز  چشم  اصول  بر  بنا  كه 
پنجم  برنامه  فرآيند  برنامه چهارم و در  از  باقيمانده 
به گونه يي عمل كند كه هزينه هاي جاري خود را از 

محل ماليات ها تامين كند.
 30 ميان  در  ايران  جايگاه  هم  اموال  ثبت  زمينه  در 
كشور آخر فهرست بانك جهاني است. ايران در اين 
به  نسبت  كه  آورده  دست  به  را   153 رتبه  شاخص 

سال 2009، يك رتبه نيز نزول داشته است.

وضعيت  ارزيابي  در  خود  گزارش  در  جهاني  بانك 
ايران در مورد تعطيلي يك فعاليت اقتصادي نيز نوشته 
است؛رتبه ايران در سال 2009 ميالدي 109 بوده كه 
در سال 2010 نيز بدون تغيير پيش بيني مي شود. در 
اين بخش نيز وضعيت ما بدون آنكه بهبود  واقع در 

داشته باشد به سنوات گذشته ادامه خواهد يافت.

خورد  مي  به چشم  نيز  نكات  برخي  گزارش  اين  در 
در  ايران  وضعيت  باشد.  اميدواركننده  تواند  مي  كه 
بهبود  اخذ مجوز كار  اقتصادي و  فعاليت  شروع يك 
يافته است. در شاخص شروع فعاليت اقتصادي ايران 
توانسته وضعيت خود را 25 پله بهبود دهد و بر رتبه 

48 تكيه زند. در شاخص مجوز كار نيز رشد دو رقمي 
صورت گرفته و با 23 پله بهبود در رتبه 141 فهرست 
ايم.نافذ بودن قراردادها هم شاخص ديگري  ايستاده 
ارمغان  به  بنابر گزارش جهاني تغيير مثبت  است كه 
آورده است. رتبه ايران از 54 در سال 2009 به 53 در 
سال 2010 رسيده است. در مجموع بايد گفت ارزيابي 
هاي بانك جهاني از فضاي كسب و كار ايران در سال 
آينده ميالدي در مقايسه با سال جاري بيانگر آن است 
را  خود  سه شاخص وضعيت  در  توانسته  ايران  كه 
بهبود دهد و در دو شاخص وضعيت بدون تغيير باقي 
ماند. در پنج شاخص بعدتر وضعيت جايگاه ايران در 
شاخص  در  اتفاقًا  كه  است؛تنزلي  كرده  تنزل  جدول 
كه  هايي  شاخص  گرفته،  صورت  كننده  تعيين  هاي 
براي سرمايه گذاري به سرمايه گذاران عالمت مثبت 

نمي دهد.
در  جهاني  بانك  گزارش  در  ايران  رتبه  مجموع  در 
يافته  بهبود  رتبه  پنج  كار  و  كسب  فضاي  خصوص 
با  رتبه  اين  مقايسه  اما  رسيده   137 به   142 از  و 
كشورهاي همسايه و نسبت به دوره قبل بيانگر عقب 

رفتن مشهود ايران در اين بخش است.
در بين 183 كشوري كه رتبه آنها از سوي بانك جهاني 
تعيين شد،كشورهاي منطقه و برخي همسايگان ايران 
با فاصله معناداري در رتبه هاي بهتري ايستاده اند. 
اكنون  كه  وضعيتي  جهاني،  بانك  گزارش  براساس 
اصالحات  دوران  با  مقايسه  قابل  حتي  دارد  ايران 
ايران در گزارش  رتبه جمعي  نيست. در سال 2004 
بانك جهاني 108 بود اما اكنون و پس از گذشت چهار 
شده  موجب  عوامل  مجموعه  و  دولت  عملكرد  سال 
ايران به رتبه 137 برسد و در ميان 50 كشور انتهايي 

جدول قرار بگيرد.

بايد  براي جلب و جذب سرمايه گذاري  در حالي كه 
شرايط كسب و كار در ايران ارتقا يابد در تمامي اين 
خصوصي  بخش  مشاركت  با  كاري  چنين  كشورها 
كاري  چنين  هنوز  ايران  در  اما  گيرد  مي  صورت 
بر  دولت  حاميان  احتمااًل  و  است  نگرفته  صورت 
افغانستان  با  مقايسه  در  كه  يي  پله  پنج  بهبود  طبل 
دستاوردي به حساب نمي آيد، خواهند كوبيد در حالي 
كه در ميان شاخص هاي 10گانه شاخص هاي اصلي 

كماكان براي ايران قرمز است. 
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شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
سال  براساس  ايران  شهري  مناطق  در 
و  كاال  قلم   359(  1383  =100 پايه 
خدمت( در مردادماه 1388 حاكي است، 
شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
در  ايران  مناطق شهري  در  تورم(  )نرخ 
 1/1 قبل  ماه  به  نسبت   1388 مردادماه 
ماه  با  مقايسه  يافت.در  افزايش  درصد 
مذكور  شاخص  رشد  قبل،  سال  مشابه 
كه  رسيد  درصد   1/13 به  مردادماه  در 

نشان دهنده ادامه روند كاهشي است. 

بنا بر اين گزارش نرخ تورم در 12 ماهه 
نسبت   1388 سال  مردادماه  به  منتهي 
سال  مردادماه  به  منتهي  ماهه   12 به 
1387 معادل 2/20 درصد است. گزارش 
افزايد؛  مي  مركزي  بانك  عمومي  روابط 
نرخ تورم در 12  به توضيح است  الزم 
ماهه منتهي به تيرماه 1388 نسبت به 12 
ماهه منتهي به تيرماه 1387 معادل 5/21 
ادامه آهنگ  درصد بود كه نشان دهنده 
مردادماه  در  تورم  نرخ  رشد  كاهش 

است.  



جمعه 20 شهریور ماه 1388   -  شماره 113هفته نامه پرشین12

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

www.iranianstudy.com
30نما

اجراي زنده محسن نامجو در جشنواره فیلم ونیز 
 

از  هنرمندي  است  بار  نخستين 
در  موسيقي  حوزه  در  ايران 
اين جشنواره برنامه اجرا مي 

كند  
در  فردا  نامجو  محسن   
به  ونيز  سينمايي  جشنواره 
پردازد.  مي  برنامه  اجراي 
اكنون  كه  جوان  خواننده  اين 
سر  به  كشور  از  خارج  در 
مي برد در شصت و ششمين 
جشنواره بين المللي فيلم ونيز 
از  قبل  شب  در  و   )2009(
و  سينماگران  براي  اختتاميه 
اجرا  كنسرتي  سينمادوستان 
نامجو  محسن  كرد.  خواهد 
خود درباره اين برنامه اش در 

ايتاليا توضيح مي دهد؛ »قرار است تا شب قبل از اختتاميه جشنواره ونيز امسال، اجراي زنده يي از كارهاي 
موسيقايي خود داشته باشم.« محسن نامجو - خواننده و آهنگساز - ادامه مي دهد؛ »اين كنسرت روز 11 
سپتامبر ساعت 23 به وقت ايتاليا اجرا مي شود.« به گزارش سايت »موسيقي ما« نامجو درباره قطعاتي كه 
در اين كنسرت اجرا مي كند، توضيح داد؛ »اين اجراي زنده، مخلوطي از تكنوازي قطعه هاي قبلي و اجراي 
قطعه هاي آلبوم جديد با اركستر است.« برگزاركنندگان جشنواره فيلم ونيز از يك ماه پيش از محسن 
نامجو دعوت كرده اند در بخش جنبي اين جشنواره براي عالقه مندان برنامه اجرا كند. در 66 دوره يي كه 
از برگزاري جشنواره فيلم ونيز مي گذرد، نخستين دوره يي است كه هنرمندي از ايران در حوزه موسيقي 
در آن شركت مي كند. محسن نامجو نام برنامه خود را »پژواك ايران« گذاشته است. در پوستر اين برنامه 
و در معرفي محسن نامجو آمده است؛ »محسن نامجو، خواننده يي است كه به واسطه موسيقي، ايران را 
با ديگر نقاط دنيا پيوند مي دهد.« از سوي ديگر فيلمي كوتاه و تبليغاتي از اين برنامه نيز منتشر شده كه 
بخشي از آهنگ جديد او را با همراهي هنرمند ديگر ايراني در بر مي گيرد. شصت وششمين جشنواره 
فيلم ونيز )2009(، كه يكي از سه فستيوال معتبر جهان بعد از كن و در كنار برلين است، از تاريخ 11 
شهريورماه آغاز شده و تا 21 شهريور ادامه دارد كه كنسرت محسن نامجو شب قبل از اختتاميه يعني 
جمعه 20 شهريورماه خواهد بود. چندي پيش »كيمياگر« پائولو كوئليو با روايت و موسيقي محسن نامجو 
از سوي انتشارات كاروان در بازار ايران منتشر شد. آلبوم »ترنج« محسن نامجو هم پيشتر با آهنگسازي 

خود او و شامل قطعاتي چون »زلف بر باد مده«، »ترنج« و... در بازار موسيقي ايران عرضه شده بود. 

جذابیت ماندگار
 لورل و هاردی

گاردين / 28 آگوست / ترجمه: علی افتخاری

 آنها در دوران ركود اقتصادی از دنيای پرترحم چاپلين عبور كردند و به سمت اسلپ استيك رفتند. 
جای تعجب ندارد كه لورل و هاردی هنوز هم ما را می خندانند.

سانجيو باسكار: اكنون تقريبًا 100 سال از زمانی می گذرد كه استنلی جفرسن جوان 20 ساله اهل 
حال  در  ستاره ای  گروه  اصلی  جذابيت  رفت.  آمريكا  به  كشتی  با  كمدی  گروه  يك  همراه  لنكشير 
شكوفايی اهل لندن به نام چارلز چاپلين بود. اين دو جوان بريتانيايی بعدها انقالبی بزرگ در سينما 
به راه انداختند.اگر چاپلين تنها در كمتر از دو سال جای خود را در قالب هنری جديد معروف به 
سينما باز كرد، جفرسن برای رسيدن به اين موقعيت بايد 20 سال صبر می كرد. در اين مدت او نام 
خود را به استن لورل تغيير  داد و با يك بازيگر استوديويی معروف به اليور هاردی همراه  شد. آنها 

به اتفاق گروهی تشكيل دادند كه از آن به عنوان بهترين تيم كمدی تمام دوران ياد می شود. 
من هم مانند بيشتر آدم ها آنها را در كودكی و با تلويزيون كشف كردم. شوخی های اسلپ استيك 
هميشگی و ديالوگ ها و طرح های داستانی فيلم های لورل و هاردی برای هر كودكی جذاب است. وقتی 
بزرگ تر شدم به طراحی اين شوخی های هميشگی و از آن مهم تر پيچيدگی طنز كالمی و پراكنده 
آنها پی بردم. در دورانی كه ويژگی كمدی های اسكروبال دوئل های كالمی بسيار سريع بود، لورل و 

هاردی بر سادگی يك ديالوگ خوب و نگاه عصبانی به دوربين تكيه داشتند. 
شكستن ديوار چهارم اكنون همانقدر برای تماشاگر معاصر خوشايند است كه حدود يك قرن پيش 
برای تماشاگران جذابيت داشت. استن و اُلی می دانستند صحبت كردن با تماشاگر توهم را از بين 

می برد و نگاه كردن بيش از حد به دوربين آنها را ناتوان جلوه می دهد. 
بازتاب  آنها  بزرگساالن هستند.  بدن  در  كودكانی  انگار  كه  بود  گونه ای  به  اُلی  و  استن  شخصيت  
دورانی معصومانه با ارزش های ساده تر بودند، اما واقعيت اين بود كه لورل و هاردی بخش زيادی 
از كار خود را زير ابرهای تيره دوران ركود اقتصادی و ممنوعيت توليد و فروش مشروبات الكلی 

در دهه های 1920 و 1930 انجام دادند، دورانی كه نه خيلی معصومانه بود و نه ساده. 
آنها آدم های عادی، درس نخوانده و ظاهراً بی هدف بودند، با اين حال با رفتاری به مراتب بی معنا با 

بی معنايی های زندگی روبه رو می شدند.
كنجكاوی كودكانه استن از همان نوع كنجكاوی است كه با آن به دنيا می آييم، اما جامعه اين حس را 
از ما می گيرد. تكبر اُلی - چيزی كه همه ما به اشكال مختلف داريم - پاسخ تند به جامعه ای است كه 
اصرار دارد او به موفقيت برسد. هر دو نگرش همواره و بی امان در فيلم های آنها دنبال می شود. با 

اين حال جالب ترين جنبه كار لورل و هاردی از ديد من ارتباط آنهاست. 
نمی انجامد،  پاشيدن  هم  از  به  لزومًا  خانوادگی  اختالفات  بگويند  سيمپسن ها  آنكه  از  پيش  مدت ها 
دوستی لورل و هاردی روی صحنه ادامه پيدا كرد، بی آنكه مصيبت های كميك و رقابت های تنگاتنگ 
بتواند به آن لطمه وارد كند. يكی از نكات آرامش بخش هنگام ديدن فيلم های لورل و هاردی اين است 

كه می دانيم آخر فيلم دوستی آنها به هم نمی خورد. 
در عين حال در فيلم های آنها برخالف چاپلين هيچ جايی برای ترحم نيست. استن لورل نويسنده و 
كارگردان بود، اما فقط به كمدی عالقه داشت. هرقدر مضامين اجتماعی و ديدگاه های سياسی چاپلين 
در فيلم های او نمود داشت، لورل و هاردی تنها به خنداندن ما فكر می كردند. به جرأت می توان گفت 
آنها مسير سينمای صامت به ناطق را بهتر از هر كس ديگر طی كردند و از همه مهم تر رابطه شان 
ادامه پيدا كرد.درباره محبوبيت لورل و هاردی نقل قولی تأثيرگذار هست كه به دهه 1950 و زمانی 
بازمی گردد كه برای شركت در تور تئاتر به انگليس سفر می كردند. در همان حال كه كشتی آنها به 
لنگرگاه نزديك می شد، هزاران طرفدار در انتظارشان بودند. آن دو فكر می كردند حتمًا از خانواده 
سلطنتی كسی در كشتی هست كه آدم ها برای استقبال آمده اند. وقتی همه دور لورل و هاردی جمع 
شدند و آنها را روی دست بلند كردند، تازه متوجه شدند اين همه تملق تنها برای آنهاست. استنلی 
به قدری از استقبال سرزمينی كه 40 سال پيشتر آن را ترك كرده بود، تحت تأثير قرار گرفت كه 

ناگهان به گريه افتاد.
* سانجيو باسكار ميزبان يك برنامه نمايش آثار لورل و هاردی است كه نهم سپتامبر در اقدامی 

خيريه برای جشنواره فيلم اسلپ استيك در بريستول انگليس برپا می شود.  
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20 رقیب اصلی جایزه اسکار 2009
سان فرانسيسكو كرونيكل / 4 سپتامبر/ ترجمه: علی افتخاری

 هرچند هنوز برای قضاوت زود است، اما سال 2009 به گونه ای پيش می رود كه انگار قرار است يك سال سينمايی خوب 
شكل بگيرد. 

ميك ساالس: به شكل سنتی، فصل تابستان به لحاظ هنری بی حاصل است و ماه های پيش از آن نيز بيشتر به يك زباله دان 
می ماند، اما امسال با مجموعه ای از فيلم های باكيفيت روبه رو بوده ايم و اگر پاييز و فصل تعطيالت هم به همين شكل ادامه 
پيدا كند، بايد با ده ها فيلم خوب ديگر روبه رو شويم. با اين شرايط منتقدان سينما برای انتخاب فهرست 10 فيلم برتر خود 
مشكلی نخواهند داشت و آكادمی علوم و هنرهای سينمايی هم خيلی راحت فيلم های نامزد اسكار را انتخاب می كند كه از 

امسال به 10 فيلم افزايش پيدا كرده است. 
اما چرا اين اتفاق افتاده است؟ قطعًا يكی از داليل اين است كه تابستان امسال خيلی از استوديوها خالف معمول عمل كردند 
و فيلم هايی غيرمنتظره چون »قفسه درد« و »تجربه دوستی« را به نمايش درآوردند. دليل ديگر اين است كه امسال بعضی 
از كمدی ها، تريلرها و بالك باسترهای تابستانی مانند »خماری«، »يتيم« و »سفر ستاره ای« به شكلی دور از انتظار فيلم های 

خوبی بودند. 

فيلم های خوب  از ساخت  ديگری  دوره  وارد  واقعًا  ما  يا شايد  است؟  بوده  از روی خوش شانسی  اين مسئله صرفًا  آيا 
شده ايم؟ البته می توان به سه نكته كاماًل درست اشاره كرد: 1( تاريخ نشان می دهد فيلم های باكيفيت در دوران اضطراب 
و بالتكليفی شكوفا می شوند كه نمونه آن دهه های 1930 و 1970 است؛ 2( در مورد آمريكا دوران اضطراب و بالتكليفی 
از پارسال همين ماه با ورشكستگی بانك لمان برادرز آغاز شد؛ و 3( از آن زمان به بعد اوضاع حداقل در دنيای سينما 

خوب بوده است. 

اكنون بايد تا پايان سال صبر كنيم تا باقی فيلم هايی كه پس از بروز بحران اقتصادی ساخته شده اند، به نمايش دربيايند. 
آنچه در ادامه می آيد فهرستی شامل 20 فيلم است كه از ابتدای سال 2009 تاكنون اكران شده اند و می توانند هم در فهرست 

10 فيلم منتخب منتقدان جا داشته باشند و هم در فصل جوايز سينمايی موفق باشند. 
دوران  در  آمريكايی  خانواده های  زندگی   از  موذيانه  تفسيری  سليك  هنری  كابوس وار  انيميشن  )فوريه(:  »كورالين«   1-
معاصر است. اين فيلم در فهرست بهترين  فيلم های انيميشن نامزد خواهد شد، اما در عين حال شايستگی نامزدی بهترين 

فيلم را هم دارد. 
-2 »دو عاشق« )فوريه(: جيمز گری به شكلی ماهرانه داستان مردی مستعد خودكشی )يواكين فينيكس( را به تصوير كشيده 

است. اين فيلم می تواند نامزد دريافت جوايز بهترين فيلم، فيلمنامه، كارگردانی و بازيگری باشد. 
نااميد را بازی می كند كه برای تغيير زندگی خود وارد حرفه نظافت  ايمی آدامز نقش زنی  -3 »نظافت آفتاب« )مارس(: 

می شود. او شايستگی نامزدی بخش بهترين بازيگری را دارد.
-4 »نگهبانان« )مارس(: زاك اسنايدر سينمای حادثه ای را به مسيری جدی تر و در عين حال شگفت هدايت می كند. اين فيلم 

اسب سياه بخش بهترين فيلم است. 
با هم آشنا  و مرد  اوست. يك زن  برای  پرقدرت  بری جنكينز شروعی  بلند  فيلم  اولين  )مارس(:  افسردگی«  »داروی   5-
می شوند و شاهد اتفاقاتی هستيم كه طی 24 ساعت آينده برای آنها روی می دهد. اين فيلم می تواند جوايز ويژه منتقدان را 

از آن خود كند. 
-6 »ادونچرلند« )آوريل(: گرگ موتوال نويسنده و كارگردان در اين فيلم خاطره انگيز كه داستان آن در دهه 1980 روی 

می دهد، حس يك تابستان خاص را ثبت می كند. »ادنچرلند« بايد در فهرست 10 فيلم برتر بعضی از منتقدان قرار بگيرد.
-7 »سفر ستاره ای« )مه(: با توجه به اينكه از امسال تعداد فيلم های نامزد اسكار بهترين فيلم بيشتر شده، اين فيلم ممكن 

است در اين بخش نامزد شود. 
-8 »تجربه دوستی« )مه(: استيون سودربرگ در اولين فيلمی كه مستقيمًا به بحران اقتصادی می پردازد، از دست رفتن 
موقعيت كاری يك دختر را با شرايط همه آدم ها در دوران بحران مقايسه كرده است. اگر آكادمی اين فيلم را نامزد اسكار 

بهترين فيلم كند، به اين معناست كه اضافه شدن تعداد نامزدها برای فرصت دادن به فيلم های گمنام اما ارزشمند است. 
تمام  انتخاب  به  انيميشن  بهترين  بخش  در  نامزدی  برای  قطعی  گزينه  پيكسار  استوديو  فيلم  تازه ترين  )مه(:  »باال«   9-

گروه های سينمايی است.
-10 »خماری« )ژوئن(: يك كمدی بسيار بامزه درباره چند دوست مجرد كه تقريبًا همه آنها در تعطيالت آخر هفته نابود 

می شوند. اين فيلم در هيچ بخش نامزد نمی شود، اما شايد به فهرست 10 فيلم برتر سال راه پيدا كند. 
-11 »انتقام« )ژوئن(: اين فيلم اتريشی زيركانه و پراحساس درباره عشق يك پادوی وينی به زنی روسی است. می توان 

انتظار داشت بسياری از جوايز بهترين فيلم غير انگليسی زبان به »انتقام« برسد.
-12 »شری« )ژوئن(: ميشل فايفر - بهترين بازيگر زن. همين. 

-13 »تترو« )ژوئن(: فيلم جديد و درخشان فرانسيس فورد كوپوال شايد در فهرست 10 فيلم تعدادی از منتقدان و گروه های 
سينمايی جا داشته باشد. 

-14 »دشمنان مردم« )جوالی(: جانی دپ حتی اگر مزخرف باشد نامزد اسكار می شود، چه برسد به اينجا كه عالی است. 
جوخه  يك  درباره  كه  فيلم  اين  با  او  است.  خوبی  كارگردان  بيگلو  كاترين  می دانستند  همه  )جوالی(:  درد«  »قفسه   15-
توانا است. »قفسه درد« می تواند در هر بخش برنده باشد: بهترين  خنثی كننده بمب در عراق است، نشان می دهد چقدر 

كارگردان، فيلمبرداری، فيلمنامه و بازيگر )جرمی رنر(. 
-16 »درون حلقه« )جوالی(: اين طنز عالی بريتانيايی درباره حوادثی است كه به جنگ عراق منتهی شد و يكی از قوی ترين 

گزينه های جوايز فيلمنامه است. 
-17 »آدم های بامزه« )جوالی(: درام كمدی جاد آپاتو درباره كمدين ها و دنيای آنها می تواند به راحتی نامزد جايزه گلدن 
گلوب بهترين كمدی يا موزيكال بشود و آدام سندلر هم می تواند يكی از نامزدهای گلدن گلوب بهترين بازيگر مرد )كمدی 

يا موزيكال( باشد. 
-18 »جولی و جوليا« )جوالی(: مريل استريپ به نقش جوليا چايلد فيلم را نجات داده و شايد بار ديگر نامزد اسكار شود. 
-19 »لعنتی های بی آبرو« )آگوست(: اولين قدم رو به جلوی كوئنتين تارانتينو پس از »داستان عامه پسند«، بهترين فيلمی 
است كه او تاكنون ساخته است. اين فيلم بايد نامزد جوايز بهترين فيلم و كارگردان بشود و دايان كروگر و مالنی لورن 
هم شايسته جوايز بهترين بازيگر زن نقش مكمل هستند. برنده قاطع جايزه بهترين بازيگر مرد مكمل به انتخاب گروه های 

مختلف و حتی شايد آكادمی: كريستف والتس به نقش يك سرهنگ نازی سرحال و ساديستی. 
-20 »به دست آوردن وودستاك« )آگوست(: آنگ لی رويدادهای منتهی به كنسرت تاريخی وودستاك را از نو خلق كرده 
كه  باشد  تمام جوايزی  برنده  می تواند  فيلم  اين  آكادمی  اعضای  و  منتقدان سينما  گرفتن شرايط سنی  نظر  در  با  است. 

استحقاق دريافت آن را دارد. 
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قتل و قاچاق نبض تپنده 
خطرناک ترین شهر جهان 

 
مكزيك را شايد بتوان خطرناك ترين كشور دنيا دانست. اگر فيلم 
هاي وسترن دهه هاي 1960 و 1970 امريكا صورتي عيني و واقعي 
بخشيده شود، به يقين شهرهاي شمالي مكزيك و مناطق هم مرز 
با اياالت متحده يكي از اين مناطق است كه در اين نوع فيلم ها به 
نمايش درآمده است. به گزارش عصر ايران تنها دو شهر از چهار 
شهر خطرناك دنيا در مكزيك و در منطقه نزديك مرز اين كشور با 
امريكا قرار دارد. خطرناك ترين شهر دنيا »سيوداد خوارز« شهر 
شمالي مكزيك است. اين شهر بيش از يك ميليون و 400 هزار نفر 
هاي خونين  درگيري  و  مواد مخدر  مافياي  مركز  و  دارد  جمعيت 
پليس و نيروهاي امنيتي با باندهاي تبهكار قاچاق مواد مخدر است. 

شايعات زيادي در اين شهر درباره ارتباط پشت پرده كشورها و 
مقامات خارجي در امريكاي شمالي و امريكاي جنوبي با باندهاي 

تبهكار و مافياي قاچاق مواد مخدر وجود دارد.

در شهر سيوداد خوارز تقريبًا تنها نمي توان بيرون رفت به ويژه 
همه  هاي  درگيري  تقريبًا  باشد.  گذشته  آفتاب  از غروب  اگر  آنكه 
روزه ميان پليس با گروه هاي تبهكار و نيز ميان گروه هاي مافيايي 
رقيب امري متداول است كه اگر از بد حادثه و به طور اتفاقي كسي 
در كانون اين درگيري قرار گيرد كشته شدن او تقريبًا امري عادي 
و قطعي است. آمار كشته شدگان اين شهر حتي از عراقي كه همه 
روزه با انفجارهاي تروريستي روبه رو است، بيشتر است. بنا به 
اعالم يك سازمان غيردولتي مكزيكي به نام »شوراي مدني دفاع از 
امنيت عمومي« در سال 2008 در اين شهر به ازاي هر صد هزار 
نفر جمعيت آن 130 مورد قتل گزارش شده است. بر اساس گزارش 
اين نهاد غيردولتي مكزيك اين آمار بيشترين آمار قتل و جنايت در 

بين شهرهاي دنياست. 

پس از اين شهر، شهرهاي كاراكاس ونزوئال و نيواورلئان امريكا 
نفر  هزار  هر صد  ازاي  در  قتل  مورد   95 و   96 با  كه  دارند  قرار 
جمعيت در مكان هاي دوم و سوم قرار دارند. اين آمار در حالي 
انفجارهاي  دليل  به  اخير  هاي  سال  در  كه  بغداد  شهر  كه  است 
تروريستي يكي از ناامن ترين شهرهاي دنيا است، در سال 2008 
با 40 مورد كشته در هر صد هزار نفر جزء دهمين كشور خطرناك 
دنيا قرار گرفته است. درگيري هاي شبانه در شهر سيوداد خوارز 
و  متداول  امري  است(  امريكا  به  كوكائين  قاچاق  عمده  مركز  )كه 
عادي است و مردم اين شهر اگر روزانه و شبانه در شهر گردش 
كنند تقريبًا ممكن نيست الاقل به يك مورد قتل يا درگيري مسلحانه 

برخورد نكنند. 

تبهكار و حمالت  باند هاي  يي  پاتوق محله  و  گيري مسلحانه  باج 
محله يي باندها به يكديگر امري عادي و متداول است و مردم هر 
محله يي كه خالفكاران و قاچاقچيان آنجا را پاتوق خود كرده اند 
از  تا  گيرند  مي  پناه  خود  خانه  در  ها سريعًا  درگيري  اين  هنگام 

گزند گلوله هاي شليك شده در امان بمانند. البته برخي از مردم كه 
دست شان تا حدودي به دهان شان مي رسد با جوش دادن درهاي 
فوالدي و حتي با تعبيه صفحات آهني پشت شيشه و پنجره خانه 
شان، محيط زندگي خود را از گزند شليك بي امان گلوله هاي باند 
هاي تبهكار حفاظت مي كنند. فروشگاه هاي اين شهر با تاريكي هوا 
باشد  داشته  بودن  باز  فروشگاهي جرات  اگر  و  تعطيل مي شوند 
براي اطمينان از عدم دستبرد سارقان مسلح بايد مامور استخدام 
شده داشته باشد يا اينكه صاحب فروشگاه و كارگرانش خود مسلح 

باشند.

البته فروشگاه هاي عمده شهر براي اينكه خيال خود را از امنيت 
شان راحت كنند با يكي از باند ها و شبكه هاي خالفكار و باج گير 
محله توافق مي كنند و با پرداخت ماهانه مبلغي قابل توجه مسووليت 
حفاظت از فروشگاه خود را به آن باند مي سپارند. در اين صورت 
در صورت حمله فرد يا باند ديگر به اين فروشگاه، فرد يا گروه باج 
گير خود را موظف مي داند سارق يا باند سارقين را )كه احتمااًل 
از باندهاي تبهكار رقيب در محالت ديگر است( به سزاي عمل خود 

برسانند. در اين مواقع يك حمله مشابه برق آسا به فروشگاهي كه 
تحت باج گيري باند مقابل است به عنوان يك پاسخ متقابل مورد 
توجه قرار مي گيرد يا اگر فروشگاه مورد حمله واقع شده و چهره 
فرد يا گروه سارق شناسايي شده باشد سعي مي شود انتقام به 
صورت قتل فرد مهاجم برنامه ريزي شود. پليس عمومًا سعي مي 
كند خود را از تصفيه حساب هاي گروهي باند هاي تبهكار دور نگه 
دارد و وارد بازي خطرناك و رقابت هاي مهلك گروه هاي تبهكار 
نشود. برخي مقامات پليس حتي تلويحًا از درگيري باندهاي تبهكار 
و كشتار متقابل آنها به دست همديگر راضي و خشنودند چرا كه 
در اين صورت گروه هاي تبهكار با دست خود يكديگر را به قتل 

رسانده و از جمعيت هم كاسته اند. 

البته برخي مقامات پليس هم خود از اعضاي اين باندهاي تبهكار 
درون  به  تبهكار  باندهاي  هاي  نفوذي  واقع  در  افراد  اين  هستند. 
سازمان پليس هستند. اين افراد عمومًا وضع مالي خوبي دارند و 
با توجه به اينكه در هر دو طرف حامياني قوي دارند از مصونيت 
آهنيني برخوردارند و در واقع بخشي از قاچاق عمده مواد مخدر با 

همكاري و مساعدت اين پليس ها به انجام مي رسد. 

مهم ترين دليل ناامني و خطرناكي شهر »سيوداد خوارز«، نزديكي 
مركز  قلب  در  است  جايي  و  امريكا  و  مكزيك  مرز  به  شهر  اين 
درگيري هاي شبكه بزرگ قاچاق كه مواد مخدر را به سوي بازار 
به عنوان نخستين مشتري كوكائين در جهان سرازير مي  امريكا 
مواد  مافيايي  باندهاي  نصيب  سود  دالر  ميلياردها  ساالنه  و  كند 
مخدر مي كند كه در اغلب موارد شركت ها و كمپاني هاي تسليحاتي 
و دارويي عمده كشورهاي غربي، سياستمداران و نظاميان فاسد 
به جيب  را  اين سود  عمده  هاي  ديگر كشورهاي جهان بخش  در 

مي زنند. 
مدت  عرض  در  و   )2009 )آگوست  تاكنون   2008 سال  ابتداي  از 
كمتر از 20 ماه، 10 هزار نفر در مكزيك بر اثر درگيري هاي ناشي 
از مواد مخدر جان باخته اند كه اين شهر در مركز و كانون اصلي 

اين درگيري ها بوده است. 

مادرخوانده هاي ایتالیایي جاي 
پدرخوانده ها را گرفته اند 

 

افزايشي از زنان  ايتاليا مي گويد شمار رو به  پليس ضدمافيا در 
اين كشور در فعاليت هاي مجرمانه شركت دارند. اين نيروها مي 
گويند اين دست از زنان هدايت فعاليت هايي را برعهده گرفته اند 
گرفته  مي  انجام  خانواده شان  مردان  و  توسط شوهران  قباًل  كه 
است. پليس شمار زيادي از اعضاي مرد مافياي ايتاليا را دستگير 
از زنان همچون  اين گروه  و محبوس كرده است. گفته مي شود 
و  هاي خالف  فعاليت  همه  در  و  آفرين هستند  مردان شان مرگ 
خشونت بار، از اخاذي گرفته تا قتل، دست دارند. اعضاي زن گروه 
هاي مافيايي، مانند مردان نام هاي مستعار دارند. يكي »گربه چاقه« 
خوانده مي شود، يكي »آتشپاره« و ديگري »عروسك كوچولو«. اما 
دانكن كندي گزارشگر بي بي سي مي گويد اين زنان كه به طور 
فزاينده يي در جرم و جنايات سازماندهي شده مخفي فعاليت مي 
نيستند. در حالي كه  لقب شان اصاًل كودك صفت  كنند، برخالف 
دولت ايتاليا مبارزه عليه مافياي منطقه ناپل موسوم به كامورا را 
افزايش مي دهد، پليس اين كشور مي گويد زنان به مرور جانشين 
مردان خود شده اند. پليس مي گويد تخمين شمار زنان عضو اين 
گروه مافيايي دشوار است چون بسياري از زنان در پشت صحنه 
فعاليت مي كنند مثاًل سرگرم خرد كردن و بسته بندي كوكائين و 
هروئين هستند. اما در يكي از يورش هاي پليس در ماه گذشته، اين 
نيروها 11 زن را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر دستگير كردند. در 
حادثه يي ديگر، يك مادر همراه دو دختر بزرگسالش دستگير شدند 

چون در اخاذي و اوباشگري دست داشته اند. 

ماريا ليچياردي يكي از شخصيت هاي ارشد مافياي ايتاليا در ناپل 
است. دادستاني ايتاليا مي گويد او پيش از دستگيري اش سر همان 
ميزي مي نشسته است كه روساي مافيا مي نشسته اند. ماريا زني 
كوچك اندام است و در حال حاضر در سلولي انفرادي زنداني است 
گرچه پليس ايتاليا معتقد است او هنوز هم از پشت ميله هاي زندان 
به گفته گزارشگر بي بي سي زناني كه  مافيا را رهبري مي كند. 
مي خواهند سلسله مراتب ارتقا در مافياي ايتاليا را طي كنند و به 
اصطالح از »سقف شيشه يي« عبور كنند، بايد آن را با آتش گلوله 
بشكنند. اين حرفه، حرفه يي است كه اكنون در آن مادرخوانده ها 

جاي پدرخوانده ها را گرفته اند.
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رشد باورنکردني موش ها در آلمان  
  

موضوع  اين  آلمان،  زيست  محيط  دپارتمان  گزارش  اساس  بر 
مشخص شد كه موش ها در سراسر اين كشور به شدت در حال 
قادر  كشي  موش  يا  ماده سمي  هيچ  و  بوده  بزرگ شدن  و  رشد 
نيست اين موش هاي عظيم الجثه را از ميان ببرد به گونه يي كه 
اين مساله به يك معضل براي دولت آلمان بدل شده است. »اريك 
در  آلمان-  زيست  محيط  فدرال  آژانس  مقامات  از  يكي  اشمولز«- 
مصاحبه يي با مجله »اشپيگل« گفت؛ طي يك دهه اخير، دپارتمان 
محيط زيست آلمان با گزارش هايي مبني بر رشد غير قابل باور و 
جثه عظيم و بزرگ موش هاي قهوه يي ولگرد مواجه بوده است و 
حتي كارها و اقداماتي را براي مقابله با اين جانوران جونده انجام 
وي  است.  نداشته  پي  در  اثري  و  مانده  نتيجه  بي  همگي  كه  داده 
محيط  دپارتمان  كارشناسان  اخير  هاي  گزارش  اساس  بر  افزود؛ 
زيست آلمان، اين موضوع مشخص شد كه وقوع تغييرات ژنتيكي 
باعث شده است سموم و موش كش ها روي اين جوندگان عظيم 
الجثه اثري نداشته باشد. موش هاي قهوه يي ولگرد براي آنكه از 
را  جالبي  حل  راه  بگريزند،  ها  موش كش  و  با سموم  مرگ  خطر 
يا  غذا  كردن  مزه  براي  را  »جانفشان«  يك  آنها  دارند.  خود  براي 
طعمه جلو مي اندازند و اگر »جانفشان« پس از مزه كردن غذا مرد، 
كه غذا را نمي خورند، اما اگر زنده ماند مابقي موش ها نيز غذا را 
مي خورند. به همين دليل مسموم كردن غذاهاي سمي براي كشتن 
موش ها حداقل يك ماه زمان مي برد. گفته مي شود ورود مواد 
شيميايي كارخانجات و واحدهاي صنعتي و فاضالب منازل به راه 
آب و جوي هاي سراسر آلمان باعث بروز اين تغييرات ناخوشايند 

ژنتيكي در موش ها شده است  

حراجي آرنولد  
  

شهردار شهر لس آنجلس براي تراز بودجه ايالت كاليفرنيا حراجي 
وسايل  اينترنتي  حراج  گذشته  هفته  است.  انداخته  راه  به  آنالين 
بين  اين  در  شد.  آغاز  كاليفرنيا  در  نشده  مطالبه  و  غيرضروري 
آرنولد شوارتزنگر هم براي باال بردن قيمت اين لوازم و وسوسه 
است. شوارتزنگر  كرده  امضا  را  آنها  از  تعدادي  كردن خريداران 
در وب سايت شخصي اش درباره اين ايده جالب نوشته است؛ »با 

گذاشتن اين وسايل در دنياي مجازي نه تنها مردم كاليفرنيا و ساير 
ايالت ها بلكه مردم سراسر جهان مي توانند در اين حراج خانگي 
ايالت ما و هم  اين يك رابطه برنده- برنده هم براي  شركت كنند. 
براي خريداران است.« وي هدف از اين كار را حذف تفريط و مقابله 

با شرايط سخت اقتصادي عنوان كرده است.  

 دختر بوش خبرنگار ان بي سي شد  
 

از خبرنگار شدن دختر جرج بوش  لنتا  اينترنتي روسي   روزنامه 
خبر داده است. در گزارش اين روزنامه آمده است جنا براي برنامه 
مسووالن  كرد.  خواهد  تهيه  ويژه  هاي  گزارش  تودي  صبحگاهي 
كانال ان بي سي اعالم كرده اند جنا در گزارش هايش به مسائل 
سياسي نمي پردازد و قرار نيست درخصوص زندگي در كاخ سفيد 
يا اعضاي خانواده و به خصوص پدرش كه پس از بازنشستگي در 
تگزاس به سر مي برد براي بينندگان گزارش تهيه يا صحبتي كند. 
گفتني است جنا كه معلم است پيش از اين هم در شبكه ان بي سي 
فعاليت كرده و به همراه مادرش لورا در يكي از برنامه هاي تودي 
داشته حاضر شده  اختصاص  كودكان  مورد  در  كتاب وي  به  كه 
است. وي كتاب خود را در مورد ايدز نيز از همين شبكه به مخاطبان 

معرفي كرده است.  

سفیدپوستان 5500 سال قدمت دارند  
  

از 5500 سال  تنها  بر اساس تحقيقات جديد سفيدپوستان احتمااًل 
كه ساكنان  به طوري  اند.  كرده  يافتن  و رشد  تكامل  به  آغاز  قبل 
بريتانيا و اسكانديناوي براي هزاران سال پيش از آن، داراي پوست 
هاي تيره بوده اند. اين تكامل از زماني آغاز شد كه انسان ها روش 
زمان  آن  از  آوردند.  روي  كشاورزي  به  و  كردند  ترك  را  شكار 
زيرا  گرفت  قرار  ها  انسان  نياز  مورد  پوست  سفيد  رنگ  كه  بود 
محصوالت غذايي حاصله از كشاورزي از كمبود ويتامين دي رنج 
مي بردند و از آنجايي كه جذب ويتامين دي از نور آفتاب در پوست 
هاي تيره موثر و پربازده نيست و در سرزمين هاي شمالي نور 
خورشيد كم است، وجود بازدهي باال در جذب ويتامين دي امري 
حياتي بوده است. يك محقق در انستيتو فيزيك دانشگاه اسلو نروژ 

در مقاله يي عنوان كرده است حدود

-5500 5200 سال پيش بود كه با حذف ماهي به عنوان منبع غني 
ويتامين دي از برنامه غذايي و روي آوردن به كشاورزي به جاي 
آن، پيشرفت و گسترش سريع در تكامل پوست به رنگ سفيد رخ 
داده است. وي اضافه كرد طول جغرافيايي باال و همچنين سرماي 

هوا نياز به روشن شدن پوست را تسريع كرده است.  
 

کوري پس از تغییر رنگ چشم  
  

تغيير  پوندي جراحي  پنج هزار  آگهي عمل  فارل  وقتي خانم شنيز 
قهوه  از  تغيير رنگ چشمش  براي  را خواند،  پاناما  در  رنگ چشم 
يي تيره به آبي روشن وقت را تلف نكرد. اما دو هفته بعد از عمل، 
پزشكان انگليسي در تالش بودند بينايي او را بازگردانند. آنها بايد 
سوراخ ايجاد شده در عنبيه چشم زن را ترميم مي كردند و ايمپلنت 
سطح چشمش را از بين مي بردند. معلوم نيست چه مدت طوالني 
اين زن كه مادر سه فرزند است از اين وضعيت رنج خواهد برد. 

البته چشمانش همچنان قهوه يي باقي خواهند ماند،  

51 عمل جراحي روي صورت  
  

رسانه هاي دولتي انگلستان اعالم كردند يك زن انگليسي با انجام 
از  يكي  به  شبيه  را  خود  روي صورتش  زيبايي  جراحي  عمل   51
زنان فراعنه مصر كرد، »نيلين ناميتا« كه هم اكنون 49 سال دارد، 
زماني كه 22 سال سن داشت تصميم گرفت با انجام اعمال جراحي 
روي صورتش خود را شبيه به يكي از زنان فراعنه مصر درآورد. 
شد؛  يادآور  بي سي  بي  خبري  شبكه  با  يي  مصاحبه  در  زن  اين 
هميشه فكر مي كردم از نواده هاي فراعنه هستم، چرا كه دوستان 
و آشنايانم من را شبيه آنان مي دانستند، به همين دليل يك روز با 
مراجعه به يك پزشك متخصص و مشورت با او تصميم خود را 
در رابطه با عمل جراحي و تبديل صورتم به يكي از زنان فراعنه 
مصري به نام »نفرتي تي« قطعي كردم. وي خاطرنشان كرد؛ دوران 
عمل جراحي و تبديل صورتم به شكل اين زن، بيش از 20 سال به 
طول انجاميد و من 200 هزار پوند براي اين اعمال جراحي هزينه 
كردم. هم اكنون نيز از اينكه اين تغييرات روي صورتم با موفقيت 

صورت گرفته است، بسيار راضي و خوشحالم.  
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ادبیات 
بی جالل

به  اجاللش  »نزول  كه  است  مردی  سالمرگ  چهلمين  گذشته  هفته 
تا دختر  بی اغراق سر هفت  عالم در سال 1302 و  اين  باغ وحش 

بوده است.
 او كه جالل نام گرفت و بعدها نامی شد، بعد از پايان دبستان،« 
دور از چشم پدر در كالس های شبانه دارالفنون نام نويسی كرد 
و روزها در بازار مشغول ساعت سازی، سيم كشی و چرم فروشی 
به  و  برگه وجودش  زير  آمد  ديپلمه  عنوان  كه  تا سال 1322  شد 
و  تراشيده  و سر  به دست  عقيق  انگشتری  با  ترتيب جوانكی  اين 
نزديك به يك متر و هشتاد، از آن محيط مذهبی تحويل داده شد 
به بلبشوی زمان جنگ دوم بين الملل. جنگ كه تمام شد، دانشكده 
ادبيات )دانشسرای عالی( را تمام كرده و معلم شده بود. جالل كه 
از همان دوران دانشجويی وارد سياست شد و دست به قلم برد، 
امروز يكی از بزرگان ادبيات معاصر است كه در كنار سبك تازه و 
نوشته هايی كه به دنيای ادبيات هديه كرده، جايزه ای ادبی نيز دارد 
تا به اين ترتيب پس از مرگ هم بر ادبيات مؤثر باشد اما اگر بتوانيم 

و بگذاريم اين تأثيرگذاری به بهترين وجهش صورت بگيرد. 

گرانترین جایزه ادبی
 85 سال  گرفته.  پا  كه  است  سال  دو  آل احمد،  جالل  ادبی  جايزه 
آن  اساس  بر  كه  داشت  مصوبه ای  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
همزمان  ماه  آذر  دوم  سال  هر  و  شد  گذاشته  بنيان  جالل  جايزه 
با سالروز تولدش برگزار می شود. اولين دوره جايزه جالل سال 
گذشته برگزار شد و دومين جايزه اش اين روزها مرحله داوری را 
پشت سر می گذارد. جايزه جالل بنيان گذاری شد تا وسيله ای باشد 
برای ارتقاء زبان و ادبيات ملی، دينی و بهانه ای برای بزرگداشت 
پديدآورندگان آثار برجسته بديع و پيشرو. در اين جايزه كتابهايی 
بررسی و داوری می شوند كه سال قبل از برگزاری برای اولين بار 
چاپ شده اند. داستان بلند، داستان كوتاه نقد ادبی مستند نگاری و 
تاريخ نگاری از جمله موضوعات اين جايزه است و ارزش جوايز 
به  آل احمد  جالل  ادبی  نشان  رشته ها،  اين  از  هركدام  اول  نفرات 
اين  در  كه  آنجا  از  همچنين  است.  آزادی  بهار  سكه   110 عالوه 
مسابقه به بخش داستانی توجه شده، از سال گذشته مسابقه ادبی 

كتاب ماه بخش مربوط به ادبيات داستانی را حذف كرده است. 

دوم آذر سال پيش كه جايزه آل احمد برگزار شد هيچ كس نتوانست 
وحدت  تاالر  در  جايزه  اين  مراسم  كند.  پيدا  دست  جوايز  اين  به 
مورد  عنوان   3517 از  بيش  دريافت  برای  شد  بهانه ای  برگزارو 
توسط  كه  كتاب  عنوان   5 فقط  نهايت  در  اما  گرفت  قرار  ارزيابی 
تقدير  شايستۀ  گرفت،  قرار  مجدد  ارزيابی  مورد  نيز  داورسوم 

شناخته شدند. 

جایزه بدون دبیر جالل
اما امسال دومين دوره جايزه جالل آل احمد بدون دبير به كارش 
رسيده  آثار  بررسی  مشغول  داوران  روزها  اين  و  می دهد  ادامه 
ابتدای  از  آل احمد  جالل  جايزه  دوره  دومين  دبيرخانه  هستند. 
شهريور ماه و بعد از جمع آوری آثار، داوری مرحله اول را آغاز 
كرده و آن را تا آخر شهريور يا اوايل مهر به پايان خواهد رساند. 
طبق روال بعد از پايان داوری مرحله نخست، داوری مرحله دوم 
آغاز می شود و در نهايت برگزيدگان بخش های مختلف در مراسمی 
كه روز دوم آذرماه همزمان با تولد جالل آل احمد در تاالر وحدت 
دبيرخانه  كرد.  خواهند  دريافت  را  خود  جوايز  می شود،  برگزار 
ديگری  اطالعات  هر  ارائه  از  تنها  نه  آل احمد  جالل  جايزه  دومين 
مثل تعداد آثار رسيده به دبيرخانه خودداری كرده، بلكه محمدعلی 
در حالی  بود،  دبير معرفی كرده  عنوان  به  را هم  فرانی  رمضانی 
كه رمضانی بعد استعفا از سمت هايش در وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی به دانشگاه برگشته است. 

اما علی شجاعی صائين، مديرعامل مؤسسه خانه كتاب از انتخاب 
دبير علمی جايزه جالل آل احمد در آينده ای نزديك خبر داده و اعالم 
مشكلی  و  می دهند  انجام  را  كار خود  جايزه  اركان  همه  كه  كرده 

وجود ندارد. 

آنجا  در  جايزه  اين  دبيرخانه  كه  كتاب  خانه  مؤسسه  عامل  مدير 
مستقر است، اگر چه معتقد است همه چيز به خوبی پيش می رود 

اما حاضر به ذكر نام داوران نيست و ترجيح می دهد نام داوران را 
بعد از برگزاری مراسم اعالم كند. بايد ديد امسال با توجه به اين 
شرايط كدام نويسنده ها خواهند توانست جايزه های قابل توجه اين 

مسابقه را ببرند. 

اتفاقاتی كه در روند برگزاری دومين دوره مسابقه جالل رخ داده 
است، باعث ايجاد شائبه توسط برخی روزنامه ها و نشريات داخلی 
شد مبنی بر اينكه جايزه ادبی جالل آل احمد به صورت دو ساالنه 

برگزار خواهد شد. هر چند بعدها اين شائبه برطرف شد. 

جالل آل قلم
مذهبی- خانواده ای  در   1302 آذرماه  يازدهم  در  آل احمد  جالل 
روحانی به دنيا آمد. اما در 1323 به حزب توده پيوست و نخستين 
دوران  همين  در  را  بازديد«  و  »ديد  نام  به  داستان خود  مجموعه 
منتشر كرد. او سال 1326 دومين كتاب خود به نام »از رنجی كه 
در  مبارزاتش  كه حاوی قصه های شكست  كرد  را چاپ  می بريم« 
حزب توده است و همين مقدمه ای شد برای انشعاب جنجالی جالل 
از حزب توده. او كه تأثيری گسترده بر جريان روشنفكری دوران 
اجتماعی،  مقاالت  نگارش  به  داستان  نوشتن  جز  به  داشت،  خود 
نيز  متعددی  ترجمه های  و  سفرنامه ها  مردم شناسی،  پژوهش های 
نثری  بود.  او  نثر  آل احمد  ادبی  ويژگی  مهم ترين  شايد  پرداخت. 
فشرده و موجز و در عين حال عصبی و پرخاشگر، كه نمونه های 
خوب آن را در سفرنامه های او مثل »خسی در ميقات« و يا داستان-

از حزب  انشعاب وی  ديد.  بر گوری« می توان  زندگی نامه »سنگی 
توده هم در همين سال اتفاق می افتد. پس از اين انشعاب است كه 
برای مدتی به قول خودش ناچار می شود به سكوت كه البته سكوت 

وی به معنای نپرداختن به سياست و بيشتر قلم زدن است. 

آل احمد در 1327 در اتوبوس اصفهان به تهران با سيمين دانشور، 
كه او نيز دانش جوی دانشكده ادبيات داستان نويس و مترجم بود، 
آشنا شد و در 1329 با وی ازدواج كرد. پدر آل احمد با ازدواج او 
با دانشور مخالف بود و در روز عقد به قم رفت و سال ها به خانه 

آنها پا نگذاشت. 

نفت و ظهور جبهه ملی و دكتر مصدق جالل  با قضيه ملی شدن 
دوباره به سياست روی  آورد. وی عضو كميته و گرداننده تبليغات 
»نيروی سوم« شد كه يكی از اركان جبهه ملی بود. سال 1331 با 
عده ديگری از »نيروی سومی ها« بعد از اطالع از محاصره منزل 
دكتر مصدق فوراً به آن جا رفت و در مقابل منزل دكتر مصدق به 

دفاع از او سخنرانی كرد؛ اشرار قصد جان 
دربرد.  به  سالم  جان  اما  می كنند  را  او 

در اردی بهشت 1332 به علت اختالف 
آنها  از  سومی ها  نيروی  رهبران  با 
ترجمه  كار  دو  گرفت.  كناره  هم 
و  ژيد  شوروی«  از  »بازگشت  وی ، 
»دست های آلوده« سارتر، مربوط به 

همين سال ها است. 

پس از كودتای 28 مرداد، آل احمد 
در  شد.  شديدی  افسردگی  دچار 
ايده های  ناكارآمدی  او  حقيقت 

زمان  آن  راست  و  چپ  انقالبی 
در  همچنين  ديد.  عمل  در  را 
طی اين كودتا شاهد همدستی 
كادر رده باالی حزب توده در 

حمايت از سركوب مردم توسط 
عناصر غربی بود و از آن بسيار 

سال ها  اين  در  شد.  سرخورده 
عنوان  تحت  را  خود  كتاب  وی 
از  كنايه  كه  كندوها«  »سرگذشت 

كمپانی های  برد  و  ملی  جبهه  شكست 
اين  وقايع  چاپ  رساند.  به  است،  نفتی 
مقطع از تاريخ ايران باعث انقالب روحی 
و فكری در جالل شد و او دوباره به دين 
و مكتب رجوع كرد. جالل سكوت كرد و 
از نو خود را كاويد كه روندش را می شود 

در پس داستان »مدير مدرسه« ديد. يكی از 
سال ها  دراين  جالل  ذهن  اصلی  دغدغه های 

دوری  هم چنين  و  بنيادهای سنتی جامعه  تضاد 
فرهنگ  غرب زدگی  و  استعمارزدگی  و  اسالم  از 

ايرانی بود، كه همين او را به سمت خلق شاه كاری 
چون »غرب زدگی«  كشاند. 

به  حج  سفر  برای  كنی پور  علی اكبر  اتفاق  به   1342 سال  در  وی 
داشت  امام خمينی  با  كه  مالقاتی  در  اين سفر  از  پيش  رفت.  مكه 
با وی آشنا شد. كتاب غرب زدگی هم مورد توجه امام قرار گرفته 

بود. جالل در مراسم ختم پدرش با امام خمينی )ره( ديدار كرد و 
و خيانت  در خدمت  كتاب  نوشتن  به  منجر  كوتاهشان  گفت وگوی 
روشنفكر شد كه تا پس از پيروزی انقالب اجازه انتشار نيافت. او 
در اين دوران پيوندی مستحكم با سران نهضت نوظهور اسالمی 
او  از  را  بيشتر  فعاليت  اجازه  زودهنگامش  مرگ  اما  كرد  برقرار 

گرفت. 

جالل در 18 شهريور 1348 در سن چهل و شش سالگی در اسالم 
به  وی  جنازه  آل احمد،  نابهنگام  مرگ  از  پس  درگذشت.  گيالن 
سرعت تشييع و دفن شد. سيمين دانشور قتل جالل توسط ساواك 
را تكذيب كرده است ولی برادرش شمس معتقد است كه ساواك او 
اين باره در كتاب از چشم  را به قتل رسانده و شرح مفصلی در 

برادر بيان كرده است. 

متن نامه آل احمد به امام خمینی 
»مكه روز- شنبه31 فروردين -1343 8 ذی حجه 1383«

آيت اللها! وقتی خبر خوش آزادی آن حضرت تهران را به شادی 
اين است  ( بودند به سمت بيت اهلل،   !( الپرواز  فقرا منتظر  واداشت، 
اتفاق  خبر  سه  دو  اينجا  اما  نشد.  مجدد  بوسی  دست  فرصت  كه 
افتاده و شنيده شده كه ديدم اگر آنها را وسيله ای كنم برای عرض 
سالمی بد نيست. اول اينكه مردی شيعه جعفری را ديدم از اهالی 
احساء - جنوب غربی خليج فارس، حوالی كويت و ظهران - می گفت 
80 درصد اهالی احساء و ضوف و قطيف شيعه اند و از اخبار آن 
واقعه مولمه پانزده خرداد حسابی خبر داشت و مضطرب بود و از 
شنيدن خبر آزادی شما شاد شد. خواستم به اطالعتان رسيده باشد 
كه اگر كسی از حضرات روحانيون به آن سمت ها گسيل بشود هم 

جا دارد و هم محاسن فراوان.

آيت اهلل حكيم  بوده  قرار  كه  است  اين شهر شايع  در  كه  اين  ديگر 
امسال مشرف بشود، ولی شرايطی داشته كه سعوديها دو تايش را 
پذيرفته اند و سومی را نه. دوتايی را كه پذيرفته اند داشتن محرابی 
كه  سوم  واما  بقيع  مقابر  بنای  تجديد  و  بيت اهلل  در  شيعيان  برای 
جهت  اين  به  هالل.  رؤيت  در  عمل  و  رأی  اظهار  حق  نپذيرفته اند 
به  گويا  فرستاده اند  را  هيأتی  و  نيامده اند  خود  ايشان  حضرت 
رياست پسر خود. خواستم اين دو خبر را داده باشم. ديگر اين كه 
گويا فقط دو سال است كه به شيعيان در اين واليت حق تدريس و 

تعليم داده اند، پيش از آن حق نداشته اند.

ديگر اين كه »غرب زدگی« را در تهران قصد تجديد چاپ كرده بودم 
با اصالحات فراوان. زير چاپ جمعش كردند و ناشر محترم متضرر 
شد. فدای سر شما. ديگر اينكه طرح ديگری در دست داشتم كه تمام 
شد و آمدم، درباره نقش روشنفكران ميان روحانيت و سلطنت. 
و توضيح اينكه چرا اين حضرات هميشه در آخرين دقايق 
اگر  نمی بايست.  و  گرفته اند  را  سلطنت  طرف 
عمری بود و برگشتيم تمامش خواهم كرد 
و به حضرتتان خواهم فرستاد. علل تاريخی 
و روحی قضيه را گمان می كنم نشان داده 
ناقص  زدگی  غرب  در  مقدماتش  باشم. 
اميدوارم  اينكه  ديگر  آمده.  اول  چاپ 
همچنان  والسالم.«  باشيد.  موفق 
عرض  به  خدمتتان  در  بار  آن  كه 
رساندم فقير گوش به زنگ هر امر 
و فرمانی است كه از دستش بر 
آيد. ديده شد كه گاهی اعالميه ها 
عنوان  و  اسم  به  نشرياتی  و 
حضرات در می آيد كه شايستگی 
و وقار نداشت. نشانی فقير را هم 
حضرت »صدر« می داند و هم اين 
كوچه  آخر  تجريش  می نويسم:  جا 

فردوسی. والسالم
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 نامه یي از ویرجینیا وولف و افشاي 

حقایقي تازه درباره الیوت  
 

نامه يي از ويرجينيا وولف نشان مي دهد »تي اس اليوت« شاعر و منتقد 
نامدار انگليسي زندگي معمولي كارمندي را به پذيرش اعانه دوستانه 
ترجيح مي داد. آخر اين ماه در نمايشگاهي كه درباره اليوت راه اندازي 
مي شود، نامه يي از وولف به نمايش درخواهد آمد كه در آن مشخص 
مي شود اين شاعر كمك صندوق مالي گروه »بلومزبري« را رد كرده 
و به ادامه كار خود به عنوان يك كارمند تمايل نشان داده است. گروه 
»بلومز بري« قصد داشت با ايجاد يك صندوق با نام »صندوق ياران 
اليوت« و پرداخت مقرري پنهاني به او شرايطي را فراهم كند كه اليوت 
بدون داشتن دغدغه مالي به امور نوشتن و ادبيات بپردازد. نامه هايي 
از وولف كه در نمايشگاه آتي در كتابخانه بريتانيا موجود است، قصد 
آن  او  كه  عمل  اين  به  نسبت  اليوت  احساسات  برانگيختن  براي  را  او 
را »وجه لعنتي« خوانده است، نشان مي دهد. وولف از اليوت به دليل 
جسارتي كه از جانب او بيان شده، درخواست عفو كرده و در جزييات 
به مبلغ 500 پوند در سال اشاره مي كند و مي نويسد اين حداقل مبلغي 
است كه ارزش آن را دارد كه او كار كارمندي خود را رها كند. او در 
كارت پستالي از اليوت مي خواهد به سادگي به اين درخواست جواب 
مثبت بدهد و عنوان مي كند؛ »من و لئونارد )همسر وولف( بسيار از تو 
ممنون مي شويم اگر اين را بپذيري.« به گزارش مهر به نقل از گاردين، 
راچل فوس كتابدار نسخه هاي ادبيات مدرن كتابخانه انگلستان نيز در 
اين باره مي گويد؛ »اليوت از اين درخواست دستپاچه و آزرده خاطر 
شد. اين ايده كه اليوت بايد آزاد از مشقت كار كردن باشد، اشتباه بود؛ 
نكته در اين بود كه او برخالف تصور آنها در واقع بسيار به زندگي 
مي  ها  روزمرگي  همين  در  را  اش  كاميابي  او  داشت.  عالقه  روزمره 

جست.«   

جمال میرصادقي »داستان هاي شنبه« 
را منتشر مي کند 

 
جمال ميرصادقي به همراه به پايان رساندن كتاب »زنان داستان نويس 
نسل سوم«، »داستان هاي شنبه« را منتشر مي كند. »داستان هاي شنبه« 
هاي  كالس  شاگرد  كه  است  جوان  نويسان  داستان  از  هايي  داستان 
داستان  اين مجموعه حدود 36  اند.  بوده  ميرصادقي  نويسي  داستان 
از 23 نويسنده است كه ميرصادقي آنها را جمع آوري و تنظيم كرده 
است و براي چاپ به ناشر خواهد سپرد. به گزارش ايسنا اين نويسنده 
از  را كه شامل 65 داستان  نگارش »زنان داستان نويس نسل سوم« 
نويسندگان زن است نيز به پايان رسانده است و به زودي آن را به 
من،  هاي  »چشم  داستان  هاي  مجموعه  همچنين  سپرد.  خواهد  چاپ 
خسته«، »شب هاي تماشا و گل زرد« و »مسافرهاي شب« ميرصادقي 
در كتابي با عنوان »سپيده دمان« از سوي انتشارات نيلوفر منتشر مي 
شود. او اين سه مجموعه داستان را در سال هاي قبل از انقالب منتشر 
كتاب  ديگر  است.  سپرده  چاپ  به  و  كرده  بازنويسي  را  آنها  حاال  و 
ميرصادقي، »عرق ريزان روح؛ توصيه هايي به نويسندگان جوان« هم 
از سوي نشر ياد شده منتشر مي شود. رمان »آسمان رنگارنگ« اين 

نويسنده پيشكسوت نيز توسط نشر اشاره به چاپ مي رسد. 
 

انتشار دیجیتالي 4000 اثر از آلن پو 
 

موزه  و  كتابخانه  به  وابسته  فدا«  »هري  انساني  علوم  تحقيقات  مركز 
دانشگاه تگزاس در آستين، مجموعه ديجيتالي 4000 تصوير از آثار به 
جامانده از ادگار آلن پو را ارائه مي كند. دست خطي از نسخه نهايي 
»كالغ« مربوط به سال 1846 و بخشي از مكاتبات و نامه هاي رد و بدل 
شده آلن پو با »آرتور كانن دويل« خالق داستان هاي شرلوك هولمز 
و شاعران برجسته مانند استفان ماالرمه و شارل بودلر از جمله آثار 
ارائه شده است. اين مجموعه ديجيتالي همزمان با برگزاري نمايشگاهي 
به  امريكايي  بزرگ  نويسنده  اين  تولد  سال  دويستمين  مناسبت  به 
از هشت سپتامبر )سه شنبه 17  پو«  آلن  ادگار  نام »زندگي و ميراث 
شهريورماه( در مركز رانسون عرضه مي شود. آثار گردآوري شده 
پو، كتاب هاي حاشيه  تمام نسخه هاي خطي  از  كه شامل تصاويري 
نويسي شده و ديگر آثار اين نويسنده است، پس از نمايشگاه در وب 
سايت انجمن بالتيمور همچنان در معرض ديد عالقه مندان خواهد بود. 
به گزارش مهر ادگار آلن پو نويسنده سرشناس داستان هاي كوتاه، 
توسعه  به خاطر  را  امريكايي عمده شهرتش  ويراستار  و  نقاد  شاعر، 
آورده  دست  به  فانتزي  و  ژانر وحشت  ادبي  هاي  به سبك  بخشيدن 

است. 

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

ساز مخالف نویسندگان  
نويسندگان و هنرمندان در فعاليت هاي خود گاه مخالفت شان 
كنند.  مي  اعالم  سياستمداران  سياست  يا  سياستمداران  با  را 
در آخرين اتفاق »امبرتو اكو« با »سيلويو برلوسكوني« نخست 

وزير ايتاليا درافتاده است. 

انتقاد  مورد  شدت  به  هايش  فعاليت  دليل  به  كه  برلوسكوني 
از  برخي  عليه  دارد  قصد  است  جهان  و  كشور  هاي  رسانه 
روزنامه هاي كشورش كه دست او را رو كرده اند، شكايت كند. 
چند ماه پيش روزنامه هاي ايتاليايي عكس ها و گزارش هايي 
درباره برلوسكوني منتشر كرده بودند كه او را با دختران جوان 
تصميم  با  مقابله  براي  اكو  امبرتو  دادند.  مي  نشان  پارتي  در 
ها  اين روزنامه  فعاليت  براي محدود كردن  برلوسكوني  اخير 
بيانيه يي را در مخالفت با نخست وزير ايتاليا امضا كرده است. 
و  نويسندگان  از  نفر   130 از  بيش  تاكنون  اكو  امبرتو  از  غير 
امضا  برلوسكوني  عليه  انتقادي  بيانيه  كشور  اين  هنرمندان 
كرده اند. امبرتو اكو نويسنده رمان معروف »نام گل سرخ« مي 
گويد؛ »مطبوعات در وضعيت بسيار نامناسبي هستند. جايي كه 
دموكراسي واقعي باشد نيازي به حمايت از آزادي مطبوعات 
نمي  آنها  آزادي  سلب  فكر  به  كسي  وقت  هيچ  كه  چرا  نيست 

افتد.« 
از ثروتمندترين چهره هاي سياسي  سيلويو برلوسكوني يكي 
بزرگ  وزيري، صاحب  نخست  پست  كنار  در  او  است.  جهان 
مالك  همچنين  برلوسكوني  هست.  نيز  كشورش  رسانه  ترين 
باشگاه آ ث ميالن نيز هست. ثروت او بيش از 12 ميليارد دالر 
تخمين زده شده است. اما ساراماگو نيز جزء ديگر نويسندگاني 
است كه بارها با سياستمداران مخالفت كرده است و حركات 

آزاديخواهانه را مي پسندد. اين برنده جايزه نوبل سال 1988 
از »منتظر الزيدي« خبرنگار عراقي براي پرتاب كفش به سوي 
»جرج بوش« حمايت كرده بود. از نظر او؛ »چقدر خنده دار است 
كه آدم به كنفرانسي مطبوعاتي در كشوري برود كه خودش 
استقبال  مورد  كفش  دو  با  و  داشته  نقش  نابودكردنش  در 
قرار بگيرد و به اندازه سگ نزول پيدا كند. بدترين ناسزا نزد 
مسلمانان همين باليي است كه سر بوش آمده است.« او ابتدا 
خبرنگار  را  او  خود  وبالگ  در  الزيدي«  »منتظر  از  با ستايش 
شجاعي خوانده بود هرچند اين روزها وبالگش را بسته است 
تا رمان جديد خود را بنويسد. اين روزها او رمان »قابيل« را 
مي نويسد كه يك سال پس از رمان قبلي اش به نام »سفر يك 
پرتغال  در  اكتبر   17 در  است  قرار  و  است  نوشته شده  فيل« 
از آن قرار است براي  اما پيش  در دسترس عموم قرار گيرد 
نخستين بار در نمايشگاه كتاب فرانكفورت امسال- 14 تا 18 

اكتبر- به بازار كتاب عرضه شود. 

مورد  كنند  مي  نويسندگان خلق  كه  هايي  گاهي هم شخصيت 
از  اين روزها  گيرد.  قرار مي  نهادهاي حمايتي كودكان  توجه 
مجسمه مافالدا قهرمان نوستالژيك كتاب هاي مصور كودكان 
امريكاي التين در بوئنوس آيرس پرده برداري شده است. به 
گزارش ايبنا به علت شهرت جهاني اين شخصيت به ويژه در 
منطقه امريكاي التين، يونيسف آن را به عنوان سمبل سخنگوي 
سازمان يونيسف براي كودكان انتخاب كرده است. اين مجسمه 
با حضور يواخيم سالوادور الوادو با اسم مستعار كينو خالق 
كتاب هاي مصور كودكان در سال 1964 تا 1973 پرده برداري 
اعتراضات  اين  گاه  البته  است.  بومي  كاماًل  مجسمه  اين  شد. 
صنفي است مانند اعتراض نويسندگان غربي نسبت به انتشار 
اين  از  آنها  كه  گوگل  وجوي  موتور جست  در  هايشان  كتاب 

طرح با نام »گوگلي كردن« كتاب هايشان ياد كرده اند.

سيد علي صالحي درباره سفر شفيعي كدكني؛ 

 درجه درد باال است  
 

سفر محمدرضا شفيعي كدكني به امريكا براي تدريس در دانشگاه 
پرينستون اگر چه گفته شد يك سال و به منظور پروژه مطالعاتي 
و تحقيقاتي صورت گرفت، اما واكنش هاي مختلفي را ميان اهالي 
فرهنگ و ادب برانگيخت. آنها معتقد بودند سفر كدكني از جنس 

بشيريه  حسين  مانند  استاداني  اين  از  پيش  كه  است  سفرهايي 
در گفت  ديروز  اديب  و  اند. سيدعلي صالحي شاعر  داده  انجام 
است؛  معتقد  او  پرداخت.  اظهارنظر  به  باره  اين  در  ايلنا  با  وگو 
»درك درستي از اين مقوله و اتفاق ندارم. ولي ماواي مادري و 
اين خانه ماندگار گور و گهواره ماست. حاال به هر دليل هر نوع 
رفتن، اگر آمدني در پي نداشته باشد، حتمًا خسران و زيان در 
پي دارد، خاصه اهالي دانشگاه و صاحبان انديشه و تخصص.« 
باز گذاشته  اينجا را  »اينكه دكتر كدكني  ادامه مي دهد؛  صالحي 
ادعاي مسووالن دانشگاه تهران درست  اميدوارم  و رفته است، 
باشد كه فقط براي 12 ماه سفري فرهنگي را پذيرفته است. گفتم 
درك درستي از رسانه يي كردن اين موضوع ندارم. مگر ديگر 
نبرده و نمي  اين دست به سر  از  به كرات در ترددي  مدرسان 
برند؟ من از بن موضوع بي خبرم. اميدوارم اين بازمانده سلسله 
دانايان از سر آزردگي نرفته باشد.« سيدعلي صالحي سفر كدكني 

را با سفر ديگر استادان دانشگاه ايراني مقايسه مي كند؛ »گفته اند 
دانشجويان  نيشابور«  هاي  باغ  كوچه  »در  ماه، شاعر   12 براي 
اينجايي خود را نخواهد ديد. اميدوارم اين 12 ماه حامله حوادث 
نباشد. دكتر كدكني اولين و آخرين استادي نيست كه جالي وطن 
تجربه  با  و  ندارند  غربت  طاقت  البته  و  موقت  هرچند  كند،  مي 

بيشتر باز خواهند گشت.«

صالحي از آزردگي شاعران و اديبان در اين روزگار مي گويد؛ 
»اين روزها و ماه ها بايد پرسيد اساسًا مساله يي هست كه هر 
آدم با شرفي را آزرده كه هيچ، ويران نكرده باشد، اين نوع فاش 
گويي البته نشانه نوميدي نيست، بلكه انكار هراس است. در همين 
روزها و ماه هاي اخير در اخبار داخلي خوانده ام غصه كساني 
مباركش  دهند عكس  نمي  اجازه  زنده،«  به »شاعر  كه  است  اين 
قليلي هم صله مي دهند و صله مي  بيايد. عده  كتاب  روي جلد 
و...، طبيعي است كسي حق  دندان  و... درد  نام شعر  به  ستانند 
ندارد رخسار كسي را حتي در آينده ويترين زودگذر حذف كند. 
جايزه سوران هم زيباست، اما وقتي كسي در دريا در حال غرق 
شدن است و دست امداد مي لرزاند، ما بر ساحل امن صدايش 
بزنيم؛ »ساعت چند است، ساعتت محشر است، برق مي زند،«؟ 
در  را  ام  بازمانده  آثار  سراغ  من  كه  باالست  آنقدر  درد  درجه 
وزارت ارشاد نمي گيرم. حتي سرنوشت اين سه مجموعه شعر 

را از ناشران محترم خود سوال نمي كنم.«

صالحي شاعر درباره سفر فرهنگي يا هجرت خود نيز توضيح مي 
دهد كه در پيش دارد يا نه؛ »من مرده خود را در همين سرزمين 
چال خواهم كرد. نه تنها »چراغم« كه جانم در اين خانه مي سوزد. 
سفر... آري، اما هجرت دائمي هرگز. كلمه در ساحت سفر ورزيده 
مي شود.« معناي سفر و هجرت هم از ديد صالحي چنين است؛ 
»سفر... به معناي راه خورشيد، دستاورد بسيار دارد، اما هجرت 
و نيامدن، سواي سرماي غربت براي آن زائر دانايي، به مرور 
براي جامعه دروني ما يخبندان خالقيت را رقم مي زند. تصور 
جامعه بي آموزگار، اندوهبار است، هر چند تكنولوژي و صنعت 
ارتباطات، بخشي از اين مشكل كهن را حل كرده است. اميدوارم 
دنيا آنقدر تاريك نشود كه براي ديدن روياي خصوصي نيز به 
فيلتر شكن محتاج شويم.« سوال بعدي اين است؛ »بعضي اهالي 
فرهنگ بر اثر مشكالت، سفر پيشه كرده اند، نظر شما چيست،« و 
پاسخ سيدعلي صالحي؛ »جابه جايي گهواره حيات، اتفاقي تاريخي 
و دراز دامن است. همه جوامع بشري در طول تاريخ، سهمي از 
اين سرنوشت برده اند، به ويژه هجرت هاي فردي يا گروهي در 
حوزه قلم و فرهنگ. زنده ماندن حق انسان است هرچند نه به هر 
قيمتي.« ختم كالم صالحي هم اين گونه رقم مي خورد؛ »تا تدبير 

چه باشد؟ مثل سعدي رفتن يا مثل حافظ ماندن،« 



جمعه 20 شهریور ماه 1388   -  شماره 113هفته نامه پرشین18

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

www.iranianstudy.com  

گزارش

جاسوس جنگ سرد
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ترجمه منوچهر كيا

فعال چيزی بخوريد و بروی بخوابيد. شما بخوبی ميدانيد كه ديگر نخواهم 
 . ايد  داده  را  كار  اين  ترتيب  خودتان   . گردم  باز  خود  منزل  به  توانست 
زيرا ميدانستيد كه در غير اينصورت باينجا نخواهم امد من شما را خوب 
اينطور نيست بنظر ميرسد   . ميشناسم . شما سگ شكاری موندت هستيد 
كه ديگر از ارباب خود خسته شده و ميخواهيد جای او را بگيريد. زمان آن 
رسيده كه فرمانروائی موندت بپايان رسد. شايدهمين ضربه او را از پای در 
آورد . منظور شما را نمی فهمم. ليماس در حاليكه ميخنديد گفت : من سالح 
موثر شما ميباشم. اينطور نيست  فيدلر لحظه ای فكر كرد سپس شانه هارا 
باال انداخت و گفت : تنها چيزی را كه ميتوانم بگويم اينست كه تا اينجا موفق 
شده ايم . فعال معلوم نيست كه شما سالح موثری هستيد يا نه ؟ درهر حال 
عمليات ما كامال نتيجه مثبت داده است و طبق شعار هميشگی ما با موفقيت 
ايستاده بود  پيترز كه هنوز كنار در  به  ليماس نگاهی   . روبرو شده است 
انداخت و خطاب به فيدلر گفت : بطور قطع منافع اين عمليات بشما خواهد 
رسيد . فيدلر با لحن خشكی جواب داد : منافعی در كار نيست . حال بهاصل 
مطلب بپردازيم شما حق داريد كه از ما خشمگين شويد . ولی در اين مورد 
اشتباه ميكنيد زيرا ما بهيچوجه شما را بمقامات انگليسی لو نداده ايم. اگر 
ميخواهيد حرف ما را باور كنيد يا نكنيد . برای من تفاوتی ندارد زيرا اين 
حقيقت محض است . ما بانها چيزی نگفتيم وحتی مايل نبوديم كه آنها درباره 
شما چيزی بدانند ما نقشه كشيده بوديم كه در آينده برای ما كاری كنيد ولی 
فعال چنين كاری ممكن نيست . پس چه كسی آنها را در جريان گذاشته است 
؟ نه كسی آدرس شما را ميدانست و نه دوستی داشتيد. از طرف ديگر بعيد 
بنظر ميرسد كه اش يا كيور اين كار را كرده باشند زيرا آنها باز داشت شده 
اند. بازداشت شده اند ؟ چنين بنظر ميرسد عجيب است ! درهر صورت عين 
حقيقت است اگر اين حوادث پيش نميامد ما پول را در هلند بشما ميداديم 
و آزادتان ميگذاشتيم ولی شما همه چيز را برايمان تعريف نكرديد و من 
ميخواهم كه همه چيز را بدانم. در هر حال خودتان بخوبی ميدانيد كه اقامت 
بايد بشما بگويم كه همه  ايجاد ميكند.  ناراحتی  برای ما هم  اينجا  شما در 
استفاده  اطالعاتم  از  بتوانيد  كه  اميدوارم  ام  كرده  تعريف  برايتان  را  چيز 
نمائيد. فيدلر بطری ويسكی را برداشت مقداری در دو ليوان ريخت و گفت 
: متاسفانه سودا نداريم من از آنها سودا خواسته بودم ولی احمقها نوعی 
چه  اين  ديگر   : گفت  عصبانی  لحن  با  ليماس   . اند  آورده  برايمان  ليموناد 
وضعيست ؟ فيدلر سرخود را تكان داد و گفت : شما مرد متكبری هستيد 
فعال بهتر است كه زودتر غذا بخوريد و بخوابيد يكی از محافظين در حاليكه 
يك سينی دردست داشت وارد اطاق شد پيترز با سر اشاره ای به فيدلر كرد 
و بدون سروصدا از اطاق بيرون رفت . در روی سينی مقداری نان سياه 
سوسيس و ساالد كاهو ديده ميشد فيدلر رو به ليماس كرد و گفت : غذای 
آنها سرميز نشستند و  ميباشد.  كافی  لحاظ  از هر  نيست ولی  ای  شاهانه 
بارامی مشغول خوردن شدند. دو مرد محافظ ليماس را باطاقش راهنمائی 
كردند ليماس در حاليكه چمدانی را كه كيور در انگلستان باو داده بود حمل 
ميكرد بدنبال آن دو مرد براه افتاد آنها از راهروی طويلی گذشته و مقابل 
درسبز رنگی كه قفل بود توقف كردند. يكی از آن دو مرد كليدی از جيب 
بيرون آرود و در را باز نمود. سپس به ليماس اشاره كرد كه داخل شو. 
اطاق كوچكی بود كه به اطاقهای سربازخانه شباهت داشت. بجز دو تخت 
سفری يك صندلی و يك ميز تحرير كهنه چيز ديگری در آنجا ديده نميشد. 
چند عكس زن به ديوارهای اطاق نصب شده و ميله های آهنين در مقابل 
پنجره ها بچشم ميخورد. در انتهای اطاق در ديگری وجو داشت . آن دو 
را  ليماس چمدان خود  برود.  اطاق  ان  به  بايد  كه  فهماندند  ليماس  به  مرد 
زمين گذاشت و خود را به اطاق مجاور رساند . در آن اطاق يك تخت سفری 
وجود داشت و ديوارها كامال عريان بود ليماس خطاب به آن دو مرد گفت : 
چمدان مرا بياورد . خيلی خسته هستم. او بدون آنكه لباس خود را از تن در 
آورد . خود را روی تخت انداخت و پس ازچنددقيقه بخواب عميقی فرورفت 
. صبح زود يكی از محافظين در حاليكه صبحانه ليماس را آورده بود او را 
از خواب بيدار كرد از جا برخاست و بطرف پنجره رفت . منزل در دامنه تپه 
مرتفعی ساخته شده و در قله تپه درختهای كاج بچشم ميخورد . از وضع 
. بدون شك  آن منطقه چنين برميامد كه كسی در آن ناحيه سكوت ندارد 
ديشب باران باريده بود زيرا زمين كامال مرطوب  بود . ليماس بدون عجله 
لقمه  ميخواست  تازه  رانوشيد.  تلخ  قهوه  و  كرد  مرتب  را  سرووضع خود 
نانی بدهان گذارد كه فيدلر وارد اطاق شد . فيدلر در حاليكه روی تخت می 
نشست بالحن شادی گفت : صبح بخير نميخواستم مزاحم شما بشوم . لطفا 

صبحانه خود را تمام كنيد . ادامه دارد

داستان )27( این زنان حرف اول 
را در جهان مي زنند 
»آنگال مركل« در حالي براي چهارمين سال متوالي در صدر 
فهرست »قدرتمندترين زنان جهان« قرار گرفت كه هيچ اثري از 

زنان ايراني در بين يكصد زن قدرتمند دنيا ديده نمي شود.

گزارشي  در  اخير  ساليان  روال  مطابق  فوربس  معتبر  مجله 
منتشر  را   2009 سال  در  جهان  قدرتمند  زن  يكصد  اسامي 
داد.  قرار  فهرست  اين  صدر  در  را  آلمان  صدراعظم  و  كرد 
بر اساس اين گزارش، نفوذ روزافزون زنان در عرصه هاي 
تجارت، سياست و سازمان هاي غيرانتفاعي قدرت زيادي به 
آنها بخشيده است.در اعالم فهرست جديد زنان قدرتمند جهان 
از سوي فوربس، معيارهايي چون »محبوبيت« يا »معروفيت« 
نفوذ  اين زنان بر اساس ميزان  بلكه  زنان مالك قرار نگرفته 
خود در عرصه هاي مختلف سياسي، تجاري و سازمان هاي 
غيرانتفاعي معرفي شده اند. در اين فهرست زناني انتخاب شده 
اند كه اداره كننده كشورها، شركت هاي بزرگ يا سازمان هاي 
غيرانتفاعي ذي نفوذ هستند. رتبه بندي اين زنان همچنين بر 
اساس عواملي چون ميزان توجه رسانه هاي عمومي به آنها و 
نيز اندازه سازمان يا كشوري كه تحت رهبري اين زنان قرار 

دارد، انجام شده است.
رتبه اول اين فهرست براي چهارمين سال متوالي در اختيار 
اقتصاد  چهارمين  رهبر  مركل  است.  گرفته  قرار  مركل  آنگال 
بزرگ جهان است و در حال حاضر با چالش هاي اقتصادي 
بزرگي روبه رو است. زناني كه در 10 رديف اول اين فهرست 
قرار دارند، زناني هستند كه در تجارت و اقتصاد فعاليت مي 
كنوني  دلمشغولي  انعكاس  را  موضوع  اين  كنند.كارشناسان 
عميق  مشكالت  مثال  براي  دانند.  مي  مالي  بحران  با  جهان 
اقتصادي ايسلند باعث شده است اولين نخست وزير زن اين 
فهرست  اين  وارد   74 رده  با  سيگورداردوتير،  يوهنا  كشور، 
كرده  كمك  كشورش  بانكي  نظام  به  سيگورداردوتير  شود. 
اين در  از  او پيش  تا بار ديگر روي پاي خود بايستند.  است 
جهان  قدرتمند  زنان  اسامي  از  فوربس  نشريه  كه  فهرستي 

منتشر مي كند، ظاهر نشده بود.
نيز  امريكا  فدرال  ذخيره  بيمه  شركت  مديركل  بير«  »شيال 
بانك   77 از  بيش  امسال  او  دارد.  قرار  دوم  رتبه  در  كماكان 
مديرعامل  نويي«  »ايندرا  است.  درآورده  خود  سلطه  زير  را 
و  دارد  قرار  فهرست  اين  سوم  مقام  در  كوال  پپسي  شركت 
»سينتيا كارول« مديركل شركت معدني انگلو امريكن در رتبه 

چهارم ديده مي شود.
»هو شنگ« رئيس شركت بزرگ اقتصادي تاماسك سنگاپور 
كه اكنون به دنبال جانشين مي گردد، در رتبه پنجم فهرست 
مواد  مديركل شركت  روزنفلد«  »آيرن  و  گرفته  قرار  فوربس 

غذايي كرفت فود نيز در جايگاه ششم قرار دارد.
امريكايي دوپونت، »آنجال  »الن كولمن« مديرعامل شركت  اما 
برالي« مديرعامل شركت بيمه ول پوينت، »آن لوورژن« مدير 
شركت  مدير  السنانس«  »لين  و  آورا  فرانسوي  اتمي  شركت 
سونوكو در جايگاه هاي هفتم تا دهم اين فهرست قرار گرفته 
اند. در فهرست امسال فوربس نام تعدادي از چهره هاي تازه 
كه »سونيا سوتوماير« قاضي  به نحوي  ديده مي شود  وارد 
ظاهر   54 رتبه  در  بار  اولين  براي  امريكا  عالي  ديوان  ارشد 

شده است.
نيز  اوباما  باراك  همسر  و  امريكا  اول  بانوي  اوباما«  »ميشل 
براي اولين بار به اين فهرست راه يافته و در رتبه چهلم قرار 
گرفته است. اما ديگر چهره سرشناس اين فهرست »ملكه رانيا« 
بانوي اول اردن )رتبه 76( است كه از جمله پرنفوذترين زنان 
در  هوادار  هزار   600 حدود  و  رود  مي  شمار  به  خاورميانه 

توييتر دارد.
از ديگر چهره هاي سرشناس اين فهرست مي توان به كريستينا 
فرناندز رئيس جمهور آرژانتين )11(، سونيا گاندي رئيس حزب 
فرانسه  اقتصاد  وزير  الگارد  كريستين   ،)13( هند  ملي  كنگره 
)17(، ميشله باشلت رئيس جمهور شيلي )22(، نانسي پلوسي 
وزير  كلينتون  هيالري   ،)35( امريكا  نمايندگان  مجلس  رئيس 
تلويزيوني  مشهور  مجري  وينفري  اپرا   ،)36( امريكا  خارجه 
امريكا )41(، ملكه اليزابت بريتانيا )42(، يوليا تيموشنكو نخست 
وزير اوكراين )47( و شيخ لبنا القاسمي وزير تجارت امارات 
)95( اشاره كرد. در حالي نامي از زنان ايراني در بين يكصد 
نمي شود كه سال گذشته كريستين  ديده  قدرتمند جهان  زن 
امانپور خبرنگار ايراني االصل شبكه امريكايي سي ان ان در 

رتبه هفتاد و چهارم مجله فوربس قرار داشت. 
اين  از دبيران مجله فوربس كه در تهيه  شانا شوئنبرگ يكي 
فهرست مشاركت دارد، گفت؛ »ما به شرح حال صدها زن كه 
در عرصه هاي تجارت، سياست و سازمان هاي غيرانتفاعي 
بهترين هستند، نگاه مي كنيم و تصميم مي گيريم كدام يك به 
لحاظ قدرت از ديگري برتر است.« او گفت؛ »اين ششمين سال 
است كه ما چنين فهرستي را تهيه مي كنيم و متوجه شده ايم 
زنان به طور فزاينده يي جهان را اداره مي كنند.« در فهرست 
امسال نام 27 رئيس شركت عظيم، 10 زن با لقب صدر اعظم، 

نخست وزير و رئيس جمهور قرار دارد.
فوربس مي گويد خانم مركل به اين دليل در صدر قرار گرفته 
است كه »زودتر از انتظار توانسته آلمان را از ركود اقتصادي 

برهاند.«
خانم شوئنبرگ افزود؛ »امسال سال خوبي براي زنان قدرتمند 
اين معني است كه شركت  به  اقتصادي  بوده است. مشكالت 
بنابراين  هاي تجاري و كشورها دائمًا به دنبال تغيير باشند، 
زن  رهبران  براي  زيادي  هاي  فرصت  ما شاهد  كنم  مي  فكر 

خواهيم بود.« 

  رابطه شرایط سخت و قد رئیس جمهور
هنگامی كه شرايط سخت می شود، قد رئيس جمهور هم بلندتر می شود، يا دست كم اين چيزی است كه  تری پتيجان، روانشناس 
 11 چهره  ويژگی های  و  سن  قد،  پتيجان  تری  می كند.  اّدعا  جنوبی  كارولينای  در  كارولينا  ساحلی  دانشگاه  از  اجتماعی 
رئيس جمهور انتخاب شده اياالت مّتحده در طول 75 سال گذشته را مورد بررسی قرار داد و آن ها را با نشان گرهای اقتصادی 

و اجتماعی مانند درصد بيكاری و نرخ زاد و ولد مقايسه كرد.
بلند قد تر را  پتيجان می گويد: »چيزی كه مشهود است، اين است كه هر وقت شرايط سخت تر می شود، مردم رئيس جمهور 
ترجيح می دهند«. از رؤسای جمهور بلندقد اياالت متحده در اين دوره می توان به فرانكلين روزولت، كه اياالت متحده را در 
دوران ركود بزرگ هدايت كرد و 188 سانتيمتر قد داشت، اشاره كرد و همچنين به بيل كلينتون، كه با عبارت مشهور »احمق، 
مسئله اقتصاد است« توانست دوره رياست جمهوری بوش پدر را به يك دوره محدود كند، بلندی قامت او نيز 189 سانتيمتر 
انتخابات دهه 1940 توانست به  نيز می توان به هری ترومن نسبتًا كوتاه قد اشاره كرد كه در دو  از سوی ديگر  بود.البّته 
پيروزی برسد. البّته به اّدعای پتيجان تنها تأثير زمان های سخت، بلندی قامت رؤسای جمهور نيست، بلكه سبب می شود كه 
مردم در بين قدبلندها به افرادی با چانه های بلندتر و چشمان ريزتر رو بياورند. به باور او رأی دهندگان، اين ويژگی ها را در 
كنار توانايی و سّن افراد برای انتخاب رئيس جمهور در نظر می گيرند، )خصايصی كه اگر كسی آن ها را داشته باشد، می توان 
اميدوار بود كه در زمان های دردسر و سختی، بتواند ايمنی و نجات را برای مردم به ارمغان بياورد(. نتايج اين تحقيق، هفته 

گذشته در يك همايش انجمن روانشناسان آمريكا در تورنتوی كانادا ارائه شد.  



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

سپتامبر 2009 در محل جديد خود آغاز می كند.

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

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

مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی امتحانات جی سی اس اس 
)GCSE ( و A level  فارسی ميباشد و اين امتحانات زير نظر 

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

مدرسه صمد بهرنگی دارای يک کادر آموزشی ماهر و با تجربه می 
باشد ) آموزگارانی با بيش از 15 سال تجربه آموزگاری در ايران و 

در انگلستان(. در اين مدرسه از
 شيوه های پيشرفته آموزشی استفاده ميشود.

آدرس جديد مدرسه:

Crowland Primary School, London N15 6UX
 Seven sisters Station :نزديكترين ايستگاه آندرگراند

South Tottenham:نزديكترين ايستگاه قطار رو زمينی
اتوبوسهای:

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

تلفن مدیر مدرسه: 07840275265 )خانم براهنی(  
تلفن کانون: 02077000477               

جهت ثبت نام و اظالعات بيشتر با شماره تلفن 02077000477  با كانون ايرانيان لندن و يا با مدير 
مدرسه خانم براهنی با شماره 07840275265 تماس بگيريد.
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کودتا از درون
ر.اعتماد

11سپتامبر روز تاريخ سازی است هم برای امريكا و هم برای شيلی. در هر دو كشور اتفاقی خونين 
رخ داد تا اين روز از صفحه ذهن ملت اين دو كشور هرگز پاك نشود. در 11 سپتامبر 1973 تركيبی 
از نيروهای نظامی شيلی )ارتش، نيروی دريايی، هوايی( كودتا عليه دولت آلنده را به انجام رساندند 
و طی به توپ بستن قصر محل سكونت سالوادور آلنده او جان باخت. كودتای سال 1973 رسمًا به 
دوران رياست جمهوری دموكراتيك كه در سال 1925 بنا به قانون اساسی شيلی به تصويب رسيده 

بود، پايان داد. در خاطرات پينوشه آمده است كه او طراح اصلی توطئه بوده است و از مقام خود به 
عنوان فرمانده كل به منظور هماهنگ كردن نيروهای نظامی قبل و بعد از كودتا، سوءاستفاده كرده 
خصوص  به  است،  بسيار  شبهه  و  شك  جريان  اين  در  پينوشه  خود  سخنان  مورد  در  البته  است. 
اينكه گاهی گفته می شود او كودتا را به راه انداخت ولی شواهدی در اين زمينه كه او يكی از به راه 

اندازندگان كودتا باشد، وجود ندارد. 
در ماه های بعد از كودتا حزب حاكم كتابی به نام ال ليبرو بالنكو دل كامبيو )كتاب سفيد تغيير حكومت 
در شيلی( را انتشار كرد كه منظور از چاپ آن موجه و قانونی جلوه دادن كودتا بود. در اين كتاب 
اظهار شده بود كه خود- كودتايی به صورت واضح قابل پيش بينی بود و خود دولت آلنده نيز در آن 
شركت داشته است )طرح زتا(. سازمان اطالعاتی امريكا در مورد اين ادعا ها می گويد، برنامه زتا تنها 
يك نوع تبليغ سياسی دولتی است؛ تبليغی كه همچنان تعدادی از تاريخ نگاران شيليايی به آن استناد 
می كنند. آگوستو پينوشه در سال 1915 در شهر بندری والپاريزو واقع در شيلی به دنيا آمد. پدرش 
ورا و مادرش آولينا حدود قرن 18 ميالدی به شيلی مهاجرت كرده بودند و از جمله مهاجرين شيليايی 
محسوب می شدند. او مدارس ابتدايی و راهنمايی )مرحله دوم تحصيل( را در صومعه سن رافائل در 
شهر والپاريزو گذراند. در سال 1937 به هنگ چاكابوكو در پارگوته نام نويسی كرد و دو سال بعد 
در سال 1939 با درجه ستوانی به هنگ ميپو نكه، پادگانش در شهر والپاريزو نقل مكان كرد و سپس 
دوباره در سال 1940 به مدرسه سواره نظام بازگشت. در سال 1943 با لوچيا هريارت ازدواج كرد. 
اين زن برای او پنج بچه به دنيا آورد كه سه دختر )آينز لوچيا، ماريا ورونيكا، جاكولين ماری( و دو 

پسر )آگوستو اوسوالدو و ماركو آنتونيو( بودند. 
در اواخر سال 1945 به هنگ كاراپانگو پيوست كه در شمال شهر ايكويكه مستقر شده بود. در سال 
1948 به دانشگاه جنگ وارد شد اما به دليل اينكه جوان ترين مامور نظامی بود و وظيفه سرويس 
رسانی به منطقه زغال سنگ لوتا را برعهده او گذاشته بودند، نتوانست تحصيلش را ادامه بدهد. در 
سال بعد دوباره به دانشگاه جنگ برگشت. پس از اينكه مقام مامور رئيس ستاد مركزی را در سال 
1951 به دست آورد توانست به عنوان استاد در دانشگاه جنگ، جغرافيای جنگی و ژئوپولتيك تدريس 
كند. او همچنين به عنوان سردبير مجله سين آگويالس )يك هزار عقاب( نيز فعاليت می كرد. در اوايل 
سال 1953 با باالترين رتبه، برای دوسال او را به هنگ رانكاگوا در امريكا فرستادند و در همان زمان 

به درجه پروفسوری نائل شده و به سانتياگو برای تصاحب پست جديد نقل مكان كرد. 
در  مساعی  تشريك  كردن  بيشتر  برای  نظامی  ماموريت  برای  سازمانده  عنوان  به   1956 سال  در 
دانشگاه جنگ برگزيده شد. اين انتخاب را گروهی از افسران جوان ترتيب داده بودند كه او مجبور به 
معلق گذاشتن تحصيلش در رشته حقوق برای انجام اين وظيفه شد. اين ماموريت سه سال و نيم به 
طول انجاميد. طی اين سه سال و نيم او بيش از پيش به تدريس در رشته های ژئوپولتيك، جغرافيای 
او را به دفتر  نظامی و سياست های اطالعاتی پرداخت. در اواخر سال 1959 به شيلی بازگشت و 
مركزی مقر لشگر شيلی فرستادند كه در آنتوفاگستا قرار داشت. همچنين طی اين موفقيت توانست به 

قائم مقامی دانشگاه جنگ نيز برسد. 
در سال 1968 سير موفقيت ها بيشتر شد، ابتدا فرمانده ستاد در لشگر دوم شيلی شد سپس به عنوان 
فرمانده كل لشگر ششم در ايكويكو گماشته شد. پينوشه توسط خود سالوادور آلنده در سال 1973 به 
عنوان فرمانده كل لشگر برگزيده شد و اين درست چند ماه قبل از اين بود كه كودتا به وقوع بپيوندد 
و آلنده از حكومت خلع شود. بعد از كودتا اعضای گروه سری، به منظور رياست جمهور شدن يكی 
از چهار عضو برجسته برنامه ريزی می كنند. اين در حالی بود كه پينوشه در مدت بسيار كمی جای 

پای خود را در گروه به عنوان رهبر تثبيت كرد و سپس خود را به عنوان »رهبر ملی« خطاب كرد و 
در تاريخ 17 اكتبر 1974 خودش را رسمًا به عنوان رئيس جمهور شيلی برگزيد. 

ژنرال لينت نماينده نيروی هوايی پس از چندی با سياست های پينوشه مخالفت كرد ولی پينوشه او را 
مجبور به بازنشستگی اجباری كرد و ژنرال فرناندو را به جای او جايگزين كرد. 

پينوشه در سال 1980 مقدمات يك همه پرسی به منظور تصويب قانون اساسی جديد را فراهم كرد. 
قانون اساسی جديد توسط جيم گازمان يكی از وابستگان پينوشه تهيه و ارائه شده بود و اين اقدامات 
و اقدامات ديگر از جانب جناح راست حاكم پست رياست جمهوری را كاماًل در اختيار پينوشه قرار 
داد. قانون اساسی جديد، منجر به به وجود آوردن پست ها و رده های جديد دولتی در شيلی شد 
كه از جمله آنها می توان به قوانين ديوان محكمه و سازمان اطالعات و امنيت شيلی اشاره كرد. اين 
قانون اساسی همچنين يك نسخه سهل الوصول را در سال 1988 به مردم شيلی تجويز كرد كه در 
يك رفراندوم تك انتخابی، مردم مجبور به انتخاب مجدد پينوشه برای پست رياست جمهوری شدند. 
در مورد اين همه پرسی فرمايشی نيز مدارك بسياری در دست است كه كاماًل فرمايشی و همچنين 

همراه با تقلب بوده است. 

در سال 1983 نيروهای مخالف با رژيم وقت شروع به سازماندهی كردند. اين نيروها اكثراً جنبش های 
كارگری را شامل می شدند كه موجب تحريك و عكس العمل های نظامی و سختگيرانه از جانب دولت و 
پليس وقت شدند كه سر بريدن پروفسور ژوزه مانوئل پارادا روزنامه نگار مانوئل گويررو و سانتياگو 
ناتينو از اين جمله بود. البته انجام اين كارها از جانب دولت منجر به استعفای ژنرال كيزر مندوزا در 
سال 1985 از كميته سری شد. در سال 1986 سازمان اطالعات و امنيت موفق به كشف نزديك به 80 
تن انواع اسلحه های سبك و سنگين از يك مركز ماهی گيری كوچك در كاريزال باجو شد. اين اسلحه 
ها از تفنگ ها و مواد منفجره سی4 و انواع موشك های زمين به زمين تشكيل می شدند و توسط آلمان 
غربی و شوروی برای كمك به گروه های كمونيستی شيلی فرستاده شده بود. در ماه سپتامبر اسلحه 
های رسيده از منابع مشابه در يك ترور نافرجام عليه پينوشه استفاده شد كه تنها پنج تن از محافظين 
پينوشه را كشت و همچنين پس از آن ماشين زره پوش مخصوص پينوشه هدف يك راكت كه منفجر 
نشد قرار گرفت و پينوشه دوباره جان سالم به در برد. پس از كودتا، ده ها هزار نفر از مردم پايتخت 

دستگير شده و در استاديوم فوتبال شهر سانتياگو كه به يك قتلگاه مبدل شد، محبوس شدند. 
هزاران نفر در زندان های نظامی با توسل به وحشيانه ترين روش ها كشته شده و هرگز سرنوشت 
حمايت  تحت  ديكتاتوری  دوره  افكند،  می  سايه  بر شيلی  نمی شود. حكومت وحشت  آنها مشخص 
امريكای ژنرال آگوستو پينوشه كه 16 سال طول كشيد، سياه ترين دوران تاريخ شيلی محسوب می 
شود. سرانجام در سال 1989 ميالدی ژنرال پينوشه ناگزير به كناره گيری از قدرت شد و كشور 
شيلی به طور مسالمت آميزی بار ديگر راه دموكراسی را در پيش گرفت. پينوشه به خاطر جناياتش 

هرگز مجازات نشد و در 10 دسامبر سال 2006 در سن 91 سالگی در شهر سانتياگو درگذشت.
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داکا، شهر ریکشا
ترجمه و تاليف: جهانگير چراتی

داكا مركز كشور بنگالدش، شهری تاريخی با قدمت چندصدساله است. اين 

شهر با حومه 12 ميليون و 300 هزار نفر جمعيت دارد.
داكا مركز كشور بنگالدش، شهری تاريخی با قدمت چندصدساله است. اين 
شهر با حومه 12 ميليون و 300 هزار نفر جمعيت دارد. با وجودی كه داكا 
در سال های اخير رشد سريعی داشته ، هنوز مشكالت متعددی دارد كه فقر 
گسترده مردم از جمله آنهاست، ضمن اين كه در شهر فرصت های اشتغال 

برای زنان خيلی كم است. 
داكا در دوره حكومت پادشاهان مغولی در قرن هفدهم ميالدی، جهانگير 
ناگار خوانده می شد و مركز بزرگ تجارت جهان اسالم در شبه قاره هند 
بود اما داكا امروزی در دوره استيالی بريتانيا بر شبه قاره در قرن نوزدهم 
روبه توسعه گذاشت و خيلی زود بزرگترين شهر بنگال پس از كلكته شد 
كه حاال به كولكته تغييرنام داده است. پس از تقسيم هند در سال 1947 داكا 

پايتخت كشور جديد بنگالدش شد. 
است.  بنگالدش  كشور  اقتصادی  و  فرهنگی  سياسی،  مركز  جديد  داكای 
حدود 72 درصد ساكنان داكا باسوادند، در حالی كه درصد بيسوادی در 

ديگر شهرهای بنگالدش باالست. 
از آنجا كه سيل مهاجرت به داكا از ديگر جاهای بنگالدش گسترده بود، 
جمعيت شهر خيلی سريع افزايش يافته و معضالتی برای آن ايجاد شده كه 
يكی از آنها، مشكل ترافيك است. به همين علت، دولت ايجاد شهرك هايی 
را در حومه داكا در برنامه توسعه شهری خود قرار داده است. اجرای اين 

برنامه سبب شده تا ميليون ها نفر در حومه شهر اقامت كنند. 
با وجودی كه داكا در سال های اخير رشد سريعی داشته ، هنوز مشكالت 
متعددی دارد كه فقر گسترده مردم از جمله آنهاست، ضمن اين كه در شهر 

فرصت های اشتغال برای زنان خيلی كم است. 
● باران های سيل آسا 

داكا در مركز كشور بنگالدش واقع شده و رود بريگانا از كنارش می گذرد. 
شهر به دلتای سفلی رود گنگ دسترسی دارد. 

داكا هوايی گرم و مرطوب دارد. اين شهر روی نوار مناطق باران خيز حاره 
قرار دارد كه گاه باران هايی سيل آسا، خانه های زيادی را ويران می كند و 

هزاران نفر آواره و بی خانمان می شوند. 
باران  درصد   80 است.  سانتيگراد  درجه   25 ساالنه شهر  دمای  ميانگين 
ساالنه شهر بين ماه های می و سپتامبر می بارد. بارش ساالنه باران در 

داكا بيش از 1800 ميلی متر است. 
يكی از معضالت داكا، سطح پايين بهداشت عمومی است كه هرساله جان 
فزونی  در حال  پيوسته  و آب شهر  هوا  آلودگی  را می گيرد.  نفر  هزاران 

است. 
پليس  مركز   12 در  نيرو   6000 و  تشكيل شد   1976 در سال  داكا  پليس 
داشت؛ اما با افزايش جمعيت شهر، تعداد مراكز به 33 و شمار نيروها به 
23 هزار نفر افزايش يافته است. با اين همه، جرم و جنايت در شهر فزونی 

گرفته است. 
همين  به  است.  پيشرفته  تجهيزات  و  نداشتن وسايل  پليس،  اصلی  مشكل 
علت بعضی وقت ها برای مقابله با آشوب و ناامنی، نيروهای ارتش هم به 

كمك پليس می روند. 
● 400 هزار ريكشا در شهر 

مردم  از  زيادی  شمار  شهر  اين  در  ناميد.  ريكشا  شهر  می شود  را  داكا 
اتوريكشا دارند و با حمل مسافر، زندگی خود و خانواده اشان  يا  ريكشا 
همين  دارد.  وجود  ريكشا  هزار   400 حدود  داكا  شهر  در  می گذرانند.  را 
نشان می دهد كه شغل درصد درخور توجهی از مردم شهر راننده ريگشا 

هستند. 
آنهايی كه وضع مالی بهتری دارند، با اتوريكشا كار می كنند و بقيه مجبورند 
خودشان ريكشای خود را بكشند و مسافران را جابه جا كنند. بسياری از 
مردم شهر كارهای سطح پايين خدماتی انجام می دهند و حدود 800 هزار 

نفر در صنايع بافندگی مشغول به كارند. 
بسياری از روستانشينان برای فرار از فقر و يافتن شغلی، به داكا می روند 

و حاضرند با روزی كمتر از 10 دالر كار كنند تا شكمشان سير شود. 
● كالج 109 ساله 

بنگالی، زبان رسمی بنگالدش است كه بيشتر اهالی داكا به آن تكلم می كنند، 
البته لهجه های گوناگونی را می شنويد. 

دانشكده  و  كالج  زيادی  شمار  داكا  شهر  سال   109 قدمت  با  داكا،  كالج 
دارد كه قديمی ترين آنها، كالج داكاست كه در دوره هند بريتانيا در 1840 
به  داكا،  دانشگاه های  و  كالج ها  دارد.  بين المللی  اعتباری  و  شد  تاسيس 
دولتی و خصوصی تقسيم می شوند و دانشجويان می توانند تا مقطع دكترا 

در رشته های مختلف تحصيل كنند. 
دانشگاه داكا، بزرگ ترين دانشگاه دولتی در بنگالدش، با 30 هزار دانشجو 
و 1300 استاد است. اين دانشگاه، 18 مركز تحقيقاتی و 70 دانشكده، گروه 
و  فناوری  دانشگاه  و  ناگار  جهانگير  دانشگاه  دارد.  موسسه  و  آموزشی 
محسوب  داكا  شهر  در  عالی  آموزش  معتبر  مراكز  ديگر  از  مهندسی 

می شوند. 
به اين مجموعه بايد كالج پزشكی داكا و كالج پزشكی سليم اهلل را اضافه 
و  می دهد  رخ  دانشجويی  اغتشاش های  گهگاه  داكا  دانشگاه های  در  كرد. 

دانشجويان با پليس درگير می شوند. 
و  شهر  اهالی  كه  دارد  متعددی  گردشگری  و  تفريحی  مراكز  داكا،  شهر 
گردشگران از آنها استفاده می كنند. همين مراكز سبب شده تا داكا برای 
جذب  با  بنگالدش  و  باشد  داشته  زيادی  جذابيت  خارجی  گردشگران 

گردشگر، درآمد خوبی را كسب كند. 
قلعه الله باغ، يكی از جاذبه های شهر است. اين قلعه در سال 1678 ميالدی 
بنا شده و در بخش كهنه شهر قرار گرفته. در همين بخش مساجد و بناهای 
قديمی را می بينيد كه معماری خاص خود را دارند و شما را به سفری در 
دل تاريخ می برند. يكی از زيباترين اين مساجد، مسجد حسين داالن است. 
موزه ملی شهر در قسمت شمالی آن واقع شده كه به شهر جديد معروف 
است. در اين موزه مجموعه ای ارزشمند و كم نظير از آثار هنری، صنايع 

دستی هندوها و بودائيست های قديمی و مغول نگهداری می شود. 
از 191  داكا يك باغ وحش بزرگ هم دارد كه در آن حدود 2150 جانور 
به  باغ وحش در زمينی  دارند.  قرار  تماشای عالقه مندان  گونه در معرض 
وسعت حدود 60 هكتار بنا شده و يك درياچه بزرگ به وسعت 10 هكتار 
دارد كه در آن انواع آبزيان به چشم می خورند. اين باغ وحش در 23 ژوئن 

1974 گشايش يافت. 
● جشنواره ها 

برگزار  فرهنگی  و  هنری  جشنواره های  داكا  در  بار  چند  سال،  طول  در 
پس  هندوهاست.  بزرگ ترين جشنواره های  از  برخی  مركز  داكا  می شود. 
از مسلمانان، هندوها بيشترين جمعيت بنگالدش را تشكيل می دهند كه 10 
درصد از كل جمعيت اين كشورند؛ اما سال نو در بنگالدش براساس تقويم 
بنگالی، روز اول ماه بويشاخ )Bioshakh( برابر با 14 آوريل است. در اين 
روز شهر داكا و ديگر جاهای بنگالدش غرق نور و رنگ می شوند و مردم 
به شادی و جشن می پردازند. در اولين روز سال، جشنواره هايی برگزار 
می گردد كه هنری، موسيقيايی، فرهنگی و اجتماعی هستند و هريك جلوه 
خاص خود را دارند. البته در 31 دسامبر، يعنی در آغاز سال نو ميالدی 
نيز جشن سال نو برگزار می شود، چون تقويم رسمی بنگالدش، ميالدی 

است. 
از آنجا كه اكثريت مردم بنگالدش مسلمانند و اين كشور، سرزمين اسالمی 

است، مردم اعياد اسالمی،  بويژه عيد فطر و عيد قربان را با شكوه تمام 
جشن می گيرند و به خريد عيد و ديد و بازديد می روند. برای مسلمانان 
بنگالدش، اعياد فطر و قربان بسيار مهم تر از آغاز سال نو ميالدی بنگالی 

است. 
● بوستان آبی 

به گردش  آنجا  دارد كه مردم شهر در  داكا 2 بوستان سرگرمی  شهر 
ديگر  و  پادشاهی  فانتزی  بوستان  يكی  می پردازند.  همگانی  ورزش  و 
بوستان آبی ناندان است. بوستان ناندان يكی از بزرگ ترين جاذبه های 
استخرها و حوضچه های  بوستان  اين  داكاست.  و ورزشی  گردشگری 
از  متعددی دارد كه هريك با سليقه خاصی ساخته شده اند. كسانی كه 
استخرهای اين بوستان برای شنا استفاده می كنند، بايد لوازم شخصی 
از جمله حوله همراه داشته باشند. البته خود بوستان تسهيالتی دارد و 
كسانی كه حوله و ديگر ملزومات شنا را نداشته باشند، می توانند در محل 
بوستان آنها را كرايه كنند و مبلغی بپردازند. بوستان آبی، استخرهای 
خروشان  رودخانه  خانوادگی،  استخرهای  آبی،  سرسره های  موج، 
دارد. كسانی  در خود  را  آبی  از جاذبه های  ديگر  بسياری  و  مصنوعی 
كه از استخر موج استفاده می كنند، اين احساس در آنها بوجود می آيد 
كه گويی در دريا شنا می كنند و بايد با موج دريا مقابله كنند. بوستان 
آبی ناندان همه روزه از 11 صبح تا 9 شب باز است، البته روزهای جمعه 
برنامه های نمايشی و فرهنگی سرگرم كننده هم ارائه می دهد. اتوبوس ها 

از چند نقطه شهر، عالقه مندان را به اين بوستان می برند. 
● ورزش در داكا 

تسهيالت  و  امكانات  بنگالدش،  پايتخت  داكا،  نفری  ميليون   12 شهر 
بسياری شان  كه  شهر  جمعيت  به  باتوجه  اما  دارد،  گوناگونی  ورزشی 
فقير يا كم درآمدند، امكانات ورزشی در دسترس همه نيست و از اماكن 
ورزشی خصوصی كسانی استفاده می كنند كه وضع مالی بهتری دارند. 
ورزش  منظم  طور  به  مردم  از  توجه ای  درخور  درصد  علت  همين  به 
نمی كنند يا اين كه دسترسی به امكانات مناسب ورزشی ندارند، اما اينها 
فعاليت  به سراغ  تا كسانی كه دوستدار ورزش هستند،  سبب نمی شود 

ورزشی مورد عالقه خود نروند. 
مثال بچه ها در كوچه ها، خيابان های خلوت يا خرابه  ها و زمين های خاكی 
و گل آلود حاشيه شهر فوتبال بازی می كنند. البته مدارس و دانشگاه ها 
ورزش های  در  بويژه  كردن  ورزش  برای  را  تسهيالتی  امكان،  جای  تا 

كريكت و فوتبال فراهم آورده اند. 
بنگالدش است.  فوتبال و كريكت، محبوب ترين ورزش ها در داكا و كل 
اين دو ورزش  در زمان سلطه بريتانيا، به بنگالدش كه بخشی از بنگال 
بزرگ بود، راه يافت. درباره اهميت كريكت در بنگالدش همين بس كه 
مسابقات جام جهانی كريكت كه معتبرترين رويداد اين ورزش  در جهان 

است، در سال 2011 در داكا برگزار خواهد شد. روزهای تعطيل خيلی از 
جوانان كريكت بازی می كنند، اما ورزشكاران اين رشته كه شمارشان كم 
انجام  جديت  با  را  تمريناتش  و  می كنند  كريكت بازی  روز  هر  نيست،  هم 
درآمد  و  هستند  حرفه ای  بنگالدش  كريكت  بازيكنان  از  می دهند. شماری 

خوبی دارند و در زمره قشر مرفه اين كشور فقير به حساب می آيند. 
● موج فوتبال 

موج جهانی فوتبال به بنگالدش هم رسيده و اين ورزش در داكا و ديگر 
شهرهای بنگالدش چنان پيشرفتی كرده كه حتی كريكت را به ورزش دوم 
تبديل كرده است. حاال كودكان داكا و ديگر شهرهای بنگالدش با اشتياق 
وصف ناپذيری دنبال توپ می دوند و آرزو می كنند روزی در تيم های مطرح 
اين كشور بازی كنند يا به تيم ملی راه يابند. بزرگ ترين باشگاه ورزشی 
خارج  در  آن  كريكت  و  فوتبال  تيم های  كه  دارد  نام  محمدان  داكا،  شهر 
از مرزهای بنگالدش نيز شهرت دارند و موفقيت هايی به دست آورده اند. 
زمانی ناصر حجازی دروازه بان سابق تيم ملی ايران سرمربی تيم فوتبال 
محمدان بود و توانست اين تيم را تا مراحل بااليی در جام باشگاه های آسيا 

باال ببرد و به آن آوازه ای آسيايی بخشيد. 
باشگاه ورزشی محمدان در سال 1933 تشكيل شد و امروزه شمار زيادی 
اين  امكانات  از  روزها  ديگر  و  تعطيل  روزهای  در  داكا  شهر  جوانان  از 

باشگاه استفاده می كنند. 
كه  بنگالدش  ملی  ورزشگاه  در  را  خود  بازی های  محمدان،  فوتبال  تيم 
گنجايش 32 هزار تماشاگر را دارد، برگزار می كند، اما از آنجا كه شمار 
است، ورزشگاه  كم  آنها  دغدغه ورزشی  و  فقيرند  اهالی شهر  از  زيادی 

كوچك شهر 12 ميليونی داكا، خيلی وقت ها پر از تماشاگر نمی شود. 
تيم فوتبال محمدان بين سال های 1957 تا 1999، 15 بار قهرمان رقابت هاب 
شرقی  بخش  كشور  اين  اول،  دوره  چند  البته  كه  شد  بنگالدش  باشگاه  
پاكستان، با نام پاكستان شرقی بود. محمدان بين سال های 1957 تا 1966 
نيز 5 بار فاتح جام استقالل شد. تيم محمدان چند بار در مسابقات بين المللی 
كه در داكا برگزار شد، به عنوان قهرمانی رسيد. بيشترين توفيق اين تيم در 

دوره مربيگيری ناصر حجازی كسب شده است. 
● پارك ملی وسيع 

 40 در  بنگالدش  ملی  پارك  داكا،  و گردشی  تفريگاه ورزشی  بزرگ ترين 
 1200 پردرخت،  و  زيبا  و  پارك وسيع  اين  است.  كيلومتری شمال شهر 

هكتار وسعت دارد. درخت های كهنسال جنگل آن با شكوه و زيبايند. 
مختلف  فعاليت های  و  قايقرانی  و  پيك نيك  برای  تسهيالتی  پارك  اين  در 
داكا  اهالی  از  نفر  هزاران  تعطيل  روزهای  مهياست.  تفريحی  و  ورزشی 
می روند.  جنگلی  زيبای  پارك  اين  به  خارجی  گردشگران  از  شماری  و 
آنجا را مكانی مطلوب برای ورزش كردن  پياده روی  عالقه مندان ورزش 
و  پياده روی  به  ها  ساعت  رويايی اش،  و  جالب  مسيرهای  در  و  می دانند 
هم  جنگلی  پارك  درياچه های  می پردازند.  جالب  طبيعی  مناظر  تماشای 

جاذبه های خاص خود را دارد. 
قايق های پارويی و موتوری در اختيار دوستداران ورزش قايقرانی قرار 
باغ های سوراواردی  اين ورزش می پردازند.  به  آنها ساعت ها  می گيرد و 
در  ورزش  عالقه مندان  كه  عمومی شهرند  گردشگاه های  ديگر  از  بالدا  و 

طبيعت از آنها به طور گسترده استفاده می كنند.
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

مژده به هموطنان گرامی
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری
 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های 

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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ارتباط باکتري اسهال و سرطان روده  

  
تواند  باكتري اسهال مي  اند  دانشگاه جان هاپكينز در يك پژوهش جديد دريافته  ان  دانشمند 
باعث بروز برخي از انواع سرطان روده شود. اين دانشمند ان در شرايط آزمايشگاهي دريافته 
اند كه باكتري مولد اسهال چطور مي تواند باعث بروز برخي از سرطان هاي روده يي شود. 
پژوهشگران مي گويند نسخه هايي از يك باكتري معمولي موسوم به »باكتروئيدز فراگيليس« 
كه گونه يي از باكتري هاي ETBF است، سلول هايي را در سيستم ايمني بدن فريب مي دهد 
تا اجازه دهد بافت هايي در روده دچار التهاب شوند. اين التهاب پيش زمينه رشد غيرطبيعي 
و مخرب بافت هاي مزبور در روده است. دكتر »سينتيا سيرز« متخصص بيماري هاي عفوني 
در دانشگاه جان هاپكينز در اين باره اظهار داشت؛ »اين باكتري مي تواند هليكوباكتر پيلوري 
سرطان روده باشد.« دكتر »سيرز« دريافته است كه باكتري روده يي ETBF به همان شيوه يي 
كه »هليكوباكتر پيلوري« باعث بروز تومورهاي معده مي شود، مي تواند در روده با استفاده 
از بافت هاي ملتهب باعث بروز سرطان روده يي شود. به گزارش سالمت نيوز »هليكوباكتر 
پيلوري« عامل اصلي بروز زخم معده است كه در شرايط حاد مي تواند سبب بروز سرطان 

معده شود.  

سندرم پاي بي قرار در کمین سالمندان  
 بيماري پاي بي قرار نوعي اختالل خواب است كه افراد سالمند بيشتر در معرض ابتال به اين 
بيماري قرار دارند. دكتر »سيامك رياحي« متخصص اختالالت خواب در گفت وگو با ايسنا گفت؛ 
درد،  به صورت گزگز، سوزش،  و  پاها كرده  در  ناخوشايندي  احساس  فرد  بيماري  اين  »در 
خواب رفتگي و غيره تظاهر مي كند.« وي تاكيد كرد؛ »اين احساس معمواًل زماني رخ مي دهد كه 
بيمار دراز كشيده يا براي مدت طوالني مي نشيند و حركت پاها و راه رفتن و خم كردن زانوها 
مي تواند به طور موقت اين درد را كاهش دهد.« دكتر رياحي افزود؛ »بيماري بي قراري پا در 
بعضي از خانواده ها به صورت ارثي ديده مي شود و نيز در دوره بارداري و به خصوص ماه 
هاي آخر بارداري بيشتر مشاهده مي شود.« اين متخصص اختالالت خواب تصريح كرد؛ »اين 
بيماران معمواًل هنگام خوابيدن دچار مشكل شده و به دليل نداشتن خواب نامناسب در طول 
روز نيز خواب آلود هستند. عالوه بر اين، افراد سالمند بيشتر استعداد ابتال به اين بيماري را 

دارند.«   

درمان افسردگي با مصرف نمک  
 

 نتايج تحقيقات حاكي است مصرف نمك كافي در درمان افسردگي نقش موثري دارد. محققان 
دانشگاه يووا طبق تحقيقاتي كه انجام داده اند، دريافته اند نمك به طور طبيعي خلق را بهبود مي 
بخشد و مصرف مقدار متناسب آن مي تواند براي بهبود روحيه مفيد باشد؛ چرا كه مواد موجود 
در نمك مي تواند به عنوان يك ماده طبيعي ضد افسردگي عمل كند. از آنجايي كه داروهاي 
ضد افسردگي موجود داراي عوارض نسبتًا بااليي هستند، بنابراين با گنجاندن نمك مي توان 
به بيماران افسرده با عوارض كمتر كمك كرد. به گزارش سالمت نيوز البته الزم به ذكر است 
مصرف زياد نمك، باعث افزايش فشار خون شده و بسيار خطرناك است. پس تنها با اضافه 
كردن اندكي نمك به مواد غذايي روزانه و كنترل مرتب فشار خون مي توان افسردگي را درمان 

كرد. همچنين يد موجود در نمك بيماري هاي تيروئيد را كاهش مي دهد.   

هشدار درباره نوع وخیم آنفلوآنزاي خوکي  
  

خوكي  آنفلوآنزاي  از  شديدي  نوع  مشاهده  از  پزشكان  كرد  اعالم  بهداشت  جهاني  سازمان 
گزارش مي دهند كه مستقيمًا ريه ها را هدف قرار مي دهد و موجب بروز نوع وخيم و شديد 
بيماري حتي در افراد سالم و جوان مي شود؛ به طوري كه اغلب براي معالجه اين بيماران درمان 
هاي پرهزينه بيمارستاني مورد نياز است. در برخي از كشورها گزارش شده است كه حدود 
15 درصد از بيماران مبتال به اين آنفلوآنزاي جديد كه در بيمارستان بستري مي شوند نيازمند 
مراقبت هاي شديد پزشكي هستند و بار زيادي را به سيستم هاي مراقبت هاي بهداشتي عمومي 
تحميل مي كنند. در بيانيه سازمان جهاني بهداشت تاكيد شده است اقدامات الزم و آماده سازي 
ها براي پاسخگويي به اين نياز فزاينده در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بايد انجام شود؛ چرا كه 
ممكن است تعداد مبتاليان به نوع شديد اين بيماري ناگهان افزايش پيدا كند. به گزارش سالمت 
نيوز اين سازمان تخمين زده است بيش از 230 ميليون نفر در جهان به بيماري آسم و بيش 
از 220 ميليون نفر به ديابت مبتال هستند و هر دو بيماري خطر ابتال به آنفلوآنزاي خوكي را 

تشديد مي كند.   

استفاده از ام پي تري براي نجات جنین  
 

 محققان هندي دستگاهي را بر پايه فناوري ام پي تري توسعه دادند كه در موارد خطر براي 
يا پزشك معالج را آگاه مي كند. محققان »موسسه  با توليد سيگنال هاي صوتي، مادر  جنين 
مهندسي و فناوري مانوهارباي پاتل« هند اين سيستم جديد كنترل وضعيت سالمت جنين را 
ارائه كردند كه بر پايه فناوري ام پي تري است. اين دستگاه نوآورانه كارديولوژيكي مي تواند 
زندگي بسياري از جنين هايي را كه در دوره بارداري در معرض خطر قرار مي گيرند، نجات 
در  را  جنين  قلب  توانند ضربان  مي  كه  است  شده  تشكيل  ميكروفن  دو  از  سيستم  اين  دهد. 
طول لحظاتي كه در آن مادر خواب يا در حال استراحت است، كنترل كنند و در موارد خطر با 
توليد سيگنال هاي صوتي به مادر يا پزشك هشدار دهند. در اين دستگاه ام پي تري جايگزين 
مكانيسم هاي فعلي در دسترس مي شود. در دستگاه هاي فعلي از امواج مافوق صوت استفاده 
مي شود. امواج مافوق صوت براي عملكرد به ميزان زياد و به مدت زمان طوالني منتشر مي 
شوند و مي توانند سالمت مادر و جنين را تهديد كنند. به گزارش مهر دستگاه هاي امروزي نمي 
توانند كنترل مداوم ضربان قلب جنين را به خصوص زماني كه مادر خواب است تضمين كنند. 

زماني كه مادر مي خوابد ممكن است جنين در موقعيت خطر قرار گيرد.  

نانولیزرها در 
دندان پزشکی
مجيد جويا:

توليد  به  فيزيك دانان  درحالی كه 
دست  نانو  مقياس  در  ليزرهايی 
يافته اند؛ كاربردهای جديدی از ليزر 
پوسيدگی  زودهنگام  تشخيص  در 
زودهنگام  اقدامات  و  دندان ها 

دندان پزشكی كشف شده است.
به زودی امواج ليزر بسيار باريك تر از امواج كنونی 
توانسته اند  مستقل  تحقيقاتی  گروه های  شد.  خواهند 
امواج  كردن  متمركز  برای  را  متفاوت  كامال  راه  دو 
ابزاری  با خلق  اول  بيابند؛ گروه  نانو  ابعاد  ليزر در 
باريك  ليزر را  نانومتر می خواهد  به قطر 44  كروی 
كند، و گروه ديگر می تواند ليزر را تا حدی متمركز 

كند كه از سوراخی به قطر فقط 5 نانومتر بگذرد.

امواج  منابع  عموما،  نيوساينتيست،  گزارش  به 
از  كمتر  تا  را  موج  يك  نمی توانند  الكترومغناطيسی 
موج  طول  برای  كنند.  متمركز  آن  موج  طول  نصف 
امواج در طيف مرئی نور، اين مقدار بين 190 تا 350 
گروه ها  موج،  شدن  كوچك تر  برای  است.  نانومتر 
پالسمون سطحی  كه  كردند  استفاده  ذراتی  شبه  از 
)نوسان های چگالی الكترون ها روی يك سطح فلزی( 
را  نور  كه  دارند  را  توانايی  اين  و  می شوند  ناميده 
جذب كنند، در سطح حركت كنند و انرژی را بازتاب 
كوچك تر  مرئی  امواج  طول موج  از  خيلی  آنها  دهند. 
هستند و در نتيجه می توان با استفاده از آنها، ليزر را 

در محدوده ای كوچك تر در اختيار داشت.

تركيب  ليزر،  آنها در يك  از  استفاده  نكته اصلی در 
آنها با يك واسطه است كه بتواند نور آنها را تقويت 

كند.

صفحه نقره
تحقيقاتی  گروه  توسط  كه  پالسمونيك«  »ليزر 
در  كاليفرنيا  دانشگاه  در  ژانگ  ژيانگ  رهبری  به 
ايجاد  برای  نوری  ليزر  يك  از  شده،  ساخته  بركلی 
پالسمون های سطحی در يك سيم نانو استفاده می كند 
تارهای  از  و  شده  طراحی  ابزار  اين  مخصوص  كه 
كادميوم سولفايد تابيده شده به هم با ضخامت 50 تا 

100 نانومتر تشكيل شده است.

اين سيم روی يك صفحه فلز نقره قرار می گيرد كه با 
اليه ای عايق پوشيده شده است. پالسمون های سطحی 
روی سطح نقره ايجاد می شوند و سيم كه آنها را نگاه 
می دارد، نقش تقويت كننده اين پالسمون ها را قبل از 

اينكه نور خود را آزاد كنند بازی می كند.

محققان نور ليزری را با طول موج 489 نانومتر ايجاد 
كردند و با استفاده از اين روش توانستند آن را به 
نانومتر   5 قطر  به  از شكافی  كه  كنند  متمركز  حدی 

بگذرد.

اين  از  مستقل  كامال  طور  به  و  ديگر  پژوهشی  در 
گروه، گروه ديگری كه زير نظر ميخاييل ناگينوف از 
دانشگاه ايالتی نورفولك در ويرجينيا كار می كردند، 
اسپيزر  را  آن  خود  كه  بسازند  دستگاهی  توانستند 
با  را  سطحی  پالسمون های  دستگاه  اين  نامبدند. 
توسط  نور  تقويت  شبيه  كه  می كند  تقويت  روشی 

ليزر است.

گوی های طاليی

نانومتر   14 قطر  به  طاليی  گوی های  از  روش  اين 
استفاده می كند كه اليه ای 15 نانومتری از مولكول های 
رنگ با پوشش سيليكا آن را پوشانده است. هنگامی 
كه اين گوی ها در آب قرار داده شوند و با استفاده از 
يك ليزر خارجی تحريك شوند، پوشش آن ها واكنش 
تا  كند  تقويت  و  دارد  نگاه  را  تا پالسمون ها  می دهد 
اين كه انرژی خود را به صورت فوتون های نور مرئی 

آزاد كنند.

آتالنتا  ايالتی جرجيا در  دانشگاه  از  استاكمن  مارك 
كردن  خاموش  و  روشن  برای  توانايی  كه  می گويد 
سريع اسپيزر می تواند جهت ساخت يك ترانزيستور 

در ابعاد نانو نيز به كار گرفته شود.

البته اين تنها استفاده جديد ليزر نيست. دندان پزشك ها 
ليزر  از  نباشد،  دور  خيلی  كه شايد  آينده ای  در  نيز 
به عنوان  نه  البته  استفاده های جديدی خواهند كرد، 
جايگزين دريل های پر سر و صدای دندان پزشكی، كه 
برای تشخيص زود هنگام پوسيدگی و منتفی شدن 

نياز به استفاده گسترده از اين دريل ها.

با استفاده از ليزر در دندان پزشكی ها برای تشخيص 
مراحل  در  دندان ها  سطحی  پوسيدگی  نقاط  دقيق 
ديگر  دندان،  عمق  به  مشكل  سرايت  از  قبل  و  اوليه 
نيازی به جلسات طوالنی و دردناك دندان پزشكی و 
تحمل دريل های وحشتناك برای سوراخ كردن دندان 

نخواهد بود.

در حال حاضر، دندان پزشكان پوسيدگی را با استفاده 
از عكس های اشعه ايكس و ابزارهای فلزی تشخيص 
هنوز  كه  وقتی  نمی توانند  ابزارها  اين  ولی  می دهند، 
دندان  مينای  در  خود  اوليه  مراحل  در  پوسيدگی 
است،  شدن  برداشته  قابل  راحتی  به  و  دارد  قرار 
دانشجوی  وانگ،  ديويد  ولی  دهند.  تشخيص  را  آن 
تحصيالت تكميلی دانشگاه سيدنی استراليا، به جای 
به كار بردن اين روش ها، بر روی استفاده از امواج 
هنگام  زود  تشخيص  برای  دندان  مينای  در  صوتی 

مشكل در مينای دندان تحقيق كرد.

امواج  می تواند  ليزر  يك  از  كم انرژی  كوتاه  امواج 
ضعيف صوتی را در سطح مينای دندان ايجاد كند. 
در آزمايش ها بر روی يك دندان كشيده شده، وانگ 
اين لرزه ها را با جمع آوری ليزر فروسرخ كه از سطح 
كشف  او  كرد.  حس  بود،  شده  داده  بازتاب  دندان 
كرد كه تغييرات در جنس مينای دندان كه ناشی از 
و  می گذارد  تاثير  صوتی  امواج  بر  است،  پوسيدگی 

الگوی آنها را تغيير می دهد.

جمع  سيستم  يك  طراحی  بعدی  قدم  وانگ،  گفته  به 
ما  نهايی  »هدف  می گويد:  او  بود.  خواهد  جورتر  و 
غير  و  هزينه  كم  موثر،  سريع،  راه  يك  به  رسيدن 
مينا  جنس  تغيير  هنگام  زود  ارزيابی  برای  مخرب 

خواهد بود«.
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سالمت

علمی

طراحی وب سایت

نگاهي به زمينه هاي فرهنگي اجتماعي گسترش شبه علم 

 بگو اهل کدام برجي 

تا بگویم کیستي 
 

دكتر مهدي زارع*

طالع بيني، ستاره بيني، انواع پيشگويي )به ويژه پيشگويي قطعي زلزله،(، 
و  فرازميني  موجودات  مورد  در  تخيلي   - علمي  هاي  داستان  بيني،  كف 
 ... و   )،( كنند  مي  زندگي  زمين  زير  در  كه  انساني(  )شبه  زنده  موجودات 
همگي از مصداق هاي شبه علم است. درباره چگونگي گسترش شبه علم 
يا جانشين شدن آن به عنوان علم و پذيرش آن و اقبال مردم به آن داليل 
از مهم ترين آنها اشاره  ادامه به برخي  بسياري مطرح شده است كه در 

مي كنيم.

عدم آگاهي به عنوان یکي از منابع شبه علم 

عدم آگاهي و بي اطالعي از منابع مهم شبه علم است. دو مثال زير از اياالت 
متحده ذكر مي شود.

- عدم آگاهي از محیط زیست
بيشتر امريكايي ها )75درصد( فكر مي كنند توليد برق از موارد غيرآلوده 

كننده محيط زيست صورت مي گيرد.
از سوخت هاي فسيلي  انرژي برق  دانند كه 70درصد  فقط 25درصد مي 

آلوده كننده حاصل مي شود. 
نيروگاه   104 مصرفي  سوخت  كنند  مي  گمان  امريكا  در  مردم  سوم  يك 
هسته يي امريكا در جايي عميق در غرب در تاسيسات زيرزميني ذخيره 
انرژي  بيشتر سوخت  دانند كه  امريكا مي  فقط 17درصد مردم  مي شود. 
مصرفي در محل نيروگاه هاي هسته يي و طي يك فرآيند طوالني ذخيره 

مي شود.

- عدم آگاهي از جغرافیا
نقشه  روي  را  ها  موقعيت  اين  توانند  نمي  كه  امريكايي  جوانان  درصد 

مشخص كنند؛ 
موقعيت امريكا؛ 11درصد

موقعيت اقيانوس آرام؛ 29درصد
موقعيت ژاپن؛ 58درصد

موقعيت انگليس؛ 68درصد

باورهاي شبه علمي
درصد امريكاييان كه حداقل تا حدودي به اين پديده ها اعتقاد دارند؛ 

طالع بيني؛ 1976؛ 17 درصد، 1997؛ 37 درصد
موجودات ناشناخته پرنده؛ 1976؛ 24 درصد، 1997؛ 30 درصد

ادامه حيات دنيايي پس از مرگ؛ 1976؛ 9 درصد، 1997؛ 25 درصد
فال بيني؛ 1997؛ 14درصد، 1976؛ 4درصد 

ها  بابلي  توسط  مسيح  ميالد  از  قبل  سال  هزار  حدود  ؛  بيني  طالع  الف- 
ايجاد شد. يوناني ها طالع بيني تولد را ايجاد كردند )بطلميوس در قرن دوم 
ميالدي براي آن قانون نوشت(. طالع بيني مدعي است شخصيت و آينده 
فرد را بر اساس موقعيت ماه و خورشيد و سيارات در لحظه تولدش مي 

توان فهميد. 
ب- زيج؛ زيج جدول تولد است كه از اطالعات طالع بيني و مكان و زمان 
تولد استفاده مي كند. سيارات، ماه و خورشيد به عنوان نمايندگان منطقه 
البروج مورد استفاده قرار مي گيرند تا بر اساس موقعيت اجرام آسماني، 

شخصيت و آينده يك فرد پيش بيني شود. 

فال بین چگونه کار مي کند
هيچ شاهدي مبني بر كارايي آن وجود ندارد، حتي شواهد زيادي بر عدم 
كارايي آن وجود دارد. طالع بيني البته يك پيشه مهم، در امريكا است. در 
اين كشور 10 هزار طالع بين رسمي، هزار طالع بين حرفه يي تمام وقت و 
20 مجله طالع بيني وجود دارد. هر هفته نيز 10 جلد كتاب جديد طالع بيني 
منتشر مي شود و بيش از هزار روزنامه بخش ثابتي را به پيش بيني هاي 
طالع بيني اختصاص مي دهند، پنج ميليون نفر ساالنه حدود 200 ميليون 

دالر براي مشاوره هاي طالع بيني خرج مي كنند،

بهداشت، روانشناسي و شبه علم در ایران
در نمايشگاه هاي كتاب، ايستگاه هاي مترو، غرفه هاي كتاب كنار خيابان 
تهران  در  مختلف  هاي  مناسبت  به  كه  كتاب  هاي  حراجي  و  تهران  هاي 
بيني،  طالع  روانشناسي،  به  ها  كتاب  از  وسيعي  حجم  شود،  مي  تشكيل 
كاهش وزن و روش هاي سالمت تن و روان اختصاص مي يابد كه محتواي 
بسياري از اين كتاب ها ترويج دهنده شبه علم است. هزاران كتاب غيرعلمي 
در دنيا منتشر مي شود كه بيشتر در بخش »روانشناسي« كتابفروشي ها 
به فروش مي رسد. بيش از 400 نوع روان درماني وجود دارد. متخصصان 
روان درماني معمواًل در برنامه هاي تلويزيوني ظاهر مي شوند. نوارها و 
فيلم هايي معمواًل پرطرفدار براي كم كردن وزن يا تقويت حافظه به مردم 
عرضه مي شود. در ايران و همه كشورهاي جهان دانسته هاي بهداشتي و 
روانشناسي به طور وسيعي در قالب محصوالت فرهنگي به فروش مي رسد. 
اين مساله قطعًا براي متخصصان نسل جديد روانشناسي يك مساله حرفه 
براي روانشناسي  روانشناسي،  از متخصصان  است. شمار كمي  مهم  يي 
باليني آموزش حرفه يي ديده اند. اينكه محصوالت اين روانشناسان كارايي 
داشته باشد به وضوح مشخص نشده است و چه بسا از اين طريق با بيان و 
انتشار گزاره ها و خبرهاي علمي داوري نشده و به لحاظ عمومي غيرقابل 

انتشار، به گسترش باورهاي شبه علمي نزد مردم مي انجامد. 

کیفیت آموزش عمومي در ایاالت متحده
جوانان در اياالت متحده ساالنه به طور متوسط 900 ساعت را در مدرسه 
تا سن 65  امريكايي  هر  گذرانند.  تلويزيون مي  را جلوي  و 1500 ساعت 
سالگي، به طور متوسط 9 سال را جلوي تلويزيون گذرانده است، بيشتر 
رسانه ها متعلق به موسسات چندمليتي است و هريك چند ميليارد دالر در 
زمينه هاي گوناگون ديگري نظير فست فود، جنگلداري، نفت، تجارت و... 
سرمايه گذاري كرده اند و در همين زمينه هاي تجاري، مواد رسانه يي و 

برنامه توليد )و تبليغ( مي كنند. 

گرم شدن زمین؛ تردید یا اطمینان؟، 
از 928 مقاله چاپ شده در مجالت علمي داراي داوري در مورد گرم شدن 
زمين، هيچ ترديدي در مورد اصل مساله مطرح نشده است. از 636 مقاله 
تايمز و  نيويورك  منتشره در روزنامه هاي معتبر )وال استريت ژورنال، 
لس آنجلس تايمز( بين سال 1993 تا 2003 ، در 53 درصد مورد در اصل 
 Science:موضوع شك و ترديدهايي مطرح شده است)،( )نقل از سال 2004؛
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مساله شبه علم
باورهاي شبه علمي حتي در ميان مردم طبقه تحصيلكرده هم وجود دارد. 
حتي افرادي كه مدرك دانشگاهي در موضوعي علمي دارند، چنين اعتقاداتي 
دارند. هم ارزي بين دانش علمي و باورهاي شبه علمي وجود ندارد. البته 
به دانشجويان بايد آموزش داد كه چگونه دانش علمي را به كار گيرند تا 

باورهاي شبه علمي را ارزيابي كنند. 

مثالي از یک علم که با شبه علم تهدید مي شود؛ پیش 
بیني زلزله

اساس  بر  زلزله  نشانگرهاي  پيش  بررسي  زلزله،  بيني  پيش  بررسي  در 
روش علمي صورت مي گيرد. اين روش هاي بررسي، عيني و شناخته شده 
از  گيري  نتيجه  قابليت  غيرعلمي  به روشي  كه  موهومي  و شواهد  هستند 
آنها وجود داشته باشد، محسوب نمي شود. اگر روش علمي شناخت پيش 
نشانگرها را به خوبي پيگيري كنيم مي توانيم به رصد آنها بپردازيم. بدون 
روش علمي و با ايجاد هياهو روي روش هاي ناشناخته و حدس هاي كاماًل 
تصادفي، هيچ نتيجه علمي براي پيش بيني زلزله حاصل نمي شود. به قول 
سهراب سپهري شاعر فقيد معاصر؛ »هيچ صيادي از جوي حقيري كه به 

گودالي فرو مي ريزد مرواريدي صيد نخواهد كرد.«
براي دستيابي به موفقيت در زمينه پيش بيني زلزله، روشي كه ما انتخاب 
كرده ايم، پژوهش در درازمدت و سعي در ايجاد زيرساخت مناسب است. 
براي  مهم  بسيار  زمينه  اين  در  كه  بود  اميدوار  توان  مي  اين صورت  در 
كشور ما، طي ساليان دراز دستاوردهاي مناسب هم حاصل شود. توجه 
كنيم كه در كشورهاي پيشرفته و لرزه خيز جهان نظير ژاپن و اياالت متحده 
 SAFOD در سال هاي دراز )بيش از يك ربع قرن( پروژه هايي بزرگ مانند
را در كاليفرنيا اجرا كرده اند و كمترين هيجاني در منطقه يي كه اين پروژه 
در آن اجرا مي شد، ايجاد نشده است. ضمنًا اين برنامه هاي تفضيلي از 
طريق ايجاد زيرساخت مناسب و سرمايه گذاري نيروي انساني و مالي )به 
رغم تعويض چندين دولت در اياالت متحده از 1984، زمان آغاز پروژه( 
به  ايران،  در  زلزله  بيني  پيش  كردن  عملياتي  براي  اند.  اجرا شده  تاكنون 
يك شبكه علمي نياز داريم. در اين شبكه بايد متخصصان و سازمان هاي 
مختلفي عضو باشند تا بتوانند از جنبه هاي گوناگون تخصصي در شناخت 
و پيش بيني اين موضوع پيچيده ثمربخش باشند. اينكه چرا از شبكه علمي 
سخن مي گوييم، به آن سبب است كه نمي توان بدون سرمايه گذاري علمي 
و بنيادي )مالي و نيروي انساني( ديدي همه جانبه نگر، و بدون برهم نهي 
بيني  پيش  در  زمين،  با  مرتبط  مختلف  هاي  زمينه  از  تخصصي  اطالعات 
زلزله پيشرفتي حاصل كرد. براي پيش بيني زلزله نياز به زيرساخت هاي 
مهمي از نظر نيروي انساني و فني داريم. در اين مورد از امكانات موجود 
كشور نيز مي توان به شرط دسترسي مناسب بهره گيري كرد. ولي مساله 
آن است كه مثاًل براي رصد سطح آب زيرزميني و ميزان تغييرات گاز رادن 
محلول در آب، بايد امكان رصد دائمي و برخط چنين پديده هايي براي كل 
گستره فالت ايران در دسترس باشد. چنين امكاني هنوز وجود ندارد، ولي 
بايد براي آن تالش كرد. براي راه اندازي شبكه علمي نياز داريم همكاري 
اين  در  فعال  هاي  پژوهشگاه  و  ها  دانشگاه  ها،  سازمان  از  يي  مجموعه 
زمينه را برانگيزيم. سازمان هايي مثل سازمان زمين شناسي، هواشناسي، 
المللي  بين  پژوهشگاه  ژئوفيزيك،  تهران، موسسه  دانشگاه  برداري،  نقشه 

زلزله شناسي و مهندسي زلزله، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، سازمان 
هاي  داده  تبادل  امكان  تا  كنند  همكاري  هم  با  بايد   ... و  نو  هاي  انرژي 
تخصصي مورد نياز براي موضوع پيش بيني وجود داشته باشد. فناوري 
هاي نوين نظير فناوري اطالعات و نانوفناوري و زيست فناوري امكانات 
خوبي در همه زمينه هاي علمي فراهم كرده اند. زمينه پيش بيني زلزله نيز 
عرصه هاي پيچيده تلفيق اطالعات زميني با يكديگر، به طور قطع با استفاده 
از فناوري هاي نوين، قابل دسترس تر براي بشر خواهد بود. در زمينه پيش 
زلزله شناسي«  و  زمين  درون  فيزيك  »موسسه  زلزله،  يابي  پيش  و  بيني 
)IASPEI( يك كميسيون تخصصي در زمينه پيش بيني زلزله دارد كه در 
آن دو پيش نشانگر تغييرات سطح آب زيرزميني و تغييرات ميزان گاز رادن 
)محلول در آب( شناخته شده اند. به غير از اين پيش نشانگرها، عالئم ديگر 
در طبيعت توسط بعضي از دانشگران به عنوان تغييرات قبل از رخداد يك 
زلزله بيان شده اند. البته شواهد ديگر تحت آزمون هاي گوناگون از طريق 
روش علمي قرار نگرفته اند و به عنوان پيش نشانگر شناخته شده در نظر 
ابرها  تغييرات  و  به شكل گيري  توان  اين دسته مي  از  نمي شوند.  گرفته 
به دليل تمركز بيرون آمدن گاز CO2 از پهنه هاي گسله يا يونيزه شدن 
ابرها در محدوده گسل هاي فعال اشاره كرد. اين مساله هنوز به صورت 
استاندارد در نيامده ولي عمدتًا بعضي فيزيكدان ها شواهدي در اين مورد 
ابراز داشته اند و به اين شواهد به عنوان پيش نشانگر باور دارند. تاكنون 
ابرها قبل از وقوع زلزله ها گزارش نشده، بلكه پس از  شاهدي از تمركز 
ناحيه جنوب  در  ابرها  تمركز  ادعا شد  بم 1382(  زلزله  )مثل  زلزله  وقوع 

شرقي ايران، از پيش از زلزله 
5/10/82 بم قابل رصد بوده است. بنابراين تمركز ابرها، هنوز اهميتي نظير 
تغييرات گاز رادن محلول در آب زيرزميني يا تغييرات سطح آب زيرزميني 
ندارد. البته در مورد ساير شواهد آب و هواشناختي نظير ذوب شدن يخ ها 
يا پايان يافتن خشكسالي هاي مهم )عبور از خشكسالي هاي مهم به ترسالي 
هاي مهم( نيز به عنوان شواهد آب و هواشناختي قبل از رخداد زمين لرزه 
ها، قابليت استفاده به عنوان پيش نشانگر وجود دارد. بنابراين به درست 
يا غلط بودن يك پيش نشانگر، هنگامي مي توان اطمينان يافت كه اعالم و 
شناخته شده باشد. پيش نشانگرهايي كه هيچ گاه شناخته نشود، اصاًل پيش 
نشانگر نيستند.)پيش نشانگر مخفي نداريم،( با كار كردن در فضاي ايزوله 
قابليت  نيز  علمي  از مشخصات روش  پيمود.  را  ميانبر  راه  توان  نمي  نيز 
آزمون است. اگر چنين قابليتي وجود نداشته باشد، اساسًا موضوع در حد 

شايعه است كه نبايد به آن توجه كرد.

پس بیني به جاي پیش بیني
رئيس يكي از مراكز پژوهشي در ايران در اوايل خردادماه 88 در همايشي 
اعالم كرد؛ 90 درصد از زلزله هاي سال گذشته پيش بيني شده و زلزله هاي 
متوسط و بزرگ قابل پيش بيني شده است. اين نوع ادعا البته بدون انتشار 
در مجالت علمي مطرح مي شود. از نشانه هاي اين نوع پس بيني )به جاي 
پيش بيني( آن است كه به جاي ارائه استناد علمي و روش كار، آن هم قبل 
از رخداد، به ذكر موارد پس از اتفاق مي پردازد. اين طور پيش بيني زمين 
لرزه ها با بزرگاي كمتر از چهار يا با بزرگاي كمتر از شش كه به پيش بيني 
زلزله هاي بسيار فراوان مي انجامد، عماًل پيش بيني محسوب نمي شود. در 
رشته زلزله شناسي و مهندسي زلزله نيز در بعضي از متن هاي تخصصي 
به چشم  عبارتي  زلزله  تحليل خطر  و  زلزله شناسي  فني  هاي  گزارش  و 
مي خورد به اين مضمون؛ »... كاتالوگ داده هاي زلزله هاي تاريخي ايران 
غيردقيق بوده و براساس گزارش هاي تاريخي و دانسته هاي اندك علمي 
تهيه شده است... اين كاتالوگ ها به دليل داده هاي ناقص و سفرنامه هاي 
تاريخي پراكنده براي استفاده در مورد تشخيص مكان رومركز زلزله هاي 
تاريخي و ميزان شدت رومركز مه لرزه يي و ... دقيق نيست و...« خالصه 
تا دل تان بخواهد در مورد كارهاي انجام شده قبلي و كارهايي كه هنوز 
نشده است)،(منفي بافي شده تا احتمااًل كسي جرات نكند كار جديدي مثاًل 
در مورد كاتالوگ زلزله هاي تاريخي ايران )كه بسيار جاي كار دارد( انجام 
دهد. همه اين نوع متن ها نيز از روي دست استاد يا استاداني كپي شده 
است كه جايگاه غيرقابل دسترسي براي خود قائلند. واقعيت آن است كه در 
علم چنين بحث هايي وجود ندارد. نسل بعد از من قطعًا مي تواند و بايد بهتر 
از من و نسل من باشد. اگر دانشجوي فوق ليسانس و دكتراي من از خودم 
راهنماي  استاد  كه  اولين شكست خورده خودم هستم  قطعًا  نباشند،  بهتر 
چنين دانشجويي بوده ام. علم همواره در حال پيشرفت است و انسان هاي 
علمي )دانشگران و دانشمندان( همواره در حال يافتن روش ها و يافته هاي 
نوين و قابل آزمون هستند. يافته هاي علمي قبلي و فعلي هم قابل آزمون و 
هم قابل ابطال است، چون اگر اين گونه نباشد، اصاًل علمي نيست. بنابراين 
رشد و بهتر شدن در هر حالت و هر زمان جزء ذات علم است و اگر نباشد 
آن موضوع شبه علم است و علم محسوب نمي شود. در ضمن اينكه حق 
اظهارنظر در علم را فقط براي كسي يا كسان مشخصي قائل باشيم و بقيه 
افراد با اجازه افراد اليه اول و هر وقت آنها صالح دانستند، صحبت كنند 
نيز در علم جايگاه ندارد. اگر چنين باشد آن موضوع جزء شبه علم است. 
در روزگار جديد با يافته هايي در كارهاي حرفه يي مواجه مي شويم كه 
اين طور جلوه مي دهند كه غيرقابل تغيير هستند. در كشورهاي پيشرفته 
آيين نامه ها مدام در حال تغيير و توسعه و بهتر شدن است. در ايران ما 
نيز خوشبختانه حركتي آغاز شده تا آيين نامه هاي مختلف تخصصي )در 
زمينه كار ما؛ آيين نامه زلزله( تغيير يابند و بهينه شوند. حال اگر نپسنديم 
تا اين نوشته هاي تخصصي كه سال ها پيش )گاه دو يا سه دهه قبل( با 
دانسته هاي آن روز نوشته شده است، امروزه و با داده هاي جديد و يافته 
هاي جديد در ايران و جهان بازنگري شود، در آن صورت در آن زمينه 
اين ترتيب  به  تخصصي در جهت حركت به سوي شبه علم خواهيم بود. 
مانند آن است كه متني قديمي را پذيرفته ايم و مايل به توسعه و بهتر شدن 

آن نيز نيستيم.

*معاون پژوهش و فناوري، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 
زلزله 
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از ضدویروس تا 
مرورگر اکسپلورر 

 

جدا  جزء  كه  افزارها  سخت  بر  عالوه 
ناپذير سيستم هاي كامپيوتري به حساب 
مي آيند اين روزها نرم افزارهاي بسياري 
امور  در  تسهيل  براي  كه  تهيه شده  نيز 
كاربران از سوي برنامه نويسان نوشته 
شده است. بدون مقدمه به معرفي دو نرم 

افزار مي پردازيم.

یک ضدویروس قوي 
كامپيوتري  هاي  ويروس  با  مبارزه 
ترين  مهم  از  يكي  عنوان  به  امروزه 
اصول در مديريت و نگهداري از سيستم 
سيستم  هرساله  آيد.  مي  حساب  به  ها 
اثر مشكالت  بر  زيادي  كامپيوتري  هاي 
دچار  ها  ويروس  از  ناشي  اختالالت  و 
اين  در  و  شوند  مي  مختلف  ضررهاي 
ميان نرم افزارهاي مختلفي را مي توان به 
عنوان ابزارهاي كاربردي در راه مبارزه 
با ويروس ها يافت. نرم افزارهايي كه به 
تكنيك  توسط  مشهورند   Anti Virus
نظارت  و  پيشرفته  افزاري  نرم  هاي 
نقاط مختلف سيستم  تمامي  بر  همزمان 
جلوگيري  ها  ويروس  انتشار  از  عامل 
زيادي  متعدد  افزارهاي  نرم  كنند.  مي 
را در اين خصوص مي توان ساخت كه 
بسياري  شهرت  و  محبوبيت  داراي  هم 
عنوان  به  هم  و  هستند  زمينه  اين  در 
ابزارهاي حرفه يي اين كار محسوب مي 
شوند به همين علت در اين مطلب يكي از 
بهترين نرم افزارهاي ضدويروس دنيا را 

به شما معرفي مي كنيم.

 Avira AntiVir PersonalEdition
Premium نام يك ضدويروس قدرتمند 
است كه به كمك آن كاربران به راحتي 
برنامه  و  ها  ويروس  مقابل  در  قادرند 
اينترنتي  هاي  كرم  و  جاسوسي  هاي 
سيستم خود را ايمن نگه داشته و از نفوذ 
اين برنامه ها به سيستم خود جلوگيري 
نظارت  با  قدرتمند  افزار  نرم  اين  كنند. 
كامل بر سيستم مانع از اجراي فايل هاي 
هاي  برنامه  نصب  و  ويروس  به  آلوده 
اين  شود.  مي  سيستم  روي  جاسوسي 

نرم افزار يكي از ابزارهاي قدرتمند براي 
مبارزه و پاكسازي ويروس ها به شمار 
مي آيد. از ويژگي هاي اين نرم افزار مي 
توان به اين موارد اشاره داشت؛ مراقبت 
تمامي  كنترل  توانايي  از سيستم،  دائمي 
فايل هاي سيستم و پروسه هاي حافظه، 
مشكوك  هاي  فايل  اجراي  از  جلوگيري 
اين زمينه، داراي  با اخطار به كاربر در 
»DataBase «ي قدرتمند براي شناسايي 
نرم  روزرساني  به  توانايي  ها،  ويروس 
افزار و DataBase آن، داراي ابزارهاي 
سيستم  از  حفاظت  براي  آتش  ديواره 
شما در مقابل هكرها، توانايي مبارزه با 
نرم افزارهاي جاسوسي، قابليت مبارزه 
با هرزنامه هاي اينترنتي و ده ها امكانات 

و توانايي ديگر.

یک مرورگر پرطرفدار
اينترنتي  افزارهاي  نرم  ميان  امروزه در 
هاي  برنامه  از  زيادي  تعداد  توان  مي 
نرم  اين  كمك  به  يافت.  را  وب  مرورگر 
در  ها  سايت  وب  از  توانيد  مي  افزارها 
مورد  هاي  فايل  و  كرده  بازديد  اينترنت 
نظر خود را دانلود كنيد. در واقع استفاده 
از اينترنت بدون مرورگر ها تقريبًا امري 
محال است. مرورگرهاي متفاوتي را مي 
توان در اينترنت يافت. از ميان آنها تعداد 
كاربران  ميان  در  كه  هستند  محدودي 
كه  اكسپلورر  هستند.اينترنت  محبوب 
مرورگر پيش فرض سيستم عامل ويندوز 
است، Mozilla FireFox كه بزرگ ترين 
محسوب  اكسپلورر  اينترنت  براي  رقيب 
مي شود و تقريبًا در اين بازي برد را به 
دست آورده است و مرورگر ديگري به 
زيادي  طرفداران  داراي  كه   Opera نام 
امكانات  لحاظ  از  و  است  وب  در سطح 
از هر دو آنها از ديد بسياري پيش است 
از  از گذشت چند سال  و سرانجام پس 
 Opera سري نسخه هاي 0/9 مرورگر 
نسخه نهايي 0/10 آن نيز با امكانات بي 
به  مطلب  اين  در  كه  شد  منتشر  نظيري 
معرفي نسخه جديد مرورگر Opera مي 
پردازيم و به تعدادي از ويژگي هاي آنها 

خواهيم پرداخت؛ 
 Opera ويژگي جديد و منحصر به فرد
Turbo براي افزايش سرعت اينترنت و 
عالي براي خطوط كم سرعت و استفاده 
ظاهر  اينترنت،  باند  پهناي  حداكثر  از 
بسيار زيبا همراه با ab هاي گرافيكي كه 
 Thumbnail وب سايت ها را به صورت
پيش نمايش مي دهد، 100 درصد رايگان 
متعدد دروني،  ابزارهاي  با وجود  بودن 
تورنت،  دانلود  منجر،  دانلود  ابزارهاي 
حاالت  كردن  حفظ  و  پسورد  مديريت 

موس و ده ها ويژگي ديگر. 

کامپیوتر

با رمز عبور 
امنیت را 

تضمین کنید 
 

رضا جوالچي 

آيا رمز عبور شما از حفاظت الزم برخوردار است؟ 

وارد كردن هميشگي اسم كاربر و رمز عبور، روندي 
ناخوشايند و كسل كننده است؛ چه بخواهيد اي ميل 
حساب  وضعيت  از  بخواهيد  يا  كنيد  چك  را  خود 
بانكي خود مطلع شويد. اغلب كاربران كامپيوتر، به 
طور معمول از رمزهاي عبور ساده و آسان استفاده 
مي كنند. اما دقت داشته باشيد اين سهل انگاري در 
انتخاب رمز عبور، عواقب خطرناكي به دنبال خواهد 
ظرف  در  معمولي  و  آسان  عبور  رمزهاي  داشت. 
چند ثانيه لو خواهند رفت و اطالعات شخصي مانند 
شماره حساب بانكي و شماره كارت اعتباري شما به 

راحتي در معرض ديد هكرها قرار خواهند گرفت.
اگر نمي خواهيد رمز عبور خود را از دست بدهيد، به 

موارد زير دقت كنيد؛ 
-1 به هيچ وجه از اسامي استفاده نكنيد. فرقي نمي 
كند كه اسم فاميل تان باشد، يا باشگاه فوتبال مورد 
رمزهاي  هك،  هاي  برنامه  از  بسياري  تان.  عالقه 
عبور را با كمك فرهنگ لغت هك مي كنند. فقط چند 
ساعت طول خواهد كشيد كه با كمك لغات يك فرهنگ 

لغت، دستيابي به رمز عبور امكان پذير شود.
حرف  هشت  از  حداقل  خود  عبور  رمز  براي   2-
از چهار حرف  كه  عبوري  رمز  براي  كنيد.  استفاده 
تشكيل شده است، حدود 45 هزار حالت وجود دارد. 
عالمت  و  از هشت حرف  كه  عبوري  رمز  براي  اما 
حالت  ميليارد  يك  است،  شده  تشكيل  ويژه  هاي 

مختلف وجود دارد. 
-3 براي رمز عبور، از حروفي كه در كنار هم قرار 
مانند  عبوري  رمزهاي  نكنيد.  استفاده  اند  گرفته 
»rstuv« يا »abcd«، كار هكرها را براي دستيابي به 
رمز عبور بسيار آسان مي كند. اين مطلب در تركيب 
اعداد نيز به همين صورت است. مثل »12345678«. 
-4 براي رمز عبور خود، تركيبي از حروف بزرگ و 
كوچك يا اعداد و عالمت هاي ويژه را انتخاب كنيد. 
استفاده از عالمت هاي ويژه به تنهايي كافي نيست. 
پنج درصد همه كاربرها بر اين امر اتفاق نظر دارند 

كه رمز عبوري مثل ،Martin را به كار برند. 
ننويسيد.  امكان جايي  تا حد  را  عبور خود  رمز   5-
آن  روي  را  خود  عبور  رمز  كه  كاغذي  اگر  حتي 
نوشته ايد، در جاي امني مانند كيف تان باشد، از اين 

كار اجتناب كنيد. يا حداقل كاغذي كه رمز عبور خود 
را روي آن نوشته ايد، به هيچ عنوان زير صفحه كليد 

يا به مانيتور خود نچسبانيد.
قدر  هر  دهيد.  تغيير  همواره  را  خود  عبور  رمز   6-
باشد،  بيشتر  عبورتان  رمز  از  استفاده  زمان  مدت 
خطر هك شدن شما بيشتر خواهد بود. اداره فناوري 
اطالعات آلمان فدرال توصيه مي كند هر 90 روز يك 

بار رمز عبور خود را تغيير دهيد. 
نكنيد.  ذخيره  كامپيوتر  در  را  خود  عبور  رمز   7-
كامپيوتر قادر است رمز عبور شما را ذخيره كند تا 
اين  با  شما مجبور نباشيد هر بار آن را وارد كنيد. 
وارد  به  احتياج  ورود،  بار  هر  براي  كه  حال، كسي 
را  آن  سريع  خيلي  باشد،  نداشته  عبور  رمز  كردن 
تغيير  باشيد كه براي  فراموش مي كند. دقت داشته 

رمز عبور، بايد حتمًا رمز عبور قبلي را وارد كنيد. 

-8 رمز عبور خود را به شخص ديگري ندهيد. اگر 
از شما تلفني يا با اي ميل، رمز عبورتان را خواستند 
آن را بازگو نكنيد. هكرها معمواًل خود را به عنوان 
اين  كنند.  مي  معرفي  بزرگ  هاي  شركت  همكاران 
اشخاص كه خود را سرويس كار كامپيوتر معرفي 
مي كنند، معمواًل توسط تماس تلفني يا اي ميل رمز 
عبور شما را براي حل مشكل كامپيوترتان طلب مي 
كنند ولي هيچ شركت معتبر و صاحب نامي از شما 

رمز عبورتان را نمي خواهد. 

روش هاي حرفه یي براي ایجاد کلمه عبور

و  بزرگ  حروف  از  عبور،  كلمه  ايجاد  براي   1-
كوچك و به صورت يك در ميان استفاده كنيد. مثل 

 cOmPuTeR
رمز  عنوان  به  را  جمله  يك  كلمات  اول  حروف   2-

عبور خود انتخاب كنيد. مثاًل در جمله؛
 If sentence is longer password would be«
مي  تبديل  اين صورت  به  آن  عبور  رمز  كه   »safer

 »Isilpwbs« شود؛
-3 عدد يا تاريخي را براي خود در نظر بگيريد و آن 
Shift تايپ كنيد. مثاًل تاريخ 13.6.2002  را با دكمه 
شود؛  مي  تبديل  كلمه  اين  به   Shift دكمه  با 

 @))@>^)¾£،
سمت  حروف  سپس  و  بگيريد  نظر  در  را  لغتي   4-
راست آن را كه روي صفحه كليد قرار دارد، بنويسيد. 

 Jstfestr تبديل مي شود به Hardware مثال؛
-5 لغت يا تركيبي را براي خود در نظر بگيريد مانند 
اين  به  بريزيد  هم  به  را  آن  بعد  و   »24Oktober«
با حرف آخر، حرف  صورت كه حروف اول آن را 
دوم را با حرف ماقبل آخر و به همين ترتيب بقيه را 

 24r4eObkot بنويسيد؛
اين  بنويسيد.  اختصار  به  را  جمله  يك  لغات   6-
از  و  كنيد  مي  تعيين  شما  خود  را  اختصارات 
عبارت  مثاًل  كنند.  نمي  پيروي  خاصي  قاعده 
به  شود  مي  تبديل   white meat With cabbage

 »whtmtwtcabge«
-7 در رمز عبور از عالئم ويژه استفاده كنيد. 

حمله به سوي وردپرس
ورمي كه قادر است با بهره برداري از نسخه هاي قديمي سرويس وبالگ نويسي وردپرس 
نرم افزارهاي مخرب و هرزنامه را به وبالگ هاي وردپرس ارسال كند در اين سرويس 
وبالگ نويسي در حال انتشار است. آسيب پذيري كه حمله اين ورم را امكان پذير كرد 
ماه گذشته كشف شد و وردپرس كاربران را به ارتقا به نسخه به روزشده تشويق كرد با 
اين حال بسياري از كاربران اين ارتقا را انجام نداده اند و گزارش هاي آنالين از پيشرفت 
اين ورم در هر ساعت حكايت دارند. اين ورم كاربراني را هدف قرار مي دهد كه وبالگ 
 WordPress.com وردپرس خود را ميزباني مي كنند و وبالگ هاي ميزباني شده در 
شامل اين مشكل نمي شوند. وردپرس يكي از بزرگ ترين موتورهاي وبالگ نويسي است 
كه در سال 2003 راه اندازي شده و بيش از پنج ميليون و 300 هزار وبالگ تحت ميزباني 

دارد.  
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Hampstead Building Engineers
0 مشاوره در امور طراحی، کسب پروانه ساخت، 

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

خرید زمین و ساختمان
0 تهیه کلیه سرویس های بهداشتی، شیرآالت و کابینت های آشپزخانه

 با 30% کمتر از قیمت بازار
0 مقاطعه کلیه فعالیت های ساختمانی پذیرفته می شود

مهندس "علی جاللی" با 25 سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسين ساختمان بريتانيا

07703577414 - 02084388858

حوادث

مرد مزاحم 5000 مرتبه با 
اورژانس تماس گرفت

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی استان فارس گفت: فردی در مدت زمان حدود 
15روز، بيش از 5000 مرتبه با اورژانس تماس گرفت و ايجاد مزاحمت كرد. 

دكتر محمدجواد مراديان با اشاره به اين خبر به ايرنا گفت: اين فرد كه به نظر می رسد از تعادل 
روحی مناسبی برخوردار نيست علت مزاحمت های پی در پی و تماس های مكرر با اورژانس را 

بيكاری و عالقه به صحبت كردن با افراد عنوان كرده است. 
وی اظهار كرد: پس از اين كه مشخص شد اين فرد از طريق خط ايرانسل ايجاد مزاحمت می كند با 
شركت ارتباطات سيار ايرانسل در منطقه جنوب تماس گرفته شد كه اين شركت 2 روز قبل اقدام 

به قطع شماره مورد نظر كرد. 
مراديان اضافه كرد: از آنجا كه اشغال كردن شماره 115 اورژانس باعث تهديد سالمت مردم 
می شود، موضوع به دادستانی شيراز و به دايره جنايی ارسال شده كه با پيگيری های مستمر 

فرد مورد نظر شناسايی شده است. 
او گفت: به دليل اين كه قيم اين فرد بايد پاسخگو باشد، شكايت اورژانس به قوت خود باقی است 

و موضوع پيگيری می شود. 
ادامه داد: روزانه حدود 500 نفر با  رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی فارس 
برقراری تماس های بی مورد با شماره 115 اورژانس شيراز به نوعی ايجاد مزاحمت و در روند 

خدمات رسانی به افراد نيازمند خدمات اورژانسی خلل ايجاد می كنند. 

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    

در سیل استانبول 29 نفر کشته شدند
بارش بی سابقه ترين باران طی 80 سال گذشته در استانبول، 29 كشته بر جای گذاشت و اين 

شهر را فلج كرد.
اين باران سيل آسا كه به گفته مقامات محلی در 80 سال اخير بی نظير بوده است، بخش وسيعی 
از استانبول را فرا گرفته تا جايی كه ارتفاع آب در برخی از مناطق مسكونی به دو و نيم متر 
رسيده است. به گفته شاهدان قدرت سيالب ها به حدی است كه حتی چند خودرو سنگين را نيز 

با خود برده است.
سازمان هواشناسی تركيه از چند روز قبل به شهروندان استانبولی و ساكنان منطقه تراكيای 

تركيه درباره باراش شديد باران و احتمال جاری شدن سيل هشدار داده بود.
اين حادثه  سيل هفته گذشته نيز شهرهای سارای، سی ليوری و تكيرداغ را فرا گرفت كه در 
طبيعی 29 تن جان باختند.اكنون تعداد زيادی از گروه های نجات دولتی، نظامی و غير دولتی 
با استفاده از ماشين های سنگين و دو دستگاه هلی كوپتر برای نجات افرادی كه در سيالب ها 
گرفتار شده اند تالش می كنند.در حالی كه استاندار استانبول تعداد كشته شدگان اين شهر را 16 
نفر اعالم كرده است، شبكه های خبری تركيه اين تعداد را بيش از 29 تن اعالم كردند و از وجود 
تعداد زيادی مفقود خبر می دهند.از سوی ديگر فرودگاه استانبول نيز از اين سيل در امان نماند 
و پس از آنكه زير آب فرو رفت مسووالن آن را تعطيل كردند.در همين حال خبرگزاری آناتولی 
خسارات ناشی از اين حادثه را بين 70 تا 80 ميليون دالر اعالم كرد. گفته می شود باران های 

موسمی در روزهای آينده ديگر استان های تركيه را خواهد گرفت. 

نوجوان 16 ساله بریتانیایی خود را 
حلق آویز کرد

اذيت دوستانش قرار می گرفت و دچار  از 10 سال مورد آزار و  بريتانيايی كه بيش  نوجوان 16 ساله 
مشكالت روحی شده بود خود را حلق آويز كرد.

اين نوجوان يك روز قبل از دريافت مدرك پايان دوران تحصيالت ابتدايی و ورود به دبيرستان دست به 
اين اقدام زد. 

مادر اين نوجوان گفت: كه وی مدتها بود به دليل گوشه گيری مورد تمسخر دوستان و همبازی هايش قرار 
می گرفت و اين اواخر تمسخرها و اذيت ها در مورد قد 180 سانتيمتری وی نيز مشاهده شده بود. 

اين اقدامات آن قدر تأثير بدی را روی او داشت كه به صورت نيمه وقت به مدرسه می رفت و در واحدهای 
مشاوره ای ويژه نيز در اين رابطه مورد مشاوره قرار می گرفت. 

مادر 42 ساله اين نوجوان در 26 آگوست گذشته پيكر حلق آويز شده فرزندش را در خانه شخصی شان 
پيدا كرد كه با گذاشتن يادداشتی انگيزه های خود از انجام اين كار را بيان كرده بود. 

اين مادر خانه دار به ديلی ميل گفت كه قد پسرش برای اين سن و سال بلند بوده است و معمواًل مورد 
تمسخر و آزار دوستانش قرار می گرفته كه هميشه با لبخند پاسخ آنها را می داده است. 

با دو خواهر 20 و 15  اين حادثه تلخ پسرش مانند هميشه سر حال بوده و  افزود: در روز وقوع  وی 
ساله اش نيز بازی كرده و قبل از اينكه به طبقه باال برود برای خود يك ساندويچ هم درست كرده است. 

اين مادر برای اينكه خطرات تمسخر و آزار ديگران را نشان دهد حاضر به گفت وگو در اين مورد شد و 
اعالم كرد كه دست كم هم اكنون می داند كه پسرش در آرامش است و ديگر كسی نيست او را آزار دهد. 

مسلمانی که مورد حمله اوباش انگلیس قرار
 گرفته بود، جان باخت

مرد مسلمانی كه  در برابر چشمان نوه دختر 3 ساله اش مورد حمله گروهی از اوباش انگليسی قرار گرفته بود، 
درگذشت.اكرام حق 67 ساله سرانجام پس از مدتی مبارزه با مرگ بر اثر ضربات شديد وارد شده به سرش 
جان خود را از دست داد. وی هفته گذشته در خارج از مسجدی كه برای نماز به آن جا رفته بود، مورد حمله 

اوباشی قرار گرفت كه دانش آموز مدارس بريتانيا بوده اند و دچار صدمات شديدی در ناحيه سر شد. 
در حالی كه وی به همراه نوه اش در ايستگاه در انتظار رفتن به خانه بوده اند اوباش با چماق به وی حمله ور 

شده و ضربات شديدی را به سرش وارد  كردند. 
به نوشته ديلی ميل اسكاتلند يارد كه معتقد است اين حمله با چند حمله ديگر صورت گرفته روی افراد كهنسال 

آسيايی مرتبط است، تحقيقات خود در رابطه با اين قتل را آغاز كرده است. 
پليس معتقد است كه اين حمله انگيزه های نژاد پرستانه داشته است. 

مردی پس از آن که تصویر نامزد خود را در یک 
سایت غیراخالقی دید، خودکشی کرد

رسانه های دولتی شيلی اعالم كردند: مرد جوانی پس از آنك ه تصوير نامزد خود را در يك 
سايت غيراخالقی مشاهده كرد، از شدت ناراحتی خود را حلق آويز كرد. 

»كارلوس مالئس«ـ  رييس اداره پليس مركزی شيلیـ  در مصاحبه ای با خبرگزاری آسوشيتدپرس 
با حلق آويز كردن خود، در  گفت: »سيمون ونگاس« جوان 26 ساله ای است كه هفته گذشته 
از خودكشی  پيش  26 ساله  مرد جوان  اين  كه  نامه ای  در  افزود:  كرد. وی  منزلش خودكشی 
نوشته است، به اين مساله اشاره كرده كه حين جستجو در اينترنت، با سايتی مواجه شده است 
كه در آن تصاوير غيراخالقی از نامزدش به نمايش گذاشته شده و اين عامل باعث شده تا او 

دست به خودكشی بزند. 

مردی به اتهام کشتن 10 بچه گربه به 13 
ماه حبس محکوم شد

دادگاه عالی ايالت »كاليفرنيا« در امريكا، مرد جوانی را به اتهام كشتن و مثله كردن 10 بچه گربه به 13 ماه 
حبس محكوم كرد. 

»جری تافی« مرد جوان 28 ساله اهل منطقه »ماری كوپا« در ايالت كاليفرنيا در آمريكاست كه توسط دادگاه 
عالی ايالتی »كاليفرنيا« به اتهام كشتن و مثله كردن 10 بچه گربه به 13 ماه حبس و پرداخت جريمه نقدی 
10 هزار دالری محكوم شد. در گزارش يكی از رسانه های محلی ايالتی آمده است، اين مرد جوان زمانی 
توسط ماموران پليس دستگير شد كه فردی ناشناس يك دی وی دی حاوی تصاوير و فيلم هايی را كه 
وی در آن ها اقدام به كشتن و قطعه قطعه كردن بچه گربه ها كرده بود به يكی از ايستگاه های پليس منطقه 

»ماری كوپا« داد.
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  نمایش یک عشق 

ايران واشقان فراهانی

دلهره در چهره مرد جوان موج مي زد كه ناگهان نگاه نگرانش بي هدف به سوي مادرش چرخيد. او نمي 
توانست اتفاقات پيرامونش را درك كند بنابراين سعي مي كرد با دقت در حركات دستها و لب هاي مادرش 

منظور قاضي را درك كند. 
مادر براي دومين بار سعي كرد درخواست رئيس دادگاه را براي پسر ناشنوايش هجي كند: »قاضي مي 
پرسد كه چرا قصد جدايي از همسرت را داري؟ به چه دليل مي گويي تو را در ازدواج فريب داده؟« و 

حسام با زبان بي زباني و كلماتي نامفهوم گفت: »او... مرا فريب داده...« 

سپس زن سالخورده درباره ماجراي زندگي شان به قاضي دادگاه خانواده گفت: همسرم تاجر سرشناسي 
بود و با داشتن دو دختر شيرين زبان احساس خوشبختي مي كرديم تا اين كه »حسام« متولد شد و تبسم 
پرمهرش زندگيمان را روشن تر كرد. اما افسوس كه خوشبختي مان دوام زيادي نداشت چرا كه خيلي 
اين موضوع برايمان بسيار  زود متوجه شدم پسر كوچكم قادر به شنيدن و حرف زدن نيست. درك 
و  بود  تقدير چنين  اما  بود.  كرده  تلخ  اعضاي خانواده  كام همه  به  را  زندگي  و  بود  دردآور  و  سخت 
تصميم گرفتيم تمام محبت مان را به پايش بريزيم. حسام داراي هوش سرشار و استعداد زيادي بود و 
از دوران نوجواني در تجارتخانه پدرش مشغول به كار شد. به خاطر آن كه قادر به تكلم نبود، كم كم 
مسئوليت حسابرسي داد وستدهاي پدرش را برعهده گرفت و با صداقتي كه داشت، اعتماد همه را جلب 
كرد. در 32 سالگي او صاحب ثروت قابل توجهي بود كه به طور اتفاقي با دختر غريبه اي آشنا شد كه 
12 سال از خودش كوچكتر بود. خيلي زود فهميديم »حسام« دلباخته »ندا« شده و براي به دست آوردن 
دختر موردعالقه اش از هيچ تالشي دريغ نمي كند. وقتي از اين موضوع باخبر شديم دلشوره عجيبي همه 
وجودمان را فرا گرفت. شرايط جسمي پسرم و فاصله سني آنها اهميت زيادي داشت و به همين خاطر 
نگران آينده شان بوديم. براي ما قابل درك نبود كه چرا دختري زيبا و بدون معلوليت حاضر است با 
پسري داراي معلوليت و تفاوت سني 12 سال ازدواج كند. با اين حال »ندا« آنقدر به عشق تظاهر مي كرد 
كه پسرم هيچ شكي نسبت به او نداشت و باورش كرده بود. بنابراين با عروس آينده ام قرار مالقاتي 
گذاشتم تا شايد از عشقش نسبت به پسرم مطمئن شوم. وقتي او را ديدم، چهره معصومانه و زيباي 

خيره كننده اش مات و مبهوتم كرد. او گفت از كودكي به خاطر بي عالقگي به درس و مدرسه همواره مورد 
اين كه شريك زندگي اش قادر به صحبت  از  تمسخر و زخم زبان هاي خواهر بزرگترش قرار داشته و 
نيست هيچ احساس بدي ندارد. او خودش را شيفته خصوصيات اخالقي و رفتار »حسام« نشان مي داد. 
با اين حال در كمال احترام و صداقت از او خواستم با زندگي پسرم بازي نكند و اگر هنوز در اين عشق 
مصمم نيست و ترديد دارد، وارد زندگي پسرم نشود. بعد هم درباره روحيه حساس و انعطاف پذير 
پسرم صحبت كردم. اما »ندا« با اطمينان و اشتياق، از آينده روشن زندگي شان حرف زد و به راحتي 

اعتماد مرا هم جلب كرد. 

بنابراين خيلي زود مقدمات ازدواج شان فراهم شد و سعي كرديم تمام خواسته هاي عروس خانم را مو به 
مو اجرا كنيم. مهريه سنگين و قطعه زمين ارزشمندي نيز برايش درنظر گرفتيم. با وجود آنكه عروسم در 
خانواده اي متوسط بزرگ شده بود، سعي كرديم خريد عروسي و وسايل زندگي اش مطابق موقعيت مالي 
و زندگي فاميلمان باشد و در كوتاهترين زمان همه امكانات يك زندگي مرفه مهيا شد. شب عروسي شان 
نيز جشني باشكوه و پرهزينه برگزار كرديم و آنها زندگي مشتركشان را در خانه اي مجلل آغاز كردند. 
داده.  فريبش  »ندا«  برديم  ناراحتي شديد روحي پسرم شده و خيلي زود پي  بعد متوجه  اما چند روز 
عروس خانم طي دو هفته سه بار قهر كرد و به خانه پدرش رفت. اما هر بار با وساطت و ميانجيگري او 
را به خانه بازمي گردانديم. در حالي كه نمي دانستيم علت اصلي مشكل شان چيست! تا اين كه چند شب 
قبل با برداشتن طال و جواهرات بسيار گران قيمت خانه را ترك كرد. در حالي كه همه به شدت سردرگم 
بوديم و نمي دانستيم عشق و احساس عروس خانم چرا آنقدر زود فروكش كرده احضاريه اي از دادگاه 
قيمت  گران  و خيلي زود خانه  گذاشته  اجرا  به  را  مهريه اش  »ندا«  وكيل  دريافتيم  و  به دستمان رسيد 

موروثي مان را توقيف كرده! 

از آن را به »حسام«  نيمي  از مرگ  به ارث رسيده و پدرم قبل  از پدر بزرگم  اين خانه چند ميلياردي 
بخشيده بود. 

در حالي كه مات و مبهوت بوديم در پي تماس يكي از طالفروش هاي شمال شهر باخبر شديم »ندا« دو 
روز پس از عروسي تمامي طال و جواهراتش را براي فروش نزد وي برده اما به دليل نداشتن فاكتور 
خريد و ارزش زياد طال و جواهرات صاحب مغازه از خريد خودداري كرده است. با شنيدن اين حرف 
ديگر شكي نداشتم كه آشنايي و ازدواج »ندا« با پسرم براساس نقشه اي از پيش طراحي شده بوده و او 
فقط براي تصاحب ثروت و اموال »حسام« وارد زندگي ما شده. اين احتمال وقتي قوت گرفت كه فهميدم 
عروس خانم حدود 50ميليون تومان هداياي عروسي را نيز از خانه برداشته و به حساب بانكي اش واريز 

كرده. 
تا اينكه پس از بررسي هاي الزم راز ازدواج »ندا« فاش شد و دريافتيم او به پسر جواني عالقه مند بوده 
اما آنها به خاطر مشكالت مالي نتوانسته اند زندگي دلخواهشان را پايه ريزي كنند. بنابراين ندا با اطالع 
از وضعيت مالي ما و ضعف جسماني پسرم، به صورتي زيركانه نقشه اي براي دستيابي دارايي حسام 
طراحي كرده است. حاال هم پسرم از همه گريزان است و حتي از شنيدن نام همسرش نيز وحشت دارد. 
حرف هاي مادرشوهر به اينجا رسيده بود كه سرش را به نشان تأسف تكان داد و به آرامي به پسرش 
فهماند كه »همه چيز را گفته«. در همين موقع قطره هاي اشك آرام و بي صدا روي گونه هاي مرد جوان 

غلتيد و او دستانش را جلوي صورتش  گرفت و بغضش تركيد. 
از سوي ديگر وكيل نوعروس با اعتراض به گفته هاي مادرشوهر موكلش با صداي بلند گفت: اعتراض 
القا كنند كه ازدواج »ندا« با پسرشان تنها توطئه و دسيسه اي براي  دارم آقاي قاضي! آنها مي خواهند 
تصاحب اموال شوهرش بوده در حالي كه فشار روحي و رواني شديد در خانه داماد باعث فرار نوعروس 

از آن زندگي جهنمي شده. 

در اين ميان »ندا« كه فرصتي براي حرف زدن يافته بود، با تأييد اظهارات وكيلش گفت: مقصر اصلي 
مادرشوهرم است. من به »حسام« عالقه داشتم و فكر مي كردم به مرور زمان مي توانم زبان اشاره را 
بياموزم و با او همكالم شوم. حتي وقتي درباره همسر آينده ام با خانواده و دوستانم صحبت كردم مورد 
تمسخر قرار گرفتم. چرا كه خواستگاران زيادي با ويژگي هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي داشتم. اما 
افسوس كه مادرشوهرم اجازه نداد خوشبختي را تجربه كنم. او حتي به من اجازه نمي داد با همسرم تنها 
همكالم شوم و هميشه نقش يك مترجم تمام وقت را بازي مي كرد. حتي گاهي احساس مي كردم مطابق 
براي  گرفتم  همين خاطر تصميم  به  و  مي كند  معني  را  و خواسته خودش صحبت هاي شوهرم  سليقه 

زندگي و آينده ام تصميم مناسبي بگيرم و تا دير نشده به فكر آينده ام باشم. 
وقتي اطمينان يافتم او هرگز دست از دخالت هاي نابه جايش برنمي دارد و محكوم به تحمل شرايط زندگي 
مطابق خواسته او هستم براي آنكه درس خوبي به وي بدهم، مهريه ام را به اجرا گذاشتم و خانه را ترك 

كردم تا عالوه بر رسوايي شان به قسمتي از حقوقم دست پيداكنم. 
با  و  كنند  داده اند عذرخواهي  به من نسبت  كه  ناروايي  تهمت هاي  به خاطر  آنها مي خواهم  از  حاال هم 

پرداخت همه حق و حقوقم به طالق رضايت دهند. 
حرف هاي  از  كلمه اي  آنكه  بدون  »حسام«  كه  يافت  پايان  حالي  در  نوعروس  كوبنده  و  تند  حرف هاي 
چند  هر  كند.  تفهيم  را  تا حرف هاي همسرش  بود  دوخته  مادرش  به  باشد، چشم  فهميده  را  همسرش 

مي دانست به آخر خط اين زندگي مشترك و عشق دروغين رسيده. 

ماجرا

شلیک مرگبار در جشن عروسي 
 

دختر 23ساله يي كه در جريان شليك گلوله در يك مهماني عروسي به شدت زخمي شده بود روي 
تخت بيمارستان جان باخت. 25 تيرماه امسال ماموران پليس آگاهي شهرستان تنگستان بوشهر از 
تيراندازي در يك جشن عروسي با خبر و متوجه شدند دو مرد نقابدار به اين عروسي هجوم آورده 
دادسراي  بازپرس شعبه دوم  اند. حسين اصغرزاده  گلوله مجروح كرده  با شليك  را  و مهمانان 
امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت؛ دختر 23ساله يي به نام اسماء در اين مهماني بر اثر 
اصابت گلوله اسلحه كالشينكف به ناحيه ريه و گردنش به شدت مجروح و پس از يك ماه به تهران 
فرستاده شد تا اقدامات درماني در خصوص وي انجام شود اما سرانجام اين دختر روز سه شنبه 

در بيمارستان شريعتي فوت شد. وي افزود؛ تحقيقات درباره اين پرونده ادامه دارد. 



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، 
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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 
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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!

چطور همسر 
خسیس مان را 
درمان کنیم؟

صفت  اصاًل  آينده نگری  و  خرج  و  دخل  كنترل 
بدی نيست اما بعضی از ما مثل ميرزا نوروز - 
كه به كفش های پاره و زهواردررفته اش چسبيده 
بود - چنان به پول می چسبيم كه جداشدن از آن 

محال است.

می دانند چون  »روانی«  نوع مشكل  يك  را  روان شناسان خساست 
معتقدند افراد مبتال به اين اختالل روحی- روانی در همه رفتارهايشان 
دچار خست و امساك هستند؛ حتی در ابراز احساسات و نشان دادن 

محبتشان به همسر، فرزندان و اقوام نزديك. 

 خسیس ها از دیدگاه علم 
از نظر علم روان شناسی »سخاوت روح« يكی از ويژگی های مثبت 
روحی – روانی و رفتاری است كه تقريبا در همه افراد- با اندكی 
اين ويژگی  افراد  برخی  در  اما  دارد.  ميزان آن- وجود  در  تفاوت 
رفتاری اجازه يا فرصت بروز و ظهور پيدا نمی كند و همين ناتوانی 

، آنها را به فردی خسيس)اسكروچ( تبديل می كند. 
و  فردی  رفتارهای  كردن،  پس انداز  و  خرج  شيوه  در  خساست 
اجتماعی، ناتوانی در برقراری ارتباط با ديگران، گوشه گيری، امتناع 
از حضور در جمع، توجه بيش از حد به رفتارهای ديگران و بررسی 

رفتارهای آنها به قصد انتقاد و ... مشاهده می شود. 
مثال  اين  به  می كنند!  خساست  هم  احساسات  ابراز  در  حتی  آنها 
كار  خوبی  به  كارمندان اش  اينكه  از  مؤسسه ای  مدير  كنيد؛  توجه 
می كنند، آگاه است اما خساست او اجازه نمی دهد تا با پاداش مالی 

يا حداقل تشويق زبانی از همكاران اش تشكر و تقدير كند. 
در واقع »سخاوت« به صورت بالقوه در اين فرد وجود دارد چون 
از  مانع  او  بودن  خسيس  ولی  می شود  كارمندانش  تالش  متوجه 
يكی  نمونه  اين  بدهد.  نشان  را  سخاوتمندی اش  كه  می شود  آن 
دليل  به  ديگران  با  ارتباط  برقراری  در  ناتوانی  نمونه  هزاران  از 

خساست است. 

 خانواده در سایه خست 
شايد زمان مجردی، خساست مشكالت فراوانی را برای فرد خسيس 
ايجاد كند كه مهم ترين آن، جدا ماندن از جمع و تنها ماندن است. 
را  درآمد شخصی مان  از  اندكی  نمی دهد  اجازه  واقع خساست  در 

صرف رفت و آمد يا خريد هديه برای ديگران كنيم و در برنامه های 
دسته جمعی حاضر شويم. به اين ترتيب، هر لحظه بيش از قبل از 
جمع فاصله می گيريم و در نهايت به فردی منزوی تبديل می شويم. 
تا اينجای قضيه، فقط خودمان ضرر می كنيم؛ ولی بعد از ازدواج، 
وضعيت كامال فرق می كند چون پای نفر ديگری هم در ميان است. 
بعد از تشكيل خانواده، خسيس بودن يكی از طرفين، به شدت بر 
روابط زوجين و رابطه آنها با يكديگر تاثير می گذارد؛ تا حدی كه 
شايد به جدايی بينجامد؛ مگر آنكه هر دو نفر )زن و شوهر( مبتال 
به مشكل خساست باشند تا بتوانند از بودن در كنار هم لذت ببرند. 
و  )همسر  خانواده  با  خسيس  افراد  زندگی  مشكالت  مهم ترين  از 

فرزندان( می توان به اين موارد اشاره كرد: 
- ناتوانی در برقراری ارتباط عاطفی؛ اين افراد حتی نمی توانند از 
استفاده  خود  احساسات  بيان  برای  محبت آميز  كلمات  ساده ترين 
كنند. جالب اينكه اگر هم از اين كلمات استفاده كنند، آزادی و آرامش 
در رفتارشان ديده نشده و هميشه حالتی از گرفتگی و ناراحتی در 

رفتار آنها مشاهده می شود. 
- به نظر آنها خريد هر چيزی غير ضروری است و بهتر است به 
جای آن در بانك پول پس انداز شود. خريد هديه هم كه اصال محلی 
از اعراب ندارد و دور ريختن پول به حساب می آيد. در مواقع اجبار 

هم پرداخت نقدی، بهتر از هر هديه ای است. 
- فاصله عميقی در روابط زن و شوهر ديده می شود؛ سايه دائمی 
خساست در زندگی مشترك، باعث جدايی آنها از هم می شود چون 
طرف  روانی  روحی-  و  عاطفی  نيازهای  نمی تواند  طرفين  از  يكی 
مقابل را برآورده كند. بگذريم از اينكه رفع نيازهای ديگر به طور 

كامل از ياد رفته است. 
محدود  مالی  نيازهای  رفع  و  بحث ها  به  شوهر  و  زن  ارتباط   -
می شود. در نهايت نيز برای رفع هر نياز- پس از يك جدال طوالنی 
تعيين  خسيس  فرد  كه  چهارچوبی  از  خانواده  افراد  همه  بايد   –

می كند، پيروی كنند. 
- والد يا والدين )بسته به اينكه كدام يك به بيماری خساست دچار 
باشند( همواره از رفتارها و تالش های فرزندشان در هر زمينه ای 
و  كارها  تا  درسی  مسائل  از  نارضايتی  اين  هستند.  ناراضی 
رفتارهای روزمره آنها را شامل می شود. اما اين والدين برخالف 
والدين كمال گرا - كه برای موفقيت فرزندشان هزينه كرده و آنها 
بيشتر  پيشرفت  برای  كمكی  و  تالش  هيچ   - می كنند  همراهی  را 

فرزندشان نمی كنند و فقط توقع دارند. 
- مردان يا زنان خسيس هر مسئله ای را با مسائل مالی می سنجند و 
»پول و درآمد« مهم ترين عامل تعيين كننده در زندگی آنهاست. مثال 
يا نوع هدايای خريداری شده است،  معيار محبتشان، مبلغ، كيفيت 

نه زيبايی اين كار. 
بايد  منزل  برای  ساده ای  وسيله  هر  خريد  برای  تصميم گيری   -
هم  اجازه  اين  برای صدور  باشد.  يا شوهر خسيس  زن  اجازه  با 
بايد هميشه دليل قانع كننده ای وجود داشته باشد؛ دليلی كه بتواند 
فرد خسيس را قانع كند. به اين ترتيب، طرف مقابل از هر خريدی 

منصرف می شود. 
به نظر شما زندگی ای كه يكی از طرفين اختيار كامل دارد و ديگری 

هيچ اختياری ندارد، به زندگی در زندان شبيه نيست؟ 
- رفتارها آزادانه نيست؛ ترس از بروز واكنشی نامطلوب از سوی 
فرد خسيس بر همه رفتارها و روابط سايه افكنده و آزادی عمل را 

از همه افراد خانواده - به ويژه همسر - سلب كرده است. 
- اين افراد در برآوردن نيازهای فردی شان هم امساك می كنند؛ تا 

حدی كه سالمتی شان هم در معرض خطر قرار می گيرد. 

 روح و روان، اسیر امساک 
اختالالت  مهم ترين  از  يكی  »افسردگی«  می دهد  نشان  بررسی ها 
می شود.  دچار  آن  به  خسيس  فرد  كه  است  روانی  روحی- 
آنها  منزوی شدن  را  حالت  اين  بروز  اصلی  دليل  روان شناسان 

می دانند. 
از طرفی عناد دائمی آنها با جمع، باعث تنها ماندن شان می شود و 
آنها  عقايد  واقع  در  شد.  خواهد  افسردگی  تشديد  باعث  امر  همين 
باعث می شود تا هميشه تنها بمانند؛ حتی اگر به ظاهر، ديگران آنها 

را طرد نكنند. 
بروز  و  »بی تابی  افراد،  اين  روانی  از مشكالت روحی-  ديگر  يكی 
حالت های هيجانی« است. نگرانی درباره همه چيز، به ويژه مخارج ) 

فقط فكركردن به مخارج و نه خرج كردن واقعی(، آنها را به افرادی 
بهانه جو، بی تاب، ايرادگير و... تبديل می كند. اين نكته را هم فراموش 
نكنيم كه حالتی »تهاجمی و عصبی« در رفتارهای آنها ديده می شود 
می شود. خودشان  آزار  باعث  هم  و  خانواده  آزار  باعث  هم  كه 

رفتارهای ديگری مثل حرص و ولع دائمی برای همه چيز، شك و 
ترديد، حسابگری و خود محوری از ديگر اختالالت روحی- روانی 
كرده اند  فراموش  افراد  اين  است.  بيماری خساست  به  مبتال  افراد 
كه تير تيز رفتارهای نامطلوب و تهاجمی آنها، بيش از همه، روح و 

روان همسر و فرزندان شان را زخمی می كند. 

 با آنها چه کنیم؟ 
اول از همه به خاطر بسپاريم كه بيماری همسر خسيس ما هيچ گاه 
درمان نمی شود؛ بنابراين فقط بايد تالش كنيم تا رفتار او را تعديل 
و ترميم كنيم. درمان قطعی ای برای اين بيماری وجود ندارد؛ فقط با 

اين شيوه ها می شود با او مدارا كنيم: 
- طبيعت افراد خسيس را باور كنيم و بپذيريم كه به بيماری امساك 
تا  می شود  باعث  باور  اين  هستند.  دچار  بيمارگونه  خساست  و 

رفتارهای او برايمان قابل تحمل باشد. 
رفتارهای  تكرار  جز  اثری  هيچ  مقابله  اين  نكنيم؛  مثل  به  مقابله   -
نامطلوب او ندارد. حتی اين رفتارها می تواند با شدت بيشتری تكرار 

شود. 
- پيش از خريد هر وسيله ای برای منزل با همسرمان مشورت كنيم. 
با وجود اختالف نظر، مشورت كردن ضروری است تا پس از خريد 
با لجبازی او روبه رو نشويم. به اين ترتيب، مانع از جنجال شده و 

زمينه سازی كرده ايم. 
از  بيرون رفتن  از  قبل  ولی  برويم  تنها  برای خريد های شخصی   -
منزل، حتما به همسرمان اطالع بدهيم تا احساس كنارگذاشته شدن 
به او دست ندهد. توافق كنيم كه اين تصميم برای سالمت روحی- 

روانی هر دوی ما الزم است. 
- بعضی افراد مبتال به خساست، تالش می كنند تا اين صفت نامناسب 
را اصالح كنند. در اين صورت با درك مشكلشان و تالشی كه برای 

ترك اين صفت می كنند، به آنها كمك كنيم. 
فراموش نكنيم نبايد اين افراد را مسخره كنيم يا دائم از آنها ايراد 
غلبه  مشكل  بر  تدريج  به  هم  كمك  با  تا  باشيم  كنارشان  بگيريم. 

كنيم. 
می شويم،  عصبی  و  غمگين  همسرمان  رفتار  از  كه  زمانی   -
او  به  بلكه  جنجال  و  دعوا  با  نه  البته  كنيم؛  ابراز  را  ناراحتی مان 
خجالت  و  می شويم  ناراحت  او  رفتارهای  از  كه  بدهيم  توضيح 
می  كشيم. اين توضيح و ابراز ناراحتی ما به شكل منطقی، تلنگری 

برای تجديدنظر در رفتارهای نامناسب اوست. 
نيز  احساسات  ابراز  در  افراد  اين  كرديم،  اشاره  كه  همان طور   -
ناتوان هستند. در مقابل اين ناتوانی، لجبازی و بی اعتنايی نكنيم اما 
طوری رفتار كنيم كه طرف مقابل هم با كمی كم اعتنايی ما روبه رو 
شود. با كمی تغيير در رفتارهای گذشته خود می توانيم به راحتی 

تغييراتی در رفتار همسرمان ايجاد كنيم. 
- اگر فرزندمان از رفتار همسرمان رنجيد، مقابله به مثل را به او 
ياد ندهيم. فقط به فرزندمان توضيح بدهيم كه اين عقيده پدر يا مادر 
توست و بايد به عقيده آنها احترام بگذاری. فقط دفعه بعد طوری 

رفتار كن كه با سرزنش او روبه رو نشوی. 
- افراد خسيس با وجودی كه ممكن است سليقه خوبی داشته باشند 
اما برای خريد هر چيزی، ابتدا به مبلغ آن توجه می كنند؛ بنابراين 
او تشكر كنيم.  از  يا مسخره كردن همسرمان  به جای دلخورشدن 
همين كه او هزينه ای را بابت خريد چيزی پرداخت كرده، كافی است. 
بين  از  و  مثبت  رفتارهای  اين  تكرار  برای  نوعی تشويق  ما  تشكر 

رفتن برخی مشكالت رفتاری همسرمان است. 
- برای تقسيم دخل و خرج منزل، همفكری كنيم تا به تدريج تغييراتی 

در شرايط ايجاد شود. 
- با دوستان و آشنايان قطع رابطه نكنيم؛ اين راه چاره نيست. با 
حفظ تعادل در رفت و آمدها اين مشكل به تدريج برطرف خواهد 

شد. 
- از روانپزشك، روان شناس يا مشاور كمك بگيريم.

www.birtak.com
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پول شادی هم می آورد
به  از پول طوری استفاده كرد كه  اما می توان  نيستند،  همه ثروتمندان شاد 

شادی هم رسيد؛ اين يافته جديد محققان است

فرنوش صفوی فر: محققان می گويند ثروت می تواند ما را به شادی و احساس 
رضايت از زندگی هم برساند، اگر كه بدانيم چطور از آن استفاده كنيم.

به گزارش رويترز، اين مطالعه نشان داده است افرادی كه درآمد باال دارند 
از ثروت شان برای تجربه های متفاوت و متعالی استفاده می كنند، شادتر  و 
دانشگاه  محققان  توسط  كه  مطالعه،  اين  اساس  بر  هستند.  مردم،  ساير  از 
صرف  نيازمند  كه  تجربياتی  شده  مشخص  شده،  انجام  سان فرانسيسكو 
هزينه هايی هستند، مانند رفتن به تئاتر يا كنسرت و سفرهای متنوع، می توند 
افراد  با  مقايسه  در  احساس  اين  دهد.  افزايش  افراد  در  را  شادی  احساس 
كاالهای  و  وسايل  خريدن  را صرف  خود  پول  كه  است  پولداری چشمگير 
گوناگونی می كنند كه معلوم نيست واقعا به آن نياز داشته باشند يا آن كاالها 

را واقعا به مصرف برسانند.
رابطه پول و شادی در مطالعات گوناگونی، در جوامع مختلف، بررسی شده 
است كه نتايج متفاوت و گاه متناقضی داشته اند. در برخی مطالعات، نتيجه، 
نشان دهنده رابطه مستقيم اين دو عامل بوده؛ يعنی پولدارها، خوشحال تر و 
شادتر بوده اند و در برخی مطالعات، هيچ رابطه ای به دست نيامده و در برخی 

ديگر، افراد با درآمد كمتر، شادتر بوده اند.
 اين مطالعه، كه نتايج آن روز گذشته در نشست ساالنه انجمن شخصيت و 
روان پزشكی اجتماعی در فلوريدا ارائه شد، برای اولين بار، توانسته نقش پول 
و ثروت را، در احساس شادی و رضايت افراد از زندگی، به طور دقيق تر و 
جزئی تر مشخص كند. البته رابطه خريد كردن با احساسات  و حالت های روانی 
هم قبال بررسی شده بود؛ چنان كه »اعتياد به خريد«، اصطالح شناخته شده ای 

در ميان روان پزشكان به شمار می آيد.
اعتياد به خريد، به حالتی اطالق می شود كه در آن فرد، بيشتر خانم ها، برای 
كاهش استرس و تنش روانی خود، دست به خريدهای بی ضابطه و خارج از 
كنترل می زند. بررسی ها نشان داده كه خريد و تملك بيشتر، نه تنها نمی تواند 
آن  به  موارد  بيشتر  در  بلكه  كند،  رفع  را  اضطراب  و  استرس  احساس  اين 
دامن می زند و فرد را مشتت و ناآرام می كند. برخی بررسی ها پيش از اين 
نشان داده بودند جوانان در كشورهای توسعه يافته و صنعتی، ناشادتر از 
و  دوم، شادابی  در كشورهای گروه  كه  توسعه اند چرا  در حال  كشورهای 

نشاط پيشرفت و اميد به تحول، بيشتر وجود دارد.
اما نقش ثروت و درآمد، در زندگی سالم روانی و اجتماعی، به همين سادگی 
نشان  ديگری  بررسی های  است.  بررسی های گسترده تری  نيازمند  و  نيست 
می دهد كودكانی كه در خانواده های با درآمد باالتر زندگی می كنند، ضريب 
هوشی باالتر دارند؛ اما اين هوش بيشتر، به دليل وجود محرك های محيطی 
بيشتری است كه اين كودكان در اطراف خود دارند كه شامل اسباب بازی های 

بيشتر، توجه و مراقبت بيشتر و مواردی از اين دست است.
مردم،  برای  بيشتر  درآمد  و  رفاه  افزايش  با  كه  نيست  شكی  حال  هر  به 
می توان به امكانات بيشتری برای شان دست يافت كه بتواند جنبه های مختلف 
درآمد  اين  از  استفاده  راه  بهترين  كه  به شرطی  كند.  تامين  را  سالمت شان 

باالتر را نيز آموخته باشيم.

دل زنان واقعا می شکند
21Msnbc آگوست  مترجم: ابوالفضل کريمی

دچار  زنان  كه  صورتی  در  می دهد  نشان  جديد  تحقيقات 
شكست های  با  خود  زندگی  در  شوند،  عاطفی  مشكالت 
ممكن  كنند  تنهايی  احساس  كه  زمانی  و  روبه رو  عاطفی 
به  منجر  تنهايی  احساس  و  عاطفی  مشكالت  اين  است 
ناراحتی های قلبی شود. بررسی ها نشان می دهد زمانی كه 
زنان احساس سرگردانی و بی كسی می كنند احتمال دچار 
پيدا  افزايش  تا 80 درصد  آنها  در  قلبی  به مشكالت  شدن 
می كند. نكته جالب اين جاست كه اين موضوع فقط در مورد 
زنان صادق است و مردان به هيچ وجه با اين مشكل روبه 

رو نمی شوند.
بيماری مزمن  و  استاديار روانشناسی  دكتر ربكا ترسون 
از دانشگاه پيتسبورگ در اين باره گفت: بررسی های قبلی 
نشان می دهد افرادی كه افسرده هستند و از نظر اجتماعی 
چندان فعال نيستند در خطر ابتال به بيماری های قلبی هستند. 
هر دو عاملی كه در باال ذكر شد می تواند ميزان استرس را 
در زنان به ميزان قابل توجهی افزايش دهد كه اين نگرانی 
آسيب های  و  بيماری ها  به  منجر  است  ممكن  نهايت  در 
 Psychosomatic قلبی شود. اما بررسی های جديد كه در
احساس  می دهد  نشان  است  رسيده  چاپ  به   Medicine
برای  است  باال ممكن  در  ذكر شده  موارد  از  بيش  تنهايی 
سالمت زنان مشكل ايجاد كند و زندگی آنها را دستخوش 

تغيير قرار دهد.

ما در اين بررسی سعی كرديم به طور خاص روی احساس 
تنهايی تمركز كنيم زيرا اين احساس منفی و ناراحت كننده 
نكات  از  يكی  می شود.  مشاهده  امروز  جامعه  در  بسيار 
جالب در اين بررسی ها اين بود كه بسياری از مردم حتی 
زندگی خود  در  زيادی  دارای دوست های  كه  در صورتی 
ممكن  هم  باز  هستند  ارتباط  در  زيادی  افراد  با  و  هستند 
به  اين حس چندان  در حقيقت  كنند.  تنهايی  احساس  است 
تعداد افرادی كه با آنها در ارتباط هستيم بستگی ندارد بلكه 
به كيفيت و چگونگی اين ارتباط وابسته است. بسياری از 
اما  هستند  ارتباط  در  زيادی  تعداد  با  كه  هستند  انسان ها 
و  نمی شود  پشتيبانی  آنها  از  احساسی  و  عاطفی  نظر  از 
تا  نمی بينند  مطمئن  آنچنان  را  آنها  مواقع  از  بسياری  در 
اسرار زندگی و مشكالت خود را با آنها در ميان بگذارند. 
كارشناسان معتقدند انسان ها زمانی احساس تنهايی می كنند 

كه ارتباط مؤثری با دوستان و خانواده های خود ندارند. 

بروك آگاروال يكی از محققان مركز پيشگيری از بيماری های 
اين  به  تنهايی  گفت:  باره  اين  در  كلمبيا  دانشگاه  در  قلبی 
بستگی دارد كه ما در ارتباط خود با ديگران تا چه اندازه 
ارضا می شويم. زمانی كه ما از يك رابطه به ميزان بسيار 
كم تر از آن چه كه انتظار داريم حمايت می شويم و ارتباط 

برقرار می كنيم احساس تنهايی به ما غالب می شود. 

محققان از مركز پزشكی هاروارد پرونده پزشكی سه هزار 
مرد و زنی را كه به مدت 19 سال تحت تحقيقات پزشكی 
در مورد سالمت بدن و تغذيه قرار داشتند مورد بازبينی 

قرار دادند. 

كامل  معاينات  تحت  بررسی  مورد  افراد  تحقيقات  اين  در 
از نظر سالمت جسمی قرار گرفتند و همچنين با برگزاری 
مورد  آنها  در  تنهايی  احساس  ميزان  مشاوره ای  جلسات 
محققان سالمت  سال  چندين  طی  در  گرفت.  قرار  بررسی 

قلب اعضای اين تحقيق را مورد بررسی  قرار دادند. 

در نهايت مشخص شد زنانی كه احساس تنهايی می كنند به 
احتمال 76 درصد بيش تر از ديگر زنان ممكن است در آينده 
با مشكالت و آسيب های قلبی روبه رو شوند. اين بررسی ها 
نشان داد بروز مشكالت قلبی به دليل احساس تنهايی فقط 
در زنان صادق است. شايد يكی از داليل اين امر اين است 
با  از مردان در مورد كيفيت رابطه  كه زنان بسيار بيشتر 
مردان  از  بيشتر  و  می كنند  نگرانی  احساس  همسرانشان 
ممكن است از سرد شدن روابط ناراحت و افسرده شوند. 

مطالعات نشان می دهد حتی زمانی كه زنان در روابطشان 
با دوستان خود با مشكل روبه رو می شوند بسيار بيشتر 
از مردان احساس نگرانی و استرس می كنند. اين تحقيقات 
نشان می دهد همان طور كه يك ازدواج موفق می تواند برای 
سالمت مردان مفيد باشد و قلب اين مردان از سالمت بهتری 
برخوردار است، ازدواج بد و ناموفق می تواند اثرات بسيار 
مخربی روی سالمت زنان داشته باشد و آسيب های جدی 
تحقيقات  اين  انجام  با  كارشناسان  كند.  وارد  آنها  قلب  به 
اميدوارند پزشكان در هنگام معاينه بيماران قلبی وضعيت 
روحی و احساسی آنها را درنظر بگيرند و سعی كنند در 

درمان های خود اين موارد را منظور كنند. 

پنلوپه کروز با مجالت در افتاد
زيبايی  از  جديدی  تعريف  دادن  در  كه سعی  مجالتی  به  كروز  پنلوپه   
دارند حمله كرد و گفت اين مجالت تنها به سالمتی نوجوانان ضرر وارد 

می كنند. 
روی  بر  مطالب  گونه  اين  خواندن  تاثير  كه  داد  توضيح  هنرپيشه  اين 
كودكان وحشتناك است و او در صورتی كه در توان داشته باشد اين 

گونه مجالت را تعطيل خواهد كرد.
به  ترغيب  را  نوجوانان  كه  مجالتی  تمام  دارم  قصد  من   ": گفت  كروز 
گرفتن رژيم می كنند تعطيل كنم . چه كسی گفته است كه زيبا بودن به 

معنی الغری است؟
بعضی مردم وقتی تو پر هستند زيبا می شوند و بعضی وقتی الغر   "
هستند . من به شخصه اگر سه كيلو چاق شوم صورتم زيبا تر می شود. " 
تاثير اين حرف ها بر روی دختران 13 ساله كه تازه وارد مرحله نوجوانی 

می شوند وحشتناك است." 
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جدول و سرگرمی

فال هفته
 

فروردين ماه : بعد از مدتهای طوالني متوجه خواهيد شد 
كه كسي كه مورد اعتماد شما بوده است نسبت به شما 
احساسي عاشقانه دارد . عجوالنه قضاوت نكنيد و برای 
قبول اين احساس بزرگ سعي كنيد تالش مثبتي بكنيد . 
موقعيت مالي ممكن است تغيير بخصوصي نداشته باشد 
ولي نگراني نيز ايجاد نخواهد نمود . موقعيت سفری چند 
ها  بچه  طرف  از   . ندهيد  دست  از  را  تفريحي  و  روزه 
فوق العاده خوشحال خواهيد شد و متاهلين نيز با تمام 
تالششان نخواهند توانست بر سوءتفاهمات غلبه نمايند 

.

مهمي  افراد  با  كه  شد  خواهيد  مجبور   : ماه  ارديبهشت 
كه  را  موفقيتي  فعاليتتان  رشته  در  تا  بنشينيد  بحث  به 
اين  است  ممكن   . بياوريد  بدست  است  تان  شايسته 
. بهر صورت اگر  موضوع آنچنان كه بايد ساده نباشد 
نباشيد  غرورتان  شكستن  نگران  داريد  بكمك  احتياج 
و  جان  با  توقعتان  عالرغم  كه  افرادی  هستند  كه  زيرا 
دل حاضر بكمك و همكاری با شما ميباشند . در روابط 
خواهيد  احساس  بيشتری  بهبودی  زناشوئي  و  عشقي 
نمود . متاهلين بهتر است همفكری بيشتر با همسرشان 

داشته باشند .

خرداد ماه : اكنون كه احساس ميكنيد آرامش بيشتری در 
زندگي پيدا نموده و اغلب نگرانيهای مربوط به خانواده 
و سالمتي بپايان رسيده است ، بهتر است همه انرژيتان 
رشته  و  اجتماعي  موقعيت  بيشتر  بهبودی  صرف  را 
فعاليتتان صرف نمائيد . عشق همچنان بهترين پشتيبان 
شما خواهد بود و در زندگي زناشوئي آرامشي بينظير 
تجربه خواهيد نمود . به جشنهای متعددی دعوت شده و 
دوستان دوران كودكي و يا تحصيلي را مالقات خواهيد 

نمود .

وقت  اكنون   ، مداوم  تالش  سال  چند  از  بعد   : ماه  تير   
 . استراحت و لذت بردن از برآوردها را خواهيد داشت 
وقت كافي برای مشغول شدن در انواع فعاليتهايي كه از 
مدتها قبل در فكرتان بوده اند ، خواهيد داشت و خواهيد 
توانست وقت بيشتری را با دوستان به شب زنده داری 
و  بوده  خود  با  مدتي  برای  ميخواهيد  شايد   . بگذرانيد 
به تفريح بپردازيد و برای همين نيز اگر مجرد هستيد ، 
آخرين نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود . متاهلين 
زناشوئي  روابط  ناماليمات  مقابل  در  كنيد  سعي  نيز 
صبوری و تحمل بيشتری نشان دهيد . در رابطه با پول 
تغييرات بسيار مثبتي و رضايت بخشي را تجربه خواهيد 

نمود . 

 مرداد ماه : موضوع مهم مالي كه از مدتها قبل فكرتان 
را نگران ساخته بود ، در اين دوره كامال روشن و حل 
اقوام  از  يا يكي  ، دوست و  از طرف ديگر   . خواهد شد 
خواهد  سعي  و  نموده  پيدا  قانوني  گرفتاری  خانواده 
نمود كه شما را نيز آلوده سازد . در اين مورد با اعتماد 
ننمودن بديگران ميتوانيد خودتان را گرفتار نسازيد . به 
مهماني ها و جشن های متعددی دعوت شده و دوستان 
جديدی پيدا خواهيد نمود . مجردين همچنان در جستجو 
خواهند بود و عشاق به توافقهای رضايت بخشي خواهند 
رسيد و متاهلين در به انجام رساندن مسئوليتهايشان با 
همديگر شراكت و همكاری آغاز خواهند نمود . گمشده 

ای را بعد از ساليان طوالني پيدا خواهيد نمود .

با  كه  نمود  تشكر  زهره  سياره  از  بايد   : ماه  شهريور 
 ، تولدتان  نقشه  احساسي  قسمت  در  خود  جدی  بازی 
اين دوره را برای روابط عشقي و زناشوئي فوق العاده 
خواهد ساخت . اگر مجرد هستيد ، مطمئنا” گرفتار روابط 

اين  از  ابتدا  در  است  ممكن  و  گشته  چندگانه  احساسي 
در  نتوانيد  اگر  ولي  بكنيد  نيز  غرور  احساس  موضوع 
برای  تنها  نه   ، باشيد  آنها مصمم  از  يكي  انتخاب جدی 
خود بلكه برای ديگران نيز ناراحتي ايجاد خواهيد نمود 
. متاهلين نگراني نداشته و بيشتر تمركزشان روی كار 
و فعاليت و مسائل مالي خواهد گشت . امكان جدائي با 
همسر بخاطر يك سفر شغلي وجود دارد . خانمها كادو 
دريافت خواهند كرد . بيشتر به ورزشهای سبك بپردازيد 

.
 مهر ماه : برای درصدی باال از متولدين اين ماه ، عشق 
اين  بعضي  برای  شايد  البته  است  بوده  دردسرآفرين 
برخي  برای  ولي  باشد  پرهيجان  و  شيرين  دردسرها 
مشكل ساز و مانع زندگي راحت . بهر حال با توجه به 
ماه  اين  متولد  های  خانم  و  خانمها  دختر  مسئله  همين 
اكثريت زندگي خود را بر مبنای عشق بنا ميكنند ، آنها 
معتقدند هيچ پيماني بدون عشق دوام ندارد ، گرچه برخي 
بهمين دليل سالياني از عمر خود را باخته اند ولي حداقل 

دل به روحانيت و پاكي عشق بسته اند .

 آبان ماه : خوش قلبي و مهرباني و فداكاری اكثر متولدين 
اين ماه سبب شده ، خيلي راهها برويشان باز و بعضي ها 
نيز از آنها سوءاستفاده كنند كه خوشبختانه گروه دوم 
خيلي زود شناخته ميشوند ، به آن دسته از اين افراد كه 
ندانسته به مسير بدگويي و غيبت و دشمن تراشي كشيده 
ميشوند توصيه ميگردد زودتر مسير خود را تغيير بدهند 
وگرنه به دردسرهايي دچار خواهند شد . آخر اين هفته 

نامه ايي خوشحال كننده بدستان خواهد رسيد .

 آذر ماه : زوجهای اين ماه نبايد اجازه بدهند بعضي از 
آدمهای ناصالح در زندگيشان دخالت كنند و يا بعنوان 
 . شوند  شان  زندگي  شيرازه  ريختن  بهم  سبب  مشاور 
اصوال دخالت در زندگي آدم ها اگر توسط نزديكترين و 
دلسوزترين وابسته ها صورت گيرد شايد بتواند در حل 
مسائل ياری رساند ولي وقتي قضيه بدست آدمهای غير 
مسئول مي افتد همه چيز بهم ميريزد در حاليكه ثروت در 
زندگي چهل درصد از متولدين اين ماه نقش مهمي دارد و 
در مجموع مسائل مادی گاه نقش حياتي ايفا ميكند ، اين 
گروه پيوندهای خود را با مسائلي عاطفي و احساسي و 

معنوی قطع ميكنند .

 دی ماه : زحمت شما زياد ميشود، و اين مقدمه اي برای 
حركتتان در يك مسير دلخواه است . فعاليتهاي فرهنگي 
بشناساند،  اطرافيان  به  را  شما  وجودی  اصل  ميتواند 
ضمن آنكه خودتان را نيز خوشحال ميكند . اگر تصميم 
گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را كمي به تعويق 
بيندازيد، به نفع شما خواهد بود . به طور كلي طالع شما 
در زمينه امور عاطفي و فرهنگي روشن است . يك نفر 
باز  با چشماني  كند،  متوجه خودش  را  دارد شما  خيال 

اطراف خود را بنگريد .

برای  دائمي  حلهاي  راه  نميتوانيد  وقتي   : ماه  بهمن   
مشكالت خود پيدا كنيد از حل موقت آنها خودداری كنيد 
. تعهدهای خود را به صورت كتبي درآوريد . براي انجام 
العاده ميتوانيد استفاده كنيد  از سرعتي فوق  كارهايتان 
كه هم به نفع شما ست و هم اشخاص مهمي را متوجه 
حضور شما خواهد كرد . در يك مهماني مالقات مهمي 
خواهيد داشت كه براي آينده شما موثر واقع خواهد شد 

.
 اسفند ماه : از افراد خودخواه فاصله بگيريد . برخي از 
وظايف  ميشود  باعث  كار  محيط  در  شما  خوب  صفات 
خواهيد  مهم  مالقات  دو   . شود  ارجاع  شما  به  مهمي 
داشت كه يكي در مورد مسائل تحصيلي و شغلي است 
و ديگري در مورد زندگي آينده تان . به يك سفر كوتاه 
ولي جالب خواهيد رفت . يكي از دوستانتان كه از 
شما دلخور بود، به اشتباه خود پي خواهد برد و از 

شما دلجويي خواهد كرد . 

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

يك باب خانه Council House 2 خوابه در لندن تعويض می شود.
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غذاهای جدید 
قرن بیست و یکم

محبوبه عميدی

 

با توجه به افزايش جمعيت زمين و تغييرات آب وهوايی، تغيير سبد 
جديد  سبد  اين  اما  است.  قطعی  آينده  سال   20 در  انسان  غذايی 
تأمين  خام چگونه  مواد  اين  و  است  اوليه ای  مواد  نوع  چه  شامل 
كه  است  بار  اولين  اين  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  شد؟  خواهند 
در  فقط  است.  گرفته  اوج  غذايی  مواد  كمبود  مورد  در  نگرانی ها 
واردات  از  نياز  مورد  غذايی  مواد  درصد   50 از  بيش  انگلستان، 
تا سال  افزايش 50 درصدی جمعيت جهان  با  اما  تامين می شود. 
كشورهای  از  بسياری  كه  آب وهوايی  تغييرات  و   1429  /  2050
صادر كننده مواد غذايی به اين كشور را تهديد خواهد كرد، سيستم 
اين  نيست.ببينيم  اطمينان  قابل  آن قدرها  ديگر  بار جهانی  و  خوار 
داشته  می تواند  تأثيری  چه  شهروندان  خريد  سبد  روی  تغييرات 
باشد؟ بدون شك مواد غذايی گران تر خواهند شد، اگر قيمت ها را 
در سی سال گذشته باهم مقايسه كنيم، می بينيم قيمت ها هنوز پايين 
هستند و مواد غذايی در دسترس ما ارزان بوده اند. اين دوران دارد 
تمام می شود. بايد انتظار قيمت های باالتری را داشته باشيم، شايد 
خيلی باالتر، مخصوصا برای محصوالت لبنی و گوشت كه از دام ها 
و طيور تأمين می شوند.  در اغلب كشورها، تغذيه دام ها با استفاده 
است،  اغلب محصول كشورهای گرمسيری  كه  وارداتی  علوفه  از 
توليد محصوالت غالتی  توانايی  كه  صورت می گيرد؛ كشورهايی 
مانند گندم، برنج، ذرت و حبوباتی مانند سويا را دارند و با افزايش 
اين  قيمت   باال رفتن  شد.  خواهند  خشك تر  و  گرم تر  زمين،  دمای 
محصوالت در اوايل سال 2008 / 1386 باعث افزايش 15 درصدی 
قيمت تخم مرغ، لبنيات و بعضی از انواع  گوشت ها شد.بايد گفت، 
اين ميان خبرهای خوبی هم هست. گران شدن مواد غذايی وارداتی 
پيش بينی ها  است.  شمالی  كشورهای  بومی  كشاورزان  سود  به 
نشان می دهند، در قرن بيست و يكم هوای اين كشورها گرم تر و 
مرطوب تر از قبل خواهد شد و اين يعنی كشاورزان قادر خواهند 
بود، حجم بيشتری از غالت مانند گندم و بسياری از محصوالتی 
را كه در حال حاضر وارداتی هستند، توليد كنند. در شرايط فعلی 
در  مصرفی  سبزيجات  و  ميوه ها  درصد   90 تا   80 حدود  چيزی 
ساالد به انگلستان وارد می شوند، كه تقريبا همه آنها  قابليت توليد 
در  را  فوق العاده ای  تغييرات  می توان  داشت.  خواهند  را  داخل  در 

گلخانه ها انتظار داشت.

 مواد اولیه 
كره  شمال  سمت  به  را  برنج  توليد  جهانی،  دمای  افزايش  برنج: 
زمين سوق داده است. بنابراين ممكن است سال های آينده شاهد 
اروپايی  بزرگ كشورهای  رودهای  در حاشيه  برنج  شاليزارهای 
قيمت  افزايش  با  و  دارد  وجود  امكان  اين  علمی  لحاظ  از  باشيم؟ 

غذاهای اصلی در قاره آسيا، ممكن  است چاره ای جز اين نباشد.
سبزيجات ساالدی: در حال حاضر انگلستان حدود 90 درصد از 
كه  است  در حالی  اين  و  می كند  وارد  را  نيازش  مورد  سبزيجات 
امكان توليد داخلی آنها هم وجود دارد. تغيير شرايط آب وهوايی 
كشاورزان  برای  را  سبزيجات  توليد  منطقه،  اين  شدن  گرم تر  و 
انگليسی ساده تر و ارزان تر خواهد كرد.مركبات، انگور و دانه های 
به  می تواند  كاشت  فصل  طوالنی شدن  و  هوا  باالتر  دمای  قهوه: 
كشورهای مركزی و شمالی اروپا، جلوه ای رنگارنگ و مديترانه ای 

اكثر نقاط  انگور در  انواع  امكان كاشت  نيز  بدهد. در حال حاضر 
اين كشور وجود دارد و می توان حتی انتظار كشت قهوه را هم در 

مناطق مركزی و غربی اين كشور داشت.
زيتون: مارك دياكون، كشاورز اهل هانيتون، اولين زارع انگليسی 
البته  است.  شده  مزرعه اش  در  زيتون  كاشت  به  موفق  كه  است 
زيتون ها توسط موش های صحرايی كه بزرگ ترين آفت مزارع و 
باغ های اين كشور به شمار می آيند، از بين رفته اند. با اين حال او 
عالوه بر زيتون به كشت آزمايشی خرمالو، زردآلو و گردو نيز در 
مزرعه اش پرداخته است.آبزيان: گرم شدن درياها، گونه های جديدی 
را به سواحل كشورها كشانده است، بسياری از ماهی گيران، گرفتار 
انواع  شدن هشت پاها را درون تورهای ماهيگيری كه برای صيد 
ماهی و خرچنگ های دريايی به آب انداخته شده، گزارش كرده اند. 
از سوی ديگر با كاهش ذخيره ماهی های دريا، ميزان توليد آبزيان 
ماهی های  هم  در حال حاضر  كرد،  پيدا خواهد  افزايش  پرورشی 
روغن كوچك و انواع قزل آال در حوضچه های پرورش ماهی، توليد 

می شوند، اما با توليد بيشتر ارزان نخواهند شد.

 محصوالت فرآوری شده
سال  در  زمان  همين  به  نسبت  ذرت  و  گندم  جهانی  قيمت  نان: 
افزايش قيمت ها هم  ادامه روند  تقريبا دوبرابر شده است.  گذشته 
از  چيز  همه  می شود،  گران  ذرت  كه  زمانی  است.  اجتناب ناپذير 
غالت صبحانه گرفته تا بستنی گران خواهد شد. ايتاليا حدود 90 
درصد انواع محصوالت خميری جهان را مانند ماكارونی و الزانيا 
توليد می كند و تغييرات آب وهوايی به صورت بسيار گسترده به اين 
تبديل  به غذايی تجملی  كشور هم خواهد رسيد.گوشت ها: گوشت 

سفره هايشان  سر  را  آن  روزه  هر  ثروتمندان  تنها  و  شد  خواهد 
در  اغلب  تغذيه  نوع  به  بسته  ارزان  گوشت  داشت.  خواهند 
كشورهايی مانند برزيل توليد می شود كه تغييرات آب وهوايی اين 
مناطق امكان آن را محدود خواهد كرد. از سوی ديگر برای توليد 
به مصرف  گياهی  مواد  كيلوگرم   10 حدود  بايد  گوشت  كيلو  هر 
ميلياردی  نه  جمعيتی  با  جهان  كه  نيست  معادله ای  اين  و  برسد 
كه  بلوفين  نسل  تن:  باشد.ماهی های  داشته  را  آن  پذيرش  توان 
دليل صيد  به  به شمار می رود،  اقيانوس  تن  ماهی  گران قيمت ترين 
گسترده رو به انقراض است. ذخاير ماهی های ديگر اقيانوس نيز 
به دليل تغييرات آب وهوايی و صيد بی رويه به شكل فزاينده ای رو 
به كاهش است. شايد بهتر باشد خودمان را به خوردن جلبك ها و 
عروس های دريايی عادت بدهيم.موز: با افزايش جمعيت فقير ترين 
افزايش پيدا  كشورهای گرمسيری، تقاضا برای زمين های زراعی 
خواهد كرد. درختان چند ساله و ميوه هايی كه نياز به نگهداری در 
سردخانه دارند، بيشتر جنبه تجملی خواهند يافت و با افزايش قيمت 
اغلب  اين؛  بر  بود. عالوه  نخواهد  به صرفه  كاال ها  اين  نفت، حمل 
كشورها تصميم دارند توليد گازهای گلخانه ای اش را تا  80درصد 
فقط در  دارد  دهند. حبوبات و سبزيجات: در حال حاضر  كاهش 
انگلستان، ساالنه 200 ميليون پوند/ 3.24 ميليارد تومان مارچوبه، 
لوبيا و نخود را از كشورهای جهان سوم و اغلب به صورت هوايی 
وارد می كند. صادرات اين محصوالت به منبع درآمد با ارزشی با 
اشتغال زايی باال در آفريقا تبديل شده است. اما در سال های آتی 
اين كشورها بايد مواد غذايی مورد نياز جمعيت بيشتری را تأمين 
در  هم  انگلستان  برای  واردات  اين  می رسد  نظر  به  بعيد  و  كنند 

سال های آينده توجيه اقتصادی و زيست محيطی داشته باشد.
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تماس  حاصل نمائيد 

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

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

محتوای آگهی ها 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
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ساختمانی و لوازم 

اضافی منزل با 
كمترين قيمت

07838707912
02085371541
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نگاهي به هفته پنجم 
لیگ برتر 

مقاومت خاطره برق را زنده کرد 

ابتداي  پايان رسيد كه در  به   هفته پنجم ليگ برتر با صدرنشيني تيمي 
فصل كسي تصور نمي كرد بتواند صدرنشيني ليگ برتر را تجربه كند، 
اما مقاومت شيراز در ادامه بازي هاي خوبش در اين فصل اين مرتبه با 
چهار گل ملوان را در هم كوبيد تا باالتر از همه تيم هاي مدعي قرار بگيرد. 
داود مهابادي مربي جوان صدرنشين ليگ درباره برد پرگل تيمش گفت؛ 
»در اين بازي و در اين ماه مبارك لطف خدا در كار ما تجلي كرد و به 
رغم اينكه بازيكنان در تمرينات و بازي روزه دار بودند، اما بازي بسيار 
بد  بگويم  بايد  نمايش گذاشتند. در كل  به  تيم  براي طرفداران  را  زيبايي 
نبوديم،« اين براي دومين بار است كه ملوان در يك بازي خارج از خانه 
با چهار گل شكست مي خورد. محمد احمدزاده قبول دارد كه او در اين 
همه  در  و  داريم  »نفرات خيلي خوبي  است؛  اصلي  باخت سنگين مقصر 
پست ها هم بازيكن داريم ولي در اين بازي از حيثيت ملوان دفاع نكرديم. 
مثل بازي مقابل پيكان خوب هدايت نشديم، مسووليت شكست بر عهده 
من است و اصاًل هيچ خطايي متوجه بازيكنان نيست.« مقاومت با اين برد 
با 11 امتياز و به دليل تفاضل گل بهتر نسبت به ذوب آهن و استقالل در 
صدر جدول قرار گرفت. صدرنشيني مقاومت در اين مقطع ليگ يادآور 
پايان فصل  اما برق در  ابتداي فصل گذشته است،  صدرنشيني برق در 
تيم  ديگر  مثل  مقاومت  معلوم مي شود درخشش  ادامه  در  كرد.  سقوط 

شيرازي است يا خير؟

مایلي کهن؛ اعتراضي به داوري ندارم

ديرهنگام ترين بازي تاريخ ليگ ايران با برد استقالل به پايان رسيد. در 
حالي كه ديدار استقالل و سايپا تا واپسين ثانيه ها با تساوي يك - يك 
پيگيري مي شد، گل دقيقه 4»90 آرش برهاني موجب شد استقالل به سه 
امتياز ارزشمند دست پيدا كند و در كنار ديگر تيم هاي 11 امتيازي ليگ 
بامداد گل زده  ايران در  بازيكني است كه در  اولين  قرار بگيرد. برهاني 
اين  مهاجمان  اما  داشت،  را  بازي  اين  در  برد  استحقاق  استقالل  است. 
تيم موقعيت هاي زيادي را از دست دادند، با اين حال صمد مرفاوي از 
عملكرد مهاجمان تيمش راضي است؛ »بايد مهاجمان تيم را تحسين كنم 
كه در اين بازي زحمت زيادي كشيدند. همين كه آنها توانستند تيم را در 
موقعيت گل قرار دهند و ما هر لحظه امكان داشت به گل برسيم، نشانه يي 
از پيشرفت است. فكر مي كنم مشكل روحي مهاجمان دليل اصلي از دست 
رفتن موقعيت ها بوده باشد.« همچنين مرفاوي تاكيد كرد به استفاده از 
سيستم چرخشي اعتقاد ندارد. در آن سو محمد مايلي كهن كه شب آرامي 
را روي نيمكت سايپا تجربه كرد و حتي يك بار از جاي خود بلند نشد در 
كنفرانس مطبوعاتي پس از بازي ابتدا به انتقاد از تحريف صحبت هايش 
در رسانه ها پرداخت و به سازمان ليگ هشدار داد در صورت ادامه اين 
روند از اين پس در كنفرانس هاي رسانه يي شركت نخواهد كرد. سرمربي 
سايپا خطاب به گزارشگران تلويزيوني گفت؛ »ممكن است تلويزيون ابتدا و 
انتهاي مصاحبه من را پخش كند و وسط آن را بزند. وقتي مصاحبه يي به 
صورت زنده پخش نمي شود و ضبط مي شود، سردبير محترم خودش 

بخش هايي از مصاحبه را انتخاب مي كند و پخش مي كند.« اين بازي چند 
صحنه مشكوك داوري داشت. دروازه بان سايپا معتقد بود در جريان به 
ثمر رسيدن گل اول استقالل بازيكن حريف روي او خطا كرده است. البته 
مايلي كهن به داور اعتراض نكرد و عملكرد مرادي را مطلوب دانست. اين 
در حالي است كه اكثر كارشناسان داوري عنوان كردند تصميم مسعود 
مرادي داور بازي در اين صحنه درست بوده است. تصاوير تلويزيوني 
هم خطايي را نشان نمي داد. همچنين گل استقالل در شرايطي در دقيقه 
4»90 به ثمر رسيد كه داور سه دقيقه وقت اضافه اعالم كرده بود. محمد 
اضافي سايپا  وقت  »در  گويد؛  مي  باره  اين  در  داوري  كارشناس  فنايي 
تعويض كرد كه همان 30 ثانيه از وقت را گرفت و مرادي هم حتمًا همان 
مرادي  اين تصميم  به  ايرادي  هم  كهن  مايلي  است.«  قرارداده  مدنظر  را 
وارد ندانست. اين مربي معمواًل مقابل استقالل نتايج خوبي نگرفته و باخت 
بود.  تهران  آبي هاي  برابر  مايلي كهن  بامداد سه شنبه هفتمين شكست 

استقالل باالخره در ليگ نهم گل خورد.

بهترین نمایش پرسپولیس در فوالدشهر

حساس ترين بازي دوشنبه شب در فوالد شهر اصفهان برگزار شد و دو 
تيم مدعي ذوب آهن و پرسپوليس به تساوي يك - يك رسيدند. پرسپوليس 
برخالف سال هاي گذشته اين مرتبه نمايش خوبي در فوالدشهر از خود 
منصور  است.  فصل  اين  مدعي  هاي  تيم  از  يكي  كرد  ثابت  و  داد  ارائه 
پرسپوليس  كرد  اعتراف  تمجيد  آهن ضمن  ذوب  زاده سرمربي  ابراهيم 
بهتر از سابق بازي كرد؛ »پرسپوليس طبق يك برنامه منظم كار مي كند و 
تاكنون اين تيم را اين گونه نديده بودم.« همچنين زالتكو كرانچار سرمربي 
ابتداي  »از  كرد؛  رضايت  ابراز  بازيكنانش  عملكرد  از  تهران  پرسپوليس 
مسابقه تا زمان به ثمر رساندن گل نخست بازي، فوتبال منطقي و قابل 
قبولي به نمايش گذاشتيم. كيفيت فوتبالي كه امروز پرسپوليس ارائه داد 
بسيار بهتر از حريف بود اما با بي دقتي نتوانستيم از موقعيت هاي گلزني 
دستورات  اجراي  نحوه  از  وجود  اين  با  ببريم.  را  الزم  بهره  ايجادشده 
كادر فني در زمين مسابقه توسط بازيكنانم راضي هستم.«پرسپوليس با 

9 امتياز تيم ششم جدول است.

انتقاد قلعه نویي از برنامه هاي تیم ملي

هفته  اين  هاي  بازي  در  شان  تيم  نگرفتن  نتيجه  برتري  ليگ  مربي  چند 
امير  مربيان  اين  از  يكي  دادند.  ارتباط  شان  پوشان  ملي  به خستگي  را 
قلعه نويي است كه پس از تساوي سپاهان در خانه فوالد از برنامه هاي 
ملي  تيم  اختيار  در  كه  بازيكناني  قوانين  اساس  »بر  كرد؛  انتقاد  ملي  تيم 
هستند، بايد 48 ساعت قبل از مسابقه باشگاهي خود به جمع نفرات تيم 
تيم  اختيار  در  بازيكنانش  گذاشتن  خاطر  به  سپاهان  اگر  شوند.  اضافه 
ملي، لطمه ببيند ما نيز به ناچار همكاري خود را با اين تيم قطع خواهيم 
كرد. ديدارهاي تداركاتي تيم ملي بايد هدفمند برگزار شود. لزومي نداشت 
در  بايد  تيمش  است  معتقد  نويي  قلعه  بحرين شويم.«  تمريني  ما حريف 
اهواز مي برد كه به دليل بي دقتي مهاجمان، آنها ناكام ماندند. او همچنان 
سپاهان را يك مدعي درجه يك مي داند؛ »سطح ديدارهاي تيم سپاهان در 
حد قهرماني است و تنها هدف ما قرار گرفتن در باالي جدول است.« فوالد 
همچنان يكي از تيم هاي بدون برد ليگ است و در رده هفدهم جدول ديده 
مي شود. لوكا بوناچيچ اميدوار است با يك برد مشكالت تيمش حل شود؛ 
»شايد يك پيروزي بتواند شرايط تيم را متحول كند. اميدوارم با تمرينات 
بيشتر و آموزش تاكتيك هاي موثر مسابقات آينده خود را با نتايج بهتري 

پشت سر بگذاريم.«

اعتراض به ضیایي

هفته  اين  است.  ايران  ليگ  هميشگي  اتفاقات  از  يكي  داور  به  اعتراض 
گروهي از مربيان اشتباه داوري را عامل اصلي باخت تيم شان دانستند 
كه يكي از آنها محمدحسين ضيايي سرمربي صبا است. صبا در قم سه 
به  قمي  تماشاگران  موجب شد  باخت  اين  باخت.  كرمان  به مس  يك  بر 
تيم  از  »ما  گفت؛  بازي  از  پس  مربي  اين  كنند.  اعتراض  عملكرد ضيايي 
داوري اصاًل راضي نيستيم و از فدراسيون تقاضا داريم در بازي بعد ما 
كه مقابل استقالل اهواز است، از داور اهوازي براي سوت زدن استفاده 
نكند.« در اين بازي صبا به دليل اخراج مرتضي اسد 10 نفره شد و بازي 
كه 10نفره  دارد  قبول  پرويز مظلومي سرمربي مس هم  باخت.  را  برده 
شدن حريف به او و تيمش كمك كرد؛ »اين اتفاق به ما كمك كرد تا به بازي 
برگرديم و بتوانيم با وارد آوردن فشار بي امان به تيم مقابل نه تنها گل 

خورده را جبران كنيم بلكه نتيجه را به پيروزي تغيير دهيم.«

یک پنالتي دیگر از کریمي

استيل آذين فرصت صدرنشيني را از دست داد. اين تيم در شرايطي كه 
تا دقيقه 89 با يك گل از راه آهن جلو بود با ميزبان خود مساوي كرد. 
اگر استيل آذين مي برد به صدر جدول صعود مي كرد. ارني برندتس 
آذين  استيل  براي  اشتباه  به  داور  معتقد است  آهن  راه  هلندي  سرمربي 
پنالتي گرفت؛ »من سعي مي كنم درباره داور حرف نزنم ولي به نظر من 
اما در آن سو حميد استيلي سرمربي  پنالتي استيل آذين درست نبود.« 
استيل آذين نظر ديگري دارد؛ »پنالتي صد درصد درست بود و دروازه 
بان راه آهن بايد اخراج مي شد.« هر دو مربي تاكيد كردند از عملكرد تيم 
شان راضي اند و مي توانستند اين بازي را ببرند. علي كريمي در اين بازي 
يك بار ديگر از روي نقطه پنالتي گل زد تا با شش گل در صدر جدول 
گلزنان قرار بگيرد. او در تمامي بازي ها گل زده ضمن اينكه با شش گل 

و چهار پاس گل موثرترين بازيكن ليگ است. 

نمايشگاه فنون ايراني در كشتي جهاني دانمارك 

تولد دوباره پسر طالیي 
کشتي فرنگي 

در  جهان  قهرماني  كشتي  رقابت هاي  آغاز  تا  ديگر  روز  چند  از  كمتر 
دانمارك باقي است و تيم هاي كشتي فرنگي و آزاد كشورمان بايد از 30 

شهريورماه به مصاف حريفان جهاني خود بروند. 
رقابت هاي  در  آزاد كشورمان  و  فرنگي  تيم هاي كشتي  ناكامي  از  پس 
قرار  نزولي  روند  مسير  در  كشورمان  اول  ورزش  پكن   2008 المپيك 
گرفت اما با سپردن سكان هدايت اين تيم ها به مربيان جوان و كاربلدي 
چون محمد بنا و غالمرضا محمدي اين ورزش پرمدال دوباره به صحنه 
اول ورزش ايران بازگشته است به طوري كه امروزه اكثر كارشناسان 
كشتي از كسب موفقيت بزرگ توسط ملي پوشان ايران در مسابقه هاي 
جهاني خبر مي دهند. اين همان واقعيتي است كه پس از كسب موفقيت هاي 
متوالي در تورنمنت هاي بين المللي در طول يك سال گذشته رنگ واقعيت 
به خود گرفت و امروز انتظار از ملي پوشان را بيش از گذشته كرده است. 
تيم هاي فرنگي و آزاد ايران اين روزها در خانه كشتي آخرين مراحل 
آماده سازي خود را پشت سرمي گذارند و مربيان نيز با يادآوري آخرين 
توصيه ها، شبانه روز مشغول بازبيني فيلم حريفان ملي پوشان هستند تا 
نقاط ضعف و قوت آنها را به كشتي گيران كشورمان يادآوري كنند. در 
اين ميان حريفان تيم ايران نيز با تمام توان و با بهترين كشتي گيران خود 
براي حضور در اين مسابقه ها آماده مي شوند و شايد نحوه آماده سازي 
تيم ملي امريكا جالب تر از ديگر تيم ها باشد. تيم ملي كشتي آزاد امريكا 
به رهبري »الري زكي جونز« يك دوره مسابقه هاي آزمايشي با هدف 
شبيه سازي و هماهنگي با زمان پيكارهاي قهرماني جهان در دانمارك در 
مركز اردوي آماده سازي المپيك امريكا برگزار خواهد كرد و ملي پوشان 
اصلي اين تيم بايد به طور دوره اي و با فاصله زماني حداكثر نيم ساعت 
با 4 حريف ديگر مسابقه بدهند و كساني كه به فينال راه پيدا مي كنند 
بايد منطبق با زمان مرحله نهايي مسابقه هاي جهاني فينال را به صورت 
آزمايشي برگزار كنند. نكته جالب در اين مسابقه ها تبليغات فدراسيون 
كشتي امريكا است كه از طريق رسانه هاي گروهي از مردم دعوت كرده 
است تا به طور رايگان از اين مسابقه هاي شبيه سازي شده ديدن كنند. 
براي  آنها  كه  مي دهد  نشان  امريكا  كشتي  ملي  تيم  آماده سازي  نحوه 
مسابقه هاي جهاني حساب ويژه اي باز كرده اند و اين برنامه ها مي تواند 

الگوي خوبي براي كادر فني تيم هاي آزاد و فرنگي كشورمان باشد. 

روحیه باالي فرنگي کاران 
ملي پوشان ايران نيز با برنامه ريزي كادر فني تمرينات خود را هماهنگ با 
زمان محل برگزاري مسابقه هاي جهاني انجام مي دهند و به گفته مربيان 
ايده آل قرار خواهند گرفت. نكته حائز  تا روز آغاز پيكارها در شرايط 
اهميت در اردوهاي تيم ملي به دور بودن حاشيه از تيم و تمركز مربيان 
گذشته  در  كه  به حاشيه هايي  توجه  با  امر  اين  كه  است  ملي پوشان  و 
و مطمئنًا  است  توجه  قابل  نوع خود  در  داشت  ملي وجود  تيم هاي  در 
اين اتحاد و همبستگي در كنار آگاهي و استفاده از تمامي پتانسيل هاي 

موجود مي تواند ناكامي كشتي ايران در المپيك پكن را جبران كند. 
ملي پوشان تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان كه زودتر از تيم كشتي آزاد 
مسابقه هاي خود را در رقابت هاي جهاني آغاز خواهد كرد روز گذشته 
با حضور در آكادمي ملي المپيك تست آمادگي جسماني دادند. در اين 
تست ها كه شامل ارزيابي ميزان اكسيژن گيري، قدرت بدني، هوشياري 
بنا  محمد  كردند.  كسب  خوبي  نتايج  ملي پوشان  بود  عضله  و  عصب 
سرمربي تيم ملي كشتي آزاد كه اميد بسياري به كسب يكي از سكوهاي 
مسابقه هاي جهاني دانمارك را دارد با اشاره به روحيه باالي ملي پوشان 
گفت: روي تك تك نفرات حساب مي كنم و هر كس بايد در حد خود براي 
تيم امتيازآور باشد. روي سكوي جهاني رفتن دور از دسترس نيست و 
تنها نبايد بدشانسي بياوريم. وي با اشاره به آناليز حريفان ايران گفت: 
من در اتاقم انبوهي از فيلم كشتي حريفان را دارم و به اتفاق دستيارانم 
تك تك تيم ها را آناليز مي كنم تا از لحاظ شناخت آنها در چنگ ما باشند 
اما نگاهي به 7 ملي پوش حاضر در تيم ملي كشتي فرنگي نشان مي دهد 
گلچين  جهاني  مسابقه هاي  براي  را  فرنگي  بهترين هاي  فني  كادر  كه 
در  مدال  دوباره  كسب  نويد  سوريان  حميد  دوباره  بازگشت  كرده اند. 
وزن 55 كيلوگرم را مي دهد. روحيه باالي اين كشتي گير فاكتور مهمي 
از  سوريان  مي گويد  و  دارد  تأكيد  آن  به  ملي  تيم  سرمربي  كه  است 
سطح فني و هوش بااليي برخوردار است و مي تواند حريفان آماده تر از 
خودش را هم شكست بدهد و بايد شاهد تولد دوباره پسر طاليي كشتي  
فرنگي ايران باشيم. در كشتي آزاد نيز نگاه ها به مراد محمدي ملي پوش 
وزن 60 كيلوگرم كشورمان است. او كه تنها مدال آور كشتي ايران در 
المپيك بود براي تكميل كلكسيون افتخاراتش روند رو به پيشرفتي داشته 
است. اسماعيل دنگسركي مربي مراد محمدي اين كشتي گير را در اوج 
تجربه مي داند و مي گويد: مراد محمدي از لحاظ تجربه و تكنيك كشتي 
در اوج پختگي قرار دارد كه آمادگي بدني او مي تواند باعث موفقيتش 
شود. او سبك خاص خود را در كشتي دارد و تاكنون نيز با اجراي اين 
سبك ها موفق بوده است. محمد علي صنعتكاران نايب رئيس فدراسيون 
كشتي نيز با تأكيد بر اين كه ملي پوشان ايران بايد در رقابت هاي جهاني 
دانمارك با فنون ايراني كشتي بگيرند، گفت: روند حركتي تيم هاي كشتي 
ايران اميدواركننده است و آنها زير نظر مربيان جوان و با دانش بسيار 

آماده هستند. 
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سجادي؛ علي دایي استعفا نداده اما از 
او بي خبریم  

  
مديرعامل باشگاه سايپا گفت؛ هر چند علي دايي از هيات مديره سايپا استعفا نداده 
اما اطالعي از او نداريم. حميد سجادي پس از بازي سايپا برابر استقالل در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا علي دايي استعفا داده است يا خير، گفت؛ 
دايي استعفا نداده اما در جلسات هيات مديره هم شركت نمي كند. از او اطالع 

چنداني نداريم. تنها از راه دور جوياي احوال او هستيم.  

یاوري سرمربي شاهین بوشهر شد  
  

بوشهر  شاهين  فوتبال  تيم  مسووالن  با  كه  مذاكراتي  از  پس  ياوري  محمود 
داشت در نهايت تا پايان فصل هدايت اين تيم را بر عهده گرفت. محمود ياوري 
عهده  بر  را  تيم  اين  هدايت  بوشهر  شاهين  باشگاه  مديرعامل  با  جلسه  از  پس 
گرفت. ياوري كه روز گذشته وارد بوشهر شده بود در جلسه دو شب گذشته با 
مسووالن تيم بوشهري شركت كرد و در نهايت هدايت شاهين را تا انتهاي فصل 

بر عهده گرفت.   

کریمي و شهرام گودرزي 
امتیازآورترین بازیکنان لیگ برتر  

 
 تا پايان هفته پنجم ليگ برتر علي كريمي كاپيتان و ستاره تيم استيل آذين در 
صدر جدول گلزنان و همچنين موثرترين بازيكنان ليگ برتر قرار دارد. پس از 
كريمي، شهرام گودرزي بازيكن جوان و تند و تيز سپاسي امتيازآورترين بازيكن 
بوده و نقش مهمي در صدرنشيني اين تيم شيرازي در ليگ برتر داشته است. 
اند.  بندي شده  رده  پاس گل  و  زده  ترتيب گل هاي  به  بازيكنان  اين جدول  در 
ثمر رسيدن  به  در صورت  بازيكنان  توسط  گرفته شده  پنالتي  هر  اينكه  ضمن 
آن، معادل يك پاس گل محسوب مي شود. علي كريمي )استيل آذين( شش گل- 
چهار پاس گل، شهرام گودرزي )سپاسي( دو گل- پنج پاس گل، هادي نوروزي 
)پرسپوليس( سه گل- يك پاس گل، اسماعيل فرهادي )ذوب آهن( سه گل- يك 
پاس گل، محمدرضا خلعتبري )ذوب آهن( دو گل- دو پاس گل، ادينهو لوسيانو 
)مس( دو گل- دو پاس گل و احمد جمشيديان)سپاهان( يك گل - سه پاس گل.  

قضاوت ترکي تحت تدابیر شدید 
امنیتي چین  

 
تدابير  تحت  يي چين،  ليگ حرفه  در  در چهارمين قضاوت خود  تركي   محسن 
شديد امنيتي، يك داربي ديگر را قضاوت كرد. محسن تركي كه آخرين روزهاي 
اقامت خود در كشور چين را پشت مي گذارد، داربي حساس ايالت چينگ دائو 
را بين تيم اين شهر و تيم شاندونگ قضاوت كرد. با توجه به حساسيت بازي و 
همچنين به علت نزديك شدن به روز ملي چين، اين ديدار تحت تدابير شديد امنيتي 
برگزار شد. از ديگر نكات جالب اين داربي حضور كاپيتان هاي دو تيم در جايگاه 
استاديوم و خواندن متني مبني بر رعايت بازي جوانمردانه بود. ظرفيت 30 هزار 
نفري استاديوم را تماشاگران پر كردند و اين بازي در سراسر كشور چين به 
طور مستقيم پخش شد. محسن تركي در اين ديدار پنج بار از كارت زرد و يك 
بار از كارت قرمز خود استفاده كرد و در نهايت تيم چينگ دائو با حساب سه بر 

يك از سد تيم قدرتمند شاندونگ گذشت.  

چین و قزاقستان حریفان والیبال 
زنان ایران 

حريفان تيم ملي واليبال زنان در مرحله يك چهارم نهايي مسابقات قهرماني آسيا 
در ويتنام مشخص شدند. پس از پايان مرحله مقدماتي يازدهمين دوره رقابت 
هاي واليبال زنان آسيا و به دنبال صعود تيم ملي ايران از اين مرحله، چين و 
قزاقستان حريفان ايران در مرحله يك چهارم نهايي شدند. بر اين اساس تيم ملي 
واليبال زنان ايران بايد چهارشنبه از ساعت 14 به وقت محلي به مصاف چين 

برود، روز پنجشنبه نيز در همين زمان با قزاقستان روبه رو خواهد شد.  
 

مهدوي کیا؛ عضو »فیس بوک« نیستم  
 

 مهدي مهدوي كيا اعالم كرد در هيچ يك از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي عضو 
نيست. كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال ايران اظهار كرد؛ من هيچ گاه عضو شبكه 
هاي اجتماعي اينترنتي نظير فيس بوك نبوده و نيستم و صفحه يي كه در اين 
شبكه به نام من مشغول به فعاليت است توسط من اداره نمي شود و شخص 
ديگري با اهداف نامشخصي اقدام به چنين كاري كرده است. وي افزود؛ بنابراين 
اين صفحه اينترنتي مورد تاييد من نيست و به طور قطع از طريق مراجع قضايي 
نام  از  براي سوءاستفاده  فرد  اين  اهداف  تا مشخص شود  پيگيري خواهم كرد 

من چيست.  

ورزشی ایران و جهان

شما خبرنگاران هم 
در سقوط مقصر هستید

 
»خيلی خوشحالم كه بعد از مدت ها روبه روی شما نشسته ام، 

البته اولين بارم نيست اما كمی هول شدم.«

 صدايش لرزش خاصی داشت، اين سرپرست پاك دل تيم 
ملی، اصغر حاجيلو بود كه بايد به تك سؤالی پاسخ می داد كه 
همه سهمش بود از كنفرانس خبری كادر فنی تيم ملی. سؤالی 
كه از او می پرسيد چون زبان انگليسی بلد نيست، نمی تواند 
سرپرستی موفق باشد. او كه تمام دقايق نشست خبری را 
آرام نشسته بود و تنها وقتی رخ به رخ با خبرنگاران می شد 
لبخندی می زد. در جلسه ای كه تحت تأثير حضور پر تعداد 
برگزار  داشت،  فوتبال  فدراسيون  فيزيكی  حفاظت  برادران 
می شد. آنها كه چهار نفرشان در چهار گوشه سالن نشسته 
بودند و كسی كه شايد رئيس شان بود مدام به سالن می آمد، 
همه چيز را زير نظر می گرفت و بعد به سمت پنجره بزرگ 
او چيزی را  شيشه ای می رفت و بيرون را ورانداز می كرد. 
می جست در محيطی آرام و بی تنش كه هيچ كس نمی دانست 
چه ممكن است، باشد. آنها در اين جمع چه می خواستند؟ اين 
اين سالن  بايد  اين بار  انگار  اما  سؤال را كسی نمی دانست، 

فضايی امنيتی را تحمل می كرد. 
در اين فضا و در دل سؤال های گاه تند و تيز خبرنگاران از 
قطبی كه يكی از آنها بحث بركناری اش را به رخ می كشيد كه 
به اصغر  نوبت  تكرار می شود،  از جانب رسانه دولت مدام 
»باتعصب«  استقالل هميشه  او كه طرفداران  حاجيلو رسيد. 
انگليسی  زبان  به  بی تسلط  دهد  پاسخ  تا  می كردند  خطابش 
اداره كند. لحظه ای درنگ و بعد  چطور می تواند تيم ملی را 
با بغضی در گلو حرف های آقای سرپرست شروع می شود: 
از  را می شود  افشين می پرسيد  از  كه  اين سؤال هايی  »همه 
تك تك شما هم پرسيد. اينكه چرا امروز فوتبال ما به اينجا 
رسيده است. شما هم از عامالن اصلی ايجاد چنين فضايی در 
فوتبال ما بوديد و اگر موفقيتی هم برای تيم ملی در گذشته 

حاصل شده است، شما خود از داليل آن بوده ايد.

اگر فضای بدی را داريم هم شما مقصريد. بازيكن شهرستانی 
يك شبه به اندازه كل بودجه ورزش شهرش از يك تيم پول 
می گيرد. يك شبه كسی را قهرمان و يا ذليل می كنيد. دو متر 

عكس از يك بچه چاپ می شود كه اگر من بودم از غرور دو 
ماه از خانه بيرون نمی آمدم!«

او با اشاره به حضورش در تيم ملی گفت: »افتخار می كنم 
كه در كنار قطبی زندگی می كنم. من برای آمدنم به تيم ملی 
جواب خيلی چيزها را دادم و شرايط برايم بسيار سخت بود. 
از شما خبرنگاران هم می خواهم از هر كس به اندازه وزنش 

برايش بنويسيد و با او صحبت كنيد.«
كمك  »قطبی  گفت:  هم  انگليسی  زبان  فراگيری  درباره  او 
می كند كه اين زبان را ياد بگيرم. البته خوشحالم كه می توانم 
به راحتی در تيم ملی فارسی صحبت كنم. ما بازيكنانی در 
تيم ملی داريم كه در تكلم اين زبان هم تاحدودی مشكل دارند 
و به طور مثال مجتبی زارعی مهاجم شيرازی تيم ملی هنوز 
لهجه دارد.« و بعد از اين خطابه درحالی كه جمعيت در شوك 
اين گونه  قطبی  بودند،  اصغر«  »عمو  بغض  با  همراه  صدای 
بحث را آرام كرد: »كاش من هم می توانستم به خوبی شما 
راه  زود  خيلی  نيست،  سخت  انگليسی  بزنم.  حرف  فارسی 

می افتی.«

شوخي بي مزه! 
جواد نكونام تأكيد كرد از فردي كه با هك كردن سايت باشگاه 
اوساسونا، با اعتبار او و مسعود شجاعي بازي كرده است، 
شكايت مي كند. اين فرد ناشناس با هك كردن سايت باشگاه 
به خاطر درگيري  نكونام و شجاعي  اخراج  اوساسونا، خبر 
داد و جنجال بزرگي  قرار  اين سايت  در يك محفل را روي 

به پا كرد. مسئوالن باشگاه اوساسونا بالفاصله اين گزارش 
را از سايت خود خارج كردند. جواد نكونام در واكنش به اين 
موضوع گفته است: اين يك شوخي بي مزه  بود. من مسلمان 
هستم و نماينده ايرانم. هميشه مراقب رفتارهايم هستم. اين 
موضوع من و خانواده ام را نگران كرده است و قطعًا شكايتم 
به همراه  نكونام گفت صبح روز گذشته  پيگيري مي كنم.  را 
شجاعي در دفتر پليس پامپلونا حضور يافته و از اين ماجرا 

شكايت كرده است. 
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بکام؛ میالن، من سیتي، تاتنهام و 
چلسي خواهان من هستند  

  
بازيكن انگليسي تيم لس آنجلس گاالكسي 
تيم هايي  از  متعدد  پيشنهادات  از دريافت 
از ايتاليا و بريتانيا خبر داد. »ديويد بكام« 
گفت؛ همه مي دانند كه تمايل زيادي براي 
اين  به  دارم.  اروپا  در  بازي  و  حضور 
خصوص  به  اروپايي  هاي  باشگاه  خاطر 
از كشورم مرتب به من پيشنهاد مي دهند. 
هافبك 34ساله اسبق منچستريونايتد، رئال 
قبل  سال  دو  از  كه  ميالن  ث  آ  و  مادريد 
فعاليت  سرگرم  امريكا  متحده  اياالت  در 
خواهانم  همچنان  ميالن  افزود؛  است، 
شده است. آنها به من اطالع دادند شرايط 

خيلي خوبي را برايم در نظر گرفته اند. اين بازيكن كه با تيم كاليفرنيايي 
اش تا 31 دسامبر سال 2012 قرارداد دارد، ادامه داد؛ در كنار اين تيم، 

منچسترسيتي، تاتنهام و چلسي نيز به من پيشنهاد داده اند.  

آمبروزیني با میالن تمدید کرد  
  

كاپيتان تيم فوتبال آ ث ميالن ايتاليا قرارداد خود را با باشگاهش تمديد 
از  پس  و  رفت  ميالن  دفتر  به  گذشته  روز  آمبروزيني«  »ماسيمو  كرد. 
توافق نهايي، قراردادي تازه تا تاريخ 30 ژوئن سال 2011 با روسونري 
ها به امضا رساند. اين بازيكن 32ساله كه از سه ماه قبل بازوبند كاپيتاني 
تيمش را در اختيار گرفته است، تاكنون 35 بازي براي ايتاليا قهرمان جام 
جهاني 2006 انجام داده است. هافبك متعصب كه از سال 1995 تاكنون 
دنياي  از  مالديني  پائولو  از خداحافظي  است، پس  ها  ميالني  در خدمت 

ورزش، مسوول هدايت هم تيمي هايش در داخل ميدان شد. 

یووه به دنبال جانشین ترزگه  
  

به نظر مي رسد مسووالن ميالن قصد دارند مارك يانكو ستاره باشگاه 
ردبول سالزبورگ را در پايان فصل به عنوان جانشين ترزگه به خدمت 
بگيرند. بعد از اينكه ديويد ترزگه مهاجم فرانسوي يوونتوس اعالم كرد 
رغم  به  باشگاه  كرد، مسووالن  ترك خواهد  را  تيم  اين  پايان فصل  در 
داشتن آمائوري و ياكوئينتا از هم اكنون به دنبال جانشيني براي مهاجم 
فرانسوي خود هستند. مديران يووه چندين گزينه را در نظر دارند كه از 
ميان آنها مي توان به رابرت آكوافرسكا، ماروآنه شاماخ، گوران پاندف 
و اسكيل الوتزي اشاره كرد. اين در حالي است كه به نوشته روزنامه 
سالزبورگ  ردبول  باشگاه  26ساله  مهاجم  يانكو  مارك  توتواسپورت 
اتريش كه سال گذشته بعد از ديه گو فورالن و ساموئل اتوئو سومين 
گلزن برتر اروپا شناخته شد، مورد توجه مسووالن بيانكونري قرار گرفته 
است و مي تواند جانشين ترزگه در اين تيم شود. اين ملي پوش اتريشي 
رساند،  ثمر  به  ملي كشورش  تيم  براي  گل  دو  نيز  گذشته  هفته  در  كه 
توجه مسووالن  مورد  يووه  دوم  بان  دروازه  مانينگر  الكس  توصيه  به 

باشگاه قرار گرفته است.  

زانتي؛ مسي بهترین بازیکن دنیاست  
  

خاوير زانتي مدافع كهنه كار تيم ملي آرژانتين ليونل مسي هم تيمي اش 
در اين تيم را بهترين بازيكن دنيا خوانده و گفته است مهار اين ستاره 
بارسلونا امكان ناپذير است. زانتي مي گويد؛ »مسي بهترين بازيكن جهان 
است و كارهايي كه با توپ انجام مي دهد باوركردني نيست. اگر كسي 
بداند چطور مي توان جلويش را گرفت به من بگويد. در حال حاضر او 
افتخار  و  شادي  باعث  تيم  يك  در  او  و حضور  است  متفاوت  بازيكني 
است.« دو تيم اينتر و بارسلونا در چارچوب رقابت هاي ليگ قهرمانان 
به مصاف هم خواهند رفت اما زانتي مي گويد اولويت او و مسي حضور 
به  كه  است  اين  در حال حاضر  ما  اصلي  »هدف  است؛  در جام جهاني 
جام جهاني برسيم و سپس به رقابت در ليگ قهرمانان بپردازيم.« زانتي 
36ساله همچنان باطراوت است. او از راز موفقيت خود مي گويد؛ »كليد 
اصلي داشتن ذهنيت مناسب است. من هرگز به موقعيت فعلي بسنده نمي 
كنم و به دنبال پيشرفت هستم. همچنين اهميت ويژه يي براي غذا و خواب 

قائل هستم.« او 135 بازي ملي در كارنامه اش دارد.  

جنگ خروس ها تكذيب شد اما... 

بحران در فوتبال 
فرانسه

وصال روحاني 

گروه  در  صربستان  و  فرانسه  فوتبال  ملي  تيم هاي  بازي  
هفتم انتخابي جام جهاني 2010 در قاره اروپا از نهايت اهميت 
براي خروس ها برخوردار بود. پيروزي براي صربستان كه 
ميزبان اين ديدار در بلگراد بود، صعود اين تيم را به مرحله 

مهم  اين  براي  را  خروس ها  شانس هاي  و  قطعي  جام  نهايي 
بشدت كم مي كرد ولي برد آبي ها قصورهاي شكل گرفته از 
جانب آنها تا اين مرحله را جبران نموده و فرانسه را باز در 
درگيري  بروز  در چنين شرايطي  قرار مي داد.  مسير صعود 
در اردوي فرانسه و رويارويي سرمربي با برخي شاگردانش 
فوتبال  بر  را  بحراني  فضايي  و  افزوده  موجود  مشكالت  بر 
اين كشور حاكم ساخته است. ظاهراً طرف هاي اصلي درگير 
در اين ماجرا ريموند دومنك، سرمربي تيم ملي، تيه ري آنري 
كاپيتان خروس ها و فلوران مالودا گوش چپ فرانسوي چلسي 
مالودا  فرانسه،  اخير مطبوعات  اخبار روزهاي  بوده اند. طبق 
انجام  استاد دوفرانس، محل  به ورزشگاه  از ورود  بعد  فقط 
بازي شنبه شب فرانسه با روماني در چارچوب همين رقابت ها 
شده  مطلع  دومنك  انتخابي  تركيب  در  خود  نداشتن  قرار  از 
است و آنري كه پيش تر نيز از نحوه گردش امور در اردوي 
ملي شكايت داشته، اين مسئله تازه را به بهانه رويارويي خود 

با دومنك قرار داده و با وي مجادله كرده است. 

اتفاق تازه اي نیفتاده است؟ 
با اين حال، اين نكاتي است كه دومنك عصر ديروز و ساعاتي 
شد  منكر  را  آن  فرانسه  صربستان-  مسابقه  شروع  از  قبل 
حاصل  مسائل  جور  اين  كه  گفت  و  دانست  بي اساس  و 
اتفاقي  دروغ پراكني بعضي مطبوعات است. وي افزود: »هيچ 
روزهاي  ظرف  كشور  ملي پوشان  ساير  و  آنري  و  من  بين 
سرمربي  كه   2004 سال  تابستان  از  است.  نداده  رخ  اخير 
هيچ  به  كه  بودم  كرده  عهد  با خودم  فرانسه شدم،  ملي  تيم 
نيز  آنان  نوشته هاي  درباره  و  نكنم  اعتماد  مطبوعات  از  يك 
در  است.  برقرار  اين وضع همچنان  و  نپردازم  اظهارنظر  به 
حالي كه ديدار حساس ما با صربستان در راه است، عده اي با 
دروغ پردازي، به متزلزل كردن وضعيت ما پرداخته اند. با اين 
حال وظيفه ما متأسفانه اين است كه ديدارهاي بعدي را فتح 
كنيم و مجوز حضور در جام جهاني را كسب كنيم و همين 
خبرنگاران را كه اين مطالب را درباره ما نوشته اند، همراه با 
خود به آفريقاي جنوبي ببريم. قدر مسلم اين كه هر چه توان 

داريم، رو خواهيم كرد.« 

جاي تأسف 
تيه ري آنري كه در اخبار فوق پاي ثابت و اصلي اين درگيري ها 
بوده نيز به نوبه خود اين قضايا را تكذيب كرده است. او در 
مصاحبه اي با تلويزيون فرانسه كه متن آن سه شنبه شب و 
ادعا كرد كه هيچ  نوبت پخش شد،  صبح چهارشنبه در چند 
گفت:  وي  است.  نشده  حادث  فرانسه  اردوي  در  برخوردي 
تندي  به  يكديگر  با  »اين كه من و دومنك رو در رو شده و 
كه  است  ماجرايي  و  است  محض  كذب  باشيم،  گفته  سخن 
صحت ندارد. ما فقط ديدار و صحبتي سازنده مثل موارد قبلي 
اتفاقات  و  تيم  روزمره  به مسائل  راجع  و  داشتيم  يكديگر  با 
معمول صحبت كرديم. در عين حال هيچ خشم و حرف تندي 
اين جاي  بنابر  بود.  داد، عادي  بدل نشد و هر چه رخ  رد و 
مطرح  و  ادعا  را  اين  رسانه ها خالف  برخي  كه  دارد  تأسف 

مي كنند.« 

همه مي دانند 
در همين حال دومنك ادعاهاي مالودا را نيز رد كرده و گفته 
است او از قبل هم مي دانسته است كه جايي در تركيب ثابت تيم 
در شنبه شب و در پيكار با روماني ندارد. وي افزود: »نفرات 
فيكس و 7 بازيكن نيمكت نشين از 12 ساعت قبل مي دانستند 
كه چكاره اند و در زمين هستند يا خير. ما به مرداني مصمم 
باشد،  چه  هر  نيازمنديم.  بلگراد  آوردگاه  براي  جنگنده  و 
در  مسابقات  و  است  جهاني  جام  انتخابي  نهايي  مراحل  اين 
باعث  مي توانند  آماده ترين ها  فقط  و  است  سطح  باالترين 

پيروزي شوند.« 

آبراموویچ امیدوار به لغو ممنوعیت خرید بازیکن  
 

چند روز قبل بنا بر دستور فيفا باشگاه چلسي به خاطر رعايت نكردن قانون خريد بازيكن تا پايان سال 2011 از خريد بازيكن 
محروم شد. چلسي در آخرين فرصت هاي فصل نقل و انتقاالت تابستاني گائل كاكوتا را از باشگاه لن فرانسه به مبلغي ناچيز 
خريداري كرد، اما شواهد ارائه شده به فيفا نشان داد او با لن قرارداد داشته و بدون مجوز باشگاه خود راهي چلسي شده است. 
طبق حكم فيفا كاكوتا بايد مبلغ 780 هزار يورو به باشگاه لن غرامت پرداخت كند و براي چهار ماه نيز اجازه بازي در تركيب 
چلسي را نخواهد داشت. باشگاه چلسي نيز ضمن محروميت از خريد بازيكن بومي و غيربومي تا پايان سال 2011 بايد مبلغ 130 
هزار يورو به فيفا پرداخت كند. رومن آبراموويچ مالك ثروتمند و روسي باشگاه چلسي انگليس در اين باره گفت؛ با ارسال نامه 
اعتراض آميز به فيفا و بيان داليل، به لغو ممنوعيت در نظر گرفته شده خريد بازيكن اميدوارم. معتقديم براي فدراسيون بين المللي 
فوتبال )فيفا( سوءتفاهمي به وجود آمده كه راي به محروميت خريد بازيكن توسط چلسي داده است. نامه دقيقي تنظيم شده كه به 
همراه يكسري مدارك به فيفا ارسال خواهد شد. اميدوارم بتوانيم نظر اين سازمان را جلب كنيم و باعث رفع سوءتفاهم پيش آمده 
شويم. فيفا آبي ها را به دليل بي توجهي به اساسنامه فيفا با اين جريمه سنگين روبه رو كرد. لمپارد يكي از نخستين بازيكناني 
بود كه نسبت به اين محروميت واكنش نشان داد. فرانك لمپارد مي گويد محروميت چلسي از خريد بازيكنان تازه مي تواند به 
كمك اين تيم بيايد. او بر اين باور است كه به اين ترتيب بازيكنان بيشتر به همديگر نزديك خواهند شد و اتحاد ميان بازيكنان تيم 
افزايش مي يابد. او به روزنامه انگليسي ميرر گفت؛ »در دوران فوتبالم براي انگليس و چلسي اتفاق هاي زيادي رخ داده است و هر 
وقت ما پشت به باد ايستاده ايم، حس همكاري و همبستگي به وجود آمد و اوضاع به اين ترتيب مثبت شد. نبايد اجازه بدهيم اين 
محروميت روي ما تاثيري منفي بگذارد. اين دست ما نيست و از همين رو بايد تالش كنيم بهترين نتيجه را از اين حالت به دست 
بياوريم.« لمپارد همچنين درباره سياست هاي خريد چلسي و استفاده كردن از استعدادهاي داخلي نيز گفت؛ »اين وضعيتي عمومي 
است كه تنها شامل حال چلسي نمي شود. ما مي خواهيم بازيكنان انگليسي بيشتري را ببينيم كه موفق مي شوند. خوشحال بودم 
كه در آكادمي وستهام حضور داشتم و در آنجا ياد گرفتم تبديل شدن به بازيكني حرفه يي به چه معناست. تا زماني كه بازيكنان 
خوب بازي مي كنند، ديگر براي هواداران كنوني اهميتي ندارد كه از كجا مي آيند. اما بايد اين را در نظر بگيريم كه ابتدا بهترين 
بازيكنان انگليسي را پرورش دهيم. ديدن فرزندان انگليسي در چلسي فوق العاده است. با آنها ارتباط دارم و همواره به آنها كمك 

خواهم كرد.« 
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Serbia Edge 
Out Iran

First-time participant Serbia made an impressive debut 
by winning the 2009 FIVB Boys’ Championship with a 
25-22, 20-25, 17-25, 25-20, 15-11 victory over Iran at 
Palazzo del Turismo in Jesolo on Sunday.

According to the official website of the tournament, Du-
san Petkovic, who replaced injured star Uros Kovacevic 
halfway through the second set, scored the final point 
for Serbia and finished with 11 important points.

Aleksandar Atanasijevic, selected as the Most Valuable 
Player, paced the Serbian offense with 24 points, while 
Vuk Milutinovic finished with 15, including four blocks. 
Milan Peric added 14 and Nemanja Opacic contributed 
three aces and two blocks. Purya Fayazi topped Iran 
with 19 points and Amir Ghafour collected 16.

The Serbians won the match and the gold medal despite 
committing 31 errors, 12 more than their opponents.
“It was the most difficult match in my life,“ said Atanasi-
jevic. “Even when we lost Uros Kovacevic in the second 
set because if his injury (neck) we felt that we could 
win. He was sitting on the bench and was crying, so 
we wanted to win for him. And for our country it was a 
historic success.“
The gold medals were presented by FIVB Executive Vice 
President Habu Ahmed Gumel, who was accompanied 
by Italian Volleyball Federation President Carlo Magri. 

Bronze Medal Match
Argentina beat Russia in straight sets to win the bronze 
medal at the tournament. The score was 25-22, 30-28, 
25-22 with Argentina also prevailing 15-13 in the block-
ing battle.

The bronze medal is a team-best for Argentina who fell 
short of a podium finish in 2005 and 2007 in Algeria and 
Mexico, where they placed fourth. 
Gonzalo Quiroga led the winners with 17 points, includ-
ing five blocks, and Ivan Castellani added 16 with three 
blocks. Gustavo Vacas contributed 9 points to the tri-
umph and Sebastian Sole had four blocks among his 
8 points. Russian Ivan Nikishin led all scorers with 20 
points and Oleg Tsentalovich had 14.
“We have been working hard for the past two years and 
are really proud as we managed to bring a medal back 
to our country,“ said captain Sole.

“It is the first time Argentina has won a medal in the 
Youth World Championship,“ added Coach Fabian Mu-
raco. “We managed to play a high-level match and I am 
really proud of my guys.“
Italian Luca Vettori, the leading scorer of the tourna-
ment, collected 23 points. Michele Fedrizzi had 15, Dan-
iele Mazzone added 13 with 6 blocks and Alessandro 
Preti contributed 10 tallies.

Nekounam: We 
got hacked not 
sacked 

Iranian Osasuna midfielder said on 
Wednesday that he has not been 
sacked from his club.
On Wednesday Osasuna club’s site 
released a report in which duo Irani-
an midfielders Javad Nekounam and 
Masoud Shojaei had been sacked 
due to contention in a nightclub in 
Pamplona area. 
“”Club Atletico Osasuna were forced 
to cancel the contracts of Shojaei 
and Nekounam after an altercation 
involving these players in a bar in 
Pamplona,”” the fake story read. 
“”The decision was taken in the 
early hours of the morning after a 
unanimous vote by the C.A. Osasu-
na board of directors,”” the report 
said. 
Denying the story, Nekounam said, 
“A person outside the server has 
manipulated information, publish-
ing an entirely false story. Be sure I 
will introduce the hacker as soon as 
possible. We hope to find the hacker 
through the police,” Nekounam said 
in a telephone interview. 
“I have been in Spain for four years 
and I’ve tried to be a good repre-
sentative of Iran. With this back-
ground, why would I do such a 
thing?” he added 

 Sport 

Ghotbi Criticizes Media
 Iran’s football coach Afshin Ghotbi said on Monday that it is not 
fair to slam the national team. 
Iran was badly beaten by Bahrain 4-2 last week, and was held 
to a goalless draw against Uzbekistan on Saturday, Mehr News 
Agency reported.

“Iran has yet to defeat Bahrain on its soil. We lost to the team 3-1 
in the 2002 World Cup qualifiers. Iran was beaten by Bahrain last 
year in a friendly as well. It is not fair to criticize our team,“ he 
said in a news conference held in Iran’s Football Federation.

Ghotbi cited lack of facilities in Iranian football as a reason for 
the losses, and said, “Iran doesn’t have well-organized facilities 
compared to other countries, for example Uzbekistan. They will 
be among the best eight Asian teams in the near future.“
“We should not be afraid of playing against strong teams. We 
have to change our view of football to reach big goals,“ the coach 
stated

Alamiyan Wins Ma-
deira Int’l Open 
Iran’s table tennis champ Noshad 
Alamiyan has won the men’s individual 
title at the 13th Madeira International 
Open held in Portugal. The Iranian star 
snatched the gold medal after defeat-
ing his Japanese rival Kaito Fujimoto 
4-1 (9-11, 11-9, 11-8, 11-8, 11-9) in 
the final of the event, Presstv reported. 
The 27-year-old Alamiyan was pre-
sented with the event’s $15,000 award 
following the great triumph. The 13th 
Madeira International Open took place 
September 4-6 in Madeira. The event 
was organized by the Madeira Tennis 
Table Association (ATMM), the Portu-
guese Table Tennis Federation (FPTM) 
and the International Table Tennis Fed-
eration (ITTF). 

Uzbeks Draw 
With Nat’l Squad
Uzbekistan held Iran goalless in a friendly 
tune-up on Saturday as both the teams 
prepare for their next 2011 AFC Asian Cup 
qualifiers. The hosts, who were playing 
their first match after losing to Bahrain in 
the FIFA World Cup qualifier in June, were 
reduced to 10 men when Odil Ahmedov was 
given his marching orders four minutes af-
ter the half hour mark, Afc.com reported.
Afshin Qotbi’s team failed to gain advantage 
and also had a player sent off a minute af-
ter the hour mark.
Iran, who defeated Bosnia and lost to Bah-
rain in friendlies last month, face Jordan on 
November 14 in the 2011 AFC Asian Cup 
qualifiers while the Central Asians play Ma-
laysia twice in November.
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Nikpey to Play 
Fusion Music 
in America 
Iranian musician Hamed Nikpey, accom-
panied by an international ensemble is 
to perform Persian-Flamenco melodies in 
North America.
’All Is Calm on the Road’ concert tour will 
present an aesthetic fusion of Persian 
melodies with Flamenco beats written by 
Nikpey, featuring solo and duet instru-
mental performances by him and ensem-
ble members.
Percussionist Greg Ellis, Flamenco Guitar-
ist Daniel Fries, Multi Instrumentalist Dim-
itris Mahlis and Saxophonist Farzin Farhadi 
will accompany Nikpey in the concerts.
The group which performed in Vancouver, 
San Francisco and Montreal last month, is 
set to take the stage in Toronto (Sept. 12) 
and Los Angeles (Oct. 11), ISNA reported. 
Hamed Nikpey began singing at a very 
young age and learned to play numerous 
traditional Persian instruments including 
Tar, Setar, Tanbour, Lute and Daf.
He has recorded two albums in Iran, 
performing as a fusion vocalist, and has 
produced two albums ’Solo Passage’ and 
’All Is Calm’ which have been praised by 
many Iranian and international critics.
The song ’The Fire Within’ was selected 
as the best Persian song of 2008 for its 
innovation and originality.

 Culture 

Kalari to conduct 
educational courses 
at Pusan filmfest
Iranian cinematographer Mahmud Kalari will be teach-
ing at the educational program of the 14th Pusan In-

ternational Film Festival. 
Kalari, who was the cameraman for Jafar Panahi’s cel-
ebrated film “Offside”, was selected as the mentor of 
cinematography of the 5th faculty of the Asian Film 
Academy (AFA) at the festival 

The AFA, an educational program co-hosted by Dong-
seo University, the Korean Academy of Film Arts and 
the Pusan International Film Festival, selected Kalari, 
winner of a Silver Bear at Berlinale for Jafar Panahi’s 
“Offside”, to be the mentor of cinematography for its 
5th edition. 
The celebrated Japanese director Kiyoshi Kurosawa, 
whose recent film “Tokyo Sonata” was honored with 
the Jury Prize at Cannes, was selected as the dean to 
lead the AFA. 
Malaysian director Yuhang Ho has been invited to the 
AFA as mentor of film directing. His film “At the End 
of Daybreak” was the first Malaysian film to screen at 
the Locarno International Film Festival. 
Participants from 16 countries will join the AFA, which 
will be held from October 1 to October 17. Under the 
supervision of the faculty, participants will learn about 
practical methods and theoretical knowledge of film-
making through short film productions, workshops, 
discussion sessions and individual mentoring. 
Payman Haqani’s “A Man Who Ate Cherries” will also 
go on screen at the New Currents Section of the festi-
val which will be held from October 8 to 16. 
Kalari is a globally renowned director, cinematogra-
pher, photographer and art director. Along with direct-
ing his own films, he earned an international reputa-
tion as a cinematographer, having worked with master 
directors such as Abbas Kiarostami, Dariush Mehrjui 
and Mohsen Makhmalbaf. 
Photo: Mahmud Kalari explains photos published in 
his “Enqelab Street” during the unveiling ceremony 
of the book at Tehran’s Mellat Cinematic Complex on 
February 1, 2009. 

Iranian cinema wins two awards from 
Montreal filmfest
The Iranian film “Fire Keeper” won two 
minor awards at the 33rd Montreal World 
Film Festival, which wrapped up Monday 
night with Algerian-born director Tony 
Gatlif’s “Freedom” grabbing the festival’s 
Grand Prix des Americas. 
Directed by Mohsen Amiryusefi, “Fire 
Keeper” won the Innovation Award in 
the World Competition category, the Va-
riety reported on Monday. 
The film tells the story of a man faced 
with the dilemma of choosing between 
his wife’s health and his desire to have 
a son. 

“When the Lemons Turned Yellow”, an-
other Iranian film directed by Mohamma-
dreza Vatandust was awarded the Silver 
Zenith in the First Features category. 
The film is about a woman, who returns to new political, domestic and sentimental realities when she finds out 
that her former spouse married her closest friend after she becomes missing in action in the 1980-1988 Iran-Iraq 
war. Renowned Iranian filmmaker Jafar Panahi was the head of the festival’s jury and two other Iranian films “The 
Penalty” and “Twenty” were also screened during the event. 
The jury special Grand Prix was given to Chinese director Wang Quan’an’s “Weaving Girl” as Kichitaro Negishi 
from Japan won the best director award for “Villon’s Wife”. 
Marie Leuenberger was given the best actress prize for her lead role in the Swiss flick “Will You Marry Us?” while 
Cyron Melville took home the best actor award for the Danish film “Love and Rage”. 
Photo: Director Mohsen Amiryusefi (R), actor Hamid Farrokhnejad (L), and founder and president of the Montreal 
World Film Festival Serge Losique (C) pose for a photograph after Amiryusefi received the festival’s Innovation 
Award for “Fire Keeper” on September 7, 2009 

German festival on disa-
bled to screen Iranian film
Hushang Mirzaei’s “Something Like My 
Eyes” will go on screen at the 7th Inter-
national Short Film Festvial “The Way We 
Live” in Munich, Germany. The festival 
screens films depicting the lives of peo-
ple with disabilities and chronic or mental 
diseases in our society. The international 
competition presents recent productions, 
which are assessed and awarded prizes 
by a jury of experts. The film is about a 
young boy’s struggles to regain his place 
in life after a tragic incident; the explo-
sion of a mine in his hands made him 
blind and cut off his two hands when he 
was in first grade. Today in the seventh 
grade and the best student in the school, 
he can read the Braille alphabet with his 
lips. The purpose of the festival is creat-
ing a forum for the exchange of opinion 
and discussion of new projects; it is in-
tended to stimulate cooperation between 
professional film producers and people 
with disabilities and, in particular, to en-
courage people with disabilities to engage 
themselves through the media of film and 
television in the realization of their objec-
tives. Organized by the Arbeitsgemein-
schaft Behinderung und Medien (Associa-
tion for Disability and Media), the festival 
will take place from 4 to 7 November. 



D
es

ig
n:

 P
er

sia
n 

W
ee

kl
y



45 هفته نامه پرشین جمعه 20 شهریور ماه 1388   -  شماره 113

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

www.iranianstudy.com IRANICA

Ziggurats 
Mysterious Edifices
Ziggurats are a form of ancient Mesopotamian mud-
brick temple-tower common to the Sumerians, Babylo-
nians and Assyrians from approximately 2200 until 500 
BCE. Some of these architectural marvels have survived 
the vagaries of time. 

The word ziggurat is derived from the Babylonian 
’ziqqurratu’ meaning “mountain peak“ or ’pinnacle’. The 
ancients considered mountains to be the link between 
the heavens and earth. For instance, Mount Olympus 
was home to the Greek pantheon.    

Significance
Their function as celestial mountains is manifested in 
the names given to these ancient religious structures. 
The ziggurat at Til Barsip was called “the house of the 
seven directions of heaven and earth“. In Babylon, it 
was revered as “the house of the foundation of heaven 
and earth“, Presstv reported. 

Sumerian temples were believed to have had astro-
logical significance. They were thought to be a vertical 
bond between heaven and earth, the earth and the un-
derworld, and a horizontal bond between the lands. 
While their actual function still remains obscure, it has 
been suggested that ziggurats symbolized the primeval 
mound which the universe was thought to have been 
created upon, heavenly mountains, bridges between 
heaven and earth or celestial stairways for humans to 
approach God. 

Mesopotamians considered mud to be the purest of 
substances, therefore it was employed in the construc-
tion of these stepped structures that formed a peak, 
denoting human ascendance toward heaven.   

 Design
Considered the temporal dwelling of a deity or the 
meeting place of humans and God, ziggurats had a 
high temple, a low temple and no internal chambers. 
They were not used as places for performing public re-
ligious rites and rituals, but rather as the earthly house 
of god. 

Built in receding tiers upon rectangular, oval or square 
platforms, ziggurats were pyramidal structures with 
sun-baked brick cores and multicolored glazed-brick 
exteriors. The number of tiers ranged from two to sev-
en, with a shrine or temple at the summit. 

The seven levels of the ziggurat are said to have rep-
resented the number of heavens, planes of existence, 
planets and the seven metals and the colors associated 
with them. 
Their resemblance to Egyptian pyramids and the pyram-
idal structures of Central America has been the cause 
for numerous academic debates. However, as ziggurats 

had no funerary purposes, nor were they used as sac-
rificial altars, any link between the three structures has 
been ruled out. 

Beliefs
Each city had its own patron god who was usually per-
ceived to be the landowner of the temple and its sur-
rounding area; the king was his bailiff and his daughter 
was the high priestess of the shrine. 
Priests were the only ones allowed inside the ziggurat 
temples. They were tasked with attending to the needs 
of the gods, giving them absolute power over society. 
The ziggurat also had sacred workshops, granaries, 
storehouses, kitchens and rooms for priests and slaves, 
who were employed in smelting, weaving and prepar-
ing goods for sale. 
Access to the shrine was either via exterior stairways, 
a series of ramps on one side of the ziggurat or a spi-
ral ramp from base to summit. No means of ascent, 
however, have been found in half of the 25 known zig-
gurats, four of which are located in Iran. 

   Sialk Mound in Kashan
Sialk in Kashan, Iran, houses the world’s oldest ziggurat 
which was built in 2,900 BCE. It is one of the four Elam-
ite religious structures in Mesopotamia. The other three 
are in Susa (1,800 BCE), Haft Teppeh (1,375 BCE) and 
Choghazanbil (1,250 BCE), all in Khuzestan province. 

The largest ziggurat, Choghazanbil, is located near 
Susa in southwestern Iran. It was a temple complex 
with three palaces, which was dedicated to Inshushi-
nak, the bull-god of Susa. It was added to UNESCO’s 
World Heritage List in 1979. 

The best-preserved ziggurat is the one at Ur in Iraq, 
which was dedicated to the Sumerian moon god Nan-
na. 

In 1985, Saddam Hussein ordered the rebuilding of the 
ziggurat at Ur, using bricks bearing his name in imita-
tion of Nebuchadnezzar. One of these inscriptions read, 
“This was built by Saddam Hussein, son of Nebuchadn-
ezzar, to glorify Iraq.“ 

Ziggurat at Ur, Iraq
Borsippa (modern Birs Nimrud site, Iraq) was an im-
portant Sumerian city in which Nebuchadnezzar built a 
ziggurat some 2,500 years ago, dedicating it to Nabu, 
the god of wisdom. 
This 231-feet-tall ziggurat consisted of seven terraces 
built of millions of mud bricks and has been identified 
in the Talmud as the Tower of Babel by which humans 
attempted to climb to the heavens. 
While archeological studies have unraveled some of 
the mysteries surrounding these architectural marvels, 
they continue to guard many more secrets about the 
religious and cultural past of the region where they are 
located. 
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Translation of 
Cyrus Charter Will 
Be Republished 
 
The translation of the charter of Cyrus the Great 
will be published for the second time after 30 
years.

Acclaimed Iranian linguist and inscription expert, 
Abdolmajid Arfaei, has translated the charter of 
Cyrus the Great from Neo-Babylonian into Per-
sian language in 1979, CHTN reported.
’’The second edition of book, which comprises 
the translation of the cylinder of Cyrus the Great 
along with explanatory notes, will be published, 
’’ he said.

The cylinder was discovered in 1879 by the Assy-
ro-British archeologist, Hormuzd Rassam, in the 
foundations of the Esagila, the main temple of 
Babylon, where it had been deposited. “It is to-
day kept in the British Museum in London,“ he 
added.

The cylinder was announced to the public by Sir 
Henry Rawlinson at a meeting of the Royal Asiatic 
Society on 17 November 1879. Rawlinson’s paper 
on “Notes on a Newly-Discovered Clay Cylinder of 
Cyrus the Great“ was published in the society’s 
journal the following year.

Abdolmajid Arfaei, a renowned expert of Elamite, 
Avestan and Pahlavi languages, is the founder of 
the Inscriptions Hall of Iran’s National Museum 
and has written a number of books on Iranian 
history. 
Arfaei has also translated more than 2,500 Perse-
polis inscriptions, which are housed at the Uni-
versity of Chicago.
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Iran delivers 
nuclear package 
to 5+1 group 
Foreign Minister Manouchehr Mottaki pre-
sented Iran’s updated nuclear package to 
the ambassadors and representatives of 
the five permanent members of the UN 
Security Council and Germany in Tehran 
on Wednesday.The package was submit-
ted to the ambassadors of France, Russia, 
Germany, and China, the British charge 
d’affaires, and the Swiss ambassador to 
Tehran, whose country represents U.S. in-
terests in Iran. Late on Tuesday, Mottaki 
said the new package has been drawn up 
based on current international develop-
ments and the events that have occurred 
since Iran presented its first nuclear pack-
age to the 5+1 group last year. Through 
this package “we have provided a new 
opportunity for dialogue in line with recip-
rocal cooperation,” Mottaki told reporters 
after talks with his Kenyan counterpart in 
Tehran on Tuesday night. 
He also stated that Iran and the West can 
start a new round of talks based on the 
package. 
Mahmoud Ahmadinejad told a press con-
ference on Monday that “the proposals 
we have prepared seek to identify im-
portant challenges facing humanity and 
basic directions for a durable solution to 
those challenges.” The package includes 
proposals for peaceful uses of nuclear en-
ergy, economic cooperation, and ways to 
achieve global nuclear disarmament. Ah-
madinejad also said that Iran will continue 
its nuclear activities within the framework 
of international regulations and in close 
cooperation with the International Atomic 
Energy Agency but added, “We will resist 
if the agency is influenced by political 
pressure. 

Kahrizak suspects to be 
tried in ‘near future’
An Iranian lawmaker says those accused of mistreating post-election 
detainees in Tehran’s 
Kahrizak detention 
center will be tried in 
the near future. 

Farhad Tajari, a 
member of the Majlis 
(Parliament) Judicial 
Commission noted 
that “the Judicial 
Organization of the 
Armed Forces will 
investigate the inci-
dents that happened in the Kahrizak detention center”, Fars news 
agency reported. 

Asked whether the suspects’ trial could be held in open sessions, 
Tajari said, “There is no ban on holding open sessions but televising 
the court sessions lacks the necessary legal ground.” 

“The judge could decide to continue the prosecution behind closed 
doors because it has a security dimension,” he noted. 

The Kahrizak detention center turned into a notorious place after a 
group of post-election detainees complained about mistreatment in 
the detention center. 

The Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
ordered the closure of the detention center and called for an investi-
gation to be launched to prosecute those behind the mistreatment. 

Iranian album wins 
top U.S. music award
“
From Stone To Diamond”, the lat-
est album by the Iranian musician 
Hossein Behruzinia, recently won 
second prize in the Middle Eastern 
Album category at the Just Plain 
Folks Music Awards (JPF). 
The nine-track album has been de-
scribed by the L.A. Times as “spec-
tacular musicianship.” 
47-year-old Tar and oud virtuoso 
Behruzinia is one of the students of 
renowned Iranian maestro Moham-
madreza Lotfi. 
He has previously collaborated with Mohammadreza Shajarian, Shahram 
Nazeri, Alireza Eftekhari, Iraj Bastami and several other Iranian top vo-
calists. 
He currently lives in Vancouver, Canada. 
----Just Plain Folks Music Awards---- 
The JPF was founded by U.S. entrepreneur Brian Austin Whitney in 
1999. 
“I want to connect with one motivated musician, writer from every coun-
try on planet Earth… I want to get to know you as a fellow human, and 
then I want to learn about what makes you and your country unique,” 
Whitney says in JPF website. 
The winners of the event are chosen by industry professionals, artists 
and fans. This year’s winners were announced in late August. 
L.A.-based Iranian singer Andy won the JPF first prize in the Middle 
Eastern Album category for his “City of Angels” while Indonesia’s Debu 
received the third award for “All Together”. 

Iran shuts down 
Karroubi’s office
Iranian authorities have shut down the 
office of leading opposition figure and 
former presidential candidate Mehdi Kar-
roubi in the capital, a spokesman for his 
party says. Esmail Gerami-Moqaddam, 
spokesman for Karroubi’s National Trust 
Party (Etemad-e-Melli), told Iran’s Labor 
News Agency (ILNA) that security forces 
entered the office of the former Majlis 
speaker in a northern district in Tehran 
at around 10:30 GMT (15:00 local time) 
and ordered it shut. “The forces with 
clearance issued by Tehran’s prosecutor 
general inspected his office and collected 
documents, CDs, computers and films,” 
Gerami-Moqaddam said Tuesday.Accord-
ing to the party spokesman, people who 
came to Karroubi’s office to meet the 
former presidential candidate were also 
seen outside the building. 
The chief editor of the website of Karrou-
bi’s National Trust Party (Etemad-e-Melli) 
was also arrested by the forces, Gerami-
Moqaddam added. 
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