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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 .

سیاستمداران ملُکوک و مشکوک
اقداماتي که در اين چند ماه شده است، سخنان و ادعاهايي که  واقعيت اين است که با 
عنوان شده است و... ابهامات و پرسش هاي زيادي در اذهان عمومي شکل گرفته درحالي 
که کسي به فکر پاسخگويي به آنها نيست. طبيعي است جامعه پرسشگر در يک حال نمي 
ماند و خود در پي پاسخ خواهد رفت و به هرحال پاسخي درست يا نادرست براي پرسش 
هايش خواهد يافت. نکته يي که رقباي سياسي کمتر به آن توجه مي کنند عوارض رويه 
يي است که در حال حاضر به آن عمل مي شود. برخي گمان مي کنند براي جلب اعتماد 
عمومي و خنثي سازي تبليغات مسموم کافي است طرف مقابل خود را رسوا کرده و او را 
وادار به عقب نشيني کنيم. يا چهره او را تخريب کرده و ملکوک و مشکوک معرفي کنيم. 
اين شيوه گرچه ممکن است در کوتاه مدت نوعي آتش بس ايجاد کند اما نه در کوتاه مدت 

و نه در درازمدت موجب جلب اعتماد پرسشگران نخواهد شد. 
اين روش از قبل از انتخابات در جريان مناظره ها شکل گرفت. آقاي کروبي از طرف مقابل 
خود پرسيد ماجراي هاله نور چه بوده است. طرف مقابل بدون اينکه اين مساله را که 
براي بسياري سوال بود و هست توضيح بدهد، در پاسخ، پول گرفتن مدعي از شهرام 

جزايري را پيش کشيد. 
صفحه 4

صفحه 11

صفحه  3

حکم توقیف کیهان 
صادر شد؛ 

بازنگري مسکو در فروش 
اس- 300 به تهران

صفحه 17صفحه 8سیاست ادبیات

نويسنده مناسبتي، 
نويسنده حقیقي

مردم من لمپن را 
دوست دارند

ناچار  دیگر  بار  قلعه نویی  امیر 
واعظ آشتیانی  امیر  به  نسبت  شد 
این  دعوای  تا  دهد  نشان  واکنش 
دو همچنان پس از چهار ماه داغ 

داغ ادامه داشته باشد.
به  واعظ  اصرار  از  که  دعوایی   
حذف قلعه نویی برای یکه تازی بر 
قهرمان  تیم  و  شد  آغاز  استقالل 

لیگ را خیلی زود وار...

صفحه 40 ورزشی

اين 100 نفر...
صفحه13

باید  که  نویسندگان،  از  یي  عده 
ما  نویسندگان عصر  اغلب  گفت 
و  اصول  دهند،  مي  تشکیل  را 
اخالقي دارند که مي شود با توجه 
»مناسبتي«  نویسنده  آنها،  به 
مناسبتي  نویسندگان  نامیدشان. 
فقط  که  دارند  راسخ  اعتقاد 
»نویسنده«، به معناي خالق شعر 

یا داستان ...   

صفحه 8 بین الملل

توسعه همکاري هاي نظامي و 
اقتصادي روسیه و ونزوئال

رئیس جمهور ونزوئال دیروز در 
سخناني عنوان کرد کشورش با 
کمک روسیه یک سیستم دفاعي 
گزارش  به  سازد.  مي  قدرتمند 
چاوس  هوگو  آسوشیتدپرس، 
که هفته گذشته به روسیه سفر 
کرده بود، اعالم کرد؛ ما تصمیم 
گرفته ایم با کمک روسیه نظام 

نیرومندي براي دفاع در... 

تحريم بنزين و تبعات آن 
بر اقتصاد ايران  
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت کنید.

مشاورين فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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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.

طراح و صفحه آرايی :  الف زرافشان - علیرضا ریاحی

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

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

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

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

ها صاحب اختیار میباشد

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

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

بخاطر بسپاريم که از چه نژادی 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

فروغ فرخزاد
عروسک کوکی 

بیش از اینها آه آری 
بیش از اینها می توان خاموش ماند

می توان ساعات طوالنی 
با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت 

خیره شد در دود یک سیگار
خیره شد در شکل یک فنجان

در گلی بیرنگ بر قالی 
در خطی موهوم بر دیوار

می توان با پنجه های خشک 
پرده را یکسو کشید و دید 

در میان کوچه باران تند می بارد 
کودکی با بادبادکهای رنگینش 

ایستاده زیر یک طاقی 
گاری فرسوده ای میدان خالی را 
با شتابی پر هیاهو ترک میگوید

می توان بر جای باقی ماند 
 در کنار پرده ‚ اما کور ‚ اما کر

می توان فریاد زد 
 با صدایی سخت کاذب سخت بیگانه 

دوست می دارم 
می توان در بازوان چیره ی یک مرد 

ماده ای زیبا و سالم بود 
با تنی چون سفره ی چرمین 
با دو پستان درشت سخت 

می توان دربستر یک مست ‚ یک دیوانه ‚ یک 
ولگرد

عصمت یک عشق را آلود 
می توان با زیرکی تحقیر کرد

هر معمای شگفتی را 
می توان تنها به حل جدولی پرداخت 

می توان تنها به کشف پاسخی بیهوده دل 
خوش ساخت 

پاسخی بیهوده آری پنج یا شش حرف 
 می توان یک عمر زانو زد 

با سری افکنده در پای ضریحی سرد 
می توان در گور مجهولی خدا را دید 
می توان با سکه ای نا چیز ایمان یافت 
می توان در حجره های مسجدی پوسید

چون زیارتنامه خوانی پیر 
می توان چون صفر در تفریق و در جمع و 

ضرب 
حاصلی پیوسته یکسان داشت 
می توان چشم ترا در پیله قهرش

دکمه بیرنگ کفش کهنه ای پنداشت 
می توان چون آب در گودال خود خشکید

می توان زیبایی یک لحظه را با شرم 
مثل یک عکس سیاه مضحک فوری 

در ته صندوق مخفی کرد 
می توان در قاب خالی مانده یک روز 

نقش یک محکوم یا مغلوب یا مصلوب را 
آویخت 

می توان با صورتک ها رخنه دیوار را پوشاند
می توان با نقشهایی پوچ تر آمیخت 

 می توان همچون عروسک های کوکی بود 
با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید 

می توان در جعبه ای ماهوت
 با تنی انباشته از کاه 

سالها در البالی تور و پولک خفت 
می توان با هر فشار هرزه ی دستی 

بی سبب فریاد کرد و گفت 
آه من بسیار خوشبختم 

 

جايزه سوم جشنواره 
طنز برزيل براي 

کاريکاتوريست ايراني  
ایراني  کاریکاتوریست  وحید جعفري 
چهره  کاریکاتور  بخش  سوم  جایزه 
BH- المللي  بین  جشنواره  نخستین 

کرد.  دریافت  را  برزیل   Humour
نخستین  داوران  هیات  اعالم  طبق 
گرافیکي  طنز  المللي  بین  جشنواره 
در   BH-Humour عنوان  با  برزیل 
کاریکاتور  بخش  در   ،  2009 سال 
جایزه  برزیل  از  روسا  رودریگو 
نخست و میخائیل کونتوریس از یونان 
جایزه دوم و »جین گاوائو« از برزیل 
اختصاص  خود  به  را  سوم  جایزه 
کاریکاتور  بخش  در  همچنین  دادند. 
چهره، رافائل ناتال و دالسیو ماچادو 
از برزیل جوایز اول و دوم را کسب 
جایزه  نیز  ایران  از  جعفري  وحید  و 

سوم این بخش را دریافت کردند.  

اتهام عراق به ايران 
درباره اروندرود

مقامات عراقی به دلیل وجود فجایع 
اروندرود،  در  محیطی  زیست 
ایران را به آلوده کردن این آب ها 
به  ایسنا  گزارش  به  کردند.  متهم 
نقل از روزنامه القدس العربی، این 
آنها  نام  به  اشاره یی  مقامات که 
نشده همچنین مدعی شدند تهران 
از اروندرود به عنوان محلی برای 
دفع زباله ها و آب های فاضالب 
استفاده می کند که این امر موجب 
میزان  افزایش  و  زیاد  آلودگی 
نمک در آن شده است. در همین 
راستا استاندار بصره نیز گفت؛ به 
زودی و بعد از تعطیالت عید فطر 
و  عراق  مسووالن  میان  نشستی 
بحران  بررسی  منظور  به  ایران 
آب در تهران برگزار خواهد شد. 
خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  وی 
شکست  صورت  در  کرد؛  بیان 
با  ایران  این گفت وگو و مخالفت 
پاسخگویی به نیازهای آب استان 
بصره عراق دولت محلی از دولت 
کمک  درخواست  عراق  مرکزی 

خواهد کرد.

يک نفر ديگر به قربانیان 
کهريزک اضافه شد

تعداد  پیگیری دستگاه قضایی،  با  داد:  آینده گزارش  سایت 
افراد کشته شده در بازداشتگاه کهریزک به 4 نفر رسید.

روح  محسن  تصاویر  نمایش  با  صداوسیما  این  از  پیش 
االمینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی، از کشته شدن 3 
پیگیری  با  اما  بود،  داده  خبر  کهریزک  بازداشتگاه  در  نفر 
خانواده  مراجعه  و  قضایی  دستگاه  در  کهریزک  پرونده 
قربانیان  به  دیگر  نفر  یک  شکایت،  جهت  قربانیان  از  یکی 

بازداشتگاه کهریزک اضافه شده است.

از  پس  دارد،  نام  قهرمانی  آقازاده  رامین  که  مذکور  فرد 
برده  کهریزک  بازداشتگاه  به  مامورین  توسط  دستگیری 

شده است.

گفته می شود ابتدا ماموران برای دستگیری وی به منزل وی 
در خیابان شهرآرا مراجعه می کنند، اما وی در منزل حضور 
نداشته و مادر این فرد پس از بازگشت او، همراه پسرش به 
کالنتری مراجعه کرده که این فرد توسط ماموران دستگیر 
به  منتقل می شود و سپس  بازداشتگاه کهریزک  به  و  شده 
دلیل حوادث رخ داده در این بازداشتگاه مخوف، چند روز 

پس از بستری شدن در بیمارستان فوت می کند.

گفته می شود تاریخ دستگیری فرد مذکور پیش از 18 تیرماه 
بوده و در صورت صحت این موضوع، بازداشت این فرد، 
اظهارات مسئوالن نیروی انتظامی را که مدعی شده بودند 
کلیه بازداشت های انتخاباتی کهریزک مربوط به روز 18 تیر 

بوده است، زیر سوال می برد.

 تقدير دانشگاه پکن از 
هنرمند ايراني  

 
غفار پورآذر هنرمند ایراني مقیم پکن به پاس 
ماه  آبان   23 پکن،  اپراي  اشاعه  در  خدماتش 
قرار خواهد گرفت.  تقدیر  طي مراسمي مورد 
هاي  شیوه  ترین  کامل  از  یکي  پکن  اپراي 
قدیمي خود  با شکل  امروز  که  است  نمایشي 
است  مردمي  عمیقًا  که  هنري  مي شود؛  اجرا 
اند  کرده  زندگي  آن  با  ها  قرن  چین  مردم  و 
غفار  جمله  از  زیادي  افراد  میان  این  در  و 
پور آذر به اشاعه این فرهنگ پرداخته اند. به 
گزارش ایسنا پور آذر که فارغ التحصیل تئاتر 
المللي  بین  آکادمي  و  پکن  اپراي  مدرسه  از 
است و تاکنون برنده جوایز بسیاري از جمله 
جایزه تحقیق از انجمن بریتانیا شده، در سال 
سیزدهمین  در  میمون«  »شاه  نمایش  با   86
جشنواره بین المللي نمایش هاي آییني- سنتي 
حضور پیدا کرد و اکنون قرار است به همراه 
11 غیرچیني دیگر که خدمات گسترده یي در 
اشاعه فرهنگ چین انجام داده اند، مورد تقدیر 

قرار گیرد. 
به همین منظور شنبه 23 آبان ماه سال جاري 
مراسمي در دانشگاه پکن برگزار و جایزه یي 
به غفار پور آذر و 11 نفر دیگر اهدا مي شود. 
این برنامه قرار است به طور مستقیم از شبکه 
هاي تلویزیوني و ماهواره یي چین نیز پخش 
که  است  غیرچیني  نخستین  آذر  پور  شود. 
این هنر را تا انتها در آکادمي هاي اپراي پکن 

دنبال کرده است. 
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سیاستمداران
 ملکوک و مشکوک  

 مهدي غني

واقعيت اين است که با اقداماتي که در اين 
چند ماه شده است، سخنان و ادعاهايي که 
پرسش  و  ابهامات  و...  است  شده  عنوان 
گرفته  شکل  عمومي  اذهان  در  زيادي  هاي 
به  پاسخگويي  فکر  به  کسي  که  درحالي 
آنها نيست. طبيعي است جامعه پرسشگر 
در يک حال نمي ماند و خود در پي پاسخ 
خواهد رفت و به هرحال پاسخي درست يا 
نادرست براي پرسش هايش خواهد يافت. 
آن  به  کمتر  سياسي  رقباي  که  يي  نکته 
توجه مي کنند عوارض رويه يي است که 
در حال حاضر به آن عمل مي شود. برخي 
گمان مي کنند براي جلب اعتماد عمومي و 
است  کافي  مسموم  تبليغات  سازي  خنثي 
را  او  و  کرده  رسوا  را  خود  مقابل  طرف 
او را  وادار به عقب نشيني کنيم. يا چهره 
معرفي  و مشکوک  ملکوک  و  کرده  تخريب 
کنيم. اين شيوه گرچه ممکن است در کوتاه 
در  نه  اما  کند  ايجاد  آتش بس  مدت نوعي 
کوتاه مدت و نه در درازمدت موجب جلب 

اعتماد پرسشگران نخواهد شد. 
این روش از قبل از انتخابات در جریان مناظره ها شکل گرفت. آقاي 
کروبي از طرف مقابل خود پرسید ماجراي هاله نور چه بوده است. 
طرف مقابل بدون اینکه این مساله را که براي بسیاري سوال بود و 
هست توضیح بدهد، در پاسخ، پول گرفتن مدعي از شهرام جزایري 

را پیش کشید. 

درحالي که مي شود هر کس انتقادي کرد در مورد همان موضوع 
دارد حداقل شنوندگان منصف  اگر هم مدعي عناد  تا  داد  توضیح 
توضیح  و  مساله  حل  جاي  به  اما  نمانند.  سردرگم  و  شوند  قانع 
معرفي  شیاد  را  او  و  کشیدن  پیش  را  مدعي  اجداد  پرونده  کافي، 
کردن مشکل را حل نمي کند. حداکثر این است که شنوندگان نسبت 
به هر دو طرف بي اعتماد مي شوند. نکته دوم این است که درباره 
ادعاي تخلف در زندان ها به نظر مي آید باید دقت بیشتري کرد. در 
کشاکش موجود اکنون مساله در این چرخه گرفتار شده است که 
یکي ادعا مي کند تخلف صورت گرفته است و دیگري که خود مورد 
آن یک مي گوید سند و مدرک  کند.  تکذیب مي  را  آن  است  اتهام 

دارم، این یک مي گوید سند کافي و مستدل ندارد. 

این میان مغفول مانده است اصل قضیه  آید آنچه در  به نظر مي 
هاست.  این چالش  گر  نظاره  که  است  ملتي  و  افکار عمومي  یعني 
اجازه دهید مساله را خارج از کشمکش هاي سیاسي و انتخاباتي 
به صورتي کارشناسي و علمي بررسي کنیم و از این چرخه خارج 
اند.  کرده  چنان  و  چنین  زندان  در  شود  مي  مدعي  کسي  شویم. 
هرچند در عرف سیاسي منتقدان و مخالفان یک حکومت به صرف 
کارشناسي  و  حقوقي  لحاظ  به  اما  پذیرند  مي  را  مساله  این  ادعا 
صرف ادعا دلیل بر واقعیت نیست. کمااینکه حکومت هم مي تواند 
مدعي شود مخالفان براي پیشبرد اهداف شان این اتهامات را جعل 
کرده اند. بنابراین مساله اصلي این است که ادعا چگونه قابل اثبات 
است. فردي از زندان آزاد مي شود و مدعي مي شود مرا در زندان 
شکنجه کرده اند. چنانچه شکنجه ادعایي آثار مشخص به جا مانده 

داشته باشد و فرد مزبور بتواند به پزشک قانوني مراجعه کند و 
پزشک از روي آثار تاریخ دقیق صدمه وارده را تشخیص دهد ادعا 
ادعاشده  شکنجه  از  اگر  صورت  این  غیر  در  است.  پیگیري  قابل 
را  تاریخ صدمه  نتوان  مانده  به جا  آثار  از  یا  باشد  نمانده  آثاري 
که  در صورتي  البته  نیست.  اثبات  قابل  فوق  ادعاي  داد  تشخیص 
فرد مدعي شاهدان عادلي نیز داشته باشد که شهادت بدهند ناظر بر 
این واقعه بوده اند باز مساله تا حدي قابل پیگیري است. اما چنین 
حالتي معمواًل براي کمتر زنداني پیش مي آید. آخرین راهي که مي 
ماند قسم خوردن است. یعني مدعي در دادگاه عادله طي مراسمي 
خاص قسم بخورد چنین صدمه یي دیده است. در این صورت هم 
اگر بتواند طرف مقابل خود را به دادگاه معرفي کند و او که منکر 
واقعه است حاضر نشود قسم بخورد مساله تا حدي به نفع زنداني 
پیش مي رود. اما اگر او هم قسم خورد که زنداني دروغ مي گوید 

مساله چندان قابل پیگیري نیست. 
هم  و  شده  واقع  آزار  مورد  هم  بیچاره  زنداني  پس  گفت  خواهید 

حرفش به جایي نمي رسد پس این چه عدالتي است. 

ادعایي  هر  اثبات  براي  هرحال  به  شود  مي  گفته  شما  پاسخ  در 
باشد  قرار  اگر  وگرنه  باشد  داشته  باید وجود  مقرراتي  و  شرایط 
به صرف ادعا هر کس بتواند حیثیت دیگري را لکه دار کرده و هر 
اتهامي مي خواهد به دیگران یا به یک نهاد دولتي وارد کند دیگر 
سنگ روي سنگ بند نمي شود. این مساله البته منحصر به کشور 
ما نیست. این معضل در بسیاري جوامع وجود دارد یا حداقل وجود 
حقوق  نه  که  بیندیشند  ترتیباتي  باید  قوم  عقالي  لذا  است.  داشته 
شهروندي کسي که سر و کارش به زندان مي افتد ضایع شود و نه 
حقوق طرف مقابل او. به هر حال حاکمان منصف و قانونگرا باید 
احتمال این را بدهند که ماموران اجرایي یا ضابطان یا بازپرس و 
مستنطق و... امکان خطا دارند. چه بسا در جایي ظلمي به زنداني 

شده باشد یا ماموري دچار خطا و خیانت شده باشد. در این 
صورت چگونه مي شود احقاق حق کرد؟

مثاًل اگر در کهریزک کساني کشته نمي شدند آیا نظر 
کسي به وضعیت آنجا معطوف مي شد؟ 

از سویي دیگر چنانچه حاکمان به این مسائل 
باشند، چه بسا خطاهاي ماموران  بي توجه 

که  برساند  جایي  به  را  کار  مسووالن  و 
موجب سلب اعتماد مردم شده و آب رفته 

به جوي باز نیاید. 

قابل  راستا  همین  در  که  دیگري  نکته 
طرح است، این است که درست است که 
زنداني نمي تواند ادعاي خود را اثبات کند 
شکنجه  و  آزار  ادعاي  پخش  و  طرح  اما 
در زندان، چه واقعیت داشته باشد و چه 

امري واهي باشد، در افکار عمومي 
بسیار تاثیرگذار است. از آنجا که 
همواره مردم نسبت به مظلوم و 
ضعیف نگاهي مثبت تر و ترحم 
زنداني  یک  ادعاي  دارند  آمیز 
بیشتر امکان پذیرش و مقبولیت 

مساله  این  حاکمیت.  تکذیب  تا  دارد 
جامعه  رواني  فضاي  به  که  است  یي 
مربوط مي شود. بنابراین اعالم مساله 
بخش  ذهن  سند،  و  دلیل  بدون  حتي 
هایي از جامعه را برمي آشوبد و براي 
نظام حاکم کم و بیش هزینه دارد. حتي 
اگر زنداني مزبور بعدها ادعاي خود را 

پس بگیرد، باز آنچه در ذهن ها رسوب 
بلکه چه  نمي شود  پاک  راحتي  به  کرده 

بسا پس گرفتن ادعا را هم دلیل بر فشاري 
این  اگر  به خصوص  آورند  به حساب  جدید 

ادعاها تکرارشده و متعدد باشد. بنابراین مساله ساده نیست و به 
سادگي هم قابل حل نیست. هرچند مي توان نظاماتي طراحي کرد 
اپیدمي  این عوارض را به حداقل رسانده و از حالت بحران و  که 

خارج کند. 

امور  حوزه  در  مستقل  و  مردمي  نظارتي  نهادهاي  پذیرفتن   1-
قضایي که بتوانند در صورت لزوم یا به صورت دوره یي بر کار 
قضا و زندان نظارت کرده و خطاهاي احتمالي را گزارش کنند تا 
مسووالن مربوطه سرچشمه را با بیل بگیرند. طبعًا چنین نهادهایي 
به عنوان چشم و گوش مردم مي توانند در صورت بروز معضل 
به عنوان عنصر بي طرف عمل کرده و از تشویش اذهان جلوگیري 

کنند. به عنوان مثال چنانچه فردي در زندان به مرگ طبیعي فوت 
کند، خانواده و بستگان وي و بخشي از جامعه نسبت به این مساله 
این باور خواهند بود که وي  به دیده شک نگریسته و همواره بر 
سخن  حالتي  چنین  در  است  طبیعي  است.  نمرده  طبیعي  مرگ  به 
مسووالن که مورد ظن هستند، در دل ها جا نمي افتد. اما اگر یک 
نهاد مردمي و مستقل چنین امري را تایید کند طبعًا باورکردن آن 

راحت تر است. 

وکیل  فرد،  بازداشت  ابتداي  از  که  قانوني  اصل  این  پذیرفتن   2-
حضور  و...  بازپرسي  و  مقدماتي  تحقیقات  مراحل  در  بتواند  وي 
در  دخالت  بدون  وکیل  حضور  نیز  صورت  این  در  باشد.  داشته 
امر تحقیقات حل کننده بسیاري از معضالتي است که در غیر این 

صورت ایجاد مي شود. 

این راهکارها به این معني نیست که در چنین صورتي هیچ خطا و 
انحرافي رخ نمي دهد و در چنین جامعه یي به هیچ کس ظلم و ستم 
روا نمي شود، چنین مدینه فاضله یي هنوز ساخته نشده است. اما 
چنین راهکارهایي باعث مي شود درصورت خطاي یک فرد یا یک 
اعتماد  نرود،  باد  بر  نظام  یک  یا  فرد  یک  آبروي  و  حیثیت  گروه، 
مطمئن  و  باشد  داشته  ثبات  جامعه  نشود،  دار  خدشه  شهروندان 
باشد ساز و کارهایي براي احقاق حق براي هر طرف دعوا وجود 

دارد. 

ملکوک : لکه دار، لکه دارشده
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ايران

ذره بین
 آزادي يک نوه منتظري؛

 یکي از نوه هاي آیت اهلل منتظري شامگاه سه شنبه با قید 
وثیقه آزاد شد. به گفته احمد منتظري، فرزندانش به دلیل 
شرکت در تجمع مقابل منزل آیت اهلل صانعي در شب قدر 
این  اند.  بازداشت شده  دادسراي ویژه روحانیت  به حکم 
در حالي است که هیچ کدام از پسرانش روحاني نیستند. 
مقام هاي قضایي قم در مراجعه احمد منتظري به  ظاهراً 
او گفته اند دو فرزند دیگرش نیز به زودي آزاد مي شوند. 
اهلل  آیت  منزل  مقابل  تجمع  در  ها،  گزارش  برخي  پایه  بر 
صانعي هشت نفر دستگیر شدند که دو نفر از آنها تاکنون 

آزاد شده اند.

 محاکمه يک روزنامه نگار؛
 در خبرها آمده است محمدرضا نسب عبداللهي روزنامه 
چهار  کشف  عکس  و  خبر  انتشار  دلیل  به  شیرازي  نگار 
صندوق راي در کتابخانه در حال ساخت این شهر محاکمه 
شد. او که با شکایت استانداري فارس در دادسراي انقالب 
شیراز حاضر شد تا صدور حکم با قرار کفالت 50 میلیون 
توماني آزاد است. شنیده شد از ورود خبرنگار خبرگزاري 
اخیر ممانعت شد.  دادگاه متهمان حوادث  پنجمین  به  ایلنا 
این در حالي است که در این دادگاه خبرنگاران رسانه هاي 

حامي دولت حضوري چشمگیر داشتند.

 احکام چند دانشجوي بابل؛
بر  شد.  صادر  بابل  دانشگاه  دانشجویان  دادگاه  حکم   
ایمان  بابل،  دادگاه  اساس حکم صادر شده توسط شعبه 
صدیقي، محسن برزگر، نیما نحوي، سیاوش سلیمي نژاد، 
تیغ، سعید  باقري، حمیدرضا جهان  پور، حسام  تقي  علي 
حسن پور و محمد اسماعیل زاده مجموعًا به 33 ماه حبس 
از  محرومیت  سال   25 و  تعلیقي  حبس  ماه   60 تعزیري، 

تحصیل محکوم شدند.

 عالقه 10 شرکت کره يي به تولید چادر؛ 
حدود  نساجي،  صنایع  انجمن  اعضاي  از  یکي  گفته  به 
چندین ماه است که 10 شرکت کره یي به دنبال راهکاري 
براي حضور در ایران و سرمایه گذاري در صنعت نساجي 
هستند. آنها مدعي شده اند در کمتر از سه ماه پارچه چادر 

مشکي را در ایران تولید کنند 
از  یکي  و  اولین  بالگ«  »پرشین  شد؛  فیلتر  بالگ  پرشین 
بزرگ ترین ارائه دهندگان سرویس وبالگ در ایران فیلتر 
ثبت  هاي  وبالگ  رساني  روز  به  امکان  اتفاق  این  با  شد. 
شده، استفاده از امکانات صفحه اصلي پرشین بالگ و ثبت 
گفته مي شود  است.  کاربران سلب شده  از  وبالگ جدید 

مدیران این سایت نیز به مراجع قضایي احضار شده اند.

 دستگیري جاسوس هاي دوچرخه سوار؛ 
در خبرها آمده است اخیراً چند دوچرخه سوار در اطراف 
جاسوسي  اتهام  به  یي  هسته  مناطق  دیگر  و  اصفهان 
به  دوچرخه سواران  این  نوشت  اند. جهان  دستگیر شده 
هاي  دوربین  و  پیشرفته  هاي  یاب  نقطه  چون  تجهیزاتي 

بسیار حساس مجهز بوده اند.

سود ونزوئال از فروش بنزين به ايران

 شنیدیم هزینه بنزین وارداتي ونزوئال به ایران 50 درصد 
نیوز  سالم  شد.  خواهد  جهاني  بازار  میزان  از  تر  گران 
محاسبه کرده است مبلغ 20 هزار بشکه بنزین روزانه به 
یک  با  بود.  خواهد  دالر  میلیون   800 معادل  چاوس  گفته 
و  لیتر   158 بشکه  هر  محاسبه  و  ساده  تقسیم  و  ضرب 
تقسیم آن بر رقم اعالم شده از سوي چاوس به رقم هر 
لیتر بنزین نزدیک به 70 سنت یا آن گونه که رسانه هاي 
دولتي تایید کرده اند هر لیتر 690 تومان خواهیم رسید در 
حالي که بر اساس آخرین آمار امور بین الملل شرکت ملي 
نفت ایران، بهاي هر لیتر بنزین در بازار خلیج فارس روز 
دوشنبه )16 شهریور( حدود 468 تومان )634 دالر و 94 

سنت در هر تن( بوده است.

پس از تایید و تکذیب یک خبر از سوي آنکارا، خاویر سوالنا اعالم 
کرد 

 ترکیه میزبان نشست 
ايران و 1+5 

 
در حالي که سخنگوي وزارت خارجه ترکیه، هرگونه اخباري مربوط به 
اعالم آمادگي آنکارا براي میزباني نشست 1»5 و ایران را تکذیب کرد، 

یک روز بعد خاویر سوالنا رئیس سیاست خارجي اتحادیه اروپا گفت؛ 
جلسه مذاکره با ایران احتمااًل در ترکیه برگزار مي شود.نماینده گروه 
1»5 براي گفت وگو با ایران روز گذشته در بروکسل مقر اتحادیه اروپا 
با بیان این مطلب تصریح کرد؛ محل دیدار روز اول اکتبر )نهم مهرماه( 
از  بود.پیش  خواهد  ترکیه  در  زیاد  احتمال  به   5«1 نمایندگان  با  ایران 
دبیر  با سعید جلیلي  ترکیه در دیدار  اوغلو وزیر خارجه  احمد  سوالنا 
برپایي  میزبان  دارد  آمادگي  آنکارا  بود  گفته  ملي  امنیت  عالي  شوراي 
همراه  به  امنیت  دائم شوراي  پنج عضو  و  ایران  الوقوع  قریب  نشست 
این خبر، سخنگوي  از رسانه یي شدن  البته ساعاتي پس  آلمان باشد. 
وزارت خارجه ترکیه چنین موضوعي را تکذیب کرد.اراده ایران و غرب 
براي برگزاري نشست تازه یي پس از آن صورت گرفت که امریکا و 
در  تهران  اگرچه  کردند  اعالم  ایران  جدید  بسته  دریافت  از  پس  اروپا 
نکرده  پرونده هسته یي اش  به  یي  اشاره  تازه خود هیچ  پیشنهادهاي 
اما ما حاضریم بر سر همین بسته نیز به گفت وگو با تهران بنشینیم.

دوم  بسته  درباره  مذاکره  میز  سر  بر  کرد؛  اعالم  نیز  امریکا  همزمان 
ایران، حتمًا موضوع هسته یي را هم مطرح مي کنیم.پس از آن مقامات 
مسوول ایران گفتند حاضر به گفت وگو درباره برنامه هاي هسته یي 
خود نیستند.با این وجود، علي اکبر صالحي رئیس سازمان انرژي اتمي 
با بیان اینکه تهران تالش خواهد کرد در جریان مذاکره با 1»5 به جامعه 
جهاني نسبت به مسالمت آمیز بودن برنامه هسته یي اش اطمینان دهد، 
افزود؛ ایران به طور غیرمستقیم به برنامه هسته یي اش خواهد پرداخت.

سعید  افزود؛  الحیات  روزنامه  با  وگو  گفت  در  وي  ایسنا  گزارش  به 
جلیلي مذاکره کننده ارشد برنامه هسته یي ایران نیز طي دیدار با خاویر 
مربوط  سواالت  درباره  اروپا  اتحادیه  خارجي  سیاست  رئیس  سوالنا 
به بسته پیشنهادي ایران پاسخ ها و توضیحات اولیه را به 1»5 خواهد 
اختالفات  حل  کلید  غیرمشروط  مذاکرات  انجام  داد؛  ادامه  داد.صالحي 
است.در همین حال سخنگوي کاخ سفید امریکا با اعالم اینکه پافشاري 
ایران بر عدم گفت وگو بر سر برنامه هسته یي این کشور، تنها موضع 
جامعه جهاني را قوي تر خواهد کرد، گفت؛ گفت وگوي هسته یي درباره 
ایران باید محور مذاکرات ماه اکتبر قرار بگیرد. به گزارش ایلنا به نقل 
با  امریکا  سفید  کاخ  سخنگوي  گیبس«  »رابرت  فرانسه،  خبرگزاري  از 
تهران و شش  مذاکرات  در  باید  ایران  یي  برنامه هسته  اینکه  بر  تاکید 
قدرت جهاني که قرار است اول ماه اکتبر برگزار شود، مورد توجه قرار 
گیرد، گفت؛ »نمي دانم چه مسائلي در دستور کار ایران قرار دارد، اما 
از برنامه هسته یي  امریکا و سایر کشورهایي که  درباره دستور کار 
تهران نگران هستند، آگاهي کافي دارم.«همچنین وزارت خارجه امریکا 
نیز اعالم کرد واشنگتن و پنج قدرت جهاني دخیل در مذاکرات پیرامون 
داشت  خواهند  فرصتي  اکتبر  اول  مذاکرات  در  ایران  یي  هسته  برنامه 
تا یک »جبهه متحد« را در مخالفت با برنامه هسته یي ایران به نمایش 

بگذارند. به گزارش ایسنا یان کلي سخنگوي وزارت خارجه امریکا در 
ادامه افزود؛ پنج عضو دائم شوراي امنیت سازمان ملل به عالوه آلمان 
عالوه بر آن در نشست ماه اکتبر خواستار شفافیت بیشتري از ایران 
خواهند شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، کلي در یک کنفرانس خبري 
روزانه ادعا کرد؛ ما در زمینه هدف مشترک متقاعد کردن ایران به نشان 
دادن شفافیت بیشتر در زمینه برنامه هسته یي اش متحد هستیم. کلي 
با بي توجهي به تاکید ایران بر صلح آمیز بودن فعالیت هاي هسته یي 
افزود؛ ما فرصتي خواهیم داشت که یک جبهه متحد را به نمایش  اش 
آنها  که  است  این  خواستار  المللي  بین  جامعه  دهیم  نشان  و  بگذاریم 
هرگونه برنامه یي را که براي نظامي کردن برنامه هسته یي شان دارند 
کنار بگذارند. به گزارش خبرگزاري آلمان، کلي ادعا کرد ایران هنگامي 

با یک گزینه  با نمایندگان 1»5 روبه رو مي شود  اکتبر  که در نشست 
مشخص کنار گذاشتن برنامه هسته یي اش یا روبه رو شدن با انزواي 
تر روبه رو خواهد شد. سخنگوي وزارت خارجه  المللي گسترده  بین 
امریکا گفت؛ ما قصد داریم مساله اینکه ایران مستقیمًا به وظایف خود 
عمل نمي کند را در این نشست مطرح کنیم. ما امیدواریم شش کشور 
بتوانند به طریقي کاماًل آشکار گزینه هایي را که ایران در اختیار دارد 
شرح دهند و ما از این فرصت براي انجام این کار استفاده مي کنیم. از 
سوي دیگر وزیر خارجه سوئد با اعالم اینکه اتحادیه اروپا منتظر نتایج 
از مشخص شدن  پیش  اتحادیه  این  گفت  ماند،  مي  ایران  با  وگو  گفت 
نمي  بررسي  را  ایران  علیه  تحریم  تشدید  مذاکرات،  این  دستاوردهاي 
کند. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاري آلمان، »کارل بیلت« در جریان 
نشست وزراي خارجه اتحادیه اروپا که با هدف بررسي بسته پیشنهادي 
ایران تشکیل شده بود، گفت؛ »تمرکز اصلي در حال حاضر باید روي 
این نشست ویژه باشد و اینکه چه اتفاقي پس از آن رخ خواهد داد به 
دستاوردهایي که در جریان مذاکرات حاصل مي شود، بستگي دارد.« 
بیلت افزود؛ »منتظر پاسخ ایران مي مانیم و گفت وگو درباره جزییات 
بیشتر را بررسي مي کنیم.« در همین حال وزارت خارجه فرانسه نیز 
اعالم کرد وزراي خارجه گروه 1»5 هفته آینده در حاشیه مجمع عمومي 
سازمان ملل در نیویورک گرد هم مي آیند تا براي مذاکره با ایران آماده 
فرانسه  خارجه  وزارت  ولرو سخنگوي  برنار  ایسنا  گزارش  به  شوند. 
اعالم کرد پاریس در مذاکرات اول اکتبر که قرار است بین 1»5 و خاویر 
سوالنا رئیس سیاست خارجي با سعید جلیلي دبیر شوراي عالي امنیت 
ملي برگزار شود، حضور خواهد داشت. وي در ادامه خاطرنشان کرد؛ 
البته فرانسه ترجیح مي داد این جلسه پیش از نشست هفته آینده مجمع 
عمومي سازمان ملل در نیویورک برپا شود. با این حال خوشحالیم که 

این گفت وگو پس از آن هر چه سریع تر انجام مي گیرد. 

درخواست مديرکل جديد آژانس از ايران
شامگاه  که  اتمي  انرژي  المللي  بین  آژانس  جدید  مدیرکل  آمانو  یوکیو 
جانشین  رسمًا  آژانس  کشور عضو   150 نمایندگان  از سوي  دوشنبه 
محمد البرادعي شد از ایران خواست همکاري بیشتري با آژانس داشته 
باشد. وي که قرار است از دهم آذرماه کار خود را به عنوان مدیرکل 
براي  آذرماه  از  افزود  ادامه  در  کند،  آغاز  المللي  بین  نهاد  این  جدید 
درباره  امنیت  شوراي  هاي  قطعنامه  همچنین  و  آژانس  پادمان  اجراي 
از  نقل  به  ایلنا  گزارش  دهد.به  مي  انجام  را  ها  تالش  بیشترین  ایران 
خبرگزاري فرانسه، »یوکیو آمانو« گفت؛ »آژانس بیشترین تالش ها را 
انجام داده است و اکنون نوبت ایران است تا همکاري خود را با این نهاد 

افزایش دهد.« 
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قابل توجه ايرانیان مقیم انگلستان

کالسهای آموزشی جامعه ايرانیان
جهت راهنمایی و حمایت ایرانیان مقیم انگلستان

برای زندگی بهتر و آگاهانه تر در کشور انگلستان

راههای کاريابی برای پزشکا ن
و نرسهای خارجی در انگلستان 

Getting a job for Doctors & Nurses

چهارشنبه 30 سپتامبر 
ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر

جامعه ایرانیان اتاق سمینار در طبقه همکف

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

Tel: 02087412304-02087486682

برگزاری تجمع اعتراضی و 
حمايتی مسیحیان در لندن

خبرنگار پرشین آنجل : در کشاکش بحران ها و مسائل بوجود آمده پس از انتخابات اخیر ریاست 

جمهوری در ایران و موج بی سابقه دستگیری ها و بازداشتی ها که از خرداد ماه سال جاری 
آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد؛ دو تن از ایرانیان نوکیش مسیحی که ماهها قبل از این رخدادها، در 
زندان بسر می بردند به کلی به ورطه فراموشی سپرده شدند. مریم رستم پور 27 ساله و مرضیه 
امیری زاده اسماعیل آبادی 30 ساله دو دختر نو مسیحی هستند که در تاریخ پنجم مارچ 2009 
)15 اسفند ماه 1387( به دلیل اعتقادات مسیحی و بدون اینکه مرتکب جرم قانونی شده باشند؛ 

دستگیر و روانه بند 209 زندان اوین شدند. 
در همین راستا و به منظور اعتراض به دستگیری و رسیدگی هرچه سریع تر به وضعیت مریم و 
مرضیه و تامین سالمت روحی و جانی آنها؛ تجمعی روز شنبه 12 سپتامبر 2009 )21 شهریور( 
با حضور جمعی از ایرانیان مسیحی و همچنین مسیحیان غیرایرانی برگزار شد. آنها ساعتهای 

طوالنی به دعا و نیایش برای آرامش و رهایی مریم و مرضیه پرداختند. مسیحیان حاضر که از 
شهرهای مختلف انگلستان آمده بودند؛ یکپارچه ملبس به لباس های سفید، پالکاردهایی در دست 
داشتند که مضمون آنها آزادی مریم و مرضیه و سایر زندانیان مسیحی دربند بود. همچنین در 
قسمتهای مختلف خیابان، تصاویر مریم و مرضیه همراه با جمالتی به زبان انگلیسی برای اطالع 
رسانی در مورد دستگیری آنها به چشم می خورد. افرادی که از کلیسای های مختلف ایرانی و 
غیرایرانی نتوانسته بودنند در این مکان حضور یابند؛ نیز بصورت متحد در مناطقی که حضور 

داشتند به دعا مشغول شدند و همسبتگی قلبی و حمایتی خود را اعالم داشتند.

 قابل ذکر است که این تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در لندن و از ساعت 12:30 
ظهر تا 9:30 شب برپا بود. در پایان مسیحیان حاضر با روشن کردن 187 شمع )یادآور 187 روز 
زندانی بودن مریم و مرضیه( و در دست گرفتن شمعهای روشن و خواندن سرودهای گوناگون 
پرستشی و دعاهای شفاعتی برای رهایی هر چه سریعتر مریم و مرضیه این مراسم را به پایان 

رساندند.
شایان توجه است که مقامات پلیس حاضر در منطقه که مسوول کنترل و برقراری نظم و امنیت 
از چنین تجمع  را  ابراز خرسندی و رضایت خود  قرار گرفته و  این مراسم  تاثیر  بودند؛  تحت 
اعتراضی و دعایی که برای اولین بار و با چنین نظم و آرامشی در مقابل سفارت یک کشور برگزار 

می شد را بیان داشتند.

پس از دو سال توقیف  

روزنامه شرق رفع توقیف شد 
 

 سرانجام پس از دو سال و یک ماه از روزنامه اصالح طلب شرق رفع توقیف شد. این خبر را سیدمحمود 
علیزاده طباطبایي وکیل این روزنامه به ایلنا داد تا به این ترتیب »شرق« مجدداً وارد عرصه انتشار شود. 
البته طباطبایي ضمن اعالم این خبر اضافه کرد این روزنامه قطعًا مجدداً منتشر خواهد شد، هرچند گفت 
زمان انتشار مجدد آن هنوز مشخص نیست. رفع توقیف روزنامه شرق به موجب حکم صادره از شعبه 
76 دادگاه کیفري استان صورت گرفته اما به موازات آن در این حکم، مهدي رحمانیان مدیرمسوول این 

روزنامه به پرداخت یک میلیون تومان جزاي نقدي محکوم شده است.

این روزنامه که تاکنون سه بار به محاق توقیف رفته است، یکي از پرتیراژترین روزنامه هاي خصوصي 
ایران بود که اولین شماره اش دوم شهریور سال 82 با مدیرمسوولي رحمانیان منتشر شد. تحریریه 
این روزنامه، تحریریه سابق یکي از ضمیمه هاي روزنامه همشهري با نام »همشهري جهان« )همشهري 
دوم( بودند که با روي کار آمدن دومین دوره شوراي شهر تهران و تغییراتي که در مدیریت روزنامه 

همشهري به وجود آمد، به روزنامه شرق نقل مکان کردند.

اما هنوز مدتي از انتشار این روزنامه نگذشته بود که به مدت یک روز و در کنار روزنامه »یاس نو« 
پیش از برگزاري انتخابات مجلس هفتم و به دلیل پوشش دادن خبر مربوط به نامه اعتراضي نمایندگان 
مجلس ششم و همچنین انتشار دادن سخنان وکیل زهرا کاظمي توقیف شد. اما این روزنامه از سوي 
شعبه 6 دادسراي ویژه کارکنان دولت رفع توقیف شد و مجدداً فعالیت خود را از سر گرفت. اما مجدداً 

در شهریورماه 1385 خبر توقیف آن انتشار یافت که علت آن چاپ یک کاریکاتور عنوان شد.
این روزنامه در اسفند 85 رفع توقیف شد و انتشار مجدد خود را از سر  تقریبًا هفت ماه بعد مجدداً 
گرفت. دیري نپایید که این روزنامه اصالح طلب در مردادماه سال 86 بار دیگر به دستور هیات نظارت 
بر مطبوعات توقیف شد. علت توقیف آن چاپ مصاحبه یي با ساقي قهرمان اعالم شد. تا اینکه سرانجام 
هفته گذشته پس از گذشت دو سال جلسه دادگاه آن در شعبه 76 دادگاه کیفري برگزار شد. اینچنین 
بود که مدیرمسوول روزنامه به همراه وکیلش راهي دادگاه شدند تا در حضور هیات منصفه از عملکرد 
روزنامه دفاع کنند هرچند اعضاي هیات منصفه مطبوعات مدیرمسوول روزنامه را مجرم تشخیص داد 
ولي او را مستحق تخفیف مجازات دانست. از همین رو بود که روز گذشته وکیل این روزنامه، از رفع 
توقیف آن سخن گفت تا به این ترتیب منتشر شدن این روزنامه اصالح طلب پرمخاطب نویدي براي باز 

شدن فضاي نسبي براي مطبوعات باشد. 
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کاربردی و آموزشی ديگر 
با قیمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 623

 کشته شدن عضو ارشد القاعده در 
سومالي در حمله هوايي امريکا  

ویژه  نیروهاي  داشتند؛  اظهار  امریکایي  و  سومالیایي  منابع 
امریکایي با یک هلي کوپتر به اتومبیلي در منطقه »ورت روبو« در 
نزدیکي شهر ساحلي »براوه« سومالي حمله کرده و یک فرد تحت 
تعقیب را که از مسووالن القاعده بود، کشتند. این فرد »صالح علي 
صالح نبهان« بود که مقامات امریکایي معتقدند یکي از مسووالن 
گروه القاعده در شرق آفریقا است. یک مقام ارشد دولت سومالي 
شورشیان  از  دیگر  تن  سه  همراه  به  مذکور  فرد  داشت؛  اظهار 
بود  خودرو  یک  در  الشباب،  شورشي  گروه  با  مرتبط  خارجي 
روبو  روستاي  نزدیکي  در  امریکایي  کوپترهاي  هلي  توسط  که 
را  قرار گرفت و جان خود  راکت  اصابت  براوي مورد  در شهر 
موگادیشو  کیلومتري جنوب   250 در  براوي  داد. شهر  از دست 
پایتخت سومالي است. واشنگتن، صالح را مسوول انفجار سفارت 
خود در کنیا و تانزانیا در سال 1998 مي داند، همچنین دولت کنیا 
و امریکا مدعي هستند صالح در انفجار هتل »بارطایس« نایروبي 
در سال 2001 که منجر به مرگ 13 نفر شد و همچنین در انفجار 
هواپیماي اسرائیلي در نایروبي دست داشته است. »صالح نبهان«، 
در شهر ساحلي »مومباسا« در شرق کنیا متولد شد و در سال 
دائمًا میان سومالي  نیز  از سال 1997  آمد و  به سومالي   2002
و کنیا در رفت و آمد بود. یک مقام امریکایي که خواست نامش 
ویژه  عملیاتي  نیروهاي  داشت؛  اظهار  واشنگتن  در  نشود،  فاش 
در  نبهان  بر حضور  مبني  هایي  گزارش  دریافت  از  پس  امریکا 
از ناو هواپیمابر امریکا به  یک خودرو، هلي کوپتر هاي خود را 
پرواز در آوردند و موفق شدند به خودروي مذکور حمله کنند. 
پس از انجام حمله هلي کوپترهاي امریکایي سربازان این کشور 
در محل حمله حاضر شدند و تایید کردند جسد پیدا شده متعلق 
به نبهان است. این مقام امریکایي خاطرنشان ساخت؛ در مجموع 
است  حالي  در  این  شدند.  کشته  حمله  این  در  سومالیایي  چهار 
که منابع دولتي سومالي اظهار داشتند نبهان به همراه چهار تن 
دیگر کشته شدند. یک منبع دولتي در سومالي اظهار داشت؛ این 
مبارزان جوان مهارت هاي هموطنان خود در افغانستان و سایر 
نقاط را در مقابله با حمالت هوایي خارجي ندارند. آنها هم اکنون 
در سردرگمي هستند. امیدوارم نیروهاي خارجي از این فرصت 
استفاده کنند. از طرف دیگر برایان ویتمن سخنگوي پنتاگون از 
در سومالي  مذکور  درخصوص حمالت  اظهارنظر  هرگونه  بیان 
امتناع ورزید. آژانس هاي امنیتي غرب مي گویند سومالي که در 
شاخ آفریقا قرار دارد تبدیل به یکي از پناهگاه هاي امن براي شبه 
که دست  است  خارجي شده  افراطي  نیروهاي  جمله  از  نظامیان 
از منطقه مي زنند. نبهان که  انجام حمالت در منطقه و فراتر  به 
مدت زیادي بود تحت تعقیب نیروهاي امریکایي بود، پس از انجام 
حمالت تروریستي به هتل اسرائیلي در کنیا، به سومالي فرار کرده 

بود.  آزادي خبرنگار 
جنجالي عراق  

 
منتظر الزیدي خبرنگار عراقي که با لنگه کفش هاي خود در یک 
امریکا  به جرج بوش رئیس جمهور سابق  کنفرانس مطبوعاتي 
حمله کرد، از زندان آزاد شد. وي که قباًل به خاطر کار خود از 
نخست وزیر عراق عذرخواهي کرده بود، به خاطر این عمل به 
قهرماني در بین عراقي ها و بسیاري از مسلمانان دیگر تبدیل 
شد. وي پس از آزادي از زندان در نشست خبري در بغداد با 

بیان اینکه »من آزاد شدم ولي وطنم همچنان اسیر است« فاش 
کرد که در زندان تحت شکنجه شدید قرار گرفته است. وي افزود؛ 
شوک الکتریکي به من داده شد و با کابل و میله هاي آهني به 
جانم افتادند و بعد از اینکه مرا زیر آب بردند، دست و پا بسته 
در سرماي سوزان قرار گرفتم به طوري که آه و ناله من به هوا 
بلند مي شد. وي با رد اظهارات نوري المالکي نخست وزیر عراق 
در اولین روزهاي بازداشت بعد از پرتاب کفش به سمت بوش 
حال  از  تا  بود  گفته  روزها  آن  در  المالکي  نوري  آقاي  افزود؛ 
منتظر الزیدي در زندان با خبر نشدم خوابم نبرد در حالي که 
در آن لحظه من سخت زیر انواع شکنجه قرار داشتم. الزیدي با 
اعالم اینکه تعدادي از مسووالن بلند پایه دولتي و ارتش به طور 
مستقیم در شکنجه او دست داشته اند، متعهد شد در آینده نام 

برخي از افرادي که در شکنجه وي دخالت داشتند، افشا کند.  

توسعه همکاري هاي نظامي و 
اقتصادي روسیه و ونزوئال

کشورش  کرد  عنوان  سخناني  در  دیروز  ونزوئال  جمهور  رئیس 
با کمک روسیه یک سیستم دفاعي قدرتمند مي سازد. به گزارش 
آسوشیتدپرس، هوگو چاوس که هفته گذشته به روسیه سفر کرده 

بود، اعالم کرد؛ ما تصمیم گرفته ایم با کمک روسیه نظام نیرومندي 
براي دفاع در برابر حمالت هوایي ایجاد کنیم. چاوس در ادامه گفت 
روسیه با اعطاي وامي به مبلغ دو میلیارد و 200 میلیون دالر به 
چاوس  است.  کرده  موافقت  نظامي  تجهیزات  خرید  براي  ونزوئال 
گفت؛ دولت روسیه موافقت کرده است به ونزوئال 2/2 میلیارد دالر 
براي تسلیحات وام بدهد و ما باید به خاطر این از روس ها تشکر 
رئیس  معاونان  از  پریخودکو«  »سرگئي  است  ذکر  به  الزم  کنیم. 
بود  داده  اطالع  به مسکو  آستانه سفر چاوس  در  جمهور روسیه 
روسیه امکان اعطاي وام بابت عرضه تجهیزات نظامي روسي به 
ونزوئال را غیرممکن نمي داند. در عین حال وي اشاره یي به مبلغ وام 
نکرد. چاوس هنگام دیدار خود از روسیه اعالم کرده بود ونزوئال 
به دنبال روسیه و نیکاراگوئه استقالل آبخازي و اوستیاي جنوبي 
به رسمیت خواهد شناخت. رئیس جمهور ونزوئال همچنین در  را 
برنامه رادیو و تلویزیوني هفتگي خود تایید کرد قراردادهاي مربوط 
به خرید تسلیحات از روسیه با هدف ارتقاي توان دفاعي کشورش 
امضا شده اند. چاوس از وجود پروژه همکاري هسته یي صلح آمیز 
بین ونزوئال و روسیه خبر داد. رئیس جمهور ونزوئال تصریح کرد 
این کشور هیچ برنامه یي براي تجاوز علیه دیگران ندارد و خرید 
تسلیحات صرفًا جنبه دفاعي و بازدارندگي دارد. چاوس افزود؛ با 

استقرار موشک هاي ضدهوایي ونزوئال بسیار دشوار خواهد بود 
که هواپیماهاي بیگانه براي بمباران به اینجا بیایند. رئیس جمهور 
ونزوئال اعالم کرد به زودي موشک هاي ضدهوایي مجهز به رادار 
مستقر  دریا  زیر  حتي  و  سواحل  ها،  کوهستان  ها،  دشت  در  را 
در  که  روسیه  و  ونزوئال  نظامي  جدید  هاي  توافق  کرد.  خواهند 
جریان سفر اخیر چاوس به مسکو منعقد شدند به قراردادهاي سال 
هاي گذشته بین دو کشور به ارزش بیش از چهار میلیارد و 400 
میلیون دالر افزوده مي شوند. به موجب قراردادهاي قبلي کاراکاس 
 50،  30 سوخوي  جنگنده  هواپیماي  فروند   24 ونزوئال  مسکو،  و 
فروند هلي کوپتر »ام اي 17«، »ام 26«، »ام35« و 100 هزار قبضه 
با  ونزوئال  دیپلماتیک  روابط  است.  خریده  روسیه  از  کالشینکف 
کلمبیا همسایه غربي آن در پي اقدام این کشور به امضاي توافقنامه 
نیروهایي  توافقنامه،  این  اساس  بر  شد.  بحراني  امریکا  با  امنیتي 
با  مبارزه  براي  کلمبیا  هاي  پایگاه  از  آزادانه  توانند  مي  امریکایي 
چاوس  کنند.  استفاده  چپگرا  شورشیان  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
توطئه  این  گوید؛  مي  امریکاست،  خارجي  سیاست  منتقدان  از  که 
افزایش  را  جنوبي  امریکاي  در  جنگ  وقوع  احتمال  کلمبیا  امریکا- 
مي دهد. وي در عین حال تاکید کرد؛ ما قصد نداریم به کشوري 
حمله کنیم. این تجهیزات، لوازم دفاعي هستند چون ما مي خواهیم 
از کشور خود در برابر هر تهدیدي دفاع کنیم. چاوس سال گذشته 
در پي حمله کلمبیا به اردوگاه شورشیان فارک در اکوادور دستور 
مستقر شوند.  کلمبیا  با  مشترک  مرز  در  کشورش  هاي  تانک  داد 
امریکا  تسلیحاتي  تحریم  با  مقابله  براي  ونزوئال  جمهوري  رئیس 
دالر  میلیون  چهار  از  بیش  گذشته  سال  چند  در  کشورش  علیه 
فروند   24 تاکنون  ونزوئال  بود.  کرده  از روسیه خریداري  اسلحه 
جنگنده سوخوي اسویو30-، ده ها بالگرد و 100 هزار قبضه تفنگ 
اي- کي از روسیه خریده است. چاوس معتقد است ونزوئال داراي 
بزرگ ترین ذخایر نفتي جهان است و ذخایر گازي این کشور هم در 
حال قرار گرفتن در جایگاه پنجم جهاني است ضمن آنکه موقعیت 
جغرافیایي ونزوئال براي قدرت هاي بزرگ به ویژه امریکا »حسادت 
برانگیز« است، بنابراین حق دارد توان دفاعي خود را تقویت کند. 
هوگو چاوس رئیس جمهور ونزوئال مي گوید ذخایر نفتي و گازي 
کشورش براي همیشه دوام نخواهد داشت و دولت ونزوئال به دنبال 
منابع انرژي جایگزین است. چاوس اظهار کرده است والدیمیر پوتین 
نخست وزیر روسیه در مالقاتي که هفته گذشته با چاوس در مسکو 
داشت، موافقت کرده است به برنامه انرژي هسته یي ونزوئال کمک 
کند. رئیس جمهور ونزوئال به تلویزیون دولتي این کشور گفت؛ ما 
قصد نداریم بمب اتم بسازیم، بنابراین ما را مانند ایران اذیت نکنید.

رئیس جمهور ونزوئال افزود؛ ما قصد داریم انرژي هسته یي را با 
اهداف صلح آمیز توسعه بخشیم.

پیروزي حزب نخست وزير نروژ  
 

 نخستین نتایج منتشر شده از انتخابات پارلماني نروژ حاکي از آن 
است که حزب چپگراي نخست وزیر این کشور بیشترین راي را به 
دست آورده است. به گزارش خبرگزاري اتریش، با بسته شدن حوزه 
هاي اخذ راي در شامگاه دوشنبه مشخص شد حزب چپگراي »ینس 
بیشتري کسب  آراي  رقیب  به حزب راستگراي  استولتنبرگ« نسبت 
کرده است. بر اساس این گزارش، به این ترتیب ائتالف چپگراي حاکم 
که از سه حزب کارگر، حزب میانه رو و سوسیالیست ها تشکیل شده 
است، از 169 کرسي پارلمان، 89 کرسي را به خود اختصاص خواهد 
داد. انتخابات پارلماني نروژ قرار است طي دو روز انجام شود و در 

این انتخابات حدود سه و نیم میلیون نفر راي خواهند داد.  

سارکوزي و براون در کاخ الیزه  
  

رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس دیشب در کاخ ریاست 
جمهوري فرانسه )الیزه( دیدار کردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
در ضیافت  »نیکال سارکوزي«  کرد؛  اعالم  روز سه شنبه  الیزه  کاخ 
با وي درباره  تا  الیزه میزبان »گوردون براون« بود  شامي در کاخ 
آماده سازي مقدمات نشست فوق العاده اروپا و نشست سران »گروه 
20« بحث و گفت وگو کنند. نشست فوق العاده اروپا پنجشنبه آینده 
در بروکسل پایتخت بلژیک و نشست سران گروه 20 پایان ماه جاري 

میالدي در پترزبورگ برگزار مي شود.  
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 يوکیو هاتوياما با اراده مستقیم 

مردم، نخست وزير ژاپن شد 
 

خود  ویژه  جلسه  در  چهارشنبه(  ژاپن  پارلمان  سفالي  مجلس 
ژاپن  وزیر  نخست  عنوان  به  را  هاتویاما  یوکیو  رسمي  طور  به 
معرفي کرد. به این ترتیب هاتویاما رهبر حزب دموکراتیک ژاپن 
دولت ائتالفي را به همراه دو حزب کوچک این کشور یعني حزب 
با  داد.  تشکیل  دیروز  مردم  نوین  حزب  و  دموکرات  سوسیال 
انتخاب هاتویاما به عنوان نود و سومین نخست وزیر ژاپن، به 
فعالیت بیش از 50ساله حزب لیبرال دموکرات این کشور خاتمه 
داده شد و قدرت به طور کامل در اختیار احزاب مخالف در این 
کشور قرار گرفت. حزب لیبرال دموکرات به جز یک دوره 11ماهه 
در بین سال هاي 1993 تا 1994 میالدي، از سال 1955 میالدي 
تاکنون رهبري ژاپن را در اختیار داشت. هاتویاما قول داده پس 
از 50 سال حاکمیت بدون توقف محافظه کاران، اقتصاد ژاپن را 

احیا کند و تحول اساسي در دولت ژاپن به وجود آورد. 

پیروزي هاتویاما یکي از نقاط عطف براي ژاپن در مقطع کنوني 
از جنگ  پس  مالي خود  بحران  ترین  با وخیم  زیرا کشور  است 
بسیار  کشور  این  در  بیکاري  نرخ  و  شده  مواجه  دوم  جهاني 
کاهش  را  دولت  هاي  اسراف  است  داده  قول  هاتویاما  باالست. 
بکاهد و  اداري ژاپن  از میزان بوروکراسي حاکم در روند  دهد، 

اقتصاد کشور را احیا کند. 
هاتویاما همچنین وعده داده است عوارض بزرگراه ها را لغو کند 
اقتصادي و مشاغل  بر سیاست هاي  تمرکز  به جاي  و همچنین 
کند.  متمرکز  کنندگان  مصرف  بر  را  خود  هاي  سیاست  بزرگ 
وي همچنین اظهار داشته است تالش خواهد کرد روابط ژاپن را 
این  بهبود بخشد و سیاست خارجي  با همسایگان آسیایي خود 

کشور کمي مستقل تر از واشنگتن اتخاذ شود.
 وي پس از احراز پست نخست وزیري، به اولین وظیفه خود در 
این سمت یعني تعیین اعضاي کابینه جامه عمل پوشاند. اسامي 
تعدادي از اعضاي کابینه وي به شرح زیر است؛ نائوتا کان معاون 
نخست وزیر و رئیس دفتر ملي راهبردي ژاپن، هیروهیسا فوجي 
ماسایوکي  خارجه،  امور  وزیر  اوکادا  کاتسویا  دارایي،  وزیر 
کیتازاوا  توشیمي  صنایع،  و  تجارت  اقتصاد،  وزیر  نائوشیما 
وزیر دفاع، ساکیهیتو اوزاوا وزیر محیط زیست، کیکو چیبا وزیر 

دادگستري. ***********************

کتاب جديد پاپ  
 

بندیکت  پاپ  نوشته  ناصره«  »عیسي  پرفروش  کتاب  دوم  بخش   
شانزدهم اوایل سال 2010 میالدي منتشر مي شود. واتیکان اعالم 
کرد پاپ در حال حاضر در حال اتمام فصل آخر این کتاب است. 
فصل آخر این کتاب مربوط به وفات حضرت عیسي)ع( است. بخش 
اول این کتاب یکي از کتاب هاي پرفروش سال 2007 میالدي بود. 
خبرگزاري آلمان از واتیکان اعالم کرد پاپ بندیکت شانزدهم در ماه 
اتمام این کتاب بوده است و اگر  هاي آگوست و سپتامبر مشغول 
اوایل سال آینده میالدي چاپ  این کتاب  همه چیز خوب پیش رود 

خواهد شد.  

کانون ايران
برای پاسداری از فرهنگ و هنر ايران

شروع ترم پايیزی آموزشگاه زبان فارسی کانون ايران
آموزشگاه زبان فارسی کانون ايران در لندن پس از پايان تعطیالت تابستانی روز 
شنبه 12 سپتامبر 2009 ترم پايیزی )ثلث اول( سال تحصیلی جديد را آغاز نمود.

لندن زیر نظر مستقیم دکتر  پیشینه آموزشی در  با 25 سال  ایران  آموزشگاه زبان فارسی کانون 
قاسمی مدیر کانون اداره می شود و شخصًا تدریس کالسهای GCSE و A-level را بر عهده دارد.
آموزشگاه کانون ایران مرکز رسمی آزمونهای  GCSE وA-level  فارسی )مجاز از سوی مرکز

ویژه  و کالسهای  دانشگاهی  پیش  تا  مبتدی  از سطح  گانه  تمام کالسهای 12  در  و  است.   )  OCR
بزگساالن و خارجیان از وجود معلمان با تجربه که بیش از چندین دهه پیشینه تدریس در ایران و 

انگلستان را دارند استفاده می کند.
نتایج درخشان و قبولی صد در صد آزمونهای شاگردان این آموزشگاه در سال جاری و سالهای  

پیشین نشانه بارز برتری روش آموزشی در این مرکز فرهنگی با سابقه است.
شهریه آموزشگاه مانند سال گذشته همچنان هفتاد پوند )70£( در یک ترم سه ماهه ) 12 هفته( است.  
برای دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام در ترم جدید با تلفن دفتر کانون ایران )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 نزدیک ترین ایستگاه قطار

ممانعت از حضور آنگ سان سوکي در 
دادگاه تجديد نظر  

  
یک وکیل مدافع رهبر اپوزیسیون میانمار گفت؛ دولت این کشور آنگ 
سان سوکي را از حضور در دادگاه تجدید نظر وي منع کرده است. به 
گزارش شبکه تلویزیوني خبر آسیا، نیان وین در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود؛ در حالي که آنگ سان سوکي خود را براي حضور در دادگاه 
براي ارائه آخرین استدالل هایش مبني بر محکومیت حکم حبس خانگي 
خود آماده مي کرد، دولت این کشور مجوز حضور وي در دادگاه را 
این گزارش، دادگاه تجدید نظر در حکم محکومیت  بر  بنا  نداده است. 

حبس خانگي سوکي قرار بود در روز جمعه این هفته برگزار شود.  

اوباما؛ افغانستان، ويتنام نیست  
  

رئیس جمهور امریکا مقایسه میان جنگ افغانستان و جنگ ویتنام را رد 
کرد و قول داد پیش از هر نوع اتخاذ تصمیم هاي دیگر تحت استراتژي 
افغانستان بحث هاي کاملي انجام شود. این اظهارات باراک اوباما رئیس 
جمهور امریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز و شبکه ان بي 
سي به نظر مي رسد پاسخي به نگراني دموکرات ها است مبني براینکه 
اوباما  افتد.  مي  گیر  بزرگي  در مخمصه  افغانستان  در  احتمااًل  امریکا 
در پاسخ به این سوال که آیا بیم آن ندارد که به سرنوشت لیندون بي 
ویتنام  جنگ  مخمصه  خاطر  به  امریکا  اسبق  جمهور  رئیس  جانسون 

دچار شود، پاسخ داد؛ شما باید از تاریخ درس بگیرید.  

4 نظامی روسیه در تاجیکستان
 کشته شدند

بر اثر بروز سانحه رانندگی در جنوب تاجیکستان 4 نظامی روسیه در این 
کشور کشته شدند. بر اثر بروز سانحه رانندگی برای یک خود رو نظامی 
حامل نظامیان روس در مسیر دوشنبه دنغره واقع در 70 کیلومتری جنوب 
شرق پایتخت تاجیکستان چهار نظامی روس کشته شدند. در همین راستا 
دفتر مطبوعاتی وزارت کشور تاجیکستان با صدور اطالعیه ای که نسخه 
ای از آن در اختیار خبرنگار فارس قرار گرفت، اعالم کرد: پس از بروز 
این سانحه در روز چهارشنبه، بازرسان پلیس راه تاجیکستان با حضور 
در محل حادثه و بررسی شواهد اعالم کردند که عامل اصلی این حادثه، 
انحراف به چپ خودرو مربوط به شرکت ساختمانی چینی موسوم به “چینا 
راود “ بوده است. در این اطالعیه آمده است: راننده اتوبوس شرکت چینی 
که از سکنه محلی است، با نقض مقررات راهنمایی و رانندگی، با خودرو 
کاماز که حامل نظامیان روسیه بود، برخورد کرده و منجر به واژگونی هر 
دو خودرو شده است. اطالعیه وزارت کشور تاجیکستان می افزاید: بر اثر 
این سانحه سرهنگ دوم “پاول کولکوفسکی “ و همچنین سه نظامی دیگر 
از جمله راننده خودرو در محل حادثه کشته شدند و دو افسر دیگر پایگاه 
نظامی روسیه، سرگرد “دیمیتری دانیل اف “ و سروان “ایلیا پوزان اف “ 
های شدید  با جراحت  اتوبوس  راننده  با  همراه  دیگر  دو سرباز  همچنین 
به بیمارستان شهر نارک منتقل شده اند. گفته می شود نظامیان کشته و 
مجروح شده در این سانحه رانندگی، از پرسنل واحد نظامی پایگاه روسیه 
پنجره،   “ “اوکنو  به  الکترونیک فضایی موسوم  بودند که در مرکز کنترل 

خدمت می کنند.       

  نیروهای آلمانی بار ديگر با طالبان 
درگیر شدند

اعالم  اساس  بر   ،" "ولفزبورگرآلگماینه  آلمانی  روزنامه  از  نقل  به    
آلمانی مستقر در شمال  نیروهای  آلمان، روز سه شنبه  دفاع  وزارت 
افغانستان در حالی با خودروهای زرهی در منطقه در حال تردد بودند، 
که به وسیله مواد منفجره هدف حمله شبه نظامیان طالبان قرار گرفتند. 
در این حمله یکی از وسایل نقلیه به شدت آسیب دید و به مناطق امن 
با این حال، هیچ یک از سربازان آسیب ندید. این چندمین  منتقل شد. 
انتخابات ریاست جمهوری در  از برگزاری  بار است که به ویژه پس 
می گیرند.  قرار  شبه نظامیان  حمله  مورد  آلمانی  نیروهای  افغانستان، 
ارتش آلمان از حدود 7 سال پیش در کشور افغانستان به سر می برد. 
طبق اظهارات یکی از مقامات ارتش آلمان زمان حضور نظامیان آلمانی 

در افغانستان از جنگ جهانی دوم نیز بیشتر طول کشیده است. 
"فرانتس یوزف یونگ "، وزیر دفاع آلمان چندی پیش اعالم کرده بود 
که سربازان آلمانی در حدود پنج تا 10 سال دیگر در منطقه هندوکش 
افغانستان باقی خواهند ماند. در حال حاضر حدود چهار هزار و 200 
های  والیت  به  نسبت  که  افغانستان  شمالی  مناطق  در  آلمانی  سرباز 
جنوبی آرام تر است حضور دارند. پارلمان آلمان حداکثر تعداد نظامیان 
کرده  نفر تصویب  و 500  هزار  را چهار  افغانستان  در کشور  آلمانی 

است.
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آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

استیگلیتز؛ منتظر دوره 
هاي بدتر هم هستیم  

بانک هاي  نوبل، مشکل  برنده جایزه  اقتصاددان  استیگلیتز،  گفته ژوزف  به 
و  بیشتر  برادرز«  »لمن  هلدینگ  و سقوط  اعتباري  بحران  از  پس  امریکایي 
بلومبرگ، استیگلیتز در گفت وگویي که در  بزرگ تر شده است.به گزارش 
پاریس داشت، گفت؛ »در ایاالت متحده و بسیاري از کشورهاي دیگر سقوط 
از  بیشتر  اقتصادي  مشکالت  همچنین  است.  شده  بیشتر  بزرگ  هاي  بانک 
بازتاب  اصل  در  استیگلیتز  است.«نگاه  شده   2007 سال  و  بحران  از  پیش 
سخنان و توصیه هاي رئیس پیشین فدرال رزرو یعني »پل ولکر« به دولت 
اوباما بود که سایز بانک ها را کوچک تر کند.استیگلیتز گفت حکومت ایاالت 
متحده در برخورد با صنعت هاي کشور محتاط است زیرا از لحاظ سیاسي 
ایاالت  امیدوار است رهبران گروه 20،  او  بسیار سخت است. در عین حال 
متحده را وادار کنند که محکم تر عمل کند.این استاد دانشگاه کلمبیا همچنین 
گفت؛ »ما تاکنون کار ویژه یي انجام نداده ایم و بانک ها دارند عقبگرد مي 
کنند و رهبران گروه 20 مي خواهند گام هاي کوچکي را بردارند که همین 
امر به بانک ها قدرت مي دهد. با این حال هر گام به سمت جلو حرکت در 
جهت درست است.«به گزارش بلومبرگ، قرار است رهبران »گروه 20«، 24 
سپتامبر در پترزبورگ گردهم آیند تا راه هاي بهبود مقررات بازارهاي مالي 
و به ویژه پیدا کردن راه هاي سخت تري را که پاداش به فعاالن نظام مالي 

را محدود کند، بیابند.
ایاالت متحده پول  استیگلیتز همچنین گفت؛ »بسیار دردناک است که ما در 
به  نسبت  دولت  آید  مي  نظر  به  و  کنیم  مي  تزریق  ها  بانک  به  زیادي  هاي 
کاري که الزم است انجام دهد، بي توجه است. درست است که آنها هر کاري 
انجام مي دهند، اما سوال این است که آنها کدام کار الزم را انجام خواهند 
داد؟«این مشاور پیشین کاخ سفید با اشاره به این نکته که اقتصاد جهاني از 
مسیر اصلي خود دور افتاده است، گفت؛ »ما وارد دوره یي از اقتصاد ضعیف 
و ابهام اقتصادي شده ایم. اقتصاد ایاالت متحده رشد خواهد کرد اما نه به 
درآمدي  کارگران  اگر  کند.  متعادل  را  جمعیت  افزایش  بتواند  که  یي  اندازه 
نداشته باشند چگونه مي توانند تقاضاي نیازهاي اقتصادي جهان را تامین 
کنند؟«به گفته استیگلیتز، تولید ناخالص داخلي )GDP( در خیلي از موارد به 
عنوان معیار رفاه جامعه استفاده مي شود و تغییراتي که در ساختار اقتصاد 
و جامعه صورت گرفته باعث شده است این به عنوان یک شاخص ضعیف 
عمل کند.او گفت؛ »یکي از کمبودهاي مدل GDP ، ارزیابي مشارکت دولت در 
تولید اقتصادي است که اندازه آن در ایاالت متحده 39 درصد و در فرانسه 

48 درصد است.«  

تحلیل اوپک از اقتصاد جهان  
 

اقتصاد دنیا خبر  بهبود  از  اوپک در جدیدترین گزارش خود 
داده و تاکید کرده است؛ این بهبودي آهسته و تدریجي خواهد 
پیش  در  تغییري  هیچ  کرده  اعالم  اوپک  اساس  این  بر  بود. 
بیني قبلي این سازمان از تقاضاي نفت جهان رخ نداده است. 
در  جهان  نفت  تقاضاي  است  آورده  خود  گزارش  در  اوپک 
سال جاري 56/1میلیون تن در روز کاهش یافته و سپس در 
سال 2010 برابر با پانصدهزار bpd افزایش خواهد یافت. در 
واقع به دلیل وضعیت ضعیف اقتصاد جهان رشد تقاضا در 
نیمه اول سال به کمترین حد خود از اوایل سال 1980 رسیده 
با  این گزارش به کاهش بیشتر تولید اوپک منطبق  است. در 
جدول پذیرفته شده اشاره شده است. با این حال کشورهاي 
عضو اوپک، به جز عراق در ماه آگوست میزان تولید خود را 
 bpd در ماه جوالي به 33/26 میلیون bpd از 2/26 میلیون
افزایش داده اند. اعضاي اوپک با توجه به روند فزاینده قیمت 
نفت غالبًا ترجیح مي دهند محدودیت عرضه را رعایت نکنند. 
بر این اساس بار دیگر قیمت نفت افزایش یافته و به 70 دالر 
در هر بشکه نزدیک شده است. این رقم بیش از دو برابر 33 
دالر در دسامبر سال گذشته است. در این گزارش علت این 
امر خوشبیني نسبت به بهبود اقتصادي و کاهش عرضه اوپک 
عنوان شده است. در گزارش اوپک همچنین آمده است؛ تولید 
و  افزایش  بشکه  هزار  روزانه شش  مردادماه  در  ایران  نفت 
از سه میلیون و 757 هزار بشکه به سه میلیون و 763 هزار 

بشکه رسیده است. 

قیمت سبد نفتی اوپک به
 66/47 دالر رسید

   دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( از سقوط 
دو دالری قیمت سبد نفتی این سازمان خبر داد.

عنوان  خود  جدید  گزارش  در  اوپک  دبیرخانه  ایسنا،  گزارش  به 
کرد که سبد نفتی اوپک ـ متشکل از 13 نوع نفت خام ـ در آخرین 
روز مورد بررسی به 66 دالر و 47 سنت رسیده و این در حالی 
است که این شاخص در مقایسه با دوره پیشین معادل یک دالر و 
74 سنت کاهش پیدا کرده است.کاهش قیمت سبد نفتی اوپک پس 
سازمان  این  گذشته  چهارشنبه  نشست  برگزاری  از  روز  ازچند 
درحالی صورت می گیرد که این شاخص پیش تر در سطح 72 
دالر قرار گرفته و رکورد 72 دالری قیمت سبد نفتی اوپک در ماه 
های اخیر کم سابقه بوده و ثبت این رکورد، قیمت سبد نفتی اوپک 
را در باالترین سطح 11 ماه اخیر قرار داده بود. پس از برگزاری 
داشت  صعودی  روند  نفت  قیمت  روز  چند  تا  نیز  اوپک  نشست 
است.اعضای  متوقف شده  اکنون  روند  این  می رسد  نظر  به  که 
نشست  آخرین  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
خود در حالی تولید نفت را بدون هیچ تغییری ثابت نگه داشتند 
که اوپک در سه نشست پایانی سال 2008 تصویب کرده بود که 
سطح تولید روزانه این سازمان به 24 میلیون و 845 هزار بشکه 

کاهش پیدا کند که هم اکنون این مقدار ثابت خواهد ماند.
موفقیت سازمان اوپک در بیش از دو برابرکردن قیمت نفت پس 
خود  سطح  ترین  پایین  به  دالری   32 قیمت  تجربه  با  که  آن  از 
در پنج سال اخیر رسیده بود، همچنان وزیران کشورهای عضو 
اوپک را در نشست 154 ترغیب کرد که از شرایط کنونی راضی 
بوده و در شرایطی که دنیا هنوز نگاهی بدبینانه به بهبود وضعیت 
جهانی اقتصاد دارد، رویکردی محافظه کارانه نسبت به نفت 70 
دالری داشته باشند. بیشترین نرخ سبد نفتی اوپک تاکنون به روز 
سوم ماه جوالی 2008 مربوط بوده است که به 73/ 140 دالر به 
ازای هر بشکه رسید. قیمت متوسط نفت اوپک در ماه ژانویه سال 
مارس  ماه  در  دالر،   41 /35 فوریه  دالر،   41 /52 با  برابر  جاری 
78،/ 45 آوریل 2،/ 50 ماه می 98،/ 56 ژوئن 36/ 68 دالر و در ماه 
صعودی  روند  مجموع  در  که  بوده  دالر   71 /38 معادل  گذشته 

مشهودی را پشت سر گذاشته است.  

 افزايش 30 درصدی 
قیمت طال و 49 
درصدی نقره  

 
بحران  آغاز  از  گذشته  سال  یک  در    
اقتصادی در جهان قیمت طال بیش از 30 

درصد افزایش داشته است.
پیش  سال  یک  درست  ایسنا،  گزارش  به 
موسسه مالی لمن برادرز ورشکسته شد 
و گفته می شود این ورشکستگی سرآغاز 
بحران اقتصادی در جهان بوده است، حال 
گران  فلزات  قیمت  کنون  تا  زمان  آن  از 
داشته  زیادی  افزایش  طال  ویژه  به  قیمت 
منتشره  آمارهای  که  طوری  به  است 
می  نشان  بلومبرگ  خبری  پایگاه  توسط 
طال  قیمت  گذشته  سال  یک  در  که  دهند 
نقره جهش  قیمت  و  30 درصدی  افزایش 
49 درصدی را شاهد بوده است که دلیل 
و  خریداران  تمایل  موضوع  این  اصلی 
به  ارزشمند  فلزات  به  گذاران  سرمایه 

عنوان یک دارایی امن بوده است.

این در حالی است که پیش بینی شده که 
و  هزار  مرز  آینده  ماه   6 در  طال  قیمت 
درنوردد. نیز  را  اونس  هر  در  دالر   100

خصوص  در  طال  بازار  متخصص  یک 
صعود  گفت:  زرد  فلز  این  قیمت  افزایش 
قیمت طال و دیگر فلزات ارزشمند به دلیل 
بروز نگرانی هایی در بازارهای مالی بوده 
است و اکنون تضعیف دالر این نوسانات 

را هدایت می کند. 
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خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

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

jravandi@btconnect.com

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

دفتر مرکزی لندن:

هشدار بانک مرکزي 
به معامله گران ارز  

به  نسبت  یي  اطالعیه  در  بانک مرکزي   
معامالت ارزي خارج از سیستم قانوني 
عمومي  روابط  گزارش  به  داد.  هشدار 
ایران،  اسالمي  جمهوري  مرکزي  بانک 
سازي  شفاف  ادامه  در  مرکزي  بانک 
آحاد  منافع  از  صیانت  و  امور  بیشتر 
مردم و در راستاي روشنگري دوره یي 
که در حوزه هاي مختلف دارد، به اطالع 
عموم اشخاص حقیقي و حقوقي ذي نفع 
مي رساند هر گونه امور مربوط به خرید 
تعهد  انتقال،  خروج،  و  ورود  فروش،  و 
و پرداخت نقدي یا حواله یي ارز تنها با 
ریالي  و  ارزي  مقررات  رعایت مجموعه 
بانکي کشور  طریق سامانه  از  و صرفًا 
از  مجوز  داراي  هاي صرافي  و شرکت 
این بانک مجاز است و مبادرت به امور 
یادشده از طریق سایر اشخاص حقیقي یا 
حقوقي، غیرمجاز و تخلف محسوب مي 
شود و عامالن آن مشمول قانون نحوه 
اعمال تعزیرات حکومتي راجع به قاچاق 
کاال و ارز و سایر قوانین موضوعه شده 
و مورد پیگرد قانوني قرار خواهند گرفت. 
و  خرید  متقاضیان  تمامي  از  همچنین 
فروش و عملیات ارزي درخواست شده 
زیان،  و  ضرر  از  پیشگیري  منظور  به 
کاهش مخاطرات ناشي از معامالت ارز و 
تسهیل در رسیدگي به شکایات و پیگیري 
هاي  صرافي  و  ها  بانک  به  تنها  امور 
مرکزي جمهوري  بانک  از  مجوز  داراي 

اسالمي ایران مراجعه کنند.  

تحريم بنزين و تبعات آن 
بر اقتصاد ايران 

 درحالي طرح تحریم صدور بنزین به ایران در کنگره امریکا با عنوان »شمشیر داموکلس«،شخصیت 
افسانه اي یونان مطرح شد که مجله امریکایي تایم طي 
بنزین  تحریم  دانستن طرح  اثر  بي  با  تحلیلي  گزارشي 
ایران نوشت: شمشیر داموکلس به ایران کمک مي کند 

زودتر در تولید بنزین خودکفا شود.

به  راجع  تحلیلي  گزارشي  در  تایم  آمریکایي  مجله   
سیاست تحریم امریکا علیه ایران تصریح کرد این اهرم 
اي  هاي هسته  فعالیت  کند  مجبور  را  ایران  تواند  نمي 

خود را متوقف نماید. 
بر اساس این گزارش اوباما تا  سپتامبر،  به ایران مهلت 
داده است به اصطالح گام هاي مثبتي براي اثبات صلح 
آمیز بودن فعالیت هاي هسته اي خود بردارد. آلمان و 
فرانسه نیز طي روزهاي اخیر در تالش براي هماهنگ 
این  در  را  هشدارهایي  امریکا  با  خود  مواضع  کردن 
ایران داده و خواستار از سرگیري مذاکرات  زمینه به 

براي توقف فعالیت هاي هسته اي ایران شده اند. 
اهرمي که امریکا و متحدان غربي اش براي اعمال فشار 
است.مهمترین  تحریم  اند  داده  قرار  نظر  مد  ایران  به 
کاالیي که تحریم آن مورد نظر دولتمردان امریکا قرار 

دارد و از آن به اصطالح به پاشنه آشیل ایران یاد مي شود بنزین است. 
اما تایم با ابراز تردید در مورد این عقیده مي نویسد: آیا این تهدید ایران را مجبور مي کند بر سر میز 

مذاکره بنشیند؟ 
بر اساس این گزارش بیشتر تحلیلگران ایران به چنین چیزي عقیده ندارند. اگرچه ارائه دهندگان طرح 
"،شخصیت  داموکلس  "شمشیر  عنوان  با  این طرح  از  امریکا  کنگره  در  ایران  به  بنزین  تحریم صدور 
افسانه اي یونان باستان یاد کرده اند تهران به گونه اي متفاوت به این موضوع مي نگرد.یک تحلیلگر 
ایراني در این زمینه گفت: "ممکن است تهران از این شمشیر داموکلس به عنوان فرصتي براي دستیابي 

به خودکفایي در بخش بنزین استفاده کند ". 
در حالي که دولت اوباما فکر مي کند تحریم بنزین 

ایران حتي اگر جزئي و محدود باشد رژیم ایران را به توقف فعالیت هاي هسته اي خود وادار خواهد 
کرد تهران ممکن است از این فرصت براي دستیابي به یکي از اهداف بلندمدت خود یعني کاهش مصرف 

بنزین استفاده کند. 
به عالوه دولت ایران که سال ها با تحمل بار سنگین مالي براي مصرف بنزین یارانه مي پردازد از این 

استقبال خواهد کرد که هزینه سیاسي حذف یارانه بنزین را به دوش امریکا بیندازد. 
محمد خاتمي رئیس جمهور سابق ایران گفته است بزرگترین ناکامي اقتصادي وي در دوران ریاست 
جمهوري اش این بود که یارانه هاي بنزین را کاهش نداد. او هر سال مي بایست مبالغ عظیمي را براي 
این منظور اختصاص مي داد. همه کساني که در مقابل احمدي نژاد در جریان انتخابات در جبهه واحدي 
قرار گرفتند در سال 2003 به ضرورت سهمیه بندي بنزین با هدف کاهش مصرف و کاهش هزینه هاي 

دولت پي برده بودند و از آن حمایت مي کردند. 
ثروتمندان  بیشتر  مندي  بهره  به  خود  گزارش  ادامه  در  تایم 
بانک جهاني  از  نقل  به  و  اشاره کرده  انرژي  یارانه ها ي  از 
انرژي در مناطق شهري  یارانه هاي  نوشته است 94 درصد 
افرادي مصرف مي کنند که فقیر نبوده و از ثروت نسبي  را 
به  نیاز را  به عبارت دیگر آن هایي که کمترین  برخوردارند. 
این  در  را  بهره  بیشترین  دارند  را  اي  یارانه  کاالي  مصرف 

خصوص مي برند. 
ریاست  کاندیداهاي  همه   2005 سال  انتخابات  جریان  در 
ها  یارانه  کردن  هدفمند  برنامه  دادند  وعده  ایران  جمهوري 
را اجرا کنند. در عین حال به دلیل تبعات سیاسي تردیدهایي 
به  نژاد  احمدي  البته  که  داشت  وجود  آن  اجراي  به  نسبت 

اجراي آن دست زد. 
بر اساس این گزارش در ابتداي اجراي این طرح بسیاري از 
ایراني ها از آن ابراز ناخرسندي کردند. اما اکنون شکایت هاي 

کمتري شنیده مي شود. 
از  ایران  بنزین  از مصرف  به رغم سهمیه بندي بخش مهمي 
خارج تامین مي شود. تولید بنزین در ایران 45 میلیون لیتر در 
روز است اما مصرف آن به 67 میلیون لیتر رسیده است. تایم 
مي افزاید: هم اکنون در پارلمان ایران بحث هایي براي کاهش 
حجم سهمیه خودروها در جریان است و اگر تصمیم امریکا براي تحریم بنزین به ایران جدي شود این 
بحث ها هم با جدیت بیشتري دنبال خواهد شد و دولت ایران مي تواند امریکا را عامل این کاهش و 

افزایش احتمالي قیمت بنزین برابر با ارقام بین المللي معرفي کند. 
از سوي دیگر دولت ایران با سرمایه گذاري هاي چین، روسیه و هند در حال توسعه ظرفیت پاالیشگاهي 

خود است و پیش بیني مي کند تا سال 2013 در تولید بنزین خودکفا شود. 
تایم در پایان تاکید مي کند: شاید خودکفایي ایران در تولید بنزین در آینده نزدیک کمي خوشبینانه باشد 
اما بحث جدي تر امریکا براي تحریم صادرات بنزین، به ایران کمک مي کند تا کمي زودتر به این هدف 

درازمدت دست پیدا کند. 



جمعه 27 شهریور ماه 1388   -  شماره 114هفته نامه پرشین12

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

www.iranianstudy.com
30نما

فیلم هاي 
مخملباف، قبادي 
و رسول اف در 
سن سباستین  

 
جدیدترین مستند حنا مخملباف به جشنواره 
فیلم سن سباستین دعوت شد. برگزارکنندگان 
پنجاه و هفتمین جشنواره فیلم سن سباستین 
»روزهاي سبز« ساخته  مستند  کردند  اعالم 
نمایش  »زابالتگي«  بخش  در  مخملباف  حنا 
یي  که مجموعه  فیلم  این  یافت.  ویژه خواهد 
از تصاویر و صحنه هاي مربوط به بعد از 
هفته  دهد،  مي  نشان  را  ایران  در  انتخابات 
گذشته در بخش خارج از مسابقه جشنواره 
در  نیز  هفته جاري  و  داده شد  نمایش  ونیز 
امریکاي شمالي جشنواره  اکران هاي  بخش 
تورنتو به روي پرده خواهد رفت. امسال در 
زابالتگي« جشنواره سن  »الماس هاي  بخش 
ایراني  هاي  گربه  از  »کسي  فیلم  سباستین، 
نمایش  هم  قبادي  بهمن  ساخته  نداره«  خبر 
فیلم یک گروه  این  داده مي شود. قبادي در 
موسیقي را به تصویر مي کشد که مي خواهند 
بازیگران  از  بهداد  کنند. حامد  اجرا  کنسرتي 
در  که  است  قبادي  بهمن  ساخته  آخرین 
جشنواره هاي متعددي شرکت کرده است. به 
گزارش ایسنا به نقل از اسکرین دیلي، سمیرا 
مخملباف یکي از داوران بخش رقابتي براي 
اعطاي »صدف طالیي«، جایزه اول جشنواره 
سن سباستین است. او طي سال هاي گذشته 
داوري جشنواره هاي فیلم کن، ونیز، برلین، 

است  داشته  برعهده  را  لوکارنو  و  مونترال 
جایزه  دوپا«  »اسب  فیلم  با  گذشته  سال  و 
داوران جشنواره سن سباستین  ویژه هیات 
به  سفید«  »کشتزارهاي  فیلم  کرد.  کسب  را 
نماینده  دیگر  اف  رسول  محمد  کارگرداني 
سباستین  سن  جشنواره  در  ایران  سینماي 
در  اف  رسول  سپید«  »کشتزارهاي  است. 
درمي  نمایش  به  مومباي  فیلم  جشنواره 
سپید«  »کشتزارهاي  سینمایي  فیلم  آید. 
اف  رسول  محمد  سینمایي  ساخته  سومین 
در بخش رقابتي دوازدهمین دوره جشنواره 
فیلم  این  کند.  مي  شرکت  هند  مومباي  فیلم 
یازدهمین  جهان  سینماي  مسابقه  بخش  در 
دارد  حضور  نیز  مومباي  جشنواره  دوره 
آبان(   14 تا   7( نوامبر   5 تا  اکتبر   29 از  که 
در هند برگزار مي شود. این سومین حضور 
بین المللي »کشتزارهاي سپید« محسوب مي 
»جزیره  اش  قبلي  فیلم  خاطر  به  او  شود. 
هاي  در جشنواره  را  متعددي  آهني« جوایز 
آخرین  فیلمبرداري  کرد.  کسب  المللي  بین 
ایران  ساخته رسول اف در شهرهاي غربي 
انجام شده و داستان آن درباره مردي است 
مردم  چشم  اشک  کردن  جمع  او  شغل  که 
است. در این فیلم حسن پورشیرازي، یونس 
امید  شیرواني،  محمد  رباني،  محمد  غزالي، 
اهري  محب  یاسمن  و  درویشي  آوا  زارع، 
جعفر  مهر  گزارش  به  کنند.  مي  نقش  ایفاي 
یازدهمین  داوران  هیات  عضو  نیز  پناهي 
آن  اصلي  که بخش  است  مومباي  جشنواره 
و  دارد  اختصاص  اول  هاي  فیلم  مسابقه  به 
در کنار آن بخش هاي سینماي جهان، نمایش 
هندي، رقابت فیلم هاي کوتاه و مرور هم به 
چشم مي خورد. دو جایزه اصلي جشنواره 
یکي مجسمه دروازه طالیي هند با 100 هزار 
دالر پول نقد و دیگري مجسمه دروازه نقره 

یي هند با 50 هزار دالر پول نقد است. 

کانون ايران در لندن برگزار می کند
شبی با دکتر محمود مقصودلو منتقد سينمايی و فيلمساز و نويسنده 

و روايت او از فيلم »علفزار« نخستين اثر فيلمسازان امريکايی در 
ايران پيرامون کوچ ايل بختياری، همراه با نمايش بخشی از اين فيلم 

زمان: آدينه 25 سپتامبر 2009 ) 3 مهرماه 1388( 

ساعت 7 پس از نيمروز
مکان: سالن کتابخانه مرکزی شهرداری منطقه کنزينگتون لندن

همراه با پذيرايی و ارمغان شماری کتاب و CD به قيد قرعه به 
حاضران 

ورودیه: 2 پوند 
گشایش سالن: ساعت 30/6، آغاز برنامه سر ساعت 7

نشانی:              

Centeral Library  
Kensington Town Hall
Phillimore Walk
London W8

High Street Kensington    :نزدیکترین ایستگاه قطار
تلفن کانون ایران:  87463269-020

جايزه هنرهاي ملي امريکا به 
رابرت ردفورد اعطا مي شود 

 

انجمن هنرهاي ملي امریکا روز گذشته اعالم کرد »رابرت ردفورد« کارگردان شناخته شده هالیوود به 
پاس یک عمر دستاورد سینمایي مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. ردفورد که عالقه خاصي به فیلم هاي 
سیاست محور دارد، به زودي ساخت فیلمي تاریخي با موضوع ترور آبراهام لینکلن را آغاز خواهد 
کرد. آخرین فیلم این کارگردان 73ساله اثر سیاسي »شیرهایي براي بره ها « بود که سال 2007 با 
نقش آفریني »تام کروز« و »مریل استریپ« جنگ در عراق و افغانستان را به تصویر کشید. او همچنین 
قصد ساخت فیلم سیاسي دیگري به نام »علیه همه دشمنان« را دارد که با اقتباس از کتابي نوشته 
کشید.  خواهد  تصویر  به  را  بوش  جرج  دولت  جاسوسي  اطالعات  مقامات  ناکامي  کالرک،  ریچارد 
ردفورد در سال 1981 براي فیلم »مردم معمولي« موفق به کسب اسکار بهترین کارگرداني شد. به 
گزارش ایسنا به نقل از ورایتي، مراسم اعطاي جایزه روز پنجم اکتبر با حضور چهره هاي سرشناس 

سینما و ادبیات در واشنگتن برگزار خواهد شد. 
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30نما

لیست 100نفره 
ممنوع التصويرهای 

صداوسیما 
افراد  و  نخبگان  توصيه  رغم  به 
کنار  مورد  در  اجتماعی  خاص 
اتهام زنی  های  و  ها  کينه  گذاشتن 
انتخابات  از  پس  و  اخير  ماه  دو 
در  صداوسيما  جمهوری،  رياست 
را  ای جالب بيش  از 100 تن  رويه 
غيرمستقيم  و  مستقيم  صورت  به 
شامل ممنوعيت تصويری و فعاليت 

در اين  سازمان کرده است. 
به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، پس از ممنوع شدن 
هاشمی،  سید  جواد  مانند  هایی  چهره  تصویر  و  فعالیت 
کاکایی ساختار  عبدالجبار  باقری، سهیل محمودی،  ساعد 
این محدودیت ها  دو ماه پس از انتخابات چهره دیگری به 

خود گرفته است. 

ترین  معروف  که  رسیده  هایی  نام  به  محدودیت  حاال 
پاکدل،  حسین  مجید  مجیدی،  میرکریمی،  سیدرضا  آنها 
احمدرضا درویش، فاطمه معتمدآریا، محمد رحمانیان، سید 
بهاره  رشیدی،  لیلی  توکلی،  هوشنگ  بهشتی،   محمدرضا 
رهنما، کیومرث پور احمد، کمال  تبریزی، حسین برزیده، هما 
روستا، مهتاب نصیرپور، مرضیه برومند، الدن مستوفی، 
نصیریان،  علی  انتظامی،  عزت اهلل  مهرجویی،   داریوش 
مهدی  رحمانیان،  نوری،  محمد  محمد  کشاورز،  محمدعلی 
کرم پور، محسن مخملباف، مازیار میری، محمد احصایی، 
رئیسیان،  علیرضا  ابتکار،  معصومه  جامعی،  احمد  مسجد 
منوچهر محمدی، علی معلم، حسین  زمان، حبیب اهلل صادقی، 
فرشته طائرپور، مرتضی رزاق کریمی، سامان سالور، پگاه 
 آهنگرانی، پانته آ بهرام، منیژه حکمت، رویا نونهالی، امیر 
جعفری، منوچهر شاهسواری،  عبدالحسین مختاباد، حسام 
مسعود  خیراندیش،  گوهر  کیمیایی،  مسعود  سراج،  الدین 
ابوالفضل  فروتن،  محمدرضا  تیموریان،  رویا   رایگان، 
جلیلی، اسرافیل شیرچی، مهرشاد  کارخانی، شاهین فرهت، 
محمد وافری، فاطمه راکعی، داوود رشیدی، هدیه تهرانی، 
بزرگمهر  امکانیان،  بیژن  خزر  معصومی،  کوثری،  باران 
حسین پور، داریوش فرهنگ، لیال حاتمی، علی مصفا، سعید 
علیرضا  خسروجردی،  حسین  جمشید  بایرامی،  ابوطالب، 
عارف،  نجفقلی  محمدرضا  اسفندیاری،  احمد  خان،  قاسم 
منتظرقائم،  مهدی  بلخاری،  حسن  انصاری،  مجید  حبیبی، 
محمود نجاتی حسینی،  محمدعلی خلیلی اردکانی، کامپوزیا 
کیانی،  علی  مجید  افشار،  قاسم  نجفی،  محمدعلی  پرتوی، 
نژاد،  فرخ  حمید  تسلیمی،  سیروس  حقیقی،  ابراهیم  ژکان، 
داریوش پیرنیاکان، امیر  جغتایی، محبوبه بیات، محمدرضا 
اصالنی، همایون امامی، ابراهیم حسن بیگی، افشین  عالء، 
رضا رییسی، فیروزه زنوزی جاللی، جعفر ابراهیمی، محمود 
میرصادقی،  جمال  یوسفعلی  میرشکاک،  آبادی،  دولت 
احمد  شجاعی،  مهدی  سید  افروغ،  عماد  باباشاهی،  علی 
عیسی  عاتقه  صدیقی)رجایی(،  بهشتی،  محمد  پورنجاتی، 
الهه کوالیی، محمد ستاری فر، صادق زیباکالم،  کالنتری، 
علیزاده، جالل  تقوایی، حسین  ناصر  اعتماد،  رخشان  بنی 
ذوالفنون، ناصر چشم آذر، علیرضا  شجاع نوری و استاد 

محمدرضا شجریان می باشد. 

جالب این است که در اسامی اعالم شده نام مرحوم سیف 
اهلل داد نیز مشاهده می شد که  با فوت این کارگردان و مدیر 

موفق سینمای کشورمان نام وی از این لیست حذف شد. 

فیلم  تله  و  تلویزیونی  های  مجموعه  پخش  اساس  براین 
پیش  که  هنری  برشمرده  افراد  از  سینمایی  های  فیلم  و 
شده  ذکر  افراد  کلیه  اما  است،  بالمانع  شده  تولید  این  از 
ممنوعیت  تصویری و فعالیت در قالب برنامه های سازمان 

صداوسیما را تا اطالع ثانوی دارند. 

لفظ  برای  که  صداوسیما  سازمان  آیا  اینجاست،  سوال 
"رسانه ملی" غش و ضعف می  کند، چنین رفتاری را دال 
با سلیقه های  یا عقده گشایی  کند  تلقی می  بر ملی بودن 

مختلف  در انتخابات ریاست جمهوری؟! 

آیا با چنین رفتاری که با فرهیختگان و هنرمندان و چهره 
انتخابات های  در  توان  انجام می شود،  می  فرهنگی  های 
آینده کشور مشارکت این طبقه پرمخاطب جامعه را مدنظر 

 داشت؟

چرا متولیان این رسانه بزرگ کشورمان بدون اینکه روی 
ارزیابی درستی  تاثیر مستقیم یک حرکت و  تصمیم خود 
داشته باشند، وارد ماجرا شده و کمر نظام را از هزینه های 

 خود ساخته خم می کنند؟

متاسفانه در کنار بحران ممنوعیت تصویر و فعالیت چهره 
های برشمرده به نظر می رسد  برخورد با بدنه صداوسیما 
رادیو  در  شاغل  شوهر  و  زن  اخراج  که  شده  شروع  هم 
آن  در صدر  رادیو جوان  اخراج سردبیر شجاع  گفتگو  و 
است و در ادامه تعدادی از عناصر فنی  و اداری شاغل در 
این سازمان به دلیل شرکت در راهپیمایی ها یا تجمع های 

مختلف از  خدمت معلق شده اند. 

این لیست و اسامی داخل آن موجب شده که برنامه های 
آوردن  از  گفتاری  به  صورت  تلویزیونی  و  رادیو  مختلف 
افراد برشمرده منع شوند و پخش شبکه های مختلف رادیو 
اشاره  مورد  اسامی  انتشار  عدم  جهت  به  و  تلویزیونی 
مکتوبی را به بخش های تولیدی اعالن  نکنند، اما از پخش 
تصاویر این افراد در قالب برنامه های تلویزیونی جلوگیری 

می کنند.

در این میان بیشترین تاثیر را برنامه "این شب ها"، "صبح 
قدم  "دو  یک،  شبکه  در  برنامه   "خانواده"  و  بخیر"  عالی 
گردیم"  برمی  خانه  "به  چهار،  شبکه  در  صبح  به  مانده" 
در شبکه سه دچار  "خانه فیروزه ای"   در شبکه تهران و 
بحران داخلی شده و بسیاری از  میهمانان، کارشناسان و 

حتی مجریان خود را از دست داده اند.  

می  آیا  اعمال شده  های شدید  محدودیت  و  این وضع  با 
توان این رویه و ممنوعیت فعالیت  افراد برشمرده را تکذیب 

کرد؟

البته که دیوار حاشا بلند است و به همان خاطر که مکتوبی 
منتشر  مختلف  افراد  و  فعالیت  تصویری  ممنوعیت  برای 
متولیان  اما  است.  میسر  تکذیب  برای  بهانه  شود،  نمی 
محترم  سازمان صداوسیما دقت داشته باشند که مجریان 
می  قمع  و  قلع  محض  اینکه  به  برنامه  یک  کارشناسان  و 
شوند از سوی مردم و مخاطبان حرفه ای به خوبی قابل 
شناسایی  است و با افراد حذف شده نیز به همین دلیل قطع 

همکاری می شود. 

ای کاش سینه چاکان لفظ رسانه ملی، آن قدر شجاعت و 
دیدگاه بلند داشتند که دعواهای  زن و شوهری در حاشیه 
سلیقه های انتخاباتی در کشور را که در هر کشوری وجود 
هم  به  از  و  نگریستند  می  عاقل  چشم  یک  دیده  به   دارد، 
زدن این کالف سردرگم در پاشنه  جام جم خودداری می 

کردند. 

تئورسین های  به گوش  این سادگی  به  این حرفها  اگرچه 
متولی بر صداوسیما نمی رود،  اما می توان کاهش شدید 
به  نسبت  مردم  تند  های  واکنش  و  بازرگانی  های  آگهی 
بخش  دو،  شبکه   20:30 خبری  بخش  مانند  برنامه  هایی 
و  سیاسی  بی  مایه  های  برنامه  و  خبر  شبکه   20 خبری 
از  را  صداوسیما  خبری  های  بخش  اعتبار  رفتن  بین  از 
حساب  تسویه  و  ای  رسانه  این  اشتباه  نخست  عوارض 

شخصی دانست.  
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VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

 با 1/5 میلیارد تومان صاحب 
جزيره خصوصي شويد 

  مینا شرفي

 داشتن یک جزیره حاره یي آرزوي بسیاري از افراد است اما براي خیلي ها 
این مساله تا آخر عمر در حد یک آرزو باقي مي ماند. اما در حال حاضر که 
اقتصادي جهاني  بحران  دلیل  به  استرالیا  بهشتي در  از جزایر  تعدادي  قیمت 
به شدت رو به کاهش گذاشته، بهترین زمان براي خرید یک جزیره رویایي 
است. تنها در سواحل کوئینزلند حداقل 11 جزیره به حراج گذاشته شده. این 
در حالي است که قیمت این جزایر نسبت به یک سال پیش نزدیک به 50 درصد 
کم شده است. در بعضي از موارد جزایري که به حراج گذاشته شده اند، با 
به  آن  دوموتوره  هواپیماهاي  و  استخرها  ویالها،  جمله  از  تجهیزات  تمامي 
قیمتي باورنکردني به فروش مي رسند. هشت سال پیش بود که جولیا رابرتز 
هنرپیشه سرشناس هالیوود براي خرید جزیره ترتل اقدام کرد اما یک مالک 
بزرگ از رابرتز پیشي گرفت و صاحب آن جزیره شد. او اکنون قصد فروش 
جزیره اش را دارد. این فرد در ابتدا 75/6 میلیون دالر براي فروش جزیره اش 
طلب کرد ولي اکنون اعالم کرده در صورت دریافت یک پیشنهاد معقول آن را 
به فروش خواهد رساند. به گفته یک مشاور امالک، جزیره ترتل امکانات کامل 
پذیرایي مهماني هاي بزرگ را دارد. این جزیره یک باند براي فرود هلي کوپتر، 
استخر، موتورسیکلت و قایق هاي موتوري دارد و زمین هاي آن زیر کشت 

گیاهان خوراکي است. 

هر چند قیمت جزیره ترتل نسبت به چندین سال پیش بسیار کمتر شده است 
اما هنوز هم براي خیلي ها خرید چنین ملکي غیرممکن است. البته جزایري هم 
تمپل یکي  تر براي مردم عادي تر وجود دارد. جزیره  با قیمت هاي مناسب 
از این جزیره ها است. این جزیره در ازاي 5/1 میلیون دالر به حراج گذاشته 
شده است. با 5/1 میلیون دالر مي توان یک خانه دوخوابه در یک منطقه خوب 
خانه  یک  و  خصوصي  جت  یک  همراه  به  تمپل  جزیره  کرد.  خریداري  لندن 
چهارخوابه که اطراف آن جنگل استوایي قرار دارد، در لیست حراج قرار گرفته 
این  از کنار  بار  العاده است؛ وال ها سالي دو  این جزیره فوق  است. طبیعت 
جزیره عبور مي کنند و الک پشت ها در سواحل شني آن تخم گذاري مي کنند 
و صدف ها در صخره هاي آن به وفور دیده مي شوند. البته مشاوران امالک 
کارهاي  به  قابل سکونت شود، هنوز  اینکه  براي  این جزیره  اند  داده  هشدار 
زیادي نیاز دارد. ریچارد وانهوف یکي از افرادي است که روي پرونده فروش 
این جزیره ها کار مي کند. به گفته او تعدادي از این جزیره ها در حال حاضر 
به دالیل خانوادگي به فروش مي رسند. او مي گوید؛ »بسیاري از این مالکان 
براي سال هاي سال است که این جزایر را خریده اند. آنها براي اینکه فرزندان 
اکنون بچه  اما  اند  آرام و زیبا بزرگ کنند، جزیره خریده  خود را در مکاني 
هایشان بزرگ شده اند و خانه را ترک کرده اند.« به گفته او با توجه به اینکه 
بسیاري از این جزایر براي بیش از یک سال است که در لیست فروش قرار 
اند و هیچ کس براي خرید آنها اقدام نکرده، صاحبان باید قیمت هاي  گرفته 
در  مالکان  این  »شاید  گوید؛  مي  وانهوف  کنند.  تر  معقول  را  پیشنهادي خود 
بدترین زمان ممکن اقدام به فروش جزیره خود کرده اند اما در عین حال خیلي 
ها هستند که به دنبال خرید جزیره اند. اکثر کساني که به دنبال خرید جزیره 
هستند بین 35 تا 55 سال سن دارند. بسیاري از این افراد سعي دارند با خرید 

جزیره به دیگران ثابت کنند آدم هاي موفقي هستند.«

این در حالي است که بسیاري از این جزایر که زماني مقصدي براي توریست 
ها بودند، اکنون به دلیل بحران اقتصادي جهان شاهد کم شدن گردشگرهاي 
سواحل  در  تفریحي  مجموعه  پنج  وگیج  کمپاني  گذشته  ماه  هستند.  خود 
کوئینزلند را با قیمت بسیار پاییني به فروش رساند. حدود یک سال پیش قیمت 

این مجموعه ها
اما امسال قیمت آنها به 25 میلیون دالر سقوط کرد.  8/51 میلیون دالر بود 
کنوني  شرایط  به  توجه  با  معتقدند  امالک  فروش  کارشناسان  از  بسیاري 

صاحبان جزایر نباید در انتظار مشتري بمانند. 

مشتري هاي پر و پا قرص جزاير خصوصي

یکي از اقشاري که تمایل زیادي به خرید جزیره دارند، افراد مشهور و ستارگان 
هالیوود هستند. نیکالس کیج پس از بازي در فیلم کورلي ماندولین به زندگي 
باهاماس براي خودش یک جزیره  نهایت در  در جزیره عالقه مند شد و در 
خرید. ریچارد برانسون دیگر بازیگر هالیوود هم از سال 1979 یک جزیره در 
دریاي کارائیب دارد. اکثر جزایر خصوصي در مناطق حاره یي قرار دارند مثل 
جزیره مل گیبسون که در فیجي واقع است. اما در این میان استثناهایي هم 
وجود دارد. براي مثال بابا رامدف مربي برجسته یوگا براي شاگردانش یک 

جزیره کوچک در سواحل اسکاتلند خریداري کرده است. 

منبع؛ ایندیپندنت
 

خرج بیشتر و پس انداز کمتر 
براي خروج از بحران مالي 

 
بي بي سي؛ دولت چین از شهروندانش خواسته است براي 

گذر از بحران مالي در کشور، کمي بیشتر خرج و کمي کمتر 
پس انداز کنند. چیني ها اهل پس انداز کردن هستند و حداقل 
30 درصد از درآمد ماهانه شان را پس انداز مي کنند. براي 
این  و  است  مبادا«  »روز  براي  پول  این  ها  چیني  از  خیلي 
و  شان  فرزندان  تحصیلي  هزینه  درمان،  براي  را  اندوخته 
در صورتي که کسي در خانواده بیکار شود، نگه مي دارند. 
ژاپن  یا  اروپا  امریکا،  مانند  چین  درماني  بهداشتي-  نظام 
نیست و خانواده ها در روزهاي سختي و بي پولي، کمکي 
از دولت دریافت نمي کنند. با این اوصاف متقاعد کردن این 
مردم براي اینکه عادت شان را براي پس انداز کردن تغییر 

دهند، مشکل خواهد بود. 

کالین یو معلم انگلیسي 28ساله یي که به صورت آزاد در 
درآمد  ماه  در  دالر   700 حدود  کند،  مي  تدریس  شانگهاي 
است.  اش  خانواده  اصلي  آور  نان  درآمد  این  با  او  دارد. 
است.  دالر   10 مجموع  در  مادرش  و  پدر  روزانه  درآمد 
نگهباني  مامور  پدرش  و  کند  مي  کار  کارخانه  در  مادرش 
یک بازار مواد غذایي است. کالین بیش از نیمي از درآمدش 
را براي پدر و مادرش مي فرستد که در روستایي در 200 
او  نه  کیلومتري شانگهاي زندگي مي کنند. کالین مي گوید 
به علت هزینه  او  ندارند.  تامین شغلي  مادرش  و  پدر  نه  و 
رفت و آمد به روستایش نمي تواند مرتب به دیدن خانواده 
اش برود. او در یکي از سفرهایش به روستا خانه دوطبقه 
تازه سازشان را به من نشان مي دهد. از بیرون خیلي تر 
و تمیز به نظر مي رسد اما داخلش پس از سه سال هنوز 
نیمه کاره مانده است. کالین مي گوید؛ »با قرض از دوستان 
و آشنایان این خانه را ساختیم و به علت بي پولي نتوانستیم 
تمامش کنیم.« او به سني رسیده که معمواًل سن ازدواج در 
چین است و به همین دلیل خانواده اش تصمیم گرفتند پس 

کالین  کنند.  جدیدي  خانه  خرج ساختن  را  ناچیزشان  انداز 
مي گوید؛ »اگر در همان خانه قدیمي زندگي مي کردیم، مردم 
مي گفتند اینها خانواده خوبي نیستند. و براي حفظ ظاهر این 

خانه را ساختیم که مورد احترام بقیه باشیم.«

در چین تعداد نوزاداني که به دنیا مي آیند بیشتر پسر هستند، 
چون هزینه کم سونوگرافي در کلینیک هاي خصوصي این 
را  فرزندشان  به خانواده ها مي دهد که جنسیت  را  امکان 
انتخاب کنند. این به این معني است که دخترها براي ازدواج 
حق انتخاب بیشتري دارند و پسرها براي ازدواج در رقابت 
با دیگران هستند. خانواده کالین مانند بسیاري از خانواده 
هاي دیگر باید تا جایي که مي توانند، پس انداز کنند تا بتوانند 
براي پسرشان شریک زندگي پیدا کنند. سر شام مادر کالین 
را  درآمدشان  از  نیمي  و همسرش  او  که  دهد  توضیح مي 
خرج غذا مي کنند و بقیه آن هزینه لباس و آب و برق مي 

شود و آنچه باقي ماند را پس انداز مي کنند. 

دولت طرحي ارائه کرده است که طبق آن براي خرید وسایل 
خانه 13 درصد یارانه مي دهد و همچنین از مالیات خرید 
خودرو نیز کاسته است. مصرف کنندگان روستایي نخستین 
کساني بودند که از این برنامه که به منظور تقویت اقتصادي 
محلي معرفي شده، استفاده کردند. اما خانواده کالین جزء 
کنند،  نمي  برنامه  این  هدف  به  کمکي  که  هستند  کساني 
چون اصواًل پولي براي خرج کردن و خریدن ندارند. کالین 
ماشین  یک  بخرد،  دارد  دوست  که  چیزي  اولین  گوید  مي 
بسیار  زمستان  در  شستن  لباس  چون  است  لباسشویي 
مي  تاول  سرما  از  همیشه  مادرش  دستان  و  است  سخت 
و  پدر  براي  که  دارد  دوست  آن  از  پس  گوید  مي  او  زند. 
پولي در دست  فعاًل  اما  بخرد،  مادرش یک یخچال و کولر 
ندارد. این طرح هدفش این است که خانواده هاي فقیرتر در 
مناطق روستایي مانند خانواده کالین تشویق شوند بیشتر 
خرج کنند تا به اقتصاد چین کمک کند از این بحران خارج 
شود. اما اولویت خانواده کالین این است که قرض خود را 
که براي ساختمان گرفته بودند، پرداخت کنند. آنها همچنین 
پدر  که  بدهند  دولت  به  و  کنند  انداز  پس  پولي  دارند  قصد 
همچنین  و  بگیرند  بازنشستگي حقوق  هنگام  کالین  مادر  و 
این  باشند.  داشته  درماني  هاي  هزینه  براي  اندازي  پس 
خانواده چند ماه پیش براي خرج عمل جراحي لگن خاصره 
بر  براي قرض گرفتن  به پول داشتند و  احتیاج  مادربزرگ 
این جراحي را  نتواند  سر دوراهي ماندند. دکتر گفت شاید 
مادربزرگ  کشید.  خواهد  زیادي  درد  احتمااًل  و  کند  تحمل 
یک ماه بعد از آن مرد. بیماري یکي از اعضاي خانواده هایي 
نظیر آنها ممکن است تمام دارایي شان را از بین ببرد. اما 
اگر رهبران چیني بخواهند خانواده هاي فقیر را ترغیب به 
خرج کردن کنند، باید شرایطي فراهم کنند که از نگراني هاي 

آنها بکاهند. 

کالس هاي آشپزي و قصابي 
براي دانشجويان انگلیسي 

 
رسانه هاي دولتي انگلستان اعالم کردند دپارتمان آموزش 
و  محصالن  زندگي  کیفي  سطح  اینکه  براي  انگلستان 
دانشجویان را ارتقا بخشد و تنوعي در زندگي آنان به وجود 
و  مدارس  در  و قصابي  آشپزي  دارد کالس  آورد، تصمیم 
دانشگاه ها ایجاد کند. »پري بارت لت« - سخنگوي دپارتمان 
آموزش انگلستان - در مصاحبه یي با شبکه خبري بي بي 
سي تصریح کرد؛ دپارتمان آموزش کشور براي اینکه سطح 
یک  طي  دهد،  ارتقا  را  دانشجویان  و  آموزان  دانش  زندگي 
و  آشپزي  هاي  کالس  گرفت  تصمیم  مدت  طوالني  برنامه 
قصابي در مدارس و دانشگاه ها ایجاد کند. وي خاطرنشان 
ساعت  سه  هر  براي  باید  دانشجو  و  آموز  دانش  هر  کرد؛ 
مي  آن  از  پس  بپردازد.  دالر  معادل 195  پوند،  کالس 120 
تواند یک پرس غذایي را که خود درست کرده، بخورد. این 
یک نوع کار جذاب و جالب است، چرا که اکنون در دنیا چنین 
کالس هایي سابقه نداشته است. وي افزود؛ ما هم اکنون در 
جامعه دندانپزشک، جراح و دکتر و مشاغل دیگر را داریم، 
انساني  که جامعه  بود  نیفتاده  فکر  این  به  تاکنون  اما کسي 
به قصاب و آشپز هم احتیاج دارد. شاید اگر کسي با انواع 

گوشت و نوع پخت آن آشنا شود، بهتر بتواند آشپزي کند. 



15 هفته نامه پرشین جمعه 27 شهریور ماه 1388   -  شماره 114

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

www.iranianstudy.com

  افزايش بارداري در میان 
نوجوانان امريکايي  

 
نوجوانان  و  کودکان  حقوق  از  حمایت  انجمن  رسمي  گزارش  اساس  بر 
امریکا، این موضوع مشخص شد که میزان بارداري در میان نوجوانان و 
حتي کودکان در این کشور همچنان با رشد فزاینده یي مواجه است. »اریک 
برودریک« - رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان امریکا - 
در مصاحبه یي با خبرگزاري رویترز یادآور شد؛ بر اساس تحقیقات و داده 
هاي آماري که توسط محققان و کارشناسان صورت گرفت، این موضوع 
به  امریکا  در  نوجوانان  میان  در  بارداري  نرخ  و  میزان  که  مشخص شد 
سال  از  که  تحقیق  این  در  داد؛  ادامه  وي  است.  یافته  افزایش  زیادي  حد 
هاي 2002 میالدي تا اوایل سال جاري میالدي صورت گرفته، آمده است 
نوجوانان  میان  در  بارداري  میزان  میالدي  تا 2006  هاي 2002  در سال 
امریکایي تا حد قابل مالحظه یي با وجود آموزش ها در مدارس و خانواده 
ها کاهش داشته، اما پس از آن به ویژه در اوایل سال گذشته تا امسال، 
این میزان به یکباره باال رفته و از صد هزار نوجوان در سراسر امریکا نیز 
این نکته توجه کرد که برخي از نوجوانان نیز  البته باید به  گذشته است. 
این موضوع را مخفي کرده یا جنین خود را در همان اوایل بارداري سقط 
کرده اند و در نتیجه نمي توان به آمار اعالم شده اعتماد کرد. بر اساس 
آمارهاي رسمي این انجمن، حتي این موضوع مشخص شد که در برخي 
موارد مشاهده شده است کودکان بین سنین 10 تا 12 سال نیز بارداري را 
تجربه کرده اند، اما خوشبختانه این موضوع هنوز به حد انفجار نرسیده 

و قابل پیشگیري است.  

99 عروس به دريا پريدند  
 

 99 زن هلندي روز 9 سپتامبر در حالي که لباس عروس به تن کرده بودند، 
به آب هاي دریاي شمال پریدند. این اقدام در پاسخ به درخواست میالني 
رکترس عکاس هلندي انجام شد که قصد داشت درباره موضوع عروس 
هاي دریایي عکس تهیه کند. رسم عروس هاي دریایي در هلند رواج دارد 
و به مناسبت روز9/9/2009 که تاریخ خاصي به شمار مي رود، به اجرا 
درآمد. رسم پریدن عروس ها به دریا از امریکا گرفته شده است. در بعضي 
از مناسبت ها تعدادي از زنان امریکایي تجمع کرده و در حالي که لباس 
عروس به تن کرده اند، به دریا مي پرند چون استفاده از لباس عروس امر 
مي  امریکایي عکس  زنان  از  معمواًل  عکاسان  است.  و خوشایندي  مطبوع 
گیرند. محتواي این عکس ها نشان مي دهد بعضي از زنان در میان گل و 

الي گرفتار شده و برخي دیگر با لباس عروس در آب شنا مي کنند.   

شگفتي فضانوردان از بوي فضا  
 

جدیدي  هاي  پدیده  با  فضایي  ایستگاه  به  سفر  با  کار  تازه  فضانوردان   
این  از جمله  بودند.  نکرده  تجربه  را  آنها  به حال  تا  که  مواجه مي شوند 
تجربیات بوي ویژه یي است که از فضا ساطع مي شود. براي فضانوردان 
تازه کاري که براي اولین بار به ایستگاه فضایي بین المللي پرواز مي کنند، 
غذاي ایستگاه مناسب، صداي موتورهاي راکت بسیار بلند و بوي عجیبي 
اولین  براي  که  دیسکاوري  فورد خلبان شاتل  است. کوین  بر فضا حاکم 
بار تجربه سفر به فضا را پشت سر گذاشته است، مي گوید؛ خارج از مدار 
زمین محیطي کاماًل متفاوت و دور از انتظار است. از دیگر مواردي که فورد 
براي مواجهه با آن آماده نبود بوي عجیبي بوده که بر فضا حاکم بوده 
به خارج  انجام راهپیمایي فضایي  براي  افرادي که  است. فورد مي گوید؛ 
از ایستگاه مي روند، پس از بازگشت بوي عجیبي مي دهند که تا به حال 
هرگز آن را تجربه نکرده بودم. اما در عین حال هرگز این بو را فراموش 
نمي کنم زیرا این تجربیات تا آخر عمر به انسان خواهند چسبید. در گذشته 
فضانوردان بوي فضا را بویي برخاسته از باروت یا گاز ازن مي پنداشتند. 
به خصوص  است  انگیز  یي شگفت  پدیده  نیز  فضا  فورد صداي  گفته  به 
زماني که دیسکاوري طي مانوري عظیم موتورهاي خود را روشن کرد، در 
ابتدا تنها ضربه یي کوچک به شاتل وارد شد و سپس زماني که موتورهاي 
آن براي حفظ ما در موقعیت مناسب مشتعل شدند تنها صدایي یکنواخت در 
سرتاسر فضاپیما پیچید. نیکول اسکات دیگر فضانوردي که براي اولین بار 
به ایستگاه سفر کرده است، مي گوید؛ غذا در اینجا عالي و تلفیقي از غذاهاي 
واقع  در  برند.  به سر مي  ایستگاه  در  که فضانوردانش  است  کشورهایي 
براي هر کس غذایي براي خوردن وجود دارد. بر اساس گزارش اسپیس، 
تجهیزات  انتقال  منظور  به  فضانوردش  هفت  همراه  به  دیسکاوري  شاتل 
المللي  بین  ایستگاه فضایي  به  میلیون دالري  پنج  تردمیلي  از جمله  جدید 
ماموریت  تمامي  اتمام  از  فرمانده شاتل  اکنون  و  اند  کرده  ترک  را  زمین 

هایي که بر عهده دیسکاوري بوده است ابراز خشنودي مي کند.  
 

شکار حیوان خون  آشام ! 
حیوان عجیب و غریبی که در آمریکا شکار شده ، افسانه سگ خون  آشام را 
زنده کرده است. آمریکاییانی که پای گیرنده های تلویزیونی خود نشسته و 

سرگرم تماشای خبرها بودند با دیدن تصویر یک حیوان عجیب و غریب به یاد 
افسانه سگ خون  آشام افتادند.

این فقط یک سگ زشت است یا واقعا موجود افسانه ای که بحث آن 
در سراسر آمریکا پیچید؟ 

شبکه سی ان ان ، حیوانی را نشان داد که با تله گذاری در »استیلول« 
ایالت »اوکالهاما« شکار شده است. گفته می شود این حیوان می تواند 
»چوپاکابرا«   : آمده  داستانها  باشد.در   )Chupacabra( چوپاکابرا 
می مکد.  را  قربانیان  خون  و  می رود  اصطبلها  و  خانه ها  به  شبها 
»پورتوریکو«  از   1995 سال   ، حیوان  این  درباره  خبرها  نخستین 
مکیده  کامل  طور  به  گوسفند  راس  هشت  خون  شد.ظاهرا  منتشر 
دیده می شد.گزارش  آنها سه سوراخ  بود و روی سینه همه  شده 
قاره  سراسر  در  مشابهی  خبر های  بعدها   ، افزاید  می  ایسکانیوز 
آمریکا پیچید ؛ خون تمامی این حیوانها از سوراخ های کوچک )یا 

جای گازگرفتگی( به طور کامل مکیده شده بود.
را همچون خزندگان توصیف می کنند. عینی »چوپاکابرا«  شاهدان 
دیگران ، آن را مثل سگ اما دارای پوست چرمی مانند خزندگان و 
دندان خونین می دانند.گفته می شود این جانور می تواند تا شش متر 
جهش کند.دامپزشکان تاکنون نتوانسته اند این جانور را طبقه بندی 
از  ژنی  جهش  ؛  است  آمده  کجا  از  موجود  این  نمی دانند  و  کنند 

کایوت ها بوده است یا ....؟ 

النه موش بااسکناس های 20 دالری
ایالت »لوئیزیانا« در آمریکا اعالم کردند: مامور  رسانه های محلی 
کنترل یک دستگاه خودپرداز در این ایالت پس از گشودن در یک 
خودپرداز با صحنه عجیب و باورنکردنی مواجه شد. یک موش با 
استفاده از اسکناس های 20 دالری درون دستگاه النه سازی کرده 

بود! 
»لوئیزیانا« در  ایالت  از روزنامه های محلی  یکی  ایسنا،  به گزارش 
شنبه  نوشت:  ایالت  این  بانک های  از  یکی  رییس  قول  از  آمریکا 
شب یکی از ماموران کنترل دستگاه های خودپرداز پس از آن که 
دستگاهی را در بانک منطقه »لوئیزیانا گراند« گشود تا طبق برنامه 
هر روزه آن را بازبینی کند، با دسته های جویده شده اسکناس و یک 

النه که با اسکناس های 20 دالری ساخته شده بود، مواجه شد.
باورم  اصال  گفت:  روزنامه  این  با  مصاحبه ای  در  نیز  مامور  این 
در  خدمتم  سال  چند  طی  باشم.  دیده  چیزی  چنین  که  نمی شد 

بانک های مختلف تاکنون چنین چیز عجیبی ندیده بودم.
این موش بازیگوش با تالش ماموران آتش نشانی ایالتی به دام افتاد 

و به مرکز نگهداری حیوانات این ایالت منتقل شد.
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در ستایش افسردگی

تجلی بیماری 
در ادبیات

شهریار وقفی پور

جمع بسیاری از نویسندگان مدرن در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، 
چه در زندگی شخصی خویش و چه در نوشته هایشان، با مقوله بیماری 
بنیامین،  پروست،  کافکا،  نیچه،  اند؛  بوده  رو  روبه  شکننده  سالمتی  و 
و  ادبی  نظریه  در  مانا  های  پرسش  از  یکی  دیگر،  از طرف  و...  بالنشو 
در  است.  ادبیات  یا  فکر  و  زندگی  میان  نسبت  فلسفی،  تامالت  همچنین 
نوشته های توماس مان این پرسش به جوابی صریح می رسد؛ زندگی 
ادبیات مانعه الجمع هستند؛ کافی است به سرنوشت آدریان لورکون  و 
یا گوستاو فون آشنباخ فکر کنیم یا صحنه رمان کوه جادو را به ذهن 
احضار کنیم؛ صحنه یی که قهرمانان رمان در آسایشگاهی بر فراز کوه، 
جهان پایین را می بینند و به تامل در باب آن می پردازند. گویا فکر کردن 
حیوان  انسان  که  بیابد  عینی  تجسم  گزاره  این  تا  باشد  انسان  بیماری 
بیمار است. چنین گزاره یی در نوشتن پررنگ تر می شود. در اینجا می 
توان از دلوز نقل کرد که نوشتن را نوعی در- میان- بودن می داند؛ بی 
تردید، نوشتن اعمال فرمی )از بیان( بر ماده تجربه زیسته شده نیست 
بلکه بنا به گفته و همچنین عمل گومبروویچ، ادبیات در مسیر امر بدفرم 
یا ناکامل حرکت می کند. نوشتن مساله شدن است؛ شدنی هماره ناکامل، 
هماره در میانه شکل گرفتن. نوشتن از هرگونه ماده تجربه قابل زیستن 
یا زیسته شده، فراتر می رود. نوشتن یک فرآیند است، یعنی گذرگاهی 
از زندگی است که هم از امر قابل زیستن و هم از امر زیسته شده درمی 
گذرد. نوشتن از شدن جدایی ناپذیر است؛ در نوشتن آدمی زن می شود، 
گیاه یا جانور می شود، مولکول می شود تا نقطه یی که امری درک ناپذیر 
می شود. این شدن ها ممکن است از طریق خطی ویژه به یکدیگر پیوند 

بخورند، چنان که در رمان های لوکلزیو می بینیم. 
به  و  باشند  داشته  همزیستی  همدیگر  با  سطحی  هر  در  است  ممکن  یا 
عالم  کل  که  کنند  دنبال  را  مناطقی  و  ها  آستانه  ها،  درگاه  این صورت، 
الورکرافت شاهدش  نیرومند  آثار  مجموعه  در  که  چنان  می سازند،  را 
هستیم. شدن در مسیر دیگری حرکت نمی کند و غدر فرآیند شدنف آدمی 
»انسان« نمی شود، چرا که انسان خود را به عنوان شکل یا فرم غالب بیان 
عرضه می کند؛ فرمی که در پی اعمال خود بر هرگونه ماده یی است. حال 
آنکه زن، حیوان یا مولکول همواره واجد مولفه یی از گریز است که از 
شکل گیری یا فرمالیزاسیون خویشتن می گریزد. شرم از انسان بودن- 
آیا دلیلی بهتر از این برای نوشتن هست؟ حتی هنگامی که پای زنی در 
حال شدن است، او باید زن بشود و این شدن هیچ اشتراکی با حالتی که 

او بتواند مدعی مالکیتش شود، ندارد. 
شدن سر به دست آوردن نوعی شکل یا فرم )همسان یابی، تقلید، محاکات( 
ندارد؛ بلکه یافتن منطقه یی از همجواری، تمایزناپذیری و عدم تفاوت است 
که در آنجا دیگر نمی توان از یک زن، یک جانور یا یک مولکول متفاوت 
ناموجود،  پیش  از  و  ناشده  بینی  پیش  بلکه  کلی،  نه  غیردقیق  نه  بود- 

تفردیافته از میان جمع نه تعین یافته در یک شکل یا فرم. 
نایافتگی  فرم  با  که  چرا  یابد  می  پیوند  بیماری  با  نوشتن  نظر،  این  از 
سروکار دارد و البته این عدم تعین اگر چه بیشتر امری اجتماعی است، 
تجلی آن به صورت بیماری جسمانی در فرد )نویسنده و شخصیت ادبی( 
و جمعی  فردی  زندگی  یافتن  پیوند  نوعی  با  مدرن  در عصر  است.البته 
روبه روییم. باری دیگر به مرگ در ونیز نگاه کنیم؛ تقدیر نویسنده مدرن 

با مرگ شیوع یافته در شهر یکی می شود. البته اگر بخواهیم به دیدگاه 
متوسل  گلدمن  لوسین  نظیر  مارکسیستی  یا جامعه شناسان  گوته  های 
آلمانی  »تفکر  است.  درونگرا  تفکر  یا  رمانتیک  تفکر  بیمار  تفکر  شویم، 
تفکر جامعه یی »بیمار«، بیشتر متوجه درون، به سوی بیماری خودش و 

وسایل درمان آن است. 
تمامی نظام های فلسفی بزرگ آلمانی، از مساله اخالق، از مساله »عملی« 
آغاز می کنند... در برتری عقل عملی در دیدگاه کانت، در صحنه مشهور 
در فاوست گوته، آنجا که فاوست، لوگوس را به »عمل« ترجمه می کند، 
در Tathandlung فیشته، در اراده شوپنهاور، در زرتشت نیچه، همه جا 
»امر عملی«، اراده و کنش است که مساله اصلی و آغازگاه تمامی نظام 
های فلسفی آلمان را تشکیل می دهد.« در همین جا شاید بتوان دلیلی برای 
سرنوشت تراژیک شمار بسیاری از روشنفکران و نویسندگان برجسته 
یا  شدند،  دچار  پریشی  روان  به  یا  آنان  از  بسیاری  اینکه  یافت،  آلمان 
دیوانگی  کردند؛  انتخاب  را  خودکشی  یا  رفتند  خودخواسته  تبعیدی  به 
تولر،  لنو، خودکشی کالیست، تسوایک، توشولسکی،  نیچه و  هولدرلین، 
لسینگ  کانت،  الیبنیتس،  کراوس،  کارل  انزوای  تراکل،  و  بنیامین  سالن، 
زمانی  مارکس.  و  هاینه  مان،  وینکل  تبعید خودخواسته  یا  و شوپنهاور 
آلمانی را به صدف هایی  اومانیست های  آلمان  هاینه در دین و فلسفه 
آنان  نگهداری می شوند.  از محیط طبیعی شان  که دور  کند  تشبیه می 
هنوز جنبش های دور دریا و زمان های جزر و مد را احساس می کنند؛ 
آنان هنوز باز و بسته می شوند اما در بطن جهانی بیگانه، جنبش های 
آنان نابجا و بی معنایند. اما باید به این نکته اشاره کرد که این بیماری به 
آلمان محدود نشد بلکه کل اروپا و جهان را دربر گرفت و شاید بتوان آن 
را سرشت نمای تفکر مدرن دانست. تجلی این بیماری را در ادبیات می 
توان در انبوه شخصیت های خسته و از زندگی بریده دید اما اگر قرار 
باشد ظهور فرمال آن را مشخص ساخت، شاید بهتر باشد به خصلت نقل 

قول و بینامتنیت اشاره کرد. 
والتر بنیامین آرزوی نوشتن اثری را در ذهن می پخت که تمامًا از نقل 
قول شکل یافته باشد. آرزوی بنیامین را باید در پس زمینه نگرشش به 
سنت قرائت کرد. در پس زمینه این نگرش که خصلت اصلی اثر ادبی در 
انتقال پذیری و در یک کالم، در نقل قول پذیری آن  ترجمه پذیری، در 
از بین نرفته  است، نقل قول به آن معنا است که چیزی وجود دارد که 
است. اما باید توجه داشت نقل قول به معنای اعمال نوعی خشونت به متن 
است چرا که به معنای کندن بخشی از یک متن از پس زمینه اصلی آن و 
قرار دادنش در بافت و زمینه یی متفاوت است. قدرت نقل قول ناشی از 
نومیدی و استیصال است. زاییده استیصال زمان حال و میل به نابودی 
آن است. از همین رو، قدرت نقل قول ها »نه توانایی محافظت که قدرت 
محو کردن، برکندن از بافت و زمینه و نابود کردن است«. با این حال، 
کاشفان و عاشقان این قدرت مخرب اساسًا به نیتی به کل متفاوت به این 
قدرت متوسل می شدند؛ به نیت محافظت و تنها به این دلیل که آنها فریب 
»محافظان« حرفه یی را نمی خوردند که همه جا دوروبرشان را گرفته 
بودند.نهایتًا پی بردند که قدرت تخریبگر نقل قول ها »تنها قدرتی است 
که هنوز این امید را در خود دارد که چیزی از این دوران باقی خواهد 
ماند- تنها و تنها به این دلیل که آن چیز از این دوران برکنده شده است«. 
نقل قول ها در این شکل از »تکه های فکر« رسالت دوگانه مختل کردن 
جریان عرضه »نیروی متعالی« و در عین حال، فشردن چیزی در خود را 

بر عهده دارند که در حال عرضه شدن است. 
نقل قول به معنای زیر سوال بردن اقتدار سنت است چرا که نشان دهنده 
عدم انسجام ذاتی آن است. از این منظر باید توصیف بنیامین از »فرشته 
نهم  قطعه  در  بنیامین  دانست.  قول  نقل  عملکرد  از  توصیفی  را  تاریخ« 
»تزهایی در باب مفهوم تاریخ«، به یکی از نقاشی های پل کله با عنوان 
فرشته نو اشاره می کند و آن را فرشته تاریخ نام می نهد؛ فرشته یی 
با چشمان خیره، دهان باز و بال های گشوده، با چهره یی رو به سوی 
گذشته حال آن که توفان پیشرفت او را به سوی آینده می راند، فرشته 
و  که خرد  دارد  را  آن چیزی  و مرمت  بیدار کردن مردگان  که سر  یی 

خراب شده است. 
در مقابل این نقاشی کله، می توان به گراووری از آلبرشت دورر اشاره 
در  مستغرق  و  نشسته  که  دارد  یی حضور  فرشته  نیز  آن  در  که  کرد 
از  تر  فکر است حال آنکه به روبه رو خیره شده است. کمی آن طرف 
او وسایل نجاری افتاده است؛ سنگ سمباده، میخ، چکش، رنده نجاری، 
گازانبر و اره. چهره فرشته در سایه است و پشت سر او نیز چیزهایی 
هست؛ ساعتی شنی که در آن، شن در حال ریختن است. یک ناقوس، یک 
تاریک  ترازو بر دریایی که در پس زمینه است. ستاره دنباله داری که 
این  پایان فرا گرفته است که تمام  است. کل فضا را شامگاهی گویا بی 
صحنه را از هرگونه مادیت عاری می سازد. این نقاشی را اگر در پس 
زمینه تفسیر بنیامین از نقاشی دیگر دورر با عنوان ماخولیا قرائت کنیم، 
هنر  فرشته  را  دورر  ماخولیایی  فرشته  توان  می  تر  آسوده  خاطری  با 
نامید که در میان اشیایی که کاربرد روزانه خود را فراموش کرده و در 

گوشه یی بر هم تلنبار شده اند، با نگاهی مسیحایی به آینده می نگرد. 
بافت روزمره  از  را  اشیا  بنیامینی  دار  مانند مجموعه  فرشته هنر دورر 
شان برکنده و به این گونه رستگارشان ساخته است. لیکن این رستگاری 
اشیا به یک معنا، برخاسته از زدودن واقعیت آن اشیا است. فرشته دورر 
گویی در میان مجموعه یی شخصی یا یک موزه است. فرشته ماخولیایی 
هنر همان نویسنده یی است که در خرابه های متون می گردد و از نقل 
قول ها، کتابخانه بابلی گرد می آورد، لیکن این کار بیش از آنکه فرار از 
تاریخ باشد، نوعی تاریخ نگاری زنده است چرا که در هر قطعه یی که از 
گذشته انتقال یافته است، کل گذشته انتقال می یابد. به قول امبرتو اکو؛ 
»کتاب ها همیشه از کتاب های دیگر سخن می گویند. هر قصه قصه یی 
را که پیش از این گفته شده، بازمی گوید... پس قصه من فقط می توانست 
با آن دست نوشته کشف شده آغاز شود و حتی این نیز )طبعًا( یک نقل 
قول بود. بنابراین بی درنگ آن مقدمه را نوشتم و روایتم را در یک سطح 
پوششی چهارم، درون سه روایت دیگر جای دادم؛ من آن چیزی را می 
گویم که وایه گفته است که موبیون گفته است که ادسو گفته است که...« 

این گونه می توان از استحاله نام برد؛ استحاله میان فرشته هنر، مجموعه 
دار، زباله گرد، کتابخانه دار و نویسنده. 

بار دیگر، در نگاه به بیماری نوشتن، قتل مسما به دست اسم، و قرائت 
این بیماری در پس زمینه عملکرد فرشته هنر، باید افزود که ماخولیای 
تاریخ  ماخولیای  از  برخاسته  بلکه  نیست  ادبیات  ذاتی  بیماری  نوشتن 
با جست  لیکن  انقالب فرانسه دانست.  بتوان مبداء آن را  است که شاید 
وجو در اسناد، درمی یابیم از دهه 1720، سال ها پیش از آنکه رمانتیک 
ها، تصویر و تمثیل خرابه را به زرادخانه نمادین تخیالت ادبی و هنری 
خویش بیفزایند، تصاویر خرابه به منظره تخیل اروپای اشرافی راه یافته 

بود. 
برای  انسان  بود که عمل  از طبیعت  از بخشی  این تصویر عمدتًا حاکی 
فرانسه، خرابه  انقالب  از  لیکن پس  آباد کردن خویش را طلب می کرد، 
با  فرانسه  انقالب  نبود؛  حیات  و  مرگ  طبیعی  از چرخه  یی  نشانه  دیگر 
شور و شوق و با فوران انرژی های رهاشده، قصرها، کاخ ها و تمامی 
از  پس  های  خرابه  و  کرد  می  ویران  را  گذشته  نظام  و  رژیم  نمادهای 
انقالب مدرکی گویا از مداخله انسان و تاریخ بود؛ خرابه به زخمی بدل 
شده بود که تنها می شد با عمل یادآوری شفایش داد. در این زمان، خرابه 
کارکردی دوگانه یافت؛ از یک طرف، بنا به تفسیری محافظه کار، خرابه 
است؛  دچار  زوال  به  و  طبیعت گسسته  از  که  انسانی شد  برای  تمثیلی 
لیکن همنوا با روحیه مدرن انقالب فرانسه. بنا به گفته فریچ، »خرابه های 
گذشته شالوده یی برای اکنون بدیل به شمار می آمدند«. با این همه، این 
تفسیر انقالبی نیز عاری از عنصر افسردگی و ماخولیا نبود. اروپاییان 
فرهیخته یی چون فرانسوا رنه و شاتوبریان، خویش را مانند »بیگانگان« 
و »تبعیدیان«ی احساس می کردند که در این »زمانه نو« در میان »خرابه 

هایی بی شکل« آواره اند. 
مادام دو استال به حس و معنای تازه یی از هراس اشاره می کرد که در 
قرن نوزدهم، در mal-du-siecle به »بیماری کل قاره« تبدیل شده بود. 
با تمام این تفاصیل باید به این تفسیر اشاره کرد که خرابه گویای حضور 
فرهنگ در طبیعت و گویای کار و عمل بشری بود که بنا به دیالکتیک هگلی 
در پی شناخت خویش در طبیعت و محیط زیست خویش، از راه کار است، 
از همین نظر خرابه عماًل با هر نوع کار بشری در طبیعت یکسان شمرده 
می شود. همین جا می توان به تفسیر پل دومن از جنبش رمانتیسیسم 
و کارکرد تمثیل اشاره کرد؛ تمثیلی که بنا به اعتقاد بنیامین همان خرابه 
است؛ خرابه یی که در واقع دقیقه یا برآیند عمل نقل قول است؛ نقل قولی 
که به معنای ساختن منظومه یی از تصاویر و افکار یا نوعی دیالکتیک 

ساکن است. 
)شاید همین جا بد نباشد به آثار بزرگ ترین تمثیل پرداز ادبیات اشاره 
آثار  تمثیل  با در نظر داشتن تساوی خرابه و  اگر  شود؛ فرانتس کافکا. 
معماری  و  به ساختمان  او  توجه وسواسی  کنیم، شاید  قرائت  را  کافکا 
باعث حیرت مان شود؛ اینکه کارگزاران نظام، مثاًل در دیوار چین، با چه 
مراقبت و وسواسی به کار ساختن بنایی اند که از همان ابتدا ویرانه یی 
بیش نیست و قرار هم نیست در پایان به چیزی بیش از آن بدل شود، 
یا در حکایتی دیگر، ساختن برج بابل به این دلیل رها می شود که قرار 
است در آینده یی که تنها می تواند آخرالزمان باشد، ساخته شود چرا 
که مردم باور دارند دانش و حرفه آنان در مقابل آینده هیچ است، پس 
منطقی آن است که ساختن چنین برجی، با چنان اهمیتی را به آیندگان 
واگذار کرد. البته نباید فراموش کرد کافکا در زمانی سخن می گوید که 
تمثیل به حد نهایت منطقی خویش، یعنی سکوت می رسد، آنجا که سیرن 
ها برای به زانو درآوردن اولیس زیرک از حربه »سکوت« خویش بهره 
از  را  کارایی خویش  این حربه دیگر  اگر چه مشخص است  می جویند، 

دست داده است. 
نوشته های بکت که در جهان پس از فاجعه می گذرند و نشانگر وراجی 
ناشی از بی معنایی زبان اند، در ایتاکایی می گذرند که اولیس، با ظاهر 
مبدل یک گدا به آن وارد شده است و تنها سگش او را می شناسد؛ سگی 

که یکی از نمادهای آشنای ماخولیا است.( 
الوئیز به این نکته اشاره می کند که باغ ژولی  دومن در قرائت داستان 
نشانه مرکزی رمان است که به عنوان یک پناهگاه ساخته شده است و در 
سطح تمثیلی به منزله منظره یی عمل می کند که نمایانگر »روحی زیبا« 
است. لیکن ما در این »پناهگاه نیکبختی« کاماًل در قلمرو هنر قرار داریم 
نه طبیعت. »معنایی که توسط تمثیل شکل گرفته، صرفًا عبارت است از 
تکرار )به معنای کی یر کگوری آن( نشانه قبلی که نشانه فعلی هرگز نمی 
کاماًل  که  است  قبلی  نشانه  ذات  این جزء  زیرا  یابد  مطابقت  آن  با  تواند 
پیشین باشد. از این رو تمثیل دنیوی شده رمانتیک های اولیه ضرورتًا 
شامل آن لحظه و سویه منفی است که در روسو لحظه کناره گیری است 
و در وردزورث لحظه گم کردن نفس در مرگ یا در اشتباه.« از همین رو، 
اولیه خویش معرف آگاهی دردناک و ناشادی  رمانتیسیسم در لحظات 
است که به فاصله و ناهمسانی نفس و غیرنفس و شکاف میان )و موجود 
در( عین و ذهن واقف است و از همین رو، با رد کردن دلتنگی وحدت با 
جهان و طبیعت گرایی محافظه کار، به شکلی نیچه یی، به این شکاف و 

مغاک آری می گوید. 
حال که پای رمانتیک های اولیه نیز به میان کشیده شد، می توان این تکه 
های نامنسجم را به نوعی در یک منظومه گرد آورد؛ منظومه یی متشکل 
از عناصری چون جوانی، انتقال پذیری و نقل قول پذیری، تمثیل و خرابه. 
منظومه یی که در هر انقالب، چه ادبی و چه جز آن، قابل تشخیص است. 
از همین جا می توان رد نوعی ماخولیای انقالبی را پی گرفت که بر خالف 
ماخولیای فردی است که با وسواس و از همین رو رد کردن کنش مرتبط 
به  اعمالی  است. )وسواس را می توان نوعی مناسک دانست که در آن 
صورت تکراری انجام می گیرد تا کنش صورت نپذیرد و چیزی تغییر 
وحدت  هرگونه  از  زدایی  توهم  نوعی  مقام  در  انقالبی  ماخولیای  نکند.( 
تایید  ابژه(،  )و همچنین  ذاتی مستقر در سوژه  به شکاف  میان عناصر، 

بیماری و راهی برای خوش زیستن با سیمپتوم است.
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معرفي نامزدهاي اولیه جايزه 
ادبي گنکور 2009  

 
هیات داوران جایزه ادبي گنکور، اسامي 14 نامزد اولیه این جایزه را 
اعالم کرده که بیشترین آثار مربوط به انتشارات معروف گالیمار است. 
به گزارش پایگاه اینترنتي گنکور، اثر برتر این جایزه ادبي قرار است 
دوشنبه دوم نوامبر )11 آبان( طبق سنت همیشگي بعد از صرف ناهار 
در رستوران دروان پاریس اعالم شود. اما قبل از آن هیات داوران بار 
دیگر اسامي شش نامزد نهایي این جایزه را از بین 14 نامزد اولیه اعالم 
مي کند. »آلیاس کاراکاال« نوشته دانیل کوردیر، »تر و تازگي« اثر دیوید 
فوئنکینوس، »مردي که مهربانانه مرا دوست داشت« از اریک فوتورینو، 
»ژان کارسکي« نوشته یانیک هنل و »سه زن قدرتمند« اثر ماري ندیا 
عنوان آثاري هستند که از انتشارات گالیمار نامزد شده اند. اما رمان 
»افسانه پدران ما« نوشته سورژ شاالندون از انتشارات Grasset نامزد 

شده است.
»پاهاي کثیف« از ادم آوومي، »دختر فقیر« نوشته جاستین لوي، »مردان« 
از الرنت موویگني یر، »نور و فراموشي« نوشته سرژي مستر، »آنچه 
درباره کاندیدا ورا مي دانم« از ورونیک او والده، »کانون خوشبین هاي 
ماري«  درباره  »حقیقتي  گوئناسیا،  میشل  ژان  نوشته  ناپذیر«  اصالح 
نوشته ژان فیلیپ توسان و »ساعت ها زیرزمین« اثر ًدلفین ویگان سایر 
نامزدها هستند. سال گذشته این جایزه نصیب عتیق رحیمي نویسنده 
افغان مقیم فرانسه شد که رمان »سنگ صبور« را نوشته بود. اما جایزه 
گنکور جایزه یي است ادبي که در پي وصیت ادموند دو گنکور در سال 
1896 تاسیس شد. مجمع ادبي گنکور به طور رسمي در سال 1902 
تاسیس شد و نخستین دوره جایزه در روز 21 دسامبر سال 1903 
اهدا شد. جایزه گنکور هر ساله نصیب بهترین کتاب داستاني مي شود 
که طي همان سال منتشر شده باشد. بیشتر اوقات جایزه گنکور به یک 

رمان اعطا مي شود.
هر نویسنده در زندگي ادبي خود تنها یک بار برنده این جایزه مي شود. 
اما رومن گاري یک استثنا است. او یک بار در سال 1956 براي رمان 
»ریشه هاي آسمان« و یک بار در سال 1975 براي رمان »زندگي در 

پیش رو« با نام مستعار امیل آژار برنده این جایزه شد. 
   

کتاب ارنست همینگوي 
به سینما مي آيد  

 
کتاب »عید متغیر« نوشته ارنست همینگوي براي اولین بار به سینما خواهد آمد. 
کتاب شرح حال »عید متغیر« درحالي براي اولین بار اقتباس سینمایي خواهد 
شد که ماریل همینگوي، نوه این نویسنده بزرگ امریکایي در این پروژه نقش 
فعالي خواهد داشت. کتاب شرح حال »عید متغیر« در سال 1964 بعد از مرگ 
»همینگوي« منتشر شد و سال هاي جواني این برنده نوبل ادبیات را در پاریس 
بعد از جنگ جهاني اول نشان مي دهد. به گزارش ورایتي، جان گلداستون قرار 
»پاپا  فیلم را بر عهده بگیرد. همچنین کتاب شرح حال  این  تهیه کنندگي  است 
همینگوي« نوشته آرون ادوارد هاچنر که 14 سال پایاني زندگي همینگوي را 
به رشته تحریر درآورده، پروژه دیگري است که درباره این نویسنده بزرگ 
با  در سال 1996  بورو  آتن  ریچارد  این،  از  پیش  بیاید.  به سینما  است  قرار 
ساخت فیلم »در عشق و جنگ«، سال هاي جواني همینگوي را به عنوان راننده 

آمبوالنس در ایتالیا در سال هاي جنگ جهاني اول به تصویر کشیده بود. 

شمس لنگرودي شعرهاي تازه اش را 
به چاپ مي سپرد 

 
شمس لنگرودي با اشاره به مجوز گرفتن کتاب »رباعي محبوب من«، از آماده 
سازي شعرهاي جدید ش براي انتشار خبر داد. »رباعي محبوب من« که به گفته 
نویسنده، حدود 9 ماه در انتظار کسب مجوز نشر بوده، مهرماه از سوي نشر 
مرکز منتشر خواهد شد. نویسنده در این کتاب، سیر کلي رباعي را از رودکي 
نیما یوشیج بررسي کرده و به چهره هاي متشخص رباعي یعني خیام و  تا 
مولوي و تفاوت هاي آنها پرداخته است. همچنین رباعي هاي سبک هاي مختلف 
را به صورت فشرده بررسي کرده است. به گزارش ایسنا شمس گفت حاال که 
این کتابش اجازه انتشار پیدا کرده است، چند مجموعه از شعرهاي جدید ش 
را هم براي انتشار آماده مي کند. او مجموعه شعر »لب خواني هاي قزل آالي 
من« شامل 120 شعر کوتاه را به انتشارات آهنگ دیگر سپرده است. همچنین 
مجموعه شعر »مي میرم، به جرم آن که زنده بودم« را شامل 60 شعر کوتاه به 
نشر چشمه خواهد داد. این دو مجموعه شعر با بن مایه هاي فلسفي همراهند. 
به آماده سازي آنها مي پردازد، مجموعه 60  دیگر مجموعه هایي که شمس 
شعر عاشقانه و مجموعه یي از شعرهاي اجتماعي به نام »صبح آفتابي تان به 
خیر، ببر برفي« است. رمان »شکست خوردگان را چه کسي دوست دارد« این 

نویسنده نیز از کسب مجوز انتشار بازمانده است. 

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

نويسنده مناسبتي، 
نويسنده حقیقي 

 

امیر احمدي آریان

عده یي از نویسندگان، که باید گفت اغلب نویسندگان عصر ما را تشکیل 
مي دهند، اصول و اخالقي دارند که مي شود با توجه به آنها، نویسنده 
»مناسبتي« نامیدشان. نویسندگان مناسبتي اعتقاد راسخ دارند که فقط 
»نویسنده«، به معناي خالق شعر یا داستان یا نمایشنامه اند و نه چیز 
سطح  نویسندگان  کار  حوزه  در  اگر  است  شان  شأن  کسر  و  دیگر، 
پایین تر، مثل ژورنالیست ها و تحلیلگران وقایع روز و نظایر آنان، که 
کارشان ماندگار نیست، وارد شوند. نویسندگان مناسبتي به تقسیم کار 
گمان  و  معتقدند  به شدت  ادبیات  در ساحت  »تخصص«  و  بورژوایي 
بي جهت  و  کند  کار  در حوزه تخصصي خود  باید  برند هر کس  مي 
همکاران  از  دسته  آن  کنند  مي  تقبیح  و  نکشد،  سرک  دیگران  کار  به 
شان را که براي چیزهاي بي اهمیت و گذرا وقت مي کشند. این قبیل 
نویسندگان بیخود و بي جهت دست به قلم نمي برند و نوشتن برایشان 
آداب و رسومي شبیه به مراسم عروسي دارد. براي این حضرات باید 
شرایط از هر نظر آماده باشد، آسمان و زمین دست به دست هم دهند 
و زمین و زمان در آشتي و آرامش باشند و جمیع تنابندگان ضمانت 
دهند که وقفه یي در چشمه خالقیت نویسنده نخواهند افکند، و پس از 
آن است که به فضل الهي این دسته از نویسندگان اقدام به نوشتن مي 
کنند. آنان باید کاغذ مخصوص و قلم مخصوص تر و سیگار و چاي 
به  اقدام  تا  امکانات مازاد در دسترس شان باشد  تازه دم و چه بسا 
نوشتن کنند. باید همه جا ساکت و خلوت باشد و هیچ تنابنده یي در 
انجام رسالت رهایي بخش این حضرات خللي وارد نکند. همین است که 
وقتي شرایط به هم مي ریزد، وقتي آشوب مي شود، سکوت مي شکند 
از  ما دست  بزرگ  نویسندگان  نیست،  مهیا  نوشتن  آل  ایده  و شرایط 
نوشتن مي کشند. آنان از سیاست، تاریخ، جامعه، و دیگر مزبله هاي 
مشابه فراترند. کارشان براي نسل هاي آینده نوشته مي شود نه براي 
معاصران کم هوش و فاقد شعور، و دلیلي ندارد وقت گرانبهاشان را 
صرف نوشتن براي روزنامه هایي کنند که حداکثر 24 ساعت خوانده 
مي شوند و بعد در آنها سبزي مي پیچند یا حداکثر براي پوشاندن ته 
سطل آشغال به کار مي آیند. این قبیل حضرات در شرایط اضطراري 
همیشه کنار مي کشند، از باال به وقایع جامعه مي نگرند و با افسوس 
سر تکان مي دهند که این مردمان ابله چرا نظم مطلوب حضرتش را به 
هم ریخته اند و چرا شرایطي فراهم شده که شاهکار استاد خوانده نمي 
شود و به جایش مردم مطالب صد تا یک غاز روزنامه ها را مي خوانند. 
این قبیل نویسنده ها یک ویژگي مشترک دارند؛ فقط کتاب مي نویسند، 
آن هم کتاب شعر یا داستان، و اگر خیلي محبت کنند گاه مقاالتي هم 
درباره ادبیات مرقوم مي فرمایند. حوزه هاي دیگر، موضوعات دیگري 
که مي شود درباره شان نوشت خط قرمزشان است و پا از این خط 
برند  مي  گمان  که  چیزي  در  مناسبتي  نویسندگان  گذارند.  نمي  فراتر 
بهشان ربطي ندارد دخالت بیجا نمي کنند، در روزنامه ها قلم نمي زنند، 
درباره سیاست نمي نویسند، همیشه با فاصله به وقایع روز نگاه مي 
تا مجبور نشوند اخبار را دنبال نمي کنند. سرعت و اضطرار  کنند و 
آفت  و  نویسندگي  سم  را  اینها  ندارد.  جایي  کارشان  در  اضطراب  و 
خالقیت مي دانند و تمام تالش شان بر این است که خرقه زهد ریایي 
شان به لکه ننگ سیاست و روزمرگي آلوده نشود. بي نهایت مراقب 
چشمه خالقیت خویش اند که گمان مي برند بس جوشان است، و به 
تمام اقدامات امنیتي تن مي دهند تا سنگي بر مدخل این چشمه نایستد. 
مناسبت  دنبال  همیشه  نوشتن  براي  چون  نامیدم  »مناسبتي«  را  اینها 
اند، که در نوع نگاه آنان دقیقًا همان »بي مناسبتي« است. آنان درست 
زماني اقدام به نوشتن مي کنند که مناسبت نوشتن و ضرورت نوشتن، 

از بین رفته است و آرامش و تعادلي که به تعبیر بنیامین دقیقًاً همان 
فاجعه است، بر ارکان جامعه حاکم شده است. نوشته هاشان نیز 

اغلب به قول مارکس به درد سپردن به »دندان موش ها« مي 
خورد. اقامتگاه آینده شان دانشگاه است، و شاید در زمان 

انتشار کتاب شان به جامعه هم رسوخ کنند، ولي در 
نهایت تسویه مخاطب صورت مي گیرد 

شان  آینده  خوانندگان  آکادمي  فسیالن  و  فضال  حالت،  بهترین  در  و 
باقي مي مانند.

اما در مقابل نویسندگان مناسبتي، گروهي هستند که مي شود »نویسنده 
بالفطره« نامیدشان. اینها نویسندگان حقیقي اند. اینها با نوشتن زندگي 
مي کنند و نفس مي کشند. این قبیل نویسندگان نه منتظر شرایط عادي 
و ایده آل نوشتن مي مانند و نه چشم به آسمان مي دوزند تا هماي 
را جاري  و خالقیت شان  آید  فرود  قلم شان  و  ذهن  بر  الهام  رحمت 
و بارور سازد. براي این دسته نویسندگان نوشتن شرط زنده ماندن 
نویسند،  همه جا مي  و  نویسند  همه چیز مي  که  است  همین  و  است، 
از  اینها  کنند.  عدول  ادبي شان  آثار  از سطح  اینکه  از  ندارند  ابایي  و 
براي  تنها  نه  بیزارند، و برخالف نویسنده مناسبتي  سکون و آرامش 
نوشتن به آرامش نیاز ندارند، بلکه سکون سم خالقیت شان است. اگر 
ایستایي بر آن حاکم است، مي نویسند  در جایي باشند که رخوت و 
گره  تحرک  به  حقیقي  نویسندگان  وجود  بشکنند.  را  رخوت  همین  تا 
خورده است، و تحرک برایشان مفهومي عام و فراتر از پیشرفت ادبي 
دارد. آنها مثل ویروسي به همه جاي جامعه شان سرک مي کشند. هر 
اتفاقي که در هر گوشه یي از مملکت شان، و گاه حتي در هر گوشه 
یي از جهان بیفتد، موضع مي گیرند. به هر ظلم و ستمي از هر نوع، از 
ظلم و سرکوب ادبي گرفته تا ستم سیاسي، معترضند و در برابرش مي 
ایستند. رسالت نویسندگان حقیقي نه خلق آثار فاخر و ماندگار، اشعار 
سعید  ادوارد  که  است  چیزي  همان  دقیقًا  که  فاضالنه،  رمان  و  زیبا 
»حقیقت گویي به قدرت« مي نامد، و کل فعالیت هاي نویسنده حقیقي 
در همین مسیر است. کسي که چنین آرماني در سر دارد، کسي که مي 
نویسد تا زنگار از چهره حقیقت کنار زند و نمي نویسد تا نامي ماندگار 
در تاریخ ادبیات باشد و موضوع ستایش استادان پوسیده دانشگاه؛ به 
هر قیمتي و در هر شرایطي مي نویسد. نویسنده حقیقي هم در روزنامه 
نویسد، هم  قلم مي زند و هم کتاب شعر و داستان مي  ها و مجالت 
یادداشت هاي کوتاه  ادبیات تحریر مي کند و هم  فني درباره  مقاالت 
سیاسي در باب مسائل روز. او نه نیازي به کاغذ و قلم مخصوص دارد، 
نه نیاز به چاي تازه دم و سیگار اعال و تسهیالت فوق برنامه، و نه نیاز 
به سکون و آرامش و هماهنگي زمین و زمان با مقاصدش. محرک او 
برد چهره حقیقت مخدوش  که گمان  آنجا  است.  نوشتن حقیقت  براي 
شده، بالفاصله در هر شرایطي که باشد، مي نویسد و اعتراض مي کند. 
آنجا که گمان برد گامي در راه تحقق حقیقت برداشته شده بالفاصله 
مي نویسد و حمایت مي کند. براي او شعر یا داستان یا هر متن دیگري 
که حوزه تخصصي کارش باشد برتري ذاتي و جوهري به دیگر انواع 
نوشتار ندارد، چرا که هر آنچه مي نویسد برایش حکم دفاع از حقیقت را 
دارد. نویسنده حقیقي آگاه است از اینکه خود پدیده یي تاریخي است، و 
همین است که به شدت درگیر تاریخ، سیاست و جامعه خویش است، از 
نزدیک در جریان اخبار و وقایع روز است و برایش دنبال کردن اخبار، 
از آخرین سخنراني رئیس جمهور کشورش گرفته تا آخرین اطالعات 
و  داستایوفسکي  خواندن  از  کمتر  اهمیتي  سیاسي،  زندانیان  باب  در 
افالطون ندارد. او منطق اضطرار را درک مي کند و با آن کنار مي آید، 
و در شرایط اضطراري همیشه در صف نخست افرادي است که واکنش 
نشان مي دهند و موضع مي گیرند. نگاهي گذرا به تاریخ ادبیات نشان 
مي دهد به طرز عجیبي همین نویسندگان اند که مي مانند، همین ها که 
زندگي شان را پاي آن چیزي گذاشتند که نویسندگان مناسبتي »کثیف« 
و مایه اتالف وقت مي دانند. مجموعه آثار این نویسندگان پر است از 
به  ربطي  هیچ  که  مسائلي  باب  در  هایي  یادداشت  و  ها  نامه  مقاالت، 
ادبیات ندارد، و زندگي شان پر است از ماجراهاي درگیري با نهادهاي 
تاثیر مستقیم نوشته هاشان در  نتیجه  قدرت؛ ماجراهایي که بي شک 
یهودیان  از جامعه  کفرگویي  به جرم  که  اسپینوزا  است؛  بوده  جامعه 
طرد شد، دانیل دفو که به خاطر جزوه یي سیاسي به نام »کوتاه ترین 
به جرم شرکت در  افتاد، داستایوفسکي  به زندان  براي مخالفان«  راه 
در  هایش  داستان  و  چرنیشفسکي  و  بلینسکي  حلقه  سیاسي  جلسات 
باب مردم فرودست روس به سیبري تبعید شد و تا پاي مرگ رفت، 
پوشکین که به خاطر شعرهایش تبعید شد، ویکتور هوگو که به خاطر 
نوشته هایش در نقد شدید ناپلئون تبعید شد، زوال که با مقاله »من متهم 
بسیاري  و  است،  در عرصه سیاست  نویسنده  نماد حضور  کنم«  مي 
از نویسندگان امریکاي التین- میگل آنخل استوریاس، ماریو بارگاس 
یوسا، کارلوس فوئنتس، پابلو نرودا، آلفونسو ریس، اکتاویو پاز- 
که سیاست در حکم منبع تزریق خون به کارشان بود، نمونه یي 

از نویسندگان حقیقي اند.
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

لیماس پیش خود فکر کرد که فیدلر جرات عجیبی دارد بطور قطع محافظین 
 . بیاید  بانجا  تنها  راحتی  خیال  با  میتوانست  فیدلر  بودند  مجاور  اطاق  در 
میداد  از خودنشان  به هدف خود سرسختی عجیبی  نیل  فیدلر درراه  ولی 
و لیماس بی اختیار او را تحسین مینمود. فیدلر مدتی سکوت کرد و سپس 
گفت: ما با مسئله عجیبی روبرو شده ایم . من که هر چه میدانستم برایتان 
تعریف نمودم . فیدلر لبخندی زد و جواب دا د: خودتان اینطور خیال میکنید 
. شما تمام چیزهائی را که خیال میکنید میدانید برایمان تعریف نموده اید 
؟ لیماس در حالیکه سینی محتوی صبحانه خود را کنار میزد و سیگاری 
روشن میکرد و گفت : اینهم حرفی است ! فیدلر بالحن دوستانه ای گفت : 
اجازه بدهید که یک سئوال از شما بکنم. لطفا بمن بگوئید که خودتان بعنوان 
یک مامور مخفی با تجربه چه استفاه ای میتواند از اطالعاتان بکنید ؟ چه 
اطالعاتی ؟ آقای لیماس عزیز شما فقط قابل توجه در اختیار ما گذاشته اید 
. خبرمربوط به کارل ریمک را خودتان میدانستیم شما درباره شبکه برلن 
و مامورانش صحبت کردید و باید باطالعتان برسانم که ما از مدتها پیش 
در جریان این کار بودیم . ولی باید با صراحت تمام بگویم که اطالعات شما 
15 هزار لیره ارزش نداشت . لیماس بالحن تندی گفت : ولی این مبلغ را بمن 
پیشنهاد کرید . من که آن پسره فاسد را دنبال نکردم . کیور پیترز و خودتان 
ترتیب کارها را دادید بعبارت دیگر خودتان قدم اول را برداشتید و هرگونه 
در   . ام  نکرده  دریافت  پول  دیناری  هنوز  بعالوه   . کردید  تقبل  را  ویسکی 
اینصورت اگر با شکست مواجه شده اید  تقصیر من نیست . ما با شکست 
مواجه نشده ایم . فقط کارها نیمه کاره مانده است شما تمام چیزهائی را که 
واقعا میدانید برایمان تعریف نکرده اید . تکرار میکنم شما فقط یک خبر جالب 
است حال  استون  رولینگ  به  مربوط  آن خبر  و  اید  گذاشته  ما  اختیار  در 
دوباره از شما سئوال میکنم اگر بجای ما بودید چگونه از این خبر استفاده 
ناراحت  بسیار   : گفت  و  انداخت  باال  را  خود  های  شانه  لیماس  میکردید؟ 
میشدم سازمانهای جاسوسی اغلب با چنین چیزهائی مواجه میشوند و یکی 
از روزها باین نتیجه میرسند که شخصیت مهمی برای دشمن کار میکند. 
در این قبیل موارد انسان نمیتواند تمام کارمندان عالیرتبه را اخراج کند و 
یادامی برای یکایک آنها بگسترد. تنها کاری که میتوان کرد اینست که چشم 
مورد  در  که  باشید  داشته  بیاد  کامال  باید  وانتظاربکشیم  بازکنیم  را  خود 
استون کوچکترین اطالئی دردست نیست و حتی نمیتوان ادعا نمود که در 
چه کشوری فعالیت میکند فیدلر خنده کوتاهی کرد و گفت شما مرد مثبتی 
هستید لیماس اجازه میخوام که چند سئوال دیگر ازشما بکنم لیماس حرفی 
بود ؟ خاکستری یک  پرونده عملیات استون چه رنگی   : فیدلر پرسید  نزد 
صلیب قرمز نیز روی آن وجود داشت . معنی آن صلیب این بود که پرونده 
بسیار محرمانه است. آیا چیز دیگری برروی این پرونده بچشم نمیخورد 
؟ چرا یادداشتی برروی آن چسبانده شده بود که متن آن از این قراربود 
بدست  را  پرونده  این  تصادفا  و  ندارند  مخصوص  اجازه  کسانیکه  تمام 
میاورند موظفند که بالفاصله بدون باز کردنش آنرا به قسمت بانکی تحویل 
دهند. چه کسانی اجازه مخصوص برای مطالعه این پرونده داشتند . معاون 
کنترول شخص کنترول منشی او دوشیزه بریم و افراد دایره ساتلیتها گمان 
افراد دایره ساتلیتها   . میکنم که شخص دیگری چنین اجازه ای را نداشت 
به چه کارهائی رسیدگی میکنند؟ آنها مسئول کشورهای پشت پرده آهنین 
میباشد البته بجز کشور شوروی و چین کمونیست آیا منظور شما جمهوی 
تمام کشورهای کمونیستی بجز، شوروی  ؟ نخیر  آلمان است  دموکراتیک 
که  داشتند  اجازه  بزرگ  دایره  یک  کارمندان  تمام  که  است  عجیب  چین  و 
پرونده ای باین مهمی رامطالعه نمایند. در آن زمان چه کسانی در این دایره 
کار میکردند ؟ گمان میکنم که گیالم هاورلیک و دوژونک مسئول این دایره 
. تازه از برلن به انگلستان آمده بود آیا همه آنها اجازه داشتند که  بودند 
پرونده را مطالعه نمایند ؟ لیماس بالحن تندی جواب داد : یک مرتبه که بشما 
گفتم اگر بجای شما بودم ... آخر شما تعجب نمیکنید که تمام افراد یک دایره 
چنین اجازه ای را داشتند . در صورتیکه در قسمتهای دیگر فقط اشخاص 
درباره  که  میخواهید  بکنند؟ چطور  کاری  میتوانستند چنین  اطمینان  مورد 
این موضوع چیزی بدانم ؟ من در این میان کار مهمی بعهده نداشتم و فقط 
کارهای دفتری را انجام میدادم چه کسی پرونده را از محلی به محل دیگر 
میبرد؟ گمان میکنم که منشی ها این کار را انجام میدادند در این باره مطمئن 
اجازه مخصوص  ها  منشی  چرا  پس  که...  ماههاست  و  ماهها  آخر  نیستم 
نداشتند در صورتیکه منشی کنترول چنین اجازه ای را داشت ؟ لیماس لحظه 
ای سکوت کرد و سپس گفت : حق با شماست . اکنون بیاد میاورم . متصدی 

هر قسمت شخصا پرونده را به قسمت دیگر تحویل میداد.
ادامه دارد
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بنیاد فر ايران 
به آگاهی دوستداران فرهنگ ایران زمین می رسانیم که بنیاد فر ایران در راستای پاسداری و 

گسترش هر چه بیشتر این فرهنگ کهن و زیبا بر آن شده تا جشن مهرگان را هر چه با شکوه تر در 
لندن برگزار نماید.

جشن و شادی ریشه در فرهنگ کهن ایرانیان داشته پس ما نیز به همراهی شما یاران ارجمند با 
شادمانی این جشن ملی میهنی را ارج نهاده و با سرود ایران و یادمانی از روزگار با شکوه و پر 

افتخار ایران زمین این جشن فرخنده را برگزار می نماییم.

هنگام: کیوان شید )شنبه( برابر با 2009/10/03
آغاز برنامه از ساعت 7:30 تا 12 نیمه شب

پذیرایی از میهمانان ارجمند با شیرینی ایرانی، شام گرم و ساالد و نوشیدنی های گرم و سرد.
دست افشانی و پایکوبی همراه با گروه موزیک شاد 8&6 و دی جی این شب فرخنده را جشن می گیریم.

                                                       Haverstock School, Haverstock hill, Chalk farm Hampstead, London NW3 2BQ 24:آدرس
ورودیه: 15 پوند و برای خردساالن زیر 7 سال 5 پوند و زیر 2 سال رایگان می باشد. 

برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیط با شماره 07956913307 کدبان نادر و یا با ایمیلinfo@fariran.org  و یا تارنمای فر 
ایران www.fariran.org  پیوند بگیرید.

همچنین بلیط خود را می توانید از سوپر بیژن و فرهنگسرای لندن تهیه نمائید.

جزئیات جدید پرونده شکایت شجریان از شریعتمداري  

تصنیف جديد شجريان در 
دنیاي مجازي منتشر شد 

 
 تصنیف جدید محمدرضا شجریان در دنیاي مجازي منتشر 

شد. این تصنیف که 
آزادي«  »شادي 
حالي  در  دارد  نام 
که  شده  ساخته 
محمدرضا شجریان 
و گروه شهناز اکنون 
کشور  از  خارج  در 
و  برند  مي  سر  به 
برگزاري  حال  در 
هاي  کنسرت  تور 
خارج از کشور خود 
هستند. اما از سوي 
محمدرضا  دیگر 
حالي  در  شجریان 

کنسرت هاي خود را در اروپا پي مي گیرد که پرونده شکایت 
او از روزنامه کیهان و صدا و سیما همچنان در داخل کشور 
در جریان است و محمدحسین آغاسي وکیل شجریان این 
پرونده را پي مي گیرد. آغاسي دیروز در گفت وگو با ایسنا 
از آخرین وضع این پرونده گفت. او از ارائه پاسخ صدا و 
داد  خبر  موکلش  درباره شکایت  بازپرسي  به شعبه  سیما 
داشتن  بر  مبني  دلیلي  پاسخ  این  در  سیما  و  گفت صدا  و 
محمدحسین  است.  نکرده  ارائه  موکلش  آثار  پخش  مجوز 
آغاسي ادامه داد؛ »صدا و سیما طي پاسخي که به شکایت 
آقاي شجریان داده، هیچ گونه دلیلي بر داشتن اجازه پخش 
آثار موکلم به شعبه بازپرسي دادسراي کارکنان دولت ارائه 
آن  موجب  به  که  پرداخته  کلیاتي  بیان  به  صرفًا  و  نکرده 
با توجه به رسالت صدا و سیما مبني بر ترویج موسیقي 
اصیل و سنتي، از آثار استاد شجریان استفاده کرده است.« 
او توضیحات خود درباره پرونده را این گونه تکمیل کرد؛ 
»در این جوابیه ادعا شده چون استاد شجریان تاکنون به 
پخش آثارش اعتراض نکرده استنباط صدا و سیما این بوده 
از آثارش در صدا و سیما  است که او راضي به استفاده 
بوده است. ضمن اینکه ادعا شده رئیس صدا و سیما در نهم 
تیرماه سال جاري کتبًا به کلیه ادارات سازمان و شبکه ها 

دستور داده که از آثار موکلم استفاده نشود.« 
وکیل محمدرضا شجریان در ادامه افزود؛ »بنده در شکایت 
و مصاحبه قبلي ام اعالم کرده بودم استفاده از آواي مذهبي 
موکلش  شکایت  درباره  همچنین  او  است.«  بالمانع  »ربنا« 
این  مسوول  مدیر  به حضور  اشاره  با  کیهان  روزنامه  از 

به جرائم  دادسراي رسیدگي  بازپرسي  در شعبه  روزنامه 
همچنان  کیهان  مسوول  »مدیر  کرد؛  اظهار  دولت  کارکنان 
موکلم  کردن  خطاب  فروش  وطن  بر  مبني  خود  حرف  بر 

اصرار دارد.« 
 

 گزارش »نشنال ابوظبي« از 
ساخت »در چشم باد« در امريکا 

 
روزنامه نشنال چاپ ابوظبي روز یکشنبه با ارائه گزارشي 
درباره ساخت فیلم- سریال »در چشم باد« در امریکا، تیتر 
»دوربین هاي فیلمبرداري ایرانیان در امریکا مي چرخند« را 
براي مطلب خود برگزید و نوشت؛ »مسعود جعفري جوزاني 
کارگردان ایراني توانسته است براي ساخت فیلم سینمایي 
اش در امریکا چندین روادید تهیه کند.« جوزاني که فیلم »در 
که  دهد  کالیفرنیا مي سازد، توضیح مي  در  را  باد«  چشم 
سازندگان »در چشم باد« اولین گروه فیلمساز ایراني هستند 
که پس از انقالب اسالمي در سال 1979 وارد امریکا شده 
اند. فیلیپ دیاز از سرمایه گذاران یک شرکت فیلمسازي در 
لس آنجلس که به ساخت پروژه هاي خارجي کمک مي کند، 
سینماي  مهم  و  بزرگ  هاي  پروژه  گذشته  »در  گوید؛  مي 

امریکا موفق به کار در تهران نشده اند.«

دیاز ادامه مي دهد؛ »در دوران هشت سال ریاست جمهوري 
در  فیلمسازي  شرکت  که  بود  نکردني  باور  بسیار  بوش، 
فیلمي  ساخت  در  و  کند  همکاري  ایراني  تیمي  با  هالیوود 
دوران  در  باشد.  داشته  مشارکت  ایراني  گذار  سرمایه  با 
ریاست جمهوري بوش روادید هنرمندان ایراني، کوبایي و 
کشورهایي از این دست صادر نمي شد.« به گزارش ایسنا 
به نقل از روزنامه نشنال، جوزاني سیاست هاي اوباما را 
امریکا در دوبي،  تا با حضور در سفارت  فرصتي دانست 
مجوز ساخت بخش هایي از سریالش در امریکا را دریافت 
کند. جوزاني پس از 40 روز فیلمبرداري در لس آنجلس در 
این باره مي گوید؛ »از زماني که باراک اوباما رئیس جمهور 
امریکا شده است شما مي توانید تغییرات را احساس کنید. 
رفتار کارکنان سفارت با عوامل ما خیلي محترمانه بود و 
بدون هیچ تردیدي روادید ما را صادر کردند.« کارگردان و 
نویسنده »در چشم باد« امیدوار است پروژه اش که از آن 
به عنوان طوالني ترین و گران ترین پروژه ایراني یاد مي 
کند، بتواند نظر امریکایي ها را درباره زندگي در خاورمیانه 
تغییر دهد. جعفري جوزاني مي گوید؛ »امریکایي ها نسبت به 
نحوه زندگي ما در خاورمیانه کنجکاو هستند. ما آدم هاي 
بسیار بافرهنگي هستیم که طي 40 سال گذشته مشکالت و 

اتفاقات بزرگي را تجربه کرده ایم.« 
 



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

سپتامبر 2009 در محل جدید خود آغاز می کند.

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

 .  GCSE آموزش رياضی 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 جدید مدرسه:

Crowland Primary School, London N15 6UX
 Seven sisters Station :نزدیکترین ایستگاه آندرگراند

South Tottenham:نزدیکترین ایستگاه قطار رو زمینی
اتوبوسهای:

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

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

جهت ثبت نام و اظالعات بیشتر با شماره تلفن 02077000477  با کانون ایرانیان لندن و یا با مدیر 
مدرسه خانم براهنی با شماره 07840275265 تماس بگیرید.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

موسیقي در هفته یي که گذشت  

چرخش بر پاشنه 
همیشگي 

ایمان پاکنهاد

نوشت؛ »آخر چرا باید هفته یي یک بار یک صفحه و اندي از موسیقي هفته 
براي  هیچ  و  است  کمال  تمامي  به  را همه چیز  دنیا  یعني  نوشت.  گذشته 
نگاشتن نیست. انتظار این داري که ما نیز از سوگ همه چیز به در آییم و 
بنشینیم و خیال آسوده سطرهاي موسیقایي این هفته را بخوانیم. یعني ما 

هیچ و تو که کاغذي خالي داري و قلمي پرمرکب، همه؟«
نوشتم؛ »مرا مي باید که در این خًم راه سایباني از چوب و سنگ برآرم.« 

این را از شاملو نوشتم که جایش خالي است این روزها.
یا  گفت؛ »گیرم سایباني هم فراهم شد که نمي شود. گیرم چوبي، سنگي 
پناهي به چنگ آید که نمي آید. باز مي باید از طرب و مطرب نوشتن و از 
تک و توک آدم هایي که برایشان کف مي زنند و ریسه مي روند؟ یعني 
هیچ مصیبت دیگري نیست. آیا قلم براي نوشتن همین چیزها است یعني در 
همیشه بر همان پاشنه مي چرخد؟«عصبي بود. حق داشت شاید. گفتم؛ »گاه 
به سخن گفتًن از زخم ها نیازي نیست.« منتظر نماندم چیزي بگوید. شاید 
هم گفت و من نشنیدم. فکر کردم گاهي هم باید از هیچ نوشت تا ثبت شود 
بر پهناي شکستني صفحه ها. سر در کار خویش فرو بردم. پرسه زدم در 

احوال موسیقي هفته یي که نفسگیر گذشت.

دستگیري و آزادي کیهان کلهر در فرودگاه
مهم ترین خبر هفته گذشته شاید خبر دستگیري کیهان کلهر موسیقیدان و 
کمانچه نواز کشور بود؛ خبري که منتشر شد و بالفاصله بازتاب گسترده 
نوازنده  کلهر  »کیهان  خبر؛  بود  کوتاه  یافت.  مجازي  دنیاي  در  را  خود 
برجسته کمانچه جمعه شب گذشته در فرودگاه امام خمیني تهران بازداشت 
را  و کنسرتش  برود  فرانسه  به  تا  بود  رفته  امام  فرودگاه  به  کلهر  شد.« 
اجرا کند. خبرآنالین گزارش داد به گفته نزدیکانش »او جمعه شب را در 
ظهر  نزدیک  شود.«  آزاد  شنبه  بوده  قرار  ظاهراً  اما  گذرانده  بازداشتگاه 
جمعه بود که کلهر آزاد شد. هیچ کس نمي داند علت دستگیري و آزادي 

او چه بوده. مسووالن امنیتي فرودگاه این موضوع را محرمانه دانستند؛ 
انجام  فرودگاه  دادسراي  از طریق  فقط  باید  پرونده  این  درباره  »صحبت 
این پرونده که اطالعات هر پرونده  تنها اطالعات  نه  شود. ما نمي توانیم 
این مسائل محرمانه است.« در ارزشمند بودن هنر  دیگري را هم بدهیم. 
کلهر همین بس که او تاکنون دو بار نامزد دریافت جایزه گرمي بوده است. 
بازار  در  پارسال  اواخر  نیویورک ضبط شده  در  که  او  »شهر خاموش« 

موسیقي ایران عرضه شد. 

کنسرت محسن نامجو در جشنواره ونیز
خبر کنسرت محسن نامجو دیگر آهنگساز متفاوت ایراني در جشنواره فیلم 
ونیز مهم و خوشحال کننده بود. نامجو به همراه یکي از دیگر هنرمندان 
شناخته شده کشور شب قبل از اختتامیه جشنواره معتبر فیلم ونیز براي 
ایراني در  از هنرمند  نامي  بار  تا براي نخستین  داد  عالقه مندان کنسرت 
حوزه موسیقي در تاریخچه 66 ساله این جشنواره ثبت شود. او در این 
کنسرت قطعاتي از آلبوم جدید و چند قطعه از کارهاي قبلي خود را خواند. 
اش  تبلیغاتي  پوستر  در  و  نهاد  ایران«  »پژواک  را  کنسرتش  نام  نامجو 
نوشت؛ »پلي موسیقایي براي ارتباط ایران و دیگر نقاط جهان«. مسووالن 
از نامجو براي اجراي  از یک ماه پیش  فیلم ونیز  برگزار کننده جشنواره 
برنامه دعوت کرده بودند. به این ترتیب موسیقي ایران از سوي هنرمندي 
معاصر پس از سال ها در برنامه یي بسیار معتبر درخشید و ثبت شد. 
محسن نامجو که بیشتر با کارهاي متفاوت و تلفیقي خود در میان عالقه 
مندانش شهره شد، چندي پیش در دادگاهي که در غیاب او برگزار شد، به 
شش سال حبس تعزیري محکوم شده بود. عباس سلیمي قاري مشهور 

ایران شاکي او بود.

خبري هم از داريوش صفوت
نگاهي به زندگي و آثار داریوش صفوت موسیقي شناس ایراني چندي بعد 
فرهنگ عرضه خواهد شد. مصطفي اسالمیه  بازار  به  کتاب  قالب یک  در 
نویسنده این کتاب توضیح مي دهد؛ »کتاب گفت وگو با داریوش صفوت 
و  شاگردان  صحبت  جلسه   140 حدود  از  موسیقي  عرصه  استادان  از 
دوستدارانش با او گردآوري شده و من در آن به نوعي ویراستاري کرده 
پیاده و جمع  ها  نوار مصاحبه  از  کتاب  این  اطالعات  و  ها  ام.« مصاحبه 
آوري شده و به گفته اسالمیه »گاهي مي شد از حدود 40 تا 50 صفحه 
فقط دو تا سه صفحه انتخاب شده است«. کتابسراي نیک این کتاب را براي 
دریافت مجوز به وزارت ارشاد ارائه کرده است. داریوش صفوت متولد 
1307 محقق موسیقي سنتي ایراني است. او از بنیانگذاران مرکز حفظ و 

اشاعه موسیقي در سال 1347 است. »هشت گفتار درباره فلسفه موسیقي« 
از مهم ترین کتاب هاي اوست که تعریفي بر پایه سنت از موسیقي ایراني 

ارائه کرده است.
فرهت و »موومان اول« سمفوني فردوسي

سمفوني  اول«  »موومان  ساخت  که  است  فرهت  شاهین  از  دیگر  خبر 
شامل  سمفوني  »این  دهد؛  مي  توضیح  او  است.  کرده  تمام  را  فردوسي 
چهار یا پنج موومان است و بیانگر داستان هاي فردوسي است به طوري 
که قسمت اول این سمفوني بزرگداشتي از این حکیم بزرگ است که خود 
شامل سه تم بزرگ است.« موومان دوم این سمفوني به داستان سیاوش، 
سومي به داستان رستم و سهراب و موومان چهارم به ماجراي افراسیاب 
و کیخسرو اختصاص دارد. فرهت حرف هایش را چنین تکمیل مي کند؛ 
»اگر این سمفوني شامل پنج موومان باشد بخش آخر را به نتیجه گیري 
موومان  جایگزین  را  بخش  این  صورت  غیراین  در  دهم  مي  اختصاص 
چهارم مي کنم.« به گفته فرهت قسمت اول این اثر کاماًل فرم سمفوني دارد 
و بقیه قسمت ها به ترتیب آرام، تند و رزمي خواهند بود. طرفه آنکه فرهت 
سمفوني فردوسي را به طور شخصي و بدون سفارش نهادهاي دولتي و 

خصوصي مي سازد.

کارگاه آواز صديق تعريف و کنسرت قرباني
برگزار  آواز  کارگاه  شیراز  در  ایراني  موسیقي  خواننده  تعریف  صدیق 
مي کند. او روزهاي 9 و10 مهرماه 88 مهمان شهر شعر است تا کارگاه 
تخصصي آواز را براي عالقه مندان شیرازي برگزار کند. صدیق تعریف 
از شاگردان رضوي سروستاني است. این خواننده کرد نخستین کنسرت 
یاد  به  اصفهان«  »مکتب  نام  به  را  خود  موسیقي  آلبوم  اولین  و  رسمي 
حسین طاهرزاده در سه گاه، با همکاري گروه شیدا و عارف به سرپرستي 
محمدرضا لطفي در سال 1362 اجرا کرد. فخرالدین صدیق تعریف براي 
فرهاد  آهنگسازي  به  علي  امام  سریال  تیتراژ  خواندن  به  مندان  عالقه 
فخرالدیني شهره است.تور کنسرت هاي اروپایي علیرضا قرباني و گروه 
»رومي« هم قطعي شده و او از اواخر سپتامبر )اوایل مهرماه( کنسرت هاي 
خود را با همراهي گروه »رومي« در نروژ، سوئیس، سوئد و اسپانیا آغاز 
مي کند. قرباني یک شب در مادرید، چهار شب در چهار شهر سوئد، یک 
شب در نروژ و یک شب در ژنو برنامه اجرا خواهد کرد. جاوید افسري راد 
به عنوان آهنگساز و نوازنده سنتور، پژمان حدادي با تنبک، بهنام ساماني 
هم با تنبک، دف و کوزه، داوود ورزیده با ني و رضا ساماني با تنبک و 

دف، علیرضا قرباني و چند نوازنده بین المللي را همراهي خواهند کرد.

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

www.iranianstudy.com

برزيل گستره ای 
فراتر از فوتبال

محمدعلی زاهدی

کشوری سبز به خاطر وجود جنگلهای بزرگی مانند آمازون، کشوری 
و   .... چرم،  سنگ،  کاغذ،  چوب،  قهوه،  صنعت  وجود  خاطر  به  غنی 

کشوری شاد به خاطر جشن کارناوال و روحیه عمومی مردم.

فوتبال، اولین چیزی است که بعد از شنیدن نام کشور برزیل در ذهنها 
تداعی می شود. 

هدف از این سفرنامه یک ماهه اضافه کردن چند چیز دیگر بعد از نام 
فوتبال در ذهن شما است. 

فرودگاه برفی میالن ایستگاه ترانزیت ما بود و پس از حدود 12 ساعت 
انتظار و 5/1 ساعت تاخیر به خاطر بارش سنگین برف )البته چنین 
برف سنگینی باعث تعطیلی فرودگاه مهرآباد می شود( پرواز کردیم. 

حدود 13 ساعت پرواز فاصله میالن و برزیل است. 
و یا می توان با هواپیمائی امارات از طریق دبی به سائوپائولو رفت که 
کمی گرانتر است و پروازی شانزده ساعته می باشد و البته امکاناتی 

بهتر را در بر دارد. 
● برزیل: 

در نیمکره جنوبی که اکثراً آنرا آب فرا گرفته است بزرگترین کشور 
برزیل است. 

کشوری سبز به خاطر وجود جنگلهای بزرگی مانند آمازون، کشوری 
و   .... چرم،  سنگ،  کاغذ،  چوب،  قهوه،  صنعت  وجود  خاطر  به  غنی 

کشوری شاد به خاطر جشن کارناوال و روحیه عمومی مردم. 
برعکس  برزیل  فصلهای  جنوبی  نیمکره  در  گرفتن  قرار  خاطر  به 
است  ماه  بهمن  اواخر  مسافرت  زمان  بهترین  و  است  ما  فصلهای 
رئال  پول  واحد  است(  برپا  زمان  همین  در  هم  معروف  )کارناوال 
)Real( زبان رسمی پرتغالی است. بهتر است برابری ارزش رئال و 
ارزش  دالر  نیم  86 حدود  پائیز  )در  کنید  کنترل  اینترنت  در  را  دالر 

داشت.( 
جهان  کشورهای  ترین  مقروض  از  برزیل  که  باشید  شنیده  شاید 
است ولی این نشان فقر آنها نیست چون تا یک کشور دارای توانائی 
بازپرداخت و زیرساختهای قوی اقتصادی نباشد دیگر کشورها پول 
به آنها قرض نمی دهند )برعکس آفریقا(. به خاطر وجود مزارع نیشکر 
و تولید زیاد الکل بسیاری از ماشینها توانائی استفاده از الکل را دارند 
فوتبالیستها،  بهترین  شود.  می  عرضه  هم  الکل  بنزین  پمپهای  در  و 
برزیلی  حاضر  حال  در  اسب  با  پرش  سوارکاران  و  والیبالیستها 

هستند. 
زیست شناسان معتقدند که جنگلهای آمازون عالوه بر داشتن طوطی 
های قرمز و پرندگان بهشتی و دیگر گونه های جانوری پناهگاه نیمی 
از  بیش  برزیل  مساحت  هستند.  جاندارن  نشده  کشف  های  گونه  از 
پنج برابر ایران است. و 170 میلیون نفر جمعیت آن مردمانی راحت 
و خونگرم هستند و بدون آشنایی قبلی چند ساعت با هرکس گپ می 

زنند. 
دوستانی که اهل مطالعه هستند می دانند یکی از معروفترین نویسندگان 

معاصر جهان، پائولوکوئیلو اهل برزیل است. 
● سائوپائولو: 

یکی از چهار شهر بزرگ جهان و پایتخت تجاری نیمکره جنوبی زمین 
است و فرودگاهش روزی 550 پرواز دارد. 

در فرودگاه یک ماشین )Van( فیات 7 نفره به قیمت هفته ای 1800 
به  مقرون  هم  کار  این  شهر  به  شهر  سفر  برای  کردیم.  کرایه  رئال 
صرفه است و هم لذت بخش به همراه داشتن GPS دستی برای گم 
رستورانها  و  هتل  به  دوباره  مراجعه  و  ها  جاده  و  شهر  در  نشدن 
المللی  بین  های  گواهینامه  البته  است.  مفید  بسیار  تفریحی  اماکن  و 
غذا،  پیش  غذا،  رستورانها  ندارد.  اعتبار  بزریل  در  ایران  در  صادره 
گوشت و ماهی، دسر و بعضی ساالد را به صورت سلف سرویس 
و کیلویی عرضه می شود. و شما نرخ ثابت حدوداً 20 تا 30 رئال را 

برای هر کیلو غذای خوب می پردازید. 
که  ویتامینو  اول  است  مرسوم  برزیل  در  غیرالکلی  نوشیدنی  سه 
آب  نوشیدن  دوم  است  آناناس  انبه،  موز،  پرتقال،  آب  از  مخلوطی 
نارگیل از داخل آن و سوم فشردن نیشکر و گرفتن شیره شیرین آن 

به همراه لیموترش. 
جشن کارناوال که هر ساله در فوریه در سراسر برزیل برپا می شود 
و یکی از علتهای اصلی دیدار توریستها از ریودوژانیرو وسائوپائولو 
و  طراحی  برای  است  مدارس  بین  ساالنه  رقابت  حقیقت  در  است. 
ساخت زیباترین و باشکوهترین مجسمه، موسیقی و گروه رقص چند 
صدنفری و شرکت در این جشن برای برزیلی ها حتی رئیس جمهور 
یک افتخار است و گاهی در یکی از این مدارس عضو می شود و مابقی 

مردم هم که بضاعت مالی کمتر دارند در طول این یک هفته به شادی 
و رقص در تمام مدت می پردازند. 

هوائی  تاکسی  خط  سائوپائولو  در  زیاد  ترافیک  و  شلوغی  علت  به 
می  استفاده  آن  از  مهم  افراد  اکثر  و  است  دایر  کوپتر  هلی  بوسیله 

کنند. 
ولی بازدید از موزه و باغ وحش توسط مترو و خطوط اتوبوس رانی 

کاماًل میسر است. 
و  جهان  معروف  های  بوتیک  اکثر   Oscar Ferreri خیابان  در 
رستورانهای گرانقیمت وجود دارد ولی توصیه می کنم که حتمًا برای 

شام به رستوران بسیار زیبای Famiglia mancini بروید. 
● ریودوژانیرو: 

شهر  در  نفر  میلیون   5 حدود  برزیل  نفری  میلیون   170 جمعیت  از 
توریستی و گسترده ریودوژانیرو زندگی می کنند )این شهر در دل 
کوه و دریا و جنگل جا دارد( یک ویالی در بست در نزدیکی دریا را 

شبی 250 رئال کرایه کردیم که در مقایسه با آپارتمان شبی 100 رئال 
در سائوپائولو نرخ باالتری داشت. 

در این شهر ساحلی انواع تفریحات برای جلب توریستها مهیا است. به 
راحتی می توانید با پرداخت 40 تا 80 دالر با بالون، کایت، پاراگالیدر، 
هلی کوپتر بر فراز شهر پرواز کنید و از دیدن بزرگترین کوهستان 
جنگلی داخل شهر جهان لذت ببرید و یا مجسمه عیسی که در سال 

1922 بر فراز یک کوه ساخته شده است را تماشا کنید. 
جاده  از  خمتر  و  پرپیچ  و  باریکتر  ای  جاده  جنگلی  کوهستان  این 
و  قله کوه  تا  ماشین  با  توانید  دارد و شما می  در دل خود  چالوس 

باالتر از ابرها هم بروید. 
تله کابین دو مرحله ایی معروف ریو شما را به قله کوهی به نام برگ 
نیشکر می برد و می توانید در رستوران آن از خود در حال تماشای 
شهر پذیرائی کنید و یا به شنا و غواصی و دیگر ورزشهای آبی در 
ساحل معروف Copakabana بپردازید. همچنین بازدید از بزرگترین 

استادیوم فوتبال جهان Maracana را هم فراموش نکنید. 
● بوزییوس: )تاریو 200 کیلومتر( 

یک شهر ساحلی و زیبا است که صخره های آن مانند انگشتان دست 
در آب پیشروی کرده است. خیابانی سنگفرش مانند خیابان آروبات 
در مسکو یا تقسیم در استانبول که دوطرف آنرا بوتیک و رستوران 
اقیانوس  کنار  در  را  است. شب  کرده  را معروف  این شهر  کرده  پر 
اطلس در چادر به سر بردیم و روز بعد را به یادگیری موج سواری با 

باد )Wind surfing( مشغول شدیم. 
 :Compinas کمپینوس ●

یک شهر کاماًل نوساز که آپارتمانهای بلند آن خیلی بیشتر از تهران 
10 میلیونی بود. چندین کارخانه معظم کاغذ و چوب و سنگ گرانیت 
در این شهر قرار دارد و ما برای بازدید و خرید سنگ گرانیت اسلب از 
یکی از آنها بازدید کردیم. سنگهای گرانیت به ابعاد 2 × 3 متر با تنوع 

رنگی یک جعبه مداد رنگی در انبارها آماده به حمل بود. 
● ایگوآسو: 

در راه پرواز به شهر ایگوآسو که در جنگلهای مرزی برزیل است از 
روی دو شهر رد شدم اول سائوپولوکو بیش از 5 دقیقه با هواپیما 
روی آن پرواز کردیم و دیگر شهر curitiba که دارای دو بافت قدیم 
شامل خانه هایی که همگی با سقف شیروانی و سفال قرمز و قسمت 

جدید پر از ساختمانهایی بلند و تماشایی. 

برای  خوب  هتل  در  اقامت  شب  دو  و  سائوپائولو  از  هواپیما  بلیط 
شهرایگواسو حدود 1000 رئال هزینه داشت که واقعًا ارزش داشت 
و شما می توانید آبشار ایگوآسو، سد آیتایپو و باغ پرندگان آن را از 

نزدیک ببینید. 
این آبشار از بلندترین آبشار جهان )آنجل( پهنتر است و طولی معادل 
)نیاگارا(  جهان  آبشار  پهنترین  از  دیگر  طرف  از  و  دارد  کیلومتر   3
مرتفعتر و بیش از 100 متر ارتفاع دارد برای همین در نوع خود بی 
نظیر است و در مرز کشور آرژانتین و برزیل واقع شده است و در 
سال 1541 کشف شد یونسکو آنرا جزء میراث جهانی ثبت کرده است 
و حجم آب آن 13000 مترمکعب در ثانیه است و به همین خاطر آنرا 

ایگوآسو یعنی آب بزرگ می نامند. 
● سد آیتایپو: 

در سال 1975 برزیل و پاراگوئه به صورت مشترک شروع به ساخت 
سدی کردند که وقتی در سال 1991 تمام شد تبدیل به یکی از عجایب 

هفتگانه دنیای مدرن شد. بزرگترین سد و نیروگاه آبی جهان %25 برق 
تامین می کند.  را  پاراگوئه  جمعیت 170 میلیونی برزیل و %95 برق 
برای ساخت سدی به طول 760/7 متر و ارتفاع 196 متر آهنی معادل 
380 برابر برج ایفل به کار رفته و حجم بتون ریزی آن برای ساخت 
210 استادیوم فوتبال مثل )maracana( کافی است. تورهای بازدید 

از این سد در هتلهای آیگواسو وجود دارد. 
و  حیوانات  دارای  آبشار  مجاور  در  پرندگان  باغ  و  وحش  پارک 
پرندگان مناطق حاره به صورت آزاد است و به راحتی می توانید با 

آنها عکس بگیرید. 
● پاراتی: 

می  پاراتی  نام  به  به شهری  شوید  دور  ریو  از  که  ساعت   3 حدود 
به صورت  ها  هتل  بود  آنجا  در  واقعی  برزیل  من  نظر  به  که  رسید 
حیاط مرکزی، خیابانها سنگفرش، دیوارها سفید، رستورانهای کوچک 
ولی تمیز و خوب بندر پر از قایق ماهیگیری کوچک و جاده ای سبز، 
پردرخت و باریک و جنگل و کوه و دریا و ساحل در دل هم پیچیده 

بودند. 
● اوباتوپا: )تا پاراتی 100 کیلومتر( 

هتل  تخته  سه  اتاق  پاراتی  از  پسندتر  توریست  و  بزرگتر  شهری 
بودند  کمپینگ  به  مایل  که  کسانی  برای  و  رئال   70 شبی  معمولی 

امکانات مناسبی برای چادرزدن در کنار اقیانوس مهیا کرده بودند. 
 :Inhabela Island ●

در صورت تمایل می توانید با ماشین و با پرداخت 10 رئال به وسیله 
 Snorkeling کشتی به این جزیره بزرگ، تمیز و زیبا سری بزنید و از
در ساحل مرجانی آن لذت ببرید و با مجسمه های زیبای آن عکس 

یادگاری بگیرید. 
به نظر نگارنده مسافرت و دیدن کشورهای مختلف جهان آن هنگام 
لذت بیشتری دارد که به متن جامعه و فرهنگ آنها وارد شوید وگرنه 
اقامت در هتل های چند ستاره و خوردن غذاهای آماده و گشت در 
جاهای توریستی به جز داشتن چند عکس و انبوهی حرف در برگشت 
برای اطرافیان چیزی به ما اضافه نمی کند شهرها روستاهای کوچک 
هستند که فرهنگ یک ملت را نشان می دهند و ما را سرشار از شادی 

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

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنی سنتی ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

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

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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سفیدي مو برگشت پذير نیست 

 
دکتر »امیرهوشنگ احساني« متخصص پوست و مو و عضو هیات 
علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه فاکتورهاي ایجادکننده سفیدي مو تاکنون دقیقًا مشخص 
نشده است، گفت؛ »در مورد نقش عواملي همانند استرس، تغذیه 
بد، کم خوني و کم کاري تیروئید در سفیدي زودرس مو، اتفاق 
نظر وجود ندارد ولي افرادي که دچار مشکالتي نظیر کم خوني یا 
کم کاري تیروئید هستند، در صورت درمان به موقع بیماري، مي 
توانند روند سفیدي زودرس را متوقف کنند.« وي در خصوص 
برگشت پذیر بودن سفیدي مو به حالت طبیعي خاطرنشان کرد؛ 
یا عوامل  دارو  به علت مصرف  مو  که سفیدي  مواردي  در  »جز 
خارجي باشد، برگشت سفیدي مو امکان پذیر نیست.« عضو هیات 
علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اشاره به تبلیغاتي که اخیراً 
در مورد تاثیر مصرف انواع لوسیون ها و ترکیبات مو، در برگشت 
رنگ مو صورت مي گیرد، تاکید کرد؛ »متاسفانه این تبلیغات فاقد 
هرگونه پایه و اساس علمي بوده و مصرف این نوع محصوالت 
هیچ تاثیري در برگشت دائمي رنگ اولیه مو ندارد.« وي در ادامه 
افزود؛ »مصرف این نوع ترکیبات فقط به عنوان نوعي رنگ مو با 
اثر دائمي تر )نسبت به رنگ موهاي موقت( عمل مي کند که قطعًا با 
شست وشوهاي مکرر، رنگ مو به رنگ قبل از استفاده از این نوع 
ترکیبات برمي گردد.« دکتر »احساني« در خصوص تاثیر استرس 
در سفیدي زودرس مو گفت؛ »به رغم اینکه از استرس به عنوان 
عامل ایجادکننده سفیدي مو بسیار صحبت شده است، ولي تاکنون 
نقش استرس در ایجاد سفیدي مو کاماًل به اثبات نرسیده است.« 

 

 واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا با 
کمک نانو 

 
یک  خوکي،  آنفلوآنزاي  تهدیدآمیز  و  سریع  رشد  به  پاسخ  در 
براي  استرالیا  در  واقع  »کویینزلند«  دانشگاه  در  تحقیقاتي  گروه 
استرالیایي  ها  میلیون  کردن  واکسینه  با  مرتبط  مشکالت  حل 
که  را  نانومرهم  فناوري  دارند،  قرار  بیماري  این  معرض  در  که 
برد. »مارک کندال« استاد و  به کار مي  بالقوه زیادي دارد  توان 
زیستي«،  مهندسي  و  نانو  فناوري  استرالیایي  »موسسه  محقق 
رئیس یک گروه تحقیقاتي است که توانایي واکسیناسیون انبوه با 
استفاده از تنها کسري از دوز استاندارد را آزمایش مي کند. این 
مقابل  در  حفاظت  براي  فصلي  واکسن  تحویل  با  همچنین  پروژه 
ایمن کردن  دنبال  به  آنفلوآنزاي خوکي  از ویروس  ناشي  چالش 
این ویروس است. »کندال« مي گوید در  استرالیایي ها در مقابل 
این تحقیق از فناوري جدید نانومرهم استفاده شده است. در این 
فناوري براي تحریک یک پاسخ ایمني بالقوه با دوز کم، از سوزن 
و سرنگ استفاده نمي شود. با تحریک این پاسخ، بدن در مقابل 
تحویل  »با  گوید؛  مي  ادامه  در  مي شود. وي  مقاوم  بیماري  این 
دقیق و مطمئن واکسن به سلول هاي ایمني فراواني که فقط زیر 
سطح پوست قرار داده مي شوند؛ مي توانیم با مقدار کمي واکسن 
فناوري  مزیت  کنیم.«  را شروع  بدن  از  و سریع  قوي  پاسخ  یک 
»نانومرهم« این است که این فناوري مي تواند با یک روش موثر و 
کم هزینه در مقیاس بزرگ واکسیناسیون هاي سریع انجام دهد. 
از  ترس  تواند  مي  بالقوه  صورت  به  همچنین  نانومرهم  فناوري 
سوزن و خطر زخم هاي ناشي از سوزن را حذف کند. این گروه 
تحقیقاتي شامل محققاني از دانشگاه ملبورن، آزمایشگاه سالمت 
حیواني استرالیا و موسسه دایمتانتینا براي ایمن شناسي سرطان 
کویینزلند  دانشگاه  در   )metabolie( ساز  و  سوخت  پزشکي  و 

است. 

 چرا با افزايش سن حس 
چشايی کم می شود؟

چشایی  حس  می توانند  داروها  که  می دهد  نشان   تحقیقات 
احساس  است  ممکن  حتی  آنها  از  برخی  و  دهند  تغییر  را 
گرسنگی را کاهش دهند. بنابراین فرایند پیری و داروها دو 
عامل مهمی هستند که می توانند روی لذت غذا خوردن تاثیر 
افسردگی  که  می کنند  تاکید  پژوهشگران  همچنین  بگذارند. 
با  بگذارد.  تاثیر  اشتها  و  چشایی  حس  روی  می تواند  هم 
ذائقه روی دریافت  تغییر  این  این که ممکن است  به  توجه 
مواد غذایی ضروری در بدن تاثیر داشته باشد لذا محققان 
توصیه می کنند که افراد باید یک رژیم غذایی سالم و سالمت 
را دنبال کنند که حاوی تمام گروه های اصلی غذایی باشد. 
همچنین توصیه می شود که هر روز صبحانه خورده شود 
و برای این وعده غذایی از غذاهایی با فیبر خوراکی زیاد 
مثل غالت سبوس دار و میوه ها و سبزیجات استفاده شود. 
در این میان نباید مصرف مقدار کافی آب را نیز فراموش 

کرد.

هشت راهکار براي 
بهبود بهداشت جهاني 

 
ترجمه؛ عبدالوهاب فخریاسري

هیچ دستورالعملي وجود ندارد که در همه جا و در مورد همگان صادق 
در  را  بزرگي  تحول  قطعًا  زیر  هاي  توصیه  ولي عملي ساختن  باشد، 

بهداشت در سراسر کره زمین موجب خواهد شد.
-1 تبلیغ، فروش و استعمال دخانیات را محدود کنید

این موثرترین و در عین حال تنها راه پیشگیري از بیماري هاي ناشي 
از اعتیاد به سیگار در کشورهاي فقیر و غني است. اخیراً 192 کشور 
منجمله ایاالت متحده پیماني را براي کنترل دخانیات امضا کردند. این 
پیمان که مورد حمایت سازمان بهداشت جهاني نیز هست منع تبلیغ و 
فروش سیگار به کودکان را هدف خویش قرار داده است )با قبول این 
واقعیت که اگر بتوان آنها را تا 24 سالگي از سیگار دور نگه داشت، 
امروز  شد(.  نخواهند  سیگاري  گاه  هیچ  آینده  در  موارد  95درصد  تا 
چالش بزرگ، همانا حمایت از تالش ها براي رسیدن به این هدف بزرگ 

است.
-2 کودکان را در راس همه امور جهان قرار دهید

دو استراتژي )که درک شان نیز چندان دشوار نیست( موجب کاستن 
درخور توجه شیوع بیماري ها و ناتواني ها در میان کودکان خواهد 
شد؛ نخست آنکه غذاي کافي در اختیار کساني قرار دهید که کالري و 
آنها نرسیده. رژیم متعادل و فرصت  به  مواد غذایي کافي و مناسبي 
که  دهید  قرار  اختیار کودکاني  در  را  براي ورزش کردن  بیشتر  هاي 
دچار پرخوري اند. ثانیًا همه کودکان را در برابر بیماري ها واکسینه 

کنید.
-3 با حمایت از اهداف بهداشتي هزاره سازمان ملل از ناهمگوني ها 

در بهداشت بکاهید

همگان  براي  سالمتي  و  ایمني  شبکه  یک  ایجاد  جهت  که  اهداف  این 
جمله  )از  هستند  یي  پایه  بهداشتي  مداخالت  شامل  اند،  شده  طراحي 
ایدز، سل و ماالریا و برداشتن  واکسیناسیون دوران کودکي، درمان 

گام هایي در جهت کاستن از مرگ هاي مرتبط با حاملگي(.

-4 در تمام جنبه هاي برنامه ریزي مراقبت هاي بهداشتي، با عدد و 
رقم سخن بگویید

اطالعات پیرامون سال هاي از دست رفته زندگي )به دلیل ناتواني ها، 
آسیب ها و مرگ هاي زودرس( به روشن شدن این نکته کمک مي کنند 
که ملت ها چگونه مي توانند بهترین استفاده را از دالرهاي اختصاص 
داده شده به مراقبت هاي بهداشتي به عمل آورند. از این اطالعات براي 
پاسخگو ساختن دولت ها به مسائل و مشکالت سالمتي مردم خویش 

نیز مي توان استفاده کرد.

-5 جلوي فرار مغزها را بگیرید

دانشجویاني که براي تحصیالت پزشکي به خارج از کشور مي روند، 
براي بازگشت به میهن نیاز به انگیزه کافي دارند. کشورهاي غني باید 
که  و شرایطي  فقیر  در کشورهاي  بهداشتي  هاي  مراقبت  کارکنان  از 
به باقي ماندن آنها در کشورهایشان کمک مي کنند، حمایت کنند و به 
کشورهایي که کارکنان بهداشتي شان را در نتیجه مهاجرت از دست 
مي دهند، غرامت پرداخت کنند. چه فایده از این همه دارو و واکسن اگر 

کسي نباشد که آنها را تجویز و تزریق کند؟

-6 براي ایجاد سیستم نظارت بر بیماري هاي عفوني سرمایه گذاري 
کنید

سالمتي  براي  تهدیدها  کلیه  که  باشیم  داشته  سیستمي  است  الزم 
انسان ها )ازجمله بیوترویسم و بیماري هاي عفوني تازه پدید آمده( 
را شناسایي کند. به عالوه الزم است دولت ها به همکاري ثمربخش با 
گمارند،  آنها همت  بین خود  به همکاري  و کمک  بهداشتي  بخش هاي 
فوت  بدون  و  درنگ  بي  بتوان  تهدیدهاي شناخته شده  در  که  طوري 

وقت واکنش نشان داد.

-7 از خطرات ناشي از منابع محیطي بکاهید

الزم است یک کارگزار بین المللي معیارهایي جهاني براي آلودگي هوا 
و آب وضع کرده و به ارزیابي آثار اقتصادي درازمدت ناشي از این 

تهدیدها بپردازد.

-8 یک ساختار جهاني براي سالمتي بشر پي ریزي کنید

بهداشت و سالمتي جهاني، به دلیل پیچیدگي هاي ذاتي اش تنها زماني 
هاي  سازمان  دولت،  بین  جدیدي  هاي  مشارکت  که  یابد  مي  بهبود 
غیردولتي، گروه هاي صنعتي و دانشگاه ها به وجود آید. مراقبت هاي 
بهداشتي رابطه تنگاتنگي با آموزش، امور مالي، حمل و نقل، تجارت، 
مهاجرت، ارتباطات و محیط زیست دارد. روشن است که بار جهاني 
بیماري ها را بخش بهداشت همگاني به تنهایي نمي تواند بر دوش بکش

www.sciam.com                                                            .د

گوش خود را سالی 
يک بار بشويید

بسیاری از افراد عادت به تخلیه موم گوش خود دارند، این در حالی 
بدن کمک می کند و  به سالمت  نوبه خود  به  نیز  این ماده  که  است 
و  در گوش  زنگ  درد، خارش،شنیدن صدای  آن  غیراصولی  تخلیه 

حتی کاهش شنوایی را در پی دارد. 
به گزارش سالمت نیوز، موم گوش به وسیله مخلوطی از ترشحات 
مقداری  اضافه  به  دارد،  قرار  گوش  مجرای  سراسر  در  که  غددی 
سلول پوستی ورقه شده و تعدادی مو شکل می گیرد. خود این ماده 
به عنوان عاملی موثر جهت شستشوی گوش عمل می کند و به عالوه 
را  نوعی مجرا  به  و  است  محافظ بخش های حساس مجرای گوش 
روان و چرب می کند. به طور طبیعی مقدار بیش از اندازه این ماده 
به طور خودکار و بدون دخالت فرد، به کمک حرکات آرواره ای به 
سمت جلو حرکت کرده و از مجرا خارج می شود و این زمانی است 
که می توان این خرده های بیرون زده را به طور کامل تخلیه کرد. اما 
این مواد زاید  به شدت توصیه می شود که خود فرد به جستجوی 
اقدام نکند و فقط آن مقداری که به طور خود به خود بیرون زده را 
پاک کند.البته باید گفت که اگر چه این ماده برای سالمت گوش خوب 

است ولی مقدار زیاد آن می تواند دردسرساز باشد. 
راه  تنها  کرد؟  تخلیه  را  ماده  این  اضافی  مقدار  می توان  چگونه  اما 
اضافی  موم  ترتیب  این  به  تا  است  آب  با  گوش  شستشوی  ممکن 
تخلیه شود. همچنین توصیه می شود که پزشکان از بیمار خود راجع 
به سابقه یا پیشینه موم گوش خود سوال کنند. افرادی که از وسایل 
کمکی برای شنیدن استفاده می کنند باید به طور مرتب برای معاینه 
افزایش تدریجی موم گوش مراجعه کنند. این امر به حفظ  گوش و 

عملکرد صحیح وسیله کمکی برای شنوایی کمک می کند.

توصیه می شود که فرد شخصا به کمک گوش پاک کن یا هر وسیله 
افرادی که مستعد گرفتگی  نکند.  به زدودن موم اضافی  اقدام  دیگر 
ناشی از موم گوش هستند باید هر 6 تا 12 ماه یکبار برای شستشو 

مراجعه کنند. عوارض ناشی از گرفتگی موم گوش می تواند دردناک 
و پیشرونده باشد و باعث عفونت و از دست دادن شنوایی شود.
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سالمت

کامپیوتر

طراحی وب سايت

نگاهي به زمینه هاي فرهنگي اجتماعي گسترش شبه علم 
مروري بر تهديد هاي رخ داده در طول تاريخ اينترنت 

 

بدنام ترين 
ويروس ها 

 

تولد  سالروز  چهلمین  پیش  چندي 
این  در  و  گرفته شد  اینترنت جشن 
میان بسیاري از شرکت هاي مطرح 
حوزه  در  مهم  وقایع  بر  مروري 
کاري خود داشته اند که در این میان 
مي توان به شرکت امنیتي سیمانتک 
این  مناسبت  به  که  داشت  اشاره 
سالروز فهرستي از بدترین تهدیدات 
وب در طول تاریخ اینترنت را منتشر 

کرده است. 
يک ويروس دوست داشتني

است،   I Love YOU آن  عنوان  که  را  میلي  اي  کسي  چه 
میلیون   50 آلودگي  مه سال 2000  ماه  تا  کرد؟  نخواهد  باز 
رایانه به این ورم گزارش شد. پنتاگون، سازمان جاسوسي 
سیا و پارلمان انگلیس به منظور جلوگیري از آلوده شدن به 
این تهدید، سیستم هاي اي میل خود را بستند. این ورم که 
 TheLoveBug و   Loveletter همچون  دیگري  هاي  نام  به 
معروف بود و براي اولین بار در سوم ماه مه سال 2000 در 
هنگ کنگ کشف شد، از فهرست تماس هاي برنامه اوت لوک 
مایکروسافت براي انتشار استفاده مي کرد و با جست وجوي 
اطالعات شخصي و کلمات عبور موجود در رایانه آلوده، آنها 
را در اختیار هکرها قرار مي داد. پس از تحقیقات بسیار در 
نهایت مشخص شد طراح اصلي این ویروس در فیلیپین ساکن 
است اما به این علت که در این کشور هیچ قانوني براي مبارزه 
با ویروس نویسي وجود نداشت، کوچک ترین مجازاتي براي 

طراح I LOVE YOU در نظر گرفته نشد. 

کانفیکر يک ورم جهاني 
ورم کانفیکر زیرساخت جهاني و مطمئني براي جرائم سایبر 
ایجاد کرد و به سازندگانش امکان داد از راه دور روي رایانه 
هاي آلوده نرم افزار نصب کنند. این ورم احتمااًل براي ایجاد 
بوت نت- شبکه رایانه هاي آلوده - به کار گرفته شد که براي 
ارسال هرزنامه، سرقت اطالعات شخصي و هدایت کاربران 
کرایه  اینترنتي  خالفکاران  به  کالهبرداري  هاي  سایت  به 
داده مي شد. کانفیکر که به گفته محققان سیمانتک، در روز 
برنامه خودتکثیر شونده  کرد،  مي  آلوده  را  رایانه  هزار   50
پذیري  آسیب  داراي  هاي  رایانه  و  ها  شبکه  از  که  بود  یي 
هاي  در حافظه  پنهان شدن  با  همچنین  و  نشده  ترمیم  هاي 
USB براي انتشار سوءاستفاده مي کرد. شرکت نرم افزاري 
مایکروسافت یک جایزه 250 هزار دالري براي اطالعاتي که 

به دستگیري سازندگان آن کمک کند، تعیین کرد. 

ملیسا يک ويروس سريع 
با  و  نوشته شده  اسمیت«  ال  »دیوید  توسط  ملیسا  ویروس 
هاي  رسانه  تمامي  توجه   1999 مارس   26 در  فعالیت  آغاز 
خبري جهان را به خود معطوف کرد. آمارهاي موجود نشان 
از تمام رایانه  تا 20 درصد  این ویروس حدود 15  مي دهد 
هاي تجاري جهان را آلوده کرد. انتشار ملیسا به قدري سریع 
دیگر  از  اینتل و شماري  مایکروسافت،  که شرکت هاي  بود 
شرکت ها را مجبور کرد به منظور اجتناب از خسارات ناشي 
از انتشار ویروس جدید، تمامي سیستم هاي پست الکترونیک 
خود را غیر فعال کنند. این ویروس بین سال 1999 تا 2005 

تهدید مورد توجهي بود که اینترنت را فراگرفت. 

اسلمر با سرعت برق آسا 
انتشارش بسیار سریع بود، موفق شد به طور  این ورم که 
موقت اینترنت را به زانو درآورد. این تهدید به قدري گسترده 
بود که برخي از کشورها به اشتباه آن را حمله سازمان یافته 
ژانویه 2003  که در 25  اسلمر  علیه خود تصور کردند.  یي 
شروع به فعالیت کرد، تنها در طول 10 دقیقه 75 هزار رایانه 
را آلوده کرد تا در آن زمان رکورد بي نظیري را از خود بر 

جا بگذارد. 

 Nimda يک ويروس شايع به نام
ورمي که براي نخستین بار در سال 2001 به طور انبوه اي 
میل شده و از روش هاي متعدد براي ارسال استفاده مي کرد، 
ظرف 22 دقیقه شایع ترین ورم در اینترنت شد؛ نام این ورم 

تلفظ برعکس کلمه admin بود. 

 Code Red ويروس مهربان به نام
یک ورم رایانه یي بود که در 31 ژوئیه 2001 با استفاده از 
آسیب پذیري در IIS مایکروسافت، سرورهاي شبکه را مورد 
حمله قرار داد و این شرکت را ناچار ساخت براي رفع این 
مشکل بسته امنیتي عرضه کند. Code Red که به Baby نیز 
معروف بود، براي وارد کردن حداکثر خسارت طراحي شده 
بود و به محض آلوده کردن یک وب سایت که توسط سرور 
آلوده شده کنترل مي شد، پیامي با مضمون »سالم، به آدرس 
شده  هک  آمدید؛  اینترنتيwww.worm.com //http:خوش 
توسط چیني ها« را نمایش مي داد. در اوج فعالیت، شمار وب 

سایت هاي میزبان این ورم به 359 هزار رسید. 

بلستر ويروس شعاردهنده 
کرد  فعالیت  به  شروع   2003 تابستان  در  که  ورم  این 
علیه  سرویس  انکار  حمله  که  بود  دستوراتي  حاوي 
windowsupdate.com به راه مي انداخت و شامل پیامي با 
مضمون »بیل گیتس چرا این کار را امکان پذیر کردي؟ از پول 

درآوردن دست بردار و نرم افزارت را ترمیم کن« بود. 

ساسر به دنبال آسیب پذيري
پذیري  آسیب  از  برداري  بهره  با   2004 سال  در  ورم  این 
کاربر  دخالت  به  نیازي  یعني  شد  منتشر  شبکه  پورت  در 
به  توان  مي  که  آورد  بار  به  زیادي  لطمات  ساسر  نداشت. 
آلوده  پي  در  دلتاایرالینز  هواپیمایي  شرکت  پروازهاي  لغو 
این ورم و اختالل در سیستم هاي  به  شدن رایانه هاي آن 
یک جوان  توسط  کرد. ساسر  اشاره  ها  از شرکت  بسیاري 
17 ساله آلماني که دانش آموز دوره متوسطه بود نوشته و 
در هجدهمین سالروز تولدش منتشر شد. نویسنده این ورم 
در دادگاه گناهکار شناخته شد ولي به دلیل نرسیدن به سن 

قانوني محکومیتش به تعویق افتاد. 

استورم يک ويروس آلوده
مانند  کرد  فعالیت  به  شروع   2007 سال  در  که  ورم  این 
بلستر و ورم هاي دیگر حمله انکار سرویسي را علیه سایت 
مایکروسافت به راه انداخت. در طول آزمایش سیمانتک، یک 
پنج  در طول  میل  اي  تقریبًا 1800  این ورم  به  آلوده  رایانه 
دقیقه ارسال کرد. برآورد شمار رایانه هایي که توسط ورم 
استورم آلوده شدند طبق گزارش منابع امنیتي مختلف از یک 

تا 10 میلیون متغیر است. 

موريس يک ويروس دوست داشتني 
ورم موریس یا ورم اینترنت که بدون آن تهدیدات فعلي وجود 
نداشتند، نخستین ورم اینترنتي به شمار مي رود که بدون نیت 
بد ایجاد و در سال 1988 منتشر شد. موریس با بهره برداري 
هاي  سیستم  در  انتشار  براي  متعدد  هاي  پذیري  آسیب  از 
بود که موجب  اما حاوي خطایي  بود  یونیکس طراحي شده 
از  درصد   10 به  نزدیک  و  شده  منتشر  اندازه  از  بیش  شد 
سیستم هاي متصل به اینترنت را که بیش از 60 هزار رایانه 
ورم  این  که  زماني  در  بیندازد.  کار  از  بودند،  شده  برآورد 
منتشر شد اینترنت هیچ ترافیک یا وب سایت تجاري نداشت 
ها  دانشگاه  دولتي،  هاي  در سازمان  محققان  به  و خسارت 
فایل  و  میل  اي  تبادل  براي  که  بود  محدود  هایي  و شرکت 
از شبکه استفاده مي کردند. با این همه حمله مذکور توسط 
نشریه هاي کثیراالنتشاري مانند نیویورک تایمز پوشش داده 
شد و زنگ خطر درباره ایرادهاي نرم افزاري را براي جامعه 
مهندسي اینترنتي به صدا درآورد و امنیت شبکه را به عنوان 

یک حوزه معتبر تحقیق و توسعه مطرح کرد. 

گوگل و ادغام جي میل و سرويس صوتي  
 

 Google گوگل به تازگي دسترسي به سرویس نوپاي صوتي خود موسوم به 
قابلیت جدید اضافه شده  پذیر ساخته است.  امکان  از طریق جي میل  را   Voice
 Google به  پیام هاي متني ارسال شده  امکان مي دهد  به جي میل، به کاربران 
Voice را به شکل اي میل مشاهده کنند. پاسخگویي به این پیام ها از طریق جي 
میل و طراحي رابط کاربر زیبا و مناسب براي سرویس یاد شده از جمله امکانات 
آن است. هم اکنون گوگل در حال آزمایش قابلیتي است که پخش فایل صوتي یا 
Google Voice را در فضاي جي میل ممکن کند. هم  voicemail در سرویس 
اکنون مشاهده فایل متني پیام ها در جي میل ممکن است، اما پخش فایل صوتي 
آنها امکان پذیر نیست. گفتني است تمامي این قابلیت ها به تدریج به تمامي حساب 

هاي کاربري جي میل افزوده خواهد شد.  

فعالیت ويروس نويسان در 11 سپتامبر  
 

 بدافزارنویسان به مناسبت سالگرد حمالت 11 سپتامبر و با سوءاستفاده از این 
رویداد، بدافزارها و ویروس هاي متعددي را طراحي کرده و در فضاي مجازي 
منتشر کردند. این افراد با طراحي هزاران صفحه وب حاوي کدهاي مخرب اینترنتي 
که در ظاهر حاوي اطالعاتي در مورد واقعه 11 سپتامبر است، تالش کردند کاربران 
را به روش هاي مختلف به بازدید از این صفحات ترغیب کرده و از این طریق 
رایانه هاي آنها را آلوده کنند. برخي از آنها هم صفحات وبي را طراحي کردند که 
در آنها ادعا شده بود رایانه کاربر آلوده به ویروس است و براي پاکسازي آن 
ضروري است کاربر نرم افزار پیشنهاد شده را خریداري کند. بررسي ها حاکي از 

این است که این نرم افزارها حاوي ویروس ها و بدافزارهاي مخرب هستند.  

ساخت گوشي مخصوص نابینايان  
 

 نمونه اولیه گوشي تلفن همراه براي استفاده کاربران نابینا، با کلید هاي منقوش 
الفبایي مخصوص نابینایان( ساخته شد. گوشي یادشده با  به الفباي »بریل« )کد 
نام Touch Braille- B معرفي شده است. گوشي یادشده ساده تر از گوشي هاي 
براي کمک  لمسي  کلیدهاي  داراي  و  است  بازار  در  لمسي موجود  داراي صفحه 
به نابینایان به منظور برقراري ارتباط تلفني است. پیشرفت سریعي که در زمینه 
طراحي و ساخت گوشي هاي تلفن همراه جدید با قابلیت هاي گاه بي نظیر و حتي 
کم نظیر با استفاده از فناوري هاي نوین صورت گرفته، ناخودآگاه تهدیدي براي 
منزوي کردن هرچه بیشتر نابینایان در استفاده از این وسیله کارآمد و مفید شده 
است چرا که با طراحي و تعریف منوهاي پیچیده و پیشرفته و صفحه کلیدهاي 
پذیر  امکان  نابینایان  براي  عماًل  ها  گوشي  این  از  استفاده  نوین،  فناوري  داراي 
نیست. با توجه به موارد ذکرشده، طراحي و ارائه میان افزارهاي ساده مبتني بر 
استفاده از لغات یا کدهاي بریل مي تواند کمک شایاني براي تولید گوشي هاي تلفن 
همراه به شمار آید به نحوي که نابینایان بتوانند به راحتي با استفاده از آنها ارتباط 

و تماس تلفني برقرار کنند.  

مايکروسافت و راه اندازي بنیاد نرم 
افزارهاي متن باز  

 
هدف  با  را   CodePlex Foundation غیرانتفاعي  بنیاد  مایکروسافت  شرکت   
افزایش ارتباط میان انجمن هاي متن باز و شرکت هاي نرم افزاري راه اندازي کرد. 
بنیاد CodePlex با معرفي شرکت هاي نرم افزاري تجاري و کارمندان آنها در 
فضاي متن باز، امیدوار است همکاري بیشتري با پروژه هاي نرم افزاري شخصي 
انجام دهد و شکاف میان نرم افزارهاي متن باز و دنیاي تجاري را از میان بردارد. 
این شرکت بزرگ براي راه اندازي این بنیاد نرم افزاري یک میلیون دالر سرمایه 
گذاري کرده و بسیاري از کارمندان مایکروسافت را براي مدیران ارشد آن در نظر 
گرفته است که از جمله آنها مي توان به »سام رامجي« اشاره کرد که چندي پیش 
با هدف فعالیت بیشتر در حوزه نرم افزارهاي متن باز از شرکت مایکروسافت جدا 
شد. او هم اکنون به عنوان یکي از مدیران داخلي بنیاد CodePlex برگزیده شده 
است. مرکز CodePlex برخالف بنیاد موزیال، GNOME و دیگر بنیادهایي که در 
حوزه نرم افزارهاي متن باز فعالیت مي کنند، در تالش است طیف گسترده پروژه 
هاي نرم افزاري را تحت پوشش قرار دهد. این جریان یک اقدام غیرمنتظره و جالب 

از جانب شرکت مایکروسافت محسوب مي شود.  

پیش بیني رفتار کاربران با تلفن همراه  
 
 

تلفن همراه روباتي مفهومي جدیدي که به اطراف چرخیده و از رفتارهاي کاربر مي 
آموزد ازسوي شرکت طراحي ژاپني Flower Robotics رونمایي شد. این شرکت 
با همکاري KDDI این محصول را که »پوالریس« نام دارد ساخته که تا اندازه یي 
تداعي کننده ام پي تري پلیر رالي سوني است. پوالریس از روبات کره یي شکل و 
خود تلفن تشکیل شده است.این گوي مي تواند به طور خودکار با دستگاه شارژ 
خود جفت شود. تلفن اطالعاتي را درباره رفتار کاربر جمع آوري کرده و آن را 
به گوي ارسال مي کند که این اطالعات را در یک نمایشگر تلویزیوني نمایش مي 
تلویزیون هم مورد  از راه دور  به شکل کنترل  قادر است  تلفن همچنین  دهد.این 
استفاده قرار بگیرد. طبق اعالم شرکت طراح ژاپني، این دستگاه مي تواند اطالعاتي 
مانند طول مسافت هاي طي شده در روز، مبادالت آنالین و اي میل هاي ارسال و 
دریافت شده را جمع آوري کرده و آنها را در بخشي به نام Life Log ذخیره کند 
و سپس شروع به پیش بیني رفتار کاربر و نمایش توصیه هاي مربوط و اطالعات 

دیگر در تلویزیون کاربر کند.  
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ازدواج زن 
ايرانی با مرد 

خارجی
برابر ماده 1060 قانون مدنی: »ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی 
هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
از  مراد  است.  فقهی  جنبه  فاقد  و  بوده  حکومتی  نظامات  از  تأسیس،  این 
»مواردی که منع قانونی ندارد«، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ بدین معنا 
منوط به مسلمان شدن وی و  ایرانی، بدواً  که ازدواج مرد خارجی با زن 

سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. 
لحاظ شرعی  به  دولت،  از  اجازه  مزبور در صورت عدم تحصیل  ازدواج 
صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در 

ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. 
پیش بینی شده  ایران  قوانین  در  خارجی  تبعه  با  ایرانی  زن  ازدواج  امکان 
است. وفق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی 
او  احوال شخصیه  بر  نیز  متعددی  آثار حقوقی  امر،  این  وقوع  با  و  بوده 
مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن 
به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، 

تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. 
باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت 
امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، 
تابعیت نخستین )ایرانی( زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او 

تعلق خواهد گرفت. 
دالیل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد: 
1( اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت 
خود نسبت به تابعیت شوهر و آگاهی از اینکه تابعیت او بر اثر ازدواج به 

تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد. 
2( سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و بر اساس ماده 1105 قانون مدنی، 

آن را موجه می سازد. 
3( اثر وصف تأسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، 
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، 
البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور 

است. 
در خصوص تأثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع خارجه در تابعیت 

زن،2 مرحله متمایز در قانون گذاری ایران دیده می شود: 
 حقوق مالی 

زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی 
شوهر از دست می دهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی 
می شوند و بر اساس تبصره 2 ماده 987 همان قانون، در حقوق آنها نسبت 
به اموال غیرمنقول محدودیت هایی ایجاد می شود؛ بر این اساس، آنها حق 
داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی 
نمایندگان  از  متشکل  کمیسیونی  با  نیز  امر  این  تشخیص  و  ندارند  شود، 

وزارتخانه های خارجه، کشور و اطالعات واگذار شده است. 
ایرانیانی  خروج  قسمت  در  مدنی  قانون   988 ماده  مقررات  این،  وجود  با 
که تابعیت خود را تغییر داده اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود. بنابراین، 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده و دارای آثار 
)طبق  همسر  متبوع  دولت  تابعیت  به  آنها  تابعیت  تبدیل  جمله  از  متعددی، 
به  آنان نسبت  مالکیت  فوق(، محدودیت در حق  قانون  ماده 987   2 سطر 
اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان )تبصره یک و 2 همان 
ماده( است. در این بین، موضوع تبدیل تابعیت یا تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر 
ازدواج با زن ایرانی و امکان بازگشت مجدد زن به تابعیت ایرانی و پیشین 

خویش از اهمیتی ویژه، برخوردار است. 
 بازگشت به تابعیت ايرانی 

ماده 987 قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود 
را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش بینی 
کرده و آن را به عنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر او پذیرفته است. طبق 
قسمت اخیر ماده مزبور، در صورت فوت شوهر یا جدایی، وی می تواند 
با داشتن شرایط 3 گانه مقرر از طریق وزارت خارجه نسبت به بازگشت 
به تابعیت پیشین خود )تابعیت ایرانی( اقدام و بر اساس آن، کلیه حقوق و 

امتیازات متعلق به خود را مجدداً، به خویش تخصیص دهد. 
این شروط عبارتند از: 

غیراکتسابی(  نه  )و  اصلی  تابعیت های  نوع  از  زن  قبلی  ایرانی  تابعیت   )1
باشد. 

2( عامل تغییر و تحمیل تابعیت دوم )تابعیت دولت متبوع شوهر(، یعنی عامل 
ازدواج به طریقی، از جمله جدایی فی مابین یا بر اثر درگذشت مشارالیه، از 

میان رفته باشد. 
ایران  از دولت  او  از سوی  ماده مزبور،  در  مقرر  ترتیب  به  3( سرانجام، 

)وزارت امور خارجه( درخواست شده باشد. 
 ازدواج اتباع خارجی با زنان ايرانی 

گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران 
تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده 106 قانون مدنی و طبق ماده 17 
»قانون راجع به ازدواج، مصوب 23 مرداد 1310 با اصالحات بعدی آن« در 

مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت 
این اساس،  بر  کند.  اجازه، معین  دادن  برای  را  نقطه، مرجعی  باید در هر 
پس  و  آبان ماه 1319 تصویب  در  بدواً  ایرانی،  بانوان  زناشویی  آیین نامه 
از اجرای ماده 1060 قانون مدنی و طبق ماده 17 قانون ازدواج با انجام 

اصالحاتی مصوب شد. 
پروانه  به صدور  اخیرالذکر، وزارت کشور مجاز  آیین نامه  ماده یک  طبق 
داشتن شرایط  رعایت  با  خارجی  اتباع  با  ایرانی  بانوان  زناشویی  ازدواج 

مقرر در آیین نامه مزبور است. 
مدارک و شرایط مذکور در این آیین نامه وفق ماده 2 آن عبارتند از: 

1( تقدیم درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه 
زناشویی به وزارت کشور. 

بودن  بالمانع  بر  مبنی  مرد،  متبوع  کشور  رسمی  مرجع  از  گواهینامه   )2
ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در 
صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت 
کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه 

زناشویی را صادر کند. 
3( در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد 

تشرف مرد به دین مبین اسالم. 
در  شده  موظف  مزبور،  آیین نامه   3 ماده  طبق  کشور  وزارت  همچنین، 
صورت تقاضای زن، عالوه بر مدارک موضوع ماده2، نسبت به تحصیل 

مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند. 
این مدارک عبارتند از: 

1( گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی 
یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد. 

2( گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی 
یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم 
سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران 

اقامت داشته باشد. 
3( گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، 
مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف 
اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اوالد و هرگونه  مرد بیگانه، مبنی بر 
حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و 

طالق پرداخت کند. 
عالوه بر این، طبق تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه مزبور )الحاقی مورخ20/4/49( 
به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمینان و ضمانت در 
از  ایرانی،  زوجه  قبال  در  خارجی  تبعه  زوج  قانونی  وظایف  انجام  حسن 
جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشویی و ادا و اجابت مالی زوجه 
و اوالد تحت حضانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت 
زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طالق، از مشارالیه )تبعه خارجی( 

تأمین مناسب اخذکند. 
بر اساس فرم های مصوب وزارت کشور خواهد  تعهدنامه  این تضمین و 
بود. با وجود این، صدور پروانه زناشویی قائم به وزارت کشور نبوده، بلکه 
به تجویز ماده 4 آیین نامه مزبور، وزارت کشور می تواند نسبت به تفویض 
اختیار به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین، با موافقت وزارت 
ایران در خارج  نمایندگان کنسولی و سیاسی  از  به بعضی  امور خارجه، 
اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در 

محل اقدام و مراتب را به ثبت احوال اعالم کنند. 

 ضمانت اجرای قانونی 
 ازدواج اتباع خارجی با زنان ايرانی 

گرچه، طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج ایرانی 
اجازه  به  موکول  ندارد،  قانونی  منع  هم  که  مواردی  در  خارجی  تبعه  با 
مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت 
کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده 17 مزبور، 
در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب 
تحمل حبس تأدیبی از یک تا 3 سال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه 
نکاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسالمی جرم بوده و مستوجب مجازات 

مقرر در آن است. 
با عنایت به مواد 5، 6 و 7 قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، 
هستند.  ذکرشده  ترتیب  به  ازدواج،  واقعه  ثبت  به  ملزم  و  نبوده  مستثنا 
به عالوه، برابر بندیک ماده 45 اصالحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی 
با رعایت ماده 1060 قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت 
واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی )قبل از تحصیل اجازه مخصوص 
بند 3 همان ماده،  از وزارت کشور( خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق 
جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسالمی،در 
شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه ها در جریان رسیدگی 
به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق 
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و 
انقالب به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا 
اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. ضمنا، طبق 
کشور  رسمی  اسناد  دفاتر  کلیه  به  ثبتی،  بخشنامه های  مجموعه   184 بند 
ابالغ شده است که در صورت عدم تحصیل اجازه از وزارت کشور توسط 
اتباع خارجی در ازدواج با زنان ایرانی، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه 

خودداری کنند. 
اتباع خارجی با فرض رعایت ماده 17  با  ایرانی  در صورت ازدواج زنان 
قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند 185 مجموعه 
بخشنامه های مزبور، اعالمیه ای شامل »نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج، 
شماره گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج 
و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه نامه ازدواج به عمل آمده 
طبق ماده 17 قانون مزبور، اقامتگاه )محل سکونت( زوجین و شماره برگ 
)نیروی  به شهربانی  ثبت محل  به وسیله  آن«  هویت زوج و محل صدور 

انتظامی( مربوطه ارسال و مرجع اخیر الذکر، مطابق مقررات، مراتب را به 
دفتر ثبت احوال اطالع خواهد داد. 

با وجود این ، گرچه ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی که منع قانونی 
نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت های اجرایی و 
قانونی مذکور مترتب است ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی 
قوه قضائیه »کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ 
شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد 
تقاضای  فیمابین،  ازدواج  به صحت  توجه  با  و  است  اشکال  فاقد  شده اند، 
ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش 
نیست.« به عالوه، گرچه »ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید 
به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد 
و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم 
کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید 
به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع 

صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.« 
همچنین،براساس نظریه مشورتی شماره 5082/7 اداره کل مزبور؛ »... با 
است،  الزامی  مملکتی  مقررات  نظر  از  آن  رعایت  هم  ازدواج شرعی  وقوع 
بنابراین در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر 
که  مقاماتی  یا  کشور  وزارت  از  اجازه  تحصیل  کنند،  ثبت  ازدواج  رسمی 
وزارت مزبور تعیین کرده است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد 
از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مزبور، سایر مدارک الزم 

موکول به نظر مراجع مربوطه است«. 
 اختالف تابعیت زن و مرد 

آن، زمانی است که زن و شوهر از جهت تابعیت به مانند ازدواج، زن تبعه 
ایرانی با مرد تبعه خارجی، دارای اختالف باشند، این قاعده که »نکاح، تابع 
قانون ملی زن و شوهر است«، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر 
باشند،  تابع یک دولت  دو  مادام که زوجین، هر  و  اجرا می  شود  کشورها 
تبعه یک  قاعده فوق بالاشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد  اجرای 

دولت 
یک  ردیف  شقوق  برخالف  مذکور  قاعده  اجرای  نباشند؛  فوق(  ترتیب  )به 
تعیین شرایط  در چنین صورتی، برای  زیرا  بود،  اشکال خواهد  2موجد  و 
ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطالن آن، اختالف نظر وجود داشته و به 

طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد. 
به عالوه، به استناد ماده 978قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت 
باقی  ایرانی خود  تابعیت  در  ایرانی، وی  زن  به  خارجی  تبعه  متبوع  دولت 
مالی  و  شخصی  روابط  در  اختالف  ایجاد  صورت  در  لکن  ماند،  خواهد 
آنها)زوجین( در ایران، از جمله حصول به اختالف در خصوص مواد 1102 
و 1118 قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه دادگاه ذی صالح برای 

رسیدگی و حل و فصل موضوع ، دارای اهمیت است. 
با وجود این، قانون مدنی ایران در این گونه موارد، قائل به ترجیح قانون 
آن   963 ماده  طبق  زیرا،  است.  خارجه  تبعه  همان  یا  زوج  متبوع  دولت 
قانون:»اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع 
قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.« بنابراین، اگر زن ایرانی که دارای 
ایران، خود را مجاز به همه نوع  با استناد به قانون  شوهر خارجی است 
تصرف در اموال خود بداند، در حالی که قانون دولت متبوع شوهر، زن را 
مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را 

به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست. 
 طالق بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت 

بر  احوال شخصیه  به  مربوط  مسائل  بیشتر  در  زوج  متبوع  دولت  قانون 
نیز  کشورها  عمده  قوانین  در  و  شناخته شده  مرجح  زوجه  متبوع  قانون 
تابعیت شوهر به زن، متعاقب ازدواج تحمیل می شود، لذا موضوع طالق را 
نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، به نحوی که ماده 963 
قانون مدنی ایران نیز موید آن است چه، به موجب این ماده؛ » اگر زوجین 
تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت 

متبوع شوهر خواهد بود.« 
 اقامتگاه 

»وحدت  شوهر«،  و  زن  تابعیت  وحدت  »اصل  بر  عالوه  ایران،  حقوق  در 
پذیرفته شده  نیز  مدنی  1114قانون  و  مواد1005  وفق  نیز  آنان  اقامتگاه« 
است. طبق مفاد ماده 1005 آن قانون، »زن باید در منزلی که شوهر تعیین 

می کند، سکنی گزیند...« 
عالوه بر این، زن می تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای 

خود اقامتگاه داشته باشد. 

 روابط بین ابوين، اوالد و قیمومیت 
طبق ماده 964 قانون مدنی، »روابط بین ابوین و اوالد، تابع قانون دولت 

متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد.« 
در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها 
در  اختالف  بروز  و  فی مابین  تابعیت  تعداد  صورت  در  لکن  است،  حاکم 
مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختالف 
قانون مدنی؛»والیت  ماده 965  دادگاه حاکم خواهد شد. وفق  و  قانون  در 
قانونی... بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.« بنابراین، اگر 
یک طفل ایرانی، ولی خارجی داشته باشد، طرز اجرای حق قانونی ولی طبق 
بوده،  مولی علیه)طفل(  متبوع  دولت  همان  واقع،  در  که  ایران  دولت  قانون 
قوانین  براساس  را  والیت خود  نمی تواند حق  خارجی  ولی  و  بود  خواهد 

دولت متبوع خویش اعمال کند. 
احوال  موارد  از  دیگر  یکی  عنوان  به  قیمومیت  خصوص  در  همچنین، 
شخصیه، طبق همان ماده»... نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی 
علیه خواهد بود.« زیرا، فرض مقنن در خصوص والیت قانونی و نصب قیم 
و ایجاد قیمومیت، حمایت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع 

مولی علیه بوده و نه برای حفظ منافع ولی یا قیم قانونی آنها.
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پیرترين زن عربستانی در 
سن 140 سالگی درگذشت.

 این زن در استان ابوعریش عربستان زندگی می کرد. او در طول زندگی اش به بیمارستان و 
مراکز درمانی مراجعه نکرده و همیشه از رفتن به مکان های یاد شده خودداری می کرده است. 
این پیرزن بدون خدمات برق و کولر زندگی می کرد و خانه اش را با فانوس روشن می کرده است. 

او هیچ گاه اجازه نداد به خانه اش برق رسانی شود. 
پیرزن عربستانی معتقد بود کولر افراد را به بیماری مبتال می کند. او به خاطر عزت نفسی که 
نزدیکانش  از آشنایان و  اینکه بسیاری  به رغم  را دریافت نمی کرده  اجتماعی  داشته کمک های 
اصرار می کردند کمک های اجتماعی را دریافت کند. پیرزن عربستانی با نگهداری دام و احشام و 

کمک مالی خویشاوندانش هزینه زندگی خود را تأمین می کرده است. 

سیستم حفاظتی مهدی 
 CCTV - ALARM

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

078 7787 7466
با ضمانت   اقساط نقد    

ازدواج مرد 75 ساله با دختر 13 ساله
یک مرد 75 ساله بنگالدشی با دختر 13 ساله ازدواج کرد.

از مرد بنگالدشی 58 دالر پول قرض  این دختر  باره نوشت: پدر  این  روزنامه دیلی استار در 
این مرد در  بازسازی کند. خانه  بود،  اثر گردباد ویران شده  تا خانه اش را که در  بود  گرفته 
روستای بانیموردن بنگالدش قرار دارد. مرد 75 ساله از پدر این دختر خواسته بود یا قرضش 
ادای قرضش را  این دختر که توانایی  او درآورد. پدر  یا دخترش را به همسری  ادا کند و  را 
نداشته، دخترش را به مرد 75 ساله فروخته است. مرد 75 ساله 4 سپتامبر با دختر 13 ساله 
ازدواج کرده است. او 2 دختر و 2 پسر و تعدادی نوه دارد. قوانین بنگالدش از ازدواج دختران 
کم سن و سال جلوگیری می کند. پلیس خانه مرد 75 ساله را جست وجو کرده، اما این دختر را 

نیافته است. تالش برای جست وجوی دختر نوجوان ادامه دارد. 

قاتالن جوان ايرانی در ايتالیا 
دستگیر شدند

بازپرس جنايی پايتخت در پی دستگيری دو متهم به قتل ايرانی در ايتاليا در نامه يی 
به پليس بين الملل خواستار انتقال متهمان به تهران شد. اين درخواست به اين دليل 
مطرح شده که متهمان در ايران مرتکب قتل شده اند و توسط کارآگاهان جنايی پليس 

آگاهی تحت تعقيب قرار داشتند. 

 آتش سوزی
ساعت 19 روز 13 خردادماه ماموران کالنتری مصطفی خمینی و آتش نشانی به خیابانی رفتند که گزارش 
شده بود در آنجا یک خودروی پیکان طعمه حریق شده است. درهای باز اتومبیل سفیدرنگ گویای آن بود 
که این حریق عمدی است و آتش افروزان پس از پیاده شدن از پیکان آن را به آتش کشیده اند. دقایقی بعد 
شعله ها مهار شد و ماموران درصدد برآمدند از جزییات این حادثه اطالعاتی کسب کنند اما پیش از آنکه 
به این هدف برسند خود را در برابر معمایی پیچیده تر دیدند. در فاصله کمی از پیکان یک جنازه قرار داشت 
که آثار ضربات متعدد چاقو روی آن مشهود بود. جای هیچ تردیدی وجود نداشت که جوانی ناشناس 
قربانی یک جنایت شده است. پس از گزارش موضوع به حسین اصغرزاده- بازپرس ویژه قتل- و حضور 
کارآگاهان جنایی در محل حادثه نخستین احتمالی که مطرح شد حول محور ارتباط جسد با پیکان سوخته 
می چرخید. این فرضیه درست از کار درآمد و کارآگاهان متوجه شدند قربانی صاحب 21 ساله خودرو به 

نام سعید است که والدینش یک روز قبل ناپدید شدن او را به پلیس گزارش داده بودند. 

 شناسايی قاتالن
وارد کردن ضربات پیاپی چاقو و قمه به سعید هیچ انگیزه یی غیر از انتقام جویی یا مسائل ناموسی نمی 
توانست داشته باشد. بنابراین تحقیق درباره زندگی خصوصی پسر 21 ساله در دستور کار قرار گرفت 
و کارآگاهان متوجه شدند او با دختری به نام محبوبه در ارتباط بود. بازجویی از این دختر راز جنایت را 
فاش کرد. محبوبه گفت من با سعید رابطه داشتم و دایی هایم وقتی این موضوع را فهمیدند خیلی عصبانی 
شدند و گفتند قصد دارند سعید را بکشند. حاال هم احتمال می دهم آن دو قتل را انجام داده باشند. بعد از 
اینکه هویت مظنونان اصلی پرونده به نام های حسین و صابر فاش شد دختر جوان به دستور پلیس با آنها 
قرار مالقاتی ترتیب داد. دو متهم در حالی خود را به محل قرار رساندند که ماموران از پیش آنجا را تحت 
نظر گرفته و خود را برای دستگیری آنها آماده کرده بودند. اما حسین و صابر به محض اینکه از دامی که 

برایشان پهن شده بود باخبر شدند پا به فرار گذاشتند و در جریان تعقیب و گریز برنده بازی شدند. 

 دستگیری
کارآگاهان پس از فرار متهمان از حلقه محاصره پلیس تحقیقات مجددی را برای شناسایی محل اختفای آن 
دو انجام دادند ولی به نتیجه یی نرسیدند تا اینکه بعد از مدتی خبردار شدند دو برادر از ایران خارج شده 
اند اما معلوم نبود به کدام کشور پناه برده اند. به این ترتیب مکاتباتی با پلیس بین الملل صورت گرفت تا 
اینکه چند روز پیش پلیس ایتالیا اعالم کرد حسین و صابر را حین نزاع خیابانی دستگیر کرده است. پس 

از اعالم این خبر بازپرس اصغرزاده خواستار استرداد متهمان به ایران شد. 

 قتل های خانوادگی
افسران جنایی همزمان با دستگیری متهمان قتل جوان 21 ساله از دو جنایت خانوادگی رازگشایی کردند 
و توانستند متهمان را پشت میز بازجویی بنشانند. یکی از این قتل ها ساعت 2بامداد روز 13 شهریور در 
منطقه مهرآباد جنوبی به وقوع پیوست. ماموران زمانی که به محل حادثه رفتند تصور می کردند یک نزاع 
منجر به جرح رخ داده است اما لحظاتی پس از حضور آنها یکی از مجروحان به نام کاظم جان خود را از 
دست داد. مجروح دیگر برادر کاظم به نام کریم بود که او نیز مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته بود. 

کریم به ماموران گفت برادر همسرش این حادثه را رقم زده است.
او توضیح داد؛ من و همسرم با هم اختالف داشتیم. شب- شب حادثه- فرید برای اطالع از دلیل اختالف ما 
به منزل مان آمد. من و برادرزنم به پشت بام رفتیم تا با هم صحبت کنیم اما مشاجره یی بین ما درگرفت 
و او با چاقو مرا زد. در این هنگام برادرم که در طبقه پایین بود با شنیدن صدای من به پشت بام آمد و 
او نیز با چاقوی فرید زخمی و سپس فوت شد. از آنجا که متهم فرار کرده بود ماموران برای دستگیری 
اما مدعی شد زمان درگیری چاقو  اینکه باالخره این جوان خودش را تسلیم کرد  تا  افتادند  او به تکاپو 
همراه نداشته است با این وجود کارآگاهان معتقد هستند ادعای این متهم با واقعیت مطابقت ندارد. سرهنگ 
لیراوی - معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران- درباره این پرونده گفت؛ درصد باالیی از 
درگیری های منجر به قتل درگیری های خانوادگی است و بسیاری از متهمان بدون قصد قبلی و صرفًا بر 
اثر بروز عصبانیت آنی مرتکب قتل می شوند. از سوی دیگر آسانی دسترسی به انواع چاقو عاملی شده 

که به صورت مستقیم زمینه ساز بسیاری از جرائم منجر به قتل است.
پرونده دیگری که کارآگاهان توانستند از آن رازگشایی کنند مربوط به درگیری خانوادگی سه زن است 
که در جریان آن یکی از زنان بر اثر اصابت سرش با زمین جان باخت.ساعت 4 بعدازظهر شنبه ماموران 
کالنتری جوادیه از طریق مرکز فوریت های پلیس 110تهران از وقوع یک درگیری باخبر شدند و با حضور 
در محل حادثه دریافتند یک زن میانسال به نام فاطمه حین مشاجره با یک مادر و دختر از ناحیه سر به 
زمین خورده و فوت شده است. متهمان قتل زن میانسال، صغرا و سمیه به ترتیب 54 و 23 ساله هستند 
و فرزند فاطمه داماد آنها است. ماموران سمیه و صغرا را دستگیر کردند و در بازجویی مشخص شد 
سمیه به همراه شوهرخواهرش یک مغازه میوه فروشی دایر کرده بود اما فرزند فاطمه سهم او را از سود 
پرداخت نمی کرد و همین امر باعث شد سمیه با مادر دامادش درگیر شود و از وی بخواهد فرزندش را 
راضی کند سهم او را بدهد. سمیه در بازجویی ها گفت؛ هنگام بحث بر سر این موضوع درگیری میان ما 
باال گرفت و بدون آنکه متوجه شوم فاطمه را به عقب هل دادم که فاطمه به زمین خورد و فوت شد. بنا بر 
این گزارش اکنون سمیه به اتهام قتل عمد و صغرا به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل از سوی بازپرس 

جنایی تهران روانه بازداشتگاه شده اند.

پیدا نشدن رگ محکوم اعدام را به تعويق انداخت  
 

 اجرای حکم اعدام یک محکوم به مرگ در آمریکا پس از اینکه مأموران اجرا، ساعت ها تالش 
ناموفقی را برای پیدا کردن رگ های وی داشتند یک هفته به تعویق افتاد.تد استریکلند فرماندار 
اوهایو با صدور فرمانی اجرایی این اعدام را یک هفته به تعویق انداخت که در آن اعالم شده 
مشکالت پیش آمده در روند تزریق داروهای اجرای اعدام نیازمند ایجاد تأخیری یک هفته ای 
بوده است. به نوشته سی ان ان بر اساس اسناد موجود تالش برای یافتن رگی مناسب برای 
تزریق مواد مرگبار به بدن محکوم حدود دو ساعت به طول انجامیده است. این زندانی 52 
ساله با نام بروم در سال 1984 محکوم به قتل یک دختر 14 ساله در کلیولند شده بود. در 
می 2006 هم اجرای حکم اعدام جوزف کالرک در اوهایو به روش تزریق مرگبار حدود 90 
دقیقه به دلیل مشکل در یافتن رگ به طول انجامید و زمانی که مأموران موفق به پیدا کردن 

رگ شدند محکوم غش کرد.

دستگیری مرد چاقی که اسلحه  را زير اليه های 
پوستش مخفی کرده بود!

رسانه های دولتی آمریکا اعالم کردند: ماموران زندان منطقه »هوستون« در ایالت تگزاس در آمریکا یک 
مرد چاق را به اتهام مخفی کردن اسلحه در زیر الیه هایی از پوستش و وارد کردن این اسلحه به زندان 
ایالتی دستگیر کردند. رییس زندان مرکزی »هوستون« در ایالت تگزاس در مصاحبه ای با شبکه خبری 
فاکس نیوز، گفت: »جورج ورا« 25 ساله روز گذشته توسط ماموران پلیس ایالتی به اتهام کپی غیر مجاز 
سی دی دستگیر شد و قرار بود در یکی از بازداشتگاه ها، دوران محکومیت سه هفته ای خود را بگذراند. 
اما ماموران حین بازرسی بدنی از این مرد که 227 کیلوگرم وزن دارد، متوجه شدند او یک اسلحه را به 
گونه ای ماهرانه زیر الیه هایی از پوستش مخفی کرده و قصد دارد آن را وارد بازداشگاه کند. این مقام 
مسوول افزود: ماموران پس از خارج کردن اسلحه، این مرد سنگین وزن چاق را به زندان ایالتی منتقل 
کردند و او به اتهام کپی غیر مجاز سی دی و حمل اسحله گرم توسط دادگاه عالی ایالتی به 12 ماه حبس 

و پرداخت جریمه 350 هزار دالری محکوم شد.
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رنج هاي يک زن 
حمیده گودرزی

جراحت روي صورت لیال حکایت از درگیري سختي داشت. گویي قبل از آن که بتواند از خود دفاعي 
داشته باشد ناغافل از سوي یک مهاجم آشنا مورد حمله قرار گرفته بود. او در حالي که سعي مي کرد با 
گوشه روسري اش زخم عمیق روي صورتش را از مقابل نگاه هاي پرسشگر دیگران دور کند آرام پرونده 
شکایتش را روي میز بازپرس شعبه ششم دادسراي ناحیه 16 گذاشت و سپس روي صندلي نشست و 
چشمان بي رمقش را به زمین دوخت و بي اختیار لحظه، لحظه هاي زندگي از ذهنش گذشت. هرچه فکر 
کرد در میان خاطراتش چیزي جز نگاه هاي خصمانه اي که از هر سو او را نشانه گرفته بودند نیافت. انگار 
همه افرادي را که در این دنیا مي شناخت براي از بین بردن او دست به یکي کرده بودند. زن 22 ساله در 
حالي که روزهاي سخت زندگي اش را مرور مي کرد ناخودآگاه به گریه افتاد و با دستان لرزان قطره هاي 
اشک را از روي گونه هایش پاک کرد. در همین هنگام صداي قاضي »امرجي« ـ بازپرس پرونده ـ که او 
را براي رسیدگي به پرونده اش به زبان آورده بود افکارش را بهم ریخت. آرام مقابل قاضي ایستاد و در 
حالي که جراحت هایش را نشان مي داد، گفت: همسر موقتم یک آدم خالفکار و تحت تعقیب است که مرا 
به این روز انداخته است. بعد هم با صداي بغض آلود ادامه داد: آقاي قاضي من آدم بدبختي هستم که 
انگار همزمان با تولدم تمام نحسي هاي زمانه نیز همراهم آمد. او که تصور مي کرد سنگ صبوري پیدا 
کرده گفت: »آقاي قاضي من پدرم را مقصر اصلي تمام بدبختي هایم مي دانم. چون او فرد بداخالقي است 
و همیشه سر هر موضوعي دعوا راه مي اندازد. شاید هم به خاطر همین رفتارش بود که وقتي خانواده 
مادرم فهمیدند که او قصد ازدواج با دخترشان را دارد بشدت مخالفت هاي خود را اعالم کردند. اما پدرم 
دست بردار نبود و با سماجت بسیار سرانجام موافقت آنها را گرفت و با مادرم ازدواج کرد. متأسفانه 
از همان ابتداي زندگي، مادرم به خاطر پرخاشگري هاي پدرم یک روز خوش ندید. به همین دلیل مادرم 
چندین بار پس از درگیري هاي شدید قهر کرد و به خانه پدرش رفت، اما پدرم هر بار با التماس او را به 
خانه برمي گرداند و قول مي داد که رفتارهاي بدش را تکرار نکند اما چند روز بعد دوباره وضعیت مثل 
سابق مي شد. بنابراین مادرم احساس کرد شاید وجود یک بچه وضعیت زندگي شان را تغییر دهد اما باز 
هم فایده اي نداشت چرا که با تولد من وضع از آن هم که بود بدتر شد. حاال دیگر به غیر از مادرم، من 
نیز مورد بي مهري پدرم قرار داشتم. او به بهانه کار زیاد هر شب دیر به خانه مي آمد و بر سر هر مسئله 
کوچکي داد و فریاد راه مي انداخت و دق دلي هایش را سر من و مادرم خالي مي کرد. تقریبًا زندگي براي 
ما به یک جهنم تبدیل شده بود. اما مادر براي نگهداري و آینده ام مجبور بود تا این شرایط بسیار سخت 
را تحمل کند. وقتي به 12 سالگي رسیدم در بین فامیل و دوستان زمزمه هاي عشق جدید پدرم شنیده 
شد. پدرم چند ماه بعد از تولدم به زني به نام »سهیال« که از همکارانش بود عالقه مند شده و مدتي بعد 
هم او را به عقد موقت خود درآورده بود. در این میان مادرم وقتي به موضوع مشکوک شد بارها در 
این باره با پدرم صحبت کرد اما او به طور کلي منکر چنین ماجرایي شد. البته مادر، چندین بار هم به 
خاطر سوءظنش بشدت کتک خورده بود، اما کتمان هاي پدرم سودي نداشت چرا که یک روز سهیال به 
خانه ما آمد و تمام حقایق را فاش کرد. پدرم هم وقتي از دیدار دو همسرش باخبر شد به طرفداري از 
سهیال پرداخت و به مادرم گفت که باید هرچه زودتر خانه را ترک کند. بدین ترتیب مادرم برخالف میلش 

از پدرم جدا شد و دادگاه هم مسئولیت نگهداري از مرا به پدرم سپرد. از آن زمان به بعد من که فقط از 
حمایت هاي مادرم برخوردار بودم باید با پدر و نامادري زندگي مي کردم. 

این در حالي بود که هر روز به بهانه هاي مختلف از سوي آنها کتک مي خوردم. بدرفتاري هاي آنها با 
تولد سه فرزند قد و نیم قد سهیال نیز بیشتر شد. 20 ساله که شدم نامادري با زور و تهدید از من خواست 
با یکي از بستگانش به نام »امیر« ازدواج کنم. امیر را چند بار در میهماني هاي خانوادگي دیده بودم. او 
جواني خوش برخورد بود و در این دیدارها به من ابراز عالقه کرده بود. اما به دلیل عالقه زیادي که به 
ادامه تحصیل داشتم به او اعتنایي نکردم. با این حال او مادرش را براي خواستگاري فرستاده بود که 
بشدت مخالفت کردم. اما نامادري دست بردار نبود. او براي آن که چشم دیدنم را نداشت دائم از من نزد 
پدرم بدگویي مي کرد. پدرم نیز به طرفداري از سهیال مرا به باد کتک مي گرفت. بنابراین وقتي خود را 
بشدت در مخمصه دیدم، از سر ناچاري قبول کردم با امیر ازدواج کنم. با امید و آرزوي خوشبختي پاي 
سفره عقد نشستم اما غافل از این که شوهرم مردي بیکار و معتاد به کراک بود. ضمن این که مجبور 
بودم در خانه پدر و مادر شوهرم که ساکن شهر دیگري بودند، زندگي کنم اما افسوس در خانه شوهر 
نیز یک روز خوش ندیدم. تا این که پس از یک سال زندگي پر از سختي و نامالیمات، با بخشش مهریه 
200 سکه طال، طالق گرفته و به خانه پدر برگشتم. اما در خانه پدر نیز اوضاع مثل گذشته بود. از سوي 

دیگر به دلیل این که مادرم با مرد دیگري ازدواج کرده بود، نتوانستم نزد او بروم. 
تقریبًا طعم  به تهران آمدم و در یک شرکت مشغول به کار شدم و خانه اي هم اجاره کردم.  بنابراین 
آرامش را چشیده بودم که صحبت هاي یکي از همکارانم مرا بشدت تحت تأثیر قرار داد. او پیوسته مرا 
تشویق به ازدواج مي کرد و مي گفت: در این شهر بزرگ یک زن نمي تواند تنها زندگي کند و... باالخره هم 
آن قدر این حرف ها را در گوشم خواند تا این که یکي از آشنایانش به نام بهنام را به من معرفي کرد و 
گفت او در کار خرید و فروش پوشاک است و مي تواند بهترین زندگي را مهیا کند. بدین ترتیب مقدمات 
آشنایي ما را فراهم کرد و بهنام هم به محض آشنایي، دائم به من ابراز عالقه شدید مي کرد غافل از این که 
سعي دارد با چرب زباني فریبم دهم. بعد هم با خانواده اش آشنا شدم. با رضایت خانواده بهنام براي آن 
که همدیگر را بهتر بشناسیم، چند ماهي به عقد موقتش درآمدم. روزهاي اول بهنام و خانواده اش با من 
خوش رفتاري مي کردند. من نیز فکر مي کردم بهنام بهترین مرد دنیا است اما هنوز چند ماهي نگذشته بود 
که فهمیدم بهنام و خانواده اش خالفکارند و پلیس در تعقیب شان است. این در حالي بود که مادر شوهرم 
به محض این که فهمید از مسائل زندگي شان باخبر شده ام، با ناراحتي از من خواست با بهنام قطع رابطه 
کنم. در حالي که بشدت ناراحت و عصبي شده بودم، سعي کردم بهنام را براي همیشه فراموش کنم اما 
او یک روز با موتوسیکلت اش سد راهم شد و به تصور این که او و خانواده اش را به پلیس معرفي کرده ام، 
با چاقو ضربه اي به صورتم زد و بالفاصله گریخت. من هم توسط مردم به بیمارستان منتقل شدم. حاال 
هم از بهنام شکایت دارم. بازپرس پس از شنیدن صحبت هاي زن جوان، دستور بازداشت بهنام را صادر 
کرد. مأموران پلیس آگاهي تهران نیز بعد از چند روز تحقیق، متهم را دستگیر کردند و دریافتند او از 
افراد خالفکار و موادفروشان خرده پاي جنوب تهران است. بهنام پس از اعتراف به جرایمش، با دستور 

بازپرس راهي زندان شد. 

ماجرا

پیامک هايي براي جدايي عروس و داماد 

راز پیامک هایي که جدایي زوج جواني را به دنبال داشت، در تلفن همراه پدر نوعروس کشف شد. 
تسلیم  با  و  رفت   7 ناحیه  دادسراي  دادیاري  دوم  به شعبه  کیوان  نام  به  مرد جواني  قبل  چندي 
شکایتي به دادیار اعظمي گفت: سال گذشته از طریق یک آشناي خانوادگي با دختري به نام »ناهید« 
آشنا شدم که در پي بررسي و تحقیقات الزم، به خواستگاري رفته و پس از تشریفات سنتي، زندگي 
مشترک مان آغاز شد. هنوز چند روزي از ازدواج مان نگذشته بود که پیامک بسیار عجیبي دریافت 
کردم. در این پیام تلفني فرد ناشناسي از من خواسته بود هر چه زودتر همسرم را طالق دهم. ابتدا 
فکر کردم پیامک اشتباه برایم ارسال شده است اما به مرور زمان با دریافت پیامک هاي مشابه، 
رفته رفته احساس کردم پاي یک رقیب به زندگي ام باز شده. در حالي که بشدت عصبي و ناراحت 
بودم، چندین بار با شماره اي که برایم پیامک مي فرستاد، تماس گرفتم اما پاسخي نگرفتم. در حالي 
برخوردهاي  رفتارهاي غیرعادي و  ناگهان متوجه  بیشتر مي شد،  به همسرم  که هر روز شک ام 
غیرطبیعي اش شدم. او برخالف گذشته با من بدرفتاري مي کرد و مدعي بود پاي زن دیگري در 

زندگي ام است. 
وقتي موضوع را بررسي کردم، متوجه شدم فرد ناشناسي با همان شماره، پیامک هایي نیز براي 
زندگي  براي  مناسبي  فرد  که من  و مدعي شده  کرده  بدگویي  از من بشدت  و  فرستاده  همسرم 
نیستم و ضمن این که زن دیگري هم دارم. بنابراین تازه فهمیدم علت اصلي برخوردهاي همسرم 
چه بوده است. حاال هم براي یافتن مزاحم ناشناس که قصد برهم زدن زندگي مشترک مان را دارد، 
درخواست کمک دارم. دادیار پس از شنیدن اظهارات این مرد، به بررسي موضوع پرداخت. با این 
وجود پیامک هاي ارسالي براي عروس و داماد به قدري زندگي آنها را تحت تأثیر قرار داده بود که 
قبل از شناسایي مزاحم، به طور توافقي از هم جدا شدند. با این وجود، تحقیقات قضایي در این باره 
همچنان ادامه یافت تا این که مالک خط تلفن همراه مورد نظر شناسایي شد. مرد جوان نیز گفت: خط 
تلفن را به تازگي از مردي به نام »هوشنگ« خریده است. وقتي بیگناهي وي اثبات شد، فروشنده 
خط تلفن به دادسرا فرا خوانده شد اما او نیز منکر اطالع از موضوع ارسال پیامک ها شد. با این 
حال شاکي به محض حضور در دادسرا، بالفاصله در کمال ناباوري با پدرزن سابقش – هوشنگ- 
روبه رو شد. متهم همچنان خود را از ماجرا بي اطالع نشان مي داد که کارشناسان پس از بررسي 

متن پیامک ها، اعالم کردند همه پیام ها از سوي یک نفر- هوشنگ- ارسال شده است. 
متهم که چاره اي جز بیان حقیقت نداشت، سرانجام وقتي با مدارک و مستندات علمي روبه رو شد، 
لب به اعتراف گشود و گفت: ناهید تنها دخترم بود و من عالقه بسیار زیادي به او دارم. به همین 
او برایم امکان پذیر نیست. وقتي برایش خواستگار آمد و برخالف میل باطني ام  از  خاطر جدایي 
جواب مثبت داد، به خود لرزیدم. به همین خاطر تصمیم گرفتم به هر شکل ممکن مانع ازدواجش 
شوم که نشد. با این حال وقتي به خانه بخت رفت، از شدت دلتنگي تصمیم گرفتم تا با فرستادن 
پیامک هاي تهدیدآمیز، دامادم را براي طالق همسرش تحریک کنم که موفق شدم اما حاال بشدت 
پشیمانم. چرا که مي دانم با زندگي دخترم و دامادم بازي کرده ام. زن جوان و همسر سابقش که با 

اطالع از این موضوع، بهت زده بودند، از ادامه شکایت منصرف شدند. 
با این وجود، رسیدگي به پرونده از جنبه عمومي جرم ادامه دارد. ضمن این که با میانجیگري چند 

تن از بزرگان فامیل، احتمال ازدواج و آشتي زن و مرد جوان نیز قوت گرفت. 



سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ،

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

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

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

انواع سفارشات کیک عروسی و تولد پذيرفته می شود
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

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

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698

کالسهای آموزش زبان فارسی جهت 
خواندن، نوشتن و مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
       The Quaker Meeting House

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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خانه و خانواده

اين حق شماست که به ازای کمترين پرداخت ممکن،
 بیشترين دريافت ممکن را داشته باشید.

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

جايگاه حلقه ازدواج 
از گذشته های بسیار 

دور تا امروز

صدای همهمه و شادی در فضای اتاق می پيچد و 
نقل و سکه روی سر عروس و داماد چون باران 
فرو می ريزد و اينک حلقه ها که نشانه پيوندی 
دائمی است بر انگشتان آن دو می درخشد و اين 
يعنی پايبندی و تعهدی هميشگی برای يک زندگی 
که  ايد  کرده  فکر  اين  به  وقت  هيچ  اما  مشترک، 
چرا حلقه به دست کردن، خود جزئی از مراسم با 
چپ  انگشت  در  حلقه  چرا  يا  است  ازدواج  شکوه 

بايد قرار بگيرد؟ 
اندکی تحقيق و کاووش در تاريخچه حلقه به  با 

راحتی پاسخ اين سواالت را در می يابيد. 
در  هم  و  ازدواج  دوره  در  هم  حلقه،  از  استفاده 

دوره نامزدی تاريخچه ای طوالنی دارد. 

● جايگاه حلقه در ديگر تمدن ها 

در یونان مدرن، دو حلقه مورد استفاده قرار می گرفت، حلقه طالیی 
برای داماد و حلقه نقره برای عروس که به نشانه یگانگی و برابری 
مبادله می شد ولی در واقع ارزش بیشتر حلقه مردان نشان دهنده 
موقعیت آن ها بود.در میان یهودیان قدیمی انتخاب عروس همواره 
به وسیله بزرگ ترها و والدین انجام می شد و سپس این انتخاب 
با انجام عقد و پیمان زناشویی که همراه با هدایایی بود تثبیت می 
شد.در انجیل اشاره ای به حلقه نامزدی نشده است، اما در پیدایش 
حلقه به عنوان نماد وفاداری و دوستی اشاره شده است، عقیده ای 
نیز وجود دارد که در دوره حضرت موسی)ع( حلقه وجود نداشته 

اما در دوره های بعد به وجود آمده است. 
در دوره ای نیز حلقه آهنی موسوم بوده که به نشانه تعهد برای 
عروس فرستاده می شده این حلقه آهنی به عنوان نماد دوام پایداری 

ازدواج ساخته می شده است. 
البته در دوره های قبل حلقه هایی از جنس برنج و مس نیز دیده 
حلقه  تنها شکل  همیشه  حلقه ساده  یک  نیز  نظر شکلی  از  و  شده 
ازدواج نبوده و گاهی اشکال مختلفی روی آن تراشیده و کنده کاری 
شده است مثل یک کلید برای نشان دادن اقتدار خانگی زن.در قرن 
های 15 و 16 ایتالیایی ها از حلقه ازدواجی استفاده می کردند که 

عمدتا از جنس نقره بود و با مینای سیاه مینا کاری می شد. 
اروپاییان قرون وسطی نیز ازالماس برای حلقه استفاده می کردند 
و قدرت آن را حافظ پیمان ازدواج می دانستند.دهقانان ایرلندی نیز 
بر این عقیده بودند که ازدواج بدون حلقه ای از جنس طال قانونی 

و مشروع نیست. 

● خورشید و ماه نیز نمادی از حلقه بود 

در ارکنی )منطقه ای در اسکاتلند( دو میدان بزرگ به احترام ماه و 
خورشید وجود داشت. قرن ها پیش اگر دوشیزه ای قصد ازدواج 
داشت به گردش دور سنگ می پرداخت که به نام ماه نام گذاری 
شده بود و پسر نیز به دور حلقه خورشید می گشت؛ سپس هر دو 
در محل سنگی که نام آدین )خدای خدایان( نام گذاری شده بود به 
یکدیگر می رسیدند و آن ها به این وسیله وفاداری و تعهد نسبت به 

یکدیگر را اعالم کرده و زن و شوهر می شدند. 

● حلقه تنها در انگشت قرار نمی گرفت 

در ایسلند که نامزدی و ازدواج هر دو به وسیله پول پذیرفته می شد 
حلقه، کمتر ضروری به نظر می رسید چرا که انتظار می رفت دختر 
هدایای خود را نقدی دریافت کند، با این حال حلقه در این کشور 
نیز استفاده می شد اما به سختی حلقه انگشت نام می گرفت چرا 
که به اشکال مختلف از استخوان، سنگ، کهربای سیاه، طال و نقره 
ساخته می شود گاهی اوقات به حدی پهن بود که اجازه نمی داد 

دست از آن عبور کند. 
در مراسم نامزدی داماد چهار انگشت و کف دست خود را از این 
حلقه عبور می داد و با این روش می توانست دست عروس خود 

را بگیرد. 

● حلقه و انگشتان رسم زده 

اعتقاد  این  اساس  بر  چپ  دست  چهارم  انگشت  در  حلقه  انداختن 
قدیمی صورت می گیرد که رگ این انگشت به طور مستقیم به قلب 

می رسد. 
و  انگشت  در  تر  استقامت  کم  فلز  که  دارد  وجود  هم  واقعیت  این 
دستی که کمتر از آن و انگشتان دیگر استفاده و کمتر دچار صدمه 

و آسیب می شود. 
در میان بعضی از اقوام پیشین حلقه در دست راست انداخته می 
شد و بعدها به دست چپ تغییر کرد یعنی همان دستی که از لحاظ 
رتبه پایین تر است.همچنین عده ای معتقدند این انگشت به دلیل این 
رسم قدیمی بر دیگر انگشتان مرجع شده که انگشت اول )شست( 
را به نام پدر، انگشت دوم به نام پسر و انگشت سوم را به نام روح 

القدس نام گذاری کرده اند. 
ها  آن  از  و  برد  نام  را  انگشت  سه  که  این  از  پس  داماد  بنابراین 
گذشت حلقه را به دست عروس می اندازد.قدیمی ترین گزارش از 
به  مربوط  که  آمده  به دست  باستان  از مصر  ازدواج  حلقه  تبادل 

4800 سال پیش است. 

● حلقه و جايگاه آن در جوامع فعلی 

و  است  ازدواج  مراسم  از  بخشی  آن  پذیرش  و  حلقه  نیز  اکنون 
اندازند گر چه برخی  را در دست چپ خود می  بیشترمردم حلقه 

زنان اروپایی در دست راست هم از آن استفاده می کنند. 
در اسکاندیناوی هم رسمی است که برخی زنان از سه حلقه استفاده 

می کنند برای نامزدی، برای ازدواج و برای مادر شدن. 
روس های یهودی نیز حلقه ازدواج را در انگشت سبابه می اندازند.

بیشتر  میانه قرن 20  تا  از حلقه نسبتا جدید است  استفاده مردان 
زنان بودند که حلقه در دست می کردند که شاید یادآور روزهایی 
از  از امالک و دارایی همسرانشان بودند.بعد  بود که زنان جزوی 
مدت  طوالنی  های  جدایی  با  مردان  از  بسیاری  دوم  جهانی  جنگ 
از همسران خود مواجه شدند و از آن زمان آن ها نیز شروع به 
چه  آن  یعنی  کردند  تاهل  از  ای  نشانه  عنوان  به  حلقه  از  استفاده 

موجب می شود همواره به یاد همسران خود باشند.

امید به زندگي در 
آمريکا به 78 سال 

رسیده است
ترجمه: پروین رحماني

هفته گذشته دولت آمریکا آمار جدیدي در مورد طول عمر منتشر 
کرد. طبق آمار امید به زندگي در این کشور به 78 سال افزایش 
جمعیت  در  مرگ  نرخ  افت  افزایش  این  اصلي  علت  است.  یافته 
ایاالت متحده بوده است. اگر نرخ مرگ ثابت در نظر گرفته شود، 
طول مدتي که انتظار مي رود یک کودک متولد سال 2007 زنده 
باشد، امید به زندگي این کودک گفته مي شود. در حال حاضر امید 
به زندگي براي کودکان متولد سال 2007 حدود 3 ماه بیشتر از 

متولدین سال 2006 است...

مرکز ملي آمار بهداشتي، زیر مجموعه مرکز کنترل و پیشگیري 
در  زندگي  به  امید  است.  گزارش  این  ارایه کننده  بیماري ها  از 
آمریکا نسبت به دهه گذشته یک سال و نیم افزایش یافته است 
وجود  با  دارد.  قرار  خود  باالترین سطح  در  حاضر  حال  در  و 
لحاظ متوسط عمر پشت سر  از  ایاالت متحده هنوز  پیشرفت  این 
مربوط  زندگي  به  امید  طوالني ترین  دارد.  قرار  دیگر  کشور   30
امید  بهداشت  جهاني  سازمان  آمار  طبق  است.  ژاپن  کشور  به 
به زندگي یک کودک متولد 2007 ژاپن حدود 83 سال است. به 
گزارش CDC نرخ کلي مرگ ها در سال 2006 به 760 مورد از 
هر 100 هزار نفر رسیده است. این تعداد قبال 776 مورد مرگ از 

هر 100 هزار نفر بود.

سرطان و بیماري هاي قلبي به تنهایي مسوول نیمي از مرگ ها در 
ایاالت متحده هستند. در سال 2007 نرخ مرگ در اثر بیماري هاي 
دو  هم  سرطان  اثر  در  مرگ  نرخ  یافت.  کاهش  درصد   5 قلبي 
درصد افت کرد. البته مرگ هایي هم که در اثر عفونت با HIV رخ 
مي داد، حدود 10 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشترین نزول 
آمار  مدیر  اندرسون،  باب  بود.  گذشته  10 سال  در طي  ساالنه 
حیاتي CDC کاهش 10 درصدي مرگ در اثر HIV را پدیده اي 
شگفت انگیز مي داند. آمار مرگ و میر در اثر دیابت به 4 درصد 
نزول کرده است. همین مساله باعث شده آلزایمر به رتبه ششم 
بین   علل اصلي ایجاد مرگ برسد. در واقع کاهش نرخ مرگ در اثر 
سایر علل باعث شده افراد بیشتري به دوره پیري برسند. بنابراین 
از نظر آماري تعداد بیشتري از افراد به بیماري هاي دوران پیري 

که آلزایمر هم یکي از آنهاست، مبتال خواهند شد. 

CNN :منبع

مضرات مصرف خود 
سرانه آسپرين

تحقیقات جدید نشان داده است مصرف روزانه آسپیرین بیش از 
آنکه مفید باشد مي تواند ضرر داشته باشد...

به گزارش خبرگزاري فرانسه محققان اسکاتلندي در یک بررسي 
8 ساله پس از زیر نظر گرفتن گروهي از افراد که سابقه بیماري 
قلبي نداشتند اعالم کردند گرچه مصرف روزانه آسپیرین براي 
افراد مبتال به سرطان کولورکتال یا بیماران مبتال به ناراحتي هاي 
سالم  افراد  در  آن  مصرف  اما  است  مفید  مغزي  وسکته  قلبي 
این  شود.  گوارش  دستگاه  در  خون ریزي  بروز  سبب  مي تواند 
بروز  احتمال  که  سالمي  فرد   3350 بررسي  از  پس  محققان 
بیماري هاي قلبي عروقي در آنها وجود داشت و تقسیم آنها به دو 
گروه که گروهي روزانه دوز معیني آسپیرین مصرف مي کردند 
و گروهي که دارویي مصرف نمي کردند، نشان داد بیش از دو 
درصد افراد گروه اول طي 8 سال دچار خون ریزي شدید شدند 

در حالي که این میزان در گروه دوم 2/1 درصد بود.
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این آشپزخانه در امن و امان است!

4 اصل ايمنی
 در آشپزخانه

فرزانه فوالدبند

البد شنیده اید که می گویند آشپزخانه قلب خانه است. 
می دانید چرا؟  چون رعایت بهداشت در آشپزخانه بر 
سوی  از  دارد.  تاثیر  خانواده  اعضای  همه  سالمت 
نقاط  از  یکی  را  آشپزخانه  ایمنی،  کارشناسان  دیگر، 
برای  می کنند  توصیه  و  می دانند  خانه  در  پرخطر 
کاهش خطرات و پیشگیری از آسیب ها و صدمات به 
ایمنی آشپزخانه توجه شود. وجود منابع حرارتی مانند 
اجاق گاز و سماور و همچنین وجود لوازم و وسایل 
مواد  و  روغن ها  مانند  آتش گیر  مواد  کنار  در  برقی 
شیمیایی، حوله ها و دستکش ها و همه و همه، شرایطی 
کارشناسان  باعث می شود  که  به  وجود می آورند  را 
ایمنی، آشپزخانه را به عنوان محلی با پتانسیل باالی 
غذایی  مواد  نگهداری  همچنین  کنند.  معرفی  خطر 
آلودگی های  انتقال  و  انتشار  احتمال  آشپزخانه  در 
میکروبی را باال می برد. این هفته می خواهیم سری به 
آشپزخانه بزنیم و شرایط پرخطر را شناسایی کنیم و 

تا جای ممکن این خطرها را کاهش دهیم... 
1( آشپزخانه و خطر بریدگی 

● مواد غذایی را چه طور ببریم؟ 
مواد غذایی را روی تخته آشپزی مخصوص برش و 
دور از بدن تان قرار دهید. انگشتان تان را از تیغه چاقو 

دور نگه دارید. 
● چاقوهای تیز 

همیشه از چاقوهای تمیز و تیز استفاده کنید چون یک 
چاقوی تیز معموال ایمن تر از یک چاقوی کند است. 

● چاقو را چه طور بشوییم؟ 
به طور  را  برنده  و  تیز  نوک  وسایل  سایر  و  چاقوها 
در  را طوری  چاقو  هنگام شستشو  بشویید.  جداگانه 

دست بگیرید که تیغه از بدنتان دور باشد. 
● اگر ظرفی در آشپزخانه شکست 

فورا  را  در صورت شکستن ظروف، خرده شیشه ها 
نم دار  دستمال  یک  از  استفاده  با  سپس  کنید.  جارو 
تکه های ریزتر شیشه را نیز جمع کنید. خرده شیشه ها 
زباله  سطل  در  و  دهید  قرار  کاغذی  کیسه  در  را 

بیندازید. 
● مواظب دست تان باشید 

استفاده  گوشتی  پیچ  و  دربازکن  عنوان  به  چاقو  از 
نکنید. 

2( آشپزخانه و خطر لیز خوردن 
● طرز تمیز کردن زمین 

برای  زمین  روی  غذایی  مواد  ریختن  صورت  در 
پیشگیری از سرخوردن فورا آنها را پاک کنید. برای 
پاک کردن از آب گرم و مایع شوینده استفاده کنید و 

زمین را خشک کنید. 
● در کابینت ها را ببندید 

بار  هر  از  پس  همیشه  را  کشوها  و  کابینت ها  در 
آنها  به  آشپزخانه  در  کار  هنگام  تا  ببندید  استفاده 

برخورد نکنید. 
● کفپوش مناسب 

برای پیشگیری از سرخوردن و افتادن در آشپزخانه 
ترمزفرش  با  مناسب  کفپوش های  و  قالیچه ها  از  باید 

استفاده کنید. 
● خطر برق گرفتگی 

برای پیشگیری از خطر برق گرفتگی باید آب و مایعات 
را از جریان برق دور نگه دارید. 

● استفاده از چهارپایه 
از  حتما  کابینت  باالی  قسمت های  به  دسترسی  برای 
یک چهارپایه مناسب استفاده کنید. استفاده از صندلی 
و سایر وسایل برای این کار ممکن است به افتادن و 

سرخوردن منجر شود. 
● سیم ها و پریزها 

همواره پیش از برداشتن غذا از توستر و سایر لوازم 
برقی، ابتدا آنها را از برق بکشید. 

3( آشپزخانه و خطر سوختگی 
● دستگیره های داغ 

قابلمه ها  برای برداشتن ظروف داغ و برداشتن درب 
کنید  استفاده  از دستگیره خشک  ماهی تابه ها حتما  و 
و هنگام جا به جا کردن ظروف داغ آنها را از بدن تان 

دور نگه دارید. 
● آستین هارا باال بزنید 

از  پیش  و  بپوشید  مناسب  لباس  پز  و  پخت  هنگام 
با  لباس هایی  بزنید.  باال  را  شروع آشپزی آستین تان 
آستین بلند و گشاد برای آشپزی و کار با اجاق گاز 

مناسب نیست. 
● اطراف اجاق گاز را تمیز نگه دارید 

وسایل  و  دستگیره  و  دستمال  و  کتاب  و  کاغذها 
آتش گیر را از شعله های اجاق گاز دور نگه دارید. 

● قرار دادن ظروف روی گاز 
ظروف را طوری روی اجاق گاز قرار دهید که دستگیره 
آنها به سمت بیرون قرار بگیرد و روی شعله های دیگر 

اجاق قرار نگیرد. 
● مواد شیمیایی در آشپزخانه 

از دسترس بچه ها دور  مواد شیمیایی و شوینده را 
ندهید.  قرار  غذایی  مواد  کنار  در  را  آنها  و  نگه دارید 
توصیه های روی بسته بندی آنها را به دقت بخوانید 
و در موارد اورژانس طبق دستورالعمل روی برچسب 
عمل کنید. در صورت بروز مسمومیت فورا با مرکز 

اورژانس تماس بگیرید. 
● اگر ظرفی روی شعله اجاق آتش گرفت 

گاز  اجاق  روی  مربوط  پیچ  دستگیره  پیچاندن  با   )1
شعله را خاموش کنید 

2( در را روی ظرف بگذارید. 
3( روی شعله بیکین پودر یا نمک بریزید. 

4( آشپزخانه و ایمنی غذا 
● نگهداری غذا 

اگر می خواهید غذاها را به مدت طوالنی نگهداری کنید، 
آنها را در فریزر نگه داری کنید. برای استفاده دوباره 
از دمای اتاق برای یخ زدایی استفاده نکنید و غذاهای 
منجمد را برای خروج از انجماد در طبقه پایین یخچال 

قرار دهید. 
● شستشوی دست ها 

همیشه قبل و پس از آشپزی دست ها و تمام سطوح 
آشپزخانه را بشویید. 

از  یکی  شوینده  مایع  و  گرم  آب  با  دست ها  شستن 
مناسب ترین راه ها برای پیشگیری از انتقال آلودگی و 
مسمومیت است. دست هایتان را پیش از آشپزی، پس 
از آشپزی و پس از هر بار دست زدن به مواد غذایی 

مانند گوشت خام بشویید. 
● دمای مناسب 

غذا را در دمای ایمن نگه داری کنید. برای اطمینان از 
آشپزی  مخصوص  دماسنج های  از  غذا  کامل  پخت 

استفاده کنید. 
● خودداری از نگهداری غذا در دمای اتاق 

غذا را پس از کشیدن در ظرف نوش جان کنید. قرار 
است  اتاق ممکن  دمای  در  به مدت طوالنی  غذا  دادن 

موجب رشد میکروب ها و ایجاد مسمومیت شود. 
● یک دستمال تمیز 

با دستمال  اتمام کار سطح کارتان را  بار  از هر  پس 
تمیز کرده و خشک کنید. 

از انتقال آلودگی پیشگیری کنید 
برای پیشگیری از انتقال آلودگی غذاهایی مانند گوشت 
خام، میوه و سبزی و نان را جدا از همدیگر نگهداری 

کنید.

غذایي  رژیم هاي  تا  موها  بستن  نحوه  از 
عجیب و غریب - نازنین دربندي

5 علت 
ريزش 

موي زنان
شما موهاي تان را معموال چگونه روي سرتان 
کلیپس پشت سرتان  با  را  آنها  جمع مي کنید؟ 
مي بندید یا همیشه با یک کش، آنها را دم اسبي 
است؟  مو چه طور  بافتن  با  میانه تان  مي کنید؟ 
بافته همیشه مرتب و  اعتقاد دارید که موهاي 
روش  مي دانستید  هیچ  مي مانند؟  باقي  تمیز 
در  مي تواند  موها  روزانه  بستن  نادرست 
آسیب دیدن ریشه مو و ریزش آن موثر باشد؟ 
معموال خانم هایي که موهاي شان را همیشه از 
جلوي سر به عقب مي کشند و محکم دم اسبي 
صورت  اطراف  در  موهاي شان  مي کنند، 
شروع به ریزش مي کند. این فقط یکي از دالیل 
مي دهد.  رخ  بانوان  براي  که  است  مو  ریزش 
در این مطلب، ما 5 دلیل زنانه ریزش موها را 
بیندازید؛ شاید  دالیل  این  به  نگاهي  آورده ایم. 
ریزش موهاي شما هم )البته اگر چنین مشکلي 

دارید( به یکي از همین دالیل پنج گانه باشد...

1 ريزش مو به دلیل بافتن يا دم اسبي کردن 
موها

تمام  در  را  موهاي شان  دارند  عادت  خیلي ها 
دم اسبي  حالت  به  سرشان  پشت  روز  طول 
از  یکي  مي تواند  این  ولي  ببافند  یا  کنند  جمع 
دالیل ریزش زیاد موهاي شما باشد. هر نوع 
باعث  آن  سفت  بافتن  و  مو  طوالني  کشش 
کششي(  شود.  )آلوپسیاي  مو  موقتي  ریزش 
طول  ماه   6 تا   3 بین  معموال  مو  ریزش  این 
مي کشد و به تدریج متوقف مي شود و بعد به 
آرامي شروع به رشد مجدد مي کند اما اگر این 
ادامه  یابند  زیادي  مدل هاي مو سال هاي  قبیل 
دایمي مو منجر گردند.  به ریزش  ممکن است 
به علت کشیدگي، نزدیک  در برخي موارد مو 
پوست سر مي شکند. این نوع ریزش مو اغلب 
در پیشاني و کناره هاي پوست سر، جایي که 
مي آید.  پیش  است،  فشار  باالترین  تحت  مو 
برخي از موها کنده شده و برخي دیگر شکسته 
از  استفاده  از  پس  فقط  مو  ریزش  مي شوند. 
به  گاه  انتخاب  با  و  فوق رخ مي دهد  مدل هاي 
برطرف  عارضه  این  موها،  مدل  قبیل  این  گاه 

مي شود.

2 ريزش مو به دلیل بارداري

بعضي از خانم ها پس از تولد فرزندشان دچار 
ریزش  نوع  این  مي شوند.  شدید  موي  ریزش 
مو معروف به آلوپسیاي بعد از زایمان است و 
عادي و گذرا است. وقتي خانمي باردار است، 
ریزش موي او زیادتر از معمول نیست اما پس 
از زایمان، تعداد زیادي مو به صورت غیرعادي 
به مرحله استراحت از دوره رشد مو رسیده، 
مي ریزند. افزایش ریزش مو حدود 2 تا 3 ماه 
پس از زایمان اتفاق مي افتد. در این موقع است 
که بانوان متوجه ریزش موي شان مي شوند و 
موي فراواني با برس و شانه بیرون مي ریزد. 
ادامه  ماه   6 تا   1 حدود  مو،  ریزش  افزایش 
گرفته  سر  از  مو  طبیعي  رشد  سپس  مي یابد، 
مي شود. این نوع ریزش مو ممکن است پس از 
سقط هم دیده شود. البته همه مادران دچار این 
عارضه نمي شوند. راه حل اش هم این است که 
با موهاي تان با مالیمت برخورد کنید. آنها را 
حتي المقدور کمتر دستکاري کنید. با برس هاي 
نرم و با دندانه هاي ساخته شده از موي طبیعي 
شستشو  نرمي  به  را  موهاي تان  بزنید.  برس 
به  به جاي مالش،  دهید و موقع خشک کردن 

بزنید. مدل موي  با دست روي حوله  مالیمت 
یا کشش زیادي  معمولي و نرم که دستکاري 
الزم نداشته باشد، انتخاب کنید. این نوع ریزش 

مو به ندرت بیش از 4 ماه طول مي کشد.

قرص هاي  مصرف  دلیل  به  مو  ريزش   3
ضدبارداري

هر  بانوان  از  بسیاري  را  ضدبارداري  قرص 
براي  قرص ها  این  ولي  مي کنند  مصرف  روز 
مي شوند.  دردسرساز  بانوان  از  اندکي  تعداد 
این  خوردن  با  بانوان  از  کمي  بسیار  تعداد 
مي شوند.  مو  موقتي  ریزش  دچار  قرص ها 
از قطع دارو ریزش مو رخ  بیشتر اوقات پس 
این  از  استفاده  موقع  که  خانم هایي  مي دهد. 
ممکن  مي گردند،  مو  ریزش  دچار  قرص ها 
باشند  داشته  هم  مو  ارثي ریزش  زمینه  است 
که ریزش مویشان با مصرف قرص ها تشدید 
را  قر ص ها  این  مصرف  خانمي  وقتي  گردد. 
متوقف مي کند، دو یا سه ماه بعد متوجه ریزش 
موهاي سرش مي شود. این ریزش ممکن است 
6 ماه طول بکشد و سپس متوقف شود. 6 تا 
12 ماه پس از آنکه ریزش مو قطع شد، موي 

سر مجددا شروع به رشد مي کند.

4 ريزش مو به دلیل رژيم هاي غذايي عجیب 
و غريب

اگر رژیم هاي عجیب و غریب مي گیرید، بدانید 
که  رژیمي  شوید.  مو  ریزش  دچار  شاید  که 
شدیدا کمبود پروتئین داشته باشد، در رشد مو 
اثر خواهد گذاشت زیرا مو اساسا از پروتئین 
الزم  سني  هر  در  افراد  است.  شده  تشکیل 
رشد  تا  کنند  مصرف  مناسب  پروتئین  است 
گوشت،  در  پروتئین  گردد.  حفظ  مو  معمولي 
مرغ، ماهي، تخم مرغ و شیر و پنیر و حبوبات 
که  آنها  و  گیاهخوار  افراد  مي شود.  پیدا   ... و 
مطلقا از رژیم بدون پروتئین استفاده مي کنند 
و مبتالیان به بي اشتهایي عصبي که در میان 
کم  حد  از  بیش  الغري  طرفداران  و  مانکن ها 
نیستند، به سوءتغذیه پروتئیني دچار مي شوند. 
و  مي گردد  باریک تر  مو  مواردي  چنین  در 
سرانجام به مرحله استراحت کشیده مي شود. 
2 یا 3 ماه بعد، ریزش شدید مو آغاز مي شود. 
غذاي  مناسب  مقدار  از  استفاده  با  مرحله  این 
حاوي پروتئین قابل پیشگیري و برگشت است. 
فقرآهن  کم خوني  به  غذایي  رژیم هاي  برخي 
ریزش  باعث  مي توانند  که  مي گردند  منجر 
به  باور غلط که ریزش مو  این  اما  مو شوند. 
کمبود ویتامین مربوط است، در تحقیقات نتایج 
ضد و نقیضي را نشان مي دهد. هیچ ویتامین 
که  است  نشده  مشاهده  تاکنون  جداگانه اي 
باشد.  داشته  مو  رشد  در  قابل توجهي  اثر 
ویتامین  خصوص  به  ویتامین  زیاد  مصرف 
اگر  باشد.  داشته  سمي  آثار  است  ممکن   A
با  باید  دارید،  تغذیه اي  کمبود  که  فکر مي کنید 
پزشک مشورت کنید. هر گونه تغییر فاحش در 
منجر  مو  به ریزش  زمان،  هر مدت  در  تغذیه 

مي گردد.

5 ريزش موي طبیعي، نوع زنانه

اکثر خانم ها وقتي سن شان باال مي رود موهاي 
مي شود.  کم پشت  پراکنده  به طور  سرشان 
گفته  زنانه  موي  ریزش  پایدار  شکل  این  به 
این  است.  مردانه  طاسي  مشابه  و  مي شود 
با  مردانه  طاسي  مثل  است  ممکن  مو  ریزش 
کم پشتي  اکثرا  اما  باشد.  مو  رفتگي خط  عقب 
خیلي  و  مي شود  دیده  سر  تمام  در  پراکنده 
پیشروي  مردانه  نوع  طاسي  از  آهسته تر 
بار  اولین  است  ممکن  مو  ریزش  این  مي کند. 
پس از یائسگي ایجاد گردد. خانم ها هرگز عمال 
چه  هر  زنان  و  مردان  نمي شوند.  کامل  طاس 
داشت.  خواهند  کمتري  موي  بگذرد،  سن شان 
وراثت در هر دو نمونه طاسي مردانه و زنانه 
نقش دارد. در مردها بیشتر از مادر و در زنان 
از پدر به ارث مي رسد. عملي ترین راه  بیشتر 
مو  به  مناسب  دادن  مدل  حالت  این  پوشاندن 
است. گاهي درمان هاي جدید مثل پیوند مو به 

بانوان توصیه مي شود.
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جابجايی منزل
یک باب خانه  در منطقه Plymouth دارای 2 خواب و 2 پاکینگ مجزا و 3 
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فال هفته
متولدین فروردین: یکي از خویشاوندان کمک 
حال شما خواهد شد و به قولي بار سنگیني را از روي 
دوش شما برخواهد داشت. براي انجام کاري احساس 
خواهید کرد که باید منافع اقتصادي خود را به خاطر 
امر  همین  بیندازید.  مخاطره  به  احساسي  اي  مسئله 
شما را در یک نوع رودربایستي و دودلي قرار خواهد 
داد . بعضي دلخوري هاي خانوادگي را بیش از آنچه 
که هست بزرگ نکنید. وضعیت مالي شما در موقعیت 

رضایت بخشي قرار مي گیرد.

متولدین اردیبهشت: در انجام یک معامله و    
یا عقد قرارداد حسن نیت طرف مقابل براي شما ثابت 
خواهد شد و از شک و تردید بیرون خواهید آمد. از 
یک نوآشنا مهرباني ها و کمک هاي ذیقیمتي خواهید 
خواهید  مشاهده  خود  کار  در  رونقي  زودي  به  دید. 
کرد و شاید به فکر گسترش کار خود و یا شروع کار 
که  را  آنچه  یابید  درمي  هفته  این  در  بیفتید.  جدیدي 
برایتان مشکل و یا غیرمقدور مي نمود چقدر آسان و 

در دسترس است.

متولدین خرداد: هفته اي خوب و پر از شادي 
اي  تازه  افق  اتفاقي  به  بنا  زودي  به  دارید.  پیش  در 
در تفکرات شما نسبت به آینده پدید خواهد آمد. افقي 
روشن و رنگارنگ . یک مشکل و یا موردي که نسبت به 
حل آن بدبین بودید، برایتان آسان خواهد شد. مقداري 
پول به دست شما مي رسد. براي حل یک اختالف و 
یا عقد قرارداد، بهتر است اندکي از خواسته هاي خود 

بکاهید تا قضیه نهایتأ به نفع شما تمام شود.

مي  ناچار  کاري  انجام  براي  تیر:  متولدین    
شوید تن به مسافرتي ناخواسته بدهید. مشکلي که در 
رابطه با آینده دارید، بنا به میل شما حل خواهد شد. 
تحصیلي  موفقیتهاي  به  ماه  این  متولد  آموزان  دانش 
دست مي یابند. نگراني شما از بابت سالمتي یکي از 
افراد خانواده برطرف میشود. به زودي چشم شما به 
دیدار عزیز و یا عزیزاني روشن خواهد شد. طلبي را 
که سوخت شده مي پنداشتید وصول خواهید کرد و یا 

در حال وصول قرار مي گیرد.

متولدین مرداد: در این هفته پي خواهید برد   
که تفکر یا رفتار شما در مورد یکي از نزدیکان تا چه 
حد غیرواقعي و یا غیرمنطقي بوده است و خود نزد 
خود بیش از همه شرمنده خواهید شد. در اواخر هفته 
احساس خواهید کرد که از یک بن بست رهایي یافته 
اید و آن وقت اعصاب خود را در حال آرامش خواهید 
یافت. نگراني شما از بابت سالمتي خود برطرف مي 
شود. بنا به موردي مورد تشویق قرار مي گیرید و یا 

هدایایي دریافت خواهید کرد.

متولدین شهریور: درخواست شما مورد قبول 
در  آرامي  و  خوب  هفته  گیرد.  مي  قرار  مقابل  طرف 
پیش دارید . احساس خواهید کرد روحیه تازه اي به 
دست آورده اید. یک اتفاق غیرمنتظره این اوقات خوش 
را براي شما کامل تر خواهد کرد و آن وقت زندگي 
امور  در  تغییراتي  دید.  خواهید  زیباتر  وجهي  در  را 
پدید خواهد آمد که  یا وضعیت مسکن شما  شغلي و 
البته چندان مورد عالقه شما نخواهد بود. یکي بي هیچ 

مورد خاصي از دست شما دلخور مي شود.

را  فکرتان  زندگي  مشکل  یک  مهر:  متولدین 
در همه این هفته به خود مشغول خواهد کرد. یکي از 
بزرگان خانواده راه خوبي را به شما پیشنهاد خواهد 
کرد. بهتر است دراین باره بیشتر فکر کنید. در امور 
روزانه با تحرک بیشتر مي توانید پله هاي موفقیت را 
با سرعت باال بروید. چند دیدار مسرت بخش خواهید 
داشت. نسبت به یک معامله خوش بین باشید. همه چیز 

در آینده اي نه چندان دور رو به راه خواهد شد.

که  اموري  کردن  دنبال  از  آبان:  متولدین 
کنید.  خودداري  نیستید،  مطمئن  آن  نتیجه  به  چندان 
به زودي به مناسبتي اهمیت شما و یا کار شما براي 
در  مسافري  شد.  خواهد  تر  روشن  خانواده  اعضاي 
راه دارید. امر خیري در خانواده در حال انجام است. 
رقابت  یک  در  شوید  مي  ناچار  کاري  پیشرفت  براي 
کار  یا  و  موقعیت  به  یکي  کنید.  یا سنجش شرکت  و 
شما حسادت مي کند، اما کاري که به ضرر شما تمام 

میشود، نمي کند.

امور  انجام  در  هفته  این  در  آذر:  متولدین   
تا  بکنید  بیشتري  احتیاط  و  دقت  روزانه  یا  و  محوله 
از بروز یک ضرر احتمالي جلوگیري به عمل آورید. 
کار شما در موقعیت حساس تري قرار مي گیرد و یا 
تعهدات تازه اي به عهده شما گذاشته مي شود. منتظر 
هدیه و یا پاداش باشید. یک اختالف و یا مسئله پیش 
با  توانید  مي  را  کار  محل  در  یا  و  خانواده  در  آمده 
دوراندیشي و گفتگو با طرف مقابل به خوبي و خوشي 
خاتمه دهید. مواظب سالمتي خود باشید. در غیر این 

صورت یک ناراحتي جسمي در راه دارید.

بسیار  فرصت  هفته  این  در  دی:  متولدین   
خوبي براي حل یک اختالف و یا انجام معامله اي که 
با  شانس  آورید.  مي  دست  به  بود،  افتاده  تعویق  به 
شما همراه است. فرصت ها را از دست ندهید. در امور 
شغلي موقعیت مناسبي که همیشه آرزو مي کردید، به 
از سر  یک حسود  یا  و  مزاحم  یک  آورید.  مي  دست 
براي  هفته  روز  بهترین  رفت.  خواهد  کنار  به  راهتان 
رفتارتان  و  ها  حرف  مواطب  است.  چهارشنبه  شما 

باشید تا موجب دلخوري دیگران نشود.

از  یکي  خواسته  به  نسبت  بهمن:  متولدین   
نزدیکان بي قید و سهل انگار نباشید وگرنه در آینده 
اي نه چندان دور از اینکه به کمک او نرفته اید، پشیمان 
همان  دیگران  با  مالقات  و  برخورد  در  شد.  خواهید 
دارید.  انتظار  دیگران  از  که  باشید  داشته  را  رفتاري 
از  لحاظ سني  از  که  را  موقعیت و شخصیت کساني 
و  نگراني  دوره  یک  بگیرید.  نظر  در  کوچکترند،  شما 
سختي به پایان مي رسد و آرزوي شما برآورده مي 
شود. متأهلین متولد این ماه نسبت به خواسته شریک 
خواهند  ضرر  وگرنه  نباشند  اعتنا  بي  خود  زندگي 

کرد.

 متولدین اسفند:   به مناسبتي یک خوشحالي 
علت  یک مورد خاص  در  دارید.  راه  در  بزرگ  نسبتأ 
براي خودتان روشن خواهد شد.  هاي شما  بدگماني 
یک دوست قدیمي خدمتي بزرگ در حق شما خواهد 
کرد. به زودي احساس خواهید کرد دوره اي تازه در 
زندگي تان آغاز شده است. سعي کنید بر مشغله هاي 
خود بیش از این نیفزائید و براي خود آرامش بیشتري 
فراهم آورید. یک معامله شیرین در پیش دارید. گمشده 
اي پیدا مي شود. مزاحمت یک مزاحم خاتمه مي گیرد.
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8 واقعیت از 
8 گوشه دنیا

ترجمه: سمیه مقصودعلي

واقعیت هاي عجیب و غریب در دنیا کم نیستند. 
برخي از آنها باورپذیرند و برخي دیگر آن قدر 
سخت  باورشان  که  مي رسند  نظر  به  عجیب 
 8 به  مي اندازیم  نگاهي  هم  با  هفته  این  است. 
آن  از  شما  از  خیلي  شاید  که  جهاني  واقعیت 

بي خبر باشید...

1- در هند گاوها مقدس اند
گاو  یک  وقتي  است.  مقدسي  حیوان  گاو  هندي ها،  فرهنگ  در 
او  کند، هیچ کس  استراحت  دقیقا وسط یک جاده  تصمیم مي گیرد 
را  خودشان  مسیر  رانندگان  بلکه  نمي کند؛  بلند  جایش  سر  از  را 
عوض مي کنند. هندوها مي گویند انسان حق استثمار گاو را ندارد و 
مصرف گوشت، شیر، چرم یا حتي کار کشیدن از گاو ممنوع است. 
حتي زماني که گاو پیر مي شود، باز هم آنها باید به او غذا بدهند و 

احترامَ گذارند و او را آزاد کنند تا در دشت و دمن بچرخد.

2 - چیني ها سگ مي خورند
شاید شما هم شنیده باشید که مي گویند چیني ها عالقه شدیدي به 
گوشت سگ دارند. این موضوع براي مردم بسیاري از کشورها به 
ویژه آنهایي که سگ را بهترین دوست انسان مي دانند، غیرقابل باور 
است و معتقدند این حرف ها دروغ یا خرافه است اما باور باید کرد 
که چیني ها گوشت سگ مي خورند. با آنکه مقامات پکن در آخرین 
رستوران ها  در  را  سگ  گوشت  سرو  المپیک  بازي هاي  از  دوره 
ممنوع اعالم کردند باز هم این غذاي محبوب از منوي غذاها محو 
نشد. نزدیک به 7 هزار سال است که چیني ها سگ شکار کرده و 
گوشت آن را مي خورند. البته در حال حاضر نسبت به چند هزار 
سال گذشته به نظر مي رسد چیني ها مهربان تر شده و به دوستي با 

این حیوان عالقه  پیدا کرده اند.

3 - مردان مکزيکي  استراحت را 
به هر چیزي ترجیح مي دهند

مي گویند مردهاي مکزیکي عاشق لم دادن در سایه و استراحت هاي 
طوالني مدت هستند و چندان به دنبال کار و تامین معاش نمي روند. 
این حرف تا حدي صحیح است. البته 22 میلیون جمعیت مکزیک هم 
مانند مردم تمام کشورها به دنبال کار مي روند و داستان به جایي 
یعني  شمالي  قدرتمند  همسایه  با  را  مکزیک  مردم  که  برمي گردد 

آمریکا مقایسه مي کنند.

4 - بسیاري از کانادايي ها در 
زمستان  به زيرزمین  کوچ مي کنند

شهرهاي  به  کانادایي ها  مي رسد،  فرا  که  زمستان  مي گویند 
زیرزمین نقل مکان مي کنند. تعجب نکنید. این موضوع حقیقت دارد. 
زیرصفر  درجه   30 به  گاهي  زمستان  در  هوا  دماي  مونترال  در 
که  دارد  کیلومتري وجود   32 زیرزمیني  تونل  کانادا  در  مي رسد. 
و... متصل  به مراکز تجاري، مترو، سینما، برخي مغازه ها، موزه 
است و به ساکنان اجازه مي دهد با وجود برف و سرماي شدید به 

زندگي روزانه خود ادامه دهند.

5-  مردم اسکانديناوي عاشق
 سونا هستند

دو  میلیون سکنه حدود   5 براي  فنالند  در  نیست.  افسانه  یک  این 
میلیون سونا وجود دارد و تقریبا همه از آن استفاده مي کنند.

قرار  روسیه  و  اروپا  بین  سردسیر  منطقه اي  در  اسکاندیناوي 
جمله  از  آن  در  سونا  که  است  سال  هزار   2 به  نزدیک  و  دارد 
مهم ترین مکان هاي اجتماعي بوده است. حتي برخي مشاوره ها و 

سخنراني هاي سیاسي و اقتصادي در آن انجام مي گیرد.

6 - انگلیسي ها اصال 
خوش خوراک نیستند

انگلیسي ها آشپزهاي خوبي ندارند و نمي توانند غذاهاي  مي گویند 
کمک  فرانسوي  آشپزهاي  از  دلیل  همین  به  کنند.  تهیه  خوش مزه 
خوردن  به  زیادي  عالقه  انگلیسي ها  گفت  باید  درواقع  مي گیرند. 
غذاهاي ساده و متنوع دارند و برخالف مردم بسیاري از کشورها 
که با ترکیب موادغذایي مانند گوشت و سیب زمیني و غالت کنار هم 
غذاهاي خوش مزه تهیه مي کنند، آنها هر یک را جداگانه مي خورند.

7- ايتالیايي ها در قهوه درست 

کردن، نظیر ندارند
در واقع باید گفت دلیل خوش مزه بودن قهوه ایتالیا نوع متفاوت تهیه 
آن است. ایتالیایي ها قهوه را غلیظ درست مي کنند و قهوه خورهاي 
حرفه اي گمان مي کنند این قهوه خوش مزه ترین قهوه در دنیاست، 
موضوع صحت  این  تازه کار  قهوه خورهاي  براي  که  در صورتي 
مي گویند  که  است  این  شده  رایج  که  دوم  اشتباه  تصور  ندارد. 
ایتالیایي ها قهوه خورترین مردم دنیا هستند، در حالي که ایتالیا در 

جایگاهي پس از سوئد، نروژ و لهستان قرار دارد.

8- سويیسي ها تمیزترين 
مردم دنیا هستند

سطل  یک  مي توانید  گوشه  هر  در  مي شوید،  سوییس  وارد  وقتي 
نمي شود.  دیده  زمین  روي  هم  کاغذ  تکه  یک  حتي  ببینید،  آشغال 
واقع  در  دارید.  حق  نمي کنید،  باور  مي زند.  برق  همه ساختمان ها 
دلیل  به  و  مي دهند  اهمیت  مرتب  و  تمیز  زندگي  به  سوییسي ها 
احترام  آن  به  ساکنان  اکثر  و  شده  وضع  کشور  در  که  قوانیني 
از  مي گذارند، کشور آنها بسیار تمیز است و مردم براي حفاظت 
محیط ارزش زیادي قایل اند. کافي است یک تکه کاغذ تصادفي از 
به  دوستانه  که  وقت کسي هست  آن  بیفتد،  زمین  دست تان روي 

Linernaute :شما تذکر دهد.    منبع
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تماس  حاصل نمائید 

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

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

محتوای آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با 

روش های مقتضی ، اطمینان 
الزم را از صحت ادعای 
آگهی دهندگان به دست 

آوريد.

Naser و Van ش
آماده برای حمل و نقل وسايل 

منزل، اداری و ضايعات  در 
لندن و شهرستانها

07899964280
07983475647

نیازمنديها

فروشی
یک باب مغازه موبایل فروشی با تمام امکانات 

بفروش می رسد

07947712170
جهت انجام امتحان زبان انگلیسی به منظور دريافت ويزا يا 

Citizenship با ما تماس بگیريد

07940722541

نقاشی ساختمان
لوله کشی و تعمیرات 

کلی و جزیی
با نازلترین قیمت

07780814374

اطاق جهت اجاره
يک اطاق با تمامی امکانات نزديک ايستگاه

Golders Green Station 
برای اجاره ) ترجیحا دانشجو(

02084554203

VAN
جابجايی لوازم 

منزل و اداری
جابجایی ضایعات 
ساختمانی و لوازم 

اضافی منزل با 
کمترین قیمت

07838707912
02085371541
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ورزشی ايران و جهان

پیروزي »کلیجسترز« در نیويورک  
  

آزاد  تنیس  هاي  رقابت  قهرمان  بار  دومین  براي  کلیجسترز  کیم 
امریکا شد.این تنیس باز بلژیکي در دیدار پایاني با پیروزي برابر 
کارولین وژنیاکي از دانمارک توانست قهرماني سال 2005 خودش 
فینال حریفش  US Open را تکرار کند. کلیجسترز در دیدار  در 
پیش  از  سه  بر  شش  و  پنج  بر  هفت  نتایج  با  و  ست  دو  در  را 
رو برداشت. این تنیس باز 26ساله پس از اونه گوالگنگ دومین 
مادري است که مي تواند قهرماني در رقابت هاي گرنداسلم تنیس 
را تجربه کند.گوالگنگ در سال 1980 و در رقابت هاي ویمبلدون 
دانمارکي  زن  نخستین  ناکام  وژنیاکي  بود.  رسیده  قهرماني  به 
بود که به فینال یکي از رقابت هاي گرنداسلم تنیس رسیده بود.

طي  دلیل  به  ها  رقابت  از  دوري  سال  دو  از  پس  که  کلیجسترز 
این  با  بود،  بازگشته  ها  رقابت  به  بارداري  از  بعد  و  قبل  دوران 
میلیون دالر جایزه دریافت کرد. وژنیاکي 19 ساله  قهرماني ¶/± 
هم 800 هزار دالر پاداش گرفت و به مکان ششم جدول رده بندي 

تنیس زنان صعود کرد.   

13 براي براون نحس نبود  
  

سیزدهمین رقابت فصل 2009فرمول یک براي تیم براون GP و 
رانندگانش خوش یمن بود.رانندگان براون در رقابت فرمول یک 
جایزه بزرگ ایتالیا زودتر از همه رقیبان از خط پایان عبور کردند. 
 Auto dromo Nazionale di« روبنس باریکلو و جنسن باتن در
Monza« رانندگان اول و دوم رقابت ایتالیا بودند. باریکلو مسافت 
مسابقه را در یک ساعت و ±¶ دقیقه و ±² ثانیه و ·°¶ صدم ثانیه 
رقابت  راننده  سومین  فراري  از  فنالندي  رایکونن  کرد.کیمي  طي 
خط  تعیین  دور  در  که  هم  همیلتون  لوئیس  بود.  یکشنبه  عصر 
رقابت خارج شد،  از  آخر  دور  در  اصلي  رقابت  در  بود،  پیشتاز 
قهرماني براوني ها در ایتالیا، سرزمین فراري رخ داد تا این تیم 
پس از ناکامي در جایزه بزرگ اسپانیا و بلژیک به کورس رقابت 
مسابقه  پایان  به  مانده  کوتاهي  فاصله  تا  همیلتون  بازگردد.  ها 
قهرمان به نظر مي رسید، اما در نهایت او و مک الرن مرسدس 
دست خالي از ایتالیا بازگشتند. شگفتي آخرین رقابت یکشنبه هم 
عنوان  به  با رسیدن  که  بود  ایندیا  فورس  تیم  از  آدریان سوتیل 
پنجمي، نخستین امتیازهایش را در رقابت هاي فرمول یک به دست 
از تیم ردبول که سال گذشته جوان  آورد. سباستین فتل آلماني 
ترین قهرمان تاریخ تورو روسو لقب گرفته بود، این بار به عنواني 

بهتر از هشتم نرسید تا تقریبًا از قهرماني قطع امید کند.  

بکام آرتیست شد  
  

دیوید بکام به دعوت هنرپیشه هالیوود و فرماندار کالیفرنیا براي 
نجات صنعت گردشگري لس آنجلس فیلم تبلیغاتي بازي کرد.بکام 
در این باره گفت؛ »چندي پیش آرنولد شوارتزنگر دوست هنرمندم 
که مسوولیت فرمانداري ایالت کالیفرنیا را دارد در اجالس سفر و 
صنعت گردشگري از همه میهمانان از جمله من خواست با استفاده 
زوال  به  رو  رونق صنعت  در  گامي  یي خود،  تجربیات حرفه  از 
گردشگري منطقه برداریم. به این منظور در فیلمي تبلیغاتي حاضر 
به  حاضر  خارجي  و  داخلي  مند  عالقه  گردشگران  بلکه  تا  شدم 
حضور در کالیفرنیاي زیبا شوند.«بازیکن 34 ساله اسبق تیم هاي 

منچستریونایتد، رئال مادرید و میالن که از دو سال قبل در تیم 
امریکایي لس آنجلس گالکسي بازي مي کند، در فیلمي تبلیغاتي با 
لباس ورزشي، توپ ها را به سمت دریا شوت کرده و از دور شهر 
لس آنجلس را مورد هدف قرار مي دهد. بکام همچنین در آستانه 
تا جایگاه  است  آینده  ژانویه  در  ایتالیا  میالن  به  بازگشتش  تایید 
خود در ترکیب تیم ملي انگلیس براي مسابقات جام جهاني 2010 
را تضمین کند. او در حال نهایي کردن جزئیات این انتقال است و 
فقط در صورتي که اتفاق غیرمنتظره یي بیفتد ممکن است مسیر 

خود را به سوي لیگ برتر انگلیس تغییر دهد.  

کاپلو در روياي فینال ايتالیا -انگلیس  
 

 کاپلو که مغز متفکر هشتمین پیروزي تیم ملي انگلیس در هشتمین 
جام  فینال  در  است  امیدوار  اکنون  بود،  خود  مقدماتي  مسابقه 
جهاني رو در روي تیم ملي کشورش یعني ایتالیا قرار گیرد.وي به 
روزنامه »پیپل« گفت؛ »امیدوارم فینال جام جهاني بین دو تیم ایتالیا 
و انگلیس برگزار شود. البته اگر این اتفاق بیفتد احساساتي نخواهم 
شد چون در حال حاضر به تیم ملي انگلیس تعصب دارم.«کاپلو 
انگلیس را نخواهم خواند گرچه همیشه  افزود؛ »قطعًا سرود ملي 
گوش کردن به معناي شعر هیجان انگیز است. چنانچه پیشگویي 
من به حقیقت بپیوندد، هنگام نواخته شدن سرود ملي هر دو تیم 

احساساتم چند برابر خواهد شد.«  

رومنیگه؛ فرانک مي ماند  
 

 بایرن مونیخ امیدوار است فرانک ریبري را براي مدتي طوالني در 
اختیار داشته باشد. 

پس از آنکه بازیکن فرانسوي مونیخي ها در روزهاي آغازین هفته 
به طور تلویحي اعالم کرد مي تواند حضور بلندمدتش را در بایرن 
تصور کند، اکنون قرار است میان دو طرف بر سر تمدید قرارداد 

گفت وگوهایي آغاز شود. 
کارل هاینس رومنیگه در این باره گفت؛ »همیشه اعالم کرده ایم 
ژوئن   30 تا  تنها  ریبریف  غبا  قرارداد  که  است  این  مان  آرزوي 
بیشتر اعتبار نداشته باشد. این مدت قراردادي است که ما را دست 
با این حال همواره گفته  این لحظه آسوده خاطر مي کند.  کم در 
را  کیفیت  این  با  بازیکني  بتوان  که  بود  خواهد  خوب  بسیار  ایم 
براي مدتي طوالني تر در بایرن نگه داشت.« ریبري پیش از این 
گفته بود؛ »باشگاه ایده یي خواهد داشت. من هم ایده یي دارم. در 
فوتبال اغلب کارها سریع پیش مي رود. نشستي کوتاه و بعد همه 
چیز مي تواند تعیین شود. احساس مي کنم در اینجا دوستم دارند. 
قائلند  احترام  برایم  باشگاه  مهم  افراد  که  است  خوب  بسیار  این 
بازگشتم  در  نیز  هواداران  واکنش  دارند.  کاملي  اعتماد  من  به  و 
خوب بود. این به بازیکن نیروي زیادي مي بخشد.« مرد شماره دو 
باشگاه بایرن مونیخ در واکنش به این گفته هاي بازیکن فرانسوي 
اش عنوان کرد؛ »این حرف ها را شنیده ام. ما با این مساله عاقالنه 
کنار خواهیم آمد. اینها حرف هایي هستند که هواداران بایرن از 
آنها بسیار خوش شان مي آید. درباره این حرف ها در آرامش 
هم  را  وگوها  گفت  موجود  زمان  در  و  کرد  خواهیم  بحث  کامل 
برگزار خواهیم کرد. به طور قطع زمانش را فاش نخواهم کرد. ما 

از نظر زماني با تنگنایي روبه رو نیستیم.«  

فردوسی پور:
 30 شهريور با 90 می آيم 

پس از هفته ها انتظار محبوب ترین برنامه ورزشی سیما شروع 
می شود.

دوشنبه بعد از عید فطر، عادل فردوسی پور به استودیوی 90 بر 
می گردد. مجری محبوب سیما با اعالم این خبر به »خبر« گفت: 
»روزهای سختی بود، مراحل پیش تولید دکورمان تقریبًا طوالنی 

شد اما حاال دیگر آماده هستیم.« 

بازگشت 90 یعنی دوباره داغ شدن بحث داوری، نقد همه نکات 
ویژگی  این  کشور.  ورزش  مدیریت  البته  و  ملی  تیم  لیگ،  منفی 
عادل فردوسی پور است که او را منحصر از همه همکاران دیگرش 
می کند. عادل که فقط روی صندلی اجرای 90 اینگونه با شهامت 
به پیش می تازد. او که با همین شیوه خاصش سال قبل به سوژه 
تنها  که  نودش  دوربین  با  فردوسی پور  شد.  تبدیل  کشور  اول 
تصاویری بود که از گوشه و کنار ایران بینندگان برنامه برایش 
سازمان  سازهای  و  ساخت  تابوی  تا  کرد  کاری  می فرستادند 
از مدیریت پرسپولیس  او  انتقادهای  آبادی بشکند.  ورزش علی 
و سیاست های سازمان ورزش همه و همه از اتفاقاتی بودند که 
محمد علی آبادی این برنامه و این مجری را برنتابد و از تمام 
قدرتش برای سرنگون کردن عادل استفاده کند. اتفاقی که همه 
جنجال های زمستان 87 را رقم زد. جنجالی بود که عادل را با 

حمایت خارج از باور مردمی رستگار کرد. 

او اما در پایان سال هم خودش خسته بود و هم در شرایط به 
وجود آمده فضای بعد از انتخابات با مسئوالنی روبه رو بود که 
هراس داشتند از اینکه دوباره آنتن 90 را همچون همه سال های 
رایزنی ها  پس  بسپارند  شریف  دانشگاه  جوان  استاد  به  قبلش، 
برای محدود کردن 90 آغاز شد اما عادل حتی به قید گذر از 90 
حاضر نشد قدمی به عقب برگردد تا در نهایت مدیران سازمان 
قرارداد ساخت  دیگر  به خواست مردم، یک سال  اما  دیر  خیلی 

90را با فردوسی پور امضا کنند. 

اتفاقی که چون دیر انجام گرفته بود سبب شد تا 90 با یک ماه 
تأخیر و از هفته هفتم لیگ برتر آماده پخش شود. مجری و تهیه 
کننده برنامه ورزشی 90 پیش از این گفته بود: »با توجه به این 
که یک دهه از عمر برنامه 90 می گذشت این نیاز احساس می شد 
که تغییراتی در ساختار و فرم برنامه انجام گیرد، به همین دلیل 
گفت وگویی  در  بود  زمان بر  فرآیند  این  که  این  به  توجه  با  و 
انجام دادم، پیشنهاد کردم که برنامه  با مدیران شبکه سوم  که 
جانشینی در این مدت ارائه شود که مورد موافقت قرار نگرفت و 
قرار شد برنامه 90 در این فصل هم پخش شود.« و حاال دکور 
جدید آماده است تا با حضور کارشناسانی جدید از میان داوران 

تازه بازنشسته به تحلیل بازی های داغ لیگ برتر بپردازد.

عادل فردوسی پور خیلی تمایلی به حرف زدن ندارد. او تنها چند 
واژه از سری برنامه جدیدش به خبر می گوید: »دکور آماده شده 
و محتوای برنامه هم تغییرات زیادی ندارد. دوربین 90 را حفظ 
کردیم و مشی انتقادی برنامه هم حفظ می شود. فرصت زیادی 
آیتم  دو  اما  نداشتیم  آیتم ها  محتوای  در  اساسی  تغییرات  برای 
این  اما  از سری جدید اضافه کنیم.«  جدید را در نظر داریم که 
حاضر  فردوسی پور  می کنیم  اصرار  هرچه  هستند؟  چه  آیتم ها 
و  بمانید  »منتظر  می گوید:  و  بزند  حرفی  باره  این  در  نمی شود 

ببینید.«

دل پوترو، قهرمان یواس اوپن 
 

پايان انتظار 32ساله با يک 20ساله 
 

پسري 20ساله براي اولین بار در 32 سال گذشته پرچم یک کشور امریکاي جنوبي را باالتر از نمادهاي سایر کشورها قرار داد و اولین 
تنیسوري نام گرفت که در دو مرحله متوالي فدرر و نادال را شکست مي دهد. خوان مارتین دل پوتروي یک متر و 198 سانتیمتري پس 
از غلبه بر رافائل نادال در فینال یواس اوپن با نتایج 6-3 ، 7-6 ، 6-4 ، 7-6 و 6-2 از سد راجر فدرر مرد شماره یک تنیس جهان گذشت 
و اولین عنوان مهم دوران حرفه یي خود را به دست آورد. در واقع از سال 1977 سابقه نداشت یک تنیسور امریکاي جنوبي بر آخرین 
گرنداسلم سال بوسه بزند. حاال پسر آرژانتیني روي ابرها زندگي مي کند. او گفت؛ »این هفته دو رویاي تحقق یافته را به چشم دیدم؛ اول 

فتح یواس اوپن و دوم نزدیک شدن به استانداردهاي فدرر.«

فدرر اظهار داشت؛ »امسال دو گرنداسلم را فتح کردم و در دو رقابت دیگر طي پنج ست شکست خوردم. وقتي همسر و فرزند خوب و 
سالمي دارید، نمي توانید از خداوند خواسته دیگري داشته باشید. تورنمنت خوبي را پشت سر گذاشتم اما دل پوترو واقعًا برتر از همه 
بود.« از دیگر اخبار مهم دنیاي تنیس مي توان به عذرخواهي سرنا ویلیامز بالفاصله پس از قهرماني همراه خواهرش در رقابت هاي 
دوبل یواس اوپن اشاره کرد. او در جریان بازي نیمه نهایي مقابل کیم کلیجسترز بلژیکي )قهرمان بخش زنان( بارها خط نگهدار را مورد 
خطاب قرار داد و حاال پشیمان است؛ »صمیمانه از کلیجسترز، خط نگهدار و مسووالن یواس اوپن عذرخواهي مي کنم. مطمئن باشید یاد 

گرفتم در هر حالتي خویشتندار باشم،«  
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حمله شديد خداداد به بي اخالقي هاي 
بازيکنان استقالل اهواز 

تهدیدهاي شفیع زاده مدیرعامل باشگاه استقالل اهواز سبب شد خداداد عزیزي 
سرمربي این تیم با شاگردانش اتمام حجت کند. گزارش خبرگزاري  فوتبال حاکي 
از آن است عزیزي در جمع بازیکنان استقالل اهواز حرف هاي تکان دهنده اي را 
بر زبان آورده است. خداداد گفت: »دوشنبه شب شفیع زاده از من خواست درباره 
مسائل مختلف با یکدیگر حرف بزنیم. ساعت 5/1 نیمه شب بود که از کنار اتاق 
قلیان چشمانم مي سوخت.  بوي  و  دود  از  رد مي شدم  بازیکنان(  )خوابگاه  شما 
صداي موزیک و خنده هایتان هم که به راه بود. یک لحظه خوابگاه را با قهوه خانه 
اشتباه گرفتم. البته شفیع زاده گفت که از این جریانات خبر داشته و مرا آورده 
تا این حاشیه ها را جمع کنیم.« عزیزي که خیلي عصباني به نظر مي رسید ادامه 
داد: »بعد از بازي با پاس همدان خیلي به این موضوع فکر کردم که چرا بعضي 
از بازیکنان از دقیقه 70 دست خود را باال گرفتند و توان راه رفتن نداشتند. تازه 
فهمیدم مشکل کجاست. چرا من باید ناسزا بشنوم و شماها که وجدان ندارید تا 
ساعت چهار صبح بیدار بمانید. من به خاطر شما بر سر پولتان با شفیع زاده کلي 
چانه زدم ولي نشان دادید غیرت ندارید. اصاًل هیچ توجهي نداشتید که من تهدید 
شدم، تحقیر شدم و ناسزا شنیدم. من دوست ندارم با بازیکن  بي معرفتي که فکر 

نمي کند ناني که به خانه مي برد حالل است یا حرام، کار کنم.« 

مبارزه مشتزنان جوان در دستکش 
طاليي مجارستان 

تیم مشتزني جوانان ایران با 9 مشتزن در رقابت هاي دستکش طالیي صربستان 
که از دوم مهرماه آغاز مي شود، شرکت مي کند. مصیب تیموري کیا )48 کیلوگرم(، 
آرمین امجدیان )51(، سید اسماعیل احمدي )54(، افشین الوندي )57(، حمیدرضا 
رومیاني )60(، علي احمدي پور )64(، سامان تیموریان )69(، سهند بابایي )75( و 

حسین رضایي )81( در این پیکارها مبارزه مي کنند. 

کرانچار: من ترسو نیستم 
پس از تساوي عجیب پرسپولیس در ورزشگاه آزادي مقابل تیم ته جدولي شاهین 
بوشهر، عباس انصاري فرد مدیرعامل پرسپولیس نخستین نفري بود که با اظهار 
نارضایتي از نحوه بازي بازیکنان پرسپولیس، نوک پیکان انتقاد را به کادر فني 
تیم گرفت و از کرانچار سرمربي کروات تیمش خواست تا ترس را کنار گذاشته 
و شجاع باشد. اما این انتقاد انصاري فرد واکنش کرانچار را در پي داشت و او 
با تأکید بر این که ترسو نیست، گفت: اگر شجاع نبودم در فاصله اندک تا شروع 
لیگ برتر به ایران نمي آمدم. وي ادامه داد: شجاع هستم که روز اول اعالم کردم 
هیچ کس حق ندارد در کارم دخالت کند، البته مدیرعامل باشگاه حق دارد از نتیجه 

تیم خود راضي نباشد. 

 ديدار و گفت وگوي افشین قطبي با علي پروين  
  

اندیشي مربیان لیگ برتر و کادر فني  سرمربي تیم ملي فوتبال گفت جلسه هم 
که  قطبي  افشین  شود.  مي  برگزار  رمضان  مبارک  ماه  از  پس  قطعًا  ملي،  تیم 
دوشنبه شب براي تماشاي دیدار تیم هاي فوتبال پرسپولیس و شاهین بوشهر به 
استادیوم آزادي رفته بود، گفت؛ براي دیدن بازي هاي زیادي به ورزشگاه ها مي 
روم و معمواًل درباره عملکرد تیم ها در مسابقات صحبت نمي کنم. سرمربي تیم 
ملي همچنین از برگزاري جلسه هم اندیشي مربیان لیگ برتر و کادر فني تیم ملي 
خبر داد و گفت؛ این جلسه قطعًا برگزار مي شود و قرار است پس از ماه مبارک 
رمضان فدراسیون در این زمینه اطالع رساني کرده تا این جلسه هرچه سریع 
تر شکل گیرد. قطبي هنگام ترک جایگاه ویژه با علي پروین نیز روبه رو شد و 

لحظات کوتاهي با وي به گفت وگو پرداخت.   

احضار سیاوش اکبرپور و شفق به کمیته انضباطي  
 

اداي توضیحاتي  براي  را  اکبرپور  فوتبال سیاوش  فدراسیون  انضباطي  کمیته   
برابر  استقالل  بازي  جریان  در  که  اتفاقاتي  پي  در  کرد.  احضار  کمیته  این  به 
انضباطي  داور که کمیته  با  اکبرپور  برخورد سیاوش  داد و  تراکتورسازي رخ 
آن را »زننده« خوانده، این کمیته مهاجم استقالل را براي اداي توضیحاتي به این 
کمیته احضار کرد. او باید شنبه آینده و از ساعت 45/14 درباره رفتارش به 
مجتبي شریفي توضیح دهد. همچنین ناصر شفق و سرپرست تیم فوتبال 
دیدار  تیم در جریان  این  تماشاگران  به خاطر تخلف  تراکتورسازي هم 
برابر استقالل به کمیته انضباطي احضار شدند. این دو باید شنبه آینده و 
از ساعت 30/14 در کمیته انضباطي حاضر شوند. همچنین پس از اینکه 
انضباطي حاضر شود  نتوانست روز دوشنبه در کمیته  خداداد عزیزي 
اهواز براي تعویق جلسه کمیته  و درخواست رسمي سرمربي استقالل 
انضباطي، این کمیته تصمیم گرفت جلسه مربوط به خداداد عزیزي را سه 

شنبه آینده برگزار کند.  

ورزشی ايران و جهان

مردم من لمپن 
را دوست دارند

 
امیر قلعه نویی بار دیگر ناچار شد نسبت به امیر واعظ آشتیانی 
واکنش نشان دهد تا دعوای این دو همچنان پس از چهار ماه 

داغ داغ ادامه داشته باشد.

 دعوایی که از اصرار واعظ به حذف قلعه نویی برای یکه تازی 
بر استقالل آغاز شد و تیم قهرمان لیگ را خیلی زود وارد 

استقالل  از  قلعه نویی  جدایی  با  هم  هنوز  و  کرد  بحران 
ادامه دارد. واعظ و مردان استقالل دیروز تشویق  همچنان 
قلعه نویی در ورزشگاه آزادی را حاصل خط گرفتن لیدرها 
مرفاوی  به صمد  هتک حرمت  و  قلعه نویی  از  حمایت  برای 
از  تیم  قدیمی  لیدرهای  اخراج  از  پس  که  اتفاقی  دادند.  لقب 
سوی واعظ، اعالم شده بود دیگر تکرار نمی شود اما انگار در 
لیدرهای پرشمار کادر جدید حامیان مردمی واعظ  حضور 
آشتیانی که به لطف آزمون های اخالقی و سالمت جسمانی 
تابستانی کانون هواداران تیم برای سکوهای آزادی استخدام 
البته  و  واعظ  نام  از  باالتر  قلعه نویی  نام  هنوز  هم  شده اند، 

صمدآقای مرفاوی فریاد می شود. 

اتفاقی که سبب شد بار دیگر قلعه نویی که نامش در آزادی 
بارها از سوی هواداران پرشمار تیم فریاد شده بود از سوی 
باشگاه استقالل متهم به خط دهی به لیدرها شود. او که قبل 
از این بارها از سوی مدیر استقالل لمپن لقب گرفته بود این 
بار به سیم آخر زد و پاسخی شدیداللحن به اتهامات مطرح 
شده نسبت به خود داد. او در ابتدا از افرادی سخن گفت که 
قصد توطئه دارند و بعد در واکنش به فریاد شدن نامش روی 
سکوهای آزادی گفت: »از مردم تشکر می کنم. آنها خودشان 
بد و خوب را تشخیص می دهند و می دانند چه کسی ریاکار 

است و چه کسی کار واقعی انجام می دهد.«

پول  لیدرها  به  او  می گویند  که  این  خصوص  در  قلعه نویی 
داده تا تشویقش کنند، گفت: »اسناد و مدارک نشان می دهد 
بازی  و  فرافکنی  می کنند.  پول خرج  راه  این  در  کسانی  چه 
من  و  است  شده  مد  اخیر  سال  چند  در  عمومی  اذهان  با 
خوشحالم مردم آنهایی که از تبار دروغگوها هستند و ریا 
می شناسند.  را  می کنند  کار  صادقانه  که  آنهایی  و  می کنند 
اصاًل مگر نمی گویند لمپن هستم یا هزار جور ناسزای دیگر. 
اواًل خدا را شکر که مردم خودشان بهتر می دانند چه کسانی 
برایشان زحمت می کشند و خاک پایشان هستند؛ اما هرچه 
می گویند مهم نیست مهم این است که مردم به من لطف دارند 
و دوستم دارند و تشویقم می کنند. آقایان با حرف هایی که 
می زنند به شعور مردم توهین می کنند. شاید به 10 نفر بتوان 
پول داد، اما آیا برای هزار نفر هم می توان این کار را انجام 
داد؟ مردم از ما جلوتر هستند و امیدوارم گناهان من اینگونه 
هواداران  که  خوشحالم  من  شود.  پاک  صحبت ها  این  با  و 
استقالل برخالف بعضی ها قدرشناس هستند. من دست این 

تماشاگران را می بوسم.«

نصیرزاده: حمله به رئیس کمیته 
داوران، حرفه اي نیست 

با  کشورمان  فوتبال  داوري  کارشناس  نصیرزاده  هوشنگ 
انتقاد از حمالت مدیران و مربیان لیگ برتري به رئیس کمیته 
داوران گفت: این حمالت به دلیل اشتباهات یک داور حرفه اي 

با  وي  نمي شود.  دیده  امر  این  دنیا  جاي  هیچ  در  و  نیست 
تصمیمات  قانون  این  براساس  گفت:  فیفا   5 قانون  تشریح 
اعتراض  حتي  و  است  یافته  پایان  و  نهایي  فوتبال  در  داور 
و  نمي شود  بررسي  فدراسیوني  هیچ  در  داور  به تصمیمات 
توانایي شان در تشخیص  داوران در صورت اشتباه و عدم 
خطا و یا دادن کارت هاي زرد غیرمنطقي به بازیکنان باید به 

ناظر مسابقه و سپس به تشکیالت داوري جوابگو باشند
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فرارا: عذرخواهي مي کنم 
تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا سه شنبه شب در اولین مسابقه خود در فصل 
تازه لیگ قهرمانان باشگاه هاي اروپا )چمپیونزلیگ( مقابل بوردو فرانسه، 
به تساوي یک بر یک اکتفا کرد. این شروعي نبود که چیرو فرارا انتظارش 
امتیاز در خانه، چیزي است که  را داشت چرا که ناکامي در کسب سه 
از  که  مربي  این  شود.  تمام  یوونتوس  ضرر  به  فصل  اواخر  در  شاید 
بي شمار  اشتباهات  را  امر  این  دلیل  است،  ناراحت  بشدت  فوق  تساوي 
بازیکنانش در نیمه اول مي داند. وي به روزنامه اسکاي گفت: مقابل تیم 
بسیار سازمان یافته اي بازي کردیم که کار را براي ما بخصوص در نیمه 
اول خیلي مشکل کردند. متأسفانه ما اشتباهات بسیار زیادي داشتیم. اغلب 
توپ را در اواسط زمین از دست مي دادیم. در نیمه دوم کمتر اذیت شدیم 
چون تهاجمي تر بازي کردیم و توانستیم براي مدتي بازي را در دست 
مي تواند  کوچک  اشتباه  یک  رقابت هایي،  چنین  در  افزود:  فرارا  بگیریم. 
واقعًا  چون  مي خواهم  عذر  همه  از  باشد.  داشته  پي  در  بزرگي  عواقب 
مي خواستیم خوب شروع کنیم و در چندین مرحله هم به این هدف نزدیک 
کردند  دریافت  بازیکنانش  که  گلي  مورد  در  یوونتوس  شدیم. سرمربي 
هم اظهار داشت: مي دانستیم که ضربات ایستگاهي مي توانند دردسرساز 
شوند و متأسفانه همین اتفاق افتاد. همیشه باید تاوان چنین اشتباهاتي 
به  نتوانستیم  اروپایي خود  اولین مسابقه  در  که  این  از  بنابراین  داد  را 

پیروزي برسیم، متأسفم. 

فرگوسن: گله اي ندارم 
سرمربي تیم فوتبال منچستریونایتد انگلیس گفت: با وجود زدن فقط یک 
گل از بازي تیمم در خانه بشیکتاش ترکیه در جام قهرمانان اروپا، راضي 

هستم و گله اي ندارم. 
وقتي  داشت:  اظهار  فرگوسن  آلگس 
لیگ  نظیر  مسابقه  دوره  یک  در  شما 
قهرمانان اروپا حضور پیدا مي کنید، در 
تالشید که از همان ابتدا با برد کارتان 
را شروع کنید. به این خاطر از عملکرد 
راضي  اسپور  بشیکتاش  برابر  تیمم 

هستم، هر چند که فقط یک گل زدیم. 
افزود:  اسکاتلندي  معروف  مربي  این 
هر کس که بازي ما را دید متوجه شد 
و  بود  ما  آن  از  زمین  و  توپ  مالکیت 
منچستر برتر از تیم ترکي بود. البته من 

دیدم چگونه شاگردانم تمرکز خود را در این ورزشگاه لبریز از تماشاگر 
مذکور محک  بازي  حال  عین  در  کردند.  و صدا حفظ  پر سر  بسیار  و 
خوبي براي اعصاب و روان ما نیز بود که فکر مي کنم نمره قبولي گرفتیم. 
فرگي اضافه کرد: در نیمه دوم کارمان را خیلي خوب شروع کردیم و 
پس از گلي که زدیم، از میل و انگیزه افزون تري براي رسیدن به گل بعدي 
برخوردار شدیم. من از حاصل کار اسکولز در این مسابقه، بخصوص 
به خاطر گل تعیین کننده اي که زد، بسیار راضي ام. او سال ها از این گونه 

گل ها به سود ما به ثمر رسانده است. 

آنچلوتي: کار مهمي انجام نداديم 
جدید  فصل  در  انگلیس  چلسي  فوتبال  تیم  مسابقات  آنچلوتي«  »کارلو 
از  موجي  وجود  با  را  )چمپیونزلیگ(  اروپا  باشگاه هاي  قهرمانان  لیگ 
محرومیت ها و مصدومیت ها، با پیروزي آغاز کرد. چلسي سه شنبه شب 
بر  برتري یک  به  پورتو  مقابل  آنلکا«  »نیکوالس  نیمه دوم  ابتداي  با گل 
صفر دست یافت. آنچلوتي در پایان این مسابقه مدعي شد: نتیجه خوب 
بود اما کار مهمي انجام ندادیم و عملکرد بازیکنان ارزش تقدیر ندارد. وي 
با وجود این تصدیق کرد که پورتو سخت ترین حریف چلسي در مرحله 

گروهي است بنابراین کسب حداکثر امتیاز در این مسابقه مهم بود. 
سرمربي چلسي افزود: از نتیجه اي که به دست آمد خوشحالیم اما عملکرد 
بازیکنان مي توانست بهتر از این باشد. مسابقه سختي بود چون پورتو 
خیلي خوب بازي کرد. بازیکنان ما خسته به نظر مي رسیدند. باید بیشتر 
بازي را کنترل مي کردیم به خصوص وقتي جلو افتادیم. ما مسابقه خیلي 
سختي را روز شنبه پشت سرگذاشتیم و طبیعي بود که از نظر فیزیکي 
در نیمه دوم کم بیاوریم، آن هم بعد از آن همه تالشي که در نیمه اول 
براي گل زدن کرده بودیم. وي در مورد عملکرد »سالومون کالو« که به 
ما  براي  مهمي  بازیکن  دیدیه  گفت:  کرد  مي  بازي  دروگبا«  جاي»دیدیه 
است اما کالو هم کارش را خوب انجام داد. نیکوالس هم بازیکن بزرگي 

است. او مي تواند با دیدیه و بدون او بازي کند و مشکلي ندارد. 

بازتاب هاي اولین شب از فصل جدید جام قهرمانان 

رئال درخشید، 
يووه متوقف شد

وصال روحاني 

باشگاه هاي  قهرمانان  جام  فوتبال  مسابقات  گروهي  مرحله 
اول  گروه هاي  در  بازي   8 انجام  با  شب  سه شنبه  از  اروپا 
دوره  قهرمان  نایب  یونایتد  منچستر  و  تا چهارم شروع شد 

بود  رفته  ترکیه  بشیکتاش  زمین  به  که  رقابت ها  این  گذشته 
آن جا صاحب برتري خفیف اما مهم 1-0 شد. 

یک واقعه مهم در این دیدار اقدامات ایذایي یک یا چند تماشاگر 
مستقر بر روي سکوها بود که مي کوشیدند با استفاده از لیزر 
نور بر چهره و در داخل چشم بازیکنان منچستر بیندازند و 
به این ترتیب دید آنها را ناقص و بازي آنان را تخریب کنند 
که ظاهراً جاني اوانز مدافع وسط جوان یونایتد در این زمینه 
بیش از سایرین هدف افراد فوق قرار گرفت. در تقابل الکس 
فرگوسن مربي اسکاتلندي 23 سال اخیر یونایتد و مصطفي 
ایران که مدتي است  دنیزلي مربي سابق پاس و پرسپولیس 
هدایتگر بشیکتاش شده و این تیم را قهرمان لیگ ترکیه کرده 
حوادث  است،  گشته  رهنمون  قهرمانان  لیگ  به  آن  تبع  به  و 
پرشماري خلق و رؤیت نشد و تعداد فرصت هاي گلزني اندک 
در  کهنه کار شیاطین سرخ  هافبک  اسکولز  پل  بود. سرانجام 
فاصله 13 دقیقه به پایان وقت سرنوشت ساز شد. او در این 
لحظه شوت ناني مهاجم پرتغالي یونایتد را که هاکان اریکان 
دروازه بان بشیکتاش به طور ناقص دفع کرده بود، با ضربه 
سر به درون دروازه فرستاد. آنتونیو والنسیا هافبک - مهاجم 
اکوادوري که ابتداي تابستان امسال با هدف جانشیني کریس 
رونالدو مهاجم سفر کرده به رئال مادرید خریداري شد و در 
از  دیدار  این  در  نداشت،  فروغي  45روز نخست فصل جدید 
منظر فرگوسن خوب کار کرد. با این حال این یک نمایش کند 
و نه چندان درخشان از سوي قهرمان سال 2008 پیکارها بود 
که چون با کسب 3 امتیاز همراه شد، خرده چنداني نمي توان 

بر آن گرفت. 

نزديکتر از 2-5 

دو  سه شنبه شب  رفت  او  پیشتر وصف  که  رونالدو  کریس  
از  دور  مصاف  در  مادرید(  )رئال  فعلي اش  تیم  تا  زد  گل 

خانه با اف. سي  زوریخ سوئیس در گروه سوم جام تا حدي 
وجود  این  با  شود.   2-5 عالي  برتري  صاحب  و  بدرخشد 
با آن چه  اتفاقات بازي و تفاوت سطح کار دو تیم  کیفیت و 
براي  هم  آن قدرها  کار  و  مي کرد  فرق  مي دهد  گواهي  نتیجه 
کهکشاني ها ساده نبود. اوج دشواري کار براي رئالي ها زماني 
بود که تیم سوئیسي توانست با زدن دو گل عقب ماندگي  0-3 
خود را به 3-2 کاهش دهد. دو گل میزبان در عرض فقط دو 
دقیقه به دست آمد و همین مسئله فشار روحي بر روي رئال 
نتیجه  به  براي جبران و رسیدن  را  امید زوریخ  و  بیشتر  را 
تساوي بیشتر کرد. با این حال تجربه و حرفه اي گري بیشتر 
رئالي ها به کمک شان آمد و در 20 دقیقه پایاني  هم دو گل دیگر 
زدند تا برد خود را حتمي و قاطع تر کنند. گوتي هافبک چپ 
پا و پرتجربه رئال که زننده یکي از این دو گل بود اعتراف 
کرد که سهل انگاري و این تصور که بعد از رسیدن به برتري 
3-0 اولیه کار زوریخ تمام است. پایه گذار بیداري میزبان و 
دشواري کار تیم مانوئل پیگریني در ادامه وقت مسابقه شده 
است. گونزالو ایگواین آرژانتیني و جوان هم که در نیمه اول و 
در زمان برتري رئال یکي از 3 گل این تیم را زده بود، اظهار 
داشت: »ما مقداري تنبل و آسان نگر شدیم اما بیش از این که 
این خصلت اسباب تضعیف ما شود، دو گل ناگهاني حریف ما 

را به دردسر انداخت.« 

توانست  رئال  زوریخ،  سه شنبه شب  دیدار  در  وجود  این  با 
از په په  مدافع وسط خشن و برزیلي تبار و تبعه پرتغال خود 
این در حالي است که محرومیت 12 جلسه اي  سود جوید و 
وي از حضور در مسابقات داخلي اسپانیا هنوز به قوت خود 
باقي و وي در حال گذراندن آن است. در این دیدار، کاکا و 
با  اولین بازي خود را  نیز مثل کریس رونالدو  الونسو  ژابي 

پیراهن رئال در مهمترین جام باشگاهي اروپا تجربه کردند. 

تساوي عجیب 

اکتفاي  شب،  سه شنبه  مسابقات  عجیب  و  مهم  واقعه  یک 
با میهمان ظاهراً  بدون گل  به تساوي خانگي  مادرید  اتلتیکو 
ابل رسینو مربي تیم  اپوئل نیکوزیا بود.  معمولي قبرسي اش 
اسپانیایي در این دیدار از همان آغاز وقت از زوج مشهور خط 
حمله اش مرکب از دیه گو فورالن اروگوئه اي و سرجیو اگه رو 
یا  متعدد  فرصت هاي  خلق  به رغم  اما  گرفت  بهره  آرژانتیني 
ضربات آخر آنان بد نواخته مي شد و یا درخشش دروازه بان 
تیم قبرسي و یا بداقبالي و برخورد توپ ها به تیرهاي دروازه 
مانع از گلزني میزبان مي شد. اپوئل یک دفاع کننده صرف در 
این میدان نبود و به رغم غیبت نناد میروسالولیه ویچ یکي از 
مهاجمان اصلي اش توانست در برخي دقایق به دروازه اتلتیکو 
بتازد و بخت خود را بیازماید. با این حال تعویض هاي نیمه 
دوم رسینو نیز جواب نداد و ماکس رودریگز آرژانتیني که به 
از گلزني  جاي کله برسانتانا به میدان آمده بود مثل قبلي ها 
امتیاز بسیار حساس را به شکل بدي  اتلتیکو دو  باز ماند و 

از دست داد. 

مرد 3 گله 

اگر تیم رسینو در حسرت حتي یک گل هم ماند، گرافیته مهاجم 
برزیلي وولفس بورگ در اولین فصل حضور این تیم در جام 
قهرمانان اروپا هت تریک کرد تا این تیم 3-1 بر زسکامسکو 
فاتح جام یوفاي 2005 پیروز شود. یوونتوس در نقطه مقابل 
فقط یک گل زد تا با میهمان فرانسوي اش بوردو 1-1 مساوي 
و  جالب تر  ستیزهایي  مي توان  حاال  از  اوصاف  این  با  کند. 
انتظار  پیکارها  این  بعدي  هفته هاي  در  را  بزرگ تر  حوادثي 
کشید و حتي دیدارهاي دیشب جام که کامل کننده هفته نخست 
سن  در  بارسلونا  با  اینترمیالن  بزرگ  جذاب  پیکار  و  بودند 
سیرو را هم در برمي داشتند، مي توانستند بسیاري از معادالت 

جام را از همان هفته نخست عوض کنند. 

نتايج سه شنبه شب جام قهرمانان 

* گروه اول: یوونتوس یک – بوردو یک 
زسکامسکو یک، بشیکتاش  * گروه دوم: وولفس بورگ 3 – 

صفر – منچستر یونایتد یک 
* گروه سوم: اف، سي، زوریخ 2 – رئال مادرید 5، مارسي 

یک – میالن 2 
مادرید  اتلتیکو  صفر،  پورتو   – یک  چلسي  چهارم:  گروه   *

صفر – اپوئل نیکوزیا صفر 
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Haddadi 
holds camp 
First annual Hamed Haddadi basket-

ball camp concluded Sunday on the 
campus of California State University 
Northridge in the San Fernando Val-
ley. The two-day event was the first-
ever sports camp held by an Iranian 
athlete. The participants were mostly 
Iranian children between the ages of 
6-18, but the event was open to the 
public. “”I look forward to holding this 
camp again next year. I love working 
with kids because I’m a kid at heart.”” 
Haddadi was happy to be the catalyst 
for bringing the youth of the Iranian-
American community together in L.A. 
even if it was only for a weekend, ac-
cording to NBA.com. 

While 100 kids enjoyed their two days 
with Iran’s lone NBA player, Haddadi 
dispelled any notion that he was con-
sidering leaving the league amid In-
ternet rumors starting to swirl. 
“”The Grizzlies have assembled a deep 
and talented roster. I look forward to 
helping them win games and make a 
playoff run,”” he said 

FIVB Head to Visit 
Iran
FIVB president is scheduled to arrive 
in Tehran on Sunday. Wei Jizhong is 
going to visit to Iran in order to assess 
Iran’s sports facilities. 
He is also expected to meet newly-
appointed President of Iran’s Physical 
Education Organization Ali Saeidlou 
and head of Iran’s National Olym-
pic Committee, Mohammad Aliabadi, 
Mehr News Agency reported.The Ira-
nian volleyball federation officials will 
present their offer to Wei Jizhong to 
host the 2011 Men’s World Junior Vol-
leyball Championship. 

FŽdŽracion International de Volleyball 
(FIVB) is the international governing 
body for the sport. Its headquarters 
are located in Lausanne, Switzerland.
The FIVB was founded in Paris, France 
in 1947. Fourteen national federations 
representing five different continents 
attended the meetings where the en-
tity was officially formed, having Paul 
Libaud as its first president.
Japan Beat Iran
Japan beat Iran in the 15th Asian Sen-
ior Women’s Volleyball Championship 
on Friday. Japan defeated Iran in three 
straight sets 25-11, 25-6 and 25-7 for 
the fifth to eighth places. 
Iran finished 12th at the previous 
event in Nakhon Ratchasima, Thailand 
two years ago. The championship, 
from September 5 to 13, drew the par-
ticipation of 16 countries and regions 
which were divided into four groups.

 Sport 

Iran to participate 
in Asian Karate 
Championship 
Iran is scheduled to travel to 
Macau on Thursday to hold a 
training camp in preparation for 
the 9th AKF Senior Karate Cham-
pionship 2009. 

Iran karate team is going to hold 
a one week training camp in 
Macau ahead of the Asian cham-
pionship to get adjusted to the 
weather condition. 

The 9th AKF Senior Karate 
Championship 2009 will be held 
in Nanhai, Foshan city of Guang-
dong Province from September 
25 to 27 

Shahin stuns 
Persepolis at Azadi
Shahin of Bushehr poured cold water on Persepolis on Monday in the 6th 

week of the Iran Professional League (IPL). 
Persepolis football team was held to a 2-2 draw by the rock-bottom side at 
the Azadi Stadium in front of more than 60,000 spectators. 
Mohammad Ahmadpouri put the visitors in the lead with a superb shot from 
outside the area in the 18th minute. Persepolis striker Hadi Norouzi equalized 
the match four minutes later. 
Persepolis dominated and controlled the match in the second half but failed 
to score the winning goal. The Tehran-based team gained a penalty kick 
when Mojtaba Zare was brought down by a Shahin defender in the 88th 
minute. Persepolis captain Karim Bagheri converted it into a goal. 
Shahin stunned Persepolis in the added time. Persepolis keeper Misagh Me-
marzadeh made a blunder and could not catch Abdolreza Bazyari’s free kick 

Disabled Shine in Tokyo
Iranians Take 23 Medals 
Iranian athletes shined in Tokyo 2009 Asian Youth Para 
Games by winning 8 medals in athletics and 15 medals in 
swimming category. 
The Iranian swimming squad pocketed 3 gold, 8 silver 
and 4 bronze medals in the swimming category of the 
Asian youth Paralympic Games, Presstv reported. 
Iran won six gold medals and two silver medals in the 
athletics category of the international event to bring the 
total number of medals won by Iran to 23. 

The country’s goalball team also managed to triumph 
over Thailand. Iran grabbed victory by winning the game 

9-4 and 6-5 in two halves. 

A total of 50 athletes have represented Iran in five sports, 
namely athletics, boccia, goalball, swimming and table 
tennis in the international event, which started from Sep-
tember 8 and runs to September 15. 
Approximately 500 disabled youth athletes from 40 APCs 
(Asian Paralympic Committee) member nations partici-
pated in the games. 
The disability categories include athletes mentally im-
paired, blind, orthopedically disabled or with cerebral 
palsy.

The Paralympic Games are a multi-sport event for ath-
letes with physical and visual disabilities. The Paralympic 
Games are held every four years, following the Olympic 
Games, and are governed by the International Paralympic 
Committee (IPC). The Paralympic Games are sometimes 
confused with the Special Olympics World Games, which 
are only for people with intellectual disabilities.

Although the name was originally coined as a portman-
teau combining ’paraplegic’ and ’Olympic’, the inclusion 
of other disability groups meant that this was no longer 
considered appropriate.

The sports that are represented at the Summer Paralym-
pic Games are: Archery, Athletics, Boccia, Cycling, Eques-
trian, Football 5-a-side, Football 7-a-side, Goalball, Judo, 
Powerlifting, Rowing, Rugby, Sailing, Shooting, Swim-
ming, Table Tennis, Sitting Volleyball, Wheelchair Basket-
ball, Wheelchair Tennis, Wheelchair Fencing.
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Talks begin to
determine Iranian 
representative for 
Oscars 2010
Discussions began on Thursday by a Fara-
bi Cinematic Foundation committee to 
determine the Iranian representative for 
the 82nd Annual Academy Awards for the 
Best Foreign Language Films category. 
The Committee for Selecting a Film for 
the Academy Awards will select the Irani-
an representative from among four films: 
“Penniless”, directed Hamid Nematollah, 
“Twenty” by Abdorreza Kahani, “Hesita-
tion” by Varuj Karim-Massihi), and “About 
Elly” by Asghar Farhadi, said director of 
the International Department of the Fara-
bi Cinematic Foundation Amir Esfandiari. 
The committee members are filmmakers 
Kamal Tabrizi, Kianush Ayyari, Moham-
mad Davudi; and producers Iraj Taqipur, 
Morteza Razzaq-Karimi, Jamal Sadatian, 
Ali Moallem, and Esfandiari. 
The films were selected out of 44 Iranian 
movies approved by the Ministry of Culture 
and Islamic Guidance and were screened 
in Iran during the period from October 1, 
2008 to September 30, 2009. 

 Culture 

Rumi’s Masnavi 
Rendered in Malay

Malaysian professor has recently completed the trans-
lation of Rumi’s Masnavi into the Malay language. 
The immortal masterpiece of world literature Masnavi 
by the Persian mystic and poet Molana Jalal Ad-Din 
Rumi (1207-1273) was translated by Prof. Mohamed 
Ajmal B. Abdul Razak Al-Aidrus, deputy dean of the 

International Institute of Islamic Thought and Civiliza-
tion in Malaysia.

“For years, I was thinking of translating Rumi’s Ma-
snavi into the Malay language. My Ph.D. thesis was 
basically on world literature, so I had to study world 
classic literature and among them, Persian. It was 
then that I became interested in Molana’s poetry and 
found it rich in content,“ he told IRNA.
“I began my work last year in the month of Ramadan 
and allotted a 10-month period for myself to accom-
plish the task. Fortunately, I finished the 6-volume 
collection within 9 months and 23 days,“ he noted.
“I am currently working on the final editing and am 
planning to publish the books by the end of this year. 
The collection includes six volumes and will be pub-
lished in both Persian and Malay,“ he added.
“The major reference for the translation was its Eng-
lish translation by Reynold A. Nicholson. I also made 
use of the Persian original copy to find better syno-
nyms for some words.“
“As far as I know, there has not been a translation of 
Masnavi into Malay before,“ he stated.
He continued that he also worked on a Malay transla-
tion of Khayyam’s Rubaiyyat with the help of its English 
translation by Edward Fitzgerald, “I admit it was really 
difficult and have edited the work over 18 times so far 
and hope to release it for publication this year.“
The professor further remarked that he has no fu-
ture plans for the translation of a Persian classic text, 
though the divan of Hafez seems to him so tantaliz-
ing. “I sincerely hope I can visit Iran and Konya after 
publication of this book and deeply experience for my-
self the land where these masterpieces of poetry are 
rooted,“ he concluded.

Photographer Jalali 
to receive German 
Spectrum prize
Iranian photographer Bahman Jalali was selected to re-
ceive the Spectrum, German 
International Prize for Pho-
tography, in 2011. 
The prize is awarded to a 
prominent artist in the field 
of photography and includes 
an exhibition and catalogue 
at the Sprengel Museum. The 
cash award is 15.000 € and 
is handed out every three 
years. Jalali will receive the 
prize at the opening of a ret-
rospective of his work in spring 2011 at the Spengel Mu-
seum in Hannover. The previous prize-winners are 2008: 
Helen Levitt, 2005: Martha Rosler/USA, 2002: Sophie Calle/
France, 1999: John Baldessari/USA, 1997: Thomas Struth/
Germany, and 1994: Robert Adams/USA. 

Over one hundred photos, spanning 30 years of Jalali’s 
work, including photos depicting the Iran-Iraq war, ar-
chitectural styles in Iran’s deserts, various Iranian ethnic 
groups, and a collection of his red, brown, black and white 
images were put on display in the early months of 2009 in 
Graz, Austria. 
Jalali is a graduate with a degree in the economic and polit-
ical sciences. He collaborated with the French photo press 
agency SIPA after the Iran-Iraq war, but soon left to pursue 
his own interests in documentary photography. 

German director to 
stage “Shahnameh” 
in Iran, Germany
The German stage director Stefan Wie-
land is working on the play “Shahnameh” 
with Iranian-German actors. 
Fatemeh Motamed-Arya, Ashkan Khatibi 
and Negar Abedi are the Iranian actors 
who will be performing along with Ger-
man actors of the Marienbad troupe. 
Written by Mohammad Charmshir, the play 
is performed in both Persian and German. 
Iranian dramaturge Farhad Mohandespur 
is also cooperating in the project. 
The team is currently doing rehearsals in 
Iran for the time being, actor Khatibi told 
MNA, adding that rehearsals in Germany 
have not started yet. The play is due to 
go on stage before the 28th Fajr Interna-
tional Theater Festival in Iran. It will have 
two performances during the festival and 
afterwards will go to Germany for more 
performances, Khatibi added. Acting in 
“Shoot the Target” by director Moham-
mad Katiraii is among Khatibi’s credits. 

Book on Iranology 
in France ready for 
publication
Iranian scholar Tahmures Sajedi has recently 
completed a book studying 700 years of Iranol-
ogy in France. 
Hermes, Sokhan, and Amir Kabir have shown 
interest in publishing “A History of Iranology in 
France”, but Sajedi is not definite about any of 
the publishers, the Persian Service of the MNA 
reported on Monday. 
Sajedi has spent 16 years writing the book, most-
ly in France, which surveys the history of Iranol-
ogy from the early 13th century to the late 19th 
century 
“The aim of the research is to determine how the 
French helped the world to better know Iran,” 
Sajedi said. 
Iranian studies by French Orientalists including 
Eugene Burnouf, Henry Corbin, Charles-Henri 
de Fouchecour and several other scholars who 
traveled to Iran from the 13th to the 19th cen-
tury to decipher ancient Iranian inscriptions have 
been used in writing this book. 

Don’t Miss us at
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Hafez 
Life & Times

Khajeh Shamseddin Muhammad Hafez Shirazi, or sim-
ply Hafez, was a Persian mystic and poet. He was born 
sometime between 1310 and 1337 in Shiraz. 
John Payne, who has translated Divan-e Hafez, the 
collection of his poems, regards Hafez as the greatest 
poet of the world.His lyrical poems, known as Ghaz-
als, are noted for their beauty and bring to fruition the 
love, mysticism and early Sufi themes that had long 
pervaded Persian poetry. His poetry also possesses el-
ements of modern surrealism.

Biography
Little credible information is known about Hafez’s 
life, particularly his early years; there is a great deal 
of more or less mythical anecdote. Judging from his 
poetry, he must have had a good education, or else 
found the means to educate himself. Scholars gener-
ally agree on the following:

His father Bahaeddin is said to have been a coal mer-
chant who died when Hafez was a child, leaving him 
and his mother in debt. It seems probable that he met 
Attar of Shiraz (Zayn Al-Attar), a somewhat disreputa-
ble scholar, and became his disciple. He is said to have 
later become a poet in the court of Abu Es’haq, and 
so gained fame and influence in his hometown. Hafez 
reportedly gained a position as teacher in a Qur’anic 
school at this time.

In his early thirties, Mubariz Muzaffar captured Shiraz 
and seems to have ousted Hafez from his position. 
Hafez apparently regained his position for a brief 
span of time after Shah Shuja took his father, Mubariz 
Muzaffar, prisoner. But shortly afterwards, Hafez was 
forced into self-imposed exile when rivals and religious 
characters he had criticized began slandering him. An-
other possible cause of his disgrace can be seen in a 

love affair he had with a beautiful woman, Shakh-e 
Nabat. Hafez fled from Shiraz to Isfahan and Yazd for 
his own safety.

At the age of 52, Hafez once again regained his posi-
tion at court and possibly received a personal invita-
tion from Shah Shuja, who was later defeated and 
killed by Tamerlane.
When an old man, he apparently met Tamerlane to 
defend his poetry against charges of blasphemy.
It is generally believed that Hafez died at the age 
of 69. His tomb is located in the Mosalla Gardens of 
Shiraz (referred to as Hafezieh).

Legends of Hafez
Hafez took ear to his immense popularity during 
his lifetime, and agreed with many others when he 
wrote:
I have never seen any poetry sweeter than thine, O 
Hafez, 
I swear it by the Koran which thou keepest in thy bos-
om. Many semi-miraculous mythical tales were woven 
around Hafez after his death. 
It is said that, by listening to his father’s recitations, 
Hafez had accomplished the task of learning the 
Qur’an by heart (that is in fact the meaning of the word 
Hafez), at an early age. Hafez is said to have known 
by heart the works of Molana (Jalaleddin Muhammad 
Rumi), Sa’di, Farideddin Attar and Nezami. According 
to one tradition, before meeting Zayn Al-Attar, Hafez 
had been working in a local bakery. Hafez delivered 
bread to a wealthy quarter of the town where he saw 
Shakh-e Nabat, allegedly a woman of great beauty, 
to whom some of his poems are addressed. In the 
knowledge that his love for her would not be requited, 
he allegedly had his first mystic vigil in his desire to 
realize this union, whereupon, overcome by a being of 
a surpassing beauty (who identifies himself as an an-
gel), he begins his mystic path of realization, in pursuit 
of spiritual union with the divine. The obvious Western 
parallel is that of Dante and Beatrice.

In one famous tale, “a tradition too pretty to be 
trusted“ says a noted historian, the famed conqueror 
Timur the Lame angrily summoned Hafez to give him 
an explanation for one of his verses 
If the belle of Shiraz grabs my heart,
Just for her Hindu-like mole, I would give 
All of Samarkand and BokharaÉ 

With Samarkand being Timur’s capital and Bokhara his 
kingdom’s finest city. “With the blows of my lustrous 
sword,“ Timur complained, “I have subjugated most 
of the habitable globe...to embellish Samarkand and 
Bokhara, the seats of my government; and you, would 
sell them for the black mole of belle of Shiraz!“. 

Hafez, so the tale goes, replied “Alas, O Prince, it is 
this prodigality which is the cause of the misery in 
which you find me“.So pleased was Timur with this 
response that he sent off Hafez with handsome gifts.

Works and Influence
Not much acclaimed in his own lifetime and often 
exposed to the reproaches of orthodoxy, he greatly 
influenced subsequent Persian poets and became the 
most beloved poet of Persian culture. It is said that if 
there is one book in a house where Persian is spoken, 
it will be the Qur’an; if two, the Qur’an and the Divan 
of Hafez. Much later, the work of Hafez would leave 
a mark on such important western writers as Ralph 
Waldo Emerson and Goethe. His work was first trans-
lated into English in 1771 by William Jones.
There is no definitive version of his collected works; 
editions vary from 573 to 994 poems. In Iran, his col-
lected works have come to be used as an aid to popu-
lar divination. Only since the 1940s has a sustained 
scholarly attempt by Masoud Farzad, Qasemkhani and 

others in Iran been made to authenticate his work, 
and remove errors introduced by later copyists and 
censors. However, the reliability of such work has been 
questioned (Michael Hillmann in ’Rahnema-ye Ketab’ 
No. 13 (1971), “Kusheshha-ye Jadid dar Shenakht-e 
Divan-e Sahih-e Hafez“).

The history of the translation of Hafez has been a 
complicated one, and few English translations have 
been truly successful, in large part due to the fact that 
the figurative gesture for which he is most famous is 
ambiguity, and therefore interpreting the essence of 
his poetry requires intuitive perception. Most recently, 
The Gift: Poems by Hafez, the Great Sufi Master, a 
collection of poems by Daniel Ladinsky published in 
1999 by Penguin Books, has been both commercially 
successful and a source of controversy. Ladinsy does 
not speak or read Persian, and critics such as Murat 
Nemet-Nejat, a poet, essayist and translator of mod-
ern Turkish poetry, have asserted that his translations 
are Ladinsky’s own inventions. Though Hafez’s poetry 
is influenced by his Islamic faith, he is widely respected 
by Hindus, Christians and others. The Indian sage of 
Iranian descent Mehr Baba, who combined elements 
of Sufism, Hinduism and Christian mysticism, would 
recite Hafez’s poetry until his dying day.The instructive 
poetry of Sufi schools (for reasons shared with other 
hermetic schools), liberally employ metaphorical lan-
guage to mask the real meaning intended for a select 
audience, under a strict pedagogical spiritual regime 
in which the seeker is (sometimes literally) subject to 
the Pir or Master.

Poetic Elements
Hafez’s poetry is no exception and is heavily laced with 
coded phrases (wine, wind, hand), objects and instru-
ments (cups, reeds, harps), places and occupants 
(tavern, wine keeper, cup-bearer), and, of course, a 
variety of flowers and birds (rose, narcissus, nightin-
gale), etc.

Various content matter directly fix the semantic con-
text of his work in both the Abrahamic traditions and 
scripture, and related metaphysical schools (specially 
references to Maghaan, or the Magi). It is, simply, the 
Grail Quest, with special shifts in symbolism based on 
the Muslim viewpoint of the author. 

Ancient Cities Missing 
on Heritage List
   The omission of ancient cities of Hormuz Arde-
shir and Askar Mokarram in Ahvaz from the National 
Heritage List is not acceptable to anybody, espe-
cially admirers of cultural heritage.“Instead of doing 
research and identifying the hidden aspects of the 
ancient city of Hormuz Ardeshir, Khuzestan’s Cul-
tural Heritage, Handicrafts and Tourism Department 
has ignored it. Currently, parts of the city are being 
destroyed by Khuzestan’s Urban Railroad Organiza-
tion for building a subway. This has shocked enthu-
siasts of cultural heritage,“ Mojtaba Gahsotouni, a 
spokesman of the Society of Enthusiasts of Khuz-
estan’s Cultural Heritage, told Mehr News Agency 
in Ahvaz.He noted that the society has carried out 
extensive research in Ahvaz for proving the exist-
ence of this city in ancient times.    “Our evidence is 
undeniable, but we still do not understand why the 
provincial department denies the existence of the 
city,“ he said.Gahsotouni lamented that when he 
received the provincial cultural heritage list, he was 
shocked to see no mention of Hormuz Ardeshir and 
Askar Mokarram.Gahsotouni noted that recently the 
society proposed one of the urban train stations of 
Ahvaz be named Hormuz Ardeshir.
“This proposal was at first accepted by the provin-
cial urban railroad organization. It was forwarded to 
Ahvaz Municipality for verification, but it has not yet 
made a decision,“ he said.
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Iran 
‘must discuss’ 
nuclear issue

BBC NEWS: US Secretary of State Hillary 
Clinton has said Iran must answer “head 
on” concerns about its nuclear programme 
at talks with world powers on 1 October.
Mrs Clinton said the issue “cannot be ig-
nored” and was the key reason why the 
US agreed to take part in the talks. 
Tehran last week offered “comprehensive” 
talks, but did not mention its nuclear pro-
gramme. 
The West fears that Iran is secretly devel-
oping nuclear weapons - a claim denied 
by Tehran. 
Iran insists its programme is for civilian 
purposes only. 

‘Fulfilment’
“We have made clear to the Iranians that 
any talks we participate in must address 
the nuclear issue head on,” Mrs Clinton 
said in Washington.
“Iran says it has a number of issues it 
wishes to discuss with us but what we are 
concerned about is discussing with them 
the questions surrounding their nuclear 
programme and ambitions. 

“We will wait to see how Iran responds 
in that face-to-face venue,” America’s top 
diplomat said.
She added the talks marked a “fulfilment” 
of US President Barack Obama’s pledge to 
engage with Iran. 
The meeting between Iran and the so-
called P5+1 Group - the five permanent 
members of the UN Security Council - the 
UK, China, France, Russia and the US - 
plus Germany - are due to start at an as 
yet undecided venue. 

The P5+1 Group has a longstanding offer 
on the table of diplomatic incentives in re-
turn for the suspension of Iran’s uranium 
enrichment. 
Iran has always defended its right to con-
tinue its nuclear programme. 
Last week, Tehran offered to “embark on 
comprehensive, all-encompassing and 
constructive negotiations”, but ignored 
the nuclear issue. 

Obama, Sarkozy 
discuss Iran’

WASHINGTON (AFP) – U.S. President Barack Obama and his French 
counterpart discussed Tuesday ways to bring Iran ""into compliance"" 
with UN resolutions on its nuclear program ahead of diplomatic talks, 
the White House said. 
""The two leaders discussed the status of diplomatic efforts to bring 
Iran into compliance with its international obligations on its nuclear 
program,"" a statement said after Obama spoke by telephone with 
French President Nicolas Sarkozy. 
The call came ahead of an October 1 meeting between Iran and the 
United States, Russia, China, Britain, France and Germany. 
The six powers -- which represent the five veto-wielding permanent 
members of the UN Security Council plus Germany -- had called for 
urgent talks with Iran after it handed over proposals for talks last 
week. 
U.S. Secretary of State Hillary Clinton said Tuesday that Iran must answer 
""head on"" concerns about its nuclear program at talks in two weeks. 
""We have made clear to the Iranians that any talks we participate 
in must address the nuclear issue head on. It cannot be ignored,"" 
the chief U.S. diplomat said during a press conference with Uruguayan 
President Tabare Vazquez in Washington. 

""Iran says it has a number of issues it wishes to discuss with us but 
what we are concerned about is discussing with them the questions 
surrounding their nuclear program and ambitions,"" she added. 
Clinton conceded that it is difficult to predict what will emerge from the 
talks. ""The point is to meet and explain to the Iranians face to face the 
choices Iran has and to see whether Iran is prepared to engage with us 
around its nuclear program,"" Clinton said. 
She said that the meeting marks a ""fulfillment"" of President Barack 
Obama's pledge to engage with Iran despite three decades of hostility 
between Washington and Tehran. 
Washington will be taking its dual track, or carrot-and-stick, approach 
to the meeting, Clinton added. ""We are on the one hand working to 
see whether anything positive can come from this meeting on October 
1,"" she said. 

Gunmen Kill Sanandaj Friday Prayer Leader 
An interim Friday prayer leader in the western city of Sanandaj in 
the Iranian province of Kurdestan was shot on Saturday. Three uni-
dentified gunmen approached the home of Mamousta Borhan Ali in 
Sanandaj “under the pretext of asking religious questions“. The cleric 
who worked for President Mahmoud Ahmadinejad’s election campaign 
in Kurdestan was killed in a hail of bullets, Fars News Agency re-
ported. The incident comes only days after a failed attempt to assas-
sinate a Revolutionary Court judge in the same border city. Sanandaj 
governor Mohammad Taghi Heydari said the assassination was part 
of the enemy plot to portray that the region is insecure and unstable. 
“Through such plots, they seek to stoke tensions in the region so that 
they can achieve their evil objectives,“ he said. 
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