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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 .

تمرین دموکراسی در سایه دالالن
حاال دیگر من از چه چیز حمایت کنم؟ من چه چیز را مطالبه کنم؟ من چه کسی را محکوم 
کنم؟ من چه کسانی را قضاوت کنم؟ می خواهم بگویم آیا لزومی به این همه بزرگنمایی 
ضعف ها و اختالفات وجود داشت. آیا باید خودمان وارد تله نا اهالن می شدیم. دوستان 
و یارانمان دیگر حتی حاضر به مشارکت در مناسبت های مهم و تاثیر گذار هم نیستند. 
آن معدودی هم که هستند از بیکاری و عادت است و ای کاش که تبدیل به عادت نمی 

شد. 
با وجدان  توانند  دانم چگونه می  دادند که نمی  را رونق  ای  بازار مکاره  معرکه گیران، 
خویش کنار بیایند. آن طرف مردمان در حال مبارزه وغرق به خون هستند و این طرف 
سودجویان در پی بهره گیری از شرایط بوجود آمده در حال ارائه کیس های اقامتی. ای 

وای که بر ما چه می گذرد.
سبز مفهوم حمایت بود از هموطنان در ایران اما گویی در اینجا مفهوم سبز تبدیل شد به 
زندگی کردن در سایه پاسپورت انگلیسی. آنها که با وجود دانشجو بودن و بدون داشتن 
اقامت در این کشور، خالصانه هر روزه ایستادند و حتی گوشه ای از چهره شان را مخفی 
نکردند؛ حاضر نشدند از این آب گل آلوده ماهی گرفته و تن به این وسوسه دهند که در 

این وادی، تقاضای پناهندگی نمایند. ...
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همچنان ادامه دارد

شرکت امالک جونز النگ السال اعالم 
کرد روند نزولی قیمت مسکن در دبی 
که طی دوازده ماه گذشته تا ماه ژوئن 
47 درصد کاهش داشته است به دلیل 

مازاد عرضه ادامه می یابد.
به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، این 
است  مستقر  شیکاگو  در  که  شرکت 
مشکل  »این  کرد:  اعالم  گزارشی  در 

احتمااًل در برخی بخش ها ...

صفحه 11 اقتصاد

صفحات 12

 ۲۸ یوسا  بارگاس  ماریو 
کیپای  آره  در   ۱۹۳۶ مارس 
به  قدیمی  خانواده ای  در  پرو 
تولد  از  پس  کمی  آمد.  دنیا 
جدا  هم  از  مادرش  و  پدر  او 
و  بزرگ  پدر  نزد  او  و  شدند 

مادربزرگش زندگی می کرد. 
وی فارغ التحصیل...
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دانشجو در برابر 
دانشجو

»دانشجو«  با  هم  زمانه  انگار 
به  و  ندارد  سازگاري  سر 
انتخابات  ستاد  رئیس  کام 
شروع  ابتداي  از  چرخد.  نمي 
ویال  ساختمان  ساکن  کار  به 
اعتراضات  با  وزیر جدید علوم 
گسترده دانشجویي مواجه شد؛ 

چه زماني که در قدیمي...

سنگ تمام تاجیك ها برای 
موالنای ایرانی

بررسي یك پرونده تجاوز



قیمت های 
استثنایی برای  

ایرانیان و افغانها 
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با شاعران معاصر

سنگ تمام تاجیك ها برای 
موالنای ایرانی

اگر به صفحه ای از تقویم که روی آن درشت نوشته شده ۸ مهرماه خوب 
نگاه کنیم به غیر از نوشته هایی که حکایت از روزهای قمری و میالدی دارند 
یك جمله دیگر را هم می بینیم؛ جمله ای که با حروفی ریز در حاشیه این روز 

ثبت شده است؛ »روز بزرگداشت مولوی.« 
۸ مهرماه در تقویم ما با نام مولوی گره خورده است اما در ایران خبری از 
حضور مولوی در فضای فرهنگی هنری کشور نیست، اما خارج از مرزهای 

ایران هستند کسانی که برای قله ادبیات در تدارک مراسم خاصی هستند.
»برپایی کنفرانس های علمی و ادبی، اجرای تئاتر، اجرای موسیقی و رونمایی 
فرهنگ  وزارت  که  است  برنامه هایی  جمله  از  عارف«  »شاعر  کتاب  از 

تاجیکستان برای روز بزرگداشت موالنا تدارک دیده است.«
این خبر را سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان در گفتگو با فارس اعالم 
کرد تا نشان دهد که فارسی زبانان کشور منطقه ما حسابی برای روز موالنا 

برنامه ریزی کرده اند. 
تاالر وحدت، تئاتر شهر، سالن های پژوهشکده ها و دانشکده های ما اگرچه 
خالی از برنامه های اینچنینی هستند، اما به گفته انوریوسف اف؛ در سالن تئاتر 
برای بزرگداشت  به زبان روسی  برنامه هایی  مایا کوفسکی شاعر روسی 
مولوی اجرا می شود، چون موالنا در میان اتباع روس تبار تاجیکستان هم 

عالقه مندان زیادی دارد.
»صفر شاه سعیداف« مسوول بخش فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان هم 
فارس  به  او  دارد،  تاجیکستان  در  این روز  بزرگداشت  از  خبرهای جالبی 
می گوید: برگزاری چند کنفرانس و سمینار در مناطق مختلف این کشور از 

برنامه های اصلی روز موالنا در تاجیکستان است.
کشور  این  پایتخت  دوشنبه  شهر  به  محدود  البته  برنامه ها  این  اجرای 
پژوهشگران،  با حضور  میزگردی  است  قرار  استان ختال ن هم  در  نیست، 
اندیشمندان، موالناشناسان و طرفداران این نابغه ادبیات فارسی تحت عنوان 

»مثنوی معنوی و ماهیت تاریخی آن« برگزار  شود.
دولتی  ارکستر  برنامه  تئاتر،  اجرای  بر  عالوه  می توانید  اینها  همه  به 
بهترین  با حضور  روز  این  مناسبت  به  که  کنید  اضافه  هم  را  تاجیکستان 

خواننده های این کشور برای خواندن اشعار موالنا اجرا می شود.
البته اهالی تاجیکستان ۲ سال پیش نیز میزبان جشنی در این کشور بودند، 
جشنی که با پیشنهاد امام  علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مصوبه 

یونسکو به مناسبت ۸۰۰ سالگی این شاعر در دوشنبه برگزار شد.
تاجیك ها هم براساس مصوبه دولتشان روز ۳۰ سپتامبر را به عنوان روز 
در  مولوی  بزرگداشت  روز  با  همزمان  که  روزی  کرده اند؛  انتخاب  موالنا 

کشور ماست.
البته در کشور ما هم برنامه هایی اندک برای این روز تدارک دیده شده که 
یکی از آنها اجرای برنامه در جوار بارگاه شمس تبریز در خوی است. اگر 
امروز سری هم به تاالر ناصری خانه هنرمندان ایران بزنید، متوجه می شوید 
از  برپا خواهد شد.  با موضوع »شمس کیست؟«  تاالر نشستی  این  در  که 
برپایی مراسمی برای تقدیر از مولوی پژوهان خبری نیست، همان طور که 

ارکستر بزرگی هم قرار نیست برنامه ای در تاالری اجرا کند.
نمی شود،  رونمایی  جایی  در  هم  شاعر  این  اشعار  از  جدیدی  تصحیح 

همان طور که قرار نیست پژوهش جدیدی در این حوزه رونمایی شود.
تاسیس  است: وعده  داده خواندنی  این حال، خبری که خبرگزاری مهر  با 

»بنیاد موالنا« ۳ ساله شد.
این بنیاد که ۳ سال پیش در چنین روزی خبر تاسیس آن از سوی دکتر 
غالمرضا اعوانی، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه اعالم شده بود، 

هنوز شکل نگرفته است.
امروز روز بزرگداشت موالناست، اما انگار امسال حضور موالنا فقط در 

فضای فرهنگی تاجیکستان پررنگ تر  است.
البته کشور همسایه ما ترکیه سال هاست که با برگزاری برنامه های باشکوه 
به  هم  را  شاعر  این  و  سرمایه گذاری  قونیه  و  موالنا  روی  بین المللی  و 
آثار و  این که ما چقدر برای مولوی و معرفی  نوعی مصادره کرده است، 
از  را  آن  باید  روز  این  در  که  است  پرسشی  داریم،  برنامه  اندیشه هایش 

خودمان بپرسیم. 

سعید حجاریان 
آزاد شد

های  چهره  از  حجاریان،  سعید 
مشاور  و  طلبان  اصالح  سرشناس 
سیاسی رئیس جمهوری سابق ایران 
از  بعد  ماه،  خرداد   ۲۶ روز  در  که 
دستگیر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
 ۱۰۶ تحمل  از  بعد  امروز  بود،  شده 

روز حبس، آزاد شد.
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  او 
اخیر از حامیان میر حسین موسوی، 
یکی از دو نامزد اصالح طلب بود و 
پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست 
از  تن  ها  ده  همراه  به  جمهوری 
سیاستمداران اصالح طلب، روزنامه 

نگاران و معترضان بازداشت شد.

سیدعلي صالحي

هجرت 
)گاهي اوقات بعضي ها مي گویند

چرا این سرزمین را ترک نمي کني،(

سوال نکن،
سر منزًل من... سیپده دîم است،

حتمًا سپیده دîم
سرمنزًل من است، 

وگرنه
ïتحمًل این همه غروًب تاریك کجاو

مًن شب نشیًن خسته کجا؟
هزار هفته
هزار ماه 

ïهزار مرگ و مزاًر مرا ببین و
بعد بگو

چرا به جاًي این همه مïردگاًن بي گور
گریه مي کنم،

من سال هاست
واژه به واژه

از وحشًت گفتن گذشته ام،
من هرگز

بïریده بادهاي نابîلîد نبوده ام.
حاال چه مي پرسي آن شب

دسًت تو
از هجرًت دریا چه مي نوشت؟

من منزل ها سپرده ام
به این دوزًخ بي بهشت،

منزل هاي بي راه و بي رویا... بسي،
که هیچ مسافري از میاًن شما

طاقًت طي کردًن یکي شًب تاریك اش را
نداشته است.

هي زنهار گو، زنهار...،
من آسان

شکاًر هر کمیٍن کردهء خوابگردي نخواهم 
شد،
با من

یکي به دو... چه مي کني از تکلیًف واژه ها، 
من شاعرم، 

و تا ماه کامل میهن ام

خنیاگر گریه هاي من است،
من

مردم ترانه خوان خویش را

ترک نخواهم کرد.

4 آبان ۱۳۸7 
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تمرین 
دموکراسی 

در سایه 
دالالن

سبز مفهوم حمایت بود از هموطنان در ایران 
به  شد  تبدیل  سبز  مفهوم  اینجا  در  گویی  اما 
زندگی کردن در سایه پاسپورت انگلیسی. آنها 
که با وجود دانشجو بودن و بدون داشتن اقامت 
در این کشور، خالصانه هر روزه ایستادند و 
حتی گوشه ای از چهره شان را مخفی نکردند؛ 
حاضر نشدند از این آب گل آلوده ماهی گرفته 
وادی  این  در  که  دهند  وسوسه  این  به  تن  و 

تقاضای پناهندگی نمایند.
خیابان  از  گذرشان  که  رهگذرانی  روزه  هر  که  نبود  بیش  چندی 
انبوه  جمعیت  حضور  جلب  شان  توجه  گذشت؛  می  کنزینگتون 
بودند.  ایستاده  ایران  سفارت  مقابل  در  که  شد  می  ایرانیانی 
داشتند.  دست  در  کجاست؟«  من  رای   « مضمون  با  پالکاردهایی 
صورت  تخلفات  به  اعتراض  که  بودند  شعارهایی  فریاد  شنونده 
زد.  بانگ می  را  اخیر ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه  در  گرفته 
خبرنگاران  بود.  گرفته  نشانه  را  ایرانیان  عکاسان،  دوربین  زاویه 
و  بودند  ایرانیان  تجمعات  دهنده  پوشش  روزه  هر  گزارشگران  و 

اخبار مربوط به تحوالت ایران در صدر تیترهای  رسانه های جهان 
قرار داشت. در همان روزهای اولیه اعالم نتایج؛ اعتراضات گسترده 
مردمی که نشانگر بیداری و حق طلبی آنها بود، از شهرهای مختلف 
ایران آغاز شد. موج اعتراضات، ایرانیان خارج از کشور را نیز در 

حضور  با  نکردند.  برخورد  رویداد  این  با  منفعالنه  آنها  برگرفت. 
مختلف؛  کشورهای  در  ایران  سفارت  مقابل  در  خود  چشمگیر 
دادند  نشان  داخل کشور،  هموطنان  با  را  اتحاد خود  و  همبستگی 
و ثابت کردند اگر چه دور از هم زندگی می کنیم ولی از هم جدا و 

گسسته نیستیم. 
فجایع به وقوع پیوسته در روزهای بعد، غیرقابل باور و سهمگین 
بود. چشم دیده ها و گوش شنیده ها را باور نداشت. اما حقیقت مثل 
همیشه تلخ بود. طولی نکشید که رنگ سبز به نماد و نشانه بیداری 
و سنبل اعتراض ها مبدل گشت. موج سبز شکل گرفته در خارج از 
کشور همزمان با تحوالت و درگیری های داخلی، نوسانات خاصی 
عظیم  خیل  نماند.  عقب  غافله  این  از  نیز  لندن  گرفت.  می  خود  به 
ایرانیان ساکن در انگلستان نیز با حضور پیوسته در مقابل سفارت 
ایران، حامی و همراه جنبش آزادی خواهانه  مردم در ایران شدند.

به صراحت می توان گفت که برایشان ترس و واهمه دیگر مفهومی 
نداشت. دیگر حضور طوالنی در مقابل سفارت، خستگی و یاس را به 
دنبال نداشت. مهربانی و همبستگی را در نگاه های اشك آلودشان 
شاهد بودی. غیرت و تعصب ایرانی را در طنین فریادهای »رای من 
کجاست؟« می دیدی. تظلم خواهی را در فریادهای »ندای نازنینم، 
حق تو پس می گیرم« می شنیدی. عظمت و افتخار ایرانی بودن را 
در یك لحظه و با سردادن سرود »ای ایران ای مرز پر گوهر« می 

قلبی  تاثرات  از  ناشی  که  چشمانشان  از  جاری  های  اشك  دیدی. 
ناله  بود.  تشخیص  قابل  صورتشان  نقابهای  ورای  در  حتی  بود، 
های شکسته دالن از ظلم و جنایت در آن هیاهو قابل تشخیص بود. 
ضجه های درد لحظه جان دادن ) ندا( را در فریادهای » نترسید، 
نترسید، ما همه با هم هستیم« می شنیدی. نقش حك شده پرچم سه 

رنگ کشور را در پهنای صورت جوانان و نوجوانان شاهد بودی.
سال،  و  سن  نداشت.  مفهومی  برایشان  باران  و  باد  سرما،  گرما، 
جنسیت بی معنا شده بود. تنها یك چیز مهم بود و آن حضور و 
داشت  وسالی  سن  که  آن  کشور.  هموطنان  از  حمایت  در  ماندن 
فریاد  گرفت.  می  آرام  ای  باریکه  بر  نداشت،  ایستادن  توان  و 
شعارهایش در نجوایی رقم می خورد. اما می ماند و نمی رفت حتی 

در وضعیت ناتوانی و بیماری.

با  ای جاری می شد. چه  لبان تشنه  بر  آبی  لیوان  یکرنگی،  با  چه 
قدرت مشتهایی به سوی دیوارهای سنگی سفارت پرتاب می شد. 
احترام  به  چه نعره ای بود حتی در بی صدایی و سکوت هایمان 
شهدا که طنین این نعره ها، در پایتخت گوش های ناپاکان را سیلی 
می زد. چه استواری و وحدتی بود وقتی که خوانده می شد، »یار 

دبستانی من، با من و همراه منی«.
چه پر حرارت بود بوسه های مادرانی که بر پیشانی ملتهب جوانان 
و یاران زده می شد و توان مضاعفی برای حمل این بار سنگین به 
پیرمردی  لرزان  آنها می داد. چه پر مهر و محبت بودند دستهای 
لبان مضطرب جوانی آتش می زد.  با آهستگی سیگاری را بر  که 
چرا که اگر انرژی و سالمتی کافی نداشت، اما شعله های غیرت و 

جوانمردی اش همچنان برافروخته و تابان بودند. 

بگذریم! اینها را گفتم که موج خروشان و شفاف لندن را در یکنواختی 
و یکرنگی اش تشریح کرده باشم. اما سخن من امروز روی دیگری 
هم دارد. می خواهم پاسخ سوالهای بی جوابم را دریابم. می خواهم 
بدانم چه کسانی وحدت و اتحاد را تاب نیاوردند؟ چه شد که رخنه 

ها تبدیل به سوراخهای بزرگ شدند. 
همه بودند. حزب ها، گروه ها، اندیشه ها، فرقه ها با نظرات گوناگون 
یکباره  با شعارهای مختلف.  ایران  آینده  و  ایرانی  و  ایران  درباره 
پرچم ها باال رفت. شعارها باال رفت و دستها باال رفت. تفرقه آمد 
و اختالف و نفاق. آنها که می توانستند کاری انجام دهند و انجام 
شان  خسته  جانهای  بر  چنان  شدند.  نامیده  تکنوا  و  تکرو  دادند؛ 

تاختند که خلوت را برگزیدند و به انزوا فرو رفتند. 

که  شد  چه  ایم؟  ایستاده  آنجا  چرا  کردیم  فراموش  که  شد  چه 
فراموش کردیم برای چه آمده ایم؟ اما گویی فرصت طلبان و منفعت 
بهترین  را  آنجا  اندیشیدند.  می  خود  های  خواسته  به  فقط  طلبان 
زمان برای گسترش عالیق و سالیق حزبی و گروهی خود یافتند. 
از سیل جمعیت بهره جستند و از حضور مردم استفاده کردند؛ در 
نمودن حرکت  تبدیل  و  مدون  نامه  آئین  و  اساسنامه  تصویب  پی 

خودجوش به شکل یك حزب یا گروه با گرایشهای خاص افتادند.
و اینگونه بود که اختالف ها دامن زده شد. بنیان همبستگی به سوی 
جدایی و شکاف پیش می رفت. چه شد که حضور پررنگ، کمرنگ 
و کمرنگ و در نهایت بی رنگ شد. چه شد که نگاه های دوخته بر 
لبانی برای شنیدن شعار و فریاد زدنش به ناامیدی تبدیل شد. چه 
شد انتظارها به یاس تبدیل شد. چه شد که مهربانی ها به کینه تبدیل 
شد. چه شد دستی که برای کمك کردن به دوستی دراز می شد حاال 
دستی شد که یقه ای را می شکافت. چه شد که جواب سالمها به 
روی برگرداندن از همدیگر تبدیل شد. چه شد که نگاه های با بغض 
به پنجره های سفارت، تبدیل به نگاه های خشم آلود به یکدیگر شد. 
چه شد که آنجا تبدیل به تفریح گاهی برای یافتن جنس مخالف و 
ارضای تمایالت شخصی بدل گردید. چه شد که مخالفان و دشمنان 
هر روز از این تفرقه خوشحال تر شدند. چه شد مخالفان آزادی که 
نمی توانستند با حبس و دستگیری ما را خفه سازند، حاال با تمسك 
به اختالف و انگ زدن، ما را به زانو درآوردند. چه شد که توطئه 
ها و سناریوهای ساختگی تلویزیونی شبکه های خبری ایران، جهت 
ویران کردن این جماعت این چنین به کام ما خوش آیند شد و آنها 
اتحاد  همه  آن  که  کوبیدم. چه شد  یاران  بر سر  پتکی  همچون  را 
و  فحاشی  خودخواهی،  غرور،  کینه،  بغض،  به  تبدیل  همبستگی  و 

ناسزاگویی شد. 
کم شدیم! کم شدیم! خسته شدیم! خسته شدیم! از این همه اختالف 
و تضاد. نگاه های پریشان به کدام چشمها می توانست اعتماد کند؟ 
اما جنبش در ایران همچنان زنده و فعال بود و هست. هموطنان به 
خاک و خون کشیده می شدند. آنها سرکوب و محاکمه می شدند و 
ما جنگ بر سر رهبری، مدیریت و در دست گیری قدرت، را ادامه 

می دادیم.
حاال دیگر من از چه چیز حمایت کنم؟ من چه چیز را مطالبه کنم؟ 
من چه کسی را محکوم کنم؟ من چه کسانی را قضاوت کنم؟ می 
خواهم بگویم آیا لزومی به این همه بزرگنمایی ضعف ها و اختالفات 
وجود داشت. آیا باید خودمان وارد تله دشمن می شدیم. دوستان و 
یارانمان دیگر حتی حاضر به مشارکت در مناسبت های مهم و تاثیر 
گذار هم نیستند. آن معدودی هم که هستند از بیکاری و عادت است 

و ای کاش که تبدیل به عادت نمی شد. 
بازار مکاره ای را رونق دادند که نمی دانم چگونه  معرکه گیران، 
می توانند با وجدان خویش کنار بیایند. آن طرف مردمان در حال 
مبارزه و غرق در خون و جفا؛ این طرف سودجویان در پی بهره 
اقامتی. ای  ارائه کیس های  گیری از شرایط بوجود آمده در حال 

وای که بر ما چه می گذرد.

اینجا  در  گویی  اما  ایران  در  از هموطنان  بود  مفهوم حمایت  سبز 
مفهوم سبز تبدیل شد به زندگی کردن در سایه پاسپورت انگلیسی. 
آنها که با وجود دانشجو بودن و بدون داشتن اقامت در این کشور، 
را  شان  چهره  از  ای  گوشه  حتی  و  ایستادند  روزه  هر  خالصانه 
مخفی نکردند؛ حاضر نشدند از این آب گل آلوده ماهی گرفته و تن 

به این وسوسه دهند که در این وادی تقاضای پناهندگی نمایند.
و  شد  منتقل  قلمم  به  قلبم  از  که  بود  دلهایی  و  درد  اینها  بگذریم! 
ایمان دارم که غم دل بسیاری دیگر هم هست. امیدم این است که 
بار دیگر سبزهای واقعی جمع شوند. امیدم این است که بار دیگر 
حقوق  از  دفاع  برای  کشور  این  مقیم  ایرانیان  همه  حضور  شاهد 
هموطنانمان در ایران باشیم. امیدم این است که دل شکستگان باز 
گردند. امیدم این است که بار دیگر دست در دستان هم، بانگ سرود 
» یار دبستانی من« را سر دهیم و به مخالفان آزادی نشان دهیم »ما 

خس و خاشاک نیستیم ما ملت ایرانیم«.
امضا محفوظ

مکاره  بازار  گیران،  معرکه 
نمی  که  دادند  رونق  را  ای 
با  توانند  می  چگونه  دانم 
بیایند.  وجدان خویش کنار 
حال  در  مردمان  آن طرف 
مبارزه و غرق در خون و 
جفا؛ این طرف سودجویان 
در پی بهره گیری از شرایط 
ارائه  در حال  آمده  بوجود 
کیس های پناهندگی. ای وای 

که بر ما چه می گذرد.
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ذره بین
جایزه جهاني حقوق بشر به عبدالفتاح سلطاني؛ 

عبدالفتاح سلطاني برنده جایزه جهاني حقوق بشر نورنبرگ 
شد. دفتر حقوق بشر شهر نورنبرگ جایزه جهاني حقوق 
بشر امسال را روز یکشنبه چهارم اکتبر طي مراسمي به 
عبدالفتاح سلطاني اعطا مي کند. شهر نورنبرگ این جایزه 
نقدي را که بالغ بر ۱5 هزار یورو است همه ساله به یکي از 
شخصیت هایي هدیه مي کند که همه توش و توان خود را 
در جهت دوستي و آشتي و حقوق بشر به کار مي گیرند.

 ۲۰۰ دوربین براي 4۰ منطقه تهران؛ رئیس پلیس پیشگیري 
در  مداربسته  دوربین  دستگاه   ۲۰۰ گفت  انتظامي  نیروي 
4۰ منطقه جرم خیز تهران نصب مي شود. بهرام نوروزي 
در نشست تخصصي روساي پلیس پیشگیري افزود؛ 4۰۰ 
تهران  خیز  جرم  مناطق  در  مداربسته  دوربین  دستگاه 
نصب خواهد شد که تا به حال ۲۰۰ دستگاه از این دوربین 

ها خریداري شده است و نصب مي شود. 

 پخش اعترافات در کردستان؛ استاندار کردستان با بیان 
اینکه عده یي از سران عوامل تروریستي ترورهاي اخیر 
در  افراد  این  اعترافات  گفت؛  اند،  شده  دستگیر  کردستان 
اظهار داشت؛  تلویزیون پخش خواهد شد. اسماعیل نجار 
زمینه  در  خود  زشت  عمل  به  بودند  وهابي  که  افراد  این 
که  اند  کرده  اعتراف  کردستان  در  یي  زنجیره  ترورهاي 
برنامه  از  مردم  بیشتر  آگاهي  براي  نزدیك  یي  آینده  در 
پخش  سیما  و  صدا  در  دشمن،  اجیرشده  افراد  این  هاي 

خواهد شد.

احکام سه دانشجو در دادگاه؛ باخبر شدیم »کیوان امیري 
الیاسي« از دانشجویان دانشگاه صنعتي شریف از سوي 
تباني  تبلیغ علیه نظام و  اتهام  به  انقالب  شعبه ۲۸ دادگاه 
براي تجمع به پنج سال حبس تعزیري محکوم شد. همچنین 
تحکیم  دفتر  سابق  تشکیالت  دبیر  حبیبي«  »سعید  دادگاه 
نیز در همین شعبه شنبه گذشته برگزار شد ولي  وحدت 

هنوز حکم وي صادر نشده است.

 جایزه بنیاد لخ والسا براي سه زن ایراني؛ بنیاد لخ والسا 
بشر سال  جایزه حقوق  لهستان،  پیشین  رئیس جمهوري 
۲۰۰۹ خود را به الدن و رویا برومند و شادي صدر اعطا 
کرد. بر اساس بیانیه یي که در روز دوشنبه به وسیله بنیاد 
لخ والسا منتشر شد دیپلم افتخار و مدال و جایزه یکصد 
هزار دالري تعلق یافته به این سه زن به خاطر فعالیت هاي 
آنان در راستاي پیشبرد آزادي بیان، موازین حقوق بشر 

و دموکراسي در ایران به آنها اعطا شده است.

خانواده  پور؛  متین  و  شهیدي  هاي  خانواده  درخواست   
هاي هنگامه شهیدي و سعید متین پور از وضعیت این دو 
روزنامه نگار ابراز نگراني کردند. خانواده شهیدي گفته اند 
بیماري هاي وي عود کرده و داروهاي آرام بخش به وي 
تجویز شده است. خانواده متین پور نیز خبر داده اند وي 

هفته گذشته دچار حمله قلبي شده است.

خبرها  در  یعقوب؛  بني  زهرا  پرونده  متهمان  اتهام  تفهیم 
آمده دو تن از متهمان مرگ زهرا بني یعقوب به سه جرم 
و  غیرمشهود  جرائم  در  غیرقانوني  توقیف  سند،  جعل 
سرپیچي از دستور مقام قضایي تفهیم اتهام شدند. دادگاه 

نهایي این دو نفر آبان ماه برگزار مي شود.

پنج سال حبس براي یکي از بازداشت شدگان اخیر؛ 

شنیدیم »علیرضا اشراقي« از بازداشت شدگان وقایع اخیر 
ریاست  به  انقالب  دادگاه   ۲۶ شعبه  به  انتخابات  از  پس 
اتهام  به  وي  شد.  منتقل  حکم  ابالغ  جهت  مقیسه  قاضي 
اقدام علیه امنیت ملي از طریق توهین به رهبري، توهین به 
ریاست جمهوري و حضور موثر در تجمعات غیرقانوني 

جمعًا به پنج سال و شش ماه حبس تعزیري محکوم شد.

گزارش وقایع  دانشگاه ها 
 انگار زمانه هم با »دانشجو« سر سازگاري ندارد و به کام رئیس ستاد انتخابات نمي 
چرخد. از ابتداي شروع به کار ساکن ساختمان ویال وزیر جدید علوم با اعتراضات 
گسترده دانشجویي مواجه شد؛ چه زماني که در قدیمي ترین دانشگاه ایران حضور 
یافت تا سال تحصیلي را آغاز کند و چه زماني که در دانشگاه شریف حاضر شد 
تا کتابخانه پایداري دانشگاه صنعتي شریف را افتتاح کند با تجمع سبزپوشاني روبه 
مي  سر  موسوي  میرحسین  و  کروبي  مهدي  از  حمایت  در  شعارهایي  که  شد  رو 
دادند. انگار وعده یي که نمایندگان مجلس در روز راي اعتماد نسبت به آن هشدار 
داده بودند، زودتر از آنچه تصور مي شد، به تحقق پیوست زیرا نمایندگان مجلس، 
وزارت کامران دانشجو که پیش از این ساکن ساختمان فاطمي بود را نمکي روي زخم 
هاي دانشجویان دانستند که به محض حضور وي در دانشگاه ها مانند بمبي خواهد 
ترکید. پیش بیني نمایندگان مجلس بسیار زود محقق شد زیرا حضور کامران دانشجو 
براي  پاسخي  دنبال  به  هنوز  که  شد  مواجه  معترضي  دانشجویان  انبوه  جمعیت  با 
سواالت بي شمار خود بودند که همچنان بي پاسخ مانده بود. حجم این اعتراض ها به 
قدري گسترده بود که اخطارهاي پیاپي معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشگاه تهران 
نیز کارساز نشد. زماني که خبر حضور احتمالي »دانشجو« در دانشگاه تهران مطرح 
شد سیدمهدي قمصري به دانشجویان اخطار داده بود مبادا در اعتراضات دانشجویي 
خواهد  برخورد  آنان  با  وگرنه  یابند  حضور  غیرقانوني  تجمعات  وي  ادعاي  به  و 
از حضور دانشجویان معترض نشد. در اخطار  نیز مانع  اما چنین هشدارهایي  شد 
قمصري خطاب به دانشجویان آمده است؛ »تحرکات رادیکالي که از بیرون دانشگاه 
جهت گرفته و شروع مي شود دامان دانشجویان دانشگاه تهران و ساکنان کوي را 
گرفته و به آنها ضربه مي زند.« به گزارش مهر سید مهدي قمصري با تایید اطالعیه 
تهران  دانشگاه  دانشجویي  معاونت  از سوي  دانشجویان  به  اخطار  از  که حاکي  یي 
همچنین  و  دانشجویان  خانواده  درخواست  به  بیشتر  اطالعیه  این  کرد؛  تاکید  است، 
نگراني ساکنان کوي دانشگاه درباره تحرکات بیروني و تاثیر آن بر جو کوي تنظیم 
تشویش  و  نگراني  باعث  اخیر  غیرقانوني  تجمعات  افزود؛  است. وي  منتشر شده  و 
دانشجویان و به خصوص دانشجویان مستقر در کوي دانشگاه تهران شده بود که به 
همین دلیل با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه دانشگاه این اطالعیه صادر شد. 
معاون دانشجویي دانشگاه تهران در خصوص نصب این اطالعیه در کوي دانشگاه 
به مهر گفت؛ این بخشي از وظایف دانشگاه است که قوانین، مقررات و تصمیمات اخذ 
شده را در کمترین زمان ممکن به اطالع کلیه دانشجویان خود برساند تا در جریان 
چگونگي و جزییات قوانین حاکم بر دانشگاه قرار بگیرند. وي در خصوص تاکید بر 
اخذ مجوز براي تجمع قانوني در محیط دانشگاه در اطالعیه مذکور گفت؛ به هر حال 
دانشگاه ساز و کار و روند خاص خود را دارد و هماهنگي با معاونت دانشجویي براي 
برگزاري هرگونه تجمع یکي از قوانین اولیه دانشگاه است. حوزه معاونت دانشجویي 
و فرهنگي دانشگاه تهران در اطالعیه یي که در این دانشگاه نصب کرده است با تیتر 
درشت »قابل توجه دانشجویان ساکن در کوي دانشگاه« آورده است؛ »با توجه به 
از  برخي  پیشنهاد  به  و  دانشجویان  خانواده  از  جمعي  درخواست  و  نگراني  اظهار 
دانشجویان ساکن کوي به منظور جلوگیري از بروز حوادثي که موجب بر هم زدن 
آسایش و امنیت دانشجویان ساکن کوي مي شود، با افرادي که به نحوي در برگزاري 
یا مشارکت در تجمعات منجر به خشونت دخالت داشته باشند، حسب مقررات عمل 
بدون مجوز خالف  تجمع  گونه  »هر  است؛  آمده  اطالعیه  این  پایان  در  خواهد شد.« 
برگزاري  مجوز  دریافت  براي  توانند  مي  متقاضیان  و  گردد  مي  محسوب  مقررات 
مراسم به مراجع ذي ربط در معاونت دانشجویي فرهنگي دانشگاه مراجعه کنند.« این 
اظهارنظر در حالي از سوي مسووالن دانشگاه تهران صورت مي گیرد که دانشگاه 
شریف نیز در اقدامي مشابه به نقل از مدیریت فرهنگي دانشگاه شریف تصریح کرد 
اظهار  این مطلب  بیان  با  میرزایي  بود.  براي تجمع  درخواست مجوز رسمي نشده 
داشت؛ روز گذشته برنامه افتتاحیه کتابخانه پایداري را در دانشگاه داشتیم اما وزیر 
علوم فقط دانشکده کامپیوتر را افتتاح کردند و در این برنامه نبودند و سردار باقرزاده 
رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس و خرمشاد معاونت فرهنگي وزارت 
علوم این کتابخانه را افتتاح کردند. وي افزود؛ البته تعدادي از دانشجویان که مرتبط 
با یکي از تشکل هاي دانشجویي هستند، در مقابل محل اجراي برنامه  اعالم تجمع 
و  بود  نشده  مجوز  براي  رسمي  درخواست  تجمع  این  براي  که  کردند.  دانشجویي 
اطالع رساني ها هم به صورت غیررسمي بوده است. مراسم افتتاح کتابخانه پایداري 
دانشگاه صنعتي شریف هفته گذشته در حالي با حضور برخي مسووالن وزارت علوم 
در این دانشگاه برگزار شد که برخي از دانشجویان با تجمع در مقابل این ساختمان 

شعار اعتراضي سر دادند. 

دانشگاه کانون اعتراض
اما اعتراض هاي دانشجویان به دانشگاه تهران و شریف خالصه نشد بلکه دانشجویان 
در آغازین روزهاي فعالیت دانشگاه، اعتراض هاي گسترده یي را انجام دادند به گونه 
یي که دانشگاه خواجه نصیر نیز به کانون اعتراض هاي سیاسي دانشجویي تبدیل 
شده بود اما رئیس دانشگاه خواجه نصیر این مساله را انکار و تصریح کرد؛ نباید 
خواسته هاي دانشجویان را با دید سیاسي نگریست. محمدتقي بطحایي در گفت وگو 
با مهر اظهار داشت؛ تجمع دانشجویان این دانشگاه صرفًا به خاطر پاره یي از مسائل 
صنفي مانند کیفیت غذا بوده و به هیچ عنوان از خاستگاه سیاسي برخوردار نبوده 
است. عده معدودي از دانشجویان که نسبت به مسائلي چون دور بودن محل خوابگاه 
و کیفیت غذا اعتراض داشتند، اعتراضات خود را مطرح کردند. وي افزود؛ با مسائلي 
دانشگاه خواجه نصیر فرصت هر ساله  آمد،  پیش  تابستان  و  اخیر  ماه  که در چند 
خود را براي بازسازي و انجام اصالحات الزم در فصل تابستان از دست داد و عماًل 

مجالي براي پرداختن به این امور باقي نماند. 

سفر وزیر امور 
خارجه ایران به 
پایتخت آمریکا

امور  وزیر  متکی،  منوچهر  که  کرد  تایید  آمریکا 
خارجه ایران به واشنگتن پایتخت آمریکا سفر کرده 
است. هم زمان، هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه 
بیشتر  انزوای  احتمال  درباره  ایران  به  آمریکا 

هشدار داد.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کراولی،  چی  پی 
کرد  اعالم  سپتامبر،   ۳۰ چهارشنبه،  روز  آمریکا 
دفتر  از  بازدید  برای  ایران  خارجه  امور  وزیر  که 
حفاظت منافع ایران در واشنگتن به این شهر سفر 

کرده است.
در  پاکستان  سفارت  در  ایران  منافع  حفاظت  دفتر 

واشنگتن واقع است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که 
با مقام های آمریکایی  منوچهر متکی در واشنگتن 

دیدار نخواهد کرد.
مجمع  اجالس  در  شرکت  برای  متکی  منوچهر 
عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر 

کرده بود.
به  خود  سفرهای  جریان  در  ایرانی  های  دیپلمات 
اجازه  است،  مربوط  ملل  سازمان  به  که  نیویورک 
سازمان  این  مقر  کیلومتری   4۰ شعاع  از  ندارند 
خارج شوند بنابراین سفر آقای متکی به واشنگتن 
نمی تواند بدون اجازه مقام های آمریکایی صورت 

گرفته باشد.
نیویورک موضع گیری های  او روز سه شنبه در 
کشورهای غربی علیه مرکز اتمی قم که ایران اخیرا 
وجود آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع 

داده را اشتباهی استراتژیك خواند.
روز  کلینتون  هیالری  او،  آمریکایی  همتای  اما 
چهارشنبه در نیویورک بار دیگر به ایران در مورد 

تغییر سیاست اتمی این کشور هشدار داد.
ایران به تعهدات بین  تاکید کرد در صورتی که  او 
المللی  بین  فشار  و  انزوا  با  نکند،  عمل  اش  المللی 

بیشتر مواجه خواهد شد.
گروه 5+۱ پنجشنبه یکم اکتبر در شهر ژنو سوئیس 

با ایران وارد مذاکره خواهد شد.
گفتگوهای هسته  در  برای شرکت  ایران  نمایندگان 

ای با گروه 5+۱ به سوئیس سفر کرده اند.
مذاکره کنندگان ایران به ریاست سعید جلیلی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته 
ای، برای مذاکره پیرامون فعالیت ها و برنامه های 
اتمی جمهوری اسالمی تهران را به مقصد ژنو، محل 

برگزاری مذاکرات، ترک کرده اند.

مدیران  را،  ژنو  مذاکرات  در   ۱+5 گروه  نمایندگی 
سیاسی وزارت خانه های خارجه پنج کشور عضو 
دایم شورای امنیت - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، 
و  آلمان  کشور  نمایندگان  با  همراه  فرانسه-  و 

اتحادیه اروپا برعهده خواهند داد.
که  است  کرده  پیشنهاد  ایران  جمهوری  رئیس 
مذاکرات کشورش با پنج عضو دائمی شورای امنیت 

و آلمان، تا سطح سران اتقاء یابد.
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش اول

تولستوی این بزرگ مرد پهنه ی انسانیت سخنی دارد با این مضمون: 
باید از گفتنی هایی گفت که احتماال بسیاری آن را می دانند ولی جرات 

ابراز آن را حتی برای خودشان ندارند.
بنابراین اگر ابراز شرمساری وبی نظریم را درباره کلمه جرات بپذپرد 
باقی خواهد ماند حرف هایی که هم من میدانم و هم به احتمال خیلی 
زیاد شما و قصد نهایی این کتاب نیز تنها مروری است بر همین حرفها 
عباراتی  به  یا  و  ایرانی  ی  جامعه  درباره  خودمان  درباره  حرفهایی 

دردلی است خودمانی.
مقابل هموطنانم خاضعانه  در  که  دانستم  بررسی وظیفه خود  این  در 
قرار گیرم و همچون بازگو کننده ی درسی که از خودشان به تدریج 
طی سالهای نه چندان کوتاه عمرم آموخته ام به ارائه تجربیات و دیدگاه 

هایم بپردازم...با اشاره به این نکته:
تو ای خواننده عزیز در این نوشتار نه ادعایی بر رسالتی خواهی یافت 
و نه ردپایی از ایسم های متداول که نشان بضاعت علمی برای نویسنده 
مدعی  برای  گمانی  که  بود  آن خواهند  از  تر  گفتارها ساده  باشد.  آن 
بودن راقم از آنها برده شود. بنابراین سعی کرده ام حتی المقدور نه 
در تار و پود قالب بندی های متداول خود را اسیر کنم و نه برای انتقال 
منظورم به دنبال کلمات بی خطر و به اصطالح دیپلوماتیك بروم. اصرار 
زیادی هم در هماهنگی و ریتم موزون موضوعات نورزیده ام و همان 
طور که مالحظه خواهید کرد حتی استخوان بندی کتاب هم تابع شیوه 
معمول و یا مرسوم نیست. اما تنها تعهد و تالشم بر این خواهد بود که 
آن چه از تجربه و فکر که در این پنجاه و چند سال عمر اندوخته ام را 
با صادقانه ترین لحنی که در خود سراغ دارام آن چنان ارائه کنم که 
در انتهای کتاب اگر باز هم با من هم عقیده نبودید و حتی بد و بیراه 
مختصری نثارام کردید حداقل در خلوت خودتان به تاملی در گفته هایم 

وادار شوید. این تامل باالترین پاداش من خواهد بود.

تصور می کنم از آن روزهایی که میرزاابوالحسن شیرازی اولین ماشین 
چاپ را در تبریز به کار تکثیر و چاپ اندیشیه و کتاب آهنگ پرشتابی 
می  جرات  به  هزاران  نگویم  اگر  داد  آن  از  قبل  با  مقایسه  قابل  غیره 
توانم بگویم صدها تیتر سوژه مقابله و کتاب با مضامینی از قبیل رازه 
ایرانی  ماندگی  نقش...در  و  ایرانی  یدبختی  زمین  مشرق  افتادگی  عقب 
راه خوشبختی راه کامیابی یگانه راه سعادت و این اواخر در مبارزه با 
استعمار...و...منتشر شده و در دسترس خوانندگان قرار گرفته است که 
صد البته هر کدام از آنها نیز با استدالالتی در راه اثبات گفته هایشان 
و با کلیدهایی که بدونه برو برگرد حداقل از نظر مولف و مصنف کلید 
قطعی درب بسته اتاق نیکباختی بودند همراه و مجهز گردیده بودند. من 
در این جا نه قصد دارام و نه انصاف  و مروت حکم می کند که همه ی 
آنها را با یك دستورالعمال ساده اندیشانه بیهوده و بی پایه بنمایانم...
در  گویندگان  این  اتفاق  به  قریب  اکثر  که  باورم  این  بر  بر عکس  بلکه 

گفتارهایشان هم صادق بودند و هم معتقد و هم تا حدودی موثر.
منتها ایراد بزرگ و مشترکی که تقریبا به تمامی این واعظین می شود 
گرفت این سیاه و سفید دیدن قضیه است و این که نقطه مشترک تقریبا 
برائت  کرد(  خواهیم  یاد  آن  از  که  معدودی  استثنای  )به  شان  همگی 
ایرانی است در مورد این همه مصیبتی که سرش آمده هر کدام به دلیل 
قانع کننده ای که به ذهنشان خطور کرده آن چنان آویزان شده اند که 
تمامی رویدادهای دیگر را از یاد برده اند و نهایتا تقریبا رسیده اند به 

کی بود؟

می گفت اگر اعراب به ما حمله نمی کردند وضع ما این نبود گفتم مرد 
حسابی اوال حاال که حمله کرده اند و ما کاری راجع به حادثه ای که 
هزار و چهارصد سال پیش اتفاق افتاده نمی توانیم بکنیم فعال مواظب 
پرو و شیلی  به  که  اعراب  مگر  وانگهی  نکنند.  بهت حمله  دوباره  باش 
و آرژانتین حمله نکردند آنها بی مشکل ماندند؟ همه بدبختی ها برای 
الحمدا...  اتیوپی و کلمبیا  از مسلمانهای زامبیا ر  ایرانی ها  افغان ها و 
از شدت و  نداراد؟ مسیحی ها ی سیاهپوست موزامبیك  هیچ مشکلی 

فور نعمت همه مجبورند رژیم بگیرند!
از حمله مغول گرفته تا خشونت و تعصب های صوفی  اینان  در نظر 
مشرب های صفویه و بی عرضگی حضرت سلطان حسین و همین جور 
فتحعلی شاه  جناب  بارگی  زن  خان  کریم  رافت  نادرشاه  دیوانه شدن 
قتل قائم مقام و امیر کبیر به دست پدر و پسر تاجدار!!... بعد ماجرای 
مشروطه وارداتی!! کاله  گذاشتن کالهی های مستفرنگ سر روحانیون  
و یا خطاها و اشتباهات روحانیون )تعبیر به نرخ روز قابل تغییر است 
( و به هر حال انحراف مشروطه بر افتادن سلسله ابد مدت!!! قاجاریه 
آمدن رضاخان صد در صد انگلیسی  )نه نود و نه درصد!( شهریور 
بیست ماجراهای نفت درگیری دکتر محمد مصدق با آیت ا... کاشانی و 
در نتیجه شکست نهضت ملی کودتای ۲۸ مرداد و باالخره به رغم 
برخی انقالب سال 57 روی کار آمدن حکومت روحانیون جنگ 
۸ ساله و صدها تیتر از این دست منشا قطعی و غیر قابل تردید 
در  که  نرود  یادتان  و  است  شده  قلمداد  ایرانیان  افتادگی  عقب 
زمینه و متن اصلی تمامی این علل الاقل از دوره صفویه تا به 
امروز نقش شوم استثمار به صورت غیر قابل تردید و به عنوان 

بستر همگی ی این تحلیل ها خود نمایی ویژه ای دارد.
ادامه دارد

قابل توجه ایرانیان مقیم انگلستان

کالسهای آموزشی جامعه 
ایرانیان

جهت راهنمایی و حمایت ایرانیان مقیم انگلستان
برای زندگی بهتر و آگاهانه تر در کشور انگلستان
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دو خبرنگار رادیو 
فردا در سانحه 

رانندگی جان خود 
را از دست دادند

سانحه  اثر  در  فردا  رادیو  خبرنگار  دو 
رانندگی جان خود را از دست داده و یکی 
دیگر از خبرنگاران این رسانه مجروح و 

در حال کماست.
آژیری،  حسن زاده  رزا  و  زمانی فر  امیر 
نزدیکی  در  ای  جاده  تصادف  یك  در 
پراگ، پایتخت جمهوری چك، جان خود 

را از دست دادند. 
این  خبرنگاران  دیگر  از  گرجی  مهین 
بشدت  حادثه  این  اثر  در  خبری  رسانه 

مجروح و در حال کما بسر می برد.
با  همکاری   ،۱۳5۸ متولد  زمانی فر،  امیر 
آغاز کرد  بهمن ماه ۸۶  از  را  فردا  رادیو 
فردا  رادیو  با  در دوره همکاری خود  و 
حوزه های  در  گزارشگری  بر  عالوه 
سیاسی و اجتماعی به ویژه حقوق بشر، 
در تولید برنامه هایی از جمله »نگاه تازه« 
آژیری،  حسن زاده  داشت.رزا  مشارکت 
 ۸7 شهریورماه  در  نیز   ،۱۳۶۰ متولد 
مدت  این  در  و  پیوست  رادیوفردا  به 
اجتماعی  حوزه های  در  گزارشگری  به 
به ویژه حقوق بشر پرداخت. خانم حسن 
زاده نیز در دوره ای از همکاری خود با 
رادیوفردا در تولید برنامه جوانان رادیو 

فردا »نگاه تازه« مشارکت داشت.
خانم گرجی نیز از بهمن ماه ۸5 در رادیو 

فردا آغاز به کار کرد.

باالخره نوروز ثبت جهانی شد 
جهان  ناملموس  میراث  فهرست  به  نوروز  ابوظبی،  در  مهرماه   ۸ روز  صبح   ۱۱ ساعت  حدود 

پیوست. 
آماده  ایران  مدیریت  با  و  کشور   7 توسط  پرونده  این  داد:  گزارش  فرهنگی  میراث  خبرگزاری 
شده است و در هنگام ثبت نماینده ایران در ابوظبی سخنرانی داشته است. ایران، هند، جمهوری 
همکاران  و  نوروز  کننده  برگزار  کشورهای  ترکیه  و  پاکستان  قزاقستان،  ازبکستان،  آذربایجان، 

تشکیل این پرونده بوده اند.
پرونده ثبت جهانی نوروز پس از عبور از فراز و نشیب های زیاد امروز با نمایندگی 7 کشور برگزار 

کننده این مراسم و مدیریت کشور ایران به فهرست ثبت آثار ناملموس جهانی رسید. 
مسعود علویان صدر، معاون حفظ و احیاء و ثبت آثار تاریخی که به منظور شرکت در مراسم ثبت 
آثار ناملموس جهانی به ابوظبی رفته است در گفتگو با CHN گفت: »حدود ساعت ۱۱ صبح امروز 

۸ مهرماه نوروز به فهرست میراث ناملموس جهان پیوست.«
وی در ادامه گفت: »پس از اعالم خبر ثبت نوروز دکتر مجیدی، به عنوان نماینده ایران در پشت 

تریبون قرار گرفت و دراین باره سخنرانی کرد.«
تشکیل پرونده ثبت جهانی نوروز حدود سه سال قبل با شرکت حدود ۱۰ کشور منطقه که بیشتر 
آن ها همسایگان ایران هستند، آغاز شد و در نهایت با حضور 7 کشور به ثبت رسید. این کشورها 

عبارتند از: ایران، هند، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ترکیه.
علویان صدر در پاسخ به این سئوال که چرا کشورهای تاجیکستان و افغانستان که مراسم نوروز 
در آن ها برگزار می شود در تشکیل این پرونده نقش نداشتند گفت: »تاجیکستان هنوز به عضویت 
کنوانسیون میراث ناملموس جهانی در نیامده است و افغانستان نیز به تازه گی به این کنوانسیون 

ملحق شده و نتوانست خود را برای همکاری در این پرونده آماده کند.«
معاون حفظ و احیاء و ثبت آثار تاریخی درباره تشکیل پرونده نوروز گفت: »در این پرونده تمام 
ریز نکاتی که در برگزاری آیین نوروز وجود دارد دیده شده است. این ریزنکات قبل و هنگام مراسم 
نوروز از قبیل خانه تکانی، هفت سین و حتی پخت وپزهای زمان عید و غذاهای سنتی این روز را 

شامل می شود.«
به گفته وی نوروز ایام نو شدن جهان است و موضوع به عنوان یك اصل تاریخی همواره مورد 
فردی  به  منحصر  ویژه گی های  از  ما  سرزمین  در  نوروز  است.  بوده  جهان  کشورهای  توجه 

برخوردار بوده و از هزاران سال قبل تا کنون این مراسم در ایران جشن گرفته می شود.

104 پرونده براي 
متخلفان کهریزک  
براي  مجلس  ویژه  کمیته  رئیس   
بازداشت  وضعیت  پیگیري 
شدگان حوادث بعد از انتخابات از 
تشکیل ۱۰4 پرونده قضایي براي 
متخلفان بازداشتگاه کهریزک خبر 
گفته  دیروز  سروري  پرویز  داد. 
در راستاي پیگیري هاي صورت 
انتخابات  از  بعد  حوادث  گرفته 
براي  قضایي  پرونده   ۱۰4 اخیر 
که  تشکیل شده  کهریزک  متهمان 
آنها  به  قاضي  پرونده چند  اخیراً 
اعالم  باید  و  است  شده  اضافه 
پیگیري مي  با سرعت  کارها  کنم 

شود. 
هیات  این  جلسه  از  همچنین  وي 
قضایي  سازمان  و  دادستان  با 
یي  آینده  در  مسلح  نیروهاي 
نزدیك خبر داد اما هیچ توضیحي 
نداد که چرا هنوز پس از دو ماه، 
و  نشده  عملي  فاز  وارد  تحقیقات 
این  شود.  نمي  تشکیل  ها  دادگاه 
است  حالي  در  سروري  سخنان 
که برخي از نماینده ها عنوان مي 
کنند عالوه بر چند قاضي که در 
ماجراي کهریزک برایشان پرونده 
دو  براي  یي  پرونده  شد،  تشکیل 
هم  انتظامي  نیروي  ارشد  چهره 
تشکیل شده که قرار است تا کامل 

نشدن تحقیقات علني نشود.  
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برادر رهبر جنبش طالبان 
پاکستان کشته شد 

 
 »کلیم اهلل محسود« برادر »حکیم اهلل محسود« رهبر جدید طالبان 
پاکستان بر اثر حمله هواپیماي بدون سرنشین امریکا به وزیرستان 
جنوبي کشته شد. بر اثر حمله هواپیماي جاسوسي بدون سرنشین 
امریکا به روستاي »سراروغه« در وزیرستان جنوبي که روز سه 
شنبه صورت گرفت، »کلیم اهلل محسود« برادر »حکیم اهلل محسود« 
شد.  کشته  همکارانش  از  تن  چهار  با  همراه  طالبان  جدید  رهبر 
بیت  ندادند.  این خبر  بیشتري درباره  شبکه هاي خبري توضیح 
اهلل محسود رهبر سابق طالبان پاکستان نیز چند ماه پیش بر اثر 
حمله هواپیماهاي امریکایي کشته شد. از طرف دیگر رسانه هاي 
پاکستان دیروز )چهارشنبه( از دستگیري یکي از دستیاران اصلي 
طالبان  تحریك  ممنوعه  گروه  جدید  سرکرده  محسود  اهلل  حکیم 
پاکستان در شمال غربي این کشور خبر دادند. شبکه تلویزیوني 
جیوي پاکستان اعالم کرد محمدشاه الیاس معامي فرمانده طالبان 
خبرگزاري  شد.  دستگیر  غربي  شمال  سرحد  ایالت  در  دیروز 
امنیتي،  نیروهاي  به  حمله  علت  به  محمدشاه  کرد  اعالم  شینهوا 
آدم ربایي و دیگر جرائم تحت تعقیب بوده است. بنا به اعالم منابع 
نیز روز سه شنبه در  اعضاي طالبان  دیگر  از  آگاه، مسلم خان 

همین منطقه دستگیر شد.

 این دستگیري ها در حالي اتفاق مي افتد که نیروهاي امریکایي 
حمالت هوایي خود را طي چند روز گذشته افزایش داده اند. در 
همین راستا و در سومین حمله هواپیماي بدون سرنشین امریکا 
افغانستان،  نزدیکي مرز  به مواضع طالبان در  اخیر  در دو روز 
بر  بنا  یافت.  افزایش  نفر   ۲4 به  شده  کشته  نظامیان  شبه  تعداد 
دیروز  پاکستان  امنیتي  مقامات  رسمي  هاي  خبرگزاري  گزارش 
حمله  شمالي  وزیرستان  منطقه  در  کردند  اعالم  شنبه(  )چهار 
هواپیماي بدون سرنشین امریکا به یك اتومبیل شبه نظامي طالبان، 
دست کم پنج کشته و چندین زخمي برجا گذاشت. بر اساس این 
گزارش، هواپیماي جاسوسي امریکا یك خودرو را در شهرستان 
وزیرستان شمالي  منطقه  در  »میرعلي«  در حومه شهر  »نورک« 
این کشور مورد حمالت موشکي قرار داد که در نتیجه آن پنج نفر 
کشته شدند. یك شاهد عیني گفت؛ هواپیماهاي جاسوسي امریکا 
پس از حمله نیز پروازهاي خود را در منطقه وزیرستان شمالي 
ادامه دادند که بر اثر آن خوف و هراس میان مردم ایجاد شد. در 
آخرین حمله نیز یك هواپیماي بدون سرنشین امریکا در مناطق 
یکي  افغانستان،  مرزي  کمربند  نزدیکي  در  پاکستان  نشین  قبیله 
از تاسیسات طالبان مرتبط به شبکه حقاني در منطقه وزیرستان 
شمالي مورد هدف قرار گرفت که بنا بر اظهارات مقامات امنیتي 
تاکنون سه شبه نظامي کشته و پنج نفر دیگر مجروح شدند که 
حمله  دو  این  در  نظامي  شبه  شدگان  کشته  شمار  مجموع،  در 

هواپیماهاي بدون سرنشین، حداقل به هشت نفر رسید. 

یك مقام امنیتي در این منطقه نیز اعالم کرد؛ موشك هاي شلیك 
شده به مقر فرمانده محلي طالبان »عرفان محسود« برخورد کرده 
که منجر به کشته و زخمي شدن ۱۱ نظامي طالبان شد که به نظر 
مي رسد سه نظامي ازبك در میان اجساد نظامیان طالبان وجود 
داشته باشد. مقامات امنیتي افزودند هواپیماي جاسوسي امریکا 
دو موشك به مقر طالبان شلیك کرده است که این پایگاه را کاماًل 
تخریب کرده و ممکن است آمار کشته شدگان بیشتر شود. خبر 
که »رضاخان« طراح  است  این  پاکستان  طالبان  به  مربوط  دیگر 
انفجارهاي  اصلي  عامل  و  امنیتي  نیروهاي  به  انتحاري  حمالت 
اخیر این کشور در منطقه »بونر« در دره سوات دستگیر شد. تیم 
هاي تحقیقاتي پلیس پاکستان با استفاده از جدیدترین تکنولوژي 

تلفن همراه این عامل شرور را دستگیر کردند.

امنیتي،  نیروهاي  ناگهاني  ورود  نتیجه  در  پلیس،  گفته  به   
»رضاخان« نتوانست اقدامي کند و غافلگیرانه دستگیر شد، هرچند 
این  کنند.  فرار  از همکارانش موفق شدند  تن  دو  عملیات  این  در 
منابع مي افزایند؛ طبق اطالعات آژانس هاي اطالعاتي »رضاخان« 
مسوولیت طراحي حمالت انتحاري و تروریستي به کاروان هاي 
نیروهاي امنیتي را بر عهده داشت. منابع امنیتي این کشور تاکید 
کردند این تروریست چند عملیات تروریستي در دره سوات انجام 
داده و هم اکنون نیز چند تن از اعضاي این گروه در دره سوات 
حضور دارند. یکي از کارمندان پلیس نیز خبر داد این تروریست 
متعلق به گروه تروریستي طالبان است و پلیس وي را به یك مکان 

ناشناس جهت بازجویي و تفتیش منتقل کرده است. 

مرکل قدرتمندترین زن جهان  
 

مجله اکسپرس به مناسبت برگزاري انتخابات پارلماني در آلمان، مقاله یي در مورد آنگال مرکل صدر اعظم این کشور منتشر کرد و 
وي را »قدرتمند ترین زن جهان« نامید. در این مقاله آمده است؛ آنگال مرکل با هیچ یك از پیشینیانش در این مقام قابل مقایسه نیست. 
هیچ کدام از آنها »زن« نبوده، در آن طرف دیوار برلین یا »دیوار آهنین« زندگي نکرده و در جواني یعني در 5۱سالگي به صدراعظمي 
نرسیده بودند. آنگال مرکل با وجود بحران اقتصادي در آلمان از محبوبیت زیادي برخوردار است. هفته نامه آلماني اشپیگل نیز در 
مقاله یي مدعي شد انتخابات پارلماني در این کشور زمینه ساز ایجاد تغییري اساسي در سیاست آلمان خواهد بود. این هفته نامه در 
گزارشي با عنوان »خوشامد به آلمان جدید« نوشت انتخابات پارلماني ۲7 سپتامبر )پنجم مهرماه( ساختار سیاسي آلمان را به گونه یي 
تغییر داده که مي توان گفت پیش از این هرگز اینچنین تغییري در آن ایجاد نشده است. در یك خبر دیگر اعالم شد صدراعظم آلمان 
در نظر دارد ضمن مذاکره با رئیس حزب دموکراتیك آزاد، دولت جدید این کشور را تا روز ۹ نوامبر تشکیل دهد. به گزارش هفته 
نامه آلماني »اشپیگل«، آنگال مرکل صدراعظم آلمان که پس از پیروزي حزبش در انتخابات پارلماني اعالم کرده بود مي خواهد هرچه 
سریع تر ائتالف سیاه- زرد را با همکاري حزب دموکراتیك آزاد تشکیل دهد، از تاسیس دولت جدید تا ۹ نوامبر خبر داد. مرکل یك 
روز پس از پیروزي در انتخابات پارلماني اعالم کرد مي خواهد هرچه سریع تر با »گوئیدو وستروله« رئیس حزب آزاد دموکراتیك و 
هورست زیهوفر رئیس حزب سوسیال مسیحي در خصوص مسائل مربوط به تشکیل ائتالف جدید بحث و گفت وگو کند. طبق اظهارات 
مرکل دولت جدید آلمان باید هرچه سریع تر کار خود را آغاز کند و تا روز ۹ نوامبر باید تمامي مذاکرات در این خصوص پایان یافته 
باشند. وي در گفت وگو با مطبوعات آلماني اعالم کرد مذاکرات ائتالفي با حزب دموکراتیك آزاد حداکثر تا هفته آینده آغاز خواهد 
شد. بر اساس گزارش ها، پس از شمارش ۲۹۹ حوزه انتخاباتي در آلمان احزاب دموکرات و سوسیال مسیحي ۸/۳۳ درصد آرا و 
حزب دموکراتیك آزاد ۶/۱4 درصد آرا را به خود اختصاص دادند. حزب سوسیال دموکرات به عنوان رقیب اصلي حزب مرکل در این 

انتخابات نیز توانست ۲۳ درصد آرا را از آن خود کند.

چراغ سبز کره شمالي براي خلع 
تسلیحات هسته یي 

 
 سفیر کره شمالي در انگلیس اظهار داشت در صورتي که کشورش 
با تهدید هسته یي مواجه نباشد و براي حاکمیت ملي آن احترام قائل 
شوند، تسلیحات هسته یي خود را کنار خواهد گذاشت. جاسونگ نام 
سفیر کره شمالي در انگلیس، در عین حال اظهار داشت؛ جهان، کره 
شمالي را در معرض استاندارد هاي دوگانه قرار داده و تا زماني که 
این سیاست ادامه پیدا کند، صلح و امنیت واقعي برقرار نخواهد شد. 
هسته  سالح  خلع  جانبه  شش  مذاکرات  ما  ساخت؛  خاطرنشان  وي 
یي را ترک کردیم، زیرا این مذاکرات بر پایه مساوات و عدالت نبود. 
سفیر کره شمالي تصریح کرد؛ اگر حاکمیت ملي ما مورد احترام قرار 
گیرد و همچنین اگر تهدید هسته یي علیه کره شمالي وجود نداشته 
باشد، تسلیحات هسته یي از جمهوري خلق کره شمالي خارج خواهد 
راستاي خلع سالح  در  کرد  تالش خواهد  ما  دولت  افزود؛  شد. وي 
هسته یي شبه جزیره کره بر اساس مساوات و بي طرفي گام بردارد. 

جاسونگ نام تاکید کرد؛ مساله هسته یي در کره شمالي به این دلیل 
مورد توجه است که امریکا این کشور را تهدید به حمله به تسلیحات 
هسته یي کرده است و همچنین واشنگتن سیاست ضدپیونگ یانگ را 
پیگیري مي کند. سفیر کره شمالي همچنین اضافه کرد؛ این استاندارد 
دوگانه است که یك کشور را به خاطر آزمایش هسته یي اش مورد 
از  بیش  حال  به  تا  دیگر  کشورهاي  که  حالي  در  دهیم،  قرار  سوال 
دو هزار آزمایش هسته یي انجام داده اند. از طرف دیگر به گزارش 
امور خارجه سابق کره  یون« وزیر  فرانسه،»پارک جیل  خبرگزاري 
شمالي و نماینده این کشور در مجمع عمومي سازمان ملل اظهار کرد 
خلع سالح هسته یي کره شمالي به نحو آشکاري به تغییر سیاست 
دارد.  بستگي  کشور  این  یي  هسته  برنامه  برابر  در  واشنگتن  هاي 
خود  قدیمي  تصورات  و  تفکرات  باید  امریکا  اینکه  به  اشاره  با  وي 
تغییري  باید شعار  امریکا  دولتمردان  کرد؛  تصریح  بگذارد،  کنار  را 
را که همیشه مدعي آن هستند عملي کنند و در یکي از این تغییرات 
سیاست خود را در برابر برنامه هسته یي کره شمالي تغییر دهند. 
پارک تصریح کرد پیونگ یانگ تاکنون اقدامات متعددي را براي اثبات 
صلح آمیز بودن فعالیت هاي هسته یي خود، عدم استفاده از تهدید 
هسته یي و منابع جنگي و برقراري صلح و امنیت در کره انجام داده 

است. 
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کی به چی قسم می خورد
آدم مجرد: به جون بچه هام

آدم معتاد: به جون داداش
آدم زن ذلیل: به جون جفتمون

آدم تنبل: این تن بمیره
پزشك جراح: به تیغ برنده امیرالمومنین

سرباز وطن: ناموسا
آرایشگر: به جون موهات 

آدم الغر: به این چاق کرده
آدم نامرد: به مردونگیت قسم

آدم کچل: به سر مبارک
جن گیر: به روح پدرم

سفال گر: به خاک مادرم
جاهل خرابات گشته: به جون تمام مردای عالم

آدم بدهکار: به جون خودت که می خوام دنیا نباشه
شیرازی های عزیز: کاکو، به شاه چراغ قسم

مرده شور: بچه هامو با دست خودت کفن کنی
معلم هندسه: به قبر شش گوشه امام حسین 

معلم ریاضی: به امام هشتم
سلطنت طلب: به شاه نجف قسم

آدم گرسنه: به نون و نمکی که با هم خوردیم
آدم تشنه: به سقای دشت کربال
چشم پزشك: به جون چشمات 
زندانی سیاسی: قسم به آزادی

سید خدا: حاجی جون جدت قسم به شال سبزت قسم
آدم بی تربیت: به جون شوهرت

متهم: خدا رو شاهد می گیرم
نمازگزار: به این قبله محمدی

آدم کوسه: به جون سبیالی مردونت
پیرزنان عزیز: ننه به جون جونیت

مشهدی ها: به امام رضا قسم
آدم دو زنه: به فاطمه زهرا
آدم وافوری: به این آتیش

و باالخره رئیس جمهور محبوب: به این هاله نور قسم 

حرف های تنهایی
زن  کشید،  دراز  و  کشید  مرد  کرد،  رنگش  زن  کشید،  اسلحه  مرد 

کشید و راهی شد!
بی حرف دوم است، دار جمله نیست، بیدار نمی شود!
روی سگم که باال می آید، وفا داریم بیشتر می شود!

چرا دیگر مرغ حق تخم نمی گذارد؟

پنجره از بیرون سوز سرما و از داخل دم گرم بخاری را تحمل می 
کند!

پنجره برای دزد روزنه امید است! 

دزد ماه را در قاب پنجره جا گذاشته بود! 
برای اینکه میخ کوب نشوم دائم این پا و آن پا می کنم!

روی سگم را پوشاندم تا باال نیاید! 
دماغم در زیر بار عینك قوز شد! 

چون دهانش بوی شیر می داد حیوانات از او می ترسیدند!
بی، درد است. اساس، رفاه زندگی بی اساس.

پنجره وا می شود، بسته می شود، وابسته می شود!
بهمن به بلندی یلدا می نازد!

لب ساحل را که بوسیدم دریا خشمگین شد!
صمد شکارچی

تلنگر
صمد شکارچی 

کانون ایران
برای پاسداری از فرهنگ و هنر ایران

شروع ترم پاییزی آموزشگاه زبان فارسی کانون ایران
آموزشگاه زبان فارسی کانون ایران در لندن پس از پایان تعطیالت تابستانی روز 
شنبه 12 سپتامبر 2009 ترم پاییزی )ثلث اول( سال تحصیلی جدید را آغاز نمود.

آموزشگاه زبان فارسی کانون ایران با ۲5 سال پیشینه آموزشی در لندن زیر نظر مستقیم دکتر قاسمی 
مدیر کانون اداره می شود و شخصًا تدریس کالسهای GCSE و A-level را بر عهده دارد.

 OCRفارسی )مجاز از سوی مرکز  A-levelو GCSE  آموزشگاه کانون ایران مرکز رسمی آزمونهای
( است. و در تمام کالسهای ۱۲ گانه از سطح مبتدی تا پیش دانشگاهی و کالسهای ویژه بزگساالن و 
خارجیان از وجود معلمان با تجربه که بیش از چندین دهه پیشینه تدریس در ایران و انگلستان را دارند 

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

پیشین نشانه بارز برتری روش آموزشی در این مرکز فرهنگی با سابقه است.
شهریه آموزشگاه مانند سال گذشته همچنان هفتاد پوند )7۰£( در یك ترم سه ماهه ) ۱۲ هفته( است.  
برای دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام در ترم جدید با تلفن دفتر کانون ایران )۰۲۰۸74۶۳۲۶۹( و از 
روز شنبه ۱۲ سپتامبر و شنبه های بعدی )فقط روزهای شنبه( با تلفن آموزشگاه )۰۲۰۸74۸۶۶۶5( 

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

 Hammersmith نزدیك ترین ایستگاه قطار

برلوسکونی، اوباما و همسرش را 
" سیاه سوخته " خطاب کرد

 نخست وزیر ایتالیا که به ایراد گاف های متعدد در سخنان خود 
مشهور است، پس از بازگشت از اجالس جی ۲۰، روز یکشنبه، 
من  در یك سخنرانی برای هواداران محافظه کار خود گفت: " 
حامل سالمی از سوی رییس جمهور آمریکا، اسمش چی بود؟ 

همون پسر سیاه سوخته، بله باراک اوباما برای شما هستم!."
سایت ایرانتو نوشت:وی پیش از این نیز در اجالس قبلی جی 
۲۰ در لندن، این صفت را برای اوباما بکار برده و از این جهت 
 ، اینبار برلوسکونی  اما  نژاد پرستی متهم شده بود،  به نوعی 

میشل اوباما را نیز از قلم نیانداخت.
نخست وزیر میلیاردر ایتالیا و صاحب غول های رسانه ای که 
شغل خود را با پذیرایی از میهمانان کشتی های تفریحی آغاز 
باور نمی کنید،  کرده است، در سخنرانی مذکور اضافه کرد:" 
اما فکر می کنم هر دوی آنها رفته بودند کنار دریا برای حمام 

آفتاب، چون همسر اوباما هم حسابی برونزه شده بود!."
رسانه های اروپایی طی اجالس گذشته، تصاویری را منتشر 
کردند که در آنها، اوباما ، مانع روبوسی همسرش با برلوسکنی 

شده بود.
دختران  با  ارتباط  به  ایتالیا،  7۲ ساله  وزیر  نخست  عالقمندی 
جوان، بر هیچکس پوشیده نیست و به همین دلیل ، همسرش 

نیز از وی تقاضای طالق کرد.
تالش مقام های قضایی برای تحقیق درباره اینکه آیا وی برای 
با آنان پولی نیز پرداخت کرده، تاکنون ناکام  برقراری رابطه 
برلوسکونی  یکشنبه،  روز  سخنرانی  همان  در  است.اما  مانده 
انتقاد دیگری نیز از اوباما بعمل آورد، وی او را متهم ساخت که 
سخنرانی های عمومی خود از روی متونی که بر روی مانیتور 
این سوال برای ما  پخش می شود، انجام می دهد. وی گفت:" 
ایجاد می شود که آیا اوباما واقعا می داند که چی می گوید، یا 

فقط مطالبی که برایش دیکته شده می خواند."

اوباما هر روز 30 بار تهدید به 
قتل مي شود  

 
امنیتي و جاسوسي کاخ  از منابع  نقل  به  ان«  ان   شبکه خبري »سي 
سفید اعالم کرد رئیس جمهور امریکا هر روز با ۳۰ مورد تهدید به 
قتل مواجه است. به گزارش فارس به نقل از شبکه سي ان ان، »باراک 
اوباما« هر روز با ۳۰ مورد تهدید به قتل از سوي مخالفان خود مواجه 
مي شود که نسبت به دوران »جرج بوش«، رئیس جمهور سابق، 4۰۰ 
درصد افزایش یافته است. منابع امنیتي و جاسوسي کاخ سفید باید هر 
مورد از تهدیدهاي مذکور را بررسي کنند و تدابیر امنیتي را تشدید 
امریکا  جمهور  روساي  علیه  که  تهدیدهایي  گزارش،  این  بنابر  کنند. 
مطرح مي شوند اکثراً بي اعتبار هستند. امریکا که به بهانه مبارزه با 
تروریسم القاعده به افغانستان و سپس به عراق حمله کرده اکنون با 
نظیر  اینترنتي  هاي  سایت  در  حتي  و  است  مواجه  داخلي  تهدیدهاي 
فیس بوک نیز نظرسنجي درباره اینکه آیا باید اوباما کشته شود، از 

سوي کاربران مطرح مي شود.  
 

مانور مشترک نیروي هوایي 
اندونزي و امریکا  

 سخنگوي نیروي هوایي اندونزي دیروز گفت؛ نیروي هوایي اندونزي 
و نیروي هوایي امریکا به منظور توسعه روابط نظامي خود، در حال 
برگزاري مانور مشترک در استان جاواي غربي در اندونزي هستند. 
خاطرنشان  اندونزي  هوایي  نیروي  سخنگوي  سولیستیو  بامبانگ 
تا  تاریخ ۲۹ سپتامبر )هفت مهر( آغاز شده و  از  این مانور  ساخت؛ 
هشت اکتبر )۱۶ مهر( ادامه خواهد یافت. وي افزود؛ در این مانور۱5۰ 
تن از پرسنل نیروي هوایي اندونزي به همراه 75 تن از پرسنل نیروي 
با  مانور  این  کرد؛  تصریح  سولیستیو  دارند.  حضور  امریکا  هوایي 
و  عملیاتي  هاي  کردن روش  یي  نفس، حرفه  به  اعتماد  تقویت  هدف 
ارتقاي روابط دو نیروي هوایي صورت مي گیرد. وي عنوان داشت؛ 
در این مانور عملیات هوایي چتربازي، اطالعاتي و اقدامات ایمني انجام 

مي گیرد.  
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آخرین نرخ های ارز بانك مرکزی

نرخ ارز گران است 
یا ارزان؟

ثبات اقتصادی و اثرات آن در حوزه های پولی، ارزی و سیاستی از دیدگاه 
دکتر محمدحسین ادیب، عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه اصفهان

شاخص برابری قدرت خرید، مهمترین شاخصی است که نشان می دهد نرخ 
اندازه واقعی است. در این شاخص، قدرت خرید  ارز در یك کشور تا چه 
قیمت هزار و ۸۰۰ قلم کاال در ۱۹۶ کشور با آمریکا مقایسه می شود. نتایج 
نشان می دهند که در ۱۶۲ کشور از بین کشورهای مذکور، شاخص برابری 
قدرت خرید در هر کشور، تنها در حدود۲۰ درصد با آمریکا تفاوت دارد که 
این تفاوت یا بیش از قدرت خرید در آمریکا است و یا کمتر از آن. به عبارت 
دیگر، قیمت کاالها و خدمات با نرخ ارز موجود کشورها فقط تا ۲۰ درصد با 
آمریکا تفاوت دارد و این نشان می دهد نرخ ارز در ۱۶۲ کشور تقریبًا واقعی 

تعیین شده است. 
اما در ۳۲ کشور دیگر، قیمت کاالها با آمریکا بسیار متفاوت است. ایران، 

هند، ویتنام و چین در زمره این کشورها هستند. 
دالر،  تومانی   ۹5۰ بانرخ  و  رسمی  آمارهای  به  مراجعه  با  ارتباط  این  در 
میزان محصولناخالص ملی ایران در حدود ۲4۰ میلیارد دالر و با شاخص 
برابری قدرت خرید ۹۰۰ میلیارد دالر است. به عبارت صریح تر، با معیاری 
که نرخ ارز در ۱۶۲ کشور جهان تعیین شده است، نرخ دالر در ایران باید 
حدود ۳۰۰ تومان باشد که علت تعیین باالی نرخ ارز در ایران، پایین بودن 
بهره وری  در تولید کاالهای قابل مبادله با خارج است. بر این اساس می توان 
به میزان 4۰ میلیارد دالر سوبسید پرداخت شده دولت برای  ۲۰ میلیارد دالر 
صادرات در سال ۸۶ استناد کرد که این امر حکایت از این حقیقت دارد که 
روند کنونی صادرات غیرنفتی در کشور، مولد فقر عمومی است و آنچه که 
واقعا ۶۰ میلیارد دالر ارزش دارد، به قیمت ۲۰ میلیارد دالر صادر می شود 
و اگر صادرات غیرنفتی متوقف شود این 4۰ میلیارد دالر در اقتصاد کشور 

باقی می ماند. 
مجموع عوامل فوق نشان می دهند اگر ۳۰۰ درصد تورم در اقتصاد ایران 
ایجاد شود و نرخارز ثابت بماند، نرخ ارز در ایران با معیار تعیین نرخ ارز 
در ۱۶۲ کشور جهان سازگار شده است. لذا ذکر این نکته حایز اهمیت است 

که نرخ ارز در ایران واقعی نیست و سخن از ثبات اقتصادی تا قبل از واقعی 
شدن نرخ ارز با جریان پیچیده واقعیت تصادم دارد. 

● قیمت کاال 
اگر هر خانواده ایرانی در ماه 5۰۰ هزار تومان هزینه کند، با لحاظ کردن 
۱۸ میلیون خانواده در کشور، در سال ۱۰۸ هزار میلیارد تومان خرید کاال 
بشکهنفت،  هر  برای  دالر   7۰ قیمت  فرض  با  می گیرد.  صورت  کشور  در 
می کند.  پرداخت  انرژی  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   54 حدود  ایران  دولت 
بر این اساس، حذف یارانه انرژی، تورمی حدود ۳4 درصد ایجاد می کند، 
چراکه هزینه های خانوار ایرانی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. 
هرچند این شیوه برای محاسبه تورم ایجاد شده ناشی از حذف یارانه انرژی 
ایراداتی دارد، اما دورنمایی است از تورم ایجاد شده پس از سیاست حذف 
یارانه ها در کشور. ناگفته پیدا است تا زمانی که یارانه انرژی حذف نشود، 
قیمت کاالها و خدمات در ایران قیمت های تحریف شده هستند و جامعه بر 

اساس قیمت های غلط سرمایه گذاری می کند. 

● نرخ های تعرفه 
سؤال آن است که آیا نرخ های تعرفه گمرکی در ایران واقعی هستند؟ متوسط 
تعرفه گمرکی در کشورهای عضو WTO، ۶/۳ درصد است و 4۰ درصد از 
کاالها معاف از پرداخت حقوق گمرکی هستند،به عبارت دیگر، متوسط نرخ 
تعرفه برای کاالهای مشمول تعرفه حدود ۶ تا 7 درصد است.در حالی که 
تعرفه کاالهای ساخته شده در ایران بین ۳۰ تا ۸۰ درصد است و در نتیجه 
قیمت بسیاری ازکاالهای ساخته شده ایرانی ۲ تا ۳ برابر بازارهای جهانی 

است و این نشان می دهد که اقتصاد دچار عدم تعادل جّدی است. 

● ثبات اقتصادی 
ثبات  اما  است،  مثبتی  ارزیابی  اقتصادی  ثبات  از  اقتصاددانان  ارزیابی 
قیمت  ارز،  نرخ  حوزه  در سه  اقتصادی  جراحی  از  پس  که  است  پدیده ای 
کاالها و تعرفه های گمرکی حاصل می شود. هر اندازه جراحی اقتصادی در 
۳ حوزه فوق با سیاست های تأخیری انجام شود، اقتصاد ایران با سرعت 
بیشتری به سوی "شوک درمانی" حرکت می کند. جامعه باید هم از جراحی 
داشته  مثبت  ارزیابی  یکدیگر  کنار  در  اقتصادی  ثبات  از  هم  و  اقتصادی 
باشد، اما دسترسی به دومی فقط زمانی ممکن است که قیمت گذاری کاالها 
و خدمات، نرخ ارز و تعرفه بر اساس قوانین بازار تحقق یافته باشد. از ۱7۲ 
کشوری که با ضوابط WTO در فاز ثبات اقتصادی قرار دارند، همه از سه 

مرحله فوق عبور کرده اند.

چاوس 
بلوف زد

 
اعالم  گذشته  هفته  انرژی  کمیسیون  رئیس 
است.  منتفی  ونزوئال  از  بنزین  واردات  کرد 
او مدعی شد طرح این موضوع تنها براساس 
آقای  حتی  که  بوده  چاوس  آقای  اظهارنظر 
احمدی نژاد هم نظری نسبت به آن ارائه نداده 
درحالی  اما  کاتوزیان  اظهارات  این  است. 
مطرح می شود که در نشست خبری مشترک 
که  هنگامی  در مشهد  و چاوس  نژاد  احمدی 
نژاد  احمدی  داشتند  یکدیگر  دست  در  دست 
و  ایران  بین  مشترک  تفاهمنامه  امضای  از 
ونزوئال خبر داد و هوگو چاوس در حالی که 
در کنار احمدی نژاد ایستاده بود این خبر را 
اکتبر  ماه  از  ما  تکمیل کرد؛ کشور  این گونه 
روزانه ۲۰ هزار بشکه بنزین به ایران صادر 

خواهد کرد.
امضا  به  موافقتنامه  این  افزود؛  همچنین  او 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  که  است  رسیده 
رسانه  به  اشاره  با  ادامه  در  چاوس  است. 
این  کرد؛  اظهار  جلسه  آن  در  حاضر  های 
گروهی  های  رسانه  شما  نیز  را  موافقتنامه 
انعکاس دهید و تنها عکس نگیرید. این ۲۰ هزار 
بشکه بنزین معادل ۸۰۰ میلیون دالر خواهد 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  این  و  بود 
است. او با اعالم اینکه البته نوع فروش مانند 
اظهار  است،  آرژانتین  با  ونزوئال  تفاهمنامه 
کرد؛ همچنین کشور ونزوئال 5۰ میلیون دالر 
را  این  ایران  از  که  داشت  خواهد  نیاز  دارو 
خواستاریم. در ابتدای این نشست تفاهمنامه 
های همکاری های مشترک برای ساخت دارو 
و تجهیزات پزشکی، همکاری در زمینه نفتی و 
همکاری مشترک بازرگانی میان دو کشور به 
امضای طرفین رسید. پس از آن نیز مسعود 
از ونزوئال را  بنزین  میرکاظمی خبر واردات 

تایید کرد.
او در گفت وگویی اعالم کرد؛ در سفر اخیر 
مابین  یی  موافقتنامه  تهران  به  هوگو چاوس 
ایران و ونزوئال برای واردات بنزین به ایران 
قرار  افزود؛  میرکاظمی  است.  شده  امضا 
روز  هر  ونزوئال  )اکتبر(  آینده  ماه  از  شده 
ایران صادر کند و  به  بنزین  ۲۰ هزار بشکه 
این بسیار مهم است. و حاال چگونه است که 
آقای کاتوزیان ادعا می کند طرح این موضوع 
تنها بر اساس اظهارنظر آقای چاوس بوده و 
رئیس جمهور نظری نسبت به این طرح نداشته 
اند در حالی که در مشهد مقدس و در کنار 
مشترک  نشست  در  و  ایستاده  چاوس  آقای 
به  داشتند.  حضور  جمالت  این  ادای  هنگام 
نفت  وزارت  مسووالن  برخی  ایلنا  گزارش 
اعالم  انرژی  کمیسیون  جلسه  در  با حضور 
کردند بحث واردات بنزین از ونزوئال تنها یك 
حرف تبلیغاتی از سوی چاوس بوده و هیچ 
قراردادی میان ایران و ونزوئال مبادله نشده 
است. کاتوزیان با بیان اینکه در این توافقنامه 
هیچ عدد و رقمی برای واردات بنزین نیامده 
براساس  تنها  این موضوع  طرح  گفت؛  است، 
آقای  حتی  که  بوده  چاوس  آقای  اظهارنظر 
احمدی نژاد هم نظری نسبت به آن ارائه نداده 

اند.

هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  کاتوزیان  حمیدرضا 
قراردادی میان ایران و ونزوئال برای واردات 
بنزین مبادله نشده است، گفت؛ تنها توافقنامه 
وجهه  که  شده  مبادله  کشور  دو  میان  یی 
برای  تعهدی  یا  تکلیفی  هیچ  و  دارد  سیاسی 
ما نمی آورد. رئیس کمیسیون انرژی بر این 
اساس و به استناد سخنان مسووالن وزارت 
منتفی  ونزوئال  از  بنزین  واردات  گفت  نفت 

است.   
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وابستگی بودجه به نفت بیش از 
52 درصد است

کشور  کل   ۱۳۸7 سال  بودجه  قانون  بررسی 
افزایش  میزان  که  است  موضوع  این  گویای 
 ۱۳۸۶ سال  به  نسبت  دولت  عمومی  بودجه 
بودجه  افزایش  میزان  و  درصد   7/۳5 برابر 
انتفاعی وابسته  شرکت های دولتی، موسسات 

به دولت و بانك ها۲/۲۱ درصد بوده است. 
قانون  در  دولت  عمومی  منابع  گزارش  به   
از ۱/۲۳  بودجه سال ۱۳۸7 کل کشور مرکب 
منابع  درصد   ۸/۳۱ مالیاتی،  منابع  درصد 
نفتی  فرآورده های  و  نفت  فروش  از  حاصل 

بوده است. 
این گزارش تصریح می کند، از آنجا که منابع 
حساب ذخیره ارزی از عواید حاصل از فروش 
استنتاج  چنین  می توان  می شود،  تامین  نفت 
کرد که میزان وابستگی بودجه عمومی دولت 
و  بوده  درصد   ۸/4۸ بر  بالغ  نفت  درآمد  به 
به  هم  ایران  نفت  ملی  مالیات شرکت  چنانچه 
این رقم افزون شود، این رقم در سال ۱۳۸7، 

7/5۲ درصد خواهد بود. 
بودجه  قانون  گزارش،  همین  مفاد  براساس 
نیز  مصارف  بعد  در  کشور  کل   ۱۳۸7 سال 
گویای آن است که ۲۶ درصد مصارف بودجه 
به  ریال  میلیارد  هزار   ۶/۲44 معادل  عمومی 
یافته  اختصاص  سرمایه ای  دارایی های  تملك 
سال  در  مشابه  رقم  از  درصد  که۶/۳۲  است 

۱۳۸۶ بیشتر است. 
از جمله   ( هزینه ای  اعتبارات  از طرفی، سقف 
۳/4 درصد یارانه کاالهای اساسی، ۲/۳ درصد 
یارانه واردات بنزین و نفت گاز و ۱۳ درصد 
یارانه شفاف سازی قیمت انرژی( برابر ۱/5۸۳ 
هزار میلیارد ریال تعیین شده که ۱/۶۲ درصد 
 4۶ و  است  دولت  عمومی  بودجه  مصارف 
در  هزینه ای  اعتبارات  رقم  از  بزرگتر  درصد 

سال ۱۳۸۶ است. 

رکود در بازار مسکن دبی 
همچنان ادامه دارد

الهه حسینی

شرکت امالک جونز النگ السال اعالم کرد روند نزولی قیمت مسکن در دبی 
که طی دوازده ماه گذشته تا ماه ژوئن 47 درصد کاهش داشته است به دلیل 

مازاد عرضه ادامه می یابد.
به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، این شرکت که در شیکاگو مستقر است 
در گزارشی اعالم کرد: »این مشکل احتمااًل در برخی بخش ها پیش از آنکه 
بهتر شود وخیم تر خواهد شد و روند نزولی بهای مسکن و میزان اجاره 

بهای مسکن در کوتاه مدت ادامه می یابد.«
از  گذشته  سال  در  متحده  عربی  امارات  بزرگ  نشین  شیخ  دومین  دبی 
نایت  جهانی  مسکن  بهای  در شاخص  که  بازاری   4۶ در  عملکرد  بهترین 

فرانك مد نظر بود به وخیم ترین وضع رسید.
این رکود به عملیات ساخت و ساز پررونق در این امیر نشین پایان داد.

جونز النگ السال اعالم کرد هم اکنون یك چهارم از دفاتر دبی خالی هستند 
و ۶5 درصد از اتاق های هتل های دبی نیز خالی از مشتری است.

به گفته این گزارش، این رکود احتماال بازاری دو الیه را به وجود می آورد 
که در آن تقاضای اصلی مصرف کنندگان به کاالهای جذب کننده معطوف 
سکنه  تعداد  از  که  پروژه هایی  یا  ساخت  دست  در  طرح های  و  می شود 

محدودی برخوردار است با ضرر بیشتری مواجه می شود.
شرکت های  درصد   7۰ حدود  کرد:  اعالم  گزارشی  در  نیز  مید  نشریه 
خود  ساختمانی  و  عمرانی  پروژه های  دارند  قصد  خلیج فارس  ساختمانی 

را متوقف کنند.
این نشریه تأکید کرده که در میان شهرهای خلیج فارس، دبی با بیشترین 

بحران مواجه شده است.
سرعت و گسترش بحران اقتصادی و تأثیر آن بر بخش مسکن کشورهای 
عربی خلیج فارس، بسیاری از شرکت های پیمانکاری منطقه را شوکه کرده 
ادامه  برای  چالش ها  و  مشکالت  افزایش  با  تدریج  به  شرکت ها  این  ولی 

فعالیت روبه رو می شوند.
براساس نظرسنجی مید از ۳۰ نفر از رؤسای شرکت های بزرگ ساختمانی 
شرکت های  درصد   7۰ شد  مشخص  خلیج فارس،  عربی  کشورهای  در 
ساختمانی برای لغو پروژه های عمرانی و ساختمانی و کاهش فعالیت خود 

در منطقه طی ۱۲ ماه آینده آماده می شوند. 
بیش از 4۰ درصد شرکت ها نیز قصد دارند بیش از ۱۰ درصد کارمندان 
گزارش چشم انداز بخش مسکن  به  مربوط  آمارهای  کنند.  اخراج  را  خود 
کشورهای عربی که در همایش صنعت ساختمان کشورهای عربی در نهم 

مسکن  صنعت  درباره  را  روشنی  افق  شد،  ارائه  ابوظبی  شهر  در  فوریه 
کشورهای عربی ترسیم نمی کند.

بی شك بخش مسکن موتور محرک رشد اقتصادی کشورهای منطقه طی 
سال های اخیر بوده است.

نخستین نگرانی شرکت های ساختمان سازی سرعت رکود در بازار مسکن 
است. بیش از دو سوم شرکت های ساختمانی بر این باورند که فعالیت های 
این  که  شد  خواهد  روبه رو  شدیدی  رکود  با   ۲۰۰۹ سال  طی  ساختمانی 

مسئله ناشی از کاهش چشمگیر قیمت مسکن به ویژه در دبی است.
بیتی  بالفور  داتکو  پیمانکاری  شرکت  مدیرعامل  کایج«  مك  »گراهام 
بازار  این واقعیت رسیده اند که  به  پیمانکاری  دراین باره گفت: شرکت های 
مسکن منطقه در شرایط کنونی ظرفیت باالیی ندارد و به همین دلیل قصد 

دارند فعالیت های خود را کاهش دهند.
بازار مسکن در حال نزول و سقوط است. اکنون باید روی کیفیت تمرکز 
خدمت  به  کار  برای  را  افراد  متخصص ترین  و  بهترین  باید  اکنون  کنیم. 
بگیریم تا بهره وری را افزایش دهیم. اگر به بهره وری توجه کنیم، سودمان 

دو برابر افزایش خواهد یافت.
رکود بخش مسکن کشورهای عربی از سال ۲۰۰۸ آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد و دورنمای چندان امیدوار کننده ای نیز برای سال ۲۰۱۰ وجود 
ندارد. طی ماه های اخیر بسیاری از پروژه های عمرانی و ساختمانی متوقف 

و لغو شده است.
روبه رو  تقاضاها  و  سفارش  شدید  کاهش  با  نیز  پیمانکاری  شرکت های 
هستند. ۸7 درصد شرکت های ساختمانی اعالم کردند تنها طی سه ماه اخیر 
با لغو یا تأخیر یك پروژه یا بیشتر روبه رو شدند و ۳5 درصد شرکت ها 

نیز این رقم را 5 پروژه یا بیشتر اعالم کردند.
»یاد کمال« رئیس شرکت ساختمانی عرب تك واقع در دبی دراین باره گفت: 
ما امیدواریم بخش مسکن کشورهای عربی طی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ با 

رشد نسبی روبه رو شود.
براساس این گزارش، بخش هایی که به شرکت های خصوصی وابسته بوده 
به شدت آسیب دیده است. افت و رکود شدید بخش مسکن دبی، شرکت ها 
را مجبور کرده تا به دنبال یافتن بازارهای جدیدی باشند. بیش از دو سوم 
شرکت های مورد نظر سنجی اعالم کردند، فعالیت های خود را به جای دبی 
به سمت ابوظبی، قطر و عربستان انتقال می دهند تا بازارهای جدیدی پیدا 
کنند. عربستان بیشترین رشد را داشته است. دو سوم پاسخگویان پیش بینی 
کردند بخش مسکن عربستان امسال رشد خواهد داشت، بیش از ۳۳ درصد 

پیش بینی کردند رشد بخش مسکن عربستان به ۱۰ درصد خواهد رسید. 
رئیس یکی از شرکت های پیمانکاری امارات گفت: توافق و اجماع کلی این 
است که عربستان، قطر و ابوظبی مهمترین اولویت های بازار مسکن خواهد 
به  نسبت  مناطق  این  در  مسکن  بازار  و خاص  متفاوت  البته شرایط  بود. 
دبی، فعالیت شرکت های پیمانکاری در این کشورها را با چالش های زیادی 

روبه رو خواهد کرد.
به  تا  بود  وابسته  بین المللی  مشتریان  به  بیشتر  دبی  مسکن  بازار  رونق 

خانه های  دنبال  به  بیشتر  بین المللی  مشتریان  محلی.  و  داخلی  مشتریان 
تنها  ابوظبی  و  عربستان  در  مسکن  مشتریان  ولی  بودند  لوکس  و  مجلل 

خواستار داشتن سرپناهی مناسب برای خود و خانواده هستند.
پروژه های  اجرای  حال  در  عربستان  گفت،  نیز  مسکن  بخش  مشاور  یك 
هستند.  راه آهن  پروژه های  اجرای  حال  در  آنها  است.  زیادی  زیرساختی 
این کشور مبالغ زیادی را برای بخش بهداشت و سالمت هزینه  همچنین 

کرده است. 
شرکت های  گفت،  دراین باره  عربستان  در  مسکن  بخش  مشاور  یك 
هستند.  روبه رو  زیادی  چالش های  با  عربستان  در  غیردولتی  پیمانکاری 
مشکالت لجستیکی یکی از مهمترین این چالش ها به شمار می رود. شرکت 
پیمانکاری که از امارات یا قطر وارد عربستان می شود با مشکالت زیادی 

روبه رو خواهد بود و کار در عربستان به این راحتی ها نیست.

استخدام  برای  محدودیت ها  جمله  از  دارد.  وجود  زیادی  محدودیت های 
ابوظبی  و  دبی  به  نسبت  عربستان  پیمانکاری  در شرکت های  کار  نیروی 

بیشتر است.
استخدام نیروی کار مهمترین معضل شرکت های پیمانکاری در عربستان 
تنوع  و  توسعه  برای  پیمانکاری  این گزارش، شرکت های  اساس  بر  است. 
جمله  از  عربی  کشورهای  از  خارج  بازارهای  دنبال  به  خود  فعالیت های 
که  باورند  این  بر  پیمانکاری  ۲۱ درصد شرکت های  آفریقا هستند.  شمال 

لیبی بهترین پیشنهادات را برای پروژه های ساختمانی ارائه می کند.

مؤسسه تحقیقاتی نایت نیز با اشاره به بروز رکود در فعالیت های ساختمانی 
در دبی بخش مسکن این امیرنشین را بزرگترین قربانی بحران اقتصادی 

جهان معرفی کرد.
که  دبی  امیرنشین  کرد بخش مسکن  اعالم  فرنك  نایت  تحقیقاتی  مؤسسه 
زمانی کانون فعالیت های ساختمان سازی بود از نظر تأثیرپذیری از بحران 
اقتصادی جهان در رتبه نخست قرار گرفته است. در ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ 
در  این  است،  یافته  کاهش  درصد   ۳۲ منطقه  این  در  مسکن  قیمت  مارس 
حالی است که یك سال قبل از آن قیمت مسکن در دبی رشد ساالنه ای بالغ 
بر 4۸ درصد را تجربه می کرد. نیك بارنز رئیس مؤسسه تحقیقاتی نایت 
فرنك در این باره گفت: دبی در آشفتگی قرار دارد. در این منطقه همه چیز 
بر  دارد.  بستگی  آورند  داوم  می توانند  کی  تا  که  این  و  توسعه  فعاالن  به 
اساس این گزارش بحران مالی عامل اصلی زوال اقتصاد دبی بوده است و 
علت این امر ساخت و ساز گسترده بود که در نتیجه آن هزاران خانه جدید 
ساخته شد اما تقاضایی برای آن وجود نداشت. طی یك سال دبی از صدر 
بازارهای در حال توسعه مسکن به زیر کشیده شد و در انتهای جدول قرار 
گرفت. البته بحران در بخش مسکن به دبی اختصاص ندارد. در سه ماهه 
نخست ۲۰۰۹، قیمت مسکن در لتونی ۳۶ درصد و در سنگاپور ۲4 درصد 
کاهش داشته است. آمریکا و انگلیس نیز هر یك با ۱7 درصد کاهش قیمت 
در بخش مسکن خود مواجه شده اند. جمهوری چك نیز با بیشترین افزایش 

قیمت مسکن در این مدت مواجه شده است.
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تالش چهره هاي 
سیاسي و سینمایي 

براي آزادي پوالنسکي
والتر  تاورنیه،  برتران  آلمودوار،  پدرو    
فیلمسازاني  جمع  به  آکین  فاتح  و  سالس 
پیوستند که با امضاي نامه یي خطاب به مقام 
خواستار  سوئیس  پلیس  و  دادگستري  هاي 
آزادي رومن پوالنسکي شدند. اسکرین دیلي 
فرانسه،  سینماتك  کردند  اعالم  ورایتي  و 
نویسندگان  اتحادیه  کن،  فیلم  جشنواره 
انجمن  و  فرانسه  فیلم  ملي  مرکز  فرانسه، 
هاي مولفان، تهیه کنندگان و کارگردانان این 
بدون  و  سریع  آزادي  براي  یي  نامه  کشور 
قید و شرط فیلمساز برنده اسکار تنظیم کرده 
اند که هاروي وینستین، تیلدا سوئینتن و وس 
اندرسن از دیگر حامیان و امضاکنندگان آن 
هستند. دولت فرانسه هم از هیالري کلینتون 
امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر 
آزادي  براي  را  خود  تالش  تمام  خواسته 
فیلمساز 7۶ساله فرانسوي از زندان سوئیس 
به کار بگیرد و مانع استرداد او به امریکا و 
دادگاهي شدن پوالنسکي در این کشور شود. 
این فیلمساز شهروند فرانسه است و از شنبه 
دستگیري  با  برد.  مي  سر  به  بازداشت  در 
پوالنسکي و احتمال بازگرداندن او به امریکا، 
به نظر مي رسد سرنوشت پروژه »روح« این 
فیلمساز که فیلمبرداري آن به پایان رسیده و 
در آغاز مراحل فني است، در هاله ابهام قرار 
فوریه  ماه  فیلم  بود  قرار  این  از  پیش  دارد. 
شود،  اکران  امریکا  سینماهاي  در   ۲۰۱۰
داشته  ادامه  پوالنسکي  بازداشت  اگر  اما 

نمي  آماده  زمان  آن  تا  »روح«  قطعًا  باشد، 
شود. هروه تمیم وکیل فرانسوي پوالنسکي 
درباره تالش ها براي آزادي موکل خود از 
و  »سیاستمداران  گفت؛  سوئیس  در  زنداني 
سینماگراني از کشورهاي فرانسه، سوئیس، 
قدرتمند  همراه حامیاني  به  لهستان  و  آلمان 
براي رهایي  را  تمام تالش خود  هالیوود  از 
بازگرداندن  از  جلوگیري  و  زندان  از  رومن 
گزارش  به  اند.«  گرفته  کار  به  امریکا  به  او 
روز  که  فرانسوي  سرشناس  فیلمساز  مهر 
شنبه براي حضور در پنجمین جشنواره فیلم 
دستاورد  عمر  یك  جایزه  دریافت  و  زوریخ 
سوئیس  در  شهر  این  فرودگاه  وارد  هنري 
شده بود، بالفاصله بازداشت شد و از همان 
امریکا  قضایي  دستگاه  ۶۰روزه  مهلت  روز 
پوالنسکي  استرداد  رسمي  درخواست  براي 

به امریکا آغاز شده است. 
با اینکه هنوز پوالنسکي شخصًا به اقدام پلیس 
کوشنر  برنار  اما  نکرده،  اعتراض  سوئیس 
رادوسالو  و  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
سیکورسکي همتاي لهستاني او اعالم کردند 
امور  وزیر  کلینتون  هیالري  به  یي  نامه  در 
پوالنسکي  آزادي  خواستار  امریکا  خارجه 
شده اند. ضمن اینکه کوشنر مراتب اعتراض 
خود  سوئیسي  همتاي  به  را  فرانسه  دولت 
وزیر  میتران  فردریك  است.  کرده  ابالغ 
فرهنگ فرانسه هم بالفاصله پس از بازداشت 
دولت  و  پلیس  اقدام  سوئیس  در  پوالنسکي 
امریکا را در پیگیري حقوقي پرونده ۳۰ساله 
بازداشت  گفت؛  و  گرفت  انتقاد  باد  به  وي 
پوالنسکي نشان داد  عالوه بر امریکایي که 
ترسناک  امریکاي  یك  شناسیم  مي  ما  همه 
هم وجود دارد که چهره خود را نشان داده 

است. 

بررسي یك پرونده تجاوز
فرزانه روستایي 

از  یکي  دستگیري  مانع  نتوانست  ۱۳ساله  دختربچه  یك  به  تجاوز  پرونده  از  ۳۰سال  گذشت  حتي 
هاي  فیلم  کارگردان  و  مشهور  پوالنسکي  رومن  شود.  سینما  تاریخ  هاي  کارگردان  مشهورترین 
مشهوري همچون »Rosemary Baby« و »شهر چیني« پریروز به محض ورود به خاک سوئیس از 
سوي پلیس دستگیر شد و در زندان به سر مي برد. ماجرا به ۳۰سال پیش باز مي گردد که پوالنسکي 
به خاطر تجاوز به یك دختربچه بازداشت شد و 4۳ روز را در زندان به سر برد. آن دختر ۱۳ساله 

امروز 4۳ ساله است و با شکایت او دادستان لس آنجلس همچنان پیگیر پرونده پوالنسکي است.

۳۰سال پیش پوالنسکي وقتي متوجه شد که ممکن است به خاطر تجاوز به این دختر به 5۰ سال زندان 
محکوم شود خانه و زندگي و همسرش را در امریکا گذاشت و از این کشور فرار کرد. طي سه سال 
گذشته پوالنسکي از ورود به کشورهایي که معاهده مبادله یا استرداد مجرمان را با امریکا امضا کرده 
اند خودداري کرد، اما تیمي از وکالي طرفدار حقوق بشر که از حقوق دختر ۱۳ساله ۳۰سال پیش دفاع 
مي کند هفته گذشته درخواست هاي جدیدي براي دستگیري این مجرم ۳۰سال پیش به کشورهاي 
طرف معاهده ارسال کرد و نتیجه نهایي این شد پوالنسکي که براي دریافت جایزه فستیوال زوریخ 
براي فیلم »پیانیست« وارد خاک سوئیس شده بود سر از بازداشتگاه درآورد. پوالنسکي طي ۳۰سال 
گذشته از ترس دستگیري از سفر به انگلیس خودداري کرده بود اما اتهام تجاوز در نهایت رومن 

پوالنسکي را تبدیل به دارنده مشهورترین پرونده اتهام تجاوز در حقوق بین الملل کرد.

پوالنسکي لهستاني االصل طي ۳۰سال گذشته بیشتر عمر خود را در فرانسه گذرانده و دستگیري او 
اعتراض سارکوزي و دیگر مقام هاي فرانسوي را برانگیخت. پیگیري پرونده تجاوز ۳۰سال پیش یك 
مرد 47 ساله که اکنون 7۶ ساله است داللت بر نقض و تخریب حریمي دارد که ۳۰سال پیش مورد 
اهانت قرار گرفته و آالم ناشي از آن هیچ گاه به پایان نرسیده است. بسیاري از نظام هاي حقوقي 
اعتقاد دارند تجاوز، نقض و تخریب خصوصي ترین حریمي است که یك انسان از بدو تولد و شناخت 
هویت جنسي اش به آن خو مي گیرد. این حریم از بدو آفرینش چنان خصوصي است که هر متجاوزي 
به حریم آن مرتکب گناهي نابخشودني مي شود. روانشناسان معتقدند تجاوز گوشه هایي از دروازه 
هاي جهنم را در پس ذهن و روان کسي که مورد تجاوز قرار مي گیرد مي گشاید و فرد مورد تجاوز 
قرار گرفته به احتمال قابل توجه، ثبات رواني و رفتاري خود را از دست مي دهد و عماًل تبدیل به 
معضلي اجتماعي مي شود که ممکن است معضل و بالي حریم خصوصي دیگران باشد. بر این اساس 
پوالنسکي کارگردان مشهور هرچند تا چهار سال دیگر هشتادمین سالگرد تولد خود را شاهد خواهد 
بود ولي به عنوان کسي که ناقض حریم خصوصي دیگري بوده است باید پاسخگو باشد زیرا با رفتار 
خود موجب انحرافي جبران ناپذیر در حق طبیعي دختري ۱۳ساله براي تعیین جهت زندگي اش شد. 
برخي بر این تصور هستند که جوامع غربي به لحاظ آزادي روابط زن و مرد نسبت به تجاوز و نقض 
خصوصي ترین حریم انساني حساسیت چنداني ندارند. این در حالي است که حداقل نظام حقوقي 
امریکا متجاوز جنسي را چنان ناقض حقوق فردي مي داند که وي را از حد تعادل انساني خارج دانسته 

و در ابتدایي ترین برخورد متجاوز را به واحدهاي روانپزشکي منتقل مي کند.

تجاوز جنسي بدترین رفتاري است که ممکن است علیه کسي اعمال شود اما فحاشي و اجبار دیگران 
به جرائمي  یا  با تجاوز جنسي دارد  نیز رفتاري است که تشابهي  یا تکرار کلمات رکیك  به شنیدن 
همچون تجاوز جنسي داللت دارد زیرا کلمات رکیك اشاره و داللت بر حریم هاي خصوصي بسیار 
ممنوعه است که حتي صحبت کردن و اشاره کردن به آن امري زشت و مذموم محسوب مي شود. 
وقتي جامعه یي در معرض اتهام رخداد تجاوز قرار مي گیرد، به دلیل اینکه خصوصي ترین حریم یك 
شهروند دریده شده، نوع جرم را باید جرمي وسیع علیه همه اتباع و شهروندان تلقي کرد. به همین 
این جرم  به  از آن و محکوم کردن علني متهمان  ابهام  اینچنیني و رفع  اتهامات  به  میزان، رسیدگي 
نه تنها حرمت گذاشتن و احترام خصوصي ترین حریم هاي اجتماعي است، بلکه مصونیت و امنیت 

شهروندان را در ثبت نام نشده ترین مکان ها تضمین مي کند. 

شروع مجدد پروژه بیزنس  و کاریابی
 در کانون ایرانیان لندن

www.iraniancc.com
بخش بیزنس کانون ایرانیان لندن  خدمات زیر را کماکان در 

اختیارایرانیانی قرار میدهد که مایل به شروع کار آزاد در انگلستان هستند: 
راهنمایی حضوری برای اخذ کمك مالی و وام بدون بهره  جهت شروع کار آزاد.

)Business Plan(  کمك در تهیه کردن طرح کار
)  قبل از آنکه کار خود را بطور عملی شروع کنید(.

 آشنا کردن افراد به راههای قانونی و سیستم مالیاتی کشوربرای شروع و  توسعه 
کارقانونی.

 مشاوره در امور بازاریابی.
 تشکیل دوره های آموزشی کوتاه مدت و سمینارهای یکروزه برای نشان دادن راههای 

عملی شروع شغل آزاد.
 راهنمایی جهت توسعه کار آزاد و .....

 کالس ویژه جهت آموزش چگونگی کار آزاد. در این کالس به شما آموزش داده میشود که 
بتوانید اولین و اساسی ترین قدمها را برای شروع  کار بردارید.

 و دیگر کمکهای ضروری....

این خدمات بطور توسط کانون در اختیار ایرانیان ، بخصوص پناهندگان قرار می 
گیرد وهمه افراد بیکار میتوانند از این امکانات استفاده نمایند بدون اینکه بیمه های 

اجتمایی از قبیلJob seekers allowance آنان قطع گردد.
در ضمن امکانات ویژه ای  برای زنان ، افراد  زیرسی سا ل  و نیز باالی پنجاه سا 

ل  که در صدد شروع کار آزاد هستند قرار دارد. در زمینه های فوق ، ضمن  مال 
قاتهای حضوری درمحل کانون ایرانیان لندن میتوانیم اطالعات بیشتری در اختیار 

شما بگذاریم.

سیما آزاد – مشاور امور بیزنس 

Iranian Community Centre, 266 Holloway Road, London N7 6NE :مکان

زمان:  روزهای دوشنبه و چهارشنبه  - مالقات حضوری  با وقت قبلی
ای میل:sima@iraniancc.com   تلفن:  02077000477 
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شبنم  قلی خانی با فیلم کوتاه »زندگی« در 
جشنواره کردی لندن

 London_ فیلم کوتاه »زندگی« ساخته شبنم قلی خانی، در بخش مسابقه ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کردی لندن
Kurdish Film Festival_ به نمایش درمی آید.

فیلم »زندگی« در روستای کرجو در استان کردستان ایران که خانه هایش از سنگ و چوب و مردمانی مهمان نواز و بی ریا دارد 
فیلم برداری شده و با زبانی ساده به موضوع زندگی و مرگ می پردازد. 

»زندگی« داستان پسربچه ای به نام هیواست که برای چند ساعت 
از کودکی خود فاصله گرفته و همزمان به مادر و مادربزرگ خود 

کمك می کند. 
جشنواره بین المللی فیلم های کردی که هر ساله از ۲۹ آبان تا ۹ 
آذر )۳۰-۲۰ نوامبر( در شهر لندن برگزار می شود و به فیلم هایی 
میزبان  می پردازد،  کردی  فرهنگ  پیش زمینه های  و  مضامین  با 
کرد  سازان  فیلم  جمله  از  دنیا  سراسر  از  بسیاری  فیلم سازان 

است. 
فیلم کوتاه »زندگی« پیشتر در بخش مسابقه جشنواره بین المللی 
فیلم های آسیایی »چشم سوم« که امسال درشهر بمبئی هند برگزار 

می شود پذیرفته شده است. 
عواملی که با این پروژه همکاری داشتند عبارتند از: نویسندگان: 

تهیه کننده: شبنم قلی خانی، تصویر بردار: هیوا رستمی، برنامه ریز و دستیار کارگردان:  عبداهلل وحدت و شبنم قلی خانی، 
سیاوش محمدی، صدابردار: ساسان کریمی، منشی صحنه: نسیم ناطقیان، طراح صحنه: گالویژ میرزایی ، بازیگران : شب بو 

سلیمانی ، صالح فاتحی ، نظیفه سلیمانی ، دانش فاتحی و آسیه فاتحی. 
شبنم قلی خانی تهیه کننده و کارگردان این فیلم ، پیشتر به عنوان بازیگر در فیلم های سینمایی چون مریم مقدس، یك الف 
ناقابل، عطش، جوجه اردک من ، وعده دیدار و نویسنده و مجموعه های تلویزیونی اولین شب آرامش، اگر عشق نبود، نردبام 

آسمان و پنجمین خورشید نقش آفرینی کرده است. 
قلی خانی )بازیگر و مدرس دانشگاه( سه فیلم کوتاه داستانی»من تنها«، »حقیقت یك دست فروش« و»خانه« و یك فیلم کوتاه 

مستند بنام»فارسی نا  آشنا« را در کارنامه کاری خود به عنوان کارگردان و تهیه کننده دارد.

30نما

نیکی کریمی:

 هر بار یك انگ 
به ما می زنند

فیلم  طرف  که  شود  می  زده  ما  به  انگ  نوع  یك  بار  هر   
توقیفی ساخته یا فیلمش رفته فالن جشنواره .برای نمایش 

فیلم شب گفتند که باید ۱5 دقیقه دربیاید .

مختلف  حرف های  از  بخش هایی  نوشت:  تابناک  سایت 
موضوع های  درباره  ایران  سینمای  اهل  و  سینماگران 
تاجیك  محمد  توسط  پانوراما  نام  به  ستونی  در  مختلف 
این  از  بخش  چند  است.  منتشر شده  و  انتخاب  امتیاز  در 
حرف های جالب و متفاوت سینماگران را این جا می خوانید:

نیکی کریمی چرا روز نامه ها را نمی خواند؟

نیکی کریمی بازیگر و کار گردان مطرح سینمای ایران که 
برپرده سینماها دارند وهمه  فیلم دوخواهررا  این روز ها 
با  فیلم جدید کیمیایی  پاییز در  او را در  بازی  تا  منتظرند 
عنوان محاکمه در خیابان مشاهده کنند، به تازگی در میز 
مستقل  سینمای  فیلمسازان  از  تن  چند  حضور  با  گردی 
ایران در ماهنامه فیلم حضور یافته و در بخشهایی از این 
میز گرد به شدت از منتقدان ووضعیت سینمای مستقل در 
ایران انتقاد کرده است . نیکی کریمی که فیلم یك شب او 
پس از سالها هنوز اکران نشده دراین میزگرد گفته است 
:در کشورهایی مثل ایران همیشه به کار گردانها تهمتهایی 
زده می شود مثل اینکه به عمد جوری فیلم ساخته اند که 
توقیف شود در حالی که خیلی از فیلمسازان جوان از همین 
جیالن  بیگله  نوری  یا  آکین  فاتح  مثل  همسایه  کشورهای 
فیلمهایی ی سازند که به جشنواره های مختلف می روند 
و حمایت می شوند .ولی این جا به جای اینکه از ما حمایت 
یکسالی  هم  االن  کردم  رد  را  آن  قاچاقی  من  البته  و  کنند 
است که فیلمنامه جدیدم را داده ام و هنوز تایید نشد و می 

گویند بهتر است ساخته نشود 

:از سینمای مستقل هیچ حمایتی  . وی درادامه گفته است 
دیگر  من  که  دالیلی  از  .یکی  شود  نمی  منتقدان  طرف  از 
روز نامه نمی خوانم همین است .برخی منتقدان پار سال 
ودر زمان جشنواره با کمترین دانش در مورد فیلمها می 
نوشتند و مثال براساس دموکراسی نمی گفتند که فیلم فالنی 
با سلیقه من جور نیست .بر عکس با دیکتاتوری می نوشتند 
ادبیات استادیومی  با  .یا  فیلم بسازد  نباید  که فالنی اصال 
می گفتند فالن فیلم مزخرف است !مثل ورزشگاهها که همه 
افتاده اند به جان هم !در حالی که منتقدان در همه جای دنیا 
قرار است روشنفکر ترین قشر سینما باشند .در این اوضاع 

چه انتظاری از ارشاد می توان داشت .
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VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند
Registration fee for the first year £100                  

 07768282448

گزارشي از قاچاق انسان در اروپا 

 جنایات پنهان 
 

مینا شرفي

اگر قاچاق و تجارت انسان تاکنون در کشورهاي فقیر جهان رواج داشت، 
و  قاچاقچیان  دام  به  کودک  و  مرد  و  زن  هزاران  نیز  اروپا  در  امروزه 
تاجران انسان افتاده و قرباني این جنایت مي شوند. پس از قاچاق اسلحه 

و مواد مخدر، قاچاق انسان یکي از پرسودترین تجارت هاي غیرقانوني 
مي  کشیده  بردگي  به  ایتالیا  جنوب  در  لهستاني  کارگران  است.  جهان 
شوند، دختران جوان مولداوي، بالروس، اوکراین و بلغارستان به شبکه 
هاي غیرقانوني در چهارگوشه اروپا فروخته مي شوند، کودکان آلبانیایي 
تبار در زیرزمین هاي متروک در یونان محبوسند و فقط براي گدایي در 
قاچاق  انگیزتر، شبکه هاي  از همه غم  دارند و  اجازه خروج  ها  خیابان 
عضوهاي پیکر کودکان است که اکثراً از کشورهاي بالکان مي آیند. در 
چنین شرایطي این جنایات علیه بشریت اغلب توسط مسووالن کشوري 
به صورت اسرار، پنهان مي مانند. هر ساله در جهان چنین تجاوزاتي به 
حقوق انساني، بین 7۰۰ هزار تا دو میلیون تن را قرباني مي کند و براي 
سوداگران چنین جنایاتي بیش از ۹ میلیارد یورو سود دارد. در اتحادیه 
اروپا که قباًل با چنین جنایاتي تقریبًا بیگانه بود، امروز بین ۲۰۰ تا 5۰۰ 
هزار قرباني قاچاق انسان وجود دارد. در میان کشورهاي اتحادیه اروپا، 
یونان در همسایگي آلباني، بلغارستان، جمهوري مقدونیه و ترکیه بیش 

از دیگر کشورها میدان قاچاق انسان محسوب مي شود. 
ده ها هزار مهاجر آفریقایي، آسیایي و خاورمیانه یي هر ساله سعي مي 
کنند با قایق خود را به خاک یونان برسانند. دالیل اصلي مهاجرت به اروپا 
داخلي،  اقتصادي، جنگ  اجتماعي،  هاي  بحران  و  دالیل سیاسي  معمواًل 
درگیري هاي مذهبي و قومي و برخي جذابیت هاي زندگي غربي است. 
اما بسیاري از آنها در نهایت در کمپ هاي استقرار مهاجران غیرقانوني 
ساکن مي شوند. گروه هاي فعال در زمینه حقوق بشر وضعیت ساکنان 
این کمپ ها را بسیار وخیم و اسفبار ارزیابي مي کنند. در حال حاضر 
یونان دروازه اصلي ورود مهاجران غیرقانوني به قاره اروپاست. اکثر 
این مهاجران مي خواهند خود را به سایر کشورهاي عضو اتحادیه اروپا 
برسانند. بسیاري از این مهاجران در خیابان هاي شهرهاي بزرگ یونان 
زندگي مي کنند و امیدوارند روزي از بندر پتراس راهي خاک ایتالیا شوند. 
برخي دیگر هم در خانه هاي بسیار کوچك به طور فشرده زندگي مي 
کنند و در جست وجوي کار هستند. با توجه به وخامت اوضاع اقتصادي 
یونان در نتیجه بحران اقتصاد جهاني، امکان بروز یك بحران شدید در 

آینده نزدیك در این کشور وجود دارد. 

مرکز  به  یونان  »پایتخت  گوید؛  مي  آتن  شهردار  سورورس  یانیس 
قاچاق انسان بدل شده است. ما در این شهر دیگر جایي براي مهاجران 
غیرقانوني جدید نداریم.« اگرچه مقامات دولتي دستور تخریب زاغه هاي 
مهاجرنشین در حومه چند شهر بزرگ این کشور را صادر کردند و برخي 
از خانه هاي مشترک آتن تخلیه و ساکنان آنها به کمپ ها فرستاده شدند 
اما ناکامي دولت در حل این معضل باعث شده برخي گروه هاي تندرو 

حمالتي را علیه مهاجران انجام دهند. برخي از احزاب سیاسي یونان هم 
خواستار وضع قانوني براي اخراج با توسل به زور این مهاجران شده 
اند. در ماه مه پلیس مجبور به مداخله در جریان تظاهرات اعضاي احزاب 
به  قدیم که  به ساختمان هاي  افراطي  تندرو راست شد. برخي اعضاي 
محل اسکان مهاجران آفریقایي بدل شده بود، حمله کرده بودند و پلیس 
براي متفرق کردن این افراد مجبور به استفاده از گاز اشك آور و پمپ 

هاي آب شد. 

گزارشات پلیس یونان حاکي از این است که در محله هاي مهاجرنشین 
میزان قاچاق مواد مخدر، دزدي، تیراندازي و روسپیگري بسیار بیشتر از 
سایر مناطق شهري است. این گزارش ها خشم مسووالن احزاب مخالف 
دولت و بسیاري از شهروندان عادي یونان را برانگیخته است. در ماه 
جوالي مقامات دولتي دستور تخریب یك محله تشکیل شده از زاغه هاي 
مهاجران در نزدیکي بندر پتراس را دادند. حمله بولدوزرها به این منطقه 

که اکثر ساکنان آن افغان بودند و تخریب زاغه ها و حتي مسجدي که 
در دل محله ساخته شده بود، اعتراض شدید فعاالن حقوق بشر را در 
دریایي  مایلي  چند  فاصله  و  ترکیه  طریق  از  مهاجران  اکثر  داشت.  پي 
رسمي  اعالم  اساس  بر  شوند.  مي  یونان  وارد  کشور  دو  هاي  جزیره 
دولت یونان، در سال ۲۰۰۸ حدود ۱4۶ هزار مهاجر غیرقانوني به این 
آمار سال ۲۰۰7  از  بیشتر  این میزان ۳۰ درصد  کشور وارد شدند که 
این کشور بیشترین  بود. حاال  از آمار سال ۲۰۰۶  بیشتر  و 54 درصد 
و  ایتالیا  و  دارد  اروپا  اتحادیه  کشورهاي  میان  در  را  مهاجران  ورود 
فرانسه بعد از آن جاي گرفته اند. نیروهاي ساحلي یونان براي ممانعت 
از قاچاق انسان از رادار، سیستم هدایت ماهواره یي و تجهیزات دید در 
شب استفاده مي کنند. قایق هاي نیروي دریایي یونان هم در این راه به 
آنها کمك مي کنند، اما مساله این است که مهاجران غیرقانوني حداکثر 
به چند ماه زندان محکوم مي شوند و سپس در یونان باقي مي مانند. در 
عین حال مقامات پلیس دریایي و نیروهاي ساحلي یونان هم مي گویند با 
حدود ۱۶هزار مایل ساحل دریایي کنترل ورود مهاجران غیرقانوني به 
این کشور بسیار مشکل است. دورا باکویانیس وزیر امور خارجه یونان 
به  که مهاجران غیرقانوني  »فشاري  این موضوع گفت؛  به  در هشداري 
اجتماع و اقتصاد ما وارد مي کنند، غیرقابل تحمل است. ما با یك چالش 
بزرگ و یك بحران جدي روبه رو هستیم.« عامالن قاچاق انسان تنها در 
میان شبکه هاي مافیایي نیستند و پدران و مادران بي بضاعت، فرزندان 
نوزاد خود را در ازاي مبالغ ناچیزي به زوج هایي که توان بچه دارشدن 
ندارند مي فروشند. گذشته از زنان و مرداني که یکي از کلیه هاي خود 
را در ازاي چندهزار یورو به فروش مي رسانند، در آلباني، کودکان بي 
سرپرست »با سنگدلي روي تخت جراحي به قتل مي رسند و اعضاي بدن 
شان به فروش مي رسد.« دکتر »اتیچیوس وریدوس« متخصص قلب به 
روزنامه فیگارو گفته است؛ »عامالن این گونه قاچاق شبکه هاي مافیا و 
جراحان نیستند بلکه این نوع تجارت نتیجه معادله یي است بین بیماران 
نیازمند عضو سالم و دهندگان چنین عضوهایي. در واقع بازار عرضه 
و تقاضا است.« تحقیقات اخیر کمیسیون اروپا نشان مي دهد هنوز آمار 
قابل اعتمادي در مورد قاچاق انسان در دست نیست و این به رغم فعالیت 
هاي سازمان هاي گوناگون غیردولتي، ارگان هاي قضایي، سرویس هاي 
مهاجرتي و دیگر تشکل هاي دولتي، منطقه یي و بین المللي در این زمینه 
است. »پرکوپیس پاولوپولوس« وزیر کشور یونان نیز گفته است؛ »باید 

یك جنگ واقعي برضد عامالن قاچاق انسان به راه انداخت.«

منبع؛ تایمز

اجازه خودکشي براي بیماران انگلیسي  
  

قرار است از این پس کمك به بیماران العالج براي اقدام به خودکشي در 
بریتانیا عملي جنایي شمرده نشود و مشمول قانوني باشد که این هفته به 
تصویب خواهد رسید. اسمارتر رئیس دایره پیگرد مرکز کوئین لندن اعالم 
کرد؛ »از این پس کساني که تحت شرایط عاطفي به دوستان و خویشاوندان 
قرار  تعقیب  تحت  کنند،  کمك  خود  زندگي  به  بخشیدن  پایان  براي  خود 
نخواهند گرفت.« با این وجود همچنان تشویق افراد به خودکشي یا برنامه 
ریزي براي مرگ آنان جرم محسوب مي شود. قرار است دستورالعملي 
براي تمایز میان کسي که به یك نفر براي انجام خودکشي کمك مي کند و 
کسي که او را تشویق به این کار مي کند، تدوین شود. از سال ۱۹۶۱ کمك 
به خودکشي با مجازاتي معادل حداکثر ۱4 سال زندان مواجه بوده است. 
اما با این وجود، طي دو دهه گذشته بیش از ۱۰۰ بیمار العالج بریتانیایي 
براي خودکشي به کلینیك هایي در خارج از آن کشور مراجعه کرده اند. 
قرار تعقیبي براي افرادي که در انجام این کار به آنها کمك کرده اند، صادر 
نشده است. هنوز معلوم نیست اسمارتر با وجهي که افراد به منظور کمك 

کردن به خودکشي دریافت مي کنند، چگونه برخورد خواهد کرد.  
 

دو سال زندگي با قطعه یي در ریه  
  

ایالت  در  بیمارستاني  پزشکان  کردند  اعالم  امریکا  دولتي  هاي  رسانه 
»کارولیناي شمالي« موفق شدند جان یك پیرمرد را با درآوردن یك قطعه 
این مرد گیر کرده بود، نجات  پالستیکي که به مدت دو سال درون ریه 
کارولیناي  ایالت  در  »دوک«  پزشکي  علوم  دانشکده  پزشکي  تیم  دهند. 
یك  مانلي«  »جان  کرد؛  عنوان  آسوشیتدپرس  با  یي  مصاحبه  در  شمالي 
مرد 5۰ ساله اهل منطقه »راالیت« است که به دلیل سرفه هاي زیاد همراه 
با درد در قفسه سینه به بیمارستان دانشکده »دوک« مراجعه کرد. دکتر 
»وندي« پزشك معالج این مرد نیز یادآور شد؛ ما پس از انجام آزمایشات 
و عکسبرداري از قفسه سینه وي متوجه حضور یك قطعه پالستیکي در 
یکي از ریه هاي وي شدیم و در یك عمل سه ساعته این قطعه پالستیکي را 
بیرون آوردیم. جاي تعجب است که این مرد پس از دو سال و با وجود این 
شي ء دو سانتي متري زنده مانده است. در گزارش پزشکي این مرد 5۰ 
ساله نیز آمده است وي دو سال پیش هنگامي که مشغول نوشیدن نوشابه 

بوده، این قطعه وارد ریه اش شده است.  
 

آوارگي مهاجران غیرقانوني
 در فرانسه  

  
پلیس فرانسه اردوگاهي را که مهاجران غیرقانوني در تالش براي ورود 
که  حالي  در  است.  کرده  تعطیل  بودند،  کرده  دایر  بریتانیا  به  قاچاقي 
تظاهرکنندگان محلي قصد محافظت از مهاجران را داشتند و از پلیس مي 
خواستند اجازه ماندن را به مهاجران بدهد، برخوردهایي با ماموران پلیس 
رخ داد. در این درگیري ها چند نفر دستگیر شدند. محلي که پناهگاه هاي 
که  است  نفر  دایر شده محل سکونت صدها  کاله  بندر  در حاشیه  موقت 
عمدتًا افغان هستند. این محل »جنگل« نامگذاري شده است. پلیس فرانسه 
مي گوید در جریان یورش به اردوگاه ۳۰۰ مهاجر بازداشت شدند. قبل از 
یورش پلیس اریك بسون وزیر مهاجرت فرانسه گفته بود اردوگاه وسیله 
یي براي قاچاق افراد است و باید تعطیل شود. بسون افزود؛ قاچاقچیاني 
هستند که از هر یك از این افراد فقیر بیش از ۱5 هزار دالر براي بردن 
گویند  مي  مقامات مسوول  کنند.  مي  دریافت  بریتانیا  به  آنان  غیرقانوني 
وضعیت بهداشتي اردوگاه وحشتناک بوده و مخفیگاهي براي دار و دسته 
ها بوده است. مقامات فرانسوي مي گویند به هر مهاجري این شانس داده 
مي شود که تقاضاي پناهندگي کند. همچنین براي بازگشت داوطلبانه به 
کشور مبدأ به مهاجران کمك خواهد شد. دومینیك هیوز خبرنگار بي بي 
سي در بندر کاله مي گوید به دلیل تبلیغاتي که از قبل درباره یورش پلیس 
شده بود، نزدیك به هزار نفر از کساني که در اردوگاه بودند قبل از آمدن 
پلیس متواري شده و تنها چند صد نفر از آنان باقي مانده بودند. شوراي 
بریتانیا شماري  کرده  درخواست  بریتانیاست،  در  دفترش  که  پناهندگان 
از این مهاجران به خصوص کودکان و آناني را که خویشاونداني در این 

کشور دارند، قبول کند.  



15 هفته نامه پرشین جمعه 3 مهر ماه 1388   -  شماره 115

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

www.iranianstudy.com

انتحاریون زن، 
سنگدل تر از 

مردان  
 

با دستگیري عده زیادي از مرداني که در عراق عملیات 
رسیده  زنان  به  نوبت  اینك  دهند،  مي  انجام  انتحاري 

است.
گروه  به  مردساالر  زندگي خشن  یك  میان  از  زنان  این 
هایي راه یافته اند، با رواني آمیخته از تعصبي شدید، لذت 
عملیات  عامالن  میان  در  وار.  مکاشفه  آرامشي  و  انتقام 
انتحاري زناني نیز هستند که با سطح آموزشي نسبتًا باال 

با اعتقادي راسخ خود را در خدمت ترور قرار داده اند.
در  هرالدتریبیون  اینترنشنال  گزارشگر  رابین«  »آلیسا 
قصد  که  جواني  زن  دیدار  به  عراق  هاي  زندان  از  یکي 
نیز حاضر است  انتحاري داشته، رفته که هنوز  عملیات 
اگر فرصتي یابد، انسان ها را با کمربند انتحاري خود به 

کام مرگ بفرستد.
هیچ یز نمي تواند این زن را که »بîیده« نام دارد، از این 
کار بازدارد. وي خود را پناه یافته در گروهي از همفکران 
عملیات  به  را  بسیاري  اعضاي  که  کند  مي  احساس 
انتحاري اعزام کرده است. همبستگي در میان این گروه 
به اندازه یي است که این زنان را نسبت به ورود هرگونه 
شك و تردید به ذهن آنها مصون داشته است. بîیده از 
استان دیاله در ۶5 کیلومتري شمال شرقي بغداد مي آید 

که تروریسم به خوي قومي این منطقه بدل شده است.
پلیس عراق تا جایي که امکان داشته، مي خواهد به پیش 
زمینه ها و انگیزه هاي انتحاري این زن راه یابد.برخي از 
این زنان پس از حمله نظامي امریکا به عراق بستگان خود 
را از دست داده اند، برخي دیگر در جماعت هاي منزوي 
زندگي مي کنند که نفوذ افراطي ها در آنها قوي است. ولي 

اغلب این زنان تحت امر مرداني هستند که با مشت آهنین 
بر جماعت قبیله یي خود حکم مي رانند.

از سوي دیگر پس از سقوط صدام حسین استان دیاله 
به کانون فعاالن القاعده بدل شد. پوشش اسالمي به این 
زنان امکان حمل جلیقه هاي حاوي بمب را مي دهد، بي 
آنکه بتوان آنها را همانند مردان به راحتي بازدید بدني 
پوشش  به  بیشتري  توجه  امنیتي  نیروهاي  اینك  کرد. 

زنان دارند. 
وضعیت روحي »بîیده« آمیزشي است از تعصب شدید، 
لذت انتقام و آرامشي مکاشفه وار. وي مي گوید چندین 
برادر خود را که مجاهد بوده اند، در درگیري با نظامیان 
مي  ازدواج  مردي  با  او  است.  داده  دست  از  امریکایي 
است.  داشته  او  با  بار  خشونت  بسیار  رفتاري  که  کند 
وي سپس از طریق پسرعمه هایش وارد یك گروه ترور 

مي شود.
و  غرور  و  گذشتگي  ازجان  روحیه  ترور  گروهك  این 
افتخار عملیات انتحاري را در او مي کارد. با اثرگذاري 
»بیده«  پس  آن  از  که  است  ایدئولوژیك  تجهیزات  همین 

آماده است با اراده یي راسخ انسان ها را قرباني کند.
ندیده  را  خود  فرزند  سه  اش  دستگیري  زمان  از  بیده 
است. وي در برابر این پرسش که آیا دلتنگ کودکانش 
نیست، مي گوید؛ »خیر، در راه رسیدن به آرمان باید از 
چیزهایي هم گذشت.« براي »بیده« هدف عملیات انتحاري 
فقط سربازان نیروهاي بیگانه نیست. وي مي گوید؛ »من 
مي خواهم همه آنها را منفجر کنم، حتي غیرنظامي ها و 

کارگران ساختماني را، زیرا همه آنها اشغالگر هستند.«
خبرنگار از او مي پرسد آیا حاضر است حتي خود آن 
خبرنگار را هم قرباني کند، و بیده مي گوید؛ »صادقانه 
بگویم بله.« و سپس سریع توضیح مي دهد که اگر »آنها« 
)منظورش گروه ترور است( از او بخواهند، در این کار 
تردید به خود راه نخواهد داد. خبرنگار »هرالد تریبیون« 
مي نویسد »بیده« شخصیت جذابي است و جهان سیاه 
و سفید او، این زن را به شخصیتي خطرناک بدل کرده 
خبرنگار  به  الشماري  کریم  عبداهلل  بیده  پایان  در  است. 
چنین توصیه مي کند؛ »چهره آرام من شما را گمراه نکند. 

من قلبي همچون سنگ دارم.« 

 

 اي میل هاي مرگبار 22 قرباني گرفت 
 

به  این شرکت  کارمند  گفت؛ ۲۲  فرانسه  ترین شرکت مخابرات  بزرگ  ارشد  مدیر  یك 
دلیل دریافت تعداد زیادي اي میل از راه تلفن هاي همراه هوشمند و در هر ساعتي از 
پلیسیر  اند. ژرویس  زده  به خودکشي  استرس شدید شده و دست  شبانه روز دچار 

مدیر مالي شرکت فرانس تله کام ضمن اعالم 
این خبر اظهار داشت؛ تمام شرکت هاي بزرگ 
در عصر رایانه هاي جیبي- تلفن همراه »بالک 
بري« فشار و استرس باالیي را براي کارمندان 
خود ایجاد کرده اند. وي افزود؛ »امروز کسي 
باال  هاي  پست  در  بزرگ  هاي  شرکت  در  که 
تا کارمندان رده اول و  از رئیس هیات مدیره 
دوم کار مي کند باید همیشه و در هر شرایطي 
کام  تله  فرانس  باشد.«  متصل  اینترنت  به 
از  پس  است  داده  شکل  را  اورنج  اپراتور  که 
خودکشي ۲۲ کارمند خود در مرکز توجه افکار 

عمومي فرانسه قرار گرفته است به خصوص که ۱۳ کارمند دیگر این شرکت در سال 
اظهار  فرانسه  کام  تله  ارشد شرکت  مدیر  این  بودند.  کرده  به خودکشي  ۲۰۰۸ تالش 
داشت؛ برخي از کارمندان به دلیل خصوصي سازي این شرکت به شدت تحت فشار 
هستند و فناوري هاي نوین این موقعیت را وخیم تر کرده و موجب شده این افراد مجبور 
شوند مسائل کاري را وارد زندگي شخصي خود کنند. وي افزود؛ »۱5 سال قبل، یك 
کارمند در رده متوسط در داخل یك شرکت بزرگ نه تلفن همراه داشت و نه رایانه قابل 
حمل. بنابراین به محض آنکه به خانه مي رسید کار براي او تمام مي شد. اما اکنون 
همه چیز فرق کرده است و حتي اگر فرد نخواهد کارش را وارد مسائل شخصي کند باز 
نمي تواند مانع این امر شود.« براساس گزارش رویترز، یك فرد شکننده مي تواند به 
دلیل تداخل زیاد میان زندگي خصوصي و حرفه اش نسبت به گذشته بیشتر احساس 
سردرگمي و استرس کند. در یك ماه اخیر، یك کارمند در یك جلسه این شرکت با شلیك 
گلوله به شکم خود خودکشي کرد و یك کارمند زن نیز خود را از پنجره به بیرون پرت 
کرد. این مدیر توضیح داد فرانس تله کام که یك شرکت دولتي است در حال بازنگري 
ساختار خود و و تبدیل شدن به یك شرکت خصوصي است و به همین دلیل استرس 
از  این شرکت  با خصوصي سازي  به خصوص  است  وارد شده  کارمندان  به  زیادي 
حدود ۱۰۲ هزار کارمند فرانس تله کام بیش از ۱5 هزار کارمند در پنج سال اخیر باید 

سازمان یا شهر خدمت خود را تغییر مي دادند. 
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ردیف موسیقی ایرانی در سکوی 
دوم میراث ناملموس جهانی نشست

موسیقی سنتی ایرانی به عنوان چهل و پنجمین اثر جهانی بعد از نوروز دومین اثر میراث 
ناملموس جهانی شناخته شد.

معاون حفظ،  احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
برای  بزرگی  افتخار  ایرانی  موسیقی  ردیف  جهانی  ثبت  افزود:  مطلب  این  بیان  ضمن 

کشور ایران به شمار می آید. 
مسعود علویان صدر در ادامه خاطرنشان کرد: ردیف موسیقی سنتی موسیقی کالسیك 
آهنگ  و  پردازی  بداهه  موسیقی  اجرای  برای  که  است  بنیادی  الگویی  مجموعه  ایرانی 

سازی و در حقیقت چند مجموعه از آهنگ محسوب می شود
تفکر زیبایی شناسی  بازتاب و نوعی  ایرانی  وی اضافه کرد: گوهر موسیقی کالسیك 

ایران نسبت به موضوعات مختلف در قالب موسیقی مطرح می شود.
در  ایران  فرهنگی  میراث  انتقال  و  برای حفظ  ردیف موسیقی وسیله ای  داد:  ادامه  وی 
به شاگرد منتقل  از استاد  به طور شفاهی  قالب ساختارهای زیبایی شناختی است که 

می شود.
علویان با اشاره به این که سابقه تاریخی ردیف بررسی در دوره قاجار تکوین و تاریخچه 
بندی  حقیقت صورت  داشت:در  اظهار  است  پیگیری  قابل  دوره صفویه  اواسط  به  آن 

مجموعه ای از نظام موسیقی کهن کشور است که به قرنها پیش بازمی گردد.
این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به دو 
نوع ردیف موسیقی به نام آوازی و سازی بیان داشت: ردیف های سازی با توجه به 

ویژگی های فنی سازهای مختلف اجرا می شوند.
معاون حفظ،  احیا و ثبت آثار تاریخی تصریح کرد: تار، سه تار، سنتور، کمانچه، نی، 
اجرا  ردیف  آنها  با  که  هستند  کالسیك  موسیقی  اصلی  ،سازهای  ویالون  قانون  عود، 

می شود.
عنوان  با  که  تشکیل شده  ملودی   ۲5۰ از  ایرانی  موسیقی کالسیك  این که  بیان  با  وی 
گوشه، با نظم و ترتیبی خاص در قالب هفت مجموعه اصلی به نام دستگاه و حدود شش 
مجموعه به نام آواز دسته بندی می شوند تأکید کرد:دستگاه های هفت گانه نیز از شور، 
ترک،  بیات  ابوعطا،  از  آوازها  و  پنچگاه  ،راست  ماهوروهمایون،نوا  گاه، چهارگاه،  سه 

افشاری و بیات اصفهان تشکیل شده اند.

»حافظ ناظری خالق گونه جدید موسیقی 
کالسیك است«

روزنامه لس آنجلس تایمز در مطلبی درباره ی حافظ ناظری، پسر شوالیه موسیقی ایران، 
از وی به عنوان »خالق گونه جدیدی از موسیقی کالسیك« نام برده است. 

حافظ ناظری روز سوم اکتبر )شنبه ۱۱ مهرماه( در سالن تئاتر "پانتاگس" لس آنجلس در 
قالب یك گروه آمریکایی و ایرانی، سمفونی موالنا با نام »دور اول« را اجرا خواهد کرد. 
قرار است در این اجرای دو ساعته، شهرام ناظری، از بزرگ ترین خوانندگان ایران به 

همراه جمعی از اعضای شاخه موسیقی انجمن لینکولن قطعاتی را بخواند. 
روزنامه لس آنجلس تایمز به همین بهانه، گزارشی از این استعداد جوان موسیقی ایران 

را به چاپ رسانده است. 
در ابتدای این مطلب آمده است: »ترکیب آواهای سنتی ایران و موتیف های کالسیك غربی 

توسط حافظ ناظری را نباید "موسیقی جهانی" توصیف کرد.« 
را  این  نمی توان  اصال  گفت:  تایمز  لس آنجلس  به  این باره  در  ساله خودش   ۳۰ ناظری 
موسیقی جهانی دانست؛ این یك گونه جدید موسیقی کالسیك است که نه کامال غربی و 

نه کامال شرقی است. 
تعادل  و شرق  غرب  تأثیرات  میان  که  کنم  خلق  موسیقی  می خواستم  کرد:  اظهار  وی 
برقرار کند. بیشتر مواقعی که موسیقی دانان این را اجرا می کنند، یك فرهنگ بر فرهنگ 

دیگر مستولی می یابد؛ به گونه ای که احساس می کنید تعادلی وجود ندارد. 
لس آنجلس تایمز با اشاره به این که حافظ ناظری در یك خانواده ی اهل موسیقی رشد 
یافته است، به نقل از آن لوکاس، موسیقی دان قوم شناس دانشگاه UCLA آورده است: 
»حافظ ناظری به واسطه ی پدرش در جایگاه بی نظیری قرار دارد. پدرش بسیار به سنت 
مبادله ی  نوع  این یك  نگاه می کند.  بازتر  ایده های جدید  به  به تازگی  بود، هرچند  پایبند 

سبك ها میان پدر و پسر است.« 
این روزنامه آمریکایی در ادامه آورده است: »در کنسرت روز سوم اکتبر، تماشاگران 
شاهد یکی از جدیدترین خالقیت های حافظ ناظری خواهند بود؛ یك سه تار سنتی با دو 
سیم اضافه برای افزایش میدان و برد آن که او خودش نام آن را "حافظ" گذاشته است.« 
ناظری جوان در این باره می گوید: هزاران نفر در ایران که سه تار می نوازند، مخالف و 
علیه من هستند. آن ها می گویند چرا دو سیم اضافی به این دستگاه اضافه کرده ام؟ اما 

من از آن ها ناراحت نمی شوم. 
حافظ ناظری در واکنش به این انتقادات می گوید: اگر شما سنت های پنج هزار سال قبل را 
حفظ کنید، یعنی در پنج هزار سال قبل زندگی می کنید. به نظر من این نوآوری باید بخشی 

از سنت شود. 
در همین حال، یك استاد موسیقی  ساکن نیویورک که خواست نامش فاش نشود، درباره 
سبك جدید حافظ ناظری گفته است: به نظر من موسیقی او عالی و بی نظیر است. من 
مطمئنم که او سفارشات زیادی برای اجرا دریافت خواهد کرد. ایرانی های ثروتمند زیادی 

در خارج از کشور هستند که او را دوست دارند. 

فرهنگی
کنسرت کیهان کلهر و بهروز جمالی

 در آمریکا
 کیهان کلهر نوازنده برجسته کمانچه ایران به همراه بهروز جمالی نوازنده 
تنبك در آمریکا کنسرت موسیقی ایرانی برگزار می کند.این کنسرت با عنوان 
»آهنگ های امید« در نیویورک برگزار خواهد شد که دوئتی است از تنبك و 
کمانچه. ساعت ۸ شب سوم نوامبر مرکز پیتر نورتن واقع در برادوی میزبان 

این کنسرت خواهد بود.
در این برنامه قطعاتی بی کالم از موسیقی سنتی ایران که از ساخته های کیهان 
هم  کنار  در  هنرمند  دو  این  نیز  این  از  پیش  شد.  خواهد  اجرا  هستند  کلهر 
ابریشم  این برنامه ها به همراه گروه جاده  از  کنسرت داده بودند که برخی 

بود.

جشنواره بین المللی تئاتر بالروس باحضور ایران 
 با حضور گروه نمایشی سایه از کشورمان ،جشنواره بین المللی تئاتر بالروس آغاز به کار کرد. 

لیتوانی، لتونی، استونی،  به گزارش ایسنا، در این جشنواره پانزده گروه نمایشی از کشورهای بالروس، روسیه، 
اسلوونی، انگلیس، بلژیك، مکزیك، صربستان، آلمان ، لهستان، الجزایر، ترکیه و ایران در مدت یك هفته آثار خود را 

به روی صحنه می برند. 
مهدی مشهور کارگردان این گروه نمایشی در این باره گفت: گروه نمایشی سایه پیش از این در چندین جشنواره 
داخلی شرکت کرده و سال گذشته نیز در جشنواره بین المللی تئاتر ارمنستان برنده جایزه برترین گروه نمایشی از 

نگاه بینندگان شد.
سمیه شوقی یکی از بازیگران این گروه نمایشی نیز اظهار کرد: در این نمایش تالش کرده ایم که گوشه ای از فرهنگ 

و تمدن کشورمان را به همراه موسیقی فورلکلور ایرانی به مخاطب خارجی نشان دهیم .
گفتنی است بیش از سیصد بازیگر این جشنواره بین المللی ایفای نقش می کنند.

فروش آثار پیکاسو، دالي و کوکتو در گالري »اویسي«  
 

نمایشگاه آثار نقاشان خارجي بزرگ قرن بیستم از روز جمعه دهم مهرماه با فروش این آثار در گالري »اویسي« برگزار مي 
شود. این مجموعه شامل ۲5 اثر از ۲4 هنرمند بزرگ خارجي قرن بیستم است که گنجینه گرانبهایي از این هنرمندان محسوب 
مي شود. مسعود اویسي مدیر نگارخانه »اویسي« با اعالم این خبر به ایسنا گفت؛ این مجموعه از گنجینه شخصي ام که طي 
۳۰ سال گذشته از حراجي هاي بزرگ دنیا خریداري کرده ام، انتخاب شده است. آثار این نمایشگاه به گفته اویسي به فروش 
مي رسد و به جز دو تابلو از »ماتیس« و »کوکتو« که کارهایي اصل است، مابقي از ۲۰۰۰ دالر به باال قیمت گذاري شده اند، 
مثاًل اثري از پیکاسو با قیمت ۱۲هزار دالر و اثري از میرو با قیمت ۱۸ هزار دالر قیمت گذاري شده است. این دو اثر اصل نیز 
با توافق خریدار به قیمت مي رسند. در این نمایشگاه آثاري از هنرمنداني همچون »ژان کوکتو«، »پیکاسو«، »میرو«، »دالي«، 
»سیلوا« و... به نمایش درمي آید. نگارخانه اویسي سال گذشته نیز نمایشگاه »هفتاد سال هنر مدرن ایران« را با حضور ۲۸ 
هنرمند برگزار کرد. نگارخانه »اویسي« در خیابان پاسد اران، خیابان گل نبي، خیابان ناطق نوري )زمرد (، کوي آذر، شماره 

۲۰ قرار دارد. این نمایشگاه تا ۲۱ مهرماه ادامه دارد. 
 

 انتشار کتابي درباره سینماي شاعرانه کیارستمي در آلمان  
 

کتاب »سه گانه یي به یگانه« درباره سینماي عباس کیارستمي در آلمان منتشر شد. به گزارش مهر به نقل از دویچه وله، »سه 
گانه یي به یگانه« عنوان کتابي است از ابوالفضل توسلي درباره سینماي عباس کیارستمي که به تازگي به زبان آلماني منتشر 
شده و تالش مي کند شناخت تازه یي از آثار این سینماگر بر پایه میراث شعر فارسي ارائه دهد. این کتاب ریشه هاي سینماي 
کیارستمي را در اندیشه ها و بنیادهاي فرهنگ ایران جست و جو مي کند و به این نتیجه مي رسد که این سینماگر از درآمیختن 
ارثیه کهنسال شعر پارسي با یکي از مظاهر برجسته دوران روشنگري )سینما( رشته یا ژانر سینمایي تازه یي ابداع کرده که 
مي توان آن را سینماي شاعرانه خواند. کتاب »سه گانه یي به یگانه« سینماي کیارستمي را »گامي بلند در راستاي سینماي 
مدرن« مي داند و براي شناخت سینماي او بر اهمیت آشنایي با پشتوانه هاي ادبي آن تکیه مي کند. به نظر نویسنده این کتاب 
در آثار این فیلمساز پیوند واقعیت و تخیل بر بستر فرهنگ ایراني جاري مي شود که جانمایه آن شعر فارسي است. ابوالفضل 
توسلي روند تکوین »سینماي شعر« در فیلم هاي کیارستمي را از رهگذر بررسي سه فیلم به هم پیوسته این سینماگر بررسي 

مي کند؛ خانه دوست کجاست؟، زندگي و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون. 
 

 آغاز تور کنسرت هاي گروه شمس در امریکا  
 گروه شمس به سرپرستي کیخسرو پورناظري تور کنسرت هاي خود در کشور امریکا را از دیشب در شهر نیویورک آغاز 
کرد. به گزارش مهر، این تور کنسرت ها که قرار است با عنوان »براي ایران« روي صحنه برود عالوه بر نیویورک در چهار 
شهر واشنگتن، لس آنجلس، سانفرانسیسکو و سن دیه گو نیز برگزار خواهد شد. در این اجراها کیخسرو پورناظري )تنبور(، 
تهمورث پورناظري )تنبور و عود(، سهراب پورناظري )کمانچه، تنبور و خواننده(، نجمه تجدد )خواننده(، حمیدرضا تقوي 
)سنتور(، روبین واسي )پرکاشن(، حسین ذهاوي )پرکاشن(، شهاب پارنج )پرکاشن(، ندا خاکي )تنبور و همخوان( و گیتي 

اقلیمي )تنبور( گروه شمس را همراهي مي کنند. 

 اتریش فیلم یك فیلمساز ایراني را به اسکار معرفي کرد  
 

فیلم  بهترین  بخش  به  اتریش  سینماي  از  نمایندگي  به  ریاحي  آرش  کارگرداني  به  آزادي«  لحظه  یك  »براي  سینمایي  فیلم 
غیرانگلیسي زبان اسکار هشتاد و دوم معرفي شد. به گزارش مهر، ورایتي اعالم کرد فیلم داستان مهاجرت ایرانیان به اتریش 
از طریق خاک ترکیه را به تصویر مي کشد و به خاطر تعادلي که میان واقعیت، طنز، تعلیق و تراژدي برقرار کرده بسیار مورد 
توجه جشنواره هاي سینمایي قرار گرفته است. ریاحي فیلمسازي ایراني است که در اتریش زندگي و فعالیت مي کند. »براي 
یك لحظه آزادي« که پیشتر در جشنواره فیلم وین درخشیده و جایزه فیلم هاي برگزیده اول دو جشنواره زوریخ و مونترال 

را دریافت کرده، براي حضور در میان نامزدهاي اسکار باید با دیگر فیلمساز اتریشي میشائیل هانکه رقابت کند. 
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فهرست 100 رمان برتر مجله تایم و 
بازتاب هاي آن 

 
مجله تایم فهرست »۱۰۰ رمان برتر براي همه دوران ها« را منتشر کرد که با 
واکنش تشویق آمیز و طعنه آمیز خوانندگان مواجه شد. به گزارش مهر، این 
فهرست که به وسیله دو تن از منتقدان کتاب با نام »لو گروسمان« و »ریچارد 
الکایو« تهیه شده، شامل یکصد عنوان کتاب به زبان انگلیسي است که از سال 
۱۹۲۳ )زمان انتشار مجله تایم( به بعد منتشر شده اند. برخي از آثار نویسندگاني 
که دو بار در این فهرست قرار گرفته اند، عبارتند از »روشنایي در ماه اوت« 
و »خشم و هیاهو« از ویلیام فاکنر، »لولیتا« و »آتش رنگ پریده« از والدیمیر 
ناباکف، »هرتزوگ« و »ماجراي آگویجي مارچ« از سال بلو، »مزرعه حیوانات« 
از  دریایي«  فانوس  سوي  »به  و  دالووي«  »خانم  اورول،  جرج  از   »۱۹۸4« و 
ویرجینیا وولف و همچنین »شکایت پارتوني« و »پاستورال امریکایي« از فیلیپ 
راث. در فهرست منتشرشده برخي شاهکارهاي ادبي همچون »اولیس« نوشته 
جیمز جویس به علت اینکه پیش از سال ۱۹۲۳ چاپ شده اند، جاي نگرفته اند. 
فهرست ارائه شده واکنش هاي متفاوتي دربر داشته است. برخي از اینکه این 
فهرست به شدت امریکایي و مردمحور است، گله کرده اند و گروهي دیگر از 
این فهرست نیست،  اثر رولینگ در  پاتر«  آثار معروفي چون »هري  نام  اینکه 
یادآوري  مخاطبان  از  دیگر  برخي  وجود  این  با  اما  اند.  کرده  دلخوري  ابراز 
آثار برجسته ادبي معاصر را که در این فهرست آمده است، بسیار سودمند 

مي دانند.  

 افشاگری درباره اهدا نشدن مدال 
آزادی به »جی کی رولینگ«

 
پیش  هفته  که  بوش  جورج  همکاران  از  یکی  شخصی  زندگی نامه  اساس  بر 
منتشر شده است، جی کی رولینگ نویسنده رمان هری پاتر مفتخر به دریافت 

مدال آزادی رئیس جمهوری پیشین آمریکا بوده است.
به  اما  این جایزه  است  کتاب مدعی  این  نویسنده  گاردین،  از روزنامه  نقل  به 
نام  التیمار  مت  که  نویسنده  این  است.  نشده  اهدا  پاتر  هری  رمان  نویسنده 
دارد، می گوید دلیل برگزیدن رولینگ برای دریافت این جایزه، تبلیغ جادو و 

جادوگری در رمان هری پاتر بوده است. 
او در زندگی نامه خود که »داستان های بازمانده کاخ سفید« نام دارد، همچنین 

دلیل اهدا نشدن جایزه و چگونگی سیاسی شدن جایزه را فاش می کند. 
مدال آزادی ریاست جمهوری بزرگترین جایزه ایست که به عنوان مدال افتخار 
نامه معتقد است  این زندگی  به شهروندان آمریکایی داده می شود. نویسنده 
تمامی کسانی که در طول ریاست جمهوری بوش این مدال را دریافت کردند، 
به نادرستی انتخاب شده بودند. تونی بلر، هارپر لی، محمد علی، آالن گرینسپن، 
نلسون ماندال، دوریس دی و چارلتون هستون مفتخر به دریافت این جایزه در 
طی ریاست جمهوری بوش شدند. این مدال به افرادی اهدا می شود که برای 

گسترش امنیت و فرهنگ آمریکایی ها و صلح جهانی تالش می کنند. 
ماه آگوست گذشته لیست ۱۶ نفری برگزیدگان این جایزه از سوی کاخ سفید و 

دفتر ریاست جمهوری باراک اوباما اعالم شد. 
نام استفان هوکینگ و تد کندی در لیست برگزیدگان مدال آزادی دیده می شد.   

انتشار دو فرهنگ از 
ضرب المثل های فارسی

   »فرهنگ ضرب المثل های فارسی« و دفتر دوم »فرهنگ زبان زدهای 
رامسری«وارد بازار کتاب شدند.

صالح رامسری، مدیر انتشارت معین، در گفت وگو با خبرنگار فارس، از 
عرضه دو فرهنگ فارسی در بازار کتاب خبر داد. رامسری گفت: کتاب 
فرهنگ ضرب المثل های فارسی، فرهنگی شامل همه ضرب المثل ها به 
زبان فارسی است؛ اعم از فارسی، تاجیکی، افغانی و کردی. یعنی همه 
ایران  و  مختلف  کشورهای  در  فارسی  زبان  به  که  ضرب المثل هایی 
استفاده می شوند. وی افزود: حسن ذوالفقاری، مدرس دانشگاه تربیت 
این کار  تالیف  برای  به مدت ۱۲ سال  نفره  تیم ۱5  مدرس همراه یك 
زمان گذاشته اند و این کتاب پس از یك دوره ۲ ساله که مراحل گرفتن 
مجوز از وزارت ارشاد و حروف چینی و غلط گیری را می گذراند از این 
انتشار  از  هفته در کتاب فروشی ها عرضه می شود. رامسری همچنین 
فرهنگ  کتاب  همراه  رامسری«  زبان زدهای  »فرهنگ  کتاب  دوم  دفتر 
ضرب المثل های فارسی خبر داد و گفت: دفتر اول فرهنگ زبان زدهای 
هستند،  رامسری  ضرب المثل های  و  اصطالحات  همان  که  رامسری 
چاپ  زیر  از  اکنون  آن  دوم  دفتر  و  است  شده  منتشر  پیش  سال   5
بیرون آمده است. وی اظهار داشت: این کتاب به همت یك تیم تحقیقاتی 
بخشنامه  از  پس  که  است  شده  تألیف  رحیمیان  حسن  سرپرستی  به 
آموزش و پروش و آموزش عالی رامسر مبنی بر جمع آوری ضرب 
المثل های قدیمی شهر، این تیم به افراد مسن این شهر مراجعه و این 

فرهنگ را تدوین کردند.

 

کوتاه از ادبیات 
ادبیات از همت 

زنها برجا می ماند
حورا نژادصداقت

در  پرو  کیپای  آره  در   ۱۹۳۶ مارس   ۲۸ یوسا  بارگاس  ماریو 
خانواده ای قدیمی به دنیا آمد. کمی پس از تولد او پدر و مادرش 

زندگی  مادربزرگش  و  بزرگ  پدر  نزد  او  و  شدند  جدا  هم  از 
می کرد. 

به  خود  زندگی  در  و  است  ادبیات  رشته  فارغ التحصیل  وی 
در  گویندگی  روزنامه نگاری،  مانند:  پرداخت،  زیادی  شغل های 
مترجمی،  دانشگاه،  در  دانشیاری  فرانسه،  تلویزیون  و  رادیو 
کرسی  گرفتن  عهده  بر   ،  )PEN( قلم  بین المللی  انجمن  ریاست 

سیمون بولیوار در دانشگاه کمبریج و... .
به  آغاز در مسابقات مختلف  ازهمان  او  داستان ها و رمان های 

موفقیت های چشمگیری رسید.

دیکتاتورهای  از وجود  و  اهمیت بسیاری می داد  به سیاست  او 
رافائل  مورد  در  حتی  بارگاس  می برد.  رنج  جهان  در  خشن 
بود،  کرده  ایجاد  که  رعبی  و  دومینیکن  دیکتاتورخشن  تروخیو 
در  »تروخیو  گفت:  او  در مورد  و  نوشت  نام سوربز  به  رمانی 
زندگی واقعی خود نمایشنامه ای ساخت. خودش کارگردان بود و 
مردم دومینیکن بازیگرانش.« ماریو بارگاس در سال ۱۹۹۰ نامزد 
انتخابات شد و از آلبرتو فوخی موری شکست خورد، اما دیگر 
پس از آن کاندیدای هیچ انتخابات و منصب سیاسی نشد. علت 
شکست سیاسی خود را در صداقتش می داند و می گوید: من در 
مبارزه انتخاباتی دروغ نگفتم. دقیقا کارهایی که قصد انجامشان 
را داشتم با مردم در میان گذاشتم. این از دیدگاه سیاسی کاری 
نادرست بود. مرا آسیب پذیر کرد. طرف مقابل از صراحت من بر 

ضد خودم استفاده کرد.

جوهر هنر بارگاس تجربه شخصی اوست که بدل به داستان هایش 
زندگی  وموقعیت های  از شخصیت ها  دلیل  همین  به  است.  شده 
پیگیری  سخت  را  آن ها  و  می نویسد  داستان هایش  در  خودش 
داستان سوق  واقعیت های  به  را  زندگی  واقعیت های  او  می کند. 
می دهد و به خوبی نشان می دهد که از طبقات مختلف اجتماع آگاه 
بوده است. مثال در رمان عصر قهرمان از زندگی یا بهتر بگوییم 
خودش  که  می نویسد  نظامی  مجموعه  یك  در  زندگی  غیر  از 
در  بارگاس  بود.  کرده  همانجا تحصیل  نوجوانی  در  زمانی  هم 
مورد این کتاب می گوید: درونمایه این کتاب قدرت است، قدرت 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هر چه به آن ها ارتباط می یابد و 

البته فساد بخشی از آن است.

عرصه  در  که  گسترده ای  فعالیت  وجود  با  بارگاس  ماریو 
سیاست داشته است، عشق و عالقه اش را به ادبیات ترک نکرد، 
بلکه توانست حرف های خود را در رمان ها و داستان هایش به 
گوش انسان ها برساند. او افسوس می خورد از این که مردم به 
ادبیات اهمیت زیادی نمی دهند و از این که می بیند در جوامع رشد 
رشته های علوم انسانی و خصوصا ادبیات بسیار کمتر می شود. 
ادبیات دور می سازند نقدی می کند  از  اگر از کسانی خود را  و 
می بیند،  لذت  از  محروم  تنها  را  آن ها  که  است  دلیل  این  به  نه 
بلکه می گوید: معتقدم جامعه بدون ادبیات یا جامعه ای که در آن 
اجتماعی  زندگی  کنار  به گوشه  مفسده ای شرم آور  مثل  ادبیات 
بدل  انزواطلب  کیشی  به  و  می شود  رانده  آدمی  خصوصی  و 
می گردد، جامعه ای است محکوم به توحش معنوی و حتی آزادی 
از ضروری ترین  یکی  را  ادبیات  او  می اندازد.  خطر  به  را  خود 

فعالیت های ذهن بشر می داند که می تواند بیانگر فصل مشترک 
تجربیات بشر باشد و این چیزی نیست که در طول زمان کهنه 

شود. 

است  ادبیات شده  در  این خطر  متوجه  همچنین  بارگاس  ماریو 
که متاسفانه امروزه تعداد افرادی که گرایش به رشته های علوم 
می یابد.  کاهش  روز  به  روز  دارند،  ادبیات  و خصوصا  انسانی 
وی می گوید: این طور که پیداست ادبیات هر روز بیشتر از روز 
پیش تبدیل به فعالیتی زنانه می شود... . توجیه سنتی این وضع 
این است که زنان طبقه متوسط در قیاس با مردان ساعات کمتری 
از مردان  با وجدانی آسوده تر  آن ها  از  کار می کنند و بسیاری 
در  او  کنند.  موهات  و  خیال پروری  صرف  را  اوقاتی  می توانند 
این مساله  به  پاسخ  در  بین المللی  نمایشگاه  یك  در  مصاحبه ای 
که کتاب هایش برای زن ها جذابیت بیشتری دارد می گوید: امروز 
همت  از  بماند  برجا  ادبیات  اگر  نمی خوانند.  کتاب  دیگر  مردها 

زن هاست.

ماریو بارگاس از آن دسته نویسندگانی است که توانسته است 
جهانی  ادبیات  مقدم  صف  به  را  التین  آمریکای  داستانسرایی 
سوق دهد و امروز هم شاهد درخشیدن او در جایزه دن کیشوت 
و  فرهنگ  ترویج  در  که  کسی  عنوان  به  او  از  هستیم.  اسپانیا 
زبان اسپانیولی تالش بسیار زیادی کرده است با جایزه ای ۳5 
هزار دالری)معادل ۲5 هزار یورو( در اکتبر سال ۲۰۰۹ قدردانی 

خواهد شد

جایزه دن کیشوت دوالمانچا از سال پیش راه اندازی شد. هدف 
از این مسابقه قدردانی از کسانی است که در ارتقای فرهنگ و 
این جایزه  اسپانیایی تالش بسیار کرده اند. در سال پیش  زبان 
به ۲ نفر همچون: کارلوس فوئدتس نویسنده مشهور مکزیکی و 

لوییس ایناچیو رئیس جمهور برزیل تعلق گرفت.
البته در سال ۲۰۰۹ نیز این جایزه مشترکا به بارگاس و گلوریا 
آرویو، رئیس جمهور فیلیپین اهدا می شود. این رئیس جمهور نیز 
با تدریس مجدد زبان اسپانیایی در مدارس فیلیپین، گام مهمی در 

رشد و ترویج این زبان برداشته است.
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قیمت هاي اولیه آثار هنري حراج بونامز با حضور آثار هنرمندان ایراني اعالم شد 

 تابلوي سهراب سپهري گران ترین اثر حراج 
 

قیمت هاي پایه آثار هنري حراج خاورمیانه و جنوب آسیاي »بونامز« براي مهرماه سال جاري در حالي اعالم شد که اثري بدون عنوان 
از سهراب سپهري به عنوان گران ترین اثر این حراجي قیمت گذاري شده است. خانه حراج »بونامز« چهارمین حراج خاورمیانه و جنوب 
آسیاي خود را با شرکت آثاري از هنرمندان ایران، جهان عرب، هند و پاکستان از ۱۲ اکتبر -۲۰۰۹ ۲۰ مهرماه- در هتل رویال میراژ 
دوبي برپا مي کند. در چهارمین حراج بونامز، آثار هنرمندان مطرح ایراني همچون سهراب سپهري، سیدمحمد احصایي، پرویز تناولي، 
حسین زنده رودي، فرامرز پیالرام، مسعود عربشاهي، مارکو گریگوریان، سیراک ملکونیان، محسن وزیري مقدم، کوروش شیشه گران، 
ابوالقاسم سعیدي، شیرین نشاط، غالمحسین نامي و... در کنار آثار هنرمندان مطرح جهان عرب نظیر عبدالرحمان جغتاي، لعاي خیالي، پل 
گریگوسیان و سیف وانلي عرضه خواهد شد. همچنین در این حراج، آثاري متعلق به دو هنرمند ایراني یعني زنده یاد مارکو گریگوریان و 
سیراک ملکونیان از مجموعه هاي خصوصي امریکا چکش خواهد خورد. واحد خاکدان، افشین پیرهاشمي، مرتضي دره باغي، پویا آریان 
پور و گلناز فتحي از دیگر هنرمندان جوان تر و در عین حال شناخته شده ایراني در بازارهاي جهاني هستند که امسال در حراج بونامز 
حضور ویژه یي خواهند داشت. بنا به اعالم خانه حراج »بونامز«،گران ترین اثر حراج امسال، اثري بدون عنوان از »سهراب سپهري« 
نقاش و شاعر درگذشته ایراني است که ۱۲۰ تا ۱4۰ هزار دالر قیمت گذاري شده است. این اثر شاخص، به شیوه رنگ و روغن روي 
کتان کشیده شده و ابعاد آن 7۳ در ۱۱4 سانتي متر است. بعد از سپهري، اثري بدون عنوان از سیدمحمد احصایي ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار دالر 
برآورد قیمت شده است. پرویز تناولي هم با یکي از »هیچ هاي عاشق« در این حراجي حضور دارد. این مجسمه که 7۰ تا ۹۰ هزار دالر 
قیمت گذاري شده است از جنس برنز و مربوط به سال ۲۰۰۸ است. دیگر برآوردهاي حراج امسال طبق کاتالوگ خانه حراج »بونامز« به 
این شرح است. حسین زنده رودي؛ بدون عنوان ۱۰ تا ۱5 هزار دالر، هوشنگ پزشك نیا؛ پنج سر آبي ۳5 تا 45 هزار دالر، محسن وزیري 
مقدم؛ ۳5 تا 55 هزار دالر، صادق تبریزي؛ ۱5 تا ۲۰ هزار دالر، نصراهلل افجه یي؛ دو اثر هر دو بدون عنوان هر دو ۲۰ تا ۳۰ هزار دالر، 
غالمحسین نامي؛ بدون عنوان ۲5 تا ۳5 هزار دالر، مارکو گریگوریان؛ رخت زندگي ۳۰ تا 4۰ هزار دالر، تربیع؛ ۸ تا ۱۲ هزار دالر، رویاي 
نیمه شب تابستان؛ ۸ تا ۱۲ هزار دالر و بدون عنوان؛ ۱5 تا ۲۰ هزار دالر، سیراک ملکونیان؛ باال رفتن مرد از کوه در شب ۳۰ تا 5۰ هزار 
دار، منظره شمشك؛۱۰ تا ۱5 هزار دالر و بندها؛ ۲۰ تا ۳۰ هزار دالر، مسعود عربشاهي؛ بدون عنوان 4۰ تا ۶۰ هزار دالر، کوروش شیشه 
گران؛ فیگور ۳5 تا 45 هزار دالر، قاسم حاجي زاده؛ نوستالژیا 5۰ تا 7۰ هزار دالر، ابوالقاسم سعیدي؛ بدون عنوان 4۰ تا ۶۰ هزار دالر، 
مرتضي دره باغي؛ ۲5 تا ۳5 هزار دالر، رضا درخشاني ۳5 تا 45 هزار دالر، افشین پیرهاشمي؛ مجموعه BMW تا ۳۰ هزار دالر، علي 
عجلي؛ دریاچه ها ۱5 تا ۲۰ هزار دالر، فرح اصولي؛ در آیینه عشق ۲5 تا ۳5 هزار دالر، رضا لواساني؛ رستم و رخش ۲5 تا ۳5 هزار دالر، 
شیرین نشاط؛ بدون عنوان ۲۰ تا ۳۰ هزار دالر، حسین کاشیان؛ طال و سرخ 4 تا ۶ هزار دالر، گلناز فتحي؛ بدون عنوان ۱5 تا ۲5 هزار 
دالر، پویا آریان پور؛ اشیاي شناور ۱5 تا ۲5 هزار دالر، سمیرا علیخانزاده؛ بدون عنوان ۶ تا ۸ هزار دالر، واحد خاکدان؛ کفش هاي آلبرتو 
۸ تا ۱۲ هزار دالر، فرساد لباف؛ جواني بدون عنوان ۶ تا ۸ هزار دالر، احمد مرشدلو؛ بدون عنوان 4 تا ۶ هزار دالر، حسین خسروجردي؛ 
۶ تا ۸ هزار دالر، بوالعتیقه چي؛ حمداهلل 4 تا ۶ هزار دالر، امید معصومي؛ جوک بي مزه ۲ هزار و 5۰۰ تا ۳ هزار و 5۰۰ دالر، امیر فالح؛ 
۹۰۰ تا هزار دالر، فرزان سجادي؛ سرزمین هرز 5 تا 7 هزار دالر. به گزارش ایسنا از نکات مهم حراج امسال، همکاري این خانه حراج با 
انجمن خیریه »المدد« است که قرار است عواید این همکاري صرف آموزش هنر براي کودکان محروم در خاورمیانه شود. این براي بار 
دوم است که بونامز با این انجمن همکاري مي کند. همکاري قبلي در ماه ژوئن در لندن صورت گرفت و 45 هزار دالر صرف امور خیریه 
شد. خانه حراج »بونامز« از اولین حراج خود در مارس ۲۰۰۸ در دوبي، سعي در باال بردن تاثیر خود در مارکت هنر خاورمیانه و جنوب 
آسیا داشته است. حراج ۱۲ اکتبر »بونامز« قرار است یك بار دیگر در هتل »رویال میراژ« دوبي برپا شود. این چهارمین حراج بونامز در 
منطقه و دومین فروش آن در سال جاري میالدي است که به آثار هنرمندان خاورمیانه و جنوب آسیا اختصاص دارد. در ماه ژوئن هم 
آثاري از هنرمندان خاورمیانه و جنوب آسیا در »نیو بوند استریت« لندن عرضه شد. از جمله آثار برجسته حراج امسال، یك آبرنگ از 
عبدالرحمان جغتاي هنرمند مشهور پاکستاني است که به یك مجموعه خصوصي فرانسوي تعلق دارد و پیش از این جزء مجموعه والتر 
شل رئیس جمهور اسبق آلمان بوده است. این آبرنگ سال ۱۹7۶ توسط عریف رحمان فرزند این هنرمند به رئیس جمهور آلمان غربي 
اهدا شده بود. عکسي از مراسم اهدا وجود دارد که در کاتالوگ حراج هست. در کنار آثار هنرمندان ایراني آثاري از هنرمندان کشورهاي 
هندوستان، پاکستان، سریالنکا، عراق، لبنان، سوریه، تونس، مراکش، فلسطین، مصر، عربستان سعودي، سودان و اردن هم در این حراج 
عرضه مي شود. آرمان هنرمند مطرح فرانسوي با اثري تحت عنوان LUTH که 5۰ تا 7۰ هزار دالر قیمت گذاري شده است، از دیگر 
هنرمندان این حراج است. حراجي معتبر بونامز سال ۲۰۰۸ میزبان آثار بسیاري از هنرمندان برجسته ایراني در بازار فروش دوبي بود. در 
حراج سال گذشته آثاري از هنرمندان برجسته ایراني از جمله حسین زنده رودي، آیدین آغداشلو، مارکو گریگوریان و عباس کیارستمي 
به حراج گذاشته شد، اما رکوردشکني اصلي با تابلویي از حسین زنده رودي بود. ۲7۶ هزار دالر قیمت فروش اثر زنده رودي بود. دومین 
اثر بدون عنوان زنده رودي هم با قیمت ۲۶4 هزار دالر چوب حراج خورد. تابلویي به نام فرشته از فرهاد مشیري نیز به قیمت ۲۶4 هزار 

دالر به فروش رفت. 

فرهنگی 

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

فیدلر از سئوال کردن لذت میبرد. آنروز عصر آنها از خانه بیرون رفتند و 
در جاده ای که از منیا جنگل میگذشت بقدم زدن پرداختند فیدلر در حالیکه 
راه میرفت بازپرسی را آغاز کرد و درباره ساختمان سازمان ، کارمندان 
، طبقه اجتماعی آنها ، حقوق ماهانه ، تعطیالت ، اخالق ، رستوران و طرز 
زندگی آنها از لیماس سئواالتی کرد. بیش از هر چیز درباره فلسفه زندگی 
کارمندان سازمان اصرار ورزید. لیماس دراین باره گفت : منظور شما از 
فلسفه چیست ؟ ما مارکسیست نیستیم . اصال پیرو هیچگونه مکتبی نیستیم 
و فقط افرادی عادی میباشیم . در اینصورت شما مسیحی هستید. اینطور 
نیست ؟ اقلیت کوچکی مسیحی هستند. من شخصا یك مسیحی واقعی را در 
سازمان نمیشناسم. پس انها بخاطر چه هدفی زندگی میکنند؟ آخر نمیشود 
که بدون هدف مشخص زندگی کرد! چرا؟ شاید خودشان هم هدف خود را 
نمیدانند و یا اصال نمیخواهند آنرا بدانند. همه افراد مجبور نیستند که یك 
فلسفه زندگی داشته باشند. اقال فلسفه شخصی خود را درباره زندگی برایم 
بیان کنید. حرف این موضوع را نزنید. از این حرفهاا استفاده ای نصیبتان 
نخواهد شد. آنها در حالیکه سکوت کرده بودند مدتی بارامی قدم زدند. ولی 
نمیدانند که چه میخواهند  اگر  : ولی  تمام دوباره پرسید  با سماجت  فیدلر 
لحن  با  لیماس  ؟  آنهاست  با  که حق  باشند  مطمئن  اینقدر  میتوانند  چگونه 
عصبانی گفت : هیچیك از آنها چنین ادعائی را ندارد. درهر حال میخواهم 
بدانم که فلسفه زندگی شما چیست ؟ ابتدا فکر میکنم که شما چیست ؟ ابتدا 
فیدلر سرخود را تکان داد و گفت  افراد کثیفی هستید!  فکر میکنم که شما 
است  احمقانه  کامال  و  منفی  ابتدائی  نظریه  این  ولی   . ایست  نظریه  اینهم   :
 . نمیدانم  چیزی  باره  این  در  من  میکنند؟  فکر  چگونه  کارمندان سازمان   .
چظور میخواهید که از طرز فکر انها اطالع داشته باشم ؟ آیا هیچگاه درباره 
فلسفه با آنها بحث نکرده اید؟ نخیر ما آلمانی نیستیم . فقط میتوانم بگویم که 
هیچیك از آنها دل خوشی از کمونیزم ندارد. آیا بهمین دلیل است که برخی 
از جنایاتشان را الزم و قانونی تشخیص میدهند؟ لیماس شانه های خود را 
باال انداخت و جواب داد : گمان میکنم که اینطور باشد. اتفاقا منهم طرفدار 
این فلسفه هستم. برای نزدیك شدن به هدفم حاضرم که بمبی در یکی از 
رستورانهای شلوغ منفجر کنم . پس لز لنفجار بمب پیش خود حساب میکنم 
که چند زن و چند بچه در جریان کشته شده اند و در مقابل ما چند قدم به 
هدف نزدیك شده ایم . ولی شما در یك  اجتماع مسیحی زندگی میکنید و یك 
نفر مسیحی حق ندارد که چنین حسابهائی را بکند. چرا؟ مگر ما نباید از خود 
دفاع کنیم ؟ ولی شما اعتقاد دارید که زندگی انسان مقدس است و هر فرد 
دارای روحی است که پس از مرگ از بدن جدا میگردد. در این باره اطالعی 
ندارم. اصال تا بحال باین قبیل چیزها توجه نکرده ام. فیدلر لبنخندی زند و با 
لحن دوستانه ای گفت : من از انگلیسیها خیلی خوشم میاید. پدرم هم آنها را 
دوست میداشت و برایشان احترام زیادی قائل بود. این حرف شما بمن قوت 
قلب میدهد. سکوت دو باره برقرارشد. آنها بآرامی به پیشروی خود ادامه 
میداند. اکنون شیب جاده زیاد شد. و آنها از سرباالئی منحنی باال میرفتند. 
لیماس که از این ورزش خوشش میآمد شانه های خود را جلو داده و با 
قدمهای بلند پیش میرفت . فیدلر نیز با چابکی او را دنبال میکرد. نزدیك به 
یکساعت بود که راه میرفتند. باالخره به محوطه مسطحی رسیدند و آسمان 
نمایان شد. آنها به قله تپه رسیده بودند. در وسط این محوطه نیمکت کهنه 
: بهتر است لحظه ای برروی نیمکت بنشینم و  . فیدلر گفت  ای قرارداشت 
سپس به خانه بازگردیم. بگوئید ببینم بنظر شما این پولهای هنگفتی را که 
در بانکهای خارج میگذاشتید به چه کاری اختصاص داشت ؟ چند بار که به 
شما گفتم این پولها را یکی از مامورین ما دریافت میکرد. بعقیده شما آیا این 
مامور درپشت پرده آهنین فعالیت میکرد؟ بله گمان میکنم به چه دلیل شکا 
چنین عقیده ای را دارید؟ اوال پول هنگفتی  بود. ثانیا طبق نقشه پیچیده ای 
پرداخت میشد. ثالثا کنترول شخصا به اینکار رسیدگی میکرد . بعقیده شما 
مامور مزبور چه استفاده ای از این پولها میکرد؟ قبال بشما گفتم که در این 
باره چیزی نمیدانم حتی نمیدانم که مامور ناشناس تا بحال پول را از بانك 
برداشته یا نه ؟ من فقط نقش یك یا دو را بازی میکردم !رسید بانك را چکار 
میکردید؟ بمحض اینکه وارد لندن میشدم . گذرنامه خود و رسید بانك را 
. آیا بانکها ی کپنهاک و هلسینکی هیچگاه نامه ای  تحویل کنترول میدادم 
برایتان نفرستادند؟ نمیدانم . در هر حال اگر نامه ای به سازمان میرسید 
آنرا به کنترول تحویل میدادند. آیا کنتورل نمونه امضاهای جعلی را که به 
در  میشویم  متوجه  بله  ؟  نمونه  بله چند  ؟  داشت  دراختیار  میدادید  بانکها 
اینصورت ممکن بود که سازمان بدون اطالع شما با بانکهای مزبور مکاتبه 

نموده و دستورات تازه ای بدهد. بله همینطور است . 
ادامه دارد

داستان )30(

بنیاد فر ایران 
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 موزیك شاد ۸&۶ و دی جی این شب فرخنده را جشن می گیریم.

                                                       24 Haverstock School, Haverstock hill, Chalk farm Hampstead, London NW3 2BQ  :آدرس
ورودیه: ۱5 پوند و برای خردساالن زیر 7 سال 5 پوند و زیر ۲ سال رایگان می باشد. 

برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیط با شماره ۰7۹5۶۹۱۳۳۰7 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.



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

سپتامبر ۲۰۰۹ در محل جدید خود آغاز می کند.

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

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

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

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

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

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

آدرس جدید مدرسه:

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

South Tottenham:نزدیکترین ایستگاه قطار رو زمینی
اتوبوسهای:

 7۶ ،7۳ ، ۲4۳، ۲7۹ ،  ۲5۳ ، ۲5۹ ، ۲7۹ ،۱4۹

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

جهت ثبت نام و اظالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۰77۰۰۰477  با کانون ایرانیان لندن و یا با مدیر 
مدرسه خانم براهنی با شماره ۰7۸4۰۲75۲۶5 تماس بگیرید.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com ایرانیان لندن

آموزش زبان انگلیسی و حساب
 Edexcel  و یا City and Guilds کسب مدرک

سنجیدن سطح زبان انگلیسی و حساب بطور رایگان
باال بردن سطح خواندن و نوشتن و درک مطلب

آموزش در سطوح متوسطه و پیشرفته از طریق 
کامپیوترو اینترنت

کسب این مدرک به شما کمک می کند تا بتوانید:
درانگلستان ادامه تحصیل دهید 

شانس خود را در یافتن شغل مناسب افزایش دهید
مکاتبات با ادارات وارتباط با محیط پیرامون خود 

را بهبود ببخشید

به دانشجویانی که موفق به اخذ مدرک زبان و یا ریاضی در سطوح متوسطه و یا پیشرفته شوند 
هزینه رفت و آمد پرداخت می شود.

چنانچه عالقمند به شرکت در دوره های فوق
 می باشید لطفا با بخش آمـــــوزش جامعه ایرانیان 

با شماره  تلفن  ۲۳۰4 ۸74۱ ۰۲۰  تماس بگیرید.

نقد و بررسی فیلم" علف"
 در کتابخانه کنزینگتون

آدوم صابونچیان

طبق روال همیشگی که عمری به درازای بسی بیش از 
دو دهه دارد هموندان وفادار کانون ایران و نیز شماری 
از عالقمندان غیر هموند سینمای ایران ، روز آدینه ۲5 
لندن  کنزینگتون  مرکزی  کتابخانه  سالن  در  سپتامبر 
انرژی بهمن  گرد هم آمده بودند تا شاهد سخنرانی پر 
مقصودلو درباره فیلم "علف" Grass و نمایش بخشی از 

خود فیلم باشند.
است(  شده  معروف  علفزار  به  ایران  در   ( علف  فیلم 
فیلم مستندی است که در محدوده جغرافیایی  نخستین 
ایران توسط سه آمریکایی بنام های مریان سی کوپر ، 
ارنست شودسك، و مارگواریت هریسون در سال ۱۹۲4 
فیلمبرداری و یکسال بعد به نمایش در آمده است. فیلم 
که  است  شناسی  قوم  مستند  های  فیلم  اولین  از  علف 
تعداد  به  ایل بختیاری  از  تصویرگر کوچ فصلی بخشی 
در  آنها  احشام  و  خان  حیدر  ریاست  به  نفر  هزار   5۰
نیز  و  بار  مشقت   ، مشکل  . سفری  است   ۱۹۲4 آوریل 
با  است  همراه  که  بختیاری  محال  چهار  در  خطرناک 
و  صعود  نیز  و  کارون  پرخروش  رودخانه  از  گذشتن 

فرود از زردکوه یعتنی باالترین قله سلسله زاگرس.

متاسفانه استقبال از این برنامه در حدی که انتظار میرفت نبود دکتر رضا قاسمی ، مدیر کانون ایران، 
که  طبق سنت همیشگی افتتاح کننده  جلسه های کانون است با اشاره به این امر از نبود تشنگی الزم 
برای فراگیری و کسب اطالعات جدید در بخش هایی از جامعه ما گله کردند سپس مدیر کانون با 
اشاره به دی وی دی با عنوان کهریزک در یك نگاه که جهت توزیع رایگان در این گردهم آیی فرهنگی 

و  سالمندان  مرکز  باره  در   )Promotional( اطالعی  فیلم  این  که  دادند  توضیح  بود  شده  گذاشته 
معلولین کهریزک است و هیچ ارتباطی با بازداشتگاه کهریزک ندارد .

دکتر قاسمی سپس با تعریف و تمجید از کار بزرگ و موثری که این مرکز برای مددجویان انجام می 
دهد همراه و همزبان با پیام خود فیلم حضار را تشویق به یاری رساندن به این مرکز کامال مستقل 

غیر دولتی نمودند.

در جلسه های کانون رسم بر این است که اخبار مربوط به برنامه های آینده فرهنگی و هنری اجتماعی 
اطالع  به درخواست خوانندگان   ، اطالع حضار  به  لندن  دیگر در سطح  و غیرسیاسی سازمان های 
رسانی شوند. سپس دکتر قاسمی قبل از پرداختن به معرفی سخنران با اشاره به فوت ناگهانی پرویز 
مشکاتیان ، اهنگساز برجسته سنتور، فقدان این موسیقیدان بزرگ را 

ضایعه ای جبران ناپذیر برای موسیقی سنتی ایران دانستند.
و  آمد  روی صحنه  مقصودلو  بهمن  دکتر  معرفی سخنران  از  پس 

حاضران را به تماشای فیلم دعوت نمود .
در حین تماشای فیلم هنگامیکه نور روی چهره های حاضران می 
افتاد بخوبی می توانستید حس عالقه و کنجکاوی و تحسین را روی 

اغلب چهر ها ببینید. 
صحنه های عبور از رودخانه پرخروش کارون و صعود به زردکوه 

و گذشتن از مسیرهای یخ زده واقعا خیره کننده بود.
تهیه  پژوهش و چه در زمینه  نقد و  بهمن مقصودلو چه در زمینه 
در  چه  و  ایران  از  خروج  از  قبل  چه  داستانی  و  مستند  های  فیلم 
تهیه فیل  اقامت در آمریکا بسیار فعال بوده است.  سالیان طوالنی 
نقاش  نیز  و  محمود،  احمد  شاملو،  احمد  یادان  زنده  درباره  هایی 
کارنامه  در  را  درنیامده(  نمایش  به   ( ایران درودی  ایران  برجسته 

خود دارد .
افزون بر اینها سالهاست ایشان روی پروژه مستند تاریخ سینمای 
از  نماید.  می  و مصاحبه  آوری  و تصویر جمع  کند  کار می  ایران 
دیگر پروژه های ایشان در باره زنده یاد مصدق می باشد که در این 

پروژه تعدادی از پژوهشگران برجسته با ایشان همکاری می نمایند.
بهمن مقصودلو اخیرا کتابی نیز درباره فیلم علف تهیه کرده است که در آمریکا بصورت کتاب درسی 

درآمده است.
سخنران بخش قابل توجهی از سخنان خود رابه معرفی سازندگان فیلم اختصاص داد که این سه نفر 

بعدها فیلم کینگ کنگ را ساخته که شهرت جهانی کسب کردند.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com مصاحبه
به مناسبت فرا رسیدن روز »بهداشت روان« ۱۰ اکتبر

افسردگی در کمین ما 
مصاحبه: فرشته کدیور

سازمان  است.  معاصر  انسان  مشترک  درد  افسردگی  شك  بدون 
مردم  دیگر  سال   20 تا  که  است  کرده  بینی  پیش  جهانی  بهداشت 
بیش از هر بیماری دیگری به اختالالت روانی مبتال می شوند و در 
اجتماعی  و  اقتصادی  بار  ترین  بزرگ  افسردگی  آینده  های  سال 

برای جوامع مختلف در جهان خواهد بود. 
زندگی در دنیای ماشینی و مواجهۀ انسان امروزی با انواع گوناگون تنش ها، نگرانی ها، استرس 
از جوانب مختلف فشارهای روحی و  یا ناخواسته  این عصر؛ خواسته  با  ها و هیجانات آمیخته 
روانی را بر افراد وارد می سازد که جلوگیری از آنها را غیرممکن اما قابل پیشگیری می نماید. تاثیر 
فشارهای روحی و روانی بر دردهای جسمانی و بدنی به هیچ وجه قابل انکار نیست. پس ناگفته 
پیداست که هر فرد نیازمند داشتن اطالعات الزم در مورد سالمت روح و روان است تا در صورت 
لزوم بتواند با آگاهی داشتن نسبت به منابع یا مراکزی که می توانند او را یاری رسانند از آنها 

مدد جوید. 
داشتن زندگی سالم و سراسر خوشی تنها در سایه سالمت جسمانی محقق نمی شود؛ بلکه سالمت 
روان است که سالمت جسم را به همراه دارد. توجه به سالمت روح چنان اهمیت یافت که سازمان 
بهداشت جهانی، روز 10 اکتبر را به عنوان روز »بهداشت روان« نامگذاری نمود. در واقع بهداشت 
روان حالتی است که فرد توانایی هایش را می شناسد و قادر است با استرس ها و نگرانی های 
معمول زندگی هماهنگی ایجاد کرده، از نظر کاری سازنده باشد و به عنوان عضوی از جامعه با 
دیگران مشارکت و همکاری مستمر داشته باشد. بهداشت روان همه افراد را شامل می شود و فقط 
محدود به انسانهایی نیست که از بیماری های روانی رنج می برند چرا که علمی است برای بهتر 

و سالم تر زندگی کردن.
به مناسبت فرا رسیدن روز »بهداشت روان« و جهت آگاهی بیشتر خوانندگان محترم نسبت به 
التحصیل رشته  فارغ  با خانم فریال کامران پور روانکاو،  این روز، گفت و گویی داشتیم  اهمیت 

روانشناسی و جامعه شناسی از دانشگاه لوتن انگلستان که در ادامه می خوانید.

-به عنوان اولین سوال ممکن است لطفا تعریف جامعی از »بهداشت روان« ارائه دهید؟

اجازه بدهید در ابتدا با ارائه یکسری ارقام و اعداد بیان کنم که چرا روانشناسان به این روز اینقدر اهمیت می دهند. 
این روز زمانی است که شما مشکل روان و روح را به یاد و توجه انسانها می آورید. 

در حال حاضر دو کشور امریکا و سومالی در مورد مساله مراقبت از کودکان، عضو سازمان ملل متحد نیستند. 
در هر هفته، یك زن به دست شوهرش کشته می شود. در هر هفته، یك کودک توسط سرپرستانش می میرد. در 
هر سال از هر چهار نفر یك نفر به بیماری روحی دچار می شود. در هر سال، چهل هزار کودک به خاطر سوختن 
و بی توجهی خانواده به بیمارستان منتقل می شوند و در هر یك دقیقه، پلیس به خانه هایی مراجعه می کند که 

درگیر مشاجرات  خانوادگی شده و جان فردی در خطر است. 
با ارائه این ارقام می توان به این نتیجه رسید که چرا این روز اینقدر با اهمیت است و با توجه به اینکه همه کشورها 
عضو هستند اما کشور بزرگی مثل امریکا از نظر مراقبت از کودکان عضو سازمان ملل متحد نیست. مساله این 
است که در مورد هر چیزی باید آگاهی وجود داشته باشد تا بتوانیم کمك کنیم. بیشتر مشکالت از ناآگاهی و بی 
اطالعی است. اما این ارقام نشانگر آن است که تا حدی که الزم بوده در این زمینه پیشرفت نداشتیم. ولی سعی می 

کنیم اهمیت مساله را به آگاهی همگان برسانیم. 

-چرا روزی به نام »روز جهانی بهداشت روان«  در نظر گرفته شده است؟  

وقتی به آمار و ارقام روانشناسی و روانکاوی نگاه می کنیم؛ می بینیم که مرگ و میر و عواملی که سبب از هم 
پاشیدگی خانواده ها می شود بسیار زیاد است. به خاطر این مسائل بود که تصمیم گرفتند روزی را به عنوان 
روز جهانی بهداشت روان در نظر بگیرند که بدینوسیله توجه انسانها، موسسات و سازمانها را به آن جلب نمایند 
و شاید هنوز بسیاری از افراد در مورد این روز اطالعی نداشته باشند و فقط اشخاصی که در این زمینه فعال 

هستند؛ بدانند. 

کدامها  شود  می  برده  نام  روان،  های  بیماری  عنوان  به  آنها  از  که  هایی  بیماری  ترین  -شایع 
هستند؟

ببینید من نام آنها را بیماری روانی نمی گذارم، من آنها را ناهماهنگی هایی در شرایط زندگی می دانم که باعث 
بوجود آوردن تزلزل در درونمان و بروز رفتارهای ناخوشایند در برونمان می شود. چرا که بجز بیماری های 

ارثی مانند بایپولو، شیزوفرنی، اسکیزوفرنی بقیه بیماریهای روحی را به خاطر شرایط زندگی دریافت می کنیم.
طی تحقیقات صورت گرفته حتی افراد بسیار مشهور در عالم سیاست یا علم نیز ممکن است از بیماری روحی رنج 
ببرند. نوع دیگری از انسانها هستند که بسیار دقیق، منظم، موفق و با ضریب هوشی باال؛ اما بیمارند چون دارای 
احساسات نیستند. اشك برایشان بی معنی است. در مقابل انسانهای ظریف، حساس و زودرنج وجود دارند که در 
مقابل فشار از پا در می آیند و به بیماری روحی مبتال می شوند. ممکن است به مرور زمان  خیلی عادی باشد و 
به نظر نرسد که مشکلی دارند ولی با گذشت زمان گرفتار حمله های روحی و جسمی می شوند که حمالت هیجانی 
نام دارد. با گذشت زمان احساس می کنند که نمی توانند با مشکالت بسازند. دچار حالتی می شوند که تصور می 
کنند هر لحظه در حال مرگ هستند. اینها بیماری هایی هستند که شرایط بوجود می آورد نه اینکه شما با آن متولد 

شده باشید و تبدیل به بیماری روانی می شود. 
باشد؛  نداشته  نتیجه شرایط محیطی و زندگی است وجود  این مسائل و حاالت روحی که  اگر آگاهی در مورد 
شخص مبتال گمان می کند که عقلش را از دست داده است و گاهی منجر به خودکشی می شود. اما باید بدانیم 
که هر انسان سالمی ممکن است به دلیل شرایط بیرونی به حاالتی مثل بدبینی، ترس، توهم، شك، عدم امنیت و 

... دچار شود.

-ممکن است کمی درباره اضطراب، افسردگی و استرس که در بیشتر افراد جامعه دیده می شود؛ 
توضیح بدهید؟

برای شروع بهتر است کمی درمورد سیستم دفاعی بدن شرح بدهم و بعد به پاسخ این سوال بپردازم. در بدن 
یك نوع سیستم دفاعی به طور طبیعی وجود دارد که  وقتی انسان به خطر می افتد، به او کمك می کند. اما چگونه 
است که این سیستم بهم می ریزد و حاالت طپش قلب، عرق کردن و اضطراب را بوجود می آورد. ما آگاه نیستیم 
که مثال در موقع ترس این حالتها طبیعی است و چون آگاهی نداریم، نمی دانیم که چه چیز در حال رخ دادن است. 
وقتی دچار طپش قلب یا درد استخوان و ماهیچه، دل درد، سردرد می شویم در واقع حالتی است که تبدیل به 
استرس جسمی شده است و در حالت استرس جسمی وقتی که شما بترسید حالت تهوع به شما دست می دهد و 
دچار دلشوره و نگرانی می شوید. اگر شرایط انسانها را در نظر بگیریم که علت بیماری، روحی است یا جسمی، 

بهتر می توانیم به این مساله نگاه کنیم.
با  انسانی معنای متفاوتی دارد: حتی روانپزشکان و روان کاوان هم عقیده خودشان را  اما افسردگی برای هر 
علمشان تلفیق می کنند و نظری را به شما ارائه می دهند. من باور دارم که افسردگی یعنی وقتی که خواسته ها 
و احساسات باطنی شما ارضا نشده باشد که در دراز مدت تبدیل به افسردگی می شود. در انسانها به شکلهای 

مختلف خودش را نشان می دهد.

- اطرافیان یک فرد بیمار چه نقشی در بهبود وضعیت حال فرد دارند و اصوال آیا اطرافیان خصوصا 
خانواده و دوستان می توانند تاثیر بسزایی در شرایط روحی بیمار داشته باشند؟

سوال بسیار مهمی بود. افرادی که از نظر روحی دچار بیماری هستند و اشخاصی نیز از آنها مراقبت می کنند؛ آنها 
هم باید از دیگران کمك بگیرند. چرا که آنها هم در معرض بیماری هستند. بیماری افسردگی یك بیماری مسری 
و قابل انتقال از طریق عادت و رفتار است. افرادی که با بیماران روحی زندگی می کنند؛ ناخودآگاه ممکن است 
آن خصلت و رفتار، حرکات و تن صدا، سیستم افکاری فرد بیمار را در درازمدت به خود بگیرند و هیچگاه ندانند 
که خودشان هم نیاز به کمك دارند. چون انسانی در مقابلشان است که بیمار است و این یعنی فشار و باید از آن 
تخلیه شوند. مثال فرد معتاد بر خانواده اش تاثیر دارد و اعضای خانواده هم به بیماری روحی دچار می شوند و 

یا حتی اعضای خانواده یك فرد قمار باز )قماربازی نوعی بیماری است( هم دچار تنش می شوند. 
در حال حاضر اغلب بیمارستانها بخشی برای روانپزشکی پرستاران دارند تا آنها از فشارهای وارده تخلیه شوند 
و آرامش داشته باشند. در حالت عادی کسی به روانپزشك مراجعه نمی کند زیرا فکر می کند با مطالعه چند کتاب 

روانشناسی قادر به درمان خود است. تا زمانی که به خودتان اهمیت ندهید، نمی توانید به دیگران کمك کنید. 

-امروزه مهاجرت پدیده ای است که سر باز ایستادن ندارد؛ اما به دنبال خود مشکالتی را به همراه 
دارد از قبیل تفاوت فرهنگی، زبانی، ارزشها و عادات، هنر، اخالق، مذهب و... این پدیده چه تاثیرات 

روحی و روانی بر انسان مهاجر دارد؟

بطور کلی مهاجرت، افسردگی را به همراه می آورد. عادت، احساس و موقعیت جغرافیایی وقتی تغییر می کند؛ 
تزلزل را در شرایط روحی برخی از انسانهای مهاجر بوجود می آورد.

من به عنوان کسی که با جامعه ایرانی ارتباط های زیادی داشته است؛ می توانم بگویم که مسافرت رفتن برای 
افرادی که افسردگی دارند باعث شکستن حالت افسردگی می شود. اینگونه افراد را تشویق به مسافرت رفتن می 

کنیم زیرا سفر تاثیر بسزایی در تغییر حاالت روحی دارد.
خوشحالی ما در مقام، شهرت، پول و تحصیالت نیست. وقتی از نظر روحی دچار نگرانی می شویم؛ تجربه های 
خوب گذشته، ما را کمك می کند و آرام تر می شویم. گاهی زبان مادری یا محیطی که به آن عادت کردیم و 
خو گرفتیم و یا چیزهایی که به آنها اطمینان داریم می تواند آرامش بخش باشند. ما به عنوان انسانهای مهاجر 
عالوه بر مشکالت موجود، مشکالت دیگری را خواهیم داشت. افسردگی، دو شخصیتی و طالق از تاثیرات مستقیم 

مهاجرت می باشد.
آیا با نسل سوم ایرانیان در اینجا برخورد داشته اید؟ شرایط روحی آنها را چگونه می بینید؟

جوانانی که اغلب اینجا ازدواج می کنند معموال بعد از دو سال جدا می شوند. طبق آمار موجود در انگلستان، از هر 
سه مورد دو مورد به طالق منجر می شود که ایرانیان نیز جزو همین آمارها هستند. طالق در جوانان بسیار شایع 
است اما به خاطر غرور یا حفظ آبرو و ... سعی در مخفی نمودن دارند. شاید سخت باشد که بپذیرند که در ازدواج 

شکست خورده اند. اما نسل سوم مشکالتشان بسیار بیشتر است. ما سه نوع خانواده ایرانی در اینجا داریم: 
- خانواده هایی که ایرانی بودن خود را به هر دلیلی از یاد برده اند. 

 – پدر و مادرانی که ایرانی هستند اما فرزندشان دوست ندارند که بگویند ایرانی هستند. فرزند بین شرقی و غربی 
بودن است و شاید دچار مشکالت روحی شود. 

– پدر و مادرانی که ایرانی هستند ولی در جامعه فعال نیستند. ما نمی توانیم مستقل از جامعه باشیم. تمام اجتماعات 
چیزهای خوب و بد دارند وقتی آگاهانه نگاه کنیم کمبودها و خوبی ها را ببینیم می توانیم موقعیت خود را حفظ 

کنیم و جلو برویم. 
ما می دانیم که زبان مادری نقش مهمی در آرامش ما بازی می کند. مخصوصا زمانی که با خانواده در صلح و 
آرامش باشیم. شرایط جغرافیایی هم تاثیر گذار است. در ایران فصول زیبا و گرمی داریم. اما اینجا اغلب هوا سرد 

و بارانی است که این خود گاهی سبب دلتنگی و افسردگی بیشتر می شود. 
به عنوان سوال آخر لطفا بگوئید که افسردگی چه عالئمی دارد؟   -

عامیانه بگویم که شخص صبحها به سختی از خواب بیدار می شود. عالقه ای  به سر کار رفتن و یا درس خواندن 
ندارد. با بی حوصلگی فعالیت می کند. از خوردن غذایی که قبال به آن عالقه داشته دیگر لذت نمی برد. از تماشای 
برنامه تلویزیونی مورد عالقه اش خوشحال نمی شود. از برقراری ارتباط با دوستان صمیمی اش خودداری می 
کند. همه این موارد کوچك است اما در دراز مدت انسان را به کناره گیری و انزوا می کشاند و سبب پدید آمدن 

افسردگی می شود.

-خانم کامرانپور ضمن خسته نباشید و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید اگر مطلب خاصی 
است که الزم به یادآوری و تاکید است لطفا بفرمائید.

در اینجا از مردم خواهش کنم که روانشناس خودشان نباشند. هیچ وقت شخصی که برق کار نیست به سیستم 
برق کشی ساختمان دست نمی زند؛ چون مهارت و تخصص الزم را ندارد. ما هم نمی توانیم خودمان را درمان 
کنیم. باید از مشاوره متخصصان بهره بگیریم. در این کشور مشاوره های رایگان حتی به زبان فارسی وجود 

دارد. اگر شجاعت کمك به خود را نداشته باشیم هیچگاه موفق نیستیم.
ضمن تشکر از دوستان فعال در هفته نامه پرشین که بدون منفعت شخصی به اطالع رسانی می پردازند که بسیار 
قابل تقدیر می باشد. ما با اطالع داشتن می توانیم زندگی راحتی داشته باشیم .همه با هم یکی هستیم و می توانیم 
به یکدیگر کمك کنیم. اگر نمی توانیم از لحاظ مالی به شخصی که تازه وارد این کشور شده کمك کنیم؛ حداقل به 
او اطالعات نادرست ندهیم. اگر نمی توانیم کسی را خوشحال کنیم پس او را ناراحت نکنیم. به یاد آوریم شعر 

شاعر معروف  کشورمان که بر سر در سازمان ملل نصب شده است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یك گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 



برای اولین بار سرویس ویژه خدمات ساختمانی
 جهت هموطنان عزیز

خدمات ساختمانی
 24 ساعته و هفت روز هفته

کلیه کارهای ساختمانی کلی و جزیی
کل شبانه روز و هفت روز هفته

رفع نشت آب و ترکیدگی لوله، کلیه کارهای برقی 
و نجاری، حتی تعویض المپ ،  کابینت، آشپزخانه، 
نقاشی، نصب گاز، هیتینگ و سیستم گرمایشی و ...

با مجهزترین ابزار و امکانات
فقط کافیست یکبار با ما تماس بگیرید .

هزینه دستتمزد بعد از رضایت کامل شما دریافت خواهد شد

078 0777 7732
said.ranjbar@yahoo.co.uk
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

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

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com پزشکی

قرص های ضدافسردگی و خطر 
ابتال به بیماری های قلبی

می تواند  افسردگی  ضد  داروهای  می دهد  نشان  تحقیقات 
برای نوزادان خطرناک باشد 

در  زن  یك  که  صورتی  در  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
دوران بارداری خود قرص های ضد افسردگی مصرف کند 
کودک او با احتمال چهار برابر بیش تر در آینده به بیماری 

های قلبی دچار خواهد شد.
این بررسی ها نشان می دهد در صورتی که یك مادر در سه 
ماهه اول بارداری خود قرص های ضد افسردگی مصرف 
با  فرزندی  است  ممکن  بیش تر  درصد   ۸۰ احتمال  با  کند 

مشکالت قلبی به دنیا بیاورد.
در بسیاری از موارد این نوزادان دارای مشکالتی در غشای 

جدا کننده قسمت سمت چپ و راست قلب خود می شوند.
تحقیقات نشان می دهد در صورتی که مادران در ماه های 
مصرف  را  مختلف  افسردگی  داروی  چند  بارداری  اولیه 
کنند خطر ابتال به بیماری های قلبی در کودکانشان تا 4۰۰ 
نگران  بسیار  موضوع  این  که  می کند  پیدا  افزایش  درصد 

کننده است.
برای بررسی این موضوع دانشمندان تحقیقی را روی هزار 
افسردگی  قرص های ضد  که  مادرانی  از  که  نوزاد  و ۳7۰ 
با  را  آن  از  نتایج حاصل  و  داده  انجام  می کردند  مصرف 
از مادران  نوزاد متولد شده  تحقیقاتی که روی 4۰۰ هزار 

غیر افسرده به دست آمده بود مقایسه کردند.
در نهایت در طی این تحقیقات مشخص شد ۰.۹ درصد از 
نوزادانی که مادرانشان قرص های ضد افسردگی مصرف 

می کنند به نوعی از بیماری های قلبی دچار شده اند.
این در حالی است که ۲.۱ درصد از نوزادانی که مادر آن ها 
چندین نوع قرص ضد افسردگی مصرف می کنند به بیماری 

قلبی دچار شده اند.

در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که به ازای هر ۲4۶ 
زنی که در دوران بارداری خود قرص های ضد افسردگی 
دنیا  به  قلبی  نارسایی های  با  نوزاد  یك  می کند  مصرف 

خواهد آمد.

البته نوع و شدت این بیماری ها در نوزادان مختلف متفاوت 
است و می تواند شامل موارد ساده ای مانند مشکالت خفیف 
در رگ های خونی تا موارد بسیار حاد مانند وجود سوراخ 

در دیواره قلب نوزادان باشد.

دکتر کتی راس از سازمان قلب بریتانیا در این باره گفت : 
اگر چه این تحقیقات نشان می دهد داروهای ضد افسردگی 
می تواند برای نوزادان خطرناک باشد ، اما مادران باردار به 
هیچ عنوان نباید بدون مشورت با پزشك خود مصرف این 
قرص ها را متوقف کرده و به این ترتیب سالمت خود را به 

خطر بیندازند.

وضعیت  بررسی  و  بیماران  معاینه  با  می توانند  پزشکان 
سالمت او منافع و مضرات مصرف این داروها را تحت نظر 
قرار داده و در نهایت تصمیم به ادامه مصرف این قرص ها 
توسط مادران گرفته یا مادران را از مصرف این قرص ها 

منع کنند.

تلگراف، ۲5 سپتامبر

آیا شکستن قلب یك 
فرد می تواند باعث 

مرگ او شود؟ 
شکست های  دچار  که  افرادی  بدن  ایمنی  سیستم  تحقیقات  اساس  بر 

عاطفی می شوند ضعیف تر می شود.

 تحقیقات نشان می دهد افرادی که دچار شکست های عاطفی می شوند 
میزان فشار خونشان افزایش پیدا می کند، ضربان قلب آنها تندتر می زند 
و سیستم ایمنی بدنشان ضعیف تر می شود. دانشمندان استرالیایی بعد 
قلب  حقیقت  در  و  عاطفی  مشکالت  شدند  متوجه  تحقیقات  انجام  از 
شکسته حتی  می تواند باعث مرگ انسان ها شود. این تیم تحقیقاتی از 
دچار شکست های  اخیراً  که  را  بالغ  فرد   ۸۰ سیدنی  پزشکی  دانشگاه 
داد  نشان  آنها  تحقیقات  دادند.نتایج  قرار  بررسی  مورد  عاطفی شدند 
بعد از شکست های عاطفی بسیاری از افراد دچار ناامیدی و افسردگی 
از  را  خود  اشتهای  و  می شود  اختالل  دچار  آنها  خواب  می شوند، 
دست می دهند. هم چنین در طی این مدت تغییرات خاصی در ساختار 
را  قلبی  می تواند خطر حمالت  که  می گیرد  بدن صورت  فیزیولوژیکی 

افزایش دهد.
دانشمندان با بررسی سالمت افرادی که به تازگی یکی از نزدیکان خود 
را به واسطه طالق و مانند آن از دست داده اند، متوجه شدند این افراد 
نسبت به دیگران فشار خون بسیار باالتری دارندو نبض  آنها بسیار 
تندتر می زند و سیستم ایمنی بدن آنها و سیستم لخته شدن خون در 
آنها دچار تغییرات بسیار زیادی می شود.این تغییرات معمواًل در طی 
شش ماه اول شکست های عاطفی رخ می دهد. دانشمندان معتقدند یکی 
از دالیلی که بعضی از انسان ها بعد از این که همسرشان فوت می کند 
به فاصله چند ماه بعد از فوت او می میرند یا به بیماری های سخت و 
حمالت قلبی دچار می شوند.البته وجود رابطه بین وضعیت احساسی و 
روحی انسان ها و سالمت فیزیکی آنها موضوع جدیدی نیست. محققان 
به  تا  هستند  موضوع  این  روی  تحقیق  حال  در  که  است  سال  ده ها 

انسان ها رخ می دهد،  از بروز مشکالت عاطفی برای  بعد  تغییراتی که 
پی ببرند.بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت روحی و احساسی 
انسان ها می تواند معیار بسیار مناسبی برای تخمین وضعیت سالمت 
انسان ها در آینده و پیش بینی این موضوع است که آیا ممکن است در 

آینده آنها دچار بیماری خاصی شوند یا خیر.
از  تعدادی  دانشمندان  پیش  سال   4۰ حدود  در  اساس  همین  بر 
رویدادهای زندگی و تأثیر آن روی سالمت افراد را معین کردند و بر 
اساس شدت تأثیر آنها روی سالمت و وضعیت روحی انسان ها، آنها را 
نمره گذاری کردند.در پایین ترین سطوح می توان به تعطیالت یا جریمه 
شدن به دلیل سرعت زیاد در رانندگی اشاره کرد که به ترتیب از لحاظ 
قدرت تأثیرگذاری روی سالمت انسان ها نمره ۱۳ و ۱۱ کسب کردند. 
و  بودن، طالق  بی مصرف  احساس  مانند  وقایعی  باالترین سطوح  در 
مرگ همسر قرار داشت که به ترتیب نمره های 47، 7۳ و ۱۰۰ را کسب 
به  که  نمراتی  مجموع  که شما  در صورتی  معتقدند  کردند.دانشمندان 

است  افتاده  اتفاق  برایتان  این رویدادها در طی دو سال گذشته  دلیل 
را جمع بزنید، می توانید با دقت خوبی احتمال بیمار شدن در آینده را 
نمرات شما  این  جمع  از  بعد  که  در صورتی  مثال  بزنید.برای  تخمین 
نمره ای بین ۰ تا ۱5۰ دریافت کنید احتمال بیماری در شما پایین است. 
نمره بین ۱5۱ تا ۲۹۹ نشان دهنده احتمال متوسط و نمره باالتر از ۳۰۰ 
نشان دهنده احتمال زیاد برای مبتال شدن به بیماری های مختلف مانند 

سکته های قلبی و مانند آن است.
البته این مطالعات بدان معنا نیست که در صورتی که فردی حتمًا امتیاز 
باالی ۳۰۰ کسب کرد به طور حتم به بیماری دچار می شود یا فردی 
امان  در  بیماری  به  ابتال  از  به طور حتم  کرد  پایینی کسب  امتیاز  که 
است، اما تحقیقات نشان می دهد این آزمایشات می تواند معیار خوبی 
برای سنجش وضعیت روحی و احساسی انسان ها و سالمت ذهنی و 
جسمی آنها باشد.یکی دیگر از موضوعاتی که اخیراً توجهات زیادی را 
به خود جلب کرده است رابطه بین زندگی پر استرس و سرطان است. 
بررسی ها نشان می دهد زندگی پر استرس می تواند باعث ضعف شدید 
سیستم ایمنی بدن شود که این عامل هم به نوبه خود می تواند خطر 
ابتال به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش دهد.تحقیقاتی که توسط 
استرس  است، نشان می دهد  به چاپ رسیده  انگلستان  مرکز سرطان 
از  یکی  دادن  از دست  بندی،  خانوادگی، شرط  از خشونت های  ناشی 
نزدیکان به دلیل طالق یا مرگ و شکست های عاطفی می تواند خطر ابتال 
به سرطان را افزایش داده و در بیمارانی که قباًل دچار سرطان شده اند 

باعث بازگشت بیماری شود.
تایمزآنالین، ۲۱ سپتامبر

چرا موها می ریزند؟
داشته  بسیاری  دالیل  می تواند  موها  ریزش 
باشد ولی از مهم ترین دالیل این امر، کم خونی، 

استرس و مصرف داروهای خاص است.
کرد  اشاره  آن  به  می توان  که  مو  ریزش  ممکن  دالیل  جمله  از 

عبارتند از:
قرمز  سلولهای  کمبود  آن  طبع  به  و  آهن  کمبود  خونی:  کم   ۱-
این ارگان برای حفظ  خون منجر به ریزش مو خواهد شد. زیرا 

به  آهن  های  مکمل  است.  ضروری  و  الزم  مو  فولیکول  سالمت 
این  رفع  برای  کند  می  کمك  آهن  جذب  به  که   c ویتامین  همراه 

کمبود موثر است.

-۲ داروهای خاص: داروهای ضد افسردگی، داروهای ادرار آور 
و سایر داروهای درمانی می تواند باعث ریزش مو شود. برای 
رفع این مشکل می توانید مقدار مصرف دارو را تغییر داده و یا با 

مشورت پزشك از داروهای جایگزین استفاده کنید.
-۳ کم کاری یا پر کاری غده تیروئید: عدم تعادل هورمونی باعث 
افزایش سطح ماده شیمیایی DHT شده که این ماده فولیکول های 
تجویز  و  پزشك  به  مراجعه  میدهد.  قرار  تاثیر سوء  تحت  را  مو 
ایده  به سطح  این هورمون  مقدار  بازگشت  باعث  مناسب  داروی 

آل می شود.

-4 رژیم غذایی کم کالری: پیروی از برنامه های رژیمی سنگین 
و سخت باعث ریزش مو، بروز خستگی، کم آبی و درد می شود. 
برای رفع این مشکل الزم است که روزانه پروتئین کافی دریافت 

کنید.

العاده زیاد و متمادی باعث غیر فعال  -5 استرس: استرس فوق 
شدن فولیکول های مو می شود و یا توسط سلولهای سفید خونی 
مورد حمله قرار می گیرد و بعد از مدتی ریزش مو اتفاق می افتد. 
برای مقابله با این وضعیت الزم است که وسایل آرامش خود را 
. انواع تکنیك های مختلف برای کسب آرامش وجود  فراهم کنید 
دارد از قبیل یوگا، مدیتیشن و.. با این کار به مروز زمان مو رشد 

طبیعی خود را به دست می آورد.
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سالمت

کامپیوتر

طراحی وب سایت

نکاتي پیرامون نحوه صحیح استقرار تجهیزات کامپیوتري  
 

این هفت اصل کلیدي 
 

امروزه استفاده از کامپیوتر بسیار همه گیر شده است تا آنجا که 
کمتر خانه یي را مي توان یافت که در آن کامپیوتر موجود نباشد 
کاربران  فردي  زندگي  به  تکنولوژي  رسوخ  دهنده  نشان  این  و 
است. اما آنچنان که کامپیوتر مي تواند بسیاري از امور را امکان 
از  نادرست  استفاده  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  کند،  پذیر 
بنابراین  باشد  داشته  همراه  به  را  مشکالتي  تواند  مي  کامپیوتر 
براي استفاده از کامپیوتر باید سعي شود نحوه صحیح استقرار 
به  مند  عالقه  نیز  شما  اگر  آورد.  فراهم  را  کامپیوتري  تجهیزات 

دانستن این نکات هستید، با این مطلب همراه شوید.

اصل اول میز
به همین  از شاخص هاي استقرار تجهیزات، میز کار است.  یکي 

دلیل مي توان میز کار را به سه قسمت تقسیم کرد.

استفاده مي شود )قسمت عقب  از آن  ندرت  به  ناحیه یي که   ۱-
سطح میز کار( 

-۲ ناحیه یي که گهگاه از آن استفاده مي شود )قسمت وسط سطح 
میز کار( 

-۳ ناحیه یي که همواره از آن استفاده مي شود )قسمت جلویي 
سطح میز کار( 

به  و  است  کار  میز  انتهایي  سطح  که  اول  قسمت  یا  اول  ناحیه 
ندرت از آن استفاده مي شود، مکاني است که فقط جهت نمایش 
مداد  جاي  گلدان،  ساعت،  عکس،  مانیتور،  همچون  اشیایي  است. 
و خودکار، بلندگو یا اسپیکر در این ناحیه قرار مي گیرند. ناحیه 
یا قسمت دوم، سطح میاني میز کار است. در این ناحیه، اشیایي 
قرار مي گیرند که گهگاه از آنها استفاده مي شود. لوازمي همچون 
ناحیه  اما  قرار مي گیرد  این قسمت  و... در  تلفن، ماشین حساب 
یا قسمت سوم، سطح آغازین یا جلویي میز کار است و در این 
این لوازم  منطقه لوازمي قرار مي گیرد که همواره کاربرد دارد. 
البته در  مي تواند کیبورد، موس، موس پد و... را شامل شود و 
مورد میزکار ذکر این نکته ضروري است که میزهایي که صفحات 
جداگانه یي براي صفحه کلید و موس دارند، به هیچ عنوان مناسب 

کار کاربران نیستند. 

اصل دوم مانیتور
یکي دیگر از قسمت هاي مهم مانیتور یا نمایشگر است. مانیتور 
باید به صورتي استقرار یابد که اواًل در ناحیه اول باشد و درثاني 
با آن،  دقیقًا روبه روي صورت باشد به گونه یي که هنگام کار 
بتوان باالترین نقطه مانیتور را مشاهده کرد یا به عبارتي دیگر، 
فاصله  و  باشد  مانیتور  قسمت  باالترین  موازات  به  کاربر  چشم 

مانیتور از چشم کاربر نیز بین 4۰ و 7۰ سانتي متر باشد. 

اصل سوم کیبورد
کیبورد یا صفحه کلید، یکي از لوازم پرکار در کامپیوتر به حساب 
و  کاربر  بین  تماس  بیشترین  گفت  توان  مي  به جرات  و  آید  مي 
نکته  این  به خود اختصاص داده است. ذکر  کامپیوتر را کیبورد 
باالتر  ارتفاعي  در  نباید  هرگز  کلید  صفحه  که  است  مهم  بسیار 
یا پایین تر از سطح میز کار باشد. به عبارت دیگر، صفحه کلید 
باید دقیقًا روي میز کار و در قسمت سوم و روبه روي مانیتور 
باشد. در این حالت زاویه بین بازو و ساعد هنگام کار نباید از ۹۰ 
درجه تجاوز کند. نکته دیگر در مورد صفحه کلید، نحوه استقرار 

مچ دست ها روي آن است. خیلي مهم است که هر دو مچ کاماًل 
به موازات هم روي صفحه کلید به نحوي قرار بگیرند که هر یك 
سهمي از صفحه کلید را به گونه مساوي تقسیم کند. جمع شدن 
زاویه  نیست.  اصولي  هرگز  خارج،  یا  داخل  به سمت  دست  مچ 
گرفتن کف دست از مچ نیز باعث آسیب خواهد شد. نکته بسیار 
مهم و قابل اشاره، این است که دیده شده بسیاري از کاربران، 
زاویه  کیبورد  به  تا  کنند  مي  باز  را  کلید  صفحه  زیر  هاي  پایه 
بدهند. این کار بدترین حالت براي مچ دست است و بهترین حالت 
داشته  را  زاویه  کمترین  کلید،  که صفحه  است  آن  کیبورد  براي 

باشد. 

اصل چهارم موس
بعد از کیبورد بیشترین کاربرد را دارد. محل استقرار آن براي 
دست،  راست  کاربران  براي  و  چپ  سمت  دست،  چپ  کاربران 
از  بسیاري  شده  دیده  است.  سوم  ناحیه  در  و  راست  سمت 
کاربران، موس و موس پد را در ناحیه دوم میز قرار مي دهند 
و این باعث مي شود زاویه بین بازو و ساعد بیش از ۹۰ درجه 
شود. در مورد مچ دست نیز باید به این نکته اشاره کرد که هنگام 
یعني خم  باشد  امتداد  یك  در  با موس  باید  با موس، دست  کار 
نیست.  پایین صحیح  و  باال  یا  یا راست  به سمت چپ  شدن مچ 
محل استقرار انگشتان روي موس نیز به این قرار است که سه 
انگشت وسطي روي موس و انگشت هاي شست و کوچك در دو 

طرف موس قرار مي گیرند. 

اصل پنجم صندلي 
بسیاري،  که  است  صندلي  کامپیوتر،  با  کار  مهم  ارکان  از  یکي 
این  داراي  باید  خوب  صندلي  یك  گذرند.  مي  سادگي  به  آن  از 

مشخصات باشد. 
-تکیه گاه یا پشتي آن، قابل تنظیم باشد. 

- ارتفاع آن قابل تنظیم باشد. 
- محل نشستن آن قابل تنظیم به جلو و عقب باشد. 

- محل نشستن آن از جنسي باشد که قابل سر خوردن نباشد. 
حداقل داراي پنج پایه باشد البته هر چه تعداد پایه بیشتر باشد، 
بهتر است و قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه را نیز داشته باشد. نکته 
مهم آنکه صندلي هایي که داراي تکیه گاه براي دست ها هستند، 

مناسب نیستند. حال به چگونگي تنظیم صندلي مي پردازیم. 
-۱ درست روبه روي صندلي بایستید. در این حالت زانوها باید 
با محل نشستن در یك راستا باشند. به عبارتي، زانوها با محل 
تنظیم  نشستن  محل  حالت  این  در  باشد.  داشته  تماس  نشستن 

شده است. 
-۲ روي صندلي بنشینید. در این حالت قسمت داخلي زانو با لبه 
اندازه یك مشت جمع شده کاربر فاصله داشته  به  باید  صندلي 
باشد. توجه داشته باشید که زانو باید زاویه یي حدوداً ۹۰ درجه 

بین ساق و ران داشته باشد. 
-۳ تکیه گاه یا پشتي باید به نحوي تنظیم شود که دقیقًا قسمت 

انحنا یا تورفتگي کمر را پر کند. 
در نظر داشته باشید اگر این سه مرحله تنظیم شود، به راحتي مي 

توانید آن صندلي را براي نشستن انتخاب کنید. 

اصل ششم نشستن
هنگام نشستن، کف پاها باید به طور کامل روي سطح زمین قرار 
نگه  پایین  سمت  به  طرف  دو  از  ها  دست  حالت  این  در  بگیرد. 
داشته شود، آرنج ها باید با سطح میز در یك امتداد باشد و حتي 
االمکان هیچ چیزي را زیر پاها نباید قرار داد اما اگر با توجه به 
موارد یادشده، اختالف سطحي پیش آمد، مي توان از یك کتاب 
عریض یا یك سطح مسطح عریض براي زیر پاها استفاده کرد که 
این سطح عریض حتمًا باید از عرض هر دو پا بیشتر باشد )دو 
برابر سطح هر دو پا(. الزم به توضیح است که سطح مسطح فوق، 

نباید هیچ زاویه یي داشته باشد. 

اصل هفتم روشنایي
به  پشت  یا  رو  روبه  نباید  رایانه  تجهیزات  استقرار  محل  هرگز 
پنجره باشد. بهتر است پنجره، سمت چپ یا راست تجهیزات باشد. 
منبع روشنایي نیز بهتر است باالي سر باشد. اگر از کپي هولدر 
استفاده مي کند جا دارد از منابع روشنایي که روي میز کار نصب 
مي شود، استفاده شود، به نحوي که نور به صورت مایل به کپي 
کاربر  چشم  در  نور  بازتاب  حالت،  این  در  که  چرا  بتابد  هولدر 
که  است  نکته ضروري  این  ذکر  پایان  در  داشت.  نخواهد  وجود 
بسیاري از کاربران هنگام کار با کامپیوتر دچار سوزش چشم، 
کمردرد، پادرد، درد گردن، سندرم مچ دست و انگشتان و بسیاري 
موارد مضر دیگر مي شوند که با رعایت اصول ذکر شده مي توان 
از بسیاري از عوارض جلوگیري کرد البته در نظر داشته باشید 
که هیچ گاه به طور مدام روي صندلي نمانید و به مانیتور خیره 
نشوید و هرازگاهي چند قدم راه رفته و سعي کنید پلك بزنید و به 
دوردست خیره شوید. این کار بسیار در آرامش چشم ها و رفع 

خستگي کمر تاثیر دارد.
 

استفاده از منابع زنده براي تولید انرژي 
 

باتري خودروها ویروسي مي شود 
 

ترجمه؛ امیر کرمیان

از لحاظ ژنتیکي دستکاري  پژوهشگران مي گویند ممکن است ویروس هایي که 
اند، جایگزین باتري هاي یوني-لیتیومي شوند و دو یا سه برابر بیشتر از  شده 
سایر باتري ها انرژي ذخیره کنند. این تحقیق توسط پژوهشگران امریکایي انجام 
شده و اخیراً به صورت آنالین توسط پروفسور »آنجال بچلر« از موسسه فناوري 
این تحقیق  اینترنتي مجله ساینس چاپ شد.  پایگاه  ماساچوست و گروه وي در 
ذکر مي کند که باتري هاي ویروسي باریك، شفاف و کم وزن خواهند بود. به دلیل 
اینکه مواد کمتري صرف پوسته و لفاف باتري مي شود در نتیجه حجم بیشتري از 
آن براي تولید انرژي به کار مي رود. »بچلر« مي گوید؛ »ما سعي داریم تمام حجم 
و جرم این باتري صرف تولید انرژي شود.« محققان مي گویند طول عمر این نوع 
باتري به اندازه باتري هاي معمولي است. این باتري مي تواند منبع انرژي براي 
شیمیایي  حسگرهاي  مانند  کوچك  الکترونیکي  هاي  دستگاه  از  باشد؛  چیزي  هر 
هاي  تلفن  مانند  تري  بزرگ  اقالم  تا  گرفته  امنیتي  هاي  برچسب  و  بیولوژیکي  و 
همراه، نمایشگرهاي رایانه و حتي خودروهاي برقي. ساخت باتري مانند ساخت 
هر چیز دیگر نیاز به سوار کردن اجزاي مختلف دارد. هر چقدر که باتري کوچك 
تر باشد، تولید آن مشکل تر است. تکنیك هاي فعلي تولید باتري مستلزم مرتب 
سازي نانوذرات، نانوتیوب ها یا نانوسیم ها روي سطوح است که این کار استفاده 
از روش هاي گران و حرارت بسیار زیاد را ضروري مي کند. »بچلر« و گروه وي 
ابتکار ذاتي طبیعت در مرتب سازي سازه هاي میکروسکوپي  از  تصمیم گرفتند 

استفاده کنند و آن را در فناوري ساخت این باتري به کار ببندند.

ویروس ها مانند سیم عمل مي کنند

براي اینکه ویروس ها بتوانند مانند سیم هاي رسانا رفتار کنند، دانشمندان ژن این 
ارگانیسم ها را به گونه یي تغییر دادند تا پروتئین هاي روي سطح آنها به ذرات 
فلزي مانند کبالت و طال جذب شوند. چهار محلول مختلف در این باتري به کار 
گرفته شد؛ یك پلیمر با بار منفي، یك پلیمر با بار مثبت، ویروس هایي با بار منفي 
و ذرات یا یون هاي باردار کبالت. دانشمندان محلول هاي پلیمري که داراي بار 
مثبت و منفي بودند را روي یك اسالید شیشه یي پخش کردند. این اسالید از چند 
الیه متناوب تشکیل شده بود. آنها سپس اسالید را به داخل محلول حاوي چندین 

میلیون ویروس تغییر داده شده فرو کردند.

دفع  جزیي  طور  به  را  همدیگر  دارند  تمایل  طبیعتًا  )که  مانند  سیم  هاي  ویروس 
کنند( به صورت خودکار و یکنواخت در سرتاسر اسالید پخش شدند. زماني که 
ها،  پروتئین هاي روي سطح ویروس  داده شد،  قرار  یوني  اسالید داخل محلول 
یون هاي فلزي را جذب کردند و باعث شدند این ارگانیسم ها )ویروس ها( تبدیل 
به سیم هاي رسانا شوند. دانشمندان مي گویند به دلیل اینکه ویروس ها به طور 
طبیعي تکثیر مي یابند، کشت تعداد بیشتري از آنها براي تولید انبوه باتري نباید 
از  شیمي  زیست  و  شیمي  رشته  پروفسور  اورسون«  »برنت  باشد.  سختي  کار 
دانشگاه تگزاس مي گوید؛ »تنها کاري که باید انجام دهیم این است که آنها را در 
یك تخمیرکننده بزرگ تر کشت دهیم. زماني که این کار انجام شود دیگر مانعي 

براي تکثیر آنها تا حد تولید تجاري وجود نخواهد داشت.«

ساخت آند و کاتد

زماني که محلول پلیمري خشك مي شود تبدیل به یك آند شفاف مي شود که همان 
از الیه ۱۰ در ۱۰ سانتیمتري محتوي  تکه  بار مثبت است. هر  با  باتري  ترمینال 
حدود یك میلیارد ویروس رسانا است. »بچلر« و گروه وي در حال کار براي تولید 
کاتدهایي از این ویروس ها هستند که بار منفي داشته باشند. آنها اعتقاد دارند یك 

نمونه اولیه و کاربردي از این باتري ها را طي حدود دو سال تولید خواهند کرد.

 www.bbc.co.uk
  

کافه ویندوز در پاریس
هفته گذشته، مایکروسافت از یکی از برنامه های تبلیغاتی خود را در آستانه آغاز 
فروش سیستم عامل جدید این شرکت موسوم به ویندوز 7 پرده برداشت: افتتاح 
خود  قهوه  که  حالی  در  مشتریان  کافه،  این  در  پاریس.  در شهر  ویندوز«  »کافه 
گفته  به  بیازمایند.  نیز  را  این شرکت  تولیدات  جدیدترین  می توانند  می نوشند،  را 
آغاز  با  / ۳۰ مهر و همزمان  اکتبر  کافه در روز ۲۲  این  مایکروسافت  مسئولین 

رسمی فروش سیستم عامل ویندوز 7 در سراسر جهان.افتتاح خواهد شد.
سخنگوی مایکروسافت در بیانیه ای رسمی در مورد این اقدام گفت: »این ابتکار، 
میزان عالقه ما را به آشنا شدن با سالیق و نظریات عامه مردم بیان می کند و از 
سوی دیگر قابلیت های محصوالت جدید ما را روی کامپیوترهای شخصی، موبایل 
و اینترنت به مردم نشان می دهد. مردم به این ترتیب قادر خواهند بود تا با ویندوز 

7، ویندوز موبایل و سرویس های ویندوز الیو آشنا شوند«.
کردن شبکه ای  باز  برای  را  خود  برنامه های  مایکروسافت  نیز  متحده  ایاالت  در 
دو  است.  کرده  اعالم  مایاین شرکت  فروشی محصوالت  فروشگاه های خرده  از 
فروشگاه اول از این مجموعه نیز در پاییز افتتاح خواهند شد و باقی این فروشگاه ها 

نیز در سال آینده به روی مشتریان گشوده خواهند شد.
دیگر  و  بود  خواهد  خود  نوع  در  کافه  تنها  پاریس  کافه  حاضر،  حال  در  البته 

فروشگاه ها خدماتی از این دست را ارائه نخواهند کرد.
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دکتر میر عمادالدین فریور/ روان شناس

عشق بر 10 
نوع است

عشق را مي توان چنین تعریف کرد: عشق یك احساس 
شدید عاطفي ا ست که به  صورت پنهان و آشکار نسبت به 
فرد دیگري که معمواًل جنس مکمل )جنس مخالف( است، 
ابراز مي شود. »با توجه به اینکه زن و مرد مکمل هم بوده 
و همدیگر را تکمیل مي کنند، به جاي ذکر جنس مخالف، 
بهتر است بگوییم جنس مکمل« عشق یك وضعیت کاماًل 
پیچیده و چندبعدي است. مبادله مهر و محبت، یك نیاز 
انساني ا ست. براي اینکه دوست مان بدارند، باید دیگران 
را دوست بداریم. عشق به جنس مکمل، پدیده شگفت انگیز 
و بسیار ارزشمندي است که زندگي افراد را سرشار از 

نشاط و شادماني مي کند...

عشق انسان را متحول مي کند و به او شجاعت و جسارت 
مي بخشد و ترس، کم رویي و... را از بین مي برد. هرکسي 
فروم«،  »اریك  دارد.  درک خاصي  و  احساس  از عشق، 
شخصي   احساس  »عشق،  مي گوید:  نامدار  روان شناس 
است که هرکس فقط خودش آن را مي تواند درک کند.« 
»فروید« مي گوید: »انسان سالم، کسي ا ست که هم بتواند 
خوب کار کند و هم خوب عشق بورزد.« »پائولوکوئیلو« 
مي گوید: »عشق، آن چیزي ا ست که »روح جهان« را وادار 
»ماري کوري« مي گوید:  تکامل مي کند.«  و  به دگرگوني 

»زندگي بدون عشق، خالي از نشاط و شادماني ا ست.«

عشق همانند هر پدیده دیگري، تحت تأثیر عواملي ا ست که 
باعث پایداري یا زوال آن مي شوند. در هر عشقي، عواملي 
»صمیمیت«، »جذابیت و هیجان« و »تعهد« نقش اساسي 
و محوري در زندگي مشترک بازي مي کنند، به طوري که 
فقدان یك یا دو عامل باعث مي شود که عشق واقعي بین 
زن و شوهر برقرار نشده و تداوم پیدا نکند. حال ببینیم 
که سه عامل فوق در انواع عشق ها چگونه ظاهر شده و 

چه نقشي را به عهده دارند:

و  صمیمیت  رومانتیك،  عشق هاي  در  رومانتیك:  عشق 
جذابیت بین زن و مرد وجود دارد ولي طرفین نسبت به 

هم تعهدي ندارند.
تعهد  و  صمیمیت  عشق هایي  چنین  در  افالطوني:  عشق 
از جذابیت و میل جنسي، کمتر خبري   دارد ولي  وجود 

است.
شوهر  و  زن  بین  ظاهري  عشق هاي  در  ظاهري:  عشق 
ایجاد روابط مؤثر بین طرفین وجود  پختگي الزم براي 
دلدادگي  و  عشق  به  تظاهر  است  ممکن  طرفین  ندارد. 
 کنند، در حالي که از صمیمیت عمیق و تعهد واقعي خبري 

نیست.

جذابیت  و  صمیمیت  از  پوچ  عشق هاي  در  پوچ:  عشق 
واقعي خبري نیست و هر دو زوج یا یکي از آنان، به شدت 
مالکیت کرده و سعي مي کند  به دیگري احساس  نسبت 
همسرش را تحت نفوذ خود قراردهد و با کنترل گري، با 
اعمال زور و فشار، تعصب ورزي، سلب آزادي و اختیار 
مي رساند.  حداقل  به  را  او  اعتمادبه نفس  عماًل  همسر، 
کسي که این نوع تفکر را دارد، فرد سالمي نبوده و بیمار 

به حساب مي آید.
عشق یك طرفه: همان طوري که از اسمش معلوم است، یکي 
از طرفین از مهر و محبت دیگري یا خبر ندارد یا پذیراي 

عشق او نیست. این چنین عشق هایي به هیچ جا نمي رسد 
مخاطب  را  معشوق  مجازي،  به صورت  عاشق  چراکه 
او  به جاي  مي زند،  حرف  او  با  قرارمي دهد،  خود  ذهني 
فکر کرده و تصمیم گیري مي کند. این نوع عشق ها محکوم 

به شکست هستند.
صمیمیت  و  تعهد  از  عشق  نوع  این  در  دروغین:  عشق 
واقعي خبري نیست. یکي از طرفین به خاطر زیبایي، پول، 
شهرت یا موقعیت اجتماعي طرف دیگر، جذب او شده و 
به عشق و دلدادگي تظاهر مي کند. این نوع عشق ها عاقبت 

به خیر نمي شوند.
نقش  عشق ها  این  در  هیجان  و  جذابیت  لحظه اي:  عشق 
اصلي را به عهده دارد و از دو عامل دیگر، اثري واقعي 
وجود ندارد. این نوع عشق ها کوتاه مدت و کم دوام بوده 

و بي حاصل هستند.
عشق ابلهانه: به طوري که از اسمش برمي آید، هیچ تناسبي 
اینکه  مثل  درست  ندارد.  وجود  طرفین  ویژگي هاي  بین 
پادشاه شود! ممکن است جذابیت  چوپاني عاشق دختر 
ظاهري یا معروفیت و قدرت، اساس این نوع عشق ها را 

تشکیل  دهد.
شیفتگي یا عشق کاذب: بسیاري از افراد، شیفتگي را با 
عشق واقعي اشتباه مي گیرند. در این نوع رابطه، یکي از 
طرفین تمام زیبایي ها، خوبي ها و نیکي ها را در فرد مورد 
عالقه خود مي بیند و عیب و نقص و حتي ناهنجاري هاي 
در  نمي دهد.  اهمیت  آنها  به  یا  و  نمي بیند  یا  را  دیگري 
هم  به  نسبت  طرف  دو  هر  یا  یکي  کاذب،  عشق هاي 
وابستگي شدید پیدا مي کنند. این نوع رابطه دوام زیادي 

نخواهد داشت.
عشق واقعي: در عشق هاي واقعي سه عامل »صمیمیت«، 
حاکم  زوج ها  روابط  بر  »تعهد«  و  هیجان«  و  »جذابیت 
رضایت  و  نشاط  شور،  از  واقعي سرشار  عشق  است. 
از عالیم عشق  مي جوشد.  درون  از  واقعي  است. عشق 
احترام  تعالي،  و  قبول مسوولیت، خواهان رشد  واقعي، 
هم  نیازهاي  به  شادي،  و  رفاه  آزادي،  استقالل،  به 
توجه کردن، در سختي ها و ناامیدي ها در کنار هم بودن و 
باقي ماندن، ابراز صمیمیت، وفاداري و حمایت بدون قید 
و شرط و از حضور هم لذت بردن و از غیبت او احساس 
بدي نداشتن، هم بستگي، نه وابستگي و... از عالیم دیگر 

عشق واقعي به شمار مي رود.
و  آموختني  مهارت ها،  دیگر  همانند  عشق ورزیدن 
خوبي  به  را  عشق ورزي  افرادي که  است.  یادگرفتني 
نگیرند، آن را گدایي خواهند کرد! درظهور عشق و  یاد 
ازدواج موفق، بلوغ فکري، رشد عاطفي و بلوغ سني چه 

نقشي دارد؟

- شما چقدر در بیان احساس تان صادقید؟

ابراز احساسات، به شرط صداقت
ترجمه: دکتر مهدي تیموري

صداقت احساسي به این معناست که احساسات و عواطف حقیقي خود را بیان کنیم. براي 
 اینکه بتوانیم از نظر احساسي صادق باشیم، باید در وهله اول از احساسات خود باخبر 
این هوش  دارد.  افراد بستگي  به میزان هوش احساسي  از احساسات،  آگاهي  این  باشیم.  
تشخیص  را  احساساتش  دقیق  به طور  بتواند  تا  قادر مي سازد  را  فرد  که  است  احساسي 
کار  آیا  که  بگیریم  تصمیم  بتوانیم  که  مي دهد  ما  به  را  توانایي  احساسي  این  دهد...هوش 
درستي است که احساسات واقعي خود را با طرف مقابل در میان بگذاریم یا خیر. به هر حال 
به طور کلي عقیده بر  این است که افراد باید به طور فردي در بیان احساسات خود صادق 

باشند تا همه در جامعه اي با صداقت احساسي باال زندگي کنند.

آیا شما شجاع اید؟

دلیل  آن  به  این  است.  و حتي شجاعت  نفس  به  اعتماد  آگاهي،  نیازمند  احساسي  صداقت 
است که همیشه ما در جو اجتماعي، یاد گرفته ایم که به احساسات مان بي توجه باشیم، آنها 
را نادیده گرفته و در مورد آنها به خودمان هم دروغ بگوییم. به عنوان مثال زماني که از 
ما سوال مي شود، چه طوري؟ معمواًل جواب مي دهیم: خوبم، حتي اگر به راستي هم خوب 
نباشیم، باز هم چنین پاسخي مي دهیم. حتي گاهي اوقات هنگامي که کاماًل مشخص است که 
افراد عصباني بوده و حالت تدافعي به خود گرفته اند، اگر از آنها سوال کنیم، باز هم حاضر 

نیستند قبول کنند که عصباني هستند.
صداقت احساسي از همان دوران کودکي معنا پیدا مي کند. کودکان به طور مکرر و آزادانه 
احساسات واقعي خود را بروز مي دهند اما از همان دوران ابتدایي کودکي، آنها یاد مي گیرند 
که در بیان احساسات خود صادق نباشند. والدین و مربي ها از کودک مي خواهند آن طور 
که خودشان انتظار دارند، صحبت کنند و یا کارهاي شان را انجام دهند.  این کار کاماًل مغایر 
با بروز احساسات حقیقي کودک است. به کودک تعلیم داده مي شود که لبخند بزند حتي 
زماني که واقعًا ناراحت و عصباني است. زماني که هیچ گونه احساس پشیماني ندارد، به 
او یاد مي دهند که باید عذرخواهي کند. زماني که هیچ گونه احساس قدرشناسي نمي کند، 
به او یاد مي دهند که باید بگوید متشکرم. زماني که احساس مي کند نسبت به او بدرفتاري 
کرده اند، به او یاد مي دهند که از شکایت کردن دست بردارد. به او یاد مي دهند که افراد را 
ببوسد و به آنها شب به خیر بگوید، آن هم در حالي که کمترین عالقه اي به انجام  این کار 
ندارد. به او مي گویند که بي ادبي و شاید خودخواهي باشد که انتظار داشته باشد همه چیز 

مطابق انتظاراتش پیش برود.

اولین گام

اولین راه براي  ایجاد صداقت در احساسات، تصدیق و ارزش قایل شدن براي عواطف فردي 
است. زماني که از نظر احساسي مورد پذیرش قرار بگیریم و احساسات مان را به رسمیت 
بشناسند، آن وقت دیگر هیچ  ترسي نخواهیم داشت که مورد پذیرش قرار نگرفته و یا به 

دلیل بیان احساسات و افکارمان تنبیه شده و یا با عدم پذیرش روبه رو شویم.
ما آزاد هستیم که خودمان باشیم و والدین مان نیز ما را همان طور که هستیم قبول خواهند 
کرد. زماني که ما را همان طوري که هستیم بپذیرند و نه به عنوان تصویري که ما تصور 
مي کنیم باید آن گونه باشیم، احساس امنیت دروني بیشتري به ما دست خواهد داد. مي توانیم 
از نظر احساسي نیز با دیگران روراست باشیم و از عدم پذیرش آنها هیچ ترسي به دل راه 
ندهیم. از آنجایي که در اعماق وجود خود احساس امنیت داریم، پذیرش و یا عدم پذیرش از 
سوي دیگران برایمان اهمیت چنداني در بر نخواهد داشت. آزاد هستیم که خود واقعي مان را 
به دیگران نشان دهیم. این ویژگي افرادي را که آنها نیز احساس امنیت مي کنند و مي توانند 
خودشان باشند، به سوي ما جذب مي کند. در نتیجه اطراف ما پر خواهد شد از افرادي که 

احساس امنیت، اعتماد به نفس، و صداقت احساسي دارند.
شویم،  منع  واقعي مان  احساسات  بیان  از  کودکي  زمان  در  همواره  اگر  دیگر  سوي  از 
والدین مان هرگز قادر به دیدن خود واقعي ما نخواهند شد. در طول زمان، چنین بچه هایي 
هر چه بیشتر مي گذرد، بیشتر از والدین شان فاصله مي گیرند و در دوران نوجواني،  این 
شکاف بیش از پیش مشهود خواهد شد. زماني هم که به سن قانوني رسیده و خانه را ترک 
مي کنند، از برقراري ارتباط با والدین خود پرهیز کرده یا تنها به دلیل جلوگیري از احساس 
گناه و نه به دلیل حس دلتنگي با والدین خود روابط محدودي را برقرار مي کنند. در این حالت 
والدین نمي توانند چهره واقعي فرزند خودشان را که براي سالیان سال زیر یك سقف با او 

زندگي کرده اند، بشناسند.

آیا فرزندتان را مي شناسید؟

اما بد ترین چیز  این است که والدین احساس مي کنند بچه خود را به خوبي مي شناسند. حتي 
ممکن است از کارهایي که او انجام مي دهد متعجب شده و احساس ناامیدي کنند. ممکن است 
بگویند من واقعًا متوجه نمي شوم که تو چرا یك چنین کارهایي مي کني! اما دلیل  این امر که 
پدر و مادرها متوجه نمي شوند،  این است که آنها واقعًا دختر و یا پسر خود را نمي شناسند 
و دلیل آن هم این است که براي مدت ها مانع بروز صداقت احساسي او  شده اند. ما زماني 
نظر  از  را  ما  مقابل  طرف  که  کرده  درک  را  ما  درستي  به  دیگري  کرد  خواهیم  احساس 
احساسي درک کند اما اگر  این اجازه را نداشته باشیم که احساسات واقعي خود را بروز 
دهیم، آن وقت چگونه مي توانیم از طرف مقابل انتظار داشته باشیم که ما را درک کند. این 
امر به ویژه در زمان نوجواني از اهمیت خاصي برخوردار است و نوجوانان باید از سوي 
والدین شان درک شوند. شاید والدین با خودشان تصور کنند که فرزندشان را از سر تا پا 
مي شناسند اما کودک به هیچ وجه یك چنین احساسي نداشته باشد.  این مساله، خود باعث 

بروز مشکالت بزرگي خواهد شد.                                          
    منبع: انجمن روان شناسي آمریکا
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بدبین بودن 
به کاهش وزن 
کمك می کند 

حد  از  بیش  خوش بینی  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
وزن  کاهش  روی  می تواند 

تأثیر منفی داشته باشد. 
طی  در  ژاپنی  روانشناسان 
شدند  متوجه  خود  تحقیقات 
روحیه  دارای  که  افرادی 
کاهش  در  هستند  خوش بینی 
کم تری  موفقیت  خود  وزن 

کسب می کنند.
می دهد  نشان  بررسی ها  این 
می تواند  منفی  روحیه  داشتن 
نسبت  کند  کمك  انسان ها  به 
ظاهر  و  سالمت  وضعیت  به 
داشته  بیشتری  نگرانی  خود 

پایبندی  خود  غذایی  برنامه های  به  نسبت  و  باشند 
بیشتری نشان دهند. محققان ژاپنی برای بررسی این 
موضوع، تحقیقی را روی ۱۰۱ مرد و زن چاق که برای 
به  بودند  کرده  مراجعه  درمانی  مراکز  به  کاهش وزن 

انجام رساندند.
این بررسی از بیماران خواسته شد در طی مدت  در 
فرم های  کشید  طول  ماه  شش  به  نزدیك  که  تحقیق 
کنند.  پر  خودشان  شخصیت  مورد  در  را  خاصی 
که خوش بین  افرادی  دریافتند  محققان  این  نهایت  در 
برنامه  به  کم تری  توجه  افراد  دیگر  به  نسبت  هستند 

غذایی خود دارند.
افرادی که بیشتر به وضعیت ظاهری خود توجه دارند 
و نسبت به آن کمی بدبین هستند موفقیت بیشتری در 
کاهش وزن دارند. در مقابل افرادی که نسبت به شکل 
رژیم های  به  چندان  هستند  خوش بین  خود  ظاهری 
و  نمی دهند  نشان  توجه  غذایی 
این  می شود  سبب  عامل  همین 
افراد نسبت به بدبین ها کم تر وزن 

خود را کاهش بدهند.
بدبین ها  می دهد  نشان  تحقیقات 
غذای  خوردن  عواقب  به  بیشتر 
رژیم های  نکردن  رعایت  و  زیاد 
می دهند  نشان  توجه  خود  غذایی 
بیماری های  نگران  بیشتر  و 
حالی  در  این  هستند.  خود 
دلیل  به  خوش بین ها  که  است 
خاصی  اخالقی  خصوصیت های 
این  به  نسبت  معمواًل  دارند  که 
موارد توجه کم تری نشان می دهند 
و همین موضوع سبب می شود آنها نسبت به بدبین ها 

چاق تر باشند و بیشتر دچار بیماری شوند.
 تلگراف، ۲7 سپتامبر

 بایدها و نبایدهاي بدن سازي

6 ترمز 
تناسب اندام

ترجمه:  دکتر هومن خلیقي

وقتي وزن تان با ورزش کردن کم نمي شود، 
مشکل  این،  دارد.  وجود  مشکلي  احتماال 
خیلي هاست. روزها و ساعت ها تمرین مي کنند 
نمي توانند  فراوان،  ریختن  با وجود عرق  اما 
وزن کم کنند. فیزیولوژیست هاي ورزشي و 
متخصصان و مربیان تربیت بدني در آمریکا 
معتقدند که ۶ اشتباه در شیوه ورزش کردن 
ترمزي  مثابه  به  مي تواند  که  دارد  وجود  ما 
ترمز   ۶ این  با  عمل  کند.  اندام  تناسب  براي 

آشنا شوید...

 بسیاري از زنان تصور مي کنند که ۳۰ دقیقه 
ورزش کردن، شکل بدنشان را تغییر مي دهند 
مقاله  این  در  نیست.  خودکار  حالت،  این  اما 
درباره بایدها و نبایدهاي تمریني مي گوییم تا 
سوخت و ساز بدنتان افزایش یابد و بتوانید 

اندام متناسبي داشته باشید.

بیشتر  سرعت  با  راحتي  احساس  نباید:   •
تمرین

هنگام  در  ایستاده  اما  کمتر  سرعت  باید:   •
تمرین

بیشتر  کالري   5۰ جلسه،  هر  در  نتیجه:   •
مي سوزانید.

انرژي  است  ممکن  زیاد،  با شدت  تمریناني   
در  که  شرطي  به  اما  بسوزاند  بیشتري 
به  داده  تکیه  یا  نشسته  راحت  وضعیت 
و  قرارگیري  خوب  وضعیت  نباشید.  جایي 
در  کردن  ورزش  و  بیشتر  اکسیژن گیري 
از  بیشتر  انرژي  کالري   5۰ ایستاده  حالت 

شما مي گیرد.

• نباید: ورزش کردن در حالت تشنگي
• باید: نوشیدن حدود دو لیوان آب، دو ساعت 

قبل از تمرین
و  سنگین تر  وزنه  بیشتر،  انرژي  نتیجه:   •

تناسب اندام سریع تر

خسته  زودتر  مي شود،  آب  کم  بدنتان  وقتي 
مي شود.  سخت تر  تمرین تان  و  مي شوید 
و  آبي  کم  این  با  مي دهد  نشان  مطالعات 
در  تکرار  پنج  تا  سه  ورزشکاران  خستگي، 
هر نوبت ورزش قدرتي، کمتر وزنه مي زنند. 
را  آنابولیك  هورمون هاي  میزان  آبي،  کم 
ضروري  عضالت  شدن  قدرتمند  براي  که 

هستند، کاهش مي دهد. در روز تمرین به ازاي 
هر ۱5 کیلوگرم وزن بدن باید ۱۰۰ سي سي 
آب در مدت دو ساعت پیش از شروع ورزش 

مصرف کنید.

• نباید: روي تردمیل رمان بخوانید.
• باید: به موسیقي گوش کنید.

کالري  بیشتر  درصد   ۱5 نتیجه:   •
مي سوزانید.

در  ویژه  به  گوناگون،  تبلیغات  در  شاید 
ماهواره ها دیده اید که مي گویند کمربند الغري 
را ببندید و به تلویزیون نگاه کنید یا روزنامه 
بخوانید، در حالي که تحقیقات نشان مي دهد 
بهترین کار، گوش دادن به موسیقي است. این 
کار موجب مي شود ۱5 درصد بیشتر کالري 

بسوزانید.
• نباید: بدوید، اگر از آن متنفرید.

جالب تر  برایتان  که  هوازي  تمریني  باید:   •
است انتخاب کنید.

کم  وزن  بیشتر  کیلو  دو  سالي  نتیجه:   •
مي کنید.

چه قدر  ورزشي،  تمرین  یك  که  نیست  مهم 
کالري مصرف مي کند، اگر شما از آن خوشتان 
هر  در  کنید  فرض  نمي آید.  کاري  به  نیاید، 
جلسه تمرین روزي، ۳۰۰ کالري مي سوزانید 
اما از این نوع ورزش لذت نمي برید. احتمال 
اینکه یك روز در هفته کمتر ورزش کنید زیاد 
از  کمتر  کالري  ماهي ۱۲۰۰  یعني  این  است. 
انرژي مي سوزانید و  برنامه پیش بیني شده، 
برابر است با ساالنه ۲ کیلوگرم وزن بیشتر. 
پس حتي براي لذت بخش شدن پیاده روي، از 

یك همراه پایه این کار استفاده کنید.

• نباید: تمام وقت تان را به ورزش هاي هوازي 
اختصاص دهید.

• باید: ورزش هاي هوازي و قدرتي را ترکیب 
کنید.

کم  وزن  بیشتر  کیلوگرم   ۶ ساالنه  نتیجه:   •
مي کنید.

قدرتي  ورزش هاي  زنان،  در صد   ۸۰ تقریبا 
باورند  این  بر  مي دهند چون  انجام  بیشتري 
مي شود  ساز  و  سوخت  افزایش  موجب  که 
است  این  نمي دانند  که  دیگري  موضوع  اما 
تمرینات  که  افرادي  داده  نشان  تحقیقات  که 
قدرتي و هوازي را ترکیب مي کنند و هفته اي 
سه روز از هر کدام انجام مي دهند، در مقایسه 
با کساني که فقط هوازي کار مي کنند، کمتر 
 5۱7 روزانه  ترتیب  این  به  و  مي خورند  غذا 

کالري کمتر دریافت مي کنند.

افزایش  موجب  کردن،  ورزش  شیوه  این 
تجزیه  افزایش  سیري،  عامل  هورمون هاي 
در  مي شود.  خون  قند  تثبیت  و  غذایي  مواد 
نهایت، این کار موجب احساس سیري بیشتر 

مي شود.

نباید: به تخمین کالري سوزي دستگاه هاي   •
ورزشي اعتماد کنید.

کنترل  با  را  خود  کالري  سوزاندن  باید:   •
ضربان قلب اندازه گیري کنید..

• نتیجه: ساالنه 5/۱ کیلوگرم بیشتر وزن کم 
مي کنید.

ورزش  دقیقه   ۲۰ با  وقتي  زیباست  چه قدر 
زیاد  اما  بسوزانید  کالري   4۰۰ هوازي، 
داده  نشان  تحقیقات  چون  نشوید  خوشحال 
دستگاه هاي  روي  دیجیتالي  اندازه گیري هاي 
 ۳۰ کالري  سوزاندن  سالن ها،  ورزشي 
از  است  بهتر  مي دهند.  نشان  بیشتر  درصد 
قد،  قلب،  ضربان  دقیق  مانیتور  دستگاه هاي 
این  کنید.  استفاده  و...  فعالیت  میزان  سن، 
دستگاه ها با اندازه گیري دقیق ضربان قلب و 
متناسب سازي آن با بقیه فاکتورها، مصرف 
دقیق کالري را در یك جلسه تمرین ورزشي  

نشان مي دهد.
MSN :منبع

دعوت به جلسه
Nourish Your Mind

روز جهانی بهداشت روان

انجمن حمایت از معلولین )توان جویان( ایرانی جهت بزرگداشت 
روز جهانی بهداشت روان و در راستای همکاری با سازمان بهداشت 

جهانی با ارائه آمار و دلیل این سازمان جهانی
برای انتخاب این روز جلسه بحث و گفتگوئی در همین زمینه با 

موضوع زیر برگزار می کند.
شرکت شما در این نشست موجب خوشحالی و دلگرمی ما میشود.

موضوع : پرورش فکر و روان و اهمیت آن
زمان : جمعه 09/ اکتبر/2009 ساعت 7 شب

مکان : کتابخانه کنزینگتون

Kensington Town Hall 
Central Library (meeting room) 
Phillimore Walk -London W8 7RX 
High Street Kensington 
Tube: High Street Kensington (Circle and District)  
Buses: 9, 9a, 10,27,28,49,328

ورود یه 2 پوند بهمراه چاي و شیریني
برای اطالعات بیشتر با آقای فرید انصاری به شماره زیر تماس حاصل فرمائید

07932819687
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جزیره و ساحلی 
که ناز دارد

آمن خادمی

فرهنگ و تاریخ جزیره قشم را بر جغرافیای خشکسالی نوشته اند. با 
گرما و شرجی های بی امان درآمیخته اند و ردپای مهاجمان، بیگانگان 
و غارتگران را بر آن نقش زده اند و با این حال، این تاریخ سراسر 
اند  اند که مانده  حادثه و ستیز را، به وجود زنان و مردانی آراسته 

و پایمردی کرده اند تا جزیره را همچنان ایرانی و شرفمند به امروز 
برسانند .

صدف های رنگارنگ، عروس های دریایی و بچه خرچنگ ها که هنوز 
سخت پوست نشده اند و موج دریا آنها را به ساحل آورده بود در 
کوچك  جزیره  این  قامت  بر  بودند.اسم ساحل  منتظرمان  ناز  ساحل 
می درخشید و برازنده او بود. ساحل تمیز و قشنگی بود و اسمی که 
برایش انتخاب شده گویای همین امر هم هست. شن و ماسه این ساحل 
از نوع خاصی است و مانند بیشتر قسمت های سواحل بندرعباس گلی 
و چسبنده نیست. همین امر موجب می شود هنگام گشت و گذار در 

ساحل خیلی کثیف و خاکی نشوید. 
از آرامش و زیبایی ساحل که بگذریم، دیدن مقدار زیادی از صدف 
و  هیجان  متنوع  و  های مختلف  رنگ  و  ها  در طرح  ها  و مرجان  ها 
لذت خاص خودش را داشت. چه حیف که بسیاری از ما از دیدن این 
زیبایی های خدا داده محروم هستیم. اما ناگهان فکری به خاطرم آمد و 
نگرانم کرد.اگر اینجا هم مانند سواحل بندرعباس شلوغ و محل رفت و 
آمد آدم ها و موتور و ماشین بشود، اگر اینجا هم پر از دستفروش و 
دوره گرد بشود، اگر کپه زباله ها و بوی گند فاضالب به همراه صدای 
گوشخراش بوق و موتور ماشین ها... آه نه! بگذار ما آدم های زیاده 
این مناظر بکر و زیبا باشیم؛ چرا که مایی که  از  طلب هرچه دورتر 
همت نگهداری از این گنجینه های ارزشمند و بی زبان را نداریم، همان 

بهتر که به سراغشان نرویم! 
 جفرافیای خشکسالی 

فرهنگ و تاریخ جزیره قشم را بر جغرافیای خشکسالی نوشته اند. با 
گرما و شرجی های بی امان درآمیخته اند و ردپای مهاجمان، بیگانگان 
و غارتگران را بر آن نقش زده اند و با این حال، این تاریخ سراسر 
اند  اند که مانده  حادثه و ستیز را، به وجود زنان و مردانی آراسته 
و پایمردی کرده اند تا جزیره را همچنان ایرانی و شرفمند به امروز 

برسانند . 
است.  همتراز  شهروند  یك  بومی  امروز  تا  دیروز  از  و  امروز  ولی، 
به سهم خود  نیز  قشمی  بومی  و  هاست  برنامه  بیشتر  هدف  قشمی 
رویی گشاده دارد و آغوشی باز برای دوستی. او، دست پیش می آرد 

تا رسم دوستی و برادری به جای آورد. 
بومی قشم، یك شهروند ایرانی مرزدار است. 

 جزایر قشم 
تنگه  در  را  ناز  و  هرمز  الرک،  هنگام،  تر  کوچك  جزیره   4 قشم 

استراتژیك هرمز در مجاورت خود دارد. 
جزیره هنگام ۶/ ۳۳ کیلومتر مربع مساحت دارد و به شکل مخروطی 

ناقصی است که در کرانه های جنوبی جزیره قشم روبه روی شیب 
دراز واقع شده است. فاصله آن تا شهر قشم حدود ۹۲ مایل دریایی 
است. این جزیره ارتفاعات پست آهکی دارد و بلندترین نقطه آن کوه 
ناکس است. بزرگ ترین قطر آن از روستای هنگام کهنه تا روستای 

هنگام جدید ۹ کیلومتر است. 
تنها فعالیت اقتصادی در جزیره هنگام که بیشتر اهالی به آن مشغولند؛ 
ماهیگیری و صیادی است. از نقاط دیدنی جزیره سواحل جنوبی آن 
است که حفره های کوچك و بزرگ دارد و تأسیسات بندری انگلیسی 

ها است. 
مایلی   ۸۱ فاصله  در  مساحت  مربع  کیلومتر   ۸4 /7 با  الرک  جزیره 
دریایی از بندرعباس و ۶ مایل دریایی از شهر قشم و در جنوب شرقی 
این شهر در تنگه هرمز قرار دارد. جزیره الرک از کوه های آتشفشانی 
مخروطی شکل تشکیل شده است. چند چشمه نمك و سواحل بسیار 

زیبا از جمله دیدنی های جزیره الرک است. 
در این جزیره فعالیت کشاورزی وجود ندارد و تنها فعالیت اقتصادی 
نیز  برکه ها و چاه های آن  اهالی الرک، صید و غواصی است. آب 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

با ۹/ ۱4 کیلومتر مربع وسعت در فاصله  مانند صدفی  جزیره هرمز 
فارس  خلیج  های  آب  درمیان  و  بندرعباس  شرقی  جنوب  مایلی   ۱۰
قرار گرفته است.سطح جزیره هرمز را طبقات سازند ه های رسوبی و 
آتشفشانی تشکیل داده است و طبقات نمکی نیز به صورت تپه هایی، 
قسمت اعظم جزیره را پوشانده اند و اکثراً از جنس نمك طعام هستند. 
بلندترین نقطه آن ۱۸۶ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگ ترین 
قطر آن ۸ کیلومتر است. به دلیل بارش اندک جوی و نمکی بودن خاک 

و شور بودن آب، مرتع و گیاه در جزیره هرمز اندک است. 
استخراج و صدور خاک سرخ جزیره هرمز از مهم ترین منابع درآمد 
اهالی است. نمك آبی و سنگ الشه از دیگر معادن این جزیره به شمار 

می رود. 
و اما جزیره ناز! این جزیره کوچك در نزدیکی سواحل شرقی قشم 
وسعت  دارد.  فاصله  کیلومتر  یك  حدود  در  از ساحل  و  گرفته  قرار 
جزیره ناز تقریبًا ۳ هکتار است. این جزیره فاقد ساحل شنی است و 
دیواره های صخره ای به ارتفاع 5 تا ۱۰ متر اطراف آن را فراگرفته 
است. روی این جزیره به طور کامل مسطح است. در زمان جزر با 
خشکی  از  ای  باریکه  کوتاهی،  مدت  برای  دریا،  آب  کامل  پسروی 

جزیره ناز را به ساحل قشم وصل می کند. 
ندارد. ماهیگیران محلی چند سایبان و  این جزیره کسی سکونت  در 
مکان استراحت از چوب و پالستیك به صورت موقت ساخته اند. روبه 
روی جزیره ناز در قشم ساحل شنی قرار دارد که مکان مناسبی برای 
در سراسر فصول  است.  بومی  ماهیگیران  و  دریایی  پرندگان  تغذیه 

سال بازدیدکنندگان بسیاری بویژه هنگام غروب از این محل بازدید 
می کنند. 

بر  مشرف  و  قشم  شهر  کیلومتری   ۱۰ فاصله  در  خربس  غارهای 
ساحل جنوبی جزیره قرار دارند. با توجه به جنس دیواره ها که عمدتًا 
از مارن و سیلت هستند فرسایش تأثیر زیادی بر آنها داشته و به نظر 
می رسد حفراتی که آنها را غار می نامند در ابتدا در اثر عمل امواج 
به وجود آمده )در زمان مجاورت این دیواره ها با دریا( و اندازه های 
محدودی داشته اند و سپس به وسیله مردم بومی عمیق تر و بزرگ 
اند. نرمی جنس دیواره ها موجب شده که کار حفر آنها به  تر شده 
سهولت انجام پذیرد و احتمااًل پناهگاهی برای مردم آن زمان به وجود 
بیاید. برخی از این غارها با داالن هایی به هم می رسند. در دیواره 
وفور  به  مختلف  های  ای  کفه   ۲ های  پوسته  خارجی  و  داخلی  های 

یافت می شود. 
 سواحل قشم 

کیلومترمربع،   5۰۰ و  هزار  یك  به  نزدیك  وسعتی  با  قشم  جزیره 
به خود  فارس  بین جزایر خلیج  در  را  ها  کرانه  و  بیشترین سواحل 
اختصاص می دهد. سواحل زیتون، سیمین، جزایر ناز، سوزا، مسن، 
قشم  جزیره  سواحل  ترین  دیدنی  از  دوستکو  و  سلخ  دراز،  شیب 

محسوب می شوند. 
از ویژگی های ساحل شناختی این جزیره، تنوع سواحل صخره ای، 
ماسه ای و گلی آن است که چنین خصوصیتی به طور یك جا در کمتر 
جزیره ای یافت می شود. سواحل شنی و ماسه ای نقره فام و سیمین 
انواع سواحل در جزیره قشم محسوب می شوند.  از دیگر  نیز  براق 
ساحل صخره ای زیتون، ساحل شنی سیمین و سواحل گلی الفت و 
جنگل های حرا تنوع سواحل قشم را نشان می دهند. ساحل صخره 
ای ریگو معروف به ساحل الک پشت ها نیز از دیگر سواحل زیبای 
جزیره قشم است که الک پشت ها در آنجا برای نفس گیری و تغذیه 

به روی آب می آیند. 
خلیج فارس به دلیل برخورداری از آبسنگ های مرجانی که از سطح 
ساحل به درون دریا گسترش یافته اند، به دریای مرجان نیز شهرت 
دارد. در بخشی از سواحل جزیره قشم واقع در مقابل جزیره هنگام 
و همچنین در ساحل زیتون روبه روی جزیره الرک، سواحل به شکل 
صخره ای و مرجانی است. این ویژگی به گردشگران و بهره وران 
کرانه ها امکان می دهد که بتوانند تا عمق زیاد از دریا پیشروی کنند 
و پهنه وسیع تری از سواحل کم عمق را مشاهده کنند. به طور معمول 
در چنین سواحلی برخورد امواج با صخره سنگ ها و جدال همیشگی 
موج و مرجان، یکی از جلوه های طبیعت زیبا و افسونگر دریای قشم 

را به تماشا می گذارد. 
سواحل شنی، با الیه هایی از شن، ماسه و گاه سطوح پوشیده از رمل، 
از طبیعت دریا به روی گردشگران باز می گشاید. در  منظر دیگری 
چنین سواحلی، بهره گیری از گرما و تابش خورشید و استراحت روی 

شن های نرم ساحل خاطره ای فراموش نشدنی است. 
سواحل اطراف بندر الفت و خورها ـ یا کانال های دریایی جنگل های 
حراـ  با پایین رفتن آب و قرار گرفتن در وضع جزر، پهنه های وسیعی 
از سواحل گلی را پیش روی نمایان می سازند. این پدیده اکولوژیکی، 
یکی از عوامل غنای زیستی و جانوری این گونه سواحل است. زیرا 
در اثر جزر و مد، مواد غذایی جدیدی از بستر دریا به این سواحل می 
رسد. در این هنگام، بیشتر آلودگی ها از بستر سواحل زدوده شده و 
عمل خودپاالیی دریا روی آنها صورت می پذیرد. تنوع مواد غذایی و 
آلی ناشی از جزر و مد، سبب شکل گیری زیست بوم و طبیعت غنی 
و پرمایه مانگروها ـ یا جنگل های حرا ـ می شود. جنگل های دریایی 
حرا به عنوان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری جزیره قشم، که 
هر روزه این پدیده اکولوژیکی را تجربه می کنند، محل مناسبی برای 

زندگی انواع پرندگان و تخم گذاری آنها است. 
قشم،  جزیره  سواحل  ترین  مناسب  و  زیباترین  از  برخی  امروزه 
جزیره،  جنوبی  های  کرانه  در  سیمین  و  زیتون  سواحل  همچون 
کاربری های گردشگری جدید یافته اند و از امکانات رفاهی و تفریحی 
جنوبی شهر  انتهای  در  زیتون  ساحل  اند.  شده  برخوردار  ای  ویژه 
قشم از جمله مکان هایی است که با طراحی خاص و استفاده مناسب 
تبدیل  بازدیدکنندگان  به مکانی زیبا برای  از عناصر طراحی محیطی 
شده است. این ساحل تمامًا صخره ای و مرجانی است. ساحل سیمین 
ـ روبه روی غارهای خربس و در مقابل زیارتگاه شاه شهید ـ از جمله 
سواحل شنی جزیره قشم است که با وسعت زیاد و برخورداری از 
مجتمع اقامتی و تفریحی و پالژشنا، در فصول مختلف سال پذیرای 
آسان  دسترسی  است.  قشم  جزیره  بازدیدکنندگان  و  گردشگران 
های  کرانه  در  و  جزیره،  جنوبی  های  کرانه  و  سواحل  به  مسافران 
اندازهای جذاب  با چشم  بکر و دست نخورده  شمال وجود سواحل 
و دیدنی، جزیره قشم را به بهشت گردشگران و دوستداران ساحل و 

دریا تبدیل کرده است. 
چند  آن  در  و  است  بلندتر  دریا  سطح  از  متر   ۲ تقریبًا  ناز  جزیره 
دارد.  قرار  است  محلی  گیران  ماهی  به  متعلق  احتمااًل  که  ساختمان 
جزیره ناز کوچك است، با جزر شدن ) پایین آمدن آب دریا( می توان 
با طی کردن حدود ۲ کیلومتر راه وارد جزیره شد و در زمان مد، آب 
اطراف جزیره را فرا می گیرد و توریست ها باید صبر کنند تا دوباره 

جزر ایجاد شده تا بتوانند جزیره را ترک کنند.



سوپر آپادانا
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نوعروسي پاي دار 
فرناز قاعه دار

مأمور زن در حالي که با یك دست بازوي زنداني را گرفته بود به داخل اتاق اجراي احکام سرک کشید 
و در چشم به هم زدني، همه افراد حاضر در اتاق را از نظر گذراند و 
بعد با صداي آرام به زن جوان زنداني گفت:»خیالت راحت باشد فامیل 

شوهرت اینجا نیستند.« 
با این حال زن جوان با ترس و گام هاي لرزان وارد اتاق شد. زیر لب 

سالم کرد و آرام کنار مأمور زن نشست. 
اوراق  مطالعه  با  قاضي  شد  پرونده اش  رسیدگي  نوبت  که  بعد  دقایقي 
پرونده گفت: خانم »صبا« متأسفانه تالش ما براي جلب رضایت خانواده 
همسرت به نتیجه نرسیده است. باور کنید مسئوالن واحد صلح و سازش 
دادسرا خیلي سعي کردند با گفت وگو و مشاوره آنها را راضي به گذشت 
کنند اما متأسفانه مادر شوهرت به هیچ عنوان حاضر به عفو و بخشش 

نیست. 
صبا با شنیدن این جمالت ناگهان بغضش ترکید و چادر زندان را روي 
صورتش کشید و همان طور که سر در گریبان فرو برده بود به گریه 

افتاد. 
قاضي در ادامه گفت: برحسب قانون، وظیفه داشتیم شما را براي آخرین 
بار به اینجا بیاوریم تا در جریان وضعیت پرونده قرار بگیرید. حاال هم 
اگر کسي را بیرون زندان داري به سراغ خانواده همسرت بفرست تا هر 
طور شده رضایت آنها را بگیرند. چون در غیر این صورت باید منتظر 

اجراي حکم باشي. 
زن جوان با شنیدن این حرف سرش را آرام بلند کرد و گفت: مطمئنم که 
رضایت نمي دهند. دو سال است که خانواده ام از هر طریقي براي جلب 
رضایت شان تالش کرده اند اما پدر و مادر شوهرم حاضر به گذشت 

نیستند. 
زن جوان پس از دقایقي گفت وگو با چشماني گریان در حال خروج از اجراي احکام بود که چند دقیقه اي 

با او به گفت وگو نشستم. 
چند سالته؟ 

۲۰ سال. 
چه وقت ازدواج کردي؟ 

در ۱۶ سالگي عقد کردیم. بعد از یك سال و نیم ازدواج کردیم و سه ماه بعد هم شوهرم کشته شد. 
چرا؟ 

به خدا قسم نمي خواستم این اتفاق بیفتد. فقط یك حادثه شوم گریبانم را گرفت. حاال هم هیچکس باور 
نمي کند من قصد کشتن شوهرم را نداشتم. من که با هزار امید و آرزو و بعد از یك دوره نامزدي طوالني 

با بهرام ازدواج کرده بودم چطور مي توانستم در این مدت کوتاه او را بکشم. 
از اول ماجرا بگو. 

من و بهرام عاشق هم بودیم. چند ماهي بعد از آشنایي بهرام به خواستگاري ام آمد. من که دختري کم سن 
و سال و شاید هم بچه بودم تمام آرزوهایم را در وجود او دیدم. برایم مرد ایده آلي بود. وقتي خانواده 
همسرم به خواستگاري ام آمدند از همان روز اول متوجه نگاه هاي سرد و معنادار مادرشوهرم شدم. 
هیچ وقت نفهمیدم چرا از من خوشش نیامد اما هر چه بود مخالف این ازدواج بود ولي بهرام مي گفت 
انتخابش را کرده و هیچ مانعي نمي توانست او را از تصمیمش منصرف کند. خالصه با تمام سختي ها 
و مشکالت عقد کردیم. در دوره نامزدي، بهرام خدمت سربازي اش را تمام کرد و قول داد هر وقت کار 
مناسبي پیدا کرد عروسي بگیرد و سر خانه و زندگي مان برویم اما افسوس که نه سرمایه اي داشت و 
نه تحصیالت باالیي. بنابراین پدرم که وضع را این طور دید یك روز او را به خانه دعوت کرد و گفت: 
»به دلیل اینکه ما رسم نداریم دختر عقد کرده در خانه پدرش بماند تصمیم گرفته ام هزینه برگزاري یك 
مراسم عروسي ساده و خودماني را بدهم اما به شرطي که هر وقت سرکار رفتي و درآمد داشتي این 

پول را پس بدهي.« 
بهرام که آدم مغرور و یکدنده اي بود اول قبول نکرد و گفت هر طور شده خودش پول را فراهم مي کند. 
اما چند هفته بعد وقتي از کمك مالي پدر و برادرش ناامید شد به ناچار پول پدرم را قبول کرد و عروسي 

برگزار شد. 
اما از همان موقع احساس کردم رفتار بهرام تغییر کرده چرا که برخالف گذشته خیلي زود عصباني 
مي شد و پرخاش مي کرد. تا حرف مي زدم مي گفت: فکر کردید با قرض دادن این پول مرا خریده اید و من 

باید تا آخر عمر نوکرتان باشم؟ و... 
او منت  این پول سر  از حرف ها و رفتارش تعجب مي کردم چون من و خانواده ام هیچ وقت به خاطر 

نگذاشته یا خواسته غیرمنطقي نداشتیم. 
با این که سه ماه از عروسي مان گذشته بود بهرام همچنان بیکار و بدون درآمد روزگار مي گذراند. آنقدر 
حساس و تندخو شده بود که جرأت نداشتم با او حرف بزنم. روابطش را با خانواده ام کم کرده و در 
عوض اغلب مواقع در خانه پدر و مادرش مي ماند. اما یك روز رفتار عجیبي از او دیدم که تمام بدنم 
لرزید و براي اولین بار در انتخابم شك کردم. چرا که وقتي براي خرید به مغازه اي نزدیك خانه رفته 
بودم ناگهان از راه رسید و پس از بستن تهمت هاي زشت و ناروا، مقابل فروشنده جوان مغازه سیلي 
محکمي به صورتم زد و بعد با خودزني در یك چشم به هم زدن تمام دست ها و صورتش را زخمي و 
خون آلود کرد. من هم وحشت زده با کمك مردم او را به بیمارستان رساندم. وقتي خانواده ام از موضوع 
باخبر شدند با نگراني گفتند: »تقصیر ندارد، هر چه باشد مرد است و غرور دارد بیکاري اذیتش مي کند، 
وقتي آدم کار و کاسبي درست و حسابي نداشته باشد صبح تا شب فکرهاي جورواجور مي کند و دچار 
توهم مي شود.« سپس مادرم رو به پدرم گفت: »چرا کمکش نمي کني. بگرد یك کاري برایش پیدا کن، ثواب 
دارد.« ۱۰ روز پس از آن ماجرا، در حالي که میانه من و شوهرم همچنان شکراب بود پدرم به خانه مان 

تلفن زد و با خوشحالي گفت: براي بهرام کار مناسبي پیدا کرده است. 

وقتي بهرام از خواب بیدار شد و پیغام پدرم را دادم نه تنها خوشحال نشد بلکه گفت: »پدرت تا حاال به 
خاطر سه میلیون توماني که به من قرض داده سرم کم منت گذاشته که حاال کار هم برایم پیدا کرده ... 

من که مي دانم به خاطر پولش این کارها را مي کند ولي بگو نگران نباشد پولش را نمي خورم.« 
در حالي که از شنیدن حرفهایش بشدت ناراحت و عصباني شده بودم، مي خواستم همان موقع به پدرم 
تلفن بزنم و بگویم شوهرم لیاقت محبت شما را ندارد اما باز هم حرفي نزدم و سعي کردم هر طور شده 

او را قانع کنم پیش پدرم برود. 
باالخره بعد از کلي حرف و حدیث راضي شد و رفت. من هم سرگرم تهیه غذا براي ناهار شدم. حدود 
ساعت یك ظهر که به خانه برگشت، بدون سالم و احوالپرسي و در حالي که اخم کرده بود رفت تو اتاق 

و در را هم بست. 
برایش یك  ... رفتم  نداد  اما جوابي  دنبالش رفته و پرسیدم چه شد،  نگراني  با 
لیوان شربت آوردم و دوباره پرسیدم: چه شده، کار مناسبي بود! و ... که ناگهان 
به  بابات سنگ خودش را  بلند گفت: »من که مي دانستم  با عصبانیت و صداي 
سینه مي زند. وقتي منو دید گفت برو پیش اصغرآقا کار کن. همان کسي که براي 
عروسي شما ازش پول قرض گرفتم. این جوري هم کار مي کني هم اصغرآقا 

طلبش را از حقوقت کم مي کند.« 
گفتم: خوب چه اشکالي داره؟ 

به طرفم پرت کرد که  لیوان شربت را  بعد هم  ناسزاگویي پرداخت.  به  ناگهان 
اگر جاخالي نداده بودم سرم را مي شکافت. من هم یك دفعه عصباني شدم و 
در حالي که عقده هاي چندماهه سرباز کرده بود صدایم را بلند کردم. آنقدر که 
عصباني شد و به طرفم هجوم آورد و با مشت ضربه اي به چشمم زد. در یك 

لحظه همه جا طوري سیاه شد که فکر کردم کور شده ام. 
با  کرد  حمله  طرفم  به  وقتي  و  برداشتم  میز  روي  از  را  چاقویي  بعد  لحظاتي 
عصبانیت گفتم: »اگر جلو بیایي مي زنمت.« اما نترسید و جلو آمد. همین که سرم 
را چرخاندم و چاقو را به طرفش گرفتم صداي فریادش بلند شد. وقتي نگاهش 
کردم چاقو در بدنش فرورفته بود. از شدت ترس و وحشت پاهایم سست شد و 

هر دو زمین افتادیم. او ناله کنان از من کمك مي خواست. 
چند دقیقه بعد چندتا از همسایه ها با شنیدن صدایم به کمك آمده و اورژانس خبر 

کردند اما آنها وقتي رسیدند که بهرام دیگر نفس نمي کشید. 
شدیم.  درگیر  هم  با  و  رسانده  را  خودشان  نیز  بهرام  و  خودم  مادر  و  پدر 

باورکردني نبود اما من بهرام را کشته بودم. 
فکر مي کني آنها رضایت بدهند؟ 

مي دانم در چنین شرایطي همچنان باید امیدوار باشم و به لطف و رحمت خدا تکیه کنم اما بعید مي دانم 
رضایت بدهند به خصوص مادرشوهرم که از اول هم با من خوب نبود. 

در زندان چه کار مي کني؟ 
زندان جاي من نبود. حق من هم نبود. در آنجا افرادي هستند که حتي در خواب هم نمي دیدم همکالمشان 
شوم اما متأسفانه باید این شرایط بسیار سخت و دردناک را تحمل کنم. روزهاي اول خیلي سخت بود. 
گوشه گیر و تنها بودم همه مي گفتند عادت مي کني اما با گذشت ۲ سال هنوز عادت نکرده ام. شب و روز 

دعا مي کنم شاید خداوند گناهم را ببخشد و معجزه اي شود. 

ماجرا

زن، وکیل شوهرش را کتك زد 
]فاطمه وثوقي[ 
یك زن ورزشکار که به خاطر مهریه 75 سکه طال از همسرش شکایت کرده بود، پس از رسیدگي 

پرونده شان در دادگاه خانواده با خانم وکیل به کتك کاري پرداخت. 
پس از خاتمه درگیري مأموران پلیس با شکایت خانم وکیل که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، 

زن عصباني را براي تحقیق به کالنتري منتقل کردند. 
زن در بازجویي به مأموران پلیس گفت: حدود چهار سال قبل با همسرم آشنا شدم و با مهریه 
75 سکه طال به پاي سفره عقد نشستم و پیوند زناشویي بستیم. وقتي به ماه عسل رفته بودیم، 
ناگهان متوجه شدم همسرم به طور پنهاني با فردي به وسیله تلفن همراه صحبت مي کند. وقتي 
دقت بیشتري کردم دریافتم با یك زن آلماني در حال گفت وگوي عاشقانه است و به او ابراز عالقه 
اما او حاضر به پاسخگویي  از او توضیح خواستم.  این مکالمه مرموز  مي کند. در نتیجه درباره 
در این زمینه نبود. سرانجام بین ما اختالف و درگیري شدید درگرفت و او مجبور شد حقایقي را 
بازگو کند و گفت: قبل از آشنایي با من چند سال پیش به آلمان سفر کرده بود و در آنجا با یك 
دختر آلماني ازدواج کرده و از او صاحب فرزندي است و نمي تواند همسرش را طالق دهد.وي در 
ادامه گفت: اختالف و درگیري ما ادامه داشت تا این که فهمیدم شوهرم پنهاني به آلمان سفر کرده و 
مرا تنها گذاشته است. چند بار تلفني با او صحبت کردم. اما وي حاضر به آمدن به کشور نشد. در 
نتیجه با مراجعه به مجتمع قضایي خانواده دادخواست جدایي از او را تسلیم قاضي دادگاه کردم. 
در حالي که پرونده طالقم در نوبت رسیدگي قرار داشت، الیحه اي مبني بر دریافت مهریه ام که 
75 سکه طال است به دادگاه ارائه دادم. در همین ایام متوجه یك خانم که خود را وکیل همسرم 
معرفي مي کرد، شدم.این خانم وکیل به جاي اینکه امکاناتي فراهم کند تا پرونده هرچه زودتر منجر 
به صدور رأي شود، به بهانه هاي واهي در جلسات محاکمه حاضر نمي شد و یا روند رسیدگي 
را کند مي کرد. دادگاه براي رسیدگي به دادخواست مهریه ام تشکیل جلسه داد. این خانم وکیل به 
ناحق مطالبي خالف واقع در دادگاه مطرح کرد که مرا عصباني کند در حالي که دریافت مهریه حق 
قانوني ام است و من هم پس از جلسه دادگاه در راهروي مجتمع خانواده به خاطر خشم و ناراحتي 
که از خانم وکیل داشتم با او درگیر شدم و براي اینکه ورزشکار هستم و زورم از او بیشتر بود، او 
را به زمین انداختم و کتکش زدم! شاکي پرونده با رد ادعاهاي زن به مأموران پلیس گفت: این زن 
– متهم – از حالت رواني مناسب برخوردار نیست و در جلسه دادگاه نیز در مقابل قاضي پرونده به 

من اهانت مي کرد. وقتي در جلسه دادگاه نتیجه مطلوب نگرفت، مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. 
تحقیقات درباره این درگیري از سوي مأموران کالنتري منطقه ادامه دارد. 
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سیستم حفاظتی مهدی 
 CCTV - ALARM

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

078 7787 7466
با ضمانت   اقساط نقد   

مادری به دلیل فشارهای مالی خود و فرزند 
معلولش را کشت

رسانه های انگلستان اعالم کردند: یك زن جوان به دلیل فشارهای مالی، خود و فرزند معلولش را با هم 
کشت. 

»گری فورمن« ـ رییس پلیس مرکزی انگلستان ـ در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه، خاطر نشان کرد: 
لندن اجساد نیمه فاسد یك زن و فرزند خردسالش را در منزل  روز گذشته ماموران اورژانس مرکزی 

مسکونیشان واقع در حومه لندن یافته و آن ها را پزشکی قانون منتقل کردند. 
وی خاطر نشان کرد: ماموران پلیس نیز بالفاصله به محل اعزام شده و در جست وجوهای خود یك نامه 
را پیدا کردند که در آن علت خودکشی، ناتوانی در خصوص تامین هزینه های کودک ۱۰ ساله معلول و 

فشارهای مالی اعالم شده است. 
همچنین در گزارش پزشکی قانون لندن نیز آمده است که این زن و فرزند خردسالش به واسطه خوردن 

سم جان باختند. 
بر اساس اعالم رسانه های دولتی انگلستان از زمان بروز بحران اقتصادی همه گیر در جهان تاکنون ده ها 
نفر چه در انگلستان و چه در دیگر کشورهای اروپایی به دلیل فشارهای مالی و یا مقروض بودن، دست 

به خودکشی و یا دیگرکشی زدند. 

مرگ دختر نوجوان انگلیسی پس از 
تزریق واکسن در مدرسه

مقامات بهداشتی انگلیس اعالم کردند: یك دختر نوجوان انگلیسی پس از تزریق واکسن سرطان دهانه 
رحم ساخت شرکت »گالسکو اسمیت کلین« مرد. 

محققان هنوز ارتباط بین مرگ این دختر و تزریق واکسن را به اثبات نرسانده اند اما تحقیق و پژوهش 
در این زمینه تا رسیدن به نتیجه قطعی ادامه دارد. 

بر اساس این گزارش، دختر ۱4 ساله انگلیسی پس از تزریق واکسن سرواریکس که برای پیشگیری از 
بیماری مقاربتی ویروس پاپیلوما )HPV( تجویز می شود،  دچار حالت بیماری شد و پس از مدتی در 

بیمارستان درگذشت. 
انگلیس  برنامه ملی مصون سازی است که در مدرسه ای در مرکز  از یك  این واکسن بخشی  تزریق 

انجام گرفته است. 
متخصصان پزشکی این کشور اعالم کردند: تا زمانی که تمام فاکتورها و حقایق در این حادثه بررسی 

و شناسایی نشوند نمی توانیم به طور قطع بگوییم که عامل این مرگ تزریق واکسن بوده است. 
اما تحقیقات کامل و فوری در خصوص کشف علت این حادثه غم انگیز آغاز شده است. 

خبر مرگ این دختر نوجوان در حالی منتشر شد که مقامات بهداشتی آمریکا در حال تصمیم گیری برای 
فروش این واکسن در کشورشان بودند. 

شامل  خفیفی  عالئم  واکسیناسیون  از  پس  انگلیسی  مدرسه  این  دختران  از  اندکی  تعداد  است،  گفتنی 
سرگیجه و تهوع ناشی از تزریق واکسن بروز دادند. 

پسر 14 ساله آمریکایی 4 سال در کمد دیواری زندانی بود
مادری که پسر ۱4 ساله خود را 4 سال در کمد دیواری خانه اش زندانی کرده بود، دستگیر شد. 

بر اساس گزارش پلیس ایالت اوکالهما در آمریکا، این نوجوان دچار سوء تغذیه بوده و بر روی بدنش تعداد 
زیادی آثار زخم و آزار بدنی دیده شده است. 

مادر ۳7 ساله این پسر ۱4 ساله و دوست ۳۸ ساله اش پس از فرار وی از خانه دستگیر شدند. 
این نوجوان به مأموران پلیس گفت: آثار زخم بر روی بدنش بر اثر ریختن الکل و آتش زدن آن قسمت ها به 

وجود آمده است و بقیه زخم ها بر اثر بسته شدن با طناب و کتك خوردن با کابل ایجاد شده است. 
وی هرگز به مدرسه نرفته و بیشتر این 4 سال اخیر را درکمد دیواری خانه محبوس بوده است. 

این نوجوان برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.   
     

محاکمه 5 نوجوان انگلیسی به اتهام 
تجاوز به دختری 15 ساله

گروهی از پسران نوجوانان اوباش انگلیسی به اتهام تجاوز به دختری ۱5 ساله در دادگاه محاکمه 
شدند.

۳ پسر متهم ۱۳، ۱۶ و ۱7 سال سن داشته و تحت نظارت پلیس به سر می برند و دو پسر ۱۶ ساله 
دیگر هم به قید وثیقه از زندان آزاد شده اند. 

این افراد اوایل صبح پنج شنبه در بولتون به ارتکاب این جرم دست زده بودند و در جلسه محاکمه 
اولیه آن ها در دو وقت جداگانه برگزار شد. 

به نوشته فاکس نیوز دو پسر ۱۶ ساله با دستبند و تحت حفاظت نیروهای امنیتی به جایگاه متهمان 
هدایت شده اند و تنها نام خود و تاریخ تولد خود را بیان کرده اند. 

خانواده ها نیز که در دادگاه حاضر بوده اند شاهد محاکمه اولیه این افراد بودند. 
پس از این محاکمه ۲ پسر ۱۶ ساله به قید وثیقه و به شرط این که در نشانی اعالم شده سکونت 

کرده و بین ساعات 7 شب تا 7 صبح از خانه خارج نشوند، آزاد شدند. 

متهم ۱۶ ساله در اعترافاتي تکان دهنده راز قتل را توضیح داد 
 

دختر نابغه چرا نقشه قتل پدرش را طراحي کرد 
دختر نابغه براي اینکه خودش را از افکار شیطاني پدر در امان نگه دارد نقشه هولناکي را طراحي کرد 
و او را به قتل رساند. راز این جنایت پس از آن فاش شد که کارآگاهان پلیس آگاهي استان فارس پي 
بردند اعضاي خانواده یك مقتول افغان درباره قتل ضد و نقیض گویي هاي زیادي دارند و سعي مي 

کنند حقیقت ماجرا را پنهان نگه دارند. 

کشف جسد
بامداد روز چهارم مهرماه ماموران پلیس آگاهي شهر صدرا به یك خانه ویالیي رفتند. اعضاي خانواده 
به آنها خبر داده بودند جنایتي در ویال به وقوع پیوسته است. افسران پلیس پس از حضور در قتلگاه 
جنازه مردي میانسال را دیدند که در بخش سرایداري خانه رها شده و آثار دو ضربه چاقو در کمر و 
سینه او قابل مشاهده بود. مقتول، همسر و سه دخترش سرایدار خانه ویالیي بودند و این جنایت نمي 
توانست با انگیزه مالي و سرقت رخ داده باشد بنابراین تنها محرکي که امکان داشت فردي را براي آدم 
کشي در نیمه شب تحریك کند و او را به خانه سرایداري بکشاند خصومت شخصي بود. اما خانواده 
مدعي  و  دادند  نمي  داشت  نام  گل محمد  که  میانسال  مرد  قتل  درباره چگونگي  پاسخ روشني  قرباني 
بودند دو مرد ناشناس ناگهان به منزل شان هجوم بردند و قتل را رقم زدند. آنها براي اثبات گفته خود 
به شیشه هاي شکسته خانه اشاره کردند و توضیح دادند مهاجمان با شکستن پنجره وارد منزل شان 
شدند. این ادعا در صورتي مي توانست صحت داشته باشد که مدارک و نشانه هاي دیگري نیز مبني بر 
ورود غریبه به منزل پیدا مي شد یا الاقل پلیس سرنخي را پیدا مي کرد که نشان دهنده درگیري مقتول 
با قاتالن ناشناس بود اما گل محمد بدون هیچ کشمکش تسلیم قاتل شده بود و گویي قاتل یا قاتالن را از 

پیش مي شناخت و از طرفي ردي نیز از غریبه ها وجود نداشت. 
اعتراف

در چنین شرایطي نخستین گزینه یي که در پرونده هاي جنایي مطرح مي شود وقوع همسرکشي است. 
به همین خاطر زن گل محمد بازداشت شد. او در بازجویي هاي اولیه همان ادعاي قبلي اش را تکرار کرد 
اما هر بار بخشي از گفته هایش تغییر و فراموش مي کرد در بازجویي هاي قبلي قطعات پازلش را چگونه 
چیده بود. همین امر ظن نسبت به زن میانسال را شدت بخشید تا اینکه او ناگزیر به اقرار شد. اما اعتراف 
وي علیه خودش نبود بلکه همسر گل محمد دختر ۱۶ ساله اش به نام مرجان را به عنوان قاتل معرفي کرد 
و پس از آن بود که دختر دانش آموز بازداشت شد و از سوي بازپرس شعبه ۸ دادسراي جنایي تحت 
بازجویي قرار گرفت. این دختر از نظر روحي و رواني به شدت آشفته بود. او اتهام قتل پدرش را قبول 
داشت و مي گفت از کاري که کرده به هیچ وجه پشیمان نیست. اما چه انگیزه یي مي توانست دختري ۱۶ 

ساله را تا این حد به سمت خشونت سوق بدهد. 
دختر نابغه

قبل از آنکه انگیزه جنایت فاش شود الزم بود تحقیقاتي درباره مرجان صورت بگیرد که آیا او از نظر 
رواني سالم است و اینکه در خانه با چه مشکالتي دست و پنجه نرم مي کرد و زندگي اش را چگونه 
مي گذراند؟ بررسي زندگي مرجان نشان داد او یکي از دانش آموزان نابغه مقطع تحصیلي راهنمایي 
است که سال تحصیلي گذشته با معدل 5/۱۹ قبول شده بود. او به زبان انگلیسي نیز مسلط بود و به 
گفته اولیاي مدرسه اش به خوبي مي توانست این زبان را حتي تدریس کند. عالوه بر این مرجان عاشق 
موتورسواري بود و در این کار نیز تبحر داشت. تمام این یافته ها از سالمت رواني دختر نوجوان حکایت 
داشت و به نظر مي رسید او در زندگي مشکل خاصي نداشته است اما وقتي خود این دختر زبان باز 
و اسرارش را عیان کرد مشخص شد وي در چه شرایط زجرآوري زندگي مي کرده است. مرجان در 
اعترافاتش گفت؛ پدرم فساد اخالقي داشت. او چند بار در غذاي من و خواهرانم سعي کرد مواد بیهوش 
کننده بریزد و ما را مورد آزار جنسي قرار بدهد اما موفق به این کار نشد. او نگاه هاي زشت و زننده 
یي به من و دو خواهرم داشت و فساد اخالقي او باعث شده بود من و یکي از خواهرانم چند بار اقدام به 
خودکشي کنیم. حتي من یك بار رگ دستم را بریدم اما مادرم فهمید و مرا نجات داد. بعضي شب ها وقتي 
ناگهان از خواب مي پریدم پدرم را در حالي باالي سرم مي دیدم که افکار شیطاني در سر داشت. دیگر 
نمي توانستم این زندگي را تحمل کنم. متهم به قتل ادامه داد؛ مادرم از شرایط زندگي من و خواهرانم خبر 
داشت اما از ترس پدرم ناچار بود سکوت کند. براي همین راه نجاتي براي من وجود نداشت تا اینکه نقشه 
قتل پدرم را طراحي کردم. اگر او را آن شب نمي کشتم قطعًا شب دیگري این کار را انجام مي دادم. مي 
خواستم با این کار آرامش را به زندگي مان برگردانم. نمي دانستم دستم رو مي شود و مرا به زندان مي 
برند. مرجان درباره نحوه قتل توضیح داد؛ شب حادثه پدرم خواب بود. من سه چاقو برداشتم و باالي 
سرش رفتم. ترسیده بودم. چند دقیقه یي ساکت آنجا نشستم تا اینکه باالخره در یك لحظه ضربه یي 
به قفسه سینه او زدم. پدرم بیدار شد و همان طور که خونریزي مي کرد به طرف اتاق خواهرانم دوید. 
من هم ضربه دوم را به کمر او وارد کردم و بعد شیشه خانه را شکستم و به ۱۱۰ زنگ زدم. بنا به این 

گزارش دختر نوجوان پس از تشریح جزئیات قتل بازداشت شد و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد. 
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جدول و سرگرمی

فال هفته
د فروردین ماه: براي متولدین این ماه فهمیدن 
و درک کردن آدم ها زیاد مشکل نیست چرا که اغلب 
داراي حس ششم قوي هستند و گاه همین حس به آنها 
یاري میدهد تا از حوادث و بالیا بدور باشند . نگاهي 
که  میدهد  خبر  ماه  این  متولدین  زناشویي  زندگي  به 
آنها با همین امتیازات در انتخاب همسر معموال دچار 
اشتباه نمیشوند ولي گاه بدلیل احساسات و قلب پاک 

و رئوف دچار اشتباه نیز میشوند. 

متولدین اردیبهشت: اصوال متولدین این ماه    
آدمهاي بسیار خوش قلب و فداکاري هستند ولي گاه 
بدلیل بعضي لجبازیها خود را به دردسر مي اندازند . 
در زمینه کاري و مشکالت محیط کار، باید با سیاست 
عمل کرد . باید هماهنگي ایجاد کرد . در زمینه بعضي 
اختالف نظرها و یا زمزمه جدایي ها در میان سي در 
صد از متاهلین باید توصیه نمود عاقل باشید و محتاط 

.

متولدین خرداد: بدگویي هاي عده اي، متولدین 
این ماه را دچار خشم ساخته، چون خود اصال خوش 
قلب و مهربان هستند. هیچگاه نمي خواهند زندگي و 
روابط آدمها را بهم بریزند. از این گروه ها نیز نفرت 

دارند. حتي اگر وابسته شان باشند. 

د تیر ماه: متولدین این ماه، خصوصا خانم   
گروهي  که  بدانند  باید  زیبا  هاي  دخترخانم  و  ها 
روان  آنها  بدنبال  همیشه  شیریني  دور  مگسان  از 
هستند، مرتب زمزمه هاي عاشقانه و وسوسه انگیز 
دارند چون خالقیت هاي این گروه سبب حسادت و 

حساسیت و یا نظرتنگي هاست. 

دو  غیبتهاي  و  ها  بدگویي  ماه:  مرداد  د   
از  گروهي  صمیمي  روابط  گردیده  سبب  نفر  سه 
متولدین این ماه با دوستان و فامیل و گاه همکاران 
دچار تیرگي شود. براي حل این مشکل ابتدا باید این 
آدمهاي مسموم را شناسایي و رسوا نمود و سپس 
چنین  اجازه  تازه  هاي  پل  برقراري  و  توضیح  با 

دخالتها و سمپاشیهایي را نداد. 

این  مجردهاي  از  خیلي  ماه:  شهریور  د 
گیري  تصمیم  حال  در  نامزدي  و  ازدواج  براي  ماه 
هستند. برخي در زمینه مسائل احساسي دچار بن 
بست هایي شده اند در کل این گروه باید با احتیاط 

و دوراندیشي تصمیم بگیرند. 

این  متولدین  فداکاري  روحیه  ماه:  مهر  د 
از قلب پاک و  ماه در مورد خانواده و فامیل نشان 
و  مهرباني  قدر  آنها  دارد و کاش همه  مهربان شان 
فداکاري این عده را بدانند. اگر حتي جوابگو نیستند 

حداقل سبب آزارشان نشوند. 

د آبان ماه : براي خیلي از متولدین این ماه 
که بدالیلي از زندگي مشترک خسته و کسل شده اند 
وسوسه هایي پدید آمده که تن به جدایي برسد. این 
گروه باید با بررسي زندگي خود امتیازات و کمي و 
کاستیها تصمیم نهایي را بگیرند چرا که در بازگشت 
به زندگي مجردي و آن درگیریهاي قبلي براي خیلي 
از متاهلین امروز دیگر کارساز و دلچسب نیست و 
بهتر است از این وسوسه ها بدور باشند و یا ترتیب 
مسائل  حل  در  منطقي  هاي  صحبت  ها،  مسافرت 

بکوشند. 

د آذر ماه : با رفت و آمدهاي جدید، آشنایان 
در  نیز  تازه  جدلهاي  و  بحث  و  بگومگوها  تازه، 
آمد. مسلما  ماه بوجود خواهد  این  متولدین  زندگي 
سبب  قلبي  خوش  و  مقاومت  و  دوستي  تفاهم، 
غیر  در  شود.  زود حل  خیلي  رویدادها  این  میشود 
ریختن  بهم  سبب  آن  گسترش  و  ادامه  صورت  این 

زندگیها میشود. 

در  ماه  این  متولدین  از  خیلي  ماه:  دي  د   
رسیدن به خواسته ها و آرزوهاي خود عجول هستند. 
همین روحیه سبب شده گاهي براي کسب موقعیتها به 
بیراهه بروند و یا از مسیر پرفراز و نشیب و سختي 
عبور کنند و گاه به بن بست برسند. همین روحیه در 
را  عده  این  از  برخي  نیز  ثروت  آوردن  بدست  زمینه 

دچار دردسر میسازد. 

د بهمن ماه: اگر به متولدین این ماه امکانات   
مي  اعجاز  کارها  بعضي  از  معموال  داده شود  مالي 
از  خود  توانایي  و  خالقیتها  با  بقولي  یا  و  آفرینند 
هیچ همه چیز میسازند. به همین جهت به متولدین 

صالح و مطمئن این ماه باید میدان داد. 

رویدادهاي  و  حوادث  بعضي  ماه:  اسفند  د   
اخیر سبب شده روحیه شاد و آرام خیلي از متولدین 
این ماه کسل و عصبي و نا امید شود. معموال در این 
میان برخي آدمهاي نه چندان خوش قلب و یا حداقل 
بدبین به همه چیز و همه کس سبب ساز هستند و با 
تاثیر  رفتار و کردار و حرفهاي خود بروي اطرافیان 
این ماه آدمهاي  منفي میگذارند. خوشبختانه متولدین 
زود  خیلي  و  هستند  شکني  سنت  و  مقاوم  و  قاطع 

میتوانند از این گونه آدم هاي منفي دور شوند. 

تدریس خصوصی ویولون در منزل شما

07916891410

 خود هیپنوتیزم،   شناخت و 
تسلط بر نیروی ذهن

075 95 16 11 89  
07 88 99 77 623
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بررسي روانشناختي ادعاها درباره مالقات با بیگانگان 

 

گزارش هاي مالل آور 
برخوردهاي نزدیك 

 
فردریك مالمستروم - ترجمه؛ الهیار امیري

از لحاظ تاریخي توسط ربوده شدگان  توصیف چهره هاي بیگانه یي که 
یوفوها )شيء پرنده ناشناس که ما آن را به طور کلي در فارسي بشقاب 
پرنده مي نامیم( گزارش مي شود، دیگر به طور مالل آوري یکنواخت شده 

است. در گذشته هاي دور »برخوردهاي نزدیك« 
به عبارت رایجي در واژگان یوفوشناس ها تبدیل 
شده بود و ربوده شدگان مدعي، ربایندگان خود 
را انسان نماهایي با سر پیازي شکل و چشماني 
و  بیني  قائم  هاي  سوراخ  درشت،  حد  از  بیش 
در  آیا  کردند.  مي  توصیف  خاکستري  پوستي 
کنار دم دست ترین توضیح که آنها را توصیف 
دیگري  توضیح  داند،  مي  بیگانه  نژاد  یك  واقعي 

براي این یکنواختي ظاهرشان وجود دارد؟

گزارش بیگانه ها
چهره کهن الگوي یك بیگانه که اکثراً توسط ربوده شدگان گزارش شده، 
اغلب زماني به یاد آورده مي شود که قرباني در یك حالت نیمه خواب یا 
تحت بازگشت هیپنوتیزمي است. شکل ۱ یك چهره الگو را نشان مي دهد 
در  روانشناس  بیکر«  »رابرت  با  مصاحبه  در  شدن  ربوده  مدعي  یك  که 
که  دهد  نشان مي  را  دیگري  الگوي  ۲ هم چهره  سال ۱۹۹۳ کشید. شکل 
یکي از مراجعان من کشیده است. من و همکارم »ریچارد کافمن« در سال 
۱۹7۹ پژوهشي را درباره ابعاد جسمي بیگانگان گزارش شده چاپ کردیم. 
نمونه هاي تصادفي از میان ۳۰ بیگانه نشان داد صد درصد آنها ظاهري 
انسان نما داشته اند با قد متوسط ۱55 سانتیمتري، یعني قدي حدود یك زن 
متوسط. عالوه بر این ۸۰ درصد نمونه هاي ما چهره الگو را داشتند؛ چشم 
هایي تقریبًا مورب و جهت دار، سوراخ بیني دوتایي و چهره یي برآمده که 

یا نشاني از دهان در آن دیده نمي شود یا حضور کم اثري دارد.

الگوي غریزي شناخت دیداري
دیداري  شناخت  غریزي  الگوهاي  از  جانوران  نوزادان  از  بسیاري 
دریافت  رفتارشناس  تینبرگن«  »نیکو  که  زماني  از  قرن  نیم  برخوردارند. 
جوجه هاي تازه از تخم درآمده، ناخودآگاه خود را در برابر سایه هایي 
شبیه شکارچي ها مثل قوش ها جمع و جور مي کنند، گذشته است. همین 
جوجه ها نسبت به سایه هایي مشابه غیرشکارچي ها مثل غازها بي توجه 
بودند. شناخت چهره یي انسان توانایي بسیار تخصیص یافته یي است و 
به نظر مي رسد پیش از تولد، در نواحي اختصاصي پردازش دیداري مغز 
شکل مي گیرد. با این حال توانایي نوزاد انسان در تشخیص و تمایز بین 
چهره هاي آشنا و ناآشنا تا زمان دوماهگي گسترش نمي یابد. تا آن زمان 
یا عجیب  طبیعي  ناآشنا،  یا  آشنا  نزدیکي خواه  هر چهره  به  تقریبًا  نوزاد 
البته  به دلخواه واکنش نشان مي دهد.  یا ماسك هالووین  مادر  و غریب، 
ظاهراً تمام این چهره هاي انسان وار، در دو ویژگي نسبتًا عام و ناواضح 

مشترکند؛ بیني و یك جفت چشم.

به نظر مي آید ظاهري غیرعادي که توجه نوزاد را جلب مي کند، حضور 
دو لکه درشت افقي یا »چشم ها« است. ظاهراً نوزادان نسبت به یك یا سه 
لکه بي توجه اند. عالوه بر این »اکارد هس« محقق پیشگام مردمك سنجي 
معتقد است نوزادان توجه خاصي به اندازه مردمك هاي میان این »چشم 
ها« دارند. آنها به مردمك هاي درشت تر نسبت به مردمك هاي کوچك تر 
بیشتر توجه نشان مي دادند. نشانه دیداري که بیش از همه توجه نوزادان 

را جلب کرد، دو مردمك درشت ترسیمي شکل ۳ بود.

نخست الگوي چهره زن
»بوشنل« به جاي استفاده از لکه ها یا مردمك هاي ترسیمي، از یك »نخست 
الگو«ي )prototype( چهره زن جوان بهره برد که مو و گوش هایش را مثل 
شکل 4 با یك پارچه سفید پوشانده بود. به نظر رسید نوزادان نورسیده 
نتوانستند بین این نخست الگوهاي چهره تفاوتي بگذارند، اگرچه پس از آن 
به زودي فراگرفتند بین چهره ها با نشانه بیروني موها تمایز قائل شوند. 
با این حال توانایي تشخیص این نخست الگوي بي گوش و بي مو ظاهراً 
در هیپوکامپ در ناحیه غیرقشري مغز قرار گرفته است. در ظاهر توانایي 
نوزاد در تشخیص یك چهره کلي، از لحاظ تکاملي کاماًل بنیادي است. طبق 
این تحقیق نوزاد ابتدا با یك »نخست چهره« زن که از لحاظ دیداري در مغز 
میاني تشکیل شده آغاز مي کند و پس از آن از نواحي قشري بهره مي برد 

تا نشانه هاي اضافي تشخیصي دیداري مثل موها و گوش را هم بیفزاید.

نوزادان توانایي هاي دیداري محدودي دارند
در میان متون علمي بین اینکه نوزاد به شدت نزدیك بین متولد مي شود 
ادعاهاي متضاد، همه  به رغم  یا دوربین اختالف چشمگیري وجود دارد. 
پذیرفته اند که نوزاد به اشیاي 7 تا ۲5 سانتیمتري در مقابل چشمانش توجه 
مي کند و نسبت به هر فعالیت خارج از این قلمرو عمومًا بي توجه است. با 
این حال قلمرو توجه نوزاد به سرعت افزایش مي یابد و در یك تا دو روز 
پس از تولد شاید به یك متر و بیشتر مي رسد. همچنین بینایي نوزاد اساسًا 
مبهم است، مثل اینکه از میان مه نگاه مي کند. با توجه به درک رنگ نوزادان 
که بنا به زماني که تمرکز دارند سنجیده مي شود، توانایي تمایز بین رنگ 

به  بیشتر متمایل  آنها  بینایي  به نظر مي رسد  ندارند.  را در یك زمان  ها 
تشخیص بین سایه هاي خاکستري است. به گفته »اتکینسون«؛ »یك نوزاد 
تشخیص رنگ ندارد یا تشخیص اش ضعیف است.« وي در ادامه مي افزاید؛ 
»آستیگماتیسم در میان نوزادان بسیار شایع است. بزرگساالن مي دانند که 
دهد.  مي  تصویر  به  محوي  ظاهر  و  است  آزاردهنده  خیلي  آستیگماتیسم 
با این حال آستیگماتیسم نوزادان ظاهراً تنها محوي مشاهده حاشیه تمام 

تصاویر، در بیرون از محدوده تمرکز است.«

اولین چیزي که نوزاد مي بیند
بیند و به خاطر مي  اولین و بیشترین چیزهایي که یك نوزاد مي  از  یکي 
سپارد چهره مادرش است. در شکل ۶ چهره زن جوان شکل 5 را به چهره 
یي تغییر دادم که تصور مي شود نوزاد آن را مي بیند. چهره تغییریافته 
ببیند.  این گونه  انتظار داریم نوزاد  از فاصله نزدیکي نشان داده شده که 
شکل  در  بیگانه  »الگوي«  چهره  مقایسه  به  را  خواننده 
به  کنیم.  مي  دعوت  »نوزاد«  دید  از  چهره  و  قبل  هاي 
الگوي  چهره  یك  دهد  مي  نشان  چهره  این  من  عقیده 

غریزي وجود دارد که مشابه چهره بیگانه یوفو است.

تغییر چهره مادر به چهره بیگانه یوفو
من از کمك یك زن جوان سالم و حدوداً ۳۰ ساله سن 
نمونه مادر یك نوزاد بهره بردم. از او با فالش مستقیم 
و از رو به رو عکس گرفتیم تا سایه ها را کاهش دهیم 
از  بعد  برسانیم.  حداقل  به  را  موهایش  اثر  همچنین  و 
آن عکس دیجیتالي اش را در مقیاس هاي خاکستري به 
حدود ۱5۰ پیکسل و زاویه دید 5۰ درجه تغییر دادیم. 
در نهایت چهره اش محو شد و چهره نهایي شبیه چیزي شد که یك نوزاد 

درست پس از تولد مي بیند. )شکل 7(

به نظر مي رسد اولین فرآیند شکل ۶ چهره یي مي سازد که در آن چشم 
ها و مردمك هاي مربوط به آن چشمگیرترین مشخصه هستند. محو بودن 
کند.  مي  ایجاد  انگیزتري  هول  اثر  آن،  کم  و شبیه سازي وضوح  حاشیه 
پنداشته مي  آمده  برون  و  نظر مي رسند  به  باال  به سمت  مایل  ها  چشم 
و  دهند  مي  از دست  را  خود  مدور  حالت  بیني  هاي  دوم، سوراخ  شوند. 
قابل  کمتر  دهان  هم  سوم  شوند.  مي  دیده  قائم  هایي  شکاف  صورت  به 
از پیش  نهایي شکل 7، دهان را بیش  تشخیص مي شود.تغییر در فرآیند 
غیرقابل تشخیص کرد، اما برخالف آن تشخیص چهره را بهبود بخشید. در 
واقع تغییر به چهره بیگانه زماني بیشتر احساس مي شود که مشاهده گر 

از گوشه چشم به تصویر نگاه کند.

زن سبز کوچک
در حقیقت نتایج تغییر تصاویر، پشتوانه این ادعا است که آن چهره هاي 
است.  کوچك  سبز  زنان  آن  از  کوچك  سبز  مردان  جاي  به  یوفو،  بیگانه 
قدرت تصور دیداري اغلب با واقعیت دیداري درهم مي آمیزد. این به هم 
قشر  از  مشابهي  نواحي  دیداري،  تصور  چون  است  درک  قابل  ریختگي 
بینایي و نواحي زیرقشري را پیوسته اشغال یا براي آنها رقابت مي کند. 
به نظر مي رسد رقابت بین این تصاویر ذهني و دیداري، در حالت رویا و 
نیمه خواب بیشتر از همیشه باشد یا به طور دقیق تر در نواحي هوشیاري 
که این دو حالت با هم مي آمیزند. بنابراین قابل انتظار است چهره بیگانه 
الگوي  از همان  نیمه خواب دیده مي شود،  یي که در حاالت رویامانند و 
تشخیص چهره بنیادي ایجاد شده باشد. شگفت آور نیست اگر الگوي چهره 
یك زن یوفوشکل هم پیش از این در مغز ما انسان ها برنامه ریزي شده 
باشد، درست مانند سیستم تشخیص شکارچي در جوجه هاي تازه از تخم 
درآمده. تشخیص فوري »نخست الگوي« چهره یك زن و به خصوص مادر 

نوزاد، به احتمال قوي یك مزیت ماندگار مهم است.
www.Skeptic.com
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ورزش ایران
  

توقیف غیررسمي روزنامه 
ورزشي براي اولین بار  

 
اولین روزنامه ورزشي در طول تاریخ مطبوعاتي ایران به نحو عجیبي 
از ادامه انتشار باز مي ماند. روزنامه ورزشي دنیاي فوتبال روز گذشته 
روي دکه هاي روزنامه فروشي دیده مي شد ولي این در حالي بود که 
خبر توقیف این روزنامه روي خروجي بسیاري از سایت هاي خبري به 
چشم مي خورد. هرچند معاونت مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي از این توقیف ابراز بي اطالعي کرد اما شنیده ها حاکي 
از آن است که این روزنامه ورزشي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي اخطار دریافت کرده است. علیرضا ملکیان معاونت مطبوعاتي و 
اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن ابراز بي خبري از 
توقیف این روزنامه ورزشي گفت؛ »روزنامه دنیاي فوتبال از سوي این 
معاونت توقیف نشده است.« در همین راستا حمیدرضا الهي مدیرمسوول 
یا شفاهي  کتبي  ابالغ  »تاکنون هیچ  داد؛  فوتبال توضیح  دنیاي  روزنامه 
روزنامه  بنابراین  است،  نرسیده  ما  دست  به  روزنامه  توقیف  بر  مبني 
فردا منتشر خواهد شد.« هرچند توقیف غیررسمي یا غیررسمي روزنامه 
این  اما موضع غیررسمي  ابهام قرار دارد  از  دنیاي فوتبال در هاله یي 
روزنامه توقف انتشار آن است. آنچه پاي این روزنامه و مسووالن آن 
را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي کشانده شش شکایت محرمانه از 
جمله سازمان تربیت بدني و فدراسیون و باشگاه هاي فوتبال از روزنامه 
دنیاي فوتبال و ارسال آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است. در 
حالي که شکایت از مطبوعات باید در دادگاه مطبوعات مطرح و رسیدگي 
شود، روزنامه ورزشي دنیاي فوتبال پس از آنکه دوره جدید کاري خود 
را با سردبیر تازه اش آغاز کرد چندین پرونده پرسر و صدا و جنجالي 
منتشر کرد که برخي از این پرونده ها شامل مباحث جادوگرها و ارتباط 
مالي  صورت  و  عملکرد  کشور،  فوتبال  هاي  باشگاه  مدیریت  با  آنها 
باشگاه هاي سایپا، فوالد، مقاومت و سپاهان و... بود. همچنین روزنامه 
ناصر  و  تراکتورسازي  باشگاه  خصوص  در  یي  پرونده  فوتبال  دنیاي 
از  پرونده  این  در  که  بود  به چاپ رسانده  باشگاه  این  مدیرعامل  شفق 
جابه جایي مالي توسط مدیرعامل این باشگاه خبر داده شده بود. پس از 
شکایت هاي متوالي از این روزنامه ورزشي وزارت ارشاد آخرین اخطار 
خود را به مسووالن روزنامه دنیاي فوتبال ابالغ کرد و متذکر شد اگر 
این جریان ادامه پیدا کند با اخطار بعدي حکم توقیف این روزنامه صادر 
خواهد شد. مسووالن دنیاي فوتبال در واکنش به این اخطار یادداشتي را 
در یکي از صفحات خود چاپ کردند و به این اخطار پاسخ دادند. یکي از 
مدیران روزنامه که نخواست نامش فاش شود، گفت؛ در یك تماس تلفني 
از مسووالن این روزنامه درخواست کردند روزنامه دنیاي فوتبال منتشر 
نشود در غیر این صورت حکم توقیف این روزنامه ورزشي صادر مي 
اطالع  تا  دارند  تصمیم  فوتبال  دنیاي  روزنامه  مسووالن  اکنون  شود. 

ثانوي از چاپ این روزنامه خودداري کنند.

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

شوک بزرگ ایران به جام ملت هاي والیبال 
والیبال  ملي  تیم   ۲-۳ پیروزي 
ایران مقابل چین نخستین شوک 
آسیا  ملت هاي  جام  به  بزرگ 
سومین  این  بود.  فیلیپین  در 
برابر  کشورمان  تیم  برد 
چیني ها در تاریخ مسابقات دو 
از  ایران  تیم است. ملي پوشان 
رقابت هاي  بازي  شروع  همان 
چین  قدرتمند  تیم  با  جانانه اي 
داشتند و به سختي در »ست« 

نخست نتیجه را ۲۸ بر ۲۶ واگذار کردند. با آغاز ست دوم این تیم ایران 
بود که چین را به دنبال خود کشاند و با نتیجه ۲5 بر ۲۰ این تیم را برد. 
امتیاز  تفاوت که چیني ها ۲۲  این  با  ست سوم همچنین شرایطي داشت 
چهارم  »ست«  در  مي دیدند  رفته  دست  از  را  بازي  که  چیني ها  گرفتند. 
تالش مضاعفي به خرج دادند و با برتري ۲5 بر ۲۲ کار را به ست پنجم 
کشاندند اما دفاع منسجم و سرویس هاي خوب بازیکنان کشورمان در 
ست پنجم اجازه نداد جمع امتیازات چین از عدد شش عبور کند تا یك 
برد بزرگ براي تیم ملي ثبت شود. تیم کشورمان امروز مقابل ویتنام به 

میدان مي رود. 

براي نخستین بار در تاریخ کشتي فرنگي روي داد 

اعتماد به جوانان و 
نایب قهرماني در جهان 
مجید حاتمي 

از  بعد  که  بود  رؤیایي  جهان  دوم  سکوي  روي  ایستادن 
واقعیت  به  ایران  فرنگي  کشتي  براي  انتظار  سال  سال هاي 
تبدیل شد و تیم ملي فرنگي ما توانست براي نخستین بار در 
از  را  جهاني  مسابقه هاي  دومي  عنوان  ترکیه،  از  بعد  تاریخ 
اعتماد  افتخار بزرگ و بي سابقه اي که مرهون  آن خود کند. 
به جوانان گمنام اما با انگیزه و توانمند این مرز و بوم است 
و البته تالش هاي مربي بزرگ و فهیمي چون محمد بنا که با 
جسارت و شجاعت هرچه تمام، جوان ترین تیم ممکن را راهي 

مسابقه هاي جهاني نمود. 
مجموع  از  شب  یکشنبه  »هرنینگ«  شهر  در  ما  فرنگي کاران 
مدال طال  به  یافتند. حمید سوریان  مدال دست   4 به  7 وزن 
به  علي اکبري  امیر  و  اخالقي  حبیب اهلل  علیزاده،  فرشاد  و 
مدال برنز جهان بوسه زدند و از سوي دیگر نیز دست امیر 
نوروزي، افشین بیابانگرد و مسعود هاشم زاده از مدال کوتاه 
ماند تا تیم کشورمان فقط با 5 امتیاز اختالف نسبت به تیم 
ترکیه در جایگاه دوم جهان بایستد. شنبه شب حبیب اهلل اخالقي 
عین  در  تمام  هنرمندي هرچه  با  کشتي گیر جوان کشورمان 
قهرمان  روس  میشین«  »الکسي  اول  دور  همان  در  ناباوري 
شهیر جهان و المپیك را شکست داد. ارزش کار اخالقي در 
غلبه بر این چهره قدرتمند روس به قدري باال بود که هیچ کس 
حتي خوشبین ترین کارشناسان و منتقدان هم فکر نمي کردند 
او بتواند جدي ترین مدعي این وزن که مدال هاي طالي جهان 

و برنز المپیك را در کارنامه دارد، از پیش رو بردارد. 

 شایستگي 
اخالقي با عبور از »میشین« لیاقت و شایستگي کسب طالي 
او  اما »رومن نومونوي« فرانسوي سد راه  جهان را داشت، 
شد و اجازه نداد قهرمان با اخالق کشورمان به فینال برسد. 
از  خاسایا«  »بدري  برابر  در  خود  نهایي  دیدار  در  اخالقي 
اما  گرفت،  قرار  کشور  این  باسابقه  ملي پوش  و  گرجستان 
زیباي  اجراي  با  و  کاماًل حساب شده  باز هم در یك کشتي 
یك بارانداز کشتي را در ۲ وقت از حریف خود برد و بدون 

دردسر روي سکوي سوم جهان ایستاد. 
در ۹۶ کیلوگرم نیز تیم کشورمان با غیبت قاسم رضایي به 
دنبال مهره قابل اعتماد دیگري بود تا بتواند مدال نقره رضایي 
در جهان را تکرار کند. امیر علي اکبري قهرمان جوانان جهان 
و مدعي ۸4 کیلوگرم بعد از آن که با اضافه وزن شدید مواجه 
شد، به توصیه محمد بنا در ۹۶ کیلوگرم تمرینات شبانه روزي 
خود را دنبال کرد و توانست کم کم در وزن جدید به یك مدعي 
تبدیل شود. او که تصور نمي کرد صعود به یك وزن باالتر تا 

این حد به او کمك کند، در مسابقه هاي قهرماني آسیا در تایلند 
در وزن ۹۶ کیلوگرم روي سکوي نخست رفت و از همان جا 
به یك پدیده جدید و چهره مدعي در ۹۶ کیلوگرم تبدیل شد. 
دانمارک  جهاني  مسابقه هاي  در  شنبه  روز  اکبري  امیرعلي 

کشتي هاي خیره کننده اي گرفت و رقیبانش را 
یکي یکي شکست داد اما برابر حریف مجاري که تجربه زیادي 
همچون  تا  خورد  شکست  دارد،  برون مرزي  مسابقات  در 
»اصالن بك خوشتوف« قهرمان روسي المپیك ۲۰۰۸ پکن در 
گروه بازنده ها کار خود را براي کسب مدال برنز دنبال کند. 
علي اکبري در دیدار رده بندي »سالوادزه« از ازبکستان را از 

پیش رو برداشت و به مدال برنز وزن خود دست یافت. 
در روز پایاني این مسابقه ها باز هم کشتي فرنگي ما از مدال 
بي نصیب نماند و در حالي که ۳ نماینده کشورمان در اوزان 
مدال  یك  به  رفتند  تشك  روي  بر  کیلوگرم   ۱۲۰ و   74  ،۶۶
برنز دیگر دست یافتند. در وزن ۶۶ کیلوگرم افشین بیابانگرد 
کشتي گیر خوش چهره اردبیلي در عین ناباوري و در میان 
حیرت همه اصحاب کشتي دوبنده تیم ملي را به حکم محمد 

بنا از آن خود کرد. 
خوبي  خیلي  کشتي هاي  جهاني  مسابقه هاي  در  بیابانگرد 
بلغاري  امینوف«  »امین  جمله  از  رقباي سرشناسي  و  گرفت 
را شکست داد اما نتوانست از سد »فرید منصوراف« قهرمان 
حال  هر  به  بگذرد.  آذربایجان  از  المپیك  و  جهان  نامدار 
بیابانگرد با وجود شکست مجدد مقابل »قنبریان« ارمنستاني 
به امتیاز ارزشمندي دست یافت و توانست براي تیم مثمرثمر 

واقع شود. 

 ممکن از غیرممکن 
در وزن 74 کیلوگرم فرشاد علیزاده همان کشتي گیر طالیي 
و  قهرمان  پدري  سایه  در  که  آسیا  قهرماني  مسابقه هاي 
کشتي بلد در مسیر کسب موفقیت قرار گرفته بود جدي ترین 
مي رفت  به شمار  دانمارک  در  ملي  تیم  دوبنده  کسب  مدعي 
ولي باید اعتراف کرد که هیچ کس فکرش را هم نمي کرد که تیم 
ما با علیزاده بتواند در کشتي فرنگي آن هم در ضعیف ترین 
از  علیزاده  که  کند  کسب  جهاني  مدال  اخیر  سال هاي  وزن 
غیرممکن ها ممکن ساخت. شاید اگر ناداوري ها در کشتي او با 
»مارک مارسن« دانمارکي وجود نداشت علیزاده مي توانست 
هم  جهاني  برنز  قطعًا  ولي  بزند  بوسه  هم  جهاني  طالي  به 
نیست.  از طال  ندارد و کمتر  او  باالي  ارزش هاي  تأثیري در 
علیزاده در »هرنینگ« و در کشتي نهایي خود نمایش ایده آلي 
از کشتي فرنگي را به اجرا گذاشت و بر حریف آذربایجاني 
غلبه کرد تا با دست پر به کشور بازگردد. در ۱۲۰ کیلوگرم 
انتظارها از هاشم زاده فراتر از نتایج او بود و همه پیش بیني ها 
و امیدواري ها به او، نقش بر آب شد. محمد بنا افسوس خورد 
این وزن مثل 5 وزن قبلي از کشتي گیران جوان  که چرا در 
بیشترین  با  ایران  تیمي،  مجموع  در  نکرد.  استفاده  گمنام  و 
مدال کسب شده بعد از ترکیه در جایگاه دوم جهان ایستاد و 
به افتخاري بي سابقه در کشتي فرنگي جهان دست یافت. به 
عبارت دیگر این بهترین مقام کشتي فرنگي ما در طول تاریخ 
بود و پیش از آن نیز تیم ما با محمد بنا موفق به کسب عنوان 

سوم جهان شده بود. 

ورزشی ایران و جهان



هفته نامه پرشین39 جمعه 3 مهر ماه 1388   -  شماره 115

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

www.iranianstudy.com
ورزشی ایران و جهان

پدران و پسرانی که خوش درخشیدند

خانواده های موفق 
در فوتبال جهان

برخی  که  بوده  مختلفی  جریانات  شاهد  همواره  جهان  فوتبال 
سازگار با مزاج هواداران و برخی دیگر به عدم رضایت آنها منجر 
گردیده است. نقل و انتقاالت بازیکنان، کوچ مربیان و واگذاری تیم 
ها از جمله مسائلی که همیشه در این رشته مهیج حواشی بسیاری 
به معرفی چند  این مقاله قصد داریم  اما در  پدید آورده است  را 
پدر و پسر که در فوتبال روز دنیا حضور نسبتًا موفقی داشته اند 
تیم  از نحوه عملکرد  تحلیل کوتاهی  به  این گزارش  بپردازیم. در 
هایی که حضور داشته اند و نیز به جام های کسب شده توسط 
بخش  اولین  امروز  پرداخت.  خواهیم  فوتبالیست  پسران  و  پدر 
این گزارش را ارائه می نماییم. این افراد در فوتبال جهان نسبتًا 
سرشناس بوده و یا هستند. مالدینی ها، کرایف ها و کودچینی ها 

تعدادی از این افراد هستند. 

● چزاره و پائولومالدینی 
ایتالیایی می پردازیم. این پدر و  ابتدا به معرفی خانواده مالدینی 
پسر یعنی چزاره و پائولو به عنوان بازیکن و کاپیتان تیم میالن 
عناوین مختلفی را کسب کرده و نامی در فوتبال جهان برای خود 
دست و پا کرده اند. این ۲ شاهکار فوتبال ایتالیا تا 4۰ سالگی در 
حرفه  به  بازی  بر  عالوه  مالدینی  چزاره  داشتند.  فوتبال حضور 
به  بازیگری  اتمام دوره  از  پرداخته است. وی پس  نیز  مربیگری 
عنوان مربی مشغول به کار شد. پائولو مالدینی حدوداً ۲4 سال به 
فوتبال پرداخت و در پایان فصل قبل از فوتبال خداحافظی کرد. 
او جام های مختلفی را با تیم میالن و تیم ملی ایتالیا کسب کرد و 
از نظر بازی و کیفیت فنی در سطح بسیار باالیی قرار داشت. از 
پائولو به عنوان یك نابغه و استثنا در فوتبال یاد می کنند که با 
وجود سن باال از کیفیت فنی باالیی نیز برخوردار بود و توانست 

نزدیك به ۱۰۰ جام با تیم ملی و باشگاهی اش به دست آورد. 

● برایان و نایجل کلو 
برایان کلو یك مهاجم پرکار و انرژیك برای میدلزبرو و ساندرلند 
به  بود که  او زمانی  اما موفقیت واقعی  بود  طی مدت حضورش 
عنوان مربی در دربی کانتی حضور داشت. این تیم با مربیگری 
وی توانست به مقام اول لیگ برتر نائل آید. پس از چندین سال 
جام  اولین سال حضورش  در  فارست  ناتینگهام  با  توانست  وی 
قهرمانی را به دست آورد اما بزرگترین افتخار و موفقیت وی به 
کسب ۲ جام اروپایی پیاپی با تیم ناتینگهام فارست برمی گردد. 
نایجل فوتبال خود را زیر نظر پدر در تیم ناتینگهام فارست آغاز 
موفقی  حضور  نیز  لیورپول  در  بود  خوبی  مهاجم  که  وی  کرد. 
داشت. او به عنوان بازیکن-مربی در تیم بارتون آلبیون برای مدت 
چند سال حضور داشت. در پایان عمر فوتبالی اش در سال ۲۰۰۹ 

به عنوان مربی دربی کانتی از مستطیل سبز خداحافظی کرد. 

● آرنور و ایگور گودیانسن 
شاید این یك استثناء جالب از ترکیب پدر و پسر در فوتبال باشد. 
این دو در بازی های بین المللی به عنوان ۲ یار همتیمی با یکدیگر 
بازی می کردند. در بازی دوستانه میان تیم های ایسلند و استونی 
ایگر به جای پدرش آرنور به بازی آمد. ایگر بسیار مشهور است و 

در تیم های بزرگی همچون بولتون و چلسی حضور داشته است. 
وی حتی با تیم بارسلونا حضور در لیگ قهرمانان را تجربه کرده 
است. از این رو خیلی ها ممکن است آرنور را نشناسند و ندانند 
که او یك مهاجم بوده و نزدیك به 7۰ جام با ایسلند برده است و 
اکنون هم به عنوان مدیر برنامه های پسرش یعنی ایگر مشغول 

به فعالیت است. 

● آنتیموس و میشالیس کاپسیس 
آنتیموس کاپسیس یکی از اعضای تیم باناتینایکو بود. وقتی که این 
تیم مقابل آژاکس با نتیجه ۲ بر صفر بازی فینال لیگ اروپا در سال 
۱۹7۱ را به حریف واگذار کرد آنتیموس که در این بازی در خط 
اما وی  دفاعی بازی می کرد به اشتباه دروازه خودی را گشود 
باوجود این گل موفق شد برای یونان حدود ۳۰ جام را کسب نماید 
و در ۸۰ بازی برای تیمش بازی کند. پسر وی یکی از اعضای تیم 
یونان  قهرمانی  به  بود که منجر  یونان در مسابقات یورو ۲۰۰4 
شد. میشالیس همانند پدرش یك مدافع بود که در ۳۰ بازی ملی 

حضور داشت. 

● میگوئل و ژابی آلونسو 
میگوئل آلونسو بازی های جالب و زیبایی را برای رئال سوسیه 
داد در دهه 7۰ و ۸۰ انجام داد. وی در خط هافبك انجام وظیفه 
می کرد. او به همراه سوسیه داد ۲عنوان قهرمانی لیگ را به دست 
ملی  تیم  به  در سال ۱۹۸۲  بارسلونا  در  از حضور  و پس  آورد 
دعوت شد و این تیم را همراهی کرد. وی مدتی را به عنوان مربی 
در تیم باسك حضور داشت. ژابی آلونسو نیز حضور موفقی را در 
سوسیه داد داشت و پس از آن به لیورپول پیوست. بعد از 5 سال 
حضور موفق در آنفیلد اکنون به عنوان یکی از بهترین هافبك های 
جهان و یکی از یاران کهکشانی ها در سانتیاگو برنابئو محسوب 

می شود و او یکی از عوامل موفقیت های رئال مادرید بود. 

● سنیور و فرانك لمپارد 
از  پس  او  داشت.  حضور  وستهام  در  سال   ۱۸ لمپارد  سنیور 
خداحافظی ازمیادین به حرفه مربیگری مشغول شد. وی در تیم 
هامرز به عنوان دستیار مربی این تیم منصوب گردید.در این زمان 
برخالف  شد.  مشغول  پارک  درآپتون  بازی  به  پسرش  جونیور 
های  هافبك  از  یکی  و  است  بسیار مشهوری  بازیکن  پدرش وی 
کارآمد و بسیار بازیساز می باشد و در نقش گلساز حضور مثبتی 
در تیم چلسی دارد و بدون شك یکی از عوامل موفقیت تیم خود 
بوده و با این حضور مثبت تاکنون چندین جام مختلف را به همراه 

آبی های لندن کسب کرده است. 

● خوان رامون وخوان سباستین ورون 
و  البروخا  به  ترتیب  به  پسر  و  پدر  یعنی  سباستین  و  رامون 
البروجیتا منسوب هستند. اگرچه رامون برای آرژانتین در بازی 
بازیکن  یك  عنوان  به  را  اما وی  نداشته  المللی حضور  بین  های 
تکنیکی می شناختند. او وقتی در باشگاه های آرژانتین بازی می 
استودیانتس  تیم  با  وی  بود.  برخوردار  خاصی  شهرت  از  کرد 
توانست ۳بار لیبرتادورس را فتح کند. سباستین یك بازیکن بسیار 
موفق بوده است. وی خیلی زود به کشورش بازگشت و به پیروی 
از پدر به بازی در استودیانتس مشغول شد و سعی بر رقابت با 

پدر برای کسب لیبرتادورس با تیم استودیانتس داشت. 

● فابیو و کارلو کودیچینی 
فابیو کودیچینی یکی از دروازه بانان خوب ایتالیا بود که در دهه 
های 5۰ و ۶۰ و اوایل دهه 7۰ بازی می کرد. وی وقتی در میالن 
بازی می کرد به شهرت رسید و با به دست آوردن جام اروپا در 
سال ۱۹۹۶ به اوج رسید. کارلو پسر وی نتوانست جای پدر را در 
میالن و با حضور در این تیم بگیرد. او جام هایی را با میالن و 
چند باشگاه دیگر ایتالیایی کسب کرد که خیلی هم زیاد نبود. در 
نهایت وی به چلسی رفت. اگرچه او به تاتنهام پیوست لیکن نزدیك 

به ۱۰ فصل در این تیم به عنوان دروازه بان حضور داشت. 

● یوهان و یوردی کرایف 
در فوتبال نام یوهان کرایف نیازی به معرفی ندارد. یوهان یکی 
از بزرگترین و شاید بتوان گفت بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال 
کند  کسب  را  جهانی  جام  هیچ  نتوانست  او  متأسفانه  است.  هلند 
زیادی  های  موفقیت  وفاینورد  بارسلونا  آژاکس،  های  تیم  با  اما 
را کسب کرد. پسر وی، یوردی نام دارد که درتیم هایی از شهر 
بارسلونا عضویت داشت. او برخالف پسران سایرفوتبالیست ها 
به  یوردی  ای کسب کرد.  فوتبال حرفه  را در  موفقیت های کمی 
عنوان هافبك هجومی بارسلونا و منچستریونایتد مدتی را در این 

۲ تیم گذراند.

خداحافظي غول تنیس روسیه 
دوران  روزهاي  آخرین  که  روسي  سرشناس  تنیسور  سافین،  مارات 
جاري  فصل  پایان  در  بود  قرار  قبل  از  و  مي کند  طي  را  بازیگري اش 
در   ۲۰۰۹ تایلند  اوپن  تنیس  اول  دور  در  دیروز  بیاویزد،  را  راکت ها 
بانکوک که از واپسین مسابقات رسمي وي و به واقع از تورنمنت هاي 
وداع او به حساب مي آید، در برابر فیلیپ پترزشنر از آلمان به برتري 
۲-۱ دست یافت و به مرحله دوم راه یافت. او حریفي را برد که »سید« 
5 )شانس دار پنجم قهرماني( به حساب آمده بود. سافین که در دوران 
پرفراز و نشیب بازیگري اش دو گرنداسلم )یو.اس. اوپن ۲۰۰۰ و اوپن 
استرالیا ۲۰۰5( را فتح کرد، باید در مرحله بعدي روبه روي یك سوئیسي 
به نام مارکو چیو دینه لي بایستد که درست مثل وي ۳۰ ساله است. چیو 
متوالي  بانکوک در دو ست  تورنمنت  دیروز در مرحله نخست  دینه لي 
بر فلوران مایر از آلمان چیره شد. قرار است سافین تا یك ماه بعد هم 
در صحنه تنیس حرفه اي بماند و حتي در تورنمنت معتبر داخل سالن 
پاریس هم شرکت و بخت آزمایي کند. اگر دیروز سافین برنده شد و از 
مرحله اول به سالمت گذر کرد، یك تنیسور پرسابقه دیگر به اندازه او 
سانتورو  فابریس  وي  شد.  حذف  سافین  برخالف  و  نبود  خوش اقبال 
۳۶ ساله و فرانسوي بود که در مصاف با یوگني کورولف از روسیه 
۲-۱ شکست خورد. قرار است سانتورو نیز همپا با سافین در تورنمنت 
قریب الوقوع پاریس شرکت کند و میزان آمادگي اش را در این سن باال 

از نو بسنجد. 
واقعیت این است که سافین چوب نوسان هاي بیش از حد را در کارش 
خورد و هیچ گاه از استعدادهاي خود به حد اکمل بهره نجست وگرنه این 
غول ۹۸/۱ متري صالحیت فني الزم را براي کسب فتوحاتي بسیار بیشتر 
را هم داشت. بدترین خصلت او فراز و فرودهاي فراوان در کارش بود 
و ناگهان به مدت ۶ ماه بسیار بد بازي کرد و هیچ توجیه علمي نیز بر 
این فرآیند ارائه نمي شد جز این که کارشناسان به این نتیجه مي رسیدند 
و  نمي کند  تمرین  و  کوشش  کافي  اندازه  به  و  است  تنبل  ذاتًا  وي  که 
از  نمي توانیم  ببریم،  سافین  به  نسبت  گماني  هر  اما  است.  راحت طلب 
کنیم.  عبور  بي تفاوت  وي  کاراکتر  جذابیت  و  گاه  به  گاه  صداقت هاي 
مردي که در فینال یو.اس. اوپن ۲۰۰۰ پیت سمپراس امریکایي را برد و 
در راه فتح اوپن استرالیا ۲۰۰5 روژه فده رر بزرگ و سوئیسي را ناکام 
کرد. دیروز در بانکوک در مواجهه با خیل خبرنگاران گفت: »فکر مي کنم 
رسیده ام.  بود،  توانم  در  و  مي خواستم  ورزش  این  در  که  چه  هر  به 
بنابراین بهتر است وارد حیطه ها و عرصه هایي دیگر از زندگي شوم و 
خودم را در مدیوم هاي دیگر نیز بیازمایم. خارج از صحنه تنیس نیز یك 
دنیاي بزرگ و متنوع وجود دارد که جذاب است و نباید از آن غافل شد. 
من باید حرفه هاي تازه را بیاموزم و در عین حفظ رابطه و عشق ام به 
تنیس، در حیطه هاي دیگر هم به پیشرفت نائل شوم. خوشبختانه وقت به 
اندازه کافي براي بررسي این امر و نتیجه گیري در این خصوص دارم. 

نتیجه افکارم را بعداً به شما خواهم گفت!« 

پیراهن شماره یك آلمان به »ادلر« رسید 
دیروز »یواخیم لو« سرمربي تیم ملي فوتبال آلمان اعالم کرد که براي بازي 
جهاني  جام  مقدماتي  دور  روزهاي  واپسین  در  روسیه  با  تیمش  حساس 
۲۰۱۰ در قاره اروپا رنه ادلر را به عنوان دروازه بان نخست تیمش برگزیده 
است. این گزینش به واقع تا حدي اجباري و خارج از روندهاي عادي بوده 
است. زیرا »رابرت انکه« دیگر مدعي جدي پیراهن شماره یك ژرمن ها در 
5 هفته اخیر به خاطر ابتال به یك بیماري ناشناخته ویروسي کمتر تمرین و 
بازي کرده و تازه به صحنه بازگشته است و بیم آن مي رود که براي تقابل 
یا حمله وران تند و تیز و فني تیم گاس هیدینك هلندي در آوردگاه مسکو 
آماده نباشد. ادلر که پس از بازنشستگي اولیور کان و کنار کشیدن ینس لمن 
از دیدارهاي ملي یکي از 4 دروازه بان همیشگي در اردوهاي ملي آلمان بوده، 
این مسابقات  از  یکي  است.  نخورده  گلي  هیچ  دیدار ژرمن ها  دو  در  اخیراً 
بازي دوستانه با آفریقاي جنوبي بود و دیگري دیداري از دور مقدماتي جام 
جهاني در برابر جمهوري آذربایجان. دیدار سرنوشت ساز آلمان با روسیه 
در شهر  آن  از  بعد  روز  چهار  ژرمن ها  و  مي شود  برگزار  اکتبر   ۱۰ روز 
هامبورگ از فنالند پذیرایي خواهند کرد اما اگر تیم یواخیم لو مسابقه مسکو 
فنالند  با  دیدار  نتیجه  به  نیازي  و  کرد  قطعي خواهد  را  ببرد صعودش  را 
نخواهد داشت. »لو« دیروز به روزنامه پرتیراژ بیلد کشورش گفت: »انتخاب 
ادلر فقط به خاطر بیماري انکه نبوده زیرا وي همیشه یك گزینه قابل اعتماد 
و دروازه باني قابل تکیه بوده است و وقتي او را داخل دروازه مي گذارید، 
مي توانید اطمینان داشته باشید که معمواًل رخداد بسیار بدي اتفاق نمي افتد. 
من به او اعتماد کامل دارم. در عین حال باید متذکر شوم که انکه هم بعد 
از طي کردن دوره درماني اش و مصرف یك دوره کامل آنتي بیوتیك کاماًل 
خوب شده است اما آمادگي مسابقه اي الزم را براي حضور در میداني به 
این دشواري ندارد. من با او تلفني صحبت کردم و وي نیز این مسئله را 
پذیرفت و فکر مي کنم براي مسابقات بعدي ما با آمادگي کامل به صحنه هاي 
ملي برگردد.« در همین حال »انکه« اعتراف کرد از این که نتوانسته است به 
مسابقه اي به بزرگي آلمان – روسیه برسد و در حساس ترین مرحله غایب 
خواهد بود ناراحت است. وي که ۳۲ سال دارد، افزود: »بدیهي است که از 
غیبت در نبرد مسکو غمگین باشم اما مي توانم دالیل کار لو را درک کنم. من 
تازه تمرینات عادي ام را شروع کرده ام و به زمان نیاز دارم. امیدوارم که 

روزهاي خوبم هر چه سریع تر برگردند.« 
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ایرانیان                                   ۰۲۰77۰۰7۱74
کانون ایران                                             ۰۲۰۸74۶۳۲۶۹ 
جامعه ایرانیان                                         ۰۲۰۸74۸۶۶۸۲  

سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰۹۸۲۱۶7۰5۰۱۱-7
سفارت ایران در لندن                               ۰۲۰7۲۲5۳۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰۸45۶۰۰۰۹۱4 
اطالعات پرواز هیترو            ۰۸7۰۰۰۰۰۱۲۳ 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰۲۰۸5۶4۹۸۰۶

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    ۰۲۰7۶۲۰۰۱۰۰

رستوران اپادانا                                ۰۲۰7۶۰۳۳۶۹۶ 
رستوران اریانا                                        ۰۲۰7۲۶۶۹۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰7۶۰۲۹۰4۰ 
رستوران الونك ۱                             ۰۲۰7۶۰۳۱۱۳۰
رستوران الونك ۲                                    ۰۲۰7۲۲۹۰4۱۶ 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸۹۶44477
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰۳۹5۹5
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰۸45۸۹۰۸۳
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰7۲۶۲4۰۱5
رستوران پاریس                                      ۰۲۰7۲۸۹۲۰۲۳
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰۸45۲۹۲۲۶
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰7۲5۸۳۶5۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰7۲۲۹۹۳۹۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰74۳۱454۶     
رستوران دیار                                         ۰۲۰۸۹۲۰۹744 
رستوران ژینو                                         ۰۲۰۸۸47۱74۰ 
رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰۸۳4۶55۹۲

رستوران کندو                                         ۰۲۰77۲4۲4۲۸    
رستوران صفا                                         ۰۲۰77۲۳۸۳۳۱
رستوران کلبه                                         ۰۲۰77۰۶4۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸5۶۳7۰۰7
رستوران نیمکت                                      ۰۲۰۸۸۸۹۶۹۸۹
رستوران یاس                                         ۰۲۰7۶۰۳۹۱4۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸۹۹۸۹۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸۳44۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰۲۰۸۸۳۸۰۰۰7  
رستوران اریانا                                      ۰۲۰7۲۶۶۹۲۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰۲۰۸۳4۹44۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰7۲4۳۸444

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰7۶۰۳۲۳7۹  
رستوران لیدو                                         ۰۲۰۸۹5۲474۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 
آران                                      ۰۲۰۸4455775  
اهواز                                            ۰۲۰۸77۸5۳۶۱
انزلی                                        ۰۲۰۸45۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸45۱۶۶۱۶
بهار                                         ۰۲۰7۶۰۳5۰۸۳
بیژن                                         ۰۲۰74۳5۲۳7۰
پرارا                                       ۰۲۰7۶۰۳۶۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰7۲7۲۲۶۶5
تفتان                                       ۰۲۰77۳۱7۸۱۹
تهران                                      ۰۲۰74۳5۳۶۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰7۶۳۹۸۰۰7
جردن                                          ۰۲۰۸4۲۶544۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰7۶۰۳۸۹۰۹ 
خیام                                          ۰۲۰7۲5۸۳۶۳7 
زمزم                                        ۰۲۰۸45۲4۰۰4

فردیس                                     ۰۲۰۸۸۶۱۶۱۸7  
سارا               ۰۲۰7۲۲۹۲۲4۳
ستاره                                      ۰۲۰۸۸۶۳5۲5۱
ساواالن                                                  ۰۲۰۸۳47۸۸۲۲
سپید                                       ۰۲۰۸۹۶۹7۹7۰ 

سلیمان                                             ۰۲۰7۶۲4۲۹57 
سهند                                                   ۰۲۰۸۳4۳۳۲7۹ 
سرور                                                ۰۲۰۸۹74۶۰۸۸ 
سیب                                                  ۰۲۰۸۳۹۹۲۸۳۲ 
علی                                    ۰۲۰۸5۶۶۹۳۶۰ 
مازندران                                     ۰۲۰57۹۹5۰۰
ماهان                                          ۰۲۰۸۹۶۳۰۰۱۲

منصور                                           ۰۲۰۸۹5۲5۶۳7 
محصوالت ایران                              ۰۸۹۶۳۰۰۲۰۲۰

وحید                                             ۰۲۰۸۹74۹۹۹7 
قنادی رضا                                ۰۲۰7۶۰۳۰۹۲4 
قنادی عسل                               ۰۲۰77۰۶۲۹۰5

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

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

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

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

تماس  حاصل نمائید 

اعتماد به آگهی ها 
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 

آورید.

نیازمندیها
نقاشی ساختمان

نجاری و تعمیرات کلی 
و جزیی

با نازلترین قیمت

07780814374

VAN
جابجایی لوازم 

منزل و اداری
جابجایی ضایعات 
ساختمانی و لوازم 

اضافی منزل با 
کمترین قیمت

07838707912
02085371541

 فروش و نصب 
 برنامه های جدید

کامپیوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 

 Microsoft ،آنتی ویروس و فایروال

Office
و انواع برنامه های

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

07 88 99 77 623

 Sport 

برق کار
انجام کلیه کارهای برق 

ساختمان

تك فار و سه فاز

07861768682

تعمیر انواع
 لپ تاپ

اپل و ویندوز
07811000455

نقاشی ساختمان
رنگ روغنی و پالستیک

با کیفیت عالی و قیمت مناسب

یوسف

07752000222
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Iran finishes 2nd in Asia 
Kata Championship
Iran finished second in the men’s kata event of the 9th 
AKF Senior Karate Championship 2009 in Foshan, China. 
Iran defeated Hong Kong and Malaysia to qualify for the 
final game. The team was beaten by powerhouse Japan 
5-0 and became runner-up. 
A total of 12 teams participated in the kata event. 
Iran has taken part in two events of the tourney, namely 
kata (performance) and kumite (combat). 
The 9th AKF Senior Karate Championship 2009 is under-
way in Nanhai, Foshan city of Guangdong Province from 
September 25 to 27 

Esteghlal, Persepolis set 
for battle in derby 

Iran’s most Important football match will be held at the Azadi Stadium between Esteghlal and 
Persepolis on Friday. 
Esteghlal as the second team in the Iran Professional League standings’ table is well-organized to 
play eighth-ranked Persepolis in the 9th week of the IPL. 
Persepolis, who suffers from managerial problems these days, will cautiously face its arch-rival in 
this match. The Reds were beaten by pacesetter Paykan 2-1 last week. 
Meanwhile, a notable 5-0 victory over Abu Moslem has boosted Esteghlal’s confidence in Tehran 
derby. 
Of course, Arash Borhani, Esteghlal’s best scorer, will miss the match due to suspension. 
Tehran derby is a local football match that takes place twice a year between the two most popular 
clubs in Iran: Esteghlal and Persepolis. 
This match was declared as the most important derby in Asia and the 22nd most important match 
in the world in June 2008 by World Soccer magazine. 
Esteghlal and Persepolis have played together 66 times in which Esteghlal has won 20 times, lost 
16 times and 30 matches ended in a draw 

Iran might be dark 
horse of Asian Volley-
ball Championship 
Iran may play the role of a “dark horse” in the 15th edition 
of the Asian Men’s Volleyball Championships in Manila, the 

Philippines. A total of 18 teams will compete for their place 
on the podium. The 15th episode is expected to be the 
toughest one in the history of the Asian Men’s Champion-
ship. China, Australia, South Korea, Japan and Iran have 
an equal chance to climb up to the summit, according 
to asianvolleyball.org. Pool A: Philippines, Chinese Taipei, 
Kazakhstan, Myanmar Pool B: Japan, India, Indonesia, 
Thailand Pool C: China, Iran, Vietnam, Sri Lanka, Hong 
Kong Pool D: Australia, Korea, Lebanon, Qatar, Maldives 
The 2009 Asian Men’s Volleyball Championship will be 
held from September 26 to October 5, 2009 in Manila, 
Philippines 

Ghotbi:Iran’s football 
family is not close-knit 
Iran’s football coach Afshin Ghotbi said on Mon-
day that Iran’s football members are not united 
together. 

Speaking at Iran’s national team football camp, 
Ghotbi said, “In my opinion, Iran’s football fam-
ily is not close together. I think there is a wall 
between the Iranian football members keeping 
them far apart.” 

Ghotbi expressed his satisfaction with being 
a trainer in Iran, adding, “Thanks God I am a 
football coach. In Iran you cannot find a job 
as effective as a football coach. You don’t have 
enough money and facilities here but you feel 
love among people.” 
Criticizing some Iranian players, Ghotbi stated, 
“Without discipline you cannot be a success. 
Some Iranian players are not focused, for ex-
ample, they come to training with three cell 
phones.” 

Iran finishes second in Greco-Ro-
man world championship
Iran’s Greco-Roman team finished in second place in the 2009 
FILA World Championships in Herning, Denmark. 
Iran bagged one gold in 55 kg category by Hamid Sourian and 
three bronzes by Farshad Alizadeh in 74 kg, Habibollah Akhlaqi 
in 84 kg and Amir Ali Akbari in 96 kg in the tournament held at 
the at the Messecenter Herning exhibition center. Turkey claimed 
the title with two gold medals and one bronze, and Azerbai-
jan finished in third place with one gold and two bronzes. Final 
Greco-Roman Team Standings 1 Turkey, 44 2 Iran, 39 3 Azerbai-
jan, 38 4 Russia, 31 5 Cuba, 26 6 Hungary, 19 6 Georgia, 19 8 
Denmark, 17 8 Sweden, 17 8 Uzbekistan, 17 11 Armenia, 15 12 
Belarus, 14 13 Germany, 13 14 France, 12 15 United States, 11 
16 Kazakhstan, 9 17 Romania, 8 17 Korea, 8 19 Ukraine, 7 19 
Finland, 7 21 Serbia, 6 21 Japan, 6 23 Dominican Rep., 4 24 Po-
land, 3 25 Bulgaria, 2 25 Croatia, 2 25 Norway, 2 25 Venezuela, 
2 29 Czech Rep., 
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Naqsh-e Jahan 
facing another 
catastrophe

As the threat to the Naqsh-e Jahan Square 
from the Jahan-Nama Tower still remains, 
another catastrophe is threatening the 
square, which is an Isfahan historical site 
registered on UNESCO’s World Heritage 
List. 
A restoration project now underway as 
part of the square’s second floor known as 
Hojreh has turned into a destructive fac-
tor for the site, the Persian service of CHN 
reported on Monday. 
The use of heavy mortar in restoring the 
site has caused wide cracks in the ceiling 
and experts believe that catastrophic irre-
versible damage can be expected. 

A restoration project conducted by the 
late Dr. Baqer Ayatollahzadeh began on 
the second floor about ten years ago, but 
shortly afterwards it was stopped and no 
specific reason was given for the halt. 

A new restoration project has started in 
that part over the past year to convert the 

structure into a museum. 

“The new restorations are gradually re-
sulting in a historic destruction,” member 
of the Isfahan Cultural Heritage Enthusi-
asts Society Davud Paknejad said. 
“The mortar used in the restoration has 
overloaded the structure and now cracks 
can be seen in the ceiling,” he added. 

Some time ago, the Isfahan Cultural Herit-
age, Tourism and Handicrafts Department 
replaced the broken bricks in the ceiling 
in order to repair the cracks, but more 
have emerged in other parts, Paknejad 
explained. 
Experts have warned that if the overbur-
den is not removed from the ceiling, the 
structure will collapse in the near future, 
he noted. 
Comprising the Imam Mosque, the Sheikh 
Lotfollah Mosque, the Aali-Qapu Palace 
and the Qeisarieh Bazaar, the 17th-cen-
tury Naqsh-e Jahan Square was added to 
UNESCO’s World Heritage List in 1979. 
In 2006, UNESCO asked CHTHO to modify 
the Jahan-Nama Tower, a trade center 
built near the square about eight years 
ago. 
UNESCO had claimed that the tower 
spoiled the horizontal view of the Safavid 
complex. 
Photo: Aali Qapu Palace (R) and the Imam 
Mosque on Naqsh-e Jahan Square 

Iran’s Tafreshi shares 
Lennart Nilsson Award 
with NASA scientist

Iranian photographer and science journalist Babak Amini Tafreshi is shar-
ing the 2009 Lennart Nilsson Award with NASA’s Cassini Imaging Director 
Carolyn Porco. 
The award, which is the world’s most prestigious distinction in scientific and 
medical photography, will be presented in recognition of their photographic 
work that recalls mankind’s place in the universe. 

The event’s panel citation reads as follows: 
“Babak A. Tafreshi’s photographs reclaim a night sky that most modern 
people have lost. He takes us to remote places where the stars still look 
like they did at the dawn of mankind. His work calls to mind the beauty of 
the universe and human life on our planet.”

Babak A. Tafreshi, photographer, science journalist and amateur astrono-
mer, was born in Tehran in 1978. His photographs from his expeditions 
around the world have been published in foreign journals, on TV and on 
the NASA website, and have been featured in a number of international 
exhibitions. From 1997 to 2007 he was editor, and later editor-in-chief of 
the Iranian astronomy magazine Nojum. 

The annual Lennart Nilsson Award is presented in honor of the legendary 
Swedish photographer, who has been working with imagery at Karolinska 
Institute in Stockholm for decades. 
Photo: The rotation of the earth is showed in a photo by Babak Amini Ta-
freshi at Iran’s ancient site of Naqsh-e Rustam, which is home to the tombs 
of the Achaemenid kings Darius I, Xerxes I, Artaxerxes I, and Darius II, and 
several other sites dating back to the Elamite and Sassanid eras. 

Spanish festival honors Tehran Vocal Ensemble
The Tehran Vocal Ensemble won the golden medal in the Mixed Choir Category of the 11th 
International Folksong Choir Festival. 
The ensemble is the only non-European participant in the event that was held from September 
23 to 26 in Barcelona, Spain. 
The ensemble had three performances: one in 
the competition section, one open-air concert and 
another at Barcelona’s Church of St. Maria del Pi - 
Barrio Gotico. 
They performed several Azeri and Armenian 
pieces as well as some European folk music dur-
ing the festival. 
Tehran Vocal Ensemble was awarded two medals 
at the 2nd Asian Choir Games, which took place in 
South Korea this year. 
The competing groups were judged by a group of 
four musicians and choir directors, and included Germany’s Michael Rinscheid, Estonia’s Kai 
Toe Ellermaa, Italy’s Felix Resch and Czech Republic’s Miroslav Kosler. 

“Whistling under Water”  
wins diploma at St. Petersburg student filmfest

The Iranian short film “Whistling under Water” by director 
Hushmand Varaei received a diploma at the St. Petersburg Stu-
dent Film Festival running from September 18 to 23. 
The experimental film received a diploma in memory of Sergey 
Dobrotvorsky for the fruitful search of sources of the impos-
sible. 
In the synopsis it reads, “There are always some who are hap-
less since they must be so, and some are fortunate because 
they must be fortunate.” 

The 15-minute movie is cosponsored by Kermanshah Art Bu-
reau and Iran Film School. Pejman Masudi, Hoda Varaei, Nesa 
Rezayan, and Kaveh Dudi are among the cast members. 
Produced by Hushang Varaei and Latifeh Ein-Jafari, cinematog-
rapher Mohammad Mojallal and sound-recorder Javid Khoshdel 
cooperated in this project.
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Iran’s Parastuii wins 
Best Actor Award at 
Georgian festival

Iran’s Parviz Parastuii won the Best Actor 
Award at the Batumi International Art-
House Film Festival in Georgia. 
Parastuii was presented with the award 
for his role in Abdolreza Kahani’s ac-
claimed film “Twenty” during a ceremony 
on Monday. 
Present at the ceremony were the film’s 
editor and wife of Kahani, Shima Monfar-
ad, who went on stage to receive Paras-
tuii’s award and read his acceptance note 
to the audience. 
Monfared called Parastuii one of the most 
favorite and prestigious actors of Iran’s 
cinema who has won awards in national 
events several times but this is the first 
time he has received an international 
award. 
“The film’s cast and crew did their utmost 
during the film’s production and I was 
happy for each time ‘Twenty’ achieved na-
tional and international success,” Parastuii 
told MNA. 
“I congratulate the crew particularly Ka-
hani for this award because he encour-
aged the crew to do their best. I believe 
that this award belongs to the Iranian na-
tion,” he said. 
He went on to say that although he did 
not know Kahani before this production, 
he was attracted by the film script, which 
focuses on social problems and explores 
them tastefully. 
Mahtab Karamati and Alireza Khamseh 
are main members of the cast in “Twen-
ty”, which is about a once-popular recep-
tion hall that now reduced to catering to 
the funeral business, whose workers are 
struggling to preserve it. 

 Culture 

Tajikistan  
to celebrate Rumi Day

Tajikistan is preparing to celebrate Rumi National Day 
on September 30 with variety of conferences, theater 
performances and several other cultural programs. 
All theaters in Dushanbe will be offering performances 
based on Molana Rumi’s works, especially on Masnavi, 
the spokesman for Tajikistan Ministry of Culture Anvar 
Yusupov informed the Persian service of Fars News 
Agency. 

In addition, the best singers in the country will be 
singing Rumi’s poetry, he said, adding, “The Russian 
residents of the country are also interested in Rumi 
and several programs have been prepared in Russian 
for them at the Mayakovsky Theater in the capital.” 

Experts on Rumi, researchers and scholars are also 
invited to attend a conference on Rumi’s Masnavi and 
its historical identity in Khatlon Province. 

Tajikistan marked Rumi’s 800th birth anniversary in 
2007 with an extensive celebration. 

Iran is also commemorating Rumi National Day with a 
ceremony at the Shams Tomb in Khoy. The ceremony 
is being held from September 29 to 31 and will be at-
tended by scholars of Rumi. 

A group of poets from West Azerbaijan Province will 
also gather to hold a ceremony during which they will 
recite poems they have composed on Rumi. The pro-
gram will be accompanied by live music. 

Don’t Miss us at
www.persianweekly.co.uk

Noruz and Iranian 
radifs registered on 
UNESCO list
Noruz and the titles and items of the radifs in Iranian 

music have been registered on UNESCO’s List of the In-

tangible Cultural Heritage of Humanity. 

The decision to add Noruz and the radifs to the list was 
made on Wednesday during a meeting of UNESCO’s 
Intergovernmental Committee for the Safeguarding 
of the Intangible Heritage, which is underway in Abu 
Dhabi, Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization announced in a press release. 

Noruz, the ancient celebration of the Iranian New Year, 
beginning on the first day of spring, had been proposed 
for registration by Iran, Azerbaijan, Uzbekistan, Paki-
stan, Tajikistan, Turkey, and Kyrgyzstan. 

The radifs are the total collection of more than 200 gush-
ehs -- traditional melodic entities -- in all 12 dastgahs. 
The meeting of the Intergovernmental Committee for 
the Safeguarding of the Intangible Heritage began on 
September 28 and runs until October 2. 

Photo: A Noruz “Haft Seen” spread, which includes 
seven items that begin with the Persian letter “seen”, 
which is pronounced in the same way as “s” in English. 
This “Haft Seen” spread features sib (apple), samanu (a 
sweet pudding made from wheat seedlings), seer (gar-
lic), sekkeh (coins), sumac (a spice), serkeh (vinegar), 
and sabzeh (green sprouted seeds). 
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Historicity of 
Persian Gulf  
 
The Persian Gulf is a geographical name rooted in an-
cient history, a leading archeologist said. 
The statement was made at a recent two-day interna-
tional workshop on ’The Persian Gulf in Prehistory and 
History’ held at Durham University in northern Eng-
land 
 
Legitimate Name

“From my perspective, the geographical term for that 
body of water is the Persian Gulf,“ Professor Robin 
Cunningham, head of the Department of Archeology at 
Durham University , added. 
“Unfortunately, politicians do not pay much attention 
to details as they should and make clumsy mistakes,“ 
Cunningham said in reference to recent attempts to 

misrepresent the waterway.
Even British Prime Minister Gordon Brown recently re-
ferred to it as “the Gulf of Arabia “ in a speech at the 
UK Low-Carbon Economy Summit held in London be-
fore the Durham conference. 
Asked by IRNA, Professor Maurizio Tosi of Italy , who 
has more than 40 years of experience in the study of 
archeology in the Persian Gulf , also had no doubts 

about the legitimate name. 
“There is no question about the name; it is Khalij-e 
Fars ( Persian Gulf ). It was translated by Romans from 
the Latin word “Sinus Persicus“ which means the Per-
sian Gulf ,“ he said. 
“Nobody disputes that it’s Khalij-e Fars and the name 
belongs to Fars and hence to Iran .“   
 
Tosi also suggested that Iran should open a court case 
at the international court and take legal action against 
those fabricating the name of the Persian Gulf . 
The international workshop, organized in collaboration 
with Iran ’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization and the British Institute of Persian Stud-
ies, was one of the first of its kind to involve archeolo-
gists and academics from all over the world. 

   
Science Not Politics
Barbara Cerasetti from the Italian Bologna University 
distanced herself from attempts to alter the name, 
saying that the study of archeology is a “science, not 
politics“. 
“Once a geographical name such as Persian Gulf is 
firmly rooted in culture and history, this should not 
be changed artificially,“ said one of her university col-
leagues, Pierfrancesco Callieri. 
“Archeologists as men of humanities must fight against 
war,“ Callieri, who is an expert of Iranian archeology, 
said. 
“Cultural links are the best weapon against conflicts,“ 
he added in reference to military incursions in the re-
gion, namely Iraq and Afghanistan . 
Professor Holly Pittman from University of Pennsylva-
nia underlined the importance of not changing histori-
cal names or geographical terms. 

“The name Persian Gulf is historical and internationally 
accepted such as the United Nations, New York Times, 
etc., and should be used in all references to this impor-
tant body of water,“ Pittman said.

Asked what response should be given in one sentence 
to those trying to change the historical name of Per-
sian Gulf, renowned American archeologist, Professor 
Carl Lamberg-Karlovsky of Harvard University , replied: 
“Don’t do it; it is the Persian Gulf .“

Archaeologists to search for 
Arghun Shah’s grave near 
Soltanieh Dome   
A team of Iranian archaeologists plans to conduct 
a season of excavation near the Soltanieh Dome 
in Zanjan to search for the grave of the Ilkhanid 
ruler Arghun Shah. “We plan to carry out the ex-
cavations on the Nur tepe wherein Arghun Shah 
is believed to be buried,” team director Abdorre-
za Mohajerinejad told the Persian service of CHN 
on Thursday. The mound was first excavated by 
the Iranian archaeologist Saeid Ganjavi about 40 
years ago, he said. He added that at the time, 
Ganjavi found a storied structure in which he sur-
mised the grave of Arghun, Mohajerinejad would 
be found. Due to the special architecture of the 
structure, the archaeologists say that it is likely 
the grave of an important person, he stated. 

More studies need to be carried out to prove that 
the grave indeed belongs to Arghun, he noted. 
The Fourth Mongol Ilkhan Arghun ruled in Iran 
from 1284 to 1291. He was the father of Mahmud 
Ghazan. Soltanieh, the mausoleum of Oljaitu, 
was constructed from 1302 to 1312 in the city 
of Soltanieh, the capital of the Ilkhanid dynasty, 
which was founded by the Mongols. The Solt-
anieh Dome is one of many Iranian monuments 
registered on UNESCO’s World Heritage List. 

Hamedan, Gateway 
to Persian Treasure
  Hamedan is believed to be among the oldest cities 
not only in Iran but also in the world.
According to CHTN, the city is located in the mid-
west of Iran, about 400 kilometers southwest of Te-
hran. It is surrounded by green mountainous area 
in the foothills of the 3,574-meter Alvand Mountain 
at an altitude of 1,850 meters above the sea level, 
reported iscanews.irThe special nature of this old 
city and its historic sites attract tourists during the 
summer.Hamedan was built at about 1100 BC, but 
some historians believe that it dates back to 3000 
BC.Hamedan was established by the Medes and was 
the capital of the Median Empire. It then became 
one of several capital cities of the Achaemenid Dy-
nasty.Hamedan is mentioned in the biblical book of 
Ezra as the place where a scroll was found giving 
the Jews permission from King Darius to rebuild the 
temple in Jerusalem (Ezra 6:2). Its ancient name 
of Ecbatana is used in the Ezra text. Because it 
was a mile above sea level, it was a good place for 
preserving leather documents.During the Parthian 
era, Ctesiphon was the capital of the country, and 
Hamedan was the summer capital and residence of 
the Parthian rulers. After the Parthians, the Sassa-
nids constructed their summer palaces in Hamedan. 
In the year 633, the battle of Nahavand took place 
and Hamedan fell to Muslim Arabs.During the Bu-
wayhids , the city suffered much damage. In the 
11th century, the Seljuks shifted their capital from 
Baghdad to Hamedan. The city of Hamedan, its for-
tunes following the rise and fall of regional pow-
ers, was completely destroyed during the Timurid 
invasion. During the Safavid era, the city thrived.
Thereafter, in the 18th century, Hamedan was sur-
rendered to the Ottomans, but due to the courage 
and chivalry of Nader Shah Afshar, the founder 
of Afshar dynasty who ruled from 1736-1747 AD, 
Hamedan was cleared of invaders and, as a result 
of a peace treaty between Iran and the Ottomans, 
it returned to Iranian sovereignty.Hamedan lies on 
the Silk Road, and even in recent centuries the city 
enjoyed strong commerce and trade as a result of 
its location on the main road network in the western 
region of Persia and Iran.
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10 officers arrested 
in connection with 
Kahrizak case
National Police Chief Esmaeil Ahmedi-Moqadd-
am stated here on Wednesday that 10 police 
officers have been arrested in connection with 
prisoner abuse at Kahrizak detention center. 
Armed Forces Judicial Organization ordered ar-
rest of the police officers and it is now inves-
tigating their cases, Ahmedi-Moqaddam told 
reporters in Tehran. 
However, he said, political issues should not af-
fect the legal proceedings. 
Justice Minister Morteza Bakhtiari announced 
that the officers will be tried openly. 
Bakhtiari also said the committee set up by 
Judiciary Chief Ayatollah Sadeq Larijani is seri-
ously look into complaints filed by a number 
of people who had been detained in the post-
election unrest. 

Ahmedi-Moqaddam said police do not intervene 
with rallies inside universities. 
“Police forces do not get involved in any form 
in issues inside universities” and in the past few 
days certain people expressed their protests in 
rallies at certain universities, the police chief 
noted. 

Asked about the Tehran University dormitory 
incident, Ahmedi-Moqaddam said a lack of co-
ordination between relevant officials at differ-
ent levels caused the incident. 
If university officials had had the necessary co-
ordination certain people who were not follow-
ing official orders would not have interfered in 
this issue, he pointed out 

World powers turn 
up heat on Iran
World powers have increased pressure on Iran, urging the country 
to reveal the nature of its nuclear programme during six-party talks 
in Geneva on Thursday.
A spokesman for the Ger-
man chancellor said Iran 
was “comprehensively 
failing to co-operate”. 
The International Atomic 
Energy Agency said Iran 
was the wrong side of 
the law in hiding a sec-
ond uranium plant. 
Tehran revealed the ex-
istence of the previously 
secret site, partially built into a mountain, last week. 
“Iran was supposed to inform us on the day it was decided to con-
struct the facility. They have not done that,” Mohamed El Baradei, 
the head of the IAEA, told CNN-IBN Television. 

Negotiations
Iran has said that it will allow IAEA inspectors in to view the site, 
thought to be near Qom, but has not said when the inspections 
can take place. 
Iranian representatives will meet on Thursday for talks with the five 
permanent Security Council seat holders - the UK, China, France, 
Russia and the US - plus Germany - the so-called P+1. 
The US and its allies are contemplating tightening sanctions against 
the country. The UN Security Council has so far imposed three sets 
of sanctions against Iran over its refusal to freeze its nuclear pro-
gramme. 
Washington has signalled that it is willing to hold rare face-to-face 
talks with Iran. 
A senior US official said that America was focused on engagement 
not sanctions. 
But, says the BBC’s Jonathan Beale, at the same time US diplomats 
are making clear that these talks cannot be open-ended. 
The threat of sanctions has not gone away - and US diplomats are 
actively considering what further pressure might be applied. 
But President Obama has long advocated talking to Tehran and 
first wants to see whether diplomacy can work. 

Pressure
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, in comments quoted by 
the Irna news agency, said he saw the discussions as both an op-
portunity and a test. 
He said the meeting represented an “exceptional opportunity for 
[Western countries] to change their situation in the world and cor-
rect their way of dealing with nations”. 
In an apparent reference to US President Barack Obama, he added: 
“These talks could be a test to verify whether some governments 
are determined to follow up the slogan of change”. 
In Washington, a US state department spokesman said he hoped 
the session would pave the way for further discussions with Iran. 
“We’re not going to make a snap judgement on Thursday. We’re 
going to see how that meeting goes, evaluate the willingness of 
Iran to engage on these issues,” PJ Crowley said. 

Iran insists that all its nuclear facilities are for peaceful energy 
purposes and rejects accusations from the US and others that it is 
seeking a nuclear weapon. 
Russia recently signalled it might be prepared to soften its opposi-
tion to further sanctions. 
China, which is also a permanent Security Council member, has 
said such pressure would not be effective. 

(Source: BBC NEWS)

CNPCI inks deal 
for 70% stake 
in S. Azadegan
China National Petroleum Corporation Inter-
national (CNPCI) and the Swiss-based Naf-
tiran Intertrade Company (NICO) inked a deal 
in Lausanne on Sunday to transfer 70 percent 
stake in Iran's South Azadegan oilfield develop-
ment project to the Chinese firm. 

NICO and Japan's Inpex are holding 20 percent 
and 10 percent of the shares in the project re-
spectively, SHANA news agency reported on 
Monday. 
CNPCI is a subsidiary of China National Petro-
leum Corporation (CNPC). 
Initially, NICO had 90 percent share for the de-
velopment and 10 percent of the project went to 
Inpex. However, NICO was unable to finance the 
project and handed CNPCI 70 per share of the 
development in an MOU signed this spring. 

Based on the contract finalized Sunday, the Chi-
nese company will secure 90 percent of the re-
quired financing for the project. 
The project reportedly needs an investment of 
$2.5 billion. The field will eventually produce 
260,000 barrels of oil a day (150,000 barrels in 
first phase and 110,000 barrels will be added to 
production in the second phase), according to 
China Daily. 
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