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جنگ لفظی بین ایران و انگلیس
به گزارش خبرنگار پرشین  در پی اعتراضات گسترده روز عاشورا و محکومیت 
های بین المللی، وزیر امورخارجه ایران، منوچهر متکی در پاسخ به این محکومیتها، 
بدون اشاره به اظهارات اوباما، خطاب به دولت بریتانیا گفت: »اگر انگلیس به یاوه 
گوییهایش پایان ندهد تودهنی خواهد خورد!« این جمله وی در رسانه های بریتانیا 
بازتاب گسترده ای داشت.همچنین به گزارش خبرگزاریهای رسمی ایران، نمایندگان 
آنچه خود  به  اعتراض  برای  اسالمی، روز سه شنبه 29 دسامبر  مجلس شورای 
حائز  واکنش  کردند!  راهپیمایی  مجلس  علنی  صحن  در  نامیدند،  مقدسات  هتاکی 
اهمیتی از سوی دیگر سران مملکتی به خصوص آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری 
و آقای رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت و شورای خبرگان، تا به حال 
صورت نگرفته است. گفتنی است در هفته های اخیر، خبر چندانی مبنی بر اتخاذ 
تصمیم یا اقدام مهمی از سوی مجلس یا دولت در راستای حل و فصل مشکالت 

کشور بر روی سایتهای خبرگزاری مخابره نشده است. 
خبرگزاریهای ایران پس از فوت آیت اهلل منتظری در متون خبریشان از لقب امام 
برای آیت اهلل خامنه ای استفاده می کنند و اخیراً نیز اقشار مردمی مخالف دولت را 
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نفت می فروشیم، قهوه 
و آبمیوه و آدامس 

وارد می کنیم
منتشر  آمارهای  براساس   
شده از سوی بانک مرکزی 
ایران از محل صادرات نفت 
، گاز و دیگر فرآورده  خام 
های نفتی طی سالهای 84 تا 
87 بالغ بر 279 میلیارد دالر 
درآمد کسب کرده است، این 

درآمدها ...

ادبیات

 
آیا هنر نزد ایرانیان است و بس؟ 

صفحه 21 

کدام قله کدام اوج
ادبی  جامعه  شکن  سنت  فروغ، 
فارسی  زبان  گستره  در  ایران 
بسیار  عمر  با  که  هرچند  بود، 
کوتاه؛ شتابان آمد و زود هنگام 
او  رسم  و  راه  اما  رسید؛  بسر 
در  او  نقش  و  فارسی  شعر  در 
نو  قافله ی  هنوز  هنری  آفرینش 
در  زنان  امروز  در شعر  سخنی 
میکند.  را ساربانی  فارسی  زبان 

زندگی را فدای 
کار نکنید

بین  تعادل  ایجاد  شک  بدون 
کار و زندگی در دنیای امروز 
گذاشتن  نیست.  آسانی  کار 
وقت بیشتر برای فعالیت های 
از  معنای  به  منزل  از  خارج 
با  برای  فرصت  دادن  دست 
 ... و  بودن در منزل است  هم 

صفحه30خانواده

عاشورای میر حسینی در کربالی ایران



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

صفحه آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
همکاران:

احسان   - کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر    
صادقیان- سبا ایرانی - آدوم صابونچیان 

امور بازاریابی: خانم هاله
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

این نشریه ارسال نمایند:

مهاجرین،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجویان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
یا  باید مستقیم  آثار  طبعا  و  منتشر می شود  ایرانیان 
غیر مستقیم به این موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
آثار  این مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد 

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

-2 مطالب خود را با زبان و قلم )font( فارسي ارسال 
جدا  فینگلیش  و  پینگلیش  مطالب  فرستادن  از  و  کرده 

خودداري نمائید!

از اغالط  باید ویرایش شده و عاري  -3 آثار ارسالي 
امالیي و آماده براي انتشار باشند.

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

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

انتشار نشریه  از  قبل  هفته  باید حداقل یک  -6 مطالب 
ارسال گردند. با این حال ممکن است به علت زیادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و یا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

توانند  ها مي  کاریکاتوریست  -7 عکاسان، طراحان و 
آثار خود را با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، 

براي نشریه ارسال نمایند.

-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربیات قبلي احتمالي خود 

را ذکر کنید.

یا  و   word فایل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
یا   Unicode فرمت  با  یا  و  کرده  ذخیره   notepad

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزینش و ویرایش آثار آزاد 
اطالع  به  انتشار  از  قبل  تغییر محتوایي  است. هرگونه 

نویسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر
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سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
عصبانی  هیچکس  جمشید  تخت 
نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. 
هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هیچکس 
برتر  دیگر  قوم  بر  قومی  هیچ  نیست 
آن  در  خشنی  تصویر  هیچ  و  نیست 
وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این 
ایران  در  داری  برده  هیچگاه  که  است 
صدها  بین  در  است  نبوده  مرسوم 
پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت 

جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 
هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

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

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

نیرزد به آنکه دلی را زخود بیازاری
از کشور شادی و  تمام هموطنان خارج  برای  نامه پرشین  در آستانه فرارسیدن سال نوی میالدی، هفته 
دانیم  برخود الزم می  است. همچنین  آرزومند  استقامت  و  داخل کشور صبر  میهنان  برای هم  و  سالمتی 
که بدین وسیله نهایت تأثر و تأسف خود را از کشته شدن هموطنان عزیزمان در حوادث اخیر ایران ابراز 

کنیم. 

خصوصًا آنکه متأسفانه از لحن ملتهب و تهدید آمیز مسئوالن و رهبران احزاب در بیانیه هایشان نشانی از 
خردگرایی و صبر و متانت دیده نمی شود و این ممکن است به این معنا باشد که خونریزیهای بیشتری در 
پیش است. برای تهمت زدن به یکدیگر بهانه های بسیاری می توان جست ویا کشتار و تخریب شخصیت و 

آبروی یکدیگر را می توان با توجیه های گوناگون اخالقی و حتی ملکوتی جلوه داد اما

نیرزد به آنکه دلی را زخود بیازاری به جان زنده دالن سعدیا که ملک وجود  

چه برسد به رقم زدن حوادث رقت باری مانند آنچه روزهای اخیر شاهد آن بودیم! حقیقتًا عزت و آزادگی و 
برقراری عدالت نه با برگزاری باشکوه مناسک مذهبی یا ادای دقیق فرایض عبادی بلکه زمانی به دست می 

آید که فرد فرد بشر باور کنند که هیچ چیزی در این جهان ارزش ریختن خون یک انسان را ندارد.

در برنامه ریزیهای سال آتی نشریه، بر آن شدیم تا برای جلب مخاطبان بیشتر بخش انگلیسی هفته نامه را 
فعالتر کنیم. زندگی در جامعه ای که زبان اول آن غیر فارسی است؛ سابقه ایرانیها در انگلستان که موجب 
تشتت مخاطبان از سطوح مختلف با سالیق و دیدگاههای متفاوت گردیده است و باالخره از همه مهمتر رشد 
نسل جوان ایرانی در محیط انگلیسی که فارسی خواندن را برایش دشوار ساخته است، نیاز به یک نشریه 
دوزبانه را بوجود آورده بود. علیرغم احساس این نیاز، مشکالت موجود و کاستیهای مالی و نیروی انسانی 
مانع از رفع آن می شد که به لطف خداوند، همت کارکنان و حمایت خوانندگان دلسوز، بر بخشی از آن فایق 

آمدیم و توانستیم قدمی دیگر به جلو برداریم. 

قدم پیش گذاشتن زیر فشار مشکالت ریز و درشت و تنها با انگیزه های فردی کار بسیار صعبی است. آغاز 
کردن دشوار است و ادامه دادن دشوارتر. هفته نامه پرشین دست همکاری تمامی اهل قلم، اصحاب مطبوعه 

و بازوی حمایت صاحبان مشاغل را به گرمی می فشارد.

هفته نامه پرشین

یاد داشت هفته

اشتراک هفته نامه
عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند 

نام: ......................................................................................  نام خانوادگی: .................................................................
آدرس: ...............................................................................................................................................................................

کدپستی: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ایمیل: ...........................................................................................

موبایل: ..................................................................................... شماره شروع اشتراک از شماره : .........................

مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         یکسال 60 £
لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید  و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید

Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  Tel/Fax: 020 8455 4203
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 تحلیل تایمز از ناآرامی های تهران

یک شورش چه 
وقت به انقالب 
تبدیل می شود؟

مایکل بینیون 
منبع: تایمز آنالین- 29 دسامبر 

تبدیل  انقالب  به  وقت  چه  شورش  یک 
راهپیمائی  تاریخ،  طول  در  شود؟  می 
ها، تظاهرات و شورش ها جمعیت را به 
خیابان ها کشانده و دولت ها را تهدید 
کرده اند. در اغلب کشورها، یک سرکوب 
سیاسی،  های  سازش  با  همراه  سریع 
مردمی  های  ناآرامی  مهار  به  معمواًل 
هنگامیکه خشونت،  اما  شود.  می  منجر 
خشم و سرکوب شدید می شود و دولت 
دهند،  می  دست  از  را  خود  کنترل  ها 
نقطه فروپاشی فرا می رسد و انقالب آن 
سرزمین را دربر می گیرد. آیا ایران به 

نقطه فروپاشی رسیده است؟ 

انقالب های کالسیک که به تغییر روابط 
می  رخ  هنگامی  اند،  شده  منجر  جهانی 
تواند نقش  نمی  دهند که سرکوب دیگر 
دهقان  شورش  کند.  ایفا  را  مانع  یک 
های فرانسه پیش از انقالب فرانسه و یا 
کارگران در روسیه تزاری، چندین سال 
به درازا کشید. تنها زمانیکه تالش برای 
پاسخگوئی به درخواست های آنها آغاز 
شد، انقالبیون شهامت طغیان پیدا کردند. 
از  را  توان سرکوب  فرانسه  دیکتاتوری 
روزگار  صحنه  از  را  آنها  و  داد  دست 
حذف کرد. تزار هم عقب نشینی کرد و 
اصالحات  از  کرنسکی  الکساندر  دولت 
گسترده سخن گفت و بلشویک ها به این 
کردند.  امتحان  را  خود  شانس  وسیله 
سازش های سیاسی اغلب نشانه نزدیک 

شدن انقالب هستند. 
مورد  دولِت  یک  که  کشورهائی  در 
می  دوبرابر  را  سرکوب  حجم  تهدید، 
کند و نیروهای نظامی را برای شلیک به 
سوی مردم و بازداشت آنها به خیابان 
می کشاند، ممکن است شورش متوقف 
و   1991 سال  در  حسین  صدام  شود. 
پس از شکست در جنگ خلیج فارس با 
کشور  جنوب  در  همگانی  شورش  یک 
گارد  نیروهای  وقتی  اما  شد،  روبرو 
به سرکوب شدید جمعیت شیعه  صدام 
وحشی  زیر  در  شیعیان  زدند،  دست 
صدام  شدند.  مغلوب  دولت،  های  گری 
و رژیمش از آن شورش جان سالم به 

در بردند.  
توانند  می  نیز  خارجی  نیروهای  گاهی 
های  شورش  کنند.  سرکوب  را  طغیان 
سال 1953 در آلمان شرقی و تظاهراتی 
دولت  برابر  در  شرقی  برلین  در  که 
اقماری کمونیست والتر اولبریخت به راه 
افتاد، سریعًا به کمک نیروهای اشغالگر 
شد.  سرکوب  شوروی  جماهیر  اتحاد 
سال  در  نیز  مجارستان  های  ناآرامی 
1956 با تهاجم تانک های اتحاد جماهیر 
با  همزمان  و  بعد  12 سال  روبرو شد. 
مفاد  مطابق  مسکو  رهبری  تحت  حمله 
پیمان ورشو، بهار پراگ در چکسلواکی 

به زمستان تبدیل شد. 
به  امتیازی  هیچ  موارد،  این  تمام  در 

برای  تالشی  هیچ  و  نشد  داده  مخالفان 
مشروعیت  دادن  یا  و  آنان  با  سازش 
این  نیامد.  عمل  به  آنها  به  سیاسی 
اتفاقات، با موج انقالب های به راه افتاده 
در اروپای شرقی در سال 1989 متفاوت 
کمونیست  شرقی  آلمان  رهبران  بود. 
روی  بر  زور،  همراه  سرکوب  برای 
میخائیل  اما  کردند،  می  حساب  مسکو 
خود  پشتیبانی  این  ادامه  از  گورباچف 
داری کرد. پیام او به سایر اقمار اتحادیه 
اصالحات  از  باید  که  بود  این  جماهیر 
غیر  در  کنند،  پیروی  وی  رهبری  تحت 
خواهند  رها  خود  حال  به  اینصورت 
شرقی  آلمان  در  ها  شکاف  اولین  شد. 
رئیس  هونکر،  اریک  رهبری  تحت 
آمد.  وجود  به  کشور،  کمونیست  حزب 
پیدا کردند و ارتش  معترضان جسارت 
از گشودن آتش به سوی معترضان منع 
شد. جمعیت به سوی دیوار برلین هجوم 
برد و رژیم حاکم تنها با یک فشار ناچیز 

از هم فرو پاشید. 
مجارستان،  در  رویداد  همین  نظیر 
چکسلواکی و بلغارستان رخ داد. قضیۀ 
سازشی  هیچ  بود.  متفاوت  رومانی 
کار  در  انقالبی  رهبر  هیچ  و  نداد  رخ 
کننده  مبهوت  لحظۀ  یک  در  تنها  نبود. 
نیکالی  هنگامیکه  آمیز،  اعتراض  و 
داد،  نشان  ضعف  خود  از  چائوشسکو 
از  نیز  را  نظامیان  فرمانبرداری  حتی 
دست داد. به محض آنکه رژیمی حمایت 
پلیس و نیروهای نظامی را از دست می 
می  ناپذیر  اجتناب  انقالب  وقوع  دهد، 

شود. 
بر اساس گزارش های رسیده از ایران، 
از  نیز  کشور  این  نظامیان  از  ای  عده 
تظاهرکنندگان  سوی  به  آتش  گشودن 
فعلی،  شرایط  در  اند.  کرده  خودداری 
شبه  پشتوانۀ  به  نژاد  احمدی  آقای 
نظامیان بسیج، مجلس و سپاه پاسداران، 
مطمئن و دلگرم به نظر می رسد. او هیچ 
معترضان  رضایت  کسب  برای  تالشی 
هرگونه  دادن  یا  و  سازش  طریق  از 
به  هایشان  تقاضا  به  احتمالی  پاسخ 

خرج نداده است. 
سرکوب  که  است  نگران  این  از  رژیم 
حال  این  با  نرسد،  نتیجه  به  مخالفان 
ادامه  خود  کار  به  همچنان  تندروها 
خواهند داد. رابرت موگابه رئیس جمهور 
و  »وفاداران«  کرد  می  فکر  هم  زیمباوه 
نیروهای خشن او می توانند مخالفانش 
وقتی سربازهایش  اما  کنند،  را مرعوب 
ندارند،  غذا  و  پول  که  دادند  نشان  نیز 
مورگان  و  شد  سازش  به  مجبور  وی 
تسوانگیاری را وارد دولت کرد. او فعاًل 
زیمباوه  در  کشمکش  اما  آورده  دوام 

هنوز پایان نیافته است. 
سرکوب و وحشی گری شدید و طوالنی 
برای  را  انقالب  وقوع  تواند  می  معمواًل 
رژیم  بیاندازد.  تعویق  به  طوالنی  مدت 
بیش  توانسته  شمالی  کره  در  استالینی 
و  کردند  می  فکر  ها  خارجی  آنچه  از 
علیرغم از هم پاشیدگی اقتصادی و فقر 

غذائی، هنوز دوام بیاورد. 
نسل  سه  امتیاز  از  ایران  رهبران 
درواقع  نیستند.  مند  بهره  خودکامگی 
انداختن یک  آنها در به راه  سابقه خود 
یک  و  زنده  خاطره  شاه،  علیه  انقالب 
ایرانی است که  مشوق برای میلیون ها 
است  ممکن  کنند.  تکرار  را  حادثه  این 
از  زودتر  فروپاشی،  نقطه  به  رسیدن 
فرا  دنیا  دیگر  جاهای  در  ها  ناآرامی 

برسد. 
 

عاشورای میر 
حسینی در 

کربالی ایران
به گزارش پرشین و به نقل از خبرگزاریهای رسمی، مراسم 
ایجاد  عزاداری محرم امسال دستخوش تنشهای سیاسی 
شده از بعد از انتخابات شد و روز عاشورا به درگیریهایی 
انجامید که عناوین تمام رسانه های داخلی و خارجی را به 
خود اختصاص داد. این درگیریها تعدادی کشته و بسیاری 
های  رسانه  از  کشته شدگان  تعداد  گذاشت.  برجا  زخمی 
گوناگون بین 5 تا 15 نفر گزارش شد. این در حالی بود که 
تلویزیون رسمی ایران در ابتدا مدعی شد که این درگیریها 

هیچ کشته ای نداشته است درحالیکه پس از چندی نیروی 
انتظامی طی بیانیه ای 4 کشته را تأیید کرد و افزود قتل 
آنها مشکوک بوده و تحقیقات در این باره در جریان است! 
از  موسوی  میرحسین  خواهرزاده  شدن  کشته  خبر  اما 
اول  عنوان  و  بود  مشترک  گزارشها  تمام  در  ابتدا  همان 
خبرگزاریهای جهان قرار گرفت. تعداد کشته هایی که دولت 

ایران تایید کرده، تا کنون به هشت نفر بالغ گشته است.
شدن  مفقود  یافت،  انتشار  ادامه  در  که  دیگری  مهم  خبر 
از بیمارستان  خواهرزاده موسوی –  جسد علی حبیبی – 
ایران  دولت  رسمی  خبرگزاری  درحالیکه  بود  سینا  ابن 
کالبد  برای  مقتول  پیکر  که  شد  مدعی  آن  تکذیب  ضمن 
شکافی و تکمیل تحقیقات جنایی نگهداری می شود. پلیس 
ای  اطالعیه  صدور  با  دسامبر   29 شنبه  سه  روز  تهران 
ضمن تروریستی خواندن قتل خواهرزاده میرحسین، اعالم 
کرد سید علی حبیبی در صحنه اغتشاشات حضور نداشته 
و در یکی از خیابان های فرعی تهران توسط سرنشینان 
خودرویی عبوری با سالح گرم هدف قرار گرفته و در اثر 
خونریزی شدید فوت کرده است. پس از این بیانیه، بسیج 
ای  توطئه  را  وی  قتل  حاکم،  جناح  به  وابسته  نشریات  و 

تروریستی از سوی طرفداران موسوی دانسته اند.
را  درگیریها  این  المللی،  بین  خبرگزاریهای  کلی  بطور 
انتظامی با جمعیت  ناشی از مقابله سرکوب گرانه نیروی 
میلیونی شعار دهنده علیه نظام توصیف کردند. در حالیکه 
صداوسیمای ایران ضمن نشاندادن تصاویری از درگیریها 
ای  عده  را  آنها  مردم،  حکومتی  ضد  شعارهای  پخش  و 
اغتشاشگر نامید که با وقاحت به هتک حرمت عاشورا و 
بی احترامی به آرمانهای انقالب پرداخته اند و در مواجه 
نام  والیت  عاشقان  عنوان  به  آن  از  که  جمعیتی  با  شدن 

کشته  نفر   4 بین  این  در  که  اند  گریخته  صحنه  از  برد، 
شده اند. سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی از شبکه 
تصادف  را  افراد  این  شدن  کشته  علت  ایران  تلویزیونی 
با خودروهای ناشناس عنوان کرد. با این وجود در چند 
روز اخیر فیلمهای تأیید نشده ای از منابع مردمی بر روی 
سایتهای غیر رسمی منتشر شده است که زیرگرفته شدن 
میدهد.  نشان  انتظامی  نیروی  خودروی  توسط  را  مردم 
در این درگیریها یک مرکز بسیج و تعدادی موتورسکلت 
از  شد.  کشیده  آتش  به  نیز  انتظامی  نیروی  خودروی  و 
و  راهپیمایی  به  اقدام  نیز  دولت  طرفداران  دیگر  سوی 
پلیس  اند.  کرده  مخالفان  علیه  تندی  شعارهای  سردادن 
همچنان مدعی است در حدود 300 نفر از تظاهر کنندگان 
اخبار  در  که  است  درحالی  این  است.  کرده  دستگیر  را 
آقا  ندا  مادر  الواعظین،  شمس  است،  آمده  ای  جداگانه 
را هم در خانه هایشان  سلطان و خواهر شیرین عبادی 

دستگیر کرده اند. 
از مهمترین واکنشهای جوامع بین المللی به حوادث اخیر، 
رئیس  کرد.  اشاره  اوباما  باراک  سخنرانی  به  توان  می 
جمهوری آمریکا واکنشهای دولت ایران را ظالمانه دانست 
و سرکوبهای وحشیانه حکومت را در بازداری مردم از 
شدید  اوباما  سخنان  این  خواند.  تأثیر  بی  آرمانهایشان 
توصیف  ایران  حکومت  برابر  در  او  موضعگیری  ترین 

شده است و پیش بینی می شود در واکنش جهان نسبت 
امور خارجه  وزیر  میلیبند،  دیوید  بگذارد.  تأثیر  ایران  به 
بریتانیا، نیز کشتن تظاهرکنندگان مخالف دولت در ایران 
را محکوم کرد و از حکومت اسالمی خواست تا به حقوق 
ایران،  امورخارجه  بگذارد. وزیر  احترام  شهروندان خود 
منوچهر متکی در پاسخ به این محکومیتها، بدون اشاره به 
اظهارات اوباما، خطاب به دولت بریتانیا گفت: »اگر انگلیس 
خورد!«  خواهد  تودهنی  ندهد  پایان  گوییهایش  یاوه  به 
گسترده  بازتاب  بریتانیا  های  رسانه  در  وی  جمله  این 
رسمی  خبرگزاریهای  گزارش  به  داشت.همچنین  ای 
ایران، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، روز سه شنبه 
29 دسامبر برای اعتراض به آنچه خود هتاکی مقدسات 
نامیدند، در صحن علنی مجلس راهپیمایی کردند! واکنش 
خصوص  به  مملکتی  سران  دیگر  سوی  از  اهمیتی  حائز 
رفسنجانی،  آقای  و  جمهوری  رئیس  نژاد،  احمدی  آقای 
رئیس مجلس تشخیص مصلحت و شورای خبرگان، تا به 
حال صورت نگرفته است. گفتنی است در هفته های اخیر، 
خبر چندانی مبنی بر اتخاذ تصمیم یا اقدام مهمی از سوی 
مجلس یا دولت در راستای حل و فصل مشکالت کشور بر 

روی سایتهای خبرگزاری مخابره نشده است. 
خبرگزاریهای ایران پس از فوت آیت اهلل منتظری در متون 
استفاده  ای  خامنه  اهلل  آیت  برای  امام  لقب  از  خبریشان 
می کنند و اخیراً نیز اقشار مردمی مخالف دولت را فرقه 

موسوی می خواند.
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ایران 
زیرذره بین

 تداوم بازداشت ها؛
 بازداشت روزنامه نگاران و فعاالن سیاسي در دو روز 
ادامه داشت. بر اساس گزارش خبرگزاري هاي  گذشته 
بازداشت »سیدعلیرضا حسیني بهشتي« حدود  مختلف، 
پارلمان  شد.  تایید  دوشنبه  روز  بعدازظهر  یک  ساعت 
در  نوشت وي  بهشتي  نزدیکان  از  یکي  از  نقل  به  نیوز 
حالي که مشغول تدریس در دانشگاه تربیت مدرس بود، 
نگاران  از روزنامه  دیروز همچنین جمعي  دستگیر شد. 
نیز به لیست بازداشتي ها اضافه شدند. ماشاءاهلل شمس 
الواعظین، بدرالسادات مفیدي، مرتضي کاظمیان، نسرین 
مصطفي  مهرگان،  کیوان  صابري،  محمدجواد  وزیري، 
که  بودند  نگاراني  روزنامه  محمودي  سام  و  ایزدي، 
این عده »حسن عابدجعفري«  اما به جز  دستگیر شدند. 
و  موسوي  میرحسین  ستاد  اقتصادي  کمیته  رئیس 
کاندیداي تایید صالحیت شده نمایندگي مجلس در دوره 
ریزي  برنامه  کمیته  مسوول  مازار«  عرب  »علي  هشتم، 
بدرالسادات  همسر  آقایي«  »سعید  میرحسین،  ستاد 
»علي  عبادي،  شیرین  خواهر  عبادي«  »نوشین  مفیدي، 
مهرداد« از اعضاي شاخه جوانان نهضت آزادي و فرزند 
فریده غیرت و »محمدجواد مظفر« مدیر انتشارات کویر 
کاظمي«  »شاهپور  دیگر  سوي  از  شدند.  بازداشت  نیز 
یکشنبه  شب  نیمه  دیگر  بار  نیز  رهنورد  زهرا  برادر 
بازداشت شد. در خبري دیگر »محمد طاهري« فرزند آیت 
اهلل »سیدجالل الدین طاهري« امام جمعه سابق اصفهان از 
دیگر دستگیرشدگان هستند. همچنین »حسین موسویان« 
رئیس هیات اجرایي جبهه ملي ایران و »حمیدرضا خادم« 
این  این جبهه نیز بازداشت شدند. عالوه بر  از اعضاي 
بنا بر گزارش ها، گفته مي شود »حبیب اهلل نوري« برادر 
عاشورا  شب  نیز  وي  برادرزاده  دو  و  نوري  عبداهلل 
سیاسي  فعاالن  جز  به  اند.  شده  بازداشت  اصفهان  در 
 9 امیرکبیر  خبرنامه  گزارش  بر  بنا  نگاران  روزنامه  و 
دانشجوي دانشگاه هاي امیرکبیر، علم و صنعت و علوم 

و فنون بابل نیز دستگیر شدند.

انگلیس تودهني خواهد خورد  
  منوچهر متکي با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت؛ اگر 
تودهني  ندهد  پایان  خود  هاي  گویي  یاوه  به  انگلیس 
خواهد خورد. اظهارات سخیف برخي از مقامات خارجي 
گویاي پرونده ننگین آنهاست. ما هنوز پرونده هایشان 
به  کنند.  مي  ها  چه  کجا  در  آنها  که  ایم  نکرده  باز  را 
گزارش ایسنا، منوچهر متکي  در نشست خبري مشترک 
روز  در  آنچه  افزود؛  سومالي  خارجه  امور  وزیر  با 
عاشورا در تهران به صورت پراکنده اما هدایت شده و 
بر اساس نقشه هاي قبلي اتفاق افتاد در واقع هم وزن و 
هم محتواي این حرکت نشان دهنده آن است که برخي 
نمي خواهند چارچوب دموکراتیک و مبتني بر مشارکت 
امور  بپذیرند. وزیر  را  تعیین سرنوشت شان  در  مردم 
اطالعیه  و  بیانیه  چند  به  اغتشاشگران  گفت؛  خارجه 
خودسرانه برخي کشورها دلخوش نباشند. انگلیس اگر 
به یاوه گویي هاي خود پایان ندهد تودهني خواهد خورد. 
اظهارات سخیف برخي از مقامات خارجي گویاي پرونده 
هنوز  ما  است.  شان  مناسبات  و  تعامل  در  آنها  ننگین 
پرونده هایتان را باز نکرده ایم که بگوییم در کجا چه مي 
کنید و نقشه هایتان چیست. خوشبختانه ملت ها متوجه 

هستند. موضوع بسیار روشن است.  

 متهمان جدید کهریزک؛
 دادگاه رسیدگي به متهمان پرونده جنایات بازداشتگاه 
کهریزک طي دو هفته آینده برگزار خواهد شد. بر اساس 
درخواست شاکیان و اولیاي دم و موافقت قاضي دادگاه 

ممکن است دادگاه به صورت علني برگزار شود. 

 دو تجمع دانشجویي
صحنه  به  صنعت  و  علم  دانشگاه  در  دانشجویي  تجمع 
زد و خورد بین دانشجویان بدل شد. خبر نوشت؛ تجمع 
 800 حضور  با  صنعت  و  علم  دانشگاه  دانشجویان 
دانشجوي این دانشگاه در مقابل در اصلي دانشگاه علم و 
صنعت برگزار شد و در نهایت با ورود نیروهاي امنیتي 
از یکدیگر جدا شدند. همچنین  به داخل دانشگاه طرفین 
شاهد  دیروز  نیز  تحقیقات  و  علوم  واحد  آزاد  دانشگاه 

تجمع مشابهي بود.

 تمدید مرخصي رمضان زاده؛ 
مقام  قائم  زاده  عبداهلل رمضان  گفته مي شود مرخصي 
گزارش  به  است.  شده  تمدید  مشارکت  حزب  دبیرکل 

خبرگزاري هاي خارجي در حالي که مرخصي سخنگوي 
دولت سیدمحمد خاتمي به پایان رسیده بود، به او اعالم 
شد که مرخصي اش تمدید شده است و مي تواند زمان 

بیشتري را نزد خانواده خود سپري کند. 

دو حادثه در شیراز و مشهد؛
آیت  نماز  اقامه  در شیراز محل  قبا  روز گذشته مسجد 
اهلل دستغیب مورد حمله قرار گرفت و همزمان دفتر آیت 
امیرکبیر  نیز تعطیل شد. خبرنامه  اهلل صانعي در مشهد 
نوشت در جریان این دو اتفاق حاضران در این دو محل 
مضروب و خسارت هایي نیز به مسجد و دفتر صانعي 

وارد شد. 

مسکو دخالتي در امور داخلي ایران ندارد  
تالش  از  تاسف  ابراز  با  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
سیاسي  جریانات  با  روسیه  کردن  مرتبط  براي  برخي 
داخلي در ایران، آن را اقدام تحریک آمیز مخالفان توسعه 
همکاري هاي روسیه و ایران دانست. به گزارش فارس 
خارجه  امور  وزارت  »نووستي«،  خبرگزاري  از  نقل  به 
نیروها  برخي  تالش  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  روسیه 
سیاسي  جریانات  با  روسیه  دادن  جلوه  مرتبط  براي 
آمیز  اقدامي تحریک  اخیر در جمهوري اسالمي،  داخلي 
از سوي مخالفان توسعه همکاري هاي روسیه و ایران 
است که سعي در آسیب رساندن به روابط دوستانه دو 
ابراز  این  با  بیانیه وزارت خارجه روسیه  کشور دارند. 
امیدواري به پایان رسیده است که ایراني ها بتوانند خود 
بر مشکالت به وجود آمده در این کشور فائق آیند و ما 

براي آنها آرزوي موفقیت در این زمینه را داریم.  

 زنگ خطر امارات؛ امارات 
را  غذایي  ذخیره  نشده  اعالم  پیش  از  یي  برنامه  در 
است. داده  قرار  خود  کار  دستور  در  ماه  سه  مدت  به 

روزنامه جمهوري اسالمي به نقل از خبرگزاري رسمي 
المنصوري«  سعید  بن  »سلطان  نوشت؛  )وام(  امارات 
همه  به  دستوري  صدور  با  کشور  این  اقتصاد  وزیر 
که  میزاني  به  است  کرده  تاکید  خود  تابعه  واحدهاي 
باشد  ماه  براي سه  اساسي کشور  نیازهاي  پاسخگوي 
ذخیره مواد غذایي در انبارها و سردخانه ها در دستور 
کار قرار گیرد. این مواد غذایي شامل 15 کاالي اساسي 
است که همه آنها از مواد غذایي وارداتي امارات به شمار 
مي روند. وزیر اقتصاد امارات احتمال گران شدن مواد 
غذایي در ماه هاي آینده را یکي از دالیل این اقدام ذکر 
کرده ولي این احتمال قوي تر است که حوادثي در منطقه 

در شرف وقوع است.

 مفقود شدن یک خبرنگار خارجي
 تابناک نوشت؛ »رضا الباشا« خبرنگار سوري تلویزیون 
بین  هاي  درگیري  با  همزمان  و  یکشنبه  روز  از  دوبي 
تظاهرکنندگان و پلیس مفقود شده و تاکنون هیچ خبري 
کل  اداره  هاي  است.پیگیري  نشده  منتشر  نامبرده  از 
مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد 
مسوول  هاي  طرف  دیگر  و  انتظامي  نیروي  اسالمي، 
وضعیت  و  است  نداشته  دربر  یي  نتیجه  تاکنون  هم 
این گزارش، وي بدون  وي همچنان نامعلوم است.بنابر 
حس  اساس  بر  بیشتر  و  فیلمبرداري  وسایل  هرگونه 
کنجکاوي در منطقه درگیري ها حاضر شده بود و قصد 

تهیه گزارش خبري یا تلویزیوني را نداشته است.

شایعه بازداشت »زهرا رهنورد«
 شنیده ها حاکی از بازداشت زهرا رهنورد همسر 

میرحسین موسوی است.
یکی از نزدیکان زهرا رهنورد به خبرنگار »فرارو« 
امروز چهارشنبه  دانشگاه صبح  استاد  »این  گفت: 

بازداشت شده است.«

خواهرزاده موسوی به خاک سپرده شد

  مراسم خاکسپاری سیدعلی موسوی صبح امروز 
در بهشت زهرا )س( برگزار شد.

خاکسپاری  مراسم  داد  گزارش  فارس  خبرگزاری 
سیدعلی موسوی خواهر زاده میرحسین موسوی 
و  موسوی  حسین  میر  وی،  خانواده  حضور  با 
زهرا رهنورد و جمعی دیگر از اقوام آن مرحوم در 

بهشت  زهرا برگزار شد. 

شده  کشته  مشکوکی  طرز  به  وی  افزود:  فارس 
است.

آنچه مردم را دانشمند می کند ، 
مطالبی نیست که یاد میگیرند بلکه 

چیزهایی است که می فهمند
فرانسیس بیکن

ایران  به  سفر  براي  کري  جان  رسمي  درخواست 
تایید شد 

 

سفیر انگلیس به 
وزارت خارجه 

احضار شد 
 

 سرانجام پس از چندین بار تایید و تکذیب از سوي 
مقامات تهران و واشنگتن سخنگوي وزارت خارجه 
روز گذشته درخواست رسمي »جان کري« رئیس 
کمیته روابط خارجي امریکا براي سفر به تهران را 
تایید و آن را در حال بررسي اعالم کرد.این خبر 
که طي 10 روز اخیر از سوي مقامات رسمي تهران 
سخنگوي  سوي  از  گذشته  روز  بود  نشده  تایید 
از  یکي  نیز  او  از  پیش  شد.  تایید  خارجه  وزارت 
سفر  این  درخواست  بود  گفته  مجلس  نمایندگان 
در مجلس بررسي خواهد شد. البته دولت دهم به 
کرات آمادگي خود را براي مذاکره با امریکا اعالم 
حرف  سطح  در  آمادگي  این  فعاًل  اما  است  کرده 
مهمانپرست  رامین  همه  این  با  است.  مانده  باقي 
سخنگوي وزارت خارجه روز گذشته در کنفرانسي 
مطبوعاتي با خبرنگاران داخلي و خارجي اعالم کرد؛ 
درخواستي  ایران  به  براي سفر  کري  آقاي  ظاهراً 
این  بود  پارلماني  موضوع  چون  اما  است  داشته 
پاسخ  آنان  و  شده  منعکس  مجلس  به  درخواست 
بر  همچنان  ایران  حال  هر  داد.به  خواهند  را  الزم 
پیشنهاد خود براي مذاکره با امریکا پایبند است از 
همین رو احمدي نژاد در مصاحبه اخیرش با شبکه 
اعالم  نیویورک  در  کرد  اعالم  انگلیس  تلویزیوني 
همین  در  است.  اوباما  با  مذاکره  به  حاضر  کرده 
آنچه  رابطه سخنگوي وزارت خارجه عنوان کرد؛ 
اعالم شده مطلبي بوده که بارها گفته شده و اعالم 
کردن  روشن  و  مان  حقوق  احقاق  براي  ما  شده 
کشورها  خصمانه  رفتار  و  جهان  عمومي  افکار 
علیه ملت مان و به ویژه امریکا حاظر به گفت وگو 
امریکا جهت گیري خاصي را دنبال کرده  هستیم. 
کرده  مخدوش  را  ما  مردم  عمومي  افکار  و  است 
این سادگي  به  و ذهنیت منفي را ساخته است که 
قابل بازسازي نخواهد بود، مگر تغییري در رفتار 

و گفتار و عملکرد دولت امریکا مشاهده شود؛ این 
چیزي نبوده است که مطلب جدیدي تلقي شود. به 
کرده  اعالم  همواره  جمهور  رئیس  آقاي  او  گفته 
ایم درباره مداخالتي که امریکا در  است ما آماده 
طول تاریخ ما داشته است، مناظره یي داشته باشیم 
و کساني را که مدعي هستند رفتاري خالف منافع 
اعالم  و  بکشیم  چالش  به  اند  نداده  انجام  ما  ملت 
رفتار  شده  انجام  ما  ملت  با  رابطه  در  آنچه  کنیم 
نادرست و ساختارشکني بوده است. مهمانپرست 
عاشورا  روز  هاي  ناآرامي  موضوع  به  سپس 
پرداخت و با متهم ساختن دولت انگلیس از احضار 
این  داد.  خبر  خارجه  وزارت  به  کشور  این  سفیر 
در شرایطي است که در روزهاي پس از انتخابات 
ایران،  مقامات  مردم  گسترده  هاي  ناآرامي  و 
دولت انگلیس و غرب را به دخالت در امور داخلي 
ایران متهم ساخته بودند. به هر حال حوادث روز 
انگلیس  پرونده دولت  بار دیگر  عاشورا سبب شد 
ترتیب  این  به  شود.  گشوده  خارجه  وزارت  در 
سخنگوي وزارت خارجه از احضار سفیر انگلیس 
ایران و اعالم مراتب اعتراض تهران نسبت به  در 
برخي فعالیت هاي این کشور در روزهاي گذشته 
با  و  دقت  به  ایران  مهمانپرست  گفته  داد.به  خبر 
در  را  دیگر  کشورهاي  تحرکات  کامل  حساسیت 
رابطه با ملت ایران انجام مي دهد. بحث و بررسي 
در این زمینه انجام شده است و در این رابطه سفیر 
نسبت  ها  اعتراض  مراتب  و  شده  احضار  انگلیس 
ابالغ  این کشور دارند  به مداخله هایي که مقامات 
سفیر  گس  سایمون  ایسنا،  گزارش  شد.به  خواهد 
انگلیس در تهران بعدازظهر دیروز توسط وزارت 
امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید 
جمهوري اسالمي ایران به مواضع مداخله جویانه 
گونه  این  و  ابالغ  وي  به  انگلیس،  خارجه  وزیر 
رویکردها شدیداً محکوم شد.بر اساس این گزارش 
سفیر انگلیس اظهار کرده است مراتب را به وزارت 
امور خارجه کشور متبوعش منعکس خواهد کرد.
به گزارش ایسنا منوچهر متکي وزیر امور خارجه 
نیز با اشاره به اغتشاشات اخیر و مواضع مداخله 
اگر  بود؛  گفته  باره  این  در  انگلیس  دولت  جویانه 
انگلیس به یاوه گویي هاي خود پایان ندهد، تودهني 
مقامات  از  برخي  سخیف  اظهارات  خورد.  خواهد 
هنوز  ما  آنهاست.  ننگین  پرونده  گویاي  خارجي 
پرونده هایشان را باز نکرده ایم که آنها در کجا چه 
ها مي کنند.اما از آنجا که خبرها حاکي از دستگیري 
یک تبعه انگلیسي در حوادث اخیر است مهمانپرست 
در خصوص صحت و سقم این خبر توضیح داد؛ 
در این رابطه خبري نشنیده ام اما برخي افراد که 
اتباع  است  ممکن  اند  شده  دستگیر  ماجرا  این  در 
خارجي باشند که تالش کرده اند فعالیت خبري و 
رسانه یي داشته باشند که این کار نیاز به مجوز از 
وزارت ارشاد دارد.او تاکید کرد؛ اگر چنین مجوزي 
آنها  طرف  از  است  ممکن  باشد  نداشته  وجود 
ایران  سوخت  تامین  باشد.موضوع  شده  مواخذه 
وزارت  سخنگوي  که  بود  خبرنگاران  دیگر  سوال 
خارجه به آن پرداخت و در این رابطه هشدار داد؛ 
ایران براي خرید سوخت شرط نمي پذیرد. به گفته 
رآکتور  سوخت  تامین  براي  ایران  مهمانپرست 
و جزء  کند  مي  دنبال  را  انساني  اهداف  که  تهران 
شروط  و  شرط  دادن  قرار  هست  نیز  مان  حقوق 
اینکه به طرف  افزود؛ براي  را درست نمي داند.او 
با  ما  داده شود  فرصت  اعتمادسازي  براي  مقابل 
اگر  ایم و  اصل معاوضه مرحله یي موافقت کرده 
طرف مقابل این فرصت را از دست ندهد و از آن 
استفاده کند مي توان جزییات آن را بررسي کرد.
نیز  سوخت  معاوضه  خصوص  در  مهمانپرست 
پیشنهاداتي درباره معاوضه سوخت  داد؛  توضیح 
در ژاپن، ترکیه، برزیل و کیش مطرح است اما هنوز 

هیچ کدام از این موارد قطعي نیست. 
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش یازدهم

تغذیه  سوء  به  ایران  سال  پنج  زیر  کودکان  درصد   16
دچارند 27 درصد جمعیت به خدمات بهداشتی ده درصد به 
آب سالم و 19  درصد مردم به فاضالب دسترسی ندارند.

ایران در بین 174 کشور لیست شده در این گزارش رتبه 
این  به  نسبت  که  داده  اختصاص  خود  به  را  پنجم  و  نود 
که  داده  اختصاص  خود  به  را  پنجم  و  نود  رتبه  گزارش 
نسبت به سال قبل 18 مرتبه نزول کرده و محض اطالعتان 
بگویم که مکزیک با آنهمه مسائل و مصائب مشهورش رتبه 
پنجاهم را از آن خود کرده است. و مقاله اضافه می کند اما 
ایران با واردات 6/5 میلیون تن گندم بزرگترین وارد کننده 

گندم و با واردات  800
هزار تن برنج یکی از بزرگترین وارد کنندگان برنج در دنیا 
این  این وضعیت کشوری است که واقعا استحقاق   بوده. 
همه خفت را ندارد. ولی روزنامه هایش را نگاه کنید سرا پا 
تبریک است و تهنیت به مدیران الیقی!! که هر روز گوشه 
ای از این مملکت را به رکود می کشند و اگر خالفی نکنند و 
مورد بی مهری جناح های مقابل خود قرار نگیرند هیچگاه 

مواخذه کننده ای را در مقابل خود نخواهد دید.
موارد  سایر  از  کمتر  که  اش  کشاورزی  وضع  این  تازه 
وابسته است. در مورد صنعتش هم وقتی بررسی کنیم به 

آمار خیلی دلپذیر تری دست نخواهیم یافت.
تمام تاریخ دادگستری این کشور را از بدو پیدایش زیر و 
و  نکردن  کار  به جرم  که  یافت  نخوهید  را  یکنفر  کنید  رو 

پیش نبردن مسئولیتی که عهده دار بوده محاکمه شود.
متاسفانه هر بخشی را که بخواهیم مرور کنیم نتیجه اش 
برای خودمان  روزه خودمان  همه  که  تبریکی  همه  این  با 
ارسال می کنیم تطابق و هماهنگی ندارد. روزنامه مشارکت 
زندانهای  وضع  از  گزارشی   78 دیماه  هفتم  و  بیست  در 

کشور دارد که به اتفاق آن را مرور می کنیم.
با 22400   برابر   1359 در سال  که  زندانیان کشور  تعداد 
برابر   7 یعنی  نفر   156600 حدود  به   1376 در  بوده  نفر 
 55% فقط  کشور  جمعیت  که  است  حالی  در  این  رسیده 
افزایش داشته به عبارت دیگر تعداد زندانیان کشور حدود 
به  مربوط  مقایسه  )این  است  داشته  افزایش  درصد   450
سال 76 است و نه تنها دلیلی بر نزول این روند درسه سال 
گذشته به چشم نمی خورد بلکه معکوس آن متحمل تر به 

نظر می رسد(.
همین گزارش می افزاید در حال حاضر سالیانه حدود 600 
که  شود  می  کشیده  زندان  به  پایشان  مردم  از  نفر  هزار 
اگر کودکانی را که درصد باالیی از جمعیت کشورمان را 
با  سروکارشان  معموال  که  کنیم  مستثنی  میدهند  تشکیل 
از  فقط  وحشتناکی  آمار  چه  ببینید  وقت  آن  نیست  زندان 
دیگر  مورد  در  شود  می  مجسم  نظر  در  کشور  زندانیان 
گوید:  می  خود  های  خطبه  از  یکی  در  ارومیه  جمعه  امام 
زندان ارومیه برای 600 نفر است اما اکنون 4000 نفر در 
آن زندانی هستند جمهوری اسالمی پول ندارد سربازی می 

فروشد و پولش را به زندانی ها می دهد.
من نمی خواهم در این جا بحث کارشناسی پی آمدهای این 
اعداد و ارقام را مطرح کنم اما فقط سعی ام در این است 
که گوشه ای از حقایق کشورمان را که به هر حال از طرف 
بزرگان برای آن ادعای رتبه و جایگاه واالیی می شود در 
محکوم  قصد  به  نه  هم  آن  کنم.  مجسم  ام  خوننده  مقابل 
کردن عمرو یا زید که این درد چندانی را دوا نمی کند بلکه 
به قصد ملموس کردن واقعیت های موجود وطنمان که در 
به وجود آوردن آن جز اراده و وجدان و تصمیم عمومی 

مان دیگران الاقل نقش کلیدی و تعیین کننده ندارند.
نیستند.  بخش  رضایت  خیلی  اخبار  که  کنید  می  مالحظه 
بیایید واقعیات را با چشم باز بنگریم عمق فاجعه را و عمق 
درد را بشناسیم و بپذیریم که همه ی این دردها از استعمار 
نیست از قانون نیست از فالن حزب نیست حتی از امریکا 
هم نیست و از شوروی سابق هم نبود. زهر و پادزهر هر 
رغم  علی  بپذیریم  صادقانه  بیایید  جاست.   همین  در  دو 
راوی  هزاران  که  موثر  عامل  هزاران  بودن  انکار  غیرقابل 
هزاران بار روایت کرده اند تکرار می کنم درد ما نه درد 
استعمار است و نه درد همسایه زورگوی شمال یا جنوب 
نه ابر قدرت ها و نه حکومت ها و نه دولت ها و نه حتی 

نظام ها و تغییر قانون ها... ادامه دارد

Iranian Association is seeking to employ a worker for a new project:
Older People Healthy Lifestyles Project

Annual Salary: £6,500 (including London weighting)
Part-Time

The project worker will be responsible for organising workshops, develop outreach service and 
make home visits.  The post holder will communicate and liaise with other agencies, organisations 

and groups that could be of assistance to the older people.

The project worker will have good knowledge of older people health issued, posses a relevant quali-
fication, experience of running workshops, providing advice and outreach, excellent communica-

tion skills and the ability to relate to people at all levels.   S/he should be a good listener and possess 
problem solving skills and experience of advice work.  Basic word processing and administration 

skills are required.  The Project worker will report to Iranian Association’s coordinator.

To apply for the job please send your CV with a covering letter to the following address:
Older People Healthy Lifestyle Project

IRANIAN ASSOCIATION, Palingswick House, 241 King Street, London W6 9LP

Closing date for the receipt of CVs: 5.00pm On Friday 8 January 2010

بازداشت جمعي از 
فعاالن سیاسي؛ 

به  شدند.  بازداشت  گذشته  روز  دو  طي  سیاسي  فعاالن  از  جمعي 
دبیرکل  یزدي«  »ابراهیم  داخلي و خارجي،  گزارش خبرگزاري هاي 
منزلش  در  )دیروز(  دوشنبه  روز  بامداد  سه  ساعت  آزادي  نهضت 
و  ثبت  باران  بنیاد  اسناد  ها،  گزارش  بر  بنا  بازداشت شد. همچنین 
ضبط شد و مدیرعامل و قائم مقام این مرکز بازداشت شدند. صبح 
باران »مرتضي حاجي« و  بنیاد  به دفتر  با مراجعه  دیروز ماموران 
»حسن رسولي« را دستگیر کردند. از سوي دیگر »عمادالدین باقي« 
مجله  دفتر  تا  آنگاه  و  بازداشت  منزلش  به  ماموران  مراجعه  با  نیز 
ایراندخت مشایعت شد و در حضور وي تعدادي از کیس هاي این 

نشریه ضبط شد. اما بعدازظهر دیروز »ابوالفضل قدیاني« از اعضاي 
شوراي مرکزي سازمان مجاهدین انقالب نیز به سایر دستگیرشدگان 
پیوست. در خبري دیگر »لیال توسلي« دختر محمد توسلي از اعضاي 
نهضت آزادي، »محمد معین« پسر مصطفي معین و »مهدي عربشاهي« 
از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکیم وحدت نیز تا لحظه تنظیم خبر 
در لیست بازداشت شدگان قرار داشتند. آینده نیز در گزارشي دیگر 
باقریان  محمد  موسوي،  میرحسین  دفتر  مسوول  فروزنده  نوشت 
وي  انتخاباتي  ستاد  رئیس  نژاد«  بهزادیان  »قربان  و  ارشد  مشاور 
نیز طي روز گذشته بازداشت شدند. »سیدابوالفضل موسویان« دبیر 
اجرایي مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز که یکشنبه شب 
با قرار کفالت آزاد شده بود، صبح دیروز دوباره احضار و بازداشت 
شد. از سوي دیگر گفته مي شود »حشمت اهلل طبرزدي« ظهر دیروز 
دستگیر شد. اما دیروز اخبار متناقضي از بازداشت »علیرضا بهشتي 
شیرازي« سردبیر کلمه سبز منتشر شد که تا زمان تنظیم خبر مورد 

تایید یا تکذیب قرار نگرفت.

احضار سفیران 
ایران در سوئد 

و فرانسه 
فرانسه  کشورهای  خارجه  وزارت   
و سوئد از احضار سفیران ایران به 

خاطر حوادث اخیر خبر دادند
سفرای ایران در کشورهای فرانسه و 
سوئد به دلیل حوادث اخیر به وزارت 
خارجه این دو کشور احضار شدند.

به گزارش عصر ایران، وزارت امور 
خارجه فرانسه روز سه شنبه، سفیر 
ایران در پاریس را برای ابراز نگرانی 
احضار  ایران  در  اخیر  تحوالت  از 

کرده است. 
این برای دومین مرتبه در هشت روز 
گذشته است که سفیر ایران در پاریس 
به وزارت خارجه فرانسه احضار می 
سخنگوی  دیزانیو  شود.فردریک 
این  در  فرانسه  امور خارجه  وزارت 
باره گفت که کشورش از سفیر ایران 
اعتبار  درباره  دوباره  تا  خواست 
اخیر  جمهوری  ریاست  انتخابات 

شفاف سازی کند.

اظهارات  پاریس   ، احضار  این  در 
ایرانی درباره  غیرقابل قبول مقامات 
کشورها و سران کشورهای خارجی 

را نیز محکوم کرده است.
امور  وزارت  سوئد،  در  همچنین 
سفیر  احضار  با  کشور  این  خارجه 
ایران، “پیام جدی” را درباره نگرانی 
های استکلهم از وضعیت ایران را به 

وی ابالغ کرد.
“سیلسیلیا جولین” سخنگوی وزارت 
خبرگزاری  به  سوئد  خارجه  امور 
بیلفراج وزیر  فرانسه گفت که فرانک 
با  سوئد  خارجه  امور  در  مشاور 
های  نگرانی  و  مالقات  ایران  سفیر 
تحوالت  جدیدترین  درباره  جدی 

ایران را ابالغ کرد.
وی همچنین” اظهارات برخی مقامات 
المللی  بین  تخریب  درباره  ایران 
و  کرد  رد  را  ایران  اخیر  انتخابات 
خواستار شفاف سازی درباره نتایج 

آن شد.
گفتنی است منوچهر متکی وزیر امور 
خارجه نیز دیروز سه شنبه با انتقاد 
امور  در  بیگانگان  های  دخالت  از 
این  عواقب  به  نسبت  ایران  داخلی 
با  روابط  بر  آن  تاثیرات  و  اقدامات 

ایران هشدار داد.

اتوبوسي کار نمي کنیم
رئیس سازمان انرژي اتمي درباره برخي عزل و نصب ها در سازمان 
در چند ماه گذشته با رد هرگونه شائبه سیاسي و دخالت هاي بیروني 
رفتند.  سازمان  از  )بلورچي(  حفاظت  معاون  گفت؛  تصمیمات  این  در 
معاون امور بین الملل و برنامه ریزي )سعیدي( از این سمت رفتند و به 
مشاور رئیس سازمان در امور نیروگاه هاي جدید منصوب شدند. در 
شرکت ها هم دکتر صفدري مدیرعامل دو شرکت )تماس و کاال الکتریک( 
بودند که به لحاظ حقوقي نمي توانستند همزمان مدیرعامل دو شرکت 
باشند و االن معاون پژوهشي پژوهشگاه علوم و فنون هسته یي هستند. 
محسن دالویز از سخنگویي سازمان به شرکت تولید و توسعه انرژي 
اتمي رفتند و علي شیرزادیان به جاي ایشان آمدند. عالیي مدیر شرکت 
»تسا« بودند که براي ادامه تحصیل در مقطع دکترا از این سمت کنار 
رفتند، ما هیچ وقت اتوبوسي کار نکردیم. صالحي درباره نگاه بسیار 
خوشبینانه اش به روس ها و راه اندازي نیروگاه بوشهر بدون توجه 
اینکه اصواًل آدم خوشبیني  با بیان  به سابقه تاخیرهاي مکرر روسیه 
باید  معتقدم  هستند،  نیروگاه  در  کار  حال  در  ها  روس  گفت؛  هستم، 
منصفانه به بحث نیروگاه بوشهر نگاه کرد و عملکرد ایران و روسیه در 
این خصوص را با هم دید. اساسًا کار ساخت نیروگاه عماًل از سال 78 
آغاز شده است که تاکنون 10 سال به طول انجامیده است. وي گفت؛ 
متوسط ساخت نیروگاه هاي اتمي در دنیا بر اساس نظر آژانس 8-7 
سال است، نه اینکه کمتر از این نمي توان نیروگاه ساخت، اما به طور 
معمول ساخت نیروگاه ها این مدت زمان به طول مي انجامد. صالحي با 
وجود این به این مساله اشاره نکرد که پس چرا قرارداد اولیه نیروگاه 

در مدت زماني کمتر از شش سال امضا شده است.
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مقام هاي اطالعاتي ایساف؛ طالبان 
منتظر سقوط کرزي است 

 
امریکا و متحدانش براي رفع موانع لجستیکي  با تالش   همزمان 
در  کشور  این  به  جدید  سرباز  هزار   40 اعزام  و  افغانستان  در 
هاي  شورش  دهند  مي  هشدار  اطالعاتي  هاي  مقام   2010 سال 
تحت رهبري طالبان در حال گسترش است و زمان براي نیروهاي 
این مساله که استراتژي  اثبات  امریکا جهت  ائتالف تحت رهبري 
آنها مي تواند موفقیت آمیز باشد در حال از دست رفتن است. به 
گزارش ایسنا یک مقام ارشد نیروهاي بین المللي کمک به امنیت 
اظهار داشت؛ طالبان یک دولت سایه تشکیل  )ایساف(  افغانستان 
حامد  دولت  به محض سقوط  تا  است  نشسته  انتظار  در  و  داده 
کمک  افزایش  با  همزمان  گیرد.  دست  در  را  امور  کنترل  کرزي 
هاي عمومي و سیاسي دولت باراک اوباما رئیس جمهور امریکا 
افزایش حضور  و  کرزي  حامد  دولت  به  اش  اروپایي  متحدان  و 
نظامي آنها در افغانستان براي شکست طالبان، این شبه نظامیان 
کرده  آغاز  افغانستان  سراسر  در  را  یي  گسترده  هاي  شورش 
فاش  نامش  که خواست  ایساف  نیروهاي  اطالعاتي  مقام  یک  اند. 
نشود، در کابل اظهار داشت؛ طالبان در 33 استان از 34 استان 
افزود؛  وي  است.  کرده  انتخاب  سایه  در  فرمانداران  افغانستان، 
طالبان همچنین در مناطق شمالي افغانستان که گفته مي شود شبه 
نظامیان حضور اندکي در آنجا دارند دست به انتخاب فرمانداران 
در سایه زده است. از طرف دیگر گروه رسانه یي مک کالچي طي 
گزارشي مي افزاید؛ بازگشت طالبان به استان هاي شمالي از جمله 
بقالن، قندوز و تاقر چالش هاي سیاسي لجستیکي و امنیتي جدي 
وجود  به  کرزي  حامد  دولت  و  ایساف  امر  تحت  نیروهاي  براي 
مي آورد. در این گزارش همچنین آمده است؛ مناطق شمالي تحت 
فرماندهي نیروهاي آلماني است اما آنها و متحدان اروپایي شان 
تحت محدودیت هاي تعیین شده از سوي دولت هایشان دست به 
انجام عملیات علیه طالبان مي زنند. این محدودیت ها باعث محدود 

شدن عملیات این نیروها علیه طالبان مي شود. 

2009 مرگبارترین سال براي 
نیروهاي امریکایي در افغانستان 

 
 براساس اعالم سایت Casualties.org که اطالعات و آمار تلفات 
ارتش امریکا و نیروهاي خارجي در افغانستان و عراق را اعالم 
مي کند، تلفات نیروهاي خارجي در افغانستان نیز از 295 کشته 
این  که  است  رسیده  جاري  سال  در  تن   506 به   2008 سال  در 
آمار نشان دهنده افزایش 70 درصدي تلفات نیروهاي خارجي در 
افغانستان است. به گزارش خبرگزاري شینهوا، انگلیس که دومین 
افغانستان  با 106 کشته در  افغانستان را دارد  نیروي بزرگ در 
در سال جاري روبه رو شده است که این آمار بیش از دو برابر 
تعداد کشته شدگان نیروهاي انگلیسي در سال 2008 است. تاکنون 
940 سرباز امریکایي در افغانستان کشته شده است در حالي که 
تعداد کل تلفات نیروهاي ائتالفي به 1553 تن رسیده است. وزارت 
دفاع امریکا نیز در وب سایت خود اعالم کرده است تا 24 دسامبر 
2009 ، 859 عضو ارتش امریکا در افغانستان کشته شده اند. به 
این ترتیب سال 2009 مرگبار ترین سال براي نیروهاي امریکایي 
و هم پیمانان شان در افغانستان به حساب مي آید. این آمار در 
حالي منتشر شده است که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اخیراً 
دستور اعزام نیروهاي بیشتر به افغانستان را صادر کرده است 
و به نظر مي رسد با توجه به افزایش سطح نیروهاي امریکایي در 
افغانستان تلفات نیروهاي امریکایي افزایش یابد. بر اساس اعالم 
این وب سایت از 437 حادثه مرگبار در افغانستان، 269 حادثه به 

وسیله حمالت وسایل منفجره دست ساز انجام شده است. 

برزیل بمب اتمي نمي سازد  
 

 وزیر دفاع برزیل هرگونه قصد این کشور براي ساخت بمب اتمي را رد 
کرد. به گزارش روزنامه »ال کومرسیو« چاپ اکوادور، »نلسون جوبیم« 
وزیر دفاع برزیل روز گذشته اعالم کرد برزیل به هیچ وجه براي تحکیم 
رهبري خود در منطقه امریکاي التین قصد ساختن بمب اتمي را ندارد. 
وي بدون اشاره به جزییات گفت؛ حتي به این موضوع فکر هم نمي کنیم 
و این زاییده ذهنیت دیپلماتي بوده که به برزیل آمده بدون آنکه هیچ چیز 
درباره آن بداند. جامعه بین الملل از سال 2007 و در پي اعالم پیگیري 
برنامه هسته یي برزیل و قصد این کشور براي ساخت زیردریایي اتمي 
توجه خاصي به این موضوع دارد. وزیر دفاع برزیل درباره زیردریایي 
این کشور در زیر سطح  نفتي  میلیارد بشکه ذخایر  تاکید کرد 50  اتمي 

دریاها نیاز به محافظت دارند.  

دو نیجریه اي در کمتر از سه روز دردسرساز شدند 

دومین تهدید علیه 
خطوط هواپیمایي 

آمریکا
عبدالمطلب  فاروق  عمر  دستگیري  از  بعد  کوتاهي  زمان  مدت   
بهداشتي  در سرویس  دیگر  نیجریه اي  یک  حضور طوالني مدت 
بار  تا  شد  باعث  یک شنبه شب  در  دیترویت  آمستردام-  پرواز 

دیگر موجي از ترس در خطوط هوایي آمریکا پدیدار شود. 
که  کرد  اعالم  سفید  کاخ  سخنگوي  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
باراک اوباما حوادث اخیر را به صورت دقیق بررسي مي کند. بعد 
از بازداشت عبدالمطلب هموطن نیجریه اي وي در پرواز شماره 
253 آمستردام– دیترویت بازجویي شد. برخالف عبدالمطلب که 
ماده  هیچ  فرد  این  کند،  فعال  را  منفجره  مواد  بود  کرده  تالش 

منفجره اي را در اختیار نداشته است. 
به گزارش سي ان ان، این مظنون نیجریه اي مدت زمان طوالني را 
در سرویس بهداشتي گذرانده و موجب شک ماموران آمریکایي 
انتظامات را صدا کرده  بلند ماموران  شده است. وي با صداي 
است. پلیس آمریکا اعالم کرد که فرد مظنون تاجر مریضي است 
که قصد انجام عملیات تروریستي را نداشته است. در حالي که 
باال  امنیت در خطوط هوایي آمریکا  فقدان  به  اعتراض ها نسبت 
داد  این کشور دستور  اوباما، رئیس جمهور  باراک  گرفته است، 
تدابیر امنیتي الزم براي تامین امنیت خطوط هوایي آمریکا اتخاذ 

شود. 
به گزارش بي بي سي، رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد 
که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا مایل است بداند عمرفاروق 
عبدالمطلب چگونه توانسته مواد منفجره را همراه خود به داخل 
پرواز بیاورد. عمر فاروق عبدالمطلب، تبعه 23ساله نیجریه متهم 
است در آستانه فرود یک هواپیمای مسافربری درصدد منفجر 
کردن ماده ای بوده که بالفاصله با حمله سایر مسافران و خدمه 
پرواز روبه رو می شود. این حادثه باعث شده تا اقدامات امنیتي 
به  تشدید شود.  اروپایي  کشورهاي  و  آمریکا  فرودگاه هاي  در 
به شبکه  کاخ سفید  بي بي سي، سخنگوی  از  نقل  به  ایلنا  گزارش 
ای بی سی گفت که سیستم امنیتی آمریکا باید مجددا بررسی شود 
تا معلوم شود چرا مسئوالن فرودگاه به این فرد نیجریه ای که 

گفته می شود نام وي در فهرست افراد مظنون بوده، توجه کافی 
فهرست  دارد:  امنیتی  فهرست  نوع  سه  آمریکا  دولت  نکرده اند. 
در  است.  کم خطر  افراد  نفر  هزار   550 اسامی  شامل  نخست 
فهرست دوم نام 18 هزار نفر که خطر باالتری دارند، مشاهده 
مي شود و در فهرست سوم شامل چهار هزار نفر از افرادی است 
نوامبر گذشته در فهرست  ندارند. عبدالمطلب در  پرواز  که حق 
نخست جای گرفت. هشدار پدر عبدالمطلب در مورد افراط گرایي 
پسرش همچنین به گزارش نیویورک تایمز پدر عبدالمطلب در ماه 
افراطی  اکتبر با دولت آمریکا تماس گرفته و نسبت به تمایالت 
پسرش ابراز نگرانی کرده بود. وي که از کارمندان ارشد بانکي 
اطالع  آبیجا  در  آمریکا  سفارت  مسئوالن  به  است  نیجریه  در 
مي دهد که فرزندش ناپدید شده و به احتمال فراوان به یمن رفته 

است. 
در همین حال و پس از این حادثه در فرودگاه های نقاط مختلف 
جهان بازرسی بدنی از مسافران هوایی افزایش یافته و در برخی 
از صندلی  پرواز  آخر  یک ساعت  در  ندارد  اجازه  موارد کسی 

خود در هواپیما بلند شود یا از پتو یا بالش استفاده کند. 
مسافران  نمی دهند  اجازه  هواپیمایی  شرکت های  از  برخی 
یا  هواپیما  تلفن های  از  آمریکاست  مقصد  به  که  پروازهایی 
در  آمستردام  در  »شیپهول«  فرودگاه  کنند.  استفاده  اینترنت 
این باره است که چگونه عمر فاروق عبدالمطلب  حال تحقیق در 
توانسته بود مواد منفجره را به داخل هواپیما منتقل کند. الزم به 
ذکر است، عبدالمطلب در یکي از بیمارستان هاي شهر دیترویت 
ایالت میشیگان آمریکا درمان شد. او در تالش ناموفق خود برای 
منفجر کردن هواپیما دچار سوختگی شده است. مقام هاي اجرایي 
اعتراف کرده که آموزش هاي  فرد مظنون  این  گفتند که  آمریکا 
خاصي را براي این حمله از یک بمبگذار القاعده از یمن دریافت 
کرده است. این در حالي است که جانت ناپولیتانو، وزیر امنیت 
داخلي آمریکا اظهار داشت که هیچ سندي دال بر اینکه عبدالمطلب 
قصد داشته توطئه اي بزرگ تر را سازماندهي کند، وجود ندارد. 

 از سوي دیگر، بازرسان آمریکایي تالش کردند که از ارتباطات 
یک  کردن  منفجر  براي  تالش  به  که  نیجریه اي  بمبگذار  فرد 
هواپیماي آمریکایي متهم شده، مطلع شوند. برخي از گمانه زني ها 
مي دهند.  خبر  القاعده  تشکیالت  با  نیجریه اي  مظنون  ارتباط  از 
اعتراف کرده بود. در  القاعده را  با  ارتباط  نیز  عبدالمطلب خود 
دولت  به  مورد  این  در  نیز  کنگره  نمایندگان  برخي  حال  همین 
از موضوع هاي مورد عالقه  امنیت که یکي  تذکر داده اند. مقوله 
اوباما  باراک  منتقدان  از سوي  است  آمریکایي  جمهوریخواهان 
به عنوان یک نقطه ضعف اساسي یاد مي شود. چهره هایي مانند 
دیک چني، معاون جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا و مک 
کین رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوري دولت فعلي را به 
ساده انگاري در مقوله امنیت متهم مي کنند. پیش بیني مي شود در 
این  اوباما درخصوص  به دولت  انتقادات نسبت  آینده  روزهاي 

حوادث افزایش یابد. 

30 کشته و بیش از 80 زخمي در 
انفجار کراچي 

 
منابع محلي اعالم کردند انفجاري نزدیک هیات عزاداري امام حسین)ع( 
در کراچي مرکز ایالت سند پاکستان دوشنبه30 کشته و بیش از 80 
زخمي برجاي گذاشت. به گزارش منابع خبري این حادثه تروریستي 
در منطقه »الیت هائوس« کراچي مرکز ایالت سند پاکستان اتفاق افتاد. 
شبکه خبري »سما« پاکستان اعالم کرد؛ این حادثه 16 و 20 دقیقه به 
وقت محلي روي داد. عبدالوحید خان یکي از مقامات ارشد پلیس در 
منطقه در گفت و گو با شبکه خبري رویترز اعالم کرد هنوز مشخص 
نیست این اقدام یک حمله انتحاري بوده یا عامل بمبگذاري شده؟ وي 
که  اند  شده  منتقل  بیمارستان  به  انفجار  این  هاي  زخمي  کرد  اعالم 
وضعیت 11 تن از آنها وخیم است. تصاویر تلویزیوني حاکي از آن 
حادثه  این  اثر  بر  چند ساختمان  و  خودرو  دستگاه  چندین  که  است 
برعهده  را  حمله  این  مسوولیت  گروهي  هیچ  هنوز  اند.  دیده  آسیب 
نگرفته است. در همین راستا یوسف رضا گیالني نخست وزیر پاکستان 
ضمن محکوم کردن این انفجار، با ابراز همدردي با عزاداران حسیني 
به مقام هاي محلي حکومت ایالت سند دستور داد به سرعت بر ضد 
اقدام کنند. در خبر دیگر پلیس پاکستان اعالم  این بمبگذاري  عامالن 
عاشورا  روز  عزاداري  مراسم  در  انتحاري  عملیات  تلفات  آمار  کرد؛ 
در کشمیر، به هشت تن رسیده است. یاسین بیگ افسر ارشد پلیس 
پاکستان اظهار داشت؛ به دنبال این عملیات انتحاري در مظفرآباد 80 
تن نیز مجروح شدند. وي اظهار داشت؛ این حمله انتحاري یکشنبه شب 
به وقوع پیوست و در میان کشته شدگان سه پلیس نیز دیده مي شدند. 
عامل انتحاري هنگام تالش براي ورود به مراسم عزاداري و عبور از 
ایست بازرسي پلیس خود را منفجر کرد. دولت پاکستان همزمان با 
آغاز ایام سوگواري ساالر شهیدان در ماه محرم تدابیر شدید امنیتي 
در سراسر کشور برقرار کرده است تا از وقوع حمالت و عملیات شبه 
نظامیان علیه تجمعات عزاداري جلوگیري کند. معمواًل در این ایام شبه 

نظامیان پاکستان به مراسم عزاداري اقلیت شیعه در این کشور حمله 
مي کنند. لیاقت علیخان یک افسر پلیس محلي اظهار داشت؛ در شهر 
پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان که در آن به طور مکرر عملیات 
هاي انتحاري به وقوع مي پیوندد هزاران تن از افراد پلیس تدابیر شدید 
امنیتي در شهر حاکم کردند و سربازان ارتش نیز در آماده باش به 
به  اشاره  با  علیخان  لیاقت  به گزارش آسوشیتدپرس،  برند.  سر مي 
تشدید عملیات هاي انتحاري در ماه گذشته در پیشاور اظهار داشت؛ 
نیروهاي امنیتي ما در وضعیت فوق العاده هستند. از ماه اکتبر تا به 
حال نزدیک به 500 تن در حمالت تالفي جویانه شبه نظامیان طالبان 
در پاکستان کشته شدند. ارتش پاکستان در این ماه عملیات گسترده 
شبه  و  کرد  آغاز  جنوبي  وزیرستان  در  طالبان  مواضع  علیه  را  یي 
انجام  به  دست  عملیات،  این  به  پاسخ  در  کردند  اعالم  نیز  نظامیان 
حمالت تالفي جویانه در سراسر کشور خواهند زد. در همین راستا 
گفته مي شود در درگیري مسلحانه نیروهاي طالبان با شبه نظامیان 
یک قبیله در مرز پاکستان با افغانستان 15 نفر کشته شدند. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، درگیري ها هنگامي آغاز شد که جنگجویان طالبان 
غرب  شمال  کیلومتري   200 در  »استوریخل«  منطقه  هاي  خانه  به 
پیشاور حمله کردند. منابع امنیتي پاکستان گفتند طالبان چندین خانه 
را تخریب کرده و 9 نفر از شبه نظامیان قبیله یي آن منطقه را کشته 
اند. در این درگیري شش نفر از نیروهاي طالبان نیز کشته شدند. یکي 
از منابع اطالعاتي پاکستان گفت دو طرف در این درگیري ها از سالح 
هاي سنگین استفاده کرده اند و هر دو طرف تلفاتي داشته اند. از طرف 
دیگر رئیس جمهور پاکستان به حامیان امریکایي خود اطمینان داد که 
دولت وي در انجام نبرد علیه شبه نظامیان تا زمان حصول پیروزي 
مصمم است. آصف علي زرداري رئیس جمهور پاکستان، طي مقاله 
یي در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت؛ ما به شبه نظامیان اجازه 
نمي دهیم به طور خشونت آمیز برنامه سیاسي خود را به مردم ما 
براي  تروریسم،  علیه  نبرد  سیاسي  مالکیت  افزود؛  وي  کنند.  تحمیل 
اولین بار در دست مردم پاکستان قرار گرفته است. ما در خط مقدم 

این نبرد هستیم و کشورهاي دیگر همراه ما هستند. 
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تمایل کره جنوبي براي ساخت 
نیروگاه هسته اي در ترکیه 

 یک مقام کره جنوبي از تمایل این کشور براي ساخت نیروگاه 
هسته اي در ترکیه خبر داد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري 
فرانسه، کره جنوبي پس از عقد قرارداد با امارات براي ساخت 
نیروگاه هسته اي در این کشور، اکنون در اندیشه ساخت نیروگاه 
هسته اي در ترکیه است.سخنگوي گروه نیروي الکتریسته کره با 
اعالم تمایل این شرکت براي ساخت نیروگاه هسته اي در ترکیه 
گفت: البته هنوز هیچ چیزي قطعي نشده اما پیشنهاد خود را به 
ترکیه ارائه مي دهیم. براساس این گزارش، ترکیه قصد ساخت 
در  دالر  میلیارد  پنج  ارزش  به  یک  هر  نیروگاه هسته اي  چهار 
از همین رو احتمال مي رود در  سواحل دریاي سیاه را دارد و 
ترکیه  به  ارائه شده  پیشنهادهاي  میالدي  آینده  اول سال  نیمه 

براي ساخت این نیروگاه ها اعالم شود. 

انتخابات ریاست جمهوري 
کرواسي به دور دوم کشیده شد 
دموکرات  سوسیال  حزب  از  کرواسي  اپوزیسیون  کاندیداي   
ریاست جمهوري  انتخابات  اول  دور  در  آرا  اکثریت  توانست 
انتخابات قرار  این کشور را به خود اختصاص دهد. دور دوم 
گزارش  به  شود.  برگزار  دي(   20 ( ژانویه  تاریخ  10  در  است 
دموکرات  سوسیال  حزب  کاندیداي  جوسیپوویچ  ایوو  ایسنا، 
در انتخابات ریاست جمهوري کرواسي توانست  32.4 درصد از 
آراي جمع آوري شده را به خود اختصاص دهد اما نتوانست  50 
از برگزاري دور دوم  براي جلوگیري  نیاز  درصد آراي مورد 

انتخابات را کسب کند. 
رقیب وي در دور دوم انتخابات میالن باندیچ، شهردار زاگرب 
کاندیداي  به عنوان  توانست  باندیچ  اوست.  سابق  هم حزبي  و 
مستقل  14.8 درصد آرا را کسب کند. این دو کاندیدا قول داده اند 
تالش کنند تا کرواسي به عضویت اتحادیه اروپا درآید. با وجود 
باندیچ   مقابل  در  جوسیپوویچ  شده  کسب  آراي  زیاد  اختالف 

نمي توان پیروزي جوسیپوویچ را تضمین کرد. 

واشنگتن پست از نیروگاه جدید 
غني سازي کره شمالي خبر داد 
کره شمالي  مي رود  احتمال  که  نوشت  واشنگتن پست  روزنامه   
غني سازي  نیاز  مورد  گاز  تولید  براي  را  جدیدي  نیروگاه 
از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به  باشد.  کرده  تاسیس  اورانیوم 
خبرگزاري فرانسه، واشنگتن پست به نقل از گزارش محرمانه اي 
که توسط عبدالقدیرخان پدر بمب هسته اي پاکستان تهیه شده 
 2002 سال  از  کره شمالي  مي رود  احتمال  که  نوشت  است، 
میالدي و با کمک بیش از سه هزار سانتریفیوژ، غني سازي را 
محرمانه  گزارش  این  در  باشد.  کرده  آغاز  محدود  مقیاس  در 
کره شمالي  اختیار  در  را  تجهیزات ضروري  پاکستان  که  آمده 
قرار داده و براي مدت حداقل شش سال به این کشور مشاوره 
این گزارش،  داده است. واشنگتن پست همچنین نوشت که  فني 
موضع گیري ماه سپتامبر پیونگ یانگ را مبني بر اینکه در مراحل 
گزارش،  این  بنابر  مي کند.  توجیه  دارد  قرار  غني سازي  پایاني 
احتمال تاسیس پایگاه جدید هسته اي کره شمالي نشان مي دهد 
تولید  براي  را  دومي  مسیر  میالدي   90 دهه  از  کشور  این  که 

تسلیحات هسته اي گشوده است. 

زرداري: پاکستان به مبارزه با 
تروریسم پایبند است 

در  کشورش  پایبندي  به  مقاله اي  در  پاکستان  رئیس جمهور   
آصف علي  مهر،  گزارش  کرد.به  تاکید  تروریسم  با  مبارزه 
زرداري در مقاله اي که به مناسبت دومین سالگرد ترور بي نظیر 
بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان در روزنامه وال استریت ژورنال 
و  تروریست ها  با  مقابله  به دلیل  بوتو  نوشت:  رساند،  چاپ  به 
اقدامات جنایتکارانه کشته شد و پاکستان همچنان به مبارزه اي 
که او آغاز کرده پایبند است.زرداري در مقاله خود نوشته: با 
ترور زرداري جهان یکي از سمبل هاي خود در مساوات را از 
را  خود  چهره هاي  مدرن ترین  از  یکي  نیز  اسالم  و  داد  دست 
از دست داد.زرداري در حالي بر ادامه مبارزه با تروریسم در 
پاکستان تاکید مي کند که موقعیت وي در مقام ریاست جمهوري 
بسیار متزلزل تر از قبل شده و احتمال به دادگاه کشاندن او به 
دلیل داشتن پرونده فساد مالي بسیار محتمل به نظر مي رسد. 

شما بی دلیل 
نگران هستید 

آقای نخست وزیر 

هسته ای  تهدید  اندازه  باید  امریکا  که  دارد  اعتقاد  پوتین  والدیمیر   
کره شمالی در منطقه تجهیزات مستقر کند 

چندان  نه  مرحله  وارد  هم  باز  متحده  ایاالت  و  روسیه  میان  رابطه 
اوباما  باراک  که  شرایطی  در  درست  است.  شده  خوشایندی 
رئیس جمهوری ایاالت متحده خود را برای دوستی تمام عیار با مسکو 
است،  دلبسته  ایران  تحریم  در  کشور  این  حمایت  به  و  می کند  مهیا 
سخنان والدیمیر پوتین نخست وزیری روسیه آبی ست که بر آتش 
این اشتیاق ریخته شد . بیست و چهار ساعت پیش بود که والدیمیر 
دفاعی   - به سامانه موشکی  پوتین در جامه مرد شماره دو مسکو 
.واشنگتن در اروپا شرقی اشاره کرده و آن را اسباب نگرانی عمده 

مسکو از فعالیت های واشنگتن در منطقه خواند .

مسیر  در  روسیه  که  کرد  تاکید  خود  اظهارات  تازه ترین  در  پوتین 
اظهارات  این   . برداشت  خواهد  گام  خود  نظامی  تجهیزات  افزایش 
زمانی از دهان والدیمیر پوتین شنیده می شود که امریکا خود را برای 
بازاحیای معاهده تسلیحات استراتژیک معروف به استارت به کمک 
مسکو مهیا می کند . تاکنون تالش های واشنگتن برای یافتن جایگزینی 
برای این معاهده با شکست روبه رو شده است . بی شک نگرانی های 
این  دلیل  اصلی ترین  منطقه  در  آمریکا  نظامی  فعالیت های  از  مسکو 

شکست است .

بیست و چهار ساعت پس از این اظهارات پوتین بود که وزارت امور 

ابهامات گام برداشت . سخنگو  این  خارجه در مسیر برطرف کردن 
بیانیه  در   . خواند  بی دلیل  را  نگرانی  این  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
دو  این  که  است  آمده  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت  توضیحی 
سامانه  خصوص  در  بحث  و  هستند  متفاوت  هم  از  کامال  موضوع 
دفاعی آمریکا در منطقه و پیمان استارت جداگانه دنبال خواهد شد . 

این پیمان در پنجمین روز از ماه دسامبر مشروعیت زمانی خود را از 
دست داد و تالش ها برای تمدید آن تا کنون نافرجام مانده است . 

برخی از تحلیل گران بر این باورند که روسیه به دنبال اضافه کردن 
بندی به این پیمان است که حضور نظامی آمریکا در منطقه را محدود 

می کند .

باراک اوباما از همان نخستین روزهای حضور در قدرت اعالم کرده 
دنبال  را  شرقی  اروپا  در  موشکی  سامانه  استقرار  برنامه  که  بود 
دنبال  به  واشنگتن  که  می رسد  نظر  به  وجود  این  با   . کرد  نخواهد 

استقرار سامانه های خود در مناطق دریایی نزدیک روسیه است . 
از سخنان والدیمیر پوتین ناگفته پیداست که روسیه همچنان نگران 
فعالیت های نظامی واشنگتن در اروپا شرقی است . مسکو و در راس 
سیاستمداران روسی والدیمیر پوتین اشتیاق اوباما برای دوستی با 
روسیه را درک کرده است و اکنون در حال افزایش بهای مذاکره با 

خود است .

و  روسیه  جدی  عزم  که  است  آمده  خارجه  امور  وزارت  بیانیه  در 
ایاالت متحده برای ادامه همکاری ها در زمینه تسلیحاتی همچنان بر 

قوت خود باقی ست. 
موضع  متوجه  پیش  مدت ها  از  متحده  ایاالت  است:  آمده  ادامه  در 
دفاعی مسکو در برابر این سامانه شده است اما بحث پیمان استارت 

باید جداگانه مد نظر گرفته شود . 
سیاسی  را  پوتین  حرکت  این  گران  تحلیل  از  بسیاری  اما  همزمان 
می دانند . روبرت ویتگفیلد از کارشناسان بی بی سی در این خصوص 
امضا  مسیر  در  امریکا  و  روسیه  پیش  روز  چند  همین  تا  می گوید: 
دیگر  هفته  دو  تا  هم  . شاید  داشتند  قرار  پیمان  این  برای  جایگزینی 
این پیمان امضا شده بود . ناگهان اما والدیمیر پوتین احساس نگرانی 
می کند و در کار ما اختالل ایجاد کرد . این موضع گیری نشان دهنده 
ترس وحشتناک روسیه از سامانه دفاع موشکی ایاالت متحده است . 
والدیمیر پوتین اعتقاد دارد که ایاالت متحده به دنبال جایگزین کردن 
توافقنامه ای است که تنها تامین کننده منافع واشنگتن است . پیش از 
این نیز دمیتری مدودف اعالم کرده بود که روسیه همچنان به دنبال 

دستیابی به تجهیزات نظامی جدید است .

روسیه و ایاالت متحده متعهد شده اند که به مفاد پیمان منقضی شده 
استارت یک وفادار باقی بمانند تا زمانی که پیمانی جدید جایگزین آن 
شود . بر اساس آخرین توافق انجام گرفته در ماه جوالی میان دو 
طرف، هر دو طرف باید کالهک های هسته ای خود را به کمتر از 1700 

مورد برسانند. 
نگرانی  این  طرح  با  پوتین  که  دارند  اعتقاد  بسیاری  میان  این  در 
قصد دارد به واشنگتن بفهماند که این کشور باید به اندازه مقابله با 
تهدیدهای هسته ای کره شمالی در اروپا شرقی تجهیزات مستقر کند و 
نه بیشتر . واشنگتن ادعا می کند که برای مقابله با تهدیدهای هسته ای 
پیونگ یانگ و ایران اقدام به استقرار سامانه موشکی در اروپا شرقی 

کرده است .

دستگیري 29 مظنون به 
همکاري با القاعده در یمن  

 
دولت یمن از دستگیري 29 نفر مظنون به همکاري با شبکه 
زمان  از  رویترز،  گزارش  به  داد.  خبر  القاعده  تروریستي 
حمالت تروریستي به خطوط انتقال نفت و ساختمان هاي 
انگلیس در یمن، 29  متعلق به کشورهاي خارجي از جمله 
نفر به اتهام دست داشتن در این حمالت دستگیر شده اند. 
»علي محمد االنسي« رئیس سازمان امنیت ملي یمن با بیان 
این مطلب گفت این افراد به اتهام ارتباط داشتن با القاعده و 
شرکت در حمالت تروریستي این شبکه در این کشور دستگیر 
شده اند. در همین حال دولت امریکا پس از دستگیري عامل 
بمبگذاري در هواپیماي عازم شهر دیترویت در این کشور 
اعالم کرده فرد مذکور از وابستگان به شبکه القاعده در یمن 
بوده است. در یک تحول دیگر گفته مي شود با وجود اینکه 
برخي منابع نظامي از کشته شدن رهبر حوثي ها در حمله 

هوایي جنگنده هاي سعودي به استان صعده خبر دادند، این 
خبر توسط گروه حوثي رد شد. در همین رابطه یک منبع 
نظامي یمن اعالم کرد عبدالملک الحوثي رهبر گروه حوثي 
ها در حمله جنگنده هاي سعودي به استان صعده یمن به 
شدت زخمي شد و به دلیل شدت جراحات وارده کشته شد. 
این منبع یمني همچنین تاکید کرد جسد عبدالملک الحوثي به 
شکلي مخفیانه در منطقه المالحیظ در نزدیکي منزل یکي از 

نزدیکانش دفن شده است. 

همسر  المداني  یوسف  کرد  اعالم  همچنین  یمني  منبع  این 
خواهر عبدالملک الحوثي و رهبر فعلي حوثي ها، با انتشار 
بیانیه هایي به نام وي در بین اعضاي گروه حوثي سعي 
محمد  که  است  حالي  در  این  ببخشد.  روحیه  آنها  به  دارد 
سایت  با  وگو  گفت  در  حوثي  دفتر  سخنگوي  عبدالسالم 
اینترنتي شبکه الجزیره، کشته شدن عبدالملک الحوثي را رد 
کرد. وي عنوان داشت؛ اخباري که در این خصوص منتشر 
شده، فاقد صحت است و تنها تالش هاي اطالعاتي محدود 

مقامات یمن محسوب مي شود. 
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

سرنوشت درآمدهای نفتی

نفت می فروشیم، قهوه و آبمیوه 
و آدامس وارد می کنیم

علی پاکزاد:

محل  از  ایران  مرکزی  بانک  سوی  از  شده  منتشر  آمارهای  براساس   
تا  ، گاز و دیگر فرآورده های نفتی طی سالهای 84  صادرات نفت خام 
این درآمدها در  بالغ بر 279 میلیارد دالر درآمد کسب کرده است،   87
حالی برای کشور حاصل شده است که دستاوردهای اقتصادی نشان می 
دهد که رشد اقتصادی کاهش داشته است.دستاوردهایی مانند:رشد نرخ 
تورم، افزایش بیکاری، رکود صنایع داخلی از جمله ملموس ترین نتایجی 
است که در اقتصادی ایران به رغم کسب درآمدی بی سابقه برای مردم 

حاصل شده است.

اما چطور می توان این تناقض را معنی کرد، آیا تزریق نقدینگی به اقتصاد 
صورت نگرفته است و یا درآمدهای نفتی در جایی خارج از مرزها هزینه 

شده است؟

اقتصاد  آنچه در  نیست  تحلیل ها درست  این  از  باید گفت که هیچ کدام 
ایران رخ داده است تکرار فرایندی است که طی نیم قرن اخیر بارها درا 
قتصاد ایران تکرا رشده است ولی متاسفانه به رغم تالشهایی که برای 
مهار آن از سوی کارشناسان اقتصادی صورت گرفته است کوتاه نظریها 
و برنامه ریزی های مقطعی باعث شده است تمام آنچه از محل درآمدهای 
نفتی به عنوان یک رانت خدا دادی اقتصاد کشور حاصل می شود بیهوده 

مصرف شده و نتایجی را که باید در اقتصاد ایران نداشته باشد.

بیماری هلندی
ذکر تاریخچه بیماری هلندی در جهان ضرورتی ندارد ولی نگاهی به فراز 
وفرود اقتصاد ایران نشان می دهد حداقل سه بار اقتصاد ایران نتایج این 

بیماری را متحمل شده است.

اولین بار در سالهای دهه 40 تا 50 شمسی که افزایش درآمدهای نفتی 
ایران از محل افزایش صادرات نفت باعث شد مسیر برنامه های اقتصادی 
دولت در بلند پروازی های بی رویه به واردتی ختم شود که نهایت آن 
رکود اقتصادی میانه دهه پنجاه و در نتیجه از بین رفتن درآمدهای نفتی 
کشور برای خرید ماشین آالت صنعتی وخطوط مونتاژی شود که بستر 
مناسبی برای توسعه صنعتی کشور محسوب نمی شدند و همچینی بلند 
پروازی های سیاسی که نتیجه آن چیزی جز سرازیر شدن سیل تسلیحات 

نظامی غربی به کشور نبود.

این نحوه هزینه کرد در شرایطی که اقتصاد کشور در حال تحمل تحوالت 
سیاست اصالحات ارضی بود تبعات جبران ناپذیری را به ساختارهای 
صادر  کشور  بطوریکه  زد  کشور  کشاورزی  بر  مبتنی  بومی  اقتصاد 
کنند محصوالت کشاورزی در طی یک دهه به وارد کنند مواد غذایی و 

محصوالت کشاورزی تبدیل شد.

دومین مورد مشخص این بیماری همزمان با سالهای پایان جنگ و اوایل 
دهه هفتاد شمسی رخ داد.بعد از پایان جنگ تحمیلی درامدهی نفتی کشور 
از متوسط زیر 10 میلیارد دالر در سال به 16 میلیارد دالر در سال رسید 
بطوریکه درآمدهی نفتی دولت پنجم طی سالهای 1368 تا 1371به رقم 
60 میلیارد دالر رسید در حالیکه کل درآمد نفتی دولت چهارم در سالهای 

1364 تا 1367معادل 35 میلیارد دالر بود.

هزینه  بار  زیر  از  تازه  که  دولت  باعث شد  نفتی  درآمدهای  افزایش  این 
های جنگ خالص شده بود با عنوان آزاد سازی فضای اقتصادی زمینه 
را جهت واردات کاالهای مصرفی فراهم شد.سیل واردات کاالهی خارجی 
مانند خودرو، پوشاک،مواد غذایی ، محصوالت بهداشتی و... در شرایطی 
داشت  عادت  جنگ  دوران  های  جویی  صرفه  به  هنوز  مردم  ذائقه  که 

وتبعات  منتهی شد  به هیجان مصرف  که  ای همراه شد  تغییر سلیقه  با 
بود که در عمل کاالهای  به شکلی  این شتابزدگی  اقتصادی  اجتماعی و 
به  به مصرف کاالهای خارجی در جامعه  تمایل  و  افتاد  از سکه  ایرانی 
ارزش تبدیل شد، فرهنگی که در دوران جنگ به فراموشی سپرده شده 
بود ولی به عنوان پشتوانه قوی برای بخش غیر مولد اقتصاد دوباره در 

ایران ترویج شد.

سالهای  در  کشور  اقتصاد  کارشناسی  بدنه  در  جریان  این  به  اعتراض 
میانی دهه هفتاد با نوعی بی اعتنایی از سوی مدیران اقتصادی همراه بود 
ایران بود که در سال  وشاید نمود این اعتراضات در نمایشگاه اقتصاد 
1373در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه برگزار شد، متاسفانه بر آشفته 
کارشناسان  واپس زدن  در  و تالش  انتقادات  این  از  مدیران وقت  شدن 
منتقد تنها دستاورد این نمایشگاه بود که حتی از تریبون های نماز جمعه 
نیز برای این کار استفاده شد و به این ترتیب دولت سازندگی نیز زیمنه را 

برای دومین دوره تشدید بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم ساخت.

بیماری در فصل سوم
دوره رونق درامدهای نفتی که طی سالهای 84 به بعد به عنوان یکی از 
خوش شانسی های دولت نهم تلقی می شد همانطور که در ابتدا به آن 
تراز  شد.  همراه  نامطلوبی  بسیار  اقتصادی  دستاوردهای  با  شد  اشاره 
بازرگانی نشان می دهد در این دوران چهار ساله میزان واردات کشور 
از 34 میلیارد دالر به 56 میلیارد دالر رسیده است و در مجموع بالغ بر 
219 میلیارد دالر از درآمدهای نفتی کشور صرف واردات کاالهایی شده 
که بخش عمده ای از آنها کاالهای مصرفی هستند.ادعایی که دولت بر آن 
صحه نمی گذارد ولی چند قلم کاال برای مثال می تواند نشان دهنده نحوه 

هزینه کرد درآمدهای نفتی کشور و سرنوشت واقعی این منابع است.

رسیده  دالر  میلیون   4 مرز  به  کاال  این  واردات  آدامس:  واردات  رشد 
است.

واردات چای خارجی: در طول چهار سال نیم میلیارد دالر چای خارجی 
وارد کشور شده است.

واردات قهوه: به مرز سه میلیون دالر نزدیک می شود.
واردات آبمیوه: در سال 87 به مرز 12 میلیون دالر نزدیک شده است.

در  گذشته  سالهای  طی  زمینه  این  در  که  مواردی  ودیگر  آمارها  این 
مطبوعات و محافل کارشناسی اقتصادی کشور به آن اشاره شد نشان 
دهنده نحوه هزینه کرد منابع ارزی حاصل از صادارات نفت و صادرات 
غیر نفتی کشور است که در عمل هیچ نتیجه ای جز افزایش فشار اقتصادی 
به تولیدکنندگان داخلی و افزایش تورم و بیکاری در کشور نداشته است.

افزایش تولید 
صنعتي ژاپن 

وجود  با  مي دهد  نشان  رسمي  آمار 
در  ژاپن  در  صنعتي  تولید  افزایش 
پیاپي،  ماه  نهمین  براي  نوامبر  ماه 
در  کشور  این  در  مصرف کنندگان 
بحبوحه بهبود ناپایدار اقتصادي همچنان 

در هزینه ها صرفه جویي مي کنند.

بنا به اعالم دولت ژاپن، تولید صنعتي   
در  درصدي   2.6 افزایش  با  کشور  این 
ماه نوامبر براي نهمین ماه پیاپي که از 
سال 1997 تاکنون بي سابقه است روند 
دومین  که  ژاپن  است.  داشته  صعودي 
شمار  به  آسیا  اقتصادي  بزرگ  کشور 
علت  به  پیر  جمعیتي  داشتن  مي رود، با 
بازار کم رونق داخلي، به منظور افزایش 
مانند  همچنان  خود  اقتصادي  رشد 
گذشته متکي به بازارهاي خارجي است.
مي دهد  نشان  هم  دیگر  گزارش هاي   
نوامبر  ماه  در  ژاپن  در  خرده فروشي 
یک  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت 
براي  کاهش  این  یافت.  کاهش  درصد 
گرفت.  صورت  پیاپي  ماه  پانزدهمین 
میانگین  گزارش ها،  براساس  همچنین 
درصد   2.8 با  پیش  ماه  ژاپني ها  حقوق 
پارسال،  مشابه  مدت  به  نسبت  کاهش 

براي هجدهمین ماه پیاپي کاهش یافت. 
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دیلي تلگراف براي سال 2010 پیش بیني کرد 

تاثیرگذاري آمریکا،
 هند، چین و روسیه بر

 اقتصاد و ساختارهاي مالي جهان 
و  ایاالت متحده  در  اقتصادي  بخش هاي  از  بسیاري  براي   2010 سال 
آینده  هفته  چند  طي  بود.  خواهد  بهبود  سال  توسعه یافته  اقتصادهاي 
سیتي گروپ  جمله  از  سرمایه گذاري  بزرگ  بانک هاي  ژانویه  ماه  یعني 
و بانک آمریکا جزئیات عملکرد سال قبل و برنامه هاي سال آینده خود 
بانک ها و  براي  آینده  دید کارشناسان سال  از  را منتشر خواهند کرد. 
بسیاري از فعاالن بازارهاي مالي، سالي پررونق خواهد بود. از مدتي 
کرده اند  آغاز  را  دولت  کمک  پول  بازپرداخت  بانک ها  از  تعدادي  پیش 
و به سبب ورشکستگي تعدادي از بانک هاي کوچک میزان رقابت کمتر 
از سال 2009 خواهد بود. به همین علت به نظر مي رسد ساختار مالي 
در  بانک ها  و  مالي  نهادهاي  سوي  از  عمدتا   2010 سال  اقتصادي  و 
کشورهایي که از قدرت باالي اقتصادي برخوردار هستند، شکل خواهد 
ایاالت متحده، هند، چین و روسیه مهم ترین تاثیر را بر ساختار  گرفت. 

مالي جهان در سال آینده خواهند داشت. 
سال آینده براي بازارهاي مالي و بانک هاي آمریکا سال خوبي خواهد 
بود البته به این شرط که روند بهبود اوضاع اقتصادي در این کشور ادامه 
پیدا کند. بسیاري از شرکت هاي دچار مشکل در آمریکا که سهام خود 
را در بورس عرضه کرده اند با تغییر ساختارهاي مدیریتي، کمک دولت 
و اتخاذ سیاست هاي جدید آینده اي امیدوارکننده را براي خود به وجود 
آورده اند. براي مثال شرکت جنرال موتورز با فروختن بخش هاي ضررده 
خود، کاهش تعداد نیروي کار و تغییرات اساسي در ساختار مدیریت و 
سیاست هاي خود وضعیت مناسب تري را نسبت به چند ماه پیش پیدا 
کرده است. از سوي دیگر، عرضه هاي اولیه سهام بار دیگر در بازارهاي 
حرکت  در  رونق  به سوي  که  شرکت هایي  زیرا  شد  خواهد  آغاز  مالي 
بین المللي  نهادهاي  از  بسیاري  دارند.  احتیاج  مازاد  سرمایه  به  هستند 
از جمله صندوق بین المللي پول و بانک جهاني پیش بیني مي کنند روند 
بهبود اوضاع اقتصاد جهان و ایاالت متحده البته با افت و خیزهایي ادامه 
خواهد یافت. به این ترتیب بازارهاي مالي ایاالت متحده قدرت خود را تا 
اندازه زیادي بازخواهند یافت و توان تاثیرگذاري بر ساختار مالي جهان 

افزایش مي یابد. 

هند 
اقتصادي  موتورهاي  که  هنگامي  گذشته  زمستان 
اقتصادي  رشد  شد،  کند  اروپا  و  ایاالت متحده 
بار  زود  خیلي  اما  یافت  کاهش  اندازه اي  تا  هند 
دیگر رشد این اقتصاد به حالت طبیعي بازگشت. 
واقعیت این است که هند از بحران مالي و رکود 
است.  ندیده  زیادي  چندان  لطمه  جهان  اقتصادي 
البته بسیاري از کساني که در هند در بخش هاي 
تقاضا،  کاهش  با  مي کردند  کار  صادرات محور 
عده اي  همچنین  داده اند.  دست  از  را  خود  شغل 
از کارگران در بخش هاي ساخت و ساز نیز بیکار 
شدند. بازارهاي مالي نیز در این کشور بیش از 30 
میلیارد ضرر کردند اما رشد اقتصادي هند ادامه 
یافته و سال آینده نیز این رشد با قدرت ادامه پیدا 
خواهد کرد. هند جزو چهار اقتصاد بزرگ نوظهور 

است و رشد اقتصادي بیش از شش درصد در این اقتصاد که جمعیت 
عظیم  تاثیرگذاري  دارد ضامن  وجود  آن  در  نفري  میلیارد   1.2 حدود 
هند بر اقتصاد جهان خواهد بود. صنایع اصلي هند یعني خودروسازي، 
و  داشته  چشمگیري  رشد  خدمات  و  ساخت و ساز  اطالعات،  فناوري 
خواهند داشت. چند سال رشد اقتصادي پایا باعث افزایش سطح زندگي 
مردم و گسترش طبقه متوسط هند شده است. افزایش توان مالي مردم 
اقتصادي  است. رشد  اقتصادي  رونق  افزایش  و  تقاضا  به معناي رشد 
هند در سال 2010 نیز ادامه پیدا خواهد کرد اما نرخ این رشد به عوامل 
مختلفي از جمله بهبود سطح زندگي مردم، سیاست هاي تحرک اقتصادي 

دولت، میزان مصرف و... بستگي دارد. 

چین 
درباره چین و تاثیر آن بر اوضاع اقتصادي جهان مقاالت و تحلیل هاي 
از  چین   2010 سال  در  مي شود  پیش بیني  است.  شده  منتشر  متعددي 
دهمین  به  ژاپن  گذاشتن  با پشت سر  داخلي  ناخالص  تولید  لحاظ حجم 
از  بیش  کشور  این  حاضر  حال  در  شود.  تبدیل  جهان  بزرگ  اقتصاد 
2.3 هزار میلیارد دالر ذخیره ارزي خارجي دارد و دولت براي مقابله با 
تاثیرات رکود اقتصادي جهان، بیش از 600 میلیارد دالر در قالب برنامه 
تحرک اقتصادي در نظر گرفت. توان مالي چین باعث شده این کشور 
بتواند به سرمایه گذاري هاي عظیم در خارج کشور و به تملک درآوردن 
از  چین  اقتصادي  همه شاخص هاي  بپردازد.  و...  معادن  انرژي،  منابع 
افزایش تاثیرگذاري این کشور به اقتصاد جهان طي سال 2010 و پس 
از آن خبر مي دهد اما رشد اقتصاد چین بیش از حد به سرمایه گذاري 
دولت و نیز صادرات کاال و خدمات وابسته است و همین امر این رشد 
از  این آسیب پذیري  را آسیب پذیر کرده است. دولت چین براي کاهش 
مردم خواسته، بیشتر مصرف کنند. از سوي دیگر، تزریق صدها میلیارد 
دالر پول دولت به اقتصاد در قالب وام هاي بانکي به متقاضیان و نیز 
سرمایه گذاري ها در زیرساخت ها باعث ایجاد حباب در بازار دارایي هاي 

ملکي شده و دولت تالش مي کند با این روند مبارزه کند. 
بانک هاي چین در سال 2009 معادل 900 میلیارد پوند وام به متقاضیان 
جدید  وام  حدود  همین  نیز   2010 سال  مي رود  انتظار  و  کردند  اعطا 
اصالح  با  باید  دولت  میان  این  در  کنند.  پرداخت  و شرکت ها  مردم  به 
سیاست هاي خود ترتیبي دهد که افزایش حجم نقدینگي در اقتصاد این 
کشور به ایجاد حباب در بخش هاي مهم اقتصاد منجر نشود. سال آینده 
افزایش  چیني  کاالهاي  براي  تقاضا  جهان  اقتصادي  اوضاع  بهبود  با 
این نظر اوضاع براي چین مساعد خواهد بود. جمع بندي  از  مي یابد و 
شاخص هاي اقتصادي چین و سیاست هاي پکن حاکي است سال 2010 
همچون سال 2009، چین تاثیري عظیم بر اقتصاد جهان خواهد داشت. 

روسیه 
این  با  ندارد.   1985 سال  روسیه  به  شباهتي  هیچ   2010 سال  روسیه 
داشت  وجود  گورباچف  میخائیل  براي  نیز  زمان  آن  که  چالشي  حال 
یعني اصالح ساختارهاي اقتصادي و مدیریتي کالن، امروز نیز در برابر 
دولتمردان روسیه وجود دارد. اما یک تفاوت بین دو دولت پس از 25 
سال به وجود آمده و آن اینکه دولت کنوني روسیه برخالف گورباچف، 
اصالحات و منافع اقتصادي را در اولویت قرار داد و حرکت در مسیر 
اصالحات سیاسي براي آن چندان مهم و حیاتي نیست. براي روسیه سال 
2010، تقویت زیرساخت هاي اقتصادي، کاهش وابستگي به درآمدهاي 
اولویت را خواهند  اقتصاد مهم ترین  به  تنوع بخشیدن  نفتي و گازي و 
ضرورت  درباره  بارها  گذشته  سال هاي  طي  روسیه  رهبران  داشت. 
اما رئیس جمهور  گفته اند  این کشور سخن  اقتصادي  نوسازي ساختار 
کنوني روسیه اعالم کرده سال آینده عمال اصالحات در اقتصاد روسیه 
و  اقتصادي  است. رکود  تمرکز عملي روشن  این  دلیل  داد.  رخ خواهد 
بحران مالي باعث شد در سال 2008 قیمت نفت به حدود 30 دالر در هر 
بشکه برسد و این امر براي روسیه که بزرگ ترین صادرکننده حامل هاي 
انرژي جهان به شمار مي رود بسیار نگران کننده بوده است. کاهش تقاضا 
نفت  براي  تقاضا  کاهش  و  آنها  قیمت  شدید  افول  به  خام  مواد  براي 
منجر شد و اقتصاد روسیه از این روند لطمه بسیار زیادي متحمل شد. 
رشد اقتصادي روسیه طي هشت سال گذشته با تکیه بر صادرات منابع 
انرژي رشد کرده و احتماال کاهش قیمت ها رشد اقتصادي این کشور را 
اقتصاد روسیه در سال 2009، 8.7  تهدید مواجه خواهد کرد. رشد  با 
درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش از سال 1994 بود. شاخص هاي 
سهام کاهش یافت، کارخانه ها بسته شدند و بر نرخ بیکاري افزوده شد. 
اما طي چند ماه اخیر افزایش قیمت نفت و نیز رشد تقاضاي چین براي 
دالر  هشتاد  تا  هفتاد  قیمت  داد.  نجات  را  روسیه  اقتصاد  انرژي  منابع 
مي کند.  تامین  را  کرملین  سیاست هاي  خوبي  به  نفت  بشکه  هر  براي 
ارزي  ذخیره  دالر  میلیارد  پانصد  از  بیش  اخیر  چند سال  روسیه طي 
خارجي اندوخته کرده است و پیش بیني مي شود سال آینده رشد اقتصاد 
آن 2.5 تا پنج درصد باشد. با افزایش توان مالي دولت روسیه خواهد 
بهبود  با  و  کند  قدیمي خود سرمایه گذاري  توانست در زیرساخت هاي 
افزایش  انرژي و مواد خام  منابع  براي  تقاضا  اقتصادي جهان  اوضاع 
خواهد یافت. بدین ترتیب روسیه نیز در کنار آمریکا، چین و هند یکي از 

کشورهاي تاثیرگذار بر اقتصاد جهان در سال 2010 خواهد بود. 
از دید کارشناسان اروپا در سال آینده میالدي که چند روز دیگر آغاز 
بیکاري  جمله  از  خود  ساختاري  مشکالت  با  باید  روسیه  شد  خواهد 
بدین  کند.  نرم  پنجه  و  دست  دولت ها  عظیم  بدهي هاي  و  کار  نیروي 
ترتیب اگر مفروضات تحلیلگران درست از آب درآید و اقتصاد جهان با 
شوک جدیدي روبه رو نشود، چهار کشور یاد شده بیشترین تاثیر را بر 

ساختارهاي مالي و اوضاع اقتصادي جهان خواهند داشت. 

چین به بزرگ ترین 
صادرکننده جهان 

تبدیل مي شود 
چین پیش بیني کرده در سال جاري میالدي 
گرفته  پیشي  آلمان  از  کشور  این  صادرات 
تبدیل  جهان  صادرکننده  بزرگ ترین  به  و 
شود. روزنامه انگلیسي زبان چاینا دیلي چین 
در  بازرگاني  وزارت  نوشت:  دوشنبه،  روز 
گزارشي آورده که صادرات چین در کل سال 
2009میالدي یک کاهش 16 و نیم درصدي را 
نشان مي دهد. با این وصف میزان صادرات 
کاالهاي چین در سال 2009میالدي به حدود 
یک هزار و 190میلیارد دالر خواهد رسید. 
وزارت بازرگاني چین سال جاري میالدي را 
یکي از سخت ترین سال ها براي اقتصاد چین 
رغم  به  کشور  است:این  آورده  و  دانسته 
مواجهه با بحران مالي در زمینه صادرات با 
پیشي گرفتن از آلمان در رده نخست جهان 

خواهد ایستاد. 
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30نما
نامه بهمن قبادی به تماشاگران

 »گربه های ایرانی...«
 بهمن قبادی کارگردان فیلم سینمایی »کسی از گربه های ایرانی خبر نداره« 

فیلمش  خارجی  تماشاگران  از 
در  فیلم  این  از پخش  تا  خواست 

اینترنت خودداری کنند.
 این کارگردان در نامه ای خطاب 
از  خارج  ایرانی  تماشاگران  به 
گربه  از  »کسی  مورد  در  کشور، 

نداره«، گفت: »از  ایرانی خبر  های 
آنجا که تماشاگران داخل کشور 
های  »گربه  فیلم  تماشای  امکان 
سینما  پرده  روی  را  ایرانی« 
ندارند و حقوق پخش آن در ایران 
متعلق به من است، مدتی پیش با 

کمال میل آن را  به صوت نسخه 
های دی وی دی و به شکل رایگان به ایرانیان داخل کشور تقدیم کردم.«

او ادامه داد: »اما این اقدام به معنای عرضه رایگان فیلم در سطح بین المللی 
نیست. حقوق پخش بین المللی فیلم متعلق به یک شرکت خارجی است و به 
همین دلیل قرار دادن فیلم بر روی سایت های اینترنتی، و تماشای آن در خارج 
از ایران کاری غیر قانونی به شمار می آید و باعث تضییع حقوق صاحبان فیلم 
می شود. عالوه بر این، دیدن فیلم با کیفیت نامناسب صدا و تصویر به این 
شیوه در شان تماشاگران هنر دوست و فهیم ایرانی نیست. در حال حاضر 
اکران فیلم در فرانسه شروع شده و به زودی در آمریکا و اغلب کشور های 

اروپایی نیز آغاز خواهد شد.«

قبادی از این تماشاگران خواست: »از شما هم وطنان گرامی خواهش می کنم 
به انتظار تماشای فیلم روی پرده بمانید و با حضور خود در سالن های سینما 
و دعوت از تماشاگران غیر ایرانی و تشویق آن ها به حضور و همراهی، از 
فیلم و مخاطبان داخل کشور حمایت کنید.اگر توجه، صبوری و حمایت  این 
شما در کار نباشد، فیلمسازان از این پس در هدیه کردن آثار خود به مخاطبان 
داخل ایران مردد خواهند شد و نتیجه این تردید، چیزی جز تنها ماندن مخاطب 

ایرانی داخل کشور نخواهد بود.«

"پرسپولیس" در میان 
سیاسی ترین فیلم های دهه اخیر

 سیاسی ترین فیلم های دهه ی اخیر سینمای جهان 
فهرست  این  در صدر  و  معرفی شدند  و  انتخاب 
)جیمز  کارگردانی  به  انتقام«  نشانه   به  »وی  فیلم 
شهر  و  »ماتریکس  چون  آثاری  خالق  مک یتگ( 

تاریک« قرار گرفت. 

 به نقل از نشریه  اینترنتی »پلوتیک« فیلم بریتانیایی 
دریافت  نامزد  میرن«  »هلن  بازی  با  که  »ملکه« 
لوپ«  »در  فیلم  همراه  به  بود،  نیز  اسکار  جایزه  
ساخته  »آرماندو یانوچی« رتبه های دوم و سوم 

این فهرست را به خود اختصاص داده اند. 

موفق باشی«  و  بخیر  فیلم »شب  گزارش  بنابراین 
مستند  همراه  به  کلونی«  »جورج  کارگردانی  به 
و  رتبه های چهارم  در  مور«  »مایکل  اثر  »سیکو« 
سوم  هزاره   اول  دردهه  آثار  سیاسی ترین  پنجم 

قرار گرفته اند.

»مرجان  ساخته   »پرسپولیس«  انیمیشن  فیلم 
ساتراپی«، »فارست/ نیکسون« به کارگردانی »ران 
با  لوچ«  »کن  ساخته   گل سرخ«  و  »نان  و  هوارد« 
بشر«  »فرزندان  فیلم  و  برودی«  »آدریان  بازی 
به  »دیده بانان«  همراه  به  کارون«  و  »آلفونز  اثر 
کارگردانی »زاک اسنایدر« رتبه های ششم تا دهم 
سیاسی ترین فیلم های دهه  اخیر سینما را به خود 

اختصاص داده اند.

»آواتار« جیمز کامرون در 
صدر جدول فروش سینما 

 
 73 فروش  با  کامرون  جیمز  جدید  فیلم  »آواتار« 
میلیون دالري در منطقه امریکاي شمالي و کانادا 
در صدر جدول فروش قرار گرفت. فیلم انیمیشن 
تخیلي  علمي-  قالب  در  که  »آواتار«  بعدي  سه  و 
از  یکي  است  رسیده  اکران  به  و  شده  ساخته 
مي  شمار  به  سینما  تاریخ  آثار  ترین  پرهزینه 

رود.

در  »آواتار«  باالي  فروش  ورایتي،  از  نقل  به   
نخستین هفته فروش تا حدودي به بارش سنگین 
»آواتار«  شود.  مي  مربوط  نیز  امریکا  در  برف 
نیز  جهان  کشور   106 در  امریکا  با  همزمان  که 
رکورد  نخست  هفته  در  است  رفته  پرده  روي 
سر  پشت  را  دالر  میلیون   232 جهاني  فروش 
در روسیه 21  کامرون  فیلم جدید  است.  گذاشته 
میلیون دالر، در فرانسه 19 میلیون و در بریتانیا 
بالغ بر 14 میلیون دالر فروش داشته است. فیلم 
دالر،  میلیون   12 قورباغه«با  و  »پرنسس  هاي 
»درباره  دالر،  10میلیون  فروش  با  کور«  »سمت 
مورگان چه شنیده یي« با هفت میلیون، »ماه نو« 
میلیون،   4/3 کریسمس  سرود  دالر،  میلیون   4/4
با  پیر«  هاي  »سگ  دالرو  میلیون   6/2 برادرها 
فروش 3/2 میلیون دالر رتبه هاي بعدي این جدول 

را به خود اختصاص داده اند. 

منتقد سرشناس سینما در 
78سالگي درگذشت 

 
رابین وود منتقد بریتانیایي مقیم کانادا که اولین تحلیل هاي جدید را 
درباره  هایي  کتاب  داد و مجموعه  ارائه  آلفرد هیچکاک  آثار  درباره 
به  درگذشت.  تورنتو  در  داشت،  دنیا  فیلمسازان شاخص  از  تعدادي 
گزارش خبرآنالین، ریچارد لیپ، همکار قدیمي وود، علت مرگ او را 
)رابین( وود  پل  رابرت  از سرطان خون عنوان کرد.  ناشي  عوارض 
متولد 21 فوریه 1931 در لندن بود. او تحصیالت خود را در بریتانیا 
به پایان برد، اما بخش زیادي از دوران کاري خود را در کانادا گذراند 
و در همین کشور بود که کار نقد نویسي را آغاز کرد. او در سال هاي 
فیلم »رواني« هیچکاک نوشت و  نقدي بر  تدریس در یک دبیرستان، 
براي چاپ به نشریه بریتانیایي سایت اندساوند ارائه داد، اما سردبیر 
متوجه  را  هیچکاک  فیلم  بودن  وود شوخي  که  توضیح  این  با  مجله 
نشده، آن را رد کرد. وود مطلب خود را براي کایه دو سینما، نشریه 
فرستاد.  مولف  نظریه  و  فرانسه  نو سینماي  موج  با  مرتبط  معروف 
این نشریه با وجود آنکه اساسًا نوع نقدنویسي به شیوه بریتانیایي 
را قبول نداشت، آن را منتشر کرد. شهرت وود به عنوان یک منتقد 
تثبیت  هیچکاک«  هاي  »فیلم  کتاب  با   1965 سال  بریتانیایي  مطرح 
شد. او بعدها گفت؛ »خیلي ها ایده جدي گرفتن فیلم هاي هیچکاک را 
مضحک مي دانستند. او صرفًا یک سرگرمي ساز محسوب مي شد، 
کسي که با فیلم هاي خود تفریح مي کرد و آثارش چند صحنه تکان 
ادامه کتاب  دار داشت و همین.« وود در  دهنده و چند صحنه خنده 
هاي دیگري را روانه بازار کرد؛ »هوارد هاکس«) 1968(، »آرتور پن« 
)1968(،»اینگمار برگمان«) 1969( و »سه گانه آپو« )1971( که درباره 
فیلم هاي ساتیاجیت راي فیلمساز هندي بود. بسیاري از آثار رابین 

وود به فارسي ترجمه شده است. 

شیر طالیي افتخاري ونیز به
 جان وو اهدا مي شود  

  

جایزه شیر طالیي افتخاري دستاورد یک عمر فعالیت هنري سال آینده 
در شصت و هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز به جان وو فیلمساز 
این جایزه  اعالم کرد  دیلي  اسکرین  اهدا مي شود.  هالیوود  آسیایي 
تایید  و  ونیز  فیلم  مدیر جشنواره  مولر  مارکو  پیشنهاد  به  ارزشمند 
مارکو باراتا رئیس دوساالنه ونیز به وو اهدا خواهد شد و هدف از آن 
تقدیر از یک عمر فعالیت فیلمساز سرشناس آسیایي در عرصه تولید 

و نمایش فیلم هاي اکشن در سینماي آسیا و امریکا است.

موفق  آثاري  خود  فیلمسازي  کارنامه  در  وو  جان  مهر  گزارش  به 
فیلم هاي  و  در آسیا  »نبرد ردکلیف«  و  »قاتل«  بهتر«،  »فرداي  چون 
هالیوودي »تیر شکسته«، »تغییر چهره« و »ماموریت غیرممکن 2«را 
دارد. در بیانیه جشنواره ونیز آمده است؛ جان وو استادي است که 
زبان سینماي معاصر را براي نسل هاي مختلف فیلمسازان سینماي 

جهان تغییر داده است. 
مي  وو  جان  از  تقدیر  در  ونیز  دوساالنه  بیانیه  از  دیگر  بخشي  در 
و  اسکورسیزي  مارتین  از  فیلمسازان  مختلف  هاي  »طیف  خوانیم؛ 
و  ریمي  سم  لندیس،  جان  دمي،  جاناتان  تا  گرفته  آسایاس  اولیویه 
کوئنتین تارانتینو سینماي جان وو را تحسین کرده اند و صحنه هاي 
اکشن آثار او را مانند باله مي دانند و شیوه خالقانه تدوین فیلم هایش 

را مي ستایند.«  
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30نما
بهترین فیلم هاي علمي- تخیلي دهه اخیر معرفي شدند 

 »هوش مصنوعي«

 اسپیلبرگ در صدر  
 

هاي  فیلم  بهترین 
تخیلي  علمي- 
در  جهان  سینماي 
معرفي  اخیر  دهه 
»هوش  و  شدند 
مصنوعي« محصول 
به   2001 سال 
کارگرداني »استیون 
در  اسپیلبرگ« 
فهرست  این  صدر 
تریلر  درام  ایستاد. 
به  »باستاني« 
»شین  کارگرداني 
کاروث« و محصول 
که   2004 سال 
درباره دو نفر است 

که با اختراع یک ماشین زمان زندگي خود را براي همیشه 
دگرگون شده مي یابند، رتبه دوم این فهرست را به خود 
اختصاص داده است. به گزارش ایسنا فیلم »داني دارکو« 
به کارگرداني »ریچارد کلي« محصول 2001 با بازي »جیک 
گیلنهال« که برخورد انسان با یک خرگوش- انسان غول 
پیکر به نام »فرانک« را روایت مي کند، رتبه سوم بهترین 

فیلم هاي علمي-تخیلي دهه اخیر را کسب کرده است. 

»فرزندان بشر« به کارگرداني »آلفونزو کائوران« محصول 
سال 2006 به همراه تریلر اقتباسي »جاده« به کارگرداني 
محصول  مورینتس«  »ویگو  بازي  و  کاوت«  هیل  »جان 
2009 و فیلم »ماه« محصول 2009 به کارگرداني »دانکن 
اختصاص  خود  به  را  ششم  تا  چهارم  هاي  رتبه  جونز« 
داده اند. »جنگ دنیاها« به کارگرداني »استیون اسپیلبرگ« 
محصول 2005، فیلم »طلوع خورشید« به کارگرداني »دني 
»جعبه«  و  نوالن«  »کریستوفر  ساخته  »پرستیژ«  بویل«، 
فیلم  بهترین  لیست  آخر  هاي  رتبه  کلي«  »ریچارد  ساخته 
هاي علمي- تخیلي دهه اخیر را در سینما کسب کرده اند. 

 
 

انجمن منتقدان فیلم میامي انتخاب کرد 
 

»باد ما را خواهد برد« کیارستمي 
میان 10 فیلم برتر دهه 

 
به  کیارستمي  عباس  ساخته  برد«  خواهد  را  ما  »باد  فیلم 
عنوان یکي از 10 فیلم برتر سینماي جهان در دهه گذشته 
انجمن  شد.  انتخاب  میامي  فیلم  منتقدان  انجمن  نگاه  از 
منتقدان فیلم میامي روز گذشته بهترین هاي سینماي جهان 
را خواهد  ما  »باد  فیلم  که  انتخاب کرد  را  در دهه گذشته 
ایراني  کارگردان  کیارستمي  عباس  کارگرداني  به  برد« 
برنده نخل طالي کن محصول سال 1999 به عنوان یکي از 
آثار برتر دیده مي شود. به گزارش ایسنا این فیلم که برنده 
جایزه بزرگ هیات داوران و جایزه فیپرشي از جشنواره 
اثر  ونیز بوده است، ماه گذشته نیز به عنوان یکي از 50 
برتر سینماي جهان در دهه گذشته از نگاه برگزارکنندگان 

جشنواره تورنتو انتخاب شده بود.

 فیلم »داگ ویل« محصول 2003 به کارگرداني الرس فون 
تریر در رتبه اول قرار گرفته است. این فیلم جایزه بهترین 
کارگرداني را از جوایز فیلم آکادمي اروپا به دست آورد. 
»جاده مالهالند« ساخته دیوید لینچ محصول سال 2001 در 
به  »سابقه خشونت«  و  دارد  قرار  فهرست  این  دوم  مکان 
کارگرداني دیوید کراننبرگ در رتبه سوم دیده مي شود. 
»شیطان پرادا مي پوشد« ساخته دیوید فرانکل و »خون به 
فیلم  اندرسون دیگر  پائول توماس  پا خواهد شد« ساخته 
فیلم  منتقدان  انجمن  نگاه  از  گذشته  دهه  سرشناس  هاي 

میامي هستند. 

»طالي سرخ« در میان 10 فیلم برتر 
غیرهالیوودي  

 
10 فیلم برتر غیرهالیوودي سینماي جهان در دهه اخیر انتخاب و معرفي 
به  را  فهرست  این  دهم  عنوان  پناهي  فیلم »طالي سرخ« جعفر  و  شدند 
خود اختصاص داده است. به گزارش ایسنا به نقل از »سینما تاپیکال« 
با توجه به اینکه در دهه گذشته عمومًا کارگردان هاي مطرح سینما در 
مفهوم  اند،  کرده  فیلمسازي  به  اقدام  خودشان  کشور  از  غیر  کشوري 
است.  شده  کمرنگ  و  شده  چالش  دچار  زیادي  میزان  به  خارجي  فیلم 
در دهه اخیر براي نمونه سینماگراني چون کلینت ایستوود امریکایي در 
ژاپن فیلم ساخت، هویو هایسئو کارگردان تایواني در فرانسه فیلم ساخت 
»یي  فیلم  مي سازد.  فیلم  انگلیس  در  چیني  کارگردان  کارواي  وونگ  و 
فیلمساز  یانگ  ادوارد  کارگرداني  به  میالدي   2000 سال  محصول  یي« 

ها  فیلم هاي هارموني  است.  قرار گرفته  فهرست  این  تایواني در صدر 
ساخته کارگردان مجاري »بال تار« محصول سال 2000 همراه »خداحافظ 
اژدهاي میهمانخانه« محصول 2003 از آثار موج نو سینماي تایوان اثر 
تساي مینگ- لیانگ رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. 
اثر  وارد شود« محصول سال 2008  فرد درستکار  »بگذارید  هاي  فیلم 
کارواي  کارگرداني وونگ  به  هواي عشق«  و  »در حال  سینماي سوئد، 
محصول 2002، »هزارتوي پن« محصول 2006 و به کارگرداني گیرمو 
دل تورو رتبه هاي چهارم تا هفتم این فهرست را کسب کرده اند. فیلم 
فوکا  کینجي  کارگرداني  به   2000 سال  محصول  سلطنتي«  »جنگ  هاي 
 2007 سال  محصول  2روز«  و  هفته   3 ماه،   4« ژاپني،  فیملساز  ساکو 
کریستین مونگیو کارگردان رومانیایي و »طالي سرخ« محصول 2003 
براساس فیلمنامه یي از عباس کیارستمي و بازي حسین اعتمادیان رتبه 
هاي هشتم تا دهم این لیست را به خود اختصاص داده اند. فیلم »طالي 
سرخ« چندي پیش از نگاه گروه منتقدان نشریه معتبر »گاردین« درمیان 

100 فیلم برتر سینماي جهان در دهه گذشته جاي گرفته بود. 



پنج شنبه 10 دی ماه 1388   -  شماره 128هفته نامه پرشین14

info@persianweekly.co.uk

www.persianweekly.co.uk

تشخیص بیماري 
دختري که در روز 12 
هزار عطسه مي کند  

 
 پزشکان اعالم کردند دختر امریکایي که 
در روز 12 هزار عطسه مي کند به بیماري 
ایسنا  گزارش  به  است.  مبتال  »پانداس« 
بیماري این دختر از سوي پزشکان به طور 
رسمي تشخیص داده شد و اعالم کردند 
رواني  عصبي  »اختالل  یا  پانداس  به  وي 
به  مربوط  اطفال  خودکار  ایمني  سیستم 
استرپتوکوک« مبتال است. لورن جانسون 
امریکا  ایالت ویرجینیا  اهل  دختر 12ساله 
از  پس  و  امسال  نوامبر  ماه  از  که  است 
او  هاي  عطسه  شدید  سرماخوردگي  یک 
آغاز شد و در حال حاضر دائمًا در طول 
گویند  مي  پزشکان  کند.  مي  عطسه  روز 
این دختر بیش از چند ثانیه بدون عطسه 
سپري نمي کند و تنها زماني که از عطسه 
ها آسایش پیدا مي کند هنگام خواب شب 
بیماري  که  اکنون  گویند  مي  آنها  است. 
شده  داده  تشخیص  نوجوان  دختر  این 
شروع  را  وي  واقعي  درمان  توانیم  مي 
کنیم. وي قادر به حاضر شدن در مدرسه 
نبود اما اکنون که پزشکان درمان وي را 
اند،  آغاز کرده  بیوتیک  آنتي  با یک دوره 
عنوان  پزشکان  است.  شده  بهتر  او  حال 
مي کنند بیماري پانداس در پي یک عفونت 
استرپتوکوکي که عفونت شایع گلو است، 
ممکن  چون  آنها،  گفته  به  کند.  مي  بروز 
دچار  بیماري  این  به  دوباره  لورن  است 
شود درمان با دوز پایین آنتي بیوتیک و 

طي یک دوره طوالني انجام خواهد شد.  
 

برخي افراد درد شما 
را احساس مي کنند  

 
 

نفر  سه  از  نفر  یک  کردند  اعالم  محققان 
و  عذاب  در  را  دیگري  فرد  که  هنگامي 
درد  دقیقًا  تواند  مي  بیند  مي  ناراحتي 
یافته  این  که  کند  احساس  را  فیزیکي وي 
هاي  واکنش  دلیل  تواند  مي  محققان 
شدید برخي را نسبت به ناراحتي دیگران 
بیرمنگام  دانشگاه  محققان  دهد.  توضیح 
این  دانشجوي   123 روي  مطالعه  از  پس 
فیلم  و  تصاویر  مشاهده  هنگام  دانشگاه 
در  ورزشي  هاي  ستاره  یا  بیماران  هاي 
کشف  به  موفق  دردناک  هاي  موقعیت 
این فیلم ها صحنه  این واقعیت شدند. در 
هایي از شکسته شدن پاي یک فوتبالیست، 
و  تنیس  بازیکن  یک  پاي  قوزک  دررفتن 
تزریق به بدن یک بیمار نمایش داده شد. 
این مطالعه  تمامي دانشجویان حاضر در 

اعالم کردند درباره حداقل یکي از فیلم ها 
یا تصاویر در آنها واکنش احساسي شدید 
ترس  یا  انزجار  غمگیني،  احساس  مانند 
در آنها ایجاد شده است. اما در عین حال 
کردند  اعالم  دانشجویان  این  از  بخشي 
قربانیان  تصاویر  مشاهده  با  همزمان 
از  هایي  بخش  در  تصاویر  در  حوادث 
بدن خود احساس دردي مشابه کرده اند. 
برخي از داوطلبان در بدن خود احساس 
سوزش کرده و برخي دیگر دردي مشابه 
کرده  تجربه  را  شدید  هاي  جراحت  درد 
درد  این  دانشجویان  از  برخي  براي  اند، 
زودگذر بوده و برخي دیگر اعالم کردند 
این درد براي چند لحظه ادامه داشته است. 
به گفته محققان، تصویر ورزشکاري که با 
پایي به وضوح شکسته در حال دویدن در 
مسیر مسابقه است بیشترین درد فیزیکي 
به وجود آورده است.  دانشجویان  را در 
دانشجویان  از  آزمایش  اتمام  از  پس 
دیدن  از  را  خود  تجربیات  شد  خواسته 
آنها  که مغز  کنند  بیان  در حالي  تصاویر 
شد.  مي  اسکن  آرآي  ام  سیستم  توسط 
اسکن  با  مقایسه  در  ها  اسکن  این  نتایج 
هنگام  که  دانشجویاني  از  نفر   10 مغزي 
تجربه  را  احساسي  هیچ  تصاویر  دیدن 
نکرده بودند نشان داد هنگام مشاهده این 
تصاویر، بخشي از مغز هر دو گروه که با 
احساسات در ارتباط است از خود فعالیت 
بخش  همچنین  است.  داده  نشان  را  هایي 
هایي از مغز که با کنترل درد در ارتباط 
است نیز در میان افرادي که درد فیزیکي 
کرده  احساس  تصاویر  مشاهده  حین  را 
اند از خود فعالیت هاي قابل توجهي نشان 
تلگراف،  گزارش  اساس  بر  است.  داده 
نتیجه مقایسه این اسکن ها نشان مي دهد 
را  فیزیکي  درد  احساسات شدید  با  افراد 
طي این آزمایش به صورت واقعي تجربه 

کرده اند.  

فقر در جهان عرب 
کاهش نیافته است  

  
از  گزارشي  در  متحد  ملل  سازمان 
کشورهاي پولدار نفتي عربي خواسته پول 
بیشتري براي ایجاد شغل و افزایش تولید 
فقیر  کشورهاي  در  غذایي  محصوالت 
همسایه هزینه کنند. به گزارش بي بي سي 
در صورتي که به کشورهایي مانند یمن، 
بیشتري  هاي  کمک  سومالي  و  سودان 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهاي  سوي  از 
نشود، این کشورها قادر نخواهند بود به 
اهداف تعیین شده از سوي برنامه هزاره 
رساندن  نصف  به  مانند  ملل  سازمان 
این  طبق  یابند.  دست   2015 سال  تا  فقر 
دهه  دو  در جهان عرب طي  فقر  گزارش، 
به  نزدیک  و  است  نیافته  کاهش  گذشته 
140 میلیون عرب زیر خط فقر به سر مي 
برند. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل 
مي گوید این منطقه تا سال 2020 نیاز به 
ایجاد 51 میلیون شغل دارد تا نرخ بیکاري 
ملل  سازمان  نرود.  فراتر  فعلي  میزان  از 
مي گوید اگرچه جهان عرب داراي نیروي 
اما  است  حاصلخیز  هاي  زمین  و  کار 
عمده جمعیت آن از سوءتغذیه، بیکاري و 
شکاف فقیر و غني در رنجند. این گزارش 
کشورهاي  کمک  با  کند  مي  خاطرنشان 
ثروتمند نفتي وضع کشورهاي فقیر جهان 
بسیاري  در  کند.  تغییر  تواند  مي  عرب 
را  بیکاران  از  نیمي  عربي،  کشورهاي  از 
آن  به  منجر  که  دهند  مي  تشکیل  جوانان 
شده که این منطقه باالترین میزان بیکاري 
میان جوانان را در جهان داشته باشد. این 

 

افزایش تعداد 
زنان قاچاقچي 

در برزیل 
 

المللي  بین  و  اصلي  فرودگاه  در  کوچک  اتاقي  در 
سائوپائولو ماموران پلیس در حال بازرسي چمدان یک 
مسافر زن هلندي هستند. آنها به چهار کتابي که همراه 

این مسافر است، مشکوک شده و به دقت آن را بررسي 
مي کنند. در این کتاب ها چهار کیلوگرم هروئین با دقت 
از  یکي  به  پرواز  این زن که قصد  بود.  جاسازي شده 
کشورهاي اروپایي را داشت، توسط پلیس دستگیر شد. 
این در حالي است که تعداد زنان خارجي که به خاطر 
اند در سه  برزیل دستگیر شده  در  مواد مخدر  قاچاق 

سال گذشته رشد فزاینده یي داشته است.

از  برخي  میان  در  برزیل  سي،  بي  بي  گزارش  به 
از  بولیوي  و  کلمبیا  مثل  جنوبي  امریکاي  کشورهاي 
جمله تولیدکنندگان مواد مخدر است. این کشور همچنین 
بهشتي براي قاچاقچیان مواد مخدر در اروپا و آفریقاي 
جنوبي محسوب مي شود. این در حالي است که بخشي 
از قاچاق مواد از این کشور به سایر کشورها از طریق 
فرودگاه هاي برزیل صورت مي گیرد. پلیس برزیل مي 
گوید چند ماه گذشته یک باند قاچاق مواد مخدر را که به 
وسیله هواپیماهاي باري مواد مخدر قاچاق مي کرده اند 
شناسایي و منحل کرده است. در آن عملیات 60 نفر از 
قاچاقچیان دستگیر شدند که در نتیجه روساي باندهاي 
قاچاق به فکر راه هاي دیگري براي انتقال مواد مخدر 
از زنان خارجي  این راه ها استفاده  از  اند. یکي  افتاده 

است.
خاطر  به  که  خارجي  زنان  تعداد  گذشته  سال  سه  در 
قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند، 253 درصد افزایش 
این مساله به خوبي در زندان اصلي زنان  یافته است. 
در سائوپائولو هم مشهود است. در کنار زنان برزیلي 
بیش از 400 زن خارجي هم از 60 کشور مختلف در این 
زندان محبوس هستند. بسیاري از این زنان آزادي خود 
را با سه هزار تا 13 هزار دالر مبادله کرده اند؛ رقمي 
اند، رقمي  افرادي که آنها را به خدمت گرفته  که براي 
ناچیز است. ساشا بروکس و کیمبرلي اتدرسون که هر 
دو 20 ساله و اهل ناتینگهام انگلیس هستند، به تازگي در 

برزیل به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. آنها 
امسال در فرودگاه سائوپائولو با پنج کیلوگرم کوکائین 
دستگیر شدند. ساشا مي گوید آنها از روي ناداني به 
این کار دست زده اند. او مي گوید؛ »من مقروض بودم 
و حقیقتًا به پول نیاز داشتم. با فردي مالقات کردم که 
در این قبیل کارها دست داشت و او مرا متقاعد کرد با 
این کار مي توانم به پول خوبي برسم بدون آنکه مشکلي 
برایم به وجود آید.« او اکنون نه تنها نتوانسته مشکل 
مالي اش را حل کند بلکه در کشوري غریب باید روزهاي 
زندگي اش را پشت میله هاي زندان بگذراند. او در ادامه 
سوءاستفاده  من  از  راحت  خیلي  زندان  »در  گوید؛  مي 
کنم.  صحبت  پرتغالي  نیستم  بلد  من  که  چرا  کنند  مي 
مجبور  نفرمان  دو  که  هستیم  نفر  چهار  یک سلول  در 
اینجا  در  بخوابیم. حضور  زمین  روي  ها  هستیم شب 
همانند کابوس است.« کیمبرلي هم مي گوید؛ »میلیون ها 
دالر پول هم نمي تواند جایگزین آزادي و بودن در کنار 
خانواده شود. من آنچه را که از دست داده ام، دیگر با 

هیچ میزان پولي نمي توانم به دست بیاورم.«

ماریو منین یکي از افسران پلیس سائوپائولو مي گوید 
»اکثر  گوید؛  مي  او  اند.  شده  استثمار  زنان  این  اکثر 
مي  رو  شکل  این  به  مخدر  مواد  قاچاق  به  که  افرادي 
مساله  این  از  قاچاقچیان  و  دارند  مالي  مشکل  آورند، 
با دادن وعده هاي وسوسه کننده آنها  سوءاستفاده و 

را جذب مي کنند.«
بعضي از این زنان ریسک هاي بزرگ تري مي کنند. آنها 
براي شناسایي نشدن ماده مخدر را مي بلعدند که مي 
تواند به بهاي جان شان تمام شود. آنا دنیس از بلعیدن 
بسته هاي مواد مخدر امتناع کرده اما 56 کپسول ماده 
مخدر را در بدنش پنهان کرد. او که 23 سال و یک فرزند 
شش ساله دارد، باید چهار سال و هشت ماه را پشت 
میله هاي زندان بگذراند. او مي گوید؛ »من از خطرهاي 
این کار آگاه بودم. اما در آن لحظه به تنها مساله یي که 
فکر مي کردم، پول بود و خطرات این کار به هیچ وجه 
برایم مهم نبود. حتي مي دانستم شاید بمیرم ولي در آن 

زمان به پول بیش از هر چیزي نیاز داشتم.«
تعدادي از این زنان زنداني معتقدند قاچاقچیان عمداً آنها 
را لو مي دهند تا افرادي که مقادیر زیادي ماده مخدر 
براي قاچاق در اختیار دارند، بتوانند بدون دخالت پلیس 
این  در  روسي  زنداني  زن  یک  شوند.  خارج  برزیل  از 
باره مي گوید؛ »من تا وارد فرودگاه شدم، توسط پلیس 
دستگیر شدم. آنها انگار من را از قبل مي شناختند و مي 
دانستند براي چه کاري به فرودگاه آمده ام. آنها به من 
گفتند شخصي به آنها اطالع داده که من ماده مخدر به 
همراه دارم.« برخي از زنان زنداني هم مدعي هستند به 
آنها در ابتدا گفته شده باید سنگ هاي قیمتي را جا به 
جا کنند اما زماني که فهمیده اند باید ماده مخدر قاچاق 
کنند از این کار سر باز زده اند که در نهایت با تهدید 
قاچاقچیان مجبور به همکاري شده اند. سه تا 15 سال 

زندان در انتظار اکثر این زنان فریب خورده است.
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فارس  خلیج  حاشیه  نفتي  ثروتمند  کشورهاي  از  گزارش 
خواسته کارگران مهاجر بیشتري را از کشورهاي همسایه 
بپذیرند و در کشورهاي منطقه سرمایه گذاري هاي بیشتري 
کنند. در این گزارش همچنین آمده است به رغم خودکفایي 
سوریه و سودان در تولید غالت، میزان سوءتغذیه در میان 
از سال 1990  و  توجه است  قابل  کشورهاي عربي هنوز 

بهبود اندکي در این زمینه مشاهده شده است.  

قانوني براي ممنوع کردن 
فحاشي در روسیه 

 
خواهند  مي  ها  روس 
پاکیزه  یي  جامعه 
اخالقي  لحاظ  از  تر 
از  یکي  باشند.  داشته 
بسیاري  که  مواردي 
و  قانونگذاران  از 
حتي  و  کارشناسان 
به  روسیه  عادي  مردم 
آن به عنوان نشانه یي 
و  نزاکتي  بي  رواج  از 
جامعه  در  اخالقي  بي 

روسیه اشاره مي کنند، فحاشي و ناسزاگویي در محل هاي 
عمومي است. حاال برخي از سناتورهاي روسیه از تصویب 
قانوني براي ممنوع کردن فحاشي و ناسزاگویي در مجامع 

عمومي و تعیین مجازات براي متخلفان حمایت کرده اند.
به گزارش تلگراف، این قانون جدید در واقع تالشي است 
براي همه گیر کردن قانون فعلي در منطقه بگلورود روسیه؛ 
جایي که در آن پلیس براي کساني که زباني نامناسب را در 
اجتماع به کار ببرند جرائمي در نظر مي گیرد. میزان جرائم 
از 500 تا 1500 روبل )20 تا 55 دالر( متغیر است. بیشترین 
میزان جریمه به کساني تعلق مي گیرد که در مقابل کودکان 
باشند.  کرده  استفاده  ادبانه  بي  و  نامناسب  هاي  واژه  از 

میخائیل نیکالیف نایب رئیس پارلمان کنفدراسیون روسیه 
حمایت  اخیر  قانون  تصویب  از  که  است  کساني  از  یکي 
مي کند. او مي گوید؛ »فحاشي و ناسزاگویي انگار یکي از 
براي  باید  ما  است.  زندگي روزمره روسیه شده  جزییات 
مقابله با این شیوه کاري بکنیم. تصویب قانون در بگلورود 
نتایج بسیار خوبي دربرداشته و مي توان  از سال 2005 

چنین قانوني را در تمام روسیه هم اجرا کرد.«

انجام  خواستار  اخیراً  روسیه  قانونگذاران  از  بسیاري 
گسترش  و  اخالقي  بي  با  مقابله  براي  قانوني  تمهیدات 
اند.  این کشور شده  بند وباري و خشونت در  فرهنگ بي 
با  مقابله  براي  هایي  برنامه  طراحي  از  اخیراً  هم  کرملین 
گسترش این موارد در فرهنگ مردم روسیه خبر داده است. 
این برنامه شامل تالش هایي براي کاهش میزان اعتیاد به 
و  سیگار  مصرف  کاهش  مخدر،  مواد  و  الکلي  مشروبات 
کاستن از شمار کساني که روزانه تعداد زیادي سیگار مي 
کشند و کاهش میزان خشونت و بي بندوباري جنسي در 
اینترنت  و محیط  تبلیغات محیطي  تلویزیوني،  هاي  برنامه 

است.

در  اجتماعي  و  سیاسي  فعاالن  از  برخي  حال  همین  در 
مورد  در  قانوني  تصویب  براي  تالش  گویند  مي  روسیه 
در  اینکه  از  بعد  واقع  در  ناسزاگویي  و  فحاشي  ممنوعیت 
محیط اینترنت و در وبالگ هاي محبوب به مدودوف رئیس 
جمهور و والدیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ناسزاهایي 
به عنوان مساله مهم در نظر گرفته شده است.  گفته شد، 
آنها معتقدند تصویب این قانون در واقع تالشي است براي 
از  کردن  کم  و  دولت  مخالفان  هاي  فعالیت  کردن  محدود 
دولت  مخالفان  از  برخي  بدانید  است  جالب  آنها.  آزادي 
روسیه مي گویند هیچ گاه نمي توان این قانون را در کل 
باید  افرادي که  روسیه به صورت عملي اجرا کرد چراکه 
ناظر اجراي آن باشند و با متخلفان برخورد کنند - یعني 
و  فحاشي  عادي  مردم  از  بیشتر  حتي  پلیس-  نیروهاي 

ناسزاگویي مي کنند. 
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فرهنگی
 

قصه پرغصه غرق شدن نسخه اصلي 
رباعیات خیام در تایتانیک 

 
شاید خیلي از ایرانیان ندانند که نسخه اصلي و دستنویس کتاب 
رباعیات خیام با کشتي تایتانیک به عمق اقیانوس رفت و متاسفانه 
نابود شد و در کنار بسیاري دیگر از شناسنامه هاي ازبین رفته 
که  پرارزش  بسیار  کتاب  این  گرفت.  قرار  ایران  تمدن  و  فرهنگ 
انگیزي دارد و سه  نام داشت سرگذشت بسیار غم  »عمر اعظم« 
روایت درباره آن نقل شده است.براساس یک روایت این کتاب را 
یکي از شاهزادگان قاجار براي فروش به امریکا مي برده است و 
کشتي  ترین  عظیم  تایتانیک-  کشتي  سرنشینان  از  یکي  او  چون 
مسافربر جهان در زمان خود که ماجراي غرق آن حداقل سوژه 
دو فیلم شده است- بود، این کتاب را با خود به قعر اقیانوس برد 
و به این ترتیب برگي دیگر بر ماجراي قاچاق ثروت هاي ملي ایران 
افزوده و یک اثر نفیس نابود شد. روایت دوم نیز دست کمي از 

روایت نخست ندارد.

دستنویس  نسخه  شود  مي  باخبر  که  عمربوساژ«  »بنیامین   
ایراني  شاهزادگان  از  یکي  دست  در  اعظم(  )عمر  خیام  رباعیات 
این شاهزاده ضدملي را  ایران سفر مي کند، دیگ طمع  به  است، 
به جوش مي آورد، کتاب را از او مي خرد و هنگام بازگشت به 
کتاب  این  است،  کرده  مي  سفر  تایتانیک  کشتي  با  چون  امریکا، 
ایران زمین  فرهنگ  از  نایاب  اثر  یک  و  اقیانوس مي رود  قعر  به 
متاسفانه نابود مي شود.و اما براساس روایت سوم، صحافي به 
نظر  از  کرده،  خریداري  را  آن  تالش«  ستکالیف  »فرانسیس  نام 
صحافي روي آن کار مي کند و قصد فروش آن را داشته که به 
علت بحران اقتصادي انگلیس )سال 1912( تصمیم مي گیرد آن را 

براي فروش به امریکا ببرد، به یک مسافر امریکایي مي فروشد و چون خریدار مسافر کشتي تایتانیک بوده کتاب با غرق کشتي 
به اعماق دریا مي رود و نابود مي شود.

مي گویند برادرزاده صحاف انگلیسي »استانلي« از باقیمانده کتاب و تصاویري که از آن داشته است، نسخه دومي- نه به ارزش 
نسخه اول که به روایتي خط و نوشته خود خیام بوده است- تهیه مي کند که این نسخه نیز در بمباران لندن، طي جنگ جهاني دوم 
نابود مي شود.وي دست از کار نمي کشد و نسخه سومي از طرح ها، عکس ها و تصاویر نسخه هاي اول و دوم تهیه مي کند که 
این نسخه در اختیار همسر و بازماندگان »استانلي بري« بوده است که چند سال پیش به موزه بریتانیا تعلق گرفت. در این کتاب 
که هم اکنون در موزه بریتانیا موجود است یک هزار قطعه جواهر، هزاران سنگ قیمتي رنگارنگ و چند مترمربع ورقه طال به کار 
رفته است. قصه پرغصه کتاب دستنویس رباعیات خیام را بسیاري از نویسندگان جهان که شیفته این دانشمند بزرگ ایراني بوده 
اند، با درد و اندوه نگاشته اند و به تحقیق مي توان گفت که غرق شدن کشتي عظیم تایتانیک در برابر نابود شدن نسخه دستنویس 

خیام به کاهي در برابر کوهي مي ماند. 

روزنامه گاردین برگزید 
 

دو فیلم پناهي میان 100 فیلم 
برتر دهه اخیر جهان 

 

 اگرچه فیلم هاي بسیاري از کارگردان هاي معتبر سینماي ایران که در 
دنیا هم شناخته شده هستند، در داخل کشور اجازه نمایش نمي گیرند، اما 
همان فیلم ها در جشنواره هاي معتبر جهاني پي درپي جایزه مي گیرند و 
از سوي منتقدان معتبر دنیا هم تقدیر مي شوند. یکي از همان موارد تقدیر 
دیروز در روزنامه گاردین چاپ انگلیس منتشر شد. این روزنامه فهرستي 
از 100 فیلم برتر دهه نخست هزاره سوم را ارائه کرده که دو فیلم از جعفر 
پناهي کارگردان ایراني نیز در آن مشاهده مي شود. به گزارش مهر »طالي 
سرخ« و »دایره« در فهرست 100 فیلم برتر دهه گذشته رده هاي 46 و 92 

را به خود اختصاص دادند. 

گروه منتقدان نشریه گاردین شامل زن بروکس، پیتر بردشا، کاترین شورد 
و اندرو پولور در آستانه پایان سال 2009 و ورود به دومین دهه از قرن 
دهه  یک  در  جهان  سینماي  هاي  فیلم  بهترین  به  نگاهي  با  یکم  و  بیست 
گذشته اسامي 100 فیلم برتر دهه را از نگاه خود معرفي کرده اند که در 
میان آنها دو فیلم از سینماي ایران هم دیده مي شود. البته گاردین هنوز 
اسامي فیلم هاي اول تا دهم این فهرست را اعالم نکرده و شاید در میان 
10 فیلم برتر دهه گذشته باز هم نماینده یي از سینماي ایران حضور داشته 
باشد. اسامي 10 فیلم نخست هم به تدریج از اواسط این هفته اعالم مي 
شود. »زودیاک« دیوید فینچر، »پرسپولیس« مرجان ساتراپي، »هزارتوي 
پن« گیرمو دل تورو، »یادگاري« کریستوفر نوالن، »جونو« جیسن ریتمن، 
»مردگان«  و  آکین  فاتح  »رودررو«  ییمو،  ژانگ  پران«  خنجرهاي  »خانه 
مارتین اسکورسیزي رده هاي 93 تا 100 این فهرست را به خود اختصاص 

داده و پایین تر از »دایره« پناهي ایستاده اند. 

هایائو  اشباح«  »شهر  است.   91 رده  در  یس  میره  فرناندو  خدا«  »شهر 
میازاکي، »ورا درک« مایک لي، »شکوه امریکایي« شاري اسپرینگر برمن، 
پنهان«  اژدهاي  خیزکرده،  »ببر  و  جارکي  اندرو  ها«  فریدمن  »دستگیري 
کراننبرگ،  دیوید  »تاریخچه خشونت«  و  »طالي سرخ«  از  باالتر  لي  آنگ 
رمسي  لین  کاالر«  »مورورن  واي،  کار  وونگ  عشق«  هواي  و  حال  »در 
و »شب آفتابگردان ها« خورگه سانچس کابزودو پایین تر از آن هستند.

رده هاي 11 تا 20 بهترین فیلم هاي دهه اخیر از نگاه منتقدان گاردین به 
این فیلم ها اختصاص یافته است؛ »والس با بشیر«، »حفره«، »ضرباني که 
قلب من از دست داد«، »پیامدهاي عشق«، »جایي براي پیرمردها نیست«، 
»نور خاموش«، »جاپون«، »خورشید«، »آنجا ساعت چند است« و »پیش از 
غروب آفتاب«.جعفر پناهي از جمله سینماگراني است که همواره در فعالیت 
 ،)1376( آینه   ،)1373( سفید  بادکنک  است.  داشته  اجتماعي حضور  هاي 
دایره )1378(، طالي سرخ )1382( و آفساید )1384( فیلم هاي او هستند که 

بیشترشان اجازه نمایش در سینماهاي کشور را نیافته اند. 
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انتشار یادداشت هاي قدیمي
 اسالمي ندوشن 

 
محمدعلي اسالمي ندوشن که در حال جمع آوري یادداشت هاي گذشته 
خود است، از تجدید چاپ کتاب هایش خبر داد. یادداشت هاي قدیمي 
بي  هاي  »نوشته  همچنین  است.  مقاله  تعدادي  ندوشن شامل  اسالمي 
به  پژوهشگر  و  نویسنده  این  اثر  بهار«  تا  رودکي  »از  و  سرنوشت« 
»نوشته  داد؛  توضیح  باره  این  در  او  شوند.  مي  چاپ  تجدید  زودي 
هاي بي سرنوشت« که شامل بخش هاي مختلف ترجمه شده و تالیفي 
است، تا حدود سه هفته دیگر براي چهارمین بار توسط انتشارات یزدا 
منتشر مي شود. همچنین کتاب »از رودکي تا بهار« که درباره 20 شاعر 
است، زیر چاپ قرار دارد و تا حدود سه ماه دیگر آماده مي شود.« به 
گزارش ایسنا او افزود؛ »یک ماه قبل نیز مجموعه مقاله »راه و بیراه« 
با موضوع »مسائل فرهنگي- اجتماعي« توسط شرکت سهامي انتشار 
منتشر شد. البته مقاالت این مجموعه پیش از این در مجله هاي »هستي« 
و »اطالعات« منتشر شده بودند.« »راه و بیراه« به نوعي مجلد دوم کتاب 

»دیروز، امروز، فردا« است. 

به زودي در 600 صفحه منتشر مي شود 
 

»نام ها بین سکوت و صدا«
 از جواد مجابي  

 

جواد مجابي سه کتاب در قالب پژوهش، مجموعه مقاله و گفت وگو و 
مجموعه نمایشنامه را براي چاپ به ناشر سپرد. این نویسنده، شاعر 
و پژوهشگر در گفت وگو با مهر درباره کتاب هاي در دست نگارش و 
چاپش گفت؛ »به تازگي کتابي به نام »نام ها بین سکوت و صدا« را به 
نشر افراز داده ام که این کتاب بین 500 تا 600 صفحه خواهد داشت.« 
او ادامه داد؛ »در این کتاب مقاالت تالیفي ام را با موضوع هنرمندان و 
آثارشان در عرصه هاي مختلف و همچنین اهالي ادبیات که به مناسبت 
بودم،  ها نوشته  متنوع در طول سال  با موضوعات  هاي گوناگون و 
نویسنده  دارد.«  تحلیل  و  نقد  رویکرد  مقاالت  این  ام.  کرده  گردآوري 
مجموعه طنز »نیشخند ایراني« در پاسخ به این پرسش که چرا این کتاب 
در دو جلد و به صورت تفکیک شده براي هنرمندان و ادبا تدوین نشده 
است، گفت؛ »این سیاست ناشر بوده است که کتاب در یک جلد منتشر 
شود.« مجابي درباره کتاب دیگري که به ناشر سپرده است، توضیح 
داد؛ »»شکل نوشتنم هستم« عنوان کتاب دیگرم است که دو بخش دارد 
ام. در بخش نخست آن گفت وگوهایي که  و آن را به نشر نوح داده 
با موضوع  مقاالتم  دیگر مجموعه  آمده است و در بخش  با من شده 
از چاپ  او همچنین  ام.«  فرهنگ و مسائل اجتماعي کشورم را آورده 
پنج نمایشنامه اش خبر داد؛ »این نمایشنامه ها در دهه 60 نوشته شده 
اند و چاپ آنها 20 سال به تاخیر افتاده است. از این نمایشنامه ها دو 
تاکنون منتشر نشده است.  اثر دیگر  قباًل چاپ شده و سه  نمایشنامه 
»سفرهاي  شاعر  شود.«  منتشر  کتاب  دو  در  ها  نمایشنامه  این  شاید 
مالح رویا« با اشاره به اینکه تم این نمایشنامه ها اجتماعي است، افزود؛ 
»روزگار عقل سرخ، شبح سدوم، تابوت سازان، دیوانگان بر ساحل و 
ساتگین نام هاي نمایشنامه هاي این مجموعه است.« او در پایان درباره 
کارهاي در دست چاپش گفت؛ »به تازگي مجموعه شعري با نام »وطن 
روي کاغذ« را سروده ام و یک رمان به نام »طویله دنیا« را در دست 

نگارش دارم که به این زودي آماده تحویل به ناشر نمي شود.« 

 

کوتاه از ادبیات نگاهی به شعر و زندگی 
اکتاویو پاز، شاعر مکزیکی

جیران مقدم

نویسنده  پاز  ایرنئو  نوه  پاز  اکتاویو 
است. اولین آشنایی اش با ادبیات همان 
دو  بود.  پدربزرگش  بزرگ  کتابخانه 
شخصیت ایرنئو پدر بزرگ روشنفکر 
و نویسنده و اکتاویو ایرنئو پاز، پدر 
بود  زاپاتا  یاران  از  که  اکتاویو  مبارز 
مبارزه مسلحانه  از سمبل های  یکی  و 
در مکزیک، بر اکتاویو تاثیرات عمیقی 
مکزیک  ملی  دانشگاه  در  پاز  نهادند... 
به  را  ادبیات  و  فلسفه  حقوق،  رشته 

اتمام رساند. 
روزنامه های  و  مجالت  در  سالگی   16 از  تقریبا  یعنی  قبلش،  اما 
جبهه  در  تا  رفت  اسپانیا  به   1936 در  می کرد.  چاپ  مطلب  ادبی 
فاشیست  ضد  روشنفکران  حلقه  عضو  عنوان  به  جمهوریخواه ها 

بجنگد. 
در 1938 پس از سفری که به پاریس داشت به مکزیک بازگشت و دو 
مجله ادبی)کارگاه و فرزند ناخلف( را همراه با جمعی از روشنفکران 
با  به آمریکا رفت و  ادامه تحصیل  برای  پایه گذاری کرد. در 1944 
اتمام جنگ جهانی دوم بورس گوگنهایم را به دست آورد که آینده اش 
شغلی  می کرد،  تضمین  مکزیک  خارجه  وزارت  عضو  به عنوان  را 
اعتراضات  مقابل  به سیاست دولت  اعتراض  به عنوان  در 1968  که 
را  )مجموع(  پلورال  مجله  مدیریت  و  داد  استعفا  آن  از  دانشجویی 
پذیرفت و اندکی بعد مجله »بازگشت« را پایه گذاری کرد که از آن به 
بعد تا روز مرگش در آوریل 1990 در سن 84 سالگی به علت بیماری 
سرطان مددیر آن بود. اکتاویو پاز بارها در سخنرانی هایش گفته که 
الیوت  یکی از اولین شاعران مدرنی که بر او تاثیر گذاشت تی اس 
بود که در کنار نام های دیگری چون ریلکه، سرنودا و نرودا درهای 

شعر مدرن را به روی او باز کرد. 
الیوت به او راه آشتی دادن سنت و مدرنیته را آموخت. به او آموخت 
این لحظه ای که  که گذشته در حال وجود دارد. در حال جاوید در 
در  باید  را  ادبی  تاثیر  مهمترین  اما  آن جاری اند.  در  فردا  و  دیروز 
دوران اقامتش در پاریس و آشنایی اش با سوررئالیست ها جست وجو 
تفکری  قرار گرفت  تاثیر سوررئالیست ها  پاز تحت  پاریس  کرد. در 
از سیستم های  او راهی را برای نفی فرهنگ غربی و استغنا  به  که 
پاز  که  را  دنیایی  داد... سوررئالیسم،  نشان  ایدئولوژیک  و  سیاسی 
پنهان ترین  تا  کرد  کمکش  و  فروریخت  می دانست  حقیقی  و  یگانه 

زوایای وجودش را با شعر بیان کند. 
به او کمک کرد بیاموزد بین معشوق و طبیعت رابطه ای ژرف برقرار 
است. رابطه ای که در آن کلمات، جمالت، هجاها و همچون اقمار به 
دور مرکزی ساکن و در عین حال متحرک متشکل از عاشق و معشوق 
می چرخند. تا سرانجام کاغذی سپید را بپوشانند. کاغذ سپیدی که به 
خاطر وجود عشق بر آن شعری شکل خواهد گرفت. سوررئالیسم بر 
باور او به جاودانگی هنر صحه گذاشت و به او آموخت که هنر ورای 
خدمت  به  هنر  که  می ماند  باقی  خدایان  و  امپراتوری ها  و  حزب ها 
هیچکس در نمی آید چرا که هنر، نفس آزادی ای است که انسان در 

عملی تکرار ناپذیر، یگانه و تمام آن را خلق و کشف می کند. 
بیستم  قرن  اشعار  مهمترین  از  یکی  آفتاب،  که سنگ  این روست  از 
اینقدر وامدار سوررئالیسم است و گرچه به انتزاع به دیده تمسخر 
دارد.  خود  با  نشان  بسیار  مکزیک  ماورایی  ریشه های  از  می نگرد 
رویا  جنگ،  و  عشق   ، روز  با  دادن شب  آشتی  برای  است  شعری 
زمان  از ورای  ابشار  که چون  و خاطره، سکوت و حرف: صدایی 
تنها  ارتباط فرومی ریزد و عشق به عنوان  و فضا در جست وجوی 
جایی  زیست،  حال  در  بتوان  اینکه  آرزوی  می نماید:  رو  نجات  راه 
که جسم انگار می تواند بر این هرج و مرج نظمی برقرار کند. چنین 
که  هر کسی  تا  واحد می شوند  تنی  به  تبدیل  و جهان  که زن  است 
می تواند بخواند بخشی از این جهان را برگیرد و در تاریکی به سوی 

جهان های دیگری برود که ساخته ذهنش نیستند. 
آثار منظوم او در پی آنند که کالم را از قید وبند و اهداف سودانگارانه 
رها کنند و با استفاده از جریان ذهن و قافیه بندی پنهان و بسیاری 

وقت ها دشواریاب ذات جادویی کلمه را به آن برگردانند. 
در سخنرانی اکتاویو پاز )مکزیک -1998 1914( هنگام دریافت جا 

یزه نوبل در 1990 کلید های بسیاری برای درک آثار او، به عنوان 
یکی از بزرگترین شاعران آمریکای التین نهفته است. متنی که با نام 
»در جست وجوی حال« به عنوان مرجعی برای بسیاری از عالقه مندان 
اکتاویو پاز در آمده است.« راجع به انچه زندگی کرده ام می نویسم. 

زندگی کردن، به معنی فکر کردن، بعضی وقت ها این مرز را پشت 
سر می گذاری که در آن حس و فکر در هم می آمیزند: شعر »در این 
سخنرانی پاز از زمان حرف می زند، از زبان، از حس بودن در یک 
از دنیایی که در آن زیسته است.  از مدرنیته و  مکان، در یک فضا 
نمی دانم آیا این متن به فارسی ترجمه شده است یا نه... چیز هایی که 
از پاز خوانده ام مجموعه شعر هایی است مثل همیشه جسته گریخته 
و گمانم چند تا مصاحبه که مثل همیشه کار مطالعه روی شاعر یا 
برای  مترجمان  ما  که  آنچه  که  چرا  می کنند  دشوارتر  را  نویسنده 
یک  زندگی  از  گوشه ای  بازتاب دهنده  فقط  می کنیم  انتخاب  ترجمه 

شاعر یا نویسنده است. 
گوشه ای که ما، آگاهانه یا ناخودآگاه مایل به انتقالش به خواننده ای 
هستیم که قادر نیست متن ها را به زبان اصلی بخواند. برای شناختن 
طبقه بندی های  در  را  پاز  نمی توان  که  است  این  نکته  مهم ترین  پاز 
سنتی جای داد. ادبیاتش باز تجربه بسیاری از اندیشه هاست بی اینکه 

هیچیک را به عنوان قطعی قبول کند. 
حتی نمی توان او را متعلق به کشوری خاص دانست. پاز نمونه انسان 

مدرن است با تمام اختالط های فرهنگی پیامد شیوه زندگی مدرن. 
پاز در فرانسه و هند  از مکزیک که سرزمین مادری اش است،  جدا 
ارتش جمهوریخواه  اسپانیا همراه  دیپلمات کار کرده، در  به عنوان 
انسانی  او  خوانده.  درس  آمریکا  متحده  ایاالت  در  و  کرده  مبارزه 
است بی سرزمین سالک راه مدرنیته مفهومی که خودش بار ها تاکید 
اندازه تعداد جوامع  کرده که وجود ندارد »چون مفهوم مدرنیته به 

است« 
پاز همیشه در دغدغه زمان می زید. دغدغه زمانی که انسان ها جنگ 
علیه آن را می بازند. دغدغه زیبایی از دست رفته ای که انگار به عشق 
خیانتی باشد. »صنعت شعری عاشق لحظه است و می خواهد آن را 
دوباره و دوباره در شعر بزید. آن را از جریان زمان جدا می کند و 

آن را تبدیل به حال جاوید می گرداند.« 
تنوع آثار او شگفت آورند. پاز درباره همه چیز حرف می زند: زبان، 
هنر، آمریکای التین، ایاالت متحده آمریکا، شرق، انقالب، حکومت و 
طبعا شعر برای او زندگی انقالبی هر روزه و تغییر هر روزه است. 

روزبینی ای که با آن آثارش را می نویسد مهارتش در بیان و جهان 
وطنی اعمالش تبدیل به شیوه ای نوین در شعر مکزیک می شود. زمانی 
بین شعر ناب متعلق به شعرای نسل قبلش که تحسین شان می کند و 
شعر اجتماعی، که نویدبخش جامعه آینده ای است که می خواهد به 
آن باور داشته باشد، معلق می ماند و سرانجام چون هیچکدام از این 
به  برمی گزیند: شعر  را  راه سومی  نمی کنند  کامال راضی  را  او  دو 
عنوان نور سیاهی که نشان آگاهی بر زیستن در این جهان و میان 

دیگران است. 
شعر به عنوان جمع اضداد، کمان جنگجو و چنگی که آواز آن جنگ 
مقهور  را  خود  یا  کند  نفی  را  تاریخ  اینکه  بدون  می کند،  حکایت  را 
آن بداند. بلکه به تمامی آگاه و شوق زده از زیستن آن تاریخ. شعر 
به  شعر  رنج هایش.  و  معجزات  با  زندگی  عمیق  حضور  عنوان  به 
عنوان جست وجویی مدام »در خودم فرو می شوم و به ته نمی رسم« 
یافتن معشوق »تنها خاکی که می شناسم  جست وجویی آیینی برای 
دروازه  تنها  دارم  باور  که  سرزمینی  تنها  می شناسد.  را  من  و 

بی نهایت.« 
قدرت  آن  با  نثرش  است.  غریبی  متفکر  ما  زمانه  برای  پاز  اکتاویو 
بی بدیل و چرخش های ناگهانی اش آمیخته با مفاهیم فلسفی تاریخی 
زیبایی شناسی سرشار از تصویر و سرزندگی شعری است. در نثر 
می کنیم  عبور  تمدن ها،  و  خدایان  قرن ها،  زبان ها  شهر ها،  از  ما  او 
بی اینکه در این جست وجوی چر شوق و زنده بر هیچیک توقف کنیم. 
همیشه می توان به پاز مراجعه کرد. نه اینکه به ما روشی بدهد... به 
ما شیوه ای را یاد بدهد که چطور احساس تنهایی مان را درمان کنیم. 

چطور با سیاست، با مرگ و با عشق مواجه بشویم. 
آثار او به ما کمک می کنند که زندگی کنیم. نه به شیوه ای که کتاب های 
با  چطور  بدهند  یاد  ما  به  می کنند  سعی  بیهوده  که  تسلی بخشی 
اکتاویو  رنجمان مواجه شویم. وقتی از کمک برای زیستن در آثار 
پاز حرف می زنم منظورم به خاصیت ناب آثار اوست که کمک می کند 
تا خواننده احساسات خفته اش را بیدار کند که با تمام حس هایش با 

زندگی اش مواجه شود که لحظه را با تمام شدتش زندگی کند. 
»جسم همیشه در زمان حال قرار دارد. اما انسان همیشه در حال، 
همراه جسم و حس هایش زندگی نمی کند« اما مفهوم حال که پاز از 
آن حرف می زند نیز مفهومی خاص است. حالی که نه گذشته را نفی 
می کند و نه آینده را، نه مرگ را و نه زندگی را بلکه مسوولیت همه 
آنها را می پذیرد. اما وقتی از همه اینها صحبت می کند، وقتی از جامعه 
و آزادی صحبت می کند انسان در مرکز ایده های اوست. »قرن بیستم 

تصویر انسان را مثله کرده است.« 
این آزادی معاصر، یک پرهیب مصرف شده توسط  از طرف دیگر 
تبلیغات ساخته است: لحظه ای او را به خدا تبدیل می کند و لحظه بعد 

در درندگی بازار او را مثله می کند... 
انگار »او به دنبال کانتی دیگر است تا دوباره منطق علمی را به نقد 
بکشد.« شاید انسان را وادارد تا اندکی به خود بیندیشد و خود را 

نقد کند. 
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

که او در جریان فئن دست داشت و بدین دلیل از او احوال جورج اسمایلی 
راپرسیدم سپس درباره دبترفری که مرده است و موندت صحبت کردیم 
پیتر بمن گفت که بعقیده او ماستون که در آن زمان این عملیات را تحت 
نظر داشت نمیخواست که موندت دستگیر شود. فیدلر حرف لیماس را قطع 
کرد و از او پرسید عقیده شخصی شما در این باره چیست ؟ من میدانستم 
که در جریان فئن ماستون مرتکب اشتباهاتی شده است . بدین دلیل حدس 
میزنم که او نمیخواسته با دستگیری موندت جنجال دیگری برپاکند. رئیس 
دادگاه از لیماس پرسید : اگرموندت توقیف میشد قانونا محاکمه میگردید؟ 
بسته به این است که چه کسی او را توقیف میکرد. اگر پلیس او را بازداشت 
قانونا  وموندت  میرسید  کشور  وزارت  باطالع  جریان  بالفاصله  مینومد 
میافتاد  شما  سازمان  بجنگ  موندت  اگر  :ولی  پرسید  میشد.فیدلر  محاکمه 
میکردندوسپس سعی  بازجوئی  او  از  تغییرمیکرد.  کامال  مسئله  اوه  ؟  چه 
کنند  مبادله  میباشد  شما  اسیر  که  ازمامورینشان  اورابایکی  که  مینمودند 
ویا جوازساده ای برایش صادر میکردند.یعنی؟منظورم اینست که خودشان 
اینطور  میرساندند.  بقتل  را  او  دیگر  بعبارت  میکردند.  از شراو خالص  را 
فقط  دادگاه  اعضای  و  میکرد  سئوال  لیماس  از  فیدلر  فقط  دیگر  ؟  نیست 
یادداشت بر میداشتند. لیماس جواب داد : درست نمیدانم که در این موارد 
چکار میکنند. آیا امکان نداشت که مثال سعی کنند او را وارد سازمان خود 
نمایند؟ ولی انها در این کار موفق نشدند. این موضوع را از کجا میدانید ؟ 
اوه من چندین بار بشما گفتم که سرپرست ناحیه برلن بود مواگر موندت 
مامور ما بود بدون چون و چرا او را میشناختم . حق با شماست . بنظر 
میرسید که فیدلر از این جواب لیماس راضی شده است. او سپس درباره 
رولینگ استون و نامه هائی که به بانکهای استکهلم و هلسینکی نوشته بود 
و جوابی که دریافت کرده بود توضیحاتی داد و آنگاه با صدای بلند گفت 
: بانک هلسینکی به نامه ما جواب نداد. البته دلیل این امر را نمیدانم . ولی 
میخواهم توجه شما را به نکته ای جلب کنم. لیماس روز 15ژوئن پول را 
در بانک استکهلم گذاشت. در میان کاغذهائی که در اختیار شماست جواب 
بانک رویال اسکاندیناوی به نامه رابرت لنگ وجود دارد . رابرت لنگ نام 
مستعار لیماس است . طبق جواب بانک یکهفته پس از اینکه لیماس پول را 
بحساب گذاشته مامور انگلیسی معنی رولینگ استون همان پول را از بانک 
. فیدلر نگاهی به موندت انداخت و افزود : گمان نمیکنم که  برداشته است 
البته ظاهرا   . متهم منکر آن شود که روز 21ژوئن در کینهاک بوده است 
برای یک ماموریت محرمانه به آن کشور مسافرت کرده است از طرف دیگر 
دومین مسافرت لیماس برای تحویل دادن پول به بانک هلسینکی در تاریخ 
24سپتامبر انجام گرفته است روز 3 اکتبر رفیق موندت به فنالند مسافرت 
کرده تا بقول خودش ماموریت محرمانه دیگری را انجام دهد. سکوت مطلقی 
افزود  برسالن حکمفرما بود. فیدلر بارامی بطرف هیئت قضات برگشت و 
نکته  اجازه میخواهم که  نیستند  این دالئل کافی  ادعا کنید که  :آیا میتوانید 
دیگری را برایتان روشن نمایم. او رو به لیماس کرد و گف: شما هنگامیکه 
در برلن فعالیت میکردید با کارل ریمک که در آن زمان منشی هئت رئیسه 
حزب سوسیالیست بود تماس داشتید لطفا دراین باره توضیحاتی بدهید . 
کارل ریمک یکی از ماموران من بود که بدست مردان موندت بقتل رسید . 
کامال صحیح است مردان موندت او را بقتل رساندند. بله کارل ریمک هم از 
آن مامورینی بود که بدون اینکه از او بازجوئی شود بقتل رسید. ولی ریمک 
قبل از کشته شدن برای سازمان مخفی انگلستان کار میکرد اینطور نیست 
:آیا میتوانید درباره  فیدلر گرسید  با عالمت سرجواب مثبت داد.  لیماس  ؟ 
بدهید  توضیحاتی  مینامید  کنترول  را  او  که  مردی  با  ریمک  کارل  مالقات 
؟ کنترول برای مالقات کارل از لندن به برلن آمد کارل یکی از موثرترین 
ماموران ما بود و کنترول میخواست که شخصا او را مالقات نماید. گمان 
میکنم که کارل نفوذزیادی داشت عقیده شما چیست ؟ بله کامال صحیح است 
لندن برای کارل اهمیت زیادی قائل بود. هنگامیکه کنترول به برلن آمد ترتیب 
کارها را طوری دادم که من و کارل و کنترول بتوانیم شام را در آپارتمان 
ولی  بیاید.  آنجا  به  کارل  که  نمیخواست  دلم  من  البته  نمائیم.  صرف  من 
نمیتوانستم دراین باره چیزی به کنترول بگویم بله میترسیدم که لندن ببهانه 
ای کارل را از شبکه من خارج نماید چنین کاری از آنها بعید نیست .... بدین 
ترتیب شما سه نفر شام راباتفاق صرف نمودید.آیا میتوانید دقیقا بگوئید که 
در آن شب چه حادثه ای رویداد؟ کنترول قبال از من خواهش کرده بود که 
یک ربع ساعت او را با کارل تنها گذارم بدین دلیل پس از مدتی ببهانه اینکه 
ویسکی درخانه ندارم به آپارتمان دوژونگ رفته و آنها را تنها گذاشتم و 

پس از یکربع به آپارتمان خود بازگشتم . 
ادامه دارد

داستان )36(
حماقت ها همواره زمینه ساز دیکتاتوري و جنون هستند 

 

جنون
 و 

قدرت 
 

فرشاد قربانپور

قدرتمندان  و  دیکتاتورها  اغلب 
به  وار  جنون  را  جهان  بزرگ، 
ویراني کشیدند، برخي حتي با 

جنون آن را به سخره گرفتند.
کجا  از  جنون  که  گفت  توان  نمي  بي غش  و  طور صریح  به 

آمده است و منشاء آن چیست و کجاست؟ اما بي هیچ شکي 
قدمت  اندازه  به  حماقت  همچون  جنون  قدمت  گفت  توان  مي 
حیات بشر روي زمین است. همچنین به طور صریح مي توان 
گفت آنجایي که جنون بیش از هر جاي دیگري خود را نشان 
با جنون  بیان دیگر قدرت  به  مي دهد در حوزه قدرت است. 
خویشاوندي دارد از این رو قدرتمندان بیش از همه در معرض 

جنون قرار دارند.

و  انطباق  امکان  قدرت  و چارچوب  واقع چارچوب جنون  در 
قدرت  یک  جنون  رو  این  دارند.از  را  یکدیگر  با  پوشاني  هم 
مدار هزار بار وحشتناک تر از جنون یک پزشک است که به 
بیماران العالج خود کمک مي کند که چگونه خودکشي کنند. 
بنابراین شاید بتوان گفت جنون از ابتدا آفریده نشده بود اما 
بشر به خلق آن پرداخت. بسیاري تاکنون در تحلیل و ریشه 

یابي جنون به مرزهاي خیال رسیده اند و ذهنیت را واکاویده 
تنها  ارائه دهند در حالي که جنون  از آن  تا تحلیلي عیني  اند 
ذهنیتي در عرصه عمومي است. جنون آن سوي اوهام است 
بلکه  نیست  عینیت  جنون  مي شود.  اعمال  عینیت  در  تنها  اما 
ذهنیتي است در عالم عینیت مثل نقاشي که براي ریشه یابي 
»نیکوس  گفته  به  یا  کرد.  رجوع  فروید  زیگموند  به  باید  آن 
وگرنه  دارد،  نیاز  هم  جنون  مقداري  به  انسان  کازانتزاکیس« 
نمي  خطر  آزادي  کسب  براي  بندهایش  کردن  پاره  به  هرگز 
بد  عمدتًا  برعکس، جنون  بلکه  نیست  کند. جنون هرگز خوب 
و ناهنجار است. سمبل جنون، خرابي است. اغلب دیکتاتورها 
کشیدند،  ویراني  به  وار  جنون  را  جهان  بزرگ،  قدرتمندان  و 
برخي حتي با جنون آن را به سخره گرفتند. هیتلر مي خواست 
جهاني بسازد بدون پرچم. البته جهاني تنها به زیر یک پرچم 
که آن هم پرچم رایش سوم بود. او جنگي را به راه انداخت که 
تعداد کشته هاي آن در خالل نبرد حدود 50 میلیون نفر بود. 
هیتلر جنگي را به بهانه یهودکشي راه انداخت اما به همین بهانه 
لهستان، چکسلواکي، فرانسه، مجارستان و بسیاري از مناطق 
دیگر را درنوردید. او وارد جنوني شده بود که دیگر خود عمل 
نمي کرد بلکه نیروي محرک جنون در ناخودآگاه این دیکتاتور 
فرمان مي راند و هیتلر عمل مي کرد. او خود آلت دست جنون 
شده بود و همه دیکتاتورها نیز. پس جنون قدرتمندتر از قدرت 
و دیکتاتورها است. اما اگر به راستي راه انداختن چنین جنگي 
جنون است آیا ایستادگي روس ها در مقابل ارتش رایش آن 
هم با 20 میلیون تلفات چه اسمي خواهد داشت؟ به نظرم روس 
ها در وطن پرستي خود کم از جنون زیاده خواهي فاشیست 
ها نداشتند. اما تاریخ، جنون روس ها را به عنوان جنون مثبت 
تلقي خواهد کرد. در طول تاریخ، جنون که به طور عمده منشاء 
آن زیاده خواهي بشر بود، ضربه هاي جبران ناپذیري ایجاد 
امپراتور  پسرخوانده  وقتي  میالدي   54 سال  در  است.  کرده 
کالدیوس در روم به قدرت رسید کسي تصور نمي کرد او چه 
براي ارضاي احساس ترس  موجود خطرناکي خواهد شد و 
نماند که  ناگفته  البته  نخواهد کرد.  که  کارها  لذت خود چه  و 
تمام کساني که دست  لذت همزادهاي جنون هستند.  ترس و 
به جنون زده و سرمست قدرت خود هستند به شدت از مرگ 
آنها  برد.  خواهند  لذت  کاري  هر  از  و  دارند  ترس  سقوط  و 
دیگران را به تمسخر مي گیرند تا خود لذت ببرند. اغلب این 
تنها هستند. نرون در سال 59 میالدي یعني  تنهاي  نیز  افراد 
تنها 5 سال پس از به قدرت رسیدن مادرش را با سم کشت 
امپراتوري  وارثان  تمام  به  مادرش  این  از  پیش  که  حالي  در 
سم داده بود تا رقیبي براي فرزندش باقي نماند. نرون سنکا 
را متهم به همکاري با مخالفینش کرد و خواستار آن شد که 
خودش اقدام به خودکشي کند. پس از این نرون تمام رقبا را 
از بین برده بود. او در تمام سخنانش دموکراسي رومي را به 
سخره گرفته و تمام مقام ها و اعضاي مجلس سنا را عده یي 
بي عرضه و مزاحم بي اهمیت تلقي مي کرد. او براي بي اعتبار 
ساختن مقام و عناوین آنها پس از خودکشي کنسول رم، به 
پس  این  از  کرد.  اعطا  کنسولي  مقام  خود  عالقه  مورد  اسب 
اسب نرون کنسول روم شد. او شاید تنها اسب تاریخ بود که 
باید از دستاوردهاي یک دموکراسي ابتدایي پاسداري مي کرد 
و این کاري بود که البته هرگز موفق نشد. پس از این نرون 
دستور داد چون کنسول روم باید روي میز غذا بخورد پس 
اسبش که دیگر کنسول شده بود نیز باید روي میز غذا بخورد 
و  مردم  اثر شورش  بر  نرون سرانجام  اما  نیز شد.  و چنین 
سناي رم در روز 9 ژوئن 68 میالدي ناچار به خودکشي شد. 
آمیزشان  جنون  عملکردهاي  و  قدرتمندان  بیشتر  عاقبت  این 
است. تاریخ مدت هاي طوالني میزبان یک دیکتاتور نشده است 
اما تاریخ همواره میزبان دیکتاتور ها ماند و هنوز هم هست. 
هیتلر، نرون، ناپلئون، ایدي امین، طالبان و بسیاري از جریان 
هاي دیگر هرچند که زودگذر بودند. اما این به معناي ناامیدي 
اما حماقت  دارد  »زمین حدودي  گفتند؛  مي  روزگاري  نیست. 
مردم بیکران است« اما امروز باید گفت؛ »زمین حدودي دارد 
و حماقت مردم هم باید محدود شود.« این حماقت ها همواره 
زمینه ساز دیکتاتوري ها و جنون آنها بود. استالین و مائو نیز 
خود را پدران و خدمتگزاران مردم مي دانستند. آنها شاید به 
واقع از خودشان تصویري چنان که در ذهن مردم نقش بسته 
بود، نداشتند. اما تاریخ به هر حال به راه خودش مي رود و 
کاري به کار تصورات و اوهام ندارد. تاریخ همواره میزبان 
جنون بود و هنوز هم هست. اما گاهي تاریخ به تبرئه برخي 
نیز برمي خیزد. نمي دانم کدام دیکتاتور در نوبت تبرئه است 
اما تاکنون هیچ دیکتاتوري تبرئه نشده است. اما جنون هنوز 
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ادبیات
به بهانه سالروز تولد فروغ فرخزاد

کدام قله 
کدام اوج

فروغ، سنت شکن جامعه ادبی ایران در گستره زبان فارسی بود، هرچند 
که با عمر بسیار کوتاه؛ شتابان آمد و زود هنگام بسر رسید؛ اما راه و 
رسم او در شعر فارسی و نقش او در آفرینش هنری هنوز قافله ی نو 

سخنی در شعر امروز زنان در زبان فارسی را ساربانی میکند. 
فروغ به زبان عادي مردم و نه به زبان پیچیده و فاضالنه هزار سال 
ارتباط برقرار کرد. زباني  او  پیش، سرود. به راحتي مي توان با شعر 
ارتباط  خواننده  با  امروزي  رایج  لغات  همین  با  که  صمیمي  و  راحت 
برقرار مي کند. خود مي گوید: »امکانات زبان فارسي خیلي زیاد است. 
این خاصیت را در زبان فارسي کشف کردم که مي توان خیلي ساده 
گام  جلو  به  عمر خود  تمامي  در  که  آزاده  فروغ؛ شاعري   » زد.  حرف 
برداشت و در عمر کوتاه خود، اشعاري به یاد ماندني سرود که تا نسل 
ها بعد از وي، صحبت از او باشد و او را نه فقط به عنوان یک شاعر،که 

به عنوان زني آزاده و آزاد اندیش ستایش کنند.
فروغ الزمان فرخ زاد عراقی )اراکی( در ظهر 15 دی  ماه 1313 در خیابان 
معزالسلطنه کوچه خادم آزاد در محله امیریه تهران از پدری تفرشی و 

مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. فروغ پس از پایان 
کالس سوم دبیرستان به هنرستان بانوان رفت و خیاطی و نقاشی یاد 
که  مادرش  بستگان  از  یکی  پرویز شاپور  به  گرفت. درشانزده سالگی 
پانزده سال از او بزرگتر بود دل باخت و علیرغم مخالفت خانواده با او 
ازدواج کرد و به اهواز رفت. ولی کمتر از دو سال بعد از همسرش طالق 
گرفت و به تهران بازگشت. این ازدواج به خاطر دخالتهای نزدیکان در 
سال 1343 به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج، پسری به نام کامیار 
شاپور بود. پرویز شاپور و فروغ فرخزاد، در نامه ها و نوشته های خویش 
از کامیار، با نام ”کامی” یاد می کردند. فروغ پیش از ازدواج با شاپور، با 
وی نامه نگاریهای عاشقانه ای داشت. این نامه ها به همراه نامه های فروغ 
در زمان ازدواج این دو و همچنین نامه های وی به شاپور پس از جدایی 

از وی بعدها توسط کامیار شاپور و عمران صالحی منتشر گردید. 
پس از جدایی از شاپور، فروغ فرخ زاد، براي گریز از هیاهوی روزمرگی، 
زندگی بسته و یکنواخت روابط شخصی و محفلی، به سفر رفت. او در 
این سیر و سفر، کوشید تا با فرهنگ غنی اروپا آشنا شود. با آنکه زندگی 
روزانه اش به سختی می گذشت، به تأتر و اپرا و موزه می رفت. وی در 
این دوره زبان ایتالیایی و همچنین فرانسه و آلماني را آموخت. سفرهای 
فروغ به اروپا، آشنایی اش با فرهنگ هنری و ادبی اروپایی، ذهن او را باز 

کرد و زمینه ای برای دگرگونی فکری را در او فراهم کرد.
به مجله روشنفکر  را  اولین شعر خود  از مرگش،  پیش  فروغ 12 سال 
سپرد و همان هفته بود که صدها هزار نفر با خواندن شعر بی پروای 
او با نام شاعری تازه آشنا شدند که چندی بعد به اوج شهرت رسید و 
آثارش هواخواهان بسیار یافت. در همان روزها بود که یکی از شاعران 
معروف، او را در بی  پروایی و دریدن پرده ریاکاران با حافظ تشبیه کرد 
الغیب برسد حافظ  پای لسان  به  اگر در قدرت کالم هم  و نوشت: »که 

دیگری خواهیم داشت.« 

از  ثالث  از نیما یوشیج فروغ در کنار احمد شاملو و مهدی اخوان  بعد 
اوج شعر  و  برجسته  نمونه های  است.  فارسی  معاصر  پیشگامان شعر 

نوی فارسی در آثار فروغ و شاملو پدیدار گردید.
دومین مجموعه شعر فروغ )دیوار( در بیست و یک سالگی این شاعره 
چاپ شد و بدلیل برخی گستاخی ها و سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش 
ادبا قرار گرفت. فروغ فرخزاد یک سال بعد با وجود مالمت شخصیتهای 
ادبی، سومین مجموعه شعر خود بنام عصیان را چاپ کرد. این مجموعه 

شعر اشعاری بودند زنانه ، سرکش، رومانتیک وبحث انگیز.
 آشنایی با ابراهیم گلستان: 

و  ایرانی  سرشناس  فیلمساز  و  نویسنده  گلستان  ابراهیم  با  آشنایی 
همکاری با او، موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. در سال 1337 
سینما توجه فروغ را جلب می کند. در این مسیر با ابراهیم گلستان آشنا 
می شود و این آشنایی مسیر زندگی فروغ را تغییر می دهد. چهار سال بعد 
یعنی در سال 1341 فیلم خانه سیاه است را در آسایشگاه جذامیان تبریز 
می سازند. در سال 1342 در نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی 
نویسنده بازی چشمگیری از خود نشان می دهد. در زمستان همان سال 
خبر می رسد که فیلم خانه سیاه است، برنده جایزه نخست جشنواره اوبر 
هاوزن شده و باز در همان سال مجموعه تولدی دیگر را با تیراژ باالی 
سه هزار نسخه توسط انتشارات مروارید منتشر کرد. در سال 1343 به 
آلمان، ایتالیا و فرانسه سفر می کند در این ایام که در داخل و خارج از 
ایران به شهرت خاصی دست یافته بود، سازمان فرهنگی یونسکو فیلم 

نیم ساعته ای از زندگی او تهیه کرد.
پزارو شرکت می کند  بعد در دومین جشنواره سینمای مولف در  سال 
که تهیه کنندگان سوئدی ساختن چند فیلم را به او پیشنهاد می دهند و 
وی  دوره،  این  از  پس  می شوند.  آثارش  نشر  مشتاق  اروپایی  ناشران 
تحسین  کتاب  این  در  اشعار وی  کرد.  منتشر  را  دیگر  تولدی  مجموعه 
گسترده ای را برانگیخت؛ پس از آن مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل 
این شاعره  تفکرات  دنیای  دیگر  تولدی  مجموعه  نمود.  منتشر  را  سرد 
جوان را به گونه ای نوین  نشان می داد و فروغ پس از چاپ این مجموعه، 
بیان  را  اشعار  این  و  کرد  تأسف  اظهار  خود  گذشته  شعری  آثار  از 

ساده ای از جهان بیرون خود نامید.
به چاپ رساند  را  فروغ فرخزاد، خود، آن  آخرین مجموعه شعری که 
مجموعه تولدی دیگر است. این مجموعه شامل 31 قطعه شعر است که 
بین سال های 1338 تا 1342 سروده شده اند. به قولی دیگر آخرین اثر او 
»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد است« که پس از مرگ او منتشر شد.

درهم  ناپذیر  تفکیک  گونه ای  به  زندگی  و  شعر  فرخزاد  فروغ  آثار  در 
آمیخته است. مایه اصلی زندگی و شعر در آغاز برای او لذت جسمانی 
و هوسهای زودگذر بود که  حاصلی جز شکست و ناکامی به بار نیاورد. 
شکست در زندگی اجتماعی و زندگی  خانوادگی روح وی را پس از یک 
دوره ناامیدی،بی اعتمادی و ناباوری به طغیان واداشت. با این حال روح 
عصیانگری فروغ بر ضد سنتها و اصول اخالقی که در اشعار آغازین او 
مشهود است، پس از مجموعه تولدی دیگر تا حد زیادی تعدیل یافت و بی 
شک اگر زندگی  طوالنی تری می یافت به تجدید نظری اساسی در افکار 
نمایان ساختن  فروغ  از ویژگیهای شعر  دیدگاههای خود می رسید.  و 
مظاهر خشن و ناهموار زندگانی مردم در قالب شعر است. ابداع مضامین 
تازه و خلق تصاویر بدیع و اشیاء محیط اطراف با دیدی متفاوت و به 
 پرده شعر کشیدن مشهودات و دریافتهای خود از دیگر شاخصه های 

زیبای شعر فروغ فرخزاد است.
فروغ فرخزاد در روز 24 بهمن، 1345 در سن 32 سالگی هنگام رانندگی 
دروس-قلهک  جاده  در  تصادف  اثر  بر  جیپ شخصی اش،  اتوموبیل  با 
حضور  با  بهمن   26 چهارشنبه  روز  او،  جسد  باخت.  جان  تهران  در 

نویسندگان و همکارانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.
در سال 1381، ناصر صفاریان سه فیلم مستند با نامهای جام جان، اوج 
موج و سرد سبز درباره فروغ ساخت که در آن با افراد زیادی همچون 
سینما،  کارگردان  بیضایی  بهرام  گلستان،  ابراهیم  فرزند  گلستان  کاوه 
دیگری  کسان  و  فرخزاد  فروغ  خواهر  و  مادر  مشیری شاعر،  فریدون 
گفتگو شده است. همچنین در این فیلم عکسهای منتشر نشده بسیاری از 

فروغ به نمایش گذاشته شده است.

آثار:
 اسیر سال 1331 شامل 44 شعر /دیوار سال 1335 /عصیان سال 1336 
آغاز فصل  به  بیاوریم  دیگر سال 1342/ایمان  تولدی  شامل 17 شعر/ 

سرد سال1352/
برگزیده اشعار) 1353( گزینه اشعار) 1364(. 

پرنده مردنی است 
دلم گرفته است
دلم گرفته است

به ایوان می روم و انگشتانم را
بر پوست کشیده ی شب می کشم

چراغ های رابطه تاریکند
چراغهای رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی ست
تولدی دیگر 

همه هستی من ایه تاریکیست

که ترا در خود تکرار کنان
به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد

من در این ایه ترا آه کشیدم آه
من در این ایه ترا

به درخت و آب و آتش پیوند زدم
زندگی شاید

یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد
زندگی شاید

ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد
زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر میگردد

زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتنک دو همآغوشی
یا عبور گیج رهگذری باشد 

که کاله از سر بر میدارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست
که نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد

و در این حسی است
که من آن را با ادرک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت

در اتاقی که به اندازه یک تنهاییست
دل من

که به اندازه یک عشقست
به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد

به زوال زیبای گلها در گلدان
 به نهالی که تو در باغچه خانه مان کاشته ای

و به آواز قناری ها
 که به اندازه یک پنجره می خوانند

 آه ...
سهم من اینست
سهم من اینست

سهم من
آسمانیست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد

سهم من پایین رفتن از یک پله متروکست
و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن

سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید

دستهایت را دوست میدارم
دستهایم را در باغچه می کارم

 سبز خواهم شد می دانم می دانم می دانم
و پرستو ها در گودی انگشتان جوهریم

تخم خواهند گذاشت
گوشواری به دو گوشم می آویزم

از دو گیالس سرخ همزاد
و به ناخن هایم برگ گل کوکب می چسبانم

کوچه ای هست که در آنجا
پسرانی که به من عاشق بودند هنوز

با همان موهای درهم و گردن های باریک و پاهای الغر
با خود  باد  را  او  اندیشند که یک شب  تبسم معصوم دخترکی می  به   

برد
کوچه ای هست که قلب من آن را
از محله های کودکیم دزدیده ست

سفر حجمی در خط زمان
و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن

حجمی از تصویری آگاه
که ز مهمانی یک اینه بر میگردد

و بدینسانست
که کسی می میرد

و کسی می ماند
هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید 

نخواهد کرد
من

پری کوچک غمگینی را
می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبین
می نوازد آرام آرام

پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد
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اندیشه

آیا هنر نزد 
ایرانیان 

است و بس؟
ضرورتا ایرانیان باهوش ترین مردم جهان نیستند

نویسنده: دکتر علی غالمرضانژاد

بحث بهره هوشی )IQ( در جوامع مختلف همواره بحث داغی بوده و 
متعاقبا چالش های سیاسی و اجتماعی متعددی را نیز در پی داشته 
است. ادعاهایی در مورد باالتر بودن هوش سفیدپوستان نسبت به 

اروپایی ها و شهروندان  فقرا و  به  سیاه پوستان، ثروتمندان نسبت 
جهان اول نسبت به کشورهای جهان )که بعضا در مطالعات علمی 
حتی  و  بوده  موجود  دور  گذشته های  از  رسیده اند(  اثبات  به  نیز 
در برخی موارد دست مایه بازی های سیاسی و تعامالت اجتماعی 
شده اند، اما در مورد این مبحث توجه به چند مورد خالی از لطف 

نبوده، بلکه الزم است: 

کافی  تنهایی  به  هوشی  بهره  شاخص  به  اتکا  معتقدند  بسیاری   ▪
نیست؛ چرا که معیارها و مقیاس های فعلی برای اندازه گیری بهره 
هوشی به اندازه کافی برای سنجش این ماهیت دقت نداشته و نتایج 
نظر  از  جوامع  رتبه بندی های  واقع  در  نمی دهند.  دست  به  فراگیر 
بهره هوشی که براساس مطالعات فوق صورت گرفته اند نیز توسط 

بسیاری از صاحب نظران زیر سوال رفته است. 

»بهره  همچون  گزاره هایی  که  داده اند  نشان  تاریخی  تجربه های   ▪
هوشی مردم کشور ما از دیگر کشورهای جهان باالتر است«، یا »ما 
باهوش ترین مردم دنیاییم« همیشه نتایج صواب در پی نداشته اند، 
علمی  مستندات  اساس  و  پایه  بر  ادعاهایی  چنین  که  بهتر  چه  اما 
باشد. به طور قطع در حال حاضر آگاهی جوامع به قدری پیشرفت 
نه  ادعاهای واهی و بدون پشتوانه مستندات علمی  کرده است که 
تنها به ایجاد باور در جامعه منتهی نمی شود، بلکه شک و تردیدهایی 

مضاعفی را دامن خواهد زد. 

بهره  از  تا 80 درصد  تنها 40  از آن هستند که  ▪ مطالعات حاکی 

است  انتساب  قابل  جامعه  آن  مردم   ژنتیک  به  جوامع  در  هوشی 
و20 تا 60 درصد از بهره هوشی به عوامل محیطی، همچون تغذیه، 
با  بازمی گردد.  غیره،  و  آموزشی  الگوهای  خارجی،  محرک های 
توجه به فقر منابع، مدیریت های آموزشی نادرست و مشکالتی از 
به نظر می رسد حداقل در حال حاضر کشورهای جهان  قبیل  این 
در  هوشی  بهره  زمینه شاخص های  در  ادعاهایی  نمی توانند  سوم 

سطح جهان داشته باشند. 
بهره  میانگین  کره جنوبی(،  و  ژاپن  )شامل  آسیا  کشورهای شرق 
هوشی 105 و کشورهای اروپایی با میانگین 99 نسبت به کشورهای 
خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان سوم که بهره هوشی زیر 85 
زیر  تهیه  با  داشت  امید  باید  تنها  و  دارند  بهتری  وضعیت  دارند، 

ساخت های مناسب، در نسل های آتی فاصله موجود کمتر شود. 

باال  بهره هوشی  دارای  نژادی  یا  اینکه کشوری  فرض  به  حتی   ▪
باشد، این مساله الزاما به معنای خوشبخت تر بودن، موفق تر بودن 
یا ثروتمندتر بودن آن جامعه نیست. به طور مثال، کشوری مانند 
چین به علت نظام کمونیستی خود دارای درآمد سرانه ناخالص ملی 
4500 دالر است، اما با بهره هوشی باالی 100 )106 در هنگ کنگ( 
کشور  اما  می شود،  محسوب  جهان  کشورهای  باهوش ترین  از 
بیش  ملی  ناخالص  درآمد سرانه  نفتی  غنی  منابع  علت  به  که  قطر 
به  بهره هوشی 78 در جایگاه بسیار بدی  دارد؛  از 17 هزار دالر 
ملی شان  ناخالص  سرانه  درآمد  چه  اگر  هم  ژاپنی ها  می برد.  سر 
از اروپایی ها تاحدودی کمتر است، اما بهره هوشی باالتری نسبت 
ثروتمندترین  از  که  نیز  آمریکا  دارند.  اروپایی  تمام کشورهای  به 
از  بسیاری  از  بهره هوشی 98  میانگین  با  است  کشورهای جهان 
کشورهای دیگر عقب مانده است. در واقع اگر چه یک ارتباط کلی 

یافتگی و ثروت کشورها  بین بهره هوشی و شاخص های توسعه 
موجود است، اما بهره هوشی تنها یکی از شاخص های پیشرفت و 
این  توسعه است و برعکس عوامل مداخله گر و موثر متعددی در 
رابطه دوطرف موجودند که مدنظر قرار دادن آنها در استنتاج های 

علمی ضروری است. 

نظر  از  ویژه کشورهای جهان سوم  به  و  از کشورها  بسیاری   ▪
و  ناهمگون  جامعه ای  فرهنگ  و  اقتصادی  اجتماعی  نژاد، وضعیت 
نامتجانس دارند. به طور مثال کشور ما اقوام و قبایل متعددی دارد 
نتوان درمورد بهره هوشی  که چنین عدم تجانسی باعث می شود 

این جوامع یک نتیجه گیری کلی و منفرد ارایه کرد. 
طبق نظریه فلین )Flynn( بهره هوشی در تمام جوامع رو به افزایش 
است و به نظر می رسد سرعت افزایش بهره هوشی در جوامع در 
حال توسعه و جهان سوم به طور میانگین بسیار بیشتر از جوامع 
توسعه یافته است. در حقیقت اگر بر بهره هوشی اسپانیایی ها در هر 
دهه 6 نمره و انگلیسی ها 2 تا 3 نمره افزوده می شود، این افزایش 
در مورد کشوری همچون کنیا در یک دوره 14 ساله گذشته، معادل 
زمان  طی  هوشی  بهره  افزایش  این  می شود.  زده  نمره حدس   26
مربوط به یک کشور خاص نیست و در تمام کشورهای جهان سوم 

به درجات مختلف مشاهده می شود. 
در حقیقت پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور، تفاوت 
برسد.  ممکن  به حداقل  یا  برود  بین  از  بین کشورها  بهره هوشی 
حتی برخی مدعی هستند در حال حاضر بهره هوشی در کشورهای 
توسعه یافته به حداکثر خود رسیده و با یک سیر کفه ای، افزایش 

بیشتری را شاهد نخواهد بود.اما آیا روند به افزایش در بهره هوشی 
در  کشورهای  در  همه  از  مهم تر  و  جهان  مختلف  کشورهای  در 
نشان  یافته ها  است؟  داشته  وجود  نیز  ما  کشور  در  توسعه  حال 
لیبریا، گینه بیسائو، نیجریه،  می دهد اگرچه در کشورهایی همچون 
باهاما و حتی پاکستان ظرف سال های 2002  ماداگاسکار، بوتان، 
تا 2006 میالدی بین 2 تا 4 نمره افزایش پیدا کرده )که صد البته 
اهمیت آماری آن نامشخص است( اما چنین تغییری در کشورهایی 
همچون ایران و عراق مشاهده نشده و در بسیاری از کشورهای در 

حال توسعه حتی افت هم داشته است. 

▪ شاخص هایی همچون امید به زندگی در بدو تولد و قدرت خرید 
و حتی آزادی از عوامل موثر و مرتبط با بهره هوشی در جوامع 
بهره  افزایش  به  نمی توان  آنها  به  توجه  بدون  که  شناخته شده اند 

هوشی جوامع امید داشت. 

▪ بعید است حتی متعصب ترین میهن پرستان ایرانی- جز در عالم 
شعر و شاعری- بر این باور باشند که »هنر نزد ایرانیان است و 
جهان  مردم  باهوش ترین  ایرانیان  ترتیب ضرورتا  همین  به  بس«. 
هم نیستند، پس شاید منافع ملی اقتضا کند به جای اتکا بر هوش 
مادرزاد )احتمالی( در جهت ارتقای سطح تفکر، آموزش و متعاقبا 
افراد جامعه تالش شود، چرا که مشخص شده  بهره وری هوشی 
افزایش بهره هوشی جوامع با بهبود وضعیت بهداشت و سالمت، 
کاهش میزان جرایم و خشونت ها و در مجموع افزایش بهره وری و 

تولید ملی کشورها همراه است. 

در  نمره   3 معادل  افزایش  جهت  برنامه ریزی  فلین،  نظریه  طبق   ▪
با چنین  امکان پذیر است.  میانگین بهره هوشی جامعه در هر دهه 
برنامه هایی باید این امیدواری را ایجاد کرد که حداقل طی دهه های 
و  پورتوریکو  فیجی،  همچون  کشورهایی  تراز  از  ما  کشور  آتی 
اعتبار  شده  اعتراف  که  مطالعاتی  براساس  )حتی  مارشال  جزایر 
آنها قطعی نیست( خارج شود و به سطوح کشورهای توسعه یافته 

نزدیک شود.

سنگ خاراي ایران 
 

ساالر سیف الدیني

دلبستگي  خود  تاریخ  و  گذشته  به  دیرباز  از  ایران  مردمان 
داشتند؛ چیزي که امروزه در جامعه شناسي ملت به آگاهي ملي 
تعبیر مي شود. از دید ناظران خارجي این عالقه شدید بسیار 
دانشمند،  گوبینو  دو  آرتور  نمود.  مي  العاده  خارق  و  شگفت 
قاجار  دوران  اواسط  در  که  است  فرانسوي  دیپلمات  و  مورخ 
بود. وي ضمن  ایران  فرانسه در  سه سال سفیر مختار دولت 
خاطراتش در مورد کنجکاوي ایرانیان پیرامون تاریخ شان مي 
تاریخ  ادوار  به دورترین  ترین مردم نسبت  نگارد؛ حتي عادي 
فرانسویان  از  بسیاري  که  حالي  در  دارند  هایي  آگاهي  ایران 
ایران  حتي نمي دانند ناپلئون کیست، و در ادامه مي گوید؛ در 
هرگز از پایین ترین طبقات به کسي برنخوردم که دست کم از 
خطوط کلي تاریخ کشورش بي اطالع باشد. در نظر آنان چهره 
پهلواني بزرگ است.  جمشید درخشش بیشتري دارد و رستم 
را شاه  بزرگ  تمام کاروانسراهاي  که  دانند  قاطرچیان هم مي 
عباس بنا کرده...گذشته ملت حتي براي عوام نیز از جالب ترین 
موضوعات براي گفت وگو است. گوبینو مي نویسد؛ طي چند 
ماهي که من در صحرایي در حومه تهران در چادري به سر 
پیشخدمت  از  یکي  بردم خدمتکاران من هر شب در چادر  مي 
ها و آبدارچي ها جمع مي شدند و در آنجا کتاب مي خواندند و 
درباره تاریخ باستان بحث مي کردند... قومي که تا این حد به 
گذشته ملت بها مي دهد از اصلي حیات بخش و نیرویي بزرگ 

برخوردار است...
 وي ایران را واقعیتي وراي دولت ها و حوادث روزگار تصور 
ایرانیان  گوید؛  مي  ایرانیان  دوستي  میهن  مورد  در  و  کند  مي 
دوست  خودشان  در  را  کشورشان  و  کشورشان  در  را  خود 
دارند. به عبث مي توان بخشي از ایران را جدا یا سرزمین آن را 
تقسیم کرد. مي توان نام ایران را از آن گرفت ولي ایران، ایران 
خواهد ماند و نخواهد مرد. وي ایران را به سنگ خاراي مقاوم 
در برابر سیل حوادث همانند مي کند که بر هزار نیروي مشابه 

چیره خواهد شد. 

بن مایه نقل قول ها؛ دیباچه یي بر نظریه انحطاط ایران، سیدجواد 
طباطبایي 
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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 خاویار ایرانی در تواضع موجود است



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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سالمت
امیدي تازه براي مقابله با 

پوکي استخوان  
 

 دانشمند ان انگلیسي در پژوهشي جدید دریافته اند که 
مي  را  جمجمه  که  استخواني  بین  اساسي  هاي  تفاوت 
سازد، با استخواني که دست ها و پاها را تشکیل مي دهد، 
وجود دارد. به گزارش ایسنا دانشمند ان دانشگاه کوئین 
تواند گامي  یافته جدید مي  این  لندن معتقدند  ماري در 
تازه براي مقابله با ضعف و شکستگي هاي استخواني 
به ویژه در مورد بیماران مبتال به پوکي استخوان باشد. 
پذیرفته شده که استخوان  به خوبي  این مطلب  امروزه 
هاي دست ها و پاها در صورتي که فرد ورزش نکند، 
ضعیف شده و مستعد شکسته شدن و ترک خوردگي 
مي شوند. درک جدید دانشمندان از تفاوت هاي بین دو 
نوع استخوان مي تواند منجر به کشف روش هاي جدید 
در  استخوان شود.  پوکي  از  پیشگیري  یا  درمان  براي 
مبتالیان به پوکي استخوان، استخوان هاي بیمار سست 
این عارضه  مي شوند و در معرض شکستگي هستند. 
ویژه  به  و  شود  مي  شایع  سن  افزایش  با  استخواني 
هورمون  مالحظه  قابل  کاهش  دلیل  به  یائسه  زنان  در 
سلول  روي  محققان  کند.  مي  بروز  بیشتر  استروژن 
هاي استخواني در این دو نوع بافت متفاوت استخواني، 
مطالعات ژنتیکي انجام داده و به نتایج امیدوارکننده یي 

دست یافته اند.  
************************

شنیدن به روش

 »بتهوون«  
 

از شیوه شنوایي  الهام  با  کالیفرنیا  مرکزي پزشکي در 
ابداع  ترین موسیقیدان جهان سمعکي  بزرگ  »بتهوون« 
از طریق دندان به مغز  کرده است که امواج صوتي را 
انتقال مي دهد. به گزارش مهر »بتهوون« براي غلبه بر 
مشکل ناشنوایي خود از روشي جالب براي درک اصوات 
موسیقي استفاده مي کرد. وي میله یي را به پیانوي خود 
نگه  دندان هایش  میان  را  آن  دیگر  متصل کرده و سر 
مي داشت تا به این شکل ارتعاشات موسیقایي از میان 
استخوان هاي فک به گوش داخلي اش وارد شوند. سال 
آینده شیوه یي مشابه اما آسان تر ابداع خواهد شد که 
»بتهوون«  مشابه  ناشنوایي  به  که  افرادي  به  تواند  مي 
دچار هستند، قدرت شنوایي ببخشد. ناشنوایي یکجانبه 
حدود 9 میلیون نفر را در امریکا تحت تاثیر خود قرار 
داده و توانایي تمرکز روي منابع دقیق صوتي را از آنها 
گرفته است. این پدیده مي تواند فعالیت هایي مانند عبور 
هاي  مکان  در  مکالمه  و  کرده  خطرناک  را  خیابان  از 
شلوغ را براي این افراد غیرممکن سازد. مرکز پزشکي 
را  ابزاري کوچک  کالیفرنیا  ماتئو  در سن  »سونیتوس« 
ابداع کرده است که دور دندان قرار گرفته و امواج صوتي 
را از طریق میکروفن کوچکي که در گوش فرد قرار دارد، 
دریافت کرده و آنها را به امواج ارتعاشي تبدیل مي کند. 
این امواج سپس از میان دندان ها و استخوان هاي فک 
حرکت کرده و خود را به حلزون گوش مي رساند که 
به صوت  و  وارد شده  مغز  به  این طریق  از  نهایت  در 
استخواني  رسانایي  فرآیند  کنند.  مي  پیدا  شکل  تغییر 
درست مشابه فرآیندي است که انسان طي آن مي تواند 
صداي خود را بشنود و مي تواند دلیل اینکه چرا صدا 
به  که  است  چیزي  آن  از  متفاوت  شدن  ضبط  از  پس 
گوش انسان مي رسد، توضیح دهد. »کلینیک کلیولند« در 
اهایو این سمعک را به عنوان برترین ابداع پزشکي سال 
2010 انتخاب کرده است. این سمعک در حال آزمایش 
روي افراد مبتال به ناشنوایي یکطرفه است و برخي نتایج 
و  بوده  کاربردي  کاماًل  جدید  داده سمعک  نشان  اولیه 
حال  عین  در  و  کند  نمي  وارد  ها  دندان  به  یي  صدمه 
هاي  محیط  در  را  افراد  درک سخنان  قابلیت  تواند  مي 
شلوغ بهبود دهد. شرکت »سونیتوس« قصد دارد پس از 
دریافت تاییدیه سازمان غذا و داروي امریکا در ابتداي 
سال 2010 طي سال آینده آن را تولید کرده و در اختیار 

افراد مختلف مبتال به این بیماري قرار دهد.  

خیلي ها به خاطر همین 4 دلیل، رژیم شان را نیمه کاره رها مي کنند

4 مشکل رژیم 
و 6 توصیه مهم

بسیاري از افرادي که دور و برمان زندگي مي کنند با انگیزه باال یک 
رژیم غذایي را انتخاب کرده و در کالس هاي ورزش ثبت نام مي کنند تا 
وزن شان کم شود اما طولي نمي کشد که آن را رها مي کنند. بررسي ها 
نشان مي دهد بیشتر مردم تنها 6 ماه و اگر رژیم خیلي سخت باشد کمتر 
از این  بازه  زماني به یک رژیم غذایي پاي بند مي مانند. به گفته محققان 
دانشگاه لویزیان، هرچه اصول یک رژیم با عادات غذایي معمول یک 
فرد متفاوت تر باشد، ادامه دادن آن سخت تر خواهد بود. متخصصان 

مي گویند به 4 دلیل کلي، ما یک رژیم غذایي را رها مي کنیم. 

1 انتخاب رژیم نامناسب: یکي از اصلي ترین دالیل رها کردن یک رژیم 
غذایي، انتخاب یک رژیم غذایي سخت است که هیچ شباهتي به عادات 
غذایي قبلي فرد ندارد. اگر تفاوت این دو با هم خیلي زیاد باشد، ادامه 
رژیم تقریبا غیرممکن است. از این رو، بهترین کار برنامه ریزي براي 
رژیمي است که تا حد ممکن به عادات غذایي قبلي نزدیک  بوده و فرد 

اعالم مي کند که مي تواند آن را براي مدت طوالني ادامه دهد. 

2 هدف گذاري هاي غیرمنطقي: بسیاري از افرادي که تصمیم به گرفتن 
رژیم مي گیرند، مي خواهند به سرعت وزن کم کنند. اما با گرفتن یک 

نداشته  اگر فرد صبر  باقي مي ماند.  ثابت  تا مدت ها وزن  رژیم گاهي 
باشد ممکن است گمان کند شکست خورده با اینکه روند کاهش وزن 
بر اساس آن رژیم خاص در حال درست پیش رفتن است. پس نباید 
انتظار زیادي داشت، براي کم کردن وزن نیاز به زمان داریم. فراموش 
نکنید حتي با کم کردن 10 درصد از وزن تان احتمال ابتال به پرفشاري 
کاهش  و...  خواب  حین  تنفسي  وقفه هاي  چربي خون،  قندخون،  خون، 

چشمگیري مي یابد.

3 رژیم منهاي ورزش: برخي از افراد ورزش کردن را دوست ندارند 
یا شاید دچار نقص عضوي هستند که مانع از انجام فعالیت هاي بدني 
در آنها مي شود. اما اگر شما رژیمي گرفته اید و مي  خواهید به نتیجه 
برسید مجبورید ساعتي از روز را ورزش کنید. نیازي نیست حتما به 
پیاده روي، دوچرخه سواري،  باغباني، رقصیدن،  سالن ورزش  بروید. 
مي کند.  کفایت  باشد،  مدت  کوتاه  و  آرام  اگر  حتي  بدمینتون  یا  شنا 
ده  کنید روزانه  بخرید و سعي  )تردمیل(  قدم شمار  یک  مثال  به طور 

هزار قدم بردارید!

4 رژیم بدون تغییر محیط: براي آنکه رژیم شما خوب پیش برود الزم 
آماده  شما  براي  محیط  خانه  از  بیرون  یا  کار  محل  خانه،  در  است 
باشد. اگر همکارانتان در محل کار شکالت تعارف مي کنند یا خانه پر 
تغییر  اگر مي خواهید  است.  کار سختي  است، رژیم گرفتن  تنقالت  از 
تا محیط در جهت  کنید  اعالم  نیز  اطرافیان  به  را  کنید، خواسته خود 
رسیدن شما به هدف تان، یاري تان کند. در غیر این صورت ایستادگي 
مداوم در برابر محیط سبب شکست شما خواهد شد. در محل کار یا 
خانه پالکاردي با توجه به غذاهایي که مجاز به مصرف شان هستید به 
همراه مقدار مجاز هر یک، در جلوي دید مثال روي میز کارتان بگذارید 

و از همکاران بخواهید خوراکي هاي دیگر را به شما تعارف نکنند.

6توصیه کاربردي
1 منحني موفقیت رسم کنید: در کنار ورزش، دیگر کلید موفقیت رسم 
منحني موفقیت است. هفته اي یک بار غذایي که خورده اید، اندازه دور 
کمر و وزن خود را یادداشت کنید. براي خود نسبت به وزني که دارید 
حد و حدودي در آن هفته قرار دهید که اگر از آن گذشتید مجبور به 

کاهش کالري و تشدید کردن ورز ش ها شوید.

2 درست پیش بروید: براي چند هفته  هم شده خود را مقید کنید رژیمي 
سخت بگیرید تا در همان اول با کاهش کمي وزن، اشتیاق تان چند برابر 
شود. بعد از این مدت برنامه اي متعادل تر ولي مداوم براي کاهش وزن 

داشته باشید!

عادات  رژیم  طول  در  کنید  کنید: سعي  عوض  را  غذایي تان  عادات   3
صحیح غذایي را هم بیاموزید. هر هفته روي یکي از عادات اشتباه تان 
کار کنید. به کار بستن این توصیه به ماندگاري هر چه بیشتر کاهش 

وزن تان کمک مي کند.

4 کلمه »رژیم« را کال فراموش کنید: به جاي آنکه مدام به رژیمي که 
دارید فکر کنید دنبال استراتژي هایي باشید که با مصرف غذاهاي سالم 
پروتئین ها  و  سبوس دار  غالت  سبزیجات،  و  میوه  مثل  کم کالري  و 

گرسنگي تان به تاخیر بیفتد.

5 علت چاقي  تان را کشف کنید:آیا استرس دلیل چاقي شما شده است؟ 
به کالس یوگا بروید تا از آن رهایي یابید. زیاد شیریني مي خورید؟ 
قدم  اصلي  علت  یافتن  کنید!  قطع  یا  محدود  را  شیریني  خوردن خود 

بزرگي براي رسیدن به نتیجه مطلوب است.

6 خود تان را سرزنش نکنید: اگر بعد از کاهش وزن مجددا مقداري وزن 
شما افزایش یافت خود را سرزنش نکنید. به جاي این کار سعي کنید 
مجددا با ورزش یا گرفتن رژیم آن را پایین بیاورید! زیرا بي توجهي به 

این موضوع، شما را سرخانه اول برمي گرداند.
Nutrition :منبع 

یک قرص بخورید، به اندازه 80 
دقیقه پیاده روی، کالری آب کنید

 دانشمندان موفق به تولید نوعی قرص فلفل شده اند که می تواند به 
اندازه 80 دقیقه پیاده روی، کالری بدن را آب کند.

 این قرص الغری »کاسپی پلکس« نام دارد که از فلفل های تند و فلفل 
سبز تولید شده است و از فلفل های بسیار تند و قرمز رنگ در این 

قرص جدید برای کاهش وزن استفاده می شود.
محققان می گویند؛ فلفل قرمز و فلفل سبز تند سرعت متابولیسم را 

افزایش می دهد و بنابراین به افراد کمک می کند که سریعتر وزن خود 
البته مصرف این نوع فلفل ها و عصاره های آن در  را کاهش دهند. 
مقادیر زیاد می تواند تحریک کننده باشد و تندی زیاد آنها غیر قابل 
تحمل است. به همین خاطر دانشمندان با تولید قرص جدید به شکل 

کپسول، به این مشکل غلبه کرده اند.
که  این  بدون  جدید  قرص  نوشت:  باره  این  در  میل  دیلی  روزنامه 
باعث بروز این تحریکات شود می تواند کالری بدن را کاهش دهد. این 
قرص هم اکنون در آمریکا در دسترس است و برخی از هنرپیشه های 

هالیوودی از آن استفاده می کنند.
آزمایشات کلینیکی روی این قرص در دانشگاه اوکالهومای امریکا 

انجام گرفته است.
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آنچه حتما” باید 
 نو خرید

بسیار  کاری  کردن  انداز  پس   
آن  در  نباید  اما  است  پسندیده 
از  کرد.بسیاری  روی  زیاده 
نباید  وسایل و اشیا هستند که 
و  شوند  خریداری  دوم  دست 
دوم  دست  خرید  از  که  ضرری 
میرسد  ما  ارزش  با  مال  به  آن 
بسیار بیشتر از تفاوت قیمت نو 
و کهنه آن است.در اینجا تعدادی 

از آنها را معرفی میکنیم: 

یک  خریدن   : بوک  نوت   / تاپ  لپ 
است،  ریسکی  کاری  دوم  دست  کامپیوتر 
لپ  مانند  ابزاری  خریدن  دوم  دست  اما 
کاری  میبیند،  آسیب  راحتی  به  که  تاپ 
معرض  در  تاپ  لپ  است.  اشتباه  سراسر 
خوردن  دیوار  و  در  به  افتادن،  زمین  بر 
است و ممکن است هر از گاهی نوشیدنی 
دلیل  این  به  بریزد.  آن  روی  خوردنی  یا 
ساده که لپ تاپ وارد اجتماع شده است 
همیشه  تقریبا  شما،  رومیزی  کامپیوتر  اما 
سرجایش روی میز نشسته است. به همین 
دلیل هم لپ تاپها از جمله معدود وسایلی 
وارانتی  وجود  خرید،  هنگام  که  هستند 
بسیار  برایشان  فروش  از  بعد  خدمات  و 
نه  آن  دوم  دست  خرید  و  دارد  اهمیت 
تنها شما را از این خدمات محروم میکند، 
شما حتا از آسیبهایی که به وارد شده هم 
بروز  صورت  در  نمیتوانید  و  اطالعید  بی 

مشکل دلیل آنرا بیابید. 

صندلی   : کودک  اتوموبیل  صندلی 
کودک، پس از وقوع یک حادثه رانندگی، 
دیگر کارایی چندانی ندارد و انواع خراب و 
صدمه دیده این صندلی ها هم کم نیستند. 
صندلی کودک شاید وسیله چندان ارزانی 
ضمن،  در  و  ارزد  می  دنیا  یک  اما  نباشد 
تکنولوژی  از  آن  جدیدتر  انواع  همواره 
ایمن  و  تر  راحت  و  برخوردارند  بهتری 
دوست  از  را  صندلی  اگر   : استثنا  ترند. 
از  و  میگیرید  امانت  یا  میخرید  فامیلی  یا 
اشکالی  هستید،  مطمئن  آن  بودن  سالم 
شما  فرزند  سالمتی  باشد  هرچه  ندارد 
باز  اما  دارد.  اهمیت  بسیار  هم  آنها  برای 
هم آنرا توسط یک متخصص چک کنید. و 
در هر صورت، نو یا کهنه، مطمئن شوید 
که صندلی را محکم نصب کرده و استفاده 

از آن را بلد هستید. 

مورد  هم  این   : پالسما  تلویزیونهای 
دیگری از خریدی است که شما در آن به 
گارانتی بلند مدت احتیاج دارید، چرا که در 
صورت خرابی صفحه تلویزیون و نداشتن 
وارانتی، شما گاهی باید پولی معادل قیمت 
به  اگر   : استثنا  کنید.  تعمیرات  آنرا صرف 
برخوردید  باورنکردنی  قیمت  با  موردی 
تلویزیون  صفحه  که  نبود  مهم  برایتان  و 
کمی بعد از رسیدن به خانه برای همیشه 

خاموش شود. 

 DVD خرید  هرچند   :  DVD Players
اشکالی  سالم،  و  خط  بدون  دوم  دست 
پخش  که  نمیشود  دلیل  این  اما  ندارد، 
کننده آن را هم بشود دست دوم خرید. 
این نوع وسایل که دارای ابزارهای لیزری 
هستند، خیلی زود کهنه میشوند و تعویض 
میشود.  تمام  گران  بسیار  آنها  در  قطعه 
وسیله  تعمیر  زمان  هر  که  باشید  مراقب 
ای آنقدر گران است، باید آنرا نو خرید. 
به خصوص که در مورد وسایل صوتی و 
تصویری، با به بازار آمدن مدلهای جدید، 
نو-  و  کارآیی  همان  با  تر-  قدیمی  انواع 

ارزان میشوند. 

از  دیگری  مورد  هم  این   : برقی  جارو    
وسیله آسیب پذیری است که تعمیر آن از 
نو خریدنش گرانتر تمام میشود. از طرفی، 
جارو برقی، وسیله چندان گرانی نیست و با 
توجه به تنوع آن در بازار میتوانید مدلی 
کنید.  پیدا  را  خودتان  بودجه  با  مناسب 
فقط مطمئن شوید که جارو کردن با مدل 
مورد نظرتان ساده و سیستم فیلتر آن هم 
قوی باشد و خاک را دوباره به بیرون پس 

ندهد. 

شاید   : خانگی  ویدیویی  دوربینهای 
روزی این دوربینها را از پالستیک بسازند 
کمتری  آسیب  افتادن  زمین  به  از  پس  تا 
ببیند، میدانید که این اتفاق هم به دفعات 
پیش می آید.آسیبی که دوربین با یک بار 
زمین افتادن میبیند، شاید هنگام خرید آن 
مشخص نباشد اما چنین دوربینی به زودی 
داشت.  خواهد  احتیاج  گران  تعمیر  یک  به 
مشخصی  عمر  هم  دوربینها  این  موتور 
دارد و اگر کهنه شده باشد، چاره ای جز 
تعویض آن ندارید. اگر میخواهید دوربین 
به  میتوانید  بخرید  تری  ارزان  ویدیویی 
جای مدل دیجیتال، مدل آنالوگ خریداری 
کنید یا حتا از مدلهای سال گذشته یکی را 

انتخاب کنید. 

کفش : کفشی که درست اندازه پا نباشد، 
پینه  از  اساسی،  مشکالتی  میتواندموجب 
تا کمر درد شود. هرگز کفشی را  گرفته 
که به شکل پای دیگری فرم گرفته است، 
خریداری نکنید. به خصوص برای کودکان، 
که پاهایشان در حال رشد بوده و امکان از 
شکل افتادن آن بسیار زیاد است. به جای 
این کار منتظر حراج بمانید یا برای کار و 
که  تر  قدیمی  مدلهای  از  کفشی  مدرسه 

ارزان شده، خریداری کنید. 
ملحفه : دوست دارید که در میان باکتریها، 
استراحت  غریبه  یک  بدن  عرق  و  قارچها 
کنید؟ تصور میکنم دلیل کافی برای خرید 
ملحفه نو را به دست شما داده باشم. تنها 
استثنا، زمانی است که شما این خرید را از 
یک دوست یا فامیل انجام میدهید که در 
واقع ملحفه دست دوم او، استفاده نشده 
روز  برای  صندوق،  در  آنرا  فقط  و  است 

مبادا، نگه داشته است. 

کاله ایمنی : این مورد هم مانند صندلی 
کودک، باید در یک حادثه، از شما محافظت 
کند، نه بیشتر. یک ضربه یا تصادم، الیه فوم 
داخل کاله را ضعیف میکند و موجب ترک 
خوردن آن میشود، کالهی که یک بار در 
حادثه ای صدمه دیده، حتا اگر نامحصوص 
باشد، چندان قابل اعتماد نیست. کاله ایمنی 
موتور سواری و دوچرخه سواری، آنقدر 
اگر بیش  نیستند و  که مهم هستند، گران 
از حد درگیر رنگ و تزئینات آن نشوید، 
میتوانید انواع ارزانتر آنرا، با همان مقدار 
ایمنی، خریداری کنید.در این مورد به هیچ 
وجه خساست نکنید. توجه کنید که مراسم 
یا نگهداری از یک بیمار قطع  تشییع جنازه 

نخاع شده، هزینه بسیار بیشتری دارد. 

برنامه ورد مایکروسافت 
اصالح مي شود  

  

مایکروسافت،  تجدیدنظر  درخواست  شدن  رد  پي  در 
این شرکت در برنامه ورد تغییراتي مي دهد تا امکاني 
را که نقض کننده حق امتیاز یک شرکت دیگر شناخته 
محصول  این  فروش  به  بتواند  و  کرده  حذف  شده، 
ترین  بزرگ  ایسنا  گزارش  به  دهد.  ادامه  افزاري  نرم 
شرکت نرم افزاري جهان این خبر را پس از تایید شدن 
امتیاز  نقض  براي  دالري  میلیون   290 خسارت  حکم 
 LLPi4i کانادایي  به شرکت کوچک  متعلق  انحصاري 
اعالم کرد. دادگاه تجدیدنظر همچنین ممنوعیت فروش 
نسخه هاي ورد را که دربردارنده امکان فورمت زبان 
XML هستند و قرار است از یازدهم ماه ژانویه 2010 
به اجرا درآید، تایید کرد. مایکروسافت اعالم کرده این 
ویژگي را از ورد 2007 و آفیس 2007 حذف مي کند؛ 
دوباره  تجدیدنظر  تقاضاي  مایکروسافت  همه  این  با 
 LLPi4i کانادایي  نکرده است. شرکت  اعالم  را منتفي 
تنظیم   2007 مارس  ماه  در  را  شکایتش  نخستین 
تگزاس شرقي  ناحیه  دادگاه  قاضي  مه  ماه  در  و  کرد 
محکوم  امتیاز  این  نقض  زمینه  در  را  مایکروسافت 

شناخته و 200 میلیون دالر جریمه کرد.  

رونق در فعالیت آنتي 
ویروس ها  

  

تبلیغات  انتشار  از  مخرب  ویروس  آنتي  هاي  فعالیت 
مخرب گرفته تا آلوده کردن نتایج جست وجو، در طول 
شدند.  ظاهر  پرقدرت  تهدید  یک  شکل  به   2009 سال 
در  ویروس مخرب  آنتي  در صنعت  ایسنا  گزارش  به 
طبق  که  به طوري  نداشت  وجود  رکودي   2009 سال 
اعالم مایکروسافت، از میان 11 تهدیدي که توسط نرم 
افزار امنیتي »پاک سازي نرم افزار مخرب« این شرکت 
بین هشتم تا یازدهم ماه دسامبر پاکسازي شد، چهار 
مخرب  ویروس  آنتي  افزارهاي  نرم  به  مربوط  مورد 
بودند. میزان خسارتي که حلقه هاي ترس افزاري عامل 
این نوع نرم افزارهاي مخرب به کاربران تحمیل کرده 
این  آي  بي  اف  و  تخمین زده شود  تواند  تنها مي  اند 
است.  کرده  اعالم  دالر  میلیون   150 از  فراتر  را  آمار 
اوایل سال جاري سیمانتک در یک بررسي از فعالیت 
هاي آنتي ویروس مخرب گزارش داد 10 واسطه بزرگ 
براي سایت انتشار TrafficConverter.biz در طول 
دالر  هزار   23 هفتگي  درآمد  متوسط  طور  به  ماه   12
تالش  میلیون   43 سیمانتک،  اعالم  بر  بنا  اند.  داشته 
براي نصب آنتي ویروس مخرب از سوي بیش از 250 
ام ماه  نمونه متمایز بین اول ماه ژوییه 2008 و سي 
ژوئن 2009 وجود داشته است. به عالوه از میان 50 
برنامه نرم افزار امنیتي مخرب عمده گزارش شده که 

طي این مدت تجزیه و تحلیل شدند، 38 مورد پیش از 
اول ماه ژوییه 2008 کشف شدند. معمواًل نفوذگران از 
تکنیک هاي مختلفي از جمله آلوده کردن بهینه سازي 
موتورهاي جست وجو براي کشاندن کاربران به سایت 
آنتي  کنند.  مي  استفاده  افزارها  این  کننده  تبلیغ  هاي 
ویروس هاي ساختگي که به ترس افزار نیز معروفند با 
نمایش هشدارهاي دروغین، به کاربران درباره آلوده 
شدن به ویروس هشدار داده و دانلود نرم افزار امنیتي 
اوقات  گاهي  و  رایگان  گاهي  که  کنند  مي  پیشنهاد  را 
پولي است و در اغلب موارد هدف آن سرقت اطالعات 

شخصي قرباني است.  

ساخت رایانه لوحي
 75 دالري  

  
غیرانتفاعي  گروه 
یک  کودک  »هر 
 )OLPC( »لپ تاپ
رایانه  تولید  قصد 
لمسي  لوحي 
جدیدي را دارد که 
قرار است در سال 
با  میالدي   2012
قیمت کمتر از 100 

مرکز  این  ورد  سي  پي  گزارش  به  شود.  تکمیل  دالر 
قیمت خود  ارزان  قابل حمل  هاي  رایانه  پیشتر  از  که 
را براي کودکان فقیر سراسر دنیا تولید مي کرد، طي 
هفته جاري نقشه کلي مربوط به تولید این رایانه هاي 
لوحي جدید را نمایان کرد و توضیح داد این محصول 
اصلي  مدل  به  نسبت  عمده  روزرساني  به  دو  شامل 
شده،  منتشر  اخبار  طبق  شود.  مي   XO هاي  رایانه 
رایانه لوحي جدید با نمایشگر 5/8 تا 11 اینچي ساخته 
لوحي  رایانه  این  نام گرفته است.   XO-3 مي شود و
این اساس گفته  اینچ ضخامت دارد و بر  حدود 24/0 
گوشي  از  درصد   50 حدود  آن  ضخامت  شود  مي 
هوشمند آیفون کمتر است. این محصول فاقد هرگونه 
کلید سخت افزاري است و از دیگر امکانات پیش بیني 
شده براي آن مي توان به نمایشگر 5/8 تا 11 اینچي 
لمسي، صفحه کلید مجازي و یک حلقه تاشو براي حمل 
از  لوحي  رایانه  این  است  قرار  کرد.  اشاره  آن  آسان 
غیرانتفاعي  موسسه  و  شود  ساخته  پالستیک  جنس 
و  به صورت ضدضربه  را  آن  دارد  نظر  در   OLPC
خود  براي شارژ  لوحي  رایانه  این  کند.  تولید  ضدآب 
برده  بهره   Palm Pre هوشمند  گوشي  سیستم  از 
نیاز  مورد  انرژي  تامین  براي  اساس  این  بر  و  است 
خود به کمتر از نیم وات جریان الکتریسیته نیاز دارد. 
هنوز هیچ خبري در مورد نرم افزار آن منتشر نشده، 
گیگاهرتزي  هشت  پردازنده  به   XO-3 است  قرار  اما 
 OLPC مجهز شود. نیکالس نگروپونته موسس مرکز
به نشریه Forbes توضیح داد قیمت این محصول که 
پیش بیني شده کمتر از 100 دالر است، احتمااًل 75 دالر 

خواهد بود.  

المپیک 2012 با اینترنت
 فوق سریع  

 
 2012 المپیک  براي  درصددند  انگلیسي  هاي  شرکت   
موبنا  گزارش  به  دهند.  ارائه  پرسرعت  فوق  اینترنت 
انگلیسي همچون  به نقل از تي ام سینت، شرکت هاي 
المپیک 2012 سرویس  براي  تلکام درصددند  بریتیش 
پیشتر  این شرکت  دهند.  ارائه  پرسرعت  فوق  اینترنت 
عرضه  براي  ریزي  برنامه  حال  در  بود  کرده  اعالم 
شبکه پهناي باند فوق پرسرعتش تا ماه مارس 2013 
است. اما به تازگي تصمیم گرفته ارائه این سرویس را 
زودتر فراهم کند. این شرکت 5/1 میلیارد پوند هزینه 
المپیک  زمان  تا  شبکه  این  اندازي  راه  کار  تا  کند  مي 
حدود  جدید  شبکه  دانلود  سرعت  شود.  کامل   2012
40 مگابیت بر ثانیه است که از سرعت فعلي 10 برابر 

بیشتر است.  
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اجراي موسیقي فولکلور ایراني 
در المپیک چین  

 

گروه آوازي تهران قطعاتي از موسیقي فولکلور ایراني را در 
مسابقات المپیک گروه هاي کر چین در سال 2010 اجرا مي 
کند. میالد عمرانلو سرپرست گروه آوازي تهران با اعالم این 
خبر گفت؛ »در حال حاضر مشغول تمرین قطعاتي از موسیقي 
فولکلور گیلکي، کرد و منطقه فارس هستیم و قرار است عالوه 
بر اجراي این قطعات، بخش هایي از موسیقي کر مجلسي را در 
المپیک چین که تیرماه سال آینده برگزار مي شود اجرا کنیم.« 
کیف حضور  و  کم  درخصوص  ادامه  در  او  مهر  گزارش  به 
المپیک گروه هاي کر چین گفت؛ »این  در دوساالنه مسابقات 
کشورهاي  از  یکي  در  بار  یک  سال  دو  هر  موسیقي  المپیک 
اروپایي یا آسیایي برگزار مي شود. در این مسابقات که دو 
سال پیش در اتریش برگزار شد حدود 500 گروه کر موسیقي 
از پنج قاره حضور داشتند و در مسابقات سال آینده هم همین 

تعداد در چین حضور خواهند داشت.« 
   

معرفي بهترین فیلم هاي باز 
سازي شده دهه اخیر 

 

هاي  فیلم  برترین  بررسي  در  تیکال«  اینترنتي»سینما  نشریه 
به  مردگان«  »رستاخیز  فیلم  اخیر سینما  دهه  بازسازي شده 
کارگرداني »زاک اسنایدر« را در صدر این فهرست قرار داد. 
»یازده یار اوشن« به کارگرداني »استیون سودربرگ« در رده 
ملکه«  فیلم آرژانتیني »9  بازسازي  »گناهکار« که  فیلم  دوم و 
فهرست  این  سوم  رده  در  است،  جاکوبز«  »جورجیا  توسط 
جاي گرفته اند. به گزارش ایسنا »کینگ کونگ« ساخته »پیتر 
در  آن  قدیمي  نسخه  بازسازي  که  جکسون« محصول 2005 
»تام  حضور  با  وانیلي«  »آسمان  همراه  به  بود   1933 سال 
کروز« و »کامرون دیاز« که بازسازي فیلم اسپانیایي »چشمانت 
را باز کن« است، در رتبه هاي بعدي جاي گرفته اند. دیگر آثار 
امریکایي«  جذاب  هاي  »بازي  از؛  عبارتند  فهرست  این  مطرح 
اثر »کریستوفر  به کارگرداني »میشائیل هانکه«، »بي خوابي« 
نوالن« با بازي »آل پاچینو«، »مرحوم« به کارگرداني »مارتین 
در  »شادي  کاپریو«،  »دي  بازي  و   )2006( اسکورسیزي« 
کاتاکوریس« اثر »تاکشي میکه« )2001( و »قطار 10/3 به یوما« 

)2007( و به کارگرداني »جیمز منگولد«. 

ابداع فرمولي جدید براي
 زیبایي انسان  

 
شناسایي  منظور  به  آزمایشي  انجام  با  تورنتو  دانشگاه  محققان   
صورت هاي زیبا توانستند نسبت هایي را براي ویژگي هایي که مي 
توانند زیبایي را به صورت فرد ببخشند، ارائه کنند. به گزارش مهر 
دانشمندان دانشگاه تورنتو نسبت هاي یک صورت زیبا و متناسب را 
محاسبه کرده و اعالم کردند زیبایي صورت ارتباط زیادي با فاصله 
میان چشم ها، بیني و گوش ها با یکدیگر دارد. در حالي که حد وسط 
رود،  مي  شمار  به  تعارف  یک  معمواًل  صورت  یک  زیبایي  خواندن 
دانشمندان اعالم کردند اکثر صورت هایي که مردم آنها را حد وسط 
از  برخي  آنها  گفته  به  برخوردارند.  هاي طالیي  نسبت  از  دانند،  مي 

خصوصیات در صورت هستند که با زیبا یا نازیبا خوانده شدن آن 
در ارتباط مستقیم قرار دارند. براي مثال چشم هاي بزرگ از نشانه 
هاي زیبایي شناخته مي شوند. با این حال محاسبات جدید نشان مي 
دهد ساختار صورت با قوه درک انسان از آن ساختار نیز در ارتباط 
نزدیکي است. دانشمندان در ابتدا از تعدادي از دانشجویان خواستند 
از میان تصاویر افرادي که خصوصیات صورت آنها تغییر پیدا کرده 
بود و تصاویري که صورت هاي طبیعي را نشان مي دادند، زیباترین 
داد تمامي دانشجویان تصاویري را  نتایج نشان  انتخاب کنند.  ها را 
انتخاب کردند که با نسبت هاي محاسبه شده جدید همخواني دارند. 
محاسبات جدید نشان مي دهد زماني که فاصله مردمک چشم هاي 
فرد در حدود 46 درصد از پهناي صورت در میان دو گوش باشد 
فاصله  زیبایي  دیگر  نسبت  است.  برخوردار  جذاب  صورتي  از  فرد 
میان چشم ها تا لب است که باید یک سوم فاصله طولي صورت از 

خط رویش مو تا چانه باشد. 
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خانه و خانواده
دنیای  کار و زندگی در  بین  تعادل  ایجاد  بدون شک 
برای  بیشتر  وقت  گذاشتن  نیست.  آسانی  کار  امروز 
دادن  از دست  معنای  به  منزل  از  فعالیت های خارج 
درگیر  و  است  منزل  در  بودن  هم  با  برای  فرصت 
شدن در مسائل خانوادگی تمرکز فرد در محیط کار 
ناشی شود،  که  کجا  هر  از  زند. مشکل  می  برهم  را 
نتیجه آن استرس شدید و لذت نبردن از زندگی است. 
اما خبر خوب این است که می توانیم کنترل زندگی را 
به دست بگیریم و وقت کافی برای کارهایی که دوست 
داریم پیدا کنیم به شرط این که فعالیت های روزانه را 

آگاهانه و با درک صحیح از آن ها انجام دهیم و نه از 
روی عادت و از سر ناچاری. واقعیت این است که نمی 
توان مدل صحیحی از تعادل بین کار و زندگی ارائه 
با یکدیگر تفاوت  انسان ها نه فقط  نیازهای  داد زیرا 
دارند بلکه نیاز هر فردی یک روز نسبت به روز بعد 

از آن تغییر اولویت می دهد. 
در  ما  نیازهای  و  ها  فعالیت  تمام  اصلی  هسته  اما 
طول زندگی موفقیت و خرسندی است. آن چه روزانه 
احساس غرور، رضایت، خوشحالی، عشق،  ما  برای 
می  همراه  به  زندگی  از  بردن  لذت  و  رفاه  احساس 
و  کار  بین  تعادل  به  که  است  اکسیری  همان  آورد، 
زندگی نیز کمک می کند. اما چگونه می توان به این 
مهم دست یافت. اگر به این بحث عالقه مند شده اید 
کاظم  محمد  کنید.دکتر  مطالعه  را  مطلب  ادامه  حتما 
وحید روان پزشک و عضو انستیتوی روان شناسی 
تهران درباره واقعیت زندگی انسان به عنوان موجود 
انسان یک موجود  ادامه می دهد:  این گونه  اجتماعی 
اجتماعی، زیستی و روان شناختی است و بی توجهی 
به هر یک از این ابعاد می تواند سعادت و رضایتمندی 
او را کم کند. توجه کنید که زندگی شخصی اجتماعی 
و خانوادگی فرد در ایجاد تعادل بین کار و زندگی او 
تاثیر بسیاری دارد. ارزش های فردی که هر انسانی 
دارد می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال 
در فرهنگ های مختلف کار کردن معانی متفاوتی دارد 
ترین وظیفه  اصلی  کار  برخی  نزد  در  است  و ممکن 
آن ها در زندگی باشد. استرس های شغلی، احساس 
ناامنی و ناپایداری در عرصه شغلی هم می تواند به 

گرایش بیشتر به کار بینجامد. 

 ازدواج با کار 
عده زیادی را می توان در محیط پیرامون خود یافت 
که همه زندگی شان در کار خالصه شده است اگر از 
از  اید و چرا  آن ها بپرسید چطور دلبسته کار شده 
گفت  قطعا خواهند  اید  کرده  غفلت  زندگی  و  خانواده 
شرایط آن ها را وادار کرده است و به دلخواه معتاد 
اند. عده ای هم ممکن است رضایت از  به کار نشده 
زندگی را در کار بجویند و با کناره گرفتن از پیوندهای 
از  رضایتمندی  کنند  تالش  اجتماعی  و  خانوادگی 
زندگی را فقط در یکی از ابعاد آن بازیابند. به نوشته 
مایوکلینیک ساعات طوالنی کار، تغییر در نقش های 

رشد  ارتباطی،  پیشرفته  های  فناوری  خانوادگی، 
فزاینده اقتصاد جهانی وغیره از مهم ترین دالیل دور 
شدن انسان از هم نوعان و گرایش بیشتر به محیط 
های کاری است.از سوی دیگر گاهی به خاطر دریافت 
اضافه کار، یک مسافرت تفریحی یا فرستادن بچه ها 
به دانشگاه، ترجیح می دهند ساعات بیشتری کار کنند 
اما  کنند.  پیدا  می خواهند دسترسی  که  اهدافی  به  تا 
فراموش نکنید که کار بیشتر به معنای حضور کمتر 
کار  لطمه  ترین  اولین و مهم  در جمع خانواده است. 
بیشتر، خستگی مفرط است. خستگی باعث کم شدن 
توانایی ذهنی و فکری انسان در درازمدت خواهد شد. 

آن  را  خود  های  قابلیت  اثر خستگی  در  است  ممکن 
هم  بیفتید  اشتباه  به  گاه  و  نکنید  ارائه  باید  که  چنان 
چنین خانواده متاثر از دور بودن طوالنی مدت شما از 

منزل خواهند شد. 
تان  خانوادگی  روابط  روی  غیبت شما  درازمدت  در 
از  ای  عمده  سهم  که  دوستان  گذاشت.  خواهد  تاثیر 
کمتری  اوقات  دارند،  را  زندگی  در  فرد  رضایتمندی 
در زندگی شما اشغال خواهند کرد و دوستی ها در 
معرض خطر قرار خواهد گرفت. هم چنین اضافه کاری 
باعث افزایش توقعات کارفرما و رئیس از شما خواهد 
بود و اگر قصد توقف آن را داشته باشید ممکن است 
با جواب منفی رو به رو شوید. به این ترتیب چالش ها 

و مشکالت شما دوچندان خواهد شد. 
▪ خودشناسی 

رضایت  در  که  مهم  پدیده  این  به  نباشد  بد  شاید 
مهمی  نقش  اجتماعی  و  خانوادگی  زندگی  از  مندی 
دارد اشاره کنیم. به گفته دکتر وحید خودشناسی از 
زندگی  در  فرد  اصلی  اهداف  و  ها  ارزش  شناسایی 
مالی،  زندگی  از  بعد  کدام  که  این  شود  می  آغاز 
اجتماعی، خانوادگی برای آن ها اهمیت بیشتری دارد 
شناسایی این ارزش ها می تواند بسیار کارساز باشد. 
از سوی دیگر شناخت اهداف هم بسیار اهمیت دارد. 
اهداف انسان ها متفاوت از یکدیگر است بنابراین اگر 
تر  راحت  توانیم  می  بپردازیم  اهدافمان  به شناسایی 
بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنیم. شناخت توانمندی 
ها و قابلیت ها هم زمان با شناسایی محدودیت ها و 
ناتوانایی ها هم می تواند به دیدی واضح و شفاف از 
کار بینجامد به طوری که فرد بتواند با در نظر گرفتن 
آن ها به ورطه توجه بیش از حد به کار و غفلت از 

خانواده نیفتد. 
از سوی دیگر فهرست کردن مهم ترین چیزهایی که 
شناسایی  در  تواند  می  دارد  وجود  فرد  زندگی  در 
صادقانه ارزش ها و اولویت های زندگی نقش اساسی 
معنویت،  شغلی،  رضایت  همسر،  ها،  بچه  کند،  ایفا 
و  سفر  و  سرگرمی  و  تفریح  هنر،  ورزش،  سالمت، 
ماجراجویی می تواند اولویت زندگی هر انسانی باشد. 
که  است  این  ها  اولویت  این  داشتن  فایده  ترین  مهم 
وقت فرد منفک می شود و وقتی به فعالیت روزانه در 
محیط کار مشغول است به فعالیت های مورد عالقه 
فکر نمی کند و برعکس به این ترتیب می تواند از تمام 

کارهای روزانه اش لذت کافی ببرد. 
▪ چه کنیم؟ 

درک  کردیم  ذکر  مطلب  ابتدای  در  که  گونه  همان 
آگاهانه و عمیق از تمامی رفتارهای روزمره و فعالیت 
های روزانه می تواند به حفظ تعادل بین کار و زندگی 
کمک کند. دکتر وحید گفت: شناسایی اولویت ها، در 
نظر گرفتن اوقات کافی برای امور خانوادگی، یادگیری 
مدیریت استرس، تقسیم مسئولیت، تالش برای کمک 
از  تواند  می  دیگران  به  نه  گفتن  و  دیگران  از  گرفتن 
ساده ترین راه های غوطه ور نشدن در ورطه کار و 
شغل باشد. دقت کنید که برای رسیدن به هر هدفی از 
جمله تعادل بین کار و زندگی به تالش و زمان نیاز 

داریم. 
پذیرفتن شرایط نامتعادل و تحمیل شده بر انسان با 
های  انسان  کار  کرد  توان  نمی  کاری  که  توجیه  این 
بهانه گیر است.بدون شک برای هر مشکلی راه حلی 
وجود دارد و پیچیده ترین مشکالت گاه آسان ترین 
راه حل ها را دارد، نداشتن تعادل بین زندگی و کار 
مراحل  در  را  آن  که  دارد  انسان  برای  هایی  هزینه 
پرداخت.  انواع مختلف خواهد  به  اش  زندگی  مختلف 
بنابراین از همین امروز در رفتارهای خود تجدیدنظر 
کنید درست است که مشکالت اقتصادی می تواند یکی 
از مهم ترین دالیل نبود تعادل بین کار و زندگی باشد 
اما از خاطر نبرید که کسب پول برای زندگی بهتر فقط 
برد.  می  باال  را  زندگی  از  رضایتمندی  ای  درجه  تا 
دکتر وحید با اشاره به نقش معنویت در رضایتمندی 
از زندگی می گوید توجه به معنویات باعث احساس 
مفید بودن، درک صحیح از زندگی و جست وجو برای 
گرفتن نبض زندگی می شود و می تواند جهت و سمت 

و سوی زندگی را تغییر دهد. 
▪ راهکارها 

برای حفظ تعادل بین کار و زندگی تحقیقات بسیاری 
انجام شده و نتایج بسیار خوبی نیز داشته است. ایده 
هایی که می توان آن ها را به کار بست و ثمره آن 
از سایت  راهکار  چند  به  دید.  روزمره  زندگی  در  را 

مایوکلینیک و وب ام دی اشاره می کنیم. 
چه  کنید؛  یادداشت  را  خود  روزانه  های  فعالیت   )1
آن  غیرمرتبط، سپس  کار چه  با  مرتبط  های  فعالیت 
ها را اولویت بندی کنید. آن هایی را که به هر دلیلی 
به  توانید  نمی  اگر  کنید،  حذف  است  غیرضروری 
تنهایی تصمیم بگیرید از دوست یا همسر خود کمک 

بخواهید. 
2( نه بگویید؛ اگر در اداره یا محل کارتان مرتبا مجبور 
به پذیرش کار اضافه هستید مسئله را با کارفرما در 
میان بگذارید و با احترام تمام، کار اضافه را رد کنید. 
برای  خانواده  و  تفریح  اهمیت  متوجه  دیگران  وقتی 
شما باشند بی گمان از پیشنهاد دادن کارهای اضافه 

به شما منصرف می شوند. 
اداره  در  یا  منزل  در  کنید؛  مدیریت  را  وقت خود   )3
احساس  بدون  بتوانید  که  کنید  ریزی  برنامه  طوری 
خستگی زیاد یا فشار کار به امورات خود برسید. یک 
تقویم خانوادگی تهیه کنید و روزهای مهم را در آن 
عالمت بزنید تا روز تولد همسر یا فرزندانتان در میان 

کارهای دیگر فراموش نشود. 
4( با احساس گناه خود مبارزه کنید؛ به خاطر داشته 
باشید که داشتن خانواده و کار بیرون با هم منافاتی 
از خانواده احساس  نباید برای دوری  ندارند و شما 

گناه کنید. 
5( به خود استراحت دهید؛ زمانی را برای فعالیت های 
موردعالقه خود کنار بگذارید مثل پیاده روی، گوش 

کردن به موسیقی و... 
6( به سالمت خود اهمیت دهید؛ دقت داشته باشید که 
جسمی  سالمت  کار  و  زندگی  از  رضایتمندی  الزمه 
کامل  بروید و چکاپ  به سراغ پزشک  بنابراین  است 

انجام دهید. 
پیچیدگی  بگیرید؛ زندگی در عین  را ساده  7( زندگی 
بسیار ساده است. سرزدن به دوستان و خانواده و 
اهمیت دادن به آن ها در کسب رضایت در خانواده 
نقش اساسی دارد. بنابراین شادی زندگی را فارغ از 
لبخند  و  فرزندان  هایش در صورت خندان  پیچیدگی 

همسر بیابید.

زندگی 
را فدای 

کار 
نکنید

عظیمی مروی
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به چند نفر همکار 
جهت کار

 در آشپزخانه
 رستوران بهشت 

نیازمنداست
لطفا جهت اطالعات بیشتر به رستوران مراجعه نمائید

وقتشه، پالتو
 خریدن وقتشه!

دکتر گلرخ ثریا

کم کم وقتش رسیده که دنبال جورکردن یک پالتو و کت زمستانی 
زیادی  پول  نمی خواهید  اگر  دارد.  راه  دو  کار  این  البته  باشید. 
خرج کنید، می توانید به کمد لباس های قدیمی تان سری بزنید و 

لباس های سال پیش تان را با هم ست کنید. ولی اگر تصمیم دارید 
امسال کت و پالتوی نو بخرید، این راهنما را بخوانید... 

اولین نکته ای که در خرید کت باید به آن توجه کنید، پارچه آن 
کشمیر  و  پشم  کافی،  گرمای  ایجاد  برای  پارچه  بهترین  است. 
اما  است،  گرم تر  خیلی  پشمی  پارچه  از  کشمیری  پارچه  است. 
هم  کمتری  ماندگاری  و  دوام  و  است  گران تر  نسبت  همان  به 
دارد. اگر شما واقعا می خواهید که کت خیلی گرمی داشته باشید، 
یک  مثال،  گرم)برای  نازک  عایق  الیه  یک  که  کنید  انتخاب  کتی 
کت  معمولی  آستر  به  که  باشد  داشته  شیشه(  پشم  نازک  الیه 
دوخته شده باشد، در نتیجه یک الیه اضافی به لباس شما افزوده 
می شود، البته در بیشتر مواقع یک کت پشمی یا کشمیری فقط 
به یک آستر استات نیاز دارد تا به راحتی روی لباس های دیگر 
پوشیده بشود و پارچه رویی کت خودش به اندازه کافی وظیفه 

گرم شدن را انجام می دهد. 

▪ به اندازه بخرید! 
بزرگ تر  کودکان  از  کت  که  است  رسم  خانواده ها  بعضی  در 
دقیقا  شما  کت  است  بهتر  ولی  می رسد  ارث  به  کوچک ترها  به 
سایز شما باشد. برای یافتن اندازه دقیق فقط کافی است سایز 
کت زمستانی را از اندازه کت و کاپشن معمولی خود یک سایز 
انتخاب کنید، در این صورت شما می توانید به راحتی  بزرگ تر 
حرکت کنید، بدون  اینکه الیه های زیری لباس به شانه و گردن 
شما بچسبد و شما را آزار بدهد. درز شانه کت هم باید درست 
باالی لبه شانه طبیعی شما قرار بگیرد. این کار موجب می شود 
یا کت وشلوار  تا هنگامی که زیر کت زمستانی تان، کت اسپرت 
خرید  هنگام  می توانید  باشید.  داشته  بهتری  نیم رخ  پوشیده اید، 
بپوشید.  پشمی  اسپرت  کت  یا  ضخیم  پلیور  یک  زمستانی  کت 

همه کت ها ابعاد و اندازه یکسانی ندارند. بنابراین این کار، روش 
خوبی برای اندازه گیری سریع و راحت است. برای اندازه گیری 
دقیق کت، فقط به پوشیدن آن بسنده نکنید، در حالی که کت را 
به تن دارید، یک صندلی پیدا کنید و روی آن بنشینید. بازوهای 
خود را باال ببرید، خم بشوید و بند کفش تان را ببندید. شما این 
باید  بنابراین  پوشید،  خواهید  مختلف  موقعیت های  در  را  کت 
پیش از خرید آن را کامل و دقیق تست کنید. کت هایی را بپوشید 
با  چسبان  و  تنگ  بسیار  کت  یک  است.  شما  اندام  متناسب  که 
بادکردگی و حجم ناخوشایند و بدمنظره باعث می شود تا چاق تر 
به نظر برسید. کتی که به خوبی اندازه و متناسب بدن شما است، 

اندام شما را خوب و جالب نشان می دهد. 
▪ چه ژاکتی بخریم؟ 

است.  بژ  رنگ  به  کشباف  ژاکت  یک  آقایان،  به  روز  توصیه 
می توانید زیر آن یک پیراهن جلو دکمه دار بسته بپوشید و در 
پاییزی  لباس  این  کنید.  با آن ست  را  آخر هم یک شلوار جین 
نشان  خیلی شیک  را  هم شما  و  است  گرم  کافی  اندازه  به  هم 
نرم  پارچه های  پوشیدن  برای  فصل  بهترین  پاییز  داد.  خواهد 
مانند مخمل، کشمیر و فالنل است. این پارچه ها عالوه بر اینکه 
پاییزی  بادهای  اندازه کافی شما را در سرمای  به  زیبا هستند 
گرم نگه می دارند. ما برای خرید یک ژاکت یا کت مخمل به شما 
رنگ های آبی نفتی و مشکی را توصیه می کنیم که با شلوار جین، 
راحت تر هماهنگ  می شوند. امتحان کنید! شاید فقط در این فصل 
است که شما پلیورهایی با طرح لوزی را تن آقایان شیک پوش 
می بینید. شاید دلیل رواج این طرح های لوزی، اسپرت بودن آنها 
باشد. می توانید پلیورتان را روی یک پیراهن یقه دار یا زیر یک 

ژاکت اسپرت بپوشید. 

▪ حساسیت به پارچه و آستر کت 
حالت  پلیور  یا  کت  به  که  کش  یا  الستیک  به  شما  است  ممکن 
فرآورده های الستیکی  باشید.  فنری و چسبان می دهد حساس 
اکثرا باعث ایجاد آلرژی درماتیت تماسی می شوند. الستیک در 
اشکال متفاوت در اکثر فرآورده ها وجود دارد. الستیک طبیعی 
به تنهایی عمال حساس کننده نیست. بیشتر انواع مواد شیمیایی 
اضافه  آن  به  الستیک  کیفیت  کردن  بهتر  و  نگهداری  برای  که 
می  کنند، عامل ایجاد آلرژی درماتیت تماسی است. کسانی که به 
آنها  جایگزینی  دنبال  به  باید  فرآورده های الستیکی حساس اند 
باشند. اکثر البسه کشدار، امروزه از اسپاندکس ساخته شده اند 
)الیاف قابل ارتجاع مصنوعی(. اسپاندکس جزو مواد اصلی اکثر 
لباس های کشدار، لباس شنا، باندهای جراحی و شیلنگ هاست. 
که  می کردند  اضافه  موادی  آنها  الیاف  از  بعضی  به  اوایل، 
حساسیت زا بود، اما این افزوده ها از اسپاندکس های اخیر حذف 
می کنند.  آلرژی  ایجاد  ندرت  به  اسپاندکس ها  امروزه  شده اند. 
ساخته  لباس هایی  می توانند  حسا س اند  الستیک  به  که  کسانی 
شده از اسپاندکس بپوشند، به شرطی که لباس آنها لبه یا کمربند 
پلیورهایی  و  کت ها  سازندگان،  بعضی  باشد.  نداشته  الستیکی 
نیز  لباس های االستیکی  فاقد الستیک است.  می سازند که کامال 
)موقعی که محکم بسته شوند( به علت وارد آمدن فشار مکانیکی 
عکس العمل ها  این  کنند.  ایجاد  پوستی  عکس العمل  می توانند 
پوست می باشند.  قرمزی  و  آکنه  کهیر، جوش های شبیه  شامل 
درماتولوژیست،  می شوند.  شدیدتر  قبلی،  پوستی  ناراحتی های 

اطالعات کافی در مورد ناراحتی خاص تان، به شما خواهد داد. 

▪ عرق گیر با الیاف طبیعی 
پاییز و زمستان از آن فصل هایی هستند که شما مجبورید چند 
بپوشید.  پالتو  و  کت  آن  روی  و  بپوشید  هم  روی  لباس  الیه 
زیاد  بگیرد  بدی  بوی  بدنتان  و  کنید  اینکه عرق  امکان  بنابراین 
است. چاره اش پوشیدن یک عرق گیر در زیر لباس هاست. دقت 
کنید که جنس این عرق گیر از الیاف طبیعی مانند پنبه و یا کشمیر 

باشد تا بهتر عرق بدن تان را به خودش جذب کند. 

▪ کت چرمی 
کت چرمی، انتخاب مناسبی برای این فصل است. توی ویترین ها 
هم این کت ها بیشتر به چشم می خورند. البته می توان نمونه های 
مشابه اش یعنی ژیله شکاری، کاپشن و پالتوی بلند زمستانی را 
هم خرید. کت های چرم بین 75 تا 120 هزار تومان بسته به رنگ 
چرم  روی  که  پرداختی  و  گاوی  و  گوسفندی  جنس  به ویژه  و 
آنها انجام شده، قیمت دارند. نمونه های نرم تر، از چرم گوسفندی 
است و آنهایی که زمخت تر و آهارخورده به نظر می رسند، از 
با  می شود  را  شکاری  ژیله های  آمده اند.  دست  به  گاو  پوست 
قیمتی بین 30 تا 40 هزار تومان تهیه کرد. قیمت پالتوهای بلند 
زمستانی از 150 هزار تومان باالتر می رود و البته باید مطمئن 
باشید کسی که آن را هدیه می گیرد، واقعا از آن استفاده مفید 

می کند. این باالپوش ها بیشتر مناسب آقایان قدبلند است.
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قتل نو عروس 
در کوهستان 

]مهدیه قرباني[ 

آخرین روزهاي تابستان بود و از گرماي سوزان تیر و مرداد خبري نبود. 
خورشید تازه از پشت کوه ها سربیرون کشیده بود که »سعید« گوسفندها را از آغل بیرون آورد و گله 
را به سوي دامنه کوه حرکت داد. سگ هاي گله هم اطراف گوسفندان حرکت مي کردند و با چشم اطراف 

را زیر نظر داشتند. 
حدود یک ساعت بعد گله به چراگاه رسید. گوسفندان مشغول چرا بودند که چوپان هم زیر سایه درختي 
نشست و بقچه صبحانه اش را باز کرد. به لقمه دوم نرسیده بود که صداي پارس سگي سکوت مرتع را 
شکست. یکي از سگ ها کنار بوته برگي ایستاده بود و پارس مي کرد. »سعید« با عجله چوبدستي اش را 

برداشت و دوید. چوپان جوان که خود را براي روبه رو شدن با گرگ، مار یا حتي دزد گوسفندان آماده 
کرده بود وقتي به آنجا رسید درجا میخکوب شد، چرا که با پیکر بي جان و غرق در خون دختري پشت 
بوته ها روبه رو شد. گلوي دختر ناشناس با جسم تیزي بریده شده بود. »سعید« که از شدت شوک 

نمي دانست چه کند با چوبدستي آرام چند ضربه اي به دختر زد اما او تکان نمي خورد. 
به طاق آسمان  ندید. خورشید  پاسگاه  به سوي  گله و حرکت  دست آخر هم چاره اي جز رها کردن 
رسیده بود که نفس زنان وارد حیاط شد و سراغ سروان قرباني را گرفت. یکي از سربازان هم او را به 

سوي اتاق رئیس پاسگاه راهنمایي کرد. 
وقتي وارد اتاق شد بریده بریده گفت: جناب سروان من ... من جسد یک دختر را در کوه دیدم. یعني سگ 

گله آن را پیدا کرد. گلویش را بریده اند و خیلي هم خون از او رفته و ... 
سروان پس از آرام کردن چوپان، از او خواست محل پیدا کردن جسد را نشان دهد. بدین ترتیب رئیس 

پاسگاه همراه پسر چوپان و دو سرباز با خودروي جیپ راهي محل مورد نظر شدند. 
است.  رسیده  قتل  به  محل  همان  در  گذشته  شب  نیمه  جوان  دختر  مي داد  نشان  بررسي ها  نخستین 
مأموران سرگرم بررسي بودند که ناگهان چوپان جوان با مشاهده دقیق مقتول، او را شناسایي کرد. 

»محبوبه« یکي از دختران روستا بود که قرار بود تا یک ماه دیگر با پسري به نام »حامد« ازدواج کند. 
پس از تحقیقات مقدماتي قاضي بخش هم که در جریان قتل قرار گرفته بود، خود را به آنجا رساند و 
پس از تحقیقات الزم و جمع آوري آثار به جاي مانده، دستور انتقال پیکر »محبوبه« به پزشکي قانوني را 
صادر کرد. او سپس به سروان قرباني مأموریت داد به تحقیق درباره ماجراي قتل و کشف راز جنایت 
بپردازد. با اینکه هیچ ردي از قاتل نبود اما سروان اطمینان داشت قاتل در روستا است. بنابراین راهي 

خانه محبوبه شد که مادرش را سه سال قبل به علت بیماري از دست داده بود. 
مي کند  کار  نیسان  خودروي  با  که  »حامد«  نام  به  پسري  قبل  سال  یک  دریافتند  ادامه  در  مأموران 
»محبوبه« را به عقد خود درآورده است. پدر نوعروس که از شب قبل به خاطر غیبت ناگهاني دخترش 
نگران شده بود وقتي شنید تنها دخترش به قتل رسیده دچار شوک عصبي شد و روي زمین نشست و 
به دیوار خانه قدیمي تکیه زد. بغض راه گلویش را بسته بود که سروان لیوان آبي به مشهدي حسین داد 

و لحظه اي بعد هم بغضش ترکید. رئیس پاسگاه نیز سعي کرد او را آرام کند. 
»پدرجان مطمئن باش قاتل را دستگیر مي کنیم و نمي گذاریم خون دخترت پایمال شود و ...« 

سروان در حال صحبت بود که پیرمرد ناگهان حرفش را قطع کرد و گفت: باور کنید دامادم قاتل است. 
او دخترم را کشته. من مطمئنم. 

پیرمرد در حالي که اشک مي ریخت ادامه داد: 
»او همیشه با »محبوبه« درگیر بود. حامد به دخترم شک داشت.« سروان پس از دریافت نشاني خانه 
»حامد«، همراه سرباز پاسگاه راهي آنجا شد. اما »حامد« در خانه نبود. خانواده اش مي گفتند: »صبح زود 
براي آوردن بار به شهر رفته و فردا بازمي گردد. رئیس پاسگاه هم از پدر »حامد« خواست به محض 

بازگشت پسرش او را به پاسگاه بیاورد. 
صبح روز بعد سروان در حال آماده کردن گزارش تحقیقات بود که پسر جوان سیاه پوشي وارد اتاق 

شد. 
- سروان قرباني؟ 

بله. بفرمایید. 
- سالم. من »حامد« هستم. خواسته بودید به پاسگاه بیایم. 

بله درسته. بنشین. چند تا سؤال است که باید به آنها پاسخ بدهي. 
- در خدمتم. 

رئیس پاسگاه از روي صندلي بلند شد و ازکمد اتاق برگه تحقیقي بیرون آورد. در این میان »حامد« که 
خود را خونسرد نشان مي داد. خود را براي پاسخگویي به سؤال ها آماده مي کرد. 

- با همسرت محبوبه چه اختالف هایي داشتید؟ 
- ما؟! نه اصاًل من و او هیچ اختالفي نداشتیم چه کسي این حرف را زده؟ 

- پدر همسرتان. 
خوب هر زن و شوهري با هم اختالف پیدا مي کنند. اما اختالف ما در حدي نبود که بخواهم به خاطرش 

زنم را بکشم. 
- من نگفتم شما این کار راکرده اید. 

اما از سؤال هایتان اینطور به نظر مي رسد. 
- شب حادثه کجا بودید؟ 

همراه پسرخاله ام جواد براي شکار به کوه رفته بودیم. صبح زود هم به شهر رفتم. 
بازجویي ها در حالي ادامه داشت که ناگهان نگاه سروان به زخم روي دست »حامد« افتاد. رئیس پاسگاه 
وقتي در این باره پرسید آرامش مصنوعي پسر جوان حسابي به هم خورد و »حامد« هراسان گفت: 

»دیروز الستیک ماشین پنچر شد. در حال عوض کردن چرخ بودم که دسته جک دستم را برید.« 
- دسته جک؟! 

بله جناب سروان. راستش اصاًل مي دانید مشکل چیه؟ شما به همه مشکوک هستید. من عزادارم و زن 
جوانم کشته شده. آن وقت شما این طور با من رفتار مي کنید و... سروان که به سرنخ هاي مهمي رسیده 
بود و علت واکنش هاي حامد را هم مي دانست پس از چند سؤال و جواب دیگر از او خواست تا چند روز 

دیگر روستا را ترک نکند. 
او بعد از رفتن مرد جوان، گزارشي براي قاضي پرونده نوشت و خواستار بازداشت وي شد. قاضي 
هم وقتي دالیل رئیس پاسگاه را بررسي کرد با این درخواست موافقت کرد.سه روز از بازداشت حامد 
مي گذشت اما همچنان منکر قتل همسرش بود و خود را بي گناه مي خواند تا اینکه پدر او کلید حل معماي 

قتل را به مأموران داد. 
مرد میانسال در حالي که کیسه مشکي رنگي در دست داشت وارد پاسگاه شد و یک راست به اتاق 
رئیس رفت و پیراهني خونین را از داخل کیسه بیرون آورد.سپس با صداي لرزان گفت: جناب سروان 

این لباس را امروز در اتاق »حامد« پیدا کردم. او قاتل عروسم است. 
با کشف این سرنخ مرد جوان که دیگر هیچ راهي براي فرار از بیان حقیقت نداشت، ناچار جزئیات قتل 
نوعروس را فاش کرد و گفت: دو روز قبل از قتل یکي از دوستانم در روستا جلوي مرا گرفت و ادعا 
کرد برادرش با »محبوبه« رابطه پنهاني دارد. قباًل هم از همسرم شنیده بودم »مرتضي« خواستگارش 
بوده. آن روز به خاطر اینکه وضعیت روحي خوبي نداشتم از شدت خشم و ناراحتي تصمیم گرفتم 
»محبوبه« را به خاطر خیانتش بکشم. بنابراین موضوع را با پسرخاله ام در میان گذاشتم و او هم قبول 
کرد کمکم کند. روز حادثه سراغ محبوبه رفتم و از او خواستم نیمه شب به دامنه کوه بیاید تا با هم به 

شکار برویم. 
او هم از شنیدن این حرف خوشحال شد و قبول کرد. وقتي من و پسرخاله ام را دید وحشت کرد. ما هم 

نقشه قتل را عملي کردیم. 
از مأموران همدست مرد جنایتکار را نیز دستگیر  از اعتراف هاي »حامد« سروان همراه گروهي  پس 
کردند. پس از محاکمه دو پسرخاله جنایتکار، قاضي دادگاه هر دو نفر را به قصاص محکوم کرد که 

حکم در دیوان عالي کشور نیز تأیید شد. 
هم اکنون نیز هر دو جنایتکار در زندان منتظر اجراي حکم قصاص هستند. این در حالي است که حامد 
در جریان برگزاري جلسات محاکمه پي برد برادر خواستگار قبلي »محبوبه« فقط به خاطر حسادت و 
پاسخ منفي دختر جوان به خواستگار قبلي، از رابطه پنهاني برادرش و »محبوبه« سخن به میان آورده 

بود و نوعروس، بیگناه کشته شد. 

ماجراهای واقعی   
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تدریس خصوصی و تضمینی خود هیپنوتیزم 
07 88 99 77 623

 کالسهای خصوصی و نیمه خصوصی

فتوشاپ حرفه ای
 این دیزاین

07811000455

من چی گفیتم اون چی گفت
دهند.  می  دست  از  را  خود  مغزی  قدرت  مجرد  پرندگان  گفت: 

)جراید(
گفتم: این شایعه را پرندگان مادهء درم بخت درست کرده اند!

گفت: در برزیل یک بز نر هست که شیر می دهد. )جراید(
گفتم: خوب سوپری سر کوچه ما هم نر است ولی شیر می دهد!

گفت: آوارگان افغانی بهار باز می گردند. )جراید(
گفتم: بفرما چلچله و شرستو، نه آواره افغانی!

گفت: می خواهم به دوران جوانی باز گردم. )جراید(
گفتم: بخت برگشته می خواهی دچار یأس و نا امیدی بشوی؟!

گفت: 40 هزار معلول تا پایان امسال بر سرکار می روند. )جراید(
گفتم: مگر حاال معلول و غیر معلول سرکار نیستند؟!

گفت: روزانه عده زیادی در اسیا می میرند. )جراید(
گفتم: حتمًا پول دارند که می میرند وگرنه در این بی پولی کی جرأت 

دارد بمیرد؟!

گفت: دولت به تنهایی همه مشکالت را نباید حل کند. )جراید(
گفتم: بله نباید حل کند ولی حل می کند، دست خودش نیست!

گفت: یک زن مالزیایی 27 ساله یک ماه با شش هزار عقرب در یک 
اتاق شیشه ای زندگی کرد. )جراید(

گفتم: اگر مرد است یک هفته با مادر شوهرش در یک اتاق زندگی 
کند.

عشق حقیقی
اما عزیزم، ما فقط با عشق که نمی توانیم تمام  دختر به نامزدش: 

عمر زندگی کنیم!
را  تو  همیشه  که  ات  خانواده  عزیزم؟!  توانیم  نمی  چرا  نامزدش: 

دوست خواهندداشت!

پیامگیر تلفن یک شاعر معاصر:
شرمنده از آنم که نباشم به سرایم

تا با تو سالمی و علیکی بنمایم
گر لطف کنی نمره و پیغام گذاری

پاسخ دهم ای دوست به محضی که بیایم

پیامگیر تلفن حکیم ابوالقاسم فردوسی:
نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را برآرم به جای
چو فردا برآید بلند آفتاب

به پیغامت ای دوست گویم جواب

تلنگر
صمد شکارچی 

جوانانی با 
موهای سفید

از هر جوان سی ساله یا جوانتر اگر دعوت کنید تا در یکی از 
شب نشینیهای سالمندان شرکت کند، احتمااًل چشم و ابرویی در 

هم می کشد و اگر به زبان هم نیاورد، با خودش می گوید: آخر 
این اوصاف وقتی وارد مجلس می شوید،  با  جا قحطی است! 
آقایان  و  خانمها  تمام  که  شد  خواهید  متوجه  بگذرد  که  کمی 
همان دختر و پسرهای به قول انگلیسیها »تینیجر« هسستند؛ با 
همان شور و حالهای جوانی! فقط کمی رنگ موهایشان سفید 
و چین های صورتشان اضافه تر شده است؛ در واقع رفتار و 
منش شان پخته تر شده است. تصور کنید شما آن جوان دعوت 
شده هستید و با همان پیش فرض منفی وارد جمع می شوید؛ 
گوشه ای را پیدا می کنید تا به خیال خودتان یک شب کسالت 
آور را با دنبال کردن عقربه های ساعت سر کنید؛ اما نفر کنار 
شما سر صحبت را باز می کند و ناگهان وارد یکی از بحثهای 
تجاری روز می شوید که همیشه دلتان می خواست درباره آن 
با کسی صحبت کنید. در این بین کسی سر در میان بحثتان می 
آورد و می پرسد: شما نوشیدنی می خورید؟ و هنوز لیوانتان 
را روی میز نگذاشته اید که خانمی از شما می خواهد تا با او 
برقصید! خالصه تا به خود می آیید می بینید که شب نشینی 
تمام شده است. واقعًا بعضی از محفل های خودمانی سالمندان 
تنها چیزی که از مهمانیهای جوانان کمتر دارد، ژست و فیگورها 
و فیس و افاده های معذب کننده است؛ و چی از این بهتر! بیخود 
نیست که می گویند برای حفظ شادابی تان روزانه زمانی را با 

کودکان و زمانی را با سالمندان بگذرانید.

خانم دکتر روحی شاهین از ُنه سال پیش اقدام به تاسیس خانه 
سالمندان نموده است که هر پنجشنبه محفل صمیمی ایرانیانی 
است که با حضور گرم خود ساعات شاد و مفرحی را در کنار 
هم می گذرانند. وی انگیزه را خود از این اقدام »خودخواهی« 

دانست! وقتی توضیح بیشتری از او خواستم، افزود:
این  در  که  بود  بازنشسته  مدیر  یک  اینجا،  آمد  مادرم  وقتی   «
جامعه جدید ناگهان تبدیل به همان »هیچ کس« شده بود. شما 
باور نمی کنید که چقدر افسرده بود و قرصهای اعصاب مصرف 
بنیاد  این  افتادم.  مادرم  روانکاوی  فکر  به  همانجا  از  کرد.  می 
خیریه را با هدف کمک به سالمندان به ثبت رساندم تا اشتغالی 
برای مادرم ایجاد کنم و االن می بینید که ماشاا.. چقدر چابک 
و سر حال است! به خاطر همین نشستها و محفل ها، هر روز 
کلی کار برای انجام دادن دارد که باید برایشان برنامه ریزی 
کند. جالب این است که مثاًل حساب و کتابهای مالی را هیچ کس 
نمی تواند به خوبی و دقت مادرم انجام دهد. این فعالیتها باعث 
شده تا هویت قبلی خودش را باز بیابد. البته خودم هم مجبورم 
یک روز در هفته از ساعات کاری خودم بزنم و بیایم اینجا در 
شادی سالمندان شرکت داشته باشم ولی دیدم اگر وقتم صرف 
و  بیمارستان  به  رفتن  است صرف  این  از  بهتر  بشود  شادی 

مالقات مریض بشود.«

امکان  و  دارند  مشابه  مشکلی  خود  سالمندان  با  که  کسانی 
تأسیس بنیاد خیریه ندارند چه باید بکنند؟ به ما مراجعه کنند. 
من اول سعی کردم مشکل مادرم را حل کنم تا بعد بتوانم مشکل 
دیگران را رفع کنم. خودتان می بینید که اینجا همه باهم آشنا 
داوطلبانه همکاری  کنند؛ خودشان  پیدا می  می شوند، دوست 
می کنند و برنامه را پیش می برند؛ هنر و توانمندی ای اگر دارند 
به نمایش می گذارند؛ مثل خانمی که میکروفن را گرفتن آواز 
خواند؛ دیدید که چقدر هم قشنگ اجرا کرد. این جمعها و فعالیتها 
باعث می شود که سالمندان احساس سالمندی نکنند چون در 
کنند،  نمی  تنهایی  احساس  هستند،  خود  سال  و  همسن  جمع 
احساس می کنند هنوز مفیدند و می توانند برای دیگران فایده 
داشته باشند. انسان یک موجود اجتماعی است و هر آدمی هم 
باید در جامعه خودش قرار بگیرد و با آدمهایی که درکش می 

کنند در ارتباط باشد.

بین نسلها همیشه فاصله است. در ایران، بخصوص بین آنهایی 
بیشتر  نسلها  بین  فاصلهء  این  کشور  از  خارج  اند  آمده  که 
این کار پدر و  این فاصله را برداشت؟  شده؛ چطور می شود 
مادرهاست؛ پدر مادرها باید با چنگ و دندان هم که شده زبان 
و  باشند  داشته  آشنایی  روز  و شرایط  مسائل  با  بگیرند،  یاد 
بتوانند بچه ها را کنترل کنند. وظیفه بچه این نیست که به دنبال 
والدینش بیاید این خالف طبیعت است؛ بلکه نباید از بچه انتظار 
داشت که پدر و مادر را درک کند. طبیعت زندگی می گوید که 
بزرگترها باید خود را در دنیای بچه ها بیندازند و با بچه ها 
رابطه احساسی و اعتمادی برقرار کنند. پدر و مادرهای زیادی 
هستند که حتی سواد هم ندارند ولی وارد دنیای بچه هایشان 

می شوند و خانواده موفقی هم دارند.

در جشنی که به مناسبت نهمین سالگرد تأسیس کانون شاهین 
برگزار شده بود، مدیریت این خیریه هنگام بریدن کیک به تجربه 
انگلیسی  روزنامه  حتی  و  مجلس  نماینده  شهردار،  مالقاتهای 
با  همکاری  به  عالقمندیشان  ابراز  و  وی  با  شان  محلی  زبان 
یکدیگر اشاره کرد و آن را نشانه سابقه درخشان ایرانیان در 
انگلستان دانست و افزود: »ما ایرانیها در مقایسه با هندیها یا 
لهستانیها، ملت کم سابقه ای در انگلستان هستیم چون تا پیش 
کشور  این  در  ماندن  به  تمایل  ایرانی  هیچ  اخیر  سال  از سی 
نداشت؛ و در این مدت سی سال ایرانیها به مدارج باالیی رسیده 
اند و فعالیتها و خدمات بسیار ارزنده ای داشته اند. چون ایرانی 
دارند؛  دوست  را  موفقیت  و  پیشرفت  و  دارند  بلندی  طبع  ها 
این خصیصه بسیار خوب  باشند.  بهترین  می خواهند همیشه 
ایرانیهاست. باید که اعتماد به نفس داشته باشند؛ اهداف واالیی 
انتخاب کنند و موفقیتشان را اول در ذهن و نیتشان خلق کنند 

سپس به آن جامه عمل بپوشانند. 

گزارش
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چین یک تبعه انگلیسی را به جرم قاچاق مواد 
مخدر اعدام کرد

شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز سه شنبه در خبری فوری و زیرنویس نوشت: دولت چین یک 
تبعه انگلیسی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. 

فرانس 24 به نقل از "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس افزود: دولت چین "اکمل شیخ" 53 
ساله را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. 

برپایه این خبر نخست وزیر انگلیس این اعدام را محکوم کرد و دفتر وزارت خارجه انگلیس نیز 
طی صدور بیانیه ای اعدام تبعه انگلیس از سوی پکن را محکوم کرد. 

اکمل شیخ در سال 2007 زمانی که از لندن به چین سفر می کرد، در منطقه سین کیانگ واقع در 
شمال غربی چین با چهار کیلوگرم هروئین دستگیر شد. 

وی این مواد را از طریق کشور تاجیکستان وارد خاک چین کرده بود و دادگاه محلی ارومچی 
سال گذشته او را به اعدام محکوم کرد. 

. خبرگزاری آسوشیتدپرس  اعدام است  از 50 گرم مواد مخدر در چین  بیش  قاچاق  مجازات 
نیز گزارش کرد که این اولین اعدام یک تبعه اروپایی از سوی دولت چین طی نیم قرن گذشته 

است.

دزد 700 هزار دالري قبل از فرار از کشور به دام افتاد  
 

 مردي که به عنوان پیک موتوري یک شرکت کار مي کرد پس از سرقت 700 هزار دالر تصمیم 
داشت از کشور فرار کند اما نتوانست نقشه اش را تا آخر پیش ببرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان چندي پیش مدیر یک شرکت خصوصي شکایتي را مبني بر سرقت 700 هزار دالر توسط 
پیک موتورسوار شرکتش مطرح کرد و گفت؛ »روز گذشته 700 هزار دالر به پسر موتورسواري 
دادم که به عنوان پیک در شرکت من کار مي کند. قرار بود او این مبلغ را به حساب شرکت واریز 
کند اما پس از پیگیري از بانک متوجه شدم پول ها به حسابم واریز نشده و کارمندم متواري 
شده است.«در حالي که تحقیقات براي دستگیري عامل سرقت 700 هزار دالري آغاز شده بود 
اعضاي خانواده جوان موتورسوار نیز با مراجعه به پلیس آگاهي ادعا کردند وي در مسیر بانک 
همراه پول ها ربوده شده است.ماموران پس از یک ماه متهم را در حالي که قصد خروج از کشور 
داشت شناسایي و دستگیر کردند.متهم در بازجویي ها گفت؛ »آن روز وقتي متوجه مبلغ باالي 
پول شدم وسوسه شدم و به جاي رفتن به بانک با پول ها فرار کردم و بعد هم از خانواده ام 

خواستم شکایتي را مبني بر ناپدید شدنم مطرح کنند.«  

سارق پابرهنه 18 ساله اي که پلیس را به سخره گرفته 
این جوان از سرقت دوچرخه شروع کرده و به سرقت هواپیما و قایق تندرو رسیده 

در اتومبیل هاي پلیس، در تابلوهاي اعالنات سطح شهر و در اماکن عمومي جزیره کامانو و بسیاري 
از مناطق سطح شهر واشنگتن عکس او و مشخصاتش نصب شده است. پلیس در کل ایالت به دنبال 
کالتون هریس – مور است؛ یک جوان که فقط 18 سال دارد، جواني با چشمان گود رفته و گونه هاي 
تیز. او از هشت سالگي در اداره پلیس سابقه دارد یعني از زماني که اسمش به عنوان مظنون اصلي 

سرقت یک دوچرخه مطرح شد. 
از آن به بعد این پسر به بیش از یکصد فقره سرقت در واشنگتن، آیداهو و کانادا متهم است. 

براساس مدارک پلیس او از سرقت دوچرخه به سرقت اتومبیل رسید و بعد از آن حتي قایق موتوري 
هم دزدیده است. حاال این پسر به سرقت سه هواپیماي کوچک هم متهم است. شواهد نشان مي دهد 
که او خودش پشت فرمان این هواپیماها نشسته است، این در حالي است که او حتي یک دقیقه هم 

آموزش خلباني ندیده. 
هریس – مور 196 سانتي متري در منطقه پاسیفیک نورث وست به یک اسطوره بدل شده و چند هزار 
این منطقه به فروش رسیده است. کلوب تاسیس شده به نام او در سایت  تي شرت با عکس او در 
او در  از طرفداران  فیلم هاي بسیاري  از هشت هزار عضو دارد و در سایت یوتیوب  فیس بوک بیش 
اقتصادي  دارند: در روزگار سخت  دلیل  او  براي ستایش  او مي گویند که  دسترس است. طرفداران 
ناشي از بحران جهاني نباید جوان فقیري را که از خانه هاي ییالقي ثروتمندان دزدي مي کند سرزنش 
کرد اما مدارک پلیس نشان مي دهد که بسیاري از سرقت هاي هریس – مور نه از ثروتمندان بلکه از 

مردم عادي طبقه متوسط و حتي طبقه پایین بوده است. 
گذشته این جوان مطابق انتظار بسیار تلخ بوده: پدر او که به شدت عصبي و بددهن بوده پس از کتک 
زدن پسرش بر سر دعواي ناشي از استفاده از کباب پز خانگي خانه را ترک کرد و هرگز برنگشت. 
مادر او هم در یک خانه کوچک بدون امکانات او را بزرگ کرد. آنها همیشه فقیر بودند، آنقدر که مادر 

حتي نمي توانست براي پسرش یک دوچرخه بخرد. 
شاید طبیعي است که چنین پسري به سرقت دست زده باشد. برخي افراد محلي مي گویند که این جوان 
نه از سر احتیاج که براي ساختن زندگي رویایي که از بچگي آرزویش را داشته این سرقت ها را انجام 
مي دهد. براساس گفته هاي کالنتر کامانو، او حتي گاهي وارد خانه و ویالهاي لوکس مي شود، حمام 
مي کند، غذا مي خورد، تلویزیون نگاه مي کند و بعد بدون اینکه چیزي سرقت کند خارج مي شود. این 
کالنتر مي گوید که این جوان در دل جنگل زندگي مي کند و عموما فقط چیزهایي را مي دزدد که براي 
زندگي در جنگل به آن احتیاج دارد. البته او از یک کارت اعتباري که سرقت کرده بود یک دوربین 
دید در شب، اجاق هاي کوچک و هفت تیر شکاري خریده است. او حتي یک قایق موتوري سرقت کرده 
است تا به راحتي در بین جزیره ها حرکت کند. او حتي هواپیماهاي کوچک هم سرقت کرده است اما دو 

هواپیمایي که او دزدیده بود سانحه دیده و در دو منطقه جداگانه پیدا شدند. 
ناتواني پلیس در یافتن هریس- مور باعث شده که بر شهرت و اعتبار او افزوده شود. او بارها اقدامات 
پلیس را براي دستگیري اش به سخره گرفته است. یکبار پلیس به خانه مادر او حمله کرد ولي فقط یک 
یادداشت پیدا کرد: »از بازي کردن با پلیس لذت مي برم... اما این فقط یک بازي نیست، یک جنگ است، 
جنگ تمام عیار.« موش وگربه بازي این متهم با پلیس به مذاق طرفداران او خوش آمده. طرفدارانش این 
پسر جوان را »سارق پابرهنه« مي نامند چرا که او یکبار براي فرار از دست سگ هاي پلیس که بوکشان 
به دنبال او بودند کفش هایش را درآورد و پاي برهنه در جنگل گم شد. یکي از طرفداران او مي گوید: یک 
شب در ماه قبل پسر جوان قدبلندي را دیدم که پابرهنه در خیابان راه مي رفت و مي خندید. امیدوارم 

که او کالتون باشد.« 

کالهبرداری با وعده 
زندگی در اروپا

وعده زندگی در اروپا شگردی بود که مردی با استفاده 
ها  میلیون  و  بدهد  فریب  را  نفر  ها  ده  توانست  آن  از 

تومان کالهبرداری کند. 
چندی قبل مردی به دادسرای ناحیه 10 تهران رفت و 
کشورهای  از  یکی  در  زندگی  وعده  با  شخصی  گفت 

اروپایی از او کالهبرداری کرده است. 
او به بازپرس پرونده گفت؛ چند هفته قبل وقتی با یکی 
از دوستانم در مورد مهاجرت صحبت می کردم او گفت 
شخصی را می شناسد که می تواند به آسانی مقدمات 
کند.  فراهم  اروپایی  کشورهای  از  یکی  در  مرا  زندگی 
اروپا  از دوران نوجوانی رویای زندگی در  من هم که 
در سرم بود سراغ این شخص رفتم تا از چند و چون 

مهاجرت به اروپا باخبر شوم. 
وی که حامد نام دارد از من خواست پاسپورتم را به 
او بدهم تا چند روز بعد روادید دائم زندگی در یکی از 
کشور ها را برایم آماده کند. یک هفته از اولین دیدارمان 
گذشته بود که حامد با من تماس گرفت و از من خواست 
هفت میلیون تومان پول به او بدهم. من هم فردای آن 
روز این پول را به او دادم و منتظر شدم تا حامد مدارکم 

را آماده کند. 
اما پس از آن هرچه با او تماس گرفتم تلفنش خاموش 
بود. به این ترتیب پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار 
گرفت تا در این باره بیشتر تحقیق شود. چند روز پس 
از این شکایت جوان دیگری نیز به دادسرا رفت و مدعی 
شد مردی با ادعای فراهم کردن شرایط زندگی در اروپا 

از او کالهبرداری کرده است. 

از آنجا که مشخصاتی که این شخص از مرد کالهبردار 
ارائه کرده بود با مشخصات ارائه شده در پرونده اول 
شباهت داشت ماموران پی بردند به احتمال زیاد متهم 

هر دو پرونده یکی است. 

در  که  یافت  ادامه  در شرایطی  رابطه  این  در  تحقیقات 
این  شاکیان  شمار  به  دیگر  نفر  چند  نیز  بعد  روزهای 
یک  تعقیب  تحت  مرد  شد  مشخص  و  افزوده  پرونده 

کالهبردار حرفه یی است. 

با ادامه یافتن بررسی ها به کمک شاکیان تصویر فرضی 
های مختلف  واحد  اختیار  در  و  ترسیم شد  مرد شیاد 
پلیس قرار گرفت. چند هفته بعد از این اقدام کارآگاهان 
پلیس آگاهی به اطالعاتی در مورد مخفیگاه حامد دست 
یافتند. این مکان چند روز توسط پلیس کنترل شد و در 
آنجا خارج شود  از  داشت  که وی قصد  زمانی  نهایت 

بازداشت شد. 

اتهام  گرفت  قرار  بازجویی  تحت  حامد  که  هنگامی 
کالهبرداری از ده ها نفر را پذیرفت و گفت؛ بیشتر طعمه 
به راحتی  افراد ساده و زودباوری بودند که  های من 

فریب حرف هایم را می خوردند. 

رویای زندگی در اروپا آنها را کور کرده بود و باعث 
شد کوچک ترین تردیدی به خود راه ندهند. وی ادامه 
و  داده  فریب  را  نفر  ها  ده  ترفند  این  با  »تاکنون  داد؛ 

میلیون ها تومان از آنان کالهبرداری کرده ام.« 

بر پایه این گزارش هم اکنون متهم در بازداشت به سر 
می برد و بازجویی ها از وی برای افشای سایر جرائم 

احتمالی اش ادامه دارد.
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فال هفته
متولدين فروردين: روحيه در خانه نشستن 
آرام  و  ساده  زندگي  در  و  انزواطلبي  يا  و 
ماه  اين  متولدين  روحيه  با  شدن  غرق 
يک  رسيدن  با  بزودی  نيست.  هماهنگ 
و  زندگي  در  جديدی  تحوالت  تازه،  گروه 
کار شما رخ ميدهد. خبر خوشحال کننده ای 

به شما ميرسد.

را  خود  مشکالت  ارديبهشت:  متولدين   
کردن  بازگو  از  و  کنيد  حل  سياستمدارانه 
يافتن  اطالع  بپرهيزيد.  بديگران  آنها 
از مسائل و مشکالت زندگي شما  سايرين 
مشکالت  آن  رفع  جهت  در  کمکي  تنها  نه 
مسائل  جهت  بي  بلکه  کرد  نخواهد  بشما 
خواهد  فاش  را  شما  زندگي  خصوصي 

نمود. 

ماه  اين  متاهلين  بيشتر  خرداد:  متولدين 
گاه  هستند،  خود  فرزندان  نگران  هميشه 
ماليخوليا  دچار  ميشود  سبب  نگرانيها  اين 
و کابوس شوند در حاليکه با مراقبت هاي 
بيشتري نزديکي و دوستي با بچه ها اطالع 
ميتواند  شان  روزانه  حوادث  و  زندگي  از 

سبب راحتي خيال شود.

متولدين تير: اصوال متولدين اين ماه آدمهاي 
بسيار خوش قلب و فداکاري هستند ولي گاه 
دردسر  به  را  خود  لجبازيها  بعضي  بدليل 
مشکالت  و  کاري  زمينه  در  اندازند.  مي 
بايد  با سياست عمل کرد.  بايد  کار،  محيط 
بعضي  زمينه  در  کرد.  ايجاد  هماهنگي 
در  ها  جدايي  يا زمزمه  و  نظرها  اختالف 
توصيه  بايد  متاهلين  از  در صد  سي  ميان 

نمود عاقل باشيد و محتاط .

در  جوان  دختران  مرداد:  متولدين   
کلي  بطور  و  خود  خواستگارهاي  مورد 
پيش  از  بيشتر  خيلي  ازدواج  پيشنهادهاي 
اگر  بخصوص  کنند،  مطالعه  و  بررسي 
متقاضيان  اين  ميان  در  ماه  دي  متولدين 
باشند. ممکن است خانمها از عقب افتادگي 
کمي  مالي  امور  در  خود  شوهران  موقتي 
سپيد  سيه  شب  پايان  اما  شوند،  ناراحت 

است. 

و  خبرها  دريافت  شهريور:  متولدين   
اين  متولدين  اکثر  زندگي  ای  تازه  پيامهای 
ماه را دچار تحول و تغيير ميکند، در اين 
تازه  انتقاالت  و  نقل  بدليل  بعضيها  ضمن 

دلواپس  ابتدا کمي  و زندگي شان،  کار  در 
به  و  بازيافته  را  بمرور خود  ولي  ميشوند 

مسائل مثبت پيش آمد پي ميبرند.

 متولدين مهر: در يک محل و با گفتگوی 
ميشود،  باز  نفر  سه  دو  مچ  ای،  دوستانه 
خصوصا” آن گروه که سعي دارند با غيبت 
آن  به  اين  از  حرف  و  سخن  و  بدگوئي  و 
با  مسلما”  و  شوند  ها  دشمني  سبب  بردن 
ضروری  طردشان  آدمها  اين  شناسائي 

است. 

در  يا  و  شاغل  های  جوان  آبان:  متولدين 
مسير  به  مرتب   ، ماه  اين  تحصيل  حال 
بسيار روشن و پراميدی افتاده و آينده خوبي 
را دنبال ميکنند. امروز زندگي اجتماعي و 
چه  بخواهيد  چه  است.  غني  شما  احساسي 
بايد بدانيد كه عاشق شده ايد. قدر  نخواهيد، 
از  را  خود  دوستان  و  بدانيد  را  حرمت ها 

خود دور نكنيد. او شما را دوست دارد.

 متولدين آذر: از همدردي ديگران احساس 
رضايت خاطر مي کنيد. احساس مي کنيد 
مي  دوش  بر  را  مشکالت  از  سنگيني  بار 
کشيد. با اين حال شما از آرمان ها و اهداف 
پذيري  انعطاف  با  و  نمي کشيد  خود دست 
غلبه  ها  دشواري  بر  کامل  سازگاري  و 

خواهيد کرد. 

طور  آن  کنيد  مي  احساس  دی:  متولدين 
شود.  نمي  قدرداني  زحمتتان  از  بايد  که 
به  پي  ديگران  که  هستيد  اين  خواستار 
ارزش هاي شما برده و برايتان احترام قايل 
سوی  از  خوشی  خبرهای  امروز  بشوند. 
رابطه  برقراری  در  زندگيتان  همراهان 

عاطفی خواهيد داشت. 

از  يکي  سوي  از  توجهي  بهمن:  متولدين 
ارادتمندان و دوستداران خاموش خود کسب 
مي کنيد دلچسب و خوشايند است ولي مايليد 
سرآيد.  به  بالتکليفي  حالت  آن  زود  خيلي 
زماني که احساس مي کنيد امکان دارد به 
شويد  هدايت  غلط  و  نادرست  مسير  سمت 
دروني  شهود  و  الهام  نداي  به  فقط  و  فقط 

گوش فرا دهيد. 

امور  به  توجه شما  و  دقت  اسفند:  متولدين 
با  است  داده  مطلوب  ای  نتيجه  خانوادگي، 
و  دهيد  ادامه  راه خود  به  اخالق  و  نرمش 
شد.  خواهيد  پيروز  باشيد،  داشته  اطمينان 
بهترين روزی که ميتوانيد به برنامه ريزی 

برای آينده بپردازيد همين امروز است. 

آیا فناوری، انسان را به 
بردگی می برد؟

فاطمه محمدی نژاد:

زندگی ما به صورت روزافزونی به فناوری وابسته است. تلفن ها، رایانه ها 
و اینترنت، روزهای ما را به سلطه خود درآورده اند. نیاز دائمی به خواندن 
پیام ها و ای میل ها و به روز کردن سایت های اجتماعی مانند فیس بوک یا 
برای به دست آوردن آخرین نوت بوک یا تلفن همراه نسل سوم احساس 
به  ما  برعکس،  یا  می کند  خدمت  ما  به  که  است  فناوری  این  می شود.آیا 
بردگان آن ها تبدیل شده ایم؟ ما در دنیایی که فناوری سود و زیان ما را 
تعیین می کند، دچار خواب روی شده ایم. فناوری می تواند در دنیای بسیار 
سریع و مدرن امروزی مفید باشد، ولی ما باید جلوی پیشرفت بیش از حد 
آن را بگیریم.به گزارش نیوساینتیست، برای بیشتر ما کنترل تحریک آنی 
برای چک کردن دوباره و دوباره صندوق پست الکترونیکی، یا دیدن این که 
آیا عناوین اخبار از آخرین دیدار ما تغییر کرده است یا نه، بسیار سخت 
است. فرزندان ما نیز در موقعیت مشابهی قرار دارند و می ترسند یک مطلبی 
جدید یا بحثی داغ را در فیس بوک و توییتر از دست بدهند. در بسیاری از 
منازل، رایانه در مرکز توجه قرار گرفته است؛ وسیله ای که ما با آن کار یا 
بازی می کنیم.اما چه شد که این اتفاق رخ داد، و درنهایت با ما چه خواهد 
کرد؟ در این دوره مصرف انبوه، ما با آگهی هایی روبرو هستیم که ما را 
به تصاحب محصوالت مختلف تشویق می کنند. در نتیجه، بزرگ ساالن و 
باید  خود،  مورد  در  خوب  احساس  داشتن  برای  می کنند  تصور  کودکان 

آخرین محصول یا مد را در اختیار داشته باشند.

 مادی گرایی، نارضایتی به همراه دارد
گالزبورگ  در  ناکس  کالج  از  کازر،  تیم  سوی  از  تحقیقی  حال،  این  با 
ایلی نوی نشان داده است افرادی که ارزش زیادی برای اهداف مادی قائلند، 
مادی گرایی  نیستند.  مادیات  بند  در  زیاد  که  از کسانی هستند  ناراضی تر 
هم چنین با احترام به نفس پایین  تر، خودشیفتگی باالتر، زمینه بیشتر برای 
مقایسه نامطلوب یک فرد با دیگران، هم دلی کمتر و تضاد بیشتر در روابط، 
وقت  که  می شود  یادآور  ما  به  همواره  ما  فرهنگ  است.هم چنین  مربوط 
به همین  را خاطرنشان می سازد.  باال  بهره وری  به  نیاز  امر  این  طالست. 

دلیل است که ما از لپ تاپ ها و تلفن های همراه برای محو کردن فاصله میان 
خانه و محل کار استفاده می کنیم. یک مدیر ناراضی منابع انسانی در یک 
شرکت فناوری می گوید: »آن  ها به من یک تلفن همراه و یک رایانه همراه 
دادند تا بتوانند مرا 24 ساعته در اختیار داشته باشند. بنابراین حاال دفتر 

من تمام مدت همراهم است. من نمی توانم از این فشار خالص شوم«.
روانشناسان عموما معتقدند عدم وجود جدایی مشخص میان کار و خانه 
به طرز قابل مشاهده ای روابط ما را با عزیزانمان مختل می کند. با وجود 
چنین فشارهایی، جامعه مدرن در خطر از دست دادن استانداردهای زندگی 
باکیفیت قرار گرفته است. ما برای بازیابی بخش هایی از زندگی مان که با 
فناوری جایگزین شده اند، و برای بازگرداندن سروری خود بر فناوری و 
نیازمند راه هایی  از آن در مسیری سالم و مثبت.  برای یادگیری استفاده 

هستیم.

یک راه حل علمی
نظریه تعریف از خود که توسط ادوارد دکی و ریچارد رایان از دانشگاه 
روچستر در نیویورک ارائه شد، می تواند یکی از راه ها باشد. این نظریه سه 
عامل حیاتی را برای پیشرفت فردی ارائه می دهد. به نظر می رسد می توانیم 

از این عوامل برای تجدید نظر در رابطه مان با فناوری استفاده کنیم.
احساس  این  داشتن  یعنی  است؛  شخصی  استقالل  عنصر،  نخستین 
برنامه ریزی  آن  برای  خود  و  کرده  انتخاب  خود  را  فعالیت هایمان  که 
کرده ایم. وقتی ما احساس کاربری داشته باشیم، قادریم اولویت هایمان را 
سازماندهی کنیم و مرزهای مشخصی را اطراف آن قرار دهیم. اما وقتی 
احساس کنیم که کنترل کافی بر کارهایمان نداریم، در مقابل خواسته هایمان 
آسیب پذیر می شویم و تصمیم گیری ها را به دیگران واگذار می کنیم. کامال 
می شود،  رفتن خودمختاری  تحلیل  باعث  فناوری  که چطور  است  واضح 
سادگی  به  می تواند  مسئله  این  است.  مشخص  نیز  آن  بازیابی  شیوه  اما 
خاموش کردن تلفن همراه هنگام صرف غذا یا بودن کنار خانواده، تعیین 
وقت مشخص برای پاسخ به ای میل ها و در دسترس بودن تنها در زمانی 

به انتخاب خودمان باشد.ما همچنین به احساس صالحیت نیاز داریم؛ باور 
همیشه  فناوری  با  ما  روابط  مورد  این  در  هستند.  موثر  ما  اعمال  این که 
پیچیده است، چون هنگام چک کردن ای میل ها، یا خرید یک گوشی هوشمند 
جدید، یا به دلیل این که 50 نفر تصاویر تعطیالت ما را بر روی فیس بوک 
در  باید  واقعی  صالحیت  اما  می کنیم.  شایستگی  احساس  پسندیده اند، 
راستای خودمختاری ما باشد.  یعنی دانستن این که کدام اعمال ما برایمان 
از  استفاده  و  ممکن  نحو  بهترین  به  آن ها  انجام  سپس  و  هستند  مهم تر 

فناوری در موارد کاربردی.

عامل دیگر وابستگی است؛ نیاز ما به احساس نزدیکی به دیگران. فناوری 
تهدیدی برای این موضوع است. ابزارهایی چون آی پاد و ام.پی.تری پلیرها 
می توانند حبابی درست کنند که ما را از روابط معمول انسانی دور می کند. 
در حالی که برخی از ارتباطات مجازی ما ممکن است واقعا معنادار باشند 
می شوند.  تمام  ما  واقعی  دنیای  روابط  قیمت  به  موارد  بسیاری  در  اما 
و  خوشبخت  افراد  میان  تفاوت  محوری ترین  که  دریافته اند  روانشناسان 
ناراضی، داشتن یا نداشتن یک ارتباط اجتماعی غنی و راضی کننده است. 
گذراندن اوقاتی در کنار خانواده و دوستان و همکاران برای خوشبختی 

الزم است.

اما در اینجا می توانیم عامل چهارمی را نیز اضافه کنیم: تفکر انتقادی. در 
دنیای امروزه، ما در حقیقت 7 روز هفته و 24 ساعت در روز برای دریافت 
پیام ها و آگهی ها، در دسترس هستیم.  بسیار مهم است که ما چطور اعتبار 

آن ها را ارزیابی و تحلیل کرده و در مواقع الزم آن ها را خنثی می کنیم.
بهترین راه ها  انتقادی  تفکر  بنابراین، خودمختاری، صالحیت، وابستگی و 
برای ایجاد تعادل در استفاده از فناوری و گام برداشتن به سوی سالمتی 

است.

 در صورت تمایل ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح عادی
 به حل شرح ویژه بپردازید / برگرفته از روزنامه ایران
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Super Dejla
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و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

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

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

درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با روش 

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

دست آورید.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی 

و جزیی
با نازلترین قیمت

07780814374

برنامه های متنوع و به روز را با قیمتی 
نازل در کامپیوتر خود داشته باشید.

Windows 7
ارایه خدمات در منزل و محل کار شما

XPویندوز ویستا، ویندوز 

07 88 99 77 623

فروش آرایشگاه مردانه
در منطقه کینگستون

07925611434

MOT & TAX
آیا جهت دریافت مالیات و 

معاینه فنی خودروی خود مشکل 
دارید؟

بهترین مشاور شما در امور
 تخصصی خودرو

07904477503

کلیه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

کلی و جزیی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

 پرستار
به خانمی جهت پرستاری از 
یک زن میان سال با ناتوانی 

جسمی نیازمندیم

هفته ای 18 ساعت

ملزم به پرداخت مالیات

07947108297



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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ورزش ایران
مظلومي: زانوهایم سست شد! 

پرویز مظلومي گفت: با توجه به فشارهاي زیادي که در مس کرمان به 
من وارد شد تا پایان فصل قصد کار کردن نداشتم ولي وقتي پیشنهاد 
ابومسلم مطرح شد زانوهایم سست شد و احساس کردم باید دینم را به 

فوتبال مشهد ادا کنم. 
وي افزود: با هر کسي مشورت کردم گفت: به مشهد نرو اما من این کار 
را کردم. مدیرعامل باشگاه هم طلب دو سال قبل مرا پرداخت کرد و این 

انگیزه هایم را بیشتر کرد. 

توقف حریف ایران مقابل عمان 
سنگاپور، حریف بعدي ایران در رقابت هاي انتخابي جام ملت هاي آسیا 
در  تدارکاتي  بازي  این  شد.  متوقف  عمان  مقابل  دوستانه  دیداري  در 
ورزشگاه بیشان سنگاپور برگزار شد و دو تیم تن به تساوي بدون گل 
پنالتي را توسط  این دیدار یک ضربه  دادند. سنگاپوري ها در دقیقه 39 
ایران و سنگاپور روز 16 دي  مصطفي فخرالدین از دست دادند. بازي 

ماه انجام مي گیرد. 

نمایندگان قایقراني ایران 
راهي اجالس کنفدراسیون آسیا مي شوند 
نماینده  همراه  به  آسیا  قایقراني  کنفدراسیون  دبیرکل  سیاه«  قلم  »علي 
در  که  آسیا  کنفدراسیون  اجالس  در  ماه  دي   23 قایقراني  فدراسیون 
هند برگزار مي شود، شرکت مي کند. در این اجالس، تقویم و برنامه هاي 

قایقراني آسیا مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد. 

20 مسابقه برون مرزي براي
 مشتزنان ایران 

سرمربي اوکرایني تیم ملي مشتزني کشورمان که 6 ماه قبل پس از توافق 
گزارشي  در  مسئولیت شد،  این  عهده دار  ایران،  فدراسیون  مسئوالن  با 
آماده سازي  نحوه  و  ملي  تیم  براي  خود  برنامه هاي  اجراي  روند  از 
شدن  اجرایي  صورت  در  داد  وعده  گوانگجو  آسیایي  رقابت هاي  براي 
برنامه هایش، تیم مشتزني ایران در این رقابت ها صاحب 5 مدال خواهد 
شد. والدیمیري دورتسوف با تأکید بر این که روند مشتزني ایران رو به 

رشد است، گفت: برنامه هایي که طراحي شده است، 

ملي پوشان  که  معتقدم  و  است  ایران  مشتزنان  شرایط  با  منطبق  کاماًل 
ایران هر روز بهتر مي شوند و مهارت هاي جدیدي را یاد مي گیرند و اگر 
آنها طبق برنامه پیش بروند، در رقابت هاي آسیایي گوانگجو نتیجه خوبي 

کسب مي کنند.
 

از  سوم  و  دوم  راندهاي  در  ایران  مشتزنان  چرا  که  این  درباره  وي 
ایراني ها  آوردن  کم  مشکل  مي خواهم  گفت:  مي آورند،  کم  بدني  لحاظ 
در  ملي پوشان  که  تورنمنتي  در آخرین  کنم و  را حل  راندهاي آخر  در 
بدن شان  تازه  راند سوم  ایراني در  دیدیم که مشتزنان  داشتند،  روسیه 
تعداد  کنند.دورتسوف  ارائه  را  بهتري  مبارزه  و مي توانند  گرم مي شود 
اصلي  مشکالت  از  یکي  را  بین المللي  مسابقات  و  رسمي  بازي هاي  کم 
مشتزني ایران برشمرد و گفت: داشتن انگیزه، عالقه و روحیه مبارزه گري 
من  که  برنامه اي  طبق  و  است  مشتزن  یک  رشد  براي  موارد  مهم ترین 
برون مرزي  مسابقه   20 سال  طول  در  باید  مشتزن ها  کرده ام،  طراحي 

داشته باشند تا شرایط بدني و مبارزاتي شان رشد کند. 

قطع همکاري فرح وشي با 
فدراسیون کشتي 

محسن فرح وشي با فدراسیون کشتي قطع همکاري  کرده است. وي که 
ریاست کمیته استعدادیابي این فدراسیون را بر عهده دارد، دو ماه است 

که با فدراسیون و این کمیته همکاري نمي کند. 

ورزشی ایران و جهان

صبح دیروز و پس از برگزاري جلسه معارفه  
 

دایي رسمًا 
سرمربي 

پرسپولیس شد 
 

پرسپولیس  باشگاه  در  حضور  با  شنبه  سه  صبح  دایي  علي 
قرارداد خود را به عنوان سرمربي جدید امضا کرد.

جلسه  اتمام  از  پس  که  پرسپولیس  سرپرست  کاشاني  حبیب 
مورد  در  متعددي  هاي  با سوال  خبرنگاران  از سوي  دایي،  با 
جزییات قرارداد روبه رو شده بود، تنها به یک جمله اکتفا کرد؛ 

»دایي قراردادش را یک و نیم ساله و سفید امضا کرده است.«
سرمربي جدید پرسپولیس سپس همراه با کاشاني راهي محل 
تمرین شد تا از امروز به طور رسمي تیم را زیر نظر بگیرد. این 
در  هم  برکنارشده  کرانچار سرمربي  زالتکو  که  بود  حالي  در 
میان بهت و تعجب خبرنگاران و بازیکنان به زمین شرکت واحد 

آمده و حتي به رختکن تیم رفت.

کاشاني؛ پرسپولیس نیاز به شوک داشت
مي  دست  دایي  علي  با  بازیکنان  تمرین  محل  به  ورود  از  پس 
نیز  دهند. زالتکو کرانچار، احمدرضا عابدزاده و حسین عبدي 
به استقبال سرمربي جدید مي روند. دایي با عابدزاده روبوسي 
حبیب  بعد  کمي  کند.  مي  خلوت  کرانچار  با  لحظاتي  و  کرده 
کاشاني در جمع بازیکنان مراسم تودیع و معارفه را آغاز مي 
کند؛ »من فردي عاطفي هستم. براي من دشوار است که اعالم 
کنم همکاري مان با کرانچار تمام شده است. در مدتي که با او 
بودم غیر از افتادگي و جوانمردي چیزي از او ندیدم. عملکرد او 
در پرسپولیس راضي کننده بود به طوري که ما هم اکنون تیم 
سوم جدول هستیم اما در جمع بندي انجام گرفته احساس مان 

این بود که پرسپولیس به خون تازه یي نیاز دارد.«
فوتبال  هاي  جایي  جابه  سپس  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
ایران را به دونده هاي 400 متر امدادي تشبیه مي کند؛ »جابه 
جایي در ایران مانند دو 400 متر امدادي است که دونده ها چوب 
را به آخرین نفر مي دهند تا او بتواند تیم را قهرمان کند. ما 21 
هفته با کرانچار بودیم و او وظیفه اش را به خوبي انجام داد. 

امیدوارم موفقیت هاي ما ادامه داشته باشد.«
بعد از این نوبت به معرفي سرمربي جدید مي رسد؛ »دایي نیازي 
به معرفي ندارد. او شخصیت شناخته شده یي است و همیشه 
براي فوتبال کشورمان افتخارآفرین بوده است. افتخارات کمي 
است که دایي به آن نرسیده باشد. او تصمیم داشت براي چند 
منت  کردم،  خواهش  او  از  وقتي  اما  باشد  دور  فوتبال  از  ماه 
گذاشت و قبول مسوولیت کرد. امروز او را به عنوان سرمربي 

جدید تیم پرسپولیس به شما معرفي مي کنم.«
کاشاني در بخشي از سخنانش به مشورت با کرانچار درباره 
انتخاب سرمربي جدید اشاره مي کند؛ »خود ایشان یکي از کساني 
بودند که علي دایي را پیشنهاد دادند. مي گویند فوتبال حرفه یي 
است و آن آمدن و رفتن ها طبیعي است اما من همیشه از نظرات 
کرانچار استفاده کرده ام.«بعد از صحبت هاي کاشاني، زالتکو 
کرانچار رو به بازیکنان مي کند و مي گوید؛ »از اینکه توانستم 
این  با شما همکاري کنم، بسیار خوشحالم. فکر مي کنم  مدتي 
همکاري در سطح باالیي انجام شد. با رضایت ایران را ترک مي 
کنم چون اعتقاد دارم کاري که در اینجا انجام شد، کاري بسیار 

بزرگ بود.«
علي دایي هم که با لباس شخصي به محل تمرین آمده بود همه 
ندارم  خاصي  »صحبت  کرد؛  حواله  مسابقه  زمین  به  را  چیز 
زمین،  از  بیرون  هم  با  ما  است.  زمین  در  مان  چراکه صحبت 

رفیق هستیم اما در زمین تنها باید کار کنیم.«
غیبت محمود خوردبین سرپرست تیم در محل تمرین از نکات 
قابل توجه معارفه علي دایي سرمربي جدید پرسپولیس بود که 

حرف و حدیث هایي را به همراه داشت.

کرانچار؛ جاي کاشاني بودم به سرمربي وقت مي دادم

به نظر مي رسد مرد کروات به رغم سخناني که در جمع بازیکنان 
به زبان آورد، چندان از برکناري اش راضي نیست. او با اشاره 
مربي  یک  به  »باید  گوید؛  مي  پرسپولیس  مدیران  طاقتي  کم  به 
زمان داد. لوئیس فن گال که یک کارشناس و یک سرمربي بزرگ 
فوتبال است، امسال در بایرن همین مشکالت را داشته و تیمش 
تازه دارد نتیجه مي گیرد. شبیه همین اتفاقات براي لئوناردو در 
به جاي رئیس  اگر  است. من  افتاده  رئال  در  پیگریني  و  میالن 
باشگاه بودم به سرمربي ام وقت مي دادم. اگرچه من به عنوان 
یک مربي مي دانم در شغل ما اگر انتظارات را برآورده نکني، 
تغییرات صورت خواهد گرفت.«زالتکو کرانچار از دایي به عنوان 
»تغییرات  گوید؛  مي  و  کند  مي  یاد  فوتبال  واقعي  اسطوره  یک 
باشند،  شتابزده  اگر  اما  هستند  پوشي  چشم  غیرقابل  گاهي 
نتیجه  یادمان نرود که سکه همیشه دو رو دارد و در مواقعي 

عکس مي دهد.«

کاشاني؛ خوردبین باید مي آمد
در محل نشست مطبوعاتي باشگاه که روز سه شنبه برگزار شد 
یکي از موضوعات اساسي به غیبت محمود خوردبین سرپرست 
تیم در محل تمرین صبح و معارفه علي دایي اختصاص داشت. 
حبیب کاشاني در پاسخ به سوالي در این زمینه مي گوید؛ »از 
این مساله مطلع نیستم. او باید در جلسه شرکت مي کرد. انتخاب 
تیم  او نخواهد به کارش در  اگر  با مدیرعامل است.  سرپرست 
ادامه دهد باید با مراجعه به باشگاه این موضوع را اعالم کند اما 
مطمئن باشید این موضوع دوطرفه است. در اولین فرصت دلیل 
این غیبت را از خوردبین مي پرسم که اگر قابل قبول بود، اعالم 
مي کنم اما من با کسي تعارف ندارم و بدون شک اگر صالح 
باشد خوردبین برود، فرد بهتري را جایگزین او مي کنیم. قبول 

مسوولیت در جمهوري اسالمي کاري امدادي است.«
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مقایسه فني کریس رونالدو و لیونل مسي 

خرگوش یا گرگ؟ 
سیامک خاجي 

این کشمکش همیشه میان هواداران و کارشناسان فوتبال وجود داشته 
این  دوره اي  یا  دهه  هر  در  است.  جهان  بازیکن  بهترین  کسي  چه  که 
اختالف نظرها وجود داشته و تا زماني که فوتبال زنده است نیز ادامه 
خواهد داشت. حاال این سوال مطرح است که کریستیانو رونالدو بهتر 

است یا لیونل مسي؟ 
تا  مي تواند  دنیا  فوتبال  روزهاي  این  سوپراستار  دو  این  فني  مقایسه 

فوتبالیست  آنها  از  کدام یک  که  بدهد  را  پرسش  این  پاسخ  قسمتي 
را  بازیکن جهان  بهترین  به عنوان  انتخاب  و شایستگي  است  کامل تري 
مختلف  ابعاد  بررسي  به  مقایسه اي  در  به تازگي  مارکا  روزنامه  دارد. 
بازي این دو ستاره پرداخته و در هر قسمت توانایي آنها را مورد تحلیل 
این نتیجه رسیده که اگرچه  پایان به  این روزنامه در  قرار داده است. 
مسي در سال 2009 عنوان بهترین بازیکن جهان را کسب کرد اما کریس 
رونالدو بازیکن کامل تري است البته این انتخاب مارکا که به شدت هوادار 
رئال است و از 10 مورد بررسي شده در شش قسمت ستاره پرتغالي 
این تیم را بهتر دانسته چندان دور از ذهن نیست. سایت گل نیز با نگاهي 

به این مقایسه چند تغییر در آن ایجاد کرده است. 
1 - بازي تیمي: مسي 8/ رونالدو 7 )انتخاب سایت گل: مسي( 

بازیکني  به عنوان  بیشتر  رونالدو  نیست.  شکي  هیچ  قسمت  این  در 
شناخته مي شود که متکي بر بازي فردي است و تالش مي کند یک تنه 
باالیي  تکنیک  از  که  مسي  او،  برخالف  برساند.  پیروزي  به  را  تیمش 
طول  در  بارها  و  مي دهد  اهمیت  تیمي  کار  به  بیشتر  است  برخوردار 
مسابقه با همبازیانش مثل دني آلوس، ژاوي یا زالتان ابراهیموویچ یک 

و دو مي کند یا همبازیانش را در موقعیت گل قرار مي دهد. 
2 - تکنیک فردي: رونالدو 9/ مسي 9 )انتخاب سایت گل: مساوي( 

در  که  نیست  هیچ شکي  و  هستند  تکنیکي  بسیار  بازیکنان  این  دو  هر 
کنترل توپ، دریبل و شوت کمتر بازیکني مي تواند با آنها رقابت کند. این 
شاید دشوارترین قسمت این بررسي باشد که با توجه به تکنیک هر دو 

بازیکن یکي را انتخاب کرد. 
3 - قدرت بدني: رونالدو 10/ مسي 7 )انتخاب سایت گل: مسي( 

است  عضالني تر  و  قوي تر  بلندتر،  رقیبش  از  وضوح  به  کریستیانو 
با  است.  معروف  کوچک  لیونل  به  و  کوچک اندام  مسي  او  برخالف  و 
اندازه چندان مهم نیست. مرد آرژانتیني  این حال مسي نشان داده که 
به خوبي مي داند که چگونه از قد کوتاه و هیکل کوچکش استفاده کند و 
حریف را به دردسر بیندازد. مسي با استفاده از این مزیت که مرکز ثقل 
به  را  تعادل خود را حفظ کرده و مدافعان  به خوبي  پایین است  بدنش 
دردسر مي اندازد. او که تنها 1.69 متر قد دارد تا جایي که ممکن است 
روي پایش مي ایستد و به قلب دفاع حریف مي زند. اگرچه رونالدو فیزیک 

بهتري دارد اما مثل مسي نمي تواند از آن به خوبي استفاده کند. 
4 - سرعت: رونالدو 9/ مسي 8 )انتخاب سایت گل: رونالدو( 

دیگر بخش دشوار این مقایسه مربوط به سرعت این دو بازیکن است که 
هر دو در آن بسیار عالي هستند و با استفاده از آن مي توانند هر دفاعي 
را با دردسر مواجه کنند البته کامال نمي توان مشخص کرد که کدام یک 
سریع تر هستند و در حرکت با توپ بهتر عمل مي کنند. وقتي مسي پا 

به توپ مي شود متوقف کردن او بسیار دشوار است و به نظر مي رسد 
توپ به پاي او چسبیده. تغییر مسیرهاي ناگهاني اش که با سرعت باالیي 
از ظرافت هاي کار اوست. در سوي دیگر رونالدو  انجام مي شود یکي 
از پاهاي بلندش براي برداشتن قدم هاي بلند در دویدن مانند یک غزال 
استفاده مي کند البته نه به خوبي دوست نزدیکش، یوسین بولت. ستاره 
پرتغالي از سرعتش براي جا گذاشتن حریف و مدافعان استفاده مي کند 

و سعي مي کند به سرعت از کنار آنها عبور کند. 
5 - دریبل: مسي 10/ رونالدو 8 )انتخاب سایت گل: مسي( 

رونالدو یک بازیکن دریبل زن صرف نیست و نمي تواند هیچ گاه با کسي 
مثل مارادونا مقایسه شود. پا عوض کردن ها، سرتوپ  زدن یا فریب با 
بدن اصلي ترین شیوه هاي او براي پیروزي در نبردهاي یک به یک است 
و به راحتي مي تواند با سرعت خوبش حریف را جا بگذارد. با این حال او 
از آن دسته بازیکناني نیست که پنج یا شش نفر را دریبل کند. مسي در 

این زمینه مسلما برتر از رونالدوست. 

6 - شوتزني: رونالدو 9/ مسي 8 )انتخاب سایت گل: رونالدو( 
داشته  شوتش  قدرت  به  بستگي  موفقیتش  که  نیست  مهاجمي  مسي 
باشد. زماني که او مقابل دروازه قرار مي گیرد ترجیح مي دهد به بهترین 
شوتي  با  رونالدو  مثل  اینکه  تا  دهد  عبور  دروازه بان  از  را  توپ  نحو 
از  سهمگین موقعیت را از دست بدهد. قدرت پاي راست رونالدو یکي 
خصوصیت هاي بازي اوست. شوتزني فقط به قدرت آن نیست و دقت 

نیز بسیار مهم است. 
7 - پاس: رونالدو 9/ مسي 9 )انتخاب سایت گل: مسي( 

رئالي ها  ترکیب  در  اما  نبود  پاسور  یک  منچستر  در  هیچ گاه  رونالدو 
البته  مي دهد.  قرار  گل  موقعیت  در  را  هم تیمي هایش  و  کرده  کار  بهتر 
نفراتي  کنار  در  مسي  مقابل  در  نیستند.  فوق العاده  خیلي  پاس ها  این 
چون ژاوي و ایني یستا در دادن پاس هاي عمقي تبحر خوبي پیدا کرده 
است. مرد آرژانتیني در اللیگاي امسال پنج و رونالدو تنها یک پاس گل 

داشته اند و به خوبي مي توان تفاوت این دو بازیکن را حس کرد. 
8 - ضربه سر: رونالدو 9/ مسي 7 )انتخاب سایت گل: رونالدو( 

اگر در بخش هاي قبلي رقابت نزدیک بود اما در این قسمت اختالف زیاد 
است. مسي تالش زیادي دارد تا ضربات سرش را بهتر کند و حتي گلش 
به ثمر  با ضربه سر  را  منچستر  برابر  گذشته  قهرمانان  لیگ  فینال  در 
با  از بهترین سرزنان فوتبال است که  اما یکي  رساند. کریس رونالدو 
پرش هاي بلند و ضربات سر مرگبارش هر دروازه اي را تهدید مي کند. 

9 - قدرت رهبري: رونالدو 9/ مسي 7 )انتخاب سایت گل: رونالدو( 
البته رونالدو در زمین گاهي اوقات بیش از حد عصبي مي شود و خود 
را درگیر جنگ هاي لفظي مي کند )یا از آن استفاده مي کند( با این حال آیا 
مي توان او را یک لیدر نامید؟ با این وجود او کاپیتان تیم ملي کشورش 
است و حتي گاهي اوقات در رئال هم تیمي هایش را رهبري مي کند. اوضاع 
مسي کامال متفاوت است. او از آن دسته بازیکناني است که مي خواهد از 
فوتبال لذت ببرد و کمتر وارد مسائل حاشیه اي و درگیري ها مي شود و 

دوست ندارد بر 10 بازیکن دیگر تیمش اعمال نفوذ کند. 
گل:  سایت  )انتخاب   7 مسي   /9 رونالدو  پنالتي:  و  آزاد  - ضربات   10

رونالدو( 

هر دو این بازیکنان ضربه آزادزن هاي قهاري هستند. البته نمي توان این 
نکته را نادیده گرفت که رونالدو ضربات شگفت انگیزي دارد و به تازگي 
یک استاد فیزیک با بررسي ضربات او به این نتیجه رسیده که توپ او 
کات  و  و چرخش  مي رود  دروازه حریف  به سمت  بیس بال  توپ  مثل 

عجیبي دارد. 

پیشنهاد 50 میلیوني چلسي به ریبري  
 

 با شروع تعطیالت زمستاني رقابت هاي بوندس لیگا و همچنین در 
پیش بودن مهلت زمستاني جابه جایي بازیکنان در قاره اروپا گمانه 
زني ها درباره حضور ستارگان تیم ها در باشگاه هاي دیگر آغاز 
فوتبال،  بازیکنان  جایي  جابه  پیرامون  خبرها  آخرین  است.در  شده 
باشگاه چلسي اعالم آمادگي کرده است تا با پرداخت 50 میلیون یورو 
بگیرد.به  به خدمت  را  مونیخ  بایرن  فرانسوي  بازیکن  ریبري  فرانک 
نوشته روزنامه انگلیسي پیپل، آبي هاي لندن که به خاطر محرومیت 
احتمال  به  فوتبال  جهاني  فدراسیون  سوي  از  شده  گرفته  نظر  در 
فراوان تنها در ژانویه فرصت دارند تا تیم شان را تقویت کنند، قصد 
دارند با بردن ریبري به استمفورد بریج بازیکني بزرگ را در ژانویه 
مورد عالقه  بازیکن  آنکه  براي  ها حاضرند  لندني  کنند.  آن خود  از 
شان را به خدمت بگیرند، 50 میلیون یورو به باشگاه آلماني بپردازند. 
با  برتر  لیگ  هاي  رقابت  رفت  دور  قهرمان  روزنامه  این  نوشته  به 
اصرار مربي اش در به خدمت گرفتن ریبري روبه رو است؛ »ریبري 
در رتبه نخست بازیکنان مورد عالقه کارلتو قرار دارد.« این روزنامه 
همچنین مي نویسد؛ رومان آبراموویچ میلیاردر روس و مالک باشگاه 
چلسي به مربي خود اطمینان داده است که پول الزم براي به خدمت 

گرفتن بازیکنان مورد نظرش را در اختیار او قرار خواهد داد.   

لوران بالن مربي سال فرانسه شد  
 

 عنوان مربي سال فوتبال فرانسه از آن مسوول فني تیم بوردو این 
کشور شد.در نظر خواهي از خوانندگان نشریه فرانس فوتبال 85 
درصد از راي دهندگان، لوران بالن را براي این منظور برگزیده 
با  جاري  فصل  پیکارهاي  در  رفت  دور  ساله   44 مربي  این  اند. 
وي  رسید.  قهرماني  مقام  به  دوم  تیم  به  نسبت  برتري  امتیاز   9
توانست در فاصله ماه هاي مارس و آگوست، رکورد 14 پیروزي 
براین  فرانسه  مردم  نظرخواهي  این  براساس  کند.  خلق  را  پیاپي 
جنوبي  آفریقاي  جهاني  جام  هاي  رقابت  از  پس  بالن  که  باورند 
جانشین ریمون دومنک خواهد شد. وي از سال 2007 مسوولیت 
بوردو را بر عهده دارد و در پایان فصل گذشته عنوان قهرماني 

لوشامپیونا را کسب کرد.  

تورس در فکر ترک آنفیلد  
  

لیورپول لیگ قهرمانان اروپا و مهاجم اسپانیایي اش را همزمان از 
دست خواهد داد.در صورتي که آنفیلدي ها در پایان فصل جاري 
نتوانند جایي براي خود در رقابت هاي فصل آینده لیگ قهرمانان 
اروپا بیابند، باید انتظار داشته باشند فرناندو تورس هم از این تیم 
جدا شود. این موضوع مي تواند خبري ناگوار براي باشگاه باشد. 
آنها در فصل جاري بیش از آنچه تصور مي شود، دردسر داشته 
بر  را دو  توانست ولور همپتون  اگرچه عصر شنبه  لیورپول  اند. 
انتظارها  از حد  تر  پایین  این حال همچنان  با  صفر شکست دهد، 
ظاهر مي شود. فرناندو تورس که در این فصل مدتي را به خاطر 
است  نتوانسته  هنوز  برده،  سر  به  فوتبال  از  دور  دیدگي  آسیب 
آمادگي فصل پیش خود را به دست بیاورد. با این حال او بازیکن 
جاه طلبي است و به نوشته News of the World در صورت راه 
نیافتن لیورپول به رقابت هاي فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا، این 
باشگاه را ترک خواهد کرد. اگرچه مهاجم تیم ملي اسپانیا چندي 
پیش گفته بود که لیورپول را ترک نخواهد کرد و در هر صورت 
براساس  و  تازگي  به  او  اما  ماند  خواهد  وفادار  باشگاه  این  به 
نیست  راضي  ها  رقابت  جاري  فصل  از  هرگز  خبرها  جدیدترین 
و در صورت قرار نگرفتن در جمع چهار تیم نخست لیگ به رفتن 

فکر خواهد کرد.  

 کریس، روني را در رئال مي خواهد  
 

ستاره شماره 9 باشگاه مادریدي امیدوار است تا روزي بتواند وین 
روني را در کنار خودش در قصر سفید اسپانیا ببیند. کریستیانو 
قراردادي  با  خواسته  روني  وین  سابقش  تیمي  هم  از  رونالدو، 
هنگفت در بازار نقل و انتقاالت تابستاني روانه رئال شود. کریس 
مادریدي  باشگاه  متمول  رئیس  پرس  فلورنتینو  پشتیباني  از  که 
براي توجیه کردن روني برخوردار است، اعتقاد دارد که هم تیمي 
سابقش ابزارهاي الزم براي کسب موفقیت را داراست و مي تواند 
همراه با تیم مادریدي در رقابت هاي اللیگا به موفقیت دست یابد. 
روزنامه میرر در صحبت هایي از قول رونالدو نوشته؛ »روني مي 
تواند یکي از ستاره هاي کلیدي و موفق رئال باشد و توانایي هاي 
الزم براي موفقیت در این رقابت ها را داراست.« این در حالي است 
که روني در صحبت هایي اعالم کرده تمایلي براي حضور در لیگي 
غیر از انگلستان را ندارد و کاماًل به منچستریونایتد متعهد است. 
به نظر مي رسد که روني به زودي قراردادش را با شیاطین سرخ 

تمدید خواهد کرد.  



SPORT

Teymourian set to 
leave Fulham

Fulham’s Iranian midfielder Andranik Teymourian will likely 
leave the Premiere League team in the winter window. 
A team from La Liga, which has yet to be announced, is going to 
sign him up, according to his agent. 
“Fulham is not going to sell “Ando” in the January transfer win-
dows but we will keep our transfer options open during the win-
dows,” Mahmoud Reza Fazeli added. 
Former Bolton midfielder has been out of the starting lineup in 
the current season 

IrNavidkia bids farewell 
to Iran football  
Moharram Navidkia retired from Iran national football team on 
Wednesday despite being invited for the Qatar Football Tourna-
ment. 

Sepahan of Isfahan midfielder has decided to quit playing in the 
national team due to his concentration on his club. 
The 27-year-old has made 25 caps for Iran football team scoring 
one goal. 

Navidkia is to meet Iran coach Afshin Ghotbi and inform him 
of his decision 

Daei Takes Persepolis Helm 

Tehran’s popular club Persepolis appointed Ali Daei 
as head coach. The club fired Croat Zlatko Kranc-
jar. 
Persepolis currently stands in the third spot of the 
Iranian Premier League (IPL), already ten points 
behind league leader Sepahan of Isfahan. 
Acting director of the club, Habib Kashani, said, 
“We are satisfied with Krancjar’s results but the 
club believes the team needs a new motivation.” 
The 52-year-old began his coaching career in 
Croatian club HNK Segesta and joined Croatia Za-
greb in 1994, when he won the Croatian champion-
ship and cup in the first season. 
Leaving the club in 1996, Kranjcar worked in sev-
eral Austrian and Croatian clubs before rejoining 
Croatia Zagreb in 1998 and leading the club to an-
other win in both the Croatian championship and 
cup as well as to an appearance in the UEFA Cham-
pions League. 
Kranjcar became Croatian national team’s new 
coach after the end of Euro 2004. His contract was 
not renewed following Croatia’s poor appearance in 
the 2006 World Cup. 
His clubs after the World Cup include Croatia Ses-
vete, the UAE’s Al-Shaab and DAC 1904 Dunajska 
Streda. 
The dismissal of the Croat after the 1-1 draw against 

Saba Battery on Wednesday didn’t come as a big 
surprise, as Persepolis’ chairman Kashani recently 
blasted Kranjcar in public repeatedly. 
Ali Daei had led Saipa FC to a surprising IPL title 
and to the knockout stage of the Asian Football 
Confederation Champions League in his first coach-
ing assignment, before taking over Iran’s national 
team in early 2008, which he led into the final 
phase of World Cup qualification, but was fired af-
ter practically losing all chances of qualification in 
March 2009. 
Daei also said, “I don’t think clinching champi-
onship of IPL is out of reach. I will do my best to 
reaching this goal.” 

Abu Moslem’s New Coach 
Parviz Mazloumi was appointed as Abu Moslem of 
Mashhad football coach on Sunday. 
Mazloumi guided Mes of Kerman to the first ever 
Asian Champion League last season, but he could 
not continue his success in the current season, Mehr 
News Agency said. 
“I have reached an overall agreement with Abu 
Moslem, but have yet to sign a contract,” Mazloumi 
said. 
The 57-year old was coach of Abu Moslem from 
2007 to 2008. 
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8-Year-Old Chess Master 
The World Chess Federation (FIDE) gave the title of chess master 
to an 8-year-old Iranian chess player, Seyyed Mohammad Amin 
Tabatabaei. 
According to the IRIB, Tabatabaei was awarded the title on Sat-
urday. 
The Iranian player won the 2009 World School Championship in 
Thessaloniki, Greece, held April 26-May 4. 
Tabatabaei earned the bronze medal after he placed third in the 
2009 World Youth Chess Championship held in Kemer-Antalya, 
Turkey, Nov. 11-23. 
Headquartered in Athens, Greece, the World Chess Federation is 
known by the acronym of its French title, Federation Internationale 
des Echecs
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Persepolis held 
by Saba in Qom 

Persepolis football team could not lessen the gap with 

its rivals at the top of the Iran Professional League 
(IPL) when the Tehran based team tied against Saba 
Battery on Wednesday. 
In the match played at the Yadegar-e-Emam Sta-
dium, Persepolis was held to a 1-1 draw against its 
opponent. 
Abbas Mohammad-Rezaei put the hosts in the lead 
in the 32nd minute. He scored from outside the box 
with a powerful shot. Shpejtim Arifi equalized the 
match with one minute remaining before halftime. 
Persepolis moved up to third place with 33 points on 
goal difference. Sepahan sits first with 43 points and 
one game in hand, and the other Isfahani team Zob 
Ahan is second with 40 points. Saba Battery is 10th 
with 27 points. 
“Both teams are satisfied with the result (draw). 
Persepolis could have scored more goals but our strik-
ers did not take advantage of their chances. We will 
work on our weak points during the break,” Zlatko 
Kranjcar said in a post match news conference 



IRANICA

ran is currently documenting informa-
tion related to the Silk Road for reg-
istering the ancient trade route pass-

ing through the country on UNESCO’s 
World Heritage List. 
The Research Center of Iran’s Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Or-
ganization launched a plan in 2008 to 
identify ancient sites located along the 
Silk Road for registration on the list, an 
expert of the center, Razieh Ta’assob, told 
the Persian service of IRNA. 
“Iran has urged Iraq, Afghanistan, Paki-
stan, India and Turkey, which are also 
located on the route, to collaborate in the 
registration process, but it has not yet re-
ceived a response,” she said. 
Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyr-

gyzstan and Turkmenistan have teamed 
up on a plan spearheaded by China to 
register their portion of the Silk Road on 
the list. 
Ta’assob said China plans to register 
the road on the list without regarding 
other countries located on the route, 
but UNESCO’s World Heritage Center 
rejected the country’s application, be-
cause a large part of the Silk Road passes 
through Iran. 
“Italy is also one of the countries linked 
with the Silk Road. However, no repre-
sentative from the country has partici-
pated in the international sessions held to 
discuss its registration,” she said. 
According the Encarta, the Silk Road was 
the most important trade route linking 

China, Central Asia, Persia, West Asia 
and Europe. 
A 19th-century German scholar named 
the network of trails the Silk Road for the 
precious Chinese cloth that was original-
ly the most valuable and abundant com-
modity transported on it. 
Although historians traditionally date the 
origin of the Silk Road to 2nd century BC, 
a trickle of goods--mainly jades, bronzes 
and silks--were conveyed across it as ear-
ly as 1000 BC. 
Commerce persisted on the Silk Road 
until ocean-borne trade surpassed and 
superseded trade on the land route in the 
late 15th and early 16th centuries AD. 

Cyrus Cylinder 
Message Registered 
The message of Cyrus Cylinder will be 
registered as spiritual heritage on the 
National Heritage List, concurrent with 
the second presidential tour to Fars 
province on Tuesday. 
An official with Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization, 
Massoud Alavian-Sadr, described the 
relic as a source of honor and pride for 
Iranians. 
“Cyrus Cylinder has been called the 
world’s first declaration of human 
rights,” he said. 
Alavian-Sadr compared the content of 
Cyrus Cylinder with other tablets writ-
ten at that time, CHTN reported. 
“Other tablets covered negative and in-
human concepts such as wars, looting 
and murder, while Cyrus Cylinder in-
vites all nations to respect human rights 
and struggle for fairness and equality,” 
he said. The clay Cyrus Cylinder is in-
scribed in Babylonian cuneiform with 
an account by Cyrus II, king of Persia 
(559-530 BC). It was created after the 
Persian conquest of Babylon in 539 BC, 
when Cyrus overthrew the Babylonian 
king Nabonidus and replaced him as rul-
er, ending the neo-Babylonian Empire. 
The text of the cylinder denounces 
Nabonidus as impious and portrays the 
victorious Cyrus as pleasing to the chief 
Babylonian god Marduk. It goes on to 
describe how Cyrus improved the lives 
of the citizens of Babylonia, repatriated 
displaced peoples and restored temples 
and sanctuaries. Cyrus Cylinder will be 
displayed in Iran’s National Museum for 
four months from January 16, 2010. 

7 Persian Weekly | Thursday 31 December 2009

Silk Road Documentation Underway

I

Daqyanous a Vital 
Seljuk City 
Recent excavations at the historical site of 
Daqyanous (Decius) near Jiroft in Kerman 
province show it was a heavily populated 
and important city. 
Hamideh Choubak, the head of the excava-
tion team, presented a report about the re-
sult. ‘’Archeological excavation reveals that 
the city was a large population center with 
more than a hundred passages and squares,’’ 
she said. Decius dates back to the Seljuk dy-
nasty and is one of Iran’s largest cities dur-
ing the Islamic era, CHTN reported. 
According to Choubak, main routes of the 
city paved with flagstones and flanked by 
public buildings have been discovered. 
The excavations reveal the city had more 
than 100 quarters and 100 squares, which 
show how vast and economically, politi-
cally, socially and culturally important it 
was during the Seljuk era. 
Choubak noted that there is no scientific 
basis for naming the site Daqyanous, as peo-
ple used the name because of its unknown 
historicity. About 400 square meters of an 
area that appear to be that of a mosque have 
been unearthed during previous phases of 
excavation. The city covers 12 square kil-
ometers, 2,000 square meters of which have 
been studied previously by archeologists. 
Experts believe 100 years will be required 
to completely excavate the site. 
Daqyanous was one of Iran’s trading and 
economic poles, having connections with 
eastern countries. 
Marco Polo, the world famous Venetian 
traveler, also refers to Decius in his trav-
elogue as a large and glorious city. 

Experts Examine 
Burnt City Eyeball 
An official said special measures will be 
taken to preserve the Burnt City artificial 
eyeball. 
Director of archeological research center 
in Burnt City, Mansour Sajjadi, added that 
this artificial eyeball is made of natural tar 
mixed with animal fat. 
The eyeball found in grave number 6705 of 
Burnt City’s cemetery is a spherical object 
placed inside the left eye socket of a 28-32-
year-old woman, CHTN reported. 
“Initial anthropological studies on the skull 
revealed an abscess under the eyebrow and 
inside the left eye socket of this woman,’’ 
he said. Even the most delicate eye capillar-
ies were drawn on this eyeball using golden 
wires with a thickness of less than half a 
millimeter. The pupil of the eye is placed 
at the center of the eyeball and there are 
parallel lines around the pupil shaped like 
a diamond. Sajjadi stressed that the archeo-
logical research center has decided to pre-
serve it. Very small spots of white color can 
be seen on the eye. It is a high possibility 
that the whole sclera was covered by this 
white color that faded gradually. 
“Two holes were also created on the sides 
of this eyeball to hold it in the eye and it 
seem that the leather bag found inside a 
straw basket in the grave must have been a 
kind of eye glass holder which was used for 
holding the artificial eyeball, for example, 
while sleeping,” he said. 

Tell us what 
you think
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Experts 
Examine 
Mannai 
Bricks 
Glazed bricks unearthed from the 
ancient mound of Qalaichi in north-

western Iran were studied on Dec. 22 
during the monthly meeting of the 
National Museum of Iran in Tehran. 
Hekmatollah Molla-Salehi, Moham-
mad Lamei, Mahnaz Abdollahkhan, 
Faranak Bahrololoumi and Kamyar 

Abdi were among experts that deliv-
ered lectures during the meeting. 
Located 12 kilometers northeast of 
the city of Bukan in West Azarbai-
jan province, the site was excavated 
for the first time in 1982, Mehr News 
Agency reported. 
Excavations carried out at Qalaichi 
led to the discovery of bricks in 2006. 
Archeologists believe the platforms 
unearthed during the excavations 
were used as altars for sacrifices and 
religious rites during the Mannai era 
(early 1st millennium BC). 
Bones of sheep and goats as well as 
small canals have been found near the 
platforms built of bricks that used az-
ure, white and yellow glazes. 
A number of bricks confiscated from 
smugglers and those discovered by 
archeologists were displayed in an ex-
hibition on the sidelines of the meet-
ing. 
Mannai was an ancient country in 
northwestern Iran, south of Lake 
Orumieh. It was surrounded by three 
major powers, namely Assyria, Urartu 
and Media. 
With the intrusion of the Scythi-
ans and the rise of the Medes in 7th 
century BC, the Manneans lost their 
identity and were subsumed under 
the term Medes. Place names and per-
sonal names in Mannai are thought to 
be in a dialect related to the Hurrian 
language of the Hittite empire. 
The Manneans worshiped Haldi, the 
god of the ancient kingdom of Urar-
tu. 
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The Tehran Vocal Ensemble will be competing at 
the 6th World Choir Games 2010 in China by per-
forming a selection of Iranian folk pieces. 
“We are rehearsing folk music from Gilan, Ko-
rdestan and Fars provinces as well as the some 
chamber choir pieces for competing at the event,” 
the ensemble’s conductor Milad Omranlu told the 
Mehr News Agency. 

He went on to say that the ensemble faces some 
financial shortfalls for their sojourn in China, but 
Iran’s Ministry of Culture and Islamic Guidance 
has promised support that is yet to be negotiated. 
The ensemble won a Golden Diploma in Italy’s 
8th International Choir Competition and Festival 

of Jazz, Gospel, Pop, Secular and Sacred Music. 
It also won a golden medal in the Mixed Choir 
Category of the 11th International Folksong Choir 
Festival and two medals at the 2nd Asian Choir 
Games that took place in South Korea earlier this 
year. 
Billed as the world’s biggest choir competition, the 
World Choir Games will be held from July 15 to 
26 in Shanghai, China. 

Photo: The Tehran Vocal Ensemble performs dur-
ing a rehearsal conducted by Milad Omranlu at 
Tehran’s Vahdat Hall on June 30, 2009. (Mehr/
Ra’uf Mohseni) 

Tehran Vocal Music to compete in 
China’s World Choir Games

Iran plans to  
publish books 
by writers 
from ECO 
countries

Iran plans to publish the best 
selected books by writers 
from ECO member countries, 
announced ECO Cultural In-
stitute (ECI) director Hojjatol-
lah Ayyubi. 

We intend to publish top 
books by authors from the re-
gion around Iran, said Ayyubi 
adding that the institute has 
also come to an agreement 
with Tehran’s Amir-Kabir 
Publications. 

ECI has established two book-
shops in the cities of Khujand 
and Kulob in Tajikistan, he 
noted. 

“We are also planning to send 
books to the Persian-speaking 
countries of Tajikistan and 
Afghanistan,” he remarked. 

“Iran’s SAMT Publications has 
released a series of books to 
these countries over the past 
few years. There were also ses-
sions with the Majlis Library 
director and we have reached 
agreements to release other 
books to these countries. 

“Persian-speaking countries 
are not highly developed in 
the area of publishing books 
and are very interested in 
gaining access to the large 
number of books published in 
Iran,” he stated. 

This is a great opportunity and 
we believe releasing books is 
a significant cultural activity 
that returns a national benefit, 
he said. 
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Dastan to perform in 
Europe during Noruz

The Dastan ensemble by vocalist 
Salar Aqili will be giving perform-
ances during Noruz in Austria and 
Germany. 
The band is scheduled to play their 
latest pieces, a selection from their 
album “In the Name of Rose”, musi-
cian member Saeid Farajpuri said. 
The performances will take place 
on March 27 and 28 in Austria and 
Germany, after which the band will 
perform in Sweden, the Netherlands 
and Belgium. 
“Dance of Fire”, “The Morning” and 
“Melody of Prologue” are among the 
pieces to be performed, he added. 
Pejman Haddadi, Behnam Samani, 
Hossein Behruznia, and Hamid 
Motabassem are the other members 
of the ensemble.

Book on S. Korean cinema’s new 
wave ready for publication
Iranian film critic and playwright Chista Yasrebi has penned a research 
treatise on South Korean cinema’s new wave. 
Entitled “The Little Boy in Search of Yellow Color”, the book contains 
three years of research by Yasrebi on Korean cinema that looks at the 
career path of the South Korean actor Joo Jin Mo. 
The book reviews the Korean films’ box office success within the coun-
try as well as worldwide and the films’ structure and theme. 
She watched 70 films from Korean New Wave cinema, which included 
examining their aesthetic elements, Yasrebi told the Persian service of 
ISNA. “My motivation was finding the reason why good Iranian film 
scripts are not successful box office draws,” she told the Persian Service 
of ISNA. 
The 480-page illustrated book will be released by Namira Publications 
and will be available in Iranian bookstores in the near future. 

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203

Mir-Hossein Mousavi 
dismissed from 
Iranian Academy of Arts

Painter and architect Mir-Hossein Mousavi was fired as director from 
the Iranian Academy of Arts (IAA) and poet Ali Mo’allem Damghani 
was selected for the position on Tuesday night. 
Mo’allem Damghani, 58, is famous for his poems composed on the Is-
lamic Revolution and 1980-1988 Iran-Iraq war, known as the Sacred 
Defense in Iran. 
President Mahmoud Ahmadinejad, after traveling to Fars Province on 
Tuesday morning, came back that evening to head the meeting of the 
Supreme Cultural Revolution Council that made the decision. Howev-
er, he returned to resume his visit to the province, the Persian service of 
IRNA reported on Tuesday. 

Actor Jahangir Almasi, Ahmadinejad’s advisor on veterans affairs and 
Sacred Defense author Mojtaba Rahmandust, and Ahmadinejad’s media 
advisor Mehdi Kalhor were selected as new members of the IAA. 

Ahmadinejad’s major rival in the 12 June presidential election, Mousavi 
had helmed the IAA from 1998 when the academy was established by 
the Supreme Cultural Revolution Council headed by former president 
Seyyed Mohammad Khatami. 

In early November, the Iranian government modified the article 8 of 
the IAA charter to empower the president to personally appoint the 
IAA director. 

According to the former article, the director was selected by the IAA 
General Assembly from among three nominees. 

A number of IAA members raised strong objections to the government’s 
decision, threatening to resign if a director is imposed upon the acad-
emy. 

Similar modifications have been made in the charters of the Iranian 
Academy of Sciences, the Iranian Academy of Medical Sciences and the 
Iranian Academy of Persian Language and Literature. 



Culture 

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

Danish actress 
arranging pre-
miere of Iran’s 
“Fox Hunting”
 in Europe
The Danish-Iranian actress of “Fox 
Hunting” Melissa Mehraban is making 
preparations for the film’s premiere in 
Denmark, Norway and Sweden. 
“I think this is a great opportunity for 
countries to be introduced to each 
other’s art and culture as well as for 
the Danish to be introduced to Iranian 
filmmakers,” she told the film co-pro-
ducer Sahar, an international Iranian 
TV channel available on satellite. 
She went on to explain that her mo-
tivation for acting in the film was be-

cause she was very interested in acting 
in an Iranian film in Persian and was 
also attracted by the challenging role 
presented by the character Veronica. 

“I did my best to play the part of Ve-
ronica which was a well-rounded 
character involving important issues. 
I do hope audiences enjoy my acting,” 
she added. 
The film narrates the adventures of 
two scholarly brothers Ali and Sohrab 
who travel to Yerevan to take part in 
an academic conference during which 
Sohrab gets acquainted with Veronica 
and this event affects their family life. 
The film is co-production of Sahar TV 
and Mohsen Jahed which is shot in Te-
hran, Armenia and Isfahan. 
Danial Hakimi, Dada Petrosian, Farhad 
Qaemian, Sam Derakhshani, Simon 
Baghdasarian and Arman Petrosian 
are among the cast of the film. 

Samadi to Shoot
‘Desire to Fly’ in US 
Iranian filmmaker Yadollah Samadi, direc-
tor of ‘Desire to Fly’ TV series, plans to shoot 
part of the series in the United States. 

‘Desire to Fly’ tells the life story of pilot 
Babaei, who was martyred at the age of 37 
in an operation in the Iran-Iraq war, Mehr 
News Agency wrote. 
“Babaei was completing his course in the 
United States where he was living with a 
roommate for several months. His final li-
cense was not approved by his senior since 
his roommate had reported Babaei was 

having mental problem. According to his 
roommate, Babaei talked loudly to himself 
or used to do some unusual actions of get-
ting up and standing in specific times of the 
day. (He was actually praying). 
“Once his senior noticed Babaei was pray-
ing and asked him about that and he replied 
this is a kind of worshiping like what you 
do at church. This was interesting for his 
senior and then approved his license,” Sa-
madi told Mehr News Agency. 
“We are planning to shoot theses scenes in 
the Untied States. Of course we are facing 
shortage of budget. The budget allocated by 
the Martyrs Foundation was spent on the 
decoration of the stage in Iran and we are 
intending to attract more financial supports 
to continue the project. 
“We also negotiated with a foreign Com-
pany in the United States but did not come 
to an agreement because of high amount 
of money it required. We are forced to 
shoot parts of these senesce in Spain, but 
that would not be exactly what we have in 
mind.” 
Abbas Babaei was born in 1950 in Qaz-
vin. He finished his studies in Qazvin and 
graduated from Iran’s Pilot Training Col-
lege. He was then transferred to the United 
States to accomplish further studies. He was 
an active participant in the war and was 
martyred on August 6, 1987. 
Iran’s best actor in previous edition of Fajr 
Film Festival Shahab Hosseini is playing the 
role of Babaei. Elham Hamidi, Setareh Es-
kandari, Afsaneh Baygan, Mina Ja’farzadeh, 
Mehran Rajabi, Kourosh Tahami, and the 
three children of the martyr, Salma, Hos-
sein, and Mohammad, are among the cast 
members. 
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Kiarostami’s Film Among 
Best Movies of Decade 

Fin de siècle movie ‘The Wind Will Carry Us’ by Iranian film-maker Abbas Kiaros-
tami is voted one of the decade’s best movies by the Miami Film Critics’ Circle. 
Kiarostami’s socially critical film is the story of an engineer, Behzad, who travels 
to a remote Kurdish village with the intent of photographing the last days and 
funeral rites of a dying 100-year-old woman. The witty, haunting, poetic film is 
about Behzad’s struggle to complete that mission, to capture something of real life 
on film without violating its essence. 
‘Dogville’ (Lars von Trier, 2004)--a work of sustained cinematic chutzpah and 
a testament to the power of the imagination--was ranked the first movie of the 
1999--2009 decade by the Miami association. The comic, yet surreal thriller ‘Mul-
holland Dr.’ (David Lynch, 2001) stood second and ‘A History of Violence’ (David 
Cronenberg, 2005) landed third place. 
The title of the 1999 Iranian movie is a reference to a poem of the same name 
‘The Wind Will Carry Us’ by famous modern Iranian poetess Forough Farrokhzad 
(1936-67). 
The film received the award for Best Foreign Language Film in 2001 from the Chi-
cago Film Critics Association. ‘The Wind Will Carry Us’ won the Cinemavenire 
Award in the Venice International Film Festival, Italy, in 1999. The movie also 
captured the FIPRESCI Prize as well as Special Jury Award in the cultural event. 
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Iran lifts travel 
restrictions on 
actress  
Motamed-Arya
Iran has removed travel restric-
tions on actress Fatemeh Mo-
tamed-Arya, Tehran Prosecutor 
General Abbas Jafari Dolatabadi 
said on Tuesday. 

However, restrictions still remain 
in place on filmmakers Jafar Pan-
ahi and Mojtaba Mirtahmasb, he 
added. 
“Reports we received about these 
persons convinced us to forbid 
them to travel abroad,” he stated. 

He declined to consider any po-
litical reason to impose the restric-
tions on the cineastes, but he said 
the reports were so cogent that 
they had to be taken into consid-
eration by his office. 

A Tehran court will decide to con-
tinue or remove the restrictions 
on Panahi and Mirtahmasb, Jafari 
Dowlatabadi he said. 
Motamed-Arya, Mirtahmasb and 
director Jafar Panahi have been 
prevented from traveling abroad 
by restrictions on travel imposed 
following the unrest that occurred 
after the June 12 presidential elec-
tion. 

S. Korea’s CJ Picture Book 
Festival honors Iranian
illustrator

Iranian illustrator Narges Mohammadi has won one 
of the five prizes at the 2nd CJ Picture Book Festival 
in South Korea. 
Mohammadi received the prize for her works pub-
lished in the children’s book “Deer Hunter”. 
Sung-Hee Kim and Won-Hee Jo from South Korea, 
Matze Doebele from Germany, and Mayumi Otero 
from France were other winners. 
Iranian illustrators Rashin Kheirieh, Parisa Mahmudi, 
Alireza Golduzian, Hassan Ammekan and Morteza 
Zahedi were among the 50 finalists whose works will 
be published in the festival’s catalogue. 
The CJ Picture Book Festival is held in the New Pub-
lication Category and the Illustration Category. 
Winners’ works have been put on show in an exhibi-
tion, which runs until December 24. The showcase 
opened November 23. 
The festival is held annually by South Korea’s CJ Cul-
ture Foundation. 
Photo: An illustration of Narges Mohammadi’s “Deer 
Hunter”, which won a prize at the 2nd CJ Picture 
Book Festival in South Korea
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Further clashes have taken place in the 
Iranian capital Tehran, following anti-
government protests in which at least 
four people died.

According to BBC news, Reports say police fired tear 
gas to disperse crowds of demonstrators in various parts 
of the city overnight. 

Sunday’s clashes, the worst violence since last June’s 
contested presidential elections, have been condemned 
by the US and France. 
Among those killed was the nephew of opposition lead-
er Mir Hossein Mousavi. 
According to Mr Mousavi’s website, Seyed Ali Mousavi was 
shot in the back as security forces fired on demonstrators.  

But police strongly denied being responsible for any of 
the deaths. 
They said one person had fallen from a bridge, two had 
been killed in road accidents and that one person had 
been shot, but not by police. 
Officials said the shooting was under investigation. 

Media ban
About 300 people were arrested after Sunday’s protests, 
police said.
Those detained include members of the banned opposi-
tion group Mujahideen Khalq Organisation (MKO) - or 
the People’s Mujahideen - Iranian state-owned channel 
Press TV reported. 
The report quoted a source within the Iranian intel-
ligence ministry. 
Tehran’s police chief, Azizollah Rajabzadeh, was among 
dozens of security force members injured in Sunday’s 
clashes, officials said. 
Opposition supporters took to the streets on Sunday as 
the Shia Muslim festival of Ashura reached its climax. 
Foreign media is barred from Iran and reports cannot 
be verified, however witnesses said that some protest-
ers attacked police. 
Police responded by firing directly into the crowds, op-
position sources say, although this is denied by Iranian 
authorities. 
Clashes continued throughout the day. In the early 
hours of Monday, opposition sources said a large crowd 
had also gathered near the offices of the state-run tel-

evision and radio. 
They said police were firing tear gas in an attempt to 
disperse them. 
Moderate cleric Mehdi Karoubi, who came fourth in 
last June's election, criticised Iran's rulers for Sunday's 
violence, an opposition website reported. 

"What has happened to this religious system that it or-
ders the killing of innocent people during the holy day 

of Ashura?" the Jaras website reported him as saying. 

"Why is such a holy day not respected by the rulers?" 

Foreign concern

The White House condemned the "unjust suppression" 
of protests. 

"Hope and history are on the side of those who peace-
fully seek their universal rights, and so is the United 
States," White House National Security Council spokes-
man Mike Hammer said. 
A spokesman for the French foreign ministry, Bernard 
Bolero, also condemned the violence. 

"These people in the streets are just claiming more free-
dom, more democracy," he told the BBC. "The repres-
sion of the police forces is not acceptable." 

Iranian security forces have been on alert since influen-
tial dissident cleric Grand Ayatollah Hoseyn Ali Mon-
tazeri died a week ago aged 87. 
His funeral attracted tens of thousands of pro-reform 
supporters, many of whom shouted anti-government 
slogans. 
BBC Tehran correspondent Jon Leyne says the oppo-
sition - denied the right to protest - chose the highly 
significant festival of Ashura when millions of Iranians 
traditionally take to the streets for ceremonies and pa-
rades. 
Anger at last June's elections, won by incumbent Presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad - sparked mass protests in 
Tehran and other cities that led to thousands of arrests 
and some deaths. 
Mr Mousavi and other opposition leaders have said the 
poll was rigged. 

 Source: BBC

Iranian protests spark 
fresh clashes in Tehran
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Tehran, Hanoi to 
boost trade ties
The Trade Promotion Organization of Iran director stated 
that 7 MOUs and accords were signed between Iran and 
Vietnam during the Iranian commerce minister’s visit to 
that country. 

Babak Afqahi told Islamic Republic of Iran Broadcasting 
that during the two-day visit the development of economic 
and trade relations, fishery cooperation, private sector co-
operation and investments, omission of double taxation, 
customs cooperation and an agreement between the two 
countries oil companies were agreed upon. 

Afqahi said the two sides also agreed to increase their trade 
next year to $300 million. 

Last year’s trade was $130 million. 

The Iranian commerce minister accompanied by a trade 
delegation visited Vietnam last week to take part in the 
sixth joint economic and trade committee meeting be-
tween the two countries. 

Meanwhile, in a meeting between the Vietnamese Minister 
of Agriculture and Rural Development Cao Duc Phat and 
the former Iranian Minister of Commerce Masoud Mirka-
zemi held in Tehran in December 2007, the two ministers 
agreed to expand their countries’ cooperation in trade, in-
vestment, culture, sports and tourism. 

Bilateral trade between Iran and Vietnam reached $100 
million in 2005 and $77 million in 2006, declining due to a 
reduction of rice exports from Vietnam. 

Vietnamese oil company Petrovietnam won a contract to 
explore oil in the Danan block in western Iran, committing 
to at least $115 million in investment in a contract with the 
National Iranian Oil Company in March 2008. 

According to the website of Vietnam’s Embassy in Tehran, 
Iran suggested in February 2008 that the two countries 
should enhance cooperation in agriculture and fishing in-
dustries. 

During an April 2009 meeting with Iranian Foreign Min-
ister Manouchehr Mottaki, Deputy Foreign Minister Doan 
Xuan Hung called for the expansion of economic coopera-
tion between Hanoi and Tehran, especially in the field of 
gas and oil. 

In May 2009, the Iranian Export Development Bank and 
Vietnamese Vietin Bank signed a letter of understanding, 
promoting commercial ties between Vietnam and Iran. 
In June 2009, the Iranian Wagon Pars Company agreed 
to produce 200 passenger railway cars for the Vietnamese 
Railroad Company. 

In September 2009, Tehran and Hanoi established the 
Iran-Vietnam Friendship Association to enhance bilateral 
ties between the two countries.  

The Vietnamese Deputy Chairman of the association said 
that “cooperation between the two countries in different 
fields, including agriculture, oil and gas, has been bol-
stered. 

In the same month, an Iranian delegation traveled to Vi-
etnam where the Iran Central Cooperative Chamber and 
the Vietnam Cooperatives Union signed a memorandum of 
understanding on boosting cooperative ties. 

During a November 2009 visit to Hanoi by an Iranian del-
egation, Iran and Vietnam agreed to set up trade council 
offices in both capital cities to boost economic cooperation 
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Ms Ebadi said her sister Nooshin, a 
medical professor, was arrested at 
home on Monday evening, and taken 
to prison. 
She said her sister was only detained to 
prevent her own human rights work. 
Several journalists are also being held, 
according to opposition sources. 
Earlier, Tehran rejected international 
calls for it to halt the crackdown. 

On Monday, UK Foreign Secretary 
David Miliband hailed the “great cour-
age” of the protesters and said it had 
been “particularly disturbing to hear 
accounts of the lack of restraint by the 
security forces” on Ashura, one of the 
holiest days in the Shia calendar. 

‘Punch on the mouth’
In response, Iranian Foreign Minister 
Manouchehr Mottaki said: “Britain 
will receive a punch on the mouth if it 
does not stop the nonsense.” 
The British ambassador has been sum-
moned by officials to explain his coun-
try’s “meddling” remarks, state media 
have reported. 
The Revolutionary Guards, a power-
ful force tasked with defending the 
country’s Islamic system, meanwhile 
accused foreign media of joining hands 
with the opposition and staging a “psy-
chological war”. 
“Trying to overthrow the system will 

reach nowhere,” the Isna news agency 
reported the Guards as saying. “De-
signers of the unrest will soon pay the 
cost of their insolence.” 
Iran’s government says the violent op-
position protests across the country on 
Sunday, in which at least eight people 
were killed, were inspired and aided 
by the West. 

MPs have demanded “maximum pun-
ishment” for those involved. 

‘Blank warrant’
In a statement posted on the opposi-
tion website, Rahesabz, Ms Ebadi said 
her sister had been arrested at 2100 
(1630 GMT) on Monday at her home 
in Tehran by four intelligence agents 
and sent to prison.
"I am not aware of the place of her de-
tention or the reason for her arrest," 
Ms Ebadi said. 

"Over the last two months my sister 
has been summoned by the ministry 
of intelligence several times and asked 
to convince me to give up my human 
rights activities. She was also told to 
move from her house, which is near 
my flat and they threatened to arrest 
her." 

"My sister has not been involved in 
any social, human rights and political 
activities," she added. 

Three journalists and a women's rights 
campaigner have also been detained, 
along with several senior opposition 
figures, according to opposition sourc-
es. 

The prominent journalist, Mashallah 
Shamsolvaezin, was arrested at his 
home on Tuesday morning, according 
to the Rahesabz website. 
"Six young men in plainclothes entered 
his house with a blank warrant, he re-
sisted and asked for one with a name," 
it reported. 
"But an hour later, four older men 
showed up and threatened to take him 
forcibly if he did not go with them

Source: BBC

Dubai TV Reporter Missing 
A Syrian reporter working for Dubai TV in Iran has reportedly gone missing dur-
ing anti-government protests in Tehran, a colleague said. 
Reza Al-Basha, 27, last contacted his family around 11 a.m. local time (0730 GMT) 
on Sunday, saying that he was stuck downtown, AFP quoted a colleague, who 
spoke on condition of anonymity, as saying. 
“His two mobile lines have been off since then. We contacted the Foreign Press 
Bureau. The last thing they told us is that he is not among the dead and injured so 
he has most likely been arrested,” the colleague added. 
Basha is a resident journalist in Iran and has been working for Dubai TV for a 
year. 
Anti-government protesters clashed with police forces on Sunday, as they took 
advantage of the Shiite holy day of Ashura, which is the martyrdom anniversary 
of the grandson of Prophet Muhammad (PBUH), Imam Hussein (AS), to mount 
fresh protests. At least five people died and over 300 were arrested, the police an-
nounced. 

Sister of Nobel laureate 
‘arrested in Iran’

Barack Obama also 
urged the government 
to release detained 
opposition figures. 
 
Continued from Page 1

Those detained on Monday include senior 
aides to Mr Mousavi, and a former foreign 
minister. 

State media said forensic tests were being 
carried out on the body of Mr Mousavi’s 
nephew and others killed on Sunday, pre-
venting the rapid burials that are usual un-
der Islamic tradition. 

The bodies had been “retained in order to 
complete forensic and police examinations 
and find more leads on this suspicious inci-
dent”, the Irna news agency reported. 

Members of the Mousavi family earlier said 
Seyed Ali’s body had been taken without 
their permission from the hospital where it 
was being held. 

Opposition sources said the body had been 
taken by government agents in order to pre-
vent his funeral becoming a rallying point 
for more protests. 

According to Mr Mousavi’s website, Seyed 
Ali Mousavi was shot in the back on Sunday 
as security forces fired on demonstrators in 
Tehran. 
Intermittent protests in Iran following Pres-
ident Mahmoud Ahmadinejad’s controver-
sial re-election in June have represented the 
biggest challenge to the government since 
the 1979 Islamic revolution.
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Obama condemns Iran’s 
‘unjust suppression’  
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Tehran Vocal Music 
to compete in China’s 
World Choir Games

The Tehran Vocal Ensemble will be 
competing at the 6th World Choir 
Games 2010 in China by performing 
a selection of Iranian folk pieces. 
“We are rehearsing folk music from 
Gilan, Kordestan and Fars provinces 
as well ... > Page 6

Silk Road Documenta-
tion Underway
ran is currently documenting infor-
mation related to the Silk Road for 
registering the ancient trade route 
passing through the country on 
UNESCO’s > Page 7

Daei Takes Persepolis 
Helm

Tehran’s popular club Persepolis ap-
pointed Ali Daei as head coach. The 
club fired Croat Zlatko Krancjar. 
Persepolis currently stands in the 
third spot of the Iranian Premier 
League (IPL), already ten points be-
hind league leader Sepahan of Isfa-
han.  > Page 8

Dastan to perform in 
Europe during Noruz
The Dastan ensemble by vocalist 
Salar Aqili will be giving perform-
ances during Noruz in Austria and 
Germany. 
The band is scheduled to play their 
latest pieces, a selection from their 
album “In the Name of Rose”,  
> Page 6

US President Barack Obama 
has condemned the Irani-
an government's attempts 
to quell recent protests, in 
which eight people have 
been killed.
He said the "iron fist of brutality" had been 
used to silence protesters, calling the actions 
of officials an "unjust suppression". 
Barack Obama also urged the government to 
release detained opposition figures. 
Sunday's protests were the most violent for 
months. The opposition leader Mir Hossein 
Mousavi's nephew was killed. 
Officials deny opposition claims that police 
shot Seyed Ali Mousavi or were responsible 
for the deaths of other protesters killed on 
Sunday. 
'Unjustly detained'
Speaking from Hawaii, Mr Obama said: "The 
United States joins with the international 
community in strongly condemning the vio-
lent and unjust suppression of innocent Ira-
nian citizens. 
"The United States stands with those who 
seek their universal rights," he said, adding 
that his government wanted to see all those 
"unjustly detained" freed immediately. 
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