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تيم ملي فوتبال ايران شنبه شب در چارچوب رقابت هاي مقدماتي جام جهاني در حضور 100 هزار 
تماشاگر خودي برابر عربستان تن به شکستي تلخ داد تا براي نخستين بار در طول تاريخ در تهران 
مقابل اين حريف ، قافيه را ببازد و صعودش به اين رقابت هاي معتبر در هاله اي از ابهام قرار گيرد.

اين ديدار حساس و تعيين کننده به داوري يوشي مورا از ژاپن در ورزشگاه آزادي تهران برگزار 
شد و در حالي که تيم ايران از امتياز ميزباني و حمايت يکپارچه تماشاگران برخوردار و با يک گل 
از حريف خود پيش بود ، به سبب ناکارايي در دقايق پاياني ، مقهور هوشمندي و تفکرات اثر بخش" 

خوزه پسيرو" سرمربي پرتغالي عربستان شد و سه امتياز سرنوشت ساز را از کف داد.
پسيرو پيش از اين بازي به کرات در گفت وگو با رسانه ها اعالم کرده بود که از شيوه بازي تيم 
ايران و انديشه هاي علي دايي وقوف کامل دارد و با آشنايي کامل و مطالعه عميق ، تيمش را در 
تهران به ميدان خواهد فرستاد.در نقطه مقابل ، علي دايي با همان تفکرات گذشته تيم ايران را روانه 
ميدان کرد و شيوه اي را برگزيد که دقيقا بر وفق مراد ياران پسيرو بود .عقل سليم حکم مي کرد 
که سرمربي تيم ايران در اين بازي ، شيوه هجومي را انتخاب کند و وحيد هاشميان را از ابتدا در 
خط آتش قرار دهد ولي نبود يک مهاجم کالسيک در پيشاني خط حمله مانع از دستيابي ايران به گل 
در وقت نخست شد.تيم ايران در اين نيمه بارها با ارسال توپ هاي هوايي و مواج از سوي مهدوي 

کيا خطر ساز شد
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صفحه 4

را  آن  از  نيمی  که  ای  جامعه  در 
زنان تشکيل ميدهد نمی توان بدون 
نصف  گرفتن  ناديده  با  و  توجه 
جامعه برای آن برنامه ريزی کرد 
و  پيشرفت  انتظار  جامعه  آن  از  و 
از  يکی  حقيقت  در  داشت.  توسعه 
شاخصهای سنجش درجه توسعه 
اعتباری  و  اهميت  و  ميزان  يافتگی 
هر  در  زنان  نقش  برای  که  است 

کشور قائل شده اند ...

حباب جام جهانی ترکید!

صفحه 48ورزشزنان سیاست

از   70 دهه  در  تودوروف  تزوتان 
کشف کسي سخن مي گفت که به ظن 
او بزرگ ترين نظريه پرداز ادبيات در 
قرن بيستم به شمار مي آمد؛ ميخاييل 
هاي  جنبه  از  ادبي  منتقدان  باختين. 
متفاوتي  نظرهاي  سياسي  و  نظري 
را  او  اند.  کرده  ابراز  باختين  درباره 
اومانيست  مارکسيست،  فرماليست، 
مسيحي، محافظه کار و تندرو وصف 

کرده اند و شايد اين صفات ....

صفحه  18ادبیاتصفحه10

دشواري سخن من 
دشواري سخن ديگري  

از حال بد به 
حال خوب

اما  شود  خوب  حالمان  می خواهيم 
است،  سختی  کار  چه  می کنيم  فکر 
سالی رفته سال ديگری آمده و ما در 
آستانه  اين تازگی سال جديد آن قدر 
پاهای  از  ايستادن  تاب  و  خسته ايم 
ادعا نمی کنيم  خسته مان رفته است. 
با خواندن اين چند خط حالتان خوب 
خوب خوب می شود اما ادعا می کنيم 
باشد  کوچک  تغييری  می تواند  اينها 

با اثری بزرگ. تغييری ...

سرمربي تیم ملي فوتبال 
برکنار شد

پي  در  رسيده  هاي  گزارش  اساس  بر 
شکست سوال برانگيز تيم ملي کشورمان 
در برابر عربستان سعودي،"علي دايي" 
از  فوتبال کشورمان  تيم ملي  سرمربي 

سمت خود برکنار شد. 
از  پس  فارس  خبرگزاري  گزارش  به 
در  عربستان  مقابل  ملي  تيم  شکست 
فدراسيون  مسئوالن  آزادي  ورزشگاه 
از  را  دايي  علي  گرفتند  تصميم  فوتبال 

سمت خود برکنار کنند. ....

خانواده

گروگانگیرى ۸ساعته 
صدها پلیس در پاکستان 

پس از ۸ ساعت اضطراب و دلهره 
پاکستان  امنيتی  پليس  در الهور، 
يک  به  حمله  عامالن  شد  موفق 
الهور  در  پليس  آموزش  مرکز 
مرکز  اين  در  را  پليس  که صدها 
بودند،  گرفته  گروگان  آموزشی 
در  را  مرکز  کنترل  و  دستگير 
دست بگيرد. حمله اين تروريست 
برجای  مجروح  و  1۲0کشته  ها 

گذاشت.....

صفحه 7

 زن و توسعه از نمايی 
ديگر جنوب 

صفحه  42

تظاهرات مردم در ۶ پايتخت اروپايی 
علیه نشست گروه۲۰ 

صفحه 6

سالی خوش و خرم همراه با سالمتی و سرشار از پیشرفت و موفقیت در کسب و کار را براى شما آرزومنديم.

برخورد پلیس با مخالفان نشست گروه 20 در لندن
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديکترين تعمیرگاه منتقل کرده و خودروى جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani 
on 07816646345 or 

01707827990
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  گروه ۲۰ قول خروج از رکود اقتصادي را داد
 

وزيران دارايی گروه ۲0 قول داده اند برای خارج کردن اقتصاد از رکود دست به "تالشی پايدار" بزنند
به گزارش بي بي سي، آنها پس از گفتگوهای خود در روز شنبه در بريتانيا در بيانيه مشترکی گفتند که نسبت به 
تالشی پايدار که برای بازگرداندن روند رشد به اقتصاد جهان ضروری است متعهدند.به عالوه وزيران دارايی 
اين گروه که از جمله برای تهيه مقدمات اجالس سران گروه ۲0 در جنوب انگلستان تشکيل جلسه داده بودند با 
افزايش قابل توجه بودجه صندوق بين المللی پول توافق کردند.اين گفتگوها در خالل گزارش هايی از وجود شکاف 
در مورد بهترين راه پيش رو انجام می شد.استفنی فالندرز اديتور اخبار اقتصادی بی بی سی می گويد که عليرغم 
توافقات کلی، اختالفات باقی است.موافقتنامه کلی به دست آمده زمينه را برای تعهدات ملموس تر در نشست 

سران اين گروه در ماه آينده در لندن فراهم می کند.
اقدام قاطعانه

اين نشست در هورشام، در وست ساسکس، گفت که گروه ۲0  از  بريتانيا پس  دارايی  دارلينگ وزير  آليستر 
تشخيص می دهد که يک "حالت اضطراری" اقتصاد جهان را احاطه کرده است.

وی گفت: "ما قدم های قاطعانه و جامعی برای تقويت تقاضا و اشتغال برداشته ايم. ما آماده ايم هر اقدامی که 
الزم است انجام دهيم."موافقتنامه کلی شامل تعهد برای مقابله با کليه اشکال حمايتگرايی )از محصوالت داخلی 

در برابر محصوالت خارجی( و احيای فرآيند وامدهی بانکی است.
وزرای دارايی همچنين قول دادند بسته محرک های اقتصادی را پيگيری کنند، نرخ بهره را پايين نگاه دارند و 
بودجه صندوق بين المللی پول را افزايش دهند.خبرنگار بی بی سی می گويد دو توافق مهم در اين نشست افزايش 

بودجه صندوق بين المللی پول و تعهد برای مقاومت در برابر حمايتگرايی بود.
اجماع

نمونه  )برای  عمومی  مخارج  که  اند  بوده  پيشگام  تقاضا  اين  در  بريتانيا  و  آمريکا  دارايی  وزرای  که  درحالی 
افزايش بودجه آموزش يا عمران( در بسته محرک های اقتصادی برای کمک به رشد اقتصاد افزايش يابد، برخی 
از همتايان اروپايی آنها خواستار احتياط شده اند.اين گروه تحت رهبری پی ير استاينبراک وزير دارايی آلمان 
نگران مبالغ هنگفتی هستند که بر بدهی دولتها افزوده می شود و گفته اند که پيش از افزايش مخارج بايد ديد آيا 
بسته محرک های کنونی به تدريج موثر خواهد افتاد يا نه.در اين نشست هم آقای دارلينگ و هم تيموتی گايتنر 
وزير خزانه داری آمريکا بحث اختالفات در اين گفتگوها را کمرنگ جلوه دادند.آقای دارلينگ گفت که "پيشرفت 
قابل توجهی به دست آمده و اجماع زيادی حاصل شده است."آقای گايتنر نيز گفت که "در مورد نياز به اقدامی 
جسورانه برای بازگرداندن اقتصاد جهان به مرحله رشد اجماع خيلی گسترده ای وجود دارد." با اين حال آقای 
استاينبراک بار ديگر اشاره کرد که آلمان نگران هزينه های تحميل شده بر آيندگان در بسته محرک های اقتصادی 
تازه است.وی گفت: "بدهی دولتی بار سنگينی برای فرزندان و نوادگان ما خواهد بود و بايد يک استراتژی خروج 

داشته باشيم."   

هفته نامه پرشین
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن
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طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - عليرضا رياحی
امور وب سایت :  شيدا  عليزاده  

امور کامپیوتری:  امير پرهيز

از:  دکتر آرا - دکتر بيژن کيمياچی -  قارون   با تشکر 
رضا اَرميا - خانم دهقانيان -  

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

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

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

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
020 8453 7350 -020 8453 7351

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

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

با شاعران معاصر

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

امور آگهی ها و تبلیغات: ۰۲۰۸453735۰ - ۰7۸11۰۰۰455

حذف تاجیکستان 
و افغانستان از 
کشورهاى عضو 

پرونده نوروز
دفتر  کارشناسان  بررسی  از  پس 
طبيعی  و  فرهنگی  تاريخی،  آثار  ثبت 
نامه  پاسخ  فرهنگی  ميراث  سازمان 
به  يونسکو  ميراث جهانی  سوم کميته 

اين کميته ارسال شد.

تاريخی،  آثار  ثبت  دفتر  مديرکل 
ميراث  سازمان  طبيعی  و  فرهنگی 
گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی، 
اين  در  افزود:  مطلب  اين  بيان  ضمن 
نامه تعدادی سوال و پيشنهاد در مورد 
کشورهای  از  برخی  نوروز  پرونده 

حوزه نوروز آمده بود.

ادامه  در  علی آبادی  وکيل  حسينعلی 
خاطرنشان کرد: براساس گزارش های 
فرصت،  آخرين  در  اخيراً  موجود، 
درخواست  از  پس  نيز  هند  کشور 
با  نوروز،  پرونده  در  عضويت  مجدد 
ارائه مدارک و انجام تعهداتی به کميته 
کشورهای  به  يونسکو  جهانی  ميراث 

پرونده نوروز افزوده شد.
ابتدای  در  که  اين  به  اشاره  با  وی 
تشکيل پرونده نوروز، کشور هند نيز 
جزو کشورهای اين حوزه اعالم شده 
عدم  به  توجه  با  داشت:  اظهار  بود 
نيز  و  جلسات  در  کشور  اين  حضور 
ارائه مدارک و مستندات الزم به  عدم 
خواست يونسکو از فهرست کشورهای 
حوزه نوروز حذف شده بود اما اخيراً 
از  هند  درخواست سفير  و  پيگيری  با 
يونسکو، اين کشور مجدداً به فهرست 

کشورهای عضو در پرونده پيوست.

مديرکل دفتر ثبت آثار تاريخی، فرهنگی 
و طبيعی در پايان تأکيد کرد: متاسفانه 
کشور  دو  تاريخی،  سابقه  علی رغم 
مورد  در  تاجيکستان  و  افغانستان 
نوروزی،  متعدد  آيين های  و  مراسم 
کشور  دو  اين  عضويت  عدم  دليل  به 
به  بنا  معنوی  ميراث  کنوانسيون  در 
دستور يونسکو از فهرست کشورهای 

عضو پرونده نوروز حذف شدند. 

رهی معیری
فرزند  معيری  بيوک 
محمدحسن خان مويد خلوت 
و نوه » معير الممالک )نظام 
الدوله(« در دهم اردبيهشت 
ما 1۲۸۸ هجری خورشيدی 
جهان  به  چشم  تهران  در 
محمدحسن  پدرش  گشود. 
تولد  از  قبل  چندگاهی  خان 

رهی رخت به سرای ديگر کشيده بود. تحصيالت 
ابتدايی و متوسطه را در تهران به پايان برد، آنگاه 
به استخدام دولت درآمد و در مشاغلی چند انجام 
وظيفه کرد و از سال 1۳۲۲ رياست کل انتشارات و 
تبليغات وزارت پيشه و هنر منصوب گرديد. رهی 
از اوان کودکی به شعر و موسيقی و نقاشی عالقه 
و دلبستگی فراوان داشت و در اين هنر بهره ای به 
سزا يافت. هفده سال بيش نداشت که اولين رباعی 

خود را سرود:
کاش امشبم آن شمع طرب می آمد 
 وين روز مفارقت به شب می آمد 

آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست
  ای کاش که جاِن ما به لب می آمد 

در سال های آخر عمر در برنامه گل های رنگارنگ 
همکاری  پيرنيا  داوود  با  شعر  انتخاب  در  راديو، 
داشت و پس از او نيز تا پايان زندگی آن برنامه 
خود  حيات  طول  در  رهی  می کرد.  سرپرستی  را 
جمله  از  که  داشت  ايران  از  خارج  به  سفرهايی 
است: سفر به ترکيه در سال 1۳۳۶، سفر به اتحاد 
جماهير شوروی در سال 1۳۳7 برای شرکت در 
جشن انقالب کبير، سفر به ايتاليا و فرانسه در سال 
1۳۳۸ و دو بار سفر به افغانستان، يک بار در سال 
نهصدمين  يادبود  مراسم  در  شرکت  برای   1۳۴1
سال در گذشت خواجه عبداهلل انصاری و ديگر در 
در سال 1۳۴۶  انگلستان  به  عزيميت  سال 1۳۴۵، 
برای عمل جراحی، آخرين سفر معيری بود. رهی 
معيری که در سال 1۳۴7 خورشيدی در تهران طی 
از وی گرفته بود در  توان  تاب و  بيماری که  يک 
سن شصت سالگی بدرود حيات گفت و جامعه ادب 
و هنر را سوگوار نمودو وی در مقبره ظهيرالدوله 

شميران مدفون گرديده است 
سايه گیسو 

ای مشک سوده گيسوی آن سيمگون تنی ؟
يا خرمن عنبری يا بار سوسنی ؟

سون نه ای که بر سر خورشيد افسری 
گيسو نه ای که بر تن گلبرگ جوشنی 

زنجير حلقه حلقه آن فتنه گستری
شمشاد سايه گستر آن تازه گلشنی 

 بستی به شب ره من مانا که شبروی 
بردی ز ره دل من مانا که رهزنی 

گه در پناه عارض آن مشتری رخی 
 گه در کنار ساعد آن پرنيان تنی 

گر ماه و زهره شب به جهان سايه افکنند 
تو روز و شب به زهره و مه سايه افکنی 

دلخواه و دلفريبی دلبند و دلبری 
پرتاب و پر شکنجی پر مکر و پر فنی 

دامی تو يا کمند ؟ ندانم براستی 
دانم همی که آفت جان و دل منی 
از فتنه ات سياه بود صبح روشنم 

ای تيره شب که فتنه بر آن ماه روشنی 
 همرنگ روزگار منی ای سياه فام 

 مانند روزگار مرا نيز دشمنی 
ای خرمن بنفشه و ای توده عبير 

 ما را به جان گدازی چون برق خرمن ی
ابر سيه نه ای ز چه پوشی عذار ماه ؟
دست رهی نه ای ز چه او را بگردنی ؟
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وقتي ساليق 
شخصي بر منافع 
ملي ترجیح داده 

مي شود
در چارچوب  ايران شنبه شب  فوتبال  ملي  تيم 
حضور  در  جهاني  جام  مقدماتي  هاي  رقابت 
100 هزار تماشاگر خودي برابر عربستان تن 
در  بار  نخستين  براي  تا  داد  تلخ  شکستي  به 
طول تاريخ در تهران مقابل اين حريف ، قافيه 
را ببازد و صعودش به اين رقابت هاي معتبر 

در هاله اي از ابهام قرار گيرد.
داوري  به  کننده  تعيين  و  حساس  ديدار  اين 
آزادي  ورزشگاه  در  ژاپن  از  مورا  يوشي 
از  ايران  تيم  تهران برگزار شد و در حالي که 
تماشاگران  يکپارچه  حمايت  و  ميزباني  امتياز 
برخوردار و با يک گل از حريف خود پيش بود 
مقهور   ، پاياني  دقايق  در  ناکارايي  سبب  به   ،
هوشمندي و تفکرات اثر بخش" خوزه پسيرو" 
امتياز  سه  و  شد  عربستان  پرتغالي  سرمربي 

سرنوشت ساز را از کف داد.
گفت  در  کرات  به  بازي  اين  از  پيش  پسيرو 
وگو با رسانه ها اعالم کرده بود که از شيوه 

بازي تيم ايران و انديشه هاي علي دايي وقوف کامل دارد و با 
آشنايي کامل و مطالعه عميق ، تيمش را در تهران به ميدان خواهد 

فرستاد.
ايران را  تيم  تفکرات گذشته  با همان  ، علي دايي  نقطه مقابل  در 
مراد  وفق  بر  دقيقا  که  برگزيد  را  اي  و شيوه  کرد  ميدان  روانه 
ياران پسيرو بود .عقل سليم حکم مي کرد که سرمربي تيم ايران 
در اين بازي ، شيوه هجومي را انتخاب کند و وحيد هاشميان را 
از ابتدا در خط آتش قرار دهد ولي نبود يک مهاجم کالسيک در 
پيشاني خط حمله مانع از دستيابي ايران به گل در وقت نخست 

شد.
با ارسال توپ هاي هوايي و مواج  بارها  نيمه  اين  ايران در  تيم 
از سوي مهدوي کيا خطر ساز شد اما فقدان يک مهاجم سرزن 
باعث مي شد تا مدافعان حريف در کارهاي هوايي تفوق خود را 

به منصه ظهور برسانند.
و  هافبک خالق  کريمي  علي  محسوس  غيبت  به  ديگر  مهم  بحث 
تکنيکي بر مي گردد که انصافا جاي اين بازيکن محوري در بازي 

با عربستان خالي بود .
اما دايي بار ديگر ساليق شخصي را بر منافع ملي ترجيح داد و 
با وجود آنکه کريمي به دفعات براي حضور در اردوي تيم ملي 
اعالم آمادگي کرده بود ، سرمربي ايران از فراخواني وي امتناع 

کرد .
از سوي ديگر وي از وجود خسرو حيدري يکي ازآماده ترين هاي 
بازيکنان حاضر و آرش برهاني آقاي گل ليگ سود نبرد تا نظريه 
کارشناسان و نخبگان فوتبال ثابت شود که علي دايي همچنان به 
نظرات اهالي فن بي توجهي مي کند و به ساليق شخصي پايبند 

است .

ايران در بازي حساس شنبه شب ،حتي اسباب  ناکامي تيم ملي 
نارضايتي هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادي را فراهم 
آورد و آنان با تشويق بي امان علي کريمي و انتقاد شديد از دايي 

، اعتراض خود را ابراز داشتند.

در  که  داد  کف  از  را  امتياز حساس  در شرايطي سه  ايران  تيم 
بازي قبل نيز در تهران مقابل کره جنوبي به دليل اتکا به بازي 
احساسي، متوقف شده بود اما کادرفني تيم ملي بر تفکرات غلط 
تند عليه رسانه  با واکنش هاي  دايي  خود اصرار ورزيد و علي 
هاي ورزشي و صاحب نظران ، بارها و بارها نشان داد که مرغ 

او يک پا دارد!

ايران  بازي  سه  ويژه  به  اخير  درديدارهاي 
بود  هويدا  خوبي  به   ، آزادي  ورزشگاه  در 
که تيم ملي ما فاقد هارموني تيمي و وحدت 
تاکتيکي است که ماحصل آن برد خفيف دو 
بريک مقابل کره شمالي ، تساوي يک بر يک 
برابر کره جنوبي و شکست دو بريک مقابل 
پرشور  تماشاگران  حضور  در  عربستان 
وطني بود. اما نقاط تاريک تيم ايران نه تنها 
مرتفع نشد ، بلکه همچنان پابرجا ماند که علت 
اصلي اين ضعف هاي مفرط اين بود که کادر 
رسانه  و  خبره  کارشناسان  نظرات  به  فني 
هاي ورزشي ، بهاي الزم نمي داد و در برابر 

آن موضع مي گرفت .

تيم ملي   ، انگيز شنبه شب  با شکست عبرت 
چهارم  رده  در  و  کرد  سقوط  پله  يک  ايران 
جدول رده بندي گروه دوم ايستاد تا صعودش به مرحله نهايي 

جام جهاني ۲010 کم رنگ شود .

تيم ايران سه بازي ديگر پيش رو دارد که با امارات ته جدولي در 
تهران و با کره شمالي و کره جنوبي دو مدعي جدي گروه دوم در 
پيونگ يانگ و سئول نبرد خواهد داشت که اميد مي رود اين بار 
کادر فني دست از لجاجت و يک دندگي بردارد و با عنايت ويژه به 
ديدگاه هاي اهالي فن ، تيمي با صالبت و قبراق را روانه اين سه 

بازي تعيين کننده نمايد .

در  ملي  تيم  قطار  آنکه  براي  داد  راه  دل  به  شک  اي  ذره  نبايد 
 ، گيرد  قرار  موفقيت  ريل  روي  آتي  و حساس  بزرگ  پيکارهاي 
کادر فني مي بايست از اين ناکامي تلخ درس عبرت بگيرد و با 
دور ريختن انديشه هاي غلط ، بازيکنان بزرگ را در خطوط سه 

گانه به کار گيرد .

دايي بايد اين مهم را ملکه ذهن خود کند که مسابقاتي از اين دست 
، ميدان کسب تجربه نيست و بازيکناني مي توانند کفه ترازو را به 
سود تيم ملي فوتبال کشورمان رقم بزنند که از تجربه اي رفيع 

برخوردار باشند .
حذف تلخ تيم ملي فوتبال ايران در رقابت هاي مقدماتي جام 
جهاني ۲00۲ مي توانست براي کادر فعلي تيم کشورمان 
اما متاسفانه علي  تجارب ارزنده اي در بر داشته باشد 
او  تا  لجاجت کرد   " ميروسالو بالژويچ   " دايي همچون 
نيز چوب بي توجهي به نقدهاي منصفانه و راهکارهاي 

خيرانديشانه اهالي فن را بخورد.

کنار  اوج  در  را  عزيزي  خداداد   ، بالژويچ  زمان  آن  در 
خسرو   ، کريمي  وجود  از  دايي  نيز  بار  اين  و  گذاشت 
حيدري ، آرش برهاني و ... بهره نبرد و از همه بدتر اينکه 
نتوانست در خطوط سه گانه شادابي الزم را تزريق کند.

کرد  ثابت  عربستان  مقابل  شکست  اينکه  کالم  مخلص 
مياديني چون رقابت هاي مقدماتي جام جهاني جاي القاي 
تفکرات شخصي نيست و دايي اگر بنا دارد هوايي تازه 
در ريه هاي تيم ملي ايران تزريق کند ، مي بايست دست 
از انديشه هاي نادرست خود بردارد در غير اين صورت 
براي  دوست  فوتبال  ايراني  ها  ميليون  ارزوي  و  آمال 

صعود به جام جهاني همچون حباب خواهد ترکيد .
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خط فقر و 
آمارهاى 

نگران کننده
آمارها می گويند 1۵ ميليون ايرانی زير خط فقر هستند. آيا اين اعداد قابل 

اتکا هستند و بايد براساس آنها خبر ساخت.
آمارها می گويند مرز خط فقر در پايتخت برای هر خانوار به ۸00 هزار 
تومان در ماه رسيده است. آيا بايد اين اعداد را با قطع و يقين پذيرفت يا 
بايد به ديده ترديد در آنها نگريست؟ وقتی وزارت رفاه متولی اصلی اين 
حوزه سکوت می کند چاره يی جز اعتماد به ارقام نيست. مسووالن اين 
وزارتخانه می گويند خط فقر موضوعی بی نهايت سياسی است و نبايد 

افکار عمومی از آن آگاه شود.
از زاويه يی حق با آنهاست. اين موضوع سياسی است چون به شهروندان 
متر و معياری به دست می دهد تا مهم ترين شعار دولت فعلی را با آن 
و  اجتماعی  عدالت  شعار  با  شد  موفق  نژاد  احمدی  آقای  بزنند.  اندازه 
آوردن پول نفت سر سفره مردم دل توده ها را بربايد و بر همه رقبا 
پيشی بگيرد اما اکنون وقتی اعالم شود در زمان تصدی او بر رياست 
با  يافته و حتی  افزايش  افراد زير خط فقر در کشور  قوه مجريه تعداد 
او  بر  فقر گذشت مردم  از سد  توان  نمی  نيز  تومانی  حقوق ۸00 هزار 
خرده می گيرند که پس آن همه حرف از دولت عدالت گستر چه شد و آن 

همه شعار برای چه بود.
در اين ميان اليحه هدفمند کردن يارانه ها نيز باری بر دوش دولت شد. 
اقتصادی  تحول  با تصويب طرح  بود  داده  مردم وعده  به  نژاد  احمدی 
کاری خواهد کرد تا يارانه ها به شکلی منطقی تنظيم شوند و پنج دهک 
درآمدی جامعه بيش از سايرين از آنها منتفع شوند. اما گره زدن بودجه 
به مراعا  را  اين اليحه  اين اليحه موجب شد مجلس  به تصويب  کشور 
اين  بگذارد و زمان بيشتری برای مطالعه کارشناسی آن طلب کند. در 
ميان مردم ماندند و تورم ۲۶ درصدی افسارگسيخته و مخارج کمرشکن 
روزهای نوروزی به عالوه خوشبينی های انتزاعی دولت و وعده هايی 
مکرر برای عملی نشدن.شايد با ذره بين هم نتوان نقطه مثبت برجسته يی 
در کارنامه وزارتخانه رفاه طی چهار سال گذشته يافت. آگاهان سياسی 
بر اين عقيده اند که اگر احمدی نژاد برای بار دوم رای بياورد نخستين 
وزيری که از کابينه او حذف خواهد شد عبدالرضا مصری وزير رفاه 

است. 
داشت  خود  کارنامه  در  را  امداد  کميته  در  کار  سابقه  چون  مصری 
طی دوران وزارتش سعی کرد بودجه های مربوط به معلوالن و زنان 
سرپرست خانوار را از بهزيستی بگيرد و به کميته امداد اختصاص بدهد 

اما مجلس با اين موضوع موافقت نکرد و وزير را ناکام گذاشت.
از زاويه يی ديگر می تواند اصاًل  ايرانی زير خط فقر  آمار 1۵ ميليون 
سياسی نباشد و ما خبرنگاران آرزو می کنيم کاش اين گونه نبود. می 
با اين موضوع را با شجاعت افشا کرد  توان همه آمار و ارقام مرتبط 
نيز در کنارش  را  فقر  برای کاهش  ارائه شده  و در عوض راهکارهای 
برشمرد. نخستين وزير رفاه در ايران معتقد است مساله خط فقر اساسًا 
از همين  نيز  در همه کشورها  و  است  اقتصادی   - اجتماعی  يی  مساله 
زاويه به آن نگريسته می شود و به هيچ عنوان محملی برای سرکوبی 
حزب يا دولتی به شمار نمی رود. اما اينجا ايران است و هر ماجرايی با 
دورترين نسبت ها از سياست به راحتی به اين مبحث آلوده می شود.   
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تدابیر بي سابقه امنیتي براي 
نشست گروه ۲۰ در لندن

لندن که پنجشنبه دوم آوريل )1۳ فروردين( ميزبان نشست سران گروه ۲0 است؛ تدابير شديد امنيتي 
بي سابقه اي را در پايتخت انگليس اعمال کرده است

به گزارش شبکه تلويزيوني يورونيوز، تدابير امنيتي حساسيت ها را به شدت در اين شهر افزايش داده 
است تا حدي که در پي گزارش کشف شيئي مشکوک، بانک مرکزي انگليس روز گذشته تخليه شد. 

شبکه اي از ده هزار دوربين مدار بسته براي تامين امنيت لندن مورد استفاده قرار گرفته است و نيروهاي 
امنيتي آماده رويارويي با واقعه تروريستي يا تظاهرات خشونت آميز هستند.

پنج هزار مامور امنيتي هم اينک در لندن مستقرند و سي و پنج هزار مامور ديگر نيز در آماده باش کامل 
از متخصصان  لندن مي گويد بسياري  به سر مي برند.استيو سوين رئيس سابق پليس ضد تروريستي 
سالح هاي گرم براي رويارويي با تيراندازان احتمالي بسيج شده اند، همچنين سگ هايي که مواد منفجره 
را شناسايي مي کنند مورد استفاده قرار گرفته اند و کنترل ها تشديد شده است و کارشناسان محافظت از 
گروه ها و گشت هاي دريايي و هوايي و افسران بلندپايه حضور دارند. وي ادامه داد مجموعه نيروهاي 

پليس لندن تالش بي وقفه اي را اغاز کرده است. 
از اوباما را برعهده خواهند داشت. خودرويي  انگليس نيز محافظت  دويست مامور سازمان هاي مخفي 
که اوباما با آن تردد خواهد کرد قادر است حتي در برابر شليک راکت مقاومت کند. همه سران کشورها 

همچنين از خدمات سازمان هاي امنيتي کشورهاي خود نيز برخوردار خواهند بود
از گروه هاي  تظاهرات مخالفان جهاني شدن هستند. بسياري  نگران  به شدت  امنيتي همچنين  نيروهاي 

معترض نحوه تظاهرات خود را مخفي نگاه داشته اند. 
برخي از سازمان هاي مدافع محيط زيست افراط در تامين امنيت را محکوم کرده اند و گفته اند تا اخرين 
لحظه مکان تظاهرات خود را مخفي نگه خواهند داشت و آن را از طريق پيامک و اينترنت به فعاالن خود 
اعالم خواهند کرد. از بانکداران نيز دعوت شده است لباس هاي رسمي خود يعني کت و شلوار کراوات را 

امروز به تن نکنند تا هدف حمالت معترضان و مخالفان جهاني شدن قرار نگيرند. 

اين در حالي است که اغلب ناراضيان جهان به شدت عليه بانک ها و نهادهاي مالي خشمگين هستند و به 
شدت به محافل سياسي قدرت هاي بزرگ در زمينه اعطاي کمک هاي مالي و پاداش هاي کالن به مديران 
بانک ها اعتراض دارندگروه ۲0 متشکل از وزراي دارايي و روساي بانک هاي مرکزي 19 کشور آرژانتين، 
عربستان،  روسيه،  مکزيک،  ژاپن،  ايتاليا،  اندونزي،  هند،  آلمان،  فرانسه،  چين،  کانادا،  برزيل،  استراليا، 

آفريقاي جنوبي، کره جنوبي، ترکيه، انگليس، اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا است.

مرگ 3 نظامی افغان در انفجار بمب
انفجار بمب کنارجاده ای در شرق افغانستان سه کشته و چهار زخمی برجا گذاشت. ارتش امريکا در 
بيانيه ای اعالم کرد اين بمب در مسير يک خودروی گشتی نظاميان افغان در منطقه گاردز در استان پکتيا 
منفجر شد که سه نظامی کشته و چهار تن ديگر زخمی شدند. در پی اين انفجار شش تن بازداشت شده 
اند. اين انفجار در حالی روی داد که مقامات افغانستان از راهبرد جديد امريکا برای کاهش خشونت های 

روزافزون در اين کشور از جمله افزايش نيروهای افغان تقدير کردند.

کره شمالی درصدد پرتاب يك موشك میان برد
يک روزنامه ژاپنی روز يکشنبه نوشت کره شمالی آماده می شود يک موشک بالستيک تقريبًا ميان برد را 
به فضا پرتاب کند. اين موشک جدا از راکت دوربردی است که اين کشور گفته است ماه آينده پرتاب می 
کند. سانکی شيمبون در حالی اين گزارش را منتشر کرد که کره شمالی در حال آماده شدن برای پرتاب 
يک ماهواره مخابراتی در فاصله روزهای چهارم تا هشتم آوريل است که کشورهای منطقه می گويند 
عماًل در حکم آزمايشی برای موشک دوربرد اين کشور يعنی تائه پودونگ دو خواهد بود که احتمال داده 

می شود اکنون مدتی است بر روی سکوی پرتاب قرار گرفته است.

تظاهرات مردم در ۶ پايتخت 
اروپايی علیه نشست گروه۲۰

در آستانه برپايی نشست گروه۲0 که برای بررسی و حل بحران اقتصادی جهانی در لندن تشکيل 
خواهد شد، پايتخت های اروپايی شاهد اعتراض های گسترده مردمی به اين نشست بودند.

به گزارش خبرگزاری ها برپايی نشست گروه۲0 با حضور سران کشورهای مختلف جهان در روز 
پنجشنبه با اعتراض گسترده مردم شهرهای لندن، رم، وين، برلين، فرانکفورت، پاريس و مادريد 
روبه رو شده است. دهها هزار نفر که تعدادشان ۵0 هزار نفر ذکر شده است در اعتراض به وضع 
عنوان  با  خيريه  پنجاه سازمان  و  يکصد  کردند.  راهپيمايی  لندن  در  زيست  محيط  و  بيکاری  فقر، 
»مردم را در اولويت قرار دهيد« راهپيمايی لندن را سامان دادند و سخنرانان اين تظاهرات مردمی 
از رهبران گروه ۲0 خواستند به فکر عدالت جهانی باشند و برای کاهش آالم مردمی که از بحران 
جاری اقتصادی رنج می برند، چاره بينديشند. عالوه بر اهالی لندن شماری از مخالفان نظام سرمايه 
داری و اعضای اتحاديه های کارگری، هواداران محيط زيست و مخالفان جنگ نيز از ديگر شهرهای 
انگليس و نيز شماری از هواداران ريشه کنی فقر و عدالت جويان از ديگر کشورهای اروپايی در اين 
راهپيمايی شرکت داشتند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اين هفته نيز تظاهرات عظيمی در برابر 
سفارت امريکا و محل برگزاری اجالس گروه ۲0 در لندن برگزار خواهد شد. در آلمان نيز هزاران 
و  برلين  های شهرهای  خيابان  در   ۲0 گروه  اعضای  اقتصادی  های  به سياست  اعتراض  در  نفر 

فرانکفورت راهپيمايی کردند.
در تظاهرات برلين که از سوی احزاب راديکال چپ، سنديکاهای کارگری و گروه های حامی محيط 
زيست برنامه ريزی شده بود، تعداد قابل توجهی از کارگران و کارمندان بيکار وجويای کار ديده می 
شدند. در فرانکفورت نيز بيش از 1۵ هزار نفر در اعتراض به برگزاری اين نشست و تصميماتی که 
قرار است در آن اتخاذ شود، تظاهرات کردند. اين در حالی است که همزمان با برگزاری اين تظاهرات 

پليس بانک های مهم اين شهر را به محاصره خود درآورده بود.
و  برلين  شهرهای  در   ۲0 گروه  نشست  عليه  تظاهرکنندگان  از  تعدادی  است  حاکی  ها  گزارش 

فرانکفورت آلمان توسط پليس اين کشور دستگير شدند.
در شهر وين نيز هزاران معترض که پليس شمار آنها را بيش از شش هزار نفر و سازمان دهندگان 
تظاهرات حدود ۲0هزار تن برآورد کردند، با سر دادن شعارهايی عليه جهانی سازی و در حمايت 
از تشديد مقررات مالی، در مرکز اين شهر راهپيمايی کردند. در رم پايتخت ايتاليا هم تظاهرکنندگان 
با پرتاب رنگ های قرمز، تخم مرغ و بمب های دودزا به سوی بانک ها، شرکت های بيمه و آژانس 
های دولتی اعتراضات خود را اعالم داشتند. دانشجويان و فعاالن چپگرا از جمله شرکت کنندگان در 
اين تظاهرات بودند. پاريس نيز شاهد تظاهرات هزاران نفری مردم بود. شهر مادريد هم تظاهرات 
مشابهی را شاهد بود. اين در حالی است که جوبايدن، معاون رئيس جمهور امريکا از تظاهرکنندگان 
خواسته است به دولت هايشان فرصت دهند که در اين نشست به بررسی مسائل مالی و بحران مالی 
جهانی بپردازند. وی که برای حضور در کنفرانسی در شيلی به سر می برد، اظهار داشت: اميدوارم 
که تظاهرکنندگان به ما فرصت دهند و به آنچه که می گوييم گوش دهند و ما بتوانيم برای آنها به 
صراحت اعالم کنيم که با طرح ها و پيشنهادهايی جدی و کارآمد نشست گروه۲0 را ترک می کنيم.

الزم به ذکر است نشست گروه۲0 روز پنجشنبه در شرايطی برگزار می شود که خبرها حاکی از آن 
است که چند کشور اروپايی از جمله فرانسه و آلمان از قبول درخواستهای امريکا مبنی بر پرداختن 
به اين بحران با محرکهای مالی بيشتر به جای تنظيم و تعديل، طفره می روند. اما دنيس مک دوناف 
معاون مشاور امنيت ملی امريکا در يک کنفرانس تلفنی خطاب به خبرنگاران ادعا کرد برخالف آنچه 
در مطبوعات نقل شده است ،هيچ نشانه ای مبنی بر وجود اختالف بين کشورهای همپيمان وجود 
ندارد. امريکا همواره از اروپا خواسته است طرح های محرک های مالی را برای مقابله با اين رکود 
اقتصادی تقويت کند اما فرانسه ، آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اين پيشنهاد را رد کرده اند. در 
همين حال برخی کارشناسان و اقتصاددانان امريکايی معتقدند مناسبات اقتصادی جهان با توجه به 

بحران اقتصادی فعلی دچار تحوالت و تغييرات اساسی خواهد شد.
تاکنون چندين دولت و بسياری از تحليلگران و کارشناسان خواستار تغييرات نظام مند در مناسبات 
و نظام های اقتصادی جهان شده اند اما امريکا و برخی کشورهای عضو اتحاديه اروپا بر سر اينکه 
با بحران اقتصادی فعلی در جهان چگونه بايد مواجه شد اختالف نظر دارند. برخی اقتصاددانان به 
دولت ها در خصوص اجرای سياست های حمايت گرايانه هشدار داده اند. دولت های اروپايی نيز از 

اين نگرانند که بسته های محرک اقتصادی امريکا موجب افزايش شديد نرخ تورم شود.

بدبینی اعراب به نتايج اجالس
 سران عرب

نتايج اجالس  به  افکار عمومی کشورهای عربی  داد  الجزيره نشان  نتايج نظرسنجی شبکه خبری 
اعالم  قطر  الجزيره  تلويزيونی  شبکه  رسانی  اطالع  پايگاه  نيستند.  خوشبين  قطر  در  عرب  سران 
کرد همزمان با برگزاری بيست و يکمين اجالس سران کشورهای عربی در دوحه قطر، جديدترين 
نظرسنجی خود را به ديدگاه اعراب نسبت به نتايج اين اجالس اختصاص داد. بيش از ۸1درصد 
از  تنها کمتر  نبودند و  نتايج اجالس سران عرب خوشبين  به  اين نظرسنجی،  شرکت کنندگان در 
19درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی در اين باره ابراز خوشبينی کرده اند. افکار عمومی عرب 
سالهاست به دستاوردهای اجالس سران خود بدبين و از آنها نااميد هستند، زيرا سران عرب به 
دليل اختالفات عميق و دو دستگی، مدتهاست که نتوانستند در قبال هيچ يک از بحران ها و مشکالت 

اساسی اعراب موضعی قاطع و يکپارچه اتخاذ کنند.
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استفاده امريکا از نظامیان 
براى آزمايش داروهاى 

جديد
يک رسانه امريکايی از استفاده اياالت متحده از نظاميان 
جديد  درمانی  روشهای  و  داروها  آزمايش  برای  خود 
روزنامه  اينترنشنال،  يونايتدپرس  گزارش  به  داد.  خبر 
روشهای  انجام  از  گزارشی  در  بالتيمورسان  امريکايی 
پزشکی تجربه نشده و داروهای جديد روی زخمی های 
از  غربی  رسانه  اين  داد.  خبر  افغانستان  و  عراق  جنگ 
آزمايش لباس های ضدگلوله، داروهای ضدخونريزی و 
روشهای تزريق خون جديد بر روی نظاميان امريکايی 
درگير جنگ در افغانستان و عراق خبر داد. بالتيمورسان 
در  شده  استفاده  درمانی  روشهای  از  استفاده  عدم  از 
معمولی  بيمارستانهای  در  امريکايی  نظاميان  درمان 
هوشی  بی  بخش  رئيس  بلک  الن  دکتر  داد.  گزارش 
بيمارستان نظامی ارتش امريکا در بغداد گفت: من فکر 
امريکايی  از نظاميان  می کنم صدمات وارده به بعضی 

ناشی از داروهاست.

کاخ سفید خواستار استعفاى 
رئیس جنرال موتورز شد

يکی از مسئوالن دولتی امريکا اعالم کرد کاخ سفيد به 
از  تا  است  آورده  فشار  موتورز  جنرال  شرکت  رئيس 
مقام خود استعفا دهد. اين درخواست درحالی صورت 
گرفته که باراک اوباما رئيس جمهور امريکا ديروز طرح 
اصالح ساختار دو شرکت جنرال موتورز و کرايسلر را 
اين شرکت  کرد.  ارائه  دولت  اضافی  های  وام  ازای  در 
امريکا  از دولت  ها عالوه بر وام 17 ميليارد دالری که 
دريافت کرده اند، خواستار ۲1 ميليارد و ششصد ميليون 

دالر ديگر شده اند. 

شیوع سرطان بخاطر بمباران 
هاى ناتو در بالکان 

به  ناتو  نيروهای  يورش  از  دهه  يک  گذشت  وجود  با 
پيامدهای  از  هنوز  مناطق  اين  مردم  سابق  يوگسالوی 
می  رنج  ممنوعه  های  سالح  از  ناتو  نيروهای  استفاده 
بمب  از  ناتو  استفاده  گويند  می  مناطق  اين  مردم  برند. 
گسترده  شيوع  باعث  اکتيو  راديو  مواد  به  آلوده  های 
است.  شده  هرزگوين  و  بوسنی  در  سرطان  انواع 
نيروهای ناتو از ماه مارس 1999 به مدت سه ماه اهدافی 
را در جمهوری يوگسالوی سابق به بهانه پايان دادن به 
ولی  کردند  بمباران  زمان  آن  در  جاری  های  خشونت 
بعد  بمباران شده يک سال  مرگ و مير ساکنان مناطق 
های سرطانی  بيماری  اثر  بر  و  ناتو  نيروهای  حمله  از 

شروع شد.

ژاپن از استقرار موشك هاى 
ضد موشك در توکیو خبر داد

ارتش ژاپن در واکنش به پرتاب احتمالی موشک دوربرد 
در  موشک  ضد  های  موشک  استقرار  از  شمالی  کره 
توکيو و مناطق اطراف اين شهر خبر داد. مقامات آگاه 
های  سامانه  اين  کردند:  اعالم  ژاپن  دفاع  وزارت  در 
دفاع  وزارت  ساختمان  برابر  در  پاتريوت  ضدموشکی 
مستقر شده اند. جهت گيری اين موشک اندازها به سوی 
شمال غربی است که احتمال شليک موشک کره شمالی 
وجود دارد. موشک اندازهای ديگری نيز در پايگاه های 
نظامی ژاپن در سايتاما در شمال توکيو و در شيبا در 

جنوب شرقی پايتخت ژاپن مستقر شده اند.

هشدار پلیس تايلند به معترضان 
روز  پنجمين  برای  تايلند  دولت  معترضان  که  درحالی 
تهديد  پليس  اند،  کرده  محاصره  را  دولت  مقر  متوالی 
سابق  وزير  نخست  شيناواترا  تاکسين  هواداران  کرد 

اعالم  تايلند  پليس  کرد.  خواهد  متفرق  را  کشور  اين 
کرد تظاهر کنندگان اجازه ندارند مانع از ورود ابيسيت 
دفتر  به  وی  دولت  اعضای  يا  وزير  نخست  وجاجيوا 
نخست وزيری در مرکز بانکوک شوند. اين بيانيه افزود: 
در غير اين صورت پليس به تدريج کنترل افراد معترض 
را به دست می گيرد و ابتدا فقط از ايجاد حصار استفاده 
فرد  هزار  کرد حدود سه  بينی  پيش  پليس  کرد.  خواهد 
معترض اوايل روز دوشنبه مقابل دفتر نخست وزيری 
حضور داشتند. در عين حال تعداد افراد معترض شب ها 
برای گوش دادن به سخنرانی های تاکسين به ۳0 هزار 

نفر می رسد.

دمشق جنگنده هاى پیشرفته 
میگ 31 اى از مسکو دريافت 

می کند
دفاعی  اطالعات  آژانس  رئيس  ماپلز،  دی  مايکل  ژنرال 
پنتاگون اوايل ماه جاری به سنای امريکا خبر داد دمشق 
در آينده نزديک جت های جنگنده پيشرفته ميگ ۳1 ای 
ژنرال  پست،  جروزالم  نوشته  کرد.به  خواهد  دريافت 
ماپلز که در آينده نزديک برکنار می شود به کميته سنا 
قرار  دفاعی  وضعيتی  در  همچنان  سوريه  ارتش  گفت: 
دارد و سطح آن پائين تر از نيروهای اسرائيل است اما 
اين کشور در حال ارتقای موشک ها، راکت ها، تجهيزات 
ضدتانک، هواپيماها و تسليحات دفاع هوايی است. وی 
افزود: قراردادهای اخير سوريه برای محموله های آينده 
جت های جديد ميگ ۳1 ای و نيز ميگ های ۲9 ام و ام ۲ 

را شامل می شود.
برای  روسيه  قصد  از  اند  گفته  اسرائيل  دفاعی  مقامات 
اند  نشده  متعجب  به سوريه  پيشرفته  های  فروش جت 
اما از اين ابراز نگرانی کرده اند که اگر اين قرارداد تحقق 

يابد، موازنه قدرت را در منطقه تغيير دهد.
اکنون  هم  سوريه  است  گفته  اسرائيلی  مقامات  از  يکی 
دارای نيروی هوايی قديمی مبتنی بر ميگ های از دور 
خارج شده است که اگر سوريه ميگ های جديد ۳1 را 
دريافت کند اين مسئله تهديدی جدی برای نيروی هوايی 
بود.اين هواپيما، جنگنده رهگير سنگين  اسرائيل خواهد 
برابر سرعت  تا سه  تواند  می  که  است  ای  موتوره  دو 
فاصله  تا  را  هدف  چندين  همزمان  و  کند  پرواز  صوت 
1۸0 مايلی هدف قرار دهد. گزارش ها درباره اين معامله 
در سال ۲007 مطرح شده بود اما مسکو به سرعت آنها 
تسليحاتی  تجارت  انحصاری  شرکت  و  کرد  تکذيب  را 
روسيه روزوبورون اکسپورت در بيانيه ای اعالم کرد 
روسيه هيچ برنامه ای برای تحويل جت های جنگنده به 

سوريه ندارد.

يمن 5 فرد تحت تعقیب را به 
عربستان تحويل داد

اين کشور  مقامات  کرد:  فاش  يمنی  يک مسئول رسمی 
پنج نفر از افرادی را که تحت پيگرد امنيتی هستند، پس 
اند. اين پنج نفر در  از دستگيری تحويل عربستان داده 
فهرست ۸۵ نفری از افراد تحت تعقيب در يمن قرار دارند. 
وزارت کشور يمن پيش از اين اعالم کرده بود نهادهای 
امنيتی اين کشور، در دو روز گذشته 1۶ نفر را که تحت 

پيگرد هستند، در شرق يمن دستگير کرده اند.

مرگ 3 نظامی افغان در 
انفجار بمب

انفجار بمب کنارجاده ای در شرق افغانستان سه کشته 
و چهار زخمی برجا گذاشت. ارتش امريکا در بيانيه ای 
اعالم کرد اين بمب در مسير يک خودروی گشتی نظاميان 
افغان در منطقه گاردز در استان پکتيا منفجر شد که سه 
نظامی کشته و چهار تن ديگر زخمی شدند. در پی اين 
انفجار شش تن بازداشت شده اند. اين انفجار در حالی 
امريکا  راهبرد جديد  از  افغانستان  مقامات  که  داد  روی 
اين کشور از  برای کاهش خشونت های روزافزون در 

جمله افزايش نيروهای افغان تقدير کردند.

در حمله به مرکز آموزش پليس در الهور رخ داد

گروگانگیرى ۸ساعته صدها 
پلیس در پاکستان

  گروه بين الملل- پس از ۸ساعت اضطراب و دلهره در الهور، پليس امنيتی پاکستان 
موفق شد عامالن حمله به يک مرکز آموزش پليس در الهور که صدها پليس را در اين 
مرکز آموزشی گروگان گرفته بودند، دستگير و کنترل مرکز را در دست بگيرد. حمله 

اين تروريست ها 1۲0کشته و مجروح برجای گذاشت.
به گزارش شبکه خبری الجزيره ۳ روز پس از اعالم راهبرد اوباما درباره پاکستان و 
استقبال دولت اسالم آباد از سياست های جديد کاخ سفيد، مهاجمان که تعداد آنها ۲۲ 
نفر تخمين زده شده است ساعت ۳0/ 7 دقيقه صبح ديروز در حالی که برخی از آنان 

لباس پليس پاکستان را به تن داشتند، وارد مرکز آموزش پليس پاکستان شدند. 
در اين حمله که گفته می شود عمليات آن مشابه حمالت بمبئی در ماه نوامبر ۲00۸ 
است، مهاجمان پس از ورود به مرکز يادشده اقدام به پرتاب نارنجک به ميان سربازان 
و بستن آنها به رگبار کردند و نيروهای پليس را که در اين مرکز آموزش می ديدند و 

گفته می شود تعداد آنها بالغ بر ۸00 نفر است، به گروگان گرفتند.
مدتی پس از آغاز تيراندازی، واحدهای زبده نظامی همراه با تعدادی نفربر زرهی به 
محل اعزام شدند و به مقابله با مهاجمان پرداختند و هلی کوپترهای ارتشی نيز جريان 
و زخمی  اجساد کشته شدگان  نيز  تلويزيونی  گرفتند. تصاوير  نظر  زير  را  درگيری 
های حادثه را در اطراف ميدان مشق اين مرکز نشان دادند. در مورد چگونگی نفوذ 
مهاجمان به اين محل گزارش دقيقی مخابره نشده اما از قول يکی از منابع محلی نقل 
توانستند وارد مرکز آموزشی  پليس  اونيفورم های  از  با استفاده  افراد  اين  شده که 

شوند.
به اين ترتيب که آنان ابتدا با لباس نظامی دولتی وارد اين مرکز شدند و سپس ۵ انفجار 
به وقوع پيوست. ممتاز سوکرا معاون پليس الهور نيز به خبرنگاران گفت: برای بيرون 
کشيدن گروگانگيران از گاز اشک آور استفاده کردند و عمليات اصلی برای بازپس 

گيری اين مرکز آموزشی نيز آغاز شد.
در ساعت نخستين اين حمله مشاور نخست وزير پاکستان در واکنش به حمله افراد 
های  گروه  کار  حمله  اين  احتمااًل  گفت:  الهور  در  پليس  آموزشی  مرکز  به  ناشناس 

تروريستی از جمله لشکر جهنگوی است.
ملک رحمان گفت: اعضای گروه تروريستی لشکر جهنگوی از قبل آموزش ديدند و 
در اقدامات تروريستی مهارت دارند و سازمان های امنيتی پاکستان از روش حمالت 
تروريستی آنها کاماًل آگاه است. گروه تروريستی و منحله لشکر جهنگوی که شاخه 
نظامی سپاه صحابه پاکستان است پيش از اين در صدها حمله فرقه ای در اين کشور 

دست داشته است.
رئيس  از  نقل  به  پيامی  در  همچنين  پاکستان  کشور  وزارت  ملک سرپرست  رحمان 
جمهوری و نخست وزير اين کشور اعالم کرد بنا به دستور زرداری و گيالنی مرتکبين 

چنين جناياتی بايد به اشد مجازات محکوم شوند.
آصف علی زرداری، رئيس جمهور پاکستان و يوسف رضا گيالنی، نخست وزير اين 
کشور در بيانيه های جداگانه حمله مذکور را محکوم کردند و »آصف علی زرداری« 
به نيروی امنيتی اين کشور دستور داد که هر چه سريع تر اين عمليات را خاتمه دهند 

و تروريست هايی که در داخل اين مرکز سنگر گرفته اند، دستگير کنند.
مقامات هند نيز حمله مسلحانه به دانشکده پليس را در شهر الهور در شرق پاکستان 

محکوم کردند و آن را تهديدی برای منطقه دانستند.
پايان گروگانگيری

سرانجام ساعت ۳0/ 1۵دقيقه ديروز رحمان ملک، مشاور نخست وزير پاکستان خبر 
داد نيروهای نظامی اين کشور موفق شدند با استفاده از هلی کوپترهای جنگی با نفوذ 
به داخل ساختمان، تروريست ها را هدف قرار داده و به گروگانگيری ۸ساعته آنها 
پاکستان  امنيتی  مأموران  که توسط  هايی  تروريست  از  يکی  افزود:  خاتمه دهند.وی 
دستگير شده از اهالی ايالت سرحد پاکستان و پشتون زبان است و چهار تروريست 
ديگر کشته شده اند. اين مقام پاکستان گفت نظاميان و مأموران امنيتی کنترل کامل 

ساختمان آموزشی پليس در حومه شهر الهور را به دست گرفته اند. 
با اين حال منابع خبری پاکستان می گويند بيشتر تروريست ها که گفته می شود تعداد 

آنها دست کم 1۲نفر بوده اند در درگيری با نظاميان پاکستان کشته شده اند.
اوباما: امريکا قصد اعزام نيروی زمينی به پاکستان ندارد

رئيس جمهور امريکا مدعی شد که امريکا به دنبال اهداف وااليی در پاکستان است که 
در استراتژی جديد آن مطرح شده است اما واشنگتن قصدی برای اعزام نيروی زمينی 
به اين کشور ندارد. باراک اوباما در گفت وگو با شبکه تلويزيونی »سی بی اس« امريکا 
پاسخگويی  برای  آباد  اسالم  دولت  از  بيشتری  انتظارات  که  داد  پاکستان هشدار  به 
درباره گروه های شورشی و مبارزه با نيروهای القاعده و طالبان دارد. اوباما ادامه 
داد: »مهمترين هدف استراتژی جديدش درباره پاکستان، کمک به اين کشور در زمينه 
مبارزه با گروه های تندرو است و امريکا نيز خواستار تمرکز مجدد بر گروه القاعده 

و ارزيابی تحرکات آنان است.« 
جاسوسی  و  اطالعات  سازمان  به  گذشته  روز  امريکا  جنگ  وزارت  ديگر،  سوی  از 
همچون  شورشی  گروههای  با  خود  ارتباط  گونه  هر  که  داد  هشدار   )ISI(پاکستان
طالبان، القاعده و لشکر طيبه را قطع و از ارائه هر گونه کمک، بويژه کمکهای نظامی 

به آنها خودداری نمايد. 
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سال ۲۰۰۹ سال 
انتخابات در 

جهان
ترجمه؛ ايليا جزايری

پايانی  روزهای  که  عراق  های  استان  اداری  شوراهای  انتخابات 
در  انتخابات  از  يی  سلسله  آغازگر  شد،  برگزار   ۲009 ژانويه 
از  سلسله  اين  ميالدی  جاری  سال  در  که  بود  مختلف  کشورهای 
انتخابات می تواند اوضاع جهان را به سوی بهتر شدن يا بدتر شدن 

سوق دهد.
انتخابات پارلمان اسرائيل هم دهم فوريه برگزار می شود. همچنين 
ژوئن  ماه  در  جمهوری  رياست  انتخابات  برگزاری  شاهد  ايران 
خواهد بود. در لبنان، افغانستان، هند، آلمان و آفريقای جنوبی هم 
انتخابات مهمی در سال جاری ميالدی برگزار خواهد شد. نمايی کلی 

از اين ايستگاه های انتخاباتی تقديم می شود. 

 عراق؛ انتخابات شوراهای اداری استان ها در ۳1 ژانويه و انتخابات 
پارلمانی در ماه دسامبر

ژانويه  ماه  اواخر  در  عراق  های  استان  اداری  انتخابات شوراهای 
انتخابات مشابه در سال ۲00۵، بسيار آرام برگزار  با  در مقايسه 
شد. تعداد زيادی از عرب های سنی مذهب که انتخابات گذشته را 
تحريم کرده بودند، در اين انتخابات شرکت کردند؛ اقدامی که شانس 
عراق را برای حفظ تماميت ارضی خود و يکپارچه ماندن افزايش 

می دهد. 
با پيروزی بر  از نيروهای سياسی عراق  انتخابات تعدادی  اين  در 
برخی احزاب دينی که در دوره های گذشته بر عرصه سياسی اين 
کشور مسلط بودند، دستاوردهايی محقق کردند. عراقی ها برخی از 
احزاب دينی را متهم می کنند که در سال های ۲00۶ و ۲007 عراق 
را به آستانه جنگی داخلی کشاندند. انتظار می رود منطقه خودمختار 
کردستان در شمال عراق زمان برگزاری انتخابات شوراهای اداری 
داليلی  بر  بنا  کند.  مشخص  خود  حاکميت  تحت  استان  سه  در  را 
آينده  مه  ماه  کردستان  منطقه  پارلمانی  انتخابات  است  قرار  ويژه 
برگزار شود. در استان نفت خيز کرکوک اما به دليل اختالف بر سر 
نظام انتخاباتی در آن و سهميه اقوام مختلف در شورای اداری اش، 
انتخابات شوراها برگزار نشد. کردها خواستار پيوستن کرکوک که 
يک ترکيب متنوع نژادی و قوميتی را در خود جای داده به مناطق 
تحت حاکميت خود هستند. با موفقيت عراقی ها در دوری از تنش بر 
سر نتايج انتخابات شوراهای اداری استان ها، زمان خروج نيروهای 
امريکايی از عراق به جلو می افتد. بسياری از ناظران معتقدند نتايج 
انتخابات ژانويه نموداری است از نتايج انتخابات پارلمانی عراق که 
دسامبر آينده برگزار خواهد شد. اين خود می تواند خبر خوبی برای 
نوری مالکی نخست وزير عراق باشد که ائتالف وابسته به او پيروز 

بزرگ انتخابات شوراهای اداری استان ها بود.

 اسرائیل؛ انتخابات پارلمانی دهم فوريه
پس از جنگ غزه، رای دهندگان اسرائيل قادر خواهند بود نظر خود 
را درباره آينده روابط اسرائيلی- فلسطينی ابراز کنند. احزاب ميانه 
رو کاديما و راستگرای ليکود نظر خود را درباره مذاکره با فلسطينی 
در  اند.  کرده  اعالم  است،  آن  ميانجی  امريکا  متحده  اياالت  که  ها 
حالی که تزيپی ليونی رهبر حزب کاديما متعهد شده است مذاکرات 
با فلسطينی ها را پيش ببرد، بنيامين نتانياهو رهبر حزب ليکود می 
گويد در سياست خارجی بر پشتيبانی از اقتصاد فلسطينی متمرکز 
خواهد شد. او در عين حال اما با هرگونه مذاکره بر سر تقسيم بيت 

المقدس با فلسطينی ها مخالف است.
نظرسنجی ها نشانگر آن است که نتيجه انتخابات برای حزب ليکود 
اين امکان را فراهم کرد که دولتی ائتالفی با هم پيمانی حزب تندرو 
به سومين  رود  می  انتظار  که  دهد؛ حزبی  تشکيل  بيتنا«  »اسرائيل 
حزب  رهبر  ليبرمن  اويگدور  شود.  تبديل  اسرائيل  قدرتمند  حزب 
اسرائيل بيتنا خواستار انجام عمليات گسترده عليه حماس است. او 
همچنين خواستار آن است که شهروندان عرب ساکن سرزمين های 

اسرائيلی نشين، از محل سکونت خود اخراج شوند. خبرنگاران می 
گويند اسرائيل به سوی راستگرايان متمايل می شود. حزب کار به 
رهبری ايهود باراک وزير دفاع اسرائيل هم در پی افزايش عمليات 
نظامی در غزه، از پايگاه مردمی رو به افزايشی برخوردار است. اين 
پايگاه اما نمی تواند مقبوليت اين حزب در افکار عمومی را به حد و 

اندازه پايگاه مردمی ليکود و کاديما برساند. 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  از  پيش  نوشتار  اين  مترجم؛  اصالح 
موعد  در  اسرائيل  پارلمانی  انتخابات  است.  شده  نگاشته  اسرائيل 
مقرر خود برگزار شد. با وجود اينکه کاديما با ۲۸ کرسی توانست 
پيروز انتخابات باشد و ليکود با ۲7 کرسی حزب دوم شد، ليونی 
اما نتوانست نخست وزيری اسرائيل را به دست گيرد. ليبرمن طبق 
شيمون  سوی  از  دومی  اين  و  شد  پيمان  هم  نتانياهو  با  انتظارها 
پرز رئيس جمهور اسرائيل، مامور تشکيل دولت شد. جو حاکم بر 

پارلمان اسرائيل، متمايل به راستگرايی است.

 ایران؛ انتخابات رياست جمهوری 1۲ ژوئن
احتمال دارد محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران اولين رئيس 
انقالب اسالمی باشد که تنها يک دوره بر  از پيروزی  جمهور پس 
مسند رياست می نشيند. او با رقابت سختی از سوی علی الريجانی 
هايی  ديدگاه  که  الريجانی  شد.  خواهد  مواجه  ايران  مجلس  رئيس 
را  المللی  بين  ديپلماتيک  زبان  با  گفتن  دارد، سخن  کارانه  محافظه 
خوب بلد است. همچنين احتمال دارد او آمادگی گفت وگو با رهبری 
جديد اياالت متحده را داشته باشد. الريجانی اواخر سال ۲007 سمت 
مذاکره کننده ارشد هيات ايرانی در پرونده هسته يی اين کشور را 

عهده دار بود.
سوی  از  ايران  طلب  اصالح  و  سابق  جمهور  رئيس  خاتمی  محمد 
جمهوری  رياست  پست  جهت  مجدد  نامزدی  برای  خود  هواداران 
در فشار است. در حالی که بسياری از اصالح طلبان انتخابات سال 
۲00۵ را که به پيروزی احمدی نژاد انجاميد تحريم کرده بودند، اين 
انتخابات  از اصالح طلبان در  اين مجموعه  انتظار می رود  اما  بار 
شرکت کنند. خاتمی در دوره رياست جمهوری پيشين خود تالش 
کرد تغييراتی در سياست های ايران اعمال کند. اين تالش ها اما با 

موانعی از سوی نهادهای محافظه کار ايران روبه رو شد.
و  نفت  قيمت  کاهش  به  توجه  با  اقتصادی  پرونده  رود  می  انتظار 
افزايش ۲۵ درصدی نرخ تورم و همچنين افزايش شمار بيکاران در 

انتخابات آينده ايران، تاثيرگذار باشد.
ليست رقبای احتمالی احمدی نژاد برای جانشينی او شامل محمدباقر 
محافظه  های  ديدگاه  نيز  او  که  هست  هم  تهران  شهردار  قاليباف 
کارانه يی دارد. مهدی کروبی اصالح طلب هم که در انتخابات گذشته 
وعده پرداخت ۵0 دالر امريکايی به هر ايرانی در صورت دستيابی 

به قدرت را داده بود، در ليست رقبای احمدی نژاد قرار دارد.
اصالح مترجم؛ سيدمحمد خاتمی حضور خود را به عنوان کانديدای 

انتخابات رياست جمهوری ايران اعالم کرده است.

لبنان؛ انتخابات پارلمانی 7 ژوئن
انتخابات  در  گيری  رای  برای  آينده  ژوئن   7 لبنانی  دهندگان  رای 
پارلمانی که بسياری از ناظران عقيده دارند نقطه عطفی برای تعيين 
رويکرد دولت پس از بحران سياسی يک سال و نيمه در اين کشور 
سياسی  بحران  رفت.  خواهند  رای  های  صندوق  پای  بود،  خواهد 
لبنان ميان گروه هشت مارس که از سوی جنبش حزب اهلل هدايت 
می شود و 17 مارس که از سوی جريان المستقبل به رهبری سعد 
لبنانی  رقبای  دستيابی  از  پس  داد.  رخ  شود،  می  رهبری  حريری 
به معاهده دوحه که به تنش در خيابان های لبنان پايان داد و پس 
از انتخاب ميشل سليمان به سمت رئيس جمهور توافقی، انتخابات 
پارلمانی آينده ترکيب دولت آينده لبنان را مشخص خواهد کرد. از 
که  گرفت  خواهد  پارلمانی شکل  اکثريت  يک  يا  رای  های  صندوق 
به تشکيل يک دولت هماهنگ می انجامد و گروه ديگر اپوزيسيون 
خواهد بود، يا اينکه روش حاکميت دولت ائتالفی ادامه خواهد يافت 
که در آن اقليت يک سوم به عالوه يک کابينه را در اختيار خواهد 

داشت. اين اقليت می تواند تصميم های مهم دولت را وتو کند.

 افغانستان؛ انتخابات رياست جمهوری در تابستان ۲009
به  امنيتی  بد  اوضاع  شود.  برگزار  مه  ماه  انتخابات  اين  بود  قرار 
ويژه در مناطق پرتنش جنوب و شرق افغانستان باعث شد انتخابات 
رياست جمهوری تا آگوست به تعويق بيفتد. سوال اصلی اين است 
که در صورت برگزاری انتخابات در ماه آگوست، ميزان مشارکت 
پشتون ها بزرگ ترين جامعه سنی مذهب افغانستان چه اندازه خواهد 
پيروز  انتخابات  در  بخواهد  افغانستان  کنونی  دولت  چنانچه  بود؟ 
شود، بايد توجه و اعتماد شهروندان را به خود جلب کند. با وجود 
کاهش پايگاه مردمی حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان، اما او 
اعالم کرد قصد دارد برای دور دوم رياست جمهوری نامزد شود. 
همچنين گمان می رود در کارزار رقابت های انتخاباتی، شخصيت 
های نيرومند سياسی همچون وزرای پيشين از جمله علی جاللی، 

از  ها  اشرف غانی و دکتر عبداهلل عبداهلل حاضر شوند. گمانه زنی 
احتمال نامزدی زلمای خليل زاد که پيشتر فرستاده اياالت متحده به 

افغانستان بود و دارای اصليتی افغانی است، حکايت دارد.

رياست  و  مارس  ماه  در  پارلمانی  انتخابات  جنوبی؛  آفریقای   
جمهوری در آوريل 

انتظار می رود آفريقای جنوبی شاهد پرسر و صداترين انتخابات از 
زمان انتخاب نلسون ماندال به عنوان رئيس جمهور در سال 199۴ 
آفريقای  ملی  کنگره  مارس حزب  ماه  پارلمانی  انتخابات  در  باشد. 
رقابت  به  کشور  اين  ملت  کنگره  حزب  با  بار  اولين  برای  جنوبی 
جنوبی  آفريقای  ملت  کنگره  حزب  پرداخت.  خواهد  دموکراتيک 
اخيراً پس از برکنار شدن رهبر سابق تابو امبکی از سمت رياست 
تازه  حزب  دارد  احتمال  گرفت.  شکل  پارلمان  توسط  جمهوری 
اقتصادی حزب کنگره ملی  از عملکرد  نارضايتی مردم  از  تاسيس 
پس از 1۴ سال حاکميت بهره ببرد. حزب جديد کنترل استان های 
مهمی همچون جاوتيگ، کب شرقی و رکب غربی را در دست دارد، 
اين حزب قصد دارد مانع از دستيابی حزب کنگره ملی به دوسوم 

کرسی های پارلمان شود.

 اندونزی؛ انتخابات پارلمانی در آوريل و انتخابات رياست جمهوری 
در ژوئيه

اندونزيايی ها در سال جاری با برگزاری انتخابات پارلمانی در آوريل 
و انتخابات رياست جمهوری در ژوئيه دو بار پای صندوق های رای 
خواهند رفت. انتخابات رياست جمهوری دومين تجربه دموکراتيک 
از نوع خود در اندونزی است که سنگ بنای دموکراسی نورس در 
اين کشور خواهد بود به ويژه اگر به جابه جا شدن مسالمت آميز 
قدرت در اندونزی بينجامد. سيسيليو يوديوهونو رئيس جمهور فعلی 
اندونزی از تمايل خود جهت نامزدی برای دوره رياست جمهوری 
ديگر  تعدادی  و  نوبوتری  مگاواتی سوکار  است.  گفته  ديگر سخن 
ترين  پرجمعيت  رهبری  برای  خود  تمايل  از  هم  ها  شخصيت  از 
کشور اسالمی سخن گفته اند. انتظار می رود مسائل اقتصادی از 
جمله فرصت های اشتغال و مبارزه با فساد به ويژه فساد رهبران 

سياسی مورد توجه رقبا و سياستمداران باشد.

 هند؛ انتخابات پارلمانی در آوريل- مه
برای  از جمله شش حزب سرشناس  هندی  ۲۳0 حزب  آينده  بهار 
 ۶۵0 از  آنها  شمار  که  ها  هندی  دهندگان  رای  آرای  به  دستيابی 
رود  می  انتظار  کرد.  خواهند  رقابت  کند  می  تجاوز  نفر  ميليون 
که  کنگره  حزب  يا  که  بينجامد  ائتالفی  دولتی  تشکيل  به  انتخابات 
چپ ميانه است يا حزب بهاراتيا جاناتا که راست ميانه است آن را 
رهبری می کند. در حالی که اين دو حزب توانستند بيش از نيمی از 
کرسی های پارلمان در انتخابات ۲00۴ را به خود اختصاص دهند 
اما احزاب اقليت که هويتی طايفه يی دارند در صعودی مستمر از 
و وقوع  کنگره  با وجود ضعف حزب  پايگاه مردمی هستند.  لحاظ 
حمالت مسلحانه در شهر بمبئی اما در انتخابات ايالت ها که دسامبر 
گذشته برگزار شد حزب بهارتيا جاناتا نتوانست پايگاه مردمی خود 
را گسترش دهد. ضعف اقتصاد هند هم خبری بد برای حزب کنگره 
است. سوال مهم اکنون اين است که ائتالف حاکم آينده تا چه اندازه 
توانايی اجرای سياست های تاثيرگذار و قدرتمند را دارد و اختالف 

ميان اعضای آن تا چه اندازه می تواند مانع از فعاليتش شود؟

 آلمان؛ انتخابات پارلمانی در ۲7 دسامبر 
کشور  اين  دولت  که  را  حزبی  دو  آلمان،  آينده  پارلمانی  انتخابات 
تشکيل می دهند، به رقابت واخواهد داشت. حزب دموکرات مسيحی 
که رهبری آن را آنگال مرکل صدراعظم فعلی آلمان در دست دارد 
با حزب سوسيال دموکرات که فرانک والتر اشتاين ماير وزير امور 
دو  از  کدام  هيچ  کرد.  خواهد  رقابت  است  آن  رئيس  فعلی  خارجه 
حزب تمايلی برای ادامه ائتالف فعلی ندارند.حزب دموکرات مسيحی 
که  حالی  در  دهد،  می  ترجيح  را  دموکرات  ليبرال  حزب  با  ائتالف 
کند.  ائتالف  سبز  حزب  با  دارد  تمايل  دموکرات  سوسيال  حزب 
صحنه سياسی آلمان به سوی پيچيده تر شدن پيش می رود، اين 
ائتالفی سه  از شکل گيری  در حالی است که گمانه زنی ها حاکی 
طرفه و پايدار در نتيجه انتخابات است. به نظر می رسد يا ائتالفی 
با حضور احزاب سوسيال دموکرات، ليبرال دموکرات آزاد و سبز 
تشکيل شود يا اينکه احزاب دموکرات مسيحی، ليبرال دموکرات و 
سبز ائتالف حاکم را تشکيل دهند. مرکل و اشتاين ماير در تالشند 
پايگاه  که  حالی  در  آورند،  دست  به  را  ميانه  نيروهای  پشتيبانی 
مردمی مرکل به دليل بحران اقتصادی کاهش يافته. با چشم پوشی 
از طرح خيزش اقتصادی مرکل با اتهاماتی همچون کندی در تعامل 
با بحران ها روبه رو است. مرکل در اين بحران ماليات را کاهش و 

يارانه ها را افزايش داد.

منبع؛ بی بی سی 
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شما که هفته نامه پرشين را می خوانيد، هيچ وقت به نظرتان رسيده که چه 
چيزهايی در آن بايد کم يا زياد شود؟ به هر حال اين حق شما و وظيفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشيم. ما را در انجام وظيفه برای ادای 

حق شما با شرکت در اين نظر سنجی همراهی فرماييد.
با تشکر
هفته نامه پرشين

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصيالت: ................................................................................

آدرس الکترونيکی: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.

1( لوگو.......................................................................................................................... 
۲( روی جلد .................................................................................................................
۳( صفحه آرايی ..........................................................................................................
۴( اخبار و گزارش ......................................................................................................
۵( مطالب تحليلی .........................................................................................................
۶( ادبيات ......................................................................................................................
7( انديشه .....................................................................................................................
۸( هنر و سينما.............................................................................................................
9( پزشکی.....................................................................................................................
10( اقتصاد ..................................................................................................................
11( سياست .................................................................................................................
1۲( گردشگری ............................................................................................................
1۳( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
1۴( ورزشی ................................................................................................................
1۵(  حوادث .................................................................................................................
1۶( خانه داری ............................................................................................................
17( سرگرمی ..............................................................................................................
1۸( آذری ....................................................................................................................
19( ديار آشنا ..............................................................................................................
۲0( انگليسی .................................................................................................................
۲1( آگهی .....................................................................................................................
۲۲( توزيع ....................................................................................................................
۲۳( روابط عمومی ......................................................................................................

ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طريق پست به آدرس : 

Lord Business Centre, 2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road,  London  NW2 7AX

ارسال نمائيد

و يا از طريق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکميل نمائيد.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردى الزامی نمی باشد

نوشتن استعفا روى کیك
مردی در آمريکا که از کارش ناراضی بود ، استعفای 
مديرش  به  را  آن  و  نوشت  کيک  يک  روی  را  خود 
تقديم کرد.به گزارش ديلی تلگراف ، او با خامه روی 
کيک بزرگی که سفارش داده بود خطاب به مديرش 
نوشت:»در مدت ۳ سالی که برای شما کار می کردم 
گرفته  تصميم  حاال  و  داشتم  سختی  بسيار  شرايط 
ام وقت بيشتری برای خانواده ام بگذارم و همچنين 
تالش کنم سالمت جسمی و روحی ای را که در مدت 
اين ۳ سال از دست داده ام بار ديگر به دست آورم. 
بدين وسيله استعفای خود را اعالم می کنم. لطفا اين 
استعفای  بر  مبنی  رسمی  سندی  عنوان  به  را  کيک 

اينجانب بپذيريد. نام- تاريخ- امضا 

۲ قورباغه با هم ازدواج 
کردند

  جماعتی در هند طی مراسمی برای خشنودی و جلب 
هم  عقد  به  رسما  را  قورباغه   ۲ باران  الهه  رضايت 
درآوردند.به گزارش آنانووا ، بيش از ۲ هزار نفر از 
پيروان فرقه ای در يکی از شهرهای شمالی هند گرد 
هم آمدند تا در مراسم ازدواج ۲ قورباغه به نام های 
الهه  از  اين وسيله  به  و  کنند  »باد« شرکت  و  »تندر« 
قورباغه  برای  اين مراسم  کنند.در  باران خود تشکر 
ها غذای مخصوصی متشکل از مگس و پشه فراهم 
شده بود.پيروان اين فرقه در هند برای جلب رضايت 
را  مراسم  اين  از خشکسالی  جلوگيری  و  باران  الهه 

برپا می کنند. 

عنکبوت  سیاه، غذاى 
خوشمزه چینی ها!

که  شد  مشخص  رسمی  گزارش  يک  اساس  بر 
عنکبوت های سياه جزو غذاهای خوشمزه و پرطرفدار 
ناحيه  می شود.دست فروش های  محسوب  چين  در 
فروش  با  چين  در  پن  نوم  شرق  در  چام  کامپونگ 
عنکبوت های سياه زندگی می گذارند.اين دستفروش ها، 
بزرگی  نسبتا  درون سينی های  را  خود  عنکبوت های 
به  دالر  دو  قيمت  به  را  عنکبوت  و 10  قرار می دهند 
فروش می رسانند.همچنين بر اساس گزارش موجود، 
و  بهترين  جزو  شده  سوخاری  سياه  عنکبوت های 
خوشمزه ترين غذاها در رستوران های چين محسوب 
می شوند.به عقيده برخی از مشتريان پر و پا قرص، 
اين عنکبوت ها بسيار آبدار و ترد هستند و هنگامی که 
با سير سرخ می شوند، مزه مرغ می گيرند و به همين 

دليل اکثر چينی ها مزه آن را دوست دارند

قبر »آمن هوتپ« پیدا شد
باستان شناسان قبر »آمن هوتپ« را که چند دهه قبل 
در زير شن ها مدفون شده بود، دوباره کشف کردند.

فاروک حسنی وزير فرهنگ مصر روز گذشته گفت: 
باستان شناسان بلژيکی قبری را که سال های در زير 

شن ها مدفون شده بود، پيدا کردند. 
و  باستان شناسان  پيل«  »کارل   ،1۸۸0 سال  در 
شهر  در  را  »آمن هوتپ«  قبر  سوئدی  مصرشناس 
جنوب  مايل(   ۳7۵( کيلومتری   ۶00 در  که   »Luxor«

قاهره واقع شده، کشف کردند. 
يکی  به  مربوط  که  قبر  اين  بعد  مدتی  گفت:  حسنی 
و  شد  مدفون  شن ها  زير  در  است،  مصر  فراعنه  از 
تالش بسياری از باستان شناسان برای پيدا کردن اين 
قبر بی نتيجه ماند تا اينکه باستان شناسان بلژيکی به 

تازگی آن را دوباره پيدا کردند. 
»آمن هوتپ« از پادشاه های »Tuthmosis III« است 
تا  در سال های 1۴۵۲   »Tuthmosis III« و سلسله 

1۵0۴ قبل از ميالد سلطنت می کردند.

دلفین صورتی
بچه دلفين صورتی که در يکی از درياچه های آمريکا 
به  را  گردشگران  از  بسياری  توجه  کند  می  زيست 

خود جلب کرده است. 
يک عکاس آمريکايی که با قايق تفريحی به درياچه ای 
در »لوييزيانا« رفته بود به طور اتفاقی بچه دلفينی به 
را  با چشمان قرمز ديد و تصوير آن  رنگ صورتی 

شکار کرد. 
اين تصوير خيلی زود در شبکه های اينترنتی و رسانه 
های گروهی ينگه دنيا منتشر شد و توجه بسياری از 
گويند  می  شناسان  کرد.زيست  جلب  را  گردشگران 
اين دلفين به اختالل ژنتيکی آلبينيسم )بيماری زالی( 

مبتالست.
زالی در پستانداران به ويژه دلفينها بروز می کند.

خوشبخت ترين و 
بدبخت ترين کشورهاى دنیا

جهان،  کشور   ۵0 روی  بررسی  از  پس  دانشمندان 
انسان های  خوشبخت ترين  را  سوييسی  شهروندان 
روی زمين اعالم کردند.براساس خبر کانال تلويزيونی 
آلمان  مردم  سوييس،  از  پس  سوييس،  مينوتس   ۲۴
انسان های روی  ترتيب خوشبخت ترين  به  اسپانيا  و 
زمين اعالم شدند. نتيجه همين بررسی نشان می دهد، 
مردم مولداوی و کامرون نيز بدبخت ترين انسان های 
کره خاکی هستند، به طوری که ده درصد مردم اين 
خبر  می کنند.در  احساس  بدبخت  را  خود  کشور  دو 
تعيين  برای  استفاده شده  معيار  به  اشاره ای  مذکور 
نشده  دانشمندان  اين  سوی  از  خوشبختی  درجه 
نتايج  انتشار  با  نيز  بی.بی.سی  ديگر  از سوی  است. 
يک بررسی در اروپا اعالم کرد، کشور لوکزامبورگ 
دارد.  را  الکلی  مشروبات  سرانه  مصرف  باالترين 
براساس نتايج اين بررسی، مصرف سرانه مشروبات 
الکلی در لوکزامبورگ ساالنه ۶/1۵ ليتر است. در اين 
رده بندی ايرلند با مصرف سرانه 7/1۳ ليتر در سال 
دوم و مجارستان نيز با ۶/1۳ ليتر در سال در رده 

سوم جای دارد. 

هشدار مشهورترين هکر 
جهان به اوباما

کوين ميتنيک مشهورترين هکر جهان در گفت وگو با 
 BlackBerry فاکس نيوز اعالم کرد رخنه به گوشی
باراک اوباما رئيس جمهور اياالت متحده امری دشوار 
و در عين حال »امکان پذير« است. او گفت؛ برای نيل 
به اين هدف، شخص بايد بسيار هوشمندانه و دقيق 
پس  از  که  افرادی  هستند  حال  هر  به  اما  کند،  عمل 
اسطوره  که  ميتنيک  کوين  بربيايند.  کارها  اين  انجام 
دنيای هک به شمار می رود، به جرم نفوذها و هک 
سال  پنج  حدود  به  داد،  انجام   90 دهه  در  که  هايی 
عنوان  به  حاضر  حال  در  وی  شد.  محکوم  زندان 
مشاور امنيت رايانه، فعاليت می کند. ميتنيک گفت؛ اگر 
من يک نفوذگر بودم، به حلقه دوستان نزديک اوباما و 
نيز خانواده و اطرافيان وی نگاهی می انداختم و سعی 

می کردم به رايانه های خانگی آنها رخنه کنم.
 BlackBerry هدف، به دست آوردن ای ميل اوباما در
است. هکرها به طور تئوريک برای به دست آوردن ای 
ميل اوباما می توانند ای ميلی برای وی ارسال کنند و 
در آن بکوشند او را به بازديد از يک سايت بکشانند تا 
از اين طريق »کدهای مخرب« را به سوی اوباما روانه 
اوباما   BlackBerry تلفن  به  مربوط  اخبار  سازند. 
بازتاب  جهانی  سطح  در  مختلف  زوايای  از  تاکنون 
و  پژوهش  »موسسه  مثال  عنوان  به  است.  داشته 
آموزش همکاران سيستم« چندی پيش با درج خبری 
اعالم کرد؛ گزارش هايی مبنی بر اينکه اوباما احتمااًل 
تلفن Blackberry خود را نگه خواهد داشت، بسياری 
شرکت  برای  است.  کرده  خوشحال  کانادا  در  را 
 Research In به  موسوم   Blackberry توليدکننده 
Motion اين خبر به مفهوم چهار سال تبليغ مجانی 

توسط مشهورترين فرد امريکا است
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زن و توسعه از 
نمايی ديگر

تشکيل  مرد  و  زن  جنس  دو  از  انسانی  جامعه 
شده است . زنان نيمی از جمعيت انسانی جامعه 
را تشکيل می دهند اگر نقش و جايگاه انسانی را 
به عنوان اساس و محور توسعه پذيرفته باشيم 
عنوان  به  نيز  را  زن  جايگاه  و  نقش  بايد  منطقًا 
نيمی از جمعيت انسانی جوامع در توسعه پذيرا 

باشيم .
● مقدمه 

در جامعه ای که نيمی از آن را زنان تشکيل ميدهد نمی توان بدون توجه 
و با ناديده گرفتن نصف جامعه برای آن برنامه ريزی کرد و از آن جامعه 
انتظار پيشرفت و توسعه داشت. در حقيقت يکی از شاخصهای سنجش 
درجه توسعه يافتگی ميزان و اهميت و اعتباری است که برای نقش زنان 
توسعه  فرآيند  در  تسريع  برای  بنابراين  و  اند  قائل شده  کشور  هر  در 
بايد به زن به عنوان يک نيروی فعال و  و محقق شدن عدالت اجتماعی 

سازنده نگريسته شود. 

● جايگاه و پايگاه زن در توسعه 
جامعه انسانی از دو جنس زن و مرد تشکيل شده است . زنان نيمی از 
جمعيت انسانی جامعه را تشکيل می دهند اگر نقش و جايگاه انسانی را 
به عنوان اساس و محور توسعه پذيرفته باشيم منطقًا بايد نقش و جايگاه 
زن را نيز به عنوان نيمی از جمعيت انسانی جوامع در توسعه پذيرا باشيم 
. زنان تا ديروز موجوداتی فراموش شده بودند و به مشارکت آنها در 
امور و فعاليتهای اجتماعی توجهی نمی شد و فعاليت آنان را محدود به 
وظايف خانه داری ، همسرداری و بچه داری کرده بودند و زنان نيز به 

عنوان يک باور اين مسئله را پذيرفته بودند . 
نفی   . است  جنسی  نابرابری  نفی  توسعه  مباحث  از  يکی  امروزه  اما 
نابرابری های قومی و طبقاتی است . نفی تبعيض ميان زن و مرد است . 
امروزه زن به ميدان آمده است و جايگاه زن در مبحث توسعه به عنوان 
به  دختران  و  زنان  آموزش  بحث   . است  گرديده  مطرح  اساسی  بحثی 
عنوان مادرانی که اولين عاملين انتقال ارزشها، هنجارها ، فرهنگ ، آداب 
و رسوم و سنتها مطرح می شود ، از اهميت فراوانی برخوردار شده ست 
براساس تحقيقات علمی مشخص شده است که زنان آگاه و انديشمند ، 

فرزندان آگاه به بار می آوردند و آگاهی نيز اساس توسعه است. 
نياز  رفع  برای  نيز  انسان  تا  می شود  باعث  در جوامع  انسان  نيازهای 
خود تالش نمايد. و اين تالش هم متناسب با تغييراتی که در نوع نيازها 
ايجاد شده ، در طول زمان متفاوت است . زمانی با توجه به اينکه نيازهای 
انسانها در حد رفع نيازهای فيزيولوژيکی بود تالش انسان فقط در راه 
بدست آوردن يک سرپناه امن ، و غذا فقط برای رفع گرسنگی و پوشاکی 

که او را از گرما و سرما حفظ کند. 
امروزه نيازهای انسان از اليه های پائينی هرم نيازهای مازلو به سمت 
باال در حرکت است هر چند اين حرکت و سرعت و نوع حرکت آن در هر 
جامعه با جامعه ديگر متفاوت است اما اين مسئله به صورت فراگير در 
جهان قابل مشاهده است ونيازهای روانی و نيازهای اجتماعی از اساسی 
دست  به  نيازها  اين  رفع  و  است  بشری  جوامع  امروزه  نيازهای  ترين 
انسان امکان پذير است . انسان در جامعه ای که زندگی می کند به وسيله 
عناصر و مولفه های تشکيل دهنده آن جامعه تالش می کند برای خود با 

شريک مساعی و همدلی به ارتقاء و تعالی برسد. 
و اين مستلزم شناخت از واقعيتهای جامعه است . 

● اليه بندی سنی و جنسی 
مانع  که  دارد  وجود  هايی  بندی  اليه  و  بندی  طبقه  امروزی  جوامع  در 
بهبود وضعيت انسان و در نتيجه توسعه جوامع بشری می گردد به گفته 
ی پاتريک نوالن و گرهارد لنسکی نابرابری افراد برپايه سن و جنس در 
تمام جامعه های انسانی گذشته و حال وجود داشته است اين نابرابری 
ها ، تا اندازه ای بازتاب تفاوت های ژنتيکی ميان اعضای جامعه است . به 
طور متوسط مردان نيرومندتر و پرتحرک تر از زنان بوده اند و از نظر 
زيست شناسی مسئوليت بارداری و تغذيه کودکان را نيز بر عهده نداشته 
اند . افراد بالغ همواره بزرگتر ، نيرومندتر و داناتر از کودکان بوده اند . 
هر چند بزرگساالن سالخورده ، به ويژه اگر از نظر تندرستی و سرزندگی 
و قابليتهای ذهنی افت کرده باشند در بيشتر جوامع امتيازهای خود را از 
دست می دهند. اين تفاوتهای زيست شناختی در بيشتر جوامع انسانی 
بر اثر ميزان های فرهنگی شدت و گسترش يافته است به اين ترتيب اين 
واقعيت که زن متوسط به نيرومندی و تحرک مرد متوسط نيست، به طور 
معمول ميزان هايی را پديد آورده است که به موجب آنها تمام زنان از 
بسياری فعاليتها منع شده اند . حتی اگر بعضی از آنان صالحيت جسمانی 

الزم را نيز دارا باشند. 
● ديدگاه هايی در خصوص نقش زنان در جوامع 

ومردان  زنان  بين  فرضی  تفاوتهای  معتقدند  فمينيستها  زمينه  اين  در 
برای قرنهای طوالنی دستاويزی جهت توجيه تبعيض عليه زنان و عدم 
به کارگيری آن در حوزه های اجتماعی ، سياسی بوده است و تصور 
و  زايمان  برای  تنها  فيزيولوژيک خود  به جهت ساختمان  زنان  می شد 
تفاوتهای  و  مناسبند  فرزند  تربيت  و  داری  خانه  نقشهای  و  شيردادن 
در حوزه  آنان جهت مشارکت  ناتوانی  عامل   ، را  زنان  زيست شناختی 

های عمومی می دانستند. 
و  عاطفی  موجوداتی  را  آنها  زنان  درباره  خود  داوری  در  همچنين 
قادر  لذا  و  ترند  از مردان کمتر منطقی  قلمداد می کردند که  احساساتی 
به تصميم گيری نيستند و با اين داوری زنان را از عرصه تصميم گيری 
دور می ساختند . » سيمون دوبووار در کتاب جنس دوم با تاکيد بر اين 
که  کند  می  استدالل  می شود«  زن  آدمی  نمی شود  زاده  زن  آدمی  که 
موقعيت فرودست زنان يک امر طبيعی نيست بلکه اين موقعيت را جامعه 
برای آنان فراهم می کند ومعنی اين ساخت اجتماعی سرکوب دائمی زنان 

بوده است. 
به نظر نگارنده درست است که زنان از نظر زيستی با مردان متفاوت اند 

اما اين تفاوتها نشانه برتری مردان بر زنان نيست . 
با  . همانطور که روز و شب  از مردان است  تمايز زنان  بلکه ويژگی و 
هم فرق می کنند و هر کدام ويژگی خود را دارند و هيچکدام بر ديگری 
شب  بر  را  روز  هميشه  ما  باورهای  در  که  است  درست  ندارد  برتری 
ترجيح داده ايم اما آيا می توان تصور کرد اگر هميشه روز بود چه ميشد 
؟ عدم شناخت شب به اندازه روز باعث ترجيح روز به شب شده است و 
در مورد جنس زن و مرد هم عدم شناخت زن ويژگی های آن و امتيازات 
 ، تاريخ در عرصه های مختلف فرهنگی  تا در طول  باعث می شود  آن 

اقتصادی ، اجتماعی ... زنان را ناديده بگيريم. 
با پيشرفت علم و شناسايی استعداد توانايی زنان ، زن بعنوان يک عنصر 

تاثير گذار در جوامع مختلف مطرح شد. 
در اين باره اشاره ای به ديدگاه اقای اصغر مهاجری جامع شناس می 
اندازيم وی در ارتباط با حقوق اجتماعی زنان در ايران می گويد : ساختار 
که  کرده  فراهم  را  فرهنگی شرايطی  و  اقتصادی   ، تاريخی   ، جغرافيايی 
امکان مشارکت رشد و توسعه يافتگی شخصيت اجتماعی زن در طول 

قرنهای اخير چندان فراهم نشود. 
اجتماعی  سنن  حقوقی  نظام   ، ساختاری  موانع   : گويد  می  ادامه  در 
 ، زن  و  مرد  در  ويژه  روانی  های  مردساالری وضعيت  ويژه  فرهنگ   ،
عدم خودباوری زنان ، فرايند نامطلوب جامعه پذيری جنسيتی ، تفکر و 
.. عمده  انتقال قدرت به زنان و  نگرش مردان و عدم آمادگی آنها برای 
ترين موانعی است که برای احقاق حقوق اجتماعی زنان وجود دارد . او 
می گويد در حقيقت مقصر اصلی خود زنان هستند شيوه های رفتاری 
آنان به گونه ای است که ناخواسته مردان را مردساالر تربيت می کنند 

وديکتاتور بار می آورند . 
در کتاب ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسی در پرسش چهارم در مبحثی 
عنوان » فرهنگ : پذيرش نابرابری « چنين مطرح شده است که ما انسان 
ها در گذشت زمان نابرابری های موجود را می پذيريم ما در همان جامعه 
ای که به دنيا آمده ايم اجتماعی می شويم اگر در جامعه ما باور اينگونه 
باشد که زنان از ارزش و قدرت کمتری برخوردارند و از هنگام تولد اين 
در  که  نقشهايی  و  پذيرفته  را  غلط  باور  اين  ما  باشد  باور وجودداشته 

جامعه می گيريم براساس همين باور است به نظر من ممکن است گاهی 
انسان سعی کند که در مواجهه با اين باورهای فراگير مبارزه و تالش 
بکند اما اگر قدرت اين باورها زياد باشد ناخودآگاه آن را می پذيريم و 
شايد ديگر تالشی بری نفی اين تفکر در جامعه که باعث از ديده پنهان 
داشتن زنان می شود نکنيم مثال معروفی است که ماهی را در يک استخر 
ابتدا مثل هميشه  قرار می دهيم و ماهی  ای  در مقابل يک ديوار شيشه 
مانعی  که  ای  شيشه  ديوار  آن  با  وقتی  اما  کند  می  طی  را  خود  مسير 
نامرئی است اما وجود دارد و ماهی راهی برای رفع آن نمی داند مواجه 
می شود ابتدا سعی می کند آن را از بين ببرد اما وقتی توانايی او برای 
رفع آن کم است ناخودآگاه آن مانع را می پذيرد او از آن به بعد مسير 

خود را تا ديوار شيشه ای ادامه می دهد . 
نظر  در  هستند  نابرابری  ديگر  انواع  با  همراه  که  عقايدی  و  ها  انديشه 
بگيريد » زنان به طور طبيعی توانايی رقابت در جهان سياست و اقتصاد 
را ندارند « خداوند نخواسته است که زنان در بيرون از خانه کار کنند 
« » زنان اخالقًا مجبورند از شوهرانشان اطاعت کنند « و همه اين عقايد 

وانديشه هايی که به حفظ نابرابری کمک کرده اند . 
● بررسی موانع حضور زنان در توسعه جوامع انسانی 

در اين قسمت پس از مطالعه چند مقاله و بخشهايی از کتابهای مختلف به 
بررسی موانع و تنگناهای حضور زنان در توسعه جوامع انسانی اشاره 
می کنيم موانع ومشکالت بر سر راه مشکالت زنان در فعاليتهای جامعه 
دارای ابعاد و جنبه های فرهنگی ، دارای ساختار مشابهی است و بعضی 
ديگر با توجه به شرايط فرهنگی اجتماعی واقليمی .. متفاوت دارای بافتی 

گوناگون می باشند. 
اين موانع به دو دسته تقسيم بندی می شود. 

1( موانع دورن زا 
۲( موانع برون زا 

که  اطالق می گردد  موانعی  به  موانع  از  اين دسته   : زا  موانع درون   )1
عمدتًا طبيعت درون پويی داشته و جزء الينفک ساختار و جنسيت زنان 

است که عبارتند از : 
الف( ساختار جنسی زنان 

واضح است زنان از لحاظ بافت جنسی و فيزيکی نسبت به مردان دارای 
برای  محدوديتهای خاص  و  موانع  اين  و  باشند  می  ای  ويژه  تفاوتهای 
مشارکت در مسائل و کارايی الزم برای انجام بعضی از امور می باشد. 
همچنان که مردان از همين بعد دارای محدوديت هستند . البته اين مانع 

نبايد به عنوان يک ضعف و نقصان تلقی شود. 
ب( موانع ناشی از وظايف ويژه زنان 

 ، اجتماع  تکاپوی  در  زنان  بر سرراه مشارکت  موانع موجود  از  بعضی 
نشات گرفته از وظايف ويژه است که بالطبع به زنان محول گرديده است . 
مانند زايمان ، شيردادن و ..از اين رو به لحاظ اينکه طبعا اين گونه وظايف 
از عهده مردان خارج است ، زنان دچار مسائل و محدوديت گرديده اند 
. به طوری که وقتی يک زن در طول دوران خانه داری به چند زايمان 
مبادرت ورزد و برای هر زايمان بخواهد به مسائل و وظائف پيرامون آن 
مانند شيردادن ، تربيت و .. بپردازد ، عماًل هيچ گونه فرصت و وقت باقی 
فعاليتهای  در  مانند شرکت  ديگری  امور  به  که  داشت  نخواهد  ای  مانده 
اجتماعی و کسب دانش و معرفت بپردازد لذا زنان موجوداتی خواهند بود 
که وظيفه ای به جزء توليد نسل نخواهند داشت و وقتی مهمترين و اصلی 
ترين توليد آنان توليد نسل و کودک است بنابر اين از تمامی غرائز مثبت 
و منفی نهی می گردد و تنها با قواره بيرونی و پوسته ظاهری مورد توجه 
) کودک( احساس وابستگی می کند  به توليد خود  او نسبت   . می باشد 
چرا که تنها وسيله ای برای شدن و بودن است و قبل از احساس مادری 
، شدن و بودن است اين احساس وابستگی و نياز در زنان که مهمترين 
وظيفه خود را توليد نسل می دانند و قطعًا ناشی از تبعيضات جنسی است 
فرزندان  و  بگيرند  فاصله  تعالی  و  رشد  از  زنان  که  خواهد شد  موجب 
مستقل  اجازه  مادران  فرهنگی  چنين  در  چون  نکنند  تربيت  هم  مستقلی 

شدن آزاد و آگاه زيستن و انديشيدن را به فرزندان خود نمی دهند. 
۲( موانع برون زا 

اين دسته از موانع ، موانعی است که با جنسيت ارتباط ندارد بلکه در طول 
مذهبی  و  اجتماعی  فرهنگی  تاريخی  مشکالت  لحاظ  به  گذشته  سالهای 
ايجاد شده و امروزه جزئی از شاکله شخصيتی جوامع گرديده اند تا آنجا 
که اکثريت زنان نيز اين مسائل را به عنوان يک پديده طبيعی پذيرفته اند. 

الف( فرهنگ و باورهای عمومی 
جايگاه و شخصيت زن در اذهان عمومی نشان دهنده ميزان و اهميت و 
زنان در آن جامعه است . تصوير زن در فرهنگ عمومی يک ملت ، نگرش 
و ديدگاه مردم آن جامعه به زن است . که اين تصوير را در برخوردها 
، اداب و رسوم و . ميتوان ارزيابی کرد . در جوامع اغلب صفات انسانی 
به مردان نسبت داده شده و صفاتی چون بی وفايی ، ترس و اسان گيری 
به زنان و زن به عنوان نماد سستی وضعف قلمداد می شود و حتی زنان 
نيک را هم به مردان تشبيه کرده اند و بدترين صفت برای مردان مساوی 

بودن با زن است. 
در چنين باورهايی زن نمی تواند جايگاه واقعی و حقيقی خود را بيابد و 

همواره به عنوان موجودی ثانوی قلمداد می شود. 
ب( ارزشهای شايع 

آن  افراد  ديدگاه  از  که  است  عرف  همان  جامعه  ر  در  شايع  ارزشهای 
جامعه اهميت فراوانی دارد دارای يک منشاء و ريشه خاص نيست بلکه 
بعضی از آنها ناشی از موقعيتهای جغرافيايی و اقليمی و بعضی از آنها 
اقليمی و بعضی از مذهب و برخی از  ناشی از موقعيتهای جغرافيای و 
سنتها و خرافات موروثی است بيشتر ارزشهای شايع در جهت محدود و 

محبوس کردن ناصحيح و غير منطقی زنان ايجاد گرديده اند . 
● عدم تخصص و سواد 

عدم بهره مند بودن از تخصص مهارتهای الزم و سطح سواد که خود 
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گم گشته
عا شقش بودم ، دوستش داشتم ، روز و شب به فکرش بودم 

، زندگی بدون او برايم معنايی نداشت ، از صبح خروس  
خوان تا بوق سگ بدنبالش می گشتم ، هرچه سگدو می زدم 

و از هر کس و ناکس سراغش را می گرفتم به جايی نمی 
رسيدم . بدون او زندگی برايم غير ممکن بود. 

هرچه بيشتر جستجو می کردم نا اميد تر می شدم. هيچ اثری 
از او نبود، تو گويی ماهی شده  و به دريا رفته زندگی بدون 
او فالکت بار می نمود. تا اورا نمی يافتم  ارام نمی گرفتم . 

اما افسوس که خيلی زود دير شد و سالهای سال گذشت ، من 
جوانی را پشت سر گذاشته بودم که ناگهان يک روز تصادفی 

پيدايش کردم ولی ديگر کار از کار گذشته بود، ديگر برايم 
فرقی نميکرد و هيچ فايده ای هم نداشت . 

می دانيد چرا؟
چون نيمه وقت بود!

                                           

پوند
نازنين ای مال دنيا، آب بستان است پونــــــــد
در ميان جنگ و دعوا ، تيغ بران است پونـــد

نـــــــــاله های دردمندان را تسال و اميـــــــــد
دائمــــــٌا در تيره گی ها شمع سوزان است پوند

تاکه آب سبزه زار است غنچه کی گردد خزان
از برای کشت زاران مثل دهقان است پونـــــد

گرگ کوهستان زبيم او همی لرزد چوبيـــــــد
از برای کافران هم نورايمان است پونــــــــد

درميادين نبرد کی دشمنش پيــــــــرو. گشت؟
برتر از تيمور و چنگيز مرد ميـــدان است پوند

رنگ رويش مرهم درد نهان عـــــــاشق است
ارزش معيار انسان جان جانــــان است پوند

پروراند الغران راهمچنان يــــک گـــــاو نر
تا قيامت اسب تازد مرد جوالن است پـــــوند

چون دوای مشکالت است و تسلی بخش غم
هرزمان در جيب باشد درددرمان است پونــد

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات 
و  پیشنهادات خود با

 شماره تلفن 
۰۲۰۸453735۰

تماس حاصل نمائید.

خشونت 
روانی ـ کالمی 

علیه زنان
خشونت آنگونه که در افکار عمومی تصور می شود، فقط محدود 
به پرخاشگری و تعرضات جسمی و فيزيکی نيست. اکثر مردم، 
کتک زدن و زخمی کردن و درگيريهای فيزيکی را به عنوان مظهر 
عينی  وجوه  و  تعريف  دامنه  حاليکه  در  می کنند  معنا  خشونت 
خشونت اليه های گسترده تری از رفتار انسانی را دربرمی گيرد. 
اليه های درونی آدمی که پس کردار او پنهان می ماند و به شکل 

ناخودآگاه در ساختار زبانی خود را لو می دهد. 
گفتمان  اساس  بر  و  می گيرد  شکل  ذهن  در  ابتدا   خشونت 
فرهنگی جامعه بنيان نهاده می شود. در واقع هويت و ريشه يابی 
خشونت ورزی رابايد در ساختار فکری -  فرهنگی جامعه جستجو 
کرد. خشونت گرچه در مناسبات اجتماعی و فردی انسان ها بروز 
فرهنگی  ساختار  و  رفتاری  الگوی  در  آن  از  بيش  اما  می يابد، 
جامعه به رسميت شناخته شده و مبتنی بر انسان شناسی و فلسفه 
اجتماعی هر جامعه و البته تجربيات تاريخی يک تمدن خاص بنا 
می شود. اگرچه خشونت جنسيت نمی شناسد اما همواره دو گروه 
از آدميان يعنی زنان و کودکان بيش از مردان قربانی خشونت 
شده اند. شايد خشونت به کودکان را بتوان ذيل تفاوت قدرت های 
جايگاه  در  بايد  را  زنان  عليه  خشونت  اما  کرد،  تفسير  جسمی 

انسانی و اجتماعی آنان در بستر تاريخ پی گرفت. 
تاريخ مذکر در ذات خويش پرورنده فرهنگ خشونت عليه زنان 
است، اما به هر حال با توسعه و رشد تمدن بشری و گسترش 
مقرراتی  دست کم  شد،  کمتر  زنان  عليه  خشونت  مدرن،  فرهنگ 
برای محدود کردن و کنترل خشونت فيزيکی عليه آنان تدوين شد 
و اقدامات جنبش های طرفدار حقوق زن تا حدود زيادی توانست 
خشم بی منطق عليه زنان را تعديل کند اما معضالت عميق فرهنگی 
همواره ريشه در اليه های پنهان و ذاتی يک ساختار ظالمانه دارد. 
امری که توجه کمتری به آن شده است و شايد مدافعان حقوق 
بشر و زنان کمتر به آن توجه کرده اند خشونت کالمی و روانی 

عليه آنان است. 

در پشت  که  انسانی  تحقيرآميز و ضدکرامت  بی رحم،  خشونتی 
خشونت های ظاهری به فراموشی سپرده شده است. خشمی که 
تعرض و  که هرگونه  تا جايی گسترش می يابد  آن  قلمرو  دايره 
قلمداد  آنان  تعدی به شخصيت و کرامت زنان را خشونت عليه 
می کند. اين خشم به ظاهر نرم، زخمی به عمق جان آدمی دارد که 
گفته اند زخم زبان از تيغ شمشير نيز برنده تر است و از زهرمار 
تلخ تر! و تلخ تر آنکه اين وجهه از خشونت، ناديده انگاشته می شود 
اين  است  گرفته  قرار  بی مهری  مورد  زنان، خود  به  بی مهری  و 
نوع از خشونت مانند دردی است که به دليل پنهان بودن عاليم 
به همين  گيرد.  قرار  معالجه  نمی شود که مورد  بيماری شناخته 
دليل خشونت کالمی و روانی، طيف بيشتری از زنان را به دام 

آسيب های خود می کشاند.  
انواع  درميان  ايرانی  زنان  می دهد  نشان  ملی  پژوهش  يک  نتايج 
نه گانه خشونت خانگی، بيشتر تحت خشونت های روانی و کالمی 

قرار دارند. 
7/۵۲ درصد از کل پاسخگويان اعالم کرده اند که از اول زندگی 
مشترک تاکنون قربانی اين نوع خشونت که شامل دشنام، دادو 
فرياد بهانه گيری های پی درپی و... است بوده اند رتبه بعد، خشونت 
فيزيکی از نوع دوم است که ۸/۳7 درصد از زنان ايرانی از اول 
زندگی مشترک خود، آن را تجربه کرده اند که شامل سيلی زدن، 

زدن با مشت يا چيز ديگر، لگدزدن و... است. 
در  درگير  زنان  برای  نوع خشونت ها  اين  تجربه  ميزان  متوسط 
خشونت خانگی برابر با ۴۶/۲ بار است. رتبه سوم با رقم 7/۲7 
درصد متعلق به خشونت های ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و 
آموزشی است که شامل ايجاد محدوديت از ارتباط های فاميلی، 
ايجاد  و  اشتعال  و  کاريابی  از  ممانعت  اجتماعی،  و  دوستانه 
محدوديت در ادامه تحصيل و مشارکت در انجمن های اجتماعی 
زندگی  اول  از  کرده اند  اظهار  زنان  از  درصد   ۳/7۲ که  است 
از خشونت همسران خود  اين نوع  تا کنون در معرض  مشترک 

نبوده اند.  
براساس يافته های روانشناسی زن، خشونت روانی- کالمی بيش 
از خشونت های فيزيکی بر روح زنان تاثير می گذارد و اليه های 
عميق و حساستر درون آنان را تهديدمی کند. خشونتی که کمتر به 
چشم می آيد و به داليل فرهنگی در بسياری از موارد به رسميت 

شناخته نمی شود. 
اگرچه در دنيای جديد خشونت فيزيکی کمتر از گذشته به چشم 
ساختار  در  همواره  روانی-کالمی  خشونت های  اما  می خورد 
می گيرد،  زيادی  قربانيان  و  است  مانده  پنهان  جامعه  فرهنگی 
قربانيانی که صدای خورد شدن استخوانهايشان شنيده نمی شود 
اما درد به استخوانشان رسيده است اين خشم خاموش بيش از 

فريادهای خشمگين، آتشين است. 
بايد پذيرفت صرفا بر اساس تدوين قوانين و آيين نامه نمی توان 
کردن  با روشن  تنها  کرد  را خاموش  زنان  عليه  شعله خشونت 

چراغ آگاهی می توان از چنگ اين ظلمت پنهان، رهايی جست. 

ناشی از موانعی است که بر سر راه تحصيل و دست يافتن به تخصصهای الزم است. 
اقاًل دستيابی به تخصص و تحصيالت به داليل مختلف برای زنان امکان پذير نبود و امروزه اين مسئله را به باد استهزاء می گيرند. 

قبال حضور زن در عرصه های مختلف عيب بزرگ و نابخشودنی بود و امروز اين عقب ماندگی و ناتوانايی متعدد زنان زائيده طرز تفکر است . 
امروزه عليرغم پيشرفتهای صورت گرفته در سال 1۳۶9 ، 9۴۸ ميليون نفر از بزرگساالن جهان بی سواد بوده اند که بخش قابل توجهی از اين رقم 

را زنان تشکيل می دهند. 
اين مسئله باعث محدوديت برای رشد و اعتالء زنان گرديده و امروزه بيشترين تجربه ای که اندوخته اند آن است که با قواره های جسمی و ظواهر 

دلفريب جلوه نمايند. 
غيبت گذشته زنان از صحنه های مختلف جامعه در طول اعصار گذشته موجب گرديده که آنان دچار رکود فکری گردند و اين رکود فکری بعد سر 

از يک دور باطل درآورده است. 
ت( باورها و برداشت های دينی 

برداشتهای متفاوت دينی در رابطه با زن ، حجاب ، فعاليتهای بيرون از خانه ، تحصيالت موجب شده که گاهی تا آنجا پيش رفته اند که زن را در 
پستوها نگه داشته است و حتی هيچگاه او را به اسم صدا نکرده اند و گاهی مانع آموزش زنان بطور مطلق گرديده اند البته برخی نيز برداشتی کاماًل 

متفاوت داشته اند و تفاوتی بين مرد و زن قائل نبوده اند. 
ث( عدم خودباوری و اعتماد به نفس 

عدم خودباوری و اعتماد به نفس در مقابل مسئوليتهای اجتماعی و بيرون از خانه يکی از مقوله هايی است که گريبانگير زنان می باشد درگذشته 
از نهاد خانواده تا پهنه اجتماع به زنان و دختران تلقين شده شما برای امور بيرون از خانه ساخته نشده ايد و مفهوم » من دخترم « يعنی اينکه بايد 
از بسياری از امور بپرهيزيم و اين موجب شد که علی رغم اينکه زنان در بسياری از امروز از توانائيها و قابليت های خوبی برخوردارند خود را 

باورنداشته باشند و اگر زنی در اين ميان به خود باوری رسيده باشد از طرف زنان ديگر مورد استهزاء و کنايه قرار می گيرد . 
ج( مردساالری 

آنچه در اکثر جوامع وجود دارد ، نهاد خانواده بصورت مردساالری اداره می شود البته مردساالری به معنای ديکتاتوری کوچک در خانواده است 
و اين مرد يا پدر است که حرف اول و آخر را می زند و ديگران حتی در مقام مشورت هم قرار نمی گيرد واگر کسی صالحيت مقام مشورتی را دارا 
باشد معمواًل فرزندان ذکور هستند چرا که پسر بدنيا آمده اند و قرار است نقش همين پدر را در خانواده ديگری بازی کند زنان و دختران معمواًل 

افراد مستضعف و محروم خواهند بود. 
● نتيجه گيری : 

موانع ومشکالت موجود امروزی اغلب پديده برون زا است و برای بررسی و شناسائی آن بايد موانعی که از شرايط پيرامون به زنان تحميل گرديده 
شورع نمود بايد به زنان اصالت واقعی بخشيد و جايگاه حقيقی و واقعی زن را در جامعه مشخص کرد و به اصالح باورهای فرهنگی جامعه و 
مردم پرداخت بايد باور فرهنگی مردم را اصالح کرد که زن همانند مرد است . و آزاد است سرنوشت فعاليتهای خود را انتخاب کند بايد در مجموعه 
باورهای فرهنگی جامعه از جمله باور مردان ايجاد نمود که » زن نقش بزرگی در اجتماع دارد زن مظهر تحقق آمال بشر است زن پرورش دهنده 

زنان و مردان ارجمند است«
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اقتصاد

سرمايه گذارى ۶۰ میلیارد دالرى آرامکو در 
پروژه هاى انرژى عربستان

شرکت آرامکوی عربستان اعالم کرد ، سرمايه گذاری در حدود ۶0ميليارد دالر بر روی 
پروژه های نفت و گاز در کشور را تا سال ۲01۴ ادامه خواهد داد.به نقل از نشريه اويل 
اند گاز ژورنال ، طرح مهم ۵ ساله صادرات نفت ، 10 ميليارد دالر از آخرين طرح تکميلی 
در ماه ژوئن ، کمتر می باشد. آرامکو ،متعلق به عربستان ، پيمانکاران بزرگ محلی و 
آژانسهای موسسات بين المللی را از اختصاص بودجه ۶0 ميليارد دالری ، مطلع نمود تا 
پروژه های با ابعاد مختلف نفتی و گازی را تا سال ۲01۴ ، به انجام برساند. وزير نفت 
عربستان ، " علی النعيمی " ، جزئيات مالی طرح سرمايه گذاری ۵ ساله را افشا نکرد. وی 
در کنفرانسی خبرگزاران گفت: اين يک سری اطالعات خصوصی محسوب می شود. ما 
گفته ايم که در مسير سرمايه گذاری حرکتی مداوم خواهيم داشت و اين گفته را عملی می 
کنيم. نعيمی تصريح نمود: کشور در صورت لزوم برای باال بردن ظرفيت نفتی سرمايه 
گذاری خواهد نمود. عربستان هنوز هم طرحهای عمومی بيشتری برای افزايش ظرفيتی 
فراتر از برنامه پايانی امسال تا مقدار 1۲.۵ ميليون بشکه در روز ، ارائه نکرده است اما 
طرح کلی چگونگی دستيابی به 1۵ ميليون بشکه در روز را در آينده در دست بررسی 
دارد. عربستان سياست درازمدت حرکت از 1.۵ ميليون بشکه در روز به ۲ ميليون بشکه 
در روز را به عنوان راه مفر غافلگير کننده در منابع جهانی ، دنبال می کند.هنگامی که 
اين کشور طرحهای توسعه ای را تکميل کند ، دو برابر ظرفيتی را که آرزو می کند ، 
بدست می آورد. با اين تفاوت که بازده، فقط زير ۸ ميليون بشکه در روز باقی می ماند. 
نعيمی می گويد: ما ۴.۵ ميليون بشکه از ظرفيت ذخيره ای را بابت موارد بيهوده صرف 
می کنيم ، که اين مقدار زيادی است . بنا بر اين در صورت لزوم سرمايه گذاری مزبور 
را خواهيم کرد. آرامکو ، به دنبال کاهش هزينه های پروژه های جديد است تا از مزايای 
قيمتهای پايين برای مواد خام در اين دوره رکود اقتصادی جهانی بهره ببرد. اين شرکت 
، اوائل اين ماه در نشستی با پيمانکاران در مورد کاهش هزينه ها به بحث پرداخت. يکی 
از کارمندان داخلی اين شرکت به رويترز گفت: " ما به دنبال کاهش هزينه های پروژه ها 
يمان هستيم. اما هدف ، فقط همين است. اين کار ، به معنای کاهش تعداد سرمايه گذاريها 
از طريق متوقف سازی پروژه ها يا چيزی شبيه به اين نيست. " اين کشور ميليونها دالر 
بر روی شرکتهای الحاقی بين المللی هزينه نموده است . آشفتگی در بازار های اعتباری 
جهانی و نوسان قيمتهای نفت ، شرکتهای انرژی را در کل جهان به باز بينی پروژه های 
توسعه ای شان ياتقليل هزينه ها برای تامين نقدينگی ، وادار نموده است. آرامکو ، برای 
1۴۴ پروژه تا سال ۲01۴ ، طرح ريزی نموده است که شامل ۸ پروژه عظيم می شود. 
اين طرحها بدون ارائه هيچ جدول زمانی در اوائل اين ماه ارائه شده اند. کنکو فيليپس ، 
در اواخر اين ماه اعالن کرد که پااليشگاه اين کشور ، تصميم به سرمايه گذاری بر روی 

پااليشگاه ترکيبی ينبو را در اوائل ۲010 در عربستان دارد. 

مسکو تصمیمی براى پیوستن به 
اوپك ندارد

، تاکيد کرد ، کشورش هيچ دليل  وزير انرژی روسيه،سرگئی اشماتکو 
اقتصادی در حال حاضر برای الحاق به اوپک ندارد، زيرا شرکتهای ملی 
نفت روسيه هيچ تمايلی برای پيوستن اين کشور به اوپک ندارند . به نقل 
از بلومبرگ ، اشماتکو تصريح کرد : " ارتباط قابل انعطافی بين جريانهای 
اقتصادی و بازار جهان وجود دارد. " روسيه در نشستهای کشورهای 
ناظر  عنوان  به  مارس   1۵ در  وين  نشست  جمله  از  نفت  کننده  صادر 
شرکت نمود.بزرگترين صادر کننده انرژی در جهان ، به دنبال راههايی 

برای همکاری با 1۲ کشور اوپک برای تثبيت قيمت نفت ، بوده است. 
وقتی از اشماتکو در مورد اينکه آيا دليل اقتصادی برای الحاق به اوپک 
 : داد  ادامه  اشماتکو   ." نه  هنوز   " گفت:  وی   ، شد  ، سوال  دارد  وجود 
، احتمال می رود که  از ۵0 دالر بيشتر شد  قيمتها برای هر بشکه  اگر 
شرکتهای نفتی ، منابعشان را گسترش دهند ، در حاليکه اگر قيمتها پايين 

بيايد ، آنها بايد اين روند را متوقف سازند.  

انتقاد ريیس جمهور برزيل از نقش 
کشورهاى غربی در وقوع بحران مالی

رييس جمهور برزيل تاکيد کرد ، بحران مالی و اقتصادی جهان توسط 
افراد سفيد پوست چشم آبی به وقوع پيوسته است و کشورهای غربی 
عامل اصلی بروز اين بحران هستند . به نقل از رويترز ، اظهارات لوال 
داسيلوا در حالی است که رهبران گروه بيست قرار است در نشست دوم 
آوريل لندن در خصوص راهکارهای مناسب برای مقابله با بحران مالی 
و اقتصادی جهان تبادل نظر کنند . گوردون براون نخست وزير انگليس 
گروه  رهبران  کليه  از   ، گفت  برزيل  رييس جمهور  با  ديدار  از  پس  نيز 
بيست می خواهم تا با اتخاذ سياستهای هماهنگ و مناسب اقتصاد جهانی 
را از وضعيت کنونی نجات دهند . من در نشست لندن از رهبران گروه 
بيست خواهم خواست تا برای احيای تجارت بين المللی ، بيش از 100 
ميليارد دالر اختصاص دهند . موج انتقادات جهانی عليه مقامهای غربی 
نخست  تووالنک  ميرک  که  طوری  به  يافته  افزايش  اخير  روزهای  طی 
به   ، بر عهده دارد  اروپا را  اتحاديه  ای  وزير لهستان که رياست دوره 
شدت از سياستهای اقتصادی دولت اوباما انتقاد کرد . توپوالنک تصريح 
محرک  های  طرح  اجرای  زمينه  در  اوباما  اقتصادی  سياستهای   ، کرد 
اقتصادی همه ما را به جهنم خواهد برد . مهمترين موفقيت نشست هفته 
. مقامهای  اقتصادی آمريکا بوده است  الگوی  اروپا رد  اتحاديه  گذشته 
اتحاديه اروپا هفته گذشته با الگوی سياستهای اقتصادی اوباما به شدت 

مخالفت کردند .  

زيان 7/4 میلیارد 
دالرى شرکتهاى 

هواپیمايی جهان در 
سال جارى

سازمان بين المللی حمل و نقل هوايی موسوم 
به ياتا اعالم کرد ، صنعت هواپيمايی جهان طی 
سال ۲009 ميالدی با زيان و ضرر 7/۴ ميليارد 

دالری روبرو خواهد شد . 
بحران   ، تريبيون  هرالد  روزنامه  از  نقل  به 
بر  زيادی  منفی  تاثير  جهان  اقتصادی  و  مالی 
ميزان مسافرتهای هوايی و حمل و نقل کاال طی 
سال ۲009 خواهد داشت . ياتا همچنين نسبت 
بزرگ  شرکتهای  احتمالی  ورشکستگی  به 
افزود  هواپيمايی در سال ۲009 هشدار داد و 
: ميزان سفارشات شرکتهای بوئينگ و ايرباس 

به شدت کاهش داشته است . 
بررسی  از  پس  هوايی  نقل  و  حمل  سازمان 
اعالم  جهان  در  فعال  هواپيمايی  شرکت   ۵00
کرد ، ميزان زيان و ضرر شرکتهای هواپيمايی 
پيش  برابر  دو  تقريبا   ۲009 سال  طی  جهان 
بينی اوليه خواهد بود . زيان و ضرر شرکتهای 
که  ياتا  پيشين  گزارش  در  جهان  هواپيمايی 
ميليارد   ۵/۲ حدود   ، شد  منتشر  دسامبر  ماه 
بيسيگنانی  جيووانی   . بود  شده  اعالم  دالر 
اقتصادی  و  مالی  بحران   ، گفت  ياتا  رييس 
و  مشکالت  با  را  هواپيمايی  صنعت   ، جهان 
ميزان   . است  کرده  روبرو  فراوانی  چالشهای 
 ۶۲ امسال  جهان  هواپيمايی  شرکتهای  درآمد 
خواهد  کاهش  درصد   1۲ معادل  دالر  ميليارد 
شرکتهای  درامد  کاهش  دومين  اين  که  يافت 
 ۲001 سپتامبر   11 حوادث  از  پس  هواپيمايی 
 ، گزارش  اين  اساس  بر   . رود  می  شمار  به 
ميزان مسافرتهای هوايی طی ماه ژانويه نسبت 
کاهش  درصد   7/1۶ قبل  مشابه سال  مدت  به 
داشته است . ميزان حمل و نقل کاال از طريق 
درصد   ۲/۲۳ از  بيش  مدت  اين  در  نيز  هوا 
، کاهش  . بيسيگنانی گفت  کاهش داشته است 
چشمگير حمل و نقل هوايی کاال در تاريخ ياتا 
با  جهان  هواپيمايی  صنعت   . است  سابقه  بی 
بدهی 170 ميليارد دالری روبرو است و فشار 
مالی شديدی بر صنعت هواپيمايی جهان وارد 
می شود . اين گزارش حاکی است ، شرکتهای 
هواپيمايی آسيا اقيانوسيه با بيشترين زيان و 
ضرر روبرو خواهند شد و زيان 7/1 ميليارد 
. کاهش صادرات  ثبت خواهند کرد  را  دالری 
زيان  افزايش  در  زيادی  تاثير  خدمات  و  کاال 
و ضرر اين شرکتها خواهد داشت . پيش بينی 
اروپايی  شرکتهای  ضرر  و  زيان  شود  می 
زيان   . برسد  دالر  ميليارد  يک  به  امسال  نيز 
نيز  و ضرر شرکتهای هواپيمايی خاور ميانه 
به 900 ميليون دالر خواهد رسيد . شرکتهای 
هواپيمايی آفريقا و آمريکايی التين نيز با زيان 
و ضرر ۶00 ميليون دالری روبرو می شوند 
هواپيمايی  که شرکتهای  است  حالی  در  اين   .
حمل  ظرفيت  کاهش  علت  به  شمالی  آمريکای 
 100 سود  با  امسال   ، بار  و  مسافر  نقل  و 
ميليون دالری روبرو خواهند شد . بيسيگنانی 
گفت ، سازمان ياتا طی 1۵ ماه گذشته جلوی 
فعاليت ۴0 شرکت کوچک هواپيمايی جهان را 
به علت عدم توانايی در بازپرداخت بدهی های 
شرکتها  اين  از  برخی  و  است  گرفته  را  خود 
ياتا پيش   . طی سال گذشته ورشکسته شدند 
برای هواپيماهای  تقاضای جهانی   ، بينی کرد 
يافت  خواهد  کاهش  آينده  سال  دو  طی  جديد 
 700 تنها   ۲011 سال  تا  ايرباس  و  بوئينگ   .
 . داد  خواهند  تحويل  جديد  هواپيمای  فروند 
به 1۴00 فروند خواهد رسيد  امسال  اين رقم 
. بيسيگنانی گفت ، صنعت هواپيمايی جهان طی 
نخواهد  سال ۲010 هيچ گونه رشد و رونقی 
داشت . بحران اقتصادی و مالی طی ۶0 سال 

اخير بی سابقه است . 
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رشد اقتصادى چین طی سال 
۲۰۰۹ کاهش خواهد يافت

بانک جهانی پيش بينی رشد اقتصادی چين در سال ۲009 را از 7.۵ درصد به ۶.۵ درصد ، کاهش دادو 
اعالم کرد که اين کشور نمی تواند از تاثيرات بحران اقتصادی جهانی فرار کند.

به نقل از بلومبرگ ، کاهش تقاضا برای محصوالت چينی در خارج ، دليل اصلی اين افت می باشد. اما 
در ادامه اين بانک اعالم می کند که اقتصاد چين هنوز هم در مقايسه با ساير کشورها بهتر عمل کرده 

است و به عنوان نقطه روشنی در ميان تاريکی مالی جهانی ، باقی می ماند.

 تحليلگران در مورد رکود اقتصادی در چين به شدت نگران هستند ، زيرا اگر اقتصاد اين کشور از 

حرکت باز ايستد ، خطر آشوبهای محلی افزايش می يابد. 

بر اساس اين گزارش ، چين به شدت به اقتصاد جهانی وابسته است زيرا واردات اين کشور را دنيای 
ميان  اين  در  که   – را  اروپا  و  آمريکا   ، اقتصادی  بحران  آنجاييکه  از  اما  کند.  می  خريداری   ، خارج 
،بزرگترين مشتريهای اين کشور هستند – گرفتار کرده است ، تقاضا کاهش يافته است که باعث بسته 
شدن کارخانجات و از کار بيکار شدن ميليونها نفر شده است. بانک جهانی اعالم کرد : " با شدت يافتن 
بحران اقتصادی جهانی ، صادرات چين به شدت لطمه ديده است ، که بر تمايل سرمايه گذری در بازار 
به خصوص در بين سازندگان ، تاثير گذاشته است ". اما رئيس بانک جهانی در چين ، ديويد دالر ، می 

گويد: چين هنوز هم به عنوان نقطه ای نسبتا روشن در تاريکی اقتصاد جهانی ، باقی مانده است. 

دالر به بی بی سی گفت: راههای متعددی برای يک عملکرد مناسب وجود دارد و اين اساسا به دليل 
توانايی باال در چين است. وی در حاليکه برنامه های زيربنايی و اجتماعی اين کشور را بيان می کرد ، 
ادامه می دهد: " به طور توازن يافته ای شاهد کاهش در موقعيتهای واقعی ودر صادرات در اين کشور 

هستيم اما در عين حال در مکانهايی که دولت مستقيما تاثير گذار است رشد را مشاهده می کنيم ". 

اين گزارش حاکی است ، بانک جهانی هشدار می دهد که افت معامالت باعث لطمه در سرمايه گذاری 
و توليد شغل در چين می شود. اين بانک ، کاهش 1۶ تا 17 ميليون شغل به غير از بخش کشاورزی را 
در امسال ، پيش بينی می کند اما اعالم می کند که کليد حل اين وضعيت نابسامان ، يک سيستم رفاه 
اجتماعی تاثير گذار است. در اين گزرش آمده است : " اين طور به نظر می رسد که کاهش رشد کلی 
اقتصاد در چين نمی تواند اقتصاد اين کشور و يا ثبات اجتماعی آن را به خطر بيندازد ، به خصوص اگر 
برعکس ، عواقب اين نابسامانيها و از کار بيکار کردنها با استفاده از شبکه امن اجتماعی ، تسکين يابد ، 
اين تهديد بی اثر خواهد بود. رهبران حزب کومونيست چين ، اعالم کرده اند که آنها مهيای ارائه محرک 

اقتصادی بيشتر برای رسيدن به رشد اقتصادی ۸ درصد می باشند. " 

اما بانک جهانی اعالم می کند: که اين روش مناسبی نيست و دولت بايد اندوخته هايش را تقويت کند زيرا 
، رشد اقتصادی اين کشور ، بيشتر از اينها کاهش خواهد داشت. در گزارش آنها آمده است: اقتصاد چين 
نمی تواند از تاثيرات بحران اقتصادی جهانی ، فرار کند. فعالييتهای تاثير گذار دولت ، تنها بخش متعادلی 
از کل را به خود اختصاص می دهد و نبايد و نميتواند فشار کاهشی فعاليتهای بازار را جبران نمايد. با 
اين وجود ، چين هنوز هم بهتر از ساير کشورها ، عمل می کند و طرحهای محرکی اين کشور ، در حال 

انگيزه بخشيدن به اعتماد بازار می باشند. 

طبق آخرين پيش بينی بانک جهانی ، که در دسامبر منتشر شد ، اقتصاد جهانی با نرخ ضعيف ساالنه 
9 درصد در سال ۲009 ، رشد خواهد داشت ، که اين مقدار با 0.1 در صد کاهش در کشورهای توسعه 
يافته در جبران با رشد ۴.۵ درصدی کشورهای در حال توسعه می باشد. دولت چين در مورد پيش 
بينی رشد ۳ ماهه اول از مقدار ۶.۸ درصد سه ماهه آخر سال گذشته به مقدار ۶.۵ در صد در اين ماه 

، فکر می کند. 

اوپك در نشست آتی در 
خصوص کاهش مجدد 

سقف تولید تصمیم می گیرد
 

 ، کرد  تاکيد  ونزوئال  انرژی  و  نفت  وزير 
اوپک  نفت  کننده  صادر  کشورهای  سازمان 
در نشست ماه می در خصوص کاهش مجدد 
سقف توليد اين سازمان تصميم گيری خواهد 
راميرز در  رافائل   ، از رويترز  نقل  به   . کرد 
رشد  به  رو  روند  اگر   ، کرد  تصريح  ادامه 
يابد  ادامه  صنعتی  کشورهای  انرژی  ذخاير 
، اوپک قطعا در نشست ماه می سقف توليد 
خود را کاهش خواهد داد . استراتژی اصلی 
توليد  های  سهميه  بخش  آن  کاهش   ، اوپک 
از سوی کشورهای صنعتی  که  است  اعضا 
اين   . شود  نمی  روبرو  تقاضايی  هيچ  با 
تصميم در نشست روز ۲۸ می اتخاذ خواهد 
ذخاير  افزايش  از  بايد   : افزود  راميرز   . شد 
انرژی کشورهای صنعتی در زمانی که قيمت 
. اگر  نفت ارزان شده است ، جلوگيری کنيم 
پيدا  افزايش  ديگر  بار  نفت  جهانی  تقاضای 
کند ، اوپک قطعا برای افزايش عرضه و توليد 
اقدام خواهد کرد . وی گفت ، در نشست قبلی 
اوپک سقف   ، شد  برگزار  مارس  اواسط  که 
 . نداد  انتظار کاهش  را بر خالف  توليد خود 
کاهش  های  به سهميه  اعضا  پايبندی  ميزان 
 ۸0 به  کنون  تا  ای  بشکه  ميليون   ۲/۴ توليد 
درصد رسيده است . ونزوئال در نشست وين 
پيشنهاد کاهش يک ميليون بشکه ای توليد را 
مطرح کرد ولی از سوی ساير اعضا حمايت 
تا  اوپک  اقدامات   ، گفت  پايان  در  . وی  نشد 
کنون موجب برقراری ثبات در بازار جهانی 

نفت شده است . 
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3۰نما
درگذشتگان سینماى ايران 

درسال ۸7
سينمای ايران در سالی که گذشت، تعدادی از هنرمندانش را از دست داد. 
داود اسدی، شاهرخ سخايی، اسماعيل داورفر، خسرو شکيبايی،احمد آقالو، 
فخيمی،رضا  مهرداد  فرهاد خان محمدی،  معيری، جواد خدادادی،  فرهنگ 
سينماگرانی  جمله  از  مهرنيا،  مهری  و  خوشابافرد  صدر،فريدون  ارحام 

بودند که در سال ۸7 به ديار باقی شتافتند. 
 "داوود اسدی " در گذشت

در  و  - شنبه  بامداد  دو  تلويزيون ساعت  و  بازيگر سينما  اسدی  داوود 
سومين روز از فروردين در سن ۳۸سالگی بر اثر سکته قلبی در گذشت. 

"ساعت خوش " نخستين تجربه تلويزيونی اين هنرمند بود. مرحوم اسدی 
که پس از بازی در اين مجموعه تلويزيونی به چهره ای شناخته شده برای 
بسياری از بينندگان تلويزيونی و بخصوص جوانان تبديل شده بود، طی 

سالهای اخير کمتر به ايفای نقش در سريال ها پرداخت. 
مرحوم اسدی همچنين در سه فيلم "سرحد "، "مادرم گيسو " و "ديدار " 

بازی کرده است. 
 در گذشت "شاهرخ سخایی " هنرمند عکاس

شاهرخ سخايی عکاس سينما ، شنبه ، سوم فروردين ماه بر اثر عارضه 
التحصيل  فارغ  سخايی  شاهرخ   . گذشت  در  سالگی   ۵۵ سن  در  قلبی 
دوره دو ساله  عکاسی آمريکا ، پيشتر مسووليت کارگاه عکس و آرشيو 
هنرمندان بنياد فارابی و همچنين کارگاه عکس و اساليد آرشيو موزه شهدا 
را برعهده داشته است. از ديگر فعاليت های عکاسی او می توان به فيلم های 
بليط، نقش عشق، دادستان، جنگ  با يک  فيلم  ماديان، عروس حلبچه، دو 

نفتکش ها، مرسدس، مرد عوضی و ميهمان مامان ، اشاره کرد. 
پيکر آن مرحوم ساعت 10 صبح دوشنبه، پنجم فروردين ماه ، از مقابل 
منزلش تشييع و در قطعه  هنرمندان بهش زهرا )س( به خاک سپرده  شد. 

 "اسماعیل داورفر " درگذشت 
"اسماعيل داورفر " يکی از پيشکسوتان عرصه بازيگری در سينما، تئاتر و 

تلويزيون صبح روز 1۴ ارديبهشت ماه درگذشت. 
مرحوم "داور فر " امروز در سن 7۶ سالگی بر اثر سرطان درگذشت. او 
بازی در تئاتر را از سال 1۳۳۵ و همچنين بازی در سينما را از سال 1۳۴۸ 

با فيلم "گاو " به کارگردانی "داريوش مهرجويی " شروع کرد. 
از جمله کارهای او در سينما می توان به تعطيالت تابستانی )1۳7۴(، تحفه 
هند )1۳7۳(، روزهای خوب زندگی )1۳7۳(، مهريه بی بی )1۳7۳(، پادزهر 
)1۳7۲(، عيالوار )1۳71(، آقای بخشدار )1۳70(، زير بامهای شهر )1۳۶۸(، 
 ،)1۳۶۳( تاتوره   ،)1۳۶۵( اول  وکيل   ،)1۳۶7( لنگرگاه   ،)1۳۶7( افسون 
سرايدار )1۳۵۵(، غبار نشينها )1۳۵۳(، صادق کرده )1۳۵1( و آقای هالو 

اشاره کرد. 
وحدت  تاالر  مقابل  از  ارديبهشت   17  " داورفر  "اسماعيل  مرحوم  پيکر 

تشييع شد. 
 درگذشت "فرهنگ معیری " چهره پرداز ایرانی 

امروز  صبح  ايرانی  پيشکسوت  چهره پردازی  طراح   " معيری  "فرهنگ 
درگذشت. 

اين چهره پرداز ايرانی سينما و تئاتر ساعت ۸ صبح روز ۲1 ارديبهشت بر 
اثر سکته قلبی دارفانی را وداع گفت. 

گروه  عضو  وی  شد.  متولد  مرند  شهر  در   1۳۲۲ سال  معيری  فرهنگ 
چهره پردازان سيمای جمهوری اسالمی و مدير آموزشگاه چهره پردازی 

"آينه در آينه " بوده است. 
کشی،  رخساره،سگ  سرما،  اشک  چون  فيلم هايی  چهره پردازی  طراحی 
افعی، نقش عشق، سفر عشق، سرزمين آرزوها، شناسايی، اتاق يک، پرواز 

در شب، ماديان، رخساره توسط وی انجام شده است. 
وقتی  شايد  مسافران،  چون  فيلم هايی  چهره پردازی  طراح  همچنين  او 
، باشو غريبه کوچک، طلسم،خانه عنکبوت،نقطه  ديگر، شکار، کانی مانگا 

ضعف،اشباح،خط قرمز، چريکه تارا، سفر سنگ و کالغ بوده است. 
"گناه من ")مهرشاد کارخانی( از آخرين کارهای مرحوم معيری به شمار 

می رود. 
 "وحید مجتهدی " سینمادار درگذشت

نهم  روز  درگ  اروپا  مديرسينما   " مجتهدی  "وحيد  پيکر  تشييع  مراسم 
تيرماه او از مقابل "خانه سينما " به سمت بهشت زهرا)س( برگزار شد. 

"مجتهدی " که هنگام فوت ۶۲ سال سن داشته، مدير و صاحب سينما اروپا 
بوده است. " 

و  سينماداران  قديمی ترين  از   " مجتهدی  "جمال  پسر   " مجتهدی  "وحيد 
تهيه کنندگان سينمای ايران است که دو ماه قبل دارفانی را وداع گفت. 

وی به دليل سکته قلبی دارفانی را وداع گفت. 
 درگذشت "خسرو شکیبایی " 

"خسرو شکيبايی " بازيگر محبوب سينما، تئاتر و تلويزيون پس از دوره ای 
جدال با بيماری و مرگ، صبح روز جمعه ۲۸تيرماه در سن ۶۴ سالگی در 
تهران درگذشت تا کارنامه يکی از هنرپيشگان نامدار معاصر ايران برای 

هميشه بسته شود. 
پيکر اين هنرمند بزرگ روز يکشنبه ۳0 تيرماه و با بدرقه ميليونی مردم از 

مقابل تاالر وحدت به سوی قطعه هنرمندان تشييع شد. 
او برای فيلم های "يکبار برای هميشه "، "سايه به سايه " و "کاغذ بی خط 
دادشاه، صاعقه،  قرمز،  است. خط  بوده  بلورين  دريافت سيمرغ  نامزد   "
رابطه، دزد و نويسنده، ترن، شکار، هامون، عبور از غبار، ابليس، جستجو 
در جزيره، سارا، پرواز را بخاطر بسپار ، يکبار برای هميشه، بلوف، کيميا، 

به سايه، خواهران غريب، سرزمين  ، سايه  لژيون   ، درد مشترک   ، پری 
دختری  ميکس،  گمشده،  دختردايی   ، زندگی  روانی،   ، عاشقانه  خورشيد، 
ازدواج  نفر،  دو  برای  صبحانه  اثيری،  مزاحم،   ، بی خط  کاغذ  تندر،  بنام 
امير  ، عروسک فرنگی، چه کسی  ، حکم، ستاره ها  صورتی، ساالد فصل 
کارهای سينمايی  جمله  از  حيران،  باران،  دوشيزه  دلشکسته،  کشت؟،  را 

وی بوده اند.
آخرين حضور شکيبايی در برابر دوربين، در جريان دومين جشن کانون 
منتقدان سينما بود که وی در آن به عنوان يکی از برترين بازيگران سی 
سال سينمای پس از انقالب مورد تجليل قرار گرفت و جايزه دريافت کرد. 

 درگذشت دستیار فیلمبردار با سابقه سینمای ایران
احمد ابراهيمی، دستيار فيلمبردار باسابقه سينمای ايران روز 10 مرداد ماه 

به علت نارسايی قلبی درگذشت. 
وی از جمله دستياران فيلمبردار باسابقه سينمای ايران متولد سال 1۳۲۳ 
ساخته احمد   " "چشمه عشاق  فيلم  با  بود و کار خود را در سال 1۳۳9 
و  قبل  سال های  طی  و  کرد  شروع  فيلمبردار  دستيار  عنوان  به  صباحی 
بعد از انقالب اسالمی يکی از فعال ترين دستياران فيلمبردار در سينمای 

ايران بود. 
 "رضا آقاربی " بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت

"رضا آقاربی " بازيگر سينما و تلويزيون در سن ۵0 سالگی به دليل ايست 
قلبی دارفانی را وداع گفت. 

آخرين  از   " پيامبر  "يوسف  و   " "مختارنامه  سريال های  که  بازيگر  اين 
فعاليت های وی به شمار می روند، صبح روز پنجشنبه 17 مرداد، هنگام 
ورزش صبحگاهی در پارک نزديک محل سکونت خود، دچار حمله قلبی 

شد و جان به جان آفرين تسليم کرد. 
فعاليت هنری خود  تهران،  متولد 1۳۳7  آقاربی  اين گزارش، رضا  بر  بنا 
را سال 1۳۶0 با تئاتر آغاز کرد. بازی در فيلم "پرچمدار " به کارگردانی 

شهريار بحرانی نخستين تجربه سينمايی اوست. 
حماسه دره شيلر، خانه ای مثل شهر، عروس حلبچه، دو همسفر و دايره 

سرخ از کارهای بلند سينمايی وی بودند. 
مراسم تشييع جنازه "رضا آقاربی " رأس ساعت 9 صبح روز يکشنبه ۲0 
مرداد، از مقابل خانه هنرمندان به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( 

برگزار شد. 
 "مهرداد فخیمی " فیلمبردار سینمای ایران درگذشت

"مهرداد فخيمی " فيلمبردار با سابقه سينمای ايران در سن ۶9 سالگی در 
منزلش درگذشت. 

دو  تا  و  می برد  رنج  ريه  بيماری سرطان  از  پيش  مدت ها  از  که  فخيمی 
روز نيز در بيمارستان بستری بود، سرانجام صبح روز ۲۳ مرداد بر اثر 

عوارض اين بيماری در منزل خودش چشم از جهان فرو بست. 
آلمان  از  فيلمبرداری  فارغ التحصيل  تهران،   1۳1۸ متولد  فخيمی  مهرداد 
 ،" "جام حسنلو  فيلم های کوتاه همانند  با ساخت  را  فعاليت هنری  و  بود 
"نان و کوچه "، "اربعين " و ... آغاز و سينمای حرفه ای را سال 1۳۵۳ با 

فيلمبرداری فيلم "غريبه و مه " به کارگردانی بهرام بيضايی تجربه کرد. 
حاجی واشنگتن، مرگ يزدگرد، پاييزان، چريکه تارا، کالغ ،مسافران،کمال 
الملک،وکيل اول و سريال هزاردستان از جمله کارهای به ياد ماندنی اين 

هنرمند فقيد است. 
وی در دهمين جشنواره بين المللی فيلم فجر برنده سيمرغ بلورين بهترين 
شد و سال ۶۵ نيز نامزد دريافت اين  فيلمبرداری برای فيلم "مسافران " 
يکمين  و  بيست  بود.همچنين  "شده  خورشيد  "ناخدا  فيلم  برای  جايزه 
آن  در  که  بود  همراه  فيلمبردار  اين  بزرگداشت  با  فجر  فيلم  جشنواره 

جشنواره آثار شاخص وی به نمايش در آمد. 
"چه کسی امير را کشت "آخرين فعاليت سينمايی مرحوم فخيمی بود. 

خانه  مقابل  از  مردادماه   ۲۴ روز  هنرمند ساعت 9صبح  اين  پيکر  تشييع 
سينما به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام خواهد شد. 

 »جواد خدادادی« در پی بیماری قلبی درگذشت 
جواد خدادادی به که دليل عارضه قلبی در بيمارستانی در آلمان بستری 
به خاک سپرده  آلمان  شده بود، چهارم شهريور درگذشت و در کشور 

شد. 
بازيگر نقش ابوذر در سريال امام علی)ع( چندی پيش به دليل عارضه قلبی 

در بيمارستانی واقع در دورتموند بستری شده بود. 
به  همسرش  بيماری  مداوای  برای  پيش  ۸سال  که  آينه  سريال  بازيگر 
آلمان رفته بود، بهار امسال به ايران بازگشت و تصميم به ادامه فعاليت 
در عرصه هنر گرفت اما به دليل حاد شدن ناراحتی قلبی خود به آلمان 

بازگشت. 
تلویزیون  و  سینما  بازیگر  خان محمدی«  »فرهاد   

درگذشت
سالگی   ۶۴ سن  در  تلويزيون  و  سينما  بازيگر  خان محمدی«  »فرهاد 

درگذشت. 
در  قلبی  ايست  دليل  به  شهريور   ۲9 ظهر  از  بعد   1۳ ساعت  بازيگر  اين 

بيمارستان رسول اکرم در گذشت. 
ساعت  تلويزيون  و  سينما  بازيگر  اين  پيکر  تشييع  گزارش،  اين  بر  بنا 
به سمت قطعه  از مقابل خانه سينما  10 صبح روز يکشنبه ۳1 شهريور 

هنرمندان بهشت زهرا)س( برپا شد. 
هشتم  گواهينامه  اخذ  تا  را  ابتدايی  تحصيالت  شد.  متولد  همدان  در  وی 
در همدان بود. سپس در سال 1۳۳۸ همراه خانواده به تهران آمد. مدتی 
مشغول کارهای فنی بود و چندين سال در ارتش بعنوان افسر ارشد کار 

کرد. بعد از آن درسال 1۳۴7 وارد عرصه سينما شد. 
داشته  فعاليت  دهه   ۴ از  بيش  و  بود   1۳۲۳ متولد  خان محمدی«  »فرهاد 
است که شاخص ترين آنها دو مجموعه تلويزيونی »سربداران« و »کاراگاه 

علوی« يک و دو بوده است. 

افعی،  بندر،  آخرين  خنده،  معجزه   ، موميايی۳  پنجم، مسافر ری،  واکنش 
سينمايی  کارهای  ديگر  از  و سرب  هامون  ساواالن،  ريحانه،  آخر،  پرده 

خان محمدی بوده اند. 
درگذشت "خسرو تسلیمی " تهیه کننده و مدیرتولید 

سینما 
"خسرو تسليمی " تهيه کننده و مديرتوليد سينمای ايران 19 آبان ماه در ۸۳ 

سالگی به علت سکته قلبی درگذشت. 
 ۲ ساعت  گفت:  سينماگر  اين  پسر  و  سينما  تهيه کننده  تسليمی  سيروس 
بامداد امروز حال پدر وخيم شد و او را به بيمارستان امام خمينی کرج 

برديم که بعد از مدتی به دليل سکته قلبی درگذشت. 
مراسم تشييع پيکر وی۲1 آبان ماه ساعت 10 صبح از مقابل خانه سينما 

انجام شد. 
تسليمی همسر منيره آخوندنيا )منيره تسليمی(بازيگر تئاتر، پدر سيروس 
)بازيگر و کارگردان  )تهيه کننده و نويسنده( و سوسن تسليمی  تسليمی 

تئاتر و سينما( است. 
از آخرين کارهای او به عنوان مديرتوليد می توان به کيش و مات، ازدواج 

صورتی، الهه زيگورات و بی همتا اشاره کرد. 
زمان از دست رفته، عبور از غبار، پرنده کوچک خوشبختی ، شايد وقتی 
مدير  عنوان  به  تسليمی  کارهای  ديگر  از  ميرزانوروز  کفش های  و  ديگر 

توليد در سال های پس از انقالب است. 
 "احمد آقالو " در گذشت 

"احمد آقالو " بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون پس از يک دوره بيماری به 
علت سرطان درگذشت. 

در سال های اخير به دليل شدت بيماری، اين هنرمند ديگر در برنامه های 
تلويزيون شرکت نمی کرد و بيشتر در اجرای برنامه های راديويی فعاليت 
می کرد. احمد آقالو متولد 1۳۲۸ قزوين، فارغ التحصيل تئاتر از دانشکده 
از گذراندن  هنرهای زيبا دانشگاه تهران است. وی فعاليت هنری را پس 
دوره شش ماهه بازيگری در هنرستان آزاد هنرپيشگی دانشکده هنرهای 

دراماتيک آغاز کرد.
تجربه  نخستين  کاوش  حبيب  کارگردانی  به   " "دادشاه  فيلم  در  بازی 
سينمايی اوست. از ديگر فعاليت های آقالو می توان به دوبالژ، راديو، بازی 

در تئاتر و مجموعه های مختلف تلويزيونی اشاره کرد. 
 درگذشت نابهنگام یکی از اعضای انجمن فیلم کوتاه 
اميد اهلل داد از اعضای انجمن فيلم کوتاه ايران دوم آذر ماه بر اثر ايست 

قلبی در سن ۲9 سالگی جان به جان آفرين تسليم کرد. 
مرحوم  اهلل داد از اعضای تهيه کننده انجمن بود که فيلم های کوتاه بسياری 
تمام  حبيبی(،  )سعيد  خوره  مکری(،  )شهرام  سنجاقک  طوفان   : چون 
دغدغه های من )سپهر سپحانی( و چندين کار کوتاه ديگر را تهيه کرده بود. 
وی همچنين از اعضای فعال انجمن بود و بسياری از کارهای تبليغاتی و 

انتشاراتی انجمن در دفتر وی "مثلث زرد " انجام می شد. 
پيکر وی رسوم آذرماه تشيع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک 

سپرده شد. 
 درگذشت "رضا ارحام صدر " کمدین تئاتر و سینما 

رضا ارحام صدر عصر روز يکشنبه ۲۴ آذر ماه در منزل مسکونی خود 
در شهر اصفهان در ۸۵ سالگی از دنيا رفت. 

رضا ارحام صدر بازيگر پيشکسوت تئاتر و سينما ارديبهشت ماه 1۳0۲ 
از  را  خود  هنری  فعاليت  و  شد  متولد  اصفهان   ۴ بخش  پاقلعه   محله  در 
سال 1۳۲۶ و بازی در تئاتر آغاز کرده و در واقع از پايه گذاران تئاتر در 

اصفهان محسوب می شود. 
او همچنين در سال 1۳۳۶ با فيلم "شب نشينی در جهنم " وارد سينما شد 
و سپس در فيلم هايی چون "علی واکسی "، "ستاره ای چشمک زد "، "مردان 
"افسانه شهر  و   " "نصف جهان   ،" "جعفرخان از فرنگ برگشته   ،" خشن 

الجوردی " بازی کرد. 
از نمايش های او نيز می توان به "رفيق ناجنس "، "بوقلمون ها "، "کدام يک از 

دو "، "دلقک ها "، "وادنگ "، "خروس بی محل " و... اشاره کرد. 
آخرين فعاليت سينمايی اين بازيگر که به دليل کهولت سن کم کار بود، به 

فيلم ويديويی "درسا " محسن دامادی در سال ۸۴ برمی گردد. 
 درگذشت "فریدون خوشابافرد " صدابردار باسابقه 

سینمای ایران 
"فريدون خوشابافرد " صداگذار و صدابردار با سابقه سينمای ايران روز 

جمعه 10 بهمن ماه بر اثر سکته قلبی در گذشت. 
"تالفی   ،" "تک درخت ها  نظير  فيلم هايی  صداگذار   " "فريدون خوشابافرد 
قلبی  سکته  اثر  بر  و  سالگی   ۶۵ سن  در   " "انتخاب  و   " آنالين  "قتل   ،"

درگذشت. 
کار در سينما را با صدابرداری استوديو  مرحوم "فريدون خوشابافرد " 
"آقای هيروگليف " به کارگردانی غالمعلی عرفان شروع کرد و آخرين کار 
بود که کار صداگذاری  به نمايش درآمده، از وی فيلم سينمايی "تالفی " 

آن را بر عهده داشت. 
مراسم تشييع پيکر اين هنرمند فقيد رأس ساعت 10 صبح روز يکشنبه 1۳ 

بهمن ماه از مقابل "خانه سينما " برگزار شد. 
 "مهری مهرنیا " درگذشت 

مهری مهرنيا بازيگر قديمی اين بازيگر قديمی سينما، تئاتر و تلويزيون روز 
۲9 بهمن ماه پس از مدت ها بيماری در بيمارستان باهنر تهران دارفانی را 

وداع گفت. 
مراسم تشييع پيکر اين هنرمند ساعت 10 صبح روز يکشنبه ۴ اسفند ماه از 
مقابل خانه سينما و به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار  شد. 
آخرين نقش آفرينی "مهری مهرنيا " بازی در فيلم  "ازدواج به سبک ايرانی 

")حسن فتحی( بوده است. 
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3۰نما
حرکت آرام و پیوسته »بیست« با فروش 7۰ 

میلیون تومانی
در حالی که اکران نوروزی سينماها تحت تأثير فروش نجومی »اخراجی ها۲« قرار گرفته 
است، فيلم سينمايی »بيست« به کارگردانی »عبدالرضا کاهانی« با روندی ثابت و پايدار 

همچنان مخطبان خود را به سينماها می کشاند.
فيلم سينمايی »بيست« به کارگردانی »عبدالرضا کاهانی« با روندی ثابت و پايدار همچنان 
مخطبان خود را به سينماها می کشاند و در مدت 9 روز که از اکران نوروزی سينماها 
می گذرد، توانسته است با فروشی معادل 70 ميليون تومان، رقمی باالتر از کف فروش 
کارگردانی  به  »بيست«  سينمايی  فيلم  گزارش،  اين  براساس  آورد.  به دست  را  سينماها 
گروه  در  فراوان  کش وقوس های  از  پس  و  ماه  اسفند   ۲9 روز  از  کاهانی«  »عبدالرضا 
فروش متوسط  با  است  توانسته  اين مدت  در  و  است  اکران شده  سينمايی عصر جديد 

روزانه 9 ميليون تومان در حدود 70 ميليون تومان در تهران فروش داشته باشد. 
اين در حالی است که حرکت آرام و پيوسته اين فيلم در اکران شهرستان ها نيز ادامه دارد 
و فيلميران برای اکران گسترده اين فيلم از 1۵ فروردين به بعد در تهران و شهرستان ها 

تدارک ويژه ای ديده است. 
فيلم سينمايی »بيست« در حالی توانسته 70 ميليون تومان در تهران فروش داشته باشد 
که بر خالف اظهار نظر های قبلی، از سينماهايی که قرار بود فيلم »درباره الی...« در آنها 
به نمايش درآيد - و با تصميم ناگهانی معاونت سينمايی به نمايش درنيامد- تنها سينما 
آفريقا در اختيار اين فيلم قرار گرفته است و مابقی فيلم ها در اختيار فيلم »اخراجی ها۲« 
قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار سينمايی فارس، فيلم سينمايی »بيست« يکی از سه 
منتقدان و روزنامه نگاران سينمايی  نگاه  از  فيلم فجر  برتر جشنواره بيست و هفتم  فيلم 
است و مهم ترين ويژگی  اين فيلم ديدن چهره های متفاوت و بازی های فوق العاده زيبا از 
بازيگرانی است که سال ها عادت کرده بوديم آن ها را در قالب های تکراری ببينيم. فيلمی 
که بازی های فوق العاده بازيگران اش از ديد داوران جشنواره پنهان نماند و جوايز نقش 
مکمل مرد و زن را برای عليرضا خمسه و مهتاب کرامتی به ارمغان آورد و شايد اگر کمی 
داوران مهربان تر بودند، پرويز پرستويی نيز سيمرغی  ديگر به ويترين پرافتخار سينمايی 

خود اضافه می کرد. 
سومين فيلم بلند داستانی کاهانی قصه يک تاالر پذيرايی است که تعدادی کارگر در آن 
مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تاالر دارند. تاالر قرار است ۲0 روز ديگر 

تعطيل شود و آنها در روزهای باقی مانده بايد تالش کنند اين اتفاق نيفتد... 
پرويزپرستويی ، مهتاب کرامتی، عليرضا خمسه، مهران احمدی ، عليرضا حسينی، فرشته 

صدرعرفايی و حبيب رضايی بازيگران اصلی اين فيلم را تشکيل می دهند. 
ايران  در سينمايی  متفاوت  فيلمی  دنبال  به  که  تماشاگرانی  برای  »بيست«  تماشای  قطعا 

می گردند، خالی از لطف نخواهد بود. 

هر کسی با افکار خود  
اصغر فرهادی 

امروزه سينما به مقطعی از عمر خود رسيده که کيفيت رابطه تماشاگرش با آن، با روزهای تولدش بسيار متفاوت 

است، اگر روزگاری تماشاگر سينما منفعل و مرعوب، مسحور و جادوزده اين تکنولوژی بود و بيشتر از آنکه به 
آنچه روی پرده می گذشت فکر کند، مبهوت معمای چگونگی اين اتفاق بود و مدام از سمت پرده به پشت سر می 
نگريست تا بداند چگونه آن ستون نوری که از دريچه آپاراتخانه بيرون می آيد، روی پرده به چنين دنيای رويايی 
تبديل می شود، اما حاال ديگر موضع و زاويه تماشاگر به پرده، فيلم و سينما موضع ضعف و جهل نيست، راز اين 

شعبده را دريافته.
روزگاری اين سينما بود که همه تقديسش را از ناشناخته بودنش وام می گرفت و قدرت آن را داشت تا از زاويه يی 
برتر با تماشاگرش روبه رو شود و ريسمان ذهن و احساسات او را بگيرد و به هر سويی که ميل دارد مايل کند. 
تماشاگر امروز اما، در ارتباطش با سينما به سطحی از شعورمندی رسيده )به مدد خود سينما( که از موضع باال و 
نقادانه به فيلم و اثری که مقابلش است، بنگرد. سينمايی که خود را به آب و آتش می زند تا عقيده اش را به تماشاگر 
تزريق کند، هنوز بلوغ تماشاگرش را باور نکرده و در ذات خود نوعی راديکاليسم را مخفی دارد که در پوسته يی از 

تعهدات اجتماعی يا اخالقی، انسانی پيچيده شده. 

حواس  تکنيکی،  های  آميزی  رنگ  روايی،  ابزارهای  با  دارد  سعی  اش،  بحث  قابل  های  نمونه  در  سينما  نوع  اين 
تماشاگرش را از درد اين تزريق پرت کند که اين خود تقلبی جذاب است. فيلم ها و نمايشنامه هايی که وسيله يی 
هستند برای حمل و نقل و انتقال ايدئولوژی های گوناگون، شعارهای سياسی، پندهای اجتماعی و... در بسياری از 
موارد به رغم توانمندی های هنری و داعيه ها و دغدغه های مردم دوستی ابزاری هستند در جهت محصور کردن 
ميدان انديشه تماشاگر و توقف حرکت ذهن.در اين نوع سينما به جای آنکه نشانی و آدرس جنگلی را به تماشاگر 
بدهند تا خود برود، قدمی در ميان درختان بزند و هوای پاکی استنشاق کند به او کپسول اکسيژن می دهند. نکته 
ظريف طنزی که در اين ميان وجود دارد، گاهی اين نوع فيلم ها حامل پيام هايی چون اهميت آزادی در زندگی بشرند 
اما بی خبر از آنکه در دل خود ديکتاتورگونه اين موضوع را بدون شريک کردن او در رسيدن گام به گام به اين 

موضوع، به وی تحميل می کنند.

من آرزومند سينمايی هستم که عميقًا به حق آزادی تماشاگرش معتقد باشد، با شاد يا اندوهگين کردنش او را از 
احساسات و عواطف به انديشه و انديشه ورزی راهنما شود. نکته مهم آن است که در اين ميان کمترين اهميت در 
اين است که تماشاگر اين نوع سينما بعد از تماشای فيلم درست به همان چيزی بينديشد که مولف و صاحب اثر پيش 
از او انديشيده و در فيلمش مستتر کرده و حق آزادی يعنی همين؛ پروراندن زمينه يی پهناور برای تماشاگر تا او 
آزادانه و سبکبال بی هيچ احساس فشار عاطفی از سوی فيلم مسير انديشه اش را خود بيابد. حاصل ارتباط تماشاگر 
امروز با فيلم امروز، انديشيدن اوست، نîفٍس انديشيدن و نه به چه انديشيدن.در سينمای قصه گوی کالسيک به هر 
حال تماشاگر از ابتدا تکليفش با خود و روزگار درون فيلم روشن است. او ناظری ا ست که آمده است تا طرفدار 

خير باشد و آرزومند به دام افتادن شر. 

و شر و خير را فيلم خود تقسيم کرده. تکليف روشن است و همه تماشاگران هم نفس در يک مسير و با يک آرزو 
قصه را پی می گيرند؛ آرزوی پيروزی قهرمان يا »خير« و نابودی »شر«. آنها حق ندارند تاثيری در تقسيم بندی خير 
و شر درون فيلم داشته باشند، اين همان راديکاليسم پنهان در فيلم است.اما در مقابل سينمايی که من آرزومند آنم، 
تماشاگر در طول تماشای اثر مجبور است قضاوت گر باشد و خود تشخيص بدهد که چه کس يا کسانی خيرند و چه 
کس يا کسانی شر، چه بسا تماشاگری که اين را خير می داند و آن را شر درست نظرش نقطه مقابل نظر و قضاوت 

تماشاگر صندلی کناری اش باشد.
در واقع فيلم خط کشی مسلم و محرزی برای دايره قضاوت مجموع تماشاگران ترسيم نمی کند و از هم نفسی و يک 
صدايی تماشاگرانش خوشحال نخواهد بود. اين سينما، امکانی را برای تماشاگرش فراهم می کند که پس از تماشای 
فيلم به شناختی از خود و روان خود دست يابد و به ناشناخته های درون خود پی ببرد. او هنگامی که از سينما بيرون 
می آيد می تواند از خود بپرسد چرا دوست من که با هم به تماشای اين فيلم آمده ايم، دوست داشت آن شخصيت 
به هدفش برسد و حق را به او داد و من درست برعکس، آرزوی شکست همان شخصيت را داشته ام، تفاوت درون 

و روان من با دوستم چيست. درباره الی تالش من برای رسيدن به اين آرزوست. 
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مروری بر موسيقی اعتراض و موسيقی انقالبی در آمريکای التين 
و ايران .....

مردم  يکدل  هرگز 
 شکست

  نخواهند  خورد
جواد بشارتی

»خیلی خوشحالم که امشب برای شما 
خاص  منظری  از  من  می خوانم،  آواز 
نگاه می کنم.  فولکلوریک  به موسیقی 
وصف الحال  من  برای  موسیقی  این 
بازتاب  و  زنان  و  مردان  از  کاملی 
واقعیت مردم من است. ما با موسیقی 
فولکلور یک عشق، زیبایی طبیعت و 
می کنیم،  ترنم  را  مادری مان  سرزمین 
اما برای ما این موسیقی شرح درد و 
رنج اجتماعی ما هم هست. آنهایی که 
می خواهند موزیسین های فولکلوریک 
حقیقی و واقعی ما باشند، نمی توانند 
نسبت به این موضوع بی تفاوت جلوه 
است  موضوع  این  به  پرداختن  کنند. 

که از ما ملتی یکپارچه می سازد.« 
که  است  موسیقیدانی  سخنان  اینها 
اسلحه  نهاد،  زمین  بر  را  گیتارش 
برداشت و در راه مبارزه با دیکتاتوری 

جان خویش را از دست داد. 
بنجو کروز )Benjo Cruz( خواننده برجسته بوليوی در کنسرت 
را درخصوص  بيانيه صريح  اين  الپاز  در شهر  سال 19۶9 خود 
خواننده واقعی موسيقی فولکلور و تعهد سياسی اجتماعی اش قرائت 
کرد. برای ملتی که اکثر آنان را بومی ها، کارگران معادن، دهقانان، 
ترانه های  می دادند،  تشکيل  دانشجويان  و  کارخانه ها  کارگران 
اعتراض بنجو کروز، سالح برنده ای بود که وصف حال اين اکثريت 
را نمايان می ساخت. ترانه های سياسی ای که همزبان با ملت، مخالف 
اين بيانيه، پخش صدای  ديکتاتوری حاکم بر بوليوی بود. پس از 
کروز ممنوع اعالم شد. او نيز به جای گيتار، اسلحه برداشت و به 

چريک های مبارز در جنگل تئوپونته ملحق شد. 
و  طعنه آميز  شکل  به  انقالبی اش  همرزمان  همراه  به  خواننده  اين 
مرموز و سری، بدون اين که حتی يک بار با ارتش بوليوی رودررو 
فولکلور  خواننده  يک  شب،  همان  تا  باخت  جان  شود،  درگير  و 
بوليويايی به شهيدی آرمانگرا در فقيرترين کشور آمريکای جنوبی 

تبديل شود. 
بسياری  نمونه های  است.  اعتراض  قرن موسيقی های  بيستم،  قرن 
در سراسر جهان وجود دارند که موسيقی به مثابه ابزاری سياسی، 
اما بسيار کارآمد و تاثيرگذار، نقش خود را در عرصه سياست و 

اجتماع بخوبی ايفا کرده اند. 
اگرچه اغلب موسيقی های از اين دست و با عنوان موسيقی اعتراض، 
برآمده از فرهنگ غربی و بخصوص توسط موسيقيدان های پاپيوالر 
يافته اند )به عنوان مثال آثار باب ديلن در دهه ۶0  شهرت جهانی 

و مربوط به جنگ آمريکا با ويتنام يا گروه بيتلز و...(، اما واقعيت 
آن است که در ديگر فرهنگ ها و بخصوص در آمريکای التين و 
کشورهای آمريکای مرکزی )نظير مکزيک و پرو(  و آمريکای جنوبی 
)شيلی،  آرژانتين، بوليوی، برزيل و...(، موسيقی های اعتراض فراتر 
و  مبارزه سياسی  درهم تنيدگی  کرده اند.  عمل  موسيقی صرف  از 
حتی مبارزه مسلحانه با موسيقی و زندگی موسيقيدان ها مويد اين 

مطلب است. 
بی ترديد در طول تاريخ هر انقالب و تغيير و تحول در نظام ساخت 
سياسی، سرود و آوازهای خاص خود را شکل داده است که ما 
اين سو،  به  از دوره روشنگری  اما  آنها بی خبريم،  از  از بسياری 
انقالب  و  مارسيز  سرود  داريم.  سراغ  توجهی  جالب  نمونه های 
فرانسه پس از اين همه سال، هنوز يادآور يک انقالب عظيم در اين 

کشور است و اين سرود به يک اسطوره بدل شده است. 
در  ديکتاتوری  رژيم های  سيطره  و   70 دهه  کوبا،   19۵9 انقالب 
و  شيلی   1970 انتخابات  در  آلنده  سالوادور  پيروزی  بوليوی، 
کودتای پينوشه و ديکتاتوری او، حکومت سرکوبگر خوان پرون در 
آرژانتين، پيروزی انقالب نيکاراگوئه در 1979 و همچنين منازعات 
)السالوادور،  مرکزی  آمريکای  در  داخلی  جنگ های  و  سياسی 

گواتماال و نيکاراگوئه(  و مبارزه عليه سياست های آمريکا و دخالت 
و  چنداليه  متنوع،  مجموعه ای  همه  و  همه  کشورها،  اين  در   CIA

موثر از موسيقی های اعتراض را شکل دادند. 
از  در شيلی شايد  نو  آوای  يا  نو  ترانه   ميان سهم جنبش  اين  در 
ترانه های  از  نوينی  شيوه های  باشد. شکل گيری  پررنگ تر  ديگران 
اعتراض که ريشه در فرهنگ بومی داشت، اما مناسبات اجتماعی 
فضای  شد.  سبب  را  موسيقی  اين  رشد  می شناخت،  را  سياسی 
باز و دموکراتيک آلنده در شيلی، جنبش ترانه نو را به يک سنت 
همه گير و مردمی  بدل کرد که شعاع آن نه تنها به سراسر آمريکای 
التين، مرکزی و شمالی که به سراسر جهان کشانده شد. بانگ اين 
موسيقی مبتنی بر مفاهيم اتحاد، آزادی سياسی، عدالت اجتماعی و 

غرور فرهنگی بود. 
»فقط از خدا می خواهم که اين جنگ از من موجودی بی تفاوت نسازد! 
اين جنگ هيواليی عظيم الجثه است که وقيحانه پای برسر مردم فقير 
و بيگناه می گذارد.« )ترانه فقط از خدا می خواهم، با صدای مرسدس 
سوسای آرژانتينی. در اين دوران حدود ۳0 هزار نفر در آرژانتين 

ناپديد شدند(! 
هنگامی  شيلی،  در  مجدد  ديکتاتوری  و  سلطه  نظام  شکل گيری  با 

گذاشت،  روبه وخامت  اما  يافت.  اجتماعی گسترش  مبارزات  که 
موسيقی به مهم ترين عنصر در نبرد سياسی تبديل شد. 

اقدامات بيرحمانه  با  وقتی در 11 سپتامبر 197۳ ژنرال پينوشه 
طرف  از  شديدی  فشار  با  نو  آوای  رسيد،  پيروزی  به   CIA
کودتاچيان مواجه شد. به همه فرم های فرهنگی و مترقی که در 

دوران آلنده شکل گرفته بود برچسب خيانت و توطئه می زدند. 
آثار پابلونرودا )شاعر شيليايی برنده جايزه نوبل(  به آتش کشيده 
اقبال برای  از موسيقيدانان جنبش نو که بخت و  شد. آن دسته 
ويکتور  اما  گذراندند؛  تبعيد  در  را  بعدی  سال   1۵ داشتند،  فرار 

خارا اعدام شد! 
مبارز  چهره  های  از  خواننده  و  آهنگساز  شاعر،  خارا،  ويکتور 
نهضت مردمی و از هنرمندان شاخص جنبش آوای نو بود. پس از 

کودتا او را همراه ۵000 جوان مبارز در استاديوم سانتياگو زندانی 
کردند. رئيس زندان که ترانه ها و سرودهای انقالبی و مهيج خارا را 
شنيده بود، به او نزديک شد و پرسيد آيا حاضر است گيتار بزند 
و آواز بخواند؟ پاسخ ويکتور خارا مشخص بود: البته که حاضرم. 
رئيس زندان به يکی از نگهبانان اشاره کرد که گيتارش را بياورد. 

را  دستش  دو  هر  آن  با   که  آورد  تبری  با خود  و  رفت  گروهبان 
شکستند. آن گاه رئيس زندان گفت: خوب بخوان،  چرا معطلی؟ 

ويکتور خارا در حالی که دستان خونريزش را در آسمان حرکت 
می داد، از هم زنجيران خود خواست که با او هم صدايی کنند. آن گاه 
آواز ۵000 دهان با خواندن سرود وحدت که از ساخته های خودش 

بود را در استاديوم سانتياگو طنين افکند: 
»مردمی يک دل و يک صدا/ هرگز شکست نخواهند خورد....« 

هنوز سرود به پايان نرسيده بود که نظاميان جسم نيمه جان ويکتور 
خارا را به گلوله بستند. 

شعر من در مدح هيچ کس نيست/ و نمی سرايم تا بيگانه ای بگريد/ من 
برای بخش کوچک و دوردست سرزمينم می سرايم/ که ژرفايش را 
پايانی نيست/ شعر من آغاز و پايان همه چيز است/ شعری سرشار 

از شجاعت/ زنده و پويا« 

آنها/  ليسان  کاسه  برای  نه  است/  ثروتمندان  برای  نه  گيتارم 
ترانه هايم سکويی است برای رسيدن به ستاره ها... . 

از ترانه  مانيفست ويکتور خارا 
● موسيقی انقالب در ايران 

در ايران موسيقی اعتراض و شکل گيری جنبش ترانه های نوين با 
مضامين سياسی اجتماعی به انقالب مشروطه و پس از آن تا انقالب 
اسالمی منتسب است. پيش از آن و حداقل در فاصله زمانی قرن ۸ تا 
1۳ )ه . ش(  عالوه بر اضمحالل سنت ترانه سرايی و تصنيف سازی، 
و  فرم  هم  و  محتوا  لحاظ  به  هم  بی مايه  موسيقی  يک  به  ترانه ها 
ساختار تبديل می شوند و کاربردشان می و معشوق است و غمزه 
يار و کار به جايی می رسد که به قول عارف قزوينی»تا پيش از من 

تصنيف برای ببری خان گربه شاه شهيد بود«! 
در قرن بيستم موسيقی به مثابه ابزاری سياسی اما بسيار کارآمد 
و تاثيرگذار، نقش خود را در عرصه سياست و اجتماع بخوبی ايفا 

کرده  است 
نيروهای  از  متاثر  و  مردمی  و  وسيع   گستره  با  انقالبی  تصانيف 
عارف  به  موثر  اجتماعی  سياسی  فرهنگ  يک  مقام  در  و  انقالبی 
 1۴ حدود  او  تصانيف  ميان  از  است.  متصل  و  منسوب  قزوينی 
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تصنيف تمامی مراحل انقالب مشروطه و حوادث مربوط به آن را روايت می کند. 
به عنوان مثال، تصنيف »گريه کن که گر / سيل خون  گری ثمر ندارد« مربوط به کشته شدن کلنل محمد 
تقی خان پسيان است. از اين دست است ترانه های از خون جوانان وطن الله  دميده / از ماتم سرو قدشان 
سرو خميده، دال خموشی چرا / نه قدرت که با وی نشينم / دل هوس سبزه و صحرا ندارد. پس از آن 

ملک الشعرای بهار نيز ترانه هايی سرود که ديگر موسيقيدانان بر آن اشعار آهنگ ساختند. 
ز من نگارم خبر ندارد/ به حال زارم نظر ندارد / جز انتظار و جز استقامت / وطن عالج دگر ندارد، با 

آهنگ درويش خان. 
مرغ سحر ناله سرکن / داغ مرا تازه تر کن / ز آه شرر بار اين قفس را / برشکن و زيروزبر کن، با آهنگ 
مرتضی نی داود. پس از حوادث شهريور ۲0 و بخصوص کودتای ۲۸ مرداد 1۳۳۲، فضای خفقان و 
اختناق، موسيقی و تصانيف اعتراض را که هنری نو پا و نوخاسته بود، با رکود مواجه کرد. طی دهه 
۲0 تا ۵0 و همزمان با آغاز به کار راديو، بتدريج موسيقی راديويی و ترانه های عاشقانه و تا حدودی 
سانتی مانتال که به لحاظ تحرک و ريتم کند و کرختکننده با ملودی های ساده و عاری از پيچيدگی های 
موسيقی ايرانی با اشعاری کامال عاشقانه که بيشتر جنبه محاوره ای و عاميانه داشت و در اواخر دهه 
۴0 تا ۵0 نيز موسيقی پاپ ايرانی با همين شرايط و مضامين اما عامه پسند تر، بيشترين کاربری را در 
فضای اجتماعی داشتند که در آنها نه خبری از اعتراض بود و نه هيچ حرکت و جنبش و آرمان مبارزان 
انقالبی در دوران ديکتاتوری.با اين حال، در دهه ۵0 يک موسيقی بينابين و حد واسط وجود داشت که 
آن هم بيشتر متکی به شعر اجتماعی بود، اما موسيقی اش پاپيوالر ايرانی همان روزگار بود و به صدای 

اعتراض طيفی از مبارزان، انقالبيون و محافل روشنفکری تبديل شده بود. 
فرهاد، فريدون فروغی و امثال اينها به صواب يا ناصواب، درست يا غلط موسيقی نيمه اعتراض و نيمه 

سياسی را نمايندگی می کردند. 
البته امروزه و با تحليل دقيق تر و موشکافانه در برابر اين پرسش که اين بخش از ترانه ها که به لحاظ 
فرم و ساختار کامال پاپيوالر و منطبق بر بخشی از موسيقی پاپ آن روزگار بودند و در شعر هم چندان 
تبديل به صدای  از خود نشان نمی دادند، چرا  انقالبی، چه در ساختار شعری و چه در محتوا،  وجوه 

اعتراض طيفی از جامعه شدند؟  
بر  اجتماعی آن روزها و برداشت ها و حواشی حاکم  اين پرسش به ساختار فضای سياسی    پاسخ 

مناسبات و روابط افراد بخصوص در ميان جو روشنفکری باز می گردد. 
ميل و گرايش به داستان پردازی و قصه سازی و آب و تاب دادن به حوادث حتی کوچک و رنگ و لعاب 
دادن منطبق بر شرايط هر دوره زمانی به زندگی افراد برجسته، بخشی از اين تناقض موجود در آن 
موسيقی را پاسخ می دهد. به عنوان نمونه، ترانه »مرا ببوس«  ساخته مجيد وفادار و با آواز گل  نراقی 
يا قصه ای مبتنی بر خواندن آن از سوی گلسرخی پيش از اعدام يا مثال خطاب او به دخترش به عنوان 
وصيت پيش از مرگ، اين ترانه را به يک ترانه سياسی که حتی از سوی دستگاه با سانسور و ممنوعيت 

هم مواجه شده بود، تبديل کرد!  
در دهه ۵0 شکل ديگری از موسيقی اعتراض، موسيقی انقالبی و ساخت اجتماعی موسيقی پديد آمد که 

ريشه در سنت های کالسيک موسيقی ايرانی داشت. 
اين بخش مهم ترين موسيقی دوران انقالب را هم شکل داده است و عنوان چاوش و نام های محمد رضا 
و شهرام  آواز محمدرضا شجريان  همراه  پرويز مشکاتيان  و  ابتهاج  عليزاده، هوشنگ  لطفی، حسين 

ناظری، موسيقی انقالبی و انقالب در موسيقی آن دوران را رقم زده اند. 

پانوشت ها: 
ارائه خواهد  آينده  انقالب۵7، مطلب مستقلی در هفته  اين موسيقی و حضور موسيقی در  پيرامون    -

شد. 
-  بخش آمريکای التين براساس مقاله ای از موری لوفت )ترجمه محسن ميرمومنی(  اقتباس شده است.

نوروزتان پُر پول باد!
هفته نامه پرشین رسانه ای توانا برای تبلیغات شما 

02084537350

انتقاد لطفی از وضعیت تولید و پخش موسیقی
محمدرضا لطفی که در چند سال اخير بروشور آلبوم های منتشره را به محلی برای ابراز نظرات 
به  را  موسيقی  استوديوهای  شيدا  موسسه  آوای  آلبوم  تازه ترين  در  کرد،  چالش برانگيزتبديل 

چالش کشيد.
آلبوم  بروشور  در  لطفی  رضا  محمد 
شور خورشيد که به آهنگسازی پيمان 
عليرضا  آواز  و  سامانی  خسروی 
ضمن  است،  شده  منتشر  شاه محمدی 
استوديو های  باالی  قيمت  از  انتقاد 

موسيقی نوشت:
تومان  هزار  پنج  از  استوديو ها  قيمت 
اخير رفته رفته  در ساعت در ساليان 
افزايش يافته و به سی و حتی در بعضی 
استوديوها به چهل هزار تومان رسيده 
استوديو ها  بيش تر  که  اين  با  است. 
داير  وهنری  فرهنگی  موسسات  را 
با  با دريافت وام های کالن  کرده اند و 
بهره چهار درصد و کمک مالی ارشاد 

راه اندازی شده اند، اما هيچ کنترلی بر قيمت گذاری استوديوها وجود ندارد.
لطفی همچنين در بخشی ديگر از نوشته  خود به کم کاری و توقف فعاليت موسسات توليد کننده 
موسيقی پرداخت و نوشت: در تهران با جمعيت 1۵ ميليون نفر فقط ۵ موسسه توليد کننده باقی 
مانده  که بيش تر  آنها به علت نداشتن توان پرداخت حق هنری، فقط به توليد موسيقی های خانگی 

می پردازند تا بتوانند با نپرداختن حقوق مولف پابرجا بمانند.
انتقاد کرد و نوشت:پخش کنندگان موسيقی ايرانی  وی همچنين از پخش کنندگان موسيقی هم 
ديگر  کارهای  توليد  جوابگوی  حاصله  سود  ديگر  که  می آورند  فشار  توليدکنندگان  به  آن قدر 

نيست.
وی ثابت ماندن قيمت سی دی در چند سال اخير و فشار پخش کنندگان به توليد کنندگان برای پايين 
نگه داشتن اين قيمت را از جمله رفتارهای غير اقتصادی پخش کنندگان ذکر کرد و افزود:بيش 
از چندين سال است که قيمت پشت جلد تغييری نکرده است اما تورم باعث افزايش قيمت ها شده 
است و متاسفانه مردم هم در زمينه حمايت از توليد کنندگان تنها فشار را به هنرمندان و توليد 
کنندگان فرهنگی می آورند و متوجه نيستند که با چه خون دلی کاری تمرين و در استوديو ضبط 

می شود.
نماندند:»مصرف  امان  در  شاخص  آهنگساز  و  نوازنده  اين  انتقاد  تيغ  از  هم  کنندگان  مصرف 
کنندگان اين گونه موسيقی که بايد حاميان اين نوع هنر باشند، نيز با کپی کردن آثار اين موسسات 
لطمه جبران ناپذيری به پيکره توليد کنندگان خوب موسيقی می زنند و سود حاصل از اين فعاليت 

را تقليل می دهند.«
به نظر می رسد دليل اصلی نگارش چنين متنی ماجراهايی باشد که بر سر  آهنگساز و خواننده 
آلبوم»شور خورشيد« آمد که به نوشته لطفی مدت ها از اين استوديو به آن استوديو برده شد 
و اين دو جوان) عليرضا شاه محمدی و پيمان خسروی( هزينه های زيادی را متقبل شده اند تا 

سرانجام آن را به صورت ناقص به آوای شيدا داده اند.
لطفی نظارت ضبط اين اثر را عهده دار بوده است. وی عليرضا شاه محمدی را خواننده ای توانمند 

خواند. 
پيش از اين شاه محمدی در جشنواره موسيقی فجر چاووش هشت را بازخوانی کرده بود.

اثری که اوايل انقالب شهرام ناظری  آن را بر اساس ساخته ای از لطفی خواند.
با  که  پرداخت  کنونی  نوازی  شيوه کمانچه  از  انتقاد  به  خموشانه  آلبوم  در  اين  از  پيش  لطفی 

واکنش های برخی هنرمندان روبرو شد.
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رخدادهاي ادبيات جهان در سال 1۳۸7 
 

نويسندگان مرده 
 

مد پرهيزي-مترجم

آرتور سي کالرک 

علمي  نويسنده گونه  ترين  بزرگ  بسياري  را  آرتور سي کالرک 
- تخيلي و يکي از شمايل هاي اين گونه پس از ايزاک آسيموف 
اديسه  يک  »۲001؛  با  را  او  بسياري  دانند.  مي  هنلن  آ  رابرت  و 
فضايي« و »مالقات با راما« به ياد مي آورند. بن مايه هاي اصلي 
نوزايي  و  در هستي  آدمي  جايگاه  را جست وجوي  آثار کالرک 
معنوي مي دانند. کتاب هاي کالرک همواره پرفروش بوده است. 
آرتور چارلز کالرک روز 1۶دسامبر 1917 ميالدي در ماين هد 
مجالت  عاشق  و  خانواده  نخست  فرزند  آمد.  دنيا  به  انگلستان 
علمي- تخيلي آن دوران بود. 1۴ ساله بود که پدر را از دست داد، 
مادر به سختي کار مي کرد اما هرگز نتوانست آن اندازه پول پس 
انداز کند که فرزندش را به دانشگاه بفرستد. اگرچه کالرک از سر 
ناچاري به سراغ کارهاي يدي رفت اما هرگز گونه علمي- تخيلي 
از ياد نبرد. طي جنگ دوم جهاني مدتي متخصص رادار بود  را 
و در همان زمان داستان هاي علمي- تخيلي خود را به نشريات 
اين گونه مي فروخت. با خاتمه جنگ دوم جهاني کالرک توانست 
تمام  را  از سال 19۵1 زندگي خود  او  برود.  دانشگاه  به  دوباره 
وقت صرف نوشتن کرد و همه کارهاي ديگر را کنار گذاشت. در 
دهه 19۵0 ميالدي، کالرک راهي سريالنکا شد و آنجا تجسس در 
اقيانوس هند نوشت.  اعماق درياها را آموخت و مقاالتي درباره 
کردند  آغاز  کوبريک طرح جديدي  استنلي  و  19۶۴ کالرک  سال 
که خيلي زود باعث شهرت فراوان کالرک شد؛»۲001؛ يک اديسه 
فضايي« در سال 19۶۸ نام کارگردان و نويسنده را وارد فهرست 
مدام  اگرچه  هزاره سوم کالرک  در  کرد.  آن سال  اسکار  جوايز 
موفق  آثار  توانست  اما  کرد  مي  نرم  پنجه  و  دست  بيماري  با 
ديگري منتشر کند. عالوه بر آن و طي همين سال ها دو زندگينامه 
در چندين مجلد چاپ شد.  هايش  نگاري  نامه  و  خودنوشت وي 
نام  به  نيز جايزه معتبري در گونه علمي- تخيلي  از سال 19۸۶ 
وي برقرار شده است که هرساله استعدادهاي تازه اين گونه را 
مارس   19 بامداد  سرانجام  کالرک  کند.  مي  معرفي  و  شناسايي 

۲00۸ در بيمارستاني در سريالنکا خاموش شد.

چنگیز آيتماتوف

چنگيز آيتماتوف 1۲ دسامبر 19۲۸ در شکر قرقيزستان زاده شد و 
روز 10 ژوئن ۲00۸ در نورنبرگ آلمان درگذشت. او مشهورترين 
نويسنده امروز قرقيزستان به شمار مي رود و آثار خود را به هر 
دو زبان روسي و قرقيز مي نوشت. پدر و مادر آيتماتوف هر دو 
کارمند دولت بودند و نام فرزند خود را به افتخار چنگيزخان )که 
در قرقيزستان بسيار محبوب است( برگزيدند. چنگيز تنها 9 سال 
اعدام شد.  بازداشت و يک سال بعد  داشت که پدرش در مسکو 
نوجواني چنگيز با کار و درس همراه شد و در جواني به مشاغلي 
آثار  نخستين  آورد.  روي  تعميرکاري  و  بگيري  ماليات  همچون 
آيتماتوف به روسي در 19۵۲ و 19۵۴ چندان توجهي برنيانگيخت، 
کرد.  منتشر  را  اثر خود  »جميله« مشهورترين  در 19۵۸  آنکه  تا 
به چندين  منتشر شدند  ميالدي  دهه 19۸0  در  که  او  بعدي  آثار 
جنگ  از  پس  نويسندگان  نسل  به  آيتماتوف  شدند.  ترجمه  زبان 
تعلق دارد. جميله اثر موفق وي را لويي آراگون »زيباترين داستان 
به فرهنگ روزمره قرقيز  او مدام  آثار  داند.  عاشقانه جهان« مي 
ارجاع مي دهد و کم و بيش در همه آثار او اسطوره ها، افسانه 
ها و حکايت هاي عاميانه يافت مي شود. آيتماتوف نويسنده يي 
گورباچف  ميخائيل  مدتي مشاور  و  مي شد  کمونيست محسوب 
زمامدار پيشين شوروي بود. وي پدر عسگر آيتماتوف وزير سابق 
امور خارجه قرقيزستان است و خود نيز مدتي سفير کشورش در 

مجامعي نظير اتحاديه اروپايي، ناتو و يونسکو بود.

الکساندر سولژنیتسین

الکساندر سولژنيتسين زاده 11 دسامبر 191۸ در کيسلوودسک و 
درگذشته ۳ آگوست ۲00۸ در مسکو نامدارترين نويسنده امروز 
هنگام  داشت  اوکرايني  اصليتي  که  الکساندر  است.مادر  روسيه 
تحصيل در مسکو با افسر جواني آشنا شد. الکساندر هرگز پدر 
خود را نديد. پدر پيش از تولد فرزندش به ضرب گلوله يي تصادفي 

کشته شد.الکساندر در جواني وارد دانشگاه علوم روستوف شد 
در  بپردازد.  کمونيسم  نظريه  و  رياضيات  ادبيات،  تحصيل  به  تا 
سال 19۴1 وي به ارتش سرخ پيوست و ضد آلمان نازي جنگيد. 
در 19۴۵ او را به جرم »اقدام ضدانقالبي« محکوم به هشت سال 
زندان کردند و به اردوگاه هاي کار اجباري فرستادند. اين شروع 
 19۶۲ از  بود.سولژنيتسين  سولژنيتسين  مداوم  تبعيد  هاي  سال 
به دستور شخص  اين سال  در  يافت.  بلند  نامي  در کشور خود 
در  دنيسويچ«  ايوان  غزندگيف  از  روز  »يک  داستان  خروشچف 
يک نشريه شوروي منتشر شد. همچنان که از نام اين قصه برمي 
آيد يک روز از زندگي شخصيت اول داستان در اردوگاه هاي کار 
اجباري طي دهه 19۵0 ميالدي توصيف شده است. سولژنيتسين 
همواره منتقد سانسور و زندگي دشوار نويسندگان در کشورش 
بود. او را نماد مقاومت روشنفکران در برابر فشارهاي شوروي 
 ۶0 دهه  در  و  نبود  توجه  بي  وي  به  هرگز  نيز  دولت  دانند.  مي 
شد.  مي  وي  آزار  موجب  مختلفي  هاي  شيوه  به  ميالدي   ۸0 تا 
زده  نويسنده  اين  به  کمونيستي  نظام  که  هايي  برچسب  اگر 
تزارگرا،  گرا،  »ملي  بايد  باشد سولژنيتسين  داشته  واقعيت  است 
سيا،  گشتاپو،  همدست  اسرائيل،  مدافع  ضديهود،  متعصب،  فوق 
کاگ  و حتي  فرانسه،  اطالعاتي  هاي  همکار سرويس  فراماسون، 
ب« باشد، سولژنيتسين در 1970 وقتي ۵۲ ساله بود جايزه نوبل 

ادبيات را دريافت کرد.

محمود درويش

شد  زاده   19۴1 مارس   1۳ فلسطين  ملي  شاعر  درويش  محمود 
بود.  خانواده  فرزند  دومين  او  درگذشت.   ۲00۸ آگوست   9 و 
پدرش زمين داري مسلمان و مادرش بي سواد بود. در کودکي 
درويش  خانواده  آموخت.  نوشتن  و  خواندن  وي  به  پدربزرگش 
با تاسيس دولت اسرائيل ابتدا به جزيره لبنان و سپس به دامور 
رفت. يک سال بعد به منطقه آکر برگشت که امروز ضميمه خاک 
اسرائيل شده است. درويش 19 ساله بود که نخستين دفتر شعر 
 1970 سال  در  او  کرد.  منتشر  را  بال«  بي  هاي  »گنجشک  خود 
براي تحصيل راهي شوروي شد. درويش دو بار ازدواج کرد که 
هر بار به طالق انجاميد. از او هيچ فرزندي بر جاي نمانده است. 
و  قلبي دست  بيماري  با  مدام  اين سو درويش  به  دهه 19۸0  از 
پنجه نرم مي کرد. ابتدا در 19۸۴ دچار حمله قلبي شد و در همين 
روز  رفت. سه  جراحان  تيغ  زير  وي  قلب  بار  دو   199۸ و  سال 
پيش از مرگ نيز قلب وي براي آخرين بار در هوستون تگزاس 
جراحي شد. دولت محمود عباس به پاسداشت درويش سه روز 
عزاي عمومي در فلسطين اعالم کرد و جنازه وي در ميان انبوه 
دوستدارانش به خصوص اعضاي احزاب چپ گرا به خاک سپرده 
شد. درويش بيش از ۳0 مجموعه به شعر و هشت مجموعه به نثر 
نوشته است. نخستين مجموعه شعر وي »اوراق زيتون« به سال 
19۶۴ منتشر شد. آثار او به بيش از ۲0 زبان ترجمه شده است 
و او را صداي خلق فلسطين ناميده اند. او يکي از برجسته ترين 
مخالفان اسرائيل بود اما همواره تاکيد مي کرد يهودستيز نيست؛ 
چنين  که  ندارد  نيز  دليلي  هيچ  البته  نيستم،  اسرائيل  عاشق  »من 
باشم. اما از يهوديان متنفر نيستم.« او به زبان عربي شعر مي گفت 
و عالوه بر آن عبري، انگليسي و فرانسه را به خوبي مي دانست. 
در مارس ۲000 قرار بر آن شد که دو شعر از درويش در برنامه 
درسي مدارس اسرائيل گنجانده شود اما نخست وزير ايهود باراک 
اين پيشنهاد را رد کرد. اکنون پس از درگذشت درويش بار ديگر 

بحث گنجاندن اين اشعار در برنامه درسي مطرح شده است. 

هارولد پینتر

 ۲00۸ دسامبر   ۲۴ و  آمد  دنيا  به   19۳0 اکتبر   10 پينتر  هارولد 
مي  خود«  نسل  نويس  نمايشنامه  »موثرترين  را  او  درگذشت. 
دانند. پينتر کار ادبي را در نوجواني با شعر آغاز کرد و در دهه 
روي  بارون  ديويد  هنري  نام  با  و  بازيگر  عنوان  به  ميالدي   ۵0
صحنه تئاتر رفت. پينتر از سال 19۵7 که نخستين نمايشنامه خود 
»اتاق« را نوشت تا پايان عمر به مدت نيم قرن ۲9 نمايشنامه، ۲۶ 
تلويزيوني،  نمايشنامه و طرح راديو و  فراواني  فيلمنامه و شمار 
شعر، يک رمان، داستان کوتاه، مقاله و سخنراني نوشت.بسياري 
از دست نوشته هاي آثار وي در کتابخانه بريتانيا نگهداري مي 
تنها  که  زماني  سرد  جنگ  دوران  به  پينتر  سياسي  عاليق  شود. 
به  او  عمر  پاياني  سال   ۲۵ در  اما  گردد،  برمي  داشت  سال   1۸
افراطي موضع گيري مي کرد، طوري که بيشتر مقاله  شيوه يي 
ها، سخنراني ها، مصاحبه ها و ديگر اشکال حضور عمومي وي 
مستقيم با مسائل سياسي روز پيوند داشت. او به شدت با جنگ 
خليج فارس )1991(، بمباران ناتو بر يوگسالوي طي جنگ کوزوو، 
جنگ امريکا در افغانستان به سال ۲001 و اشغال عراق در ۲00۳ 
اکتبر   1۳ روز  انگليسي  متعهد  فوق  روشنفکر  اين  کرد.  مخالفت 
۲00۵ معتبرترين جايزه ادبي جهان، نوبل را از فرهنگستان سوئد 

دريافت کرد، اما به دليل شدت گرفتن بيماري نتوانست در آيين 
نيز دولت فرانسه وي را به نشان  نوبل شرکت کند. سال ۲007 

لژيون دو نور مفتخر کرد.

احمد فراز

 1۴ زاده  فراز  احمد 
ژانويه 19۳1، درگذشته 
 ۲00۸ آگوست   ۲۵
شاعر  ترين  بزرگ 
پيشين  قرن  اردوزبان 
او  رود.  مي  شمار  به 
بلندآوازه  شاعر  با  را 
الهوري  اقبال  محمد 
دانند.نام  مي  سنگ  هم 
سيداحمدشاه  او  اصلي 
به  او  نسب  و  بود 
عارف  بهادر  حاجي 
مي  کوهات  اهل  رباني 

نوجواني  در  رسيد. 
همراه با خانواده از کوهات راهي پيشاور شد و به کالج مشهور 
دانشگاه  به  فارسي  و  اردو  تحصيل  براي  سپس  رفت.  ادواردز 
اردو  زبان  تدريس  به  جا  همان  در  بعدها  و  پيوست  پيشاور 
مشغول شد.احمد فراز زندگي سياسي پرتنشي داشت، در دوران 
ضياءالحق به دليل سرودن شعري در نقد نقش ارتش بازداشت 
شد و ديري نگذشت که به تبعيدي خودخواسته رفت.فراز به مدت 
شش سال در بريتانيا ماند، سپس به کشورش بازگشت و مديريت 
فراز   ۲00۴ گرفت.سال  برعهده  را  پاکستان  ادبيات  فرهنگستان 
»هالل امتياز« غجايزهف را به پاس يک عمر تالش ادبي دريافت 
کرد. اما در سال ۲00۶ به اعتراض جايزه دولتي را پس فرستاد 
و نارضايتي خود را از دولت ديکتاتور وقت اعالم کرد؛ »وجدان 
باشم.  پيرامونم  بار  من نمي گذارد من خاموش شاهد وقايع غم 
من اين جايزه را برمي گردانم و دوست ندارم به هيچ روي با اين 
رژيم همراهي کنم.« اشعار فراز بسيار ساده و همه فهم است و در 

کشورش از هر طبقه اجتماعي هواداران پرشماري دارد.

دونالد يي وستلیك

دونالد ادوين وستليک زاده 1۲ ژوئيه 19۳۳ درگذشته ۳1 دسامبر 
۲00۸ نويسنده مشهور رمان هاي جنايي بود. وستليک در بروکلين 
نيويورک به دنيا آمد. ابتدا براي تحصيل به دانشگاه هاي نيويورک 
رفت و سپس دو سال به خدمت نيروي هوايي اياالت متحده درآمد. 
او بسياري از آثار خود را با نام مستعار منتشر مي کرد.ريچارد 
استارک، آلن مارش و جيمز بلو برخي از مشهورترين نام هاي 
وي به شمار مي رود. قهرمانان داستان ها جنايي وستليک اغلب 
جنايتکاراني باهوش و باورپذيرند و ماجراهاي بيشتر اين داستان 
ها در شهر نيويورک مي گذرد. کارگردانان نامداري همچون لي 
ماروين، رابرت ردفورد و مارتين الورنس بسياري از نوشته هاي 
او را به فيلم در آورده اند. وستليک سه بار برنده جايزه معتبر 

ادگار شده است و از اين نظر جايگاه يگانه يي دارد.

جان آپدايك

ژانويه   ۲7 درگذشت  مارس 19۳۲،   1۸ متولد  آپدايک  هوير  جان 
شهرت  عمده  بود.  امريکايي  منتقد  و  شاعر  نويس،  رمان   ۲009
آپدايک بابت نگارش مجموعه خرگوش بود، دو اثر از اين مجموعه 
آورد.  ارمغان  به  آن  نويسنده  براي  را  پوليتزر  جايزه  دوبار 
به  امريکايي  معاصر  نويسان  رمان  ترين  بزرگ  از  يکي  آپدايک 
شمار مي رود. آپدايک در ريدينگ پنسيلوانيا به دنيا آمد. مادرش 
نويسنده و پدرش دبير رياضيات بود. تصوير مادر پشت ميز به 
مند شود. جان  نوشتن عالقه  به  او  باعث شد  آپدايک  گفته خود 
آپدايک نخستين آثار خود را از اواخر دهه ۵0 ميالدي نوشت. ابتدا 
رماني نوشت اما ترجيح داد آن را منتشر نکند. جلد اول مجموعه 
کتاب شد. درست سه سال  بازار  خرگوش در سال 19۶0 وارد 
بعد جان آپدايک به نويسنده يي سرشناس بدل شده بود. در همين 
دوران )19۶۳( او جايزه ملي کتاب را دريافت کرد در حالي که تنها 
۳۲ سال داشت. سال 19۶۸ انتشار »زوج ها« رسوايي به بار آورد 
و بن مايه جنجالي اثر تصوير آپدايک را روي مجله تايم برد. از 
سال ها پيش نام آپدايک به عنوان يکي از نامزدهاي جايزه نوبل 
ادبيات بر سر زبان ها بود، بسياري از منتقدان ادبي اين جايزه 
را حق او مي دانستند و همين موضوع پس از مرگ وي بار ديگر 

فرهنگستان سوئد را در معرض اتهام بي عدالتي قرار داده است.
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 با »محاکمه« آغاز شد و... )1(
 

علي شروقي

فرار کن، خرگوش
اين  مرگ  با  شد  همزمان  ايران  در  آپدايک  جان  رمان  اولين  انتشار 
نويسنده امريکايي. نويسنده يي جدي، با سبک و زباني پيچيده، پر از 

طنز اما بدون لودگي. آپدايک اگر نه 
بزرگ کالسيک  نويسندگان  همتاي 
امريکايي، دست کم يکي از فرزندان 
خلف آنهاست و اين خصلتي است 
کمياب ميان همنسالن و نويسندگان 
کن،  »فرار  او.  از  پس  امريکايي 
خرگوش« اولين رمان منتشر شده 
از  پيش  است.  ايران  در  آپدايک  از 
اين تنها برخي قصه هاي کوتاه او 
جسته و گريخته در ايران ترجمه و 
منتشر شده بود و سرانجام امسال 
»فرار  آپدايک،  مرگ  از  پس  کمي 
با ترجمه سهيل  کن، خرگوش«اش 
اولين  گذشته  سال  که   - سمي 
رمان جان بارت را هم ترجمه کرده 

بود - توسط نشر ققنوس منتشر شد. »فرار کن، خرگوش« ماجراي 
فرار هري خرگوش - قهرمان مشهور مجموعه يي از رمان هاي جان 
آپدايک - از خانه است. هري خرگوش يک فروشنده لوازم خانگي است 
که به دليل زندگي زناشويي آشفته و کالفگي از دست زن الکلي اش 
از خانه فرار مي کند و پس از گم شدن در جاده هاي امريکا در جست 
و جوي رستگاري به سراغ مردي مي رود که در روزگار نوجواني 
هري، مربي بسکتبال او بوده است و اکنون در اتاق زيرشيرواني يک 
بار زندگي مي کند. مربي، هري را با زني به نام روت آشنا مي کند و... 
»فرار کن، خرگوش« پر از نشانه هاي زندگي امريکايي و مضحکه اين 
نشانه ها است بي آنکه در هيچ جاي رمان اين مضحکه به خوشمزگي 
هاي پيش پاافتاده و اغراق آميز بدل شود. بين سطرهاي رمان گاه لحن 
تبليغات امريکايي و صد و چند توصيه براي خوشبخت زيستن و مانند 
پنهان و زيرکانه  يي  به شيوه  نظرهاي مستقيم راوي  اظهار  اينها در 

تقليد شده است بي آنکه اين تقليد توي ذوق بزند. 

سفر در اتاق تحرير، اختراع انزوا و 
دفترچه سرخ

امسال اقدام جالب و نامتعارف نشر افق، انتشار کتابي از پل استر با 
اخذ امتياز ترجمه و چاپ آن از ناشر اصلي آثار استر و چاپ آن با 
رعايت قانون کپي رايت بود. اين کتاب »سفر در اتاق تحرير« است که 
دارد  افق قصد  نشر  گويا  منتشر شده.  مرزبان  ملک  ترجمه مهسا  با 
اتاق  در  »سفر  کند.  منتشر  امتياز  همين  با  نيز  را  استر  بعدي  رمان 
تحرير«را مهسا ملک مرزبان ترجمه کرده است. و البته ترجمه احسان 
نوروزي از اين رمان هم با عنوان »سفر در اتاق کتابت« توسط نشر 
چشمه منتشر شده است. اين رمان گزارش لحظاتي از زندگي مردي 
است به نام آقاي بلنک که در يک اتاق محبوس است. اين اتاق در واقع 
به نوعي اتاق ذهن و تخيل آقاي بلنک به عنوان نويسنده يي است که در 
همين اتاق با مخلوقات خود مالقات مي کند و تمام وقايع اين رمان کم 
حجم در محدوده همين اتاق مي گذرد.اما تقريبًا سالي نيست که بيش از 
يک کتاب از پل استر در ايران منتشر نشود. نام اين نويسنده امريکايي 
که در اين سال ها در ايران به يکي از نويسندگان محبوب و پرطرفدار 
بدل شده امسال به جز سفر در اتاق تحرير با دو کتاب ديگر هم بر 
پيشخوان کتابفروشي ها به چشم مي آمد. يکي از اين کتاب ها اختراع 
انزوا بود که با ترجمه بابک تبرايي توسط نشر افق منتشر شد. اختراع 
با نوعي قصه پردازي مي  انزوا در واقع خودزندگينامه يي است که 
آميزد. پدر استر در کانون روايت اين کتاب قرار دارد و کتاب با خاطره 

مرگ پدر آغاز مي شود. اختراع انزوا اولين کتاب پل استر است. 

ادامه دارد

درباره ميخاييل باختين و آثارش 
 

دشواري سخن 
من دشواري 

سخن ديگري  
 

پويا رفويي

گفت  مي  سخن  کسي  کشف  از   70 دهه  در  تودوروف  تزوتان 
که به ظن او بزرگ ترين نظريه پرداز ادبيات در قرن بيستم به 
شمار مي آمد؛ ميخاييل باختين. منتقدان ادبي از جنبه هاي نظري 
و سياسي نظرهاي متفاوتي درباره باختين ابراز کرده اند. او را 
فرماليست، مارکسيست، اومانيست مسيحي، محافظه کار و تندرو 
وصف کرده اند و شايد اين صفات متناقض بازتاب شيوه نگرش 
او به ادبيات بود؛ شيوه يي که در نقد ادبي تمرکزگراي قرن بيستم 
انشقاق به وجود آورد و به همين دليل است که باختين به سادگي 
تن به طبقه بندي شدن نمي دهد. درباره زندگي باختين هم حرف 
هاي پس و پيش زيادي زده شده است. ولي بي ترديد بخش مهمي 
و  اکتبر  انقالب  با  مقارن  باختين  مکتوب  آثار  و  حيات خالقه  از 
به تبع آن جنگ داخلي )-19۲1 191۸( نضج گرفته است. پس از 
از  که  آن طور  و  بوده  استالين  دوران سرکوب جوزف  نيز  اين 
اسناد و مدارک برمي آيد باختين مورد تاييد حزب کمونيست قرار 
نگرفته و بيشتر زندگي اش در گمنامي سپري مي شود، آن هم 
در شغل دون پايه کتابدار يک کتابخانه پرت. به همراه همسرش. 
دلخوشي اش خالصه در همين بوده که اوقات فراغت کافي داشته 
باقي  همچون  اينکه  ديگر  و  بدهد  ادامه  مطالعاتش  به  بتواند  تا 
رفقايش از اردوگاه هاي مرگ و کار اجباري سر درنياورده. با 
اين همه جزييات زندگي باختين و وقايع نگاري دقيق زندگي اش 
به  مربوط  باختين  آثار  از  يي  عمده  قسمت  نيست.  ممکن  هنوز 
آنها  انتشار  دهه ۲0 ميالدي است هرچند  در  او  روزگار جواني 
غالبًا در اواخر عمرش صورت مي گيرد و البته پاره يي از مقاالت 
و کارهاي نيمه تمام وي پس از مرگش و از طريق روشنفکران 
روسي ساکن ساير کشورهاي اروپايي منتشر مي شوند. گذشته 
از اينها مشاجره و جدل بر سر سه کتابي که در دهه ۲0 ميالدي، 
پاول  و  والنتين ولوشينوف  نام هاي  به  باختين  توسط همکاران 
مدودوف عرضه شده اند، همچنان ادامه دارد و بسياري معتقدند 

جو  و  سانسور  دليل  به  که  هستند  باختين  به  متعلق  آثار  اين 
سياسي حاکم به نام اشخاص ديگري به چاپ رسيده اند. با اين 
وجود دشواري تفکيک صداي باختين از ديگران بخشي از پروژه 
فلسفي او مبتني بر سرشت گفت وگومدار زبان نيز محسوب مي 
کتاب  در  بعدها  که  برانگيزي  بحث  يادداشت  در  خود  او  شود. 
»ژانرهاي سخن و مقاالت ديگر« منتشر شد، چنين نوشته است؛ 
من، دشواري جست  يافتن سخنان  براي  »دشواري جست وجو 

وجو براي يافتن سخني است که متعلق به من نيست.«

تحصيالت  است.  روسيه  شهرهاي  از  يکي  اورل  متولد  باختين 
دهد  مي  ادامه  اودسا  در  بعدها  و  ويلينوس  در  را  اش  مقدماتي 
و در سال 191۸ در رشته فيلولوژي از دانشگاه پتروگراد فارغ 
التحصيل مي شود. در مقام معلم مدرسه در نول يکي از شهرهاي 
غربي روسيه مشغول به کار مي شود و در فاصله سال هايي که 
جنگ داخلي ميان ارتش سرخ و ارتش سفيد در تداوم است، حلقه 
ادبي خود را تشکيل مي دهد و مفاهيم اساسي انديشه او در سال 
هاي بعد در همين دوره فرمول بندي مي شوند. در 19۲0 باختين 
به ويتبسک مهاجرت مي کند و البته همکاران و دوستدارانش او را 
همراهي مي کنند. ولوشينوف و مدودوف نيز در بين ديگر اعضاي 
حلقه حضور دارند. در 19۲۴ باختين به پتروگراد که حاال ديگر 
اتهام  به  بازمي گردد. در ژانويه  يافته،  تغيير  لنينگراد  به  اسمش 
جوانان  »تحريک  جنايت سقراطي  به  ارتکاب  و  دولت  عليه  اقدام 
بيماري مزمن  به فساد« دستگير و محاکمه مي شود. در زندان 
او پوکي استخوان عود مي کند و به التهاب مغز قرمز استخوان 
مبتال مي شود. او به 10 سال حبس در اردوگاه هاي کار اجباري 
محکوم شده بود که با پادرمياني دوستان اين حکم به شش سال 
تبعيد در قزاقستان کاهش مي يابد. در 19۳۶ دوران محکوميت او 
به پايان مي رسد و در انستيتوي پداگوژيکي مورداويا مشغول به 
تدريس مي شود که کمي بعد مجبورش مي کنند استعفا بدهد. به 

شهري در حومه مسکو مهاجرت مي کند و وخامت بيماري اش 
به جايي مي رسد که به ناچار پاي راست او را قطع مي کنند. پس 
از جراحي، بيکاري نيز به فهرست شوربختي هاي باختين اضافه 
مي شود و او تا پايان عمر در مقام استاد مدعو و به صورت پاره 

وقت در انستيتو گورکي روزگار مي گذراند.

در دهه هاي ۳0 و ۴0 باختين دو پروژه بزرگ را آغاز مي کند. 
نخست به سراغ رابله نويسنده فرانسوي قرن شانزدهم مي رود 
و سپس به تاليف کتابي در باب به بلوغ رسيدن قهرمان و تحول 
شخصيت در رمان هاي قرن 1۸ و 19 مي پردازد. شروع جنگ 
کاغذ  کمبود  و  کند  مي  ايجاد  وقفه  باختين  کار  در  دوم  جهاني 
سيگار باعث آن مي شود تا او صفحات زيادي از کتابش را به 
جاي کاغذ سيگار قرباني کند. هم اينک به جز بخش هايي از کتاب 
جاي  بر  ديگري  چيز  تکويني«  هاي  رمان  در  شخصيت  »تطور 
نمانده است. پس از جنگ باختين پروژه رابله را به سرانجام مي 
او محسوب مي شود  دکتراي  در حکم رساله  کتاب  اين  رساند. 
هرچند نويسنده هيچ گاه به صرافت انتشار آن نيفتاد و عماًل رابله 
باختين تا اواسط دهه ۶0 که دوباره توسط دانشجويان موسسه 
گورکي از نو کشف شد، توجه و تامل هيچ کس را برنيانگيخت و 
کتاب در بايگاني دانشگاه خاک مي خورد. پس از مرگ استالين 
اين  اما  بود  باختين مساعد  فعاليت  براي  در سال 19۵۳ شرايط 
بار وضعيت جسمي اش وخيم تر شده بود. عالوه بر درد مزمن 
استخوان، آمفيزم و عفونت هاي شديد ريه يي به سراغش آمده 
بود. اما در دهه 70 ميالدي به ناگهان با شهرتي عالمگير مواجه 
شد. تودوروف و کريستوا در معرفي او بسيار کوشيدند. در دهه 

۸0 آوازه او به امريکا و انگليس هم رسيد. 

زيبايي  داشته و در حوزه  فلسفي  بار  باختين عميقًا  آغازين  ثار 
شناسي کانتي قرار مي گيرد. »به سوي فلسفه کنش« و »مولف 
از  ها  نمونه  ترين  مهم  شناختي«  زيبايي  کنش  در  قهرمان  و 
دغدغه هاي باختين در دوران جواني به حساب مي آيند. توجه 
در  بار  نخستين  که  زبان  بيناذهني  طبيعت  و  پديدارشناسي  به 
همين دو مقاله ممتع بروز مي يابد، تا پايان عمر در کانون انديشه 
کتاب  ولوشينوف   ،19۲۶ سال  در  ماند.  مي  باقي  باختين  هاي 
سال  دو  سازد.  مي  منتشر  را  مارکسيستي«  نقدي  »فرويديسم؛ 
بعد مدودوف »روش صوري در پژوهش ادبي« را چاپ مي کند 
است  باختين  به  متعلق  کتاب  دو  اين  منظر بسياري  از  گفتيم  که 
»مسائل  است.  زيادي  هاي  بحث  و  شک  محل  همچنان  البته  که 
بوطيقاي داستايوفسکي و فلسفه زبان« که در سال 19۲9 منتشر 
مي شود تنها اثري از باختين است که در دوران حيات استالين 
و با اسم حقيقي او منتشر مي شود. در دهه ۳0 باختين سعي مي 
کرد از انديشه هاي استالينيستي حاکم بر جو سياسي شوروي 
دور و دورتر شود. منتقدان به شکاف روزافزون ميان باختين و 
دو همکار قديمي اش مدودوف و ولوشينوف استناد مي کنند که 
هر دو به طور مشکوکي در تصفيه هاي سياسي سال هاي بعد 

ناپديد مي شوند.

است.  کليدي  مفهوم  سه  بر  متکي  رمان  درباره  باختين  نظريه 
کارناوال، نخستين مفهومي است که او به رمان منتسب مي کند 
و براي اولين بار در کتاب »رابله و جهان او« به شرح و توضيح 
آن مي پردازد. اين کتاب در فاصله 19۳0 و 19۴0 ميالدي تاليف 
منظر  از  است.   19۶۵ آن سال  انتشار  زمان  چند  هر  است  شده 
باختين رمان به فرهنگ غيررسمي مجال بروز مي دهد و از اين 
سرکوب  رسمي،  فرهنگ  برابر  در  سياسي  مقاومت  نوعي  بابت 
هاي  مکانيسم  و  تماميت خواه محسوب مي شود  نظم  و  دولتي 
چنين مقاومتي عبارت از خنده، نقيضه و گروتسک است. در مقاله 
»صورت هاي زمان و کرونوتوپ در رمان« باختين دومين مفهوم 
کليدي خود کرونوتوپ را مطرح مي کند. نسبت زمان و مکان و 
نقش آن در تداوم ژانرهاي ادبي در صورت بندي هاي ويژه يي 
نظم و نسق مي يابد که باختين آنها را ذيل تعبير کرونوتوپ تحليل 
رمان  باختين خاص  نگره  در  که  يي  کند. سومين خصيصه  مي 
تشريح مي شود گفت وگو و تاکيد بر وجه مکالمه يي زبان در 
ژانر رمان است. جدال سخن من و سخن ديگري در بافت تاريخي 
ژانر رمان قرار دارد و مبتني بر طبيعت چندصدايي گفتمان است. 
مکالمه تعبيري بود که باختين به منزله تمهيدي براي نشان دادن 
گرايش داستايوفسکي به خلق فضاهاي چندزباني بود؛ فضايي که 
همزمان چندين صدا به گوش مي رسد، صداهايي که با يکديگر 
حرف مي زنند، پاسخ يکديگر را مي دهند و هيچ يک بر ديگري 
باختين گفتمان گفت وگومدار رمان را در  ندارند.  يا تسلط  تقدم 

تعارض با تک گويي گفتمان سنتي تحليل مي کند.

مروري بر مهم ترين آثار
 داستاني منتشر شده در سال ۸7  
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فرهنگ

روزهاى 
پرشکوه 
ايرانیان

مردم زنوز آذربایجان، شهری در نزدیکی 
مرند آئین های جالبی برای نوروز دارند. 
سایر  از  افرادی  مانده  عید  به  روز  چند 
جاها به زنوز می آیند و به در خانه ها 
را  آمدن عید  آواز خوانی  با  و  می روند 
نوید می دهند که به این افراد »سایاچی« 
ای  خانه  هر  در  به  افراد  این  گویند.  می 
فراخور  به  خانه  صاحب  روند  می  که 
حالش هدیه ای که عبارت از پول نقد یا 
مرغ  تخم  پنیر،  سیب،  مثل  محصوالتش 
و غیره می دهند. اعتقاد بر این است که 
بهار  دهنده  نوید  که  را  »سایاچی«  باید 
از در خانه  و عید و شادی است راضی 

بدرقه کنند.
حميد سالمی شيرکوندی از رسوم محل زندگی خود چنين می گويد: 
خانم های خانه دار خانه تکانی می کنند و تمام فرش ها و رخت ها 
را می شويند، خانه ها را رنگ می کنند چند روز به عيد مانده همه 
راه رفتن در کوچه ها خيلی  تازگی و طراوت می دهد و  جا بوی 

دلچسب است.
بازار معروف است  خريد عيد را آخرين دوشنبه سال که به روز 
انجام می دهند. عالوه بر خريد ملزومات خانه مانند شيرينی، آجيل، 
پدرها  و  خود  کوچک  های  نوه  دست  ها  پدربزرگ  غيره  و  لباس 
دست بچه های کوچک خود را گرفته به بازار می برند و برايشان 
خريد می کنند و اين يکی از بهترين روزهای بچه ها است که در 
آينده وقتی بزرگ می شوند جزو خاطرات شيرين شان محسوب 

می شود.
غروب آخرين سه شنبه سال که همان شب چهارشنبه باشد )چر 
شنبه آخشامی( بچه ها و جوانان هيزمهايی را که قباًل آماده کرده 
اند در پشت بامها و حياط خانه ها يا کوچه ها آتش می زنند و از 
روی آتش می پرند و آوازهايی مثل سرخی تو از من زردی من به 
تو )سارولوغوم گتسين سنه قيرميزيليغين گلسين منه( می خوانند 
از  بعد  و  روند  می  ها  خانه  به  سوری  چهارشنبه  مراسم  از  بعد 
می شود  )شال ساالماغ( شروع  يا  )باجالوق(  مراسم  صرف شام 
که تا انتهای شب ادامه می يابد اين مراسم به اين قرار است بچه ها 
به پشت بام خانه ها می روند و دستمال يا کيسه ای را که به يک 
طناب بلند بسته اند و آن را شال هم می گويند و در توی دستمال 
سنگريزه وجود دارد، از پشت بام به پائين می اندازند و طناب را 
تکان می دهند تا دستمال به شيشه پنجره برخورد کند و صاحب 
خانه متوجه بشود و »باجالوق« بدهد که برای باجالوق پول نقد يا 
اين  انجام  حين  در  بندند  می  دستمال  به  آجيل  يا  رنگی  مرغ  تخم 
مراسم اتفاقات شيرينی رخ می دهد مثاًل صاحبخانه اگر آدم شوخ 
طبعی باشد لحظاتی را سر به سر بچه ها می گذارد اگر در خانه 
دختر بچه کوچکی داشته باشند می آورند و وانمود می کنند که به 
شال بسته اند يا شال را مدتی نگه می دارند و می گويند اگر خودت 
را معرفی نکنی شال را ول نمی کنيم چون شيرينی اين کار در پنهان 
ماندن طرف است )در قديم که پشت بام خانه ها دارای سوراخی 
بودند که جهت تهويه هوای خانه تعبيه شده بودند و »باجا« ناميده 
می شدند، شال هم از اين سوراخ ها به داخل خانه انداخته می شد 

ولی االن ديگر از باجاها اثری نمانده است. اسم رسم »باجالوق« هم 
از همين »باجاها« گرفته شده است ( اآلن بچه های کوچک که نمی 
پيدا کنند زنگ در خانه ها را می زنند و  توانند به پشت بامها راه 

»باجالوق« می خواهند. 
»فالگوش«  يا   ) ) کليد سالماق  انداختن  از رسمهای ديگر کليد  يکی 
می  کسی  پنجره  پشت  مخفيانه  و  کنند  می  نيت  که  است  ايستادن 

داخل  که  به حرفهايی  و  دهند  قرار می  کليدی  پايشان  زير  ايستند 
خانه زده می شود گوش فرا می دهند و از حرف های شنيده شده 
اتفاقات سال جديد را پيش بينی می کنند و نيت خود را تعبير می کنند 
چون ساکنين خانه احتمال اين را می دهند که شايد کسی فالگوش 

ايستاده باشد سعی می کنند که حرف های نيک بزنند.
صبح چهارشنبه مردم زودتر از روزهای پيش از خواب بيدار می 
از  بعد  و  روند  می  ها  جوی  و  نهرها  رودخانه،  کنار  به  و  شوند 
شستن دست و صورتشان سه بار از روی آب جاری می پرند و 
را  چرشنبه«  آچيل  بختيم  چرشنبه /  ماتيل  »آتيل  مثل  اصطالحاتی 
زمزمه می کنند و اعتقاد بر اين است که با پريدن از روی آب در اين 
صبح تمام بيماريها و پليدی ها به آب ريخته می شود و آب جاری 
آنها را از باليا دور می کند و در سال جديد انسان سالم و تندرست 

می شود.
رسم است پسرهايی که نامزد دارند همين طور پدرها و برادر هايی 
که دخترشان و خواهرشان در خانه بخت است هديه ای را که به 
خود  خواهر  و  دختر  نامزد،  خانه  به  است  معروف  پايی«  »بايرام 
لباس  يا  پارچه  از  است  عبارت  معمواًل  پايی«  »بايرام  که  بفرستند 
پيراهن برای شوهرش، جوراب و تخم مرغ رنگی برای  برای زن، 
بچه ها، يک ديس پلو شب عيد، شيرينی و آجيل و غيره که در يک 
سينی بزرگ قرار می دهند و سينی را در بقچه سفيد رنگ گلدوزی 
به  قرار می دهند و پسر جوان خانواده روی سر گذاشته و  شده 
خانه خواهر يا عمه می برد البته برای تازه عروس عالوه بر داماد 
اقوام نزديک و دوستان نزديک هم »پای« ) هديه ( می فرستند البته 
»بايرام پايی« تازه عروس ها رنگين تر از بقيه است و معمواًل عالوه 
بر اقالم ياد شده شامل طالجات و غيره هم می شود که به وضع 
مالی داماد بستگی دارد »بايرام پايی« را شب عيد يا شب چهارشنبه 

می برند.
درگذشتگان  مزار  بر  سال  روز  ظهرآخرين  بعداز  در  زنوز  مردم 
خود در قبرستانها حاضر می شوند و بعد از خواندن فاتحه و ياد 
و  کيک  اخيراً  و  خرما  و  حلوا  شان  خفته  خاک  در  عزيزان  کردن 
البته حلوا مشتری فراوان دارد چون خيلی  کلوچه پخش می کنند. 
خوشمزه است و آن را به مقدار زياد در داخل يک قرص نان لواش 
می گذارند و تا می کنند و در سينی بزرگ می چينند و به گورستان 

می آورند.
شب عيد بعد از صرف شام که معمواًل قورمه سبزی خوشمزه ای 
است و به »پلو شب عيد« معروف است به خانه کسانی که در طول 
سال کسی را از دست داده اند می روند و با اين کار سعی می کنند 

بستگان شخص درگذشته احساس تنهايی نکنند.
اهالی زنوز برای شب عيد احترام ويژه ای قائل هستند و تا آنجا که 
مقدور است سعی می شود اين شب با شکوه و با شادی هر چه 
بيشتری سپری شود و تا آنجا که ممکن است تالش می شود در اين 

شب همه اهل خانواده دور هم و کنار هم باشند. 
صبح اولين روز عيد اهالی هر محله در مسجد مرکزی محله جمع 
به  و  روند  می  ديگر  به مساجد محالت  دسته جمعی  و  می شوند 
کسانی از محالت ديگر که عزيزی را در سال پيش از دست داده 
و عزادار بوده اند عيد را تبريک می گويند در بين راه اهالی محله 
ای با محله ديگر با هم روبرو می شوند و عيد را به همديگر تبريک 
می گويند اين کار يکی از رسم های پسنديده نوروز است که تقريبًا 
همه اهالی در همين نيمروز همديگر را مالقات می کنند و سال جديد 
نمايش  به  را  ای  تبريک می گويند و يک فضای متحدانه  به هم  را 
می گذارند اهالی بعد از سر زدن به مساجد همه محالت به مسجد 
محله خود مراجعه می کنند و به وسع خود مبلغی را جهت اداره و 
هزينه های مسجد در سال جديد می پردازند و برای مسجد، خادم 
که مجاور ناميده می شود تعيين می نمايند و بعد هرکس به خانه 
خود می رود و بعد از آن ديد و بازديدها شروع می شود. در جريان 
ترکی  به  که  دهند  می  عيدی  ها  بچه  به  بزرگترها  بازديدها  و  ديد 

»بايراملوق« گفته می شود. 
در برخی مناطق به عيد نوروز عيد علی )ع( نيز گفته می شود چرا که 
در اين روز امام اول شيعيان مسئوليت خالفت مسلمين را به عهده 
روز حضرت  همين  در  ديگر  روايتی  اساس  بر  نيز  و  است  گرفته 

محمد)ص(، اميرمؤمنان را در غدير خم به جانشينی خود برگزيد.
از چيزهايی که در سفره هفت سين می گذارند می توان از سمنو نام 
برد. سمنو تنها به معنای سرسبزی و طراوت نيست بلکه به معنای 
برکت نيز می باشد. سمنو به عنوان لذيذترين غذا در عيد نوروز می 
باشد و بعد از طبخ، آن را در ميان خويشاوندان و همسايه ها تقسيم 
می کنند.آداب و رسوم مربوط به نوروز در خراسان تقريبًا همانند 
و  ديد  و  دعا  و  ، هفت سين  قبيل  از  ؛  است  ايران زمين  نقاط  بقيه 
بازديد و نظافت و غيره . ولی آنچه که يک ويژگی منحصر به فرد به 
اين مراسم در خراسان بخشيده وجود مقدس و پربرکت حرم مطهر 
امام هشتم در اين خطه است و همه ساله ميليون ها زائر مشتاق به 
هنگام تجديد سال در حرم امام رضا)ع( حاضر می شوند. صدای 
آشنای نقاره خوانها که در لحظه تحويل سال در نقاره ها می دمند با 
اين مکان گره خورده است. از ديگر رسوم مردم خراسان اين است 
که در هنگام تحويل سال عده ای عسل به دهان می گذارند تا طی 
سال هم اعتدال مزاج پيدا کنند و هم اخالق خوش و شيرين داشته 
باشند. در خانواده های خراسانی خصوصًا در روستاها رسم است 
که دو سه روز قبل از تحويل سال مقدار زيادی نان خانگی می پزند 
بازار  از  سال  اول  روز  سيزده  در  خانه  اهل  احتياج  مورد  نان  تا 
خريده نشود. در روز سيزده بدر مردم ناهار را در صحرا صرف 
می کنند و آنچه آجيل و شيرينی از ايام عيد باقی مانده است در آن 
روز به مصرف می رسانند. بدين ترتيب نوروز يکی از غنی ترين 
پر  بال  پرو  و  غنا  آن  به  که  است  بوده  ايران  فولکلور  های  زمينه 
وسعتی بخشيده است.در حقيقت اين ريشه ها و ارزش های زيبای 
هايی  رنگ  با  را  نوروز  که  است  بوده  ايران  کنار  گوشه  مردمان 
متنوع و به ياد ماندنی در خاطره فرهنگ اين سرزمين برای هميشه 

زنده نگه داشته است.

گروه خدمات کامپیوترکیان
لندن-بيرمنگام-منچستر

باکادری مجرب از دانشجويان دکترا
عيب يابی،ويروس يابی، آموزش و فروش کليه نرم افزارها،طراحی سايت ،لوگو،چاپ کارت 

ويزيت و کليه امورتبليغاتی....
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می خواستند 
شاملو را 

کارد بزنند
ايمان پاک نهاد  

    در ميان 10 سالی که از مرگ احمد شاملو می گذرد، سالی که گذشت 
اتفاق هايی در سال ۸7  پرحادثه ترين سال برای خانه سفيد دهکده بود. 
پيرامون شاملو، خانه و اموالش افتاد که شايد اگر خود شاملو هم می بود 

اظهار شگفتی می کرد.
در آخرين اتفاقی که در ماه های پايانی سال افتاد، سياوش شاملو فرزند 
ارشد احمد شاملو بخشی از وسايل خانه شاملو را با خود برد. البته او آنها 
را در يک مزايده خريده بود. اما ماجرا از کجا شروع شد؟آيدا شرح می 
دهد؛ »در خرداد 1۳۸0 فهرست کاملی از وسايل خانه به تفکيک هديه ها، 
امانت ها و شخصی ها تهيه کردم و به سياوش شاملو دادم تا برای آنها از 
مراجع رسمی شماره ثبت بگيرد.«آيدا پرهيز دارد از بيان ماجراهای مزايده 
و بردن پيپ، آخرين سيگار، موهای چيده شده، کراوات ها، خودکار و مداد، 
زيرسيگاری و... اما در ميان هياهوی بادی که در نيمروز دهکده در شومينه 
می پيچد گفت وگو از شعر آغاز می شود و هر بار به خلوت خانه می رسد 
تا اينکه آيدا زبان باز کند که؛ »نمی توانم خوشحال نباشم که سياوش لوازم 
را خريده چون ممکن بود به دست غريبه بيفتد. چه خوب که پسر شاملو 
آنها را خريد. مهم تشکيل موزه است. حاال چه من تاسيس کنم چه او.« به 
گفته وکالی آيدا سال ۸۴ طی اقامه دعوی مبنی بر تقسيم ترکه بين وراث، 
خواهان سياوش شاملو اصالتًا و وکالتًا از سوی سامان و ساقی و خوانده 
خانم آيدا و سيروس شاملو پرونده گشوده شد. اين دعوی در پاييز همان 

سال به ثبت رسيد و دادنامه صادر شد.
به  ها  اخطاريه  که  آنجايی  از  اما  نشد  دادگاه حاضر  در  آيدا سرکيسيان 
شخص ايشان ابالغ شده بود، رای حضوری صادر شد. پيش از صدور 
رای، طبق رويه کارشناسان دادگستری آمدند و برای لوازم قيمت سمساری 
تعيين کردند. پس از صدور دادنامه، اجرائيه صادر و ابالغ و آگهی مزايده 
احکام  اجرای  در  شاملو  شخصی  لوازم  مزايده  برنامه  شد.  صادر  هم 
برگزار  دادستان  حضور  با  پنج  شماره  دادورز  توسط  کرج  دادگستری 
شد تا سياوش شاملو )فرزند ارشد شاملو( تمامی اجناس را با قيمت ۵۵0 
ميليون تومان بخرد. در اين مزايده سياوش شاملو، مصطفی ظهوری )به 
وکالت از سوی آيدا( و شخصی ديگر حضور داشتند. مبلغ پايه برای کل 
بود.  تعيين شده  تومان  ميليون   ۵۲ دادگستری  کارشناسان  توسط  لوازم 
دوم  های  مزايده  به  کار  و  شد  باطل  آيدا  وکالی  اعتراض  با  مزايده  اين 
و سوم کشيده شد و در نهايت در مزايده سوم بار ديگر سياوش شاملو 
بود که اموال پدرش را اين بار با قيمت ۳۲۶ ميليون تومان خريد. سياوش 
بود  که خريده  را  اموالی  تمام  گذشته  ماه سال  دی  روزهای  واپسين  در 
از خانه شاملو در کرج خارج کرد.حاال خانه شاملو از درخت و خنجر و 
خاطره خالی است. سرديس شاملو در گوشه اتاق نشيمن ديگر به چشم 

نمی خورد. تابلوی نقاشی ايران درودی.
برخی کتاب ها و عکس ها. اين خانه هرچند آيدا انکار کند اما شباهتی به آن 
خانه که سرتاسرش بوی شاملو را می داد، ندارد. پنداری تنها چيزی که از 
بامداد شعر ايران در اين خانه باقی مانده، صدای جاودانه اوست. آيدا هنوز 
به خانه جديد عادت نکرده است. اين را می شد از البه الی حرف هايش 
به راحتی فهميد. اما به گفته خودش او با چيزهای ديگری هم خانه و هم 
خون است؛ »موطن آدمی در قلب کسانی است که دوستش می دارند.« به 
بهانه همين اتفاق هاست که در خانه شاملو نشسته ام تا با ريتا سرکيسيان 
)آيدا شاملو( گفت وگو کنم. آيدا می گويد؛»حرف های مهم تری برای گفتن 
هست.« او خاطراتی را مرور می کند که تاکنون بر زبان نياورده است. باد 
در دستگاه ضبط صدا هم زوزه می کشد و کار را برای پياده کردن و تنظيم 
گفت وگو سخت می کند. آيدا حرف می زند؛چيزهايی هست که گفته نمی 
شود مگر آنگاه که اشاره يی به آن شود و بازگويی اش الزم شود. هيچ 
ديالوگی بين من و سياوش رد و بدل نشد. همه چيزهايی را که به مزايده 
گذاشته و در مزايده خريده بود، برد. هنوز نمی دانم کی هستم و کجايم. 
بنابراين هيچ کاری نمی کنم. فعاًل شاملو را گم کرده ام و دارم سعی می 

کنم پيدايش کنم. 
-بين اشيايی که اينجا بود به کدام يک دلبستگی بيشتری داشتيد که ديگر 

االن اينجا نيست؟
چيزهايی که سال هاست در سينه دارم جابه جا نمی شود، کرد. پی خودم 

می گردم. شايد نوعی رهايی است، معلق، بی انتها.
-چرا؟

دريچه يی در آن باال بسته شده. تا باز شود زمان می برد. ارتباطم با همه 
چيز قطع شده اما سعی دارم دوباره برقرار شود.

-چه برنامه يی برای موزه شاملو در خانه شاملو داريد؟

را  يی  خانه  و  زندگی  فضای  آمدند  می  که  دوستداران شاملو  حال  به  تا 
البته آن موقع چيزهايی که  که در آن می زيست و می نوشت می ديدند 
برای موزه ضروری نيست فضا را تنگ کرده بود، حاال فضای بيشتری در 
اختيار داريم. روزی شاملو گفت همه چيز را رها کن يک کاروان بخر بزن 

بريم هر جا که شد.
اين  آيدا  انگار  است؟غ  نداشته  اشيا  نگهداری  به  خاطری  تعلق  -شاملو 

موضوع را به خود يادآوری می کند؛ف
هرگز   .7۳ و   7۲ های  سال  از  ويژه  به  گفت.  می  را  اين  اواخر  اين  مدام 
مقصدی تعيين نکرد. برايش مهم نبود. می گفت برويم باالخره به جايی می 
رسيم. هر جا که باشد. دوست داشت جاهای حيرت انگيز و ديدنی ايران 

را کشف کنيم.
-آخرين سفری که رفتيد کی بود؟

سال 199۳ که به سوئد دعوت شد. البته احمد ايران را خيلی دوست داشت. 
از بم حيرت زده شده بود. می خواست سمت خاش و زاهدان و جاهايی که 
بزرگ شده بود برود. جنوب را ديده بوديم اما سمت سيستان و بلوچستان 
نرفتيم. ترکمن ها را هم خيلی دوست داشت. اشتياق سفر داشت. می گفت 
در ايران در مناطقی درياچه هايی هست که فکرش را هم نمی توان کرد. 
حيرت می کنی. ناگهان در ماهان گنبد عظيم فيروزه يی شاه نعمت اهلل ولی و 
گنبد عظيم فيروزه يی سلطانيه را در دل کوير می بينی که عظمت و وحدت 

و آرامش عجيبی به آدم می دهد.
-حال شاملو برای سفر مساعد بود؟

و  نبود  مناسب  اما شرايط  باشيم.  در سفر  مدام  از خدا می خواستم  من 

چيزهايی بود که مانع می شد.
-چه چيزهايی؟

گردن،  عروق  گرفتگی  بيمارستانی،  های  مراقبت  به  نياز  درمانش،  دارو، 
گرفتگی عروق پا، ديابت و فشار خون سخت نگران کننده بود. البته اينها را 
به خود احمد نمی گفتم. فيش های کتاب کوچه و کارهای مانده اش را بهانه 
می کردم. نمی توانستم بيماری اش را ناديده بگيرم. از سال 1۳7۴ خواب 
راحت نداشتيم. چندبار حال او سخت وخيم شد. پزشکان گرامی با تالش 
زياد به دشواری توانستند او را به شرايط بهتری بازگردانند. طاقت فرسا 

بود. بيشتر تحت فشار سخت روحی قرار داشتيم.
-»کوه با نخستين سنگ ها آغاز می شود/ انسان با نخستين درد/ - در من 
زندانی ستمگری بود که به آواز زنجيرش خو نمی کرد- / من با نخستين 
نگاًه تو آغاز شدم.« عاشقانه يی به نام »آيدا در آينه«. نخستين باری که 

شاملو اين شعر را برايتان خواند به ياد می آوريد؟
امکان دارد به ياد نداشته باشم؟ »آيدا در آينه« را که نوشت در خانه خيابان 
ويال با مادر و خواهرهايش زندگی می کرد. يک روز 11 صبح رفتم خانه 
شان، خودش خانه نبود. رفتم به اتاقش. تختش گوشه اتاق بود و کنار آن 
ميزی گذاشته بود. روی تخت نشستم و آيدا در آينه را روی ديوار ديدم، با 
خطی زيبا، با مداد و بدون قلم خوردگی، مرتب روی گچ ديوار سپيد نوشته 
شده بود. حيران شده بودم. ناگهان آمد تو ديد دارم شعرش را می خوانم.
-واکنش شاملو در آن لحظه چه بود؟غآيدا با حرارت به اين سوال پاسخ 

می دهد.ف
گفت ديشب يکهو بيدار شدم و خواستم شعر بنويسم کاغذ دم دستم نبود 
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

روی ديوار نوشتم.
-بعد از آن روز هيچ وقت به آن خانه رفته ايد؟ آيا آن شعر هنوز هم روی ديوار است؟

بعد از آنکه ازدواج کرديم و مادرشان هم از آنجا رفتند، ديگر توی آن خانه نرفته ام. فقط از جلوش رد شده ام. از سرنوشت آن ديوار هم 
خبری ندارم. اما افسوس می خورم که چرا آن تکه از گچ ديوار را برنداشتم. می شد ديوار را با کاه گلش کند و جايش را به سادگی پر کرد. 
اتفاق عجيبی بود که هنوز ذهنم را درگير می کند. کل ماجرای »آيدا در آينه« غريب بود. اول از من خواست بخوانم اما خودش با آن صدای 
بی نظيرش برايم خواند؛ لبانت به ظرافت شعر... چاپ که شد يک کلمه هم از شعر عوض نشد. بعد، از من می پرسند شاملو را چگونه دوست 

داشتی.
-شاملو را چگونه دوست داشتيد؟، 

)می خندد( او اصاًل به آدم فرصت نمی داد. فرصت نفس کشيدن... ۴0 سال زندگی در فضايی معلق. پاهايم در تمام مدت زندگی با او روی 
زمين نبود. مدام در ميدان مغناطيسی جاذبه او به اين سو و آن سو کشيده می شدم. پس از رفتنش يکهو خودم را روی زمين يافتم، رهاشده؛ 

تجربه يی نو، زندگی جديد و سخت بدون شاملو.
-شاعر همه آن شعرهايی را که برای آيدا می سرود در دفتر جداگانه می نوشت ؟ 

فکرش را هم نمی توانم بکنم. با آن همه کار و دغدغه و مجله و... شعرهايش را دفتر به دفتر با آن خط زيبايش برايم می نوشت. به او می گفتم 
اينها که چاپ خواهد شد. اما با تمام شوق آنها را می نوشت. با تنظيم و دقت ويژه خودش. 

-آن دست نوشته ها را هنوز هم داريد؟
البته. تصميم به چاپشان هم دارم. اما نياز به دقت فراوان دارد. شاملو يا کاری را نمی کرد يا با نهايت دقت و درستی انجام می داد. اين روزها 

من در مرحله اول به سر می برم. 
-»آخرين عيد نوروز با شاملو« را به خاطر می آوريد؟

دی ماه 7۸ که رعد ساعت سه نيمه شب سر درخت صنوبر ما را از هم پاشاند، اثر بدی روی شاملو گذاشت. چيزی نگفت و منتظر ماند. شب 
عيد بود که داشتم سبزی پلو با ماهی، يکی از غذاهای مورد عالقه شاملو را درست می کردم. برنج را آبکش کرده بودم و سبزی هم آماده 
بود. ماهی را هم آماده کرده بودم الی کاغذ فويل گذاشته بودم. ناگهان سر از بيمارستان درآورديم. چند روز بعد که شاملو حالش کمی بهتر 
شد آمدم سری به خانه بزنم. در را که باز کردم بوی وحشتناکی خانه را پر کرده بود. ماهی و برنج را توی يخچال گذاشته بودم اما يادم 

رفته بود در يخچال را ببندم. همه چيز فاسد شده بود.
-و نخستين عيد؟

ما 1۴ فروردين ۴1 همديگر را برای اولين بار ديديم. پس تا عيد بعدی يک سال مانده بود. البته مناسبت ها زياد مهم نيست. لحظه ها و حس 
ها در هر موقعيتی مهم تر است.

غاز او می خواهم از نخستين گفت وگوی خود با شاملو بگويد؛ف هنوز هم به آن بالکن فکر می کنيد؟ بالکنی که به حياط خانه شاملو مشرف 
بود؟

دو سه ماه اول فقط همديگر را نگاه می کرديم. روزی در حياط خانه بود و من در بالکن.آمد جلو پرسيد؛ »اسمت آيداست؟« هيچ وقت يادم 
نمی رود. يک لحظه حس کردم آنچنان دارد به سمت دلم هجوم می آورد که فکر کردم دارم از پشت می افتم.

-جواب شما چه بود؟
شوکه شدم. کمی خودم را گرفتم و گفتم »شايد،«. دوست نداشتم حرفی رد و بدل شود. مشتاق آن لحظه های خاموًش آکنده از حس بودم.

]پيش از آنکه بخواهم پرسش بعدی را طرح کنم، آيدا شاملو از شب های شعر شاملو می گويد.[
روزی شاملو برای شب شعری به انجمن ايران و امريکا که در خيابان پارک بود و حاال به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبديل 
شده، دعوت شد. در حياط انجمن نيمکت های چوبی به تعداد خيلی زياد چيده بودند. پشت تريبون هم قاليچه زيبايی آويخته بودند. گرم ترين 

و عجيب ترين شب شعر شاملو بود.
-چرا؟

چون حس شاملو و حاضران يکی شده بود. گاه باهم يک صدا می شدند و شعرهايش را می خواندند. فضای گرمی بود و هر کسی از هر 
گوشه شعری درخواست می کرد. ارتباط خوبی ميان شاملو و حضار برقرار شده بود. شاملو هم خيلی سر شوق آمده بود. 

-شب شعر لس آنجلس پس از آن سخنرانی تاريخی چطور؟
سال 1990 بود. البته فضای شب شعر دانشگاه يو سی ال ای لس آنجلس هم عجيب بود. آن شب خيلی ها در مراسم گريستند. آن شب شعر 
مدتی پس از سخنرانی معروف »نگرانی های من« )که نام اصلی اش است؛ حقيقت چقدر آسيب پذير است،( برگزار می شد. پس از آن سخنرانی 
کسانی به عمد منظور شاملو را ديگرگونه نقل کردند و آن سخنرانی را توهين به فردوسی دانستند تا حقيقت سخن شاملو لوث شود، شايع 
شد که شعبان جعفری دستور دارد شاملو را در لس آنجلس با کارد بزند. بعضی از دوستان تماس گرفتند و گفتند جو خراب است، مبادا 

بياييد، می خواهند شاملو را کارد بزنند.
-واکنش شما و شاملو چگونه بود؟

شامل نظاره می کرد. اما من در پاسخ آنها گفتم هيچ کس در دنيا نيست که شاملو را کارد بزند. لجباز هم که بودم و اصرار داشتم که برويم. 
خالصه با ماشين آمدند ما را تا سالن دانشگاه ببرند. شاملو هم که لجبازتر از من بود. نزديک دانشگاه که شديم راننده به اصرار شاملو توقف 
کرد و شاملو برای چاق سالمتی با مردم ميان جمعيت رفت. اما چون راه زيادی تا سالن باقی بود و شاملو به خاطر درد پا نمی توانست زياد 

راه برود، دوباره سوار ماشين شديم و به سمت سالن رفتيم.
]نيازی به پرسش نيست، آيدا با اشتياق به حرف زدن درباره شاعر عاشقانه ها و شبانه ها ادامه می دهد.[

پر از انرژی بود، گرم و پرحرارت. گاه بهش می گفتم آتشفشان. از خودش حرارت ساطع می کرد. گاه احساس می کردم مقابل اين همه انرژی 
و حرارت دارم می سوزم. گاه ازش دور می شدم. انرژی اش را به اطرافيان نيز منتقل می کرد. هنوز که هنوز است اين انرژی در سرتاسر 

خانه سيالن دارد. 
-و ارتباط شاملو با ديگر شاعرها ؟

کتاب شعرهای لورکا در تمام اين سال ها، در بدترين و بهترين حالت های روحی، در عاشقانه ترين لحظه ها همدم او بود.
-شاعرهای ايرانی؟ با کدام يک عجين تر بود؟

ارتباط عجيب تری با حافظ داشت. حافظ و لورکا ياران و همدمان هميشگی شاملو بودند.
-به خلوت خانه شاملو برگرديم، چرا واکنشی نشان نداديد؟ مگر وسايلی که از خانه برده شد، ميراث شاملو نبودند؟

به عمد هيچ کاری نکرديم. بگذاريد مردم قضاوت کنند. قصد داريم همه اتفاق هايی را که افتاده در دوسيه هايی جمع آوری کنيم تا برای 
آيندگان بماند. آنها هم تقصيری ندارند. وقتی کينه در دل آدم جا خوش کند نمی توان کاری کرد. » در حيرتم از گفت وگويی عبث با باد، که 
همه چيز را در هم آشفته است و سخنی بی حاصل با خاک، که پيوسته می پايد و واژه های خود را می خورد.« اين را از قول پاز گفتم. البته 
نبايد يک طرفه قضاوت کنيم. باالخره هر کس دليل های خاص خودش را دارد. هميشه بايد به تمام شرايط که ماجرا را به جاهای ناخوشايند 
می کشاند، توجه کرد. ما که نمی دانيم چه اتفاق هايی افتاده است. اگر سياوش احساس می کند با احداث موزه احساس بهتری خواهد داشت 
من نيز خوشحال خواهم شد. من از روز اول هم همين را گفتم. به هر حال مهم اين است که يادگارها حفظ شود. چه اينجا چه جای ديگر. تازه 

اگر دو جا يادگارهايی از شاملو باشد که چه بهتر.
]و گفت وگو ها با نقل قولی از يک نويسنده و متفکر به آخر می رسد.[

اميلی ديکنسون گفته؛ 
بهای هر لحظه وجد را بايد با رنج درون پرداخت

به نسبتی سخت و لرزآور به ميزان آن وجد
بهای هر ساعت د لپذير را با سختی دلگزای سال ها...

انسان بدون رنج انسان نمی تواند باشد. راستی، هرگز هيچ کس نتوانست رنجی را که در عمق جان شاملو بود بيرون بکشد. همواره آن را 
در سکوت با خود داشت...

]می رود و پشت کامپيوترش می نشيند. يکی از شعرهای شاملو را دم دست گذاشته است. صدای بامداد در خانه می پيچد. اين بار رساتر 
از هميشه ها. باد ميانه به هم زن و پرهياهو دست از تالش می کشد ، شايد آهنگ خانه يی ديگر کرده است. پيش از آنکه به تنهايی خود پناه 

برم از ديگران شکوه آغاز می کنم...[

: روزنامه  او سپاسگزاريم.مصاحبه  نمی شد.از  ميسر   )shamlou.org( مدير سايت رسمی شاملو  عمادی  لطف محسن  بی  گفت وگو  اين 
اعتماد 

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

 ليز بادست پا چکی گفت : خواهش ميکنم عصبانی نشو آلک من  قول ميدهم 
که از اينجا بروم اقال اجازه بده که يک غذای خوب برات تهيه کنم. تو مريض 
هستی و نميتوانی به اين وضع ادامه دهی تو ..اوه )آلک( ناگهان ليز زير گريه 
زد و دستهای خود را روی صورتش گذاشت ليماس در حاليکه با دستهايش 
مالفه را چنگ ميزا باو مينگريست ... ليز به او کمک کرد تا دست و روی خود 
را بشويد و ريشش را بتراشد. سپس دو مالفه تميز پيدا کرد و مالفه ها را 
عوض نمود. آنگاه به خواروبار فروشی بازگشت و يک مرغ خريد و پس از 
آنکه آنرا پخت کمی از سينه مرغ را برای ليماس برد. او کنار ميز نشست 
و ليماس را که مشغول خوردن بود تماشا کرد . پيش خود فکرميکرد اين 
اولين دفعه ای است که باين حداحساس خوشحالی ميکنم . چند لحظه بعد 
ليماس بخواب فرو رفت و ليز روی او را پوشاند. ليز آن شب را روی يکی 
از مبلهای کهنه گذراند هنگاميکه از خواب بيدار شد هوا روشن شده بود . او 
سردش شده بود و تمام بدنش درد ميکرد. باالخره از روی مبل بلند شد و 
بطرف تخت ليماس رفت . ليماس تکانی خورد ليز با نوک انگشتان خود لب 
او را نوازش کرد. ليماس بدون اينکه چشمان خود را باز کند بازوی او را 
گرفت وبارامی بطرف خود کشيد. ليز ديگر چيزی نمی فهميد. او با حرص 
و ولع سروصورت ليماس را بوسيد و متوجه شد که ليماس لبخند ميزند. 
تا ۶ روز ليز هرروز پس از پايان کارش نزد ليماس ميامد يکی از روزها 
از ليماس پرسيد آيا مرا دوست داری ؟ ليماس جواب داد: من به داستان 
را روی سينه  ميکشيد وسرخود  دراز  ليز روی تخت  ندارم!  اعتقاد  پريان 
ليماس ميگذاشت و گاهی ليماس با انگشتان کلفت خود موهای او را ميکشيد 
و ليز در حاليکه ميخنديد باو اعتزاض ميکرد. جمعه شب هنگاميکه ليز وارد 
نتراشيده  را  خود  ريش  و  پوشيده  لباس  که  ديد  را  ليماس  شد  آپارتمان 
است . اضطراب سراپای دختر جوان را فراگرفت. ساعت شماته وراديوترانز 
بستوری ارزان قيميت که سابقا روی ميز کنار تخت بود مفقود شده بود. 
ليز خواست دليل اين امر را بپرسد ولی جرات نکرد . او به آشپرخانه رفت و 
مشغول درست کردن شام شد. ليماس روی تخت دراز کشيده بود و مرتب 
سيگار ميکشيد . هنگاميکه شام حاضر شد. ليماس به آشپزخانه رفت ويک 
بطری شراب قرمز از آنجا آورد و سرميز گذاشت. سرشام ليماس اصال 
حرفی نزد. ليز با اضطراب باو نگاه ميکرد. پس  از لحظه ای ديگر نتواست 
طاقت بياورد و فرياد زد آلک آلک چه خبر شده آيا همه چيز تمام شده است 
؟ ليماس از جای خود برخاست دستهای دختر جوان را در دست گرفت و در 
حاليکه او را بگرمی می بوسيد بالحن آرامی گفت : خداحافظ ليز ديگر دنبال 
من نيا ديگر اينکار را نکن . ليز در حاليکه سر خود را تکان ميداد زمزمه 
کرد همانطور که بتو قول داده بودم ديگر مزاحمت نخواهم شد. هوای سرد 
خيابان او را از عالم رويا بيرون آورد و تاريکی شب اشکهای او را مخفی 
کرد. صبح روز بعد ليماس مقداری جنس از خواربار فروشی نزديک منزلش 
برداشت، آنها را در توری خود گذاشت و به خواروبار فروش گفت : اينها 
را بحساب من بگذاريد. با وجود اينکه صورتحساب او از يک ليره تجاوز 
ميکنم  گمان  داد:  آميزی زدوجواب  لبخند مسخره  فروش  نميکرد خواربار 
که اينکار غير ممکن باشد. او حتی کلمه آقا را از ياد برده بود. ليماس که 
کمی عصبانی شده بود پرسيد آخر چرا؟ خواروبار فروش جواب داد : من 
شما را نميشناسم ليماس فرياد زد مرا مسخره کرده ايد! چهارماه است که 
خواربار خود را از شما ميخرم. خواربار فروش که از فرط خشم صورتش 
برافروخته شده بود گفت : قبل از آنکه به مشتريان خود نسيه معامله کنيم 
بود  ديگرکامال عصبانی شده  که  ليماس  ميخواهيم.  بانکی  آنها ضمانت  از 
بالحنی  خشن فرياد زد حرف مزخرف نزنيد! بيش از نيمی از مشتريان شما 
تا بحال داخل بانک را نديده اند و بعدها هم نخواهند ديد! خواربار فروش 
بالحن زننده ای دوباره گفت : اصال من از قيافه کثيف شما خوشم نميايد . از 
مغازه من خارج شويد! او خود را به ليماس نزديک کرد که توری از دستش 
درآورد. حوادث بعدی بقدری سريع رويداد که کسی درست چيزی نفهميد. 
بعضی از مشتريان ادعا کردند که ابتدا خواربار فروش برای اينکه کيف را 
از دست ليماس در آورد او را بعقب راند ، برخی ديگر خالف اين موضوع 
را ادعا کردند. در هر حال ليماس بدون اينکه کيف توری خود را رها کند 
دوضربه متوالی به خواروبار فروش وارد کرد. خواربار فروش بزمين افتاد 
و ديگر تکانی نخورد. در دادگاه وکيل مدافع ليماس نتوانست کاری از پيش 
برد، زيرا ليماس با همين دو ضربه چانه خواربار فروش را شکسته بود. 

بدين ترتيب ليماس به زندان محکوم شد. 
    ادامه دارد

داستان )۸(
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روانشناسی

انجمن حمايت از معلولین ايرانی
)عضو جامعه خیريه انگلستان(

اگر دارای کاستیهای جسمانی می باشید با مشاورین ما تماس بگیرید
اگر داری مشکالت روحی هستید با روانشناسان ما مشاوره نمایید

اگر از فرد معلول و بیماری نگهداری می نمایید 
مراقبت  منزل  بیرون  و  منزل  در  شما  از  که  هستید  فردی  جستجوی  در  اگر 

نماید
اگر احتیاج به کمک جهت تکمیل کلیه فرمهای کمک های اجتماعی ، معلولیت و 

دیگر فرمها دارید
رایگان  پارکینگ  کارت  و  شهری  ترانسپورت  هزینه  کمک  دریافت  اگربرای 

احتیاج به راهنمائی دارید
با انجمن حمایت از معلولین) توان جویان ( ایرانی تماس بگیرید.

Tel: 02087582048 post 8         Mobile: 07932819687
E.mail : info@iraniandsa.co.uk  www.iraniandsa.co.uk

لطفًا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمايید و در صورت تمايل کمك مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نمايید

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street
Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW
Sort Code          Account No.
20-90-56            90260878

حق طبیعی کمك کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیريه انگلستان را بازبین نمايند.

لطف شما زياد!
افسانه بهرامی

مهربانی جزو خصيصه های ذاتی انسان است. با آن متولد می شود و با آن از دنيا می رود. منتها با توجه 
به اينکه در چه جامعه و خانواده ای زندگی کرده باشيم، تفاوت های فاحشی در ميزان و نحوه بروز آن 

ديده می شود...
درباره  آزاد،  دانشگاه  مدرس  و  روان شناس  رزاقی،  پرويز  دکتر 
خلقی  ويژگی های  از  »مهربانی  می گويد:  آدم ها  در  مهربانی  خصيصه 
سرچشمه می گيرد که ارثی بوده و از دوران کودکی وجود دارد و در 
برخی موارد در اثر تکرار و تمرين، مشاهده يا بازخورد رفتار های خود 

شخص که از ديگران نشأت می گيرد تقويت می شود.«
البته برخی ديدگاه ها برخالف ديدگاه های باال معتقدند که خلق مهربانی 
به  پاداش  و  تمرين  آموزش،  طريق  از  می توان  نيست.  ذاتی  و  ارثی 

رفتار های مهربانی، خلق مهربان را درونی کرد. 
● مهربانی و افزايش مدارا 

مهربانی حد و مرز ندارد. افراد در تمام جوامع با خصوصيات ظاهری، 
کالمی و رفتاری از افراد بدخلق تشخيص داده می شوند و از نظر دکتر 

رزاقی، جامعه و فرهنگ در بهتر بروز دادن آن می تواند نقش موثری داشته باشد. 
راه های  از  يکی  که  به سمت خودنمايی حرکت کرده  شواهد نشان می دهد که در جوامع کنونی بشر 
اين  دارد.  منفی  و  مثبت  اثرات  تمدن جديد  در  گرايش  نوع  اين  است.  ارتباط خوب  برقراری  آن  نمود 
ميل به پذيرفته شدن، از سوی ديگران زمينه را برای شکوفايی انسان فراهم می کند. جاويد سبحانی، 
جامعه شناس، ضمن تاييد اين موضوع می گويد: »مهربانی يکی از عوامل موثر در تقويت روابط اجتماعی 
ديگر  چنانچه  اجتماعی  هم  و  فردی  در سطح  و  بوده  توسعه  عاطفی روانی  مؤلفه های  از  است.  مثبت 
باعث می شود  اينکه مهربانی  داده می شود. ضمن  اجازه شکوفايی  به ديگران  پيدا کند  خواهی ترويج 
افزايش پيداکرده و ميل به مدارا در آنها زياد می شود و خشونت، جنگ طلبی و...  افراد  ظرفيت تحمل 

کاهش پيدا می کند.« 
● مهربانی، زن و مرد نمی شناسد 

در بيشتر مواقع به نظر می رسد زن مهربان تر از مرد است يا حتی در برخی خانواده ها مهربانی از سوی 
مرد قبح داشته و آن را دور از رفتار های مردانه می دانند. اگر اين موضوع صحيح است،پس چرا ما زن 
سياست مدار داريم، زن جنگ طلب داريم و... در اينجا دکتر سبحانی از ديد جامعه شناسی از موضوعی 

حرف می زند تحت عنوان »کليشه ذات گرايانه« که اساسا اين کليشه ذات نابرابر را ايجاد می کند. 

براين اساس مرد مظهر قدرت و زن مظهر مهرورزی است،در حالی که در صورت پذيرش اين مطلب، 
ذات فرودست برای زن تعريف خواهد شد که با توجه به شواهد عينی مثل وجود زن های جنگ طلب و 
سياست طلب اين اعتقاد طرد می شود. واقعيت اين است که مهربانی از مبانی اخالقی برای هر دو جنس 

است.
● مهربانی هم سنتی و مدرن دارد 

در جامعه سنتی اخالق به عنوان يک غايت مطلق است؛ يعنی مثال اگر فرد معتادی تقاضای پول کند ما 
براساس مبانی اخالقی علی رغم اين  که می دانيم اين پول برای مواد مخدر خرج می شود بهتر است اين 
پول را بدهيم اما براساس گفته های سبحانی در مقابل اين ديدگاه، ديدگاهی تحت عنوان اخالق مسووالنه 
وجود دارد که در اين ديدگاه، فرد پيامد اخالقی را برای خود و ديگران می سنجد و سپس اقدامی  انجام 
می دهد که معموال جامعه جديد بر مبنای اخالق مسووليت، شکل گرفته است و مهربانی را علی االطالق 

توصيه نمی کند.
● مهربانی در خانواده 

از آنجا که تعامالت درونی زندگی مشترک، صميمی تر و نزديک تر است، در نتيجه 
ميزان تاثيرگذاری رفتار مهربان زوجين نسبت به هم بيشتر از جامعه است. منتها 
می داند:  را ضروری  نکات  برخی  رعايت  روان شناس،  رزاقی،  دکتر  راستا  اين  در 
»زوجين بايد دقت داشته باشند که برخی رفتار ها از نظر همسر مهربانی محسوب 
نمی شود و حتی نوعی رفتار تحقيرآميز به حساب می آيد؛ به عنوان مثال، ممکن است 
فردی برای ابراز مهربانی خود، همسر را به خريد لباسی مجبور کند و حتی هزينه 
گزاف آن را پرداخت کند اما با اين حال نتوانسته باشد رضايت درونی همسرش 

را جلب کند.« 
براساس اظهارات وی در برخی از مواقع مهربانی زوجين نشأت گرفته از ناکامی های 
دوران رشد است. در واقع فرد به اين طريق می خواهد ناکامی های گذشته را جبران 

کند؛ نه اينکه يک نوع رفتار مهربانی واقعی بروز داده باشد.
رفتار  کدام  که  کنند  دقت  و  کرده  شناسايی  را  خود  همسر  نياز های  سلسله  بايد  زوجين  بنابراين 
رضايت مندی واقعی همسر را تامين می کند. ضمن اين که در ابراز مهربانی بايد احساس های نابه جايی 

چون خدمت به همسر را از خود دور کنند. 
نوع بروز مهربانی در خانواده، براساس گفته های دکتر سبحانی، بستگی به ساختار خانواده دارد. در 
خانواده ای که پدرساالری حکم فرما است، بالطبع پدر منبع قدرت و مادر مظهر عاطفه و مهربانی تعريف 
می شود. در اينجا موفقيت بيشتر از آن کسی است که قدرت بيشتری دارد و به ظاهر موفقيت با رعايت 
اين سلسله مراتب حاصل می شود، در حالی که در چنين موقعيتی يکی از اعضای خانواده از حق خود 
گذشته يا اينکه اين نابرابری را احساس نمی کند اما در خانواده ای که برابری حکم فرما است همه به يک 
نسبت از مهربانی برخوردار هستند و درنهايت همه با هم احساس رضايت مندی درونی دارند و خانواده 

از استحکام بيشتری برخوردار است.
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دژي 
استواربر 
فراز تالش

قلعه ليسار که به دژ يا قلعه "سلسال" معروف است در 1۵ کيلومتري 
دهکده  به  نزديک  "ليسار"  شهر  جنوب  در  و  "تالش"  شهر  شمال 

"نومندان" واقع شده است.
اين قلعه با بارويي بسيار مستحکم بر فراز تپه اي به ارتفاع حدود 
صد متر از زمينهاي اطراف در فاصله حدود چهار کيلومتري درياي 

خزر بنا شده است.

ساختمان دژ بر روي يک صخره سنگي قرار گرفته و ديوارهاي آن 
با استفاده از سنگ و يا آجر با مالط يا ساروج استوار شده است.

در  و  است  خوشگوار"  و  خنک  آب   " معني  به  لغت  در  "سلسال" 
خصوص قلعه نيز آب بسيار اهميت دارد و يکي از لوازم بسيار مهم 
در يک قلعه داشتن آب انبار است و نظريه اي در خصوص حمل آب 
بسيار خنک و خوشگوار اين قلعه از زمانهاي دور از طريق سوله 
هاي سفالين )تنبوشه( که از ييالق سوباتان به آب انبار مي رسيده 
مطرح شده است و نظريه ديگر در خصوص حمل آب باران از سقف 

و از طريق تنبوشه ها به آب انبار است.
برخي ديگر معتقدند که نام اصلي اين قلعه با امالي "صلصال" است 
آماده جهت  داده شده و  "گل خشکيده ورز  به معناي  لغت  که در 
اين منطقه و  که با توجه به طبيعت  کوزه گري و سفالگري است" 
هاي  دامنه  فرسايش  از  حاصل  رنگ  زرد  و  قرمز  رسي  خاکهاي 

کوهستاني تالش درست به نظر مي رسد.

قلعه ليسار مرمت و بازسازي شود

به هرحال قلعه ليسار از دو قسمت تشکيل شده است، نخست بخش 
خارجي که محوطه نسبتًا وسيعي را در بر مي گرفته و توسط ديوار 

ستبري از زمينهاي اطراف جدا شده است.

تقريبا يک  و  قرمز  اي  از سنگ رودخانه  که  ديوار خارجي  اين  از 
دست ساخته شده بود اکنون چيزي به جاي نمانده و تنها بقاياي 
به  آن  کنار  و  در گوشه  رفته در حصار خارجي  کار  به  سنگهاي 

صورت توده هاي انبوه مشاهده مي شود.
بخش داخلي قلعه که بر روي صخره سنگي قرار دارد دومين قسمت 

آن را تشکيل مي دهد و اکنون نيز بقاياي آن بر جاي مانده است.
ساختمان قلعه طوريست که در تمام جهات اصلي و فرعي به اطراف 
اشراف داشته و ساکنان قلعه از باالي آن مي توانستند کليه تحرکات 

را در شعاع خارج قلعه زير نظر داشته باشند.

مساحت تقريبي کوهي که اين قلعه بر آن قرار گرفته است ۴0 متر 
در ۵0 متر است که به علت روئيدن درختان زياد و بوته هاي خار 

نمي توان آن را بطور دقيق اندازه گيري کرد.
درب ورودي قلعه، شرقي و به ارتفاع ۳.۵ متر تا وسط هالل شکسته 
قلعه روزي جلوتر قرار  و عرض آن ۲.۲ متر است، درب ورودي 
درب  دومي،  خارج، سردر  باروي  دليل خرابي  به  که  است  داشته 

ورودي قلعه شده است.
عرض باروي قلعه 1.۸ متر تا ۲.1 متر و ارتفاع موجود آن ۵ تا ۶ متر 
و در پاره اي جاها 10 تا 1۲ متر است، قطر ديوار جنوب غربي 1.9 

متر و مصالح ساختماني ديوارها سنگ بادبر و ساروج است.
"ارگ قلعه" در باالي تپه قرار دارد و امروزه فقط ديوارهاي آن بر 
جاي مانده است، ظاهراً ارگ در طبقات مختلفي بنا شده که طبقات 

زيرين آن به دنبال ريزش طبقات باال پر شده است.
مدخل ارگ نيز داراي طاقي با هالل شکسته بوده که امروزه اين دو 

از بين رفته اند مصالح ساختماني ارگ نيز آجر و ساروج است.
"آب انبار قلعه" خارج از ارگ و داخل بارويي اصلي است و در شمال 
شرقي بناي قلعه بنا شده است، طول آن حدود پنج متر و عرض آن 

سه متر و ارتفاع از کف موجود چهار متر است.
"شبکه انتقال آب" در قسمت داخلي ديوارهاي دژ آبراهه هاي باريکي 
به صورت يک شبکه لوله کشي ديده مي شود که با مهارت خاصي 

ساخته شده است.
معتمدين محلي عقيده دارند که قلعه "سلسال" در زمان اسماعيليان 
از قالع مهم آنان بوده است، شباهت ساختماني قلعه "ليسار" با قلعه 
نزديک  ارتباط  و  طرف  يک  از  اسماعيليه  ديگر  قالع  يا  و  "الموت" 
احتمال چنين  از طرف ديگر،  تالش  افرادي در  با  فرقه  اين  پيروان 

تعلقي را بسيار مي کند.

قلعه ها را حتي  ايران که  بر خالف نواحي مرکزي و فالت داخلي 
بر روي زمينهاي هموار نيز مي ساختند و سپس آنها را با برج و 

باروي بلند مستحکم مي کردند.

در گيالن ساخت قلعه تنها بر روي عوارض ارتفاعي معمول بوده 
و اين امر بيشتر مربوط به کاربردهاي نظامي اين دژها در مواقع 
استفاده  مورد  دژها  مواقع  ديگر  در  که  بسا  چه  و  است  حساس 
چنداني نداشتند و تنها براي نگهداري زندانيان از آنها استفاده مي 

کردند.

بسيار  نکات  قلعه  اين  خصوص  در  گرفته  صورت  کاوشهاي  در 

ميان  عميق  و  مستقيم  ارتباط  آنها  از  يکي  که  دارد  وجود  جالبي 
نقوش سفالينه و ظروف بدست آمده در قلعه با نقوش دست بافته 
گلها،  کاجها،  نقوش  شامل  که  است  تالش  کهن  منطقه  سنتي  هاي 

حيوانات و اشکال هندسي است.

ارزشي  با  قلعه سه شيء  اين  در  کاوشي  همچنين سال 1۳۸۲طي 
از قبيل "پيکان فلزي" ، "ظرف مسي نقره کوب" و "يک سکه مسي" 
آمده  بدست  اتابکان  تبار  از  پنجم و ششم هجري  قرن  به  مربوط 

است.
"پيکان آهني" بيانگر اين است که اين قلعه بر اثر هجوم و يک واقعه 
نظامي با توجه به آثار فراوان آتش سوزي در کف بنا سوخته و 

تخريب شده است.

بر روي "قلمدان مسي نقره کوب" که از اشياي منحصر به فرد به 
دست آمده در اين قلعه است خطوطي نوشته شده که اين خطوط 

احتماال جزو "خطوط ريحان" است.

مربوط به  "يک سکه يا فلوس مسي"  سومين شيء به دست آمده 
اتابکان  زيرا  است  هجري  ششم  قرن  و  آذربايجان  اتابکان  دوره 
آذربايجان جزء نائب السلطنه هاي سلجوقي محسوب مي شدند و 

سلسله سلجوقي از قرن ۴ تا ۶ هجري حکومت مي کردند.

سکه به دست آمده مربوط به دومين اتابک آذربايجان معروف به 
"جهان پهلوان محمد" است که بر روي يک طرف آن نوشته شده " 
المستضي با اهلل السلطان االعظم طغرل" و در روي ديگر آن نوشته 
شده "الملک المعظمه اتابک اعظم محمد" که المستضي بااهلل در واقع 
همان سي و سومين خليفه عباسي و احتماال سي و هفتمين خليفه 

عباسي هم آخرين خليفه عباسي بوده است.

"طغرل" نيز جزو دست نشانده هاي سالطين سلجوقي است و "جهان 
پهلوان محمد" به نوعي جانشين طغرل و جزو فاميلهاي سببي طغرل 

و سلجوقيان محسوب مي شود.

اين موضوع نشانگر اين است که اين منطقه جزو حوضه حکمراني 
اتابکان بوده و يا مراوداتي با آنها داشته اند و به احتمال زياد قلعه 
تدافعي و هم مرزباني بوده جزو آخرين  قلعه اي هم  ليسار چون 
داراي  زيرا  است  بوده  آذربايجان  اتابکان  حوضه  مرزي  نقاط 
موقعيت سوق الجيشي است و بر روي تپه اي منفرد و به ارتفاع 
۸0 متر واقع شده است و به دليل نزديکي آن به ساحل دريا و جاده 
قديمي ساحلي مي توانسته هم بر دريا و هم بر کل منطقه نظارت و 

کنترل داشته باشد.

با توجه به حفاريهاي صورت گرفته و اطالعات به دست آمده از 
به دوره  قلعه مربوط  "اين  روي سکه ها و سفالها مي توان گفت: 
و مي توان آن را  سلجوقي بوده و داراي قدمت هزار ساله دارد" 

قدمي ترين بناي استان گيالن نام برد.

مساحت تقريبي اين قلعه نيم هکتار و جنس باروهاي مستحکم آن از 
سنگ الشه و ساروج است و داراي قطري بيش از 1.۵متر است.



    جمعه 7 فروردین ماه 1388
27سال دوم -  شماره هشتادونه

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 7 فروردین ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادونه

قابل توجه ايرانیان 

شمال انگلستان
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آيا تا به حال از بانك وام دريافت کرده ايد؟

چرا هزینه اضافی؟
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 
8683

جهت مشاوره با همکاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگيريد

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانک شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه ای هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيکاری و يا بيماری از 

شما دريافت نموده است .
ما می توانيم تمام اين هزينه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانک پرداخت کرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانک به شما باز پس بگيريم.
پس با ما تماس بگيريد و از اين فرصت استثنايی

بهره مند شويد

آیا می دانید در هنگام اخذ وام از بانک، به شما PPI فروخته شده است؟

No Win No Fee
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سالمت

داروهاى 
سوپر مارکتی

دکتر روزبه بخيت

دانست.  سوپرمارکت ها را می توان جزو پرمراجعه ترين مکان ها 
روزانه  خريد  برای  يک بار  حداقل  روز  طول  در  شهروندی  هر 

 – محلی  کوچک  فروشگاه های  يا  به سوپرمارکت ها  خود سری 
آنچه بقالی می ناميم – خواهد زد. طيف اجناس قابل تهيه از اين 
تا وسايل  گرفته  لبنی  مواد  از  است.  متفاوت  بسيار  فروشگاه ها 
ما  از  کدام  هيچ  وجود  اين  با  حتی سيگار.  و  آرايشی  بهداشتی 
سرماخوردگی  قرص  بسته  يک  خريد  برای  که  نداريم  ياد  به 
و  خريد  باشيم.  کرده  مراجعه  بقالی ها  به  دهان شويه  شربت  يا 
محدود   – ما  کشور  از  جمله   – کشورها  اکثر  در  دارو  فروش 
در  روند  اين  می رسد  نظر  به  وجود  اين  با  داروخانه هاست.  به 
بعضی از نقاط دنيا در حال تغيير است. هفته گذشته دولت سوئد 
داروهای  بعضی  امسال  نوامبر  اول  از  کرد  اعالم  اليحه ای  طی 
خاص – که نياز به نسخه ندارند و به OTC معروف هستند – در 
مردم  و  بود  قابل عرضه خواهند  فروشگاه ها و سوپرمارکت ها 
سوئد می توانند بدون نياز به مراجعه به داروخانه ها، اين دارو ها 

را از نزديک ترين فروشگاه محلی تهيه کنند... 
نسخه«  به  نياز  »بدون  داروهای  دارويی،  دسته بندی های  در 
داروهای بسيار مهمی به شمار می روند. معموال فهرست اين گونه 
داروها همه ساله توسط متوليان بهداشت هر کشور تهيه و اعالم 
می شود. نام بعضی از اين داروها مانند قرص های سرماخوردگی 
)همان آدولت کولد خودمان!( کامال به گوش ما آشناست. هدف از 
تعيين داروهای بدون نياز به نسخه در تمام جهان مشابه است. 
به طور روزمره و مرتب توسط شهروندان  اين داروها معموال 
استفاده می شوند و چندان مورد نيازند که حذف پزشک از چرخه 
تهيه اين دارو کامال منطقی به نظر می رسد. در واقع يک داروی 
بدون نسخه بايد دارای چند خصوصيت باشد: مورد نياز درصد 
افراد جامعه باشد، نسبتا بی خطر باشد و قابليت  قابل توجهی از 

سوءاستفاده از آن نيز کم باشد. 

 خوددرمانی يا خودکشی؟ 
وجود  به  فراوان  نياز  علی رغم   – نسخه  بدون  داروهای  وجود 
اين  اکثر  بار ها باعث بروز مشکالت متعددی شده است.   – آنها 

مشکالت ناشی از درک نادرست مصرف کنندگان نسبت به خطرات 
اين گونه داروهاست. اکثر مصرف کنندگان تصور می کنند که اگر 
تهيه باشد، پس حتما بی خطر  قابل  به نسخه  نياز  دارويی بدون 
است. سوء برداشت مشابهی درباره داروهای گياهی وجود دارد. 
عالقه فراوان ما به طبيعت، گاه باعث می شود هر داروی گياهی 
آن  واقعيت  کنيم.  مقايسه  سبزيجات  و  ميوه  با  ناخودآگاه  را 
است که گرچه داروهای بدون نياز به نسخه، به نسبت داروهای 
سادگی  به  می تواند  آنها  نادرست  مصرف  هستند،  کم خطری 
جان مصرف کننده را به خطر بيندازد. يک نمونه قابل توجه آن، 
کلی اين مک ويليامز، دختر 17 ساله اهل اياالت متحده آمريکا بود 
که به دنبال سردرد ميگرنی، مقدار نامناسبی از داروی تايلنول 
)ترکيبی حاوی استامينوفن( استفاده کرد و جان خود را بر اثر 
نوجوان،  اين  از زمان مرگ  داد.  از دست  آن  از  ناشی  عوارض 
مادر وی دست به فعاليت های آگاه کننده درباره خطرات بالقوه 
دارو های بدون نسخه زده است تا جامعه آمريکا را از خطرات 
احتمالی آنها آگاه کند. در آوريل سال ۲00۶، هنگامی که يکی از 
هنرپيشه های  هاليوودی در طی يک مصاحبه ذکر کرد که در طی 
قرص  از  آب نبات«  »مانند  خود  اخير  فيلم  در  فيلم برداری  زمان 
استفاده  با  مخالفت ها  از  موجی  است،  می کرده  استفاده  تايلنول 
خود سر از داروهای بدون نياز به نسخه در آمريکا پديد آمد. در 
ليست داروهای بدون نياز به نسخه نيز داروهای فراوانی ديده 
می شوند که در اثر مصرف نادرست، می توانند خطرساز باشند. 
استامينوفن، )پرمصرف ترين داروی کشور در سال 1۳۸۵(، در 
صورت مصرف بيش از حد و نادرست می تواند باعث نارسايی 
و از کار افتادن کبد شود. آسپيرين، و در کنار آن بروفن، يکی از 

مهم ترين علل زخم معده به شمار می روند. 
مصرف آسپيرين در اطفال در صورت وجود بعضی بيماری های 
ويروسی می تواند عامل يک عارضه خطرناک به نام سندروم ری 
باشد. بيزاکوديل، در صورت مصرف طوالنی مدت می تواند باعث 
کاهش ذخاير پتاسيم، ضعف عضالنی و دفع پروتئين شود. خطر 
ديگری که از مصرف نادرست داروهای بدون نياز به نسخه ايجاد 
می شود، سرکوب عاليم بيماری اصلی و دشوار نمودن تشخيص 
است. ممکن است با مصرف يک شربت ضداسيد، عاليم درد معده 
بيمار تخفيف يابد و اين مساله، بيمار را از مراجعه به پزشک و 
درمان علت زمينه ای باز دارد. در واقع به نظر می رسد در اکثر 
موارد، هدف از عرضه يک داروی خاص به صورت بدون نياز 
به نسخه آن است که در صورت صالحديد پزشک به مصرف 
تمديد  برای  بيمار مجبور نشود  داروی خاص،  يک  طوالنی مدت 

نسخه خود به دفعات زياد به مطب پزشک مراجعه نمايد. 

 داروساز در مقابل فروشنده 
عرضه دارو در فروشگاه ها و سوپرمارکت ها طبيعتا با مخالفت 
داروساز ها  البته  و  است  شده  مواجه  افراد  از  مختلفی  طيف 
فروشندگان  که  دارد  وجود  نگرانی  اين  هستند.  مقدم  خط  در 
خريداران  اختيار  در  را  الزم  اطالعات  نتوانند  سوپرمارکت ها 
دارند  اينکه فروشندگان سوپرمارکت ها عادت  قرار دهند. ضمن 
مشتريان را به خريد بيشتر ترغيب کنند و اين می تواند زمينه های 
استفاده نادرست از اين داروها را فراهم آورد. واکنش بعضی از 
مردم سوئد نيز نسبت به اين تصميم چندان خوشايند نبود. چنانچه 
پس از اعالم خبر، چند نفر دولت سوئد را به باد استهزا گرفتند 
مسموميت های  موارد  تعداد  تصميم،  اين  با  کردند  پيش بينی  و 
دارويی در سوئد افزايش يابد. با اين وجود سعی شده است از 
عرضه بدون کنترل اين داروها نيز تا حد امکان جلوگيری شود. 
برای مثال در سوئد، طبق قانون اخير، عرضه اين داروها به افراد 
دسترس  از  دور  داروها  بايد  اين  و  است  ممنوع  سال   1۸ زير 
عموم قرار داده شوند تا مشتری مجبور شود برای تهيه آنها از 

فروشندگان راهنمايی بخواهند. 
با توجه به اين نکته که در سوئد، تاکنون تنها يک شرکت دارويی 
به طور انحصاری وظيفه توزيع موارد دارويی را بر عهده داشته 
در سوئد  اين اليحه  اصلی تصويب  علت  نظر می رسد  به  است، 
شکستن اين انحصار ۳۵ ساله باشد. با اين وجود به نظر می رسد 
فروش داروهای بدون نسخه در سوپرمارکت ها که در بعضی از 
کشورها از سال ها پيش رايج بوده است، به تدريج به ساير نقاط 
جهان نيز سرايت خواهد کرد و چندان دور نخواهد بود روزی 
که در ليست خريد خانواده ها عالوه بر شير و گوشت، قرص های 

سرماخوردگی و سردرد نيز ديده شود. 

 در اياالت متحده 
بدون  داروهای  انواع  تعيين  از جمله  و  دارويی  فعاليت های  کليه 
داروی  و  غذا  سازمان  توسط  متحده  اياالت  در  نسخه  به  نياز 
با هدف کاهش  و  بعد  به  از سال ۲000  کنترل می شود.  آمريکا 

قيمت داروها و افزايش ميزان دسترسی به آنها، سازمان غذا و 
نياز  بدون  که  را  داروهايی  ليست  گرفت  آمريکا تصميم  داروی 
به نسخه به فروش می رسند، افزايش دهند. در حال حاضر بيش 
از ۸00 ماده دارويی در آمريکا به عنوان داروهای بدون نسخه 
محصول  100هزار  از  بيش  صورت  به  که  می شوند  شناخته 
اين داروها در  با برند های متفاوت به فروش می رسند.  دارويی 

اکثر سوپرمارکت ها در قفسه های جداگانه قابل تهيه هستند. 

 در انگلستان 
داروهای مورد استفاده در انگلستان به سه دسته تقسيم می شوند. 
دسته اول موسوم به POM داروهايی هستند که فقط با نسخه 
پزشک و فقط توسط داروخانه ها به فروش می رسند. دسته دوم 
نياز  داروها  اين  تهيه  هستند.   P داروهای  به  موسوم  دارو های 
ترکيبات  نوع  به  توجه  با  وجود  اين  با  ندارد.  پزشک  نسخه  به 
آن و خطرات احتمالی، اين داروها فقط توسط داروخانه ها و در 
وظيفه  داروساز  و  می شوند  عرضه  بيمار  به  داروساز  حضور 
دارد پيش از ارايه دارو، از ايمن بودن آن برای مشتری اطمينان 
حاصل کند. ساير داروها با نام GSL قابل عرضه در فروشگاه ها 
و سوپرمارکت ها هستند و نيازی به نسخه برای تهيه آنها نيست. 
با اين وجود در جهت افزايش ايمنی، بعضی از اين داروها تنها 
در بسته بندی های کوچک و تعداد محدود به فروش می رسند و 

بسته بندی های بزرگ تر آن جزو داروهای P قرار دارد. 

 در ايران 
»فروش  است  شده  نوشته  دارويی  بسته های  اکثر  روی  گرچه 
به  وجود  اين  با  است«  ممنوع  پزشک  نسخه  بدون  دارو  اين 
الکترونيک  ثبت  عدم  داروخانه ها،  بر  صحيح  نظارت  عدم  دليل 
نسخه  نيازمند  داروهای  انواع  دارويی،  غلط  فرهنگ  و  نسخه ها 
بدون تجويز پزشک در داروخانه ها به فروش می رسند. گرچه در 
ليست داروهای بدون نياز به نسخه وزارت بهداشت ايران تقريبا 
فروش  وجود  اين  با  نمی شود،  ديده  خوراکی  آنتی بيوتيک  هيچ 
مرسوم  کامال  داروخانه ها  در  آنتی بيوتيک ها  انواع  استفاده  و 
است، به طوری که اکثر مردم تصور می کنند برای تهيه اين دارو 
نياز به نسخه وجود ندارد. چندی پيش نيز دکتر مجيد شهرتی، 
دبير سمينار مبارزه با سوء مصرف ترامادول، نسبت به افزايش 
اين دارو هشدار داد. ترامادول که در تسکين درد  سوء مصرف 
بدون  داروهای  آنکه جزو  علی رغم  دارد،  کاربرد  اعتياد  ترک  و 
نياز به نسخه محسوب نمی شود به وفور توسط داروخانه ها به 
استفاده  مورد  سرخوشی  حالت  ايجاد  برای  و  می رسد  فروش 
نسخه«  بدون  »ظاهرا  داروهای  اين  ديگر  نمونه  می گيرد.  قرار 
داروی ضداسهال ديفنوکسيالت بود. طبق آمار سال 1۳۸۵، اين 
است  پرمصرف در کشور شناخته شده  داروی  دارو چهارمين 
که حاکی از سوء مصرف فراوان آن به منظور ايجاد سرخوشی 
است. طيف داروهای بدون نياز به نسخه بسيار گسترده است. در 
سال 1۳۸۶ و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت 1۴9 قلم داروی 
داروخانه های کشور مشخص شد.  برای عرضه در  نوع  اين  از 
اشک مصنوعی،  ORS، محلول  پودر  قرص های سرماخوردگی، 
بعضی مواد ضدعفونی کننده مانند بتادين و قرص های پيشگيری 
از  بسياری  البته  هستند  دارو ها  دسته  اين  جزو  بارداری  از 
داروهايی که ما به طور معمول بدون نياز به نسخه آنها را تهيه 
می کنيم جزو اين فهرست نيستند. در ليست داروهای بدون نياز 
به نسخه ايران هيچ داروی مخدری يا دارويی که ترکيبات مخدر 
داشته باشد وجود ندارد )قابل توجه دوستانی که از داروخانه ها 
استامينوفن کدئين بدون نسخه طلب می کنند(. آنتی بيوتيک ها – به 
جز پماد تتراسيکلين – هيچ جايی در اين ليست ندارند و البته اين 
بی رويه  مصرف  اثر  در  دارويی  مقاومت های  پيدايش  با  مساله 
آنتی بيوتيک ها کامال توجيه می شود. از خانواده بنزوديازپين ها 
ليست  اين  در  نشانی  هيچ  کلرديازپوکسايد(  لورازپام،  )ديازپام، 

وجود ندارد. 

 شوالیه تاريکی 
شايد هيث لجر را بتوان معروف ترين قربانی سوء مصرف دارو 
دانست. اين هنرپيشه آمريکايی که به تازگی و پس از مرگ، به 
خاطر بازی در فيلم »بتمن: شواليه تاريکی« برنده جايزه اسکار به 
عنوان بهترين هنرپيشه نقش دوم مرد شد، در ۲۲ ژانويه ۲00۸ 
علت  درگذشت.  سالگی   ۲9 سن  در  مانهاتان  در  خود  منزل  در 
بدون  و  شده  تجويز  داروهای  از  مخلوطی  سوء مصرف  مرگ 
شده  مصرف  داروهای  از  يکی  دوکسيالمين،  شد.  اعالم  نسخه 
توسط هيث لجر، قوی ترين مسکن بدون نياز به نسخه موجود در 

اياالت متحده به شمار می رود.



    جمعه 7 فروردین ماه 1388هفته نامه پرشین32
سال دوم -  شماره هشتادونه

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk علم و تکنولوژى

خود هیپنوتیزم،   شناخت و تسلط 
بر نیروى ذهن 

۰75 ۹5 1۶ 11 ۸۹ - ۰7 ۸۸ ۹۹ 77 ۶۲3

جست وجو در زمین 
و آسمان

ميثم لطفی

گوگل که پس از گذشت سال های متمادی همچنان 
به عنوان بزرگ ترین جست وجوگر آنالین دنیا 
محسوب می شود و با فاصله زیاد از بزرگ ترین 
جلوتر  یاهو  و  مایکروسافت  یعنی  خود  رقبای 
دانشگاه  دکترای  دانشجوی  دو  توسط  است، 
»سرگئی  و  پیج«  »لری  های  نام  به  استنفورد 

برین« در سال 1۹۹8 تاسیس شد.
این شرکت که سرمایه آن در بازار تا 22 ژانویه 
در  و  شد  اعالم  دالر  میلیارد   ۵/۹6 حدود   200۹
سال گذشته میالدی 7۹6/21 میلیارد دالر درآمد و 
227/4 میلیارد دالر سود خالص کسب کرد تا پایان 
سال 2008 میالدی 20 هزار و 222 کارمند داشته و 
در توفان سهمگین بحران اقتصادی توانسته است 
حوزه  این  در  فعال  های  شرکت  دیگر  به  نسبت 
کمترین آسیب را ببیند اما این موفقیت هایی که 

گوگل ظرف 10 سال کسب کرد،

ارائه سرويس  زمينه  در  که  بود  هايی  آوری  نو  واسطه  به  تنها   
اين شرکت صورت می گيرد. گوگل  ها و خدمات جديد از سوی 
نيازهای  تمامی  آفالين  و  آنالين  خدمات  انواع  ارائه  با  امروز  که 
عنوان  به  موارد  برخی  در  و  کرده  برآورده  را  کاربران  اينترنتی 
محسوب  مايکروسافت  مثل  هايی  شرکت  برای  جدی  تهديد  يک 
را  ها و خدماتی  شده است، مدتی است که سری ويژه سرويس 

از زمين دورتر  آنها را يک گام  اختيار کاربران می گذارد که  در 
کوچک  کامپيوتر  وسيله  به  ها  آسمان  به  سفر  تجربه  تا  کند  می 
آنکه  برای  مايکروسافت  شود.  مهيا  کاربران  همه  برای  روميزی 

اثبات برساند، سرويس  بتواند ارجحيت خود را نسبت به رقبا به 
های ويژه ای را در اختيار عموم کاربران در سراسر دنيا قرار داده 
که به واسطه آنها می توان از دورترين کهکشان ها گرفته تا اعماق 
اقيانوس ها را مشاهده کرد که در زير اين سرويس ها به صورت 

مختصر توضيح داده می شوند.

 Google Earth زمينی
سرويس Google Earth برای مشاهده تصاوير ماهواره ای راه 
 Satellite اندازی شده است که نقشه های آن به وسيله شرکت های
Imagery، Aerial Photography و GIS ۳D پشتيبانی می شود. 
اين برنامه در سه مدل ارائه شده که شامل نسخه رايگان با امکانات 
محدود، نسخه مجهز به امکانات اضافه با هزينه ساالنه ۲0 دالر و 
نسخه حرفه ای برای مقاصد تجاری با هزينه ساالنه ۴00 دالر می 
شود. اين برنامه همچنين امکان ديدن نقشه جاده ها و خيابان های 
شهرها و روستاهای مختلف جهان را فراهم کرده و امکان جست 
وجو در هتل ها، رستوران ها و ديگر اماکن مختلف شهرها برای 

کاربران فراهم می آورد.
به تازگی نسخه جديدی از نرم افزار Google Earth نيز منتشر 
که  است  داده  جا  خود  در  را  جديدی  های  قابليت  که  است  شده 
از مهم ترين آنها می توان به نمايش مکان های بسيار بيشتر به 
صورت سه بعدی برای شهرهايی مثل زوريخ، بوستون، اورالندو، 

مونيخ، سان فرانسيسکو و ... اشاره کرد. نرم افزار همچنين
Google Earth ۴/۳ به تصاوير ويدئويی خيابان ها که در برنامه 
دارد و کاربر در فضای  نيز دسترسی  نقشه گوگل موجود است 
آن، تنها با کليک روی آيکون دوربين، يک پنجره را در اختيار می 
گيرد که تصوير ويدئويی در آن پخش می شود. در اين نسخه از 
نرم افزار ياد شده کليدهای فرمان بر جديدی استفاده شده که يکی 
اين کليد موقعيت  با کليک روی  از آنها کليد شمال)north( است. 
می  تغيير  است،  صفحه  باالی  در  شمال  که  صورتی  به  تصوير 
طلوع  زنده  ويدئويی  تصاوير  افزار  نرم  اين  آنالين  نسخه  کند.در 
و غروب خورشيد نيز وجود دارند. روی نوار ابزار اين نرم افزار 
کليد ديگری وجود دارد که با فشردن آن تغيير زمان گرافيکی را در 
اختيار داشت. شما با اين کار می توانيد زمان منطقه را با حرکت 
موشواره تغيير داده يا با کليک روی کليد Play به صورت خودکار 

تغيير زمان در منطقه را مشاهده کنيد.

 Google Ocean دريايی
 Google Earth گوگل پس از کسب موفقيت خود در ارائه سرويس
و افزايش محبوبيت خود بين کاربران، مدت کوتاهی قبل با هدف 
تکميل برنامه گرافيکی و سه بعدی Google Earth، امکان ورود به 
اقيانوس ها و مشاهده اليه های زيرين آنها را برای کاربران فراهم 
کرد. اين برنامه که با نام Google Ocean شناخته می شود، سطح 
گسترده ای از اعماق اقيانوس ها و پديده های اقيانوسی را تحت 
پوشش خود قرار داده است تا کاربران پس از آنکه کره خاکی را از 
آسمان ها مشاهده کردند با کشيدن يک نفس عميق وارد اقيانوس 
ها شوند و بدون آنکه نفس کم بيارند، ساعت ها از گشت وگذار در 

دنيای زير آب لذت ببرند.
کاربران هم اکنون با استفاده از اين برنامه سه بعدی گرافيکی می 
توانند به زير اقيانوس ها بروند و به صورت دقيق در آن بررسی 
کنند. اين برنامه ۲0 اليه اقيانوسی و اطالعات دانشمندان جهان را 
اطالعات  اين  که  می شود  اقيانوسی شامل  تحقيقات  با  رابطه  در 
دقيق و گسترده، تاکنون در هيچ سرويسی ارائه نشده بود. مديران 
ارشد گوگل بر اين باورند که با ايجاد اين قابليت جديد، يک قدم به 
اند. اين نرم  تکميل نرم افزار پوشش نقشه جهان نزديک تر شده 
و  داده  پوشش  را  زمين  سطح  چهارم  سه  حاضر  حال  در  افزار 
کاربران عالوه بر اينکه می توانند بر نقاط مورد نظر خود تمرکز 

کنند، توانايی سفر به اعماق اقيانوس ها را نيز خواهند داشت.
اقيانوس ها در حال حاضر 70 درصد از سطح جهان را پوشش 
های  گونه  حيات  از  درصد   ۸0 گسترده،  سطح  اين  که  اند  داده 
مختلف را در خود پنهان کرده و اين در حالی است که تا به حال 
اند. شرکت گوگل  اين گونه ها شناسايی شده  از  تنها پنج درصد 

با ارائه نرم افزار جديد خود قصد دارد امکان مشاهده پديده های 
ها،  اقيانوس  وحش  حيات  آب،  زير  های  آتشفشان  مانند  زيبايی 
کشتی های غرق شده و شناسايی مناطق مناسب برای شنا و موج 
سواری را برای کاربر به وجود آورد. اين برنامه جديد با همکاری 
دو شرکت گوگل و National Geographic ارائه شده و همچنان 

در حال تکميل است.

 Google Sky آسمانی
بين  دانشمندان  از  گروهی  همکاری  با   Google Sky سرويس 
المللی، تصاويری را که تلسکوپ فضايی چاندرا به منظور بررسی 
تکامل جهان تهيه کرده به صورت آنالين در اختيار کاربران قرار 
برداری  نقشه  المللی  بين  پروژه  مبنای  بر  اين سرويس  دهد.  می 
پروژه  به  و  شده  اندازی  راه   Growth کهکشان  از  موجی  طول 
Aegis نيز شهرت يافته که طی آن دانشمندان و ستاره شناسان 
دانشگاه  »اسميت سونيان«  نجوم  فيزيک  مرکز  کاليفرنيا،  دانشگاه 
اين تصاوير را به صورت آنالين  لندن،  هاروارد و کالج سلطنتی 

ارائه می دهند.
از تلسکوپ چاندرا تصاويری  با استفاده  از دانشمندان  اين گروه 
را از نوار کهکشانی Growth در نزديکی صورت فلکی دب اکبر 
به دست آورده اند. دانشمندان با استفاده از اين تلسکوپ ماهواره 
ای نوار کوچکی از آسمان را با تمام طيف های الکترومغناطيسی 
شامل امواج راديويی، مادون قرمز، مرئی، فرابنفش و اشعه ايکس 
رصد کردند و تصاويری را در اين طيف ها از اين منطقه آسمان به 
دست آوردند.سرويس Google Sky در حقيقت سرويس آنالينی 
است که به کاربران امکان جست وجو در منظومه شمسی و اعماق 
يک  از  بيش  آرشيو  به  است  قادر  اين سرويس  دهد.  را می  فضا 
تلسکوپ  مثل  علمی  و  دانشگاهی  منابع  فضايی،  تصوير  ميليون 
فضايی هابل و رصدخانه »مونت پالومار« در کاليفرنيا دسترسی 
روی  تواند  می  سرويس  اين  در  کاربر  مثال  برای  باشد،  داشته 
سحابی جبار کليک کند و تصوير هابل را از اين سحابی در اختيار 
داشته باشد. حدود 100 ميليون ستاره و ۲00 ميليون کهکشان قابل 

رويت در اين سرويس انتظار کاربر را می کشد.

 Google Map هواشناس
اندازی  Google Map راه  برای آنکه سرويس دقيق و کاربردی 
شود، دو شرکت گوگل وThe Weather Channel قراردادی را 
با يکديگر منعقد کرده و فعاليت های گسترده ای را آغاز کردند. در 
اين سرويس آنالين کليد ويژه ای با نام My Map قرار دارد که 
 ،The Weather Channel پس از کليک روی آن و رفتن به گزينه
هر کاربر به سادگی می تواند وضعيت آب و هوايی و دمای کنونی 
دقيق  ای  ماهواره  اطالعات  اساس  بر  را  خود  نظر  مورد  منطقه 
مشاهده کند. اين سرويس به کاربران امکان می دهد وضعيت آب و 
هوای جاری منطقه ای خاص را مشاهده و حتی آب های آن منطقه 
در روزها يا هفته های آينده را پيش بينی کنند و برای سفرهای 
کوچک و بزرگ خود برنامه ريزی دقيقی داشته باشند. به طور کلی 
بايد توجه داشت که نگاه شرکت گوگل Google Map را چيزی 
بيشتر از نقشه راه ها و شهر ها می داند و توقع دارد که کاربران 

نيز انتظارات بيشتری از اين سرويس داشته باشند.

 Street View خيابانی
يکی ديگر از سرويس هايی که گوگل در اين زمينه راه اندازی کرده، 
برنامه ای است که کاربران با آن می توانند خيابان های شهر را 
برای خيابان های  اکنون  اين سرويس که هم  با  بگيرند.  زير نظر 
به  با رفتن  توانند  کاربران می  آمريکايی عرضه شده،  اروپايی و 
نقشه شهر ها تصاوير هر يک از خيابان ها را با کيفيت باال و به 
صورت سه بعدی مشاهده کنند. گوگل پس از آنکه متوجه شد اين 
سرويس مورد استقبال گسترده کاربران قرار گرفته، آن را ارتقا 
می  کاربر  که  است  آن  اين سرويس  جديد  تغييرات  جمله  از  داد. 
تواند کاراکتر گرافيکی مردی که در باالی قسمت زوم قرار گرفته 
را حذف کند و آن را در جای مورد نظر خود که قصد مشاهده 
آن را دارد، قرار دهد. اين روش بسيار سريع تر از نسخه پيشين 
Street View است که در آن کاربر مجبور بود پس از برداشتن 
قابليت  اين  در  کند.  کليک  خود  نظر  مورد  محل  در  کاراکتر،  اين 
جای  به  و  کنند  می  مشاهده  تر  بزرگ  را  تصوير  کاربران  جديد 
نمايشگر  در  کامل  به صورت  را  آن  پنجره،  يک  تصويردر  ديدن 
در اختيار خواهند داشت. کيفيت باالی اين تصاوير به کاربر امکان 
می دهد تا بزرگنمايی بيشتری روی تصوير انجام دهد. برای مثال، 
قبلی  نسخه  در  کاربران  از  يکی  منازل  نزديک  در  که  رستورانی 
سرويس Street View قابل رويت نبود، هم اکنون به سادگی با 

تمام جزئيات خود قابل مشاهده خواهد شد.
www.wikipedia.org :منابع

 www.pcworld.com, www.cnet.com
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  رده بندی ثروتمندترين مردان جهان از نگاه فوربس . . . 

ريزش 
میلیاردرها  

دالرام عظيمی  
   

دارند،  اعتقاد   13 عدد  نحسی  به  که  آنهایی  همه       
عنوان  به  گیتس  بیل  فرمانروایی  دوران  که  معتقدند 
ثروتمندترین مرد دنیا به خاطر همین عدد 13 خاتمه 
از  بعد  مایکروسافت  شرکت  موسس  چراکه  یافت. 
13سال حضور در راس جدول رده بندی ثروتمندترین 
مردان جهان، جای خود را به وارن بافت داده و خودش 
رده بندی  این  است.در  کرده  سقوط  سوم  مکان  به 
کارلوس اسلیم حلو مکزیکی در جایگاه دوم قرار گرفته 
و در رتبه چهارم الکشی میتال ایستاده و رتبه پنجم به 
موکشی آمبانی هندی تعلق گرفته است. با اینکه ثروت 
بیل گیتس با 2 میلیارد افزایش نسبت به سال گذشته 
به ۵8 میلیارد دالر آمریکا رسیده ولی او در قیاس با 
ثروت وارن بافت دوست صمیمی اش که با 10 میلیارد 
افزایش نسبت به سال گذشته هم اکنون صاحب  دالر 
از مقام  62 میلیارد دالر سرمایه شده، جایگاهی بهتر 
خالص  ثروت  نمی آورد.  به دست  رده بندی  این  سوم 
غول ارتباطات و مخابرات مکزیک هم امسال با دوبرابر 
افزایش نسبت به 2 سال پیش حدود 60 میلیارد دالر 
برآورد شده که او را در مکان دوم ثروتمندترین مردان 

جهان در سال گذشته معرفی کرده است. 

 آغاز عصرى جديد
جديدی  عصر  شروع  نمايانگر  فوربس  جديد  فهرست  مطمئنا 
بيل گيتس در رده بندی  به موضوع سوم شدن  تنها  البته  است که 
رده بندی  بيست و دومين  نمی شود.  مربوط  جهان  ثروتمندان  آخر 
ميلياردهای جهان سرشار از چهره های جديد است. به عنوان نمونه 
۲ سال پيش 10 نفر از ۲0 مرد ثرومتند جهان را آمريکايی ها تشکيل 
تنها کشوری  هند  و  ۴نفر رسيده  به  امروز  رقم  اين  ولی  می دادند 
است که می تواند به داشتن ۴ميلياردر در جمع 10 نفر اول فهرست 
فهرست،  اين  انتشار  تاريخ  در  اولين بار  برای  کند.  افتخار  فوربس 
تعداد ميلياردرهای جهان که فوربس آنها را معرفی کرده به 11۲۵ 
نفر رسيده است. آنها از ۵۴ کشور جهان در فهرست امسال فوربس 
قرار گرفته اند که نسبت به سال قبل 179 نفر افزايش داشته است. 
در مجموع ثروت خالص اين افراد به ۴/۴ تريليون دالر می رسد که 
نفرشان   ۵0 و  هستند  خودساخته  ميلياردرهای  افراد  اين  دوسوم 

کمتر از ۴0 سال دارند.
حتی به رغم بحران اقتصادی موجود در جهان که تاثيرات عمده ای در 
اين فهرست داشته، آمريکايی ها هنوز ۴۲درصد از ميلياردرهای دنيا 
را تشکيل داده و ۳7درصد از ثروت کلی جهان را در اختيار دارند. 
کاهش  با  کمی   درصد  قبل  فهرست سال  به  نسبت  مقدار  اين  البته 
مواجه شده است. 1۶سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، 
روسيه دومين کشور جهان است که بيشترين تعداد ميلياردرهای 
دنيا را بعد از اياالت متحده با ۸7 نفر در فهرست فوربس به خود 
اختصاص داده و از آلمان هم که ۵9 ميلياردر در اين فهرست دارد، 
تمام در جايگاه کنونی روسيه  است. ژرمن ها ۶سال  سبقت گرفته 
قرار داشتند. در اين فهرست ۲۲۶ چهره تازه به چشم می خورد که 
ثروت  افراد  اين  از  نيمی   آمريکايی هستند.  واردها  تازه  از  نفر   77
با  خود را مديون سرمايه گذاری های مهم مالی هستند و توانستند 
ايجاد  اقتصادی  اخير در عرصه  ماه های  که در  به شرايطی  توجه 
شد، بيشترين بهره ممکن را از اتفاق های رخ داده ببرند. ۳۵ ميلياردر 
جديد هم از روسيه برخاسته اند و ۲۸ نفر هم چينی و 19 نفر ديگر 
هم  را  فهرست  اين  جديد  چهره های  از  نفر  دو  هستند.  هندی  هم 
که  نيجريه ای  دانگوته  آليکو  و  آفريقای جنوبی  از  موتسپه  پاتريس 
اولين آفريقايی تيره پوستی است که در فهرست ثروتمندان جهان 

قرار گرفته و اولين ميلياردر نيجريه ای است،تشکيل می دهند. 

 جوانان تازه وارد
حاضر  جوانان  تعداد  فوربس  فهرست  در  نکته  بارزترين  امسال 
 ۴0 باالی  جهان  ميلياردرهای  از  ۵0نفر  است.  رده بندی  اين  در 
ليست هستند.  اين  واردهای  تازه  آنها جزو  نفر  که ۲۵  دارند  سال 
را  خود  ثروت  و  هستند  سال   ۴0 زير  دنيا  ميلياردهای  ۶۸درصد 
لری  و  برين  سرگئی  گوگل،  موسسان  ساخته اند.  هيچ  از  تقريبا 
که  بوک  فيس  سايت  بنيانگذار  ساله،   ۲۳ زوکربرگ  مايک  و  پيج 
گرفته،  جای  رده بندی  اين  در  جهان  ميلياردر  جوانترين  عنوان  به 
رديف  در  را  او  ميلياردی   ۵/1 ثروت  می گيرند.  قرار  زمره  دراين 
هفتصدوهشتادوپنجمين ميلياردر فهرست فوربس قرار داده است. 
مسلما در بين همه جوانان حاضر در اين فهرست از زوکربرگ هم 
به خاطر سن پايينش و هم به دليل شهرت فراوان سايت او در آينده 

هم بيشتر از اين صحبت خواهد شد. 
ـ معرفی 10 نفر اول ليست ميلياردهای فوربس

 وارن بافت
کشور: آمريکا

ثروت: 077/۶۲ ميليارد دالر 
غيرموروثی

منبع درآمد: شرکت برکشاير
محل اقامت: اوماها، نبراسکا،اياالت متحده

صنعت: سرمايه گذاری
بافت 77 ساله که از او به عنوان دانشمند اوماها نام می برند، يک 
از  مختلفی  در شرکت های  تاکنون  که  است  آمريکايی  سرمايه گذار 
جمله کوکاکوال، و تسکو سرمايه گذاری کرده است. بافت مديرعامل 
سهام  ارزش  است.  برکشايرهاتوی  شرکت  سهامدار  بيشترين  و 
شرکت برک برکشاير طی ۲0 سال اخير بيش از ۴700 درصد رشد 
ميليارد دالر است و  از ۲1۵  اين شرکت بيش  ارزش  داشته است. 

دهمين شرکت بزرگ جهان به شمار می رود. سال ۲00۶ ميالدی او 
۸۳ درصد از دارايی خود را بنياد بيل و مليندا گيتس اهدا کرده بود 

و حتی گفته شد که اين ميزان کمک کافی است تا سهام اين بنياد به 
بيش از ۲ برابر افزايش پيدا کند. بافت به رغم ثروتی که در اختيار 
دارد، فرد مقتصد و فروتنی است. ارزش خانه او در اوماها در سال 
۲00۸ ميالدی 700 هزار دالر بوده است. او اين خانه را سال 19۸۵ 
به ارزش ۵00/۳1 دالر خريداری کرده بود. بافت سال ۲007 هم در 
فهرست 100 مرد تاثيرگذار جهان به انتخاب مجله تايم قرار گرفته 
بود. او دوست داشتنی ترين سرمايه گذار آمريکاست. بافت که فرزند 
يک سياستمدار اهل نبراسکاست، زمانی که يک نوجوان بود روزنامه 
بين مردم توزيع می کرد. بافت ليسانس هنر و مهندسی از دانشگاه 

نبراسکا و فوق ليسانس مهندسی از دانشگاه کلمبيا دارد.

 کارلوس سلیم حلو و خانواده
کشور: مکزيک

ثروت: 0۶۸/۶0 ميليارد دالر 
غيرموروثی

منبع درآمد: تلکام
محل اقامت: مکزيکوسيتی، مکزيک، آمريکای جنوبی 

صنعت: ارتباطات و مخابرات
کارلوس سليم که سال 19۴0 ميالدی در مکزيکوسيتی به دنيا  آمده 
يک تاجر مکزيکی است. سليم نقش عمده ای در صنايع ارتباطی در 
از  او شرکت های مخابراتی زيادی  دارد.  مکزيک و آمريکای التين 
جلمه Teléfonos de México را مديريت می کند. او حاال حتی از 
بيل گيتس هم ثروتمندتر است. به خصوص اينکه بازار مخابرات و 
ارتباطات مکزيک با سرعت خوبی درحال حرکت روبه جلو است و 
محصوالت شرکت America Movil هم با استقبال خوبی در بازار 
مواجه شده اند. سليم که فرزند يک مهاجر لبنانی است اولين پايه های 
وقتی که  داد.  انجام   1990 سال  در  را  بيکران  ثروت  اين  بناسازی 
به طور شخصی  را   Telefonos de Mexico اپراتوری  او خطوط 
با  قراردادی   America Movil دسامبر  ماه  در  کرد.  خريداری 
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براى دوام و استمرار هرچه 
بیشتر  هفته نامۀ پرشین، 
ما را به صاحبان  مشاغل 

معرفی نمايید. آگهی هاى 
شما موجب ارتقاء کیفیت 

اين هفته نامه خواهد شد.  

سوپرمارکت ايرانی رز
رز به کیفیت کاالمی انديشد 

سوپرمارکت ايرانی رز افتخار دارد 
مجموعه از کاملترين اجناس ايرانی 

ُکرد و افغانی 

شامل : انواع برنج هاى ممتاز ايرانی ، خارجی و 
افغانی ، شیرينهاى خشك و تازه 
انواع حبوبات خشکبار و آجیل، 

انواع کاست و سی دى ها
 و فیلم هاى ايرانی و خارجی 

انواع میوه هاى تازه با قیمیتی ارزان 
اجناس رز با کیفیت ارزان و بی علت 

239 ROOKERV HANDS WORTH
B21 9PU BIRMINGHAM

TEL:01215513001 - 07515495333

ياهو امضا کرد تا سرويس خدمات موبايل اينترنتی را به 1۶ کشور 
آمريکای جنوبی و کارائيب ارائه دهد. سليم که بيوه و پدر ۶ فرزند 
جمع آوری کننده  يک  و  بيسبال  پروپاقرص  هواداران  از  يکی  است، 
ميليارد   7 نزديک  او  اخير  در سال های  است.  هنری  کلکسيون های 
دالر از ثروت خود را صرف امور خيريه و پروژه های تاسيس مراکز 
مکزيکوسيتی  شهر  تاريخی  بخش  احيای  و  تحصيلی  و  بهداشتی 

کرده است. 

 بیل گیتس
کشور: آمريکا

ثروت: 0۵۲/۵۸ ميليارد دالر 
غيرموروثی

منبع درآمد: مايکروسافت
محل اقامت: مدينا، واشنگتن، اياالت متحده

صنعت: نرم افزار
 ۲007 تا   199۵ سالهای  بين  اين  از  پيش  تا  ساله   ۵۲ گيتس  بيل 
ميالدی ثروتمند ترين مرد جهان بود و به عنوان بنيانگذار تحول در 
رايانه های شخصی شهرت يافته است. نحوه تجارت بيل گيتس به 
دليل اينکه قدرت رقابت را از ديگر رقبای خود در اين عرصه سلب 
کرده همواره مورد انتقاد بوده و حتی بارها از او به اين دليل شکايت 
شده است. اقدامات خيرخواهانه گيتس بر همه آشکار هست و او در 
بنياد بيل و مليندا گيتس را تاسيس  اين راستا سال ۲000 ميالدی 
کرده که سرمايه آن معادل 7/۳۸ ميليون دالر است و در زمينه های 
ساخت  و  توسعه  برای  الزم  مالی  منابع  تهيه  همچون  گوناگونی 
واکسن هايی برای مبارزه با بيماری ايدز و ماالريا و غيره فعاليت 
می کند. گيتس در سال دوم تحصيالتش در دانشگاه هاروارد را نيمه 
تمام رها  کرد تا همه وقت خود را صرف مايکروسافت کند. شرکتی 
که او در سال 197۵ با دوست دوران کودکی خود پل آلن تاسيس 
کرده  بود. گيتس معتقد بود که کامپيوتر وسيله ای ارزشمند در هر 
خانه  خواهد شد و برای همين آنها شروع به ساخت نرم افزار برای 
موفقيت های  اصلی  محور  امر  همين  و  کردند  خانگی  کامپيوترهای 

آتی مايکروسافت شد. 

 الکشمی میتال 
کشور:هند 

ثروت: 0۵7/۴۵ ميليارد دالر
موروثی

منبع درآمد: کارخانه فوالد
محل اقامت: لندن، انگلستان

صنعت: صنايع دستی
الکشمی ميتال ۵7 ساله مالک کارخانه بزرگ توليد فوالد چهارمين 
می خوانند.  جهان  فوالد  سلطان  را  او  است.  جهان  بزرگ  ثروتمند 
کسب  را  جهان  ثروتمند  شصت وسومين  عنوان   ۲00۴ سال  ميتال 
کرده بود و جهش به رتبه چهارم ثروتمندان ظرف چند سال نشانده 
رشد دارايی ها و صنايع زيرپوشش اوست. الکشمی  در سال 19۶9 
با کسب نمرات عالی در رشته بازرگانی از دانشکده سن خاوير کلکته 
فارغ التحصيل شد. خانواده ميتال در سال 197۶ شرکت فوالد ميتال 
را تاسيس کرد ولی در سال 199۴ به دليل اختالفات الکشمی  با پدر 
و برادرانش، او شرکت مستقل خود را تاسيس کرد. طی اين سال ها، 
ميتال با حمايت از طرح های ادغام کارگاه های کوچک و استفاده از 
برای ساختن  قراضه  ماده  عنوان  به  معدن  از سنگ  آهن  فرآوری 
فوالد، توانست، صنعت نوين فوالد را در سطح جهان پايه ريزی کند. 
ساير فعاليت های اين شرکت شامل حمل، استخراج معدن، توليد و 
بنای  برای ساخت  فوالد  تن  ميتال همچنين ۵۸0  است.  برق  توزيع 
بود. ميتال در  نيوريورک فرستاده  به  يادبود مرکز تجارت جهانی 
عين حال انسان خيری است و در بنيادهای خيريه متعدد عضويت 

دارد. 

 موکش امبانی
کشور: هند

ثروت: 0۵0/۴۳ ميليارد دالر 
موروثی

منبع درآمد: کارخانه پتروشيمی
محل اقامت: بمبئی، هند
صنعت: صنايع دستی

ثروتمندترين مرد آسيايی ساکن اين قاره مديريت يک شرکت بزرگ 
صنايع پتروشيمی  ريالينس را که توسط پدر آمبانی در سال 19۶۶ 
تاسيس شد و اکنون از نظر سرمايه بازار، ارزشمندترين شرکت در 
هند است، برعهده دارد. ثروت او نسبت به سال گذشته 9/۲۲ ميليون 
دالر افزايش داشته که او را بعد از برادرش آنيل که در سال گذشته 
بيشترين ميزان درآمد به دالر را در 
سراسر جهان داشته، در رتبه دوم 
ساله   ۵0 موکش  است.  داده  قرار 
شيمی  خود  مهندسی  مدرک  که 
شيميايی  فناوری  دانشکده  از  را 
هند گرفته و در سال اول تحصيل 
کمک  برای  را  آن  استنفورد،  در 
گذاشت.موکش  ناتمام  پدرش  به 
خانه  گران ترين  دارد  قصد  آمبانی 

دنيا را در بمبئی هند بسازد.

 آنیل آمبانی
کشور: هند

ثروت: 0۴۸/۲۸ ميليارد دالر 
موروثی

محل اقامت: بمبئی، هند
صنعت: بخش های گوناگون

آنيل آمبانی بيشترين درآمد ممکن 
در  جهان  ميلياردرهای  بين  در  را 
سال گذشته داشته است. ثروت او 
نسبت به سال گذشته ۸/۲۳ ميليون 
فاصله  و  داشته  افزايش  دالر 
دارايی های او را با برادرش که يک 
پاله باالتر از او در فهرست فوربس 
هر  است.  داده  کاهش  گرفته،  قرار 
پدر خود  از  را  ثروت شان  آنها  دو 
در صنعت  يک  هر  و  برده  ارث  به 
مورد  را  سرمايه  اين  جداگانه ای 
که  آمبانی  دادند.  قرار  استفاده 
۶۵درصد  است  ماراتن  دونده  يک 
را  ريالنس  تلکام  شرکت  ازسهام 
افراد  شمار  در  او  است.  عهده دار 
گرفته  قرار  فهرست  اين  جوان 

است.

 اينگوار کامپراد 
کشور: سوئد

ثروت: 0۸1/۳1 ميليارد دالر 

غيرموروثی
Ikea منبع درآمد: شرکت

کشور محل اقامت: لوزان، سوئيس
را در سال 19۴7  مبلمان و وسايل خانه  کامپراد ۸1 ساله فروش 
شروع کرد و امروز کمپانی Ikea يکی از محبوب ترين فروشگاه های 
از  بيش  در  و  می رود  شمار  به  جهان  سراسر  در  خانگی  لوازم 
۴0کشور جهان شعبه دارد. کامپراند که محصوالت کارخانه اش به 
ارزان بودن در سراسر جهان شهرت يافته اند و از طريق آن خواسته 
شعار برابری را توسعه بخشد، خودش از پوشيدن لباس های مجلل 
به  و  می کند  سفر  ارزان  پروازهای  با  حتی  و  می کند  خودداری 
رستوران های گران نمی رود. حتی می گويند که او خانه خودش را 

هم با وسايل Ikea چيده است.

 کی پی سینگ 
کشور: هند

ثروت: 07۶/۳0 ميليارد دالر
غيرموروثی

شرکت: امالک و مستغالت
منبع درآمد: امالک ومستغالت

محل اقامت: دهلی نو، هند
سينگ هم اکنون بزرگترين و ثروتمندترين شرکت امالک و مستغالت 
را در سراسر جهان در اختيار دارد. سرمايه او با ۳ برابر افزايش 
گذشته  سال  از  ميليارد   10 که  رسيده  دالر  ميليارد   ۳0 به  امسال 
او که يک افسر سابق ارتش بود، سال 19۶1 شريک  بيشتر است. 
را   DLF City کمپانی  کوتاه  مدتی  از  بعد  و  شد  ناتنی اش  برادر 
تبديل  از بزرگترين شرکت های امالک و مستغالت در دنيا  به يکی 
کرد. اين کمپانی تالش می کند تا ۵/1 ميليارد دالر هم در سنگاپور 
سرمايه گذاری کند. او در هند همواره در شمار چهره های خبرسازی 

بوده که مطبوعات در کنار ستاره های سينما به او نيز پرداخته اند.

 الگ دريپاسکا 
کشور: روسيه 

ثروت: 0۴0/۲۸ ميليارد دالر
غيرموروثی

شرکت: آلمينيوم روسی
محل اقامت: مسکو، روسيه

صنعت: گوناگون
الگ دريپاسکا ۴0 ساله جايگاه نهم ميلياردرهای فوربس را به خود 
اختصاص داده است. او مالک »هولدينگ بازاوی المنت« است و حتی 
و  داده  گسترش  هم  چين  و  نيجريه  در  را  خود  آلومينيم  توليدات 
توسعه بخشيده است. او حتی قراردادهايی مبنی بر توليد آلومينيم 
در قزاقستان امضا کرده و در تاسيس يک نيروگاه اتمی  در شرق 

روسيه هم سرمايه گذاری کرده است. 

 کارل آلبرت
کشور: آلمان

ثروت: ۲7 ميليارد دالر
غيرموروثی

محل اقامت: مولهايم، آلمان
او ثروتمندترين مرد آلمان است. بعد از جنگ جهانی دوم، کارل و 
برادر کوچکترش تئو، مغازه کوچک مادر خود را به يک سوپرمارکت 
ارزان قيمت تبديل کردند که امروز Aldi نام دارد و با بيش از ۸000 
تمامی   در  فروشگاه  اين  دارد.  فروش  سال  در  ميليارد   ۶7 شعبه 
شهرهای آلمان در جنوب و شمال اين کشور شعبه دارد. کارل در 

حال حاضر بازنشسته شده است. 
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کالسهاى آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهاى متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

آموزش

بازيابی ايمیل هاى گمشده
الکترونيکی امروزه برای بسياری از کاربران به عنوان  استفاده از نرم افزارهای مديريتی نامه های 
جايگزينی مناسب برای واسطه های وب به شمار می آيد. به گزارش واحد مرکزی خبر، يکی از معروف 
ترين نرم افزارها در اين زمينه برنامه Outlook است که محصولی از شرکت بزرگ microsoft به 
شمار می آيد و در بسته های نرم افزاری office می توان به راحتی به آن دسترسی پيدا کرد اما يکی 
از مشکالتی که ممکن است برای کاربرانی که از اين نرم افزار استفاده می کنند پديد آيد از بين رفتن 

فايل های ذخيره سازی نامه هاست.
اين نرم افزار نامه های ذخيره شده را در قالب يک فايل با فرمت مختص به خود ذخيره سازی می کند 
و در صورت از بين رفتن اين فايل ها نامه ها نيز به همراه آن ها از بين می رود. در اين مطلب نرم 
 Recover My.افزاری را برای بازيابی اين فايل ها در صورت مفقود شدن به شما معرفی می کنيم
Email نام نرم افزاری قدرتمند در زمينه بازيابی فايل های مربوط به برنامه (Outlookفرمت فايل 
های )PSTدر نسخه های ۲00۳، ۲00۲، ۲000 و ۲007 و همچنين برنامه )Outlook Experessفرمت 
فايل های)DBXدر تمامی نسخه هاست.اين نرم افزار قدرتمند با امکان بازيابی منظم فايل ها اين توانايی 
را به کاربران می دهد تا در صورت از بين رفتن اطالعات به هر دليلی، امکان بازيابی آن ها را داشته 
www. باشند.برای کسب اطالعات بيشتر در مورد اين نرم افزار و دانلود رايگان آن سری به سايت

p۳0world.com بزنيد.اين نرم افزار محصولی از شرکت GetData است. 

14 نکته کاربردى از اينترنت اکسپلورر
اگرچه امروزه مرورگرهای متفاوتی جهت مشاهده صفحات 
وب وجود دارد ولی اين امر را نمی توان ناديده گرفت که اکثر 
 Internet Explorer کاربران اينترنت استفاده از مرورگر
افزارهای پرزرق و برق ترجيح می دهند.  را به ساير نرم 
در اين شماره نکاتی از برنامه Internet Explorer را با 
امکان تغييرات در دکمه های واقع در  هم مرور می کنيم:¦ 
روی  منظور  بدين  است.  تعبيه شده   IE برنامه  ابزار  نوار 
گزينه  ظاهرشده  منوی  از  و  کرده  راست  کليک  ابزار  نوار 

Customize را انتخاب کنيد.
1( برای بازگشت به صفحه قبلی در برنامه IE می توانيد 
به جای استفاده از دکمه Back واقع بر روی نوار ابزار از 
دکمه Backspace يا Alt+Left Arrow روی صفحه کليد 

استفاده کنيد. 
۲( جهت تغيير حالت نمايش تمام صفحه به نمايش معمولی از کليد فوری F11 استفاده کنيد.

۳( برای ذخيره کردن يک تصوير يا صفحه قبل از باز کردن آن فقط کافيست روی لينک مورد نظر کليک 
راست کرده و از منوی ظاهرشده گزينه

Save target as را انتخاب کنيد. در پنجره ای که ظاهر خواهد شد درايو و مسيری را که برای ذخيره 
محتوای لينک مورد نظر در نظر گرفته ايد انتخاب کنيد.

۴( برای سرعت بيشتر در مشاهده يک صفحه وب می توانيد پخش صدا و نمايش تصاوير را غيرفعال 
 advanced را انتخاب کرده و در زبانه Internet options گزينه Tools کنيد. بدين منظور از منوی

گزينه های Play sounds,Play animations, Play videos و Show picture را غير فعال کنيد.
۵( جهت انتقال به ابتدا يا انتهای صفحه وب در حال مشاهده به جای استفاده از نوار Scroll می توانيد 

از کليد Home و End واقع روی صفحه کليد استفاده کنيد.
 Edit واقع در منوی Find ۶( جهت جست وجو در صفحه وب در حال مشاهده می توانيد از فرمان

استفاده کنيد. راه سريع تر و بهتر برای احضار اين فرمان استفاده از کليد ترکيبی Ctrl+F است.
7( جهت بستن سريع تر پنجره می توانيد به جای استفاده از دکمه Close واقع در نوار عنوان از کليد 

ترکيبی Ctrl+W استفاده کنيد.
۸( جهت مشاهده ليست آدرس های تايپ شده در نوار آدرس از کليد F۴ استفاده کنيد.

ترکيبی  کليدهای  از  آدرس  نوار  در  آدرس  يک  مختلف  های  قسمت  بين  نما  مکان  حرکت  جهت   )9
Ctrl+Left Arrow و Ctrl+Right Arrow استفاده کنيد.

10( برای مشاهده کدبندی يک صفحه وب از منوی View گزينه Source را انتخاب کنيد.
11( جهت اضافه شدن سريع يک سايت به منوی Favorites از کليد فوری Ctrl+D استفاده کنيد.

 Page by کليک کرده و گزينه Send روی File 1۲( برای ارسال يک صفحه وب با ای ميل از منوی
E-mail را انتخاب کنيد.

1۳( جهت انتخاب يک تصوير موجود در صفحه وب به عنوان نقش زمينه ويندوز کافيست روی تصوير 
فوق کليک راست کرده و از منوی ظاهرشده گزينه Set as Wallpaper را انتخاب کنيد.

1۴( جهت چاپ جدولی از لينک های موجود در يک صفحه کافيست از کادر محاوره ای Print گزينه 
Print table of links را انتخاب کنيد. 

تفاوت com. و org. و ir. در چیست؟
اگر وارد وب سايت های مختلف شده باشيد، ممکن است اين سوال برای شما پيش بيايد که چرا پسوند سايت های 

اينترنتی با يکديگر فرق می کند و اين پسوندها دارای چه مفهومی است و از چه اجزايی تشکيل شده است. در اين 
گفتار قصد داريم به اين مقوله بپردازيم تا شما با اين اصطالحات بيشتر آشنا شويد. 

● تشکيل دهنده يک آدرس اينترنتی 
اجزای تشکيل دهنده يک آدرس اينترنتی يا به بيان فنی دامين شامل//: http نشان پروتکل Http است، که اين 

پروتکل قراردادی ميان تمامی رايانه های متصل به شبکه اينترنت است.يعنی در اصل يک نشانی اينترنتی با يک 
پروتکل آغاز می شود. 

رحله بعدی که بعد از پروتکل می آيد www همان World wide web که نشان دهنده شبکه جهانی اينترنت است 
و بعد از کلمهWWW نام سايت است که به دلخواه مدير سايت انتخاب می شود. 

آخرين مرحله از يک آدرس اينترنتی، پسوند آن است که هر پسوند دارای مفهوم خاصی است و بايد اين پسوند 
منحصر به فرد باشد.

● com. و org. و ir. چيست؟ 
يک فرمول کلی برای دامنه های اينترنتی وجود دارد و آن تعداد حرف دامنه است که تا 99 درصد فرمول درستی 
است به جز موارد استثنا در دامنه های جديد عمومی. با اين دسته بندی به طور کلی دامنه ها در ۴ دسته قرار می 

گيرد: 
● دسته اول: دامنه های ۳ حرفی 

دامنه های ۳ حرفی دامنه های Top Level عمومی يا gTLDs نام دارد که دامنه Com net org به عنوان معروف 
ترين دامنه های جهانی شناخته شده است. 

سايت هايی که دارای پسوند Com باشند به معنای آن است که سايت تجاری بوده يا در زمينه تجارت است. 
Com مخفف کلمه Commerical به معنی تجارت است. 

Net ابتدای کلمه Network بوده به معنی شبکه و org نيز ابتدای واژه organization به معنی سازمان است. هر 
يک از اين دامنه ها بايد با توجه به نوع سايت انتخاب شوند و در جای صحيح خودشان مورد استفاده قرار گيرند. 

به عنوان مثال يک شرکت که در زمينه ارائه خدمات اينترنتی تحت عنوان ISP فعاليت می کند، بهتر است از دامنه 
Net برای وب سايت خود استفاده کند. 
● دسته دوم: دامنه های ۳ حرفی جديد 

 :) NEW gTLDs ( عمومی جديد Top Level دامنه های ●
دامنه های Biz، Info، Pro، Aero، Coop و Museum و Name در اين دسته قرار دارند. اين دامنه ها به منظور 

رفع نياز در کمبود اسامی در دامنه های دسته اول ايجاد شده است و از دامنه های جديد اينترنت به شمار می رود. 
به تازگی دامنه Info به منظور ترغيب کاربران اينترنتی و صاحبان وب سايت ها توسط بعضی از Serverهای ثبت 

دامنه دنيا به اين صورت ارائه می شود. دامنه های info به صورت يک ساله ثبت می شود و مديران وب سايت 
بايد هر سال آن را تمديد کنند. اين دامنه يکی از دامنه های گران اينترنتی است.

:) sTLDs l ( Top Level دامنه های مخصوص :)دسته سوم )۳ حرفی ●
دسته سوم که دامنه های sTTDs1 نام گذاری شده اند، مخصوص دولت هاست و در انتهای آدرس وب سايت 

پسوند Gov استفاده می شود. GOV مخفف کلمه Government به معنی دولت است.
 ) ccTLDs ( :دامنه های بين المللی کشورهای جهان :)دسته چهارم )۲ حرفی ●

دسته چهارم مربوط به نام گذاری دامنه کشورها و۲ حرفی است و از روی نام کشور انتخاب می شود. به عنوان 
مثال معروف ترين دامنه های اينترنتی ۲ حرفی متعلق به کشورها يا مناطقی از جهان است که در زير فهرست شده 

است: 
 IR : IRAN. ـ
cn : chine. ـ

 US: american. ـ
 BR : Brezil. ـ

ـ و .... 
دامنه های IR در ايران توسط مرکز تحقيقات بنيادی اينترنت ثبت و به عنوان دامنه های بين المللی ايران در دنيا 

شناخته می شود. در حال حاضر نيز دامنه اينترنتی کشور ايران يکی از بهترين دامنه های اينترنتی دنياست و 
کشورمان در هنگام انتخاب دامنه در موقعيت بهتری نسبت به ۲ کشور ايرلند و عراق قرار گرفت. در حالی که نام 
۲ کشور عراق Iraq و ايرلند Ireland هر ۲ با حرف Ir شروع شده اما دامنه Ir به ايران اختصاص يافته است و 

دامنه عراق Iq و ايرلند Ie نام گذاری شد.
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انفجار سوپرمارکت در کلمبیا ۸ مجروح به جا گذاشت
دست کم ۸ نفر بر اثر انفجار يک بمب در سوپرمارکتی در منطقه اپارتادو در ايالت انتيوکيا واقع در 

کلمبيا مجروح شدند.
به نوشته ال پائيس، اسوالدو کوادرادو شهردار اپارتادو در مصاحبه ای مطبوعاتی اعالم کرد که به نظر 

می رسد مواد منفجره در يکی از صندوق های دخل اين سوپرمارکت کار گذاشته شده باشد.
شهر اپارتادو يکی از مناطق مرکزی انتيوکيا است. ايالت انتيوکيا و مناطق جنگلی اين ايالت از پايگاه های 

گروه نيرو های مسلح انقالبی کلمبيا )فارک( محسوب می شود.
از  به شهرداری و يکی  ادارات وابسته  از  به گفته اسوالدو کوادرادو، بمب گذاران قصد داشتند يکی 

ادارات اتاق بازرگانی را در شهر اپارتادو مورد حمله قرار دهند.
چهار نفر از مجروحين که يکی از آن ها نيز يک زن حامله بوده به بيمارستانی در اپارتادو منتقل شده اند. 

چهار مجروح ديگر نيز به دليل سطحی بودن جراحاتشان به بيمارستان منتقل نشده اند. 

جنايت خونین در خانه سالمندان
 مرد مسلح جنايتکار با حمله به يک خانه سالمندان در »کارولينای شمالی« امريکا هشت تن را کشت.

آسايشگاه  وارد  مسلحی  مرد  محلی(  وقت  )به  ديروز  صبح   10 ساعت  سی.ان.ان،  شبکه  گزارش  به 
سالمندان 90 تختخوابی در ايالت »کارولينای شمالی« امريکا شد و در اقدامی جنون آميز به تيراندازی 
پرداخت. وی که هنوز هويتش فاش نشده است، هفت تن از ساکنان خانه سالمندان و يک پرستار را با 
شليک گلوله از پا درآورد. پس از اين حادثه پليس شهر، منطقه را به محاصره درآورد که در جريان 
درگيری مأموران پليس و مرد مهاجم سه تن از جمله يک پليس و مرد جنايتکار مجروح شدند. به گفته 

پليس محلی هنوز انگيزه فرد مهاجم در حمله به اين مرکز توانبخشی مشخص نشده است.

آزار و اذيت ۲۰ ساله دخترى در خانه پدرى
راز آزار و اذيت های ۲0 ساله دختر جوان کلمبيايی از سوی پدر شيطان صفتش فاش شد. اين دختر 
اين جنايت  به گزارش رسانه های محلی،  اين سال ها صاحب ۸ فرزند شده است.  مدعی است، طی 
هولناک برای نخستين بار از سوی روزنامه »ال پازکالی« افشا شد. در اين گزارش که با عنوان »هيوالی 
را  پدرم دخترانم  آمده است، روزی که متوجه شدم  »آلباآلوارز«  از  نقل  به  ماريکوئنيا« منتشر شده 
نيز مورد آزار و اذيت جنسی قرار داده است، ديگر نتوانستم تحمل کنم. در پی اين اعتراف هولناک، 
البته تاکنون، به اتهام خود اعتراف نکرده  »آلريو آلوارز« بازداشت و مورد بازجويی قرار گرفت که 

است. آلباآلوارز در اين گزارش با بيان اين که نخستين بار در سن ۵ سالگی و در پی مرگ مادرش 
مورد آزار و آذيت جنسی قرار گرفته است، مدعی شد، نخستين دختر خود را در سن 1۳ سالگی به 

دنيا آورده است.

۲۰ هزار کودک انگلیسی قربانی تجاوز جنسی
بر اساس اعالم پليس انگلستان، روزانه دست کم ۵0 کودک در اين کشور و ولز، مورد خشونت جنسی 
قرار می گيرند. به گزارش شبکه خبری بی بی سی و بر اساس اعالم انجمن ملی حمايت از کودکان 
در برابر خشونت از هر چهار کودک زير 10 سال، يک کودک مورد تجاوز قرار گرفته و بيش از ۸00 
کودک زير چهار سال نيز مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند. »فيليپ نويس« ـ دبير اجرايی انجمن 
ملی حمايت از کودکان در برابر خشونت ـ به خبرنگاران گفت: اين آمار بسيار وحشتناک است و اعداد 
و ارقام شوک غير قابل تصوری به دولت انگلستان وارد کرده است. در اين آمارها همچنين آمده که 
حتی کودکان يک ساله هم در معرض تجاوز جنسی قرار دارند. وی تصريح کرده: واضح است کودکان 
قادر نيستند درباره تجاوز جنسی صحبت کنند، يا به کسی شکايت ببرند، چرا که اين موضوعی غير 
قابل درک برای کودکان است. به همين دليل، اين ارقام کامل و دقيق نيست. همچنين بر اساس آمارهای 
سال ۲00۸ ميالدی ۲0 هزار و 7۵۸ مورد از قربانيانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، همگی 

زير 1۸ سال بودند. 

ونکوور، شهر گنگسترها
 

وقوع جنايت های مسلحانه خيابانی »ونکوور« کانادا را به شهر گنگسترها مبدل کرده است. چرا که دو 
روز بعد از کشته شدن يک زن مقابل چشمان فرزند چهار ساله اش، يک پسر ۲0 ساله نيز با شليک 
گلوله کشته شد. جنايت های مسلحانه خيابانی در »ونکوور« در شرايطی ادامه دارد که دولت کانادا، 
قول تخصيص منابع مالی بيشتر برای مقابله با تبهکاران را داده بود. در همين حال وزير امنيت عمومی 
کانادا از مرکز »ونکوور« به عنوان پايتخت فعاليت های گنگستری ياد کرد. شهردار »ونکوور« نيز با 

اذعان به ناتوانی پليس برای مقابله با تبهکاران اظهار داشت: نيروی کافی در اختيار نداريم.

ار تلفات شکستن سد به ۹3 تن رسید
 

تعداد قربانيان شکستن سد و جريان سيالب در ۵0کيلومتری جنوب غرب »جاکارتا« اندونزی به 9۳نفر 
افزايش يافت. ساعت ۲ بامداد جمعه 7 فروردين ۸۸ شکستن ناگهانی سد »سيتو گينتونگ« در شهر 
»سيرنديو« استان »تانگرانگ« اندونزی بسياری از مردم اين منطقه را غافلگير کرد. به دنبال اين رخداد 
که جاری شدن سيالب را به همراه داشت افزون بر ۴00 دستگاه خانه نابود شد ، دست کم 9۳تن جان 
بلندای آب در بخش  ناپديد شدند.اين در حالی است که کمک رسانان می گويند  نفر  باختند و ده ها 
هايی از منطقه به بيش از ۴ متر می رسد و شمار قربانيان افزايش خواهد يافت. همچنين تصويرهای 
تلويزيونی که با کمک هلی کوپتر گرفته شده است شکاف بزرگی به قطر 10 متر را در »سد مرگ« نشان 
می دهد. بيش از 700کمک رسان، پليس و پرسنل نظامی در سومين روز عمليات جست وجو به جمع 
امدادرسانان اضافه شده اند. ناجيان همچنان با قايق های موتوری و شناورهای دست ساز در منطقه 

هستند و به آسيب ديدگان ياری می رسانند.
انفجار مرگبار در معدن شن

بر اثر انفجار در يک معدن شن در استان گيجو در شمال غرب چين، هفت تن کشته شدند. همچنين در 
اين حادثه پنج تن زخمی شدند و يک نفر ناپديد شد. اين انفجار روز شنبه ساعت شانزده و پنجاه دقيقه 

به وقت محلی در يک معدن شن در حال ساخت در منطقه جنفنگ در شمال غرب چين روی داد. 

دختر فرانسوى طعمه سگ ها
سگ های وحشی دختر بچه شش ساله را در يکی از مناطق در شمال فرانسه از پا درآوردند. اين کودک 

در حالی که مادرش در خانه بود ناپديد شد. 
مأموران پليس جست وجو برای يافتن اين کودک را در اطراف خانه اش آغاز کردند و جسد اين دختر 
بچه را در محوطه سگ های بزرگ در حاليکه توسط سگ ها کشته شده بود پيدا کردند. مادر اين دختر 

بچه به علت شوک ناشی از اين حادثه در بيمارستان بستری شده است. 
سگ های اين محوطه نيز به يک مرکز دامپزشکی انتقال يافتند. تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است.

بزرگترين چرخ و فلك جهان
بزرگ ترين چرخ و فلک تفريحی جهان با هدف بهبود صنعت گردشگری چين بزودی در اين کشور 
ساخته می شود. قرار است اين چرخ و فلک بر فراز سطح شيب دار ساختمان جديد برج تلويزيونی 

»شهر گوانگ زو« - مرکز استان گوانگ دونگ - به ارتفاع ۴۵0 متر برپا شود. 
بزرگترين چرخ و فلک جهان با 1۶ اتاقک شيشه ای ظرفيت 100 تن را خواهد داشت. هر بار گردش اين 
چرخ و فلک که در حاشيه رودخانه »پرل« قرار دارد ۲0 الی ۳0 دقيقه طول خواهد کشيد. از ديگر ويژگی 

های اين وسيله تفريحی، مقاومت آن در برابر زلزله ۸ ريشتری است.

مسافران پنج قطار در محاصره برف
 

پنج قطار در روسيه در برف چهار متری گرفتار شده و مسافرانش با مرگ دست و پنج نرم می کنند. 
براساس گزارش ها، پنج قطار روسيه با 1۲00 مسافر در جزيره »ساخالين« آبهای اقيانوس آرام در 
سواحل سيبری روسيه گرفتار برف شدند. به دنبال اين رخداد، کمک رسانان به ياری مسافران شتافتند 
اما توده برف چهار متری عمليات نجات را با مشکل روبه رو کرده است. به گفته گروه نجات دو روز 
طول می کشد تا مسافران گرفتار از زير برفها بيرون بيايند اين در حالی است که احتمال دارد با توجه 
به طوالنی شدن زمان کمک رسانی جان آنها به خطر بيفتد. اکنون کمک رسانان با دستگاه های ويژه 

برف روبی تالش می کنند تا مسافران گرفتار را نجات دهند.

SAFE 
STORAGE&RECOVERY 

 BROCKEN CARS TO BE RECOVERED 
 AND STORED

جابجاى خودروهاى 
تصادفی

جابجايی اتومبیلهاى خراب  
در اسرع وقت

CALL
 24/7 ON   

07533642947 
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جنايت به خاطر کتاب خطی
 وسوسه تصاحب کتاب خطی نفيس نخستين جنايت استان گيالن در سال ۸۸ را رقم زد.

به گزارش خبرنگار ما، بامداد سوم فروردين وقوع يک درگيری در منطقه »دهکده ساحلی« بندر انزلی به 
مأموران کالنتری 1۲ اين شهر اطالع داده شد. دقايقی بعد گروهی از مأموران در خانه مورد نظر حضور 
يافته و با پيکر نيمه جان زن سالمندی به نام »فرنگيس« و »خشايار« پسرش در آشپزخانه روبه رو 

بالفاصله  قربانيان  شدند. 
منتقل  بيمارستان  به 
بود  حالی  در  اين  شدند. 
ميان  در  »فرنگيس«  که 
مرگ  با  سپرد.  جان  راه 
اختيار  در  پرونده  وی 
آگاهی  پليس  مأموران 
کارآگاهان  گرفت.  قرار 
محل  اهالی  از  تحقيق  در 
پسر  حادثه  دريافتند شب 
جوانی به نام مسعود - از 
آشنايان خانوادگی مقتول 
- سراسيمه از محل حادثه 
گريخته بود. با کشف اين 
تحت  »مسعود«  سرنخ 

تعقيب قرار گرفت و پس از 10 ساعت رديابی ويژه پليسی دستگير شد. متهم پس از انتقال به اداره 
آگاهی منکر اتهام خود شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و جزئيات ماجرا را فاش کرد. متهم ۲۳ 
ساله درباره انگيزه اش گفت: در پی آشنايی با مقتول و خانواده اش متوجه شدم آنها يک جلد کتاب 
خطی نفيس - در خانه - نگهداری می کنند. وسوسه به دست آوردن کتاب خطی باعث شد نقشه سرقت 
آن را طراحی کنم. شب حادثه همراه سه تن از دوستانم به نام های »سياوش« و »آريو« ۲7 ساله و 
»مهدی« ۲۸ ساله به زور وارد خانه آنها شديم. پس از بستن دست و پای خشايار و مجروح کردن او 
با کارد، مادرش را نيز با آمپول مرگبار از پا درآورديم. سپس با عجله به جست وجوی خانه پرداختيم 
اما موفق به پيدا کردن کتاب خطی نشديم به همين خاطر پس از سرقت يک دستگاه دوربين فيلمبرداری 
و مقداری طال از محل گريختيم. با اعتراف های طراح اين سرقت مرگبار، مأموران عمليات های ضربتی 
به جرم خود  آگاهی  اداره  به  انتقال  از  پس  متهمان  که  کردند  آغاز  را  او  برای دستگيری همدستان 

اعتراف کردند. هم اکنون تحقيقات پليسی در اين رابطه ادامه دارد.
 

عروس فريب خورده به دنبال داماد فرارى
- زن جوان وقتی پی برد همسر فريبکارش فقط برای تسهيل در دريافت مجوز تأسيس و راه اندازی 

کارخانه ای در خارج، ازدواج کرده، برای جدايی به دادگاه رفت.
به گزارش خبرنگار ما، زن جوانی که به شعبه ۲۶1 دادگاه خانواده تهران مراجعه کرده بود، همزمان با 

تسليم شکايتی، خواستار جدايی از همسر فريبکارش شد.

 شادی - ۲۸ ساله - به قاضی صداقتی گفت: سال گذشته در يک مرکز خريد با منوچهر آشنا شدم. او 
که خود را تاجر پارچه معرفی می کرد، پس از مدت کوتاهی به من ابراز عالقه کرد و پيشنهاد ازدواج 
به  کافی  شناخت  و  بررسی  تفکر،  بدون  چرا  دانم  نمی  داشتم،  زيادی  خواستگاران  که  درحالی  داد. 
درخواستش جواب مثبت دادم. او برای ازدواج عجله داشت. درحالی که عجله و شتابزدگی اش برايم 
کمی عجيب به نظر می رسيد، از او در اين باره پرسيدم که گفت: در تالش برای راه اندازی کارخانه 
نساجی در يکی از کشورهای آسيايی است و بشدت درگير است. بنابراين می خواهد خيلی زود به 
زندگی اش سر و سامان دهد، بنابراين پس از نامزدی کوتاه مدت، منوچهر با اصرار از من و خانواده 

ام خواست هرچه زودتر ازدواج کنيم.

اما پدرم بشدت مخالفت کرد و گفت بهتر است پس از شناخت کافی نسبت به هم پای سفره عقد بنشينم، 
اما به خاطر پافشاری های نامزدم چاره ای جز ازدواج زودهنگام نديديم. سرانجام نيز با مهريه ۵00 
سکه طال به عقدش درآمدم. چند روزی از برگزاری مراسم نگذشته بود که همسرم برای رسيدگی به 
کارهايش راهی خارج شد و قول داد خيلی زود بازگردد. من هم قول دادم برای پيشرفتش تنهايی را 
تحمل کنم. اوايل با هم تماس های تلفنی روزانه داشتيم، اما آرام آرام تلفن هايش کمتر و کمتر شد و او 

نيز درگيری های کاری اش را بهانه می کرد.
حدود شش ماه از رفتن منوچهر گذشته بود و درحالی که بشدت نگران شده و از سوی خانواده ام 
تحت فشار بودم، همزمان با قطع تماس های شوهرم، برای چندمين بار سراغ خانواده اش رفته و از 

آنها خواستم تکليفم را روشن کنند.

قصد  منوچهر  متأسفانه  »دخترم،  گفت:  ناراحتی  با  و  گرفت  تماس  تلفنی  پدرشوهرم  بعد  روز  چند 
ادامه زندگی با تو و بازگشت به ايران را ندارد، ضمن اين که در آخرين تماسش اعالم کرد با يک زن 
خارجی ازدواج کرده و زندگی مشترک شان را نيز آغاز کرده است.« درحالی که بشدت شوکه بودم، 
از برادرشوهرم شنيدم منوچهر فقط برای دريافت اقامت دائم و راه اندازی کارخانه اش در خارج از 
کشور ازدواج کرده تا به راحتی کارهايش را انجام دهد. حاال هم تقاضای طالق و دريافت حق و حقوق 

قانونی ام را دارم.
قاضی پس از شنيدن اظهارات زن جوان، دستور ممنوع الخروجی منوچهر را صادر کرد و او را به 

دادگاه فراخواند.

15 زن در دام پیشگوى شیطان صفت
 ـ مرد تبهکار که به عنوان پيشگو، زنان بيوه را پس از فريب، آزار و اذيت می کرد با تالش مأموران 

پليس قزوين بازداشت شد.

رسيدگی به اين پرونده چندی قبل با شکايت يک زن در دستور کار پليس اداره آگاهی و بازپرس شعبه 
اول دادسرای عمومی و انقالب قزوين قرار گرفت. »رويا« ۴0 ساله گفت: سه سال پيش از شوهرم طالق 
گرفته و پس از آن دچار بيماری اعصاب شدم. بارها سراغ پزشکان مختلف رفتم اما فايده ای نداشت 
تا اين که يکی از دوستانم مرا به مرد ميانسالی به نام »موسی« معرفی کرد. دوستم می گفت »موسی« 
دکتر علفی و پيشگو است و نوه اش را که بيماری العالجی داشته با دريافت يک ميليون تومان درمان 
کرده است. من ساده هم که فريب حرف های دوستم را خورده بودم نشانی خانه »موسی« را گرفته 

و به آنجا رفتم.

زن در حاليکه اشک می ريخت اضافه کرد: مرد تبهکار وقتی حرف هايم را شنيد از من خواست روز 
او در دومين قرار  نيز همين کار را کردم.  بپيچد. من  برايم نسخه شفابخش  تا  به ديدنش بروم  بعد 
مالقات ادعا کرد ارواح گفته اند مشکلم فقط در صورتی حل می شود که صيغه اش شوم. من که فريب 
خورده بودم حرفش را گوش داده و حتی چند تن ديگر از دوستانم را نيز به وی معرفی کردم اما نه 
تنها مشکلم حل نشد بلکه پول و آبرويم نيز به باد رفت. تحقيقات پليس درباره اين ماجرا با شکايت های 
مشابه 1۴ زن فريب خورده ديگر وارد مرحله تازه ای شد و سرانجام متهم در مخفيگاهش دستگير 
شد. وی در بازجويی های مقدماتی ، خود را بی گناه خواند و تالش کرد با دروغگويی، پليس را نيز 

به بيراهه بکشد.

»سيف اهلل ملکی« بازپرس شعبه اول دادسرای قزوين در اين باره گفت: تحقيق کارآگاهان نشان می دهد 
مجرم مورد نظر از 10 سال پيش با ادعای درمان بيماران صعب العالج از طريق تجويز گياهان دارويی، 

فعاليت غيرقانونی خود را آغاز کرده است.

متهم بيوه های جوان را که برای درمان بيماری و رفع مشکلشان به دام او افتاده بودند فريب می داد 
و وانمود می کرد روح شيطانی مانع معالجه و درمان آنهاست. بدين ترتيب زنان ساده لوح متقاعد می 

شدند برای اثربخشی نسخه به اصطالح شفابخش و رفع مشکالتشان صيغه مرد تبهکار شوند. 
افتاده بودند هشدار داده بود نبايد اين شيوه درمانی را برای  وی به تمامی بيمارانی که در تله اش 
ديگران تعريف کنند چرا که روح شيطانی بيدار و نسخه آنها را باطل خواهد کرد. »موسی« که هرگز 
حاضر به مالقات با مردان بيمار نبود به خاطر دخالت در امور پزشکی، هوسرانی، کالشی، فريب زنان 
و کالهبرداری روانه زندان مرکزی قزوين شد. تحقيقات مأموران اداره آگاهی برای افشای ساير جرايم 

احتمالی او ادامه دارد.

 آيا می دانید
 چرا جای اين آگهی خاليست؟
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سرهنگ دانا، 

دوستش با اصرار می گفت: در اين چندين و چند سال نشده که با رسيدن سال جديد قيمت اجناس 
مختلف افزايش نيافته باشد. و آنهايی که زرنگ بوده اند و هستند، از همين موضوع استفاده کرده و 
با خريد انواع کاالها و انبار کردن آن برای چند ماه و سپس فروش آن با قيمت های چندبرابر، سود 
هنگفتی به جيب زده اند. بيچاره ما کارمندها که هميشه به حقوق بخور و نميری که سربرج می گيريم 

دل خوش کرده و هيچ گاه دل و جرأت انجام معامله، خريد و فروش و ورود به بازار را نداشته ايم.
مرد که نمی دانست چه بگويد با افسوس سری تکان داد و گفت: اين موضوع چه ربطی به من و تو 

کارمند دارد؟
دوستش پاسخ داد: چطور ربطی ندارد، تو فکر کرده ای که پولدارها همينطور يک شبه پولدار شده اند؟ 
نه عزيز من آنها هم اول مثل من و تو بوده اند. اما با شم اقتصادی شان اول راه پولدار شدن را پيداکره 

اند بعد هم آرام آرام به انجام معامله های کوچک پرداخته اند و حاال تاجر و سرمايه دار شده اند.
بنابراين پيشنهاد می کنيم بياييم هرچقدر می توانيم سرمايه فراهم کنيم و مقداری کاال که احتمال می 
دهيم سال آينده قيمت آن باالتر خواهدرفت را خريداری کرده و چندماهی انبار کنيم تا بعد از عيد با 

افزايش قيمت، آنها را فروخته و سود خوبی به جيب بزنيم.
مرد که با شنيدن اين حرف ها حسابی وسوسه شده و به فکر فرورفته بود پس از لحظه ای با ترديد 

سؤال کرد: حاال چقدر سرمايه بايد جور کنيم؟
دوستش جواب داد: هرچقدر بيشتر، بهتر! من خودم تا پنج ميليون تومان را می توان از اقوام برای 
چندماه قرض بگيرم. تو هم بهتر است از هرجايی که می توانی همين ميزان پول را فراهم کنی، از فردا 

هم بايد با چند نفر کاسب مشورت کنيم تا بدانيم بهتر است چه جنسی را خريداری و انبار کنيم.
مرد باز هم با ترديد سؤال کرد: حاال گيريم اين مقدار پول را فراهم کرديم تو مطمئن هستی که بعد از 
چندماه می توانيم پول مردم را برگردانيم، اگر نتوانستيم اجناس خريداری شده را به موقع به فروش 

برسانيم و يا ضرر کرديم چه خاکی به سرمان کنيم؟
دوستش با ناراحتی جواب داد: ای بابا، اگر بخواهی اين جور فکر کنی بايد تا آخر عمرت با همين حقوق 
بخور و نمير کارمندی بسازی. مرد حسابی ما که نمی خواهيم تجارت کنيم که تو وحشت کرده ای. 
جنس را می خريم و چندماه بعد آن را می فروشيم. اگر ديديم استفاده خوبی کرد ادامه اش می دهيم 
و اگر ديديم زحمت و خطر دارد رهايش می کنيم و می چسبيم به همين حقوق کارمندی. تازه چون با 
سرمايه کم شروع می کنيم اگر هم به فرض محال قيمت جنس خريداری شده زياد هم باال نرفت، به 
همان قيمت خريد آن را می فروشيم، ضرر هم نکرده ايم، فقط يک مقدار وقت گذاشته ايم که آن هم در 
مقابل تجربه ای که به دست می آوريم ارزش دارد، اما من قول می دهم که امکان ندارد ضرر کنيم، اين 

کاری که می خواهيم انجام دهيم زياد خطر و ريسک ندارد، تو هم به جای خواندن آيه يأس و ترسيدن 
بهتر است بروی و به فکر فراهم کردن پول باشی.

مرد با خودش گفت که دوستش راست می گويد و محاسباتش درست و منطقی است. تازه، اگر می 
بايد دل و جرأت هم داشته باشد. بخصوص چنين کاری که  ببرد  انجام دهد و سودی  خواهدکاری 
احتمال ضرر و زيان آن بسيار اندک است. بنابراين به توصيه دوستش عمل کرد و به همه اقوام و 
دوستانی که می دانست می تواند از آنها مبلغی را برای چندماه قرض بگيرد مراجعه کرد. سرانجام 
توانست با زحمت زياد پنج ميليون تومان فراهم کند. دوستش نيز در اين مدت با چند نفر از آشنايان 
کاسب و بازاری خود مشورت کرده و نتيجه گرفت بهترين جنسی که می توانند خريداری کنند زعفران 
است. زيرا هم احتمال باالرفتن قيمت آن در سال آينده بسيار زياد بود، هم اين که به لحاظ کم حجم 
به مشهد  با سفر  گرفتند  آخر تصميم  نداشت. دست  کردن  انبار  برای  محلی  اجاره  به  نيازی  بودن، 
زعفران خريداری کنند و به تهران بياورند. پس از رسيدن به مشهد به بازار رفته و از چند مغازه قيمت 
عمده فروشی زعفران را پرسيدند. آنها قصد داشتند بی گدار به آب نزده و پس از بررسی و تحقيق، 

قيمت واقعی و اطالعاتی درباره کيفيت انواع زعفران را به دست آورده تا کاله سرشان نرود.
روز اول به همين روال گذشت و هنگامی که شب در هتل استراحت می کردند با جمع بندی آنچه که در 
طول روز شنيده بودند، احساس کردند اطالعاتی را که الزم بود درباره قيمت و کيفيت زعفران داشته 
باشند را به خوبی به دست آورده اند. بنابراين تصميم گرفتند روز بعد به بازار رفته و خريدشان را 

انجام دهند.
صبح پس از صرف صبحانه از هتل خارج شده و يک راست به بازار رفتند. ابتدا به يکی دو مغازه که 
از قبل نشان کرده بودند سرزده و آخرين صحبت و چانه زنی های خود را انجام دادند اما هنگامی 
که در حال تصميم گيری نهايی بودند مرد ميانسالی به آنها نزديک شده و گفت که متوجه شده آنها 
قصد خريد زعفران را دارند و از آنجايی که خودش توليدکننده زعفران است و عمده زعفران بازار و 
مغازه ها را تأمين می کند، به آنها پيشنهاد کرد در صورت تمايل زعفران مورد نياز را به قيمت تمام 

شده خريداری کنند.
مرد و دوستش که از اين حسن تصادف خوشحال شده بودند از قيمت آن پرسيدند. هنگامی که شنيدند 
مبلغی که مرد ناشناس برای فروش يک کيلو زعفران تعيين کرده به مراتب از قيمتی که مغازه دارها 
به آنها گفته اند کمتر است بسيار تعجب کردند و هنگامی که مرد اظهار داشت اگر خريد را به صورت 
نقد انجام دهند حاضر است درصدی نيز به آنها تخفيف دهد، به طور جدی تصميم گرفتند با او وارد 

معامله شوند.
مرد ناشناس با رفتار و کردارش نشان می داد از خبرگان و دست اندرکاران توليد و پخش زعفران 
گرمی  چند  کوچک  های  بندی  بسته  در  را  زعفران  تمايل  صورت  در  که  داد  پيشنهاد  آنها  به  است 
صادراتی تحويل بگيرند تا به راحتی بتوانند آنها را در مغازه ها توزيع کنند. بعد هم به آنها گفت از 
آنجا که برای نخستين بار با هم معامله می کنند، برای اثبات حسن نيت و جلب همکاری بعدی، از بابت 
بسته بندی ها نيز پولی دريافت نخواهد کرد. دو دوست که اين پيشنهاد را به نفع خود می ديدند پس 
از گرفتن چند بسته کوچک نمونه زعفران، قرار گذاشتند که کل زعفران ها را در هتل تحويل گرفته و 

پول را همان جا پرداخت نمايند.

به چند مغازه نشان داده و  نمونه های زعفران را  اول  از مرد فروشنده،  از جدا شدن  بنابراين پس 
هنگامی که مطمئن شدند کيفيت آنها بسيار عالی و قيمت آن نيز ارزان تر است، با خوشحالی از معامله 
ای که انجام داده بودند برای همان شب بليت برگشت تهيه کرده و پس از انجام زيارت و خريدمقداری 

سوغات، به هتل برگشته و منتظر آمدن فروشنده شدند.
روز موعد مقرر، مرد زعفران فروش تلفنی با آنها تماس گرفت و گفت که تا يک ساعت ديگر زعفران 
ها را در کارتن های بسته بندی شده به وسيله پسرش به محل هتل خواهد فرستاد و از آنها خواست 
نفر، چند  دو  بعد  بگيرند. ساعتی  تماس  او  با  تهران  از  داشتند  به خريد زعفران  نياز  باز هم  اگر  که 
کارتن محتوی بسته های کوچک زعفران، مشابه بسته های نمونه، آوردند و آنها نيز پس از بررسی و 
شمارش بسته ها که در مجموع 10 کيلو می شد، پول را به طور نقد پرداخته و فاکتور فروش را نيزکه 

مهر و امضا شده بود تحويل گرفتند.

***
با فرارسيدن سال نو، همان طور که پيش بينی کرده بودند قيمت برخی اجناس افزايش پيدا کرد و در 
اين ميان قيمت زعفران به طور حيرت انگيزی باال رفت. دو دوست که برخالف بقيه مردم از گرانی و 
باال رفتن قيمت ها به شدت خوشحال شده واز افزايش قيمت زعفران و سودی که در اين راه نصيب 
شان می شد حيرت کرده بودند به توصيه يکی از آشنايان بازاری، چند هفته ای برای فروش صبر 
کردند. هنگامی که احساس کردند قيمت زعفران به بيشترين حد خود يعنی حدود ۳ برابر قيمتی که 
آنها خريداری کرده بودند رسيده است، شروع به توزيع بسته های زعفران در مغازه هايی که از قبل 
با صاحبان آنها در ميان گذاشته بودند، کردند و از آنجايی که می ديدند در طول چند ماه سودی که 
نصيب آنها خواهد شد به اندازه چندين سال حقوق کارمندی است، ضمن خوشحالی از سرمايه گذاری 
شان افسوس خوردند که چرا تا به حال عمر خودشان را با قناعت و راضی بودن به حقوق بخور و 
نمير کارمندی سپری کرده اند. در حالی که به راحتی می توانستند با کمترين زحمتی ميليون ها تومان 

ثروت بيندوزند.

قيمت  برابر  چند  به  را  آنها  همه  کوتاهی  مدت  در  پرداختند.  ها  زعفران  توزيع  به  آنها  ترتيب  بدين 
فروختند. اما در کمال ناباوری چند روز بعد به دنبال اعالم شکايت های متعدد خريداران متوجه تقلبی 
بودن زعفران ها شدند. مغازه دارها که با اعتراض شديد خريداران و مشتريان خود روبرو شده بودند 
پس از بررسی بقيه بسته ها متوجه شدند به جای زعفران، پوشال جارو در بسته ها قرار داده اند. 
دو دوست که اصاًل باورشان نمی شد چنين موضوعی واقعيت داشته باشد، پس از مراجعه به مغازه 
دارها و پس گرفتن زعفران ها و بررسی آنها به واقعيت امر پی برده و متوجه شدند که به جز همان 
چند بسته ای که به عنوان نمونه دريافت کرده بودند بقيه بسته ها همگی تقلبی بوده اند و از آنجا که 
امکان بررسی همه بسته ها وجود نداشته به راحتی فريب خورده اند. آدرس و شماره تلفن نوشته شده 
روی فاکتور فروش و بسته های زعفران هم صحت نداشت، هيچ نشانی و يا اطالعی از محل سکونت 
فروشنده نيز در اختيار نداشتند تا از مرد کالهبردار شکايت کنند و اين در حالی بود که دو دوست به 

اتهام کالهبرداری و فروش اجناس تقلبی مورد تعقيب قانونی قرار گرفتند.
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آرزوهـاى مـقـوايـی؛ مـار 
و پـلـه زنــدگــی

را خوب شروع می کنيد،  بازی  و  نيست؟ طاس خوب می آيد  پله  و  مار  بازی  به  زندگی شبيه  آيا 
شانس تان می زند و از يکی دو نردبان باال می رويد، يک قدم مانده به موفقيت با نيش ماری که آن جا 
خوابيده رديف ها و ستون ها را سقوط می کنيد و برمی گرديد به قعر، به جايی که از آن شروع کرده  

بوديد... 
جلوی  مدت  تمام  در  نبود،  پنهان  که  مار 
انتظار  و  بود  کشيده  دراز  چشم تان 
می کشيد و شما خوش بينانه فکر می کرديد 
از  و  بيايد  خوش  بازهم  طاس  شايد  که 

روی آن به سالمت بجهيد... 
کنار هر بازی مار و پله ای يک صفحه ی 
منچ هست، من منچ را ترجيح می دهم که 
مار ندارد، اگر مهره ای زمين بخورد و از 
بی   مار  نيش  خاطر  به  شود  خارج  دور 
تا  کشيده  دراز  فقط  که  نيست  احساسی 
بخت از شما روی برگرداند، رقيبی داريد 
به  و  دارد  شما  با  مساوی  شرايطی  که 
در  شما  که  همان طور  است،  دنبال تان 

تعقيب او هستيد... 

نويسنده اين يادداشت در ادامه نوشته است: عادتی نه خيلی قديمی  است که با رسيدن به روزهای 
پايانی سال روی مقوای بزرگی فهرستی بنويسم از آرزوها و هدف های سال بعد، با ضخيم ترين 
قلمی  که دارم می نويسم تا پررنگ باشد و پررنگ بماند. اين کار هيچ حسنی نداشته باشد می فهمم که 
دامنه ی آرزوهايم چه پهنايی دارد، به چه دورنمايی نگاه می کنم و چه توقعی از روزگار دارم. آن چه 
را سال پيش نوشتم  خواندم و آن هايی را که ديگر آرزو نبود خط زدم، به باقی مانده اش نگاه کردم، 
به بعضی شان نرسيدم، اما ديگر نمی خواهم شان، به آن ها  خنديدم و خط شان زدم، بعضی ديگر را 
هنوز می خواهم، دوباره نوشتم شان و بعد نوبت به آرزوهای جديد رسيد که به فهرست اضافه کردم 
و  گذاشتم آن روبرو، جلوی چشم تا يک سال تمام، هرشب نگاهش کنم... آيا روزی که به همه ی 

آرزوهايم رسيده باشم يا ديگر آرزويی نداشته باشم آدم خوشبخت تری هستم؟

صحبت در مورد پول
بسياری از زن و شوهرها از اين مشکل گاليه دارند که هرگاه راجع به مسائل مادی با هم به گفت وگو 
می نشينند کار به مشاجره می کشد اما واقعيت اين است که آنها روش صحيح گفت وگو راجع به پول 

و مسائل مالی را نمی دانند.
بنا به گفته متخصصان، پول می تواند بهترين و بدترين موضوع در ارتباطات باشد. پول و مسائل مادی 

يکی از علل عمده طالق 
مشاجره  بروز  است. 
امری  نيز  پول  سر  بر 
می  اما  است  طبيعی 
توان به جای مشاجره 
به  را  آن  پول،  سر  بر 
بهبود  برای  فرصتی 
کرد.  تبديل  روابط 
مسائل  بررسی  هنگام 
مادی،زن و شوهر بايد 
بيان  را  خود  نظرات 
کنند تا باالخره به نقطه 
برسند  مشترکی  نظر 
نکته  اين  به  توجه  اما 
که  است  ضروری  نيز 
در  مرد  و  زن  ديدگاه 
متفاوت  پول  با  رابطه 
تمايل  است.مردان 

خطرپذيری  به  بيشتری 
امتياز در نظر می گيرند و به اين  داشته و کمتر به مواقع نياز فکر می کنند. آنها پول را مانند کارت 
دليل هنگام بی پولی عزت نفس شان دچار خدشه می شود اما زنان به پول به عنوان يک عامل تضمين 
نگريسته و آن را برای روز مبادا نگه می دارند زيرا هنگام نياز و مشکالت به زنان احساس ترس بيشتری 
دست می دهد.با وجود اين تفاوت در ديدگاه، اگر تعامل مثبتی بين زن و شوهر در رابطه با مسائل مادی 
اين  ازدواج نوعی شراکت است و در  آيد.  به وجود می  نيز  بهبود روابط  باشد، فرصت  وجود داشته 
شراکت زن و شوهر بايد با هم همکاری داشته باشند. تقسيم هزينه ها اصاًل کار درستی نيست، بلکه بايد 

همکاری در پرداخت وجود داشته باشد.صبر و محبت دو مؤلفه حل مشکالت مادی است.
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ، افغانی و 

کرد 
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خريد کنید 

انواع شیرينهاى خشك و تازه ،آجیل ،آبمیوه ،مجموعه 
از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغارى 
انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چاى  کاست و 

سی دى و صنايع دستی 
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

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

B6 CEPA HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

11 پیشنهاد عیدانه

از حال بد به حال خوب
سارا جمال آبادی

اما فکر می کنيم چه کار سختی است، سالی رفته سال ديگری آمده و  می خواهيم حالمان خوب شود 
ما در آستانه  اين تازگی سال جديد آن قدر خسته ايم و تاب ايستادن از پاهای خسته مان رفته است. 

ادعا نمی کنيم با خواندن اين چند خط حالتان خوب خوب خوب 
با  اينها می تواند تغييری کوچک باشد  ادعا می کنيم  اما  می شود 
اثری بزرگ. تغييری تازه در آستانه سال نو! آنها را از خودتان 

دريغ نکنيد! ... 
1( غذا بخور با لذت 

برای شما و در شما  پيشنهاد  اين  نيستيد،  اهل جويدن غذا  اگر 
را  کار  اين  اما  هستيد  جويدن  اهل  هم  اگر  می کند.  اثر  بيشتر 
که  نيست  تنها سخت  نه  برايتان  ديگر  داده ايد  انجام  که  بس  از 
از  قبل  نيست.  باز هم بی تاثير  انجام می شود  اتوماتيک  به طور 
خوردن غذا، مخصوصا غذای ايرانی و نه فست فودـ حتما نگاهی 
به غذايی که می خواهيد بخوريد بيندازيد. به خورشت سبزی، به 
قيمه، به کاسه های آبگوشت به ظرف ماست و خيار نعناع زده، 
بعد چشم هايتان را ببنديد و سعی کنيد »بو« بکشيد! به به... چه 
همان چشم های  با  می گذاريد  دهان  در  که  را  لقمه  بعد  و  بويی 

بسته سعی کنيد طعم غذا را با تمام دل و جانتان بچشيد.. 
۲( سالم با محبت 

خود  دادن  سالم  شيوه  است.  دادن  سالم  درباره  پيشنهاد  اين 
را تغيير دهيد و راحت از اين پيشنهاد نگذريد. سالم را سفت و 
محکم و البته با مهربانی بگوييد حتی اسم افراد را به اين کالم 
معجزه بخش اضافه کنيد. وقتی که سالم می گوييد در چهره کسی 

که به او سالم کرده ايد نگاه کنيد و اين مورد را درباره افرادی که از آنها دلخوری داريد و قصد کرده ايد 

تا اين کدورت ها را از ميان برداريد با دقت بيشتری انجام دهيد. سالم به کودکان هم می تواند حال شما 
را بهتر کند. باور کنيد. همين امروز که در خانه تان باز شد و کودکی همراه ديگر مهمان هايتان برای عيد 
ديدنی به خانه شما آمد جلوی پاهای اين فرشته کوچک بنشينيد تا هم قد او شويد و به او سالم کنيد و 

اين خاطره خوش را برای او و خودتان ثبت کنيد. 
۳( يک لباس تازه 

بهتر است در يک حرکت شجاعانه مدل لباس پوشيدنتان را البته با مشاوره با يک فرد خوش ذوق تغيير 
دهيد. اين مورد درباره مدل موهايتان هم بسيار صادق است. ممکن است سال های سال مدل موهايتان 
همان که بود. مخصوصا اگر سنتان از ۵0 گذشته باشد! چرا فکر می کنيد تغيير و تازگی برای شما حرام 

شده است؟! اگر اين طور فکر نمی کنيد حتما دستی به سر و روی خودتان بکشيد. 
۴( عکس بگير! 

درست است که اين روزها بسياری از ما يا دوربين داريم و يا گوشی همراهمان دوربين دارد و وقت 
و بی وقت عکس می گيريم اما اين پيشنهاد تازه تر از عکس های تکراری مهمانی و تولد و عروسی است. 
اگر کمی حس هنری و حال و حوصله داريد در اين فرصت تعطيالت شروع کنيد از نزديکانتان عکس 
بگيريد بدون اينکه از آنها بخواهيد تا برايتان ژست بگيرند. مثال 
از مادر در حال آشپزی، از پدر در حال نگاه کردن به تلويزيون، 
از نوه کوچک خانه در حال فضولی در کابينت ها و حتی از آدمی 
که هر روز در آينه می بينيدش از »خودتان«. تجربه جالبی است. 
اين پيشنهاد را جدی بگيريد! حال و هوايتان را عوض می کند و 
خدا را چه ديديد، شايد با همين عکس ها توانستيد در مسابقه ای 
شرکت کنيد و جايزه بگيريد. اصال به سايت عکاسی سر بزنيد و 
به ليست مسابقه ها نگاهی بيندازيد. همه اين مسابقه ها حتی اگر 
زمانشان گذشته باشد سال آينده تکرار می شوند و منتظر برنده 

هستند. چرا شما برنده نباشيد؟ 
۵( همديگر را نگاه کنيد 

بارها و بارها از کنار همديگر گذشته ايم بدون اينکه به همديگر 
امروز چشم های پف کرده  انکار می کنيد؟  بيندازيم. چرا  نگاهی 
خانه  در  پيمان  زدن های  قدم  متوجه  امروز  ديديد؟  را  مريم 
شديد؟ ديديد! ما گاهی سال ها در کنار هم هستيم و يکديگر را 
نمی بينيم، نمی بينيم در ميان موهای پدربزرگ ديگر موی سياهی 
پيدا نمی شود، مادربزرگ پايش را به سختی از اين پله به آن پله 
می کشاند و... خالصه اينکه بياييد به همديگر نگاه کنيم البته نه 
به نيت فضولی و عيب گرفتن بلکه تنها ديدن و دل به حرف های 

هم سپردن. 
۶( دايناسور را قورت دهيد 

تو از پياز متنفری، من از سير، ديگری سال به سال سيب نمی خورد، دوستم از باميه متنفر است، آقا دايی 
بادمجان دوست ندارد اما اين روزهای سال نو فرصت تجربه است. اصال اگر قرار است يک سال جديد 
را شروع کنيد، چرا تجربه های جديد را شروع نمی کنيد، آن هم نه تجربه های خيلی سخت، نه! از همين 
عادت شکنی ها شروع کنيد. امروز پياز بخوريد. توی غذايتان سير بريزيد. بادمجان بپزيد و امتحان کنيد، 
شايد ذايقه تان تغيير کرد و عاشق همه همين ها شديد که از آنها متنفريد. اگر هم نشديد، باز هم تجربه 

می کنيد که واقعا نمی توانيد اين خوراکی ها را به سال جديد راه بدهيد. 
7( مرور بچگی ها 

هيچ  چيز نمی تواند مثل مرور يک خاطره خوب حال بد ما را خوب کند. اين هفتمين پيشنهاد ما است. به 
کتاب بچگی هايتان که عاشقش بوديد يا به فيلمی که آن را می پرستيد، فکر کنيد بعد دنبالش بگرديد. الی 
قفسه کتاب های خانه يا کارتن های زيرزمين و اگر نبود در کتابفروشی ها چون بسياری از کتاب ها تجديد 

چاپ شده اند، آن هم با شکل و نقاشی هايی که داشت. 
۸( خودت را ببين 

خودبين نباش اما خوب خودت را ببين! چگونه؟ اگر به فکر آينه افتاده ای و در راه رسيدن به  آينه هستی 
کامال در اشتباهی چون اين نوع ديدن نيازی به آينه ندارد بلکه می خواهی بدانی ژست کلی بدن تو در 
طول روز و ماه و سال چگونه است. برای فهميدن اين موضوع زمان الزم است که اين روزها فرصت 
خوبی است. برای شروع فکت را شل کن! آفرين، شل تر، شل تر اگر خيلی تغيير در فکتان نداديد خب! 
حالتان خوب است اما اگر متوجه شديد که بی دليل و ناخودآگاه در حال فشار دادن فکتان هستيد بايد 
بگوييم استرس داريد. بعد به پاهايتان نگاه کنيد. اگر گاه و بی گاه آنها را تکان می دهيد و اين حرکت را 
مدام در طول روز تکرار می کنيد، احتياج به تمرين های آرامش بخش داريد. اگر دستتان را مدام روی 
سينه قرار می دهيد و دست به سينه می نشينيد و اين ژست شما شده حتما تمرين کنيد تا چند ساعت 
در روز از اين حالت خارج شويد. چگونه؟ اگر امکان دراز کشيدن روی زمين را داريد، روی زمين دراز 
بکشيد. دست هايتان را باز کنيد و با چشم های بسته پيش خود تصور کنيد داريد گره هايی که در بدنتان 
افتاده را باز کرده و بدنتان را رها می کنيد. با انجام اين تمرين تازه متوجه می شويد چه قدر ناخودآگاه 

به جسم تان فشار وارد کرده و بدنتان را منقبض می کنيد. 
9( بوی خوش خانه 

اگر بوی اسفند بيايد با خودتان چه فکر می کنيد؟ حتما می  گوييد جايی عروسی است. خب چرا در خانه 
شما عروسی نباشد. اگر بوی اسفند را دوست داريد، اين پيشنهاد به کارتان می آيد. کمی اسفند دود کنيد 
و ببينيد چه حال خوبی پيدا می کنيد. اگر هم نه اين روزها تا دلتان بخواهد همه فروشگاه ها کلی عود با 

بوهای مختلف می فروشند که می توانند حال و هوای خانه تان را کلی تغيير دهند. 
10( دفتری برای يادداشت 

اگر از آن دسته افرادی هستيد که مدام سال قبل با خودتان می گفتيد چه قدر بی حواس شده ام و دارم 
آلزايمر می گيرم، امسال اين گونه نباشيد و با حدود ۵00 تا 1000 تومان اين بی حواسی را درمان کنيد. 
چگونه؟ با خريد يک دفترچه برای يادداشت کارهای روزانه! برای تمرين از يادداشت برداری در همين 

روزها شروع کنيد. فردا چه کار داريد؟ کجا بايد برويد؟ به که بايد زنگ بزنيد و... 
11( پيشنهاد رويايی! 

نه کتاب نه فيلم نه دفترچه يادداشت نه خريد لباس تازه نه تجربه يک طعم تازه بلکه يک پيشنهاد رويايی. 
بياييد روزی حداقل ۵ دقيقه چشم هايتان را ببنديد و به همه آن چيزهايی که رؤيايشان را در سر داريد، 

فکر کنيد! وقتی هم بعد از تکرار اين ۵ دقيقه ها روزی رسيد که به رؤيايتان رسيديد ما را يادتان نرود!
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پنج گنج والدين ايده آل
همه  دلشان می خواهد موفق باشند؛ پدر و مادرها بيشتر. ولی بيشتر پدرومادرها حتی موفقيت شان را هم نه برای 
خودشان، که برای تربيت موفق فرزندان شان می خواهند. آنهايی که بچه دار شده اند، می دانند که اين ماجرا چه قدر 
فراز و نشيب و پيچيدگی دارد. هيچ روزی مثل روز قبل نيست و اتفاقا هر چه بچه ها بزرگ تر می شوند ماجراها 

اجتماعی  اينکه خصوصيات فردی و خانوادگی و حتی  پيچيده تر می شود. ضمن 
هر پدر و مادری را نيز بايد درنظر گرفت... حاال سوال اين است که واقعا والدين 
موفق چه ويژگی  هايی دارند؟ آيا برای اين موضوع هم استانداردهايی وجود دارد 
تا بر مبنای آن بتوانيم موفقيت والدين را محک بزنيم؟ آيا موفقيت به معنای کامل 
و بی عيب و نقص بودن است؟ بگذاريد از همين ابتدای بحث يک موضوع را روشن 
کنيم: والدين موفق الزاما کامل ترين، بهترين و بی نقص ترين والدين نيستند. اگر اين 
اصل را قبول کنيم با استرس کمتری بچه داری می کنيم، فرزندان مان را بزرگ و 
راه را برای موفقيت آنها هموار می نماييم. با توجه به اينکه بيشتر جوامع امروزی 
فرزندمحور شده اند، والدين در تربيت به بچه ها دچار استرس فراوانی می شوند 
و فشار زيادی به خود وارد می کنند تا همه چيز خوب پيش برود؛ از انضباط و 
مقررات، تغذيه، مطالعه، تسهيالت آموزشی و امکان استفاده از کامپيوتر گرفته و 

تا همه چيز. امروزه حتی برای شرايط روحی و تغذيه ای مادر باردار هم تعريف های 
خاصی وجود دارد تا پايه های موفقيت کودک قبل از تولدش بنا شود. به همين دليل، والدين گاهی به دليل نداشتن 
اين  و  می دانند  گناهکار  را  خودشان  و  شده  وجدان  عذاب  دچار  بچه ها،  همه جانبه  تامين  برای  امکانات  يا  وقت 
موضوع، فشار روانی وارد بر آنها را بيشتر می کند و صد البته، بچه داری و فرزندپروری را مشکل تر. شايد اگر 
اصولی را به طور کلی در نظر بگيريم معنای موفقيت در بچه داری و فرزندپروری را بهتر درک کنيم. البته شرايط 
والدين کامال متفاوت است و موفقيت نيز به همين اندازه می تواند معانی متفاوتی داشته باشد اما الاقل ۵ اصل کلی 

وجود دارد. يک اصل مربوط به قبل از ازدواج و ۴اصل ديگر مربوط به قبل از فرزنددار شدن است. 
1( ازدواج، موفق شرط اول: 

موفق،  والدين  برمی گردد.  ازدواج  از  قبل  به  حتی  و  بچه دار شدن  از  قبل  به  بچه داری  زمينه  در  والدين  موفقيت 
تربيتی  بتوانند  فکر و سبک زندگی  در  انطباق  بدون  که همسرانی  است  بسيار دشوار  و  دارند  مناسب  ازدواجی 
صحيح ارايه بدهند. مرحله بعدی، زمانی است که آنها قصد دارند صاحب اوالد شوند؛ کاری که نبايد تصادفی و 

بی برنامه باشد و حتی المقدور بايد ۴ اصل زير برايش در نظر گرفته شود: 
۲( انتظارتان را از بچه دارشدن روشن کنيد: 

اين، موضوع مهمی است که اگر بعضی والدين قادر نباشند با گروه سنی خاصی )مثال کودکان( راحت ارتباط برقرار 
کنند، ريشه  مساله را بايد در همان سنين )يعنی دوران کودکی والدين( جستجو و حل و فصل کرد. والدين موفق 
از همان دوران بايد ياد گرفته باشند که مسووليت هايشان را بشناسند، چه طور با استرس برخورد داشته و يا در 
شرايط ناراحت کننده )که در دوران بچه داری بی شمار است( خود را با شرايط وفق دهند. بررسی ها نشان می دهد 
سطح استرس والدين روی کودکان و توانايی بزرگ کردن آنها تاثير به سزايی دارد؛ ضمن اينکه بچه داری کاری 
مادام العمر است و هيچ وقت تمام نمی شود. والدين موفق از قبل ترس هايشان را می شناسند و تمام جوانب زندگی با 

بچه را ضمن بررسی، حل و فصل می کنند )کار، تحصيل، وضعيت تفريحی، مالی، ازدواج و غيره...( 
۳( زمينه خانوادگی را مهيا کنيد: 

والدين موفق از قبل، شرايط خانوادگی خود را بررسی می کنند که با والدين خود يا همسرشان درباره اين موضوع، 
اين  غير  در  باشد.  موجود  بچه دارشدن  برای  مناسبی  تربيتی  و  روانی  فکری،  شرايط  تا  باشند  نداشته  مشکلی 

صورت، ناخواسته و غيرمستقيم بسياری از مسايل و مشکالت را وارد زندگی تان می کنيد. 
۴( پيشاپيش معلوم کنيد که قرار است فرزندتان از شما چه بياموزد: 

ارزش های دينی  پايه ريزی می کنند؛  ارزش های درست  براساس  را  اولويت های زندگی فرزندانشان  والدين موفق 
به  را  باورهايی  و  تفکرات  است چه  قرار  که  و می دانند  کرده  و همگن  با همسرشان هم سو  را  اجتماعی خود  و 

فرزندان شان منتقل کنند. 
۵( از جمع آوری اطالعات غافل نشويد: 

زمينه  اين  در  اطالعات  جمع آوری  به  شروع  بچه دارشدن  از  قبل  موفق  والدين 
می کنند و از منابع معتبر )نه حرف های بی پايه و اساس اين و آن( کمک می گيرند 
تا بدانند در هر دوره سنی خاص بايد با فرزند شان چه برخوردی داشته باشند. 
اين کار تا پايان عمر نيز بايد تداوم داشته باشد؛ يعنی والدين بايد به طور مستمر 
فرزندان شان  روانی  و  جسمی  سالمت  و  رفتاری  صحيح  اصول  و  روش ها  با 
اينکه  از  ندارند و  يادگيری ترسی  از  آشنايی داشته باشند. چنين والدينی هرگز 
نکته ای را در اين زمينه ندانند احساس حقارت يا ناراحتی نمی کنند و اتفاقا با ولع 

زيادی به دنبال يادگيری خواهند بود. 
● والدين موفق 9 ويژگی دارند 

اين  موفق  والدين  اما  پيچيد  والدين  همه  برای  واحدی  نسخه  نمی توان  اگرچه 
خصوصيات را حتما دارند: 

1( ارتباطشان عميق است 
بچه دار می شوند  برقرار می شود. وقتی  از همان سنين شيرخوارگی  فرزندان شان بسيار عميق و  با  آنها  ارتباط 
قبول می کنند که اول پدر يا مادر هستند و بعد معلم، مهندس، کارمند فالن شرکت و ... و برعکس تصور خيلی ها 
که فکر می کنند شيرخوار چيزی درک نمی کند، می دانند که اتفاقا همه چيز توسط کودکان ثبت و ضبط می شود و 
بعدها همان مسايل توسط آنها بروز داده می شود. آنها تمام نيازهای شيرخوار را فراهم کرده و از همان ابتدا به 
او می فهمانند که تنها منبع اعتماد و تکيه گاه او هستند. اين ارتباط عاطفی عميق به اين صورت پايه ريزی شده و 

برای هميشه باقی می ماند. 
۲( نيازهای فرزندشان را می شناسند 

برای فرزند صرف  بايد  امکانات، جايگزين وقت و زمانی که  آنها خوب درک می کنند که هيچ گاه مسايل مالی و 
کنند، نمی شود چون پول، پيشرفت شغلی و تحصيلی قابل  جبران است اما هر دوره عمر فرزندان با خصوصيات و 
نيازهای ويژه، اگر ناديده گرفته شود اصال قابل جبران نيست و صدمات وارده به دليل کمبود وقت و يا بی توجهی 

والدين، می تواند عواقب ناگوار، پيچيده و غيرقابل جبرانی به بار بياورد. 
۳( حمايت می کنند، ادعا نمی کنند 

بهترين  و موثرترين کارها را به عنوان يک حامی و پشتيبان خوب برای فرزندشان انجام می دهند اما قبول می کنند 
که خودشان هم نقايصی دارند. به اين ترتيب، راه را برای رفع نقايص خود بازمی گذارند و با اين روحيه، فرزندشان 

هم در اين موارد، آنها را می بخشد. 
۴( آنها می دانند که »دوصد گفته چون نيم  کردار نيست« 

می دانند برای بچه ها، رفتار و عملکرد بهتر از گفتار و نصيحت است. سخنرانی و سرزنش به ندرت در بچه ها )در 
سنين مختلف(، تاثير می گذارد. در عوض رفتار والدين پيامی واضح و رسا به همراه دارد. در گفتار و رفتار اين 

والدين صداقت و مهربانی وجود دارد و فرزندان شان نيز همين  گونه بارمی آيند. 
۵( اول گوش می کنند، بعد حرف می زنند 

قبل از آنکه حرف بزنند به صحبت های فرزندشان گوش می کنند. هر چه بيشتر گوش می کنند فرزندشان بيشتر 
برايشان تعريف می کند و اين يک مکالمه موثر محسوب می شود. آنها می دانند که اعتماد به نفس، سنگ بنای سالمت 
عاطفی و روانی است و فرزندشان در صورتی اعتماد به نفسی محکم و پايدار پيدا می کند که خودش انتخابگر باشد 
و تحت نظارت والدين، خودش تصميم بگيرد. وقتی می خواهند رفتار منفی او را تصحيح کنند الاقل دو رفتار را 

پيشنهاد می کنند تا خودش انتخاب کند. 
۶( درست تنبيه می کنند 

آنها معتقدند که موثرترين تنبيه، عدم تاييد فرزند )البته به صورت موقت( است که هميشه بايد همراه با توضيحات 
کافی به فرزند باشد که چرا اين عدم تاييد به وجود آمده و راه رفع آن چيست. 

7( زياد حرف نمی زنند 
به سواالت فرزندشان با توجه به رده سنی و درک او پاسخی ساده و صحيح می دهند و معموال از مباحثه طوالنی 
خودداری می کنند؛ يعنی در هر سن، اطالعاتی متناسب به فرزندشان ارايه می دهند و خوب می دانند که ريختن يک 

بشکه چای در يک فنجان کاری بيهود است! 
۸( حد خودشان را می  شناسند 

به اين موضوع توجه دارند که فرزندشان در طول زندگی خود روابط بسياری برقرار می کند؛ با دوستان، معلمان، 
فاميل و ... حتی اگر در دوره ای خاص اين روابط ويژه تر شود باز هم درنهايت، اين پدر و مادر هستند که جايگاه 
خاصی در ذهن او دارند که دايمی است. به همين دليل روی نقش خود دقت بيشتری کرده و آن را محکم  حفظ 

می کنند. 
9( دنبال تشکر نيستند 

گاهی  و  سخت  بسيار  بچه داری  چه  اگر  نيست.  والدين  زحمات  جبران  مسوول  فرزندشان  که  می دانند  آنها 
طاقت فرساست و ترکيبی از لذت ها و ناراحتی هاست اما آنها از اينکه به وظايف شان درست عمل کرده و فرزندانی 

سالم، عاقل و بادرايت بار بياورند احساس رضايت و خشنودی می کنند و از آنها توقع جبران ندارند.
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جدول و سرگرمی

یکی از طرفین بازی را شروع می کند و در 
3 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qc3+      Kb5  Qb4+      Kc6   Rc2++ or 
Rc2+       Kb5   Qb3+      Ka5   Qb4++ or 

 سفید بازی را شروع می کند و در2
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

فال هفته

متولدين فروردين: برای بسياری از متولدين 
اين ماه استراحت و در صورت امکان سفرهای کوتاه 
و  خستگي  با  آنها  روحيه  که  چرا  ميشود  توصيه 
فعاليتهای  ميشود  سبب  و  نيست  هماهنگ  يکنواختي 

فکری و کاری شان تا حدودی کاهش يابد. 

متولدين ارديبهشت: متولدين اين ماه نبايد    
آدمها  بعضي  به  نسبت  کينه  احساس  بدهند  اجازه 
و  دلخوری  يا اصوال”  و  بگيرد  در وجودشان ريشه 
اثر  اجتماعيشان  کردار  و  رفتار  در  ناراحتيهايشان 
بگذارد. چرا که اينگونه مسائل گاه چنان عميق ميشود 
که بروی زندگي و کار و روابط با اطرافيان تاثيری 

منفي برجای ميگذارد. 

متولدين خرداد: بسياری از خانمهای متولد 
اين ماه بخاطر ضربه های عاطفي و احساسي که طي 
سالها به آنها وارد آمده، نسبت به مسائل احساسي، 
اين صفت  البته  اند،  بسيار وسواس و سختگير شده 
در حد معقول قابل تائيد است ولي وقتي مرز منطق را 

ميشکند دردسر ساز خواهد بود. 

  متولدين تير: سختکوشي و تالش در جمع 
آدمها  اين  اغلب  دارد،  بااليي  درجه  ماه  اين  متولدين 
و  نمي هراسند  پياپي  موانع و شکست و سدهای  از 
بهمين جهت با وجود مشکالت به پيروزی کامل دست 
ماه  اين  متولد  مادرهای  و  پدر  اغلب  به  بايد  مييابند. 
آفرين گفت چرا که با هشياری روابط خود را با بچه 
ها صميمانه محکم ساختند و باصطالح آينده خود و 

آنها را با چنين روابطي تضمين نمودند. 

از  بسياری  اينکه  ضمن  مرداد:  متولدين   
امر زناشوئي  به تشکيل خانواده و  ماه  اين  متولدين 
اهميت ميدهند، معدودی نيز بدليل خاطرات ناخوشي 
که از گذشته دارند ، از هر گونه وصلتي پرهيز دارند 
، بهر حال شانس سروسامان گرفتن برای متولد اين 

ماه وجود دارد. 

و  کاری  مسائل  برای  شهريور:  متولدين 
شغلي، متولدين اين ماه هميشه در انتظار رويدادهای 
مرحله  از  اگر  البته  و  هستند  انگيزی  هيجان  و  تازه 

رويا خارج شود، کارساز و مثبت است. 

و  آرامش  آمدن  بدست  مهر: شايد  متولدين 
خوشبختي امروز برای اغلب متولدين اين ماه آسان 

بسياری  های  نشيب  و  فراز  از  که  چرا  است،  نبوده 
اند بهمين  داده  به سختي های فراواني  گذشته و تن 
جهت بايد برای حفظ آن کوشش کنند و برای پايداری 

اش انديشه های تازه بکار گيرند. 

خيلي  در  لجاجت  و  يکدنگي  آبان:  متولدين 
گاه  عده  اين  ميخورد،  بچشم  ماه  اين  متولدين  از 
شانسهای بزرگ زندگي خود را بدليل همين لجبازيها 
از دست ميدهند در حاليکه بايد بخود آيند و عاقالنه 
درباره مسائل خود تصميم بگيرند و با دورانديشي با 

آينده نگاه کنند.

نفری  چند  حاليکه  در  آذر:  متولدين   
ماه  اين  متولد  خوشبخت  های  زوج  ميان  ميکوشند 
جدائي بياندازند و ظاهرا” در قالب دوست مرتب در 
هستند،  شان  ذهن  نمودن  مسموم  و  بدگوئي  حال 
شناسائي  را  عده  اين  هشياری  با  اغلب  خوشبختانه 

کرده و خط بطالن بر حرفها و نظراتشان ميکشند .

مالحظه  و  پاکدلي  و  نجات  دی:  متولدين   
شده  ماه، سبب  اين  متولدين  اغلب  روحيه  در  کاری 
آنها دو نوع زندگي را تجربه کنند، ابتدا گروهي عميق 
آنها را ميشناسند و هماهنگ با آنها پيش ميروند، بعد 
گروهي که از اين امتيازات انساني آنها سوءاستفاده 
کرده و مرتب از آنها بهره برداری به نفع خود ميکنند 
در حاليکه روابط دوستانه و صميمي در جمع متولدين 

اين ماه ديده ميشود. 

از  بسياری  شانس  اگر  بهمن:  متولدين   
برايشان  از هر سويي  و  است  بلند  ماه  اين  متولدين 
اخالق  روحيات،  در  بايد  ميرسد،  اميدبخش  پيامهای 
چرا  کرد،  اجتماعي شان جستجو  عملکرد  اصوال”  و 
که در اغلب آنها روحيه سياست مابانه و حساب شده 

موج ميزند. 

متولدين  بخواهيم  اگر  اسفند:  متولدين   
و  پر تالش  گروه  ابتدا  بايد  کنيم  بررسي  را  ماه  اين 
سختکوش و خستگي ناپذير را کنار بگذاريم و بعد به 
بقيه بپردازيم که گروهي راحت طلب و رويائي هستد، 
اين گروه اصوال” زندگي خود را طي سالها باخته اند 
و حتي تجربه های تلخ ديروز نيز آنها را تکان نداده 

است.
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 فروش و نصب برنامه 
هاى جديد کامپیوترى

XPويندوز ويستا، ويندوز 

Microsoft Office ،آنتی ويروس و فايروال
و انواع برنامه هاى

کاربردى و آموزشی ديگر 

با قیمت مناسب در محل کار و منزل
۰7 ۸۸ ۹۹ 77 ۶۲3

سوپر ياس بیرمنگام 
سوپر قنادى ياس 

عرضه کننده مرغوب ترين اجناس ايرانی و ترکی و افغانی 
و کرد را با نازلترين قیمتها به دوستان عزيز 

ما تنها به فروش نمی انديشیم کیفیت و سرويس ما را از 
دوستان خود جويا شويد

مفتخريم که سرويس خود الگوئی براى ديگران قرارداده 
ايم 

نقل و انتقال سريع ارز با بهترين قیمت از انگلستان به 
سرتاسردنیا و بالعکس

 ما هرگونه سوغات ايرانی شما را با بهترين قیمت خريداريم 
گزکرمان 4.4۹پوند
چاى احمد ۲.15پوند

چاى دو غزل ۲.15 پوند
ترشی مخلوط ۰.۹۹ پنس

قند ۰.۹۹ پنس
آبلیمو يك و يك ۰.۹۹ پنس 

شیرينی تازه 5.4۹ پوند
برنج میهن 1۰ کیلوگرم : 1۹.۹۹ پوند
برنج مختار1۰کیلوگرم:1۸.۹۹پوند

زعفران گلستان :1.۹۹ پوند 
نانوائی ياس طبق معمول همیشه با انواع نان داغ در خدمت مشتريان 

گرامی می باشد 
همچنین کبابی ياس با انواع کبابهاى خوشمزه هفت روز هفته در 

خدمت هموطنان عزيز می باشد 
مديريت ياس نوروز را پیشاپیش به خدمت فارسی زبانان عزيز 

شادباش می گويد . 
با خريد باالى ۲۰ پوند سی دى و دى ودى مجانی دريافت کنید . 

ساعت کار ياس 7روز هفته از ۹صبح تا 
11شب

58CEPA HALL SMATHWICK BIRMINGHAM B66 4PB

01215650100

تايتانیك دوباره زنده می شود
کشتی تايتانيک که 90 سال پيش در اولين سفر دريايی خود به شکل تراژيکی غرق شد، 
بار ديگر ياد و خاطره خويش را از ورای برپايی نمايشگاهی در موزه تاريخ آيداهوی 
طبقه  راهروهای  برنجی  نرده های  آثاری همچون  نمايش  بر  می کند.عالوه  زنده  آمريکا 
گران قيمت کشتی، بازديدکنندگان فرصت مناسبی برای شنيدن داستان هايی از مسافران 
نجات يافته و حتی غرق شده اين کشتی خواهند داشت. بازگو کردن تاريخچه اين کشتی 
از آغاز ساخت آن در سال 1907 و غرق شدن تراژيک آن در آوريل سال 191۲ بخشی 

ديگری از قسمت های اين نمايشگاه خواهد بود.
به گفته يکی از مقامات موزه تاريخ آيداهو، يکی از جذاب ترين بخش های اين نمايشگاه، 
قسمت  نمايش يادداشت های به جای مانده از مسافرانی است که با وجود غرق شدن نيز 
در شرايط سالمی قرار داشتند. نمايشگاه کشتی تايتانيک تا پنجم ماه مارس به نمايش 

آثار و اشيای اين کشتی عظيم غرق شده خواهد پرداخت. 

Qualified and an experience Iranian chef 
required in Glasgow Scotland.

Please contact  on : 0779527 8989.
Excellent rate of pay to right chef.
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نیازمنديها

تمیزکردن پنجره و نظافت منزلتان را 
به ما بسپاريد 

۰77353۰۲۰۶7

به ياد داشته باشید فقط از صرافی هاى معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

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

پرشين چاپ ميشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  اين  ی  وظيفه  که  آنجايی  از 

باشد، لذا مسئوليتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش هاى مقتضی ، اطمینان الزم را از 
صحت ادعاى آگهی دهندگان به دست آوريد.

اتومبیل
گلف دارک بلو  مدل 

۲۰۰۲
079۵۶۶۶۴۴۳1

واکسال وکترا ديزل سیلور 
اتوماتیك مدل ۲۰۰7

079۵۶۶۶۴۴۳1

تعدادى انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

۰7۸۸۸۸۰۸۰7۹
گلف سیلورمدل۲۰۰4

079۵۶۶۶۴۴۳1

لوله کشی 
ساختمان 

جواد 
۰7۸۹4۸۶۲۶1۹

سوزوکی سیلورمدل 
۲۰۰3

079۵۶۶۶۴۴۳1

آموزش

بنز  اى کالس سیلورمدل 
۲۰۰3

079۵۶۶۶۴۴۳1

بنز سیاه  رنگ مدل ۲۰۰5
079۵۶۶۶۴۴۳1

متروپوليتن کار 
سرويس

۰۲۰۸۹۲345۶

تويوتا سیلور مدل ۲۰۰1

079۵۶۶۶۴۴۳1

پژو 3۰۶ سیلورمدل۲۰۰4

079۵۶۶۶۴۴۳1

حمل و نقل

رنو مشکی مدل ۲۰۰4

079۵۶۶۶۴۴۳1

ريکاورى تی   بی 
۰۲۰۸44۹۰۶۶۰

آموزش ۳ دی مکس و 
انيمشن

0779۶7۵17۶7

کارت ويزيت سربرگ
۰۲۰۸453۰37۰

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

۰7733113137

آموزش فتوشاپ
077۳۳11۳1۳7

آموزش ويولون

07۵11۸1۲0۶9

تدريس 
خصوصی رياضی 
در تمام مقاطع 

توسط دانشجوى 
مهندسی

با قیمت بسیار 
مناسب

۰75157۰4۲4۲
 

آموزش کامپیوتر

07909۸۵701۲

تعمیر کامپیوتر در 
محل

07909۸۵701۲

تعمیر لپ تاپ
077۳۳11۳1۳7

طراحی وب 
سايت  

از  مجرب  کادری  با 
فارغ  دانشجويان 

التحصيل دانشگاه لندن 

۰7۸۲۸۶۹7۶۸1

تايپ فارس و انگليسی 

07۹0۹8۵7012

آموزش فتوشاپ

07909۸۵701۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ريکاورى 
07۸۸۶۳۸۸۶۵7

چاپ

تدريس

MAN AND VAN
حمل و جابجائی اثاثیه منزل و کلیه قطعات به 

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترين قیمت

Full Insurance

۰7۹74۶۰۶۸3۶

مکانیك سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهاى

 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: ۰75۹4347۹73

خدمات ساختمانی 
نقاشی ساختمان ، 

جوشکارى ، ساخت درب 
و پنجره و نرده ، نجارى 
نصب هواکش پیتزائی 

۰75۰۰۶7۹571

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

حسابدار

تعمیر 
کامپیوتر و لپ 

تاپ در محل
۰7۹۰۹۸57۰1۲

 مغازه فروشی
Kingston-Surbiton
Pizza-Restaurant

 با موقعیت عالی با در آمد
4۰۰۰ پوند هفتگی

۰77۲35۶۹7۹۰

خدمات ساختمانی 

 نقاشی ساختمان
 پارکت

۰7۸۹4۸۶۲۶1۹

آموزش فتوشاپ

07909۸۵701۲

تعمیر لپ تاپ
077۳۳11۳1۳7

تعمیر کامپیوتر در 
محل

07909۸۵701۲

fish & chips
و پیتزايی در گريد بار 

بیرمنگام 
فروش يا اجاره 

۰7۹1۲۹۸4۶۹۸
۰7745۶1555
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شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

شماره تلفن هاى ضرورى در لندن
اورژانس         999

 کانون ايرانيان                                   0۲07700717۴
کانون ايران                                             0۲0۸7۴۶۳۲۶9 
جامعه ايرانيان                                         0۲0۸7۴۸۶۶۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 009۸۲1۶70۵011-7
سفارت ايران در لندن                               0۲07۲۲۵۳000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸۴۵۶00091۴ 
اطالعات پرواز هيترو            0۸7000001۲۳ 
دفتر ايران اير هيترو            0۲0۸۵۶۴9۸0۶
فرهنگسرای لندن                                   0۲0۸-۴۵۵۵۵۵0

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    0۲07۶۲00100

رستوران اپادانا                                0۲07۶0۳۳۶9۶ 
رستوران اريانا                                        0۲07۲۶۶9۲00

رستوران البرز                                    0۲07۶0۲90۴0 
رستوران الونک 1                             0۲07۶0۳11۳0
رستوران الونک ۲                                    0۲07۲۲90۴1۶ 
رستوران بهشت                                      0۲0۸9۶۴۴۴77
رستوران پامچال                                     0۲0۸۲0۳9۵9۵
رستوران پاپيون                                      0۲0۸۴۵۸90۸۳
رستوران پاتوق                                       0۲07۲۶۲۴01۵
رستوران پاريس                                      0۲07۲۸9۲0۲۳
رستوران پرشيا                                       0۲0۸۴۵۲9۲۲۶
رستوران پرنس علی                                0۲07۲۵۸۳۶۵1
رستوران حافظ)1(                                   0۲07۲۲99۳9۸

رستوران حافظ)۲(                                   0۲07۴۳1۴۵۴۶     
رستوران ديار                                         0۲0۸9۲097۴۴ 
رستوران ژينو                                         0۲0۸۸۴717۴0 
رستوران شبهای  شيراز                            0۲0۸۳۴۶۵۵9۲

رستوران کندو                                         0۲077۲۴۲۴۲۸    
رستوران صفا                                         0۲077۲۳۸۳۳1
رستوران کلبه                                         0۲0770۶۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       0۲0۸۵۶۳7007
رستوران نيمکت                                      0۲0۸۸۸9۶9۸9
رستوران ياس                                         0۲07۶0۳91۴۸
رستوران فرشاد                                      0۲0۸99۸90۸0
رستوران صوفی                                      0۲0۸۸۳۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        0۲0۸۸۳۸0007  
رستوران اريانا                                      0۲07۲۶۶9۲00 

رستوران ايتاليايی                     0۲0۸۳۴9۴۴00     
رستوران صدف                                      0۲07۲۴۳۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    0۲07۶0۳۲۳79  
رستوران ليدو                                         0۲0۸9۵۲۴7۴۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 
آران                                      0۲0۸۴۴۵۵77۵  
اهواز                                            0۲0۸77۸۵۳۶1
انزلی                                        0۲0۸۴۵۸1۲۲1
انجمن زعفران                              0۲0۸۴۵1۶۶1۶
بهار                                         0۲07۶0۳۵0۸۳
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سارا               0۲07۲۲9۲۲۴۳
ستاره                                      0۲0۸۸۶۳۵۲۵1
ساواالن                                                  0۲0۸۳۴7۸۸۲۲
سپيد                                       0۲0۸9۶97970 

سليمان                                             0۲07۶۲۴۲9۵7 
سهند                                                   0۲0۸۳۴۳۳۲79 
سرور                                                0۲0۸97۴۶0۸۸ 
سيب                                                  0۲0۸۳99۲۸۳۲ 
علی                                    0۲0۸۵۶۶9۳۶0 
مازندران                                     0۲0۵799۵00
ماهان                                          0۲0۸9۶۳001۲

منصور                                           0۲0۸9۵۲۵۶۳7 
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هرمز                                                   0۲0۸۴۵۵۸1۸۴
وحيد                                             0۲0۸97۴9997 
قنادی رضا                                0۲07۶0۳09۲۴ 
قنادی عسل                               0۲0770۶۲90۵
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ورزش ايران
رويترز: برکنارى دايی قابل پیش بینی بود

پس از برکناری علی دايی از سرمربيگری تيم ملی، رسانه های جهان به 
تحليل و بررسی تبعات اين اتفاق پرداختند.خبرگزاری رويترز در تحليلی 
در اين مورد نوشت: علی دايی به خاطر کسب نتايج ضعيف از کار خود 
برکنار شد و پس از شکست تيمش برابر بيش از صد هزار چشم متعصب 
و اميدوار پيش بينی می شد که فدراسيون فوتبال ايران چنين کاری کند. 
خبری  نشست  در  دايی  علی  است:  آورده  خود  خبر  ادامه  در  رويترز 
خطاب به خبرنگاران گفت، آنها در جايگاهی نيستند که در مورد ماندن يا 
رفتنش نظر دهند، حال آنکه در تمام دنيا اين خبرنگاران هستند که تفکر 
مردم را به مربيان منتقل می کنند و بدون اظهارنظر شخصی سعی در 
افشای حقايق دارند. رويترز در ادامه نوشت: مهاجم سابق بايرن مونيخ 
آلمان و گلزن بزرگ تاريخ فوتبال ايران در حالی از سمت خود برکنار 
شد که در بازی خوانی تيم حريف دچار اشتباه شد و بازی يک بر صفر 

برده را با شکست دو بر يک عوض کرد.

اخطار فدراسیون کشتی به کشتی 
گیران بی نظم

نايب رئيس فدراسيون کشتی با اعالم اينکه کشتی گيران بی نظم و بی 
انضباط جايی در اردو و تيم ملی کشتی آزاد ايران نخواهند داشت، گفت: 
بر اساس تصميم گيری ها، هر کشتی گيری که نظم اردويی را رعايت 
باشد. صنعتکاران  آزاد داشته  تيم ملی کشتی  تواند جايی در  نکند نمی 
مدال  چند  گيران صاحب  اين کشتی  اگر  که حتی  اين موضوع  اعالم  با 
کرد:  تصريح  خورد،  خواهند  ملی خط  تيم  اردوی  از  باشند  هم  جهانی 
ديگر اجازه نمی دهيم کشتی گيران برای مربيان تعيين تکليف کنند. مدير 
فنی تيم های ملی کشتی آزاد ايران در خصوص کنار گذاشته شدن رضا 
يزدانی دارنده دو نشان برنز کشتی آزاد جهان از اردوی تيم ملی افزود: 
متأسفانه اين کشتی گير، رفتاری را سرلوحه کار خود قرار داده است 
که زيبنده يک ورزشکار ملی نيست. رضا يزدانی يکی از کشتی گيران بی 
نظم اردوی تيم ملی محسوب می شود که همواره بدون توجه به زمان 
برپايی اردو از حضور بموقع در اردوی تيم ملی خودداری می کرد. وی 
تأکيد کرد: حتی اگر اين کشتی گير بار ديگر در اردوی تيم ملی حضور 
گفتنی  باشد.  داشته  آزاد  کشتی  ملی  تيم  در  جايی  تواند  نمی  کند،  پيدا 
است، تيم ملی کشتی آزاد ايران خود را برای حضور در رقابتهای کشتی 
آزاد قهرمانی آسيا که از 1۲ تا 17 ارديبهشت در تايلند برگزار می شود، 

آماده می کند. 

پیروزى ۲نماينده کشورمان در مسابقات بوکس آذربايجان

»مهدی طلوعی« و »مهدی قربانی« با پيروزی بر حريفان خود به ديدار 
نيم نهايی مسابقات بوکس آذربايجان راه يافتند. 

در اين مسابقات و در وزن ۶۴ کيلوگرم، مهدی طلوعی با نتيجه ۶ بر ۳ 
حريف خود از کشور روسيه را شکست داد و در وزن 91 + کيلوگرم 

مهدی قربانی با نتيجه 1۴ بر ،۲ حريف ترکيه ای خود را مغلوب کرد. 
با اين دو پيروزی مدال برنز اين دو بوکسور قطعی شد و برای راهيابی 
خواهند  ديدار  آذربايجان  از  حريفانی  با  بازيکن  دو  هر  نهايی  ديدار  به 
 117 با حضور  گذشته  روز شنبه  از  آذربايجان  بوکس  مسابقات  کرد. 
بوکسور از چهارده کشور جهان در شهر باکو آغاز و تا روز چهاشنبه 
به  بوکسور  هشت  با  کريم  رباط  ساپکو  تيم  دارد.  ادامه  فروردين   1۲

نمايندگی از کشورمان در اين رقابتها حضور دارد.

مذاکره فدراسیون فوتبال با مايلی کهن و قلعه نويی

اين روزها گزينه های مختلفی برای هدايت تيم ملی فوتبال  درحالی که 
مطرح شده است، محمد مايلی کهن از مذاکره مسئوالن فدراسيون با وی 
تيم  هدايت  از  دايی  علی  برکناری  از  بعد  فدراسيون  داد. مسئوالن  خبر 
ملی با سرمربی سايپا وارد مذاکره شده و شرايط وی را جويا شدند. 
در همين حال مايلی کهن در گفت و گو با خبرگزاری فارس اين مذاکره 
را تأييد کرد. گفتنی است يکی از شرايط مايلی کهن مدت قرارداد است 
و او اعالم کرده تنها برای ۳ بازی باقی مانده در مقدماتی جام جهانی 
حاضر نيست هدايت تيم ملی را به عهده بگيرد. در همين حال شنيده شده 
است که فدراسيون فوتبال با امير قلعه نويی نيز وارد مذاکره شده اما 
سرمربی تيم استقالل به دليل در پيش بودن بازی های حساس ليگ برتر 

از هرگونه اظهارنظر به رسانه ها خودداری کرده است.

در پي شکست مقابل عربستان،

سرمربي تیم ملي فوتبال برکنار شد
بر اساس گزارش هاي رسيده در پي شکست سوال برانگيز تيم ملي کشورمان در برابر عربستان سعودي،"علي دايي" سرمربي تيم ملي 

فوتبال کشورمان از سمت خود برکنار شد. 
به گزارش خبرگزاري فارس پس از شکست تيم ملي مقابل عربستان در ورزشگاه آزادي مسئوالن فدراسيون فوتبال تصميم گرفتند علي 

دايي را از سمت خود برکنار کنند.

در عين حال ايرنا نيزبه نقل از يک منبع آگاه گزارش 
داد، در پاسخ به درخواست هاي مردم و به دليل 
در  کشورمان  فوتبال  ملي  تيم  سرمربي  کوتاهي 
انجام وظايف و کسب نتايج ضعيف تيم ملي فوتبال 
از  دايي  علي  جهاني،  جام  مقدماتي  هاي  بازي  در 

سرمربيگري تيم ملي برکنار شد. 

همچنين به گزارش ايسنا، پس از آنکه تيم ملي شب 
گذشته در ادامه  نتايج ضعيف خود در رقابت هاي 
عربستان  برابر  تهران  در  جهاني  جام  مقدماتي 
شکست خورد و شانس خود را براي صعود به جام 
با حضور  ويژه  جلسه   امروز  ديد،  کمرنگ  جهاني 
رييس فدراسيون فوتبال، رييس کميته  تيم هاي ملي 

و به احتمال فراوان علي دايي تشکيل مي شود.
مشخص  که  مي شود  تشکيل  جلسه  اين  حالي  در 
در  تغيير  جلسه  اين  تصميمات  از  يکي  آيا  نيست 

کادر فني هست يا خير.
در  اين  از  پيش  فوتبال  فدراسيون  مسووالن 

گفت وگوهاي مختلف اعالم کرده بودند با هر نتيجه اي که در ديدار ايران برابر عربستان کسب شود، علي دايي همچنان سرمربي تيم ملي 
باقي مي ماند اما، با توجه به فشارهايي که شب گذشته از سوي مردم به فدراسيون فوتبال وارد آمده، بايد منتظر ماند تا مشخص شود که 

سران فدراسيون چه تصميمي را در قبال عملکرد ضعيف تيم ملي اتخاذ خواهند کرد.
ملي  تيم  مقابل  در  ايران  فوتبال  ملي  تيم  جام جهاني ۲010آفريقاي جنوبي،  مقدماتي  هاي  رقابت  در چارچوب  )شنبه شب(  گذشته  شب 
عربستان در يک ديدار پر اشتباه در حالي که با نتيجه يک بر صفر پيش افتاده بود، بازي را با نتيجه ۲بر 1 به حريف سنتي خود واگذار کرد 

تا با اين شکست شانس صعود ايران به جام جهاني کمرنگ شود.
تيم ملي فوتبال ايران از پنج بازي گذشته خود تنها يک برد برابر کره شمالي کسب کرده و برابر کره جنوبي در تهران و مقابل امارات در 
دبي متوقف شده است و شکست برابر عربستان وضعيت تيم ايران را در جدول رده بندي گروه دوم رقابت هاي جام جهاني را بحراني تر 

کرده است. 
به گزارش مهر، در حالي که مسئوالن فدراسيون فوتبال کشورمان امروز نشست هايي را براي تعيين وضعيت کادر فني تيم ملي برگزار 

کردند ، در نهايت علي دايي سرمربي اين تيم به دنبال شکست برابر تيم ملي عربستان از سمت خود برکنار شد.
پس از اين ديدار مردم در شعارهايي خواستار برکناري کادر فني تيم ملي و ايجاد تغييراتي مثبت در تيم ملي فوتبال کشورمان شدند.

فدراسيون فوتبال در حال بررسي گزينه هاي سرمربيگري تيم ملي و جانشيني علي دايي است که هنوز در اين مورد به گزينه نهايي نرسيده 
است.

اطالعيه فدراسيون فوتبال درباره برکناري دايي
در اطالعيه  هيات رئيسه فدراسيون فوتبال آمده است: 

از تيم ملي  ايران اسالمي در حمايت  "هيات رئيسه فدراسيون فوتبال ضمن تقدير و تشکر صميمانه از حضور گرم مردم عزيز و فهيم 
کشورمان و ضمن عذرخواهي از آحاد مردم بدليل عدم کسب نتيجه مناسب در ديدار تيم ملي ايران و عربستان به استحضار مردم عزيز 
کشورمان مي رساند؛ ضمن تشکر و قدرداني از زحمات آقاي علي دايي در طول مدت مربيگري خود که توانست با جوان گرايي، بازيکنان 

ارزنده اي را به فوتبال ملي ايران معرفي نمايد، با تغيير ايشان موافقت به عمل آمد. " 
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ورزشی ايران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

فورالن از اتلتیکو مادريد نمی رود
مهاجم اهل اروگوئه تيم فوتبال اتلتيکو مادريد اسپانيا شايعه جداشدنش 

را از اين تيم تکذيب کرد.
ديه گو فورالن گفت: پيشنهادات زيادی داشته ام؛ اما هيچ يک برای من 
جالب يا در خور توجه نبوده و نمی خواهم اتلتيکومادريد را ترک کنم. وی 
افزود: در اتلتيکو احساس آرامش می کنم و نمی خواهم اين تيم را تنها 
بگذارم. اوضاع تيم اصاًل خوب نيست و ما در اين شرايط نبايد به حاشيه 
باشگاه های منچستر سيتی،  با  فورالن همزمان  بزنيم. وکالی  دامن  ها 

تاتنهام، ساندرلند و آرسنال در حال مذاکره هستند. 

  سرمربی امارات در آستانه اخراج
نتيجه  به  را  باتنی  دومنک  سرنوشت  امارات،  فوتبال  فدراسيون  رئيس 
تيم ملی  از باخت ۲ بر صفر  برابر عربستان مربوط دانست. بعد  بازی 
امارات در پيونگ يانگ شانس آنها برای صعود به جام جهانی کم تر از 
B قرار  انتهای جدول گروه  امتياز در  با تنها يک  اين تيم  هميشه شد و 
گرفت. الرميتی، رئيس فدراسيون فوتبال امارات بعد از بازی گفت: برای 
تا  باتنی  اما  کرد؛  گو خواهيم  و  گفت  بزنيم  اقداماتی  به چه  اينکه دست 
ادامه  بازی روز چهارشنبه با عربستان همچنان مربی خواهد بود. وی 
داد: او همچنين تأکيد کرد فوتبال امارات در حال گذر از شرايط سختی 
است. باتنی فرانسوی بعد از آن مربی تيم ملی امارات شد که برنو متسو 
از اين تيم به قطر رفت. البيان روزنامه اماراتی شکست برابر کره شمالی 
را »سقوط ديگر« ناميد و مدعی شد که بازيکنان تيم ملی برای فرار از 

حذف تالش نکردند.   

تماس موراتی با آگرو
رئيس باشگاه اينترميالن ايتاليا در تالش است تا مهاجم آرژانتينی اتلتيکو 
بگيرد. ماسيمو موراتی می کوشد سرخيو  به خدمت  اسپانيا را  مادريد 
اينترميالن  از  آگرو  بگيرد.  به خدمت  را  مادريد  اتلتيکو  اول  گلزن  آگرو 
به  توجه  با  که  است  کرده  دريافت  يورويی  ۴۵ميليون  پيشنهاد  ايتاليا 
اوضاع اسفناک مالی در تيم مادريدی، احتمال انتقال وی به ميالن زياد 
است. اين در حالی است که بسياری از باشگاه های ايتاليايی با وکالی 
مشترک در حال مذاکره با باشگاه های اسپانيايی هستند و آگرو فرصت 

دارد در زمان موجود بهترين گزينه را انتخاب کند. 

 روز سیاه فوتبال آفريقا

بيونی ساحل عاج  فليکس هوفت  از ورزشگاه  در پی فروريختن بخشی 
در قسمت ورودی ورزشگاه، ۲۲  از هجوم مردم  زياد حاصل  و فشار 

تماشاگر کشته و 1۳۲ تن به شدت زخمی شدند.
با  عاج  ساحل  بازی  در  ورزشگاه  طبقه  از  قسمتی  فروريختن  از  پس 

عنوان  با  حادثه  اين  از  عاج  ساحل  امنيتی  و  فوتبال  مقامات  ماالوی، 
تراژدی قرن در آفريقا ياد کردند. 

اين حادثه تلخ زمانی رخ داد که تجمع مردم در طبقه دوم ورزشگاه برای 
پايکوبی و رقص سنتی ازحد پيش بينی شده فراتر رفت، اما سقف کهنه 
اين ورزشگاه نتوانست پاسخگوی لحظات شاد مردم باشد و آنها را به 
کام مرگ فرو برد. جالب اينجا است که مقامات فوتبال ساحل عاج پيش 
از اين بازی بابت مشکالت ورزشگاه به فيفا هشدار داده بودند. سکوت 
مقامات فيفا در اين ميان قابل تأمل است چرا که اين احتمال وجود دارد 
در جام جهانی ۲010 آفريقای جنوبی نيز چنين تجمعات نامنظمی ديده 

شود. ساحل عاج در اين بازی با نتيجه ۵ بر صفر به پيروزی رسيد. 

چند اپیزود
 نا گفته از 

فعالیت قطبی
حميد احمدی

دوری سی ساله از ايران و رشد و نمو در فضايی 
که کوچکترين شباهاتی به زادگاهش نداشت. ما 
که  کنيم  می  زندگی  ها  امريکايی  شبيه  همانقدر 

عشاير غربی کشورمان به بلوچ های شرق.

اين ساختمان ابعاد مختلفی دارد؛ از يک سو می توان مخروبه 
ای را ديد که حتی برای يک شب هم نمی شود به چشم مامن گاه 
به آن نگريست ، ترس از زنده به گور شدن زير آوارش چنان 
از آن می رسی.  ديگری  بعد  به  بی درنگ  که  فراريت می دهد 
حاال نمای بکری مقابلت قرار دارد که وسوسه حضور در آن 
به  اما  اين همان ساختمان است  بله  کند،  نمی  ثانيه رهايت  يک 
طرز شگفت آوری هر سويش يک آب و هوا دارد. اما آبشخور 
اين همه تنوع در کجاست؟ حتما الزم نيست واو به واو حرف 
های افشين قطبی را رو در روی دوربين "بی بی سی" به تماشا 
بنشينيد تا علت يابی کنيد. برعکس ، شنيدن حرف های امپراتور 
سرخ ،بيشتر تو را از پيدا کردن جواب دور می کند . چرايی بيان 
چند  به  که  اوست  گذشته  در  کاو  و  کند  مسلتزم  ها  آن حرف 

قست تقسيم می شود ؛ 
که  فضايی  در  نمو  و  رشد  و  ايران  از  ساله  سی  دوری   )1
شبيه  همانقدر  ما  نداشت.  زادگاهش  به  شباهاتی  کوچکترين 
به  کشورمان  غربی  عشاير  که  کنيم  می  زندگی  ها  امريکايی 
بلوچ های شرق. صحبت از برتری و رجحان قومی بر قوم ديگر 

نيست بلکه جان کالم، تضاد است؛ ضديت بی پايان. 
۲( ورود نخست به ايران و آغاز کار در محيطی که تنها کور سو 
البته با توجه به   ، خاطراتی از گذشته از آن به جا مانده است 
تغيير نظام ،همان خاطرات رنگ و رو رفته هم ديگر هيچ محلی از 
اعراب نداشت او زمانی از ايران خارج شد که هنوز ارزش های 

امروزی پا نگرفته بودند. 
؛ يک  بود  افشين مرد ديگری ساخته  از  ثانويه که  بازگشت   )۳
سال زندگی برای مردی که در يکی از معتبرترين دانشگاه های 
از  زودتر  خيلی  او  تا  کرد  می  کفايت  بود،  گرفته  مدرک  جهان 

آنچه همه تصور می کردند "ايرانيزه "شود. 
نخست  های  ماه  به  بايد  تنها   ۲ 1تا  فاصله  به  بردن  پی  برای 
سرد  هوای  در  تمرين  از  قبل  بازيکنان  ؛  کرد  اشاره  ورودش 
بهتر است کمی "نوشيدنی آرام" بخورند. اينکه نوشيدنی آرام يا 
همان ما الشعير الکل دار خودمان ،چگونه از فيلتر ذهن مردی 
گذشته است که در ايران مربيگری می کند تنها بيان کننده عدم 
شناخت او از وضعيت امروزی زادگاهش است. اما وضعيت کم 
کم عوض می شود . او نه تنها ديگر چنين گاف هايی نمی دهد 
به شاه  ورود  برای  ،خودش  به شيراز  ورود  بدو  در  حتی  که 
چراغ پا پيش می گذارد اما برخورد مردم حاضر در اطراف حرم 
و هجوم به او فضای غريبی را به تصوير می کشد ؛ با عجله 
به اتوبوس برگشت و به حاج حبيب گفت : باور کن بعضی از 
انها می خواستند...! مدير عامل وقت هم که با خنده بازيکنان و 
همچنين خنده خودش مواجه شده بود با همان حالت گفت : نه 
افشين جان احتماال يکی دو تن از آنها قصد داشتند کيف جيب 

عقبت را بدزدند..! 
زندگی يک ساله در کنار افشين قطبی و حضور ثابت در تمرينات 
و اردوهای اين تيم، زاويه ديگری را از مرد محبوب به نمايش 
می گذارد ؛ اتفاقاتی که اکثر آنها نه قابل نوشتن است و نه می 
توان آن را جای رسمی ای بيان کرد. شايد تنها به درد اين می 

خورند که تو شناخت جامع تری را از او داشته باشی. 
اما هجرت از نقطه ۲ به ۳ با عالئم بيشتری همراه بود ؛ قطبی 
به ايران برمی گردد اما برخالف فصل قبل نه قول قهرمانی از 
زبانش جاريست و نه هنگام گل زدن تا ارتفاع نور افکن ورزشگاه 
می پرد. او کمی تا قسمتی مثل ساير مربيان ما می شود ؛ فحش 
دادن ياد می گيرد ، اعتراض را خوب اجرا می کند ، می داند بايد 
به همراه خود ش دستيار وبازيکن بياورد و مهمتر از همه راه 

ايجاد رابطه با مديا را فرا می گيرد. 
با دانستن چنين اطالعاتی حاال با عينک ديگری به آخرين مصاحبه 
او با بی بی سی نگاه کنيد ؛ حرف های او تقريبا تکراری بود اما 

در دو نقطه فرياد اعتراض ها را بلند کرد ؛ 
1( آماتور بودن فضای فوتبال ما.او زيرک بود و دانست ديگر با 
اين تيم بيمار نمی توان قهرمان شد بنابراين خيلی ساده دست از 
مبارزه برداشت. آيا او دروغ گفته است؟ آيا باند بازی در قشر 
فوتبال ما جريان ندارد؟ اگر چنين است چگونه وزارت اطالعات 
در اولين اقدامش افرادی را دستگير می کند که بيشترين نقش را 
در اتفاقات زير زمينی اين فوتبال داشته اند؟ او گفت باند بازی 
وجود دارد آيا امروز ما می توانيم منکر چنين واقعيتی شويم ؟ 
بله افشين گفت اما به عنوان فردی که يک سال از نزديک او را 

می شناختم، می گويم او هم به نحو ديگری وارد اين بازی ها 
شد. رابطه فوق العاده نزديک مدير برنامه های او- که خواهر 
با  امريکاست-  ايرانی حاضر در  افراد سر شناس  از  زاده اش 
تقريبا  ، فضای  مطبوعات ورزشی  برجسته  از سردبيران  يکی 
امنی را برايش پديد آورد. حتی خواندن ايميلی از سوی قطبی 
به يکی ديگر از سر دبيران معروف ،که همواره از نشريه اش 
بيشترين حمايت ممکن از قطبی می شد ، زاويه ديگری از روابط 
او را بر مال می سازد اما در انتهای نامه باز هم او با زرنگی 
مادرزادی اش می گويد ؛ رابطه من و تو جور ديگری است و 
اين صحبت در صورتی گفته می  از پول را نمی فهمم.  منظور 
تنها   ، نيست  اول  نفر  به بزرگی  دبير مربوطه که  شود که سر 
کوچک بودن جهان را به افشين قطبی متذکر می شود. بله جهان 
کوچک است و اينک حرف های تکراری قطبی در "بی بی سی" 

می تواند دليل تاخت و تاز جديدی باشد. 
۲( مشکوک بودن بازيکنان پرسپوليس مقابل صبا و حمله ۵0 
آيا  ؟  دارد  واقعيت  تا چه حد  فوق  داستان  يوروم.  بانو  به  نفر 
بازيکنانش از قصد با صبا مساوی کردند ؟ اگر حرف او درست 
باشد پس بعد از ديدن فيلم بازی برگشت پرسپوليس و ملوان 
که به برتری انزلی چی ها منتهی شد ، بايد به پيروانی حق داد 
همه را از تيغ تبانی بگذراند. آن دو گل صبا بيشتر مشکوک بود 
يا گل دقيقه نود ميثاق معمار زاده در بازی برگشت پرسپوليس 
و سايپا در ليگ هفتم؟ اين همان زاويه مخروبه ساختمان است 
او  کشد.  می  تصوير  به  آن  در  را  اش  آماتوری  اوج  قطبی  که 
زيرک بود و دانست ديگر با اين تيم بيمار نمی توان قهرمان شد 

بنابراين خيلی ساده دست از مبارزه برداشت. 
درج مصاحبه های فضايی با او در دوبی از يک سو و بی جواب 
، قطبی را مجاب  ايران از سمت ديگر  از  ماندن دليل خروجش 
کرد حدود نيم ساعت از گذشته اش با دوربين بی بی سی بگويد 
حقايق و الف های فراوانی که در هم گره خوردند و دست آخر 
با توجه به بدهکار بودن او به خيلی ها ، حاال همه فقط الف ها 

را می بينند . 
بله او يک جنتلمن بود اما يادمان نرود بدون زيرکی نمی توان 
پايانش  بی  احتياط  به  را  خصيصه  دو  اين  حاال   . شد  جنتلمن 
بيافزائيد ؛ معجون پيش روی شما قطبی است ؛ مردی با دو قطب 

کامال متضاد.
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1۰ جوان 
آينده دار
 در اروپا

پرورش  به  ای  ویژه  توجه  اروپا  در  ها  تیم  برخی 
استعدادهای جوان و تبدیل آنها به ستاره های بزرگ دارند. 
بارسلونا، آرسنال و منچستریونایتد از جمله این تیم ها 
هستند. بازیکنان جوان و نوجوان اغلب به 2 صورت به 

فوق ستاره های دنیای فوتبال تبدیل می شوند. 
-1 آنها در باشگاه های نه چندان مطرح کشورهای صاحب 
سبک مثل هلند یا پرتغال برای خود نامی دست و پا می کنند 
سپس استعدادیاب های باشگاه های بزرگ عملکردشان را 
مورد بررسی قرار می دهند و در زمان مناسب برای جذب 
آنها اقدام می کنند. این بازیکنان با توجه به تمرینات مدرن 
و پیشرفته در تیم های معروف اوج می گیرند و به ستاره 

تبدیل می شوند. 
همان  از  را  استعداد  با  کودکان  ها  باشگاه  از  برخی   2-
تا  دهند  قرار می  فوتبال خود  مدارس  ابتدا تحت پوشش 
استخوانبندی  و  اصلی  ارکان  عنوان  به  آنها  از  آینده  در 
تیم استفاده کنند. ستارگانی مثل رایان گیگز، پل اسکولز و 
دیوید بکهام چنین شرایطی را در منچستریونایتد داشتند.
با اتمام مسابقات مرحله یک هشتم نهایی اروپا برخی از 
بازیکنان جوان فرصت خودنمایی یافتند. در این مقاله به 

بررسی 10 بازیکن بااستعداد این مرحله می پردازیم:

 سرجیو آگرو) آتلتیکومادريد(
وقتی آگرو در روز اول مسابقات ۲ بار و به زيبايی هرچه تمام 
تر دروازه آيندهوون را گشود همه متوجه شده تا چندی ديگر يک 
فوق ستاره جديد متولد خواهد شد. او با انجام بازی های بيشتر 
نشان داد که عملکرد روز اول اتفاقی نبوده است. ديه گو آرماندو 
جوانی،  زمان  در  من  به  او  گفت:»  خود  داماد  مورد  در  مارادونا 
توپ  بردن  جلو  برای  خود  بدن  از  خوبی  به  است.  شبيه  بسيار 
استفاده می کند. البته عالوه بر اين بازيکن ۲0 ساله رائول گارسيا 
به  آتلتيکو  استعدادهای  ، ۲۲ ساله هستند جزو   ۲ ميگل که هر  و 

حساب می آيند.
 سرجیو بوسکتس ) بارسلونا(

سرجيو بوسکتس فرزند کارلس بوسکتس دروازه بان اسبق کاتاالن 
 B ها بعد از اينکه فصل قبل با تيم جوانان بارسلونا قهرمان ليگ
اسپانيا شد روحيه وافری يافت. وی با حضوری مؤثر و گلزنی در 
ليگ قهرمانان اروپا نه تنها جايی ثابت در تيم پپ گوارديوال يافته 
است بلکه کاری کرد که دل بوسکه در ديدار دوستانه انگلستان- 
اسپانيا در ماه فوريه او را به تيم ملی دعوت کند. مدرسه الماسيای 
بارسلونا جايی بود که اين بازيکن در آن پرورش يافت و توانست 
با قدرت بدنی و تکل های قدرتمند خود راهش را به تيم اصلی باز 

کند.
 جانی ايوانس ) منچستريونايتد(

ايوانس ۲1 ساله در فصل جاری به قلب خط دفاعی فرستاده شد. 
عملکرد درخشان او و بازيکنانی چون دارون گيبسون، دنی ولبک 
فابيو نشان داد که شياطين سرخ سال ها  و دوقولوهای رافائل- 
می توانند به يکه تازی خود در جزيره و اروپا ادامه دهند. بازی 
به صورت قرضی در باشگاه هايی چون آنتورپ و ساندرلند کمک 
شايانی به رشد و شکوفايی اين بازيکن نمود و باعث شد به يکی 
از آينده دارترين بازيکنان بريتانيا تبديل شود. او در حساس ترين 
مقاطع فصل به خوبی جای خالی ويديچ و فرديناند را پر کرد و 

اجازه نداد خأل آنها خللی در عملکرد تيم ايجاد کند.
 هالك ) پورتو(

او با توجه به عالقه ای که در دوران کودکی به کارتون هالک داشت 
به اين نام معروف شد. هالک بعد از سپری کردن ۴ سال موفق در 

استقامت  قدرت  دادند.  نشان  تأثيرگذار  و  بازگشت  اروپا  به  ژاپن 
و شوت های سرکش اين بازيکن مدافعين آتلتيکو را بشدت آزار 
داد و باعث شد او را با رونالدو مقايسه کنند .ماريد ژاردل ستاره 
اسبق پورتو در اين مورد گفت:» بسيار قدرتمند است و در سطح 

بااليی قرار دارد.«
هوگو لوريس ) لیون(

به   OGC از  پوند  ميليون   10 مبلغ  ازای  در  را  لوريس  ها  ليونی 
خدمت گرفتند. او به سادگی جای کوپه را پر کرد و با عملکرد خوب 

خود نشان داد که ارزش پرداخت چنين مبلغی را داشته است. عده 
ای اين دروازه بان 1۸۶ سانتی متری را که نوامبر گذشته اولين 
بازی ملی خود را انجام داد با ادوين ون درسار مقايسه می کنند.او 
هر بار که به ميدان می رود بهتر از گذشته کارمی کند. برای مثال 
در ديدار رفت مرحله يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان اروپا ضربه 

ايستگاهی کات دار دانيل آلوز را به خوبی دفع کرد.
 کلوديومارچیسیو )يوونتوس(

طبق استانداردهای اروپا شايد اين بازيکن ۲۳ ساله جوان محسوب 
بازيکنانی چون  که  است  اين کشور طوری  در  اما شرايط  نشود 
مارچيسيو، دسگلی و جووينکو بايد برای بازی در تيم اصلی مدتی 
به صورت  امپولی  در  اتمام دوران حضور  از  بعد  او  کنند.  صبر 
به خودت  را  رانيه ری  نظر  توانست  و  بازگشت  يووه  به  قرضی 
های  توانايی  فيورنتينا  و  ناپولی  مقابل  گلزنی  با  کند. سپس  جلب 
خود را ثابت کرد و باعث شد بانوی پير يک قرارداد تا سال ۲01۴ 

به او پيشنهاد دهد.
 آرون رمزى ) آرسنال(

اين بازيکن ولزی ۲ سال پيش در ۲۸ آوريل ۲007 و در حالی که 1۶ 
سال و 1۲۴ روز سن داشت برای اولين بار در قالب کارديف سيتی 
در ليگ به ميدان رفت. رمزی روند رو به رشد خودرا ادامه داده 
و بعد از ۲1 دقيقه بازی در ليگ قهرمانان مقابل فنرباغچه اولين 
کارلوس  کنار  در  او  ثمر رساند.  به  را  تورنمنت  اين  در  گل خود 

و الجک ويلشير و فران مريدا جزو جوانان آينده دار آرسنال به 
حساب می آيند.

 جوزپه روسی ) ويارئال(
روسی ۳ سال قبل در منچستريونايتد اولين حضور خود در ليگ 
قهرمانان را تجربه کرد اما فقط ۲ دقيقه به ميدان رفت. شخصيت 
اين مورد  در  که ساچی  به طوری  است  کامل  بسيار  بازيکن  اين 
بازيکن  يک  به  تبديل شدن  تمايل و شخصيت  استعداد،  او  گفت:» 
طور  به  جاری  فصل  در  ساله   ۲۲ بازيکن  دارد.«اين  را  بزرگ 

دائم برای ويارئال به ميدان می رود و تا به حال چندبار در ليگ 
قهرمانان گلزنی کرده است.
 ديويد سانتون ) اينتر(

وقتی شما يک راست پای حرفه ای هستيد اما در سمت چپ يک 
باشگاه بزرگ ايتاليايی بازی می کند خواه و ناخواه با پائولو مالدينی 
مقايسه می شويد. سانتون 1۸ ساله که توسط خوزه مورينيو به 
ابايی  باال بودن توقعات هيچ  از  بامبينو« معروف شده است  »ايل 
ندارد.اولين محک جدی او مقابل منچستريونايتد و کريس رونالدو 
بود که به خوبی آن را پشت سر گذاشت به طوری که بعد از بازی 
رفت تحسين هر ۲ مربی را برانگيخت. مورينيو در اين مورد گفت: 
» او تنها يک بازيکن آينده دار نيست بلکه در حال حاضر يک ستاره 

است.«
 سیمائو ) پاناتینايکو (

اين هافبک دفاعی قدرتمند، بسيار آرام و سطح باال بازی می کند. 
در ضمن با پاس های دقيق، مهاجمان را صاحب موقعيت می کند. 
بازيکن  يک  عنوان  به  را  خود  جاری  فصل  ساله   ۲0 بازيکن  اين 
فيکس در ترکيب پاناتينايکو جا انداخت و تقريبًا در تمام بازی های 
اين تيم حضور يافت. او در سال ۲007 از فرووياديو دماپوتو به 
اين تيم آمد و سران پانا تا به حال ۲ بار قرارداد وی را تمديد کرد 

و حقوقش را افزايش داده اند.   
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ورزش
پايان تعطيالت نوروزی

لیگ برتر دوباره 
نفس می کشد

 
تعطيل ليگ برتر فوتبال هم با پايان گرفتن تعطيالت نوروز خاتمه يافت. ليگ برتری ها از روز جمعه 
اين هفته به ميدان می روند. آدينه ای که در پيش است تيم ها برای سی و يکمين بار در طول فصل به 
ميدان می روند، تا پايان فصل بازی های زيادی باقی نمانده است و هر ديدار در باال و پائين جدول 
به نوعی حکم فينال را دارد. اگر تيم ها از شرايط مسابقه دور شده باشند، به طور حتم بازی ها و 

جذابيت رقابت ها دوچندان خواهند شد. اگرچه حساسيت در ادامه کار به اوج خود خواهد رسيد.
نگاه ها به قم

نگاه های  برای حفظ صدرنشينی می جنگد و  تهران  بازيکن خود در  بدون سه  استقالل  هر چند 
بسياری به جدال اين تيم با ملوان است، ولی به نوعی مهمترين بازی در قم انجام می گيرد جايی 
که صبا ميزبان پرسپوليس است. هر دو تيم شرايطی پيدا کرده اند که نسبت به کسب سهميه فصل 
آينده ليگ قهرمانان آسيا اطمينان ندارند و برای همين همه تالش خود را برای به دست آوردن 
سه امتياز اين ديدار انجام می دهند. صبا اگر اين بازی را ببرد ممکن است جای قرمزها را در رده 
چهارم جدول ليگ بگيرد. اين دو تيم در آخرين بازی خود که در ليگ قهرمانان آسيا انجام گرفت 
مقابل حريفانشان تن به تساوی دادند. وينگادا سرمربی تيم پرسپوليس اين مسابقه را يک ديدار 
آسيايی خطاب کرده است. در عين حال فيروز کريمی هم گفته که برای شکست پرسپوليس طرح 

های ويژه ای در سر دارد. محسن ترکی داور اين ميدان است.
در تهران استقالل و ملوان انزلی با قضاوت سعيد مظفری زاده به مصاف هم می روند. آبی ها پس 
از نتايج نااميد کننده در ليگ قهرمانان آسيا حاال چاره ای جز پيروزی در اين ديدار ندارند چرا که 
تساوی يا شکست ممکن است باعث از دست رفتن صدر جدول شود. استقالل در غياب اکبرپور، 
قربانی و نامداری به جنگ انزلی چی ها می رود. در طرف ديگر تيم ملوان که هنوز از حاشيه امنيت 
آنچنانی در جدول برخوردار نيست شايد به يک امتياز اين بازی هم راضی باشد. ذوب آهن که با 
يک اختالف امتياز استقالل را تعقيب می کند جمعه در فوالد شهر پذيرای پيام مشهد است. صلصالی 
تنها محروم تيم اصفهانی است و خستگی خلعتبری و اشجاری به خاطر بازی در تيم ملی نيز نگرانی 
هايی را برای ابراهيم زاده سرمربی اين تيم به وجود آورده است. ذوب آهن مترصد يک لغزش از 
سوی استقالل است تا با غلبه بر پيام به صدر جدول برسد. البته پيام اين اواخر نتايج بهتری کسب 
کرده بود و در اين ديدار هم چشم به حرکات اشپيتم آرفی دارد. رويارويی اين مهاجم با کاسترو، 

گلزن تيم ذوب آهن هم جالب است.
سپاهان، ديگر تيم باالنشين جدول نيز بايد در زمين تيم قعر جدولی داماش به ميدان برود. اصفهانی 
ها برخالف شمالی ها آرزو دارند روز جمعه در رشت باران نبارد چرا که در آن صورت کارشان 
تيم داماش نگران کننده  بسيار سخت می شود. محروميت حاجتی و نظيف کار شايد کمی برای 

باشد. جدال اين دو تيم يک جنگ تمام عيار خواهد بود.
نگرانی مس کرمان

در ساير بازی ها تيم راه آهن شهرری با مس کرمان مصاف می دهد. مس کرمان که ناگهان از رتبه 
سوم جدول سردرآورده است به خوبی می داند حفظ اين رتبه تا پايان فصل چقدر دشوار است. 
راه آهن در زمين خودی به راحتی باج نمی دهد و اين کار تيم پرويز مظلومی را سخت تر خواهد 
کرد. در اهواز جدال استقالل اين شهر با سايپا هم جذابيت های خاص خود را دارد. استقالل به اين 
مسابقه خانگی مثل يک جدال مرگ و زندگی فکر می کند. خداداد عزيزی که در تعطيالت نوروز تيم 
جنوبی را تمرين داده است دوست ندارد در اين مسابقه امتياز بدهد. برق شيراز که حاال با تفکرات 
کربکندی خو گرفته است با يک تيم پائين جدولی به نام ابومسلم بازی دارد. هيچ يک از اين دو 
تيم حاضر نيستند امتياز بدهند. بخصوص برق که ديگر تا سقوط فاصله آنچنانی ندارد. ميزبانی 

ابومسلم کفه ترازو را برای اين تيم سنگين تر کرده است.
پيکان و فوالد نيز در قزوين به مصاف هم می روند. اين دو همسايه جدولی بازی نسبتًا نزديکی 
را برگزار خواهند کرد و باالخره اينکه در شيراز تيم مقاومت ميزبان پاس همدان است. ارکينوف، 
غالمی و غالم نژاد سه نفر از بهترين ياران پاس محروم هستند. با اين حساب بايد روز سختی را 

برای تيم بگوويچ متصور بود.

برترى بزرگان اروپا در انتخابی جام جهانی
در   ۲010 جهانی  جام  مقدماتی  فوتبال  های  رقابت 
 9 های  گروه  در  ديدارهايی  برگزاری  با  اروپا  منطقه 
فرانسه،  آلمان،  تيم های  پيگيری شد که طی آن  گانه 
هلند و اسپانيا برابر حريفان خود به پيروزی رسيدند. 

نتايج کامل بازی ها به اين شرح است:
گروه يک: *آلبانی صفر ـ مجارستان ۳ * پرتغال صفر 

- سوئد صفر * مالت صفر - دانمارک ۳
 *  ۲ سوئيس   - صفر  مولداوی   * دوم:  گروه 

لوکزامبورگ صفر - لتونی ۴
گروه سوم: * ايرلند شمالی ۳ - لهستان ۲ * اسلوونی 

صفر - جمهوری چک صفر
گروه چهارم: * آلمان ۴ - ليختن اشتاين صفر * روسيه ۲ - آذربايجان صفر * ولز صفر - فنالند ۲

گروه پنجم: * ارمنستان ۲ - استونی ۲ * اسپانيا يک - ترکيه صفر * بلژيک ۲ - بوسنی و هرزگوين ۴
گروه هفتم: * ليتوانی صفر - فرانسه يک * رومانی ۲ - صربستان ۳

گروه هشتم: * قبرس ۲ - گرجستان يک * جمهوری ايرلند يک - بلغارستان يک * مونته نگرو صفر - ايتاليا 
۲

گروه نهم: * هلند ۳ - اسکاتلند صفر 

****

 پیروزى پرگل تیم مارادونا
پيدا  پرگل دست  پيروزی  يک  به  ونزوئال  برابر  مقدماتی جام جهانی  در مرحله  آرژانتين  فوتبال  ملی  تيم 

کرد. 
تيم ملی  بامداد ديروز  امريکای جنوبی  در مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جام جهانی ۲010 در منطقه 

فوتبال آرژانتين برابر تيم ملی ونزوئال به پيروزی ۴ بر صفر دست يافت. 
داد و  بوليوی را شکست  نتيجه ۲ بر صفر  با  تيم ملی کلمبيا  اين منطقه  در ديگر ديدارهای برگزار شده 
در  مقدماتی جام جهانی  های  رقابت  ادامه  در  پيروزی رسيد.  به  پاراگوئه  برابر  نتيجه  همين  با  اروگوئه 
آمريکای جنوبی تيم ملی فوتبال برزيل بامداد امروز به مصاف اکوادور رفت و تيم پرو نيز ميزبان تيم 

شيلی بود.

**** 
 قهرمانی دونده های کنيايی 

در رقابت هاى جهانی صحرانوردى
سی و هفتمين دوره رقابت های جهانی صحرانوردی عصر روز شنبه در شهر امان به پايان رسيد و تيم 
های کنيايی سه جام از مجموع چهار جام را به خود اختصاص دادند.در اين رقابت ها که 117 دونده زن 
و مرد جوان و ۲9۳ دونده زن و مرد بزرگسال حضور داشتند رقابت دوندگان سياه اتيوپی، کنيا و در پی 
آنها اوگاندا و اريتره بسيار ديدنی بود.در بخش جوانان و در قسمت زنان گنز باديبابا قهرمان سال گذشته 
پايان گذشت و صاحب  از خط  از ساير دوندگان  ثانيه زودتر  دقيقه و 1۴  با زمان ۲0  اتيوپی  از کشور 
مدال طال شد. در قسمت مردان نيز باز هم دونده ای از کشور اتيوپی مدال طال را به خود اختصاص داد. 
»آيدله آبشه لو« که سال گذشته نايب قهرمان شده بود اين بار با زمان ۲۳ دقيقه و ۲۶ثانيه قهرمان شد. در 
بخش بزرگساالن و در قسمت زنان در غياب »تورنيش ديبابا« قهرمان پرآوازه دوره گذشته اين رقابت ها، 
»فلورنس کيپالگات« از کنيا با زمان ۲۶دقيقه و 1۳ ثانيه تنها مدال طالی بخش انفرادی را کسب کرد. پس از 
او »لنيت ماسای« از کنيا با زمان ۲۶دقيقه و 1۶ثانيه دوم شد و »مسلح ملکامو« از اتيوپی با زمان ۲۶ دقيقه 
و 19 ثانيه سوم شد.در بخش مردان نيز در حالی که جای »بکه له« قهرمان جهان و المپيک در آن خالی بود 
يک دونده اتيوپيايی ديگر به نام »گبرگبرماريام« با زمان ۳۵ دقيقه و ۲ ثانيه اول شد. »موسس کيپسيرو« از 

اوگاندا با زمان ۳۵ دقيقه و ۴ ثانيه دوم شد و »زرسنای تادس« از اريتره سوم شد.
در پايان اين رقابت ها و در بخش تيمی تيم کنيا با ۲۸ امتياز درصدر قرار گرفت و قهرمان شد و تيم های 

اتيوپی و اريتره دوم و سوم شدند.

****

صمیمی ها به دنبال رکورد ۶5 متر
عباس صميمی، قهرمان سابق پرتاب ديسک ايران که اکنون مسئوليت مربيگری برادرانش را بر عهده دارد، 
از تمرين های خوب شاگردانش بسيار راضی است. عباس صميمی قهرمان و رکورددار سابق پرتاب ديسک 
ايران که پس از بازی های المپيک از دنيای ورزش حرفه ای به عنوان ورزشکار کنار رفت، چند ماهی است 
که مربی اختصاصی دو برادرـ پرتابگر ديسکش ـ است. وی بر اساس آخرين روش های تمرين روز دنيا، 
از  اکنون  و  داشته  پاييز و زمستان  ماه های سرد فصول  برادرش در  برای دو  را  ای  تمرين های ويژه 
رکوردهای شاگردانش بسيار راضی است. عباس صميمی اظهار کرد: هم محمد و هم محمود تمرين های 
بسيار خوبی داشته اند. آن ها زحمت های زيادی کشيده اند و فکر می کنم به رکوردهای خوبی برسند. آنها 
در تمرين ها نيز پرتاب های خوبی داشته اند. وی ادامه داد: محمود و محمد به ترتيب سال پيش رکوردهايی 
بيش از ۶۲ و ۶1 متر داشته اند، اما برنامه های من اين گونه است که آن ها بتوانند در رقابت های امسال 
به رکوردهايی باالتر از ۶۵ متر برسند. حال بايد ديد که آنها در نخستين رقابت های سال جاری چه پرتاب 
هايی خواهند داشت. صميمی خاطرنشان کرد: به هر حال ما برطبق برنامه پيش می رويم. مهمترين نيازی 
که داريم، حضور در رقابت های جايزه بزرگ است که اميدواريم اين برنامه ها نيز از سوی فدراسيون 

برای ما هماهنگ شود.
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به دنبال برکناری علی دايی 
صورت گرفت 

رايزنی انتخاب 
سرمربی جديد

تیم ملی
•تصمیم به برکنارى سرمربی 

تیم ملی در نشست فوق العاده 
ظهر چهارشنبه فدراسیون فوتبال 

اتخاذ شد

• کفاشیان،رئیس فدراسیون فوتبال:
ما به همه تعهدات مان در قبال دايی
عمل کرديم و قرارداد او با تیم ملی 

به طور رسمی خاتمه يافت
• انتخاب مربی خارجی براى

تیم ملی منتفی است

• دايی از برگزارى ۲4 بازى رسمی 
ودوستانه به عنوان سرمربی14برد

5 باخت و 5 تساوى داشت و ايران 
در رتبه بندى فیفا 4 پله سقوط کرد

  
 

علی دايی از سمت مربيگری تيم ملی فوتبال برکنار شد. اين جدی 
ضعيف  نتايج  قبال  در  فوتبال  فدراسيون  مسئوالن  واکنش  ترين 
تيم ملی با مربيگری علی دايی بوده است. پيشتر با وجود نتايج نه 
چندان درخشانی که اين مربی به دست آورده بود سران فدراسيون 

ولی  بودند  آورده  عمل  به  وی  از  ای  جانبه  همه  حمايت  فوتبال 
شکست تيم ملی مقابل عربستان و بحرانی شدن اوضاع اين تيم در 

رقابت های انتخابی جام جهانی سبب شد مسئوالن فدراسيون در 
مقابل فشار انتقادها و مردم عقب نشينی کنند و تصميمی اتخاذ کنند 
که شايعه آن بالفاصله پس از باخت 1ـ۲ در بازی شنبه شب بر سر 
زبان ها افتاده بود. جالب اين که علی دايی در نخستين واکنش به 
اين شايعات به خبرنگاران تاخت و با لحنی تند خطاب به آنها تأکيد 
کرد که استعفا نخواهد داد. وی در عين حال در کنفرانس خبری پس 
از بازی با عربستان عنوان کرد که تيمش بازی بسيار خوبی ارائه 
داده و به لحاظ تاکتيکی نيز مشکلی نداشته است. دايی حتی بازی 
بد تيم ملی در نيمه دوم را به طور غيرمستقيم به گردن بازيکنان با 
تجربه تيم ملی انداخت و آنها را محکوم کرد که تيم را به بازی رو 
به جلو وادار نکردند. اين در حالی است که ژوزه پسيرو سرمربی 
پرتغالی تيم عربستان تأکيد کرد: تيم ايران پس از گل خود آشفته 
بازی کرد و هرگز نتوانست مقابل تدابير عربستانی ها واکنش مثبتی 

بروز دهد.
شايعه برکناری علی دايی از صبح چهارشنبه بر سر زبان ها افتاد 
و خيلی سريع دهان به دهان چرخيد. پيش از ظهر چهارشنبه نيز 
منتشر  ايرنا  از  نقل  به  را  خبر  اين  تلويزيونی  های  شبکه  از  يکی 
کرد ولی فدراسيون فوتبال اقدام به تکذيب آن کرد. همزمان منابع 
مختلف خبری در اين باره اخبار گوناگونی را منتشر کردند. حتی 
به  را  گزينه  چند  نام  و  گذاشتند  پيش  پا  ها  خبرگزاری  از  برخی 

عنوان جانشين دايی مطرح کردند که البته هيچ يک از نام های مطرح 
شده به تأييد مقام های فدراسيون فوتبال نرسيد. ظهر روز گذشته 
برگزار شد که  فوتبال  فدراسيون  ای در محل  العاده  فوق  نشست 
علی  بود.  ملی  تيم  از سرمربيگری  دايی  علی  برکناری  آن  حاصل 
کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال که ساعت ۲۳:۳0 شنبه شب در 
اردوی تيم ملی حاضر شد و پس از دلداری دادن به ملی پوشان 
با دايی گفت وگوی نسبتًا طوالنی انجام داد، در خصوص تصميم 
اخير فدراسيون گفت: »شرايط برای تيم ملی بسيار حساس است. 
ما سه بازی رسمی و سه ديدار دوستانه را پيش روی داريم. ما 
به همه تعهداتمان در قبال دايی عمل کرديم. من صبح چهارشنبه با 
دايی تماس گرفتم و از زحمات وی در تيم ملی تشکر کردم. قرارداد 
کفاشيان  يافت.«  به طور رسمی روز گذشته خاتمه  ملی  تيم  با  او 
درخصوص برکناری دايی افزود که اين تصميم همه اعضای هيأت 

رئيسه بود.
 

وی در خصوص انتخاب جانشين دايی خاطرنشان کرد: »با توجه به 
اينکه محدوديت زمانی داريم انتخاب يک مربی خارجی منتفی است. 
در اين وضعيت از بين مربيان ايرانی که شناخت خوبی از فوتبال 
کشور دارند يکی را به عنوان سرمربی تيم ملی انتخاب می کنيم. 
چند گزينه مد نظر ما است که در جلسه بررسی کرديم. افشين قطبی 
مذاکرات  هنوز  اما  است  ايران  ملی  تيم  هدايت  های  گزينه  از  يکی 
ديگر  بردن  نام  از  کفاشيان  است.«  نگرفته  وی صورت  با  رسمی 
گزينه ها خودداری کرد و اين در حالی است که روز گذشته برخی 
منابع از محمد مايلی کهن نيز به عنوان جانشين احتمالی دايی ياد 

کردند. نام امير قعله نويی و غالم پيروانی هم مطرح شده است.
کارنامه دايی

علی دايی که در روز 1۲ اسفندماه سال ۸۶ به عنوان سرمربی تيم 
ملی برگزيده شده بود در اين مدت ۲۴ بازی رسمی و دوستانه را 
به عنوان سرمربی برگزار کرد که حاصل آن 1۴ برد، ۵ تساوی و 
۵ شکست بوده است. عربستان، اسالويا پراگ، اکوادور، گاليسيا و 
بحرين تيم هايی بودند که در بازی های رسمی و دوستانه مقابل 
تيم ايران پيروز شدند. تيم ملی با هدايت دايی برابر امارات، سوريه، 
کويت )دوبازی(، کره شمالی و سنگاپور پيروز شد و مقابل کويت، 
عربستان، امارات، تايلند و کره جنوبی تن به تساوی داد. زمانی که 
دايی هدايت تيم ملی را برعهده گرفت اين تيم در رده ۴1 رنکينگ فيفا 

قرار داشت اما اکنون تيم چهل و چهارم فيفا است.

درگیرى 3 ملی پوش با يك تماشاگر
ديدار تيم های فوتبال ايران و عربستان با حاشيه هايی همراه بود 
با  ملی پوش  بازی سه  پايان  از  بعد  ها  اين صحنه  از  يکی  در  که 
يکی از تماشاگران بشدت درگير شدند و او را مجروح کردند. در 
پايان اين ديدار وقتی بازيکنان داخل تونل منتهی به درب خروجی 
در  که  کرد  فحاشی  به  اقدام  تماشاگران  از  يکی  بودند،  ورزشگاه 
اين بين غالمرضا رضايی، حسين کعبی و سيد مهدی رحمتی با او 
بشدت درگير شدند که در اين درگيری اين تماشاگر از ناحيه چشم 

مجروح شد.
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 16)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO 

IN IRAN
Radio Iran’s programming also consisted of some talk 
shows, soap operas and dramatic readings from Shah-
nameh (the Epics of the Kings) and other interesting 
sources. The dramatic readings from Shahnameh were 
done by Naghals (narrators) and inspired a sense of 
nationalism in the listeners.  Historical events and folk 
stories were presented as radio dramas.  Such programs 
have continued until today with a great number of lis-
teners and are among the most popular radio programs 
in Iran.  The use of sound effects, theatrical reading and 
music adds to the impact of these programs which fills 
the hearts of the listeners with joy or brings tears of sor-
row to their eyes.

In early days of radio in Iran, except for recorded mu-
sic, which were mostly on disc records, programs were 
broadcast live.  The disc records were produced by 
American and European recording companies especial-
ly by RCA Victorola.  Live programming was often ac-
companied by technical difficulties.  Lack of pre-record-
ed programs and inadequate transportation facilities to 
bring the musicians and other related people to the stu-
dio often resulted in interruptions in programming.

In 1049 two Telefunken tape recorders were purchased, 
but because of shortage of tape they could not be used.  
After the World War II numbers of RCA tape recorders 
with wire tapes were purchased.  However, they were 
not dependable and therefore, most of the programs 
were still broadcast live.

The main role of radio programs was to inform and en-
tertain the Iranian people.  Radio Iran from its inception 
has undertaken the important tasks of promoting the 
Iranian culture and creating a sense of liberty, indepen-
dence and mirth.  The programs of Radio Iran during 
World War II and after were designed to maintain the 
neutrality of Iran among the nations of the world.

To be countinued

Achaemenid palaces found in south Iran
Iranian archeologists have unearthed two 2,500 -year-old palaces and 18 columns belonging to the Achaemenid era in south-
ern Iran. 
The discoveries were made in the ancient city of Ramhormoz in Khuzestan Province, according to Iranian cultural heritage 
activists and archeologists. 
The archeologist restored five of the eighteen columns. The other 
columns were destroyed during a road construction project in 
the region. 
Such discoveries strengthen the theory that the site was a part of 
the ancient Shahi Road. Shahi Road was the main road connect-
ing Persepolis to Apadana Palace in ancient Susa in Khuzestan 
Province. 
Once known as the richest city under the sun, Persepolis was 
the ceremonial capital of the Persian Empire, one of the greatest 
powers of the ancient world. 
Darius established Persepolis in 519 BCE as the most magnifi-
cent of the four Achaemenid capitals -- Susa, Ecbatana, Persepo-
lis and Babylon -- which were established in logistically impor-
tant locations to help Achaemenid kings efficiently administer 
their vast empire. 
Susa, located in Iran’s southern province of Khuzistan, was the capital of Elam and the Achaemenid King Darius I. 
One of the world’s oldest-known settlements was possibly founded around 4200 BCE; however, the first traces of an inhab-
ited village date back to around 7000 BCE. 
According to economic policies of Darius the Great, Shahi Road was constructed at length of 2,500 kilometers to connect the 
two capitals of ancient Persia, Susa and Persepolis. 
More than a hundred palaces and caravanserai (roadside inns) were built across the road to support the flow of commerce and 
information. Their strategic use in war times were the main goal to build the road and the settlements. 
The remains of columns were transferred to Ramhormoz Cultural Heritage Office. 

Japanese contest awards Iranian children
Iranian children have collected awards at the 16th World Children’s 
Picture Contest organized by Japan’s IE-NO-HIKARI Association. 
Hamed Tavassoli received the event’s Silver Prize, Sahar Zarei won the 
Bronze Prize and Fatemeh Zare received the Honorable Mention of 
the annual contest. 
Some 51,918 artworks from 67 countries were submitted to the con-
test, 120 of which were announced as winners and 80 of them received 
the event’s Honorable Mention. 
The 6-15 year old participants were asked to submit their artworks 
with a theme of their choice. 
Organizers will collect the award-wining works in the form of a com-
memorative book which will be sent to the participant organizationsThe World Children’s Picture Contest has been held since 
1993 as part of an effort to promote friendship among the children of the world. 

Iran’s ‘Cyanosis’ tops Spanish filmfest
Iranian filmmaker Rokhsareh Qaemmaqami’s Cyanosis has won the best short documentary award of Spain’s 2009 Play-Doc 
film festival. 
The 32-minute animated documentary tells the story of Jamshid Aminfar, a street artist in Tehran, who falls in love with a 
French girl. 

The festival also mounted an exhibition of Aminfar paintings, 
which is his first international exhibition after holding two in Teh-
ran in 2005 and 2006. 
Cyanosis has also received a Certificate of Merit from Finland’s 
38th International Tampere Film Festival, an honorary mention 
from the Leipzig Festival for Documentary and Animated Film, 
and the Silver Nanook award of Russia’s Flahertiana International 
Documentary Film Festival. 

The 2009 Play-Doc’s prize for best feature-length documentary 
went to Mexico’s Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo by Yu-
lene Olaizola, while Slovak filmmaker Juraj Lehotsky received the 
Jury Special Mention for his Slepe Lasky (Blind Loves). 
The 2009 Play-Doc International Documentary Film Festival was held from March 18 to 22 in the Spanish city of Tui in 
Pontevedra, Galicia. 
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Sirjan hosts world’s
 largest Haft Seen
A British Museum staffer says the Shah Abbas: The Remaking 
of Iran exhibition has been well received by Iran enthusiasts in 
London. 

“The exhibition has at-
tracted about 50,000 vis-
itors in less than 40 days 
showing the British are 
very interested in Iranian 
arts and culture,” British 
Museum’s keeper of Mid-
dle East collections John 
Curtis told IRNA. 

Shah Abbas: The Remaking of Iran, kicked off on Feb. 2, ex-
plores the rule and legacy of the Safavid king, Shah Abbas I. 

“The British media provided a full coverage of the exhibition 
and we are glad that the event has been welcomed by the Brit-
ish people and media,” he added. 

“Understanding Iran’s rich cultural and historical heritage is 
very important for the British people and there are countless 
tourist attractions for them to visit in Iran,” said Curtis who has 
visited Iran twice. 

Referring to Isfahan as one of the world’s historical wonders, 
Curtis said the city’s numerous monuments are among Iran’s 
most attractive sites. 

Shah Abbas: The Remaking of Iran demonstrates Shah Abbas’s 
social, religious and artistic influence on his country through 
the gifts he endowed to major shrines in Mashhad, Ardabil and 
Qom, and his capital, Isfahan. 

Shah Abbas is considered one of the most influential Iranian 
kings, who revived the country’s economy by establishing glob-
al trade links between Asia and Europe. 

Iran ‘safe and sound for 
world tourists’ 
An Iranian tourism official has assured tourists and investors 
from across the world that Iran is the most secure country in 
the region. 

The deputy head of Iran Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHTO) affirmed that the country is 
one of the most secure places in the world for tourists. 
“Unfortunately, the Western media publishes negative propa-
ganda against Iran and works to present an untrue image of the 
country,” said Hamid Baqaei. 

He further called on tourists to visit Iran so that they may per-
sonally witness the level of security. 

Speaking at the 2nd conference of tourism investment oppor-
tunities, Baqaei also stressed that Iran has significant tourism 
potential. 
The tourism conference opened in Tehran on Saturday. Nearly 
1,000 domestic as well as 450 investors from 58 countries, in-
cluding the US and France, attended the event to review invest-
ment opportunities in Iran

Iran nuclear plant to 
open for tourists
Iran says it is ready to host tourists who wish to visit its nuclear power 
plant in Bushehr during the Persian New Year holidays. 

Iranian officials seek to highlight their “peaceful” nuclear intentions 
by opening the nuclear installations in southern Iran during Now-
ruz. 

Nowruz marks the first day of spring in the northern hemisphere and 
is the start of the Iranian New Year -- March 21st. 

“Tourists, who are interested in visiting the country’s nuclear site, are 
allowed to visit the facilities during the Nowruz holidays,” Alireza 
Dejband, Secretary of Southern Region at Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization said. 
“The whole plan aims to further highlight the peaceful nature of Teh-
ran’s atomic work.” 
Tehran says the only aim of its nuclear program is to make use of 
the civilian applications of the technology. The US, Israel and their 
European allies -- Britain, France and Germany -- accuse the country 
of pursuing military goals. 
Iran denies the allegation that it is seeking to build a bomb, arguing 
that the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) -- to which it is a 
signatory -- grants it the right to a domestic, civilian nuclear indus-
try. 

Iran to participate in 
MATKA 2009
Iran is to participate in the biggest travel trade event in Northern Eu-
rope and the Baltic region, the 2009 Nordic Travel Fair MATKA. 
Visitors will learn more about Iran’s unique natural, historical and ar-
cheological sites, which have turned the country into one of the most 
attractive tourism hubs in the Middle East. 

Tour operators, travel agencies, museums and national and regional 
tourist offices will present their products and services during the 
event, to be held from Jan. 15 to 18, 2009 in Helsinki, Finland. 
According to the MATKA 2009 website, the event will be held on 
the theme of ‘Our World - Our Responsibility’ to ‘stimulate discus-
sion and strive for a more responsible approach to travel both in the 
industry and among consumers and business travelers.’ 

Organized by the Finish Fair Corporation on behalf of the Associa-
tion of Finish Travel Agents, MATKA 2009 will provide visitors with 
information about international travel destinations. 
The MATKA 2008 travel fair attracted about 85,000 visitors, 16,000 
of whom were travel-trade professionals. 
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