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طال  معامله گران  پیش بیني هاي 
آب  از  درست  باالخره  سکه ها  و 
طال  اونس  هر  قیمت  و  است  درآمده 
همراه  کاهش  با  جهان  بازار هاي  در 
شده است. دست اندرکاران بازار طال 
نیز از همین رو بازهم فتیله معامالت 
انواع  قیمت  و  کشیده اند  پایین  را 
مصنوعات در بازار نامبرده با اندکي 
افت مواجه شده است. اما در حالي که 

قیمت انواع مصنوعات ....

صفحه  10اقتصاد

نگراني جهاني از آزمایش فتیله طال پائین آمد
موشکي کره شمالي 

پوزیتیویسِت 
لندني

صفحه 6سیاست
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هفته نامه پرشین در شهر های منچستر، لیدز، بیرمنگهام و برادفورد هر هفته" روزهای دوشنبه " در دسترس می باشد.

چمدان هاي دالر در
 زیرزمین ریاست جمهوري 

موفقیت  انجام  خبر  اعالم  پي  در   
آمیز آزمایشات موشکي پیونگ یانگ 
گرفت  تصمیم  دیروز  امنیت  شوراي 
گرچه  دهد.  تشکیل  فوري  یي  جلسه 
گزارشي  خبر،  این  تنظیم  لحظه  تا 
دست  به  امنیت  شوراي  مذاکرات  از 
از  حاکي  امر  این  نفس  اما  نیامده 
نگراني جهاني بوده و نشان مي دهد 
آزمایش اخیر کره شمالي کشورهاي 

زیادي را به تکاپو واداشته است.  ...

فلسفه  در  که  پوزیتیویستي  روح 
داشت،  بلندي  طنین  انگلستان  منطقه 
که  درنوردید  را  نوزدهم  قرن  چنان 
بسیاري  توجه  بر  همه جانبه اي  تاثیر 
به  نسبت  منطقه  این  نویسندگان  از 
عقالني«  »باورهاي  و  »شك«  پدیده 
گرچه  دویل  کانن  سرآرتور  گذاشت. 
بود  گوشه گیر  بازنشسته  نظامي  یك 
اما این روح که ریشه هاي عمیقي، در 

رساله هاي دیوید هیوم داشت ...

صفحه 16 موسیقیادبیات

آچارهایی که به هر 
پیچی می خورند

آهنگ  دو  با  که  گروهی   ۷th گروه 
»واست می میرم« و »ستاره« گل کرده، 
به  آنها می گویند آچارهایی که  درباره 
گروه  وضعیت  می خورند.  پیچی  هر 
کرده  فرق  کمی  روزها  آن  با   ۷th
تنوع  شده اند،  دار  مجوز  آنها  است. 
از  و  داده اند  آهنگ هایشان  به  بیشتری 
کلیپ فاصله گرفته اند. خیلی از شبکه ها 
 – می گویند  بعضی ها  که  طور  این   –
می کنند.  پخش  را  کارهایشان  هنوز 

صفحه 4بارسلونا جام قهرمانی اروپا را به خانه برد

دو پاسپورت در یک جیب
مقررات  لیکن  نیست  جرم  ایرانی  اتباع  برای  مضاعف  تابعیت  داشتن 
قانونی کشور برای چنین افرادی محدودیت هایی را در نظر گرفته است. 
تملیکی  های  محدودیت  شود؛  می  تشکیل  گروه  دو  از  ها  محدودیت  این 
و سیاسی. محدودیت تملیکی به این معنی است که کلیه اموال غیرمنقول 
شخصی که دارای تابعیت دوگانه است باید با نظارت دادستان به فروش 
برسد و پس از کسر مخارج فروش الباقی قیمت آن به او مسترد شود. مفاد 
داشته  بیان  اسناد، صراحتًا  ثبت  ادارات  اتباع خارجه  استمالک  نامه  آیین 
اموال  به فروش  باید نسبت  با نظارت مستقیم دادستان  اعالم دولت و  با 
غیرمنقول اشخاص مذکور اقدام شود. محدودیت های سیاسی نیز این است 

که آنها دیگر می توانند به مشاغل دولتی در هر رتبه یی منصوب شوند. 
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یك تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

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

01707827990
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هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ویرایش آنها 

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
Tel/fax: 020 8453 7350

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: 02084537350 - 07811000455

نادر نادرپور

شد  زاده  تهران  در   1308 سال  در  نادرپور 
دبستان و دبیرستان در تهران را پایان برد و در 
پاریس  به  فرانسه  ادبیات  آموزش  برای   1328

رفت پس از چند سال به تهران بازگشت 
در 1343 رهسپار ایتالیا شد و پس از آموختن 
ایتالیایی برای بار دوم به فرانسه عزیمت  زبان 
کرد و پس از 3 سال اقامت در این 2 کشور باز 
به ایران آمد در 1350 باز هم به ایتالیا و فرانسه 

رفت و برگشت 
از  میکرد  کار  زیبا  هنرهای  کل  اداره  در  سالها 
1351 سرپرستی گروه ادب و هنر امروز  سال 
ایران به  تلویزیون ملی  را در سازمان رادیو و 

عهده داشت

چشم ها و دست ها
شب در رسید و ، وحشت آن چشم بی نگاه 

 چون لرزه های مرگ ، تنم را فراگرفت 
در ژرفنای خاطر من ، جستجوکنان 
دستی فروخزید و مرا آشنا گرفت 

در پنجه های وحشی او ماندم از خروش
فریاد من ز وحشت او در گلو شکست 
چشم ستاره ای بدرخشید و ، نور ماه 

 چون تیر در سیاهی چشمم فرو نشست 
یك لحظه ، آسمان و درختان و ابرها 

 در هم شدند و محو شدند و نهان شدند 
یك لحظه ، آن دو چشم گنهکار دوزخی
از پشت پرده های سیاهی عیان شدند 

 چون پرده ای که رنگ بر آن می دود به خشم 
گیتی پر از غبار شد و تیرگی گرفت 

 یك لحظه ، هر چه بود خموشی گزید و مرد 
 گفتی هراس مرگ بر او چیرگی گرفت 

تنها دو چشم سرخ ، دو چشمی که می گداخت 
نزدیك شد ، گداخته شد ، شعله برکشید 
 اول ، دونقظه بود که درتیرگی شکفت 

وانگه ، دو نور سرخ از آن هر دو سر کشید 
گفتی ز چشم مرگ ، زمان ، قطره قطره ریخت 

 در قطره های دمبدمش ، زندگی فسرد 
در نور آن دو چشم که لرزید و خیره ماند 
باز آن دو دست سرد ، گریبان من فشرد 
 در پنجه های وحشی او ماندم از خروش
 فریاد من ز وحشت او در گلو شکست 
چشم ستاره ای بدرخشید و ، نور ماه 

 چون تیر ، در سیاهی چشمم فرو نشست 
نالیدم از هراس و ، در آفاق بی فنا 

گم شد صدای زیر وبم ناله های من 
 ظلمت فرا رسید و نسیم از نفس فتاد 

بشکست در گلوی خموشی ، صدای من 

و باز هم یک ایراني! 
مشاهده  با  وفور  به  اخیر  سال هاي  در 
در  ایراني  مجرب  پزشکان  موفقیت هاي 
خود  به  پزشکي،  جایگاه هاي  رفیع ترین 

بالیده ایم ...
برجسته  متخصص  خدادوست،  استاد   
سمیعي،  پرفسور  و  چشم  بیماري هاي 
و  مغز  جراحان  جهاني  انجمن  رییس 
هستند.  مفاخر  این  از  نمونه هایي  اعصاب 
کلینیك  پیوند  تیم  اعضاي  بررسي  در 
برخورد  دیگر  ایراني  نام  یك  به  کلیولند، 
و  جراح  اقتصاد،  بیژن  دکتر  کردیم: 
دوران  ایشان  عضو .  پیوند  متخصص 
پزشکي عمومي خود را در دانشگاه شیراز 
رزیدنتي،  دوره  طي  از  پس  و  گذرانده اند 
پزشکي  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه  براي 
پیتزبورگ، در موسسه هاي پیوند استرازي 
و موسسه پیوند عضو کودکان به تحصیل 
پیوند  ایشان  تخصصي  زمینه  پرداخته اند. 
موفقیت  آرزوي  ایشان  براي  است.  کبد 

مي کنیم. 

بررسي سینماي 
مستند ایران در لندن 
کنفرانسي  در  ایران  مستند  سینماي   
هایي  فیلم  نمایش  با  لندن،  در  دوروزه 
اسکویي،  مهرداد  اعتماد،  بني  از رخشان 
و...  مختاري  ابراهیم  عبدالوهاب،  محسن 
بررسي مي شود. این کنفرانس دو روزه 
که به بررسي تاثیرات فرهنگي و اجتماعي 
انقالب ایران مي پردازد 15 و 16 خرداد 
ماه برپا خواهد شد. مستندهاي به نمایش 
از؛  عبارتند  کنفرانس  این  در  درآمده 
»روزگار ما« ساخته رخشان بني اعتماد، 
اسکویي،  مهرداد  ساخته  برقع«  پس  »از 
محسن  ساخته  عباس«  حاج  »همسران 
عبدالوهاب، »زنانه« ساخته مهناز افضلي، 
محمدرضا  ساخته  مه«  در  وگو  »گفت 
ساخته  گذشته«  در  یي  »خانه  مقدسیان، 
»سیانوزه«  میرطهماسب،  مجتبي 
»مکرمه؛  مقامي«،  قائم  »رخساره  ساخته 
ابراهیم  ساخته  رویاها«  و  خاطرات 
مجتبي  ساخته  زمینه«  »صداي  مختاري، 
»طرقه«  فیلم  همراه  به  میرطهماسب 
ساخته محمدحسن دامن زن به نمایش در 
مي آیند. در این کنفرانس پیشرفت عرصه 
موسیقي،  مانند  هنري  و  فرهنگي  هاي 
اینترنت، فیلم و عکاسي در ایران طي سه 
فعاالن  از  جمعي  حضور  با  گذشته  دهه 
و  معاصر  هنرهاي  حوزه  سرشناس 

رسانه مورد بررسي قرار مي گیرد.

بارسلونا جام قهرمانی اروپا را به خانه برد
تیم بارسلونا در یك بازی پرهیجان و تماشایی در رم پایتخت ایتالیا با پیروزی بر منچستر یونایتد قهرمان 
جام قهرمانان اروپا در سال  2009 شناخته شد. گلهای بارسلونا را در این دیدار ساموئل اتوئو و لیونل مسی 
به ثمر رساندند تا بارسلونا در مهمترین رقابت باشگاهی اروپا با نتیجه دو بر صفر، شیاطین سرخ را مغلوب 

هنر بازی خود خود کنند. 
بازی با حمالت منچستریهای سفیدپوش آغاز شد. منچستر یونایتد که مدافع عنوان قهرمانی جام قهرمانان 

اروپا بود قصد داشت با پیروزی در فینال این رقابتها یك رکورد را برای خود ثبت کند.
بازی در همان دقایق اولیه با حمالت وین رونی آغاز شد اما ساموئل اتوئو بازیکن بارسلونا در دقیقه نهم بازی 

گل اول بازی را برای تیم کاتاالنها به ثمر رساند تا طرفداران بارسلونا غرق در شادی شوند. 
بعد از این گل، نبض بازی در دستان تیم اسپانیایی بارسلونا قرار گرفت و مهاجمان بارسلونا از جمله لیونل 

مسی حمالت متعددی را روی دروازه منچستریها تدارک دیدند. 
بازی بعد از چند حمله خطرناک بازیکنان بارسلونا که در میانه میدان، بازی بهتری از خود ارائه می دادند به 
صورت پایاپای ادامه یافت. در دقایق آخر نیمه اول بازی این بارسلونا بود که دوباره حمالتی را روی دروازه 
تیم منچستر یونایتد تدارک دید اما بازی در نیمه اول با گل ساموئل اتوئو یك بر صفر به سود بارسلونا پایان 

یافت. نیمه دوم بازی با حمالت تند و تیز بارسلونا آغاز شد. 
در دقیقه سوم نیمه دوم، هانری بهترین فرصت گلزنی را از دست داد و ون درسار توانست در یك موقعیت 

تك به تك، ضربه بازیکن بارسلونا را تصاحب کند. 
در دقیقه 52 بازی نیز بارسلونا صاحب یك ضربه پشت دروازه شد که تیر عمودی دروازه منچستر، ناجی 
ضربه دقیق ژاوی شد. بعد از این دقایق پر التهاب، بازی متعادل در جریان بود تا اینکه لیونل مسی بازیکن 
آرژانتینی تیم بارسلونا روی یك ضربه بسیار راحت و دقیق در دقیقه ۷0 بازی، دروازه منچستر یونایتد را 

برای بار دوم باز کرد. 
به محض به ثمر رسیدن این گل و در دقیقه ۷1 بازی، رونالدو بازیکن منچستر یونایتد یك فرصت عالی گلزنی 

را در محوطه جریمه تیم بارسلونا از دست داد. 
منچستر  بان  دروازه  و  داد  از دست  را  بارسلونا  برای  گلزنی  یك فرصت مسلم  پویول  بازی،   84 دقیقه  در 

توانست ضربه پویول را مهار کند. 
و به این ترتیب تیم بارسلونا قهرمان جام قهرمانان اروپا در سال 2009 شناخته شد و یك افتخار دیگر را نیز 

به آرشیو افتخارات خود در قاره سبز اضافه کرد. 
110 میلیون یورو به عنوان جایزه برای تیم اول جام قهرمانان اروپا در نظر گرفته شده است. برای تیم دوم این 
جام نیز 65 میلیون یورو در نظر گرفته شده بود. ضمن آنکه سود شهر رم از فینال این رقابتها در سال 2009 
از 45 یورو فراتر رفته است و شهری که تیم قهرمان به آن تعلق دارد 15 میلیون یورو دریافت خواهد کرد. بر 

اساس نتایج یك تحقیق، این بازی در مجموع 310 میلیون یورو برای اروپا درآمد داشت. 
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تصادف می کنید یا 
تصادفتان بدهیم؟!

احسان صادقیان
دانشجوی حسابداری از لندن

مطالبه بیمه تصادفات در کشورهای غربی روندی دارد که منجر به شکلگیری یك شغل واسطه ای به 
همین نام شده است. سرمایه گذاران زیادی به این حرفه قدم گذاشته اند و موجب رونق آن شده اند. 
هر چند به تازگی کثرت رقبا بر سود دهی این شغل اثر کرده اما این شغل همچنان طرفداران زیادی 
دارد که مثل دیگران همیشه از بدی بازارش گالیه دارند ولی جدیتشان در کار اینطور نشان نمی دهد. 
در واقع این یك نوع داللی خدمات است که بر خالف انواع دیگر داللیها نه تنها به زیان مشتریان تمام 
نمی شود بلکه در حقیقت تمام دست اندر کاران از برکت حقوق مطالبه شده مشتریان به نان و نوایی 
می رسند. مایحتاج و سرمایه الزم برای این شغل فقط یك خط تلفن همراه است و یك تبلیغ چشمگیر در 
یك روزنامه پرخواننده اگرچه اکثر شاغلین این شغل به اصطالح دفتر و دستك غلط اندازی هم دارند که 
معموال با همان یك خط تلفن همراه از منزل یا هر جا که باشند مدیریتش می کنند. شاید همین انعطاف 

پذیری این شغل در کنار درآمد نسبتا راحت و قابل توجه اش مهمترین سبب جذابیتش باشد.

اما این انعطاف پذیری شغلی کار مصاحبه با این خبره های فنون کشتی با بیمه را دشوار می کند. طبیعتا 
اولویت با حرفه ای ها و با سابقه ترهاست. تلفن همراه حرفه ای هایی که می شناختیم جور دیگری 
بوق می زد انگار که شماره اشتباه یا ممنوعی را گرفته باشید! بعضی هم اصال بوق نمی زد بلکه پیام 
ضبط شده ای مستقیما ارتباط با پیامك را پیشنهاد می کرد. پیامك یك خبرنگار بیش از آنچه بوی پول 
بدهد، بوی مزاحمت می دهد پس ارزش پاسخگویی ندارد! ارسال پیامك ساختگی در نقش یك مشتری 
نان و آب دار، برای حرفه ای ها  هم وقتی شماره شناخته شده یا مشکوک است، فایده ای ندارد! در 
چنین شرایطی است که نیمه حرفه ای ها فرصت عرض اندام پیدا می کنند خصوصًا اگر منافع تبلیغاتی 
هم حاصل شود. اما چون مصاحبه شوندگان کارشناسان عالی رتبه حقوقی نبودند و نیز هدف از این 
گذارش تبلیغ نیست، از ذکر نام اشخاص خودداری شد. پرسشها برای همه یکسان بود ولی پاسخها 
اندک تفاوتی داشت که سعی شد با حذف مشترکات یك پاسخ کلی از سوی جمله افراد برای هر پرسش 

تنظیم شود.
در واقع کار اصلی شما چیست، شما چه کاری برای مردم انجام میدهید؟

ببینید ما به مردمی که تصادف کرده اند مشاوره می دهیم. راههای گرفتن بیمه شان را نشان می دهیم. 
مثال شما االن تصادف کنید می دانید چه باید بکنید؟ نمی دانید که؛ باید یك نفر راهنماییتان کند. ما می 

توانیم این کار را برایتان بکنیم.
خوب یك وکیل هم می تواند این کار را انجام دهد تازه فکر می کنم شما نمی توانید به کیفیتی یك وکیل 

کار کنید.
درست است ولی در عوض ما به رایگان مشاوره می دهیم؛ کاری که هیچ وکیلی نمی کند.

آیا شما زیر نظر شرکتهای بیمه کار می کنید؟
نه بابا! ما با بیمه دشمنیم. همه قصه همین جاست که بیمه به هر دلیلی سعی می کند از زیر پرداخت 

خسارت شانه خالی کند ولی ما با راهکارهای قانونی مانع می شویم.
آیا شخص تصادف کننده نمی تواند مستقیمًا از شرکت طرف قرارداد خودش خسارت بگیرد؟

چرا. آنوقت بیمه خود درخواست کننده با بیمه فرد مقصر معامله خواهد کرد و خسارتی که خود می 
پردازد را از او می گیرد؛ ولی ما مستقیمًا با بیمه شخص مقصر طرف می شویم.

شانس موفقیت چقدر است؟
واقعًا  اگر  البته  که می شود.  کارشناسی  و  به شرایط تصادف  دارد  زیادی  بستگی  ولی خوب  خیلی؛ 
تصادفی صورت گرفته باشد، قطعًا یك طرف مقصر است و بیمه هم باید خسارت را بپردازد. ما هم که 

برای هر موردی اقدام نمی کنیم. همه چیز رو در نظر می گیریم. بعضی وقتها هم تشخیص درست و 
غلطی یك تصادف واقعًا سخت است. بعضیها زبانشان زیاد خوب نیست؛ مشکل می شود اطالعات گرفت 
یا مثاًل خیابانهای شهر را خوب نمی شناسند یا قوانین را نمی دانند. خیلیها هم راحت میاییند ماشینشان 

را می گذارند و خودمان همه کارش را می کنیم.
همه کارش را، یعنی تصادفش را هم خودتان انجام می دهید؟

نه آقاااا...ماشین تصادف کرده را می آورند؛ تو هم باحالی ها! ما اینکاره نیستیم داداش.
مراحل دریافت خسارت یك تصادف چقدر طول می کشد؟

بستگی دارد؛ اگر خسارت ماشین باشد، یك ماه تا چهل و پنج روز ولی اگر خسارت جراحات باشد 
چهار ماه.

چهار ماه؟ آمدیم و یکی جراحتش وخیم و اورژانسی بود، نیاز مبرمی به پول داشت؟
خوب آن دیگر بر عهده سیستم بهداشت و درمان کشور است. کار اداری و کارشناسی بیمه چهار ماه 

طول می کشد.
عذر می خواهم، به نظر می رسد کار شما یك جور شبیه کار مرده شوری است؛ یعنی هر چی مردم 

بیشتر تصادف کنند شما درآمد بیشتر..ی...)سوالم را قطع می کنند(
نه عزیز من...مرده شوری چی...ه..ما کمك می کنیم مردم بتوانند حقشان را بگیرند؛ سالیانه کلی پول می 
دهند به بیمه ولی اگر عمری یکبار خدای نکرده تصادف کنند ممکن است نتوانند خسارتشان را بگیرند. 

تعمیر کردن ماشین مردم از نظر شما مرده شوری است؟
ببخشید، من که قبل از پرسیدن سوالم عذر خواهی کردم. پس حکایت این تبلیغ کردن ها چیست، بهتر 

نیست به جای تبلیغ کردن بدهید مثاًل برایتان پوست موز بیندازند زیر پای مردم؟
باید  باالست شما  بازار  در  رقابت  ببین جانم وقتی  را می زنی!  باز هم که حرف خودت  )می خندند( 
اینکه ما بخواهیم مردم  نه  این است  تبلیغات  فلسفه  کنید.  به نسبت رقیبانت جلب  بیشتری  مشتریهای 

تصادف کنند.
آخر ظاهراً آنقدرها تصادفی صورت نمی گیرد که بازار اینهمه شرکتهای مطالبه بیمه تصادفات را تامین 

کند.
چرا هست. پس برای چه اینهمه شرکت تاسیس می شود. البته وضع به خوبی قبل نیست، دست زیاد 
شده ولی اگر متقاضی نبود خوب کسی هم سراغ این کار نمی رفت. بنابراین هست ممکن است شما 

نبینید.
بله خوب ممکن است؛ گاهی دور از مأل عام اتفاق می افتد؛ مثاًل در پارکینگها...

یعنی کسی  بود.  افتاده  اتفاق  پارکینگ  در  که  داشتم  مورد تصادف  یك  من خودم  افتد.  می  اتفاق  بله 
خواسته بود از پارک بیرون بیاید و زده بود به ماشین ردیف پشت سرش.

از قضا بعضیها معتقدند اگر در پارکینگ اتفاق بیندازند طبیعی تر به نظر می رسد، درست است؟
آقا باز شما زدی جاده خاکی. اصال مطمئنی خبرنگاری؟ پلیس، مأمور بیمه یا چیزی در این مایه ها 

نیستی...؟!
نه ما رسالتمان باال تر از این صحبتهاست. ما مچ همه را می گیریم، حتی پلیس و مأمور بیمه و خیلی 
باالتر از اینها. بگذریم. بعضی تبلیغات را دیده ام که نوشته اند »اگر حتی مقصر بوده اید به ما مراجعه 

کنید« آیا مقصر هم که باشید بیمه خسارت می پردازد؟
نه. نه اصاًل چنین چیزی امکان ندارد. چرا، اگر فرد خودش بیمه تمام بدنه داشته باشد، بله بیمه در هر 
شرایطی خسارتش را می پردازد یا اگر سرنشین بوده باشد در ماشینی که راننده اش مقصر بوده، باز 

هم امکان دارد ولی اینکه راننده ای مقصر باشد و خسارت بگیرد، نه اصاًل.
ما هم می توانیم از این سفره بهره ای بگیریم یعنی اگر برایتان بازاریابی کنیم پورسانتی به ما تعلق می 

گیرد یا نه؟
حتمًا. )می پرسم چقدر؟( تو بیاور با هم کنار می آییم. )خوب می خواهم بدانم پورسانت تصادف کرده 
با خواهان تصادف کردن چه فرقی می کند؟( هیچ فرقی نمی کند )یعنی هر دو اش یك قیمت است؟( نه 
داداش ما کار خالف نمی کنیم. همه کارهایمان کامال قانونی است )خوب نمی شود پورسانت بیشتری 
به ما بدهید؟( ا ا ..اگر بتوانی تصادفی بیاوری که سرنشینان بیشتری داشته باشد، خوب می شود یك 
کاریش کرد. )منظورتان این است که ماشین را پر آدم کنیم بعد بکوبیمش؟( ای بابا...و چانه زنیهایمان 
بعد از خاموش کردن ضبط صوت هم ادامه پیدا کرد و اتفاقًا درسهای بهتری هم گرفتیم از جمله اینکه 
اگر مشاوره های قانونی تان را به طور غیر رسمی انجام دهید راهکارهای مفید تری به شما پیشنهاد 

می شود.

         
نگراني بریتانیا از گسترش شبکه کالج هاي تقلبي  

  
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره روز پنجشنبه 31 خرداد )21 مه( نوشته است 
هزاران نفر از جوانان تبعه پاکستان، با توسل به روش هاي متقلبانه وارد بریتانیا 
شده اند. این روزنامه در گزارش اصلي صفحه اول خود مي نویسد این افراد به 
عنوان دانشجویان یك شبکه گسترده از کالج هاي تقلبي ویزاي ورود به بریتانیا 
دریافت مي کردند. به نوشته روزنامه تایمز، هشت نفر از 10 دانشجویي که ماه 
بازداشت  انگلستان  در شمال غرب  تروریستي  اعمال  در  دخالت  به ظن  گذشته 
شده بودند، از طریق ثبت نام در یکي از همین کالج ها توانسته بودند وارد بریتانیا 
شوند. روزنامه تایمز مي نویسد مدیر یك کالج دیگر که ادعا مي کرد تنها 150 
دانشجو دارد، 11۷8 نفر را با تقلب ثبت نام کرده و به 15۷5 نفر دیگر در خارج 

از بریتانیا پیشنهاد جا داده بود. 

از این تعداد بیش از 900 نفر پاکستاني بوده اند. این روزنامه گزارش مي دهد 
هزینه ثبت نام حداقل یك هزار پوند )معادل تقریبًا 1500 دالر(، و هزینه ارائه مدارک 
پاکستاني  تایمز، سه  نوشته  به  است.  بوده  پوند   2500 به وزارت کشور  جعلي 
جوان، یك شبکه از 11 کالج در طول پنج سال گذشته تشکیل داده بودند و یکي 
از آنها پس از کسب حدود شش میلیون پوند درآمد از طریق فروش جا و مدارک 
جعلي، به پاکستان فرار کرده است. این روزنامه مي نویسد در طول سال هاي 
2002 تا 200۷، تعداد شهروندان پاکستاني که با ویزاي دانشجویي وارد بریتانیا 
شده اند از ۷9۷5 به 26935 نفر افزایش یافته است. گوردون براون نخست وزیر 
بریتانیا پیشتر گفته بود دوسوم طرح هاي تروریستي که در این کشور ریخته مي 
شوند از پاکستان منشا مي گیرند. فیل ووالس وزیر امور مهاجرت بریتانیا گفته 

است دولت در حال بررسي اسناد ارائه شده توسط روزنامه تایمز است.  
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نگراني جهاني از آزمایش 
موشکي کره شمالي 

 
در پي اعالم خبر انجام موفقیت آمیز آزمایشات موشکي پیونگ یانگ شوراي امنیت دیروز تصمیم گرفت جلسه 
یي فوري تشکیل دهد. گرچه تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشي از مذاکرات شوراي امنیت به دست نیامده اما نفس 

این امر حاکي از نگراني جهاني بوده و نشان مي دهد آزمایش اخیر کره شمالي کشورهاي زیادي را به تکاپو 
واداشته است. روز گذشته نماینده دائم روسیه در شوراي امنیت سازمان ملل متحد گفت جلسه یي فوري در 
ارتباط با آزمایشات هسته یي کره شمالي تشکیل خواهد شد. همچنین بان کي مون دبیرکل سازمان ملل متحد 
دیروز اعالم کرد از آزمایش هسته یي کره شمالي به شدت ناراحت شده است و اوضاع شبه جزیره کره را به 
دقت زیر نظر دارد. بان کي مون در کپنهاگ به خبرنگاران گفت؛ »من از شنیدن گزارش ها درخصوص آزمایش 
هسته یي کره شمالي به شدت ناراحت شدم.« بان کي مون از پیونگ یانگ خواست به قطعنامه 1۷18 شوراي 
توانسته  اعالم کرد  یانگ  پیونگ  که  ابراز شد  آن  از  این واکنش پس  بگذارد.  احترام  ملل متحد  امنیت سازمان 
است یك آزمایش هسته یي جدید را با موفقیت انجام دهد. اولین آزمایش موشکي کره شمالي در 9 اکتبر 2006 
انجام گرفت. پس از آن شوراي امنیت سازمان ملل متحد بیانیه یي تصویب کرد که براساس آن ارسال مواد و 
تکنولوژي به پیونگ یانگ ممنوع اعالم شد. کره شمالي نیز تعهد داد، از تالش براي ساخت سالح هسته یي دست 
بردارد. ولي چندي پس از بیانیه شوراي امنیت کره شمالي در پاسخ به این اقدام از مذاکرات شش جانبه کناره 
گیري و از سرگیري برنامه هاي هسته یي خود را اعالم کرد. سخنگوي وزارت خارجه کره شمالي در ماه مه 
اعالم کرد، در صورتي که سیاست هاي خصمانه امریکا علیه این کشور تغییر نکند، پیونگ یانگ نیز نیروي هسته 
یي خود را تقویت خواهد کرد. به گفته وي دولت اوباما طي 100 روز نخست ریاست جمهوري اش نشان داده 
سیاست هاي خصمانه ایاالت متحده نسبت به کره شمالي تغییر نکرده است. در این رابطه خبرگزاري یونهاپ کره 
جنوبي گزارش داد کره شمالي امروز )دیروز( عالوه بر آزمایش هسته یي زیرزمیني، سه موشك کوتاه برد دیگر 
را نیز آزمایش کرد که براساس اظهارات مقامات کره شمالي تمام این آزمایشات موفقیت آمیز بوده است. باراک 
اوباما رئیس جمهور امریکا در پي آزمایش دیروز هسته یي زیرزمیني کره شمالي، آن را تهدیدي براي صلح بین 
المللي خواند. وي با صدور بیانیه یي اعالم کرد با اقدام کره شمالي باید در سطح بین المللي پیگیري و برخورد 
شود زیرا این کشور با آزمایش هسته یي و اقدام به پرتاب موشك هاي بالستیك، جامعه بین المللي را به چالش 
کشانده است. سرگئي الوروف وزیر خارجه روسیه نیز که سرگرم دیدار از لبنان است، در جمع خبرنگاران از 
ابراز نگراني کشورش از آزمایش هسته یي کره شمالي خبر داد. وزارت امور خارجه چین نیز با انتشار بیانیه یي 
از قاطعانه با اقدام کره شمالي در آزمایش هسته یي مخالفت کرد. دستگاه دیپلماسي چین همچنین از کره شمالي 

خواست هرچه سریع تر به مذاکرات شش جانبه پکن بازگردد. 

ینتس پلویتنر سخنگوي وزارت خارجه آلمان نیز در گفت وگو با خبرنگاران گفت؛ آزمایشات اتمي این کشور 
کمونیستي نقض فاحش قطعنامه هاي سازمان ملل است. وي با تهدیدآمیز خواندن آزمایش اتمي کره شمالي 
براي منطقه، از این کشور خواست در آینده از آنچه تحریکات غیرمسووالنه خواند، خودداري کند. خاویر سوالنا 
هماهنگ کننده سیاست خارجي اتحادیه اروپا و دولت هلند نیز این اقدام کره شمالي را غیرمسووالنه خواندند. 
نهاد ریاست جمهوري کره جنوبي به طور رسمي دیروز آزمایش هسته یي کره شمالي را به شدت محکوم کرد 
و خواستار واکنش جدي جهاني در برابر این گونه اقدامات شد. به گزارش خبرگزاري یونهاپ، لي دونگ کوان 
سخنگوي این نهاد در بیانیه یي خاطرنشان کرد؛ این آزمایش به هیچ وجه قابل قبول نیست و نشان دهنده تخطي 
این  باک رئیس جمهوري کره جنوبي  میونگ  لي  افزود؛  است. وي  ملل  1۷18سازمان  قطعنامه  از  یانگ  پیونگ 
آزمایش را ناامیدکننده دانست اما از دولت خواسته است تدابیر مقابله جویانه نرم در برابر آن اتخاذ کند. رهبر 

کره جنوبي سرگرم مذاکره با هم پیمانان خود پیرامون نحوه برخورد با این موضوع است.
 

 

الجزیره و افتتاح پایگاه فرانسه در امارات  
 

 شبکه تلویزیوني الجزیره قطر افتتاح پایگاه نظامي فرانسه در کشور امارات متحده عربي 
پایگاه نظامي فرانسه  اولین  الجزیره  اعتقاد  به  را تحولي مهم در روابط دو کشور دانست. 
در کشورهاي خلیج فارس مي تواند تحول بزرگي در روابط دیپلماتیك و نظامي امارات و 
فرانسه ایجاد کند. مساحت این پایگاه 12 هکتار عنوان شده و براساس اطالعات اولیه داراي 
300 متري است. سارکوزي قصد دارد در این سفر، طرف اماراتي را به انعقاد  یك اسکله 
قراردادهاي خرید سالح و معامله با شرکت هاي فرانسوي در زمینه انرژي هسته یي ترغیب 
کند. ظاهراً این پایگاه نظامي بر تنگه استراتژیك »هرمز« مشرف بوده و در چارچوب طرح 
برنامه  همچنین  مدیترانه،  دریاي  حوزه  و  خاورمیانه  در  فرانسه  نظامي  نیروهاي  استقرار 
تقویت روابط پاریس با امارات در این منطقه نفت خیز و ثروتمند برپا مي شود. این گزارش 
نظامي   500 تا   400 است،  شده  معروف  صلح«  »اردوگاه  به  که  پایگاه  این  در  افزاید؛  مي 
بندر  در  آموزشي  و  لجستیك  پشتیباني  هوایي،  دریایي،  پایگاه  موقعیت  سه  در  فرانسوي 

ابوظبي مستقر مي شوند.  

 80 وزیر براي کابینه هند  
  

ائتالفي »مان موهان سینگ« همراه وي  19 وزیر کابینه حکومت  نو؛ در شرایطي که  دهلي 
سوگند یاد کردند انتظار مي رود تعداد وزیران کابینه به منظور پاسخ به خواسته هاي احزاب 
حامي دولت به 80 نفر افزایش پیدا کند. »کاپیل سیبال« وزیر اتحاد هند روز سه شنبه در گفت 
وگو با خبرنگاران در دهلي نو با اعالم این خبر اظهار داشت؛ وزیران جدید که انتظار مي 
رود تعداد آنان دست کم 60 نفر باشد تا پیش از تشکیل اولین دوره کاري پارلمان سوگند 
یاد خواهند کرد. وزیران کابینه جدید »مان موهان سینگ« نخست وزیر هند همچون کابینه 
حکومت ائتالفي قبل 80 نفر خواهند بود و چیزي تغییر نکرده است. وي همچنین به برخي از 
اختالفات میان مان موهان سینگ با حزب موتلف خویش در تامیل نادو »دي ام ک« اشاره 
کرد و گفت؛ این اختالفات باعث شده اسامي کامل وزیران تاکنون اعالم نشود اما هم اکنون 

با حل موضوع ظرف چند روز آینده فهرست وزیران منتشر خواهد شد.  

نقشه القاعده براي عملیات تروریستي
 در جنوب بغداد  

  
گروه بین الملل؛ منابع خبري عراق دیروز )سه شنبه( اعالم کردند تشکیالت القاعده همزمان با 
عقب نشیني نیروهاي امریکایي از شهرها در اواخر ماه آینده میالدي، درصدد دست زدن به 
عملیات وسیع تروریستي در جنوب بغداد است. این تشکیالت که نام »انقالب مهاجر« را براي 
القاعده در عراق  انتخاب کرده منسوب به رهبر مصري تشکیالت  عملیات تروریستي خود 
موسوم به »ابوحمزه المهاجر« است. این منابع اظهار داشتند القاعده این عملیات را در منطقه 
عرب سني نشین »الدوره« آغاز مي کند که این منطقه در گذشته پناهگاه هاي این تشکیالت 
در بغداد بود. اما وزیر کشور عراق در اظهاراتي که دیروز )سه شنبه( در روزنامه دولتي 
»الصباح« منتشر شده، گفته است نیروهاي عراقي پیش بیني مي کنند تشکیالت القاعده بعد 
از عقب نشیني نیروهاي امریکایي از شهرها، در برخي از مناطق دست به عملیات تروریستي 
محدودي بزنند. »جواد البوالني« در عین حال تاکید کرده است نیروهاي وزارت کشور و دفاع 
عراق توانمندي الزم براي پرکردن خالء امنیتي بعد از خروج نیروهاي امریکایي از شهرها 

را دارند.  

مخالفت دولت سریالنکا با فعالیت
 سیاسي ببرهاي تامیل  

  
مشارکت  آمیز  مسالمت  فرآیند  به  ورود  براي  تامیل  ببرهاي  طلبان  جدایي  پیشنهاد  سریالنکا  دولت 

سیاسي را رد و اعالم کرده به ببرهاي تامیل نمي توان اعتماد کرد.
در پي شکست نظامي گروه جدایي طلب سازمان ببرهاي آزادیبخش تامیل ایالم، گوتابهایا راجاپاکسا، 
وزیر دفاع سریالنکا، در مصاحبه یي با بي بي سي گفته است نمي توان اطمینان داشت طرفداران این 
گذاشتن  کنار  براي  آنان  وعده  قبول  با  و  باشند  برداشته  »تروریستي«  هاي  گرایش  از  دست  گروه 
جمهوري  رئیس  برادر  که  راجاپاکسا،  بزنند.  دست  سیاسي  فعالیت  به  آزادانه  داد  اجازه  خشونت، 
سریالنکاست، افزود اعتقاد ندارد ببرهاي تامیل پس از سال ها مبارزه خشونت آمیز براي دستیابي 
به هدف خود، واقعًا درصدد مشارکت صلح آمیز در فرآیندهاي سیاسي برآمده باشند. هفته گذشته 
ارتش سریالنکا سرانجام توانست پس از چند ماه عملیات نظامي، آخرین مقاومت شبه نظامیان ببرهاي 
تامیل را در هم بشکند و به حدود سه دهه فعالیت خشونت آمیز و عملیات نظامي این گروه پایان دهد.  

 تصمیم گیري درباره جانشین البرادعي  
  

 سازمان بین المللي انرژي اتمي دیروز در نشستي غیررسمي براي تعیین رئیس این سازمان از میان 
پنج کاندیداي این پست جلسه یي غیررسمي تشکیل داد. به گزارش ایرنا این نشست در حالي برگزار 
شد که روز دوشنبه کره شمالي با انجام یك آزمایش هسته یي محکومیت جهانیان را شاهد بود. ژان پل 
پونسلت از بلژیك، یوکیا آمانو از ژاپن، ارنست پتریك از اسلووني، عبدالصمد مینتي از آفریقاي جنوبي 
و لوئیس اکاواري از اسپانیا از جمله سخنرانان این نشست بودند. تائوس فروخي رئیس شوراي حکام 
آژانس به خبرنگاران گفت؛ این فرصتي براي پنج کاندیدا است تا تمام اعضاي آژانس را مخاطب قرار 
دهند. هیچ راي گیري رسمي طي امروز انجام نمي شود. هر چند روز دقیقي تعیین نشده است ولي 
احتمااًل راي گیري اصلي آخر ژوئن یا اول ژوئیه خواهد بود. وي در ادامه اظهار داشت؛ براي دانستن 
احتمال حمایت از هر کاندیدا، یك نظرسنجي غیررسمي در جلسه ویژه دیگري در 9 ژوئن برگزار خواهد 
شد. پنج کاندیدا در حال رقابت براي جانشیني محمد البرادعي هستند که در ماه نوامبر بعد از سه دوره 

یعني 12 سال حضور در این پست، کنار خواهد رفت.  
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  عزل طارق الهاشمي  
 

 فارس؛ طارق الهاشمي معاون رئیس جمهور عراق از سمت ریاست حزب 
اسالمي عراق عزل و اسامه تکریتي به جاي او معرفي شد. دفتر سیاسي حزب 
اسالمي عراق با انتشار بیانیه یي اعالم کرد؛ بر اساس انتخابات داخلي حزب 
رئیس جدید  به سمت  التکریتي«  توفیق  »اسامه  اسالمي عراق، روز گذشته 
از زحمات  قدرداني  بیانیه ضمن  این  در  برگزیده شد.  حزب اسالمي عراق 
طارق الهاشمي رئیس پیشین این حزب آمده است؛ وي ریاست حزب را به 
بهترین شیوه در زمان خود اداره کرده است. بنابر این گزارش همچنین ایاد 
السامرایي رئیس کنوني پارلمان عراق به سمت »رهبر« این حزب برگزیده 
شده است. حزب اسالمي عراق بزرگ ترین تشکل اهل سنت عراق است که 
پس از سقوط رژیم صدام توسط گروهي از افراد شاخص اهل سنت تشکیل 

شد و هم اکنون سمت ریاست پارلمان عراق را نیز در اختیار دارد.  

5 نفر نامزد ریاست منطقه 
کردستان عراق  

مسوول کمیسیون انتخابات کردستان عراق گفت؛ پنج نفر به عنوان نامزدهاي 
برگزیده شدند که »مسعود  انتخابات ریاست منطقه کردستان عراق  اصلي 
بارزاني« شاخص ترین چهره این افراد محسوب مي شود. علي قادر در اربیل 
کردستان  منطقه  ریاست  انتخابات  کاندیداي  نفر  پنج  تاکنون  داشت؛  اظهار 
منطقه  کنوني  رئیس  بارزاني  مسعود  افزود؛  ادامه  در  وي  اند.  شده  عراق 
کردستان، »هلو ابراهیم احمد« برادر زن رئیس جمهور عراق، »کمال میراود 
لي« استاد دانشگاه لندن و »حسین کارمیاني« به عنوان افراد واجد شرایط 
تاریخ  قادر  اند.  کرده  نام  ثبت  کردستان  منطقه  ریاست  پست  احراز  براي 
برگزاري این انتخابات را 25 ژوئیه عنوان کرد و گفت؛ همزمان با انتخابات 
انتخابات  شد.  خواهد  برگزار  نیز  کردستان  ریاست  انتخابات  پارلماني، 
برگزار  گروه سیاسي  و  42 حزب  با شرکت  نیز  کردستان  منطقه  پارلمان 
خواهد شد. جمعیت منطقه کردستان بالغ بر چهار میلیون و 383هزار و 291 
توانند در  نفر مي   229 518 هزار و  این رقم دو میلیون و  از  نفر است که 

انتخابات شرکت کنند و راي دهند.  

مخالفان در مغولستان برنده شدند  
 

این  جمهوري  ریاست  انتخابات  در  مغولستان  اپوزیسیون  حزب  کاندیداي 
و  دموکرات  حزب  رهبر  اًلبگدورج  تساخیاگین  رسید.  پیروزي  به  کشور 
نخست وزیر پیشین دودوره یي مغولستان، با شعار مبارزه با فساد در این 
انتخابات شرکت کرده بود. نامبارین انخبایار رئیس جمهور فعلي مغولستان 
از حزب »انقالب مردمي مغولستان« )MPRP( به شکست با اختالف بسیار 
کم با رقیبش اذعان کرده است. سایت کانال خبري الجزیره اعالم کرد مساله 
توزیع ثروت گسترده معادن این کشور در میان مردم، مساله اصلي فعالیت 

هاي پیش از انتخاباتي کاندیداها بود.  

دعوت اوباما از مالکي براي سفر به امریکا  
امریکا  ائتالف یکپارچه عراق اعالم کرد رئیس جمهوري  نمایندگان  از  یکي 
به عمل آورده است.  به واشنگتن دعوت  براي سفر  از نخست وزیر عراق 
سامي العسگري اظهار داشت؛ از نوري المالکي به طور رسمي دعوت شده 
این  در  کند.  این کشور سفر  به  امریکا  مقامات  با  دیدار  براي  آینده  ماه  تا 
توسعه  هاي  راه  و  گذاري  سرمایه  اقتصادي،  امنیتي،  موضوعات  دیدار 
همکاري مشترک بحث و بررسي خواهد شد. عقب نشیني نظامیان امریکایي 
از عراق نیز در این دیدار بحث و بررسي خواهد شد. توافقنامه امنیتي بغداد 
و واشنگتن از ژانویه گذشته به مرحله اجرا درآمده که از جمله مفاد آن آغاز 
عقب نشیني نظامیان امریکایي از شهرهاي عراق از ژوئن آتي تا پایان سال 

2011 است.  

  تظاهرات گسترده در هند  
 

 تظاهرات گسترده همراه با خشونت و آتش زدن اموال دولتي در اعتراض به 
کشته شدن یك روحاني سیك منجر به اجراي مقررات منع عبور و مرور در 
دو ایالت هند شد. در پي انتشار خبر قتل یك روحاني سیك در حمله به معبد 
ایالت هاي  اتریش، مردم از صبح روز دوشنبه در  سیك ها در وین مرکز 
پنجاب و هاریانا در غرب هند دست به تظاهرات خشونت بار زدند. در این 
تظاهرات یك نفر کشته و ده ها تن زخمي شدند و در ضمن تظاهرکنندگان 
چندین واگن از یك قطار مسافربري را به آتش کشیدند و در اکثر نقاط شهر 
با پلیس درگیر شدند. همچنین از شهر امباال از توابع ایالت پنجاب خبر مي 
رسد که مردم خشمگین به مرکز پلیس در این منطقه حمله کرده و ساختمان 
مرکز پلیس را همراه با چند خودرو به آتش کشیدند. پلیس ایالت هاي پنجاب 
و هاریانا از وزارت دفاع هند خواسته است با دخالت ارتش از خشونت بیشتر 

جلوگیري کند.  

لغو ممنوعیت فعالیت سیاسي نواز شریف  
 

دادگاه عالي پاکستان حکم ممنوعیت احراز پست هاي سیاسي توسط نواز شریف رهبر مخالفان و نخست وزیر سابق این کشور 
را لغو کرده است. این دادگاه همچنین حکم ممنوعیت فعالیت هاي سیاسي شهباز برادر نواز شریف را لغو کرد. حکم دادگاه عالي 
پاکستان راه را براي شرکت آقاي شریف در انتخابات ملي پاکستان در سال 2013، هموار مي سازد. به دلیل محکومیت قبلي، 
نواز شریف از احراز پست هاي انتخابي محروم شده بود ولي مي گوید صدور این حکم، انگیزه سیاسي داشته است. آصف 
علي زرداري رئیس جمهوري پاکستان هرگونه دخالتي در صدور حکم محکومیت شریف را رد کرده است. نواز شریف که طبق 
نظرسنجي ها یکي از محبوب ترین سیاستمداران پاکستان است، در سال 1999 در پي یك کودتاي بدون خونریزي توسط پرویز 
مشرف رئیس وقت ارتش این کشور ناچار به کناره گیري از قدرت شد و یك سال بعد تبعید اجباري به عربستان سعودي را 
پذیرفت. در نوامبر سال 200۷ نواز شریف اجازه یافت به پاکستان بازگردد و به کناره گیري اجباري پرویز مشرف از سمت 
ریاست جمهوري کمك کند. دادگاه عالي پاکستان در اوایل سال جاري میالدي حکم داد نواز شریف واجد صالحیت براي احراز 
مقام سیاسي نیست.نوازشریف، آصف علي زرداري را متهم کرد که در صدور این حکم دخالت داشته است. این دو شخصیت 
سیاسي در ابتدا با یکدیگر ائتالف کردند و در انتخابات عمومي پاکستان در سال گذشته به سهولت به پیروزي دست یافتند ولي 

طولي نکشید که با یکدیگر اختالف پیدا کردند و ائتالف آنان از هم پاشید.  

آمادگي پ ک ک براي پذیرش راه حل 
مسالمت آمیز با ترکیه 

 
سال   25 به  دادن  پایان  پیشنهاد  با  ترکیه  کردستان  کارگران  حزب  رهبر 
جنگ با ترکیه که به کشته شدن 30 هزار تن انجامیده، معتقد است پیشنهاد 
باید هر دو طرف آن را  صلح وي یك فرصت در طول یك سال است که 
مغتنم بشمارند. به گزارش ایسنا رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه )پ ک 
ک( در یك نمایش یکجانبه که باعث تجدید نظر بر استراتژي آنکارا- بغداد 
و واشنگتن شده، دست دوستي دراز کرده و پیشنهاد کنار گذاشتن هدف 
تشکیل یك کشور مستقل در ازاي مذاکرات براي پایان دادن به جنگ با ترکیه 
را مطرح کرده است. مراد قره ایالن، رهبر کنوني پ ک ک، طي گفت وگو با 
روزنامه تایمز در یك مکان مخفي در کوه هاي شمال عراق گفت؛ کرد ها نمي 
خواهند به جنگ ادامه دهند. ما معتقدیم مي توانیم مشکالت کرد ها را بدون 
خونریزي بیشتر حل کنیم. ما آماده یك راه حل مسالمت آمیز و دموکراتیك 
هستیم. وي در ادامه با اشاره به مساله عفو مبارزان پ ک ک از سوي ترکیه 

و آزادي عبداهلل اوجاالن، رهبر در بند این گروه، گفت؛ در این جنگ هر دو طرف متحمل خساراتي شده اند. کرد ها و ترک ها باید 
یك صفحه سفید جدید را باز کنند که آزادي عبداهلل اوجاالن از مقدمات این صلح است. 

  

دزدان دریایي سابق، کشتي ربایي را محکوم کردند 
 

80 نفر که به نمایندگي از جانب 200 دزد دریایي سابق سومالیایي در جلسه یي در منطقه 
خودمختار پوتلند، در شمال سومالي شرکت کرده بودند، کشتي ربایي را رسمًا محکوم 
مالقات  سومالیایي  آوارگان  و  محلي  رهبران  با  جلسه  این  در  کنندگان  کردند.شرکت 
کردند و قول دادند مانع فعالیت دزدان دریایي شوند.بشیر عبداهلل یکي از نمایندگان ارشد 
دزدان دریایي به بي بي سي گفت تمام کشتي ها و گروگان هایي که در اختیار سایر گروه 
هاي دزدان دریایي هستند، باید اکنون آزاد شوند.بشیر عبداهلل که یکي از سردسته هاي 
شناخته شده دزدان دریایي در پوتلند است مي گوید گروه او در حال حاضر هیچ کشتي 
ربوده شدیي در اختیار ندارد و مقامات موافقت کرده اند کشتي ربایي هاي این گروه در 
گذشته را نادیده بگیرند.بشیر عبداهلل گفت او قبول دارد کار اشتباهي مي کرده و کشتي 
ربایي هاي وي با تعالیم اسالم مغایرت داشته است.وي به دزدان دریایي توصیه کرد 
به این کار پایان دهند و کشتي ها و سرنشینان کشتي هایي را که ربوده اند آزاد کنند.

رهبران محلي سومالیایي فشار زیادي براي پایان دادن به دزدي دریایي وارد مي کنند 
و مي گویند این کار جوامع آنان را فاسد مي کند.سومالي از سال 1991 فاقد یك دولت 

باثبات بوده و همین موضوع به رونق دزدي دریایي کمك کرده است.
 

 امریکا 80 میلیون دالر به ترکمنستان کمک کرده است  
 

عشق آباد؛ سفارت امریکا در ترکمنستان روز سه شنبه اعالم کرد؛ واشنگتن از سال 1993میالدي تاکنون 80 میلیون دالر به این 
کشور آسیاي مرکزي در زمینه هاي آموزشي، فرهنگي و بهداشتي کمك کرده است. به گزارش ایرنا از عشق آباد، سفارت امریکا 

این کمك ها را در قالب سازمان توسعه بین المللي دولت امریکا )USAID( به ترکمنستان انجام داده است. 
براساس این گزارش، واشنگتن به تازگي نیز تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه هاي مربوط به بیماري ها به ویژه بیماري 
سل را به وزارت بهداشت و صنایع دارویي ترکمنستان اهدا کرده است. امریکا به شیوه هاي مختلف براي نفوذ در بخش هاي 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي ترکمنستان تالش مي کند. دولت امریکا در زمینه به اصطالح گسترش مبادالت فرهنگي خود 
هر سال اعالم مي کند دانشجویان ترکمنستان در برنامه جدید آموزشي موسوم به »اوراسیا« )UGRAD( مي توانند بخشي از 
تحصیالت خود را به صورت رایگان در دانشگاه هاي این کشور سپري کنند. عالوه بر بخش آموزشي، ماموران دولت امریکا در 
بخش هاي دیگر از جمله آموزش نیروهاي امنیتي و اقتصادي ترکمنستان به طور فعال وارد این عرصه ها شده اند. بر اساس 
آمارهاي رسمي ارائه شده از سوي دولت امریکا، این کشور تاکنون بیش از 4۷4 نفر از افسران نظامي و امنیتي ترکمنستان را 
آموزش داده و 1۷ میلیون دالر کمك نیز در اختیار عشق آباد براي تجهیز و نوسازي پاسگاه هاي نظامي، امنیتي و مرزباني قرار 
داده است. همچنین بر اساس این آمارها، در سال هاي گذشته 600 نفر از افسران نظامي و امنیتي ترکمنستان تحت پوشش دوره 

هاي آموزشي نظامیان امریکایي قرار گرفته اند. 
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آلماني ها دیگر »آلماني« نیستند 

 آلماني ها تا چه حد »آلماني« هستند؟ آلماني هاي آگاه و تاریخ نویسان غیرآلماني، با توجه به تاریخ این 
کشور، این واژه را با »جنون«، »ترس از بحران«، »شور و هیجان مرگ آور« و »احساسات شدید ناشي از 
بي جربزگي« مترادف شمرده اند. کورزیو ماالپارته نویسنده معروف ایتالیایي، که پدرش آلماني بوده، در 
کتاب خود »قرباني«، هنگام پرداختن به جنایات نازي ها و رویدادهاي جنگ جهاني دوم مي نویسد ؛ »وقتي 
یك آلماني شروع مي کند بترسد، وقتي ترس مرموز آلماني قابل حس مي شود، آن وقت است که وحشت و 

همدردي برمي انگیزد و درست این موقع است که آلماني خطرناک مي شود.« 
تاریخ نشان داده آلماني ها تا به حال، یا »چگونه ترسیدن« را به دیگران آموخته اند یا خود دچار ترس از 
خود شده اند. حاال گویا وضع تغییر کرده است.خبرنگار نیویورک تایمز در برلین، به تازگي در روزنامه 
»زود دویچه سایتونگ« مقاله یي با این مضمون نوشته است؛ »دنیا زیرورو شده، وضع وخیم و ترسناک 

است، ولي آلماني ها خوشبختند.« 
البته این واقعیت ندارد که آلماني ها اصاًل نگران تاثیرات اجتماعي بحران اقتصادي جهاني نیستند و بابت از 
دست دادن کار و شغل یا کم شدن درآمد هیچ وحشتي ندارند ولي یك نظرسنجي بین المللي نشان مي دهد 
آلمان در صدر کشورهایي قرار ندارد که از ترس این بحران، »دیوانه« شده اند.5۷ درصد آلماني ها در سال 
2009، مهم ترین وظیفه دولت را مبارزه با بیکاري دانستند. در سال 2008، حدود 53 درصد از مردم این نظر 
را داشتند و در سال 1998، حدود 86 درصد مي ترسیدند کار خود را از دست بدهند. بنا بر آمار 61 درصد 
از همین آلماني ها در ماه آوریل امسال، به این سوال که آیا وضع اقتصادي رو به بهبود است، جواب مثبت 

داده اند و در ماه مارس، حدود ۷0 درصد آلماني ها این نظر را داشته اند. 
آیا این نظرخواهي ها، براي اینکه بتوان تغییر روحیه یك ملت را اندازه گرفت، قابل اعتماد است؟ برخي از 
کارشناسان به این پرسش پاسخ منفي مي دهند ولي نتایج این آمار، تردیدي باقي نمي گذارد که جامعه آلمان 
به سمت رادیکالیزه شدن نمي رود، هرچند تاریخ آلمان نشان داده نابساماني هاي اقتصادي در زمان بحران 
هاي اقتصادي به افزایش قدرت احزاب رادیکال انجامیده است. اما در حال حاضر، نشاني از این روند دیده 
نمي شود. البته احزاب کوچك غیردموکرات و رادیکال، به ویژه در شرق آلمان وجود دارند، ولي این احزاب و 
گروه ها در ایتالیا و فرانسه هم فعالند. از آن گذشته، این تشکل ها پیش از بحران اقتصادي هم وجود داشتند، 
و حاال نه بر شمار اعضایشان افزوده شده و نه به میزان قدرت شان. به نظر مي رسد آلماني ها باید تصاویر 
کلیشه یي ترسناکي را که تاکنون از خود نشان داده اند، کمي اصالح کنند. این توصیه شامل ویژگي هاي 
»ترس از خود و از آینده داشتن« هم مي شود.یکي از مهربان ترین این چهره ها، »الکه باهوش« است که در 
افسانه هاي آلماني از او یاد مي کنند.الکه یك روز به زیرزمین مي رود تا براي نامزدش، هانس، از بشکه یي 
دربسته، لیواني نوشیدني بیاورد. الکه تا چشمش به کلنگي که باالي بشکه آویزان بوده، مي افتد، بناي شیون 
و زاري را مي گذارد. دلیل مجاب کننده یي که او با بغض براي دیگران بازگو مي کند، این است؛ »اگر با هانس 
ازدواج کنم و بچه دار بشویم و بچه مان بزرگ شود و ما او را به زیرزمین بفرستیم تا برایمان نوشیدني 

بیاورد و او در حال پرکردن لیوان، دوال شود و این کلنگ روي سرش بیفتد و بمیرد، من چه کار کنم؟«
اکثر آلماني ها با این خصوصیات آشنا هستند؛ ترس از آینده، فرار از حال، عدم توانایي لذت بردن به حد 
خودآزاري، سرمست شدن از نگراني و... حساب هاي پس انداز اغلب آلماني ها با ارقام سه، چهار رقمي و 
قبض هاي اشتراک صد جور بیمه ریز و درشتي که آنها براي جلوگیري از غافلگیر شدن در برابر رویدادهاي 

ناگوار در »روز مبادا« بسته اند، گواه این مدعاست. 
نه، شاید نیمي از این افسانه صحت داشته باشد؛ مسابقات جام جهاني فوتبال در سال 2006 را به یاد بیاوریم 
که در آلمان برگزار شد. وقتي پرچم سیاه، سرخ و طالیي این کشور در این و آن بالکن، یا سر آنتن اغلب 
خودروها به اهتزاز درآمد، نفس بسیاري از »دموکرات ها«ي آلماني از ترس بند آمد و از اینکه هموطنان 
شان دوباره احساس کنند »کسي هستند«، بر خود لرزیدند. ولي فاجعه یي که آنها در انتظارش بودند، یعني 
غلیان غرور ناشي از ملي گرایي افراطي رخ نداد. برعکس، جهان یك آلمان مهمان دوست را تجربه کرد که 

به مکتب »لذت گرایي« هم نظر لطفي دارد.
آلماني ها امروز از دیگر ملت هاي جهان، خطرناک تر و عصبي تر و هیستریك تر نیستند. و به این ترتیب، 
شاید دیگر آلماني درست و حسابي، به معناي کهنه و کلیشه یي کلمه وجود نداشته باشد. این ملت دوباره 
به اصل خود برگشته است؛ مجموعه یي رنگارنگ و غیرواحد که از کاتولیك ها، پروتستان ها و مسلمانان 
تشکیل مي شود که از بایرن، پروس، لهستان و ترکیه مي آیند. اینکه روحیه بیگانه ستیز سابق، گاه گاه خود 

را نشان مي دهد، واقعیت دارد ولي بیگانه ستیزي، ویژگي آلماني ها نیست. 
منبع؛ دویچه وله

 
 

انتشار اسناد قتل عام تاتارهاي کریمه  
 

 کشور اوکراین آرشیوهاي محرمانه سازمان اطالعاتي شوروي سابق »کا گ ب« در رابطه با 
تاتارهاي کریمه را براي مطالعه عموم باز کرد. این اسناد جزییات مربوط به تبعید صدها هزار 
تن از تاتار هاي کریمه از منطقه را روشن مي کند. این اسناد که بنا به دستور ویکتور یوشچنکو 
رئیس جمهور اوکراین براي مطالعه عموم باز شده پرونده هاي مربوط به دعوا هاي جعلي است 
که سبب مرگ اندیشمندان تاتار کریمه بوده است. این اسناد در نوزدهم ماه مه مصادف با سالگرد 
تبعید دسته جمعي تاتارهاي کریمه براي مطالعه عموم باز شده، همچنین حاوي عکس هاي 63 
سیاستمدار تاتار که در سال 1928 به اتهام فعالیت هاي ملي گرایانه به اعدام محکوم شدند نیز 
هست. اسناد جعلي و خودساخته که سبب قتل عام نشان داده مي شود در حقیقت هدفي است که 
براي نابودي یك ملت ساخته و پرداخته شده است. سربازان شوروي سابق به بهانه همکاري 
ترک هاي تاتار با آلمان در شب هیجدهم ماه مه سال 1944 با زور وارد منازل تاتارهاي کریمه 
به زور توسط واگن هاي ویژه حمل  را  پیر و جوان  از مرد و زن،  اعم  تن  شد و صدها هزار 
حیوانات منتقل ساختند. ترک هاي تاتار بدون اطالع از وضعیت موجود به سوي مرگ فرستاده 
شدند. هدف رهبران شوروي سابق تبعید نبود بلکه نابودي همه ترک هاي تاتار بود. انسان ها را 
طوري وارد واگن هاي قطار کردند که حتي جایي براي نشستن هم وجود نداشت و در همان وهله 
نخست بیش از 300 نفر را کشتند. در هاي واگن ها را 20 ، 25 روز باز نکردند، حتي اجساد کشته 
شدگان را بیرون نیاوردند. وحشت با تمام ابعادش فراگیر شد. ترک هاي تاتار در اردوگاه هایي 
در سیبري و بیابان هاي آسیاي میانه ده ها سال مورد ظلم و ستم قرار گرفتند و کساني که قصد 
بازگشت به سرزمین آبا و اجدادي شان را داشتند به طور ظالمانه یي مورد محاکمه قرار گرفتند.  

 

استفاده از سگ ها براي مقابله با اردک ها  
 

منطقه  این  در  هاي شکاري  از صاحبان سگ  امریکا،  میامي  ایالت  در  »بوستون«  پلیس  مقامات 
خواستند براي مقابله با اردک هاي وحشي، سگ هاي خود را به ایستگاه هاي پلیس تحویل دهند. 
دولتي  هاي  رسانه  با  یي  مصاحبه  در  امریکا  در  بوستون  مرکزي  پلیس  الیس« سخنگوي  »لن 
این کشور یادآور شد؛ اردک هاي وحشي طي یکي دو دهه اخیر به دلیل مهاجرت به این منطقه 
خساراتي را به باغ ها و مزارع بوستون وارد آورده اند و به همین دلیل تنها راه مقابله با آنها 
استفاده از سگ هاي شکاري است. وي خاطرنشان کرد؛ ما از تمامي صاحبان سگ هاي شکاري 
منطقه درخواست کردیم سگ هاي خود را به ایستگاه هاي پلیس تحویل دهند تا پلیس بتواند با 
استفاده از این سگ ها، اردک هاي وحشي را فراري دهد.به گزارش ایسنا دپارتمان کشاورزي 
مرکز امریکا نیز در گزارش خود اضافه کرد؛ مهاجرت اردک هاي وحشي کانادایي طي یکي دو 
دهه اخیر به امریکا به ویژه به منطقه »بوستون« در ایالت میامي بیش از 240 هزار دالر خسارت 
به باغات، مزارع و زمین هاي کشاورزي وارد آورده است و تنها راه مقابله با این پرندگان وحشي، 

ترساندن و فراري دادن آنها توسط سگ هاي شکاري است.  

   جراحي مغز با دستگاه دریل خانگي 
 

یك پزشك استرالیایي با دستگاه دریل خانگي، جمجمه یك پسر نوجوان را سوراخ کرد تا جان 
وي را از مرگ نجات دهد. در بیمارستاني که این پزشك کار مي کرده ابزار الزم براي انجام این 
عمل جراحي وجود نداشت و در نتیجه وي مجبور شد با دریل جمجمه بیمار خود را سوراخ کند و 
لخته هاي خوني را از عروق مغز بیمار خارج سازد. دکتر راب کارسون این عمل جراحي استثنایي 
را روي پسر نوجوان 13 ساله به نام نیکالس رسي انجام داد. نیکالس در حادثه یي از دوچرخه 
افتاده و دچار ضربه مغزي شده بود.دکتر کارسون مي گوید پیش از این هرگز این عمل را انجام 
نداده بود و در تمام طول جراحي باید با یك جراح مغز و اعصاب در ملبورن در تماس بود تا از 
طریق وي راهنمایي شود.پدر نیکالس اظهار داشت تالش این پزشك جان پسرش را نجات داد. 
بالفاصله پس از سقوط نیکالس از روي دوچرخه حال وي خوب بود اما مدتي بعد مادر وي که 
پرستار است متوجه برآمدگي در سر پسرش شد و تصمیم گرفت او را به یك بیمارستان محلي 
ببرد. دکتر کارسون تاکید کرد؛ پس از جراحي و خارج کردن لخته هاي خون متوجه شدیم تصمیم 

درستي گرفته ایم. 

صدف غول پیکر  
  

دانشمندان بریتانیایي موفق شدند یك صدف غول پیکر را در سواحل منطقه »دوون« در این کشور 
بیابند. »پیتر راندال« یکي از دانشمندان دانشکده علوم دریایي دانشگاه »کورن وال« در انگلستان 
گفت؛ طي تحقیقات چندین ماهه گروه محققان این دانشگاه که در سواحل منطقه »دوون« انجام مي 
شود، موفق شدیم یك صدف غول پیکر را که به طور حتم بزرگ ترین صدف در سراسر انگلستان 
است، بیابیم. این در حالي است که »داگالس هردسون« یکي دیگر از محققان علوم آبزیان دانشگاه 
»کورن وال« گفت؛ وجود چنین صدف غول پیکري تاکنون در سراسر انگلستان بي سابقه بوده و 
ما براي یافتن علت رشد بیش از حد این آبزي، آن را به آکواریوم مرکز تحقیقات منطقه »دوون« 
منتقل کردیم. گفتني است در سال 1929 میالدي نیز یك صدف دو کیلوگرمي در همین منطقه یافت 
شد، اما این صدف جدید حدود سه کیلوگرم بوده و به همین دلیل بزرگ ترین صدف است. عالوه 
بر این، گفته مي شود نمایندگان کتاب رکوردهاي گینس این صدف را به دلیل غول پیکر بودنش 

در فهرست آبزیان بزرگ قرار دادند.   

حبس غیرقانوني کودکان  
  

مقامات دادگاه عالي ایالت »فلوریدا« در امریکا، مسووالن سه زندان را به اتهام حبس غیر قانوني و 
بي دلیل 40 کودک از کار برکنار کردند. در گزارش دادگاه عالي ایالتي فلوریدا آمده است طي بازدید 
رسمي چند نفر از قضات و وکالي ایالتي از این سه زندان در فلوریدا که 23 آوریل سال جاري 
میالدي انجام شد، این موضوع مشخص شد که 40 کودک بین 13 تا 1۷ سال در این سه زندان 
حبس هستند. این در حالي است که در بررسي هاي انجام شده در آرشیو محل نگهداري پرونده 
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حق شما با شرکت در این نظر سنجی همراهی فرمایید.
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به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طریق پست به آدرس : 

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

ارسال نمائید

و یا از طریق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکمیل نمائید.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

مشخص  زندانیان،  هاي 
شد این 40 کودک به صورت غیر قانوني و بي دلیل 
در این زندان ها حبس بوده و مقامات قضایي ایالت 
را  زندان  این سه  پیگیري، مسووالن  از  پس  فلوریدا 
از کار برکنار کردند. عالوه بر این، بر اساس قوانین 
ایالتي فلوریدا، کودکان متخلف و مجرم باید در مراکز 
بازپروري مخصوص نگهداري شوند و هیچ قاضي و 
دادگاهي حق این را ندارد که کودکان را در کنار افراد 

بزرگسال حبس کند.  
  

مقابله با تجارت مواد مخدر  
 

شدند  متعهد  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهاي   
تجارت  با  مقابله  براي  را  التین  امریکاي  کشورهاي 
مواد مخدر و خشونت هاي مرتبط با آن حمایت کنند. 
چك  جمهوري  خارجه  امور  وزیر   - کوهوت«  »یان 
یادآور  المللي  بین  هاي  با رسانه  یي  در مصاحبه   -
آنکه کشورهاي  براي  دارد  قصد  اروپا  اتحادیه  شد؛ 
امریکاي التین بتوانند با قاچاقچیان مواد مخدر مقابله 
این در حالي  این کشور ها نیرو اعزام کند.  کنند، به 
است که نمایندگان کشورهاي اروپایي طي بیانیه یي 
به کشورهایي نظیر مکزیك، شیلي  باید  اعالم کردند 
قاچاق  با  کرد  کمك  مرکزي  امریکاي  کشورهاي  و 
این  در  بپردازند.  مقابله  به  قاچاقچیان  و  مواد مخدر 
بیانیه همچنین آمده است قاچاق مواد مخدر و سوء 
امریکاي  کشورهاي  براي  تنها  قاچاقچیان  استفاده 
التین مخرب نیست، بلکه براي تمام جهان خطرآفرین 
است، چرا که امروزه استفاده از انواع مواد مخدر در 
اگر  و  شده  بدل  عادي  امر  یك  به  جهان  کشورهاي 
دولت هاي جهان دست به کار نشوند، جهان نابود مي 
قرار  اروپا که  اتحادیه  شود. گفتني است در نشست 
است سي ام ژوئن سال جاري میالدي در جمهوري 
بر عهده  را  اروپا  اتحادیه  این دوره  چك که ریاست 
اروپا تصمیم  اتحادیه  برگزار شود کشورهاي  دارد، 
دارند با کشورهایي نظیر »کاستاریکا«، »السالوادور«، 
»گواتماال«، »هندوراس« و »نیکاراگوئه« پیمان همکاري 

ببندند.   

خودکشي 32 هزار و 249 
نفر در ژاپن  

  
این  در  خودکشي  آمار  ژاپن،  ملي  پلیس  سازمان 
این اساس  بر  را منتشر کرد.   2008 کشور در سال 
به  اقدام  ژاپن  در  نفر   249 و  هزار   32 گذشته  سال 
خودکشي کردند که ¶/² درصد نسبت به سال 200۷ 
کاهش نشان مي دهد، اما همچنان براي ±± سال پیاپي 
آمار خودکشي حدود 30 هزار نفر باقي مانده است. 
سازمان پلیس ژاپن، 50 دلیل براي اقدام به خودکشي 
از سوي شهروندان ژاپني را اعالم کرده است که مهم 
ترین آنها افسردگي، بیماري هاي جسماني، مشکالت 
و  زورگویي  از  ناشي  روحي  فشارهاي  و  اقتصادي 
اعالم  آمار  طبق  است.  تبهکار  هاي  گروه  فشارهاي 
شده تعداد افرادي که در سنین باالي 50 سال اقدام به 
خودکشي کرده اند، حدود هفت درصد کاهش نشان 
مي دهد، در حالي که خودکشي در افراد زیر 30 سال، 

حدودµ/µ درصد افزایش را نشان مي دهد.  

تنبیه پسر شلخته توسط پلیس  
  

به گفته مقامات پلیس ایالت »اهایو«ي امریکا، یك پدر 
از  بود،  کثیف  و  به شدت شلخته  آنکه پسرش  براي 
پلیس ایالتي درخواست کمك کرد. »اندرو میساک« در 
شد  یادآور  »اهایو«  ایالتي  هاي  رسانه  با  وگو  گفت 
پسر 28 ساله اش بسیار شلخته است و هیچ گاه اتاق 
اگر  داد؛  ادامه  خواب خودش را مرتب نمي کند. وي 
وارد اتاقش شوید، انواع و اقسام خرده غذاها، لباس 
هاي نشسته و جوراب هاي کثیف را در اطراف اتاقش 
مي بینید، به همین دلیل من تصمیم گرفتم براي ادب 
از  بعد  پسر  بخواهم.این  کمك  پلیس  از  پسرم  کردن 
به پدر و مادرش قول  ایالتي  پلیس  بازداشت توسط 
داد عالوه بر تمیز کردن اتاق خواب خود، تمام خانه 

را نیز تمیز کند.

فیلم هاي خصوصي افراد در 
بازار غزني افغانستان 

 
هاي  فیلم  و  ها  عکس  فروش  و  توزیع  سي؛  بي  بي 
خصوصي که بیشتر مربوط به محافل عروسي، نامزدي 
و حتي عرصه بسیار خصوصي زندگي دختران و پسران 
است، در مغازه هاي سي دي فروشي شهر غزني افزایش 
همراه  هاي  تلفن  و  کامپیوترها  حافظه  در  و  است  یافته 
جوانان نیز مي توان نمونه هاي زیادي از این دست عکس 

ها و فیلم هاي خصوصي را سراغ گرفت. 
تازگي ها رد و بدل شدن این نوع عکس ها و فیلم هاي 
خصوصي از طریق »بلوتوث« به یك تفریح و سرگرمي 
در میان جوانان تبدیل شده است. اما جدا از جنبه تفریحي 
گوشي  توسط  مراسم خصوصي  فیلمبرداري  عمل،  این 
هاي تلفن همراه و دسترسي سي دي فرو شان به آن، یك 
بحران جدي اجتماعي را در شهر غزني شکل داده است. 
نسرین یکي از دختران جوان مي گوید »واقعًا پخش فیلم 
هاي خصوصي کار غیراخالقي و حتي غیرانساني است. 
من نسبت به رقص و پایکوبي زنان متعصب نیستم، اما 
بهتر است از این گونه محافل عکس و فیلم گرفته نشود، 
زیرا وقتي این فیلم ها پخش مي شود، واقعًا فاجعه به بار 
مي آورد.« نسرین مي گوید؛ »اگر خانواده ها مي خواهند 
از مراسم شان فیلم بگیرند و یادگاري داشته باشند، باید 
مواظب باشند این فیلم ها سر از بازار سیاه درنیاورد.« 

به  نسبت  در غزني  از جوانان  دیگر  یکي  یاوري  حسین 
پیامدهاي پخش چنین فیلم هایي در بین مردم هشدار مي 
دهد و حتي از مواردي یاد مي کند که منجر به دشمني 
هاي  »تلفن  گوید؛  مي  او  است.  شده  ها  خانواده  میان 
موبایل از یك طرف سهولت ایجاد کرده، اما از سویي هم 
مشکالتي را در میان خانواده ها به بار آورده است. فیلم 
هاي خصوصي خیلي از خانواده ها در شهر و ولسوالي 
هاي غزني در میان مردم پخش شده و سوءتفاهمات بین 
را  ناگوار  ایجاد شده و دشمني هاي بسیار  ها  خانواده 
سبب شده است.« حسین ادعا مي کند یکي از این موارد 
حتي به قتل انجامیده است. او مي گوید؛ »در غزني فیلم 
پسر جواني پخش شد که در داخل اتاق دست مي زد و 
رقص دختر را که گفته مي شود نامزد بوده، تماشا مي 
کرد، اما پس از پخش این فیلم، او از سوي مردم به فساد 

اخالقي متهم شد و سرانجام هم به قتل رسید.« 
هاي  فیلم  و  ها  عکس  از  خیلي  گویند  مي  ها  برخي 
مي  پخش  نیز  عکاسي  هاي  دکان  طریق  از  خصوصي، 
شود، زیرا به گفته این افراد زماني که عکس و فیلم هاي 
مراسم عروسي یا سایر محافل خانوادگي براي چاپ به 
افراد  منتقل مي شود،  فیلمبرداري  دکان هاي عکاسي و 
سودجو، یك نسخه از آن را براي خود نگه مي دارند، تا 
بعدتر آن را در مقابل پول در اختیار دیگران قرار دهند. 
ماللي یکي از دختران غزني مي گوید؛ »برخي افراد تلفن 
هاي خود را به قصد تعمیر به تعمیرگاه مي برند، بي آنکه 
فرصت  و  تعمیرکاران سودجو  کنند.  پاک  را  آن  حافظه 
طلب تصاویر خصوصي آن را مي گیرند و در دسترس 

دیگران مي گذارند.« 
ذکریا راشد از جوانان دیگر شهر غزني هم به بعد دیگر 
بر  جوانان  »برخي  گوید؛  مي  او  کند.  مي  توجه  قضیه 
دختران  هاي شخصي تصاویر خصوصي  عقده  اساس 
را در اختیار دیگران قرار مي دهند. بیشتر خواستگاراني 
که از سوي خانواده دختر جواب رد مي گیرند، به چنین 
دیگران  با  را  این دختر  تا زمینه زندگي  افتند  فکري مي 

تنگ سازند.« 
از  بسیاري  نظر  به  که  اساسي  مشکالت  از  یکي 
هاي  فیلم  شود  مي  منجر  اجتماعي  مسائل  کارشناسان 
خصوصي زندگي افراد وارد بازار شود و خریدار بسیار 
داشته باشد، »تفاوت هاي عمیق« میان زندگي خصوصي 
و عمومي افراد و خانواده ها است. به طور مثال، میان 
شیوه لباس پوشیدن جوانان، به ویژه دختران، در بیرون 
از خانه و داخل خانه تفاوت هاي چشمگیري وجود دارد 
و حتي ارتباطات این جوانان در بیرون و داخل خانواده 
همراه  هاي  تلفن  افزایش  با  است.  متفاوت  بسیار  هم  از 
سادگي  به  تواند  مي  که  وسایلي  سایر  و  دار  دوربین 
خانواده  میان  در  نگراني  کند،  عکاسي  یا  فیلمبرداري 
هاي افغان از »تجاوز به حریم خصوصي زندگي آنان« 
شدت مي گیرد؛ و این نگراني زماني بیشتر مي شود که 
مسووالن دولتي و ارگان هاي ناظر بر امور اجتماعي نیز 
با تکثیر چنین فیلم ها و  برنامه مشخصي براي مبارزه 

عکس هایي ندارند.
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آرزوهاي نفتي 
 
 

این مظفرالدین شاه قاجار بود که براي یافتن مشتري 
نفتي، نماینده اي را راهي فرنگ ساخت تا بلکه بتواند 
کسي را براي سرمایه گذاري در نفت ایران بیابد. آنتوان 
کتابچي رئیس کل گمرکات ایران که تبار گرجي داشت 
کبیر.  بریتانیاي  عازم  و  شد  مظفرالدین شاه  نماینده 
کتابچي در لندن با کوته، منشي رویتر مالقات کرد و 
به وسیله او بود که به فرد میلیونري معرفي شد که 
اهل ریسک بود: ویلیام ناکس دارسي. دارسي در شهر 
دوون انگلیس متولد شده و به استرالیا مهاجرت کرده 
و مشغول  را خریده  متروک  معدن  یک  آنجا  در  بود. 

کشف طال در آن معدن شده بود. 

دارسي این چنین میلیونر شده و به انگلیس بازگشته بود. وقتي که 
کتابچي پیشنهاد سرمایه گذاري در نفت ایران را به دارسي داد با 
استقبال دارسي روبه رو شد. در نتیجه این مذاکرات بود که دارسي 
با  تا  فرستاد،  ایران  به   1280 سال  در  را  آن ماریوت  خود  منشي 
ایران مذاکره کند. مظفرالدین شاه، خوشحال و پیروز، خیلي  شاه 
قرارداد حق  به موجب آن  با آن ماریوت بست و  قراردادي  سریع 
ایران  سراسر  در  نفت  پاالیش  و  استخراج  و  اکتشاف  انحصاري 
جز پنج ایالت شمالي را به مدت 60 سال به دارسي اعطا کرد و در 
16 درصد از منافع خالص ملي  البته دارسي متعهد شد  برابر نیز 
خود را به دولت ایران بپردازد و در انقضاي مدت 60 سال تمامي 
دولت  تملك  به  عوارضي  هیچ گونه  پرداخت  بدون  شرکت  دارایي 
در  اولین چرخش های خود  مته حفاری  ترتیب  بدین  درآید.  ایران 
خاک خاورمیانه را به دنبال اعطای امتیاز استخراج و بهره برداری 
از نفت سراسر ایران در سال 1280 از سوی مظفرالدین شاه قاجار 

به »ویلیام ناکس دارسي« انگلیسی، تجربه کرد. 
رینولدز  برنارد  جرج  نام  به  لندن  کالج  مهندسان  از  یکي  دارسي 
را که قبال در سوماتراي اندونزي سوابقي در کار حفاري داشت، 
پاییز  در  و  ایران شد  1281وارد  در سال  رینولدز  کرد.  استخدام 
همان سال کار حفاري را شروع کرد. چاه سرخ در منطقه اي در 
نقطه  اولین  فعلي،  شیرین  قصر  به  نزدیك  ایران  غرب  کوهستان 
براي کار حفاري بود. رینولدز و کارگران او با تالش طاقت فرسا 
دو  مدت  به  حفاري  نداشت.  بر  در  حاصلي  ولي  مي کردند  کار 
به منطقه  بنابراین آنها  سال در آن منطقه همگان را مایوس کرد، 
در  حفاري  کردند.  مکان  نقل  کنوني،  رامهرمز  حوالي  در  مامتین 
مامتین هم اما نتیجه اي در بر نداشت. عاقبت گره کار، به دست یك 
شرکت اسکاتلندی گشوده شد که امتیازی در کشور برمه داشت 
میان  مذاکرات  بود.  کرده  تاسیس  رانگون  در  نیز  پاالیشگاهی  و 
»سندیکای  نام  به  تشکیل شرکتی  به  برمه  نفت  و شرکت  دارسی 
شد  قرار  بود.  گالسکو«   « در  نیز  مرکزش  که  انجامید  امتیازات« 
عملیات حفاری در پیرامون مسجد سلیمان از سوی این شرکت، با 
پشتیبانی مالی شرکت برمه، پی  گرفته شود.شرکت جدید البته برای 
امضا  بختیاری  ایل  سران  با  هم  قراردادی  خود  مقصود  پیشبرد 
کرد و آن ها متعهد شدند که در برابر دریافت حقوق معینی حفاظت 
اموال و تاسیسات شرکت را در منطقه عملیات عهده دار گردند. این 
قرارداد که با پادرمیانی کنسول انگلیس در اصفهان و بدون اطالع 
مقامات دولتی ایران انعقاد یافت هیچ گاه مورد شناسایی و قبول 
رضا  آمدن  کار  روی  از  پس  سرانجام  و  نشد  واقع  ایران  دولت 
شاه رسما ملغی گردید. در هر حال عملیات حفاری در چند نقطه 
دنبال شد. دو حلقه چاه که در شمال اهواز حفر شد نتیجه مطلوب 
نداد، اما حفاری در مسجد سلیمان در 5خرداد 138۷ به نفت رسید. 
اگرچه  سال،  هفت  به  نزدیك  در  300هزارلیره  بر  بالغ  هزینه هاي 
دارسي را مایوس کرده و او طي تلگرافي از رینولدز خواسته بود 
که به انگلیس برگردد اما رینولدز با اطمینان به کار خود، به حفاري 
ادامه داد و بدین ترتیب در ساعت چهار صبح 28 مه، برابر با پنجم 
بیدار  چاه  عجیب  صداي  از  او  همکاران  و  رینولدز   128۷ خرداد 

شدند. اندکي بعد نفت، با فشار زیاد در ارتفاع 50 پایي فوران کرد 
وآنها به دور دکل حفاري حلقه زدند و شروع به رقص و پایکوبي 
کردند. آزمایش های بعدی نشان داد که کارشناسان آن چه را که 
جست و جو می کردند، یافته اند. چاه دوم و سوم هم وجود منبع عظیم 

نفتی را به ثبوت رساند و بدین ترتیب نام مسجد سلیمان به عنوان 
شد.از  ثبت  جهان  نفت  تاریخ  در  خاورمیانه  نفتی  میدان  نخستین 
شگفتی های تقدیر آن است که »رینولدز« رئیس عملیات حفاری که 
پس از این کشف مهم شادمانه به اهواز بر می گشت نامه ای را از 
مرکز شرکت در اسکاتلند دریافت کرد که دو هفته پیش از موفقیت 
حفاری در مسجد سلیمان به قلم آمده بود و حکایت از آن داشت 
که صاحبان شرکت از پیشرفت عملیات در آن ناحیه ناامید گشته و 
دستور داده بودند که در صورت ادامه این شرایط، آنها بساط خود 
را جمع و ماشین آالت و تجهیزات را به محمره )خرمشهر( در کنار 
آنها شده بود و کشف  ناجي  اما  دریا منتقل کنند. مسجد سلیمان 
نفت در ایران، نوید عصر جدیدي را مي داد. شرکت برمه و شرکت 
سندیکای امتیازات چند ماه پس از کشف نفت در مسجد سلیمان با 
همراهي یك سرمایه دار انگلیسی شرکت جدیدی با نام »شرکت نفت 
انگلیس و ایران« را تاسیس کردند. تمام حقوق امتیازنامه دارسی 
به عضویت  نیز  خود  دارسی  و  یافت  انتقال  جدید  این شرکت  به 
توسط  پاالیشگاه  احداث  عملیات  درآمد.  شرکت  این  مدیره  هیات 
زمان  آن  تا  که  شرکت  کارکنان  شد.  شروع   1288 سال  در  آنها 
یك  و  حسابدار  یك  قاطرچی،  مکانیك،  حفار،  نفر  چند  به  محدود 
پزشك بود به سرعت فزونی گرفت و در سال 1289 به 2500 تن 

رسید. نخستین هواپیما توسط شرکت در سال 1290 به ایران وارد 
شد و اولین محموله نفت خام ایران در سال 1291صادر شد. بدین 
ترتیب تا سال 1293 تعداد چاه های حفاری شده در مسجد سلیمان 
به 30 حلقه رسیده بود. در همین سال توافقی میان دولت انگلیس 

و شرکت نفت حاصل گردید که به موجب آن اکثریت سهام شرکت 
انگلیس همواره دو  از آن پس دولت  در اختیار دولت قرار گرفت. 
نماینده در هیات مدیره شرکت داشت که دارای حق »وتو« بودند 
و می توانستند تصمیمات هیات مدیره را که منافی با مصالح دولت 

انگلیس تشخیص دهند وتو و از اجرای آن جلوگیری کنند. 

تاریخ

فروشی
مغازه A1 در منطقه میداول 

رویروی مرکز اسالمی
 بفروش میرسد

07588892697
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شوخی با مطبوعات ایران : 
جراید: برای دفن اموات باید یك میلیون تومان بپردازیم .

شکارچی : یعنی اگر نپردازیم ، مرده هایمان را گوربه گور می کنند!

جراید: سرما و بارندگی قیمت میوه های شیراز را کاهش داد.
شکارچی : دمش گرم ، داره با دولت رقابت میکنه !

جراید : از ساختمان وزارت کشور دود به هوا برخاست.
شکارچی : یعنی می فرمائید وزارت کشوری ها هم اهل دود و دم 

هستند !

درد بیچارگان 
نمانده راه پیش و پس برایم      شکسته شیشه پراز دوایم
به سختی نان خود را بازیابم    همیشه در عذاب و التهابم 

فراوان لطمه دیدم از زمانه        بالها جمله شد سویم نشانه 
بهار است و ولی من در خزانم    جوان هستم ولیکن ناتوانم 

همه اموال من یکسر چپو شد    به هر سو یا به هرجایی ولو شد 
ندارد درد من بی شك دوایی   مگر یابم زجایی یك شفایی 

حرفهای تنهایی 
پیوند کیوان و ناهید در اسمانها بسته شد! 

عطر گل محمدی که در فضا پیچید زنبورهای عسل صلوات 
فرستادند. 

پروانه با شبنم گل نرگس وضو گرفت !
نسیم بهاری پروانه را از خواب خوش بیدار کرد!

عیسی مسیح گل مریم به سینه اش زده بود !
رجب وشعبان ماه نوربه رمضان تبریك گفتند!

جوش شیرین فرهاد را دیوانه کرد!
ستاره شناسی که بازهره ازدواج کرده بوداز دست قمردق مرگ 

شد !
این روزها فرهادها هم از جوش شیرین سو استفاده می کنند!

این روزها میزان تحصیالت هم پاره سنگ دارد !
این روزها سربه زیرها هم کفتر باز می شوند!

تلنُگر
صمد شکارچی 

بررسی نهایی 
پرونده های مختومه 
پناهندگان انگلستان

زهره مستجیر- لندن
Specialist Immigration Law Consultancy

در پاسخ به تماسهای مکرر هموطنان و سئوال در مورد موقعیت 
کنونی پرونده های مختومه پناهندگان برآن شدیم که توضیحاتی 

در مورد این پرونده ها را در اختیار شما قرار دهیم.
اگر به خاطر داشته باشید در ماه جوالی 2006 ، وزیروقت کشور 
بالتکلیف  های  پرونده  مورد  در  ای  بیانیه  پارلمان  در  بریتانیا 

پناهندگان در  وزارت کشور Home Office اظهار داشت.
وزارت  در  جدی  بحران  یك  نشانگر  کشور  وزیر  اظهارات  این 
کشور  بود که این وزارت خانه را دچار بحران با 450000 پرونده 

بالتکلیف نموده بود.
به دنبال این بیانیه وزیر کشور تصمیم قطعی خود را برای بررسی 
نهایی و همیشه این پرونده ها را رسما اعالم نمود. چنانکه بعد از 
سخنان وزیر شاهد تغییرات چشم گیری در پروسه پناهندگی به 

وجود آمد که آن آغاز مدل جدید پناهندگی یا NAM  بود.
مدل جدید پناهندگی ویژگی های خاص خود را دارد و هدف آن 
رسیدگی سریع به پرونده های متقاضیان پناهندگی بعد از مارچ 

200۷ می باشد.
200۷ که تقاضای آنها توسط  متقاضیان پناهندگی قبل از مارچ 
توان  می  را  است  شده  رد  مهاجرت  دادگاه  یا  و  کشور  وزارت 
در پروند های بالتکلیف با Legacy Case  قرار داد. تعداد قابل 
مالحطه ای از این پروند ها حتی به سالهلی قبل از 2000 نیز برمی 

گردد.
الزم به یاد آوریست که متقاضیانی که پرونده های آنها توسط 
وزارت کشور رد شده است اما به دالیلی در گذشته به آنها اقامت 
محدود DL  ) اقامت بر اساس صالحدید( و یا HP  ) حمایت بر 
اقامت  تمدید  هنگام  به  نیز  است  اعطا شده   ) بشر  اساس حقوق 
محدود خود در پرونده های بالتکلیف یا Legacy  قرار می گیرند. 
زمره  این  در  نیز  مصاحبه  بدون  و  مفقوده  های  پرونده  ضمنا 

قرار داد.
در این راستا به تعدادی سواالت مطرح شده هموطنان در نورد 
پرونده های بالتکلیف پاسخ الزم داده شده است که بعنوان مثال 

به تعدادی از این سواالت اشاره می کنیم.
سئوال : آیا قرار گرفتن پرونده من در legacy  به معنا پذیرفته 

یا  و  این یك عفو عمومی  آیا  و  باشد  UK  می  در  اقامت  شدن 
Amnesty است؟

رسیدگی  معنای  به   legacy در  شما  پرونده  گرفتن  قرار  پاسخ: 
گزارشات  طبق  باشد.  می  همیشه  برای  شما  پرونده  به  نهایی 
پرونده  ندارد.  اخیر وزارت کشور هیچگونخ عفو عمومی وچود 
شما مطابق با شزایط فردی شما و دیگز عوامل مربوطه بررسی 
مجدد خواهد شد. تصمصم نهایی وزارت کشور بر اساس آخرین 
دفاعیات و دالیل قانونی شما برای ماندن در کشور Uk خواهد 

بود.
پرونده های معوقه  این  از  به چند درصد  ئزارت کشور  سئوال: 

پاسخ مثبت داده است؟
پاسخ: طبق آخرین آمار منتشره از سوی وزارت کشوذ انگلستان 
مورد   450000 که حدودا  معوقه  های  پرونده  پیشبرد  مورد  در 
می باشد تاکنون فقط ذرصد کمی از این پرونده ها بررسی شده 
2011 بررسی کل  تا سال  این وزارتخانه مصمم است  اما  است 
این پرونده ها را به اتمام برساند. طبق آخرین آمار دریافتب از 
یك  اند  بررسی شده  تاکنون  که  هایی  پرونده  از  وزارت کشور 
کشور  از  نیز  سوم  یك  و  اند  نموده  دریافت  مثبت  پاسخ  سوم 
انگلستان اخراج و یا در بازداشتگاهها به سر می برندکه مجبور 
به همکاری برای تهیه پاسپورت و یا برگه بازداشت شده اند)عدم 
همکاری توسط بازداشت شدگان برای تهیه مدارک برای بازگشت 
های  پرونده  از  مانده  باقی  یك سوم  بود(  خواهد  مشمول جرم 
بررسی شده پرونده های اشتباه یا رکوردهای مشابه بوده است.

های  پزونده  بررسی  هنگام  به  دالیلی  یا  و  دفاعیات  چه  سئوال: 
مختومه و بالتکلیف مورد توجه تصمیم گیرنده قرار میگیرد و به 

قوی شدن پرونده کمك می نماید؟
بطور خالصه شرایط فردی شما مانند شرایط شغلی، خانوادگی، 
بیماریهای جسمس و روحی، شزایط کنونی کشور شما و موقعیت 
آن از لحاظ وضعیت حقوق بشری و case law  یا تصمیم دادگاه 

عالی مهاجرت در موارد باال را می توان عنوان نمود.
سئوال: چه زمان وزارت کشور تصمیم نهایی در مورد پرونده 

Case  من می گیرد؟
پاسخ: وزارت کشور مصمم است تا پایان سال 2011 به تمامی 
پرونده ها زسیدگی نماید . تیم های مشخص و کارآمد نیز به این 
منظور در این وزارتخانه استخدام شده اند. پرونده های مذکور به 
نوبت و بر اساس زمان دریافت آخرین دالیل قانونی شما بررسی 
خواهد شد. برخی از پرونده ها در الویت بررسی قرار دارند به 
عنوان مثال پرونده های افرادی که مرتکب جرم های جدی شده 

اند.
سریعتر  را  ام  پرونده  بررسی  زمان  توانم  می  من  آیا  سئوال: 

نمایم؟
پاسخ: بله اگر دارای شرایط فردی خاص و استثنایی می باشید در 
نظر داشته باشید که شرایط خاص و استثنایی باید از دید وزارت 
کشور خاص باشد به عنوان مثال نداشتن اجازه کار و استرس از 
نظر وزارت کشور شرایط حاد و استثنایی نمی باشد و متاسفانه 

مورد قبول آنها نخواهد بود. 

زمان ساکن است به وقت گرینویچ
 اینجا لندن است

احسان صادقیان
sadeghianehsan@yahoo.com

زمان ساکن است به وقت گرینویچ؛ اینجا لندن است، صدای/کالم مهاجر. از قلب غربت به شما هموطنان 
فرو افتاده از زمان سالم می کنیم. همراه ما باشید با سرخط خبرها: 

مادراِن فردا، مزاحم تلفنی می شوند
تاجر ایرانی به انگلستان سیگار قاچاق می کند

و بریتانیایی ها به ایران می روند

بنا به گزارشهای موثق رسیده از منابع خبری غیر رسمی محافل خودمانی که واقعی تر از آنند تا از 
رسانه های رسمی ارتباط جمعی منتشر شوند:

کلوپهای  پایی  بر  به  اقدام  تفریحی  فعالیت  یك  پی  در  ایرانی  نشاط  با  و  جوان  دختران  از  ای  عده 
خصوصی شبانه کرده اند. این تجمعهای دوستانه به منظور ایجاد مزاحمت تلفنی برای آقایان تشکیل 
می شود که طی آن پس از مصرف الکل یا مواد مخدر و یا هر دو، با مردانی که بار سنگین مردانگیشان 
با شنیدن صدای چنین لعبتهای از خود بی خودی سنگین تر می شود، بی شرمانه ترین گفتگو ها را 
به صورت تلفنی انجام میدند. در این گفتگو ها که ساعتها به طول می انجامد، رکیك ترین الفاظ ممکن 
که گاه حتی بر پیشانی وقیحترین مردان هم عرق شرم می نشاند رد و بدل می شود. به نظر می رسد 
هدف این دختران از این کار یافتن چاره ای برای بی هدفی و گذران باری به هرجهت زندگی است. 

ایشان مادران فردا هستند – فردای ایران – که امروز بدور از سایه ستمبار مردان مستبد و رها از 
فضای  محبوس مطبخ، زندگی مدرن را تمرین می کنند.

انتقال سرمایه ششصد  برای  مناسبی  تجاری  فرصت  هنوز  میداند  تاجر  را  خود  که  ایرانی  یك  اما 
ملیون تومانی خود به انگلستان نیافته است. وی که متاهل است به اصرار همسرش برای مهاجرت به 
انگلستان، ماهی دو بار مجردی به این کشور مسافرت می کند و با زنان اروپایی معاشرت دارد تا حال 
و هوای زندگی در اروپا را بسنجد و هر بار با خود چندین بسته سیگار می آورد تا خرج بلیط رفت و 
برگشتش را در آورده باشد. به اعتقاد او پولدار شدن بدون خالف کردن ممکن نیست و دانشجویان 
نماینده طبقه خودش  او  باشند.  فهمیده  از زندگی  آنکه  چیزی  کنند بی  تلف می  را  پول و عمرشان 
می باشد که نه از قشر مرفه محسوب می شوند – چون ثروتش را در طی سالها آوارگی و رنج در 
کشورهای ژاپن و مالزی و انگلستان به دست آورده – و نه با یك سرمایه ملیونی از قشر زیر فقر و 

آسیب پذیر به حساب می آید البته اگر از فقر فقط فقر مالی تعبیر شود. 

و باالخره پناهندگانی که ملیت بریتانیایی شان را به دست می آورند، مانند سربازان وظیفه ای که پایان 
خدمتشان را گرفته باشند، برای باز گشتن به وطن بی تابی می کنند. آنها که اکثرا در راه مهاجرت 
بر سر جان خود مخاطره کرده اند، در طی سالهای زیاد دور از خانه و خانواده شان، در پایین ترین 
سطح جامعه و با کمترین امکانات، زندگی پر مشقتی داشته اند، اکنون خسته و فرتوت تر از آنچه سن 
واقعی شان نشان می دهد، دلشادند که هر زمان بخواهند می توانند از ایران خارج شوند. آیا راه حل 

معضالت ایران گشودن یك راه فرار است؟
تفسیر خبر را با مشارکت کارشناسان مکتب نرفته مال شده هر کوی و برزن ایرانی نشین در برنامه 
های بی برنامه ریزی ایرانیان می توانید دنبال کنید. با مرور عناوین خبر شما را تا نوبتی دیگر بدرود 

می گوییم:

مادراِن فرزنداِن فردای ایران، زندگی مدرن را 
دالالن اروپا گشته ایرانی، قاچاق را

و پناهندگاِن به مراد دل رسیده، به میان بی پناهان بازگشتن را تمرین می کنند



    جمعه 8 خرداد ماه 1388هفته نامه پرشین12
سال دوم -  شماره نود و هشت

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

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد

فتیله طال 
پائین آمد 

 

آب  از  درست  باالخره  سکه ها  و  طال  معامله گران  پیش بیني هاي 
کاهش  با  جهان  بازار هاي  در  طال  اونس  هر  قیمت  و  است  درآمده 
رو  همین  از  نیز  طال  بازار  دست اندرکاران  است.  شده  همراه 
انواع مصنوعات  بازهم فتیله معامالت را پایین کشیده اند و قیمت 
که  حالي  در  اما  است.  مواجه شده  افت  اندکي  با  نامبرده  بازار  در 
قیمت انواع مصنوعات فلزي در بازار با تغییرات منفي همراه بوده 
دست اندرکاران بازار سکه ها ترجیح را به سکوت قیمتي داده اند و 

قیمت ها نسبت به روز هاي قبل بي تغییر باقي مانده است.

 فعاالن بازار طال و سکه ها مي گویند: در حال حاضر اقدامي نخواهیم کرد اما 
در نهایت اگر روند افت دامنه دار شود و چند روز به درازا کشد به طور قطع ما 
هم ناچار به تحمل افت خواهیم شد. روز هاي قبل تر نیز در فرصت تعطیالت در 
بازار هاي جهان قیمت سکه ها از سکون و ثبات نسبي برخوردار بود و خبري 
از معامالت هیجان زده در این بازار ها نبود. در بازار هاي طال و سکه فروشي 
نیز فکر رایج در مورد آینده معامالت به گونه اي است که همه لحظات طالیي 
انتخابات دولت دهم تصور شده است و بر حسب  براي روز هاي نزدیك به 
نتایج انتخابات که صد البته انتخاب دولتي اصولگرا که در سال هاي قبل حساب 

خود را پس داده است مي تواند براي بازار هاي نامبرده نگران کننده باشد.

 به هر حال نتایج تصمیمات یك شبه دولت نهم بازار هاي طال و سکه فروشي 
را به آشوب کشاند و در نهایت به دنبال سیاست هاي تورم زاي این دولت بود 
که حاال بازار هاي طال و سکه فروشي در خاموشي و بي رونقي و رکود به سر 
مي برد. به هر حال هم اکنون در بازار هاي دنیا قیمت هر اونس طال تا 954 دالر 
کاهش قیمت داشته است که این افت سه دالري هم بر بي اعتمادي در بازار هاي 

دنیا براي خیز هاي بعدي در بازار هاي جهان تاثیرگذار بوده است. 

در این بازار ها از آن جا که قیمت نفت تغییري منفي و کوچك داشته است نیز 
امید ها براي رشد بازار هاي فلزي را دستخوش دگرگوني کرده است. 

اما در بازار هاي فلزي ارزش برابري دالر تغییري نسبت به روز هاي قبل تر 
نداشته و همچنان یورو در مقابل این ارز قدرت نمایي مي کند. در بازار سیاسي 
و  است  داغ  انتخابات  بحث  دالر  ارزاني  بر  عالوه  روز ها  این  دالرفروشان 
خواهد  چه  که  رو  پیش  در  آینده  روز هاي  مورد  در  شدت  به  بازار  فعاالن 
شد و باالخره کدام کاندیدا مي تواند دوام معامالت آنها را تمدید کند گفت وگو 
مي کنند.به هر حال قیمت دالر در این بازار با این تضعیف دوباره اندکي تغییر 
کرده است و معامله گران یورو هم براي معامالت یورو سرودست مي شکنند. 

فعاالن بازار در مورد معامالت آینده دالر اما همچنان با ارائه پیش بیني هاي 
باقي  این روال  بر  بازار دالر فروشان  باورند:معامالت در  این  بر  امیدوارانه 
نخواهد ماند. آنها با تزریق امید مي گویند دالر مثل همیشه باز هم گران خواهد 
شد و فعال ما صبور خواهیم بود تا روز موعود در این بازار فرا رسد، از همین 
براي  را  از هم اکنون خود  دارندگان آن  از دست  با جمع آوري دالر  آنها  رو 
فرداي متصور شده خود آماده مي کنند. به هر حال دالر ارزان شده و هیچ راه 
گریزي از ارزاني وجود ندارد. در مجموع بازار سکه و طال این روزها فارغ 
از نوسانات بین المللي ریسك داخلي نزدیك شدن به زمان انتخابات را تجربه 

مي کند و فعال رکود و خاموشي در بازار حاکم است. 

صعود با موشک 
هسته اي  

 
بازارهاي  هفته  این  که  خبري  مهم ترین 
داد خبر  تکان  را  آسیا  به خصوص  بورس 
هسته اي  سالح هاي  موفقیت آمیز  آزمایش 
خبر  این  که  حالي  در  بود.  شمالي  کره  در 
دنیاي سیاست را تکان داد و سیاستمداران 
بازار  کرد شاخص هاي  به خود  را مشغول 
بورس را هم کم و بیش باال برد. در این میان 
البته بیشترین تاثیر این آزمایشات خطرناک 
و تهدیدآفرین پیونگ یانگ متوجه همسایه اش 
براي  سال هاست  که  شد  کره جنوبي  یعني 
رفع مناقشات و اختالفات دوجانبه مذاکرات 

بي نتیجه اي را ادامه مي دهند. 

شاخص کوپسي در بازار سهام سئول پس 
از انتشار این خبر85/2 درصد سقوط کرد.

در حالي که مذاکراتي براي کمك اقتصادي 
به کره شمالي در ازاي دست برداشتن این 
جریان  در  هسته اي  فعالیت هاي  از  کشور 
برد  کوتاه  موشك  آزمایش  این  است 
مخصوصا  نگراني ها  تشدید  باعث  هسته اي 

براي همسایه جنوبي شد.

 شاخص بازار سهام کره جنوبي 2 سال ونیم 
کره شمالي  وقتي   2006 سال  اکتبر  در  قبل 
اولین آزمایش هسته اي خود را انجام داد نیز 
سقوط کرد و البته 4/2 درصد بیشتر از آن 
تحلیلگران  از  یکي  داد.  رخ  گذشته  روز  چه 
نوع  این  مي گوید:  مورد  این  در  البته  بازار 
بازار  روي  بر  مدتي  کوتاه  تاثیرات  خبرها 
ممکن  امروز  خاص  مورد  این  و  مي گذارند 
دنیاي  در  اینکه  مگر  بشود  نیز  تکرار  است 
سیاست تغییر خاصي رخ دهد که من بعید 
بردن  باال  با  آزمایشات  اینگونه  مي دانم. 
ریسك سرمایه گذاري در منطقه ارزش بازار 
مي دهد.شاخص  قرار  تاثیر  تحت  را  سهام 
85/2درصدي ارزش  این سقوط  با  کوپسي 
همین  داد.در  کاهش   90/1400 تا  را  خود 
حال شاخص MSCI آسیا که در ابتدا 4/0 
جبران  با  توانست  بود  یافته  کاهش  درصد 
این میزان 1/0 درصد رشد کند. واحد پولي 
کشور جنوبي یعني وون نیز پس از آن که 
یافته  افزایش  18 درصد  3 ماهه گذشته  در 
بود پس از این اتفاق 1/0 درصد کاهش یافت.

در آخرین اخباري که از سوي شرکت هاي 
آسیایي منتشر شده است شرکت سامسونگ 
و  چیپ  تولیدکننده  بزرگ ترین  عنوان  به 
موفق  آسیا  در  تخت  صفحه  تلویزیون هاي 
باال  درصد   9/0 را  خود  سهام  ارزش  شد 
تولیدکننده  اما کمپاني پوسکو سومین  ببرد 
افت  درصد   6/0 روز  همین  در  آسیا  فوالد 
اول  قدرت  در  و  اروپا  در  داشت.  ارزش 
بر  آلمان گزارشي مبني  یعني  اقتصادي آن 
بهبود فضاي کسب و کار و سرمایه گذاري 
نتیجه بسته  به عنوان  از آن  منتشر شد که 
نرخ  کاهش  و  اقتصاد  از  دولت  حمایتي 
بهره نام برده مي شود. موسسه IFO روز 
که  کرد  اعالم  گزارشي  انتشار  با  دوشنبه 
شاخص فضاي کسب و کار در این کشور 
که در ماه آوریل ۷/83 بود در ماه جاري به 
85 رسیده است. دولت آنگال مرکل در تالش 
براي خروج از رکود 82 میلیارد یورو معادل 
115 میلیارد دالر هزینه صرف کرده است.

باعث  اروپا  بازار  در  گزارش  این  انتشار 
بازارهاي سهام  امید در  و  اطمینان  افزایش 
اروپا شد و شاخص هاي سهام را باال کشید. 
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شمارش معکوس 
ورشکستگي جنرال موتورز  
نوشت  امریکایي  مشهور  نشریه  یك   
ترین  بزرگ  موتورز  جنرال  شرکت 
رسمًا  آینده  هفته  اوایل  امریکا  خودروساز 
گزارش  به  کرد.  خواهد  ورشکستگي  اعالم 
موتورز  جنرال  شرکت  بیزژورنال،  نشریه 
دولت  از  کمك  دالر  میلیارد   30 دریافت  با 
امریکا رسمًا اعالم ورشکستگي مي کند. مقام 
هاي نزدیك به شرکت جنرال موتورز اعالم 
رایزني  و  مذاکره  از  پس  این شرکت  کردند 
رسیدند  بندي  جمع  این  به  اوباما  دولت  با 
که ورشکستگي این شرکت را نهایتًا تا هفته 
نخست ژوئن اعالم کنند. در صورت اعطاي 
موتورز،  جنرال  به  دالري  میلیارد   30 کمك 
این  در  سفید  کاخ  گذاري  سرمایه  میزان 
شرکت به بیش از 45 میلیارد دالر مي رسد. 
دولت امریکا بیش از 50 درصد سهام شرکت 
جنرال موتورز را پس از اعالم ورشکستگي 
در اختیار خواهد گرفت. شرکت کرایسلر نیز 
کرده  ورشکستگي  اعالم  رسمًا  پیش  چندي 
طلبکاران  با  موتورز  جنرال  مذاکرات  بود. 
بزرگ این شرکت همچنان ادامه دارد. شرکت 
هاي جنرال موتورز و کرایسلر تاکنون 1900 
نمایندگي فروش خود را تعطیل و تعداد زیادي 
از کارمندان را نیز طي ماه هاي اخیر اخراج 
تنها شرکت  . شرکت فورد تاکنون  اند  کرده 
خودروسازي امریکا است که از قبول کمك 
به  است.  کرده  خودداري  دولت  مالي  هاي 
اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران ورشکستگي 
جنرال موتورز ساختارهاي اقتصادي امریکا 

را بیش از پیش متزلزل مي کند.  

قیمت جهانی نفت  

61 دالر
 

در  جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت     
آستانه نشست 1۵3 اوپک رد سطح 61 
دالر تثبیت شد. به گزارش ایسنا، قیمت 
وست  ـ  آمریکا  شیرین  سبک  خام  نفت 
تگزاس اینترمدیت ـ برای تحویل در ماه 
نیویورک  نفتی  مبادالت  بازار  در  ژوئن 
با 37 سنت کاهش قیمت در هربشکه به 

61 دالر و 30 سنت رسیده است. 

اعضای اوپك درحالی نشست خود را روز پنج شنبه در وین برگزار 
می کنند که بسیاری از کارشناسان معتقدند با صعود قیمت نفت به 
سطوح باالی 60 دالر، کاهش تولید اوپك در این نشست بعید به نظر 
می رسد. باوجود عمر کوتاه افزایش قیمت نفت به باالی 60 دالر 
در هفته گذشته، نشانه های محکمی وجود دارد که نشان می دهد 
اعضای اوپك اشتیاق خود را برای بازبینی در سهمیه های تولید 
کاهش داده اند. کشورهای عضو سازمان اوپك خواستار محدوده 
که  درشرایطی  ولی  هستند؛  نفت  هربشکه  برای  دالر   ۷0 قیمتی 
رودرروی مساله بزرگی همچون سقوط روزانه پایه های بنیادین 
بازار قرار گرفته اند، به نظر می رسد که کاهش بیشتر تولید گزینه 

مورد نظرشان برای نشست خردادماه نیست. 

آخرین اظهارنظرها ازسوی کشورهای عضو اوپك نشان می دهد 
در  تولید  کاهش  لزوم  بر  همچنان  اعضا  این  از  کمی  عده  تنها  که 

نشست آینده تاکید دارند و این درحالی است که بسیاری از اعضا 
ازجمله الجزایر معتقدند عدم پایبندی به سهمیه های کنونی است که 
درکنار بهبود شکننده اقتصاد جهانی مانع از صعود قیمت نفت در 

بازارهای بین المللی می شود. 

 کاهش تولید اوپک راه حل شرایط کنونی است 
نماینده ایران در اوپك اعالم کرد: ذخایر باالی نفتی نشان می دهد 
بازار نفت همچنان با مازاد عرضه مواجه است و کاهش تولید از 
سوی سازمان اوپك راه حل روشنی برای کاهش ذخایر نفتی است. 
محمدعلی خطیبی ـ نماینده ایران در اوپك ـ با تاکید براین که بازار 
نفت همانند شهریور و مهرماه گذشته با مازاد عرضه مواجه است، 
افزود: به عنوان یك کارشناس اگر ببینید که در بازار مازاد عرضه 
توصیه  مطابق  است.  روشن  بسیار  آن  حل  راه  دارد،  وجود  نفت 
این  است.  مازاد عرضه  راه حل جبران  تولید  کاهش  کارشناسان، 
گذشته  سپتامبر  از  اوپك  که  شود  می  مطرح  درحالی  اظهارات 
تاکنون در سه نوبت مجموعا 2/ 4 میلیون بشکه از تولید نفت خود 

را کاسته است تا بتواند روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی 
را متوقف کند. قیمت نفت از زمان ثبت رکوردهای بی سابقه 150 
بیش  تا  و  گرفته  قرار  نزولی  روند  در  گذشته  تابستان  در  دالری 
از 115 دالر نیز سقوط کرد، ولی در هفته های گذشته به سطوح 
60 دالر درهربشکه رسیده است. خطیبی در گفت وگو با داوجونز 
به سهمیه  پایبندی  برای  اوپك  اعضای  باوجود تالش های  افزود: 
در کشورهای  نفتی  ذخایر  باالی  اوپك، همچنان شاهد حجم  های 
بزرگ مصرف کننده هستیم که نشان می دهد میزان عرضه نفت 
به بازار باالتر از میزان مصرف آن است. نماینده ایران در اوپك 
با تصریح این نکته که هیچ کس نمی تواند انکار کند که عرضه نفت 
به بازار باالتر از مصرف است، ادامه داد: حجم ذخایر نفتی درحال 
باالتر  که  نفتی  های  بشکه  که  است  معنی  بدان  این  است.  افزایش 
روند. وی  به ذخایر می  دارند،  بازار وجود  در  میزان مصرف  از 
های خود  باید تالش  اوپك  که  است  معنی  بدان  این  کرد:  تصریح 
از  عادی  ایجاد شرایط  و  نفت  بازار  به  ثبات  بازگرداندن  برای  را 
لحاظ عرضه و تقاضا ادامه دهد. افزایش اخیر قیمت نفت موقتی و 
به دلیل مسایلی غیر از شرایط بنیادین بازار است. نشست سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپك( برای تصمیم گیری در خصوص 
سیاست های تولیدی در چهار سال آینده، پنج شنبه این هفته در 

وین برگزار می شود. 

 عدم پایبندی اعضا به سهمیه های تولید موجب نگرانی است 
رئیس پیشین سازمان اوپك از عدم پایبندی برخی از اعضای این 
سازمان به سهمیه های تولید ابراز نگرانی کرد. شکیب خلیل ـ وزیر 
انرژی الجزایر و رئیس پیشین سازمان اوپك ـ نسبت به بی توجهی 
برای  شده  گرفته  درنظر  های  سهمیه  به  اوپك  اعضای  از  برخی 
آن ها، هشدار داد. وی با تاکید بر این که میزان پایبندی اعضا به 
سهمیه ها در ماه گذشته نیز کاهش داشته است، گفت این میزان به 
کمتر از 80 درصد رسیده است. وزیر انرژی الجزایر با این حال، 
احتمال کاهش تولید نفت اوپك را بعید ارزیابی کرد و به رویترز 
گفت: از ذخایر باالی نفتی انبار شده در کشورهای بزرگ مصرف 
کننده نگرانیم و فکر می کردیم این ذخایر تا تابستان امسال کاهش 
می یابد و درصورت بهبود وضعیت اقتصادی، قیمت نفت تا پایان 
سال 2010 به سطح ۷0 دالر باز می گردد. نشست 153 سازمان 
درمورد  گیری  تصمیم  برای  )اوپك(  نفت  صادرکننده  کشورهای 
سیاست های تولید نفت در ماه های آینده، پنج شنبه این هفته در 

وین برگزار خواهد شد 
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30نما
براي ساخت یك فیلم صورت مي گیرد 

 گفت وگوي رخشان بني اعتماد با 

نامزدهاي ریاست جمهوري 
 

با اشاره به کارگرداني  با فارس  رخشان بني اعتماد در گفت و گو 
از  اظهار داشت؛ »مستند ما »نیمي  ایرانیم«  از جمعیت  مستند »نیمي 
با  و  انتخاباتي  فضاي  در  زنان  مطالبات  براساس  ایرانیم«  جمعیت 
مشارکت مرکز گسترش سینماي مستند تجربي تولید مي شود.« وي 
از کشورمان  این سوال که در چه شهرهایي  به  ادامه در پاسخ  در 
فیلمبرداري این مستند انجام مي شود، گفت؛ »قرار بود بخش هایي 
به  که  شود  فیلمبرداري  تهران  از  غیر  دیگر  شهر  چند  در  فیلم  از 
و  مضمون  درباره  اعتماد  نشد.«بني  عملي  کار  فشرده  حجم  دلیل 
این مستند براساس طرح  این مستند گفت؛ »ساختار  بن مایه اصلي 
مختلف  هاي  دیدگاه  با  متنوعي  طیف  از  زن  حقوق  فعاالن  سواالت 
درباره مطالبات زنان و در انتها نظر کاندیداها نسبت به موضوعات 
مطرح شده در فیلم و به طور کامل برنامه هایشان در مورد مطالبات 
زنان خواهد بود.« این کارگردان و مستندساز صاحب نام سینماي 
ایران درباره روند تولید فیلم و گفت وگو با چهار کاندیداي ریاست 
جمهوري گفت؛ »بخش هاي اصلي فیلم در حال آماده سازي است و 
گفت وگو با کاندیداها بین 6 تا 9 خردادماه انجام خواهد شد.« بني 
اعتماد در پاسخ به این سوال که سمت و سوي وي در این مستند در 
حمایت یا عدم حمایت از کاندیداي خاصي است، گفت؛ »فیلم به هیچ 
عنوان در حمایت یا عدم حمایت کاندیداها نیست و آنچه اهمیت دارد 

طرح مطالبات همه جمعیت کشور است.« 
*****

با آثاري از کیارستمي، پناهي و مجیدي 

 سینماي ایران مهمان ترکیه شد 
 

سینماي ایران مهمان ویژه شانزدهمین جشنواره فیلم »آلتین کوزا« 
ترکیه خواهد بود. برگزار کنندگان جشنواره »آلتین کوزا« که در شهر 
جنوبي »آدانا« ترکیه برگزار مي شود، اعالم کردند در شانزدهمین 
دوره این جشنواره، سینماي ایران مهمان ویژه خواهد بود و آثاري از 
کارگردانان ایراني به نمایش درخواهد آمد. به گزارش ایسنا براساس 
»جمعه«  پناهي،  جعفر  ساخته  »آینه«  هاي  فیلم  شده،  اعالم  برنامه 
پیامي، »کلوزآپ«  بابك  یکتاپناه، »راي مخفي« ساخته  ساخته حسن 
ساخته عباس کیارستمي و »بچه هاي آسمان« ساخته مجید مجیدي 
فیلم هایي خواهند بود که در بخش ویژه سینماي ایران نمایش داده 
مي شوند. جشنواره فیلم »آلتین کوزا« هشتم تا چهاردهم ژوئن )18 
از  فیلم   190 و  مي شود  برگزار  ترکیه  در جنوب  24 خردادماه(  تا 

کشورهاي مختلف در آن به نمایش درخواهند آمد. 
 

***** 
 با نگاهي به زندگي نیما یوشیج   

مستند »کي مي رسد باران«
 ساخته شد 

 مستند »کي مي رسد باران« با به تصویر کشیدن زندگي نیما یوشیج 
به کارگرداني عال محسني ساخته شد. عال محسني در گفت وگو با 
فارس گفت؛ مستند »کي مي رسد باران« با موضوع بررسي زندگي 
اول سیما در مدت زمان  ادب و هنر شبکه  نیما یوشیج براي گروه 
30 دقیقه ساخته شده و آماده تحویل به شبکه است. وي در ادامه 
افزود؛ در مستند »نیما یوشیج« به احساسات نیما در مورد غربت از 
یوش پرداختیم و احساسات او را در این زمینه به تصویر کشیدیم. 
همچنین برخالف مستندهایي که به نمایش زندگي متعارف اشخاص 
مي پردازد، این مستند به صورت گزارشي موضوع را دنبال مي کند 
تا جذابیت بیشتري براي بیننده ایجاد شود. محسني در ادامه اظهار 
داشت؛ با ساخت این مستند امیدواریم دریچه یي براي ورود به دنیاي 
نیما باز شود و شاهد این باشیم که مردم با نیمایوشیج ارتباط قلبي 

برقرار کنند و این شخصیت بزرگ را بشناسند. 

»تایم« برگزید 

 »طعم گیالس« کیارستمي در میان 

10 فیلم برتر تاریخ کن 
 

انگار  قرار گرفت.  62 ساله جشنواره کن  تاریخ  برتر  فیلم   10 میان  »تایم« در  انتخاب مجله  به  فیلم »طعم گیالس« عباس کیارستمي 
کیارستمي حاال حاالها قصد ندارد به گرفتن معتبرترین و باالترین جایزه ها و مقام هاي هنري دنیا خاتمه دهد. »طعم گیالس« او در سال 

199۷ جایزه نخل طالي معتبرترین رویداد سینمایي جشنواره کن را از آن خود کرد.
کیارستمي پارسال و در ششمین روز شصت وپنجمین جشنواره ونیز )که در کنار جشنواره کن و برلین، از معتبرترین رویدادهاي 
سینمایي دنیا است( جایزه افتخاري این قدیمي ترین رویداد سینمایي دنیا را گرفت و به »آقاي سینماي جهان« ملقب شد. کیارستمي در 
ونیز با فیلم »شیرین« حضور یافته و نظر منتقدان را جلب کرده بود. حاال دیگر عالقه مندان سینماي کیارستمي به اینکه او معتبرترین 
جایزه ها را بگیرد، عادت کرده اند. به گزارش ایسنا هفته نامه امریکایي »تایم« در گزارشي به قلم ریچارد کورلیس، 10 فیلم برتر تاریخ 

62 ساله جشنواره کن را که موفق به کسب نخل طال شده اند، در حالي اعالم کرد که فیلم »طعم گیالس« ساخته عباس کیارستمي در رتبه 
نهم دیده مي شود. »طعم گیالس« در سال 199۷ به همراه فیلم »مارماهي« از ژاپن ساخته »شوهي ایمامورا« مشترکًا جایزه نخل طالي 
جشنواره کن را کسب کرد. این فیلم در سال 1998 جایزه بهترین فیلم خارجي از انجمن منتقدان فیلم بوستون را کسب کرد و یك سال 
بعد، به عنوان بهترین فیلم خارجي در جوایز انجمن ملي منتقدان فیلم امریکا انتخاب شد. در فهرست برترین فیلم هاي تاریخ جشنواره 
کن، »مرد سوم« ساخته کارول رید در رتبه اول قرار دارد. این فیلم در سال 1949 نخل طالي کن را گرفت که البته نامزد اسکار بهترین 
کارگرداني نیز بود. فیلم »مزد ترس« ساخته هنري ژرژ کلوزو که در سال 1953 نخل طال را گرفت، در این فهرست در رتبه دوم قرار 
دارد. »زندگي شیرین« اثر معروف فدریکو فلیني در رتبه سوم فهرست نشریه »تایم« ایستاده است. این فیلم در سال 1960 نخل طالي 
کن را کسب کرد. »راننده تاکسي« ساخته مارتین اسکورسیزي که در سال 19۷6 نخل طال را دریافت کرد، در مکان چهارم دیده مي 
شود. در ادامه فهرست بهترین فیلم هاي تاریخ جشنواره کن، فیلم هاي »درخت چوب صندل« ساخته »ارمانو اولمي« )19۷8(، »جنسیت، 
دروغ ها، نوار ویدئو« ساخته استیون سودربرگ )1989(، »وداع با محبوبه ام« ساخته چن کایگه )1993(، »پالپ فیکشن« ساخته کوئنتین 
تارانتینو )1994( و »چهار ماه، سه هفته و دو روز« ساخته کریستین مونگیو )200۷( قرار دارند. شصت و دومین دوره جشنواره کن 

چند روز دیگر به پایان مي رسد. 

در تجارت لج و لجبازی نباید کرد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین از همه جا با صرفه تر است

02084537350- 07811000455
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30نما
بررسي سینماي مستند ایران در لندن 

 
سینماي مستند ایران در کنفرانسي دوروزه در لندن، با نمایش فیلم هایي از رخشان بني 
این  و... بررسي مي شود.  ابراهیم مختاري  اعتماد، مهرداد اسکویي، محسن عبدالوهاب، 
کنفرانس دو روزه که به بررسي تاثیرات فرهنگي و اجتماعي انقالب ایران مي پردازد 15 
و 16 خرداد ماه برپا خواهد شد. مستندهاي به نمایش درآمده در این کنفرانس عبارتند از؛ 
»روزگار ما« ساخته رخشان بني اعتماد، »از پس برقع« ساخته مهرداد اسکویي، »همسران 
حاج عباس« ساخته محسن عبدالوهاب، »زنانه« ساخته مهناز افضلي، »گفت وگو در مه« 
ساخته محمدرضا مقدسیان، »خانه یي در گذشته« ساخته مجتبي میرطهماسب، »سیانوزه« 
مختاري،  ابراهیم  ساخته  رویاها«  و  خاطرات  »مکرمه؛  مقامي«،  قائم  »رخساره  ساخته 
»صداي زمینه« ساخته مجتبي میرطهماسب به همراه فیلم »طرقه« ساخته محمدحسن دامن 
زن به نمایش در مي آیند. در این کنفرانس پیشرفت عرصه هاي فرهنگي و هنري مانند 
موسیقي، اینترنت، فیلم و عکاسي در ایران طي سه دهه گذشته با حضور جمعي از فعاالن 
سرشناس حوزه هنرهاي معاصر و رسانه مورد بررسي قرار مي گیرد. به گزارش ایسنا، 
ایران، سرویس جهاني  مرکز مطالعات فیلم و رسانه خاورمیانه با حمایت انجمن میراث 
بي بي سي، انجمن خاورمیانه لندن، مرکز فیلم مستند تجربي و مرکز فرهنگي جمهوري 

اسالمي ایران در لندن به برپایي این کنفرانس اقدام کرده است. 

نام فیلم هاي هانکه، تارانتینو، رنه و فون تریر در 
فهرست برندگان 

 

بازگشت کن به 
ستایش 

نام هاي بزرگ 
 

نخل طالي جشنواره  گذشته  دو سال  در  که  حالي  در 
کن به فیلم هایي از دو فیلمساز قباًل نه چندان مشهور 

- کریستین مونیوي رومانیایي و لورن کانته فرانسوي- 
تعلق گرفت تا رسم گاه و بیگاه این جشنواره در »کشف« 
و مال خود کردن چهره هاي نسبتًا جدید و البته مستعد 
احیا شود، امسال کن به بزرگ داشتن بزرگان که انتظار 
عمومي قابل درک همه از این جشنواره است، بازگشت 
کمتر  چهره  دو  یکي  کنار  در  را  خود  اصلي  جوایز  و 
فیلم هاي  ها و عوامل  فیلم  به  اما خالق،  شناخته شده 
فیلمسازان صاحب سبك و باسابقه تري چون میشائیل 
هانکه، کوئنتین تارانتینو و الرس فون تریر اختصاص 
آن  ریاست  که  دوم  و  شصت  کن  داوران  هیات  داد. 
هاي  فیلم  فرانسوي  شاخص  بازیگر  هوپر  ایزابل  را 
جایزه  دو  برنده  و  اخیر  دهه  سه  فرامدرن  و  مدرن 
بر عهده داشت،  از همین جشنواره  بازیگر زن  بهترین 
به  را  طال  نخل  یعني  جهان  سینمایي  جایزه  ترین  مهم 
آلماني  فیلم  االصل  اتریشي  کارگردان  هانکه  میشائیل 
»روبان سفید« اهدا کرد. هانکه که چهار سال پیش نیز 
فیلم  براي  را  جشنواره  کارگرداني  بهترین  مهم  جایزه 
سخنان  در  پریشب  بود،  کرده  دریافت  »پنهان«  غریب 
گفت؛  اختتامیه  مراسم  سن  روي  جایزه  گرفتن  از  بعد 
»همسرم گاهي سوالي از من مي پرسد که بسیار زنانه 
این  گرفتن  از  بعد  االن  خوشحالي؟«  و  »راضي  است؛ 
جایزه یکي از آن لحظاتي است که مي توانم با اطمینان 
سال  از  داستاني  او  فیلم  خوشحالم.«  و  راضي  بگویم 
هاي نزدیك به دوران جنگ جهاني اول را بازمي گوید 
که در مدرسه یي در شمال آلمان مي گذرد و با روي 
دادن حوادثي عجیب میان بچه ها و معلمان و مسووالن 
مدرسه همراه است. در اغلب خالصه هاي موجود، این 
»آیا  که  شده  منتهي  سوال  این  به  ساده  داستاني  خط 
وقایع این مدرسه، بر شکل گیري فاشیسم در سال هاي 
بعدي تاثیري خواهد داشت؟«، بنابراین روشن است که 
»بازي  ناشناخته«،  »رمز  هاي  فیلم  همچون  دیگر  بار 
تصادفي«،  احتمال   ۷1 نگاري  »وقایع  آور«،  خنده  هاي 
موذیانه  ظرافتي  شاهد  »پنهان«  البته  و  بني«  »ویدئوي 
از سوي هانکه و فیلمنامه و کارگرداني اش هستیم که 

حتي  و  لجبازانه  آني،  هاي  تصمیم  و  اعمال  تواند  مي 
کودکانه را به سرچشمه عمیق ترین »احساس گناه«هاي 
»یك  فیلم  به  جشنواره  بزرگ  جایزه  کند.  بدل  بشري 
که  گرفت  تعلق  فرانسوي  اودیار  ژاک  ساخته  پیامبر« 
مهم  را  آن  فراوانش  تاثیرگذاري  به  اشاره  با  بسیاري 
ترین رقیب فیلم هانکه در دریافت نخل مي دانستند. یك 
هنري  فعالیت  عمر  یك  پاس  به  نیز  هیات  ویژه  جایزه 
فیلمساز کهنه کار و همچنان متفاوت سال  آلن رنه  به 
با  امسال  که  شد  اعطا  فرانسه  سینماي  نو  موج  هاي 
حضور  کن  مسابقه  بخش  در  وحشي«  »علفزار  فیلم 
به  سال  هر  که  داوران  هیات  ویژه  جایزه  اما  داشت. 
کن  اصلي  جوایز  بین  در  تثبیت شده  و  طور مشخص 
قرار دارد، به طور مشترک به دو فیلم Fish Tank یکي 
از دو اثر انگلیسي بخش مسابقه ساخته آندریا آرنولد 
یافت.  اختصاص  ووک  چان  پارک  ساخته  »تشنگي«  و 
فیلمساز مشهور و مطرح کره یي پیشتر هم براي فیلم 
»رفیق قدیمي« همین جایزه را در کن 2003 گرفته بود. 
تارانتینو و الرس فون  دیگر، کوئنتین  بزرگان  میان  از 

جشنواره  بازیگري  هاي  جایزه  دریافت  با  نیز  تریر 
برندگان  فهرست  در  هایشان،  فیلم  بازیگران  توسط 
بي نصیب نماندند. کریستوفر والتز در میان بازیگران 
مشهورتر فیلم »لعنتي هاي بي آبرو« بیش از همه نظر 
را  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  و  کرد  جلب  را  داوران 
گرفت. شارلوت گینزبورگ بازیگر انگلیسي االصل بین 
المللي فیلم »ضدمسیح« فون تریر نیز بهترین بازیگر زن 
جشنواره شد تا عماًل جز آلمودوار و آنگ لي، اغلب نام 
هاي بزرگ حاضر در بخش مسابقه دست کم به یکي از 
جوایز اصلي برسند. این عملکرد داوران کن به رضایتي 
بیش از دوره هاي اخیر کن منجر شد؛ هم از این جهت 
که منتقدان نیز جایزه خود را به فیلم برنده نخل طالي 
داوران یعني »روبان سفید« دادند و هم از این حیث که 
یي  کمتر شناخته شده  ولي  توانا  فیلمسازان  هاي  فیلم 
چون بریالنته مندوزاي فیلیپیني و مي فنگ هنگ کنگي 
نیز در آراي آنها لحاظ شد. مندوزا براي فیلم »کیناتاي« 
»تب  براي  فنگ  و  گرفت  را  کارگرداني  بهترین  جایزه 
بهاري« جایزه بهترین فیلمنامه را به خانه برد تا سینماي 
آسیا به غیر از جایزه ویژه هیات داوران بخش نوعي 
نگاه به فیلم »کسي از گربه هاي ایراني خبر نداره« بهمن 
قبادي، دستاوردهاي اعتباري دیگري نیز از کن شصت 
و دوم داشته باشد. برگزیدگان دیگر کن 2009 عبارت 
بودند از؛ جایزه بزرگ بخش هفته منتقدان؛ »خداحافظ 
گري« ساخته نسیم آماموچه محصول فرانسه. دوربین 
دلیله«  و  اول یك کارگردان؛ »سامسون  فیلم  به  طالیي 
نوعي  بخش  اصلي  جایزه  تورنتون.  وارویك  ساخته 
النتیموس  یورگوس  ساخته  سگي«  »دندون-  نگاه؛ 
کوتاه؛  هاي  فیلم  بخش  طالي  نخل  یونان.  محصول 
جایزه  پرتغال.  محصول  سالویتزا  ژائو  ساخته  »آرنا« 
منتقدان بخش نوعي نگاه؛ »Police,Adjective« ساخته 
کورنلیو پرومبیو محصول روماني. جایزه منتقدان در 
میشائیل  ساخته  سفید«  »روبان  اصلي؛  مسابقه  بخش 

هانکه. 

اکران جدیدترین ساخته قبادي در اسپانیا  
 

خبر  ایراني  هاي  گربه  از  »کسي  فیلم 
هفته  که  قبادي«  »بهمن  ساخته  نداره« 
بخش  داوران  هیات  ویژه  جایزه  گذشته 
توسط  کرد،  کسب  را  کن  نگاه«  »نوعي 
نمایش  اسپانیا  در  »آلتافیلمز«  کمپاني 
بانچ«  »وایلد  کمپاني  شد.  خواهد  داده 
فیلم  این  جهاني  فروش  حق  که  فرانسه 
کن  در  گذشته  هفته  دارد،  اختیار  در  را 
را  اسپانیا  در  فیلم  این  توزیع  و  فروش 
گزارش  به  کرد.  واگذار  »آلتافیلمز«  به 
ایسنا به نقل از اسکرین دیلي، هنوز تاریخ 

اکران جدیدترین ساخته »قبادي« در اسپانیا اعالم نشده است. کمپاني »آلتافیلمز« همچنین 
حق فروش و توزیع دیگر فیلم هاي مطرح جشنواره کن امسال از جمله »یك پیامبر«، »نقشه 
آواهاي توکیو«، »مخزن ماهي« و»در جست وجوي اریك« کن لوچ را خریداري کرده است. 
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آهنگ »واست می میرم« و »ستاره« گل  با دو  که  ۷th گروهی  گروه 
می خورند.  پیچی  هر  به  که  آچارهایی  می گویند  آنها  درباره  کرده، 

مجوز  آنها  است.  کرده  فرق  کمی  روزها  آن  با   ۷th گروه  وضعیت 
دار شده اند، تنوع بیشتری به آهنگ هایشان داده اند و از کلیپ فاصله 
گرفته اند. خیلی از شبکه ها – این طور که بعضی ها می گویند – هنوز 
کارهایشان را پخش می کنند. نگاه دیگری به موسیقی دارند، به فکر 
کنسرت افتاده اند و... ولی آنها در یك چیز هنوز فرق نکرده اند، آنها 
سبك  و  می خورند«  پیچی  هر  به  که  هستند  »آچارهایی  هم  هنوز 
کاری شان و گستره آهنگ و تنظیم هایشان در هر سبکی و برای هر 
خواننده ای، خوب جواب می دهد.آرش و امیر قنادی به همراه کیارش 
پوزشی سال های زیادی است یکدیگر را در زمینه موسیقی می شناسند. 
آنها از سال 81 در دفتر موسیقی وزارت ارشاد، اسم گروهشان را به 
ثبت رسانده اند و از بابت بعضی تشابهات اسم گروهشان با گروهی 
به اسم »هفت« کار خوانندگی هم می کنند، دلخورند.  بازیگران که  از 
آرش قنادی سرپرست گروه سون یا همان ۷th است. همان طور که 
گروه  »در  می دهد:  ادامه  و  می شود  جابه جا  کمی  داده،  تکیه  مبل  به 
اولیه، 13 نفر بودیم که بچه ها طی این چند سال پخش شدند و االن 
همین سه نفر مانده ایم. آن زمان با هم کار می کردیم، می ساختیم و 
خواننده ای که انتخاب می کردیم می خواند. این طور خودمان را آماده 
کردیم و کنسرت دادیم. از سال ۷۷ تقریبا شروع کردیم و سال بعدش 
چند برنامه در کرج، گوهردشت، اصفهان و... گذاشتیم. سال 81 بود 
که گفتند باید اسمتان را به ثبت برسانید. ما هم با کپی مجوزی که به 

اسم گروهمان برای کنسرت ها داده بودند، اسممان را ثبت کردیم و 
رسما شدیم گروه ۷th یا همان سون اما گروه ۷th، هفت نفر نیستند 
قنادی  امیر  یك دوست،  و  برادر  دو  نفرند.  اسمشان سه  برخالف  و 
که در آلبوم تازه و مجوز گرفته گروه سون اسمش در کنار بیشتر 

ملودی ها به چشم می خورد، با خنده می گوید: »عدد هفت تقریبا در همه 
ادیان عدد مقدسی به حساب می آید و به نوعی عدد عجیب و مقدسی 
است« و کیارش ادامه می دهد: »درباره عدد هفت عجایب زیادی در دنیا 
وجود دارد، مثل عجایب هفتگانه، هفت آسمان، هفت روز هفته، هفت نت 

موسیقی، هفت هنر و...« 
 سه دوست 

که  می دانند  رفاقتی  و  دوستی  مدیون  را  فعلی شان  موفق  گروه  آنها 
از  با وجودی که خیلی ها  بنیانش به وجود آمده و  قبل  از چند سال 
به  رابطه شان  و  موسیقی  در  هنوز  آنها  اما  شده اند،  جدا  گروهشان 
دوستی شان پایبندند. کیارش که بیشتر از همه شوخی می کند، باز هم 
با لحنی بین خنده و شوخی از آن روزها یاد می کند: »آرش مغازه ای 
در فلکه اول گوهردشت کرج داشت که نزدیك تاکسی های خطی بود. 
یك حالت نیمچه کالسی هم داشت که باعث می شد همه بچه ها موسیقی 
آنجا را بشناسند و به آنجا بروند. مثال خود من هر وقت از دانشگاه 
بر می گشتم، به آنجا سری می زدم. چون همه بچه های موسیقی کرج 
به آنجا سر می زدند، اسمش را گذاشته بودند گذر آرش. چند باری که 
رفتم اونجا، دیدم که یك پسری خوب کیبورد و ساز می زند، چند بار 

با هم زدیم و کار کردیم و یواش یواش رفیق شدیم.« 
اما این دوستی و رفاقت تاثیر مستقیمی در کار و سبك موسیقی به 
خصوص آنها گذاشته است. سبکی که شبیه هیچ خواننده ای نیست و 

تفاوت  هم  با  آهنگی شان،  ده  مجموعه  آهنگ های  از  بعضی  در  حتی 
گروه  موسیقی  در  که  »پاپی  می گوید:  نفس  به  اعتماد  با  آرش  دارد. 
است.  فعلی  رایج  پاپ  موسیقی های  با  متفاوت  کمی  دارد،  وجود  ما 
شاید دلیلش حضور سه تفکر متفاوت در گروهمان است. چون ما همه 
کارهایمان را از شعر و ترانه، آهنگ سازی و تنظیم را خودمان انجام 
می دهیم و وقتی یك کار ساخته می شود باید هر سه نفرمان روی آن 
کار صددرصد موافق و مثبت باشیم. حتی اگر یك نفر از ما، 99 درصد 
یا آنقدر  موافق آن کار باشد، مطمئن باش که آن را کنار می گذاریم 
تغییرش می دهیم که هر سه نفرمان صددرصد موافق شویم. واقعا این 
قاعده و قانون را در کارهایمان و در گروه به وجود آورده ایم و چنین 

اتفاقی برای آهنگ هایمان افتاده است.« 
کرج  عظیمیه  اوج  شهرک  در  اختصاصی  استودیوی  یك   ۷th گروه 
و  ضبط  آنجا  در  را  آهنگ هایشان  همه  آنها  که  استودیویی  دارد، 
با هم جر و بحث کاری کرده اند و شب های موزیکشان  درباره شان 
را به صبح رسانده اند. امیر بحث را به سمت اسم بعضی از آهنگ ها 
 Slow آهنگ  و  بود  ستاره  آهنگ  ساختم  من  که  اولی  »کار  می برد: 
به نظر خودم خیلی قشنگی بود. وقتی هم که پخش شد، خیلی خوب 

جواب داد.« 
 واقعیت همین است! 

ساخت  و  خواندن  برای  آهنگ سازان  و  خوانندگان  که  روزهایی  در 
کارهای تند و ریتمیك و ترنس از هم سبقت می گیرند و روی اجرای 
کارهای تند و انرژیك اصرار زیادی دارند، گروه ۷th روند و روش 
به  نگاهی  کیارش  کرده اند.  انتخاب  آهنگ هایشان  برای  را  متفاوتی 
آلبوم شان که روی دیوار استودیوشان زده اند،  عکس بزرگ پوستر 
می اندازد: »واقعیت ما همین است که می بینی. این عکس هم که در قایق 
انداخته ایم. یك عکس کامال طبیعی است. نه فیگور گرفته ایم، نه ادای 
متفاوت بودن در آورده ایم. ما سعی نکردیم که کار خودمان یا کاری 
آلبوم می بینی  در  که  را  کارها  این  بدهیم. همه  انجام  را  که مد شده 
دوست داریم و از انجام دادنشان واقعا خوشحالیم. از طرفی من فکر 
می کنم مردم ایران اول شعر و کالم یك قطعه موسیقی را بیشتر گوش 
می کنند و به همین دلیل کار ما موفق شده است.« چرا؟ چون حسی 
می خوانیم. ما جمله های خیلی خوبی در ترانه هایمان داریم. وقتی که 
شعرهای ما را بدون موسیقی می خوانی، می بینی که واقعا جمله های 
کیارش  ادامه حرف  آرش  دارد.  ترانه هایمان وجود  و  در شعر  نابی 
را می گیرد: »با اینکه این همه کارهایمان را شنیده ایم ولی هنوز برای 
خودمان تکراری نشده و دوستشان داریم. این یك حس خوب است 
که خودت از کار خودت خسته نشوی. ضمن اینکه وقتی کار اول ما 
پخش شد و همه از کار آرام و slow مثل ستاره استقبال کردند، دلیلی 
ندارند که بخواهیم بر خالف نظر مخاطبانمان کار کنیم. هم خودمان و 
هم مخاطبان زیادی، کارهای آرام و حسی ما را در این فضای شلوغ 

موسیقی دوست دارند.« 
فضای گفتگو در حال عوض شدن است که آرش انگار چیزی یادش 
افتاده باشد: »تا یادم نرفته یك نکته مهم را بگویم که این بحث خود به 
خود تمام بشود. می دانی معروف ترین قسمتی که مخاطبان از کارهای 
ما حفظ هستند، همان جایی است که خیلی از مثال کارشناس ها وقتی 
دقیقا  دارند.«  منفی  نظر  آن  روی  کنند،  نقد  را  کارهایمان  می خواهند 
بد  چه  خوب،  چه  تورو،  خاطرات،  »در  می خوانیم:  که  قسمتی  همان 
حکم می کنم / توی تنهایی هام فقط به تو فکر می کنم« ما هیچ چارچوبی 
برای خودمان در نظر نگرفته ایم و فقط می خواهیم از زیبایی ها حرف 
و  دارد  را  برادرش  هوای  هم  امیر  است.  همین  هم  کار  اصل  بزنیم. 
آنچه  از  بیشتر  حتی  شده ایم،  موفق  ما  »اگر  می گیرد:  را  حرفش  پی 
خودمان فکرش را می کردیم، به همین دالیلی است که گفتیم. انرژی 
کار موسیقی  در  نه  نمی شود  و  نمی توان  را  کردن  دلی  کار  و  مثبت 
دیگری  کار  نه  و  است  ارتباط  در  دل،  و  احساسات  با  مستقیما  که 
دستکم گرفت، وگرنه خیلی خواننده های خوش تیپ تر و خوش صداتر 
از ما هستند که کارشان اصال موفق نشده است.« کیارش که پوستر 
آلبوم شان را نشان داده بود، حاال ساکت نشسته است. پوستر را نگاه 
با پوسترهای معمول موسیقی  می کنم، حال و هوای پوستر متفاوت 
است که این روزها در گوشه کنار شهر می بینیم. آرش می گوید: امیر 
و کیارش خاطرات خوبی از آهنگ هایشان دارند. در کنار این خاطرات 
دیده اند. ظاهرا  مردم  از طرف  هم  آنها عکس العمل های جالبی  خوب، 
به  نه  است،  برای مردم شناخته شده   کیارش  و  امیر  از  بیشتر  آرش 

دلیل اینکه سرپرست گروه است... 
می کنم  فکر  می آیند،  من  به سمت  بیشتر  می بینید،  را  ما  وقتی  مردم 
مانده  بلند  و  نکرده  فرقی  قبل  به  نسبت  هم  موهام  و  چاق ترم  چون 
است. امیر و کیارش موهایشان را کوتاه کردند ولی من نه، ما هر جا 
که می رویم با هم هستیم. بارها شده مردم به طرفمان آمده اند که برای 

خود ما هم تبدیل به یك خاطره خوب شده . 
شیطنت کیارش باز هم گل کرده است. او با لحنی خاص و بین خنده 
و جدی بودن حرف آرش را تایید می کند. »خیلی ها گفته اند که برای 
یا  گرفته اند.  کادو  همسرشان  از  را  ما  آهنگ  ازدواجشان  سالگرد 
زوج های جوان!! آنها را به عنوان کادوی تولد یا حرف دلشان به هم 

کادو داده اند و جواب هم گرفته اند!« 
روزهایی  هستند،  متفاوتی  روزهای  کردن  تجربه  حال  در  ها   ۷th
کنار  سال  چند  نتیجه  و  کرده  نزدیکتر  مخاطبانشان  به  را  آنها  که 
با  دارند،  به زودی تصمیم  آنها  داده است.  آنها  به  را  هم کار کردن 

کنسرت های شان دیداری رودررو با مخاطبانشان داشته باشند.

آچارهایی که به هر پیچی می خورند
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بین الملل
گزارشي از پرونده »قزاق گیت« نورسلطان نظربایف 

 

چمدان هاي 
پول در زیرزمین 
ریاست جمهوري 

والتر مایر - منبع؛ اشپیگل
ترجمه؛ محمدعلي فیروزآبادي

»رشاد علي اف« تازه بعد از خوردن شنیتسل و بعد از خالي کردن 
به  و شروع  مي شود  باز  درددلش  یي، سر  نقره  بشقاب  محتویات 
افشاگري مي کند. این به گفته خودش»دشمن شماره یك قزاقستان« 
از داخل کیف سفري بادکرده اش پرونده یي را بیرون مي کشد که 
از زمان تبعید در وین به عنوان مدارکي که نجات داده است اقدام به 
توزیع آنها مي کند. محافظان او از ورودي سالن ماریا ترزاي هتل 
پنج ستاره »زاخر« یعني همان محلي که مخفیگاه علي اف محسوب 

مي شود محافظت مي کنند. 
و  رنگ  آبي  و  چرمي  جلدي  در  یي  موزه  شيء  اصطالح  به  اولین 
مزین به ستاره سرخ شوروي سابق پیچیده شده و از قرار معلوم 
قزاقستان  فعلي  وزیر  نخست  مورد  در  کاگ ب  هاي  پرونده  حاوي 
یعني »کریم ماسیموف« است. در این پرونده عکسي از مردي عبوس 
و هنوز جوان وجود دارد که در سال 1982 از طریق نامه درخواستي 
براي آموزش در سرویس مخفي شوروي ارائه داده است. این فرد 
در ادامه کار تحت نام هاي »نوربانو« و »استاگر« به عنوان جاسوس 
علیه ملت خود فعالیت مي کرده است. البته در قزاقستان تا به امروز 

کسي در مورد زندگي گذشته رئیس دولت چیزي نمي داند. 
این کیف سند ممهور و  ترین سند  مهم  بعدي؛  واما محتویات کیف 
سفیدامضایي است که شماره مسلسل ندارد اما به روزهاي انتخابات 
ریاست جمهوري در سال 1991 مربوط مي شود. به گفته علي اف 
این اسناد در آن زمان در سراسر کشور توزیع و به نفع فرد صاحب 
این سند »نورسلطان  پایه  بر  قدرت جعل و تحریف مي شده است. 
دولتي  شوراي  رئیس  و  سرپرست   1984 سال  از  که  نظربایف« 
قزاقستان شوروي و از سال 1991 به عنوان رئیس جمهور بالمنازع 
این کشور محسوب مي شود، با کسب 81 درصد آرا در آن انتخابات 

پیروز شد. 
علي اف در آن سالن ماریا ترزا که درمیان ساختمان هاي کنسرسیوم 
هاي نفتي قرار گرفته است، انبوهي از مدارک در مورد کشورش را 
رو مي کند؛ کپي هایي از چك هاي میلیوني بانك هاي لیختن اشتاین 
و نوارهاي صوتي و تلگرام هاي محرمانه سیا و فهرستي شامل نام 
تمامي همکاران اطالعاتي آن سازمان در سفارتخانه هاي قزاقستان 

در اروپاي غربي.
46 ساله خود در جریان همه این مسائل بوده  البته رشاد علي اف 
است. این قزاق جین پوش و بي تکلف زماني جانشین رئیس سازمان 
اطالعات و امنیت و همزمان معاون وزیر خارجه بود و در عین حال 
قصد  کرد  اعالم   200۷ سال  در  اینکه  تا  داشت  اشتغال  تجارت  به 
دارد در آینده جانشین نورسلطان نظربایف شود. اما رئیس جمهور 
قزاقستان که در آن زمان در تدارک تغییر قانون اساسي در جهت 
این  به  نسبت  شدت  به  بود  خودش  العمر  مادام  جمهوري  ریاست 
نافرماني آن هم در میان اعضاي خانواده خودش عصباني شد. علي 

اف در آن زمان هنوز شوهر »داریکا« دختر نظربایف بود. 
کرد.  را صادر  قزاقستان حکم طالق  دادگستري  که  نگذشت  چیزي 
علي اف هم که آن زمان سفیر قزاقستان در اتریش بود از مقامش 
عزل شد و عالوه بر آن دادگاهي در قزاقستان به صورت غیابي دو 
حکم جداگانه علیه وي صادر کرد که طي آن علي اف به جرم آدم 

ربایي ، خیانت و تالش بري کودتا به 40 سال زندان محکوم شد.
علي اف همه این اتهامات را رد مي کند و البته هرگز هم به قزاقستان 
باز پس فرستاده نمي شود زیرا مقامات اتریش نسبت به وجود یك 
دولت قانونگرا در آن کشور تردید دارند. به این ترتیب است که علي 
اف از سال 200۷ زندگي مخفي دارد و ماموران قزاق هر لحظه به 
امنیتي  نیروهاي  از سوي  خاطر  همین  به  و  هستند  او  دنبال شکار 
اتریش تحت محافظت قرار دارد. او شب ها را در چند جاي مختلف 
به صبح مي رساند و همیشه بیش از دو محافظ تنومند او را همراهي 
مي کنند. در ژانویه گذشته یکي از خودروهاي وي دچار سانحه شد 
و به گزارش پلیس علت این سانحه قطع سیم ترمز ماشین بوده است. 
اما این روزها این داستان مهیج جاسوسي به نقطه اوج خود رسیده 
است. طي هفته هاي گذشته یکي از انتشارات برلین که در اوایل دهه 
90 تاسیس شد و معمواًل به مسائل مربوط به دولت هاي بلوک شرق 

مي پردازد براساس گفته ها و مدارک ارائه شده از سوي علي اف 
به انتشار کتابي افشاگرانه اقدام کرد؛ کتابي درباره دسایس و تدابیر 
اقتدارطلبي به نام »نظربایف«. انتشار این کتاب تا لحظه آخر همچون 
یکي از اسرار دولتي مخفي نگه داشته شد اما با این همه در نهایت 

آرامش حاکمان آستانه را مختل کرد. 
علي اف در این کتاب 540 صفحه یي در واقع با »سیستم پدرخوانده 
یي« نظربایف تصفیه حساب مي کند و از چپاول برنامه ریزي شده 
یکي از ثروتمند ترین کشورهاي دنیا )از نظر مواد خام( و در مورد 
تالش  از  و  گوید  مي  جمهور  رئیس  خصوصي  و  میلیاردي  ثروت 
برجسته ترین سیاستمداران غرب بر اي مصونیت حاکم آستانه در 

مقابل حکم بازداشت بین المللي پرده برمي دارد. 
کتاب علي اف البته به شرط آنکه وي بتواند ادعاهایش را ثابت کند، به 
عنوان گزارشي عیني از دروني ترین محافل یك به اصطالح الیگارشي 
مواد خام آسیاي مرکزي، در نوع خود اثري کم نظیر به شمار مي 
آید. اما علي اف خود بخشي از این سیستم بوده است و هنوز هم به 
دلیل همین وابستگي زندگي مادي اش را مي گذراند و البته در همان 
حال که در هتل زاخر به سر مي برد بدون هیچ خجالتي مي گوید؛ 
»همه پول هایم را خرج کرده ام. این مساله مرا با مشکل روبه رو 
خواهد کرد.« قزاقستان از نظر طبیعي چیزهاي زیادي براي عرضه 
کردن به حاکمانش دارد. این سرزمین استپي واقع در میان دریاي 
در مساحتي  را  میلیوني   15 که جمعیتي  مرزهاي چین  و  مازندران 
نفت،  سرشار  منابع  از  برخوردار  داده،  جاي  اروپا  غرب  با  برابر 
گاز،طال و اورانیوم است. به همین خاطر مورد علي اف براي دولت 
اتریش یك تضاد در منافع به شمار مي آید. کنسرسیوم معدني »او 
ام وي« از قزاقستان نفت مي خرد و عالوه بر آن ریاست سندیکاي 
کنسرسیوم هاي خط لوله گاز »ناباکو« را نیز برعهده دارد. به همین 
این  پایه و اساس  با پرزیدنت نظربایف  دلیل است که روابط خوب 
تجارت را تشکیل مي دهد. اتریش در حال حاضر به دلیل حضور علي 
اف در این کشور تبدیل به جبهه فرعي جنگ بر سر قدرت سیاسي 
و ثروت هاي میلیاردي آسیاي مرکزي شده است. در ژانویه گذشته 
دو کارمند اتریشي با حکم دادگاه محکوم شدند و یك کارمند دیگر 
در فوریه به زندان افتاد. اتهام هر سه نفر دریافت پول در قبال ارائه 
اف خود  علي  بود.  قزاق  مامورهاي  به  اف  علي  در مورد  اطالعاتي 
تالش مي کند تابعیت اتریش را کسب کند و از طرفي از حمایت هاي 
»ماریا فکتر« وزیر کشور اتریش نیز برخوردار است. عالوه بر آن 
با استخدام  نیز  اتریش  از شاخه هاي حزب سوسیال مسیحي  یکي 
افراد واحد ویژه یي به نام»کبرا« حفاظت از جان علي اف را برعهده 

گرفته است. 
البته علي اف بنا بر مالحظاتي از برگزاري کنفرانس مطبوعاتي براي 
معرفي کتابش منصرف شد زیرا این کار مي توانست آبروي کشوري 
با هتل زاخر وین  تنها چند ساعت  با هواپیما  که  بگیرد  بازي  به  را 
فاصله دارد و عالوه بر آن در حال آمادگي براي بزرگ ترین نقش 
آفریني خود در سازمان امنیت و همکاري اروپا در سال آینده است. 
یك  و  یي  دوره  ریاست   2010 ژانویه  اول  در  قزاقستان  جمهوري 
ساله این سازمان را برعهده خواهد گرفت. ریاست سازمان امنیت و 
همکاري اروپا براي قزاقستان و رژیم نظربایف یك پیروزي ضروري 
به حساب مي آید زیرا نباید فراموش کنیم وزارت خارجه امریکا در 
مارس 2008 از قزاقستان به دلیل »بازداشت هاي خودسرانه و احکام 
زندان« به شدت انتقاد کرده بود. ریاست نمایندگي سازمان امنیت و 
همکاري اروپا در وین نیز همزمان با آغاز سال جدید به یك قزاق به 
نام »کابرات آبدراخمانف« واگذار شد. علي اف با شنیدن نام این فرد 
بالفاصله دستش را به داخل کیف مي برد و دفترچه یي کهنه و قهوه 
یي رنگ مربوط به دوران شوروي را بیرون مي کشد. به گفته وي 
این دفتر حاوي اطالعاتي در مورد سابقه کاري یکي از همکاران کاگ 
ب به نام آبدراخمانف با نام مستعار »دانکو« به انضمام شرح وظایف 
او از 30 اکتبر 1986 به بعد است. فرد یاد شده طبق یکي از مدارک 
موجود در این دفتر براي »نبرد علیه دشمنان شوروي« سوگند یاد 
وقتي  که  کند  مي  مطرح  را  پرسش  این  اف  علي  است.  بوده  کرده 
رئیس جمهور، وزیر خارجه و سفیر سازمان امنیت و همکاري اروپا 
از جمله کهنه سربازان سازمان امنیت و اطالعات شوروي محسوب 
به  را  اروپا  یك ساله  و همکاري  امنیت  توان  مي شوند، چطور مي 
چنین افرادي سپرد. علي اف مي گوید؛ »قاطع ترین متحد و طرفدار 
قزاقستان گرهارد شرودر بود. امریکا در آن زمان نظر خوشي به 
این کشور نداشت اما صدراعظم سابق آلمان درصدد بود این کشور 
آشکارا به واسطه یي بزرگ در آسیاي مرکزي تبدیل شود.« البته در 
این مورد منافع آلمان نقش زیادي داشت. تا آن زمان آلمان نزدیك 
به چهار میلیارد یورو در 500 شرکت و کارخانه قزاقستان سرمایه 
گذاري کرده بود و این موسسات توسط کارخانه هاي بزرگ آلماني 
از جمله زیمنس اداره مي شدند. مسابقه و رقابت بر سر دسترسي 
فروپاشي  از  پس  زماني  کوتاه  قزاقستان  بازارهاي  و  خام  مواد  به 
شوروي آغاز و آن تبلیغات بین المللي به نفع نظربایف تمام شد و او 
را تبدیل به فردي سودآور کرد و ضیافتي ترتیب یافت که در راس 
»دیك  افرادي چون  دوران  آن  در  داشتند.  ها حضور  امریکایي  آن 
چني«، »هنري کیسینجر«، »جرج تنت« رئیس سیا و »بیل کلینتون« به 
عنوان یك بازنشسته سیاسي همه در آستانه بودند تا شاید بتوانند 

از این نمد براي خود کالهي بدوزند. در این میان کلینتون توانست 
براي  را  قزاقستان  اورانیوم  معدن  سه  سهام  واسطه  یك  نقش  در 
همسفر خود »فرانك گویسترا« )یکي از کارخانه داران کانادایي( بخرد 
و از این راه مبلغي بالغ بر31 میلیون و 300 هزار دالر نصیب بنیاد 

کلینتون شد. 
همان  در  امریکا  حاکم  کند سیاستمداران  مي  ثابت  اف  علي  مدارک 
حال که به قوه قضائیه قزاقستان انتقاد و نسخه هاي بشر دوستانه 
و حقوق بشري براي آنها تجویز مي کردند، از طریق بازنشسته هاي 
واشنگتن با نظربایف به البي مي پرداختند. بر پایه یکي از این مدارک 
از کهنه سربازهاي برجسته سیا  زیادي  تعداد  ها  میان البیست  در 
امریکا نیز حضور داشتند و همین عده بودند که در سال  و ارتش 
2003 به تاسیس یك شرکت مشاوره یي به نام »جي اوام« یا همان 
»گزینه هاي مدیریت جهاني« اقدام کردند. خانواده نظربایف با هدف 
ترمیم چهره خدشه دار شده رئیس جمهور این شرکت را به خدمت 
پرونده یي  براي  آغاز کار  ام در  او  استراتژیست هاي جي  گرفتند. 
آن  در  بازمي گشت.   2002 به سال  آن  زمان  که  بازي شدند  وارد 
دالر رشوه  میلیون   80 مبلغ  دولت سوئیس  فاش شد  که  بود  سال 
پرداختي از سوي صنایع نفتي امریکا را توقیف کرده است و بدین 
ترتیب واژه »قزاق گیت« در واشنگتن براي اشاره به روش هاي کثیف 
در معامله با قزاقستان خلق شد. »الکساندر میرچف« بلغاري تبار یکي 
از شرکاي جي او ام است که در واشنگتن از او به عنوان حالل درجه 
یك مشکالت یاد مي کنند. این شخص از رابطه مستقیم خود با کاخ 
سفید و وزارت دادگستري و اف بي آي براي تهیه خبر و گزارش 
به رئیس جمهور قزاقستان استفاده مي کند. نظربایف از این طریق 
بود که توانست به وسیله لیست تماس هاي موبایل یکي از رهبران 
اپوزیسیون در امریکا و دستیارانش از توطئه هاي آنها و از روابط 
آنها با آن روزنامه نگار افشاگر یعني »سیمور هرش« و رابطان آنها 
در قزاقستان کسب اطالع کند. به گفته علي اف این افراد پس از آن از 

سوي به اصطالح باج گیران نظربایف تحت فشار قرار گرفتند.
رژیم نظربایف اما در هر حال مجبور شد در مواردي دست به عقب 
نشیني بزند و براي جلب نظر دولت سوئیس و وزارت دادگستري در 
سال 200۷ رسمًا پذیرفت میلیون ها دالري که در حساب هاي متعدد 
بانك هاي سوئیس وجود دارد در واقع رشوه یي بوده که از سوي 
امریکایي ها به آنان پرداخت شده است. به گفته علي اف اما این مبلغ 
تنها بخشي از پولي بود که رئیس جمهور قزاقستان و نزدیکانش آن 
را تصاحب کردند. علي اف ادعا مي کند چند سال پیش نظربایف در 
یك محفل خانوادگي و هنگام صرف شام از موجودي 15 میلیاردي 
حساب هاي شخصي خود صحبت کرده است. البته اتهام فساد علیه 
حاکمان قزاقستان مساله جدیدي نیست. مساله جدید ابعاد این فساد 
و مدارکي است که علي اف ارائه مي دهد. این دسته مدارک عبارتند 
از مکاتبات اینترپل با همکاران این سازمان در واشنگتن درباره اتهام 
پولشویي نظربایف و دیگران، چك ها و حواله هاي میلیون دالري و 
مهم تر از همه نام شرکت ها و معتمداني که با کمك آنها شبکه یي 
از شرکت ها و تراست ها تاسیس شده است. علي اف ادعا مي کند 
به این ترتیب بود که رفته رفته بزرگ ترین کنسرسیوم ها و بانك 
گوید  مي  اف  علي  درآمد.  سابقش  پدرزن  تملك  در  قزاقستان  هاي 
پس از شکست تالش ها براي آزاد کردن پول هاي توقیف شده در 
گفته وي  به  یافت.  انتقال  به آسیا  فعالیت  این  سوئیس بخش اصلي 
در آن دوران چمدان هاي پر از پول در زیرزمین هاي مقر ریاست 

جمهوري انبار مي شد. 
و  ادعاها  این  از  کدام  هر  تقریبًا  داند  مي  نظربایف  داماد سابق  این 
او مي گوید وکالیش  او تمام شود.  مدارک مي تواند به قیمت جان 
همه این مدارک را بررسي کرده اند و »براي هر جمله و براي هر عدد 
یك مدرک دارم«. البته دولت آستانه هم تا زمان تنظیم این گزارش 
در قبال ادعاهایي که علي اف به خبرنگاران اشپیگل عرضه کرده هیچ 
موضعي اتخاذ نکرده است. اما واقعًا علي اف با چه انگیزه یي خود را 

از آن آشیانه گرم و نرم خانواده نظربایف بیرون انداخت؟ 
یك  واقع  در  و  دارد  نام  سوپر-خان«  »پروژه  مدارک  این  از  یکي 
چگونگي  و  تنظیم شده   200۷ اکتبر  در  که  است  مکتوب  استراتژي 
دهد.  مي  توضیح  را   2035 سال  تا  قزاقستان  حاکم  سلسله  تداوم 
و  غیرعمد  و  عمد  »مداخله  هرگونه  از  باید  استراتژي  این  براساس 
داخلي و خارجي « در رژیم حاکم بر آن سرزمین استپي جلوگیري 
به عمل آید. در این استراتژي هیچ اشاره یي به نقش رشاد علي اف 
هم نشده است. بر اساس گزارش ها علي اف در ماه ژانویه با همسر 
سابقش یعني داریگا مالقاتي در لندن داشته است اما او به شدت این 
مساله را تکذیب مي کند. اما در محافل تبعیدیان قزاق در این مورد که 
او مي تواند در یك بازي دوگانه با بزرگ ترین خواهر همسر سابقش 
براي اداره قزاقستان به صورت مشترک در آینده اقدام کند تردیدي 

وجود ندارد. 
به هر حال علي اف از انگیزه الزم براي چنین کاري برخوردار است. 
»سلطان  تخت،  و  تاج  این  به  رسیدن  براي  او  مذکر  رقیب  تنها  اما 
کوچك« یا همان »سلطان نظربایف« است که در دوم آوریل 2005 
متولد شد و تنها پسر نورسلطان محسوب مي شود. به گفته علي اف 
این پسر دومین همسر نظربایف محسوب مي شود که همان  مادر 

»عسل عیسا بایوا« ملکه زیبایي 1999 قزاقستان است. 
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11 عنوان کتاب در 
افغانستان به

 رودخانه انداخته شد  
 

 مقامات وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان درباره انداختن کتاب 
ابراز  محلي  هاي  مقام  توسط  هیرمند  دریاي  به  شده  توقیف  هاي 
جلد  هزاران  نیمروز  والیت  محلي  هاي  مقام  اخیراً  اند.  کرده  تاسف 
کتابي که توسط یك ناشر افغان از ایران وارد افغانستان شده بود را 
به رود هیرمند انداختند.ابراهیم شریعتي ناشر افغان و وارد کننده این 
کتاب ها به بي بي سي گفت یك محموله 25 تني کتاب هاي وارداتي او 
شش ماه پیش در گمرک نیمروز توقیف شد و 11 عنوان از این کتاب 

ها »غیرمجاز« تشخیص شد.

به  پوالدي  حسن  نوشته  ها«  »هزاره  هاي  کتاب  شریعتي،  گفته  به 
ترجمه عالمي کرماني، شناسنامه افغانستان نوشته بصیر احمد دولت 
آبادي، گل سرخ دل افگار نوشته جواد خاوري، نهج البالغه، مجموعه 
ها  کتاب  این  کافي شامل  اصول  و  علي  و سخنان حضرت  ها  نامه 

بوده است.

نیمروز به سایت فارسي بي بي سي گفت  غالم دستگیر آزاد، والي 
این کتاب ها به  این کتاب ها »اختالف برانگیز بود و در  از  شماري 
مسائل قومي و مذهبي دامن زده شده بود.«والي نیمروز مي گوید در 
زمان توقیف این کتاب ها مسووالن اداره هاي ارشاد و حج و اوقاف، 
دادستاني، امنیت ملي و اطالعات و فرهنگ این والیت حضور داشتند. 
بیشتر  هاي  بررسي  براي  ها  کتاب  این  از  هایي  نمونه  او،  گفته  به 
گفت تصمیم  آزاد  فرستاده شد.  کابل  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  به 
این کتاب ها به رودخانه توسط وزارت اطالعات و فرهنگ  انداختن 
افغانستان گرفته شده است.عبدالمالك کاموي رئیس  دادگاه عالي  و 
توسط  حکمي  چنین  صدور  از  گفت  افغانستان  قضائیه  قوه  اداري 
دادگاه عالي اطالعي ندارد.اما دین محمد مبارز راشدي معاون وزارت 
اطالعات و فرهنگ به بي بي سي گفت روند توقیف، بررسي شده و به 
آب انداختن این کتاب ها در کل با مداخله نهادها و اشخاص مختلف 

همراه بوده است.
مبارز گفت؛ »کتاب هایي که به رودخانه انداخته شدند جزیي از کتاب 
هایي است که هیچ مشکلي ندارد و در افغانستان همیشه بوده و در 
»دو  افزود؛  فرهنگ  اطالعات و  بود.«معاون وزارت  آینده هم خواهد 
مشکل در این تصمیم گیري وجود دارد؛ یکي در نفس قضاوت در این 
کتاب ها که مورد استفاده مردم است، چرا ممنوع قلمداد مي شود و 
دیگر اینکه روند ممنوع کردن این کتاب ها عجیب است. ما در روند 
اجرایي خود قانوني نداریم که کتابي را که ورودش ممنوع باشد به 
آب بیندازیم.«راشدي مي گوید؛ »در صورتي که کتابي ممنوع دانسته 
شود، باید به وارد کننده آن مسترد شود نه اینکه به رودخانه انداخته 

شود.«  

پوزیتیویسِت لندني
 

 

بلندي  طنین  انگلستان  منطقه  فلسفه  در  که  پوزیتیویستي  روح 
بر  همه جانبه اي  تاثیر  که  درنوردید  را  نوزدهم  قرن  چنان  داشت، 
پدیده »شك« و  به  این منطقه نسبت  از نویسندگان  توجه بسیاري 
»باورهاي عقالني« گذاشت. سرآرتور کانن دویل گرچه یك نظامي 
در  عمیقي،  ریشه هاي  که  روح  این  اما  بود  گوشه گیر  بازنشسته 
کرد.  هم سرایت  او  تخیل  به جهان  داشت  هیوم  دیوید  رساله هاي 
شرلوک هولمز مخلوق اسطوره اي او بود که با عدول از سازمان 
بر هم  را  نظم موجود  بر روابط علي معلولي،  ناسیونالیستي حاکم 
فرزند  از هرچیز  بیش  که  گذاشت  رویمان  پیش  را  فرآیندي  و  زد 
و  فکري  انقالب  این  از  متاثر  دویل  کانن  بود.  مذکور  تجربه گرایي 
در عین حال انقالب صنعتي که مدل تازه و جدیدي از شهرنشیني 
و موقعیت امپراتوري بریتانیاي کبیر را متصور کرد، ابر قهرماني 
اخالقي  رمانتیسم  از  فارغ  و  تجربي  عقل  سالح  با  که  ساخت  را 
تبهکاران،  با  جنگ  وارد  مرکزي،  اروپاي  خیالپرداز  نویسندگان 
جنایتکاران و نمادهاي خشونتي شد که رفتارهاي پیچیده اي داشتند. 
و  داشت  را  خود  به  مختص  شناسه هاي  مدرن  جهاني  فرزند  این 
نشانه ها و استعاره هاي مشخص در او دیده مي شدند. یك گذشته 
گنگ و نه چندان روشن و همکار و دوستي به نام واتسن که نمونه 
و تیپ یك بورژواي لندني خردگرا بود. هولمز سرآرتور کانن دویل 
مولفه هایي از ضدارزش هاي اجتماعي را نیز در خود داشت. اعتیاد 

به کوکائین، بي اعتنایي به زن ها و در عین حال رفتارهاي تند و خشن اسنابیستي. قهرماني که تنها و بدون کمك از ابزارهاي، امنیتي 
اجتماعي مانند پلیس، در پایتخت امپراتوري مشغول حل و فصل جنایت ها بود. کاستي هاي شخصیتي اش و بي پروایي هاي رفتاري اش 

همان چیزي بودند که به »تیپیك« شدن او کمك کردند. 

هولمز با این مشخصات محصول دوره تغییر بود. اگر دیکنز چند دهه قبل از کانن دویل با استفاده از پرسوناژهاي برآمده از ته شهر و 
اعماق لندن، راوي خشونت، نفرت و تباهي اي شده بود که قلب امپراتوري را مي آلود، کانن دویل از همین دستاورد براي بیان وضعیت 
ذهني استفاده کرد که در دل لندن و در خیابان بیکر براي مبارزه با اخالق حقیر، مسلح شده بود. اخالق حقیري که بیش از آنکه نشانه اي 
از شر باشد، وضعیتي را متصور مي کرد که در آن جنایت به مثابه یك روند رواني در دوران جدید معنا مي شد. به همین دلیل کارآگاهي 
مانند شرلوک هولمز نه قهرمان اخالق بود و نه مصلح اجتماعي. او نماینده یك روند خاص بود که در آن ذهن متعالي مقابل ذهن خرد 
و حقیر قرار مي گرفت و تالش او براي کشف جنایت بیش از هر چیز برآمده بود از یك میل دروني: ارضاي فردیت و اثبات خود به 
کثرت پیرامون. هولمز دقیقا از چنین شرایطي براي تصدیق من وجودي اش استفاده مي کرد و به هیچ عنوان جنایت را به مثابه امري 
ناهنجار و ضدبشري درک نمي کرد. چه او خود مي توانست در مقام جنایتکار قرار بگیرد اما ساختار اساطیري وجودي اش این اجازه را 
نمي داد که او در جبهه تبهکاران بایستد. همانطور که کانن دویل نوشته، هولمز بیش از اینکه مدافع منافع اجتماعي و ارزش هاي زیستي 
آن باشد، خواهان نظم خودانگیخته اي است که در آن نشانه هاي آشکار و بارزي از تشکیك به مظاهر ابدي- ازلي دیده مي شود. یك ایده 
جاه طلبانه که در عین وفاداري به حقوق شهروندي از شنیدن خبر جنایت خشنود مي شود و مي کوشد تا با کشف آن مبدا و محور نظم 
مذکور شود. در این فرآیند قانون اهمیت ناچیزي دارد. زیرا چارچوب هاي آن به هیچ وجه توانایي کنترل روان وحشي و لگام گسیخته 
فرد جنایتکار را ندارند. این روان متشنج و ذهن ویرانگر دقیقا تمثیل بزرگ کانن دویل است از طبیعت، از تنازع بقا و قدرت نمایي اي 
که در آن ضعیف محکوم به نابودي است و هولمز با پایبندي به فردگرایي مفرط و اسنابیسم رفتاري اش قهرمان مدرني است که با 
هیئت اسطوره اي مقابل مظاهر طبیعت مي ایستد و در عین حال به نحوي دیگر تاکید مي شود بر همان تئوري: قوي بر ضعیف غالب 
مي شود. این تئوري بدوي با پرداختي جدید و با استفاده از رازهاي هولناک انسان جدید شکل و شمایلي نو به خود مي گیرد و کارآگاه 
نمادي مي شود که از دل شر بر مي آید و مقابل آن مي ایستد. او کسي است که دنبال »علت هاي ناشناخته« مي رود. علت هایي که به قول 
دیوید هیوم »پیوسته مایه امیدها و بیم هاي ما مي گردد« و توده مردم به دلیل ناکارآمدي ذهني شان در درک و شناخت آنها سرخورده 
مي شوند و ذهن هاي برتر مي توانند از دل این علل ناشناخته به کشف امیال و انگیزه هایي دست یابند که خالق رفتارهاي مختلف بیروني 
هستند. این علل ریشه در جسم و جهان بیرون دارند و این کارآگاه است که با یافتن ریشه هاي هر دو این مولفه ها مي تواند به یقین دست 
پیدا کند. هولمز استاد درک این علل ناشناخته است و مي تواند از طریق تجسس در معماهاي پیچیده ذهن جنایتکار و پیوند زدن آن با 
جهان پیراموني آن به کشف واقعیت دست یابد. کارآگاه کالسیك سرآرتور کانن دویل تجسم پیروزي تجربه گرایي است به خردگرایي 

چارچوب مند قرن نوزدهمي، و اوست که با ذهني کارآزموده به مصاف روابط علي و معلولي ناقص مي رود. 

تعلیق حکم ناشر کتاب »نبرد 
من« آدولف هیتلر 

 
یك دادگاه حکم زندان و جریمه نقدي ناشر کتاب »نبرد من« نوشته 
آدولف هیتلر را که انتشارش در آلمان ممنوع است، به حالت تعلیق 
درآورد. به گزارش فارس، این مرد آلماني سال 2005 از کتاب آدولف 
آلمان چاپ  در  غیرقانوني  به طور  نسخه  هزار   20 به  نزدیك  هیتلر 

کرده است.
این کتاب را دارا است،  این مرد از طرف یك نهاد آلماني که حقوق 

مورد اتهام قرار گرفت.
ماه  سه  و  نقدي  به صورت  پوند  هزار  دو  پرداخت  به  محکوم  وي 

زندان شده که در حال حاضر این حکم تعلیقي اعالم شده است. 
او دلیل این کار را سود حاصل از چاپ کتاب بیان کرده است. کتاب 
»نبرد من« که سال 1925 توسط هیتلر نوشته شد، اشتیاق او را براي 

از بین بردن یهودي ها نشان مي دهد.
انتشار این کتاب در حال حاضر در آلمان ممنوع است و دولت آلمان 
تمام تالش خود را کرده از چاپ این کتاب در کشورهاي دیگر نیز 

جلوگیري کند. 

اعتراض شمس لنگرودي به غیرقابل چاپ شدن رمانش 
 

محمد شمس لنگرودي به غیرقابل چاپ اعالم شدن دومین رمانش با نام »شکست خوردگان را چه کسي دوست دارد« اعتراض کرد. 
شمس لنگرودي در این باره به سرو گفت؛ »در حالي که وزیر ارشاد مي گوید، هر کتابي که براي کسب مجوز مي آید، بیش از دو هفته 
معطل نمي شود، رمان »شکست خوردگان را چه کسي دوست دارد« از تابستان سال 86 در اداره کتاب وزارت ارشاد در انتظار کسب 
مجوز نشر بود و پس از چهار بار بررسي، بدون اعمال اصالحیه یي، نهایتًا اعالم شد غیرقابل چاپ است و نمي تواند منتشر شود.« او در 
ادامه به این موضوع اشاره کرد که بعید مي دانم آنجا کسي صالحیت این را داشته باشد که آثار ما را بررسي کند. این شاعر و پژوهشگر 
همچنین با یادآوري اینکه این رمان را سال ۷6 در هلند نوشته است، گفت؛ پس از آن، نزدیك 10 سال آرام آرام رویش کار کردم. شمس 
لنگرودي با اشاره به اینکه یك رمان روان شناختي درباره بحران هاي یك آدم است، درباره موضوع آن توضیح داد؛ »داستان این طور 
شروع مي شود که »سه روز پس از انتشار رمان »رژه بر خاک پوک« زنگ در خانه ام به صدا درآمد...« در واقع فردي به من نویسنده 
مراجعه مي کند و مي گوید شخصیت داستانم است و از من مي پرسد شما بدون اینکه درباره من چیزي بدانید، چرا از زندگي من نوشته 
اید؟ این آدم ها زیاد مي شوند و تمام زندگي نویسنده را اشغال و مختل مي کنند.«»شکست خوردگان را چه کسي دوست دارد« دومین 

رمان این نویسنده پس از »رژه بر خاک پوک« است. 
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»آواي گرسنگي« لوکلزیو 
رمان »آواي گرسنگي« نوشته گوستاو لوکلزیو برنده جایزه ادبي نوبل 
2008 با ترجمه مهتاب صبوري به بازار کتاب مي آید. به گزارش مهر، 
این کتاب روایت زندگي مشقت بار مادر لوکلزیو و جدیدترین اثر اوست 
که در اکتبر سال 2008 - یکماه پیش از آنکه وي برنده جایزه ادبي نوبل 

شود - در فرانسه منتشر شد. 

شعرهاي فروغ در آلمان 
همه شعرهاي فروغ فرخزاد به زبان آلماني ترجمه و منتشر مي شود. به 
گزارش ایسنا، حسین منصوري - پسرخوانده فروغ فرخزاد - تصمیم 
دارد همه شعرهاي این شاعر را ترجمه و در یك مجموعه منتشر کند. 
»تولدي دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« مجموعه هاي شعر 

منتشرشده فروغ فرخزاد هستند. 

خنده را از من بگیر
بگیر«  من  از  را  »خنده  رمان  هم  یکي  امسال  خواندني  هاي  رمان  از 
جواد ماه زاده است؛ رماني که در آن سرگذشت آدم هایي روایت شده 
است که نوجواني شان را در دوران جنگ و میان موشك باران شهرها 
گذرانده اند. »خنده را از من بگیر« رماني است درباره زندگي روزمره 
در دوران جنگ و نمادهاي فرهنگي و اجتماعي خاص آن دوران. در این 
رمان سرگرمي ها، ترس ها، بازي ها و دلواپسي ها همگي مهر آن سال 
هایي را بر پیشاني دارند که داستان در آن اتفاق مي افتد و در کنار همه 
اینها آنچه این رمان را به رماني خواندني بدل مي کند، زبان طنزآمیز 
و فضاي بازیگوشانه آن است. »خنده را از من بگیر« را انتشارات هیال 

منتشر کرده است. 

مبتذل نویسان بیش ازنویسندگان 
جدی مخاطب دارند

جمال میرصادقی معتقد است مهم ترین موانع حرفه ای نشدن نویسندگی 
کتابخوانی  به  مردم  رغبت  عدم  و  مناسب  کتاب  بازار  نبود  ایران  در 
مهر، ضمن  با  گفتگو  در  داستان نویسی  و مدرس  نویسنده  این  است. 

بیان این مطلب گفت: در ایران هیچ گاه 
نویسندگی  برای  مناسبی  بستر 
در  و  است  نداشته  وجود  حرفه ای 
به  امکان  این  نمی کنم  فکر  هم  آینده 
وجود آید؛ چرا که ما مشکالتی بنیادین 
داریم که ریشه کن کردن آنها نیازمند 

برنامه های طوالنی مدت است.

رواج  افزود:  ادامه  در  میرصادقی 
منحصر  ایران  به  تنها  مبتذل نویسی 
نمی شود و در همه جای دنیا این قبیل 

آثار مخاطب دارد، اما در آنجا نویسندگان جدی مخاطبان گسترده ای 
نویسندگان جدی  از  بیش  مبتذل نویسان  اینجا  در  که  در حالی  دارند؛ 

دارای مخاطب هستند و این آفتی بزرگ برای ادبیات ماست.

»ریشه هاي فرهنگي ارتباط در 
ایران« رونمایي شد  

 
کتاب »ریشه هاي فرهنگي ارتباط در ایران« در هفتمین نشست از سلسله 
نشست هاي رونمایي کتاب تحت عنوان زرین قلم در فرهنگسراي رسانه 
رونمایي شد.در این نشست کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران، 
دکتر محمدمهدي فرقاني عضو هیات علمي دانشگاه عالمه طباطبایي و 

دکتر مهدي محسنیان راد نویسنده کتاب به ایراد سخنراني پرداختند. 

در ابتداي این برنامه دکتر مهدي فرقاني نویسنده و عضو هیات علمي 
و  محقق  راد  »دکتر محسنیان  داشت؛  اظهار  طباطبایي  دانشگاه عالمه 
پژوهشگر بومي علم ارتباطات به شمار مي رود و در دو کتاب اخیر وي 
با عنوان هاي »چهار کهکشان ارتباطي« و »ریشه هاي فرهنگي ارتباط 
در ایران« این دغدغه بومي سازي را به راحتي مي توان مشاهده کرد.« 

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

شیداي هولمز هستم 
 
 

بانو آگاتاکریستي که به حق ملکه جنایي خواندنش خالف بسیاري از نویسندگان جهان که- خواسته یا ناخواسته- در پیله انزواي خود زندگي 
رویي  با  همیشه  و  بود  مهربان  خبرنگاران  با  مي کنند،  و  کرده 
گشاده به سواالت آنها پاسخ مي داد. کریستي عالقه زیادي داشت 
با کساني به گفت و گو نشیند که طراحان خیالي نقشه هاي مقتدر 
آنها بودند و از اینکه مي توانست خود را درگیر ذهن شطرنج گونه 
بود.  هیکسن«  »یوان  افراد  همین  از  یکي  مي برد.  لذت  کند،  آنها 
مي رفت.  شمار  به  هم  کریستي  دوستان  از  نوعي  به  که  فردي 
خودم  از  همیشه  گف  چندین  ماحصل  گوناگون  سایت هاي  در 
مي پرسم او که گوشه اي نشسته و بي خیال نسبت به تمام اتفاقات 
روز جهان، مدام رشته هاي جرم را به هم مي بافد به کدام نویسنده 
عالقه دارد. شاید هم نباید از او بپرسم که این عالقه اصوال وجود 
دارد یا نه. اما خانم کریستي همیشه آماده است، پاسخگو باشد. 
ذهنیتش  از  بارها  نویسنده  خانم  این  که  مي کنم  تکرار  صراحتا 
براي من حرف زده اما اینبار مي خواهم تمام سواالتم را درباره 
نویسنده مورد عالقه اش درست زماني بپرسم که فنجان چاي را 
مي گذارد روي میز و آماده است. او مي گوید: »بارها به این مساله 
به  اینکه  اشاره کرده ام که نمي تواني نویسنده خوبي باشي مگر 
نویسنده خوبي فکر کني. حاال نمي دانم این باور تا چه حد درست 
است یا غلط اما من سخت به آن اعتقاد دارم. همیشه در دوران 
نوجواني به نویسنده اي فکر مي کردم که بهترین نقشه ها را براي 
کارآگاهش مي کشید. اصال یادم هست یکبار عین تمام آنچه را در 
کتابش گفته بود نوشتم و بعد مچ او را گرفتم. خوشحال بودم که 
مچ این نویسنده را گرفته ام و کسي هم به این مساله پي نبرده 
است. بعد که رسیدم به انتهاي داستان دیدم آنچه من دست یافته، 
بودم درست نبود. در واقع اگر داستان آن طور که من حدس زده 
پیش مي رفت  بودم،  گرفته  را  مچ اش  به اصطالح خودم  و  بودم 
دیگر نیازي نبود کارآگاه با آن همه تقال تا آخر داستان ادامه دهد. 

چنان شیفته کارش شدم که دیگر نتوانستم لحظه اي از او غافل شوم. پي در پي مانند او نقشه کشیدم و پیش رفتم اما نشد که نشد. بعد قانون دوم 
خودم را کشف کردم: همیشه باید براي نقشه کشیدن، خودت را در موقعیت قرار دهي.« تا اینجا هم او با زیرکي خاصي از نام بردن نویسنده 
مورد عالقه اش حذر مي کند، سر باز مي زند یا مرا دست مي اندازد اما باید از او بپرسم که این نویسنده کیست: »فکر کردم با این همه نشانه که 
در اختیارت قرار دادم به نام او پي بردي. خب معلوم است که از آرتور کانن دویل مي گویم و آن مردي که پیپش را بیشتر از واتسون دوست 
داشت: شرلوک  هولمز. من عاشق شرلوک هلمز بودم و هستم. بگذار اینجوري برایت بگویم. هولمز واقعا یك مرد تمام عیار است. همه چیز در 
مورد این مرد تمام شده. کارآگاه در جهد براي رسیدن به آمال خود که همانا سرافرازي پلیس است از هیچ کوششي فروگذار نیست. من هنوز 
هم نقشه هاي او را با دقت در ذهنم مرور مي کنم. کانن دویل مي داند که قایم باشك بازي کردن با مخاطب فقط یکبار مي تواند مفید باشد چرا که 

مرتبه بعد، این مخاطب هوشمند است که اول میرود همانجا که دفعه قبل پیدایت کرده. پس باید راه بهتري در نظر داشت.« 

ما مرهون هولمز هستیم 
»معتقدم اگر امروز نویسندگاني چون من مي توانند در این جاده قدم بزنند باید قدردان زحمات هولمز باشند. اینقدر به من تاکید نکن که بگویم 
کانن دویل. من هولمز را شخصیتي مستقل از نویسنده اش مي دانم و اتفاقا راز مانایي نویسنده در همین است. ادگار آلن پو، آنا کاثرین گرین و 
جي.کي چسترتن هم براي من عزیز هستند اما نمي توانم بگویم آنها را به اندازه هولمز دوست دارم. من با هولمز به جهان جنایت آمدم.« کریستي 
براي هر حرفي که مي زند دلیل دارد. من یکبار از قول او نوشتم انسان با دردهایش جاودانه مي ماند و حاال به این مساله معتقدم که انسان، با 
ذهنش جاودانه مي ماند. کریستي از چنین ذهني برخوردار است. اما سوال دیگر من این است که چرا هولمز واجد چنین شرایطي است و دیگران 
از آن عقب مانده اند: »نوشتن داستان بدون اینکه به ُکنه هدفي که برایش در نظر گرفته اي پي برده باشي، بیهوده است. آرچي مي گفت از آن 
باال وقتي به زمین نگاه مي کني خیلي ریز است به طوري که چیزي قابل تشخیص نیست. من این غیرقابل تشخیص بودن را نوعي یکدستي تعبیر 
کردم. یعني داستان باید آنقدر یکدست باشد که وقتي از آن فاصله گرفتي همه چیز مرتب باشد. به نظرم هولمز و کانن دویل زوج خوبي براي 

این کار هستند.« 
وقتي به اتاق او در هتل »پراپاالس« رفتم تا با او حرف بزنم مرا به حضور نپذیرفت. آن زمان سرگرم نوشتن داستان »قتل در قطار سریع السیر 
شرق« بود. چند روز مي خواستم او را ببینم اما نشد. در نهایت بعد از اینکه نوشتن آن را به پایان رساند دیداري با هم داشتیم. از او پرسیدم 
چرا براي نوشتن این داستان، خودتان را زنداني کردید: »من زنداني داستان بودم نه زنداني خواست خودم. این را از نوشته هاي هولمز کشف 
کردم. وقتي از کاري که انجام مي دهي لذت مي بري دوست داري خودت را اسیرش کني؛ مثل خواب کودکانه. یادم هست وقتي روي شخصیت 
خانم مارپل کار مي کردم هیچ فردي دم دستم نبود تا از او الگو برداري کنم تا اینکه به فکر مادربزرگم افتادم. همان شب داستان کوتاهي نوشتم 
و خانم مارپل خلق شد. این موضوع به سال192۷ بر مي گردد. من متوجه شدم نویسنده همیشه باید به افراد نزدیك خودش توجه ویژه اي داشته 
باشد. براي همین معتقدم هولمز مي توانسته نمادي از کانن دویل باشد یا یکي از نزدیکان این نویسنده. کانن دویل هم اسیر هولمز بود درست 

مثل خود من.« 

تفاوت پوآرو و هولمز 
»دوست ندارم به این سوال پاسخ بدهم براي اینکه معتقدم پوآرو شخصیتي دیگر است و هولمز شخصیتي دیگر. من اعتقاد دارم مخاطب است که 
درجه ارج و قرب قهرمان چنین داستان هایي را تعیین مي کند. وقتي آمریکا بودم در همسایگي ما خانمي بود که مدام با خاله من از داستان هاي 
عجیب و غریبي مي گفت؛ داستان هایي که براي او یا شوهرش اتفاق افتاده بود. من آن زمان مجذوب تعریف هاي این خانم شده بودم اما بزرگتر 
که شدم تمام آن حرف ها به نظرم خنده دار آمد. اما از یك نکته غافل نشدم که روایت است که داستان را مي سازد و در بستر همین روایت 
قهرمان ها شکل مي گیرند. پس من هم به روایت داستان اهمیت دادم. دوست داشتم مرد بلژیکي من همیشه موقر باشد، استوار راه برود، به 

خودش برسد و در عین حال بذله گویي متین باشد...« 

چرا انسان گناه مي کند؟ 
»خیر و شر اگر نباشند این دنیا ارزش زیستن ندارد. اگر خیر نباشد، شر بي معني است و بر عکس. براي همین انسان شاید از این روي گناه 
مي کند که مفهوم گناه نکردن را نمي داند. مانند نابینایي مادرزاد که مي داند رنگ ها وجود دارند اما نمي داند مفهوم آنها چیست. توضیحي برایشان 
ندارد. انسان هم از روز اول زندگي با مفهوم گناه نکردن آشنا نیست. فقط به او گفته مي شود گناه نکن. خانم مارپل به مردي که برایش چاي 
مي آورد نگاه مي کند، از جا بلند مي شود و تشکر مي کند. ما با این مفاهیم آشنا نیستیم و اگر ببینیم کسي این کار را انجام مي دهد قطعا مي گوییم 

عملي غیر متعارف انجام داده است...«. 
مترجم: آگاتا کریستي در سن 85 سالگي درگذشت و بسیاري از سواالت را بي پاسخ گذاشت. تالش هاي زیادي صورت گرفت تا رمزگشایي 
آثار او هر چه بهتر صورت گیرد اما در نهایت بسیاري از آنها بدون حصول نتیجه نهایي نیمه کاره رها شدند. کریستي حتي مجال آن نیافت 
براي خانم مارپل همسري خوب پیدا کند کما اینکه با خلق فردي مانند »کرونل آرتور بنتري« مي خواست به این مهم نائل شود که رخ در نقاب 

خاک کشید. 
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اندیشه
نگاهي گذرا به نظریه حکومت جان الک 

 آزادي

 این واژه بي آبرو 
 

حامد قلي زاده

در  هم  نظراتش  که  است  اندیشمنداني  معدود  جمله  از  الک  جان 
حوزه نظر و هم در حوزه عمل موثر و کارساز واقع شده و تاثیري 
که او در فلسفه بر جاي گذاشته غیرقابل انکار است. الک که از جمله 
فیلسوفان مسلك تجربه گرایي به شمار مي آید، در کتاب مشهور 

خود به نام »رساله درباره معرفت انساني« خدمتي بزرگ به روشن 
کردن مساله معرفت و حدود دستیابي انسان به معرفت کرده است 
تا جایي که برخي عمیق ترین و تکان دهنده ترین تاثیري را که جان 
الک بر جریان اندیشه جدید به جاي گذاشته است، نه نوشته هاي او 
در زمینه مباحث سیاسي، که کتاب »رساله درباره معرفت انساني« 
دانسته اند و از آن با عنوان انجیل روشنفکري اروپایي یاد کرده 
اند.1 او در این کتاب با تاکید بر این امر که تمام دانش بشر تنها و 
تنها از راه تجربه به دست مي آید و همچنین نفي هرگونه اصول 
ثابت و پیشیني که در اعتقادات عامه وجود دارد و همواره در طول 
انگاشته شده بودند، مي کوشد  تا آن زمان درست  اندیشه  تاریخ 
نشان دهد از آنجا که تجربه بشر محدود به امور پیرامون اوست، 
لذا هرگز نمي تواند به ماهیت حقیقي امور مختلف پي ببرد. به این 
ترتیب، او امکان هرگونه شناخت حقیقي و واقعي را که بتواند منجر 

به اعتقاد و ایمان کامل شود، رد مي کند. در نهایت با دالیلي که در 
کتاب »نامه یي در باب تساهل« بیان مي دارد موفق مي شود بذر 
تساهل و رواداري مذهبي و سیاسي را در جامعه آن روز انگلستان 
و حتي امریکا و سایر نقاط اروپا بپروراند. به این ترتیب مي توان 
الک را یکي از مهم ترین کساني دانست که فالسفه یي چون کانت 

در بسط اندیشه هاي خود وامدار اویند.
عقاید سیاسي الک که در حوزه عمل بسیار مفید فایده واقع شده، 
به طور کامل در »دو رساله درباره حکومت« آمده است. این کتاب 
از دو رساله تشکیل شده است. در رساله اول که از اهمیت کمتري 
نظرات  رد  به  الک  جان  است،  برخوردار  دوم  رساله  به  نسبت 
بر  مبني  خود  دالیل  و  پرداخته  فیلمر  رابرت  نام  به  یي  نویسنده 
عدم مشروعیت حکومت هاي مطلقه را آورده است که در اینجا به 
بررسي آنها نخواهیم پرداخت. و اما در رساله دوم که از اهمیت 
بسزایي حتي در زمان حاضر برخوردار است اصول عقاید خود را 
در دفاع از حکومت هاي قانوني و دموکراتیك بیان کرده است.الک 
نیز همچون بسیاري از رساله هاي سیاسي، دستگاه فلسفي خود 
را بر پایه تفسیري که از »وضع طبیعي« ارائه مي دهد، استوار مي 
کند و این درست همان نقطه یي است که میان عقاید او به عنوان 
غیرلیبرال  اندیشمندان  دیگر  با  لیبرال  اندیشه  بنیانگذاران  از  یکي 
به مفهوم وضع طبیعي نزد  با نگاهي کوتاه  ایجاد مي کند.  تفاوت 
با آنچه در مورد وضع طبیعي نزد »توماس هابز« به عنوان  الک 
وجود  سیاسي  اندیشمندان  تاثیرگذارترین  و  ترین  بزرگ  از  یکي 

دارد، به خوبي مي توان به اهمیت و جایگاه این موضوع پي برد، 
نتایج کاماًل متفاوتي  به  این دو نظرگاه  از  چرا که پذیرش هر یك 

منجر خواهد شد. 
در ابتدا باید تعریفي کلي از وضع طبیعي به دست داده شود. مي 
توان گفت وضع طبیعي، وضع افراد آدمي قبل از تشکیل حکومت 
تا  آزادند.  و  افراد مساوي  این وضع  در  است.  اجتماع سیاسي  و 
آنجا  از  اختالف  اما  ندارد  هابز وجود  و  میان الک  اختالفي  اینجا 
در  و  این وضع  در  افراد  بررسي وضعیت  به  که  گیرد  مي  شکل 
جریان زندگي روزمره پرداخته شود. هابز معتقد است تنها قانوني 
قاعده  قانون طبیعت است که همان  بر آدمي حکومت مي کند،  که 
عقلي است و قاعده عقلي نیز تنها در راستاي حفظ و بقاي انسان 
ها امر مي کند. از طرف دیگر آدمي را موجودي خودخواه مي داند 
که تنها در پي کسب منفعت خود است. در نتیجه هیچ گونه قانون 

اخالقي در کار نیست تا بر امیال خودخواهانه او افسار زده و او را 
به رعایت حقوق دیگران وادار کند. به این ترتیب شرایط افراد در 
وضع طبیعي، به گونه یي است که در آن همه افراد در جنگ با هم 
هستند و آدمي در این وضعیت همواره در ترس و دلهره به سر 
مي برد، تا اینکه به این نتیجه مي رسد که پاره یي از حقوق خود را 
به یك مقام واحد واگذار کند و آن مقام را در جایگاه قدرت مطلق 
قرار دهد در عوض از امنیت برخوردار شود. به این ترتیب هابز 
میان  که  داند  مي  قراردادي  در  را  اجتماعي  ایجاد سازمان  ریشه 
افراد با یك حاکم مطلق منعقد مي شود و افراد هیچ گونه حقي در 
اعتراض به این حاکم مطلق ندارند. اما الک بر این عقیده است که 
قانوني که بر طبیعت حاکم است قانوني کاماًل اخالقي است و همین 
قانون بر قاعده عقلي انسان ها نیز تسلط دارد و هیچ تعارضي میان 
این دو قانون وجود ندارد. در نتیجه در وضع طبیعي نه تنها جنگ 
همه با همه برقرار نیست، که برعکس افراد چون در کارهاي خود 
همواره از قاعده عقلي پیروي مي کنند و این قاعده نیز به نوبه خود 
تحت نفوذ قانون اخالقي طبیعت است، زندگي به خوبي در حال گذر 
است و کسي به حقوق دیگران تجاوز نمي کند. چه بر اساس قانون 
برخوردار هستند و  از حقوق مساوي  و  برابر  با هم  طبیعت همه 
کسي حق ندارد براي آسایش خود به اموال و جان دیگران تجاوز 
کند و آن  بر آن حکومت مي  دارد که  قانوني  کند. »وضع طبیعت 
قانون طبیعت است و قانون طبیعت چیزي جز عقل نیست و عقل 
که قانون طبیعت است به آدمیاني که با او شور کنند خواهد گفت 
چون آدمیان هریك با دیگري مساوي و مستقل و آزادند، هیچ یك 
نباید به دیگري در جان و دست و پا و مال و ملك آسیب برساند.«2

بنابراین وضع طبیعي در نظر الک وضعي نیست که در آن هر فرد 
با فرد دیگر پیوسته در حال جنگ باشد. دیده مي شود دستگاه هاي 
فلسفي هابز و الک بر دو پایه مختلف بنا شده است. دستگاه هابز، 

دستگاه عقلي است و دستگاه الک، دستگاه اخالقي.3
امنیت  از  طبیعي  وضع  در  مردم  است  معتقد  هابز  مانند  نیز  الک 
کامل برخوردار نیستند در نتیجه قدرت واحدي را ایجاد مي کنند 
و در این راه از برخي از حقوق خود نیز مي گذرند. اما از آنجا که 
مردم خود داراي قدرت مطلق نیستند پس نمي توانند چنین قدرتي 
را به حکمران واگذار کنند زیرا در این صورت نفس عمل آنها زیر 

سوال مي رود. 
بودند...  کرده  ترک  را  طبیعي  افراد، وضع  وقتي  که  بود  آن  »مثل 
قانون  نفر، زیر حکومت  به جز یك  آنها  بودند که همه  داده  رضا 
باشند اما آن یك نفر هنوز آن آزادي را که در وضع طبیعي داشت 
حفظ کند و قدرت را هم با آن توام کند و بي وحشت و ترس، هرچه 

هوس دارد بکند.«4
بنابراین در اجتماع سیاسي مورد نظر الک، حکمران از قدرت مطلق 
برخوردار نیست و قدرتش محدود است. یکي دیگر از راهکارهایي 
دهد  مي  قرار  استفاده  مورد  قدرت  کردن  محدود  براي  الک  که 
»تفکیك قوا« است. البته نظریه تفکیك قوا نزد الک با تعریف کنوني 
آن متفاوت است چرا که او قوا را به سه قوه مقننه، مجریه و قوه 
بیشتري  قدرت  از  مقننه  قوه  بین  این  در  که  کند  مي  تقسیم  عاقد 
برخوردار است و قوه عاقد نیز مربوط به جنگ و صلح و بستن 

پیمان و... است.
از طرف دیگر الک قدرتي را که در اختیار دولت قرار دارد، امانتي 
مي داند که از طرف مردم به آن واگذار شده و هرگاه در حفظ این 
امانت کوتاهي کند یا قصد سوءاستفاده از آن را داشته باشد و آن 
عقیدتي  و  اقتصادي  سیاسي،  هاي  آزادي  کردن  محدود  جهت  را 
مردم به کار گیرد، مردم حق خلع دولت و جایگزیني آن را خواهند 
داشت. در همین راستا یکي از اصول مشهور الک نظریه »طغیان 
مردم علیه دولت« است که بر این اساس هرگاه دولت در مقابل راه 
مي  مردم  کند،  مقاومت  خلع خود  مردم جهت  آمیز  هاي مسالمت 
کنند.  استفاده  دولت  کردن  واژگون  یي جهت  هر وسیله  از  توانند 
این طبق آموزه هاي  از  تا پیش  این است که  این اصل در  اهمیت 
هابز مي پنداشتند چنانچه مردم علیه حکومت طغیان کنند، اوضاع 

نابساماني ایجاد خواهد شد و 
شکوهمند  انقالب  البته  گرفت.  فراخواهد  را  جا  همه  مرج  و  هرج 
انگلستان که بدون خونریزي و هرج و مرج به وقوع پیوست، تاییدي 

بود بر نظریه الک. 

پي نوشت ها؛
-1 ردهد، برایان، »از افالطون تا ناتو«، مترجمان مرتضي کاجي و 

اکبر افسري، انتشارات آگه، ص 198
-2 قطعه 5 از »رساله دوم درباره حکومت« نوشته جان الک که در 
کتاب »آزادي فرد و قدرت دولت« نوشته محمود صناعي، انتشارات 

هرمس به چاپ رسیده است. 
-3 صناعي، محمود، »آزادي فرد و قدرت دولت« انتشارات هرمس، 

ص 8۷
الک  جان  نوشته  حکومت«  درباره  دوم  »رساله  از   93 قطعه   4-
فرد و قدرت دولت« نوشته محمود صناعي،  »آزادي  که در کتاب 

انتشارات هرمس به چاپ رسیده است.

وضع طبیعت قانوني دارد که بر آن حکومت مي کند و آن قانون 
طبیعت است و قانون طبیعت چیزي جز عقل نیست و عقل که قانون 
طبیعت است به آدمیاني که با او شور کنند خواهد گفت چون آدمیان 
هریک با دیگري مساوي و مستقل و آزادند، هیچ یک نباید به دیگري 

در جان و دست و پا و مال و ملک آسیب برساند.
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تابعیت دوم در قوانین کشورها

دو پاسپورت
 در یک جیب

هویك بهبو 
*وکیل پایه یك دادگستری و عضو کاخ وکالی کشور ارمنستان

مهاجرت  فوج  و  ارمنستان  توسط کشور  ارامنه  به  تابعیت  اعطای 
اقلیت های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصًا امریکا و اروپا 
و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، بحث های فراوانی 
را نزد حقوقدانان و سیاسیون به وجود آورده است. در حالی که 
علی االصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یك تابعیت 
اصطالحات  ضرورت،  به  بنا  حاضر  حال  در  ولی  باشد  داشته 

جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت 
موثر مورد طرح قرار گرفته است. 

را  شخصی  که  است  معنوی  و  سیاسی  رابطه  از  عبارت  تابعیت 
اقتدار  از  ناشی  سیاسی  رابطه  سازد.  می  مرتبط  معینی  دولت  به 
داند  به خود می  را وابسته  فرد  که  قدرت دولتی است  حکومت و 
و رابطه معنوی نیز اصواًل با سکونت شخص در محل حکومت و 

دولت معینی ایجاد می شود. 

اگر شخصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، به عنوان مثال در 
اثر مهاجرت یا مجازات تابعیت خود را از دست داده باشد یا اینکه 
با تصویب قانون خاص تابعیت از کسی سلب شده باشد یا فرد در 
مقام اختیار دو تابعیت هیچ کدام را انتخاب نکند، او را آپاترید می 
اتکا  با  یا  قانونی  ازدواج و مقررات  از راه های  اگر شخص  نامند. 
به اصول خاک و خون تابعیت دو کشور مختلف را کسب کند، به 

اصطالح او را دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف می دانند. 
مضاعف  تابعیت  دارای  که  تبارانی  ایرانی  اسالمی  انقالب  از  پس 
ایران  علیه  دعاوی  طرح  با  امریکا  و  ایران  مشکل  بحث  در  بودند 
این  گشودند.  تابعیت  موضوع  درخصوص  را  جدیدی  سرفصل 
اولیه  کشور  از  دیگر  کشور  یك  های  تبعه  که  بود  باری  نخستین 
شکایت می کردند. در دادگاه الهه بحث های مفصلی میان بهترین 
رای  دادگاه الهه  یك سال  از  پس  و  درگرفت  دنیا  استادان حقوق 
با  آمده است  این رای  در  داد.  یا غالب  تابعیت موثر  به شناسایی 
اول،  کشور  تابعیت  ترک  عدم  و  دوم  کشور  تابعیت  قبول  فرض 
شخص هنوز تبعه کشور اولیه است اما باید به جهت اقتصادی و 
سایر شاخص ها سنجیده شود که کدام تابعیت موثرتر و سرنوشت 

سازتر است. 

طبق اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران تابعیت کشور ایران حق 
مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب 
تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت 

کشور دیگری درآید. از قوانین موضوعه ایران چنین استنباط می 
شود که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است ؛اول آنکه هر فردی 
از یك  بیش  نباید  فردی  اینکه هیچ  باشد، دوم  داشته  تابعیتی  باید 
تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یك امر همیشگی و زوال 
ناپذیر است. به هر حال طبق اصول کلی حاکم بر کشورها تابعیت 
با دو سیستم خون و خاک به فرد اعطا می شود که مقررات قانونی 

ایران نیز هر دو سیستم را پذیرفته است. 

تابعیت  امریکا  آلمان و  کانادا،  ارمنستان،  از کشورها مثل  گروهی 
دوگانه را پذیرفته اند. لیکن گروهی دیگر مثل ایران، هند و چین تابعیت 
دوگانه اشخاص را نپذیرفته اند. به عنوان مثال ماده 9 قانون تابعیت 
کشور هند به عنوان کشوری که مبداء مهاجرت است چنین مقرر می 
دارد که هر شخص هندی به جز افراد زیر سن قانونی به هر طریق 
تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند به منزله خروج وی از تابعیت 

هند است. اما این کشور برای جلوگیری از ورود تروریست ها و 
خرابکاران و حل سایر مشکالت و معضالت حقوقی مبادرت به ارائه 
»کارت اصلیت هندی« کرده است. کشور مهاجرپذیر ایاالت متحده 
امریکا ضمن استفاده از اهرم مهاجرپذیری در راستای قدرت ملی 
و اعطای تابعیت در چارچوب شرایط آن کشور، تابعیت مضاعف 
را برای اتباع خود شناسایی کرده است ولی از نظر سیاستگذاری 
به علت نتایج اعطای تابعیت دوم، آن را توصیه و تقویت نمی کند. 
مطابق مقررات کشور امریکا افراد دارای تابعیت مضاعف باید برای 
ورود و خروج امریکا از گذرنامه امریکایی استفاده کنند با توجه به 
اینکه استفاده از گذرنامه غیرامریکایی نیز هیچ گونه مشکلی برای 
تابعیت امریکایی افراد ایجاد نمی کند. این نکته جدا از این مهم است 
که مقامات امریکایی در تسهیل شرایط اعطای تابعیت اعالم کرده 
اند دارندگان روادید موقت که شش ماه در ارتش این کشور خدمت 

کنند نیز می توانند به تابعیت امریکایی درآیند. 

در حال حاضر کشورهایی از قبیل آلمان و کانادا بحث های فراوانی 
به  اخیراً  دنبال می کنند.  تابعیت مضاعف  لغو پذیرش  به  را راجع 
نکرده قصد دارد  اعالم  کانادا به صورت صریح  اینکه دولت  رغم 
و  مهاجرت  اما یك سخنگوی وزارت  کند  لغو  را  تابعیت مضاعف 
دوگانه  تابعیت  پذیرش  عدم  موضوع  کرد  اعالم  کانادا  شهروندی 
بازنگری پس  توسط دولت کانادا در دست بررسی است. دستور 
از آن داده شد که دولت کانادا در ماه آگوست سال گذشته هنگام 

جنگ لبنان با اسرائیل 85 میلیون دالر صرف کرد تا 15 هزار نفر از 
لبنانی تبارهای ساکن کانادا که دارای پاسپورت کانادایی بودند را 

از آن کشور خارج سازد. 

پارلمان کشور ارمنستان صراحتًا با تصویب قانون تابعیت دوگانه 
از دو  200۷ میالدی پس  22 فوریه سال  پنجشنبه مورخ  در روز 
سال بحث و گفت وگو، قانون تابعیت دوگانه را به تصویب رساند. 
براساس این قانون هر فرد باالی 18 سال که زبان ارمنی بداند و با 
قانون اساسی این کشور آشنا باشد و نیز آنانی که ارمنی االصل 
تابعیت  مزایای  از  توانند  می  باشند،  داشته  ارمنی  همسر  یا  بوده 
مضاعف  تابعیت  به  مربوط  های  بحث  باشند.  برخوردار  دوگانه 
برای ارامنه تا حدی حائز اهمیت است که اخیراً نیز در پی دستگیری 
گرجستان  اجتماعی جاواخك  های  ارمنی سازمان  های مسووالن 
موضوع تابعیت دوگانه ارمنی تباران گرجستان و مسائل بین دولتی 
که مستقیمًا در ارتباط با ارمنستان و روسیه است با انتشار بیانیه و 

اعالمیه های متعدد به شدت دنبال می شود. 

مقررات قانونی مربوط به تابعیت در ایران چنین مقرر کرده که در 
صورتی که هر تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی )به این معنا 
که تابعیت ایرانی را ترک نکرده باشد( تابعیت خارجی را تحصیل 
ایرانی  تبعه  و  بوده  یکن  لم  کان  وی  خارجی  تبعیت  باشد،  کرده 
محسوب می شود. لذا مستفاد از مواد قانون مدنی ایران اشخاص 
برای تحصیل تابعیت جدید باید ابتدا با توجه به تشریفات قانونی 

اقدام به ترک تابعیت و سپس تابعیت جدید را تحصیل کنند. 
تشریفات قانونی فوق عبارت است از اینکه شخص متقاضی ترک 
تابعیت باید 25 سال تمام داشته و خدمت نظام را انجام داده باشد، 
ضمنًا هیات وزیران نیز خروج از تابعیت وی را اجازه دهد و مهم تر 
از همه اینکه متعهد شود ظرف حداکثر یك سال پس از ترک تابعیت 

نسبت به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خویش اقدام کند. 

جرم  ایرانی  اتباع  برای  مضاعف  تابعیت  داشتن  که  است  درست 
محدودیت  افرادی  چنین  برای  کشور  قانونی  مقررات  لیکن  نیست 
هایی را در نظر گرفته است. این محدودیت ها از دو گروه تشکیل 
می شود؛ محدودیت های تملیکی و سیاسی. محدودیت تملیکی به 
این معنی است که کلیه اموال غیرمنقول شخصی که دارای تابعیت 
از  پس  و  برسد  فروش  به  دادستان  نظارت  با  باید  است  دوگانه 
کسر مخارج فروش الباقی قیمت آن به او مسترد شود. مفاد آیین 
نامه استمالک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، صراحتًا بیان داشته 
با اعالم دولت و با نظارت مستقیم دادستان باید نسبت به فروش 
های  محدودیت  شود.  اقدام  مذکور  اشخاص  غیرمنقول  اموال 
سیاسی نیز این است که آنها دیگر می توانند به مشاغل دولتی در 
هر رتبه یی منصوب شوند. خصوصًا نمایندگی شوراها و مجلس 
شورای اسالمی که در حال حاضر برای اقلیت های دینی ایرانی از 

اهمیت بسزایی برخوردار است. 
البته پس از پیروزی انقالب  اعمال محدودیت های مالکیتی تا حدودی 
مسکوت مانده است و حتی وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد حذف 
این بند را داده که طی مراحل قانونی هنوز موفق نشده است. حذف 
اول  در شور  مجلس ششم  در  مدنی  قانون   989 ماده  از  بند  این 
تصویب شد ولی با پایان عمر مجلس ششم به شور دوم نرسید. 
دلیل پیشنهاد وزارت امور خارجه نیز مبنی بر حذف این بند، این 
اعتقاد بود که با وجودی که این قانون اجرا نمی شود، بهتر است 
برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیك اشخاص حذف 
شود. اما تاکنون حذف نشده و مقررات مذکور کما فی السابق به 
قوت خود باقی است. به تعبیر دیگر به نظر می رسد در صورتی 
که فرد دارای تابعیت مضاعف )دوگانه( به هر دلیل مورد بی مهری 
حکومت و دولت واقع شود، مقررات مرقوم می تواند به عنوان اهرم 
فشاری، وضعیت تملیکی و سیاسی وی را محدود کند و حکومت 
اقتدار خود در این رابطه استفاده کند. علی  هر لحظه می تواند از 
ایحال اشخاصی که در حال حاضر به هر دلیل قصد اخذ تابعیت 
ارمنستان که در  آلمان و  کانادا،  امریکا،  سایر کشورها خصوصًا 
حال حاضر مبتالبه اقلیت های دینی است را دارند، باید قباًل نسبت 
کنند و مصالح  تکلیف  تعیین  امالک غیرمنقول خویش  به وضعیت 
و منافع شخصی و ملی خود را در نظر گرفته و سپس نسبت به 
اخذ تابعیت جدید اقدام کنند. با عنایت به این منظر و لحاظ کردن 
نقش مهمی که اقلیت های دینی خصوصًا مسیحیان در کشورهای 
خاورمیانه علی الخصوص ایران، عراق، سوریه و لبنان دارند و در 
تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سایر گروه های دینی 
و مذهبی خصوصًا شیعیان گام های موثری برداشته اند و در حال 
افزایش  موجبات  ارتباطی  پل  عنوان  به  ارمنی  ایرانیان  نیز  حاضر 
هر چه بیشتر تحکیم روابط ایران با ارمنستان را فراهم آورده اند 
افزایش هر چه  و  ایجاد  راستای  در  دولتمردان  که  است  این  بهتر 
با  داشته  مبذول  را  یی  شایسته  اقدامات  کشور  دو  روابط  بیشتر 
تصویب مقررات خاص و انعقاد معاهدات الزم بستر الزم را برای 

رفع نگرانی های موجود فراهم آورند.

اتباع  برای  مضاعف  تابعیت  داشتن 
مقررات  لیکن  نیست  جرم  ایرانی 
افرادی  چنین  برای  کشور  قانونی 
گرفته  نظر  در  را  هایی  محدودیت 
گروه  دو  از  ها  محدودیت  این  است. 
های  محدودیت  شود؛  می  تشکیل 
تملیکی و سیاسی. محدودیت تملیکی 
اموال  کلیه  که  است  معنی  این  به 
غیرمنقول شخصی که دارای تابعیت 
دوگانه است باید با نظارت دادستان 
به فروش برسد و پس از کسر مخارج 
فروش الباقی قیمت آن به او مسترد 
اتباع  شود. مفاد آیین نامه استمالک 
صراحتاً  اسناد،  ثبت  ادارات  خارجه 
با  و  دولت  اعالم  با  داشته  بیان 
نظارت مستقیم دادستان باید نسبت 
اموال غیرمنقول اشخاص  به فروش 
های  محدودیت  شود.  اقدام  مذکور 
دیگر  آنها  که  است  این  نیز  سیاسی 
هر  در  دولتی  مشاغل  به  توانند  می 

رتبه یی منصوب شوند. 



23
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 8  خرداد ماه 1387
سال دوم -  شماره نودوهشت

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

           
 آپارتمان کیور بسیار لوکس بود ولی بنظر میرسید که بعجله مبلمان شده است. 
لیماس احساس میکرد که در یك هتل میباشد. کیور اطاق لیاس را باو نشان دادو این 
اطاق مشرف به خیابان نبود بلکه پنچرهایش بروی حیاط کثیفی باز میشد. لیماس 
از او پرسید: خیلی وقت است که اینجا زندگی میکنی ؟ اوه خیر . بیش از چند ماه 
نیست که این آپارتمان را گرفته ام. قیمتش حتما خیلی گران است. ولی تصور میکنم 
تنگ  نقره یك بطر ویسکی و یك  که مناسب شماست. متشکرم برروی یك سینی 
آب معدنی دیده میشد و در گوشه ای از اطاق حمام مجللی بچشم میخورد. لیماس 
صوتی زد و گفت: به به همه چیز کامل است . البته بخرج جمهوری کارگری اینطور 
اگر بچیزی احتیاج داشتی  ببند  : دهانت را  بالحنی عصبانی فریاد زد  نیست. کیور 
میتوانی بوسیله تلفن داخلی بمن خبر دهی. لیماس که تازه شوخیش گل کرده بود 
گفت : از لطف شما ممنونم ولی میتوانم دکمه های کت و شلوارم را بتنهائی بازکنم! 
کیور بالحن خشکی گفت : در اینصورت شب بخیر. سپس از اطاق لیماس خارج شد. 
لیماس پیش خود گفت : اقا خیلی عصبانی تشریف دارند! لیماس با صدای زنگ تلفن 
 5/6 6 صبح است. ساعت  از خواب بیدار شد. کیور از آنطرف تلفن گفت : ساعت 
صبحانه میخوریم. لیماس غرغر کنان گفت : خیلی خوب سپس گوشی را گذاشت . 
سرش خیلی درمیکرد. حتما کیور بوسیله تلفن یك تاکسی خواسته بود زیرا ساعت 
۷ زنگ آپارتمان بصدا در آمد. کیور از لیماس پرسید: اسبابهای شما کجاست؟ من 
بجز یك ریش تراش و یك مسواک اسباب دیگری ندارم. ما مقداری اسباب و لوازم 
ضروری برایتان تهیه کرده ایم آیا آماده هستید؟ لیماس در حالیکه شانه های خود 
را باال میانداخت گفت : بله آماده ام. راستی آیا شما سیگار دارید؟ کیور جواب داد 
: نخیر ولی میتوانید در هواپیما بخرید. سپس در حالیکه گذرنامه ای را باو میداد 
افزود این یك گذرنامه انگلیسی است. یعنی گذرنامه شما میباشد. بهتر است که آنرا 
مطالعه کنید. لیماس گذرنامه را بازکرد عکس خود را در صفحه اول دید. مهر وزارت 
امورخارجه نیز روی عکس بچشم میخورد . گذرناه نه نو بود و نه کهنه . زیر عکس 
لیماس روبه  دفتر مجرد.  کارمند  لیماس شغل  نام  این مشخصات بچشم میخورد. 
کیور کرد و گفت : پس پول چه میشود؟ فعال احتیاجی به پول ندارید. شرکت هر چه 

را که الزم داشته بشید برایتان تهیه میکند.
صحنه  بود.فرودگاه  حکمفرما  برفضا  غلیظ  و  مرطوب  مهی  و  بود  سردی  صبح 
جنگ را بیاد لیمس آورد. او هواپیماهائی را که درآنزمان درمه غلیظی بزحمت دیده 
میشدند و گوئی منتظر خلبانانخودبودند تجسم کرد. خالصه صداهائی که طنین انداز 
اثرعجیبی گذاشته بود.کیور یك  بود، رفت وآمد کارمندان وغرش هواپیما ها براو 
چمدان برای لیماس تهیه کرد بود زیرا مسافرین بی چمدان بیش از دیگران توجه 
توجه  بدلیلی  لیماس  که  نمیخواست  بهیچوجه  کیور  و  میکنند  جلب  بخود  را  مردم 
کمی را بخودجلب کند.آنها پس از عبور از محوطه گمرک وارد سالوترانزیت شدند. 
بیست دقیقه به پرواز مانده بود. کیور و لیماس برای صرف قهوه سرمیزی نشستند.
کیور گارسن را صدا کرد و در حالیکه فنجانها ونلبکیها وزیر سیگاریهای کثیف را 
نشان میداد گفت: میزما را تمیزکنید.گارسن جواب داد: من متصدی این میز نیستم.
کیور که عصبانی شده بود دوباره گفت: میزها را تمیزکنید. مشتری که نمیتواند این 
کثافتها را تخمل کند!گارسن از آنجادور شد و بدون اینکه به حرفهای کیور توجه 
کند بانطرف سالن رفت. کیور از فرط خشم میلرزید. لیماس زمزمه کنان گفت : زیاد 
عصبانی نشوید. زندگی کوتاه است! کیور غری زد و گفت : این حیوان عجب روئی 
سروصدا  آنقدر  خوب  بسیار  خوب  بسیار  افزود:  تفاوتی  بی  بالحن  لیماس  دارد. 
الهه  فرودگاه  در  نکند!  فراموش  را  مار  حرکت  خاطره  هیچکس  که  بیاندازید  راه 
اتفاقی نیافتاد گوئی حرفهای لیماس در کیور اثر کرده بود. آنها پس از طی مسافت 
کوتاهی به قسمت گمرک رسیدند. متصدیآن قسمت که مرد هلندی جوانی بود نگاهی 
خوش  بشما  هلند  در  که  امیدوارم   : گفت  و  انداخت  آنها  اسبابهای  و  گذرنامه  به 
بگذرد. کیور بالفاصله جواب داد: متشکرم آنها پس از راهروئی وارد هال فرودگاه 
شدند. میور از میان جمعیت راهی باز کردوبطرف در خروجی رفت. لیماس در پشت 
برگرداند.  را  ناگهان سرخود  لیماس  دررسیدند  به  هنگامیکه  میکرد.  حرکت  سراو 
در مقابل کیوسك روزنامه فروشی مرد کوتاه قدی که عینك بچشم داشت و کمی 
شبیه قورباغه بود روزنامه را میخواند. لیماس پیش خود فکر کرد که مرد مزبور 
حتما کارمند دفتر و یا چیزی شبیه بان میباشد. در پارکینگ فرودگاه یك اتومبیل 
فولکس واگن که شماره هلند را داشت و زنی پشت فرمانش نشسته بود انتظار آنها 
را میکشید. آن زن بااحتیاط اتومبیل میراند و بمحض اینکه چراغ زرد میشدتوقف 
میکرد. لیماس پیش خود گفت: که آن زن حتما طبق دستوراتی که گرفته رفتار میکند 
و باحتمال قوی اتومبیلی دیگر آنها را تعقیب میکند. او سعی کرد که در آئینه اتومبیلی 
را که آنها را تعقیب میکند ببیند، ولی از اینکه به اولین چهارراه رسیدند اتومبیل پژو 
تغییر جهت داد وفقط یك وانت در پشت اتومبیل آنها بچشم میخورد. لیماسدرزمان 
نقاط شهررابخوبی میشناخت.پیش خود  تمام  جنگ مدتی در الهه کارکرد وتقریبا 
فکر کرد که بطرف میروند.آنها بزودی از خیابانهای شهر گذشتند ووارد جاده ای 
شدند که در دو طرف آن، درروی شنهای ساحلی، ویالهای شیکی ساخته شده بود. 
پس از چندلحظه راننده زن اتومبیل را متوقف کرد وبدون اینکه کلمه ای حرف بزند 
اتومبیل پیاده شد وزنگ آخرین ویال را بصدا درآورد. این ویال برنگ کرم بود و 
در کنار درآن با حروف آبی رنگ نوشته شده بود. میراژ)کلمه ای میراژ در اصل 
سراب معنی میدهد. زن خوشرو ونسبتا چاقی دررابازکرد،نگاهی به اتومبیل انداخت 
ودرحالیکه لبخند رضایت بخشی میزد از پله ها پاءین آمد او لیماس را بیاد یکی از 
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معدل و تمرکز پایین، ضایعه فیس بوک  
 

 دانشجویان آلمان روزانه سه ساعت آنالین اند. یکي از سایت هاي محبوب بین جوانان فیس بوک است. در ارتباط بودن با دیگران 
به منظور کمك به تحصیل تنها یکي از دالیل عضویت در این سایت هاست. 
یك تحقیق ضررهاي فیس بوک را نشان داده است. متقاضیان تحصیل در 
از  استفاده  ابتدایي در  به معلومات  نیز  آلمان، حتي در رشته هاي غیرفني 
رایانه و اینترنت احتیاج خواهند داشت. این نیاز در طول دوران تحصیل نیز 
رفع شدني است و به جز تعداد معدودي از گرایش هاي زیرمجموعه رشته 
هاي فني و مهندسي، تسلط به کار با رایانه از شروط ورود به دانشگاه هاي 

آلمان نیست. 
با وجود این، اغلب فعالیت ها، از جمله تعیین واحد، حضور و غیاب، دسترسي 
از  استفاده  امتحانات، ضرورت  از  برخي  برگزاري  و حتي  درسي  مفاد  به 
اینترنت و رایانه را براي دانشجویان در آلمان، روز به روز افزایش مي دهد. 
 Multi Media-Kontor از سوي موسسه  گرفته  تحقیقات صورت  نتایج 
در هامبورگ نشان مي دهد، دانشجویان در آلمان به طور متوسط روزانه 

حدود سه ساعت آنالین هستند. طبق این پژوهش، بیشترین استفاده دانشجویان از دانشنامه هاي آنالین، همانند ویکي پدیا است. 
همچنین هرروزه بر تعداد کاربران سایت هاي آنالین و سرگرم کننده نظیر فیس بوک و شتودي افزوده مي شود. با وجود عدم 
ارتباط ظاهري این سایت ها با تحصیل در دانشگاه، بسیاري از کاربران دانشجو، از سایت هاي آنالین براي تبادالت علمي، ارسال 
مفاد امتحاني و حتي جست وجوي محل سکونت استفاده مي کنند. اما نتایج برخي از پژوهش ها، نگراني هایي را نیز در ارتباط با 
استفاده از سایت هاي آنالین برانگیخته است. در این زمینه مي توان به پژوهش صورت گرفته از سوي دانشگاه ایالتي اهایو اشاره 
کرد. این تحقیق در میان 219 نفر از دانشجویان صورت گرفته است، که 148 نفر از این افراد در فیس بوک عضو بوده اند. نتایج 
این پژوهش نشان مي دهد تمامي کاربران فیس بوک در مقایسه با سایر دانشجویان که در این سایت عضو نبوده اند، از نمرات 
و معدل پایین تري برخوردارند. مسووالن برگزاري این نظرسنجي در دانشگاه ایالتي اهایو، برپایه نتایج تحقیق مي گویند، ترم 
تحصیلي و سن دانشجویان ارتباطي با پاسخ ها ندارد، آنچه مسلم است، ارتباط مستقیمي وجود دارد بین نمرات پایین دانشگاهي 
و عضویت در سایت فیس بوک. اما دانشجویان با این نتایج موافق نبوده اند و معتقدند ارتباطي میان نوع گذراندن اوقات فراغت و 
نمرات پایین درسي وجود ندارد، چه رسد به عضویت در فیس بوک. نتایج تحقیق دانشگاه ایالتي اهایو نشان مي دهد دانشجویان 
عضو در فیس بوک به طور متوسط بین یك تا سه ساعت در هفته به یادگیري مشغول هستند. این آمار در مورد افرادي که عضو 
فیس بوک نیستند، متفاوت است. دانشجویان غیرعضو، به طور متوسط 11 تا 15 ساعت در هفته مشغول به یادگیري هستند. نتایج 
تحقیق دانشگاه ایالتي اهایو براي پژوهشگران چندان غیرقابل پیش بیني نبود. در ماه فوریه سال جاري میالدي، تحقیق مشابهي 
در دانشگاه آکسفورد صورت گرفت. نتایج آن پژوهش نیز نشان مي داد، افرادي که زمان زیادي را صرف گشت و گذار در سایت 

هاي آنالین مي کنند، به طور متوسط از توانایي کمتري در تمرکز، نسبت به سایر افراد برخوردارند. 
تحقیقات نشان مي دهند، با وجود استفاده هاي درسي از سایت هاي آنالین، موارد مرتبط با تحصیل اولین عامل براي عضو شدن 
در این نوع سایت ها نیستند، بلکه ظاهراً دوست یابي و حفظ دوستي هاي قدیمي، از دالیل اصلي براي عضو شدن در سایت هایي 

همچون فیس بوک است.  
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روانشنا

الهي پیر شوي!
فخري  السادات خلیفه سلطاني/ روان شناس

جمله »الهي پیر شوي« را همه ما شنیده ایم اما شاید کمتر به این مطلب فکر کرده ایم که پیري سالم چه 
تاثیري بر سالمت روان ما دارد. مهم نیست چند سال دارید. کافي است از همین لحظه بیشتر مراقبت 

سالمتي خودتان باشید تا در سال هاي بعد، از زندگي سالم تر و پرنشاط تري برخوردار شوید...
اگر در دوران میانسالي قرار دارید، به اندازه کافي فرصت هست، چه براي آغاز یك برنامه ورزشي، 
تنظیم یك رژیم غذایي سالم تر یا تقویت مهارت هاي اجتماعي و اگر هم بازنشسته شدید براي تصمیم گیري 

راجع به نحوه و کیفیت زندگي در 10، 20 یا 30 سال آینده هنوز خیلي دیر نشده است. 
پیري به معناي بازنشستگي یا رسیدن به یك سن به خصوص مثل 65 سالگي نیست. پیري یك فرآیند 
مراحل  موفقیت  با  که  برمي آیند، کساني هستند  افزایش سن  از پس  بهتر  که  افرادي  است.  مادام العمر 
مختلف زندگي را پشت سر گذاشته اند. پیري موفق، متضمن چند عامل است که همگي تحت کنترل خود 
شما قرار دارند یعني نوع نگرش شما به مقوله پیري، فعالیت ها و روابط بین فردي با دید مثبت نگاه کنید.
این نکته را حتما به یاد بسپارید که واقعیت، تصویر اندیشه است. این طور نیست که با رسیدن به 65 
سالگي، پدر یا مادربزرگ شدن یا یائسه شدن به ناگهان پیر شوید بلکه تنها وقتي پیر مي شوید که گمان 
کنید پیر شده اید. اگرچه جسم شما پیر مي شود اما ذهن شما تا هر زمان که اراده کنید جوان خواهد ماند. 
اگر امیدوار به داشتن عمري دراز، سرشار از شادابي، خوش طبعي و روابط اجتماعي محکم باشید، آن 
وقت است که این طرح ذهني، زیر بناي یك نمودار دروني را تشکیل مي دهد که تا حد زیادي آینده شما 
را رقم خواهد زد.اما اگر متقاعد شوید که پیري، دوران پوچي و بي محتوایي، افسردگي و بیماري است. 
به احتمال قوي براي شما این گونه خواهد شد. به طوري کلي، انتظارات و تفکرات منفي زودتر از خود 
طبیعت شما را پیر مي کند. در همه مراحل زندگي، ذهن خود را روي چیزهاي مهم متمرکز کنید و به 
مسایل جزیي و بي اهمیت اعتنایي نکنید. شوخ طبعي و قدرت کنار آمدن با تغییرات به شما کمك مي کند 

از پس هر مشکلي برآیید.

فعالیت بدني را قطع نکنید 
فعالیت جسماني در سرتاسر زندگي از اهمیت زیادي برخوردار است و هر چه زودتر فعالیت بدني را 
آغاز و به آن پاي بند بمانید، در دوران پیري فواید بیشتري را از آن به دست آورده و احساس خواهید 
کرد. فواید ورزش کردن علي الظاهر نامحدود مي باشد و مي توان از جمله به کنترل وزن، بهبود جریان 
وضعیت  بهبود  و  بیشتر  استقامت  بیشتر،  انعطاف پذیري  اندام،  تناسب  عضالني،  توده  افزایش  خون، 
تعادل اشاره کرد.پیري به معني از کارافتادگي نیست. دردهاي پیدا و ناپیدا شایع هستند اما با این وجود 
سال هاي بعد از بازنشستگي مي توانند از جمله دل پذیرترین و پربارترین سال هاي زندگي شما باشند. 

سعي کنید با حفظ سالمتي در یك سطح معقول از زندگي خود حداکثر استفاده و لذت را ببرید.

به مغزتان ورزش بدهید
زماني که فکر مي کنید عقل و خرد کافي در خود اندوخته اید، ذهن شما بناي ناسازگاري مي گذارد و به 
تعبیري شما را به بازي مي گیرد. مثال یادتان نمي آید عینکتان را کجا گذاشته اید یا ماشین تان را کجا پارک 
کردید. شما که قبال عادت داشتید سه تا کار را به طور هم زمان انجام دهید، حاال توانایي تمرکز روي 
یکي را هم به راحتي ندارید. البته خیالتان راحت باشد مقداري از حواس پرتي ها در سنین پیري طبیعي 
قلمداد مي شود. فشار عصبي و اضطراب هم مي توانند در حافظه و تمرکز حواس شما اختالل ایجاد کنند. 
پیري عموما تاثیري بر حافظه فوري یا درازمدت ندارد اما حافظه کوتاه مدت اغلب دچار نقصان مي شود. 
مغز شما براي ذخیره و بازیابي اطالعات دست به عملیات شیمیایي و الکتریکي پیچیده اي در سلول هاي 

تخریب شده مي زند و عملکردشان با نقصان روبه رو مي شود.
مغز شما این نقیصه را به طریق جالب توجهي جبران مي کند. اگر چه ممکن است شما و سلول هاي مغزي 
شما به اندازه هنگامي که 19 ساله بودید نباشد اما در نظر داشته باشید که عقل و خرد و قدرت قضاوت 
شما نسبت به آن دوران بسیار بیشتر شده است. چنین خصیصه هایي به راحتي قابل اندازه گیري نیستند 
اندوزي هستند.  تجربه  اساس یك عمر  بر  توانایي شما در تصمیم گیري هاي صحیح  اما منعکس کننده 
به خاطر داشته باشید که مغز شما مانند یك عضله است. براي اینکه آن را قوي نگه دارید، باید از آن 
استفاده کنید. به یاد بیاورید زماني را که در دبستان مجبور به از بر کردن مطالب قلمبه و سلمبه اي مثل 

نام پایتخت کشورها یا یك شعر بلند و طوالني بودید؟
اگر فکر مي کنید آن روزها به دلیل سن و سال کمتر قادر به چنین کاري بودید، اشتباه مي کنید در آن 
موقع قادر به چنین کاري بودید زیرا همه تالش خود را مي کردید تا این اطالعات را در مغز خود فرو 
کنید. آخرین باري که چنین کاري را انجام دادید، کي بود؟ به احتمال قوي اگر االن هم امتحان کنید، باز 

مثل گذشته موفق خواهید شد. 
تنها به این خاطر که پیر شده اید نمي شود گفت دیگر قادر به دانشگاه رفتن، یاد گرفتن کارهاي جدید، 
سرگرمي هاي نو و یا کسب اطالعات جدید از طریق مطالعه نیستید. راه حل سالم نگه داشتن ذهن، مطالعه 

دایمي است.
• در کالس هاي مختلف ثبت نام کنید. شما مي توانید در هر کالسي که مایل هستید از فرهنگ سراها گرفته 

تا کالس هاي زبان نام نویسي کنید.
• با یك مجله قرارداد اشتراک ببندید. پیشنهاد مي کنم آن نشریه هفته نامه سالمت باشد.

اطالعات خود را در زمینه پیشرفت هاي فناوري به روز نگه دارید. کار با رایانه را یاد بگیرید و به   •
اینترنت وصل شوید. براي تماس گرفتن با دوستان و آشنایان از پست الکترونیکي استفاده کنید.

• راجع به فرهنگ و سنن جامعه اي که در آن زندگي مي کنید، به تحقیق و مطالعه بپردازید. 
• در کنسرت ها، سخنراني ها و نمایش هاي تئاتر و سینما شرکت کنید.

به رفت و آمدها ادامه دهید
داشتن روابط محکم با خانواده و دوستان همیشه حایز اهمیت است. با افزایش سن، این روابط اهمیت 
دوچنداني پیدا مي کنند. مطالعات نشان مي دهد که اگر روابط بین فردي و اجتماعي شما ضعیف باشد، 
خطر مرگ در شما دو تا چهار برابر فردي خواهد بود که دوروبرش پر از افرادي است که به او مهر 
مي ورزند و او هم به آنها مهر مي ورزد. در واقع، داشتن دوستان و خانواده قابل اتکا یکي از مطمئن ترین 

شاخص هاي طول عمر است.
به  کردن،  ورزش  تنهایي  جاي  به  کنید.  هماهنگ  گروهي  فعالیت هاي  با  را  خود  انفرادي  فعالیت هاي 
اگر به مطالعه عالقه مند هستید در گروه هاي بحث و مناظره کتاب ثبت نام  کالس هاي ورزشي بروید. 
کنید. شاید در گذشته به دلیل کمبود وقت، امکان شرکت در فعالیت هاي گروهي محل و مسجد را نداشتید 

اما حاال که چنین فرصتي پیش آمده تعلل نکنید.
بسیاري از افراد با انجام کارهاي خیرخواهانه روابط اجتماعي خود را حفظ مي کنند. شما هم مي توانید 
به فعالیت داوطلبانه در یك مدرسه، کتابخانه یا موسسات خیریه )مثال بردن غذا با خودرو به در منازل 
افراد بیمار یا پیر و فرتوت( بپردازید. بر اساس مطالعات جدید روي پیري، حمایت اجتماعي محکم به 

طرق زیر باعث افزایش طول عمر مي شود.

• با توانا ساختن شما در برخورداري بهتر و سریع تر از مراقبت هاي پزشکي
• با تشویق و ترغیب شما به رفتارهاي سالم مثل پیاده روي منظم

• با فراهم ساختن امکان برخورداري از مهر و محبت پاک و بي آالیش که به نوبه خود مي تواند باعث 
تقویت سیستم ایمني شما شود.

• با در اختیار قرار دادن کمك هاي عملي در صورت نیاز، مثال کمك در امور منزل یا نقل و انتقال شما.
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جایی که ستاره ها 
فرود می آیند

فاطمه حامدی خواه

آمده ایم به نشانی ستاره ها، آنجا که ستاره ای فرود آمد و هزاران ستاره سر برآوردند. از آن روز به بعد اینجا دره 
ستاره ها شد. حاال که آمدی آرام کنارشان بنشین و به افسانه های آبی گوش بسپار. ورود به دنیایی از رنگ ها، 
سفید و آبی و سبز یعنی نمك و آب و جنگل، گذرگاه تاریخ و فرهنگ. حتما تا حاال حدس زده اید به کجا آمده ایم؛ 

جایی که به بهشت مرجان ها شهره است؛ جزیره زیبای قشم. 
شهر قشم در دوران هخامنشیان به عنوان یکی از شاهراه های 
قرون  در  گرچه  می شد.  محسوب  نظامی  و  تجاری  دریایی، 
در  اما  کرد،  ویران  را  قشم  متعددی  زلزله های  اولیه هجری 
بر صد  بالغ  آن  پرجمعیت  و  آباد  روستاهای  عصر صفویه 

آبادی بود. 
این جزیره همیشه شاهد یورش بیگانگان و مقاومت دالوران 
را  قلی خان  امام  دالوری  مردم،  هنوز  است.  بوده  خطه  آن 
توانست  سپاهی  نفر  هزار   5 با  چگونه  که  می کنند  روایت 
براند.  بیرون  قشم  از  هجری   1031 سال  در  را  پرتغالی ها 
گرچه متحد قاجار یعنی انگلیس جای پرتغال را گرفت، اما... 

بگذریم. 
زمانی که از قشم سخن می گوییم در ذهنمان ناخودآگاه قلعه 
پرتغالی ها تداعی می شود. قلعه ای که در جزیره قرار دارد اما 
نوستالژی های مشترک تمام مردم ایران زمین است. به سفر 
برویم تا احادیث این ماجراها را سوته دالن آن دیار برایمان 

به روایت بنشینند. 
● قلعه ای با نشان بیگانگان 

سواحلی آرام و پوشیده از شن های سفید در غروب به انتظار 
باشد،  خود  بیکران  آبی  در  شما  حضور  نوازشگر  تا  است 
دیاری در جنوب که می توان ردی از شرق و غرب را در آن 
یافت. کمی به گذشته بازگردیم؛ یعنی اواخر قرن 15، زمانی 
دماغه  به کشف  اقدام  پرتغالی  دریانورد  دوگاما،  واسکو  که 

امید کرد و سپس آلبوکرک سردار پرتغالی در سال 1506 میالدی با تصرف جزایر تنگه هرمز بر تمام خلیج فارس 
و جزایر آن تسلط یافت. این تصرف تا زمان شاه عباس صفوی ادامه یافت. چیرگی پرتغالی ها بر این آبراه مهم 
دریایی 110 سال طول کشید. و در تمام این دوره مردان و زنان داستان آزادی را برای فرزندان خویش هر شب 
باز گفتند. اما در این مدت بیگانگان به ساختن دژها و استحکاماتی پرداختند از جمله دژهای هرمز، قشم و الرک. 

قلعه قشم با مساحتی بیش از 2 هزار متر از سنگ های آهکی و گچی با مالت ساروج محلی ساخته شده است. 
چهار برج در چهار گوشه و بازوهایی بلند دارد که توپ و منجنیق روی پهنای آن مستقر می شد. امروز دیگر از آن 

منجنیق ها خبری نیست آنها هم مثل غارتگران به تاریخ پیوسته اند. 
این مکان کاربردهای دیگری چون یك انبار بزرگ یا جای نگهداری مهمات و سالح داشته که در مواقع اضطراری 
به دیگر دژها یاری رسانده است. سرانجام در سال 1623 میالدی یکی از سرداران صفوی این قلعه و دیگر پایگاه ها 

را در دهانه خلیج فارس تصرف کرد. 
● مسجدی به رنگ مادر بزرگ 

اهالی می گویند در میان ساختمان های قدیمی قشم، ساختمانی به استواری مسجد جامع وجود ندارد. این نشان 
از باور و ایمانشان به دستان پر توان خویش است. نشانی از هنر و معماری که هویت و تاریخ شان را این چنین 
به یادگار گذاشته اند. مسجد جامع در مرکز شهر و نزدیك به قلعه مخروب پرتغالی ها واقع شده است. ضخامت 
دیوارهای این مکان که بزرگ ترین عبادتگاه شهر محسوب می شود، به یك متر می رسد و تمام ساختمان با سنگ 

و دوغاب گچ ساخته شده است. 
تمام کوچه ها  در  بوی شعر  باران می آمد  وقتی  که  است  مادربزرگ  کاهگلی خانه  دیوار  به  آن شبیه  دیوارهای 
از  بسیاری  دیدار مسجد  نام صوغیه.  به  معین  بنی  طایفه  از  بوده  بزرگی  مادر  اینجا  و موسس  بانی  می پیچید. 

خاطره ها را درذهنمان زنده کرد. 
درها و دریچه هایی که در آن به صورت بسیار هنرمندانه ای به کار برده شده است به 20 لنگه می رسد. چوب های 
سقف مسجد عموما از چوب ساج، چندل، گردو و چوب نخل است. 66 ستون هم در داخل و خارج مسجد به این 

بنای بزرگ و زیبا استحکام بخشیده است. 
هر گوشه این شهر دلفینی جاذبه ای است برای ماندن. اما بی قراری وجودمان را فرا گرفته و ناگزیر به جایی دیگر 

رهسپار می شویم. 
● در محضر شیخ روستا 

شیخ رخ آرام گرفته است؛ آرامشی ابدی. اما روح شیخ شما را فرا می خواند تا به دیدارش بروید چون که او هم 
اولیه  بانی آن بوده در سال های  به روستای گوشه خوش آمدید. مسجد شیخ رخ که خود  یادگاری دارد کهن. 
هجری قمری ساخته شده است. قدمت حیاط مسجد به قرن ها پیش باز می گردد. یك بار زلزله آمد اما نتوانست 

بنیاد آن را برکند. 
در اواخر قرن سوم یاران شیخ دوباره مسجد وی را بازسازی کردند. این مسجد به عنوان یکی از قدیمی ترین 
بناها محسوب می شود و در کنار آن آرامگاه شیخ با گنبد ویژه هشت گوش قرار دارد. سنگ قبرهایی بسیار کهن 
در گورستان وجود دارد که نیازمند مطالعات دقیق است. تا زمان دارید به ذهن رویایی تان تجسم بخشید. شما به 

جایی آمده اید که 1500 کیلومتر مساحت دارد اما بیش از این عدد جاذبه در خود نهفته دارد. 
تاریخ و طبیعت به هم گره خورده اند و شباهنگام هر دو برای دریا قصه می گویند. داستان دره ستاره ها را... 

● دره ستاره ها 
به روستای برکه می رویم. وقتی نشان دره ستاره ها را از مردم می گیریم، آنها پیش از دادن نشانی از باورشان 
درباره این دره می گویند که چگونه از گذشته ای دور ستاره ای از آسمان در این نقطه فرود آمد و موجب شکل 

یافتن این دره شد. همین موضوع دستمایه ای شده برای فولکلورهای زیبا و دلنشین. 
این دره در غرب روستا قرار دارد. تندیس ها و بریدگی های شگفت انگیز طبیعی حاصل فرسایشی است که به مرور 
زمان شکل گرفته اند. حاال که همیشه آرزو داشتی ستاره ای بچینی به کنار تو آمده اند تنها کافی است دستتان را به 

سوی آنها دراز کنید. دستانتان مثل دلتان پر نور خواهد شد. 
● شورتر از نمك 

غارهای نمکی قشم یکی از زیباترین جلوه های طبیعت این مکان است. تاکنون بیش از 6 هزار متر از این غارها 
شناسایی شده اند و به عنوان بلندترین غار نمکی جهان مورد شناسایی قرار گرفته اند. پیش از این که پا به درون 
غار بگذاریم، از کارشناس می پرسیم اصال غار نمکی چیست و چگونه شکل می گیرد. وی که خود بارها به این 
مکان آمده، به صورت شگفت انگیزی به دیواره ها خیره شده است. وی می گوید: هربار که غار را می بینم، انگار 

اولین دیدار من با اوست. 
سواحلی آرام و پوشیده از شن های سفید در غروب به انتظار است تا نوازشگر حضور شما در آبی بیکران خود 

باشد، دیاری در جنوب که می توان ردی از شرق و غرب را در آن یافت 
و  برآمده شده  زمان  مرور  به  که  است  بوده  الیه  یك  به صورت  نمك ها  گذشته  در  می دهد:  توضیح  ابوسلمان 
تحت تاثیر خاصیت شناوری که دارد با توجه به وزن حجمی آنها که از وزن سنگ های اطراف کمتر است، آنها را 
کنار می زند و به سمت باال حرکت می کند. این نمك ها در مسیر خود یك سری از سنگ های قدیمی را چند کیلومتر 
از زیرزمین به سطح زمین می آورد که می تواند اطالعات بسیار مفیدی را از گذشته زمین شناسی به زمین شناسان 

ارائه کند. 
گنبدهای موجود در جزایر قشم و هرمز عالوه بر این که از جمله پدیده های منحصر به فرد در علم زمین شناسی 

محسوب می شود، یکی از ثروت های ملی کشور است و به تمام نسل ها تعلق دارد. 
●روزنه ای به عهد کهن 

تعجب نکنید از این که گفته شود غارهای خربس در هزاره های گذشته از زیر آب سر برآورده اند. این غارها از 
درون با مجموعه دهلیزها، تاالرها و اتاق های متعدد به ابعاد 5/5 در 4 متر و چشمه ها و روزنه های گوناگونی که 
رو به شمال و جنوب قرار دارد موید حضور مردمانی از 

عهد کهن در این جزیره هستند. 
مورخان بر این باورند که ساختار اسرارآمیز این غارها و 
قرار گرفتن آنها بر بلندی این حدس را به وجود می آورد 
که این مکان در روزگار مادها نیایشگاه مهر و محلی برای 

ستودن الهه میترا بوده است. 
پیوسته  هم  به  درون  از  غار  دهانه  چهار  غارهای خربس 
هستند که بر پیشانی کوهی مشرف به ساحل جنوبی جزیره 

واقع شده است. 
راهنما  توضیح  می کنیم،  نگاه  که  غار  دیواره های  به  کمی 
که  پیداست  می گوید:  او  می کند.  یقین  به  تبدیل  را  ما  شك 
کاربردهای  منظور  به  و  زمان  مرور  به  آدمیان  دست 
را  آن  دیواره های  و  غارها  این  سیمای  و  شکل  گوناگون 
دگرگون ساخته و مناسب با نیازهای خود درآورده است. 

● آب و نمك 
از شاهکار طبیعت در هر  تازه  نمایی  این غار می توان  در 
دوره را تماشا کنید. سقف غار به وسیله قندیل های فراوان 
پوشیده شده ا ست که با گذشت زمان در اثر نفوذ آب تغییر 

شکل می دهد. 
دائمی  زیبا و عجیب، آب زیرزمین  نمکی  میان غارهای  از 
نیز جریان دارد و در دامنه کوه به صورت چشمه نمکی در 
آمده است که منظره ای بسیار زیبا و دیدنی ایجاد می کند. 
نمکدان شناخته می شود،  به عنوان گنبد نمکی  این غار که 

تنها گنبد نمکی در جزیره قشم محسوب می شود. 
از غار با دنیای پر از رویاهای سفید بیرون می آییم و به سوی رنگ دیگری از این جزیره روان می شویم. 

  ● جنگل دریایی حرا 
این همه زیبایی خود چه  ایمان خواهید آورد که سازنده  از شاهکار طبیعت.  این جزیره اعجازی است  هر جای 
زیباست. این جنگل حاصل میلیون ها سال تالش و سازگاری اعجاب انگیز جوامع جنگلی مانگرو حرا با آب شور 
دریا و سواحل جزر و مدی است. در این جنگل ها دو گونه حرا و چندل وجود دارد که حیات بسیاری از گونه های 
آبزی و حیات وحش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به حرا دارد. چرخه حیات و اکو سیستم در همه جا مشهود 

است. 
اکوسیستم حرا به سبب استفاده انسان و سوخت و تغذیه دام بسیار حائز اهمیت است. آب در طول شبانه روز دو 

بار عقب نشینی می کند و دو بار پیشروی. این عمل مداوم شرایط زیستی ویژه ای به این جنگل دریایی می بخشد. 
باال  باریك وعمودی و اسفنجی به سمت  آنها ریشه های فرعی و  از  ریشه های اصلی حرا کوتاه و کم  عمق اند و 

منشعب شده و به طور متوسط تا 30 سانتی متر از سطح زمین باالتر می رود. 
این ریشه های هوایی بتدریج دور درخت را پوشش می دهند و تبدیل به یك شبکه می شوند. به این ترتیب امکان 
زیست در چنین محیط باتالقی را فراهم می آورند. این ریشه ها از شوری اطراف می کاهند تا امکان تغذیه گیاه از 

آب بسیار شور دریا میسر شود. 
جنگل های دریایی حرا در شبانه روز دو بار در آب دریا آب تنی می کنند. هنگام مد ماهیان زیادی به طرف جنگل 

حرکت خود را آغاز خواهند کرد و صیادان محلی نیز بخوبی این را می دانند. 
تنها به شنیدن بسنده نفرمایید. مقداری صبر کنید، چون دو بار پسروی آب دریا به شما امکان دیدن مرجان های 
دریایی را می دهد. آنها با نغمه دریا رشد می کنند و خود مثال بی بدیل ترنم موزون ثانیه ها هستند. این ترنم تا ابد 

شنیده خواهد شد. 
ساحل قشم بهشت مرجان های دریایی است و همین ویژگی به تنهایی مهمانان زیادی را به قشم و ساحل آن دعوت 

کرده است. 
● ماهی، ماهی، ماهی 

نیازی به توصیه و سفارش نیست که بگوییم ماهی بخورید. حتما میل می کنید. نمی کنید؟ وقتی دور تا دور جایی 
را آب فراگرفته، طبیعی است که ماهی خوراک اصلی مردمان جزیره باشد. غذاهای محلی آنها نیز بیشتر با ماهی 
پخت می شود مثل حواری ماهی که ترکیبی از سبزی ماهی، ماهی و برنج است. حواری میگو هم موجود است، تنها 

به جای ماهی از میگو استفاده می شود. حتما جای دوستانتان را خالی کنید. 
● بر بلندای جزیره 

کوه های قشم با شکل های زیبا، تندیس های حیرت انگیزی هستند. گویی دستان هنرمند طبیعت صورتی آشنا به آنها 
بخشیده است. از هر سو که بنگری، جلوه ای تکرار ناشدنی خواهید دید که نقش آن برای همیشه در یاد و خاطرتان 

خواهد ماند. 
این نوشتار تنها یك تصویر انتزاعی است که حتی به لحظه ای دیدار نمی ارزد. هزاران قوم از این دیار گذشتند. 
انگلیسی ها، فرانسوی ها، بلژیکی ها، آلمانی ها، اسپانیایی ها و هلندی ها و ... همه و همه تخریب کردند و ساختند و 
امروز همه آن ویرانی ها وقلعه ها راوی خاموش داستانی هستند که به قدمت آب های خلیج فارس حیات دارند. هنوز 

مردانی هستند که به پای این نام و نشان جانفشانی کنند مردانی مثل امام قلی خان... . 
● خرید در منطقه آزاد 

مگر می شود کسی به قشم بیاید و خرید نکند؟ البته هر چند منطقه آزاد است، اما نمی توانید هر قدر دلتان خواست 
خرید کنید. اول برگ سبز را خریداری بفرمایید بعد راهی بازار شوید. در قشم چندین مرکز خرید مختلف وجود 
دارد. با ویترین های رنگارنگ. البته همه ویترین ها از نظر آقایان یکرنگ هستند پس اصرار نکنید که آنها با شما 
همراهی کنند، اما اگر طالب خرید عمده هستید می توانید به درگهان بروید. وسایل برقی نیز در بازار فردوسی به 
وفور یاد می شود، اما در خرید وسایل بهداشتی و... کمی دقت فرمایید چون اصل و تقلبی را نمی شود از هم باز 

شناخت. راستی چانه زدن را فراموش نکنید، حتما نتیجه می دهد.
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

تغذیه سالم
 در

مربع سالمتي
بهترین راه براي اطمینان یافتن از حفظ تعادل و تنوع در برنامه 
و  نان  یعني  است،  غذایي  اصلي  گروه  چهار  از  استفاده  غذایي 
غالت، میوه و سبزي، شیر و لبنیات و گوشت و حبوبات. البته 
بدنتان  که  مقداري  از  بیشتر  نباید  اگر مي خواهید چاق نشوید، 
اضافي  انرژي  رساندن  بخورید، چون  غذاها  این  از  دارد  احتیاج 
باعث  از مرض هاست. چاقي  مادر بسیاري  بدن یعني چاقي،  به 

بیماري هاي قلبي عروقي، دیابت و سرطان مي شود.

گروه نان و غالت
گروه نان و غالت شامل نان و برنج و ماکاروني و غالت است و بیشتر 

انرژي روزانه ما را این گروه تامین مي کند.
 B یادتان باشد برنج را به صورت کته درست کنید تا ویتامین هاي گروه -

در آن حفظ شود.
- بیشتر از نان هاي سبوس دار مثل سنگك و نان جو به جاي نان هاي 

سفید استفاده کنید.
- براي کامل کردن پروتئین گروه نان و غالت بهتر است آنها را به صورت 

مخلوط با حبوبات مصرف کنید مثل عدس پلو، لوبیاپلو و...
- در برنامه غذایي خود از جوانه غالت و حبوبات استفاده کنید، چون جذب 
آهن مواد غذایي را دو برابر مي کند و سرشار از انواع ویتامین هاي مورد 

نیاز بدن است.

گروه سبزي و میوه
شامل انواع سبزي هاي برگي و ریشه یي و میوه هاي رنگارنگ است. این 

گروه انواع ویتامین ها و امالح و فیبر را به بدن ما مي رسانند.
 C گوجه فرنگي و فلفل دلمه یي و مرکبات و سبزي هاي برگي ویتامین -

باالیي دارند و ویتامین C را هم هر روز باید خورد.
- سبزي ها و میوه هاي زرد و نارنجي و قرمز و سبز تیره مثل اسفناج، 

هویج، گوجه فرنگي، طالبي، زردآلو و شلیل هم ویتامین A باالیي دارند.
- میوه و سبزي مقاومت بدن را در برابر عفونت ها افزایش مي دهد و باعث 
ترمیم زخم ها، اصالح دید در تاریکي و سالمت و شادابي پوست مي شود.

- براي شستن سبزي بعد از پاک کردن و شست وشوي ابتدایي، آن را در 
پنج لیتر آب بریزید و نصف قاشق چایخوري )پنج قطره( مایع ظرفشویي 
به آن اضافه کنید و هم بزنید. بعد از پنج دقیقه سبزي را از روي آب جدا 
قاشق  براي ضدعفوني کردن آن نصف  بعد  با آب سالم بشویید.  و  کنید 
چایخوري پودر پرکلرین در پنج لیتر آب بریزید و سبزي را پنج دقیقه در 

آن بگذارید و دوباره با آب سالم بشویید.
- خوردن میوه بعد از غذا، جذب آهن را افزایش مي دهد.

ابتال به سرطان را به شدت کم  - مصرف هرروزه میوه و سبزي، خطر 
مي کند.

- فیبرهاي غذایي که در گروه میوه و سبزي پیدا مي شود، چربي خون را 
پایین مي آورد و از یبوست هم جلوگیري مي کند. به عالوه خطر مبتال شدن 

به سرطان را هم کم مي کند.

گروه شیر و لبنیات
زیادي  مقدار  که  است  کشك  و  ماست  شیر،  شامل  لبنیات  و  شیر  گروه 

پروتئین و کلسیم به بدن ما مي رساند.
یا ماست بخورند وگرنه  لیوان شیر  تا سه  دو  باید روزانه  بزرگساالن   -
بدن شان کلسیم مورد نیاز خودش را از استخوان ها برداشت مي کند و 
در درازمدت استخوان هایشان پوک مي شود. مصرف لبنیات در ما ایراني 
ها خیلي پایین است براي همین بیشتر سالمندان مان پوکي استخوان دارند.

- شیرهاي پرچرب محلي، کالري بسیار زیادي دارد و چاق کننده است. تا 
مي توانید از شیرهاي کم چرب )5/2 درصد چربي( استفاده کنید.

دقیقه  یك  و  کنید  اضافه  آن  به  آب  مقداري  نبود،  پاستوریزه  اگر شیر   -
بجوشانید و بعد مصرف کنید.

- پنیر تازه را حداقل دو ماه در آب نمك نگهداري کنید و بعد آن را مصرف 
کنید.

- حتمًا قبل از مصرف هر نوع کشك، کمي آب به آن اضافه کنید و حداقل 

5-10 دقیقه در حال به هم زدن بجوشانید.
- مصرف زیاد نوشابه هاي گازدار سیاه رنگ، تعادل کلسیم و فسفر بدن 

را به هم مي زند و در درازمدت باعث بروز پوکي استخوان مي شود.

گروه گوشت و حبوبات و تخم مرغ
این گروه پروتئین و آهن و روي بدن ما را تامین مي کند.

- پروتئین سفیده تخم مرغ خیلي باالست و حتي مقدارش از پروتئین گوشت 
بیشتر است ولي به هر حال پروتئین گوشت کیفیتش بهتر از پروتئین تخم 

مرغ است.
- قبل از پختن گوشت، مرغ و ماهي باید چربي هاي آن را که با چشم دیده 
مي شوند، جدا کنیم. پوست مرغ هم چربي فراواني دارد و باید قبل از پختن 

آن را جدا کنیم.
- چربي و کلسترول مغز، زبان و کله پاچه زیاد است و ما نباید در مصرف 

این مواد افراط کنیم.
- بهتر است به جاي گوشت قرمز بیشتر از گوشت سفید مثل مرغ و ماهي 
استفاده کنیم و براي تامین اسیدهاي چرب امگا3- براي بدن مان بهتر است 

هفته یي دو بار ماهي بخوریم.
- کلسترول زرده تخم مرغ هم باالست و بهتر است بزرگساالن بیشتر از 

سه تخم مرغ در هفته چه تنها، چه در کوکو، کتلت، املت و ... نخورند.
- براي آب پز کردن گوشت یخ زده باید بالفاصله بعد از خارج شدن آن 
از فریزر آن را بپزیم. اگر هم مي خواهیم از حالت یخ زده خارج شود باید 

24 ساعت قبل از طبخ، آن را از فریزر خارج کنیم و در یخچال بگذاریم.
- خانم ها و دخترها و بچه هاي در حال رشد به خصوص بچه هاي زیر 
دو سال، به شدت در معرض ابتال به کم خوني فقر آهن هستند و باید منابع 
غذایي آهن دار زیاد دریافت کنند. منابع غذایي آهن دار عبارتند از؛ گوشت، 
جگر، تخم مرغ، حبوبات، مغزها، میوه هاي خشك و سبزي هاي برگ سبز 
تیره مثل اسفناج. باید یادمان باشد آهن موجود در فرآورده هاي گوشتي 
جذب خوب و باالیي دارد ولي آهن موجود در منابع گیاهي جذبش پایین 
است و ما اگر مي خواهیم جذب آهن منابع گیاهي مثل اسفناج را افزایش 
با مواد غذایي  یا همراه  با کمي گوشت  باید منابع گیاهي را همراه  دهیم، 
حاوي ویتامین C مصرف کنیم. مثاًل روي غذا آب لیمو ترش بچکانیم یا 

بعد از غذا میوه بخوریم.
- یك ساعت قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا هم نباید چاي بخوریم چون 

مانع جذب آهن غذا مي شود.
- در بچه ها باید از شش ماهگي )همزمان با شروع غذاي کمکي( دادن قطره 
آهن را شروع کنیم و تا پایان دو سال ادامه بدهیم. زنان باردار هم باید از 
چهار ماهگي تا سه ماه پس از زایمان روزي یك عدد قرص آهن بخورند، 
ولي سایر گروه هاي سني اگر مي دانند دریافت آهن شان پایین است در 
سن دبستان و راهنمایي باید سه ماه از سال، هفته یي یك عدد قرص آهن 
بخورند )کاًل 12 عدد قرص آهن( و براي سن دبیرستان به باال چهار ماه 
از سال. خوردن هفته یي یك عدد قرص آهن توصیه مي شود )یعني کاًل 

16 عدد قرص(.

گروه چربي ها و شیریني ها
افراد بزرگسال از این گروه باید به میزان حداقل مصرف کنند.

همچنین  و  باال  اشباع  چربي  داشتن  علت  به  نباتي  جامد  هاي  روغن   -
و  است  بسیار مضر  و عروق  قلب  براي سالمت  ترانس،  اسیدهاي چرب 
از  را  ها  روغن  این  است  بهتر  برد.  مي  باال  را  سرطان  و  سکته  احتمال 
از طرفي روغن  رژیم غذایي حذف و روغن هاي مایع را جایگزین کنیم. 
زایي  احتمال سرطان  و  اکسید مي شود  زیاد  مایع در حرارت هاي  هاي 
آنها باال مي رود. ما روغن هاي مایع را نباید در معرض حرارت مستقیم 
سرخ کردن قرار بدهیم بلکه فقط باید آنها را روي غذا )روي برنج و روي 
کردن  روغن مخصوص سرخ  از  هم  کردن  براي سرخ  و  بریزیم  ساالد( 

استفاده کنیم.
- چربي هاي امگا3- براي سالمت ما بسیار مفید است و مصرف آنها را 
امگا3-، ماهي و غذاي دریایي و  منابع  کنیم.  افراد توصیه مي  براي همه 
انواع مغزها مثل گردو است. توصیه مي شود در هفته حداقل دو بار ماهي 

مصرف شود یا هر روز با صبحانه گردو خورده شود.
نور  از  دور  و  دربسته  هاي  ظرف  در  را  خود  مصرفي  هاي  روغن   -

نگهداري کنیم.
- بهتر است به جاي قند و شکر از خرما براي نوشیدن چاي استفاده کنیم.

- دوغ کم نمك بدون گاز یا آب را جایگزین انواع نوشابه هاي گازدار که 
پر از قند هم هست، کنیم.

- براي پیشگیري از ابتال به فشارخون و بیماري هاي قلبي- عروقي باید 
از مصرف نمك زیاد خودداري کنید. از افزودن نمك به غذا در سر سفره 

اجتناب کنید.
- نمك مصرفي خود را از نوع یددار تهیه کنیم و حتمًا دقت کنیم از نوع 
تصفیه شده هم باشد. براي حفظ ید موجود در نمك یددار باید آن را در 
ظروف تیره و الکي نگهداري کنیم و همیشه در ظرف را ببندیم. ظرف نمك 
را در محل مرطوب نگذاریم و نمك را هم در آخر پخت غذا به آن اضافه 
کنیم، چون اگر زیاد بجوشد ید آن از بین مي رود. یادمان باشد تنها راه 
اطمینان از دریافت ید مورد نیاز بدن و پیشگیري از گواتر، استفاده از نمك 

یددار است.

گوجه فرنگی از چین و چروک  
پوست جلوگیری می کند

گوجه فرنگی  مصرف  گفت:  پوست  متخصص  یك 
پخته توانایی بدن در مقابله با اشعه ماورای بنفش 
از  ضدآفتاب  مانند  و  داده  افزایش  را  خورشید 

پوست محافظت می کند. 
دکتر مرتضی حاتمی، متخصص پوست در گفتگو با 
ایسنا گفت: افرادی که دچار سوختگی های پوستی 
می شوند، می توانند با استفاده از گوجه فرنگی پخته، 
افزایش  را  این سوختگی ها  ترمیم  در  بدن  توانایی 
دهند.وی گفت: استفاده از گوجه فرنگی می تواند در 
باشد  موثر  عادی  حالت  در  پوست  طراوت  ایجاد 
نیز  پوست  زودهنگام  چروک های  و  چین  از  و 

جلوگیری کند.
دکتر حاتمی در ادامه گفت: بررسی ها نشان می دهد 
لیکوپن  نام  به  گوجه فرنگی  در  موثر  آنتی اکسیدان 
قرار  بدن  استفاده  مورد  سخت تر  خام  صورت  به 
بدن  در  را  ماده  این  جذب  پختن،  عمل  و  می گیرد 

ساده تر می کند.

لیموترش شکنندگی 
مویرگ ها را کاهش می دهد

لیموترش  گفت:  تغذیه  متخصص  صفوی  مرتضی 
و  می دهد  کاهش  را  مویرگ ها  شکنندگی  خاصیت 
و  واریس   ، شرائین  تصلب  به  مبتال  بیماران  برای 
خونریزی لثه بسیار مفید است همچنین ترکیب آن 
با گلیسرین برای پاکسازی پوست بسیار مفید است.
افزود:  فارس  با  گفتگو  در  تغذیه  متخصص  یك 
لیموترش سرشار از ویتامینC است و از بیماری 
اسکوربوت جلوگیری می کند. لیموترش منبع غنی از 
پتاسیم است. در 100 گرم از آبلیمو، 140 میلی گرم 
پتاسیم و 40 تا 50 میلی گرم ویتامینC وجود دارد 
پرتقال  آب  در  برابر  دو   Cویتامین مقدار  این  که 
و  انرژی  2۷ کالری  لیموترش  گرم   100 هر  است. 

5/2 درصد اسانس در پوست لیموترش دارد. 
وی اضافه کرد: لیموترش برای الغر کردن بسیار 
مناسب است. اگر صبح به صورت ناشتا با آب و 
روز  پایان  تا  و مصرف شود  کرده  مخلوط  عسل 
مانند  موادی  نمی کند.  پیدا  گرسنگی  احساس  فرد 
بسیار  بدن  چربی های  دفع  در  سرکه  و  لیموترش 
شود  خورده  عسل  با  ترش  لیمو  اگر  است.  موثر 

معده را اذیت نمی کند. 

صفوی افزود: ترکیبات آبلیمو را می توان قندها ، پلی 
ساکارید ، اسید  های عالی ، چربی ، کاراتنوئید ها ، 
ویتامین ها A ،1B ،2B ،3B ، مواد معدنی، فالنوئید ها 

و لیمونوئید ها و اسانس نام برد. 

اسید سیتریك  لیموترش  عالی  اسید های  مهمترین 
می دهد.  تشکیل  را  آبلیمو  10درصد  که  است 
همچنین2 درصد سیترات کلسیم و پتاسیم در آب 
لیمو وجود دارد. این متخصص تغذیه اضافه کرد: 
افزایش   ، خونریزی  از  جلوگیری  باعث  لیموترش 
مقاومت بدن ، جلوگیری از عفونت ها ، ضد سرطان 
، آنتی اکسیدان قوی دارد ، اثر قابض کننده دارد و 
گلو  کردن  غرغره  برای  همچنین  است.  بدن  مقوی 

مناسب است. 

این متخصص تغذیه افزود: نقش ویتامین C در بدن 
خنثی کردن نیتروزامین ها است و پکتین موجود در 
لیموترش باعث کاهش کلسترول خون می شود که 
قلبی و عروقی و کم کردن عوارض  بیماران  برای 

بیماری بسیار مفید است. 

وی اضافه کرد: لیمو ترش مانع اسهال و استفراغ 
آن  در  موجود  بیوفالونیدهای  همچنین  می شود. 
و  می دهد  کاهش  را  مویرگ ها  شکنندگی  خاصیت 
لثه بسیار  در تصلب شرائین، واریس و خونریزی 

مفید است.
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احتمال بروز اختالل در سیستم جي پي اس  
 

 آژانس نظارت فدرال اعالم کرد ناکارآمدي در اداره و در نظر نگرفتن سرمایه براي کنترل ماهواره جي 
پي اس توسط نیروي هوایي ایاالت متحده امریکا مي تواند به زودي منجر به ایجاد اختالل در سیستم 
جهاني موقعیت یاب یا جي پي اس شود. براساس گزارش دفتر محاسبات دولتي خطر بروز این اختالل از 
سال 2010 آغاز خواهد شد. چنین اختاللي نه تنها روي عملیات نظامي تاثیر خواهد گذاشت بلکه میلیون 
ها انسان و تجارت که بر سیستم مکان یابي این ماهواره تکیه کرده و در خودروها، قایق ها و تلفن هاي 
همراه از آن استفاده مي کنند نیز آسیب خواهند دید. در گزارش این دفتر آمده است نیروي هوایي امریکا 
طبق برنامه هایي که براي تولید ماهواره هاي GPS IIIA ارائه شده بود عمل نکرده است و احتمال مي 
رود ماهواره هاي قدیمي این سیستم با آغاز سال 2010 با اختالل و آسیب مواجه شوند. به گزارش مهر 
طبق این گزارش نیروي هوایي ایاالت متحده امریکا براي ساخت ماهواره هاي جدید با مشکالت سرمایه 

یي و برنامه ریزي مواجه بوده و باید با آنها مقابله کند.   

روش جدید تولید پالستیک هاي زیستي  
  

محققان دانشگاه دلفت در هلند نشان دادند میکروارگانیسم ها مي توانند به عنوان یك ماده اولیه مناسب 
در تولید پالستیك جایگزین نفت شوند. در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند؛ »مواد آلي حاصل 
از پسماندهاي کشاورزي، صنعتي و زباله هاي خانگي در حال حاضر به گاز زیستي تبدیل مي شوند 
در حالي که مي توانند به مواد شیمیایي مفید دیگري نیز تبدیل شوند.« محققان هلندي موفق شدند با 
استفاده از برخي باکتري ها این مواد را به پالستیك زیستي که »پلي هیدروکسي آلکانوئات« )PHA( نام 
گرفته است، تبدیل کنند. PHA پلي استري خطي است که از تخمیر باکتریایي قندها و چربي ها تولید مي 
شود. درحال حاضر تولید پالستیك هاي تجدیدپذیر زیستي بسیار گران تر از پالستیك هاي معمولي 
است به همین دلیل تولید و استفاده از این پالستیك ها بسیار محدود است. به گزارش مهر این محققان 
توانستند میکروب هایي را کشت دهند که سرعت تبدیل زباله هاي آلي را به PHA سه برابر نسبت به 

سیستم هاي فعلي افزایش مي دهد.   

شناسایي علت بروز افسردگي در سرطاني ها  
 

تولید  دادند  نشان  خود  هاي  بررسي  در  شیکاگو  دانشگاه  و  انگلیس  تحقیقات سرطان  مرکز  محققان 
مواد شیمیایي خاص به وسیله توده سرطاني مستقیمًا روي فعالیت هاي مغز بیمار اثر مي گذارند و 
موجب افسردگي مي شود. در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند؛ »از هر 10 بیمار سرطاني یك 
بیمار از افسردگي رنج مي برد که سبب این اختالل مي تواند بسیار پیچیده تر از آن چیزي باشد که 
تاکنون تصور مي شد.« پیش از این تصور مي شد ناراحتي روحي ناشي از بروز سرطان علت اصلي 
با بررسي روي مدل هاي حیواني موفق شدند  این محققان  اما  بیماران سرطاني است،  افسردگي در 
ارتباط بیولوژیکي موجود میان سرطان و افسردگي را شناسایي کنند. این بررسي ها نشان مي دهد 
حضور یك توده توموري بدن را به تولید بیش از حد »سیتوکین« وادار مي کند. »سیتوکین« ماده یي 
شیمیایي است که در سیستم ایمني تولید مي شود و ترشح آن مي تواند روي هیپوکامپ مغز اثر بگذارد. 
هیپوکامپ منطقه یي از مغز است که در تنظیم احساسات شرکت مي کند. بررسي پاسخ هاي رفتاري 
به تومورها در مدل هاي حیواني نشان داد که افزایش بیش از حد »سیتوکین« موجب افزایش فعالیت 

هیپوکامپ و در نتیجه افسردگي مي شود.   

اولین نیروگاه سوخت زیستي جلبکي  
  

اولین نیروگاه جهاني سوخت زیستي محصول جلبك هاي دریایي در فرانسه راه اندازي شد. این نیروگاه 
را که از جلبك دریایي، سوخت زیستي تولید مي کند گروه Seche Environnement تاسیس کرده 
است. جلبك هاي مورد نیاز این نیروگاه در استخرهایي به طول 10 متر و عمق 50 سانتیمتر کشت داده 
مي شوند و هر پنج روز یك بار دي اکسیدکربن منتشرشده از زباله هاي خانگي را جذب مي کنند.مایعي 
که پس از پنج روز به دست مي آید به سوخت زیستي تبدیل مي شود. در حال حاضر 200 متر مربع 
از این استخرها راه اندازي شده است که به زودي به یك هکتارمربع خواهند رسید. به گفته مسووالن 
این نیروگاه سوخت زیستي، این نوع فناوري آینده درخشاني دارد به طوري که عالوه بر ایجاد شغل، 
کاهش دي اکسیدکربن و تامین سوخت زیستي خودروها مي تواند به بازیافت زباله هاي خانگي حاصل 
مواد غذایي نیز کمك کند. به گزارش مهر با 100 کیلو جلبك دریایي مي توان تنها 15 لیتر سوخت زیستي 

تولید کرد، اما به زودي این توان تا حد چشمگیري افزایش خواهد یافت.  

نرم افزاري براي کاهش مصرف انرژي  
 

 شرکت گوگل ابزاري جدید را به منظور نمایش میزان مصرف انرژي الکتریکي توسط رایانه ها و دیگر 
تجهیزات الکتریکي ارائه کرد. نرم افزار انرژي سنج گوگل مي تواند به کاربر نشان دهد براي مثال روشن 
گذاشتن یك تلویزیون یا یك رایانه در تمام روز چه هزینه یي براي وي خواهد داشت. این موتور جست 
تجهیزات  تولیدکنندگان  برخي  و  انرژي  خدماتي  هاي  مشارکت شرکت  با  کرد  اعالم  قدرتمند  وجوي 

الکترونیکي این تکنولوژي تولید و ارائه شده است.

 نرم افزار انرژي سنج محاسبات خود را با استفاده از ابزار کنترل مصرف انرژي که در منازل کاربران 
افزار  انجام داده و نتیجه میزان مصرف را نمایش خواهد داد. به گزارش مهر نرم  نصب خواهد شد 
انرژي سنج گوگل در حال حاضر در دسترس عموم قرار ندارد و شرکت هاي خدمات انرژي به تدریج 

قصد دارند استفاده آزمایشي از این نرم افزار را آغاز کنند.  

آیفون و نرم افزارهاي جدید  
 

 منابع خبري از عرضه مدل جدیدي از گوشي آیفون به بازار تا دو ماه دیگر خبر مي دهند. گوشي جدید 
که iPhone3.0 نام خواهد گرفت، مجهز به نمایشگرهاي پیشرفته و دقیق OLED خواهد بود. دوربین 
عمر  درصدي   150 افزایش  گوشي،  پردازنده  قدرت  و   RAM حافظه  دوبرابر شدن  مگاپیکسلي،   2/3
باتري، اضافه کردن رادیوي FM از جمله ویژگي هاي iPhone 3.0 اعالم شده که در دو مدل 16 و 32 
گیگابایتي عرضه مي شود. قیمت این دو مدل به ترتیب 199 و 299 دالر اعالم شده است. شرکت اپل 

خود در مورد اخبار منتشر شده در مورد عرضه مدل جدید آیفون اظهارنظر نکرده است.  
 

بخش آهنگ در تلفن همراه بر مبناي چهره  
  

سوني اریکسون براي فناوري که به تلفن همراه امکان مي دهد بر مبناي حالت چهره کاربر، آهنگ براي 
پخش انتخاب کند، از اداره امتیاز انحصاري و تجاري امریکا تقاضاي ثبت امتیاز انحصاري کرده است. 
این فناوري وعده مي دهد با استفاده از عکسي که تلفن از چهره کاربر مي گیرد، حاالت چهره وي را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و فهرستي از آهنگ هایي که مناسب شرایط روحي اش هستند، ایجاد کند. 
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، معلوم نیست این فناوري در چه زمان و چگونه در محصوالت 

آینده سوني اریکسون به کار گرفته خواهد شد.
 به گفته سخنگوي سوني اریکسون، این شرکت هر سال بر مبناي کار پژوهش و توسعه خود، شماري 
بازار  به  امتیازها تضمین کننده ورود فناوري مورد نظر  این  اما  به ثبت مي رساند  امتیاز انحصاري 
SensMe استفاده مي کند که  نام  از فناوري به  W980 خود  تلفن  نخواهند بود. سوني اریکسون در 
آهنگ ها را بر مبناي خلق و خوي کاربر بررسي مي کند و به کاربر امکان مي دهد فهرست آهنگ ها را 

به جاي اضافه کردن قطعات موسیقي، بر مبناي خلق و خوي خود ایجاد کند.  
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نگاه InfoWorld به آینده پیش رو در دنیاي فناوري 
 

این 10 شگفت انگیز 
 

مرکز خبري InfoWorld در سي امین سالگرد تولد خود 10 اتفاق بزرگ در دنیاي فناوري اطالعات و 
ارتباطات را براي یك دهه آینده به شرح زیر پیش بیني کرده است. 

اول؛ پیش بیني این مرکز بر این اساس است که طي یك دهه آتي، دنیاي 
آي تي بر آن خواهد شد تا تمرکز اصلي خود را بر خدمات اینترنتي 
)Cloud( متمرکز کند. بر این اساس، حرکت به سمت پردازش در ابرها 
طي پنج سال آینده آغاز خواهد شد. در حال حاضر برخي سرویس ها 
بر اساس این سیاست ها عرضه مي شوند که از جمله آنها مي توان به 
EC2 شرکت Amazon اشاره کرد. در نهایت ظهور »پردازش ابري« 

باعث خواهد شد نیاز به پردازش در شرکت ها کاهش یابد.

کاربري  هاي  رابط  میالدي.   2018 سال  تا  فناوري  چرخه  در  دوم؛ 
انسان/ ماشین در همه جا حاضر و موجود خواهند بود و مردم حین 
راه رفتن، با گوشي هایي که در گوش دارند و عینك هایي که به چشم 
دارند و به عنوان نمایشگرهاي بزرگ و باکیفیت عمل مي کند، نگاهي 
مبتني بر ماشین را به دنیا پیدا خواهند کرد. کاربراني که این روزها از 
 iBeltBuckle، گوشي آیفون استفاده مي کنند، در آن زمان به سمت 

iGlasses و iEarRings رو خواهند آورد. 

سوم؛ همه چیز کار مي کند. شما به منزل مي روید تا با کامپیوتر خود 
کار مختصري را انجام دهید. زماني که کامپیوتر را روشن مي کنید، 
ظرف چند ثانیه آماده مي شود. پست الکترونیکي شما به سرعت باز 
مي شود و منتظر نمي مانید. در حقیقت این سیستم عامل جدید براي 
اجراي برنامه ها از آیکون ساعت شني استفاده نمي کند تا شما منتظر 
بمانید و این آیکون براي همیشه حذف شده است. در این جریان، هر 
کاري که شما قصد انجام آن را داشته باشید، کامپیوتر شما به سرعت 
اکنون  هم  از  عامل جدید  این سیستم  دهد.  مي  انجام  معطلي  بدون  و 

Windows Sci-Fi نامگذاري شده، زیرا فقط مي توانیم خواب ببینیم که چنین سیستم عامل کارآمدي 
روزي اختراع شود. 

چهارم؛ هیچ چیز از نظرتان دور نمي ماند. در سال 1945 »وانوار بوش« شکل اولیه دستگاهي را در 
ذهن مي پروراند که Memex نام داشت و مي توانست همه اطالعات را در طول زندگي یك فرد در 
خود ذخیره و آنها را بازیابي کند. در طول 30 سال آینده، پیشرفت در دنیاي سیستم هاي هوشمند 
شناسایي صدا و تصویر که بر مبناي فناوري هاي اینترنتي)Cloud Computing( طراحي شده است، 
نسخه پیشرفته Memex را براي ما به ارمغان خواهد آورد. تصور کنید، شما مي توانید بدون نگراني 
در یك جلسه کاري مهم شرکت نکنید، اگر چیزهاي مورد عالقه همسر خود را فراموش کردید دیگر 
نگران نخواهید بود، هنگام مشاهده یك تبلیغ تلویزیوني یا یك بیلبورد نیازي به یادداشت تفکرات و جرقه 
هاي ذهني خود ندارید و... دستگاه هاي PDA در آینده قادر خواهند بود به طور اتوماتیك کلیه وقایع 
و تجاربي را که درگیر آن هستید، ضبط کرده و به فضایي در ابرهاي کامپیوتري انتقال دهند که البته 

همه قابل جست وجو و بازیافت خواهند بود.

پنجم؛ برداشتن مهم ترین گام در دنیاي گوشي هاي هوشمند در دهه آتي تلفن هاي همراه هوشمند 
با سیستم هایي مبتني بر اثرات متقابل صوتي، سیستم تشخیص تغییرات در چهره مخاطب، سیستم 
شناسایي موقعیت مخاطب، ارتباطات ویدئویي، ورودي هاي صوتي و نمایشگرهاي چندلمسي به مهم 
ترین ابزار ارتباطي تبدیل خواهند شد. صفحه کلید این گوشي ها به صورت سخت افزاري و کامل وجود 
باالیي  آنها خواهد شد. گوشي هاي هوشمند حافظه  کلید مجازي جایگزین  نخواهند داشت و صفحه 

خواهند داشت و بر این اساس، پایان عمر لپ تاپ ها فرا خواهد رسید.

ششم؛ کارخانه هاي بدون انسان. این روزها حجم تولیدات کارخانه یي امریکا رو به افزایش است و 
به دنبال بروز مشکالت اقتصادي، تعداد کمتري کارمند استخدام مي شود. اما در سال 2018 میالدي 
سیستم هاي اتوماسیون به صورت کامل وارد واحدهاي کاري شده اند و در این جریان، تولید ناخالص 
افراد براي فعالیت ماهانه خود  از  ملي کشورها رشد قابل مالحظه یي خواهد داشت و تعداد کمتري 
دستمزد دریافت مي کنند. این جریان مي تواند اختالالت اجتماعي فراواني 

را به دنبال داشته باشد. 

هفتم؛ سیستم هاي تشخیص تصویر. در آن زمان شما مي توانید با تهیه 
یك عکس و وارد کردن آن به موتور جست وجوي اینترنتي، کلیه اطالعات 
مربوط به آن را دریابید. در این جریان، شما پس از گرفتن عکس از یك 
گل، آن را به گوگل تحویل مي دهید و غول جست وجوگرهاي اینترنتي 
جهان کلي اطالعات علمي و تخصصي را در مورد این گل در اختیار شما 
مي گذارد. در این جریان کلیه خودروها، انسان ها، ساختمان ها و هرچه 
مي توانید از آن عکسبرداري کنید، مي توانند شناسایي شوند و اطالعات 

مربوط به آنها در اختیار شما قرار بگیرد.

هشتم؛ با روي کار آمدن فناور ي هاي امنیتي شخصي در طول 10 سال 
آینده سیستم هاي دولتي براي زیرنظر گرفتن انسان ها و تعقیب آنها به 
صورت دائم راه اندازي خواهند شد. برخي افراد براي امنیت بیشتر خود 
از کاشت فناوري LoJack استفاده مي کنند. فناوري شناسایي صورت 
افراد که به سیستم هاي تشخیص ویدئویي متصل و در خیابان ها نصب 
است  ممکن  همچنین  گرفت.  خواهد  قرار  استفاده  مورد  نیز  است  شده 
فناوري LoJack به همراه سیستم ضبط صدا روي گواهینامه رانندگي 
شرکت  جریان،  این  در  رود  مي  احتمال  همچنین  شود.  نصب  افراد 
شرکت  همچنین  و  موتورز  جنرال  شرکت  بنز  مرسدس  خودروسازي 
OnStar را بخرد و از این طریق، به قطب اصلي در تولید سیستم هاي 

شخصي LoJack در صنعت جهاني خودروسازي تبدیل شود.

به صورت  ارتباطات مسلسل و غیرقابل منفصل سیستم هایي که  نهم؛ 
مستمر اطالعات دریافت مي کنند و به شبکه هاي جهاني متصل هستند، در طول دهه آتي امکان ارتباط 
متقابل کاربر و دستگاه را فراهم مي آورند و تحت هیچ شرایطي با اختالل و مشکل مواجه نمي شوند 
تا ارتباط کاربر قطع شود. کاربران به جاي آنکه در زنجیره دریاچه هاي اطالعاتي قرار بگیرند، در 
رودخانه اطالعاتي خواهند بود. از اخبار ورزشي گرفته تا خبرهاي مربوط به فعالیت هاي دوستان شما، 

همه در شبکه یي خواهند بود که احتمال قطعي آن اصاًل وجود ندارد.

دهم؛ توسعه ارتباطات اجتماعي. پیش بیني مي شود در سال 2018 میالدي از فناوري هایي استفاده 
کنیم که مي تواند ارتباطات اجتماعي ما را به خاطر بیاورد و باعث تقویت آنها شود. شما مي توانید به 
صورت دسته جمعي در مناطق مختلف جغرافیایي کنار دوستان خود قرار بگیرید، از آنها عکس بگیرید، 
یادداشت برداري کنید و فایل هاي تصویري تهیه کنید و ... ممکن است شما فراموش کنید که چه اتفاقي 
با وارد کردن یك کلیدواژه جست وجو در سیستم هاي شخصي اطالعاتي مي توانید در  اما  افتاده، 
جریان جزییات اتفاقاتي قرار بگیرد که پیشتر رخ داده است. در این جریان، بین »دوستان آنالین« و 

»دوستان واقعي« تفاوتي وجود نخواهد داشت. 

کامپیوتر

ویندوز ایکس پي ناامن مي شود  
 

داد.  هشدار  نزدیك  آینده  در  پي  ایکس  ویندوز  ناامن شدن  احتمال  مورد  در  امنیتي  یك شرکت   
شرکت فورتیفاي اعالم کرد با توجه به پایان قریب الوقوع پشتیباني مایکروسافت از ویندوز ایکس 
پي کاربران در صورت وقوع مشکل نمي توانند از این شرکت توقع پشتیباني داشته باشند. به گفته 
کارشناسان این شرکت پس از پایان پشتیباني عمومي مایکروسافت از ویندوز ایکس پي، این شرکت 
تنها در موارد حاد امنیتي از این سیستم عامل پشتیباني خواهد کرد و لذا کاربران یا باید استفاده 
از آن را کنار بگذارند یا براي حفاظت خود از نرم افزارهاي مناسب امنیتي استفاده کنند. پشتیباني 
مایکروسافت از ویندوز ایکس پي در آوریل سال 2014 به طور کامل به پایان مي رسد و بهتر است 

کاربران تا قبل از این تاریخ ویندوز ۷ را جایگزین کنند.  

مهم ترین ویروس ها در هفته گذشته  
 

 مهم ترین ویروس ها و شایع ترین کدهاي مخرب رایانه یي در هفته گذشته معرفي شدند. کرم 
رایانه یي IRCBot.CNK به نحوي طراحي شده که با اتصال به یك سرورIRC، دستورات تخریبي 
منتشرکننده خود را از دوردست دریافت و آن را به بهترین شکل اجرا کند. این فرمان ها مي توانند 
شامل کنترل ترافیك اطالعاتي سیستم، دانلود و نصب فایل از طریق اینترنت و حتي به روزرساني 
ویروس و قابلیت هاي مخرب آنها باشد. همچنین IRCBot.CNK قادر است پردازش مخرب خود 
را در فهرست پردازش هاي امن و مورد تایید فایروال ویندوز قرار دهد و به سرعت در سرتاسر 

امنیتي MS04-011 در سیستم هاي  پاندا، نقص  اعالم  بر اساس  شبکه هاي محلي منتشر شود. 
عامل ویندوز مهم ترین راه نفوذ این کرم محسوب مي شود بنابراین سیستم هاي آسیب پذیري 
 IRCBot که اصالحیه هاي ترمیمي مایکروسافت را دریافت نمي کنند، در معرض حمالت شدیدتر
قرار دارند. انتشار کرم رایانه یي Autorun.IYQ در هفته گذشته، بسیاري از کاربران اینترنت را 
 Safeبا مشکل مواجه کرد. ایجاد تغییر در رجیستري ویندوز، جلوگیري از دسترسي کاربر به حالت
Mode، جلوگیري از ذخیره فایل و اطالعات در درایوهاي جانبي سیستم و غیرفعال کردن برخي از 
نرم افزارها و پردازش هاي امنیتي در سیستم، تنها بخشي از فرآیند هاي تخریبي این کرم به حساب 
مي آیند. راه غیرفعال کردن این ویروس استفاده از ابزاري مانند USB Vaccine است که قابلیت 
اجراي خودکار فایل ها و کدها را حذف مي کنند. و اما Joleee.F یکي دیگر از بدافزارهاي مهم در 
هفته گذشته، از طریق هرزنامه هاي تبلیغاتي منتشر مي شود. این کرم رایانه یي شما را به طور 
خودکار به وب سایت هایي هدایت مي کند که از آنها براي ارسال هرزنامه یا انتشار بیشتر آلودگي 
استفاده مي شود . کاهش پهناي باند اینترنت و نمایش ناخواسته پیغام ها و پنجره هاي پي در پي 
از خصوصیت هاي آزارنده Joleee.F محسوب مي شوند. همچنین با ظهور نخستین موج از حمالت 
اینترنتي در روزهاي گذشته و با سوءاستفاده از اتفاقات بزرگ منطقه یي یا جهاني، کارشناسان 
رایانه هاي خانگي و شبکه هاي محلي هشدار  از  الوقوع بسیاري  آلودگي قریب  به  امنیتي نسبت 
عناوین  ایران  جمهوري  ریاست  انتخابات  و  فوتبال  جهاني  جام  آینده  روزهاي  در  که  چرا  دادند 
خبري خواهند بود که بسیاري از لینك هاي آلوده، فایل هاي مخرب و هرزنامه ها با سوءاستفاده از 
آن، کاربران اینترنت را هدف قرار مي دهند بنابراین به کلیه کاربران اینترنت توصیه شده است از 
کلیك روي لینك ها و دانلود فایل هاي مشکوک و نیز باز کردن نامه هاي ناشناس خودداري کنند و 

سیستم عامل و نرم افزارهاي امنیتي خود را به روز نگاه دارند .  
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تصاویر خانوادگي 
سارکوزي در فیس بوک 

 
رئیس جمهور فرانسه یك ویدئو از خود و همسرش در کاخ الیزه 
را روي صفحه شخصي »فیس بوک« خود در اینترنت ارسال کرده؛ 
ویدئویي که از سوي برخي مطبوعات اروپا، »شرم آور« و »نفرت 

انگیز« خوانده شده است.

به گزارش رویترز »نیکال سارکوزي که ظاهراً اشتیاق فراواني براي 
مردمي جلوه دادن خود دارد به تازگي صفحه »فیس بوک« خود 
در اینترنت را با ارسال ویدئوهایي از زندگي شخصي اش به روز 
کرده است؛ ویدئوهایي که علنًا روابط گرم سارکوزي و همسرش 
کارال بروني، در حضور جمعي از زنان را به معرض نمایش مي 

گذارد.«
به  حالي  در  فرانسه  اول  بانوي  کوتاه،  ویدئوهاي  این  از  یکي  در 
گروهي  با  غیررسمي  وگوي  گفت  مشغول  که  آید  درمي  نمایش 
کاري  مشغله  درباره  و  است  الیزه  کاخ  از  بازدیدکننده  زنان  از 

همسرش، توضیحاتي به آنها مي دهد.
اقدامي ظاهراً  از چند لحظه رئیس جمهور فرانسه ناگهان در  پس 
اعالم نشده وارد جمع خصوصي زنان مي شود، به سوي همسرش 
مي رود و به صورت خیلي خودماني روي دسته یك صندلي در 

جوار کارال بروني مي نشیند.
بروني در حالي که  و  این ویدئو، سارکوزي  پایان  تا  و  ادامه  در 
عاشقانه  بار  چند  هستند  زنان  سایر  با  صمیمانه  بحث  مشغول 
در  کنند. سارکوزي  لمس مي  در حضور جمع  را  یکدیگر  دستان 
بخشي از این ویدئو ضمن معرفي سگ هاي خانوادگي اش به زنان، 
توضیحات کوتاهي درباره روز کاري اش مي دهد و مي گوید؛ »من 
امروز با نخست وزیر عراق دیدار کرده ام.« کارال بروني نیز در 

پاسخ مي گوید؛ »این، معرکه است،«

در پایان این ویدئو نیز زماني که سارکوزي جمع را ترک مي کند 
کارال بروني در پي او مي گوید؛ »مراقب خودت باش، عزیزم،«

دنیاي خصوصي  حدودي  تا  که  است  بار  اولین  براي  ویدئو  این 
یك رئیس جمهور فرانسه را که به طور ذاتي، افرادي مغرور و تا 
با  حدودي سرد هستند به نمایش مي گذارد؛ ویدئویي که هرچند 
تایید سارکوزي و دفتر ریاست جمهوري روي صفحه فیس بوک 
جناب رئیس جمهور قرار گرفته اما از نگاه برخي مطبوعات اروپا از 
جمله روزنامه »دیلي میل« انگلیس، شرم آور و نفرت انگیز خوانده 

شده است.

براساس این گزارش شاید یکي از اهداف سارکوزي از قرار دادن 
چنین ویدئویي در اینترنت، جدا از تالش براي مردمي جلوه دادن 
نمایش زندگي خصوصي اش،  از طریق  بیشتر  و جذب هواداران 
منحرف کردن اذهان از سایر صفحات علیه رئیس جمهور فرانسه 

در فیس بوک باشد.

به عنوان مثال، یکي از صفحات فیس بوک با عنوان »شرط مي بندم 
که مي توانم یك میلیون نفر که از نیکال سارکوزي متنفرند را جذب 

کنم«، بیش از 200 هزار عضو جذب کرده است.

رئیس جمهور  بوک شخصي  فیس  که صفحه  است  حالي  در  این 
فرانسه تاکنون بالغ بر 96 هزار هوادار جذب کرده که از هواداران 
صفحه فیس بوک برلوسکوني نخست وزیر ایتالیا )12۷ هزار عضو( 
کمتر اما از هواداران صفحه فیس بوک آنگال مرکل صدراعظم آلمان 

)هشت هزار عضو( بیشتر است. 

شکار و کشتار زال هاي 
آفریقایي ادامه دارد  

معرض  در  به شدت  تانزانیا  در  ویژه  به  آفریقا  آلبینوهاي  یا  ها  زال   
بدن کشته مي  اعضاي  قاچاقچیان  توسط  یا  که  دارند، چرا  قرار  خطر 
یا شکار  افتاده  دام  به  آفریقایي  قبایل  خرافات  دلیل  به  آنکه  یا  شوند، 
بدن  در  آن  که طي  است  ژنتیکي  بیماري  نوع  یك  آلبینیسم  مي شوند. 
فرد هیچ نوع رنگدانه یي تولید نمي شود و به همین دلیل تمام بدن فرد 
مبتال به آلبینیسم از جمله چشم ها، پوست و مو سفید باقي مي ماند. 
عالوه بر این، این بیماري در تمام نژادها ممکن است بروز یابد، اما در 
کشورهاي آفریقایي وضعیت آلبینوها به شدت وخیم است، چرا که آنها 
قرباني خرافات یا سوء استفاده قبایل و قاچاقچیان اعضاي بدن انسان 
مي شوند، به طوري که در گزارش جامعه حفاظت از آلبینوهاي آفریقا 
آمده است هم اکنون بیش از 200 آلبینو در کشورهاي آفریقایي به ویژه 
تانزانیا که جزء کشورهاي حوزه »صحرا« است، زندگي کرده و به شدت 

در معرض خطر مرگ یا اذیت و آزار قرار دارند. 
»متئو تورتونه« و »آلساندرو بالترا« دو نفر از اعضاي انجمن حمایت از 
آلبینوهاي آفریقا هستند که در »کامرون« و »تانزانیا« که داراي بیشترین 
زال هاي آفریقایي هستند، فعالیت مي کنند. این دو نفر در گزارش خود 

اعالم کرده بودند اکثر خانواده ها پس از تولد کودکان آلبینو، آنها را 
رها کرده یا از دادن غذا به این کودکان خودداري مي کنند، چرا که در 
این کودکان، توسط روسا و ساکنان  از  صورت غذا دادن و نگهداري 

قبایل شان مورد خشم و غضب قرار مي گیرند. 
دارند،  عقیده  آن  به  آفریقایي  قبایل  از  برخي  که  خرافي  مورد  یك  در 
مي شود  خدایان  کردن خشم  فروکش  باعث  آلبینوها  گفته شده خون 
از  برخي  است.  مهم  روي«  »زال  کودکان  این  کشتن  دلیل  همین  به  و 
قبایل آفریقایي نیز اعتقاد دارند آلبینوها، فرزندان جادوگران هستند و 
به  ها  ها و تشکل  انجمن  از  این حال بسیاري  با  را سوزاند.  آنها  باید 
و  کار شده  به  آلبینوها دست  با کشتن  مبارزه  براي  تانزانیا  در  ویژه 
تاسیس شدند، به طوري که انجمن آلبینوهاي تانزانیا که در سال 19۷9 
سال  در  نهایت  در  اما  داشت،  مخالفاني  اگرچه  شده،  تاسیس  میالدي 
1982 میالدي دولت تانزانیا این انجمن را به رسمیت شناخت. سه سال 
بعد نیز این انجمن روز بیست و ششم ماه آوریل را روز ملي »آلبینوها« 
نامید و طي آن از دولت خواست با عوامل کشتار و قتل عام آلبینوهاي 
اقدام  آلبینوها  به کشتن  قبایل که  بر  تانزانیا مقابله کند، چرا که عالوه 
مي کنند، قاچاقچیان اعضاي بدن نیز این آلبینوها را به قتل رسانده و 
اعضاي بدن شان را در بازارهاي سیاه به فروش مي رسانند، به طوري 
که بر اساس اعالم پلیس تانزانیا طي چند دهه اخیر بیش از 26 آلبینو 
از سراسر آفریقا به ویژه در کامرون و تانزانیا توسط این قاچاقچیان 

کشته شده و اعضاي بدن شان نیز فروخته شده است. 
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گردباد آیال 90 نفر را کشت  
 

 گردباد موسوم به آیال شهرهایي از هند و بنگالدش 
زیاد  مالي  هاي  خسارت  بر  عالوه  و  درنوردید  را 
دست کم 90 قرباني گرفت.به گزارش آسوشیتدپرس 
رسانه هاي دولتي هندوستان و بنگالدش طي بیانیه 
یي عنوان کردند بر اثر وقوع سیالب و بارش شدید 
تخریب  بر  عالوه  هندوستان  و  بنگالدش  در  باران 
صدها خانه، سه هزار و 300 نفر نیز در هر دو کشور 
مجبور به ترک منازل خود شدند.گفته مي شود اکثر 
جان باختگان این سیالب را کودکان تشکیل مي دهند 
شدند.»عبدالرزاق«  غرق  آب،  در  افتادن  دلیل  به  که 
براي  گفت؛  هندوستان  مرکزي  پلیس  سخنگوي 
نیروهاي  آنها  دادن  اسکان  و  زدگان  به سیل  کمك 
ارتش هندوستان، نیروي دریایي بنگالدش، امداد و 
نجات ساحلي و نیروهاي پلیس هم اکنون در مناطق 
سیل زده حضور دارند.»قاضي آتیور رحمان« یکي 
از روساي محلي منطقه یي در »داکا« در بنگالدش 
مناطق  در  که  افرادي  اکثر  کرد؛  خاطرنشان  نیز 
زاغه  در  اند،  داده  از دست  را  زده جان خود  سیل 
بامبو و گل و  از چوب درخت  استفاده  با  که  هایي 
افزود؛  الي ساخته شده بود، زندگي مي کردند.وي 
 50 به  نزدیك  داکا  نزدیکي  در منطقه »کوي را« در 
مي  احتمال  که  کردند  مي  زندگي  نشین  زاغه  هزار 
رود در این سیالب و توفان جان خود را از دست 
مرکزي  هواشناسي  اداره  گزارش  در  باشند.  داده 
هندوستان و بنگالدش نیز آمده است سرعت توفان 
»آیال« 90 کیلومتر در ساعت بوده و مناطقي از شرق 
هندوستان و بنگالدش را درنوردیده است. همچنین 
گفته مي شود بیش از صد دهکده در این مناطق به 
دلیل وقوع این توفان و بارش سیل آساي باران در 
از  یکي  پاشا«  »عارف  اند.  شده  محاصره  سیالب 
وقوع  اثر  بر  کرد؛  تصریح  بنگالدش  محلي  مقامات 
این توفان، بسیاري از مردم چه در این کشور و چه 
در هندوستان برق ندارند و لوله هاي انتقال آب نیز 
باران  بارش  و  توفان  وقوع  دچار شکستگي شدند. 
هاي شدید در این دو کشور امري طبیعي است، به 
طوري که در سال 200۷ میالدي بر اثر وقوع توفان 
»سدر« در »کلکته« در بنگالدش دست کم سه هزار 
و 500 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین در 
سال 19۷0 میالدي نیز در خلیج بنگال، نزدیك به نیم 
قدرتمند  توفان سهمگین و  اثر وقوع  بر  نفر  میلیون 
کشته شدند. گفته مي شود ستاد حوادث غیر مترقبه 
دو کشور احتمال مي دهد تعداد تلفات توفان »آیال« 

به بیش از صد نفر برسد.

 

آتش سوزي بیمارستاني
 در ترکیه هشت کشته

 بر جاي گذاشت  
 

اثر وقوع آتش   مقامات دولتي ترکیه خبر دادند بر 
سوزي در یکي از بیمارستان هاي آنکارا در اوایل 
از  را  خود  جان  نفر  هشت  کم  دست  دیروز  صبح 
دست دادند.»شهاب الدین هارپوتلو« استاندار استان 
»بورسا« در ترکیه در این باره گفت؛ آتش سوزي در 
بیمارستان »سیفکیت یلماز« رخ داد و آتش نشانان 
به سرعت به محل آتش اعزام شدند و عملیات امداد 
شد.گفته  انجام  سرعت  به  حریق  اطفاي  و  نجات  و 
مي شود 44 بیمار این بیمارستان به سرعت توسط 
در  نفر   16 اما  شدند،  تخلیه  نشاني  آتش  ماموران 
تعداد، هشت  این  از  که  ماندند  باقي  هاي خود  اتاق 
نفر جان خود را از دست دادند. رئیس آتش نشاني 
نفر  هشت  این  کرد؛  خاطرنشان  »بورسا«  استان 
اتاق  از  شدن  خارج  هنگام  یا  دود  استنشاق  اثر  بر 
هایشان جان باختند.یکي از کارشناسان آتش نشاني 
محلي  تلویزیوني  شبکه  با  وگو  گفت  در  استان  این 
گفت؛ این آتش سوزي در اثر اتصال سیم هاي برق 

بیمارستان رخ داد.  

حوادث
کالهبرداري از 54 نفر با وعده پیش 

فروش آپارتمان  
 

 مدیرعامل یك شرکت صوري با وعده پیش فروش آپارتمان مبالغ هنگفتي 
از 54 نفر کالهبرداري کرد. 

چندي پیش به دنبال مطرح شدن شکایت هاي متعدد مبني بر کالهبرداري 
رسیدگي  اقدسیه،  منطقه  در  آپارتمان  فروش  پیش  وعده  با  شرکت  یك 
از شاکیان  گرفت.یکي  قرار  آگاهي  ماموران  کار  دستور  در  به موضوع 
پیش  بر  مبني  روزنامه  در  شده  درج  آگهي  طریق  از  قبل  مدتي  گفت؛ 
فروش آپارتمان، به این شرکت مراجعه کردم و مبایعه نامه یي بین من و 
مدیرعامل شرکت امضا شد و مبلغ 80 میلیون تومان پرداخت کردم.وي 
از  افزود؛ پس از گذشت یك ماه متوجه شدم مدیرعامل شرکت هرکدام 
آپارتمان ها را به چند نفر فروخته و وقتي به دفتر شرکت مراجعه کردم 
دیدم آنجا تخلیه شده و مدیرعامل و کارمندان متواري شده اند.ماموران 
آگاهي پس از بررسي شکایت هاي مشابه مدیرعامل شرکت را که فردي 
سابقه دار به نام »محمدامین ر« است، دستگیر کردند.متهم در بازجویي 
در  پرونده  تشکیل  از  پس  و  کرد  اعتراف  نفر   54 از  کالهبرداري  به  ها 

دادسراي ناحیه یك تا صدور حکم نهایي روانه زندان شد.  

بازي فوتبال به قتل منتهي شد  
 

 نزاع دو طایفه در لوشان که از درگیري دو نوجوان در یك بازي فوتبال 
آغاز شده بود، به کشته شدن یك نفر انجامید. سرهنگ شعباني فرمانده 
انتظامي شهرستان رودبار درباره این حادثه گفت؛ وقوع یك نزاع در بین 
از سوي  10/12 ظهر دوشنبه  لوشان در ساعت  تپه  طایفه در سیاه  دو 
مرکز فوریت هاي پلیسي »110« به کالنتري منطقه گزارش شد و پس از 
پنج دقیقه ماموران در محل مورد نظر حضور یافتند. وي با بیان اینکه در 
این نزاع حدود یك هزار نفر از دو طایفه با آجر، سنگ و یك سالح شکاري 
با هم درگیر شده بودند، گفت؛ در این درگیري و بر اثر شلیك تیر از سالح 
شکاري، مردي به نام »یارعلي« از ناحیه قلب مجروح شد و در راه انتقال 
ادامه داد؛ همچنین در این  به بیمارستان جان خود را از دست داد. وي 
نزاع یك آجر به سر مردي 50ساله به نام »یداهلل« اصابت کرد که او نیز 
در حال حاضر در بیمارستان بستري است. به گفته سرهنگ شعباني، با 
توجه به گستردگي درگیري با کمك نیروهاي بسیج، این نزاع پس از یك 
پراکنده  محل  از  درگیري  این  در  کنندگان  و شرکت  یافت  خاتمه  ساعت 
شدند. وي افزود؛ در ادامه پلیس با اخذ مجوز قضایي، 12 تن از شرکت 
کنندگان در این دعوا را شناسایي و دستگیر کرد و بالغ بر 20 خانه را نیز 
در این رابطه مورد بازرسي قرار داد. فرمانده انتظامي شهرستان رودبار 
اضافه کرد؛ در این بازرسي ها جواني 24ساله به نام »مهدي« به عنوان 
متهم به قتل »یارعلي« شناسایي و دستگیر و سالح شکاري مورد نظر نیز 
توسط پلیس کشف شد. وي درباره علت وقوع این نزاع اظهار کرد؛ این دو 
طایفه از گذشته با هم اختالفاتي داشتند، اما این درگیري از دعواي ساده 

دو نوجوان 14ساله بر سر یك بازي فوتبال آغاز شد
  .

هشت زخمي در جریان دعواي
 دو همسایه  

 
انجامید.  تن  نزاع خیاباني و زخمي شدن هشت  به   کدورت دو همسایه 
ایسنا گفت؛ وقوع  به  باره  این  سرگرد حسیني رئیس کالنتري خزانه در 
یك فقره درگیري و نزاع دسته جمعي در محدوده کالنتري خزانه از سوي 
ماموران پاس پیاده در ساعت 30/19 روز یکشنبه به پلیس گزارش شد و 

ماموران کالنتري در محل مورد نظر حضور یافتند.
وي با اشاره به اینکه پلیس پس از حضور در محل متوجه شد اختالفاتي 
نزاع شده  آن، وقوع  به سبب  و  ایجاد کدورت  به  بین دو همسایه منجر 
است، افزود؛ هشت تن در این درگیري در حالي که چوب و چماق به همراه 

داشتند، به ضرب و جرح همدیگر پرداختند که پلیس تمام اعضاي درگیر 
ایجاد  دلیل  به  که  درگیري  این  افزود؛  کرد. وي  را دستگیر  نزاع  این  در 
مزاحمت کسب و کار یکي از همسایه ها که مغازه اش در زیر ساختمان 
مسکوني اش قرار داشت، براي همسایه دیگر رخ داده بود، هشت مصدوم 
برجاي گذاشت. سرگرد حسیني با اشاره به اینکه تمام افراد دستگیرشده 
که مصدوم نیز شده بودند، از سوي اورژانس به بیمارستان منتقل شدند، 
ادامه داد؛ چهار تن از این افراد مداوا شدند، اما چهار تن دیگر هنوز تحت 

مراقبت پزشکي قرار دارند. 
 

حکم اعدام سیاستمدار مصری به جرم 
قتل خواننده معروف زن

یك میلیاردر مصری که از مقامات ارشد سیاسی این کشور بود، توسط 
دادگاهی در قاهره به جرم دست داشتن در قتل سوزان تمیم ستاره پاپ 

لبنانی در سال گذشته به مرگ محکوم شد.
هشام طلعت مصطفی به جرم پرداخت دو میلیون دالر به یکی از افسران 
سابق پلیس برای قتل این خواننده محکوم شد.محسن السکری فرد قاتل 

نیز به اعدام محکوم شد.
لباس هایی که در آپارتمان لوکس تمیم پیدا شد، آغشته به دی ان ای این 
افسر سابق پلیس بود و تصویر او نیز از طریق دوربین های امنیتی داخل 
ساختمان ضبط شده بود.بر اساس گزارش بی بی سی، سوزان تمیم چند 
ماه قبل از آنکه به وسیله چاقو کشته شود، درخواست ازدواج مصطفی را 
رد کرده و به روابط خود با او پایان داده بود.بنا بر گزارش خبرنگارانی 
قاضی  توسط  کوتاهی  بیانیه  آنکه  از  بعد  داشتند،  دادگاه حضور  در  که 
دادگاه خوانده شد و حکم دادگاه برای تایید از سوی او به مراجع مذهبی 
ارجاع شد، شیون و فریاد خانواده های متهمان بلند شد.کسی که دستور 
قتل را صادر کرده بود، نه تنها یکی از اعضای مجلس اعالی مصر بود 
بلکه از سیاستمداران و دوستان نزدیك جمال پسر حسنی مبارک رئیس 
فشار  اعمال  با  دوبی  رفت.مقامات  می  شمار  به  نیز  کشور  این  جمهور 
از مصونیت  بر مقامات مصر موجب شدند برخورداری مصطفی  شدید 
دیپلماتیك لغو شود و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. اما رسانه های مصر 
از انتشار گزارش های مربوط به پرونده منع شده اند و این موضوع انتقاد 

احزاب مخالف را به همراه داشته است.
سوزان به دلیل مشکالت خانوادگی برای مدتی حدود یك سال در شهر 
دوبی زندگی می کرد. وی در آپارتمان شخصی خود در منطقه جمیرا، 
در تاریخ 28 ژوئیه 2008 به قتل رسید. پلیس دوبی علت قتل را »ضربات 
چاقو در کلیه نواحی بدن مقتول، به ویژه در ناحیه صورت« اعالم کرد و 
مدعی شد قاتل سعی داشته »سر وی را از بدنش جدا کند«. وی در طول 

زندگی اش دو بار ازدواج ناموفق کرده بود.

آتش سوزی در یک کارخانه جان 13 
چینی را گرفت

آتش  وقوع  اثر  بر  کردند  اعالم  چین  شرق  جنوب  پلیس  محلی  مقامات 
سوزی در کارخانه یی در این منطقه 13 نفر از کارگران جان خود را از 
دست دادند.به گزارش آسوشیتدپرس مقامات آتش نشانی استان »گوآنگ 
دونگ« خاطرنشان کردند؛ حریق گسترده در یکی از کارخانه های شهر 
»شانتو« رخ داد. 13 نفر از کارگران زن جان خود را از دست دادند و چهار 
نفر دیگر از این کارگران به شدت مجروح شدند.نبود سیستم اطفای حریق 
با آتش نشانی باعث گسترده  این کارخانه و تماس نگرفتن به موقع  در 
شدن این آتش سوزی شد. کارشناسان اداره آتش نشانی استان »گوآنگ 
پله های اضطراری نداشته و به همین  این کارخانه  دونگ« اعالم کردند 
دلیل پس از آتش سوزی که در محل تولید پوشش های پالستیکی هدفون 
بوده، کارگران نتوانستند به موقع از ساختمان خارج شوند.تحقیقات در 
سوزی  آتش  این  اصلی  عامل  یافتن  و  حریق  این  وقوع  چگونگی  مورد 
پلیس  و  استان  این  نشانی  آتش  دپارتمان  کارشناسان  توسط  گسترده 

محلی ادامه دارد.

به  بازار و مشتریان جدید فکر کنید!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را بیشتر می کند!
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حوادث
این زن را کشتم تا با 
دخترش ازدواج کنم 

مرد جوان وقتي با مخالفت مادر دختر مورد عالقه اش براي ازدواج رو به رو شد او را کشت تا بتواند 
به خواسته اش برسد. این مرد که فرید نام دارد پس از قتل، صورت مقتول را متالشي کرد تا جسد 
نام  به  داد مادرش  بندرعباس خبر  پلیس  به ماموران  شناسایي نشود. یك هفته پیش دختري جوان 
میمنت گم شده است. با شکایت این دختر تحقیقات آغاز شد و ساعاتي بعد ماموران پلیس جسد غرق 
در خون زني را که زیر یك پل رها شده بود، پیدا کردند. صورت جسد بر اثر ضربات وارده کاماًل از 
بین رفته و قابل شناسایي نبود به همین دلیل به دستور بازپرس جنایي، جنازه به پزشکي قانوني انتقال 
یافت تا هویت وي شناسایي شود. ماموران با تطبیق مشخصات جسد کشف شده با میمنت احتمال 
دادند مقتول همان زن مفقود شده باشد. بنابراین دختر وي به پزشکي قانوني احضار شد. دختر جوان 
گفت این جسد به مادرش تعلق دارد ولي نمي داند چه کسي این کار را با او کرده است. بررسي هاي 
پلیسي نشان داد میمنت از مدتي قبل با جواني به نام فرید درگیري داشته و با ازدواج فرید با دخترش 
مخالفت مي کرده است. با روشن شدن این موضوع دختر مقتول مورد بازجویي قرار گرفت. وي گفت؛ 
فرید به من ابراز عالقه مي کرد و از مادرم مي خواست با ازدواج ما موافقت کند اما مادرم قبول نمي 
کرد. معتقد بود فرید لیاقت من را ندارد و نمي تواند مرا خوشبخت کند. به همین خاطر هم فرید با او 
دشمني مي کرد. با توجه به اینکه فرید بارها مادرم را تهدید کرده بود، احتمال دارد او مادرم را به 
قتل رسانده باشد. در این بین وضعیت جسد نشان مي داد میمنت قرباني یك انتقام گیري شده است و 
عامل این جنایت فقط قصد کشتن او را نداشته بلکه مي خواسته از وي انتقام بگیرد. بنا بر این فرضیه 
قاتل بودن فرید قوت گرفت و وي براي انجام تحقیقات بیشتر دستگیر شد. مرد جوان به قتل میمنت 
با همدستي دو نفر دیگر اعتراف کرد و گفت؛ من عاشق دختر میمنت بودم و مي خواستم با این دختر 
ازدواج کنم اما مقتول مانع مي شد. او مي خواست جلوي خوشبختي ما را بگیرد. من مي دانستم دختر 
میمنت هم من را دوست دارد و فقط به خاطر مخالفت هاي مادرش نمي خواهد با من ازدواج کند. وي 
ادامه داد؛ چندین بار با میمنت قرار گذاشتم و به او گفتم باید دست از مخالفت هایش بردارد و اجازه 
دهد من و دخترش با هم ازدواج کنیم اما او همچنان مقاومت مي کرد. روز قبل از حادثه با وي قرار 
گذاشتم تا براي آخرین بار خواسته ام را مطرح کنم. میمنت اصاًل به حرفم گوش نمي داد و مي گفت 
در هر شرایطي جوابش منفي است. من هم با همدستي دو دوستم او را به قتل رساندم تا بتوانم با 
دخترش ازدواج کنم. ماموران با توجه به اعترافات فرید، دو همدست او را بازداشت کردند و تحقیقات 

در این زمینه ادامه دارد. 

آخرین سکانس زندگي هنرپیشه جوان 
 پرونده مرگ بازیگر جوان که هنگام جراحي زیبایي گوش هایش به کما رفته بود، با محکومیت قطعي سه 

پزشك متخلف بسته شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 14 و 30 دقیقه روز 13 تیر 85 مأموران کالنتري 134 شهرک غرب از مرگ 
پسر 26 ساله اي به نام »سعید« در یکي از بیمارستان ها باخبر شدند. مادر قرباني به مأموران گفت: »سه ماه 
پیش پسرم در فیلمي ایفاي نقش کرد تا این که وقتي براي بازي در یك فیلم سینمایي انتخاب شد تصمیم به 
جراحي زیبایي گوش هایش گرفت. چرا که یك متخصص جراحي زیبایي به وي گفت: گوش هایش 5 میلیمتر 
با هم اختالف سطح دارند که با انجام جراحي، چهره زیباتري براي هنرپیشگي خواهد داشت. این درحالي بود 
که مقدمات ازدواج سعید نیز فراهم شده و قرار بود سه ماه دیگر راهي خانه بخت شود. به همین خاطر بدون 
توجه به دل نگراني هاي ما، روز 25 اردیبهشت در یك کلینیك پزشکي تحت عمل جراحي ترمیمي گوش قرار 
گرفت. پس از ویزیت هاي متوالي 10 روزه و کشیدن بخیه ها، متوجه شدیم تنظیم و تعادل طبیعي گوش ها 
دچار اختالل شده است. پزشك جراح نیز علت را بازشدن بخیه هاي داخلي و نخ نامرغوب بخیه تشخیص 
داد و گفت: با یك عمل ساده، همه چیز مرتب خواهد شد. بنابراین 24 خرداد عمل مجددي در اتاق عمل یك 
کلینیك دیگر صورت گرفت. ساعت 14 و 45 دقیقه پسرم با پاي خود وارد اتاق عمل شد اما به خاطر طوالني 

شدن بیش از حد زمان عمل نگران شدیم. 
در این میان رفت وآمدهاي غیرعادي کارکنان درمانگاه، نقل و انتقال وسایل و تجهیزات مختلف پزشکي به 
اتاق جراحي و اوضاع غیرعادي، همگي نشانه هاي وقوع یك بحران بود. تا این که متوجه شدیم پسرمان به 
دلیل استفاده از داروي بیهوشي نامناسب و نبودن تجهیزات کافي هنگام تزریق دارو، سهل انگاري در احیاي 
صحیح و خرابي دستگاه شوک دچار کبودي سر و صورت، تورم مغزي و قطع تنفس شده است. به همین 
خاطر بالفاصله وي را به بیمارستاني تخصصي در شهرک غرب منتقل کردیم اما او دچار مرگ مغزي و 

کماي غیرقابل احیا شده و پس از 20 روز در بخش مراقبت هاي ویژه جان باخت. 
با طرح شکایت از سوي پدر و مادر قرباني، پرونده اي در شعبه اول دادیاري دادسراي ویژه جرایم پزشکي 
تهران تشکیل شد و دادیار پرونده دستور داد پرونده بالیني بیمار در اختیار کارشناسان پزشکي قانوني قرار 
گیرد. در حالي که رئیس تاالر تشریح پزشکي قانوني علت مرگ را عارضه مغزي ناشي از اختالل دراکسیژن 
رساني به مغز اعالم کرد، کمیسیون پزشکي نیز افت فشار، کاهش تنفس عادي و تشنج را زمینه مرگ مغزي 
بیمار تشخیص داد. اعضاي کمیسیون تخصصي، پزشك جراح را به دلیل عمل جراحي در کلینیك غیرمجهز، 
متخصص بیهوشي را به خاطر بررسي نکردن وسایل مورد نیاز و نظارت کامل بر وضعیت بیمار و مسئول 
فني کلینیك را به خاطر فراهم نکردن امکانات کامل مقصر معرفي کرده و با اعالم میزان قصور هر یك از سه 
متهم در مرگ هنرپیشه جوان، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري استان تهران ارسال کردند. 
همزمان با طرح این شکایت، پسر جوان 25 ساله اي به نام »حامد« نیز از پزشك جراح شکایت کرد و گفت: 
»31 مرداد تحت عمل جراحي تیغه و زیبایي بیني قرار گرفتم. پس از چندین نوبت معاینه و عمل جراحي، 
دچار چسبندگي مجراي بیني و تنگي حفره داخلي شدم. این موضوع باعث بروز مشکالت زیادي از قبیل 
متورم شدن سینوس ها، دردهاي شدید دندان هاي جلو و بازماندن دهان در هنگام خواب شده، بنابراین از 
پزشك معالج تقاضاي دریافت خسارت و بازپرداخت هزینه عمل جراحي کردم. بنابراین تقاضاي دریافت 

دیه و مجازات قانوني پزشك جراح را دارم.« 
از  پس  تخصصي  کمیسیون  اعضاي  داد  دستور  قانوني  پزشکي  به  شاکي  معرفي  با  نیز  پرونده  دادیار 
با مقصر شناخته شدن  بررسي ها، میزان قصور و سهل انگاري پزشك جراح را تعیین کنند. در حالي که 
پزشك در کمیسیون و تأیید اظهارات شاکي، میزان خسارت حدود 3درصد دیه کامل انسان تعیین شده بود، 

پرونده شاکي همراه با گزارش مرگ هنرپیشه به شعبه 1024 دادگاه جزایي تهران ارسال شد. 
قاضي پرونده پس از رسیدگي به هر دوشکایت، پزشك جراح پالستیك 42 ساله را به پرداخت 50درصد، 
متخصص بیهوشي را به 30درصد و مسئول فني درمانگاه را به 20درصد دیه بازیگر جوان و هر یك را 
به پرداخت 5 میلیون ریال جزاي نقدي محکوم کرد. همچنین جراح پالستیك به پرداخت 3درصد دیه کامل 
مرد مسلمان به دومین شاکي محکوم شد. پس از صدور این حکم و ابالغ آن به طرفین پرونده، سه پزشك 

به رأي دادگاه اعتراض کردند. 
بنابراین هیأت قضایي شعبه22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- »حسین شهرابي فراهاني«- رئیس- و »رضا 
ندانسته و حکم  اعتراض متهمان را وارد  پرونده،  اوراق  از بررسي مدارک و  نوري فر«- مستشار- پس 

دادگاه را تأیید و قابل اجرا دانستند

کالهبرداري میلیوني دکتر قالبي  
  

دکتر قالبي که با فروش داروهاي دست ساز پول هنگفتي از بیماران روحي و رواني کالهبرداري 
کرده بود روانه زندان شد.چندي پیش در پي شکایت افرادي مبني بر اینکه مرد 55 ساله یي تحت 
عنوان دکتر با فروش داروهاي دست ساز میلیون ها ریال کالهبرداري کرده است، ماموران براي 
با  بیماران روحي و رواني،  با شناسایي  متهم  بردند  پي  آنها  وارد عمل شدند.  بررسي موضوع 
دریافت مبالغي هنگفت داروي دست سازي را به فروش رسانده که آن دارو، به شدت به بیماري 
بیماران افزوده است.ماموران با اخذ دستور مقام قضایي وارد منزل متهم شدند و وي را دستگیر 
کردند. این مرد ابتدا منکر انجام هرگونه جرمي شد اما پس از روبه رو شدن با شاکیان گفت؛ داروي 
دست ساز محلولي از آبغوره و چند گیاه دارویي بوده که هیچ ضرري براي بیماران نداشته است.
متهم در اعترافاتش افزود؛ از طریق یکي از دوستانم که اقدام به جعل مدرک مي کند براي خودم 
مهر نظام پزشکي تهیه و کالهبرداري هایم را شروع کردم.بنا بر این گزارش با تشکیل پرونده در 
دادسراي ناحیه دو، متهم تا صدور حکم نهایي به دستور مقام قضایي روانه زندان شد.  هم را نمي 
فهمیم به زندگي مشترکمان پایان دهیم.بنا بر این گزارش قاضي دادگاه پس از ثبت اظهارات طرفین 
سعي کرد آنها را از جدایي منصرف کند اما آن دو حاضر به ادامه زندگي مشترک نشدند و در 

نهایت حکم طالق صادر شد.  
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»سیامك« قرص های رنگارنگ را پشت سرهم باال می انداخت شاید درد پاهایش کمتر شود ، می خورد بلکه درد 
زنده بودنش تخفیف پیدا کند؛ اما افسوس که این را خیلی دیر فهمیدم . 

نخستین بار که دیدمش پاهای استخوانی بلندش را درون شکمش جمع کرده بود.طوری به آدم ها نگاه 
می کرد که انگارهمه را تك به تك می شناخت . 

سیامك درخیابان پررفت وآمد نزدیك زیارتگاه شاه عبدالعظیم زولبیا و بامیه می فروخت . 
این اولین بار بود که به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم می رفتم .یك سال پیش وقتی روستایمان را در غرب کشور 
برای همیشه ترک کردم مادرم گفت : »صمد جان هروقت خیلی دلت گرفت برو حرم حضرت عبدالعظیم ودعا کن ، 

اشك بریز و برای مریضی ات از خدا شفا بخواه.« 
خوب یادم هست ، در آن روزها که بچه های ده در کوچه بازی می کردند این مرض صرع بود که روح و جسم 
مرا به بازی می گرفت . هیچ وقت نشد با بچه های هم سن و سالم بخندم ، بدوم و از زمین خوردن نترسم . گاه و 

بی گاه درد در تمام وجودم می خزید ویادم می افتاد که یك بیمارپرخرجم که روی دست آقا و مامانم مانده ام . 
مهربانی دست های مامان »سیما« و ترک های عمیق پاشنه های پای آقام »اوستا صفر « را با سنجاق به گنجه 
خاطراتم چسباندم تا لحظه ای یادم نرودکه عمری با آبروزندگی کرده وسرسفره حالل نشسته ام. سفره ای که 
مامان سیما برای پرکردنش هر روز دست هایش از آن تنور نان بیرون می آورد و صبح به صبح با فروش نان ها 
به مردم ده ، مخارج زندگي، هفت بچه و خودشان را تأمین مي کرد. مردم ده، مادرم را خاله سیما صدا می زدند 
و دوستش می داشتند. همه می دانستند پدرم کارگر فصلی است و خیلی وقت ها بیکار است. پدر نیز براي این که 
شرمنده نماند در پختن نان به مادر کمك می کرد . با این حال صورت هایمان با هیچ کدام از سیلی هایي که به 

خودمان می زدیم سرخ نمی شد که نمی شد . 
به خاطرمریضی و نداری نشد بیشترازپنج کالس درس بخوانم . در عوض بقیه خواهر و برادرانم هرروز برای 
مامان سیما و پدرم ازمدرسه 20 می آوردند. سمیرا خواهر 15ساله ام حوصله کالس و درس رانداشت و مثل سارا 

و حمید - دو قلو- درس را رها کرد و در خانه ماند . 
داداش »محمود« هشت سال پیش درست وقتی اندازه من بود راهی تهران شد . او کنار پدر کارهای ساختمانی یاد 
گرفته بود و می خواست برای خودش کار کند . مدام به جان پدر و مادرم غر می زد و می گفت »این همه بچه را می 
خواستید چه کار؟« در به در دنبال کار گشت تا اینکه خبردار شدیم در تهران کاشی کاری می کند و اتاق کوچکی 

نیز اجاره کرده و زندگي بخور و نمیري دارد . 
بار نگاه بچه ها روی سرم سنگینی می کرد . یك روزاتفاقی ازچفت باز در حرف های حمید و سارا را شنیدم که 
می گفتند : »هر کی وامونده است با ما برادرخونده است. مردم هم برادر دارن ما هم داریم. این صمد نه کاری از 
دستش برمی یاد نه اجازه مي ده یه لقمه نون درست و حسابی به ما برسه . خرج مریضي و دوا و درمونش هم 
شده قوز باال قوز...« طوری حرف می زدند که انگار برادر ناتنی شان بودم. از شدت بیماری دل نازکم زود شکست 

و زدم زیرگریه . اما همان روز تصمیم گرفتم برای همیشه از آن خانه بروم . گفتم می روم کناردادش محمودم و 
در شهرکاری دست و پا می کنم تا دیگر مزاحم کسی نباشم . وقتی محمود رفت من هفت سالم بود . باید برای پیدا 

کردنش خیلی می گشتم . 
مامان و بابا دلشان به رفتنم راضی نبود اما آن قدرگفتم و گفتم تا باالخره بابا یك بلیت اتوبوس تهران برایم گرفت 
و مامان سیما بقچه ای پر از نان و چند تکه لباس برایم بست و راهی شهر شدم .وارد شهر که شدم بعضی از 
آدم ها طوری به بقچه ام نگاه می کردند که انگارگدا دیده اند. وقتي چند نفر، سکه های پنجاه تومانی در جیب کاپشن 

پاره ام انداختند داد زدم ، نه ! به خدا گدا نیستم نمی خواهم اما... 
در حالي که گیج بودم باالخره با کلی پرس و جو نشاني اتاق کوچك اجاره ای داداش محمود را پیدا کردم. اولش 
وقتی من را دید لبخندم را با لبخند جواب نداد . مرا در آغوش نگرفت وبه چشم یك تازه وارد مزاحم نگاهم کرد،گفت 
زیاد نمی توانی این جا بمانی چون زنم دوست نداردکسی مزاحممان باشد . کار و کاسبی هم زیاد خوب نیست و 
به زحمت اجاره این اتاق را در می آوریم . بله، داداش محمود بدون این که به کسی بگوید ازدواج کرده بود و می 

گفت هیچ وقت بچه دار نمی شود و بچه یعنی دردسر، آوارگی و مصیبت! 
فکرمی کردم آن روز »جیران« خانم - زن برادرم- را می بینم اما گویا خانم قهر کرده و به خانه مادرش رفته بود 
. دلیل دعوا را نفهمیدم اما می دانستم اوضاع خوبی ندارند . حالم خوب نبود. داداش محمود با دیدن حال و روزم 
دلش به رحم آمد و صورتم را در دستان پینه بسته اش گرفت و گفت : »خدا من را بکشد که این قدررنگت پریده 

.بامریضی آمدی به این شهر که چه کار کنی ؟« 
برایش از غصه هایم و تصمیم هایم گفتم . جواب داد : »حتی اگربا ماندنت جیران بخواهد طالق هم بگیرد نمی گذارم 
در این شهر تنها و بی پناه بمانی .« روی قول داداش محمود حساب بازکردم . فردای همان روز با هم برای کاشی 
کاری به یك ساختمان نیمه کاره رفتیم. او سعی می کرد فوت و فن کار را یادم بدهد اما مدتی بعد فهمید به خاطر 
بیماریم نمی توانم کارسنگین انجام بدهم . جیران خانم هم به خانه برنمی گشت. اگر به خاطرآمدن من زندگی داداش 
محمود به هم می خورد نمی توانستم خودم را ببخشم. این شد که مدتي بعد بدون خداحافظی، خانه داداش را ترک 
کردم و برایش نوشتم می روم تا مزاحم زندگی تان نباشم . دعا می کنم جیران خانم هم برگردد وزندگی تان شیرین 

شود . قول می دهم مراقب خودم باشم ومزاحم هیچ موجود زنده ای نشوم . 
بعد از جدایی از داداش درهرسیاهی شب دلم تیره می شد ودرهرگرمای نیمروزتمام تنم می سوخت. سوز های 
زمستانی امانم را می برید. خیلی وقت ها تصمیم می گرفتم به ده برگردم اما نمی شد . حرف ها و نگاه های خواهر 

و برادرهایم  مانند کارد به قلبم می زد. می خواستم روی پای خودم بایستم پس رفتم زیارت که دلم بازشود ... 
خوب دقت کردم ؛آن روز سینی »روحی« گرد بزرگ سیامك ازطلوع تا غروب خورشیدچند باراز زولبیا و بامیه 
پر و خالی شد . وقتی »سیامك« خمیازه می کشید دیگر صورتش شبیه 1۷ ساله ها نبود فکر می کردی پسربچه 

کوچولویی است که از بدو تولد حسرت یك وعده خواب سیر و شیرین به دلش مانده . 
زیاد حرف می زد و پرغصه بود . وقتی درمورد کارو کاسبی پرسیدم گفت بدک نیست . دلم می خواست بزنم زیر 

گریه. سردرد داشتم همین طوری که داشتم با سیامك حرف 
می زدم حالم بد شد. نمی دانم چه برسرم آمد اما اگر سیامك نبود شاید ازغصه و ضعف می مردم . 

سیامك گفت بیا کنارخودم کارکن . لواشك و آلوچه بفروش . چند روز بعد دستفروشی را شروع کردم . با سیامك 
پیمان برادری بستیم. او الغر و کوتاه قامت بود که همیشه پادرد داشت اماعلتش را نمی دانستم . برای تسکین 
درد هایش قرص های جورواجور می خورد . پدرش سالها پیش براثرسکته مغزی مرده بود و مادرپیرش بیماری 
کلیه داشت. می گفت وقتی دیدم مریضي، یك آن یاد مادرم افتادم و دیدم از مردانگی دور است که تنهایت بگذارم . 
برای پیدا کردن کار نذر کرده بودم. دستفروشی سختی های زیادی داشت .بعد ازمدتی با سیامك کارگر مغازه 
شدیم و به خاطر رفتار خوب و صادقانه مان گفتند می توانید فروشندگی کنید. خدا را شکر می کردم که می توانستم 
شب ها هم آن جا بمانم و بخوابم . شکمم را با نان و پنیر سیر می کردم و برای خودم هیچ لباس وکفشی نمی 
خریدم وبه جز پول دارو و درمان همه درآمدم را براي خانواده ام در ده می فرستادم . درنامه هایی که بچه ها از 
زبان مامان سیمانوشته بودند گفته بود : »صمدجانم برایت دعا می کنم تا دستت جلوی هیچ نامردی دراز نباشد. 

به دوستت سیامك هم کمك کن و محبتش را هیچ وقت از یاد نبرپسرم . به مادر قول بده مرتب دکتر بری و ...« 
جوهر ازگریه های مامان سیما روي کاغذ پخش می شد و نامه ها بوی غم می داد.دست هایم می لرزید و تا چند 
ساعت کاغذ را می بوییدم . گاهی برای داداش محمود هم پول می فرستادم و درنامه هایم می گفتم حالم خوب است 

و نگران نباشد . 
مدتی ازدوستی من و سیامك می گذشت . برادرانه دوستش می داشتم .برای هم جان می دادیم . 

درد پای سیامك اما روز به روز شدت پیدا می کرد و اعصابش خراب تر می شد . مادرش باید عمل جراحی می شد 
وپنج میلیون تومان پول الزم داشت . می گفت از زیر سنگ هم که شده باید این پول را یك ماهه در بیاورد . 

قول مردانه دادم که تا آخرین نفس تنهایش نگذارم و برای به دست آوردن این پول هرکاری الزم باشد انجام دهم. 
بعد از قولم سیامك گفت هر کاری ؟! و با قاطعیت جواب دادم هر کاری. سیامك مرا به یك زیرزمین متروکه برد و 
مقداری وسیله خانه نشانم داد وگفت : »من قبل ازبامیه فروشی به یك سری از خانه های شهر دستبرد مي زدم . 
پایم نیز در یکی ازآن دزدی ها آسیب دید و دیگر این کار را انجام ندادم . با شنیدن این حرف بدنم به لرزه افتاد . 
دلم نمی خواست جمله بعدی را بشنوم . اما سیامك گفت : »اگر پیمان برادری بستی و مادرم را مادر خودت می دانی 
و زنده ماندش برای تو هم مهم است باید در شناسایی خانه های خالی به من کمك کنی تاسر فرصت آن ها را خالی 

کنم، من پول نیاز دارم.« 
گفتم سیامك این پول حالل نیست ، بیا به راه دیگری فکر کنیم . اما قهر کرد و گفت اگر می خواهی بزنی زیر قولت 

بزن ، اما بهانه نیاور. کسی این پول را به من نمی دهد و مادرم دستی دستی جلوی چشمم پرپرمی شود و... 
آن شب مدام کابوس دیدم و گفتم »هرچه بادا باد«. از فردانقشه های دزدی را کشیدیم . باشناسایی هر خانه روح 
در تنم مچاله می شد . می خواستم بمیرم اما قدم اشتباه برندارم . از طرف دیگر پای مرام و معرفت در میان بود . 
یك بار بعد از این که وسایل خانه ای را خالی کردیم بیماری ام شدت گرفت . ناخودآگاه نیمه شب به حوالی همان 
خانه رفتم و از حرف های صاحبخانه و همسایه ها شنیدم همه وسایلی که برده بودیم جهیزیه دختری دم بخت 
بوده که وسایل را با رنج زیاد خود و خانواده اش خریده بود . اما باید تمام آن وسایل را با نامردی و هزار برابر 
زیر قیمت به مالخرهای آشنای سیامك می فروختیم . به سیامك گفتم این جهیزیه دختری است که قراربود به خانه 
بخت برود و دخترک بیچاره مدام اشك می ریخت ... اما سیامك گفت به من ربطی ندارد ادامه نده و هرجا فکر کردی 

نمی توانی بیایی پایت را کنار بکش . 
یك ماه بعد تمام پنج میلیون تومان آماده شد. وقتی مادر دوستم را به بیمارستان و اتاق عمل رساندیم داشت از 

درد به خود می پیچید. 
پشت دراتاق عمل سیامك می گریست . گفتم مثل یك برادرپشت سرت هستم نگران نباش . اما اولین پزشکی که از 

اتاق عمل بیرون آمد دستی به شانه سیامك زد و گفت : »متأسفم مادرتان تمام کرد.« 
نگاهم به باغچه پشت شیشه های شفاف بیمارستان مات ماند. پس از سکوتی طوالنی در آغوشم هق هق گریه کرد . 

گفت دیشب خواب دختری را دیدم که جهیزیه اش را دزیده بودیم . 
به دلم افتاده بود که با پول حرام مادرم خوب نمی شود کاش حرفت را قبول می کردم صمد ! 

صدای فریادهایش درتمام سالن بیمارستان می پیچید. ضجه می زد و می گفت بعداز کفن و دفن مادرش خود را 
به پلیس معرفی می کند . 

چند روز بعد سیامك همین کار را کرد . به همه دردهایمان فکر می کردم جز این که بخواهد راجع به همدستی من 
حرفی بزند . سیامك هم مثل من به سن قانونی نرسیده بود و در کانون اصالح و تربیت –جایی که قباًل هم به خاطر 
دزدی به آن جا رفته بود – ماند و در اوج ناباوری نشاني محل کارمرا هم به مأموران داد و بعد گفت مأمورها 

فهمیده بودند دزدی ها کارگروهی بوده و یك نفر نمی توانسته آن ها را انجام بدهد . 
حاال شش ماه است که در کانونم . اما هنوز به این جا عادت نکرده ام . هر شب خواب لبخندهای مادرم سیما را می 
بینم . دلم برایش تنگ شده و می دانم اگرباردیگر چشمم در چشم های او، پدرم، داداش محمود و بقیه بچه ها بیفتد 
ازشدت شرم احساس خفگی می کنم. شش ماه است که هیچ پولی برایشان نفرستاده ام . اما وقتی آزاد شوم بازهم 

به زیارت می روم و از خدا می خواهم به من و سیامك کمك کند تا دیگر اشتباه نکنیم. 

ماجرا

مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

مقیم  زبانان  فارسی  دیگر  و  ایرانی  هموطنان  به  کمك  و  خدمات  سلسله  بدنبال 
بریتانیا اعالم می داریم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی انجمن حمایت 
از معلولین ایرانی برای حل مشکالت ایرانیان و فارسی زبانان در امور اختالفات 
همسر  انتخاب  و  ازدواج   ، بالعکس  و  فرزندان  با  والدین  ارتباطات   ، خانوادگی 
و  خانوادگی  مشکالت  دیگر  و  وسواس   ، اضطراب   ، سرخوردگی   ، افسردگی   ،
روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعیین وقت مالقات خصوصی با خانم 
فریال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه 

درمانی با آدرسهای زیر تماس برقرار نمائید.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

E-mail: info@iraniandsa.co.uk
هماهنگ کننده: خانم نسیم رنجبر 
خدمات انجمن رایگان می باشد. 

لطفا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمایید و در صورت تمایل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زیر واریز نمایید

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

حق طبیعی کمک کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیریه انگلستان را بازبین نمایند.
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ، افغانی و 

کرد 
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشک و تازه ،آجیل ،آبمیوه ،مجموعه 
از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 
انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 

سی دی و صنایع دستی 
ایرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 

36 CAP HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

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

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهای 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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون



    جمعه 8 خرداد ماه 1388هفته نامه پرشین40
سال دوم -  شماره نود و هشت

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

نامزدی 
بهترین 

فرصت عاشقی
یك  زیر  به  اینکه  از  قبل  ها  پسر  و  دختر  از  خیلی  ما  فرهنگ  در 
سقف مشترک بروند ،دوران نامزدی یا همان عقدکردگی را تجربه 
و هم  است  یکدیگر  بهتر  برای شناخت  هم فرصتی  که   ، کنند  می 
روز هایی با مسئو لیت کمتر و فرصت بیشتر برای ذخیره ی مهر 
و محبت. در این مقاله راهکارهایی برای گذراندن دوران نامزدی 

شیرین و موثر را می خوانید : 
قسمت هایی از شخصیت همسرتان را خواهید شناخت که به صورت 
معمولی امکان  ندارد بر آن ها آگاهی یابید مگر آن که با هم زندگی 
او  پیوسته-  -نه   متناوب  به طور  که  شناخت شخصی  برای  کنید. 
را می بینید ، هیچ راهی بهتر از این نیست که در عمل و در مقاطع 
زمانی مختلف و کوتاه، با او زندگی کنید. در دیدارهای کوتاهِ دو 
نشان  را  رفتارشان  بهترین  اغلب،  افراد  هفته،  در  ساعت  سه   یا 
تر  نزدیك  ارتباط  در  و  طوالنی تری،  زمان  در  واقعیت  می دهند. 
آشکار می شود. - درمی یابید که آیا سبك زندگی شما و همسرتان، 

از تفاهم و هماهنگی حقیقی برخوردار است یا خیر. 
ویژگی هایی که باعث می شوند عاشق کسی شوید و یا از دیدن او 
لذت ببرید ، ممکن است کافی نباشد تا هماهنگی همیشگِی شما را 

بعد از آن که هم خانه شدید، تضمین کند. 
ممکن است از عشق ورزیدن به کسی لذت ببرید اما از زندگی با او 
نه. ویژگی هایی که باعث می شوند عاشق کسی شوید و یا از دیدن 
او لذت ببرید ، ممکن است کافی نباشد تا هماهنگی همیشگِی شما 
دریابید  است  ممکن  کند.  تضمین  شدید،  هم خانه  آن که  از  بعد  را 
و  هماهنگی  یکدیگر  با  تان،  آینده  همسر  و  شما  زندگی  سبك  که 
در  همسرتان  توانایی  و  قابلیت  که  درمی یابید  ندارد.-  هم خوانی 
ایجاد ارتباطی حقیقی و کانونی گرم، چه میزان است. ممکن است 
هرگز متوجه نشوید که همسرتان تا چه حد تمایل و قابلیت ارتباطی 
با  مشترک  زندگی  تعهد  این که  مگر  دارد  را  صمیمی  و  مستحکم 
امور  با هم راجع  به  تنها وقتی که مجبورید  را عهده دار شوید.  او 
 ، بگیرید  تصمیم  و...  تملکات  خانه،  غذا، مسؤولیت های  اقتصادی، 
نه، مطمئن  یا  این که آیا همسرتان همراه خوبی است  از  می توانید 
شوید. می توانید از ازدواج به  دلیل های نادرست و زندگی مشترک 

زودهنگام و نسنجیده دوری کنید. 
زندگی مشترک، می تواند تجربه ی شیرینی از یك رابطه باشد اما 
، اشتباه  چنان چه زودهنگام، نپخته و نسنجیده به آن وارد شوید 

بزرگی خواهد بود. 
● شیوه های ایجاد خشنودی در دوران نامزدی 

همسران جوان با سرمایه گذاری در بانك عاطفی یکدیگر، می توانند 
این  نمایند.  حفظ   ، آینده  زندگی  برای  را  خود  عالقه ی  و  عشق 
احساسات،  ابراز  مهرورزیدن ها،  شامل  می تواند  سرمایه گذاری ها 
توجه و محبت در لحظه های باهم بودن در دوران نامزدی و مراحل 

آغازین زندگی مشترک باشد. 
درحقیقت، توجه و محبتی که زوج ها در روزهای نخستین شروع 
نیز  زندگی مشترک  چندین سال  داشته اند، طی  یکدیگر  به  زندگی 
)با تکرار و تنوع آن ها( به صورت سرمایه ای برای زندگی مشترک 
رابطه ی  شدن  عادی  با  به طوری که  می شود  محسوب  آینده شان 
زناشویی، شما می توانید از سپرده های عاطفی خود که در دوران 
و  کنید  برداشت  کرده اید،  سرمایه گذاری  مشترک  زندگی  شروع 

این، وقتی امکان پذیر است که نه تنها پیوسته به طور لفظی و عملی 
بلکه در هر فرصتی که  به همسرتان بفهمانید که دوستش دارید، 

به دست می آورید، عشق و عالقه ی خود را به او نشان دهید. 
شما  که  است  امکان پذیر  مهرورزانه،  روش هایی  انجام  با  این کار 
برای ایجاد هیجان و خشنودی احساسی در همسرتان، می توانید 
از آن ها استفاده نمایید.بعضی از شیوه هایی که در این قسمت به 
آن ها اشاره شده است،  ممکن است در نظرتان رؤیایی یا طنزگونه 
برای خشنودی همسرتان،  که  می دهیم  اطمینان  به شما  اما  باشد 

فوق العاده مؤثر است. 

فراموش نکنید که در طول زندگی مشترک، اگر همسرتان از لحاظ 
احساسی خشنود نباشد، اغلب نمی تواند به خواسته های شما پاسخ 

مساعد دهد. 
باید  مرد(  و  )زن  شما  که  معناست  این  به   ، احساسی  خشنودی 
از  بگیرید،  پیش  در  نامزدتان  با  مهربانانه  رفتاری  کنید،  فداکاری 
او تعریف کنید و لحظه های شاد و خاطره انگیزی را برایش فراهم 

آورید. 
همسرتان،  نقطه نظر  از  کوچك،  کارهای  که  باشید  داشته  توجه 
عشق تان  و  عالقه  نشان دادن  باشید  بامعناست.مطمئن  بسیار 
بدانید  باید  است.  فوق العاده  و  عظیم  بس  کاری  برنامه ریزی،  با 
را  او  که  نشان می دهد  همسرتان  به  مهربانانه،  کوچك  اقدام های 
قدردانی  او  از  قائل هستید،  احترام  برایش    ، دارید  چه قدر دوست 
همسر  که  می شوید  سبب  کار  این  با  همه،  از  مهم تر  و  می کنید 

آینده تان، احساس کند برای شما از هر کسی مهم تر است. 
تاریخ روزهای مهم زندگی نامزدتان را در نظر داشته باشید. شما 
بنابراین سعی کنید همیشه عشق و عالقه،  به یکدیگر عالقه دارید، 
باشید.  بزند. همیشه چشم انتظار هم  اعماق چشم های تان موج  در 
پدر  امور  به  امکان،  تا حد  با گوش دل تان بشنوید.  را  او  سخنان 
و مادر یکدیگر رسیدگی کنید. از وسایل مورد عالقه اش به خوبی 
و  مهربان  می کنند،  کار  برایش  که  افرادی  تمام  با  کنید.  نگه داری 
نسبت به آنان خیرخواه باشید. در طراحی نقشه های تان، با یکدیگر 

هم فکری کنید. در قلب تان برایش جایی چون صدف بسازید و او را 
چون مرواریدی گران بها در آن جای دهید. 

همیشه در اتفاق های خوِب زندگی، او را سهیم کنید . وقتی به جمع 
دوستان تان می پیوندید، با افتخار همسرتان را معرفی کنید. برای 
نامزدتان همواره آرزوی سالمتی کنید. برای همدیگر وقت صرف 

کنید. به دوستانش احترام صادقانه و خالصانه بگذارید. 
برای  شوید.  حاضر  خوبی  روحیه ی  با  خانوادگی،  دوره های  در 
تشویق  را  او  معنوی اش،  استعدادهای  بارورشدن  و  رشدکردن 
او جالب و  برای  را که ممکن است  از روزنامه  کنید. قسمت هایی 

نیایش های  و  عبادت ها  است  بهتر  کنید.  جدا  برایش  باشد،  مفید 
از روزنامه ها  او را در یکی  انجام دهید.  اتفاق یکدیگر  به  خود را 
با شما صحبت  وقتی  کنید.  مجله های مورد عالقه اش، مشترک  یا 

می کند، به او توجه کامل داشته باشید. 
در میهمانی ها حد امکان، کنار یکدیگر باشید. هر بار در به کار بردن 
کنید.  پیش دستی  آن،  ارائه ی  در  تنوع  و  دارم«  »دوستت  جمله ی 
تا حد  کند.  استراحت  کافی  به اندازه ی  بگذارید  است،  وقتی خسته 
امکان، با همدیگر برنامه ریزی کنید. نسبت به وسایل و مکان های 

مورد عالقه ی همسرتان، توجه الزم را داشته باشید. 
کارهای قشنگ و بزرگ را به صورت مشترک انجام دهید. درباره ی 
او مثبت فکر کنید. زمانی  که به سکوت نیاز دارد، برایش محیطی 
فراهم کنید تا در آن، احساس آرامش کافی کند. در مورد هدیه ای 
را  احساس های تان  کنید.  فکر  خوب   ، بدهید  او  به  می خواهید  که 
از اعماق دل تان در زندگی جاری کنید. در کارهای شغلی یکدیگر 
امور  انجام  امکان و توان( به همدیگر کمك کنید. در  )در صورت 
خیر، مشارکت داشته باشید. به ارزش های یکدیگر، احترام بگذارید. 
به خاطر داشته باشید که روزهای مبارک و مناسبت های خجسته ی 
ماه را برایش گرامی بدارید. کمك به افراد مستمند و نیازمند را در 
حد توان و امکان، با یکدیگر انجام دهید.تجربه های با هم بودنتان 
ایجاد  و  بیشتر  آشنایی  برای  نامزدی  فرصت  از  و  کنید  زیاد  را 

صمیمیت استفاده کنید...

این حق شماست که به ازای کمترین پرداخت ممکن،
 بیشترین دریافت ممکن را داشته باشید.

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



41
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 8  خرداد ماه 1387
سال دوم -  شماره نودوهشت

غذاهایي براي 
رفع خستگي

سارا هاشمي نیك

اگر صبح ها دلتان نمي خواهد از رختخواب بیرون بیایید، تمام طول روز خمیازه مي کشید، بدنتان کوفته 
و بي رمق است و همه اش مي خواهید یك گوشه بنشینید یا بخوابید، انرژي تان پایین است و حوصله کار 
و فعالیت ندارید، تمام این حال بدتان به این دلیل است که احساس خستگي مي کنید، آن هم بدون هیچ 
دلیل خاصي. این خستگي مي تواند روزهاي متوالي ادامه داشته باشد بي آنکه علتش را بفهمید یا بتوانید 
احساس  این  روي  مي خورید  که  غذاهایي  نمي کنید  فکر  مهم:  یك سؤال  ولي  کنید.  پیدا  برایش  چاره اي 

خستگي تأثیري داشته باشند؟ ...
غده  کم کاري  یا  کم خوني  مثل  جسماني  بیماري  یك  نتیجه  شما  خستگي  که  شوید  مطمئن  اول  باید 
تیرویید، ناراحتي قلبي و یا یك اختالل رواني مثل افسردگي نیست و در اثر مصرف داروهاي آرامبخش، 

هستید،  سالم  کامال  اگر  اما  نیامده .  به وجود  هم  ضدبارداري  قرص هاي  و  مسکن ها،  آنتي هیستامین ها، 
شب ها۷تا 8 ساعت مي خوابید و باز هم احساس خستگي مي کنید، ممکن است علتش کمبودهاي تغذیه اي یا 
عادت هاي غلط غذایي باشد. با این حساب شما مي توانید با رعایت یك سري اصول تغذیه اي، خستگي تان 

را به حداقل برسانید.

روزي چند لیوان آب بخوریم؟
وقتي مي گویند آب مایه حیات است و شما جدي نمي گیرید، همین مي شود دیگر! بدنتان دچار عارضه 
است.  مفرط  خستگي  همین  هم  یکي  مي آید،  پیش  برایتان  درشت  و  ریز  مشکل  صدتا  و  کم آبي  شده 
دکترمحمدرضا وفا، متخصص تغذیه و استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ایران، مي گوید: 
»در پیشگیري از خستگي هم غذا مهم است و هم مایعات. متاسفانه امروزه در جامعه ما این عادت بدغذایي 
رایج است که افراد به اندازه کافي آب و مایعات نمي نوشند. بدن دچار بي آبي یا دهیدراتاسیون مي شود 
و بي آبي یکي از علل اساسي خستگي مفرط است. نرسیدن مایعات کافي به بدن مي تواند حتي موجب 

افسردگي و تغییر خلق و خو شود.«
تحقیقات نشان مي دهند که از دست رفتن 2درصد مایعات بدن نسبت به وزن، توانایي فرد را تا 20 درصد 
کاهش مي دهد. وقتي که بدن شما کم آب مي شود، حجم خونتان هم کم مي شود و در نتیجه دچار افت 
فشار خون خواهید شد. در این شرایط ، خون رساني به عضالت، پوست و سایر بافت ها به خوبي انجام 
نمي شود و بافت هاي بدن مواد مورد نیازشان به خصوص اکسیژن را به اندازه کافي دریافت نمي کنند. 
براي جبران این وضعیت، ضربان قلب بیشتر مي شود و آن وقت شما به شدت احساس خستگي مي کنید. 
البته دکتر وفا هشدار مي دهد که اگر از مشتریان دایمي چاي، قهوه و نسکافه هستید خیلي دلتان را خوش 
نکنید که مایعات به اندازه کافي مي نوشید چون این نوشیدني هاي کافئیني به دلیل مدر بودن، سبب دفع 
آب از بدن مي شوند. البته مصرف متعادل چاي و قهوه در طول روز هشیاري را زیاد مي کند و بالطبع 
جلوي خستگي و رخوت را مي گیرد اما باید مراقب باشید که زیاده روي نکنید چون نوشیدني هاي کافئیني 
با دفع آب، اثر معکوسي مي گذارند. در عوض مایعات لبني مثل دوغ و شیر هم آب بدن را تأمین مي کنند 
و هم آرامش بخشند اما به خصوص وسط روز و در ساعت هاي کاري، زیاد دوغ و شیر ننوشید چون 
موجب رخوت و سستي تان مي شوند و احساس خستگي را تشدید مي کنند. از سوي دیگر، در مورد آب 
الزم روزانه براي بدن حرف بسیار است. معروف ترین توصیه، 8 لیوان آب در روز است. البته دکتر وفا 
معتقد است اندازه واحدي براي همه اشخاص وجود ندارد و نمي شود گفت همه 8 لیوان آب بخورند: »همه 
افراد باید حس تشنگي شان را حساس کنند یعني به اندازه اي مایعات بنوشند که دهانشان خشك نشود.«

چه رژیمي، چه غذایي؟
و اما چه غذایي بخوریم تا بي دلیل احساس خستگي نکنیم. دکتر وفا مي گوید که اول از همه باید تعداد 
وعده هایي غذایي تان را زیاد کنید و مقدارش را کم: »یعني سعي کنید 3 تا 4 وعده در روز غذا بخورید، 
همراه با میان وعده هاي متعدد اما کم حجم. در ضمن، سعي کنید برنامه غذایي تان را طوري تنظیم کنید 
که همه گروه هاي غذایي در یك روز دریافت شوند. چون هرگونه کمبودي مي تواند موجب اختالالتي شود 
باید شامل چهار گروه اصلي  که در تشدید حالت خستگي موثر است. یك رژیم غذایي متنوع و خوب 
غذایي البته به میزان کافي و متعادل باشد. این گروه ها عبارتند از: شیر و لبنیات، نان و غالت، سبزیجات 
و صیفي و میوه و انواع گوشت هاي قرمز و سفید، البته در خوردن بعضي از غذاهاي پروتئیني باید حتما 
تعادل را رعایت کرد چون وجود اسید آمینه اي به نام تریپتوفان در پروتئین موجب سنتز واسطه شیمیایي 
به نام سروتونین در مغز مي شود که ایجاد کننده آرامش و رخوت هستند؛ این همان ماده اي است که در 
ماست و دوغ هم وجود دارد. البته میزان کمي آرامش براي بدن مفید است و قدرت تحمل فرد را در برابر 

استرس زیاد مي کند.«
 B ویتامین هاي گروه ،A کمبود بعضي از ویتامین ها و مواد معدني هم در ایجاد خستگي موثرند. ویتامین
و ویتامین C از آن جمله اند. کمبود آهن ، روي و ید هم مي تواند عامل رخوت و بي حالي باشد. سبزیجات 
با برگ هاي تیره، گوشت و حبوبات منابع غني آهن هستند. براي برطرف کردن فقر آهن خانم ها مي توانند 
از مکمل آهن نیز استفاده کنند. غالت و نان سبوس دار و ماهي و تخم مرغ شامل ویتامین B و میوه هایي 
مثل پرتقال و سبزي هایي مثل فلفل سبز و قرمز منابع ویتامین C هستند. شما مي توانید با گنجاندن این 

مواد در برنامه غذایي تان جلوي خستگي بیش از حدتان را بگیرید.

شکموها زودتر خسته مي شوند
»از طرف دیگر، پرخوري هم موجب سستي و رخوت مي شود و باید مراقب باشید با وعده هاي غذایي 
پایین  فرد  خون  قند  مي شود  موجب  هم  مفرط  گرسنگي  اینکه  ضمن  نکنید.  سنگین  را  خودتان  مفصل 
بیاید.« براي همین دکتر وفا به کساني که صبحانه نمي خورند، توصیه مي کند که این عادت را ترک کنند، 
او مي گوید: »وقتي شما صبحانه نمي خورید، تا موقع نهار قند خون تان پایین مي آید و احساس خستگي 
از دست خواهید داد. چاقي و  ناهار کنترل تان را  مي کنید. همین طور بیشتر گرسنه تان مي شود و سر 
اضافه وزن هم یکي از دالیل عمده خستگي مفرط است زیرا از یك طرف تحرک را کم مي کند و از طرف 
دیگر عملکردهاي ذهني را مي کاهد.« دکتر وفا خوردن میان وعده هاي مفید و کم حجم را به خصوص به 
کودکان، نوجوانان و سالمندان توصیه مي کند تا با زیاد شدن فاصله بین وعده هاي اصلي غذایي دچار 
افت قند خون و کمبود انرژي نشوند و نکته آخر اینکه سعي کنید، صرف فست فودها را به حداقل برسانید 
چون عالوه بر اینکه از نظر ارزش غذایي فقیرند، به دلیل داشتن کالري زیاد، خستگي و رخوت را ایجاد 

مي کنند.

هنگام غذا خوردن، حواستان پرت نشود
یك متخصص تغذیه گفت: حواس پرتی و بی توجهی هنگام غذا خوردن بر عمل هضم و جذب غذا تاثیر منفی 
می گذارد. مرتضی صفوی در گفتگو با فارس افزود: تغذیه صحیح قدرت یادگیری افراد به خصوص کودکان 
را باال می برد. نخوردن صبحانه اثرات منفی در یادگیری افراد دارد. ناشتا بودن ظرف مدت کوتاهی مکانیزم 

همواستاتیك یا گلوکز خون را در سطح ثابت نگه می  دارد و به عملکرد طبیعی مغز لطمه وارد می کند.
وی گفت: اگر مدت زمان صبحانه نخوردن طوالنی شود مغز قادر به انجام فعالیت طبیعی نیست و یادگیری 
مختل می شود. با باال رفتن قند خون استیل کولین ساخته می شود که در تقویت حافظه نقش اساسی دارد.

دچار  تکالیف خود  انجام  در  می کنند  امتناع  از خوردن صبحانه  که  کودکانی  افزود:  تغذیه  متخصص  این 
مشکل می شوند و قدرت ابتکار آنها کاهش پیدا می کند. اگر نخوردن صبحانه به صورت عادت شود عوارض 

طوالنی مدت را ایجاد می کند و باعث کمبود مواد مغذی روزانه می شود.
صفوی اضافه کرد: تمرکز روی غذا خوردن اهمیت دارد. اگر در هنگام غذا خوردن توجه وجود نداشته باشد 
بر عمل هضم و جذب بدن تاثیر منفی می گذارد.وی گفت: اگر افراد هنگام خوردن غذا تلویزیون تماشا کنند و 
صحبت کنند، توجه به خوردن غذا کم می شود و آثار مفیدی که بدن می تواند از خوردن غذا کسب کند ، از 
بین می رود. کودکان اگر در حال غذا خوردن تلویزیون تماشا کنند پرخوری می کنند و چاق می شوند. عالوه 
بر آن وقتی غذا بدون تمرکز خورده شود بر امر جویدن و هضم غذا تاثیر منفی می گذارد و ضایعات زیادی 
را به دنبال خواهد گذاشت.این متخصص تغذیه اضافه کرد: زمانی که غذا سریع خورده می شود، مشکالت 
رفالکس در معده ایجاد می شود. غذاهای جویده نشده وارد سیستم گوارش می شود و سوء هاضمه ایجاد 
می کند. بنابراین بهتر است لقمه های کوچك برداشته و کامال غذا جویده شود.صفوی اضافه کرد: آب خوردن 
نیز سبب دفع سموم بدن می شود و برای رفع میزان تشنگی باید آب خورده شود، اما نباید در حین غذا 
خوردن آب خورده شود به دلیل این که سبب حجیم شدن معده و چاقی افراد می شود. 65درصد بدن انسان 
از آب تشکیل شده است. آب به خصوص برای شادابی پوست الزم است و برای این منظور باید 6 تا ۷ لیوان 

آب در روز خورده شود. 
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فال هفته
 

فروردین)بره( 
دوربین  یافت.  خواهید  زیادي  دوستان  آینده  ماههاي  طي 
یا آالت موسیقي میتواند خالقیت شما را بیشتر کند. کم  و 
تا بتوانید کارگاهي براي  کم تکنیك هاي جدید را بیاموزید 
خود درست کنید. عالوه بر مشتاق ، سعي کنید دقت خود را 
باال ببرید .قبل از قبول تعهدات سنگین ، سعي کنید به طور 
مقطعي کار انجام دهید . در روابط عاطفي ، کمي بیشتر به 

طرف مقابل عالقه نشان دهید!
  

 اردیبهشت)گاو( 
کار زیاد و نداشتن تفریح ، شما را تبدیل به ماشین کوکي 
کرده است! این هفته کمي بیشتر به خودتان برسید. برنامه 
ریزي براي ایام تعطیل ، باعث توازن در زندگي شما خواهد 
داشته  مسافرت  برنامه    ، آتي  هاي  هفته  آخر  براي  شد. 
باشید. اگر تفریح داشته باشید، کار نیز برایتان لذت بخش 
خواهد بود. باید مراقب اوضاع مالي باشید. بهتر است امور 
جهت  در  را  بودجه  تا  بسپارید  دقیق  حسابدار  به  را  مالي 
صحیح آن برنامه ریزي نماید. در کار شریکي پیدا خواهید 

کرد و براي تقسیم سهام حتما به شریك نیاز دارید.
  

 خرداد)دو پیکر( 
انرژي  شما  براي  هفته  این  شوید!  بیدار  بهاري  خواب  از 
بگیرید.  کار  به  باید  را  راکد  ایده هاي  آورد.  زیادي خواهد 
با فردي براي شروع کار مشورت کنید، هرگز ریسك نکنید 
و با درایت پیش بروید. ورزش کنید مي توانید رژیم جدید 
را این هفته اجرا کنید. اگر سالمت باشید، فکرتان نیز درست 

کار خواهد کرد . 
  

 تیر)خرچنگ( 
افکار  بعضي  بود.  خواهد  العاده  فوق  شما  براي  آینده  ماه 
بریزید.  دور  را  عاطفي  مسائل  و  زندگي  مورد  در  قدیمي 
یا چه  این فکر کنید که دوستان جدید، کارهاي جدید و  به 
تعهداتي را به دست آورده اید؟ هرگز خود را سرزنش نکنید، 
سعي کنید با احساسات بد خداحافظي کنید. براي ادامه راه ، 
کلیدهایي خواهید یافت. مجردین این ماه، ارتباطات جدید که 

منجر به شروع زندگي خواهد شد را ادامه دهید.
  

 مرداد)شیر( 
با مشاوره ، براي حل مشکالت خود راههاي جدیدي خواهید 
یافت، که بتوانید زندگي را با آنها لذت بخش تر کنید . غرور 

را زیر پا بگذارید و بپذیرید که جواب این سوالها را خودتان 
اگر  کند.  حمایت  شما  از  شخصي  که  بخواهید  دانید.  نمي 
از طرف  آینده  کار جدیدي هستید، طي چند هفته  دنبال  به 
حواستان  شد.  خواهید  دعوت  همکاري  به  بزرگي  شرکت 

جمع باشد!
  

 شهریور)خوشه( 
با  آیا  میشوید.  نزدیك  هفته  این  در  خود  بزرگ  اهداف  به 
خواهید  تفریح  براي  وقتي  ها،  پروژه  این  انجام  به  توجه 
داشته  کارها، همراهان خوبي  این  انجام  براي  باید  داشت؟ 
دیگران  براي  خود  از  مجلل  و  آراسته  ظاهري   باشید. 
ویزیت،  کارت  باید  دارید،  شرکتي  خود  براي  اگر  بسازید. 
تا  کنید.  طراحي  جدید  هاي  بندي  بسته  و  لوگو   ، سربرگ 
شش ماه آینده به هدف اصلي زندگي خود نزدیك میشوید.

  
 مهر)ترازو( 

دوراندیش باشید. عادات خوب را پرورش داده و از هرگونه 
توانید  مي  دقت  کمي  با  کنید،  پیدا  رهایي  قدیمي  بد  عادت 
فوق  هاي  خصیصه  از  یکي  بیابید.صداقت  را  خود  عیوب 
موافق  خود  روزگار  پیشامدهاي  با  اگر  شماست.  العاده 
نباشید، هرچه زودتر اقدام کنید. دیگران باید از شما حمایت 

کنند.
  

 آبان)کژدم( 
جذابیت شما بیش از پیش خواهد شد. چرا دیگران به شما 
خیره شده اند؟! چون شما مثل مغناطیسم آنها را سمت خود 
مي کشید. با دلگرمي به  کارهایتان ادامه دهید. اگر استعداد 
و یا فکري براي شروع تجارت دارید، دست بکار شوید چون 

بهترین زمان براي شروع حاالست! 
  

 آذر)کمان( 
عدد دو،  عدد جادویي شماست. ماه آینده بهترین زمان براي 
شروع کار شراکتي است. با افرادي همکاري کنید مکمل شما 
باشند ، در غیر این صورت براي شما مثل آینه در مقابلتان 
مي  یاد  شما  به  چیزها  خیلي  مشکالت  کرد.  خواهند  عمل 
قبل  از  بهتر  را  عاطفي  روابط  توانید  مي  آینده  هفته  دهند. 

پیش ببرید. باید بیشتر به اوقات فراغت بپردازید.
  

 دي)بز( 
سرو سامان دادن به امور یکي از خصوصیات متولدین دي 
ماه است. ساختارهایي براي زندگي خود تعریف مي کنید، 
تفریح  براي  کنید  مي  ریزي  برنامه  کار  براي  که  همانطور 
نیز همین طور باشید. با دوستان برنامه آخر هفته بگذارید. 
گامهاي بلند براي سالمتي بردارید و تغییراتي در تغذیه خود 

بدهید. 
  

 بهمن)دلو( 
دست  اقتدار  و  شماست  براي  سال  ماه  بهترین  آینده  ماه 
شماست. خالقیت داشته باشید. براي زندگي رمانتیك بیش 
عاطفي سردي  روابط  در  داشت.  خواهید  پیش جسارت  از 
باید  کنید.  بیان  را  احساسات  و  بگذارید  کنار  را  و خشکي 
از  آموزشي  کالس  میتوانید  باشید.  ازدواج  فکر  به  بیشتر 

آنچه میدانید براي دوستان خود ترتیب دهید.
  

 اسفند)ماهي( 
روحیه  تغییر  براي  دهید.  ترتیب  خود  منزل  در  مهماني 
دکوراسیون منزل را تغییر دهید و رنگ روشن براي اتاقها 
استفاده کنید. اوقات فراغت را به باغباني، آشپزي و کارهاي 

دستي بپردازید. 
 

سفید بازی را شروع می کند و در 
2 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل :
Qa3+       Rd6 
Qxd6# 

 سفید بازی را شروع می کند و در3
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل :
Rf8+       Bxf8 
Nf6+       Kh8   f7++ 

هفته نامه پرشین جهت تهیه گزارش و فعالیت در هفته نامه  به 
تعدادی دانشجوی داوطلب نیازمند می باشد خواهشمند است در 

صورت تمایل با شماره تلفن: 

02084537350  و یا
ایمیل: info@persianweekly.co.uk تماس حاصل فرمائید
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پیشتازي چین در 
اختراع و اکتشاف 

 

هر  از  بیشتر  سرعتي  با  چین  لندن-  چاپ  اکونومیست-  مجله  سوي  از  شده  منتشر  بندي  جمع  براساس 
کشور دیگر در جدول رده بندي اختراع در حال صعود است. مجله 
اکونومیست مي نویسد چین به نسبت دو سال پیش از مقام پنجاه و 
نهم این رده بندي به مقام پنجاه و چهارم صعود کرده است؛ این ارتقا 
پنج سال طول بکشد ظرف دو سال صورت  که حدس زده مي شد 

گرفته است. 
بندي  »رده  عنوان  با  که  جدید  هاي  آمارگیري  و  مطالعات  براساس 
سایر  است،  شده  منتشر  نوآوري«  و  اختراع  زمینه  در  کشورها 
اما  هستند.  هند  و  ترکیه  اند  داشته  شایاني  پیشرفت  که  کشورهایي 
با پیشرفت کشورهاي در حال توسعه، هنوز هم رتبه هاي  همزمان 
اصلي این جدول رده بندي در احاطه کشورهاي پیشرفته است. ژاپن 
در مقام اول و به دنبال آن سوئیس در مقام دوم قرار دارد. در این 
بررسي 82 کشور جهان از نظر کمیت و کیفیت اختراعات با یکدیگر 
مقایسه شده و عوامل موثر در موفقیت هر کدام مورد بررسي قرار 

مي گیرد. 
این بررسي همچنین نگاهي دارد به آینده اختراعات و اکتشافات در 

پنج سال آینده و انتظار مي رود کشورهاي به سرعت در حال توسعه در آینده نیز پیشرفت شایاني در این 
زمینه داشته باشند. ولي با این همه بعید است که کشورهاي پیشرفته موقعیت برتر خود در این عرصه را از 
دست بدهند. براساس پیش بیني ارائه شده در این بررسي ژاپن، امریکا و کشورهاي اروپایي نظیر سوئیس ، 

فنالند ، آلمان و سوئد در سال 2013 نیز کماکان جزء 10 کشور صدر این جدول رده بندي خواهند بود. اما 
کشورهایي نظیر چین، هند و آفریقاي جنوبي -هر چند در رده هاي پایین تر این جدول- به پیشرفت خود ادامه 
مي دهند. در بررسي صورت گرفته توسط مجله اکونومیست معیار کمي براي شمارش و سنجش اختراعات 
تعداد مواردي است که در دفتر ثبت اختراعات امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا به ثبت رسیده اند. این بررسي 
در عین حال نگاهي دارد به عواملي که موجب تشویق یا تضعیف توانایي اختراع در کشورهاي مختلف مي 
شود از جمله میزان سرمایه گذاري یا گستره تحقیقات علمي یا سطح آموزش و قابلیت هاي فني نیروي کار 

هر کشور.
عرصه  در  خود  آرام  پیشرفت  به  نیز  هند  توسعه  حال  در  به سرعت  کشورهاي  میان  در  چین  بر  عالوه 
اختراعات ادامه مي دهد. تعداد موارد ثبت اختراع در این کشور رو به افزایش بوده و فضاي الزم براي تشویق 
اختراعات در این کشور رو به بهبود است. هند در چند سال گذشته از مقام 58 به مقام 56 جدول ارتقا یافته 
2013 به مقام پنجاه و چهارم برسد. در  انتظار مي رود تا سال  است و 
مقابل، مقام کشورهاي بزرگ در حال توسعه دیگري نظیر روسیه و برزیل 
در این جدول کاهش یافته و به نظر مي رسد در دوره پنج ساله آینده نیز 
موقعیت آنها بهبود نیابد. وضعیت برزیل از نظر تعداد اختراعات و فضاي 
مناسب براي این عرصه در حال بهبود است، ولي وضعیت روسیه از هر 

دو نظر یعني هم تعداد اختراع و هم عوامل و محیط الزم بدتر شده است.

نکته دیگري که در جمع بندي و بررسي مجله اکونومیست به آن اشاره 
شده تاثیر بحران اقتصاد جهاني بر تعداد اختراعات است. در بررسي دور 
قبل پیش بیني شده بود میزان اختراعات در دوره بین سال هاي 200۷ تا 
تاثیر  تحت  اکنون  ولي  یافت.  خواهد  افزایش  درصد  میالدي شش   2011
بحران اقتصادي پیش بیني مي شود در دوره بین سال هاي 2009 تا 2013 
میزان رشد اختراعات فقط دو درصد باشد. دلیل آن کاهش بودجه براي 
بخش تحقیقات و آموزش در اکثر کشورها و اولویت تخصیص هزینه به 

عرصه هاي ضروري و عاجل است.
به گفته نایجل هالووي، یکي از مدیران بخش تحقیقات مجله اکونومیست، 
معمواًل زمینه نوآوري و اختراع در کشورهایي شکوفا مي شود که سرمایه گذاري در تحقیق و آموزش با 

وضعیت فعال اقتصادي همزمان شود.
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شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   020۷۷00۷1۷4
کانون ایران                                             0208۷463269 
جامعه ایرانیان                                         0208۷486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               020۷2253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08۷00000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085649806
فرهنگسرای لندن                                   0208-4555550

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    020۷6200100

رستوران اپادانا                                020۷6033696 
رستوران اریانا                                        020۷2669200

رستوران البرز                                    020۷6029040 
رستوران الونك 1                             020۷6031130
رستوران الونك 2                                    020۷2290416 
رستوران بهشت                                      020896444۷۷
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       020۷2624015
رستوران پاریس                                      020۷2892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                020۷2583651
رستوران حافظ)1(                                   020۷2299398

رستوران حافظ)2(                                   020۷4314546     
رستوران دیار                                         02089209۷44 
رستوران ژینو                                         020884۷1۷40 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران کندو                                         020۷۷242428    
رستوران صفا                                         020۷۷238331
رستوران کلبه                                         020۷۷064888
رستوران مهدی                                       0208563۷00۷
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         020۷6039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        0208838000۷  
رستوران اریانا                                      020۷2669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      020۷2438444

رستوران زرتشت                                    020۷60323۷9  
رستوران لیدو                                         02089524۷48 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455۷۷5  
اهواز                                            0208۷۷85361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         020۷6035083
بیژن                                         020۷43523۷0
پرارا                                       020۷6036222
پرشیا                                     020۷2۷22665
تفتان                                       020۷۷31۷819
تهران                                      020۷4353622
تخت جمشید                                    020۷639800۷
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           020۷6038909 
خیام                                          020۷258363۷ 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     0208861618۷  
سارا               020۷2292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  020834۷8822
سپید                                       0208969۷9۷0 

سلیمان                                             020۷624295۷ 
سهند                                                   020834332۷9 
سرور                                                02089۷46088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205۷99500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           0208952563۷ 
محصوالت ایران                              08963002020

هرمز                                                   02084558184
وحید                                             02089۷4999۷ 
قنادی رضا                                020۷6030924 
قنادی عسل                               020۷۷062905
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سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
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رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران سالم

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با ضمانت کامل 
طراحی داخلی با نظارت مهندسین مجرب 

لوله کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری

 نمایندگی هفته نامه پرشین در شهر بیرمنگهام
 شما هموطنان ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس - 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را 
تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد 
  birmingham@persianweekly.co.uk ایمیل:  و    0773۵032163 تلفن  با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائید 

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

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

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمینان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آورید.

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

مغازه فروشی با قیمت استثنایی
فروش 3 دهنه مغازه در جنوب شرقی لندن 

هفته ای 250 پوند 
قیمت 7000 پوند

07545063841
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به یاد داشته باشید فقط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائید

سیار نایب قهرمان 
وزنه برداري جهان شد  

 
 در ادامه رقابت هاي وزنه برداري نوجوانان 
ایران  94 کیلوگرم  جهان، ملي پوشان دسته 
به  را  چهارمي  و  قهرماني  نایب  هاي  عنوان 
خود اختصاص دادند. رقابت هاي دسته 94 
وزنه  هاي  رقابت  دوره  نخستین  کیلوگرم 
)انتخابي  جهان  نوجوانان  قهرماني  برداري 
المپیك 2010 نوجوانان در سنگاپور( با جدال 
»لو  آن  طي  که  شد  پیگیري  بردار  وزنه   10
شان« از چین با رکورد مجموع 318 کیلوگرم 
عنوان نخست این دوره از پیکارها را از آن 
پوش  ملي  دو  دسته  همین  در  و  کرد  خود 
کشورمان روي سکوي دوم و چهارم جهان 
ایستادند. بر اساس این گزارش سعید سیار، 
مهار  با  ایران  کیلوگرم   94 دسته  پوش  ملي 
مجموع  و  کیلوگرم   16۷ و   13۷ هاي  وزنه 
نقره یك ضرب،  به سه مدال  304 کیلوگرم، 
دوضرب و مجموع دست یافت. هادي علیزاده 
دسته  این  بردار  وزنه  دیگر  عنوان  به  هم 
کیلوگرمي   162 با مهار وزنه  نیز  کشورمان 
حرکت  این  برنز  مدال  ضرب  دو  حرکت  در 
را به دست آورد و با مجموع 28۷ کیلوگرم 
به عنوان چهارمي بسنده کرد. )علیزاده وزنه 
بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان بود که با 
صالحدید کادر فني تیم ملي در این مسابقات 
کیلوگرم   94 برداران دسته  به مصاف وزنه 
رفت و امتیاز قابل مالحظه یي براي تیم ملي 

کشورمان به دست آورد.(   

دو کوهنورد ایراني 
بر بام دنیا ایستادند    

قله  فتح  به  موفق  ایراني  کوهنورد  دو 
پور و عارف  نیما یزدي  اورست شدند. 
گرانمایه موفق شدند از جبهه شمالي بام 
دنیا را فتح کنند. این دو کوهنورد ایراني 
به همراه پنج شرپا )راهنما( توانستند قله 
این  کنند.  فتح  را  اورست  متري   8848
نخستین صعود ایرانیان از جبهه شمالي 
 1384 و   13۷9 هاي  سال  از  پس  بود. 
کوهنوردان  که  است  بار  سومین  براي 
ایراني موفق به فتح بام دنیا مي شوند.  

فدراسیون بین المللي 
به »نصیري«

نشان افتخار اعطا کرد   
 فدراسیون بین المللي وزنه برداري )IWF( به 
پاس 25 سال حضور موفق »محمد نصیري« 
این رشته ورزشي،  مختلف  هاي  در عرصه 
افتخاري  نشان  این  کرد.  اعطا  افتخار  نشان 
ارسال  ایران  برداري  وزنه  فدراسیون  به 
شده تا به نصیري اهدا شود. »تاماش آیان« 
رئیس فدراسیون بین المللي وزنه برداري در 
حاشیه برگزاري رقابت هاي نوجوانان جهان 
با قدرداني از زحمات محمد نصیري گفت؛ در 
صورتي که از حضورش در تایلند اطالع مي 
ماي  چیانگ  در  یي  ویژه  مراسم  در  یافتیم 
اهدا مي  این فدراسیون را به نصیري  نشان 
کردیم. نصیري در مدت 25 سال حضورش 
رکورد جهاني   25 برداري،  وزنه  در عرصه 
را جابه جا و شش مدال طالي جهان را از آن 
ایران کرد. کسب سه مدال طالي بازي هاي 
آسیایي 1966 ، 19۷0 و 19۷4 میالدي و یك 
از  المپیك  نقره و برنز بازي هاي  مدال طال، 
هاي  دسته  اسبق  پوش  ملي  افتخارات  دیگر 
در  نصیري  است.  ایران  کیلوگرم   56 و   52
2000 میالدي از سوي فدراسیون بین  سال 
المللي وزنه برداري به عنوان یکي از 10 وزنه 

بردار برتر قرن معرفي شد.  

ورزشی ایران و جهان
با کناره گیري کریم باقري از اردوي تیم ملي 

 

کار قطبي سخت تر مي شود 
 

بعد از مصدومیت هاي پي درپي نفرات دعوت شده از سوي افشین قطبي که 

به کریم  نوبت  بار  این  انجامید،  بازیکنان  این  از سوي  اردو  ترک  به  سرانجام 
باقري رسیده است تا او هم به همان دلیل از جمع ملي پوشان کشورمان جدا 
شود. البته به نظر مي رسد مشکل باقري جدي تر از سایر نفرات است چرا که او 
در جلسه یي با سرمربي تیم ملي اعالم کرده به دلیل شدت مصدومیت تا پایان 
رقابت هاي مقدماتي جام جهاني در تمرینات حضور نخواهد داشت. افشین قطبي 
با تایید این خبر مي گوید؛ »باقري با توجه به مصدومیتي که دارد از حضور 
در تیم ملي عذرخواهي کرد. او گفت نمي تواند تیم ملي را در سه دیدار پیش رو 
همراهي کند.« اما روایت ماجرا از زبان سرپرست تیم ملي کمي متفاوت است.« 
پورحیدري با »مرخصي« خواندن جدایي کریم باقري مي گوید؛ »کریم بازیکن 
با  بازي  از  بعد  باشد،  اگر شرایطش مساعد  باتجربه و بزرگي است و مطمئنًا 
کره شمالي به تیم ملي دعوت مي شود.« در این میان خبرهاي دیگري نیز از 
کناره گیري احتمالي رحمان رضایي حکایت مي کنند. البته خوشبختانه این بار 
موضوع مصدومیت مطرح نیست و مدافع پرسپولیس به احتمال فراوان به دلیل 
باقیمانده همراهي  تیم ملي را در سه دیدار  تولد فرزندش،  نزدیك بودن زمان 
نخواهد کرد. کناره گیري رحمان رضایي هنوز به طور رسمي اعالم نشده است. 
اما مشکالت افشین قطبي در راه رسیدن به جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي، 
به همین جا ختم نمي شود. تیم تحت هدایت او چهارشنبه شب در حالي به قصد 
بازي  با  مسافرت  این  که  شود  مي  چین  عازم  سازي  آماده  اردوي  برگزاري 
پرسپولیس در جام باشگاه هاي آسیا همزمان شده است. این مساله با توجه به 
تعداد ملي پوشان پرسپولیس حتمًا افشین قطبي را دچار دردسر خواهد کرد. 
از  هم  »این  گوید؛  مي  مورد  این  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس  نایب  تاج  مهدي 
گرفتاري هاي فوتبال ماست. متاسفانه همه چیز ما تو در تو شده است. اما به 
امید خدا با تدبیر این مشکل حل خواهد شد.« منصور پورحیدري نیز معتقد است 
تمهیدات الزم اندیشیده شده است. مهدي تاج به این تمهیدات اشاره مي کند؛ »فکر 
مي کنیم اگر نیم ساعت بازي را جلو بیندازیم این مشکل حل شود.« البته ظاهراً 
نایب رئیس فدراسیون فوتبال احتمال کشیده شدن بازي پرسپولیس- بنیادکار 
به وقت اضافه یا ضربات پنالتي را در محاسباتش لحاظ نکرده است. با تمام 
این حرف ها منصور پورحیدري همچنان ضمن ابراز رضایت از وضعیت تیم 
ملي بحث کناره گیري بازیکنان از تیم ملي را تکذیب مي کند؛ »برخي شایعات 
و جوسازي ها از سوي افراد معدود و بیمار صورت مي گیرد و تاکنون هیچ 

بازیکني از تیم ملي کناره گیري نکرده است.«  

سرمربي استقالل آخر هفته معرفي مي شود 
 

چه کسي بود صدا زد صمد 
 

به  ها  استقاللي  با سپاهان اصفهان حاال  نویي  قلعه  امیر  قرارداد  از عقد  پس 

تکاپو افتاده اند تا هر چه سریع تر یك سرمربي براي فصل آینده شان دست 
و پا کنند. مسووالن استقالل که تا پیش از این همچنان به بازگشت قلعه نویي 
امیدوار بودند، در شرایطي که سایر تیم ها با بازیکنان مورد نظر فصل آینده 
شان مذاکره مي کنند، فهرست به دست به دنبال مربي مي گردند. این وسط 
یك سوال تکراري مطرح مي شود؛ سرمربي فصل آینده استقالل ایراني است 

یا خارجي؟ رضا نفریه عضو 

هیات مدیره باشگاه استقالل در این مورد مي گوید؛ »مربیان داخلي و خارجي 
هستند.«  برخوردار  یکساني  شانس  از  آینده  فصل  در  استقالل  هدایت  براي 
پیرامون  در خصوص شایعات  ادامه  در  استقالل  باشگاه  مدیره  هیات  عضو 
تیم مي گوید؛ »تمام اسامي مطرح شده در  این  آینده  انتخاب سرمربي فصل 
رسانه ها براي سرمربیگري استقالل گمانه زني است و نام سکاندار هدایت تیم 
فوتبال استقالل تا انتهاي هفته مشخص مي شود. ضمن اینکه سرمربي استقالل 

هم مي تواند داخلي و هم مي تواند خارجي باشد.« 

مرفاوي؛ امیدوارم بتوانم به استقالل کمک کنم

خیلي ها از عبدالصمد مرفاوي به عنوان سرمربي فصل آینده استقالل نام مي 
این خصوص  در  که  است  یي  ترین شایعه  قوي  مرفاوي  برند. سرمربیگري 
جریان دارد. با این حال رضا نفریه به طور جدي چنین احتمالي را رد مي کند؛ 
»اگر مرفاوي سرمربي استقالل بود که تاکنون اعالم مي کردیم. بدون شك در 
پایان هفته و بعد از جلسه هیات مدیره به تمام این شایعات خاتمه خواهیم داد.« 
خود مرفاوي نیز فعاًل ترجیح مي دهد پس از پشت سر گذاشتن یك فصل سخت 
بیشتر به استراحت بپردازد. کمك سرمربي فصل پیش استقالل که از انتشار 
برخي شایعات مبني بر اختالف بین خودش و قلعه نویي ناراضي است، در این 
مورد مي گوید؛ »ما مشکلي با هم نداشتیم و تا روز آخر با یکدیگر در کمال 
آرامش کار کردیم. در دیدار با الجزیره هم مشاهده کردید کنار یکدیگر روي 
نیمکت استقالل بودیم. اگر مشکلي وجود داشت، حتمًا چنین اتفاقي رخ نمي داد. 
ما همیشه به یکدیگر احترام گذاشته ایم. « مرفاوي براي اثبات میزان رفاقتش 
با قلعه نویي دالیل دیگري نیز دارد؛ »قلعه نویي پیش از رفتن به سپاهان از من 
خواست با او به اصفهان بروم. درباره پیشنهاد او فکر کردم اما متاسفانه نمي 
توانم به اصفهان بروم چرا که از لحاظ خانوادگي دچار مشکل مي شوم.« اما 
مهم ترین مساله براي همه هنوز همان ماجراي پیشنهاد استقالل است؛ »براي 
سرمربیگري در استقالل با من صحبت شد اما پس از جدایي قلعه نویي مذاکره 
یي نداشته ایم. در سال گذشته با استقالل در شرایط مختلف همکاري کردم 
و خدا را شکر این همکاري به قهرماني در لیگ برتر منتهي شد که البته باعث 
افتخار من است. خودم را یك استقاللي مي دانم و همیشه آماده کمك کردن 
به این تیم هستم اما هنوز صحبتي با من درباره مربیگري در این تیم نشده 
است.« البته مرفاوي در پایان تاکید مي کند هرچند خودش خیلي به این ماجرا 
بي میل نیست اما به خاطر برخي مسائل مسووالن استقالل بهتر است هرچه 
زودتر پیشنهادشان را ارائه کنند؛ »اگر از من بخواهند، امیدوارم بتوانم به این 
تیم کمك کنم. البته پیشنهادات دیگري هم دارم که هنوز به آنها فکر نمي کنم. 

فعاًل قصد دارم استراحت کنم.« 
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ورزش ایران
قلعه نویي؛ قول قهرماني مي دهم  

 
 امیر قلعه نویي اعالم کرد در صورت برآورده شدن نیازهاي وي تیم 
سپاهان را به قهرماني در لیگ برتر مي رساند. قلعه نویي سرمربي جدید 
تیم سپاهان اصفهان اسامي بازیکنان مورد نظر خود را براي فصل آینده 
به مسووالن باشگاه سپاهان ارائه داده و با حضور این بازیکنان در این 
تیم قول قهرماني داده است. قلعه نویي گفت؛ »سپاهان پتانسیل قهرماني 
در لیگ برتر را دارد و در صورت جذب بازیکناني که اعالم کرده ام این 
تیم قطعًا به قهرماني در لیگ برتر دست خواهد یافت.« سرمربي سپاهان 
این  در  من  نیازهاي  برآورده شدن  »در صورت  کرد؛  همچنین تصریح 
باشگاه قهرماني در لیگ برتر را از حاال تضمین مي کنم.« قلعه نویي در 
مورد بازیکناني که اسامي آنها را به باشگاه اعالم کرده، گفت؛ »من نیاز 
خود را به باشگاه اعالم کرده ام و جذب آنها به باشگاه بستگي دارد، اما 
باشگاه سپاهان با من توافق کرده که بازیکنان مورد نظر من را به هر 

شکل ممکن جذب کند.«  

بازي رفت در تهران، بازي برگشت در 
لس آنجلس  

گفت؛  ایران  با  دیدار  برگزاري  براي  امریکا  پیشنهاد  درباره  کفاشیان    
دو ماه قبل امریکا پیشنهادي را براي برگزاري دیدار دوستانه با ایران 
این  بررسي  حال  در  کردیم  اعالم  زمان  آن  در  ما  که  بود  کرده  ارائه 
پیشنهاد هستیم. پس از آن در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا با رئیس 
کنگره  این  در  افتخاري  میهمان  عنوان  به  که  امریکا  فوتبال  فدراسیون 
حضور داشت، دیداري داشتیم و مذاکراتي را در این باره انجام دادیم که 
ما هم پاسخگویي به این پیشنهاد را به پس از پایان مسابقات مقدماتي 
جام جهاني موکول کردیم. وي افزود؛ ما عالقه مند به برگزاري این دو 
دیدار دوستانه هستیم و باید پس از انجام هماهنگي هاي الزم با مقامات 
داخلي نسبت به برگزاري این دو بازي تصمیم گیري کنیم. کفاشیان در 
در  برگشت  بازي  و  برگزار مي شود  تهران  در  رفت  بازي  گفت؛  پایان 

امریکا خواهد بود.  

 پور حیدري؛ هیچ بازیکني در تیم ملي 

مصدوم نشده است  
  

منصور پورحیدري گفت؛ هیچ بازیکني در جریان اردوي تیم ملي مصدوم 
نشده و تنها »صادقي« در اردو دچار آسیب دیدگي شد. سرپرست تیم 
ملي فوتبال اظهار کرد؛ در حالي که به آخر مرحله دوم تمرینات تیم ملي 
تیم ملي  اردوي  بازیکني در  به جز صادقي هیچ  بگویم  باید  ایم  رسیده 
دچار آسیب دیدگي نشد و بازیکناني که به دلیل مصدومیت اردوي تیم 
ملي را ترک کردند همگي با آسیب دیدگي به تیم ملي اضافه شده بودند. 
به هر حال آنها هم تالش کردند به تیم ملي کمك کنند اما آسیب دیدگي به 
آنها این اجازه را نداد. پورحیدري جدایي رحمان رضایي از اردوي تیم 
ملي را موقتي خواند و گفت؛ رضایي در جلسه یي که با قطبي داشت اعالم 
کرد به دلیل برخي مشکالت خانوادگي نمي تواند در تمرینات شرکت کند، 
به همین دلیل قطبي اجازه داد او تمرینات را ترک کند. رضایي شخصیت 
بزرگي دارد و بازیکن با اخالقي است. قطبي هم چنین نظري نسبت به 
او دارد. بنابراین اگر تا پیش از این سه بازي گرفتاري هاي خانوادگي 
او برطرف شد به تیم اضافه مي شود اما اگر نشد بعد از این سه بازي 
تیم ملي اضافه مي شود. پورحیدري درباره جدایي حسن  بار دیگر به 
اشجاري از تمرینات تیم ملي گفت؛ به او گفته شده باید مدتي استراحت 
کند. شاید مصدومیت او با فیزیوتراپي حل شود اما اگر این طور نشد، 

باید تحت عمل جراحي قرار بگیرد.  

هدایتي از پرسپولیس کناره گیري کرد  
 

حسین  کرد.  گیري  کناره  سمتش  از  پرسپولیس  مدیره  هیات  رئیس   
را  خود  گیري  کناره  رسمًا  آبادي  علي  با  دیروز  جلسه  از  پس  هدایتي 
از پرسپولیس اعالم کرد. هدایتي در این باره به فارس گفت؛ من همیشه 
خادم این باشگاه هستم اما بهتر است به دلیل برخي مسائل که براي من 
جاي سوال دارد، دیگر در این تیم نباشم. من از امروز دیگر با پرسپولیس 

کاري ندارم.  

تمجید ترومن از بسکتبالیست هاي ایراني 
 

پس از قهرماني تیم مهرام در مسابقات بسکتبال باشگاه هاي آسیا، ترومن سرمربي تیم ملي بسکتبال ایران به تمجید از این تیم پرداخت و این باشگاه 
 200۷ را قوي تر از تیم ملي بسکتبال خواند. سال 
ترومن به عنوان بیستمین سرمربي تیم ملي انتخاب 
را  تیم  این  هدایت  دوساله  قراردادي  عقد  با  و  شد 
برعهده گرفت. اما او پس از کسب قهرماني در جام 
پکن  المپیك  در  یازدهمي  عنوان  و  آسیا  هاي  ملت 
ایران را ترک کرد تا در مورد همکاري با فدراسیون 
بسکتبال ایران تصمیم گیري کند. پس از رفتن رایکو 
ترومن پنجمین مربي صربستاني تیم ملي بسکتبال 
را  همکاري  باب  و  رفته  فیلیپین  به  او  رسید  خبر 
است.  کرده  باز  کشور  این  بسکتبال  فدراسیون  با 
هرچند ترومن تا سال 2011 با فدراسیون بسکتبال 
فیلیپین قرارداد بسته است و به آنها قول داده این 
تیم را به جایگاه قابل قبولي در سطح آسیا برساند، 
تیم  را  ایران  بسکتبال  ملي  تیم  حال  عین  در  اما 
کار  تیم  این  کنار  در  دارد  و دوست  داند  مي  خود 
اسمارت  تیم  کنوني  سرمربي  ترومن  رایکو  کند. 
اختالف  و  مشکالت  تحمل  عدم  فیلیپین  گیالس 
مي  بازنگشتنش  علت  را  ایران  بسکتبال  نظرهاي 
داند؛ »رشد تیم ملي بسکتبال ایران کاماًل محسوس 
نمي  فدراسیون  افراد  از  بعضي  که  حالي  در  بود، 
)به جز مشحون  ببینند.  را  تیم ملي  آینده  خواستند 
رئیس فدراسیون بسکتبال( سایر افراد نگرش کاماًل 
متفاوتي در مورد تیم ملي و آینده این تیم داشتند و 
با اختالف نظر و سلیقه هاي خاص خود مشکل ساز 
مي شدند. من تحمل این گونه مشکالت و کنار آمدن 
با ایده هاي متفاوت آنها را نداشتم.« البته به اعتقاد 
فدراسیون  ملي  تیم  صربستاني  پیشین  سرمربي 
بسکتبال ایران از او به خوبي حمایت کرده و عالقه 
مند است دوباره به ایران بازگردد اما شرایط کنوني 

به او این اجازه را نمي دهد.

ایران، ستاره تورنمنت چین
پیشرفت  و  رشد  به  رو  روند  بر  ترومن  رایکو 
تیم  است  مطمئن  و  دارد  تاکید  ایران  بسکتبال 
ها  کننده  شرکت  بهترین  از  یکي  کشورمان  ملي 
او  است.  چین  آسیاي  هاي  ملت  جام  مسابقات  در 
نژاد  حامد سهراب  کامراني،  مهدي   ، بهرامي  صمد 
و حامد آفاق را از پتانسیل هاي بسکتبال ایران مي 
داند. همچنین ترومن در اختیار گرفتن وسلین ماتیچ 
فدراسیون  توسط  را  ملي(  تیم  کنوني  )سرمربي 
بسکتبال ایران »تصمیمي درست« خطاب کرد و او 
را باتجربه مي داند؛ »ماتیچ را از آنجایي خوب مي 
شناسم که مربي دامادم بود. او خیلي باتجربه است 
و مي تواند براي ملي پوشان ایراني ایده آل باشد. 

وسلین براي ماندن در ایران مشورت هاي زیادي با من کرد و من کلیه اطالعاتم را از بسکتبال ایران در اختیار او گذاشتم و وسلین را براي ماندن و 
همکاري با فدراسیون بسکتبال تشویق کردم.«ترومن در پایان اظهارات خود به قدرت و عملکرد باشگاه مهرام در مسابقات باشگاه هاي آسیا اشاره 
مي کند و معتقد است بدون شك قهرماني حق مهرام بود؛ »بسکتبال ایران در پست چهار ضعف دارد و مهرامي ها باید جکسون ورومن را تحت هر 

شرایطي حفظ کنند چرا که او به خوبي مي تواند این ضعف را پر کند.« 

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

مایلي کهن داور متخلف را معرفي کند 
 

مدت زیادي از آخرین گفت وگوي محمد مایلي کهن با رسانه هاي خبري مي گذرد. در آن مصاحبه سرمربي سایپا یك بار دیگر به برخي از مسائل 
پشت پرده فوتبال ایران اشاره کرده و از اتفاقي عجیب پرده برداشته بود. مایلي کهن ادعا داشت در یکي از مسابقات داور از بازیکن خواسته خودش 
را در محوطه جریمه به زمین بزند و یك پنالتي بگیرد. مدتي از طرح ادعاي مایلي کهن گذشته است که مسعود عنایت تصمیم گرفته نسبت به آن 
واکنش نشان دهد. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در بخش گفت گوي ویژه شبکه جهاني جام جم در این مورد مي گوید؛ »مایلي کهن که مدعي 
است یك داور به بازیکن تیمش گفته خود را زمین بزن تا پنالتي بگیرم یا وقت را تلف کن، بیاید و نام این داور را فاش کند. او بگوید این داور کیست. 
احتیاجي نیست نام بازیکن را عنوان کند. فقط نام داور متخلف را محرمانه به کمیته داوران بگوید. نه به کمیته داوران، به نهاد یا سازماني که خود 
صالح مي داند نام داور متخلف را عنوان کند. من اگر مایلي کهن نام این داور را گفت و با او برخورد نکردم، خود شریك جرم این داور خطاکار خواهم 
بود.« عنایت که خود را ارادتمند محمد مایلي کهن مي خواند در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ مورد قابل اثباتي در تخلف داوران مشاهده نشده است، 
مي گوید؛ »ما نمي توانیم با استناد به حرف یك بازیکن بگوییم داوري ناپاک است. نمي توان به حرف یك بازیکن اعتماد کرد. بازیکني که ممکن است 
براي توجیه خود داور را شریك جرم جلوه دهد، چطور مي توان به حرفش استناد کرد. مایلي کهن اگر به صداقت بازیکنانش اعتماد دارد، داوري را 
که بازیکنانش مي گویند تخلف کرده به ما معرفي کند.« عنایت در ادامه به مشکالت داوري فوتبال ایران اشاره مي کند؛ »پیش از این در فوتبال ایران 
مشاهده شده است برخي دالل ها یا افرادي به اسم داور از تیم ها کالهبرداري مي کردند. آنها با مسووالن باشگاه ها تماس مي گرفتند و مدعي مي 
شدند با داوران ارتباط دارند و مي توانند در عملکردشان تاثیر بگذارند. این افراد از تیم ها پول مي گرفتند تا داوران را تطمیع کنند در حالي که یك 
ریال از این پول ها در جیب داوران نمي رفت. این پول ها به اسم داوران از باشگاه ها گرفته مي شد اما در جیب دالل ها مي رفت. این مورد در برخي 
تیم ها مشاهده شده است.« رئیس کمیته داوران ضمن اشاره به این مساله که ممکن است در داوري مشکلي وجود داشته باشد، مي گوید؛ »اما این 
مشکل باید درست مطرح شود. در فوتبال ما اول آبروي فرد را مي برند بعد به دنبال اثبات ادعاي خود مي روند. متاسفانه دو سال 
پیش فردي داوران را فاسد خواند. ما از او خواستیم در هر کجا که صالح مي داند، ادعاي خود را ثابت کند و براي آن دلیل و مدرک 
بیاورد. حتي از او به دادگاه شکایت کردیم تا دالیل محکمه پسند ارائه کند اما این آقا نتوانست حرف هاي خود را ثابت کند.« عنایت 

همچنین در پایان این گفت وگو از افزایش حق الزحمه داوران خبر داد. 
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ورزش جهان
رقابت جدي بر سر کفش طالي اروپا  

  
مهاجم  بهترین  عنوان  براي کسب  بازیکن  ترین  فورالن« جدي  گو  »دیه 
اروپا در فصل جاري است. مهاجم اروگوئه یي اتلتیکومادرید با هت تریك 
خود در دیدار شنبه شب برابر اتلتیك بیلبائو، گل هاي این فصل خود را به 
عدد 31 رسانده و در صدر جدول برترین مهاجمان باشگاهي اروپا قرار 
گرفت. به دلیل کیفیت باالتر رقابت هاي اللیگا نسبت به لیگ اتریش اکنون 
این  قبلي  و صدرنشین  سالزبورگ  ردبول  اتریشي  مهاجم  یانکو  مارک 
جدول باید سه گل بزند تا بتواند از فورالن پیشي بگیرد. ساموئل اتوئو 
مهاجم کامروني بارسلونا و نفر سوم این جدول پس از ناکامي در بازي 
شنبه شب آبي اناري ها برابر اوساسونا با 29 گل همچنان 58 امتیازي 
ماند و از بخت اندکي براي رسیدن به کفش طالي اروپا در فصل جاري 

برخوردار است.   

پیروزي اوساسونا در نوکمپ  
  

اوساسونا با بازي جواد نکونام و مسعود شجاعي توانست بارسلوناي قهرمان 
هفته  دهد.  اش شکست  خانگي  ورزشگاه  در  را  اللیگا  هاي  رقابت  جاري  فصل 
با  شب  شنبه  اسپانیا  هاي  باشگاه  اول  دسته  فوتبال  هاي  رقابت  هفتم  و  سي 
انجام 9 دیدار همزمان آغاز شد. در مهم ترین دیدار هفته بارسلونا در ورزشگاه 
در  بقا  براي  که  نکونام  یاران جواد  بود.  قعرنشین  اوساسوناي  میزبان  نوکمپ 
رقابت هاي اللیگا به پیروزي در دو دیدار باقیمانده خود نیاز داشتند، توانستند 
با تك گل دقیقه 26 »پاندیاني« قهرمان اللیگا را شکست دهند و نسبت به ادامه 
حضور در رقابت هاي دسته یك اللیگا تا حدودي امیدوار شوند. پپ گواردیوال 
سرمربي بارسلونا با توجه به آنکه تیمش چهارشنبه این هفته دیداري حساس 
برابر منچستریونایتد در فینال لیگ قهرمانان اروپا را پیش رو دارد، به بسیاري 
اوساسونا  برابر  دومش  تیم  با  و  بود  داده  استراحت  خود  اصلي  بازیکنان  از 
به  یك  بر   4 بیلبائو  اتلتیك  خانه  در  اتلتیکومادرید  دیدارها  دیگر  در  شد.  ظاهر 
پیروزي رسید. سویا در خانه خود یك بر صفر دپورتیوو الکرونیا را شکست داد. 
اسپورتینگ خیخون، وایادولید را در حضور تماشاگران دو بر یك شکست داد و 
اسپانیول هم در خانه آلمریا با سه گل به پیروزي رسید. ختافه یك بر صفر از 
سد نومانسیا گذشت. ویارئال و والنسیا نمایندگان اللیگا در فصل آینده لیگ اروپا 
)جام یوفا( در ورزشگاه ویارئال به میدان رفتند که در نهایت میزبان توانست 3 
بر یك به پیروزي برسد. ماالگا و رئال بتیس به تساوي یك - یك رضایت دادند و 
سرانجام رسینگ سانتاندر با یك گل از سد رکرتیوو اوئلوا عبور کرد. اوساسونا 
در حالي در مکان هجدهم جدول جاي دارد که با اسپورتینگ خیخون هم امتیاز 
است اما به دلیل شکست از این تیم در یك پله پایین تر جاي گرفته است. این تیم 

هفته آینده در خانه پذیراي رئال مادرید خواهد بود.  

آنچلوتي؛ در میالن مي مانم  
 

 سرمربي تیم آ ث میالن ایتالیا گفت؛ چلسي را دوست دارم اما مي خواهم 
میالن  با   2010 سال  تا  داشت؛  اظهار  آنچلوتي  کارلو  بمانم.  میالن  در 
قرارداد دارم و مربي این تیم هستم. به خوبي مي دانم معني آنچه گفتم، 
انتقاالت  و  نقل  مثل  اموري  به  نسبت  من  داد؛  ادامه  مربي  این  چیست. 
کاماًل با چشماني باز مي نگرم. بنابراین اگر از من، درصد احتمال ادامه 
حضورم سوال شود، آن وقت پاسخ خواهم داد صددرصد براي فصل 
بعد مربي میالن هستم اما شاید این اتفاق در آینده رخ دهد. آنچلوتي که 
من  امسال  داد؛  ادامه  داشت،  میالن  با سران  هایي  تنش  اخیر  در فصل 
مذاکره یي با چلسي نداشتم. سال قبل بود که ما با هم گفت وگو کردیم. 
مي دانم که همه دوست دارند آخر این داستان به کجا ختم شود اما از 
نظر من همه چیز روشن است یعني اینکه من متعهد به ماندن در میالن 
داشته  برعهده  را  میالن  هدایت  تاکنون   2001 سال  از  آنچلوتي  هستم. 
است. وي که پیشتر با تیم هاي یوونتوس، پارما و رجیانا در مربیگري 
کسب تجربه کرد، اینك سخت مورد توجه چلسي انگلیس براي جانشیني 

گاس هیدینك هلندي قرار گرفته است.  

جشن رسمي قهرماني بارسا در نوکمپ  
  

از  را رسمًا  قهرماني  اسپانیا جام  اللیگا  هفتم  و  هفته سي  در  بارسلونا 
فدراسیون فوتبال دریافت کرد. در حالي که قهرماني بارسا هفته گذشته 
با شکست رئال مادرید برابر ویارئال محرز شده بود بارسلونا در زمین 
برگزار  قهرماني  برد و جشن  باالي سر  را  قهرماني  نوکمپ جام  خود، 
باشکوه  دیرهنگام  جشن  این  کردند  مي  تالش  بارسلونا  مقامات  کرد. 
برگزار شود اما جشن هواداران بارسلونا طي چند شب پیاپي باعث شده 

بود این مراسم چندان باشکوه برگزار نشود.  
 
 

  انتقام تلخ ماگات بي رحم از 
پولدارهاي مونیخي 

بله، درست است فلیکس ماگات یك مربي سخت گیر و بي رحم و بازیکنان بایرن مونیخ پولدار و ازخودراضي هستند. ماگات که خود 
دو بار در فصل 2005 و 2006 با بایرن مونیخ قهرمان بوندس لیگا و جام حذفي آلمان شده بود در زمستان 200۷ برکنار شد ولي 

خب مي توان گفت روز شنبه این هفته با تیم ولفسبورگ )که در سال 1945 تاسیس شده است و به کارخانه ماشین سازي فولکس 
تعلق دارد( بدجوري روي بایرن مونیخ را کم کرد و از آنها انتقامي تلخ گرفت. بازیکنان ماگات در حالي که فقط در خانه خود برابر 
برمن به یك نتیجه مساوي نیاز داشتند تیم حریف را با نتیجه پنج بر یك درهم کوبیدند. اینکه بایرن مونیخ مانند فصل گذشته با 
خیال راحت قهرمان بوندس لیگا نشد چندان بیهوده نیست. آنها در فصل گذشته با به خدمت گرفتن ریبري، لوکاتوني و کلوزه و با 
۷0 میلیون یورو چنان به خود بالیدند که اعتماد به نفس دیگر تیم ها از بین رفت و این فصل وضعیت کاماًل شکل دیگري بود. این را 
مي توان در درجه اول به شروع خیلي عالي تیم هوفنهایم ربط داد. این تیم که از شهرک خیلي کوچك نزدیك هایدلبرگ مي آید و تا 
چند فصل پیش هیچ کس آن را نمي شناخت حتي قهرمان نیم فصل بوندس لیگا شد و این فاکتور به دیگر تیم هاي بوندس لیگا چنان 
اعتماد به نفس داد که در برابر بایرن مونیخ خودنمایي کنند و در پایان شاگردان فلیکس ماگات به خوبي هرچه تمام تر از این مساله 

استفاده ممکن را کردند. 
ماگات؛ ما تا شکست چند هفته پیش در خانه کوتبوس به قهرماني فکر نمي کردیم اما مي دانستیم مي توانیم در جام یوفا شرکت 
کنیم. این شکست باعث شد روحیه در تیم خیلي بیشتر شود. در اینجا باید از هواداران تیم خیلي تشکر کنم که پس از شکست برابر 
کوتبوس خیلي به ما انرژي دادند. ما تاکنون پیش از این دو بار با بایرن مونیخ قهرمان بوندس لیگا شده ایم. اما این بار خیلي بیشتر 

لذت مي دهد چون هیچ کس انتظار نداشت تیم ولفسبورگ این گونه قهرمان شود.
پیش از شروع فصل و حتي در جریان بازي ها، مردم نسبت به قهرماني به چشم یك رویا مي نگریستند؛ رویایي که عاقبت از سوي 

اعضاي تیم به حقیقت گرایید. 
مسلمًا تحت این شرایط، خداحافظي از ولفسبورگ برایم دشوار است اما باید به قراردادي که با شالکه منعقد کردم، احترام بگذارم. 

پیش از شروع فصل باور قهرماني نداشتم اما در بازي ها متوجه شدم از همه برتر هستیم و مي توانیم قهرمان شویم. 
خوزه، کاپیتان ولفسبورگ؛ ماگات واقعًا یك مربي بزرگ است. او با اینکه خیلي سختگیر و بي رحم است اما درک خیلي زیادي دارد. 
من دو سال است از برزیل آمده ام و در آلمان زندگي مي کنم، هنوز به زبان این کشور وارد نیستم. در شروع فصل بازوبند کاپیتاني 
این تیم را به من داد و گفت من توانایي رهبري این تیم را دارم که در صورت امکان قهرمان بوندس لیگا شود و این افتخار خیلي 

بزرگي براي من است که اکنون در کنار او ایستاده ام.

اولي هوینس مدیر ورزشي بایرن مونیخ؛ ولفسبورگ با لیاقت هر چه تمام تر قهرمان این فصل بوندس لیگا شده است. آنها در دور 
برگشت تمام امتیازهاي ممکن را به دست آوردند و بایرن مونیخ را در خانه خود با نتیجه پنج بر یك شکست دادند و این براي ما 

خیلي تلخ بود. ماگات توانست از ولفسبورگ با اینکه این همه ستاره ندارد یك تیم بسازد و او را با لیاقت قهرمان بوندس لیگا کند.
فرانس بکن باوئر؛ آنها نخستین تیمي بودند که با ثبات بازي کردند. ولفسبورگي ها قدرت خود را در بازي هاي خانگي به اثبات 
رساندند. آنها در خانه قهرمان آلمان شدند.هر تیمي که همانند ولفسبورگ در بازي هاي اخیرش به میدان برود، بدون شك قهرماني 

واقعي است.
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Five-star Iran 
crushes Indonesia 

Iran football team claimed a convincing victory over In-
donesia in a friendly game held in Karaj at the Enghelab 
Stadium. Afshin Ghotbi, whose team is getting prepared to 
play a must-win game against North Korea in Pyongyang 
on June 6, beat Indonesian team 5-0. 
Indonesia’s defender scores an own goal in the 20th 
minute. Ferydoon Zandi scored a brace in the 54th and 
89th minutes. Arash Borhani (67) and Mohammad-Reza 
Khal’atbari (72) scored other goals to seal a convincing 
victory in the warm-up match. 
Iran is fourth in the 2010 World Cup qualifiers in Group 
Two with six points. South Korea tops the pool with 11 
points from five games, followed by its northern neighbor 
with 10 points from six games, with Saudi Arabia in third, 
also with 10 points from six games 

Iran reaches World 
Cup Volleyball 
qualifying final round
Iran eased past Pakistan in the second round of the 2010 
FIVB World Men’s Volleyball Championship Qualifiers 
Group D on Tuesday. Iran thrashed Pakistan, under the 

leadership of the Iranian coach Ali-Reza Moameri, 3-0 
(25-20, 25-22, 25-18) at the Azadi Volleyball Hall. Iran 
had defeated Oman in its opening, while Pakistan had lost 
to India 3-2. On the third day of the competition (Wednes-
day), Iran takes on India, and Pakistan faces Oman. 
The top two teams from this group will qualify for the 
third and final round. Oman is the fourth team competing 
in the event 

Iran weightlifters win Youth 
Championships
The Iranian national weightlifting squad has won the title 
at the first Youth World Championships held in Chiang 
Mai, Thailand. Iran came first on Sunday after earning 
three golds, seven silvers and four bronze medals and gain-
ing 543 points. “The Iranian youth have proved themselves 
to the world,” said Hossein Rezazadeh, the manager of the 
Iranian weightlifting teams. Russia stood in the second 
place of the event with 534 points while China came third 
with 504. The breakthrough helped Iran win two berths at 
the First Youth Olympic Games to be held in Singapore in 
August 2010. Some 1,000 athletes and staff from 49 coun-
tries took part in the first Youth World Championships 
May 19-24. 

Baqeri Will Miss Qualifiers 
  Compiled by :  Alireza Ghadrdoust Nakhchi 

Iran will play without the legendary captain Karim Baqeri for three crucial World Cup qualifiers in June.
The Persepolis midfielder was left out of the squad by Afshin Qotbi on Saturday after a meeting with player held in the 
national team training camp, Persian Football wrote.
The Former Charlton Athletic player who is currently sidelined with injury has missed Iran’s first two block of prepara-
tion in Tehran and will remain unavailable 
for the rest of the qualifiers. The return of 
Baqeri to the Team Melli will however be 
reconsidered after the end of the qualifica-
tion campaign.
The 35-year-old, who was called up to the 
national team in 2008 after his early retire-
ment in 2001, has 85 caps and scored 51 
goals for Team Melli.

Qotbi’s Press Conference
Meanwhile, Afshin Qotbi in a press confer-
ence held at National Olympic Academy in 
Tehran on Sunday said that he has plans for 
each second of training sessions.
The second block of trainings started on 
Saturday. The 45-year old Iranian-Ameri-
can said, “We have 24 players in the train-
ings but only 18 players will accompany us in the game against Indonesia on Tuesday.“
Following the cancellation of the Intercontinental Cup in Malaysia, the Indonesian Football Association (PSSI) has ar-
ranged for the team which is being led by Uruguayan Cesar Payovich to play two matches in Tehran.
He hopes that the 100,000-seat Tehran’s gigantic Azadi Stadium will be full in the match against Indonesia.
According to ISNA, Qotbi also thanked for Iran’s Football federation (IFF) support and said, “Almost every part of the 
football has supported me and the national squad.“
Referring to the three key qualifiers, Team Melli’s head coach said, “Iran’s football is in a vey crucial time.“ 
Iran faces an uphill struggle to secure a place at the 2010 World Cup, with two away matches in South and North Korea, 
and a home match against the United Arab Emirates to come. It is currently in fourth place in Asian qualifying group two.
Qotbi is counting on his knowledge of Korean football to give his new charges an advantage when they take on the North 
in their next game.
South Korea tops the group with 11 points from five games, followed by their northern neighbor on 10 points from six 
games, with Saudi Arabia in third, also on 10 points from six games.
Iran has six points from five games, having recorded only one win and three draws.
Asia has four automatic qualifying berths, with the third-placed teams in the two final qualifying groups playing against 
each other for the right to take on Oceania zone victor New Zealand for a place in the finals.
Iran has appeared in the 1978, 1998 and 2006 world cups. Their best result in the competition was in France 98, when 
they beat the United States by two goals to one in a group match.
The Iranian-American guided Persepolis to the Iranian Premier League (IPL) championship last year, turning him into 
an instant celebrity in football-mad Iran.

Iran soccer squad to use presidential plane

“We have to return to Tehran immediately after our match against North Korea because we will meet the United Arab 
Emirates (UAE) four days later. That's why we asked the president to let U.S. use the presidential plane,” Ali Kafashian, the 
Iranian Football Federation (IFF) chairman said in an interview with Etemad Meli newspaper on Monday. 
Iran's next World Cup qualifier will be an away game against North Korea which is scheduled to be held on June 6. Iran 
managed to defeat the Korean outfit 2-1 in their previous match in the group, held in Tehran. 
According to the newly appointed Iranian coach Afshin Qotbi, Iranian players need a boost in spirit rather than a change 
in technique and tactic in the short time remaining before Iran's June 6 match against North Korea. 
“What we need right now is to transfer positive energy to both players and fans. It is more a matter of heart and willing-
ness, and the next matches must therefore be won first outside and then inside the field,” Qotbi said on April 30. 
The Iranian squad faces an uphill struggle to secure a place at the World Cup, with two away matches in South and North 
Korea and a home match with the UAE to come. 

Asia has four automatic qualifying berths, with the third-placed teams in the two final qualifying groups playing off against 
each other for the right to take on Oceania zone victors New Zealand for a place in the finals. 

Powerhouse Iran is in Group B of the 2010 World Cup qualifiers, along with Saudi Arabia, South Korea, the UAE and 
North Korea. 

South Korea leads the group on 11 points, one point ahead of North Korea and Saudi Arabia. Iran is placed fourth with 
six points, while the UAE is at the bottom of the group with just one point. 

PERSIAN SPORT
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Persepolis On Top 
Mohsen Khalili’s solo goal was enough for Persepolis to stand on top of the Group B of Asian Champions League.

In the Match Day 6 of 2009 Asian Football Confederation Champions League (ACL), Persepolis defeated Al-
Shabab 1-0 at Tehran’s Azadi Stadium on Wednesday.
According to Fars News Agency, Persepolis which had already booked its place to the knock out stage of the tour-
nament showed a good performance.In the 46th minute of the game Tehran-based club striker netted the only 
goal of the game.Persepolis collected 7 points to qualify to the elimination round as the first team. 

Fair Result
Al-Jazira Coach Abel Braga and Esteqlal coach Amir Qal’enoei felt the 2-2 draw on Tuesday was a fair result with 
the two sides already unable to progress to the second round of the 2008 Asian Football Confederation Champi-
ons League. The Iranian champion came back from two goals down to return with a point and deny Al-Jazira a first 
win in the tournament in the last Group C match that did not have any bearing on the result after Saudi champion 
Al-Ittihad and Umm Salal of Qatar had already progressed into the last 16, Afc.com said. 
“We tried out our reserve players and they did a good job for us,“ said Braga. 
“The experience will do a lot of good to those who got an opportunity to play in their first international match and 
these are some of the positive points we can take forward. 
“I think the 2-2 draw was a fair result. Esteqlal has taller players and they used long balls proficiently. We did well to 
score two goals with a line up that was playing for the first time as a team. So I can’t be disappointed.“ 
“We tried to be offensive for a home game and we succeeded with two goals. We created a few chances in the first 
half but Esteqlal didn’t give up. They are a very strong and experienced team. So it was a good result for my young 
team.“ Ali Ahmed opened the scoring in the 49th minute of the match and the substitute Mohsin Al-Meharram 
doubled the lead in the 70th. 
Esteqlal reduced the deficit when Frahad Majidi’s rocket from 30 yards deflected off Ali Alizadeh 11 minutes from 
time and Hadi Shakouri struck the equalizer six minutes later to level the scores. 
“My players didn’t give up until the end and they were rewarded for that,“ said Qal’enoei. 
“We were a bit unlucky in the entire tournament. We had three or four scoring opportunities before Al-Jazira’s 
goal.“ “The humid weather was against us. It was very hard for my players after a hard season to play well. They 
didn’t have much motivation, yet they played to restore Esteqlal’s pride as the Iranian league champion. 

First Victory Under Qotbi 
   

Iran won its first match under new national team coach Afshin Qotbi, defeating Iran’s Olympic team side in a test 
match on Friday, which was held behind closed doors.
According to Persian Football, the match, consisting of three periods of 30 minutes length, ended with a 3-0 vic-
tory for Team Melli, which is still missing several players, including all legionnaires but Andranik Teymourian, due 
to club duties and injuries.Mohsen Khalili brought the national team in front in the first period and after a goalless 
second interval, Ali Karimi and Mohmmad-Reza Khalatbari increased the lead in the final period.
Meanwhile Sattar Zare’ was allowed to leave the national team’s training camp and fly home due to personal rea-
sons. Goalkeeper Mohammad Mohammadi had been earlier released on mutual agreement, for the same reasons. 
It is unclear yet if both will rejoin the squad at a later stage.Iran’s national team is preparing for three crucial World 
Cup qualifiers between June 6th and June 17th. 

Teymourian in 
Blackburn Talks
Fulham’s Andranik Teymourian has claimed that several Eng-
lish Premier League clubs including Blackburn Rovers are 
interested in signing 
him.
The 26-year-old, 
who has recently 
returned to Fulham 
following his three-
month loan spell 
at Barnsley where 
he had 11 appear-
ances, revealed that 
he could be on the 
move again this year.
“I have offers from 
several English and 
German teams, but 
I would like to join a 
team where I will be 
included in the main 
squad“, The Ira-
nian told Fars News 
Agency.
“The most serious offer is coming from Blackburn. Their 
manager [Sam Allardyce] believes in my game and I might 
join them if my manager reaches an agreement with the club“, 
he added.
“At the moment I am focused on the upcoming three World 
Cup qualifiers. After this, I can make a decision with regards 
to my club.“

Soccer Friendly 
With US
 
Iran Football Federation (IFF) has received a request from 
the United States Football Federation to hold a friendly be-
tween the two national teams in Tehran. 
The US Football Federation sent the invitation for October 
or November at Tehran’s Azadi Stadium. Iran has taken the 
offer into considerations, however, has not responded yet, 
Presstv wrote. 
“Since Iran is in a battle for World Cup, the offer needs more 
studies,“ head of Iran’s Football Federation Ali Kafashian told 
Fars News Agency. 
“This issue is being studied at the moment and the federa-
tion will respond after examining all the details,“ Kaffashian 
added. 
The US and Iran played as a part of the World Cup in 1998 in 
France. Iran defeated the United States 2-1 in a thrilling en-
counter.
Iran, who is in danger of failing to qualify for the FIFA World 
Cup 2010, is looking for friendly games to prepare for the fi-
nal three qualification matches. 

PERSIAN SPORT
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 25)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN                

Radio Esfehan was established in 1949.  Although in the 
beginning the station did not have adequate facilities, 
but currently this station is among the best equipped 
radio stations in the country.  Its 10-kilowatt transmit-
ter is favorably located to provide coverage not only for 
the city of Esfehan but for some neighboring cities as 
well.  In addition to its regular twenty four hours of AM 
broadcasting, Radio Esfehan also broadcast on the FM 
band eleven hours gaily.

Among NIRT’s plans for expansion is the installation of 
two 100-kilowatt transmitters for Radio Esfehan.
Radio Mashhad was established and began its operation 
in 1949 with a 10-kilowatt transmitter.  Currently, Ra-
dio Mashhad with its fully equipped studios and techni-
cal facilities is broadcasting about nine hours daily.
Since Mashhad is a religious city the programs of this 
station are carefully produced.  Also, the programs that 
are received from Tehran are carefully selected for the 
local listeners.

NIRT has installed two 100-kilowatt transmitters to 
boost the power of the operation.
Radio Sanandaj began broadcasting in 1952.  This sta-
tion has a10-kilowatt transmitter.  Radio Sanandaj re-
ceives its programs from Tehran and rebroadcasts them 
in addition to five and half hours of locally produced 
programs.

The local productions are in Farsi and Kurdish.  There is 
also a 1-kilowatt transmitter in reserve.
Radio Ahvaz was established in 1952. It began its regu-
lar broadcasting from a moderately small building.  Cur-
rently, Radio Ahvaz has a 100-kilowatt transmitter for 
Program I which is received from Tehran.  In addition, 
Radio Ahvaz has at its disposal a powerful 800-kilowatt 
transmitter for foreign broadcasting.
The programs of Radio Ahvaz are in Farsi and Arabic 
and are received in Ahvaz and neighboring countries.  
Due to its important location Radio Ahvaz has a 10-kil-
owatt transmitter in reserve. 

   To be countinued

Khatamkari: Artistic Heritage
 
Khatamkari is one of the Persian arts of marquetry wherein the surface of wooden or metallic articles is decorated with pieces 
of wood, bone and metal cut in a variety of shapes and 
designs.
Materials used in this craft can be gold, silver, brass, alu-
minum and twisted wire. Various types of inlaid articles 
and their quality are known by the size and geometrical 
designs. Smaller pieces result in a higher value of the art-
work.
This craft consists in the production of incrustation pat-
terns (generally star-shaped), with thin sticks of wood 
(ebony, teak, ziziphus, orange, rose), brass (for golden 
parts), camel bones (white parts). Ivory, gold or silver 
can also be used for collection objects. These sticks are 
assembled in triangular beams, assembled and glued in 
a strict order to create a geometrical motif such as a six-
branch star included in a hexagon. 
At times, cylinders are cut into shorter cylinders and 
then compressed and dried between two wooden plates, 
before being sliced for the last time, in 1 mm wide 
tranches. These sections are ready to be plated and glued 
on the object to be decorated, before lacquer finishing. 
The tranche can also be softened through heating in order to wrap around objects. Many objects can be decorated in this 
fashion, including jewelry boxes, chessboards, pipes, desks, frames or musical instruments. 
   
Design and Usage
Marquetry designing is highly elaborate. In each cubic centimeter of space, up to approximately 250 pieces of metal, bone, 
ivory and wood are laid side by side. This art, to some extent, has existed in Iran from long ago. 
Inlaid articles in the Safavid era took on a special significance, as artists used this art on doors, windows, mirror frames, Qur’an 
boxes, pen and penholders, lanterns and tombs.
The ornamentation of the doors of holy places pre-
dominantly consists of inlaid motifs. These specimens 
can be observed in the cities of Mahshad, Qom, Shiraz 
and Rey. In the Safavid era, the art of marquetry flour-
ished in the southern cities of Iran, especially in Isfahan, 
Shiraz and Kerman. 
An inlaid desk, which is one of the definitive mas-
terpieces of this art, was awarded the first prize and a 
gold medal in an art exposition in Brussels recently. 
This desk is now preserved in the National Museum of 
Washington. Also, in some royal buildings, doors and 
various items have been inlaid. The inlaid-ornamented 
rooms in Sa’dabad and Marble Palace in Tehran are 
among masterpieces of this art.  
 In Safavid era, khatamkari was so popular in the court 
that princes learned this technique alongside the art 
of music or painting. In the 18th and 19th centuries, 
khatamkari declined, before being stimulated under the 
reign of Reza Shah, with the creation of art schools in Tehran, Isfahan and Shiraz. 
Incorporating techniques from China and improving it with Persian know-how, this craft existed for more than 700 years and 
is still practiced in Shiraz and Isfahan.

Current Status
Currently, this art is being practiced in Isfahan, Shiraz and Tehran. Inlay masters, preserving the nobility of their art, have 
brought forth great innovations in this fine art. 
Woodcarving is one of the outstanding Iranian arts, which require dexterity and artistic skills. It provides wood, ivory or bone 
in simple or complex shapes for use in khatamkari.  
 
Excellent specimens can be found in historical mosques, palaces and buildings. Some of the Iranian inlaid works are pre-
served in museums at home or abroad. 
Images of leaves, flowers, birds and animals predominate. 
Latticed woodwork, which developed later into an exquisite art, is also manually made by craftsmen. Old latticed doors and 
windows of Iran are famous. 
Among other artworks, sudorific inlaid work can be mentioned. In this kind of inlaid work, the artist strictly avoids protru-
sions on the wood surface. The images carved on natural wood of various colors are finely inlaid. After the application of a 
fine finish, an even surface is produced. The art of inlaid and sudorific woodwork is supported by Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization. These arts are also practiced in private workshops.
Khatamkari is part of Iran’s artistic heritage. Official support can help preserve this heritage for future generations.

IRANICA
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Chaumont awards 
Iranian graphic designers

Two Iranian artists have been awarded at the 20th edition of the Chaumont 
International Poster & Graphic Design Festival in France. 
Golnaz Esmaili topped the event's 'Workshops' section in a competition 
against 550 participants from around the world. 
Brazil's Kenzo Mayama came second, while Germany's Marcus Mrugalla and 
France's Olivier Dassance won third prize. 
Iran's Samira Adilipour received the third prize of the event's 'Student Com-
petition' section along with Portugal's Ania Goncalves and France's Clarisse 
Boursain. 
Some 11 Iranian artists participated in the 16th 'Students, All to Chaumont' 
competition-exhibition, presenting posters on the theme of 'being 20'. 
The works will be displayed during the festival after being selected by a pre-
selection Jury made up of French and international graphic designers. 
An increasing number of students, professionals and the public visit the 
Chaumont festival every year to discover the best in contemporary French 
and international graphic design. 
The 2009 International Poster & Graphic Design Festival of Chaumont which 
kicked off on May 16 will run until June 14.
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Iran observes 
Omar Khayyam day
Iran marks the 961st birthday anniversary and national day of an eminent Persian poet, astronomer and 
mathematician, Khayyam of Neyshabur. 

Iranian cultural officials are holding ceremonies today in Khayyam’s hometown Neyshabour, located in 
the northeastern province of Khorasan Razavi that honor the Persian poet. 
The traditional music of Khorasan and recital of several of Khayyam’s masterpieces are among the events 
planned. 
Born in Iran’s northeastern city of Neyshabur, May 18, 1048, Khayyam is recognized worldwide as one 
of the most wildly acclaimed Persian poets and astronomers. 
He is best known for his poetry and his quatrains, known as The Rubaiyat of Omar Khayyam, which 
was popularized among other nations by Edward Marlborough Fitzgerald’s liberal translation in 1859. 
A copy of this work is said to have gone down in the tragedy of the Titanic on its way to New York pub-
lication. 
Khayyam’s fame as a poet has caused some to ignore his scientific achievements, which are significant. 
His contributions to mathematical include his Treatise on Demonstration of Problems of Algebra, 
which gives a geometric method for solving cubic equations by allowing a hyperbola to intersect a circle. 
Khayyam also was the chief contributor to the Jalali calendar, an ancestor of the current Iranian calendar. 
It is believed to have been introduced on 15 March, 1079 by Seljuk Sultan Jalal al-Din Malik Shah I, 
based on Khayyam’s recommendations. 
Being a solar calendar, the Jalali calendar calculates the year to be 365.242198 days, while scientists 
today calculate a year to be 365.242190 days. To this day, Khayyam’s calendar remains to be one of the 
world’s most accurate calendars. 
The Jalali calendric measurement has only a one-hour error every 5,500 years, whereas the Gregorian 
calendar adopted in Europe in the 16th century has a 1-day error every 3,330 years, but is easier to cal-
culate. 
A quatrain by Khayyam, as rendered into English by Edward Fitzgerald, reads as follows: 
When once you hear the roses are in bloom, 
Then is the time, my love, to pour the wine, 
Houris and palaces and Heaven and Hell, 
These are but fairy-tales, forget them all 
Drink wine, for long you’ll sleep beneath the soil, 
Without companion, lover, friend or mate, 
But keep this sorry secret to yourself: 
The withered tulip never blooms again.. 
A special ceremony entitled From Tous to Neyshabour is also scheduled to be held today to commemo-
rate the magnificence of both Ferdowsi and Khayyam, who were born in the same province. 

Italy certifies Kiarostami’s Copy
The Tuscany Film Commission in Cannes is sponsoring Iranian filmmaker 
Abbas Kiarostami's latest production Cer-
tified Copy. 
Starring the Academy Award winning 
French actress Juliette Binoche and co-
produced by MK2 and Italy's Angelo 
Barbagallo, the film will receive a USD 
600,000 financial support. 
Certified Copy is Kiarostami's first film to 
be shot outside Iran and recounts a love 
story set in the Chianti countryside. 
The film will start shooting on June 8, 
2009 and it will be in French with parts of it in English. 
The Tuscany Film Commission unveiled its new film funding program that 
will provide USD 12 million over the next two years for feature-length films, 
TV movies and documentaries shot in the region. 
It offers up to USD 600,000 to directors that shoot at least 50% of their works 
in Tuscany. First-time directors receive a maximum of USD 270,000 and 
smaller amounts are available for documentary screenplay development. 
Chris Weitz's New Moon, Giorgio Serafini's Il Falco e la Colomba and An-
tonello Grimaldi's Il Mostro are also among the films committed to shooting 
in Tuscany this year. 
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Shajarian withdraws from 
Bam Art Garden project 

   
Mohammadreza Shajarian withdrew from the construction process of the Bam Art Garden 
due to the problems created by the provincial officials. 

In the letter submitted to the Persian service of ISNA, Shajarian explained his reasons stating 
that he can not tolerate all the obstacles and the incorrect decisions of the officials, “It seems 
that Bam provincial officials are unwilling to see me and my colleagues there.” 
Shajarian initiated the project in the city after the devastating quake of December 2003. The 
three-story complex will have a library, an amphitheater, a small garden, and several other 
sections and will cover an area of 7000 square meters. 
A part of the letter reads, “After the destructive quake, I personally felt the necessity to help 
the devastated residents of Bam. Several of my friends and I initiated the idea with the people 
of Bam. We believed that raising the spirit of people is of the first priority and also that art can 
bring life back to them. 
“We consulted others and decided to construct an art garden where artistic activities, re-
search, and education can take place. We were well aware that such a big project would re-
quire a group endeavor and therefore we consulted the artistic and cultural community for 
discussion of the issue at the Iranian Artists Forum. 
“The idea was also brought before the public and we asked for those who could help with the 
ambitious project. I still remember how our citizens from across the country tried to help and 
I still feel delight over this recollection. 
“Our policy was to advance the project with people’s help and many including cinematic and 
literary figures announced their readiness. 
“We were thinking of accomplishing many social and cultural activities and construction of 
the buildings was only the beginning. We did not intend to simply build a structure. My col-
leagues and I were planning to take the art and cultural potential of our society to the city of 
Bam. 
“After the primary stages, a reliable contractor was brought in, someone who has been work-
ing with us for years on various construction projects we carried out for helping people. 
However, we were notified that provincial officials had replaced our contractor with another. 
The new contractor then proceeded with several unrelated construction works without our 
agreement. 
“The case was followed closely here in Tehran and we discussed the issue with several offi-
cials. We reminded them several times that we are not construction in the construction busi-
ness and that they should remember that our project aims to carry out cultural and artistic 
activities. 
“Unfortunately, for reasons that we still don’t understand, our words went unheeded, and I 
will never understand this much insistence on the use of a contractor whom we did not know. 
“For months all our energy has been spent on the problems and obstacles rather than on 
furthering the project, and now that provincial officials are no longer willing to see us about 
the project, we feel it best to withdraw. 
“What led us down this path was the love we felt toward people of Bam. I still remember their 
pain and suffering, and I continue to remember at every time and opportunity. I told them I 
still stand by my words and will take action again any time it would be required.” 
Photo: Iranian traditional music vocalist Mohammadreza Shajarian takes shots of the dam-
age caused by the devastating quake of December 2003 during his visit to the Bam Citadel 
in July 2005. 

Old Iranian Melodies Festival 
may boost cultural tourism
The managing director of Iran’s Music House said that the Old Iranian Melodies Festival 
could boost cultural tourism in the country. 
“Having a variety of different cultures is one of attractions of the East, particularly Iran,” 
said Mohammad Sarir on Sunday in press release published by the Public Relations Office 
of the festival. 
“The variety is very important for tourists and can be used as a factor to develop cultural 
tourism in the country,” he added. 
The first edition of the Old Iranian Melodies Festival, sponsored by the Ganjnameh Tour-
ism-Cultural Complex, is scheduled to be held from June 30 to July 3 at the Ganjnameh 
ancient site in Hamedan. 
“Folk music of every society is a part of its national identity and due to this fact, the Gan-
jnameh Tourism-Cultural Complex has invested in this field,” Sarir said. 
A wide repertoire of songs will be performed during the event by six bands from the re-
gions of Lorestan, Bushehr, Kermanshah, Fars, and Azarbaijan. 
“Fortunately, the entries have brilliant backgrounds and can impress the audiences with 
their performances, which will inspire a certain amount of nostalgia,” Sarir stated. 
Located five kilometers southwest of Hamedan, the Ganjnameh site is home to an ancient 
inscription, which has been carved in two sections on a granite rock of the Alvand Moun-
tain. The inscription on the left of the rock was created during the reign of Darius I (521-
485 BC) and the one on the right was ordered by Xerxes I (486-465 BC). 
Both sections, which have been written in cuneiform in the three ancient languages of Old 
Persian, Neo-Babylonian and Neo-Elamite, start with praise of Ahura Mazda and describe 
the lineage and deeds of the Achaemenid kings 

 Art & Culture

“Whisper” portrays 
director’s spirit
The award winning director of “Whisper with the Wind”, Shahram Alidi 
told Mehr News agency that despite its theme this movie portrays his soft and tender spir-
it.  “Whisper with the Wind” was produced by an Iranian crew in the Kurdistan region of 
Iraq. The movie was an entry in the In-
ternational Critics’ Week section of the 
62nd Cannes Film Festival and scooped 
three awards. 
“I made this movie as an Iranian film-
maker and the Kurdistan Ministry 
of Culture agreed to underwrite the 
project, but the film bears Iranian poeti-
cal views,” Alidi told MNA. 
The central theme of the story dates 
back to the time of Saddam Hussein’s 
regime and the film had to be shot in the 
Kurdistan region. Alidi said that several 
reviews were written on the movie re-
garding it a film which depicts a beauti-
ful oriental image of death. 
The awards handed to the film contained 
the US$10,600 cash prize sponsored 
by the Main Fund of Social Activities 
(CCAS), awarded by the Association of Independent Cinema for Distribution (ACID). 
Other awards included the Ofaj/TV5 Monde prize, (VERY) Young Critic Award by a 
jury of 32 French and German high school students and the Regarde Jeunes prize by a 
jury of seven young film buffs. Alidi’s debut film is about a postman who has traveled 
throughout the mountainous villages of the Iraqi Kurdistan region, delivering messages 
for many years. One day, a partisan commander asks him to make a recording of his new-
born baby’s first cry. The postman sets off to find the army commander in the village but 
learns that all the children in the area, as well as the commander’s pregnant wife, have been 
evacuated to a far off valley. He sets off to find them. “Whisper with the Wind” has been 
picked up for international sales by UMedia. Turaj Aslani is the film’s cinematographer. 
Sound recording is by Asgahr Abgun and the soundtrack composed by Reza Delpak 
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Culture

Qobadi Wins Cannes Special Prize
   
Iranian renowned director Bahman Qobadi has won the Cannes’ Un Certain Regard Special Jury Prize ’Ex-aequo’.
According to ISNA, Qobadi received the prize for ’Nobody Knows about the Persian Cats’ that opened the Un Certain Regard section 
on May 14.
The film is a story about Iran’s underground music and two young 
Iranians who want to make a music band.
Un Certain Regard 2009 featured 20 films from 24 directors hailing 
from 20 different countries.
Iranian director Shahram Alidi’s Kurdish drama ’Whisper With the 
Wind’ also won three awards at the 48th Critics’ Week at Cannes 
this week.
The film scooped the $10,600 cash prize sponsored by the Main 
Fund of Social Activities and awarded by the Association of Inde-
pendent Cinema for Distribution.
It also won the Ofaj/TV5 Monde prize, awarded by a jury of 32 
French and German high school students, and the Regarde Jeunes 
prize, given by seven young film buffs.
Meanwhile, the Time magazine has announced the renowned Ira-
nian director Abbas Kiarostami’s ’Taste of Cherry’ as one of the 10 
top films in the International Cannes Film Festival history. 
’Taste of Cherry’ and the Japanese Shohei Imamura’s ’The Eel’ 
shared the 1997 Cannes Golden Palm. 

Stolen copy of 
Avicenna’s “Canon of 
Medicine” recovered
A team of experts from the Hamedan Cultural 
Heritage, Tourism and Handicrafts Depart-

ment has verified the authenticity of the book, 
Hamedan Cultural Heritage Guards com-
mander General Abbas Nazari told the Persian 
service of CHN. 
No further details have been released by the 
Hamedan police, he said. 
Hamedan Governor Ali-Akbar Famil-Karimi 
also confirmed the report during a short inter-
view with the MNA and said that more details 
will soon be announced in a press conference. 
A rare copy of the book “The Canon of Medi-
cine” written by Avicenna, the Iranian physi-
cian and the most famous and influential of 
the philosopher-scientists of Islam, was stolen 
from a museum adjacent to his mausoleum in 
Hamedan. 
The report was announced last week by a jour-
nalist during a press conference attended by 
the Hamedan Cultural, Tourism and Handi-
crafts Department Director Asadollah Bayat. 
Bayat unavoidably confirmed the story after he 
was asked about the accuracy of the report. 

Michael Moore wants to 
screen “About Elly” at 
Traverse City Film Festival
Michael Moore wants to screen Iran's “About Elly” at the fim festival in his home 
town in the U.S. state of Michigan. 

Moore, who is the founder of the Traverse City Film Festival, has asked director 
Asgahr Farhadi for permission to screen his movie “About Elly” at the 5th edition 
of the event, which will run from July 28 to August 2. 

“About Elly” recently won the top prize at the Tribeca Film Festival which was held 
in April in Manhattan. It also captured a Silver Bear for director Farhadi at the 59th 
Berlin film festival in February. 

The award-winning movie will be heading to several other festivals including the 
Seattle Film Festival, opening May 23, and Romania’s Transylvania International 
Film Festival, opening in late May. It will also go on screen at the Sydney Film Fes-
tival in June. 

“About Elly” tells the story of middle class Iranians whose trip to the Caspian Sea 
turns into a tragedy as they try to uphold their social customs. 
Shahab Hosseini, Golshifteh Farahani, Taraneh Alidusti, Merila Zarei, and Mani 
Haqiqi are the stars of the cast 
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