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وقتی اقتصاد یخ می زند
آنچه امروزه در جهان در مورد اقتصاد پیش آمده و آن را بحران می نامند ناشی از 
عوامل متعددی است که باعث پدیدار شدن آن گشته است و اینکه این عوامل تا چه 
حد باعث بحرانی شدن اقتصاد شده مورد توجه قرار گرفته است و آیا این بحران به 

دلیل رعایت نکردن اصول اقتصادی و بی توجهی به پیشینه این علم نیست؟
آنچه امروزه در جهان در مورد اقتصاد پیش آمده و آن را بحران می نامند ناشی از 
عوامل متعددی است که باعث پدیدار شدن آن گشته است و اینکه این عوامل تا چه 
حد باعث بحرانی شدن اقتصاد شده مورد توجه قرار گرفته است و آیا این بحران به 

دلیل رعایت نکردن اصول اقتصادی و بی توجهی به پیشینه این علم نیست؟ 
تزریق  با  جهان  است؟  نشده  جاری  بحران های  باعث  آن  ناکامل  کردن  رعایت  آیا 
میلیاردها دالر پول باالجبار به دنبال حل مشکل پیش آمده است، مشکلی که هنوز به 
سراشیبی نیفتاده و همچنان امواج خود را بر پیکره ساختارهای اقتصادی می کوبد و 

آنان که آن را پیش بینی می کردند ضرر کمتری دیدند و در فکر بهبود آن هستند.

مناسب  راهکارهای  و  نیست  مشکل ساز  اندازه  این  تا  خود  نوبه  به  اقتصاد  اصوال 
شرایط خود را دارد و درست رعایت نکردن آن باعث بروز بحران به صورت پی در 

پی خواهد شد؛ به گونه ای که اثر نامناسب قبلی به بعدی انتقال می یابد و....
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز 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 کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانيد خسارت دریافت کنيد.

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 توانيد خسارت دریافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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هفته نامه ِپرشين

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

صفحه آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
همکاران:

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

امور بازاریابی: خانم هاله
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشين

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

این نشریه ارسال نمایند:

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

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

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

نویسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر

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

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

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

 امور آگهی ها و تبليغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

از چين و ما چين
بیش از بیست سال پیش در »میدان تیان آن من« پکن، با نقش آفرینی جنبش دموکراسی چین، در حدود صدهزار 
دانشجو در اعتراض به فساد دولتی، ضعف اقتصادی و سرکوبهای حزب کمونیست این کشور قیام 
کردند. آنها در اعالمیه خود اذعان و تأکید داشتند که قصدشان براندازی حکومت نیست بلکه خواستار 
اصالحات در حزب کمونیست هستند. این قیام نهایتًا با دخالت ارتش و کشتار بیش از سه هزار نفر 
سرکوب شد. امروزه چین تحت حکومت همان حزب کمونیستی به چنان ابرقدرتی در جهان بدل شده 
است که غرب را ناچار به تقبل هزینه های سنگین برای مهار آن می کند. کشوری مانند انگلستان که 
نبض اقتصادش در تجارت می تپد، با آنکه توانسته تکلم کردن به زبانش را به دنیا تحمیل کند، اکنون 
نسل نوپایش را به آموختن زبان چینی تشویق می کند تا بتواند از تجارت جهان فردا سهمی داشته 
باشد. تنها چیزی بنا به تعاریف سنتی، درباره حکومت چین چندان قابل باور نیست، کمونیستی بودن 

آن است.

حضور بی خبر و ناگهانی آقای احمدی نژاد در مجلس در ماه های گذشته و تهدید نمایندگان به باز پس گیری 
الیحه هدفمندسازی یارانه ها در صورت الحاق آن به الیحه بودجه، حتی گفته های وی در دیدار با رهبر انقالب 
که خود در سخنرانی اش در مجلس به آن اشاره می کند، مصادق عینی دیکتاتوری است که پیش از این فقط از 

رضاخان نقل شده است و به نظر می رسد که از احاطه رهبری نیز خارج باشد

 حذف کامل یارانه ها که آقای احمدی نژاد بر اجرای آن اصر می ورزد، در واقع بیرون کشیدن غده سرطانی 
اقتصادی  دارد ولی زمینه ساز سالمت  به همراه  اگرچه درد شدیدی  ایران است؛  اقتصادی  کالبد  از  بدخیمی 
خواهد شد. این در حالی است که مجلس با طرح دو فوریتی خود برای کاهش زمان بازنگری حکم محکومین 
به محاربه، از بیست روز به پنج روز، در واقع در حال برپایی  گیوتین برای مخالفان و معترضان به دولت در 

میدان شهر است.
آیا این دیکتاتوری مانند نمونه های اخیر قرن حاضر منجر به شکل گیری تحوالت مهمی در ایران 
خواهد شد، به گونه ای که بتواند در آینده ای نزدیک در جایگاهی که امروز چین ایستاده، بایستد؟ در 
حالیکه میدانیم انشقاقی که امروز در ساختار نظام ایران بحران ساز شده است در نظام کمونیستی 
چین وجود نداشت! و در صورت بقا و تداوم عملکردهای این دولت که لطمه های جبران ناپذیری به 
اعتبار و وجهه نظام وارد آورده است و علی رغم سرکوبهای شدیدی که برای حفظ اسالم و مقدسات 

دینی اعمال می کنند، آیا در آینده نیز نظام ایران نتا به تعاریف سنتی، یک حکومت اسالمی قلمداد خواهد شد؟

هفته نامه پرشین

یاد داشت هفته

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

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

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

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

مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         یکسال 60 £
لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید  و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید
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عدد 3 را در 
دقيقه نود 
بفرستيد!

برنامه تلویزیونی نود که هر هفته دوشنبه شب ها در شبکه سه تلویزیون 

دولتی ایران به بررسی فوتبال ایران می پردازد، به گواه نظرسنجی های 
در  تلویزیونی  برنامه های  پربیننده ترین  از  یکی  صداوسیما  سازمان 

ایران است.
و  پربیننده ترین  از  یکی  برنامه  این  بینندگان  این هفته،  دوشنبه شب  اما 
جنجالی ترین قسمت هایش را تماشا کردند که در آن نه تنها معترضان به 
انتخابات خودنمایی کردند، بلکه مدیر ورزشی دولت خاتمی نیز کارنامه 

چهارساله فوتبال در دولت احمدی نژاد را به تیغ نقد کشید.
»عدد 3 را بفرستید«

معترض  شهروندان  گوشی  روی  پیامک هایی  دوشنبه  روز  صبح  از 
با  که  می گشت  دست به دست  خردادماه  ریاست جمهوری  انتخابات  به 
نشان دادن  برای  می کرد  دعوت  آنان  از  متنوعی  کلمات  و  جمله بندی 
اتحاد جنبش سبز، دوشنبه شب در مسابقه تلفنی برنامه نود گزینه سوم 
را انتخاب کنند. در برخی از این پیامک ها هم از مخاطبان صرفا خواسته 

شده بود به گزینه آخر رای بدهند.
آن،  طی  که  است  پیامکی  مسابقه  نود،  برنامه  ثابت  بخش های  از  یکی 
سوالی برای مخاطبان برنامه طرح می شود و از آنان خواسته می شود 

پاسخ موردنظرشان را در قالب پیامک به شماره برنامه بفرستند.
اطالع رسانی در این باره به پیامک های تلفن همراه محدود نشد و روی 
وب و به خصوص وب سایت های اجتماعی و وب 2.0 نیز به گستردگی 
تبلیغ شد و از معترضان به انتخابات خواسته شد با مشارکت خود، نود 

را »سبز« کنند.
در همین حال برخی نیز بدبینانه به این دعوت نگاه می کردند و از جمله 
به سود مادی شرکت همراه اول از این دعوت اشاره می کردند. برخی 
تلفن های  شماره  از  بعدی  سوءاستفاده های  امکان  به  نسبت  نیز  دیگر 

همراه معترضان به انتخابات هشدار می دادند.
75 درصد برای سبز ها

طرح  و  نود  این هفته  برنامه  تاخیر  با  و  دیرهنگام  آغاز  با  حال  این  با 
سوال سه گزینه ای برنامه، آمار گزینه سوم با فاصله ای قابل توجه باال 
می رفت. سوال برنامه از مخاطبانش این بود که دلیل افت فوتبال ایران 
کدام گزینه است: 1. ضعف مدیریت، 2. ضعف مربیان، 3. خداحافظی 

نسل طالیی فوتبال.
با وجود تاکید چندباره کارشناس های برنامه بر درستی گزینه اول، میله 
گزینه سوم در نمودار برنامه به سرعت باال رفت و در طول برنامه بین 
70 تا 80 درصد در نوسان بود و عاقبت در پایان برنامه با جمیعیت 

بیش از یک میلیون نفر، میله گزینه سوم 75درصد از پاسخ ها را به خود 
اختصاص داد.

برخی از کسانی که این برنامه را تماشا کرده اند می گویند شمارش آرای 
گزینه سوم از میانه برنامه  متوقف شده بود و تا پایان برنامه همچنان 

آمار این گزینه ثابت ماند.
به این ترتیب در حرکتی که از صبح روز دوشنبه آغاز شد و در ساعاتی 
انتخابات  نتایج  به  معترضان  کرد،  پیدا  ادامه  دوشنبه شب  تا  محدود 
از شماره ها،  احتمال سوءاستفاده  نگرانی ها درباره  با وجود  توانستند 
در یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیون دولتی ایران، خود را به 

رخ مقامات بکشند.
رییس فوتبال دولت خاتمی در استودیوی نود

اما جنجالی بودن برنامه شب گذشته نود به این رقابت پیامکی محدود 
نشد. در نیمه دوم این برنامه، محمد دادکان، رییس فدراسیون فوتبال 
انتقادهای  به  تا  آمد  استودیو  به  خاتمی،  محمد  سید  دولت  در  ایران 

مجری-کارشناس نام آور برنامه نود، عادل فردوسی پور، پاسخ دهد.
رد  ایران  فوتبال  بر  مدیریت  نحوه  درباره  دادکان  صریح  انتقادهای 
دولت احمدی نژاد، حس و حالی گرم تر به نود این هفته داد. او از جمله با 
مقایسه رقم قراردادهای مربیان تیم های فوتبال ایران در دوره مدیریتی 
خود و دوره مدیریتی محمد علی آبادی در دولت نهم، به تفاوت کالن این 

مبالغ اشاره کرد که تا 20 برابر افزایش داشته اند.
از  و  دانست  زیاد  خیلی  مربیان  برای  را  دستمزدها  این  دادکان، 

»ریخت وپاش«های حوزه فوتبال ایران به شدت انتقاد کرد.
عنوان  به  قطبی  افشین  و  دایی  علی  با  قراردادبستن  گفت  همچنین  او 
سرمربی تیم ملی در جهت سوءاستفاده دولت از محبوبیت این دو چهره 

بوده است.
افتخار به اخراج از دولت احمدی نژاد

دادکان در بخشی از صحبت هایش گفت: من اگر بمیرم، به این سه چیز 
افتخار می کنم: اول این که تیم ملی فوتبال را به جام جهانی بردم. دوم 
این که از جناب آقای خاتمی نشان لیاقت گرفتم. و سوم این که در دوره 

آقای علی آبادی اخراج شدم.
دادن«  ـُد  »ک را  آن  دادکان،  اظهارنظر  این  به  واکنش  در  فردوسی پور 

خواند و گفت: شما که دیگر حرف خودتان را زدید.
از  انتقاد  در  همچنین  هشتم،  دولت  در  ایران  فوتبال  فدراسیون  رییس 
نحوه مدیریت باشگاه های فوتبال ایران، به برکناری 12 مربی لیگ برتر 
در یک ساله گذشته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر باشگاه ها به جاي 

این که در اختیار پیش کسوت های فوتبال باشد، در دست مدیران صنعتی 
و یا یک عده سپاهی است.

به این ترتیب این مدیر ورزشی »دولت اصالحات« از فرصت برنامه نود 
برای دفاع از سابقه مدیریتی خود و پاسخ دادن به نقدهای مطرح شده 
در چهار سال گذشته از سوی مدیران ورزشی دولت احمدی نژاد بهره 

گرفت.
دادکان پا جای پای صفایی فراهانی گذاشت

دو سال پیش و در دوشنبه شب 3 دی ماه سال 86 نیز یک مدیر ورزشی 
دولت  ورزشی  مدیران  رسانه ای  مصاف  به  خاتمی،  دولت  از  دیگر 

احمدی نژاد رفت.
انتقالي  کمیته  رئیس  عنوان  به  فراهانی  صفایی  محسن  برنامه  آن  در 
فدراسیون فوتبال و نماینده فیفا در این کمیته، درباره مباحث مطرح شده 
واکنش  با  که  کرد  صحبت هایی  فیفا  و  ایران  فوتبال  فدراسیون  بین 

مدیران دولتی روبه رو شد.
با  تلویزیونی اش  مناظره   در  احمدی نژاد  محمود  بعد  نیم  و  سال  یک 
که  کسانی  از  یکی  عنوان  به  فراهانی  صفایی  از  موسوی،  میرحسین 
پرونده تخلف اقتصادی دارد نام برد و پس از انتخابات نیز او بازداشت 
اظهارات  همین  خاطر  به  که  باشد  شکایتی  پاسخ گوی  شاید  تا  شد 

احمدی نژاد، علیه او در دادگاه ثبت کرده بود.
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زیرذره بين
 کاهش 700 هزار نفري فعاالن 

اقتصادي؛ 
سازمان امور مالیاتي کشور در قالب پروژه کد اقتصادي اقدام به سرشماري 
فعاالن اقتصادي کشور کرد. به گزارش خبرآنالین نتایج بررسي پرونده ثبت 
شده فعاالن اقتصادي کشور که از سوي سازمان امور مالیاتي انجام شده، 
نشان مي دهد از مجموع یک میلیون فعال اقتصادي ثبت شده در کشور تنها 
300 هزار مورد در حال حاضر فعال هستند و 700 هزار فعال اقتصادي که 

اقدام به ثبت شرکت کرده بودند، دیگر فعال نیستند.

 اهانت به صالح نيست؛
 »امروز« نوشت آیت اهلل دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان 
رهبري در نامه یي عنوان کرد اهانت به هیچ شخصي را صالح نمي داند و 

راه صحیح تخریب و شکستن حرمت افراد نیست.

 ممنوعيت توزیع روزنامه هاي 
اصالح طلب 

 از توزیع روزنامه هاي اصالح طلب در وزارت صنایع و معادن جلوگیري 
به روابط عمومي وزارت  ارسال دستورالعملي  به گزارش سالم طبق  شد. 
صنایع و معادن، توزیع روزنامه هاي اصالح طلب در این وزارتخانه ممنوع 
کارکنان  براي  ایران  و  کیهان  نظیر  دولتي  هاي  روزنامه  فقط  و  اعالم شد 

وزارت صنایع ارسال مي شود.

 خروج یکي از فرزندان بن الدن؛ 
منابع نزدیک به خانواده اسامه بن الدن به العربیه نت گفتند مقامات ایران به 
یکي از فرزندان اسامه بن الدن اجازه داده اند تهران را ترک کند. بر اساس 
این گزارش »بکر« 15 ساله فرزند اسامه بن الدن پس از موافقت ایران تهران 

را به مقصد دمشق ترک کرد.

 فشار بر مسيح مهاجري
 شنیدیم فشارها روي »مسیح مهاجري« براي ترک مدیرمسوولي روزنامه 
جمهوري اسالمي بار دیگر تشدید شده است. به گزارش سالم پس از تذکر 
معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به روزنامه جمهوري اسالمي در پي درج 
بیانیه شماره 17 مهندس موسوي، مدیرمسوول این روزنامه تحت فشارهاي 

گسترده یي قرار گرفته است تا مسوولیت را ترک کند. 

 تمدید تعليق آیين نامه وکالت؛
 شنیدیم در دیدار هیات مدیره کانون وکالي دادگستري با رئیس قوه قضائیه 
با تمدید تعلیق اصالح آیین نامه کانون وکالي دادگستري مصوب سال 1334 
که مورد انتقاد وکالي دادگستري بود موافقت شده است. به نظر مي رسد 

رئیس قوه قضائیه در انتظار تصویب قانون جامع وکالت است.

 تکذیب دستگيري شهرام ناظري؛
 روز گذشته خبري مبني بر بازداشت شهرام ناظري در فرودگاه امام 
پس از بازگشت از دوبي روي خروجي برخي از سایت هاي خبري 
قرار گرفت اما پیگیري ها  از منابع آگاه خبر دستگیري این خواننده 
را تکذیب کرد. شنیده ها حاکي از آن است که او در فرودگاه توسط 
حراست مورد سوال و جواب قرار گرفته است و امکان ادامه سوال و 
جواب ها وجود دارد. هنوز دلیل این پرس و جو ها ذکر نشده است.

 زمان دادگاه نوراني نژاد؛
 اولین جلسه دادگاه حسین نوراني نژاد رئیس کمیته اطالع رساني 
برگزار مي  انقالب  دادگاه  ماه در شعبه 28  جبهه مشارکت 27 دي 
شود. به گزارش نوروز موارد اتهامي وي مربوط به سایت نوروز و 
مراسم مذهبي حسینیه دارالزهرا عنوان شده است.همچنین شنیدیم 
»سعید حائري« فرزند سیدمحمد حائري عضو شوراي مرکزي حزب 
اعتماد ملي بیش از 10 روز است که در بازداشت به سر مي برد و 
هنوز با خانواده خود تماسي نداشته است. همچنین »سورنا هاشمي« 

و »علیرضا فیروزي« از فعاالن دانشجویي نیز بازداشت شده اند.

 یک نامه به الریجاني؛
»صادق  به  یي  نامه  در  مهرگان«  »کیوان  برادر  مهرگان«  »ساالر   
الریجاني« رئیس قوه قضائیه خواستار اقدام وي براي مشخص شدن 
محل نگهداري این روزنامه نگار بازداشتي و تعیین تکلیف پرونده او 

شد.

کيهان ؛ نامه هایي در راه است؛ 
به  یي  نامه  انتشار  از علما در حال  داد جمعي  روزنامه کیهان خبر 
مقام معظم رهبري هستند. این روزنامه در گزارشي نوشت پروژه 
از  ملي و خروج کشور  با محوریت ضرورت آشتي  یي  یي رسانه 
وضعیت فعلي کلید خورده است و یک گام آن انتشار نامه یي دیگر 
و درخواست تشکیل چیزي شبیه شوراي حکمیت یا شوراي آشتي 

ملي خواهد بود.

اخراج روحانيون از امارات؛
 تابناک از برخورد امارات با روحانیون، مبلغان و مداحان ایراني و 
اخراج آنها خبر داد. این سایت به نقل از حجت االسالم والمسلمین 
ایام محرم از کشور امارات اخراج شده است،  مسعود عالي که در 
الورودي تعدادي از روحانیون، کلیه کتاب  نوشت؛ عالوه بر ممنوع 
نیز  اخیر  سال  دو  در  امارات  به  اعزامي  روحانیون  از  برخي  هاي 
ضبط شده است. وي همچنین گفته است ویزاي محسن طاهري از 
مداحان با شش روز تاخیر صادر شد و نیمي از مراسم محرم مسجد 

امام حسین)ع( در امارات بدون مداحي برگزار شد.

مقررات تحقيرآميز؛ 
مقامات فرودگاهي امریکا اعالم کردند مسافران 14 کشور جهان که 
قصد ورود به امریکا را دارند باید بازرسي ویژه شوند. به گزارش 
عربستان،  پاکستان،  کوبا،  ایران،  »رویترز«،  از  نقل  به  و  »تابناک« 
سوریه، یمن، لبنان و سومالي کشورهاي شاخص این تصمیم بوده 
و به نظر مي رسد این تصمیم ایاالت متحده با واکنش هاي اعتراض 
آمیزي از سوي کشورهاي یادشده مواجه شود.و از این پس تمامي 
ویژه  یگان  توسط  امریکا  خاک  در  گذاشتن  پاي  از  پیش  آنها  اتباع 

مستقر در فرودگاه هاي امریکا بازرسي خواهند شد.

اعالم جرم عليه فاطمه رجبي 
اعالم جرم  الهام  فاطمه رجبي همسر غالمحسین  علیه  ؛ خبر رسید 
شده است. به گزارش لحظه نیوز یک منبع مطلع در این مورد گفت؛ 
پس از هشدار قاطع مبني بر آنکه »توهین به رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام« را بدون شکایت پیگیري کرده و علیه توهین کنندگان 
اعالم جرم مي کنیم، خانم رجبي همسر آقاي الهام باز هم به نوشته 
هاي خود علیه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني ادامه داد. به همین دلیل 
این موضوع  بررسي  و  حال رسیدگي  در  تهران  قضایي  مسووالن 
مي  اعالم  زودي  به  الهام  آقاي  همسر  علیه  جرم  اعالم  و  هستند 

شود. 

 تداوم بازداشت ها؛
 در خبرها آمده است »محمدرضا تاجیک« معاون مرکز بررسي هاي 
شهید  دانشگاه  استاد  خاتمي،  دولت  جمهوري  ریاست  استراتژیک 
بازداشت  چهارشنبه  روز  از  موسوي  میرحسین  مشاور  و  بهشتي 
شده است. همچنین روزبه کریمي روزنامه نگار به همراه همسرش 
فروغ میرزایي وکیل دادگستري شنبه شب دستگیر شدند. از سوي 
آزادي، محسن محققي  نهضت  دفتر سیاسي  امیر خرم عضو  دیگر 
داماد مهندس بازرگان و سارا توسلي دختر محمد توسلي نیز دیروز 

بازداشت شدند.

 تبدیل قرار موسویان؛ 
قرار بازداشت سیدابوالفضل موسویان به وثیقه تبدیل شد. به گزارش 
و  مدرسین  مجمع  اجرایي  دبیر  موسویان  سیدابوالفضل  »امروز« 
محققین حوزه علمیه قم ظهر دیروز در تماس با خانواده خود از آنها 
خواسته است براي آزادي اش وثیقه تهیه کنند. خانواده وي هنوز از 

میزان وثیقه اطالعي ندارند.

 حکم تعطيلي مسجد قبا؛ 
تعطیلي  به  حکم  فارس  استان  تامین  شوراي  داد  خبر  کلمه  سایت 
مسجد قبا داد. این حکم در پي آن صادر شد که در هفته هاي اخیر 
مسجد قبا در شیراز مورد حمله قرار گرفته و با قطع آب، برق و گاز 
اهلل دستغیب در تماسي  عماًل تعطیل شده است. در همین حال آیت 
آرامش  مردم خواست  و  آنها  از  با اصحاب مسجد  تهران  از  تلفني 

خود را حفظ کرده و مسجد را تخلیه کنند.

 دیدار کروبي و موسوي؛
موسوي  سیدعلي  خانواده  دیدار  به  شنبه  عصر  کروبي  مهدي   
خواهرزاده مهندس میرحسین موسوي رفت. به گزارش سحام نیوز 

در این دیدار یک ساعته که میرحسین موسوي نیز حضور داشت، 
مهدي کروبي در سخناني درگذشت وي را فاجعه یي بزرگ نامید. 
همچنین میرحسین موسوي و مهدي کروبي در این دیدار پیرامون 

برخي مسائل از جمله بیانیه موسوي به گفت وگو پرداختند. 

 توهين به آیت اهلل صانعي 
در یک روزنامه؛

 روزنامه کیهان روز گذشته در صفحه 3 خود در مطلبي با عنوان 
نظرات  کرد«  تکذیب  را  صانعي  یوسف  مرجعیت  مدرسین  »جامعه 
فقهي وي را »سخیف« خواند. نویسنده کیهان در این مطلب درباره 
نظرات فقهي وي گفت؛ »صانعي طي چند سال اخیر مسائلي را تحت 
عنوان نظرات فقهي مطرح مي کرد که نه فقط کمترین ریشه یي در 
فقه نداشت بلکه در تضاد آشکار با مباني شناخته شده فقه و فقاهت 
بود. اعالم این نظرات به عنوان فتواي شرعي تعجب توام با مالمت 
بالد  سایر  و  کشور  سراسر  علمیه  هاي  حوزه  فضالي  و  استادان 
یادشده  نظرات  بودن  که سخیف  آنجا  تا  داشت،  پي  در  را  اسالمي 
بودند  فقهي  اولیه  سطوح  در  که  را  طالبي  سرزنش  و  تعجب  حتي 
نظرات  بار  مطلب چهار  این  در  کیهان  روزنامه  داشت.«  پي  در  نیز 
وي را »سخیف« و »سخیف و دم دستي« خواند و یک بار هم او را 
»سخنگوي به اصطالح فقهاي دشمنان اسالم« توصیف کرد. گفتني 
است بخش هایي از این اهانت در نسخه چاپي روزنامه حذف شده 
است، اما متن کامل آن در سایت اینترنتي روزنامه همچنان موجود 

است.

 تغيير نام ميدان سردار سازندگي؛
 نام میداني در شهر رفسنجان که به نام »سردار سازندگي« نامگذاري 
شده بود تغییر یافت.جهان نوشت؛ در پي راهپیمایي عظیم مردم ایران 
نام یکي  راهپیمایان کرماني در شهر رفسنجان  در سراسر کشور، 
مردم  گزارش،  دادند.بنابراین  تغییر  را  شهر  این  اصلي  میادین  از 
را  »سردار سازندگي«  میدان  نام  جدید  تابلویي  نصب  با  رفسنجان 
به میدان »امام حسین)ع(« تغییر دادند.هنوز از تصمیم شوراي شهر 

رفسنجان براي تغییر رسمي نام این میدان خبري در دست نیست.

 اختالف مرزي در سازمان ملل؛
به  ایران  و  اختالفات مرزي عراق  پرونده  ارجاع  احتمال  از  تابناک   
سازمان ملل از سوي بغداد خبر داد.در پي بروز برخي تنش ها در 
مرز ایران و عراق و حادثه چاه نفت در فکه یک روزنامه عربي به نقل 
از مقامات پارلماني عراق خبر داد پرونده مرزهاي ایران و عراق به 
سازمان ملل بازگردانده خواهد شد تا موضوع از کانال این نهاد بین 

المللي حل و فصل شود.

 مهسا حکمت بازداشت شد؛ 
مهسا حکمت روزنامه نگار و خبرنگار روزنامه اعتماد جمعه بعدازظهر 

بازداشت شد.وي همراه پدرش علي حکمت بازداشت شده است.

 بازداشت چند فعال سياسي؛ 
گزارشگران  کمیته  اعضاي  از  رحیمي  مهرداد  و  کاکایي  پریسا 
حقوق بشر روز گذشته بازداشت شدند. همچنین احمدرضا بهارلو 
از  تهران روز گذشته پس  از اعضاي ستاد میرحسین موسوي در 

مراجعه به دادگاه انقالب بازداشت شد.

 سفر عروس بن الدن به ایران؛ 
زینه یکي از عروس هاي بن الدن قرار است به زودي براي پیگیري 
کند. تهران سفر  به  آنان  هاي  خانواده  و  الدن  بن  پسران  وضعیت 
عمر  همسر  »زینه«  لندن  چاپ  االوسط  الشرق  روزنامه  گزارش  به 
پسر چهارم اسامه بن الدن رهبر شبکه القاعده اعالم کرد درخواست 

صدور روادید براي ورود به ایران را ارائه کرده است.
از  یکي  ایمان  درباره وضعیت  موجود  بست  بن  حل  همچنین  وي   
ایران  به  سفر  در  خود  اهداف  دیگر  از  را  الدن  بن  اسامه  دختران 
دانست.مقامات ایراني نیز چندي پیش اعالم کردند سفارت عربستان 
وزارت امور خارجه ایران را از حضور زني که مدعي است دختر بن 

الدن است، مطلع کرده بود.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش دوازدهم

و  زیر  بار  ها  ده  شمردیم  که  را  مواردی  این  ی  همه  اگر   
همین  آش  بدتر  ناکرده  خدای  یا  بهتر  درصدی  با  کنیم  رو 
درمان  را  اصلی  درد  تا  و  کاسه  همای  کاسه  و  است  آش 
ای  ایمان آن چنان هزینه  بر  تغییری  باشیم هر گونه  نکرده 
دربرخواهد داشت که همگی بسراییم: از طال گشتن پشیمان... 

همان طور که بارها در طول تاریخمان سراییده اییم:!!

من تعهد کرده ام که در این مقوله آن چه را که باور دارام 
هر چند توام با تلخی گزنده ی حقیقت و بالنتیجه دل آزار به 
خواننده ام عرضه کنم و در انجام این تعهد به پشتوانه سوابق 
اجتماعی ام کوچکترین دغدغه ای از هر گونه انتساب احتمالی 
خود به این یا آن به خود راه ندهم. و اما تو مخصوصا تو 
یافت  این کتاب خواهی  ای خواننده ی جوان سخنانی را در 
به  کرد.  خواهد  دار  جریحه  را  پاکت  احساسات  احتماال  که 
باورهای کهنه ات لطمه خواهد زد و برای مدتی امیدوارم نه 
غرقت خواهد  دلسردی  با  توام  باوری  نا  در  چندان طوالنی 
کرد. من مسئولیت تمامی این لطمات را شرمسارانه به عهده 
می گیرم ولی مطمئن باش که هیچ بیماری در هیچ کجای دنیا 

بدون شناخت و باور بیماری مداوا نگردیده است.
تمامی  ندارند. من  اتکاء  قابلیت  آنها  بگذر  موارد تصادفی  از 
عالئم  دادن  نشان  ها  صرف  نوشته  این  در  را  خود  سعی 
این امراض خواهم نمود اما ادعای معالجه آن  را هم ندارم. 
چه باور دارم که اگر به وجود بیماری در جامعه مان اعتقاد 
پیدا کردیم تک تک خودمان  برای خود طبیبان بسیار حاذقی 
کتاب  اگر مطالب  که  این  به  امید  با  نویسم  بود. می  خواهیم 
مقبول نظر اهل فن افتاده که آنان که بضاعت  فکری و علمی 
از  بیفتند و جماعتی  فکر  به  نیست  با من  مقایسه  قابل  شان 
اهل فن را به دور این هسته فکری گرد آورند و با شیوه های 
علمی و رایج امروزین این کار بزرگ را پی بریزند که حاصل 
آن اگر چه به نسل حاضر هم نرسد برای فرزندانمان هدیه ای 

باشد درخور تعمق و استفاده.
و بد نیست باز هم تکرار کنم این نوشته بیشتر جنبه یک درد 

دل را خواهد داشت تا یک اثر مدعی و به اصطالح تحقیقی.
درباره تقسیم بندی فصول کتاب نیز نخواسته ام و یا بهتر 
ام آن را در چارچوب آکادمیک پسند  نتوانسته  است بگویم 
طراحی کنم. شما هر چه را که خواستید خودتان پس و پیش 

کنید به هیچ جای دنیا بر نمی خورد.
یا  و  کرد  ادغام  هم  در  توان  می  را  فصول  این  از  بسیاری 
قسمتی از شرح  مربوط به هر کدام را در فصول دیگری آورد 
این مورد وسواسی  افزود در  به آن  یا فصول دیگری را  و 
بخرج نداده ام. همان طور که گفتم هدفم تنها القای ضرورتی 
علمی  تر  عمیق  تا خود  فن  اهل  و  اربابان سخن  برای  است 
تر و در هر صورت دقیق تر و مو شکافانه تر به جبران این 

کاستی برآیند.
و باالخره یکبار دیگر خود را موظف می دانم ضمن پوزش 
فراوان از هموطنانم این نکته را یادآور شوم که هر پدیده ای 
اعم از شخص دولت شهروند جامعه و یا حتی کاال و هر آن 
چیز دیگری که در فکر بگنجد الزاما دارای یک رویه ی مثبت 
یا منفی مطلق نیست... اگر در این جا شما انتقادی از جامعه 
خودمان می بینید به مفهوم عاری بودن مان از صفات ممتازه 
ام چون  ابتدا هم گفته  اما همان طور که در  ی مثبت نیست 
به اندازه کافی دیگران محاسنش را بر شمرده اند من قصد 
کردم یک کمی هم از معایبش بگویم و در این راه از کسانی که 
خدای ناکرده اعتقاد دارند جامعه ای بی نقص داریم اضطراب 
یعنی  مطلب  اصل  سر  برویم  ندهم.  راه  دل  به  تشویشی  و 

تاملی در رفتارهایمان.

همان طور که این مقدمه یاد آور شدم و تا آن جا که خود 
به یاد دارام تعداد کتاب هایی که در زمینه انتقاد از رفتارهای 
تا به حال منتشر شده واقعا بزحمت  فردی و اجتماعی مان 
که  عبید  نغز  طنزهای  از  میرسد.  دست  انگشتان  تعداد  به 
غیر مستقیم  اشارات  در  بیشتر  ادیبانمان  و  بزرگان  بگذریم 
به روحیاتمان پرداخته اند و آن هم بیشتر در قالب وعظ و 
در  کتابی  بازرگان  مهدی  مهندس  روانشاد  از  اما  نصیحت. 
دسترس هست به نام سازگاری ایرانی که به اعتبار آزادی!! 
بیش از اندازه ای که در آن موقع وجود داشته!! نه نام مؤلف 

را بر خودش دارد و نه تاریخ نگارش را.

ادامه دارد

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

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

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

groups that could be of assistance to the older people.

The project worker will have good knowledge of older people health issued, posses a relevant quali-
fication, experience of running workshops, providing advice and outreach, excellent communication 
skills and the ability to relate to people at all levels.   S/he should be a good listener and possess prob-

lem solving skills and experience of advice work.  Basic word processing and administration skills 
are required.  The Project worker will report to Iranian Association’s coordinator.

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

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

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

گزارش پنتاگون درباره ایران  
 

تهیه  )پنتاگون(  امریکا  دفاع  به دستور وزارت   گزارش مطالعاتي که 
شده، ادعا دارد »سپاه پاسداران ایران در سال 2009 به قدرت برتري 
دست یافته و این واهمه را به وجود آورده است که ایران به سمت 
نظامي شدن سوق داده مي شود.«به گزارش ایرنا خالصه این گزارش 
تحت نظر موسسه »راند« که روز سه شنبه انتشار یافته از قانونگذاران 
امریکایي درخواست دارد در بیانیه هاي خود در ارتباط با ایران دقت 
توجهات  که  نشود  داده  این فرصت  ایران  به سران  تا  کنند  بیشتري 
کنند.  دیگر معطوف  به سمت موضوعات  داخلي کشور  از مسائل  را 
واقعه  یک  منزله  به  ایران  در  اخیر  »انتخابات  گوید  مي  گزارش  این 
تاریخي براي ایران است که توسط آن در موضع اسالم گراها و سپاه 
پاسداران با توجه به سیاست هاي ایران همبستگي بیشتري به وجود 
آورده است.« »راند« که یک گروه تحلیلگر سیاسي غیروابسته به دولت 

است بر این باور است که طي یک دهه گذشته قواي نظامي ایران از 
موقعیت مستحکم تري در برقراري امنیت به عنوان یک اهرم سیاسي 
قانونگذاران  از  مذکور  مطالعات  است.  شده  برخوردار  اقتصادي  و 
امریکایي خواسته است با دقت گرایشات نیروهاي نظامي ایران را در 
ارتباط با فزوني یا کاهش ابزارهاي قدرتش پیگیري کنند؛ روابط مابین 
انقالب  از  پس  رهبران  و  راندند  بیرون  از کشور  را  که شاه  کساني 
را تحت نظر داشته باشند و حتي با به کار بردن ترفندهاي سیاسي 
بود.  ایران در دست چه کسي خواهد  آینده  دریابند هدایت »مذهبي« 
بانیان این گزارش گفته اند بر این باورند که معطوف کردن توجهات 
راحت  بسیار  ایران  براي  معمواًل  خارجي  هاي  یا سیاست  امریکا  به 
تر است تا پرداختن به مسائل داخلي کشور از قبیل نان و کره که در 
ایران نمونه یي از نگراني هاي اقتصادي مردم به شمار مي آید. این 
گزارش در نهایت به قانونگذاران امریکایي توصیه کرده به مکالمات 
موارد  ترین  در جزیي  حتي  ایران  رهبران  با  یا  ایران  به  راجع  خود 

بیشتر اهمیت دهند.  

اقدامات آنکارا براي مذاکره
 ایران و امریکا  

 
مساله  براي حل  آنکارا  دیپلماتیک  اقدامات  نوشت  ترکیه  روزنامه حریت   
به  فارس  دارد.به گزارش  ادامه  راه گفت وگو همچنان  از  ایران  یي  هسته 
نوشته این روزنامه، اگر این اقدامات به نتیجه برسد، براي نخستین بار پس 
از سال 1979، دیپلمات هاي ایراني با نمایندگان امریکایي پشت یک میز مي 
نشینند. حریت خاطرنشان کرد در آخرین روزهاي سال گذشته گفت وگویي 
جونز«  »جیمز  و  ترکیه  خارجه  امور  وزیر  اوغلو«  داود  »احمد  بین  تلفني 
مشاور امنیت ملي امریکا صورت گرفته و مساله ایران به صورت مفصل 
مورد مذاکره قرار گرفته است. این روزنامه به نقل از یک منبع دیپلماتیک 
افزود ترکیه مي خواهد این مساله از راه دیپلماتیک حل شود و همه اقدامات 
ممکن را براي دستیابي به یک راه حل قابل قبول براي طرفین در خصوص 

مساله ایران انجام خواهد داد.  

»رضوي فقيه« 22 دي در دادگاه  
 

 وکیل مدافع سعید رضوي فقیه از برگزاري دادگاه موکلش در تاریخ 22 
دي ماه در شعبه 15 دادگاه انقالب خبر داد. نعمت احمدي در گفت وگو با 
ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد؛ پیش از این 16 دي ماه براي رسیدگي به 
پرونده موکلم از سوي شعبه 15 دادگاه انقالب تعیین شده بود که به دلیل 
این درخواست از سوي دادگاه  کسالت موکلم درخواست استمهال شد و 
با  دیگري موکول شد. وي  به وقت  قرار گرفت و رسیدگي  پذیرش  مورد 
بیان اینکه موکلم در مورد حوادث پس از انتخابات داراي پرونده یي نیست، 
ابراز داشت؛ اتهاماتي که در این پرونده مطرح است پیش از این رسیدگي 
شده بود و موجبي براي رسیدگي مجدد نیست البته چون بخشي از پرونده 

سابق در زمان رسیدگي به پرونده یي که منجر به صدور راي شد باقي 
مانده بود، این پرونده مفتوح شده است.  

 تذکر به مشایي به خاطر عکس

 با هدیه تهراني  
 

 تذکر کتبي یکي از نمایندگان به رئیس دفتر احمدي نژاد از نکات جالب توجه 
جلسه دیروز مجلس بود. چنان 
به  نسبت  نمایندگان  از  یکي  که 
رحیم  اسفندیار  عکس  انتشار 
یکي  تهراني  هدیه  با  مشایي 
ایران  سینماي  بازیگران  از 
خبري  هاي  سایت  برخي  در 
دیگر  داد.یکي  تذکر  مجالت  و 
علني  جلسه  هاي  حاشیه  از 
رسایي  حمید  نطق  نیز  دیروز 
از  پس  که  بود  تهران  نماینده 
تذکر چند باره امیدوار رضایي 
درباره اتمام وقت نطق رسایي 
پایان  به  با  مجلس  نماینده  این 
اینکه  از  خود  سخنان  رساندن 
چندین تذکر درباره اتمام وقت 
نطق به وي داده شد، انتقاد کرد 
به  تنها چهار خط دیگر  و گفت 

پایان نطقش باقي مانده بود.به گزارش مهر امیدوار رضایي هم در پاسخ به 
این انتقاد رسایي گفت؛ بنده تنها به شما درباره اتمام وقت نطق تان تذکر 
نداده ام. من به همه دوستاني که وقت شان به اتمام برسد با احترام تذکر 

مي دهم. شما هم نباید با عبور از وقت نطق تان تخلف کنید.  
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مرکل قدرتمندترین زن اروپا  
 

 مجله تایم، صدراعظم آلمان را به عنوان قدرتمند ترین زن اروپا 
آلمان،  صدراعظم  مرکل  آنگال  نوشت؛  تایم  مجله  کرد.  معرفي 
شخصیت محبوبي است و همچون اوباما شناخته شده است. تایم 
پیشتر نیز مرکل را به عنوان قدرتمندترین زن جهان معرفي کرده 
در حالي که صدراعظم  آلماني دي ولت،  به گزارش نشریه  بود. 
آلمان در داخل آلمان به ضعف مدیریت ائتالف سیاه- زرد )احزاب 
متهم  آزاد(  دموکراتیک  و  مسیحي  دموکرات  مسیحي،  سوسیال 
اروپا  زن  قدرتمندترین  عنوان  به  را  وي  اکنون  تایم  مجله  است، 
مدت  کوتاه  کار  با  آلمان  تایم،  مجله  گزارش  به  کند.  مي  معرفي 
روي مساله بیکاري کمي که در این کشور وجود دارد توانست با 
بحران اقتصادي کنار بیاید و از بدهي هاي جدید و انبوه نیز خبري 
نیست. در مجله تایم آمده است؛ روش مرکل در اعمال قدرت که 
ترکیبي از پراگماتیسم، لیبرالیسم سوسیالیستي و اقرار به مبارزه 
با تغییرات جوي است، مناسب کشوري همچون آلمان است که طي 
دهه هاي اخیر آموخته است بدون جلب توجه، آرام و البته بزرگ 

و قدرتمندانه باشد.  

6 کشته و 16 زخمي در حمله 
انتحاري در داغستان روسيه 

 
 پلیس روسیه اعالم کرد 
یک عامل انتحاري دیروز 
بمبگذاري  خودروي  یک 
مرکز  یک  در  را  شده 
قفقاز  منطقه  در  پلیس 
که  کرد  منفجر  شمالي 
این حادثه حداقل  اثر  بر 
شش مامور کشته و 16 
شدند.  زخمي  دیگر  تن 

به  داد.  رخ  داغستان  پایتخت  قلعه  ماخاچ  حومه  در  انفجار  این 
گزارش خبرگزاري آسوشیتدپرس، شامیل گسینوف رئیس پلیس 
را  شده  بمبگذاري  خودروي  انتحاري  عامل  این  گفت  شهر  این 
جلوي در این مرکز پلیس پس از آنکه پلیس از ورود او جلوگیري 
به عمل آورد، منفجر کرد. وي گفت اقدام نیروهاي پلیس در متوقف 
کردن خودرو باعث جلوگیري از فاجعه آمیز شدن این انفجار شد. 
منابع روسي افزودند؛ به دنبال این اقدام انتحاري و شدت انفجار 
به 30 دستگاه خودرو در محل حادثه خسارت وارد شد  حداقل 
این  به  واکنش  در  نیز شکسته شد.  اطراف  منازل  هاي  و شیشه 
که  روسیه  جمهوري  رئیس  مدودوف  دیمیتري  تروریستي  اقدام 
در تعطیالت 10 روزه سال جدید میالدي در شهر بندري سوچي 
این کشور به سر مي برد، خواستار تشدید تدابیر امنیتي در مناطق 
قفقاز شمالي روسیه شد. مدودوف با صدور دستوري به رشید 
نور علي یف وزیر کشور و الکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان 
فدرال امنیت )اف اس ب(، از آنان خواست تدابیر امنیتي در مناطق 
و  خرابکارانه  حوادث  از  جلوگیري  براي  روسیه  شمالي  قفقاز 
تروریستي را افزایش دهند. این در حالي است که انفجار مشابهي 
در ماه آگوست گذشته در این جمهوري رخ داد که بر اثر آن 24 

تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمي شدند. 

یمني که
 القاعده تدارک 

دیده بود 
 

در اعماق سرزمین یمن در 80 کیلومتري دره هادرامارت مناظري 
هاي  کتاب  در  کوچک  هاي  دهکده  تصاویر  به  شبیه  درست  زیبا 
به  چسبیده  اینجا  هاي  خانه  خورد.  مي  چشم  به  شابان«  »رباط 
دیواره هاي صخره یي کوه ساخته شده و مزارع ذرت و نخلستان 
ها در حاشیه دره قرار دارند. زماني »اسامه بن الدن« بر آن بود 
که اینجا در »کوهستان هاي مرتفع و کویرها«ي یمن یعني در وطن 

اجداد خود اقامت گزیده و »هواي تازه« استنشاق کند.

 در آستانه دروازه خروجي این دهکده ویرانه یي با نرده هاي به 
مرور زمان خرد شده حفاظ پنجره ها دیده مي شود که در واقع 
همان خانه آبا و اجدادي بن الدن است. »محمد« پدر اسامه در دهه 
براي   50 دهه  در  »عبداهلل«  عمویش  و  کرد  ترک  را  دهکده  این   20
اولین بار آب لوله کشي به اینجا آورد. از آن زمان تا به امروز اتفاق 
خاصي نیفتاده است جز آنکه قسمتي از این خیابان دوباره آسفالت 
و یک تابلو با اسم دهکده در اینجا نصب شده است. یمن سرزمیني 
زیبا اما فقیر و عقب افتاده و البته خطرناک است زیرا هشت سال 
ترین نسل تروریست هاي  یازدهم سپتامبر، جوان  از حمالت  پس 
اسالمگرا در اینجا »القاعده« جدید خود را بنیاد نهاده اند. تا چندي 
پیش هنوز در این مورد شک و تردیدهایي وجود داشت که البته این 
روزها و با تبلیغات پرسروصداي »القاعده شبه جزیره عربستان« 
این شک به یقین تبدیل شده است؛ »به یاري خدا، برادر قهرمان و 
شهادت طلب ما عمر فاروق عملیاتي منحصر به فرد علیه هواپیمایي 
که در حال پرواز به سوي دیترویت بود انجام داد، آن هم در روزي 
ناکام »عمرفاروق  که آنها کریسمس را جشن گرفته بودند.« حمله 
عبدالمطلب« نیجریه یي به ایرباس خطوط هوایي نورث وست امریکا 

هراسي را بیدار کرد که به زحمت خفته بود.

 نقطه تبلور این هراس نه در افغانستان و عراق که به ترتیب 68 هزار 
و 120 هزار سرباز امریکایي در آنها مستقر هستند و نه در پاکستان 
است که احتمااًل محل اختفاي بن الدن به شمار مي آید، بلکه این بار 
این نقطه تبلور در یمن قرار دارد. »ریچارد بارت« نماینده سازمان 
»القاعده شبه جزیره  گوید؛  المللي مي  بین  تروریسم  امور  در  ملل 
عربستان خط دهنده اصلي به دیگر شعبه هاي این سازمان به شمار 
مي آید.« دولت ها و سازمان هاي اطالعاتي-امنیتي کشورهاي عربي 
و به ویژه امریکا این روزها بیش از پیش حواس خود را معطوف 

به یمن کرده اند.

»علي  پرزیدنت  با  کاپس« معاون سیا  »استیفن  مه گذشته  ماه  در   
پترائوس«  »دیوید  با سفر  دیدارها  این  و  دیدار کرد  عبداهلل صالح« 
و  جوالي  ماه  در  خاورمیانه  در  امریکا  نیروهاي  کل  ستاد  رئیس 
با تروریسم در  اوباما در امور مبارزه  سفر »جان برنان« مشاور 
ماه سپتامبر ادامه یافت. در روزهاي قبل از ماجراي پرواز دیترویت، 
همکاري هاي واشنگتن و صنعا به اوج خود رسید و این دو متحد 
جدید در روز پانزدهم دسامبر حمله هاي زمیني و هوایي هماهنگي 
را علیه اردوگاه هاي احتمالي القاعده در نزدیکي پایتخت و استان 
در  ساختماني  مجتمع  یک  کریسمس  شب  در  دادند.  انجام  شابوا 
شابوا که ادعا مي شد محل جلسه احتمالي رهبري القاعده است نیز 

بمباران شد. شبکه اي بي سي امریکا خبر از این داد که جنگنده هاي 
ایاالت متحده در این عملیات شرکت داشته و دو راکت کروز شلیک 
کرده اند؛ خبري که از سوي واشنگتن تایید یا تکذیب نشد. اما آنچه 
مسلم است این است که اوباما پس از اولین عملیات به همتاي یمني 
خود تلفن کرده و به وي تبریک گفته است. ژنرال »یحیي عبداهلل« یکي 
اقدامي عجوالنه گفت؛ »حال  بلندپایه نظامي یمن هم در  از مقامات 
القاعده تمام است.« واشنگتن از سال ها پیش با ارقامي  دیگر کار 
کالن در زیرساخت هاي نظامي یمن سرمایه گذاري کرده است. این 
کمک هاي نظامي در سال 2006 ، 11 میلیون دالر بود و در سال 

2009 به 70 میلیون دالر رسید. 

یمن براي طرح هاي جهادیون نقشي مهم و کانوني دارد. این کشور 
شرق  سعودي،  عربستان  با  دار  ریشه  ارتباطاتي  تاریخي  نظر  از 
آفریقا و کشورهاي اسالمي جنوب شرقي آسیا دارد؛ مکان هایي که 
از مدت ها پیش به شدت مورد توجه شبه نظامیان اسالمگرا است. 
»باب المندب« یا همان دروازه دریاي سرخ به شدت از سوي یمن و 
سومالي کنترل مي شود زیرا روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت 
خام از این منطقه به سوي غرب مي رود. اما کشور یمن با تاریخي 
آکنده از جنگ، فقر و دولت هاي ضعیف، شرایطي ایده آل را براي 

تشکیل و جذب نیرو براي شبکه هاي تروریستي فراهم مي آورد.

یمن  با  دیگر  بار  یمن جنوبي در سال 1990  کشور سوسیالیستي 
سوي  از  که  یمن  دولت  و  دادند  تشکیل  را  متحد  کشوري  شمالي 
رهبران محافظه کار و قبیله یي شمال رهبري مي شود همواره با 
اسالمگرایان رابطه یي عادي و طبیعي داشته است. حتي امروز هم 
ترین  نزدیک  با  یي  گسترده  روابط  افغانستان  سربازان  کهنه  آن 
توان  مي  سربازان  این  جمله  از  و  دارند  صالح  پرزیدنت  به  افراد 
از »شیخ سرخ« یا همان »عبدالمجید السینادي« یاد کرد که یکي از 
قدرتمندترین مردان یمن به شمار مي آید. هرچه امریکا بر فشارهاي 
خود بر القاعده در پاکستان و افغانستان افزود، به همان نسبت یمن 
به عنوان محل فرار و آمادگي و پشتیباني براي این گروه جذابیت 
بیشتري پیدا کرد و با وجود بازداشت تعداد زیادي از کادر رهبري 
القاعده در یمن و زنداني شدن عده یي دیگر از آنها در گوانتانامو، 
روزبه روز بر تعداد اسالمگرایان جواني که به خصوص از آفریقا و 

آسیاي جنوب شرقي به این کشور آمدند افزوده شد.

 صدها جوان سومالیایي، اندونزیایي و مالزیایي در مدرسه بدنام 
را  الزم  هاي  آموزش  صنعا  در  السینادي(  به  )متعلق  »ایمان« 
فراگرفتند و در کسوت خطیباني خشونت طلب به کشورهاي خود 
بازگشتند. یمن به عنوان همسایه جنوبي عربستان محلي مناسب و 
مفید براي اعضاي شاخه القاعده عربستان به حساب مي آید، همان 
 2004 سال  در  پرسروصدا  یکسري حمالت  از  پس  که  یي  شاخه 
تحت  به شدت  المکرین«  »عبدالعزیز  یعني  آن  رهبر  کشته شدن  و 
فشار قرار گرفت. پس از آن بود که بسیاري از اعضاي این گروه از 
جمله دو زنداني آزاد شده از گوانتانامو یعني »سعیدعلي الشهري« 
العوفي« به یمن نقل مکان کردند. جالب آنکه این دو نفر  و »محمد 
کوتاه زماني پس از اتمام یک دوره به اصطالح بازپروري در ریاض 
در سال 2007 سر از یمن درآوردند و الشهري در ژانویه 2008 به 
سمت معاون رئیس شعبه هاي القاعده در یمن و عربستان منصوب 
شد. سومین شهروند سعودي »عبداهلل حسن تالي العصیري« بود که 
در پایان ماه آگوست خود را به شاهزاده »محمدبن نایف« معاون 
وزیر کشور رساند و ادعا کرد مي خواهد تسلیم شود اما در همان 
حال بمبي را در دفتر نایف منفجر کرد که بر اثر آن خودش تکه تکه 

شد اما شاهزاده جراحاتي سطحي برداشت
در  یا  شکم  درون  در  را  منفجره  مواد  العصیري  معلوم  قرار  از   .
لباس زیر خود پنهان کرده بود اما از این اقدام تروریستي به عنوان 
درآمدي بر تالش براي حمله به هواپیماي مسیر دیترویت یاد مي 
شود. بسیاري از کارشناسان علت اصلي موفقیت نسل دوم القاعده 
در حمالت خود را فروپاشي تدریجي اما مداوم یمن مي دانند. در 
سال 2007 جنگ با جدایي طلبان جنوب دوباره درگرفت و در سال 
2009 یمن شاهد آغاز دوباره جنگ داخلي با شورشیان حوثي در 
شمال بود. واشنگتن و غرب به همین خاطر یمن را چالشي جدید 
مي بینند؛ کشوري با تضادهاي قبیله یي مانند سومالي که تشدید 
جنگ علیه ترور در آن )مانند پاکستان( موجب نفرت بیشتر مردم 
از امریکا مي شود. در این میان این القاعده بن الدن است که مانند 
موارد مشابه از این وضعیت سود مي برد. اینکه رهبر القاعده چه 
خوابي براي یمن دیده، موضوعي است که معاونش »ایمن الظواهري« 

به تازگي در مورد آن گفت.

 ظواهري همان طور که زماني به پشتون هاي افغانستان مي گفت 
دهید  اجازه  »نباید  گفت؛  و  داد  قرار  فراخوان  مورد  را  یمن  قبایل 
علیه کشورهاي  که  پشتیباني صلیبیوني شود  به مرکز  تبدیل  یمن 
قرار دهید،  الگوي خود  را  مسلمان مي جنگند. مجاهدین عربستان 

همان کساني که چون خاري در چشم حاکمان هستند.« 
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افزایش تدابير امنيتي در 
فرودگاه هاي امریکا و اروپا 

 
 14 مسافران  بدني  بازرسي  تشدید  از  امریکایي  مقامات   
کشور که قصد سفر به امریکا دارند، خبر دادند. به گزارش 
امریکا  دولت  مقامات  تایمز«،  »نیویورک  امریکایي  روزنامه 
اعالم کردند شهروندان 14 کشور جهان از جمله پاکستان، 
عربستان و نیجریه هنگام سفر به امریکا در فرودگاه هاي 
خواهند  قرار  کامل  بدني  بازرسي  مورد  جهان  سرتاسر 
گرفت. این مقامات همچنین اعالم کردند شهروندان امریکایي 
و بیشتر افراد دیگري که از این 14 کشور به امریکا پرواز 
نمي کنند با تدابیر امنیتي شدیدي که پس از ماجراي تالش 
ایرالینز«  وست  »نورث  هوایي  خطوط  در  بمبگذاري  براي 
شامل  کشور   14 این  شد.  نخواهند  مواجه  شد،  اعمال 
ایران،  سوریه،  سودان،  کوبا،  نیجریه،  عربستان،  پاکستان، 
لبنان، افغانستان، الجزایر، لیبي، عراق، سومالي و یمن است. 
بر اساس این گزارش، شهروندان این کشورها هنگام سفر 
قرار  کامل  بدني  بازرسي  مورد  ها  فرودگاه  در  امریکا  به 
گرفته و وسایل همراه آنان به دقت مورد بررسي قرار مي 
گیرد. در این بازرسي دستگاه هاي اسکنر مخصوص، بدن 
مسافران را بررسي خواهد کرد. پیش از این نیز نخست وزیر 
اسکنر  به  کشور  این  هاي  فرودگاه  شدن  مجهز  از  انگلیس 
هاي بازرسي در آینده یي نزدیک خبر داده بود. در حالي که 
بحث افزایش تدابیر شدید امنیتي در فرودگاه هاي اروپا به 
یکي از موضوعات جنجال برانگیز امنیتي تبدیل شده است، 
انگلیس نیز قرار است فرودگاه هاي خود را به اسکنر هاي 
بازرسي مجهز کند. به گزارش پایگاه اینترنتي دي ولت، اولین 
دستگاه اسکنر توسط مقامات فرودگاه انگلیس سفارش داده 
شده است. گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز در این 
ارتباط اظهار داشت؛ شبکه تروریستي القاعده از سالح هاي 
جدید  هاي  این سالح  به  نیز  ما  و  کند  مي  استفاده  جدیدي 
پاسخ مي دهیم. براون با اشاره به تالش نافرجام براي حمله 
به هواپیماهاي امریکا در فرودگاه دیترویت گفت؛ نوع جدیدي 
از مواد منفجره وجود دارد که ماشین هاي معمولي توانایي 
این  بر  به گزارش دي ولت، عالوه  ندارند.  را  آن  شناسایي 
در آلمان نیز مسافران آلماني به زودي شاهد به کارگیري 

اسکنر در فرودگاه هاي این کشور خواهند بود. 
 

  کشته شدن چهار سرباز امریکایي و 
یک انگليسي در افغانستان 

  نیروهاي تحت امر ناتو اعالم کردند، چهار سرباز امریکایي 
بر اثر انفجار یک بمب جاده یي در جنوب افغانستان کشته 
ناتو  امنیت  برقراري  به  کمک  المللي  بین  نیروهاي  شدند. 
اثر  بر  سربازان  این  کردند  اعالم  یي  بیانیه  طي  )ایساف( 
انفجار یک بمب جاده یي دست ساز کشته شدند. به گزارش 
انفجار  یک  در  انگلیسي  سرباز  یک  همچنین  سي  بي  بي 
افغانستان  جداگانه در استان هلمند کشته شد. خشونت در 
به باالترین سطح خود از زمان سقوط طالبان در سال 2001 
تلگراف،  دیلي  روزنامه  گزارش  به  همچنین  است.  رسیده 
وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد سرباز انگلیسي هنگام گشت 
است.  شده  کشته  هلمند  استان  در  نادعلي  منطقه  در  پیاده 
نظامي  پرسنل  شمار  انگلیسي،  سرباز  این  شدن  کشته  با 
انگلیسي کشته شده در افغانستان از زمان شروع جنگ در 
سال 2001 به 246 نفر رسید. این اخبار در حالي است که 
وزیران  اعتماد  راي  موضوع  درگیر  افغانستان  روزها  این 
است.  افغانستان  جمهور  رئیس  کرزي  حامد  پیشنهادي 
رئیس جمهور افغانستان دیروز طي فرماني به منظور تکمیل 
تعطیالت  افتادن  تعویق  به  خواستار  خود،  کابینه  اعضاي 
بر  که  کرزي  فرمان  این  شد.  افغانستان  پارلمان  زمستاني 
اساس ماده 107 قانون اساسي افغانستان صادر شده است، 
زمستاني  تعطیالت  شد.  ابالغ  افغانستان  پارلمان  به  دیروز 
پارلمان افغانستان از تاریخ 15دي تا اول اسفند است. الزم 
به ذکر است که پس از معرفي کابینه حامد کرزي، پارلمان 
تایید  را  پیشنهادشده  وزیر   24 از  تن  هفت  تنها  افغانستان 
راستا  همین  در  نداد.  اعتماد  راي  دیگر  به 17 وزیر  و  کرد 
 17 صالحیت  رد  درباره  گزارشي  طي  فرانسه  خبرگزاري 
از  افغانستان  جمهور  رئیس  کرزي  حامد  پیشنهادي  وزیر 
سوي پارلمان این کشور آورده است؛ در کشوري که بیشتر 
ظهور  است،  معروف  فساد  و  فقر  جنگ،  ها  قرن  وجود  به 
به حساب  خوداتکایي  مسیر  در  نوري  کارآمد  پارلمان  یک 
مي آید. رد صالحیت وزراي پیشنهادي حامد کرزي همچنین 
امیدهایي را به وجود آورده مبني بر اینکه دست کم یکي از 
سه نهاد اصلي قدرت در افغانستان )مجلس، قوه قضائیه و 

دولت( وظایف خود را جدي مي گیرد. 

2010،سال تنش های 
چين - آمریکا

جان پامفر تواشنگتن پست سوم ژانویه 

تحلیلگران و مقامات امریکایی گفتند این کشور و چین در ماههای نخست 
امسال مسیر دشواری را در پیش خواهند داشت زیرا به نظر می رسد 

واشنگتن مصمم است به تایوان سالح هایی بفروشد.
پیش بینی می شود دولت باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با فروش 
تسلیحات نظامی به ارزش چند میلیارد دالر به تایوان موافقت کند. این 
توافق تسلیحاتی شامل بالگردهای بلک هاوک ، سامانه های ضد موشکی 
به تایوان و احتماال بررسی درباره طراحی و ظرفیت تولید زیر دریایی 
از خاک خود می  ان را بخشی  تایوان است که چین  های دیزلی برای 

داند.
اوباما همچنین خود را برای دیدار با داالی الما رهبر معنوی بودائیان 
تبت که پکن وی را فردی جدایی طلب می داند اماده می کند. اوباما در 
تالش برای نشان دادن حسن نیت خود به چین سال گذشته از دیدار با 
داالی الما خودداری کرد و این اقدام وی به مهم ترین عنوان روزنامه 

ها تبدیل شد.
این نخستین بار در بیش از یک دهه بود که یک رئیس جمهور امریکا 
دیدار  با وی  واشنگتن  به  بودائیان  معنوی  رهبر  اتفاقی  زمان سفر  در 
نکرد. پیش بینی کاهش سطح روابط دو جانبه چین و امریکا در حالی 
مطرح می شود که دولت اوباما تالش می کند روابط نزدیک تری با پکن 

برقرار کند.
بن رودس معاون مشاور امنیت ملی امریکا گفت " کاخ سفید امیدوار است 
لطمه به روابط چین و امریکا محدود باشد. روابط امریکا و چین اکنون 
به تنهایی بسیار گسترده تر و عمیق تر از هر موضوع دیگری است . 
ایم که در خصوص  دو کشور اختالف هایی دارند ولی ما نشان داده 
منع   ، اقتصاد  وضع  بهبود  مانند  ای  منطقه  و  جهانی  مهم  موضوعات 
گسترش سالح های هسته ای و تغییرات اب و هوایی با یکدیگر همکاری 

می کنیم زیرا این کار به نفع طرفین است ."
در پی توافق متزلزل سیاسی امریکا با چین در خصوص تغییرات اب و 
هوایی در نشست کپنهاگ ، هنوز تنش هایی بین دو کشور در برهه ای 

حساس از زمان وجود دارد. امریکا در خصوص سه موضوع مهم بین 
المللی یعنی ایران ،کره شمالی و تجدید ساختار اقتصادی چین به شکلی 
که مردم ان بیشتر مصرف کنند و کمتر صادرات داشته باشند به کمک 

پکن نیاز دارد.

المللی انرژی اتمی درباره  اللحن اژانس بین  چین اخیرا از بیانیه شدید 
ایران حمایت کرد در عین حال پکن همچنان با تشدید تحریم ها که اوباما 
اعالم کرده است سال دو هزار و ده ان را پیگیری می کند به مخالفت 

می پردازد.

امریکا همچنین خواستار ادامه یافتن حمایت چین از اجرای تحریم ها بر 
ضد کره شمالی و فشار اوردن بر این کشور برای بازگشت به مذاکرات 

خلع سالح هسته ای است.

مقامات امریکایی اعالم کردند اطمینان دارند چین در خصوص فروش 
تسلیحات و دیدار با داالی الما واکنشی منفی نشان خواهد داد. مقامات 
جمهور  رئیس  جینتائو  هو  که  کنند  می  بینی  پیش  کم  دست  امریکایی 
چین در نشست برنامه ریزی شده سران که قرار است ماه اوریل در 

خصوص امنیت هسته ای برگزار شود شرکت نخواهد کرد.

ارتش  با  امریکا  گرفته شده  از سر  گفتگوی  است  ممکن  همچنین  چین 
خود را که یکی از اهداف اصلی کاخ سفید در خصوص پکن به شمار می 
رود متوقف کند. در خصوص هر گونه امیدواری به همکاری چین در 

افغانستان نیز تردیدهایی بوجود می اید.

تحلیلگران گفتند یکی از نشانه های اینکه واکنش چین محدود خواهد بود 
به دیدار ماه نوامبر اوباما با هو مربوط می شود. هو زمانی که درباره 

فروش احتمالی سالح های امریکایی به تایوان سخن می گفت از کلمات

" سالح های پیشرفته " استفاده کرد. مقامات امریکایی معتقدند این سخن 
تایوان خواستار  که  کند  می  اشاره  اف شانزده  جنگنده  فروند  چند  به 
دریافت انها است ولی به گفته منابع امریکایی این هواپیماها این بار در 

فهرست فروش تسلیحات به تایپه قرار ندارند.

احتمال  درباره  از وی  که  زمانی  امریکا  در  چین  ون جونگ سفیر  ژو 
 " گفت  شد  پرسیده  الما  داالی  دیدار  و  تایوان  به  تسلیحات  فروش 
بسیار  دیدار  تازه  ما  زیرا  ندهد  انجام  را  اقدامات  این  اوباما  امیدوارم 

موفقی داشته ایم."
تحلیلگران و مقامات امریکایی متوجه عرض اندام تازه چین شده اند که 

یک مقام ارشد امریکا ان را " حس پیروزی " نامیده است.
موضوع به این احساس چین مربوط می شود که بحران اقتصادی جهان 
برتری اقتصاد تحت کنترل چین و نظام سیاسی مستبدانه ان را ثابت کرد 

و نیز ثابت شد غرب بویژه امریکا در حال نزول است.
این احساس پیروزی در زمان مذاکرات نشست اب و هوایی کپنهاگ نیز 
اشکارا دیده می شد. چین در دیدارهایی که برای سطح روسای کشور 
تدارک دیده شده بود ، فقط یک معاون وزیر امور خارجه را فرستاد . 
نمایندگان چین اشکارا با همتایان امریکایی خود درگیر شدند و در زمان 
اوج این کنفرانس ، تیم امنیتی چین تالش کرد مانع از ورود اوباما و افراد 
همراه وی به نشستی شود که ون جیابائو نخست وزیر چین ریاست ان 

را بر عهده داشت.
و  المللی  بین  مطالعات  مرکز  در  چین  امور  کارشناس  گیلیزر  بونی 
راهبردی گفت " اگر چین واقعا به نزول امریکا اعتقاد دارد و اینکه چین 
به زودی به عنوان یک ابرقدرت ظاهر می شود ، چینی ها ممکن است 
این موضوع  درصدد برایند با روش هایی از واشنگتن پیشی گیرند و 

مشکالت واقعی بوجود خواهد اورد."
برخی تحلیلگران نیز معتقدند تالش دولت اوباما برای افزایش روابط با 
چین و اعالم اینکه نیاز امریکا به چین بیشتر از نیاز این کشور به امریکا 

است نیز موجب افزایش غرور چینی ها شده است.

حزب کارگر انگليس دو تکه شد 
 هم حزبی های گوردون براوون از کودتا سخن می گویند 

گوردون براوون نخست وزیری بریتانیا به دردسر افتاده است. 
درست چند ماه تا انتخابات سراسری در بریتانیا زمان باقی ست 
و  عمیق  شکاف های  شاهد  کارگر  حزب  شرایطی  چنین  در  و 
جدی ست. در تازه ترین تحوالت داخلی، دو عضو این حزب که 
پیش از این وزارت در کابینه را تجربه کرده بودند، در حرکتی 
بی سابقه خواهان رای گیری درون حزبی و مخفی در خصوص 
کاندیداتوری گوردون براوون شدند. این نمایندگان که پاتریکیا 
حزب  نمایندگان  به  نامه ای  در  دارند  نام  هون  و جوف  هویت 
کارگر در مجلس عوام نوشتند: این کار باید یک بار برای همیشه 

انجام گیرد .
به گفته دو وزیر سابق، حزب کارگر در حال حاضر از شکاف 
داخلی جدی رنج می برد و این انتخاب باید تکلیف را یکسره کند 
. در داخل حزب کارگر اما بسیاری مخالف این حرکت هستند و 
طرح این موضوع در داخل را تیر به خودی می دانند. دو وزیر 
آینده  اعتقاد دارند که در جریان نشست دوشنبه  سابق کابینه 

این حزب، رای گیری قابل انجام است . 
در بخشی از نامه مشترک وزرای بهداشت و دفاع آمده است: 
بسیاری از همکاران ما نمی خواهند بپذیرند که این رای گیری تا  
چه اندازه در اعتبار حزب کارگر موثر است . ما باید به تمامی 
افراد در حزب اجازه دهیم که رای خود را در خصوص ادامه 
قرار نیست کودتایی در کار  اعالم کنند.  براوون  مسیر توسط 

باشد .
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وقتی اقتصاد
 یخ می زند

وحید وزیری

آنچه امروزه در جهان در مورد اقتصاد پیش آمده و آن را بحران 
می نامند ناشی از عوامل متعددی است که باعث پدیدار شدن آن 
گشته است و اینکه این عوامل تا چه حد باعث بحرانی شدن اقتصاد 
شده مورد توجه قرار گرفته است و آیا این بحران به دلیل رعایت 

نکردن اصول اقتصادی و بی توجهی به پیشینه این علم نیست؟
آنچه امروزه در جهان در مورد اقتصاد پیش آمده و آن را بحران 
می نامند ناشی از عوامل متعددی است که باعث پدیدار شدن آن 
گشته است و اینکه این عوامل تا چه حد باعث بحرانی شدن اقتصاد 
شده مورد توجه قرار گرفته است و آیا این بحران به دلیل رعایت 

نکردن اصول اقتصادی و بی توجهی به پیشینه این علم نیست؟ 
آیا رعایت کردن ناکامل آن باعث بحران های جاری نشده است؟ 
به دنبال حل مشکل  باالجبار  میلیاردها دالر پول  با تزریق  جهان 
پیش آمده است، مشکلی که هنوز به سراشیبی نیفتاده و همچنان 
آنان که  اقتصادی می کوبد و  پیکره ساختارهای  امواج خود را بر 
آن را پیش بینی می کردند ضرر کمتری دیدند و در فکر بهبود آن 

هستند. 

و  نیست  مشکل ساز  اندازه  این  تا  خود  نوبه  به  اقتصاد  اصوال 
راهکارهای مناسب شرایط خود را دارد و درست رعایت نکردن آن 
باعث بروز بحران به صورت پی در پی خواهد شد؛ به گونه ای که 
اثر نامناسب قبلی به بعدی انتقال می یابد و آن را شکننده تر می کند. 
عدم استفاده صحیح از سیاست های پولی و مالی، نرخ بهره، تزریق 
نابه جای پول به بازار و حتی به بانک ها، چاپ پول، عدم برنامه ریزی 
و بودجه بندی درآمدهای کشوری، عدم شناسایی هزینه ها و عدم 
کشاورزی  و  و صنعتی  تولیدی  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری 
از جمله  کوتاه مدت  برنامه ریزی های  به  توجه  و  و صنایع مشابه 
موارد کالنی است که موجب بروز نابسامانی در مسائل اقتصادی 
می شود و یکی از دالیل پیوستگی مسائل اقتصادی بحرانی است که 

در تمام دنیا شاهد آن هستیم و از ضعف و قدرت در نقاط مختلف 

برخوردار است. 
صرف اینکه پول به بازارها تزریق شود یک راه حل نیست، ابتدا باید 
به فکر ثبات آن و سپس برنامه ریزی جهت حل مشکل بود. در حالی 
توجه  داده است و عدم  این موضوع رخ  بارها  تاریخ  که در طول 
به آن تکرار این واقعه را امکان پذیر می سازد و کشورهای دنیا در 
مورد این مساله مستثنی نیستند و باید جهت جلوگیری از آن اجماع 
و خواسته ای جهانی حکمفرما باشد و حتی مجمع جهانی با قانون ها 
استفاده و  از تجربیات گوناگون  و  راهکارهای مشخص تشکیل  و 
اصول اقتصاد رعایت شود و در کنار آن ابعاد مالی مسائل بررسی 

و از بحران مالی جلوگیری شود. 

اگر بپذیریم بحران فعلی از بازارهای مسکن و اعطای وام های کالن 
و عدم دریافت بازپرداخت آنها صورت پذیرفت و سپس به بازارهای 
سهام و غیره کشیده شد باز جای خالی نهادی جهانی جهت نظارت 
تا این حد از  بیشتر را احساس می کنیم و به نظر می رسد ریسک 
مبانی اقتصادی به دور بوده و نباید با این گستردگی وام هایی کالن 

این  تمامی  )اگر  می شد.  اعطا  بخش  این  در  جهت سرمایه گذاری 
اتفاقات اهرمی برای حرکت مجدد اقتصاد جهانی و علی الخصوص 
سرمایه داری نباشد(. ضمن اینکه نباید فراموش کرد افزایش قیمت 
ارز و طال به اقتصاد آمریکا کمک کرده تا این بحران ضرر کمتری 
داشته باشد، زیرا واردات گران تر شده و مردم به سمت کاالهای 
داخلی تمایل بیشتری پیدا می کنند و صادرات از آن کشور افزایش 
یافته و فرصت های شغلی کمتری نسبت به سایر نقاط جهان از 

دست رفته  است. 
مقایسه بحران کنونی با بحران 1930 نیز از جنبه ای حائز اهمیت 
است که در آن زمان قطب اقتصادی دنیا آمریکا بود، اما هم اکنون 
اضافه  آن  به  نیز  جنوبی  کره  و  ژاپن  هند،  چین،  غربی،  اروپای 
و  گستردگی  اخیر  بحران  است  ممکن  دلیل  همین  به  و  شده اند 
خطر بیشتری نسبت به بحران 1930 داشته باشد، زیرا فراگیری 
بیشتری دارد و نسبت به آن موقع کشورهای پیشرفته تر بیشتری 
درگیر این موضوع شده اند. لذا همبستگی بیشتر و حتی راهکارهای 

بهتری را جهت حل موضوع می طلبد. 

بررسی در علم کالسیک بازار محور نشان می دهد که آن علم بر 
این اعتقاد بود که نیروهای بازار خود به خود مشکالت خود را 
حل می کنند و نیروی مازاد در بازار خود عامل کاهش دستمزدها 
کارفرمایان  در  انگیزه  باعث  دستمزدها  شدن  کم  و  شد  خواهد 
جهت استخدام نیروی کار می گردد در نتیجه تولید رو به افزایش 
گذارده و رکود از بین می رود و این در حالی است که کینز معتقد 
بود دستمزدها به سادگی کاهش نمی یابد و در زمان رکود دخالت 
دولت مورد نیاز می باشد. کینز بر این باور بود که تغییر عرضه پول 
هنگامی که نرخ بهره پایین است تاثیر مهمی بر اقتصاد نمی گذارد. 
زیرا هنگامی که نرخ بهره پول پایین است تمایلی برای وام دهی نیز 
وجود ندارد. در نتیجه سرمایه های موجود در بازار به بخش های 
دیگر جذب می شوند و در آن زمان دخالت دولت در بحران پیشنهاد 

مناسبی بود. 

از طرفی کارل مارکس جزو کسانی بود که نظام سرمایه داری را 
زیر سوال می برد و عقیده داشت که سرمایه داری نیز به درون خود 
به  با مشکالت عدیده ای روبه رو خواهد شد و  فرو خواهد رفت و 
این دلیل که میل به بزرگ شدن دارد و نمی تواند ثابت بماند اگر در 
نقطه ای ثابت بماند و فاقد توانایی برای رشد باشد و تناسبی میان 
توزیع ثروت با نیروهای تولید و ظرفیت تولید نباشد به تعارضات 
عمیق منجر خواهد شد و آنجا نقطه بحران خواهد بود. وی تا سال 
1883 همچنان به دنبال اثبات این موضوع بود، 

رشد واقعي اقتصاد چين 
در سال 2009 

تعیین  هدف  از   2009 سال  در  چین  اقتصادي  رشد 
درصد   8  .5 به  و  رفت  فراتر  درصدي  هشت  شده 
رسید. جانگ شیائوکیانگ، معاون اداره اصلي طرح و 
برنامه چین با اعالم این خبر افزود: طرح 400 میلیارد 
یورویي اواخر سال 2008 دولت که طرحي دو ساله 
است، به صورتي سریع موجب احیاي اقتصادي شده 
است. در کشور پرجمعیتي مثل چین که یک میلیارد و 
اقتصادي هشت  دارد، رشد  نفر جمعیت  میلیون   300
درصدي، حداقل رشدي است که مي تواند فرصت هاي 
اجتماعي  اوضاع  وخامت  از  و  ایجاد  کافي  شغلي 

جلوگیري کند. 

جانگ در سخناني که روز سه شنبه در پایگاه اینترنتي 
یافت،  انتشار  چین  اصالح  و  توسعه  ملي  کمیسیون 
بنگاه هاي  سودآوري  موجب  اقتصادي  رشد  گفت: 
اقتصادي، افزایش سرمایه گذاري ها و افزایش مصرف 
کرد:  نشان  خاطر  حال  درعین  وي  مي شود.  داخلي 
به  تا  روبه روست  زیادي  چالش هاي  با  چین  اقتصاد 
رشد مداوم و سریع خود در سال 2010 ادامه دهد که 
از آن جمله مي توان به لزوم افزایش مصرف داخلي و 

شدیدتر شدن رقابت بین المللي اشاره کرد. 

بخش  امید  چندان  تجاري  چشم انداز  وي  گفته  به 
علت  به  آینده  سال  در  خارجي  تقاضاي  زیرا  نیست 
مي رود  انتظار  که  بازرگاني   - حمایتي  سیاست هاي 
در پیش گرفته شود، به سطح پیش از بحران نخواهد 
رسید. به گزارش خبرگزاري شینهوا، رشد اقتصادي 
ماهه  در سه  است،  پایه صادرات  بر  بیشتر  که  چین 
سوم سال گذشته به 9.8 درصد رسید. در حالي که این 
رشد در سه ماهه دوم پارسال 9.7 درصد و درسه 
کندترین روند  این آهنگ  بود.  اول 1، 6 درصد  ماهه 

رشد اقتصادي چین در 10 سال گذشته است. 
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رشد بيکاری در قطب های صنعتی اروپا
 افزایش نرخ بیکاری در اسپانیا و آلمان نشان از تزلزل اقتصادی غولهای اقتصاد اروپا دارد.

دولت اسپانیا از افزایش بیکاری در 
 25.4 به  این کشور در سال 2009 
درصد خبر داد. به گزارش بیزیس 
اقتصاد  پنجمین  حالیکه  ریپورت،در 
بزرگ اروپا همچنان گرفتار بدترین 
گذشته  دهه  چندین  در  خود  رکود 
اسپانیا  در  بیکار  افراد  تعداد  است، 
سال گذشته میالدی به سه میلیون 

و 923 هزار تن افزایش یافت.

حال  عین  در  اسپانیا  کار  وزارت 
اعالم کرد افزایش 794 هزار و 640 
نفری تعداد افراد بیکار در این کشور 
در سال 2009 کمتر از میزان سال 
بیکار  افراد  است.تعداد  بوده   2008
در اسپانیا در سال 2008 تقریبا یک 

میلیون نفر افزایش یافت.
اکتبر  ماه  اسپانیا در  بیکاری در  )یورواستات(، میزان  اروپا  اتحادیه  امار  اطالعات سازمان  براساس 
ارقام  و  امار  است.  لتونی  از  پس  اروپا  اتحادیه  در  بیکاری  باالی  نرخ  دومین  که  بوده  19.3 درصد 
یورواستات نشان می دهد نرخ بیکاری در 16 کشوری که از پول رایج یورو استفاده می کند، در ماه 
اکتبر به 9.8 درصد افزایش یافته است.اقتصاد اسپانیا در برابر بحران اعتباری جهان به شدت آسیب 

پذیر بوده است. 
تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه سوم پارسال 0.3 درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش 
برای پنجمین سه ماهه متوالی بود. این در حالیست که همه کشورهای منطقه یورو با پیوستن به امریکا 

و ژاپن در این مدت از رکود اقتصادی خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،نرخ بیکاری در المان نیز در سال 2009 میالدی 8.2 درصد اعالم شد. 
سازمان فدرال کار آلمان اعالم کرد نرخ بیکاری آلمان در ماه دسامبر گذشته ، اذرماه از 7.6 درصد 
نسبت به ماه پیش از ان به 7.8 درصد افزایش یافت. این سازمان در ادامه اعالم کرد شمار بیکاران در 

ماه دسامبر با 61 هزار نفر افزایش به سه میلیون و 276 هزار نفر رسید.
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اما مقایسه این دیدگاه با بحران کنونی نشان می دهد که مشکل فعلی فقط خاص نظام سرمایه نبوده و یک 
بحران بین المللی است. 

آدام اسمیت اقتصاددان بزرگ اسکاتلندی، که به نام پدر اقتصاد بازار آزاد شناخته می شود در دو کتاب 
ثروت ملل و تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل اشاره به وجود دست نامرئی در بازار دارد. وی معتقد 
به  نیازی  و  می دهند  نظم  را  اقتصادی  فعالیت  خود  خودی  به  اقتصادی  عوامل  و  تقاضا  و  عرضه  بود 
دخالت دولت نیست و ابعاد تقسیم و تخصیص نیروی کار خود به میزان قدرت تجارت بستگی دارد. او 
در سال های قبل از 1973 در اقتصاد این نظریه را مطرح کرد؛ ضمن این که وی معتقد بود هدف از فعالیت 
اقتصادی کسب ثروت است که این ثروت از طریق تولید به دست می آید. در اوضاع بحران اقتصادی کنونی 
تولید کم می شود و ثروت کمتری در جهان تزریق می شود و مشکالت مالی متعددی را به وجود می آورد. 

به نظر می رسد به کار بردن تمام نظریات کمک بسیاری در حل مشکل پیش آمده می کند. 
تصمیمات مختلفی در سطح جهان صورت پذیرفته از جمله در اجالس اخیر گروه 20 بحران اقتصادی مورد 

بررسی و تصمیمات اتخاذ شد که مهم ترین آن تزریق پول به بازارهای جهانی به شرح ذیل بود. 
1( از طریق صندوق بین المللی پول به مبلغ 500میلیارددالر. 

2( توسعه تجارت جهانی به میزان 250میلیارد دالر. 
3( کمک های ویژه و کمک به کشورهای فقیر به میزان 350میلیارد دالر. 

اما به نظر می رسد برنامه ریزی دقیقی برای آن وجود نداشت و در این بین راهکاری اساسی ارائه نشد و 
شاید به جلب اطمینان بیشتر بازار و سرمایه داران بسنده شد. 

 ،nasdag شاخص   Ftseurofirst300 اروپایی  بزرگ  شرکت   300 جمله  از  اصلی  شاخص های  نظر  از 
بورس های بروکسل، زوریخ، کشورهای آسیایی و خاورمیانه می توان اشاره داشت که بیشترین سقوط ها 
را داشته اند در حالی که روسای این بورس ها بیشتر به دفاع از شیوه های خود می پردازند تا رعایت کردن 

و انجام راهکارهای مناسب. 

صندوق بین المللی پول در گزارش های خود روند نزولی و بلندمدت بحران فعلی را مورد تایید قرارداده و 
آن را ناشی از بحران مالی می داند، ضمن اینکه ترکیب رکود اقتصادی با بحران مالی را از دشواری ها و 
مشکالت عمده آن می داند که به طوالنی شدن بحران می انجامد و سیاست  های کوتاه مدت جهت رکودهای 
کوتاه مدت کاربرد داشته و مشکالت مالی حال حاضر فشار سنگینی بر دولت ها وارد کرده که از سال 

1997 و بحران شرق آسیا تاکنون قابل مالحظه است. 

در بحران فعلی برخی دولت ها حتی برای کشور خود راهکار مناسبی نداشته و اساسا آن را مربوط به 
حیطه خود نمی دانند و کشورهایی که دارای اقتصاد ضعیف هستند شاید نتوانند با آن مقابله کنند و منتظر 
تصمیم های جهانی می مانند. کشورهای عربی و نفت خیز بحث در مورد آن را آغاز و حتی پول هایی به 
بازارهای خود تزریق کرده اند، اما به نظر می رسد به نتیجه واحدی برای گذر از این بحران نرسیده و به 
راهکارهای کوتاه مدت همانند بسیاری از کشورهای دیگر اقدام کرده اند و اصوال این کشورها شیوه های 
محتاطانه تری را در پیش گرفته اند، اما به دلیل ورود به اقتصاد جهانی تبعیت از آن را در برنامه های خود 
گنجانده اند و از طرفی امید به درآمدهای وابسته به ذخایر انرژی خود دارند در حالی که مدام قیمت این 
انرژی ها در حال تغییر است و با وضع کنونی دارای ثبات بلندمدت نیست، حتی کشوری مانند آذربایجان 
که درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی مناسبی قبل از بحران داشته است نیز در پی همین راهکار برای مقابله 

با بحران بوده است. 
کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و حتی روسیه بر شیوه های کنترلی حساسیت بیشتری به خرج دادند 

و تمایل بیشتری برای صحیح تر اجرا شدن مبانی 
اقتصادی در پیش گرفته اند تا با ضررهای کمتری 
مواجه شوند. روسیه نیز راه هایی برای جلوگیری 
از بیکاری فزاینده در آن کشور با وجود افزایش 

درآمدهای نفتی دو سال گذشته را می آزماید. 

در  کاهش  شاهد  جهان  میلیاردرهای  از  بسیاری 
سرمایه گذاری  و  بحران  دلیل  به  سرمایه هایشان 
در بخش های آسیب پذیرتر بودند، اما برخی از آنها 
در همین بحران توانسته اند با ضرر کمتری مواجه 
متفاوت  شیوه های  از  استفاده  دلیل  به  که  شوند 

سرمایه گذاری بوده است. 

دیوید ریکاردو با طرح مزیت نسبی بر این عقیده 
داخلی  و  محلی  بازارهای  در سطح  آنچه  که  بود 
اقتصادی می شود می تواند در سطح  باعث رونق 
باشد  اثر  منشا  نیز  بزرگ تر  و  خارجی  بازارهای 
و  بوده  فراهم  آزاد  رقابت  شرایط  که  شرطی  به 
می تواند  تولید  نظریه  این  در  باشد.  دخالت  فاقد 
با کمترین هزینه فرصت صورت گیرد و کمک به 
مبادالت بیشتری در تجارت کند که این نظریه در 
اواخر قرن نوزدهم هم به اثبات رسید، اما دو جنگ 
کشورها  شد  باعث  بین الملل  دوم  و  اول  جهانی 
بیشتر به اقتصادهای درونی و دخالت دولت ها در 
اقتصاد گرایش پیدا کنند و تا مدت ها طول کشید تا 
بین المللی شدن  به سمت  و  باز  اقتصادها  دوباره 
پیش رود. این علم راه های مقابله با صعود و رکود 
آن روبه رو  با  امروزه جهان  که  آنچه  را می داند. 
است استفاده نادرست از علم اقتصاد و مشکالتی 
است که خود برای خود به وجود آورده و راه حلی 
جز آنچه که گفته شد و توجه به گذشته و انجام 
در  که  اتفاق هایی  جهت  پیشگیرانه  راهکارهای 
صعود و رکود اقتصاد می افتد نیست وقتی اقتصاد 
یخ می زند نباید آن را شکاند، بلکه باید آن را شکل 
داد و کم کم به سمت صعود و پیشرفت سوق داد 

تا شاید دیگر بحرانی نشود.



جمعه 18 دی ماه 1388   -  شماره 129هفته نامه پرشین12

info@persianweekly.co.uk 30نما
جيمز باند بعدی را سام مندس می سازد

 فیلمساز بریتانیایی برای کارگردانی بیست و سومین فیلم از مجموعه سینمایی 
جیمز باند در حال مذاکره است.

 این فیلم اکنون در مرحله پیش تولید است و فیلمبرداری احتماال ژوئن سال آینده 
آغاز می شود تا برای نمایش در سال 2011 آماده شود.

فیلمنامه را نیل پرویس و رابرت وید، گروه ثابت نویسندگان جیمز باند با همکاری 
پیتر مورگان فیلمنامه نویس »فراست/نیکسون« می نویسند. 

مایکل ویلسن و بارابارا بروکولی تهیه کننده جیمز باند 23 هستند و دانیل کریگ 
برای سومین بار به نقش مامور 007 ظاهر می شود. 

فیلم حادثه ای پرهزینه مندس خواهد بود، هرچند  اولین  باند  پروژه جدید جیمز 
او سال 2005 فیلم »تفنگدار دریایی« را درباره حضور نظامی آمریکا در کویت 
ساخت. مندس 44 ساله امسال درام جاده ای »دست به کار شویم« با بازی جان 

کراسینسکی، جف دانیلز و مگی جیلنهال را روی پرده سینماها داشت.
شد.  کارگردانی  بهترین  اسکار  برنده  آمریکایی«  »زیبایی  برای   2000 سال  او 
»جاده رو به تباهی« با بازی تام هنکس و پل نیومن و »جاده روولوشنری« با 

بازی لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت از دیگر فیلم های مندس است.

»ذره ای آرامش«  فیلم قبلی جیمز باند را مارک فورستر ساخت که سال 2008 به 
نمایش درآمد و 586 میلیون دالر در دنیا فروخت.

هالیوود ریپورتر / 5 ژانویه

نگاهی به برگزیدگان 
جشنواره های فيلم دنيا 

در سال 2009
سینمایی  مهم  جشنواره های  و  رویداد ها  در  جوایز  اعطای 
به شمار  توجه  و  بحث  مورد  مسائل  از  یکی  همواره  جهان 
در  جوان  سینماگر  یک  درخشش  که  به طوری  می رود؛ 
جشنواره هایی چون کن، ونیز یا برلین تضمین کننده  آینده 
موفق او یا به عبارتی همان »یک شبه ره صد ساله پیمودن« 

است. 

با ظهور  تاریخ سینما  ادوار  دیگر  هم چون  نیز   2009 سال 
عطف  نقطه   که  بود  همراه  به یادماندنی  آثار  درخشش  و 
بویل«  »دنی  کارگردانی  به  زاغه نشین«  »میلیونر  فیلم  آن 
انگلیسی است؛ فیلمی که باوجود بودجه بسیار کم، درخشش 
کسب  ازلحاظ  و  داشت  جهان  جشنواره های  در  بی نظیری 

جوایز و افتخارات، سرآمد دیگر تولیدات سینمایی بود. 
معتبر  برگزاری جشنواره های سینمایی  به  نگاهی  ذیل  در 
که  تحسین شده ای  آثار  و  میالدی  گذشته  سال  طی  جهانی 

موفق به کسب جایزه در آنها شدند، می اندازیم: 

 جوایز گلدن گلوب 
فیلم همچنین  این  به »میلیونر زاغه نشین« رسید.  فیلم  بهترین  عنوان 
توانست جایزه  بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه و بهترین موسیقی 
را نیز کسب کند. »میکی رورک« برای فیلم »کشتی گیر« بهترین بازیگر 
مرد و »کیت  وینسلت« برای »جاده انقالبی« بهترین بازیگر زن انتخاب 
شدند که البته »وینسلت« جایزه  بهترین بازیگر مکمل زن را نیز برای 

»کتاب خوان« کسب کرد. 
»وال.ای« نیز که از آثار کارتونی تحسین شده سال 2009 بود، جایزه  

بهترین انیمیشن را دریافت کرد. 

 جوایز اسکار 
را  زاغه نشین«  »میلیونر  نیز  جهان  سینمای  جایزه   معروف ترین 
جایزه   هفت  فیلم  این  دانست.  فیلم  بهترین  عنوان  دریافت  شایسته 
اسکار دیگر ازجمله  بهترین کارگردانی )دنی بویل(، بهترین فیلم نامه  
اقتباسی، بهترین فیلم برداری، بهترین ترانه، بهترین موسیقی، بهترین 
تدوین و بهترین میکس صدا را کسب کرد تا بر قله ی سینمای جهان 
و  »میلک«  برای  پن«  »شون  به  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه   بایستد. 
»رفتگان«  گرفت.  تعلق  وینسلت«  »کیت  به  زن  بازیگر  بهترین  جایزه 
از ژاپن بهترین فیلم غیرانگلیسی اسکار شد و »وال.ای« دراینجا نیز 

بهترین فیلم انیمیشن نام گرفت. 

 جوایز بافتا 
اعطای  برای  نیز  انگلیس  "بافتا"  سینمایی  جوایز  برگزار کنندگان 
جایزه  بهترین فیلم به »میلیونر زاغه نشین« تصمیم دشواری نداشتند. 
فیلم نامه،  بهترین  کارگردانی،  بهترین  جایزه   زاغه نشین«  »میلیونر 
بهترین موسیقی، فیلم برداری و صداگذاری را نیز به خود اختصاص 
»میکی  و  رسید  »وال.ای«  به  باردیگر  انیمیشن  بهترین  جایزه   داد. 
»کتاب خوان«  برای  وینسلت«  »کیت  و  »کشتی گیر«  برای  رورک« 

بهترین بازیگران مرد و زن شدند. 

 جشنواره  برلين 
سومین رویداد سینمایی معتبر قاره اروپا خرس طالی بهترین فیلم 
اعطا کرد و جایزه  ویژه   اندوه« ساخته »کلودیا نیوسا«  به »شیر  را 
هیات داوران را فیلم »غول« ساخته  »آدریان بنیتز« کسب کرد. فیلم 
بهترین  نقره ای  الی« ساخته »اصغر فرهادی« جایزه  خرس  »درباره  
در  الی«  »درباره  آورد.  به همراه  ایران  سینمای  برای  را  کارگردانی 
جشنواره  ترایبکا آمریکا نیز برای سینمای ایران افتخار آفرینی کرد و 

این بار جایزه  بهترین اثر داستانی بلند را کسب کرد. 

 جشنواره  کن 
معتبرترین جشنواره فیلم جهان جایزه  نخل طال را به »روبان سفید« از 
آلمان به کارگردانی »میشل هانکه« اعطا کرد و جایزه  بزرگ جشنواره  
به »یک پیام آور« ساخته »ژاک آئودیار« رسید. »بهمن قبادی« برای 
فیلم »کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد« جایزه ویژه بخش نوعی 
نگاه را گرفت و »من مادرم را کشتم« ساخته  »خاویر دوالن« جایزه  
اول بخش دو هفته کارگردانان را کسب کرد. جشنواره  کن همچنین 
جایزه  بهترین کارگردانی را به »بریالنته مندوزا« برای »کینانای« اعطا 
بازیگر  بهترین  »ضدمسیح«  فیلم  برای  گاینس بورو«  »چارلوت  کرد، 
زن و »کریستوف والتز« برای »حرام زاده های عوضی« بهترین بازیگر 

مرد انتخاب شدند. 
»در  فیلم  برای  نیز  انگلیسی  سرشناس  کارگردان  لوچ«،  »کن 

جست وجوی اریک« جایزه  بهترین فیلم معنوی را دریافت کرد. 

 جشنواره لوکارنو 
شصت ودومین جشنواره  فیلم لوکارنو "یوزپلنگ طالیی" بهترین فیلم 
را به »او، یک چینی« ساخته »گو ژیائولو« از انگلستان اعطا کرد. جایزه 
ویژه هیات داوران و جایزه بهترین کارگردانی به »آلکسی ماگیرف« 
از روسیه برای فیلم »بوبن بارابان« تعلق گرفت. جایزه  بهترین فیلم 
اول و جایزه فدراسیون بین المللی منتقدین فیلم )فیپرشی( به »هیچ چیز 

غیرشخصی« از هلند ساخته ی »ارسزوال آنتونیاک« رسید. 

 جشنواره کارلووی واری 
فیلم »بیست« ساخته  »عبدالرضا کاهانی« از ایران جایزه  ویژه  هیات 
داوران و جایزه کلیسای جهانی را از چهل وچهارمین جشنواره فیلم 
در  »فرشته ای  به  فیلم  بهترین  بلورین  گوی  گرفت.  کارلووی واری 
دریا« ساخته »فردریک دمونت« از بلژیک رسید و »آندریاس درسن« 

از آلمان جایزه  بهترین کارگردانی را به خود اختصاص داد. 

 جشنواره ونيز 
»لبنان« ساخته  »ساموئل  به  شیر طالی قدیمی ترین جشنواره  جهان 
ساخته   مردان«  بدون  »زنان  و  رسید  رژیم صهیونیستی  از  مائوز« 
را  نقره ای  شیر  جایزه  ایرانی االصل  کارگردان  نشاط«،  »شیرین 
کسب کرد. فیلم »روح آشپزخانه«، جدیدترین ساخته ی »فاتح آکین«، 
ویژه  جایزه  دریافت  به  موفق  نیز  آلمانی  سرشناس  کارگردان 
مقیم  ایرانی االصل  کارگردان  بحرانی«،  »رامین  شد.  هیات داوران 

آمریکا ریاست بخش "شیر آینده" را برعهده داشت. 

 جشنواره لندن 
فیلم  بهترین  جایزه   آئودیار«  »ژاک  کارگردانی  به  پیامبر«  »یک 

پنجاه وسومین دوره  جشنواره  لندن را کسب کرد. 

 جشنواره سن سباستين 
معتبر ترین  به عنوان  سن سباستین  فیلم  جشنواره   پنجاه وهفتمین 
و  مرگ  »شهر  فیلم  اسپانیولی زبان  کشورهای  در  سینمایی  رویداد 
زندگی« ساخته  »لو چوان« را شایسته دریافت جایزه  "صدف طالیی" 
دانست. جایزه  ویژه  هیات داوران برای دومین فیلم برتر جشنواره به 
»پناهنده« از فرانسه و صدف نقره ای بهترین کارگردانی به »خاویر 
ربولو« اسپانیایی برای فیلم »زنی بدون پیانو« اعطا شد. جایزه  بهترین 
فیلم از نگاه تماشاگران نیز به »ارزشمند« از کانادا ساخته  »لی دانیلز« 

رسید. 

 جشنواره تسالونيکی 
اسکندر طالیی پنجاهمین جشنواره  فیلم تسالونیکی به فیلم »عجمی« 
 2010 اسکار  در  رژیم صهیونیستی  نماینده   شان«،  »یارون  ساخته  
رسید. »مدال افتخار« از رومانی ساخته  »کالین نتزر« جایزه  اسکندر 
به  کارگردانی  بهترین  جایزه   و  گرفت  را  فیپرشی  جایزه  و  نقره ای 

»ریگوبرتو پرسکا نو« از مکزیک رسید. 

 جوایز آکادمی فيلم اروپا 
درحالی  اروپا  فیلم  جوایز  اعطای  ساالنه  مراسم  بیست ودومین 
از  هانکه«  »میشل  کارگردانی  به  سفید«  »ربان  فیلم  که  شد  برگزار 
آلمان عالوه بر جایزه  بهترین فیلم، جایزه  بهترین کارگردانی و جایزه  

بهترین فیلم نامه را به دست آورد. 
»کیت وینسلت« برای فیلم »کتاب خوان« بهترین بازیگر زن و »طاهر 
»میلیونر  شدند.  مرد  بازیگر  بهترین  پیامبر«  »یک  فیلم  برای  رحیم« 
زاغه نشین« نیز به عنوان محبوب ترین فیلم از نگاه مردم انتخاب شد. 
»کن لوچ«، کارگردان انگلیسی برنده  نخل طال جایزه  یک عمر دستاورد 
»ایزابل هوپر« جایزه  دستاورد سینمای  و  کرد  دریافت  را  سینمایی 

جهان را گرفت. 

 جوایز آسيا-پاسيفيک 
میالنی«  »تهمینه  که  پاسیفیک"  "آسیا  دوره  جوایز سینمایی  سومین 
به  را  فیلم  بهترین  جایزه  بود،  آن  هیات داوران  اعضای  از  یکی 
اعطا کرد.  برنده دوربین طالی کن  استرالیا،  از  دلیال«  »سامسون و 
فیلم »درباره الی« ساخته »اصغر فرهادی« موفق به کسب دو جایزه 

بهترین فیلم نامه و جایزه بزرگ هیات داوران شد. 

 افتخارآفرینی های »درباره الی« 
سال  طی  جهان  سینمای  در  ایران  سینمای  فیلم  موفق ترین  عنوان 
»اصغر  ساخته  الی«،  »درباره  به  می توان  شک  بدون  را  گذشته 
نقره ای  برلین جایزه خرس  فیلم که در جشنواره   این  داد.  فرهادی« 
بهترین کارگردانی را کسب کرد، در هشتمین جشنواره فیلم ترایبکا 
آمریکا نیز جایزه بهترین اثر داستانی بلند را گرفت. »درباره الی« در 
سومین دوره جوایز سینمایی آسیا-پاسیفیک جایزه بهترین فیلمنامه 

و جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرد. 

)شبکه  نتپک  جایزه   همچنین   2010 اسکار  جوایز  در  ایران  نماینده 
ویژه   جایزه   استرالیا،  "بریسبان"  جشنواره   آسیا(  سینمای  توسعه 
"ایشیاتیکا"  جشنواره   از  تماشاگران  منتخب  جایزه   و  داوران  هیات 
رم ایتالیا و جایزه بهترین فیلم بلند جشنواره  کراال هند را در کارنامه 
عنوان  اولیه  نامزدهای  از  یکی  الی«  »درباره  دارد.  خود  افتخارات 

بهترین فیلم خارجی از جوایز گلدن گلوب نیز بود.



13 هفته نامه پرشین جمعه 18 دی ماه 1388   -  شماره 129

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

www.iranianstudy.com
30نما

عزت اهلل انتظامی از پذیرش داوری 
جشنواره فيلم فجر سرباز زد

 

در روزهای گذشته اخباری مبنی بر حضور عزت اهلل انتظامی 
در هیات داوری جشنواره فیلم فجر منتشر شد؛ اما انتظامی این 

خبر را تکذیب کرد. 
عزت اهلل انتظامی درباره دالیل نپذیرفتن داوری فیلم های بیست 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر گفت: به دلیل آنکه به تازگی پای 
خود را جراحی کرده ام؛ نمی توانم به صورت طوالنی مدت و 
مداوم روی صندلی بنشینم و فیلم تماشا کنم. همچنین بعداز 
عمل قلب و قرار دادن باطری در قلبم از فعالیت طوالنی و مداوم 
پرهیز دارم و هم اکنون دوران نقاهت را طی می کنم و تحت نظر 

پزشکان هستم. 
عزت اهلل انتظامی با اشاره به قوانین داوری جشنواره فیلم فجر 
گفت: به دلیل آنکه در فیلم چهل سالگی حضور پیدا کرده ام و 
داوری  نمی توانم  دارد؛  فیلم در جشنواره حضور  این  احتماال 

جشنواره را بپذیرم. 
انتظامی افزود: از مسوالن برگزاری بیست و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر تقلضا کردم تا من را امر قضاوت در جشنواره معاف 

کنند. 
وی درباره شرایط فعلی جشنواره فیلم فجر و میزان حضور 
فیلم ها در این جشنواره گفت: به دلیل آنکه دوران نقاهت پس 
از بیماری را سپری می کنم به صورت کامل درجریان اخبار و 
رویدادهای سینمایی نیستم اما اعتقاد دارم که جشنواره فیلم 
فجر متعلق به سینماگران است و باید فضای فراهم شود که 

اهالی سینما در آن حضور مطلوب پیدا کنند.

 
 

10 اثر برتر تاریخ سينما که بهترین 
بهره را از موسيقی اپرا برده اند 

 
ده اثر برتر تاریخ سینما که بهترین بهره را از موسیقی اپرا در 

متن دراماتیک خود برده اند، معرفی شدند. 
به نقل از مووی  وب، فیلم »اینک آخر الزمان« از آثار ماندگار 
براندو« در صدر  »مارلون  بازی  با  کوپوال«  فورد  »فرانسیس 

این فهرست قرار گرفته است. 

بنابراین گزارش فیلم های »جذابیت مرگبار« و »زندگی زیباست« 
ساخته ی »روبرتو بنینی« رتبه های دوم و سوم این فهرست را 

به خود اختصاص دادند. 
فیلم های »گرسنگی« به کارگردانی »استیومک کوئین«، »زندگی 
دیوید گل«، »عنصرپنجم« ساخته ی »لوک بسون« و »گالیپولی« 

به ترتیب رتبه های چهارم تا هفتم را در اختیار گرفته اند. 
»فانتزیا«، »وال استریت« و »یکشنبه خونین یکشنبه« درانتهای 
لیست بهترین آثار سینمایی در بهره گیری از موسیقی اپرا قرار 

گرفته اند.

"گنجه رنج" برنده جایزه 
منتقدان آمریکایی شد

 
فیلم »گنجه رنج« )Hurt Locker( که یک اثر مستقل و موضوع آن درباره 
متخصصان خنثی سازی بمب در عراق است، برنده یک جایزه سینمایی 

دیگر شد تا بر تعداد جوایز آن افزوده شود. 

عنوان  به  را  رنج  گنجه  فیلم«  منتقدان  ملی  »انجمن  تازگی  به   – رویترز 
بهترین فیلم سال 2009 برگزید و بدین ترتیب موقعیت آن را برای بردن 
جایزه اسکار مستحکم تر کرد. »کاترین بایجلو« کارگردان این فیلم مورد 
تقدیر قرار گرفت و »جرمی رنر« برای بازی در نقش یک خنثی ساز از 

خود خاطر جمع، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. 

لس  فیلم  منتقدان  »انجمن  و  نیویورک«  فیلم  منتقدان  »حلقه  این  از  پیش 

و  رنج  گنجه  آنجلس« 
برنده  را  آن  کارگردان 
اعالم  خود  اصلی  جوایز 

کرده بودند. 

هم  فرانسوی  های  فیلم 
خود  به  را  زیادی  جوایز 
ازجمله  دادند؛  اختصاص 
جایزه  که  »سورافین«  فیلم 
فیلم  و  زن  بازیگر  بهترین 
جایزه  تابستان«  »ساعات 
بهترین فیلم خارجی را از آن 

خود کرد. 

بهترین  مرد جدی« جایزه  »یک  فیلمنامه  نوشتن  برای  هم  کوئن  برادران 
فیلمنامه را به دست آوردند.
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مرد چيني که با نيمي از 
بدنش زندگي مي کند  
یک  کردند  اعالم  دولتي چین  هاي   رسانه 
مرد چیني 37 ساله با نیمي از بدنش زندگي 
مي کند. پنگ شویلین که هم اکنون در یک 
چین  جنوب  در  یي  منطقه  در  بیمارستان 
زندگي  بدنش  از  نیمي  با  و  است  بستري 
پي  در  پیش  سال  دو  به  نزدیک  کند،  مي 
تصادف رانندگي و عبور کامیون از روي 
بدنش، دچار سانحه شده و به کما رفته بود 
و پزشکان بیمارستان منطقه شن ژن موفق 
دارند.  نگه  زنده  را  وي  نهایت  در  شدند 
در  »بوجیه«  بیمارستان  معاون  لیو«  »لین 
به  را  مرد  این  که  هنگامي  گفت؛  باره  این 
کردیم  نمي  باور  کردند،  منتقل  بیمارستان 
بتوان او را از مرگ حتمي نجات داد، چرا 
که پاهاي او تا کمرش له شده بود، به همین 
پزشکان  جراحي  عمل  چندین  طي  دلیل 
موفق شدند اعضاي حیاتي بدن این مرد را 
با قطع پاهایش تا کمر احیا کرده و او هم 
اکنون با نیمي از بدنش به خوبي و همانند 
یک انسان معلول زندگي مي کند. وي خاطر 
نشان کرد؛ ما قصد داریم یک پروتز براي 
این مرد بسازیم، تا او بتواند راه برود. به 
از  پس  ساله   37 مرد  این  ایسنا  گزارش 
اینکه به زندگي بازگشته، یک فروشگاه در 
به  و  کرده  تاسیس  سکونتش  محل  منطقه 
دلیل اینکه تنها نیمي از بدنش وجود دارد، 
مي  قیمت  نصف  به  را  اش  مغازه  اجناس 
این  دولتي  هاي  رسانه  همچنین  فروشد. 
به  مرد  این  بازگشت  کردند  اعالم  کشور 
چنین  تاکنون  و  بوده  معجزه  یک  زندگي 
است.  نداده  رخ  کشور  این  در  رویدادي 
گفتني است این مرد هم اکنون کمتر از یک 

متر قد دارد.  

مرد 50 ساله پس از 11 
بار طالق به دنبال زن 

دیگري مي گردد  
 

 رسانه هاي بین المللي اعالم کردند یک مرد 
50 ساله پس از 11 بار طالق و جدایي از 
همسران خود براي بار دوازدهم به دنبال 
 50 مرد  این  گردد،  مي  مناسب  یک همسر 
ساله که یک مرد یهودي اهل »بیت المقدس« 
همسر  دادن  طالق  با  گذشته  روز  است، 
یازدهم خود اعالم کرد به دنبال زن دیگري 
مي گردد، حتي براي این کار بیانیه یي نیز 
صادر کرد. به گزارش بي بي سي، این مرد 
در حضور دادگاه خانواده یادآور شد؛ من 
به  و  داده  طالق  را  همسرانم  سال  دو  هر 
دنبال یک زن جدید مي گردم. این در حالي 
است که رکورد پیشین متعلق به یک مرد با 
هفت زن بود، اما این بار این مرد 50ساله 
رکورد پیشین را شکست. بر اساس قانون 
خانواده یهودیان اگر مردي قصد جدایي از 
همسر خود را داشته باشد، باید به او اجازه 
نامه رسمي دهد که پس از طالق بتواند با 

زن دیگري ازدواج کند.  

تسهيالت ویژه چين 
براي زنان راننده  

پلیس  اقدام  از  »چین«  دولتي  هاي  رسانه    
خصوص  در  کشور  این  رانندگي  و  راهنمایي 
امر  در  سهولت  براي  ویژه  تسهیالت  ایجاد 
یکي  دادند.  خبر  زنان  براي  رانندگي  و  پارک 
پلیس  رئیس  قول  از  »چین«  هاي  روزنامه  از 
راهنمایي و رانندگي این کشور نوشت؛ به دلیل 

اینکه زنان در امر رانندگي بسیار بادقت هستند، 
سهولت  براي  را  تسهیالتي  افتادیم  فکر  این  به 
در  خودروها  پارک  و  رانندگي  امر  در  بیشتر 
اختیار آنها قرار دهیم. در این راستا یک مرکز 
بزرگ تجاري واقع در شهر »شي ژیا ژوآنگ« 
براي زنان راننده پارکینگ مخصوصي با عرض 
بیشتر از یک متر احداث کرده است. »وانگ ژنگ« 
من  گفت؛  باره  این  در  تجاري  مرکز  این  مدیر 
واقعًا همیشه به دنبال راهکار جدید براي کمک 
به رانندگي زنان بودم. در ساخت این پارکینگ 
جدید التاسیس مرکز تجاري از رنگ هاي شاد 
استفاده شده و از لحاظ ظرفیت و حجم دو محل 
متفاوت  ها  پارکینگ  دیگر  با  نیز  پارک خودرو 
در  اکثراً  راننده  زنان  ایسنا،  گزارش  به  است. 
زمان پارک خودروي خود جلو و عقب خودرو 
را به خودروهاي دیگر مي زنند، به طوري که 
این میزان در »چین« 15 درصد بیشتر از سایر 
کشورهاي دیگر است. به همین دلیل اگر عرض 
محل هاي پارک بیشتر باشد، احتمال وقوع این 
مساله به صفر مي رسد. این در حالي است که 
از مردان  بهتر  لحاظ دقت در رانندگي  از  زنان 
دچار  همیشه  خودرو  پارک  هنگام  اما  هستند، 
مشکل مي شوند. گفتني است »چین« هم اکنون 
در  خودرو  کنندگان  تولید  ترین  بزرگ  از  یکي 
جهان محسوب مي شود به طوري که در سال 
گذشته میالدي بیش از 13 میلیون انواع خودرو 
در این کشور به فروش رسیده است. همچنین 
همان طور که میزان تولید و فروش خودرو در 
این کشور زیاد است، به همان میزان تصادفات 
رانندگي نیز بسیار است به طوري که به صورت 
میانگین هر روز 200 نفر بر اثر وقوع حوادث و 
این کشور جان  در جاده هاي  رانندگي  سوانح 

خود را از دست مي دهند.  

فيس بوک عامل یک 
پنجم طالق ها در 

انگليس است  
 

انگلیسي در شبکه  فعال بودن یکي از همسران 
اجتماعي »فیس بوک« یکي از دالیل 20 درصد 
است.  کشور  این  در  طالق  هاي  درخواست 
نویسد؛  مي  لنتا  روسي  اینترنتي  روزنامه 
در  که  انگلیس  حقوقي  هاي  شرکت  نمایندگان 
این مطلب  با اعالم  زمینه طالق تخصص دارند 
یادآور شده اند یک پنجم کساني که درخواست 
طالق مي دهند یکي از دالیل تمایل به جدایي را 
دیگر  اشخاص  با  مکاتبه همسر خود  و  ارتباط 
گفته  به  کنند.  بوک« عنوان مي  »فیس  از طریق 
مي  امکان  همسران  به  شبکه  این  حقوقدانان 
دهد روابط و ماجراهاي احساسي مجازي را با 
خود  سابق  جنسي  جمله شرکاي  از  و  دیگران 
مجازي  خیانت  نوعي  نتیجه  در  و  کنند  برقرار 
به همسران رایج شده است. بنا بر این گزارش 
به  قتل  مورد  دو  حداقل  اخیر  هاي  سال  طي 
است.  داده  رخ  بوک«  »فیس  در  فعالیت  خاطر 
وین فورستر 34ساله و برایان لوئیس 31ساله 
همسران خود را به سبب اینکه در زمان مکاتبه 
در فیس بوک خود را مجرد معرفي کرده بودند 
به قتل رسانده اند. هر دو این افراد به حبس ابد 

محکوم شده اند. 
   

25نفر هر روز در 
آلمان خودکشي مي 

کنند 
 

قدرتمند  خاطر صنعت  به  آلمان  مردم  چند  هر 
جهاني  خود شهرت  باالي  اجتماعي  انضباط  و 
دارند اما از سوي دیگر تشریفات پیچیده اداري 
درصد  اجتماعي  مشکالت  و  سخت  قوانین  و 
داشته  همراه  به  آنها  براي  را  خودکشي  باالي 
است. آلمان که با 82 میلیون جمعیت در اروپاي 
شمال  کشورهاي  دیگر  کنار  دارد،  قرار  میانه 
اروپا از جمله دانمارک، سوئد، نروژ و فنالند به 
خاطر خدمات اجتماعي مانند حقوق بیکاري، بیمه 

هتل هاي کپسولي مامني 
براي بي خانمان هاي ژاپن 

 

از  که  ناکانیشي  آتسوشي  براي  شرفي؛  ،مینا  ترجمه 

کریسمس کارش را از دست داده خانه معنایي جز یک 
مکعب پالستیکي که اندکي از یک تابوت بزرگ تر است، 
از  یکي  در  اکنون  داشته  یي  خانه  زماني  که  او  ندارد. 
مراکزي که به هتل هاي کپسولي معروف است، زندگي 
محفظه  تعدادي  واقع  در  کپسولي  هاي  هتل  کند.  مي 
مکعبي است که تنها براي خوابیدن فضا دارد. ناکانیشي 
داخل  به  توانید  مي  تنها  »شما  گوید؛  مي  باره  این  در 
این مکان بخزید و بخوابید. اینجا اینقدر فضا کم است 
دور  را  آن  دو دست  جز  به  هایم  لباس  تمامي  من  که 

انداخته ام.«
به گزارش نیویورک تایمز، حدود دو دهه پیش بود که 
هتل کپسولي شینجوکو 510 در توکیو تاسیس شد. در 
آن زمان ژاپن اقتصادي رو به رشد داشت و ساکنان 
این اتاق هاي پالستیکي بیشتر افرادي بودند که آخرین 
قطار را براي رسیدن به خانه از دست داده بودند. اما 
اکنون هتل شینجوکو 510 که دو متر طول و 5/1 متر 
ژاپني  از  بسیاري  براي  آل  ایده  یي  گزینه  دارد  عرض 
هاست که در بحران اقتصادي این کشور شغل خود را 
بدترین بحران  اند. ژاپن در حال حاضر  از دست داده 
مي  سر  پشت  دوم  جهاني  جنگ  از  را  اش  اقتصادي 
گذارد. در سال 2009 و در پي بحران اقتصادي جهاني 
در  این  اخراج شدند  کار خود  از  ها  ژاپني  از  بسیاري 
براي  مکاني  اجاره  در  آنها  از  بسیاري  که  است  حالي 
زندگي درمانده اند و اکنون به افرادي بي خانمان تبدیل 
شده اند. این بحران باعث شده دولت مکان هایي را در 
سراسر ژاپن براي افراد بي خانمان در نظر بگیرد. حزب 
دموکرات که از ماه سپتامبر در ژاپن قدرت را در دست 
گرفته دوست ندارد به سرنوشت دولت قبلي ژاپن دچار 
شود. در دوره دولت پیشین کارگران اخراج شده ژاپني 
اینکه توجه مسووالن را به خود جلب کنند مدت  براي 
هاتویاما  یوکیو  زدند.  چادر  دولتي  ادارات  کنار  در  ها 
نخست وزیر ژاپن در ویدئویي که در26 دسامبر روي 
یوتیوب قرار داده خطاب به بي خانمانان گفته؛ »در این 
سرماي سال جدید دولت همه تالشش را براي افرادي 
که دوران سختي پشت سر مي گذارند، کرده است. شما 

باید بدانید تنها نیستید.«
به  امنیتي مشغول  گارد  عنوان  به  زماني  که  ناکانیشي 
کپسولي  هتل  به  گذشته  سال  آوریل  ماه  در  بود  کار 
زندگي اش صرفه جویي  هاي  هزینه  در  تا  آمد  توکیو 
کند. ناکانیشي 40ساله که فارغ التحصیل رشته اقتصاد 
است از کریسمس تاکنون بیکار شده و نمي داند تا کي 
مي تواند هزینه هاي اتاقش در هتل کپسولي را بپردازد. 

هزینه هاي اجاره چنین فضاي کوچکي خیلي باالست و 
افراد براي اجاره یکي از محفظه هاي هتل هاي کپسولي 
این  ناکانیشي  گفته  به  بپردازند.  دالر   640 ماهانه  باید 
هزینه بسیار کمتر از هزینه اجاره یک آپارتمان در توکیو 
است. در این هتل تنگ که محیطي غمگین دارد خوابیدن 
هم بسیار سخت است. این کپسول ها در ندارند و تنها 
با یک پرده در این اتاقک ها بسته مي شود. هر ضربه 
یي که به دیوارهاي پالستیکي کپسول ها برخورد مي 

کند یا صداي سرفه مي تواند خواب را از ساکنان این 
کپسول ها بگیرد.

با  کوچک  تلویزیون  یک  چراغ،  یک  شامل  کپسول  هر 
هدفون، جالباسي، یک پتو و بالش و یک ظرف غذاست. 
البته در این هتل کمدهاي کوچکي براي نگهداري لوازم 
شخصي به افراد داده مي شود. تتسویا آکاساکو مدیر 
بیشتر  گذشته  »در  گوید؛  مي  شینجوکو  کپسولي  هتل 
یکي  شب  یک  براي  که  بودند  افرادي  ما  هاي  مشتري 
از کپسول ها را اجاره مي کردند اما اکنون افراد ماه به 
این کپسول ها را اجاره مي کنند.« حدود دو سال  ماه 
پیش بود که این هتل اعالم کرد کپسول هایش را هفته 
به هفته اجاره خواهد داد و پس از مدتي این زمان به 
اجاره ماهانه تبدیل شد. در حال حاضر از 300 کپسول 
این هتل 100 کپسول به صورت ماهانه توسط مشتري 

ها اجاره مي شود.

گزارش هاي دولتي حاکي از آن است که 15800 نفر در 
خیابان هاي ژاپن زندگي مي کنند اما گروه هاي مستقل 
این رقم را بسیار باالتر از رقمي که دولت اعالم کرده 
مي دانند و مدعي هستند تنها در توکیو 10 هزار نفر در 
ارقام  این  البته  کنند.  زندگي مي  این شهر  خیابان هاي 
زندگي  ها  کپسول  این  در  که  هایي  خانمان  بي  شامل 
آن  از  حاکي  ها  گزارش  همچنین  شود.  نمي  کنند،  مي 
است که تعداد افرادي که شب خود را در کافي نت ها 
و مکان هاي عمومي به صبح مي رسانند در چند وقت 
یافته است. در  افزایش  قابل مالحظه یي  اخیر به شکل 
و  است  درصد   2/5 ژاپن  در  بیکاري  نرخ  حال حاضر 
نرخ 7/15 درصد فقر در ژاپن یکي از باالترین ارقام در 

کشورهاي توسعه یافته است.

کشور  یک  عنوان  به  ژاپن  چهره  ارقام  و  آمار  این  با 
مرفه که در آن اختالف طبقاتي وجود ندارد خدشه دار 
شده است. پروفسور هیروشي ایشیدا از دانشگاه توکیو 
سریع  رشد  جامعه  که  »زماني  گوید؛  مي  باره  این  در 
و  یابد  بهبود مي  استانداردهاي زندگي  دارد  اقتصادي 
تفاوت طبقات محو مي شود. اما با بروز بحران اقتصادي 

این تفاوت هاي طبقاتي دوباره نمایان مي شود.«
دولت ژاپن در حال حاضر کمک هاي مالي فراواني به 
سیستم رفاه اجتماعي کرده و امیدوار است این کمک ها 
در آینده یي نزدیک مشکالت مربوط به بي خانمان ها 

را حل کند.
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بازنشستگي و... یکي از شاخص ترین کشورهاي جهان به حساب مي 
این قضیه فقط یک طرف سکه است. یک پیشامد ناگوار در  اما  آید 
سال جاري 2009 میالدي باعث شد این مشکل بزرگ اجتماعي بیش 
از پیش نظر افکار عمومي را به خود جلب کند. در ماه نوامبر گذشته 
روبرت انکه دروازه بان تیم ملي فوتبال این کشور با پرت کردن خود 
این  از  پس  آلمان  فوکوس  مجله  زد.  به خودکشي  دست  قطار  جلو 
از  که   AGUSE.V رئیس موسسه  بروکمان  الیزابت  قول  از  حادثه 
سال 1980 تاکنون هرساله تعداد خودکشي را در این کشور اعالم مي 
کند، مي نویسد؛ »هر چند در طول چند سال گذشته تعداد خودکشي 
اندکي کاهش یافته است اما هرساله به طور میانگین 10هزار نفر در 
کشور خودکشي مي کنند. در این میان مي توان گفت هر 47 دقیقه یک 
بار یک خودکشي در آلمان صورت مي گیرد و متاسفانه شاهد این 
مساله هستیم که روزانه تعداد آن به 25 نفر مي رسد. اکنون مي توان 
گفت بیش از 600 هزار نفر در آلمان از خودکشي بستگان یا دوستان 
از  اقتصادي  مشکالت  که  است  درست  برند.  مي  رنج  خود  نزدیک 
جمله بیکاري نقش بزرگي در این مورد بازي مي کند اما خودکشي 
روبرت انکه نشان مي دهد حتي انسان هایي که از لحاظ اقتصادي در 
موقعیت خوبي قرار دارند باز هم قادر نیستند با رقابت در یک جامعه 
مدرن کنار بیایند و دچار افسردگي شدید مي شوند. این مساله شامل 
دیگر شغل ها از جمله سیاستمداران و هنرمندان نیز مي شود. ما در 
سال 2008 شاهد خودکشي 9331 نفر در آلمان بودیم که نزدیک 70 
درصد آن شامل مردان مي شود که بیش از 50 درصد آنها بین 50 
تا 60 سال سن دارند. زماني که آنها از همسر خود جدا مي شوند باید 
خرج زندگي همسر و فرزندان خود را نیز پرداخت کنند و با توجه 
به موقعیت بد اقتصادي آلمان هر لحظه امکان دارد کار خود را نیز 
از دست بدهند و این افسردگي و ترسي شدید در آنها به وجود مي 
آورد. در اینجا باید گفته شود دولت آلمان از حقوق زن به ویژه پس 
از متارکه خیلي دفاع مي کند و در اکثر اوقات به آنها اجازه مي دهد 
فرزندان را نزد خود نگه دارند و پدر فقط مي تواند هر دو هفته یک 

بار فرزندان را نزد خود نگه دارد.
در مورد زنان آلمان باید گفته شود بیش از 60 درصد خودکشي آنها 
به سنین 40 تا 50 برمي گردد. زماني که یک دختر جوان مورد سخت 
گیري شدید مادر خود قرار مي گیرد براي رهایي از این مساله دست 
به ازدواج مي زند حتي با اینکه به همسر آینده خود چندان دلبستگي 
ندارد. از سوي دیگر به علت تجربه بد نزد خانواده خود مي خواهد 
به همسر آینده خود ثابت کند که تا چه اندازه انسان مستقلي است و 
سپس پس از گذشت چندین سال بدون داشتن فرزند از همسر خود 
جدا مي شود و به دلیل مشکالت پس از طالق و عدم ازدواج دوباره 

به افسردگي مبتال مي شود.
در آلمان تعداد افرادي که از طریق خودکشي جان خود را از دست 
مخدر،  مواد  مصرف  ماشین،  تصادفات  از  بیشتر  خیلي  دهند  مي 

بیماري ایدز یا جنایت است. این در حالي است که تشریفات پیچیده 
اداري و قوانین سخت در حالي که وضعیت اقتصادي چندان خوب 
نیست باعث مي شود انسان هایي که افسرده بوده و خطر خودکشي 
آنها را تهدید مي کند بر این تصور باشند که مرتبًا تحت تعقیب 
قانون هستند.« روش هاي مختلف خودکشي در آلمان از لحاظ 

درصد عبارتند از؛
-1 به دار آویختن 50 درصد

-2 پرت کردن به جاي عمیق 10 درصد
-3 استفاده از مواد سمي هشت درصد

-4 استفاده از تپانچه پنج درصد
-5 پرتاب خود جلوي قطار پنج درصد

-6 فرستادن دود اگزوز به ماشین دو درصد. 

لباس مناسب بپوشيد تا کار
 پيدا کنيد  

  یک سازمان غیرانتفاعي در امریکا با اقدامي جالب توجه به 
کاریابي زنان کمک مي کند. به گزارش ایسنا رکود اقتصادي 
جهان، بیکاري نسبتًا وسیعي را در امریکا ایجاد کرده و یافتن 
شغل به چالشي بزرگ تبدیل شده است. در این میان سازمان 
که  کساني  به  کار  یافتن  در  کنند  مي  تالش  غیرانتفاعي  هاي 
شغل خود را از دست داده اند، کمک کنند. یکي از این سازمان 
ها درس فور ساکسس است که با راهنمایي درخصوص نحوه 

لباس پوشیدن به زنان براي کاریابي کمک مي دهد. 

سوزان الیوت- معاون سازمان درس فور ساکسس- مي گوید 
کاریابي  در  پوشیدن  لباس  مناسب  نحوه  و  نفس  به  اعتماد 
فور  درس  سازمان  براي  که  داوطلباني  دارد.  زیادي  اهمیت 
ساکسس کار مي کنند نه تنها به زنان یاري مي دهند تا رزومه 
بنویسند و در مصاحبه صحبت کنند بلکه براي مصاحبه لباس، 
کیف، کفش، لوازم آرایش و لوازم تزییني الزم را در اختیار 
آنان قرار مي دهند. درس فور ساکسس که در هشت کشور 
جهان شعبه دارد تاکنون به بیش از 500 هزار زن کمک کرده 

است تا به کار مشغول شوند.  
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مشغول رایزنی هستيم  
   رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد اجرایی نمایشگاه 
منشور کوروش با اشاره به برخی خبرهای منتشر  شده مبنی 
بر این که منشور کوروش از سوی موزه بریتانیا به ایران امانت 
داده نمی شود، گفت: تاکنون موردی در این زمینه و نکته ای که 
مشکل رسمی دیپلماتیک داشته باشد، به شکل رسمی به سازمان 

است. حسن  محسنی  نشده  ابالغ  و گردشگری  فرهنگی  میراث 
در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا نام منشور 
کوروش در فهرست مهم ترین آثاری که قرار است، موزه بریتانیا 
به دیگر کشورها امانت دهد، قرار نگرفته است، افزود: از ابتدا 
سیاست کالن مسووالن موزه بریتانیا به همین شکل بوده است 
که بحث اطالع رسانی را به این شکل دنبال کنند. همان گونه که 
این خبر خاص را روی سایت خود نگذاشته اند، خبر امانت  ندادن 
منشور کوروش به ایران هم روی این سایت نیست. اکنون در 
حال مذاکره هستیم تا اصل و جزئیات این قضیه مشخص شود. 
زمان  درباره  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سخنگوی سازمان 
دقیق امانت دادن منشور کوروش به ایران، توضیح داد: اکنون 
مبنا بر همان تاریخی است که قبال اعالم شده، ولی تاریخ دقیق 
ایران هنوز  به  امانت دادن منشور کوروش  از زمان اعالم  آن 
بیان نشده است. با این حال، در همان محدوده زمانی پیشنهادی 
میراث  سازمان  و  شده  داده  بریتانیا  موزه  سوی  از  که  است 

فرهنگی و گردشگری در حال رایزنی برای مشخص کردن زمان 
قطعی و قطعیت این قضیه است. 

قرار  برای  مکانی  تعبیه  و  ویترین  نصب  به  اشاره  با  محسنی 
ملی  موزه  در  بریتانیا  موزه  توسط  کوروش  منشور   گرفتن 
امکانات  همه  دولتی،  مصونیت  بیمه  بحث  از  بعد  گفت:  ایران، 
در  بریتانیا  هماهنگی موزه  با  کامال  امنیتی  اقدامات  و  حفاظتی 

حال انجام  است. 
اقدامات انجام  شده برای نمایش دادن منشور  وی در توضیح 
کوروش در ایران از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
منشور  نمایشگاه  اجرایی،  ستاد  یک  قالب  در  کرد:  یادآوری 
اقدام به ایجاد کمیته هایی مانند کمیته امور حقوقی و  کوروش 
بین الملل، کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی، کمیته تبلیغات و 

انتشارات با تولید محصوالت فرهنگی و کمیته حفاظت و امنیت 
کرده است. 

او با اشاره به انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی در محل درنظر 
گرفته  شده برای نمایش منشور کوروش در موزه ملی، اضافه 
کرد: دفتر حقوقی ما کامال با موزه بریتانیا هماهنگ است و در 
این مدت، کار خبری موزه به قطعیت حضور نمایندگان موزه 
اما  است،  محول شده  کوروش  منشور  نمایش  از  بعد  بریتانیا 

همه اقدامات کمیته در این زمینه در جریان  است. 
جان  گذشته  روز  بود:  گفته  نیز  امسال  آبان ماه   20 محسنی 
بریتانیا همراه هیاتی به  کرتیس رئیس بخش خاورمیانه موزه 
طبق  و  آمد  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  رئیس سازمان  دفتر 
مذاکره های انجام  شده مقرر شد، منشور کوروش از 16 ژانویه 
سال 2010 میالدی )26 دی ماه( به مدت چهارماه در موزه ملی 
ایران به نمایش درآید. همچنین درباره ترتیب بسته بندی، حفاظت 

و بیمه نیز توافق های الزم انجام شد.

در امریکا و چند کشور اروپایي برگزار مي شود 
 

کنسرت نام هاي بزرگ 
موسيقي ایران  

 

دیگر  نوازنده  چند  و  نوربخش  حمیدرضا  خلج،  مجید  کلهر،  کیهان  علیزاده، 
موسیقي ایراني در ایاالت متحده و چند کشور اروپایي کنار هم خواهند نشست 
تا تور موسیقایي خود را در آن کشورها اجرا کنند. فرهاد فخرالدیني بیماري را 
بهانه کرد و رهبري ارکستر ملي را کنار گذاشت. خبر آمد لطفي با هیچ سالني 
براي اجراي موسیقي اش به توافق نرسیده. شجریان و درخشاني، »شهناز« را 
به کشورهاي دیگر بردند. علیزاده و کلهر هم کنسرت ندادند. دیگران هم همین 
طور. هیچ خبري هم نیامد از اینکه یکي از بزرگان در جشنواره یي که رسمي و 
معتبرترین رویداد موسیقایي مي نامندش، حضور خواهد یافت؛ جشنواره یي که 

تا چند هفته دیگر شروع خواهد شد.
 در همین شرایط است که سایت »موسیقي ایران« خبر مي دهد نام هاي بزرگ 
موسیقي کشور ما دارند تمرین مي کنند تا خود را براي تور اروپایي شان آماده 
کنند. نام ها را مرور مي کنیم؛ حسین علیزاده، کیهان کلهر، مجید خلج، حمیدرضا 
نوربخش، سیامک آقایي، پژهام اخواص، روزبه رحیمي، نیما علیزاده، علیرضا 
حسیني و سیامک جهانگیري. به خاطر اگر رجوع کنیم، عالقه مندان به موسیقي 
ایراني، کنار هم نشستن هر یک از بزرگان را کمتر به خاطر مي آورند. آنجا که 
علیزاده و کلهر در دو طرف محمدرضا شجریان مي نشستند. شجریان نوا و 
راست مي خواند و تار علیزاده خشمگین مي شد و پاسخ مي گفت. کمانچه کلهر 
جا نمي ماند. دلهره بر کمانش مي ریخت. چنین شد که »بي تو به سر نمي شود« 
و »فریاد« از دل اینان بیرون آمد و شد از آثار به یاد ماندني موسیقي ایران. آن 
سوتر مجید خلج است، با تنبک اش که همواره از ساختارها فراتر شمرده شده 
کنار علیزاده مي نشست. دونوازي اینها در چند اثر ماندگار ضبط شده است. 

چندین سال بعد، 1388، همه اینها دور هم جمع شده اند. 

خواهند  بداهه  پاریس  ژیمناس  تئاتر  در  ژانویه   16 خلج  مجید  و  کلهر  کیهان 
نواخت. چهارشنبه 10 فوریه علیزاده و کلهر کنار هم خواهند بود تا در سالن 
والت دیسني لس آنجلس بداهه بزنند. اما روزي که همه گروه با هم هستند و 
نوربخش مي خواند، شنبه 13 فوریه است. تاالر بزرگ »زلر باخ« برکلي که اجراي 
بسیاري از سرشناس هاي موسیقي دنیا را روي صحنه خود دیده، میزبان این 
گروه ایراني خواهد بود. همین برنامه البته 14 فوریه در مرکز هنرهاي مونتالوو 
در کالیفرنیا تکرار خواهد شد. گروه ایراني 20 فوریه هم به موزه کلیولند خواهد 
رفت. چند روز بعد علیزاده و کلهر و خلج در دوم مه در تئاتر تروین برنامه 
دارند و بداهه مي نوازند. این هر سه نهم مه هم به پاریس مي روند و در آن 
شهر اجرا مي کنند. گروه البته در هفتم مه در بلژیک برنامه موسیقي خود را 

ادامه خواهد داد. 

آثار صدرعاملي در جشنواره داکا
 مرور مي شود  

در یازدهمین جشنواره بین المللي فیلم داکا در بخش مروري بر آثار، از رسول 
صدرعاملي تجلیل مي شود. در این بخش که معمواًل به مرور آثار سه کارگردان 
هاي  فیلم  دارد  اختصاص  اروپا  یا  التین  امریکاي  و  آفریقا  آسیا،  از  نامدار 
سینمایي »دختري با کفش هاي کتاني«، »من ترانه پانزده سال دارم«، »دیشب 
مهر  گزارش  به  آیند.  درمي  نمایش  به  تنهایي«  شب  »هر  و  آیدا«  دیدم  باباتو 
تاکنون نمایش فیلم »سوپراستار« تهمینه میالني به همراه »سه زن« منیژه حکمت 
و »اتوبوس شب« کیومرث پوراحمد در بخش مسابقه سینماي آسیا، اقیانوسیه 
جشنواره فیلم داکا قطعي شده است. در بخش سینماي جهان این جشنواره فیلم 
هاي »خواب زمستاني« سیامک شایقي، »همخانه« مهرداد فرید، »صداها« فرزاد 
سرسبز  »چه  هاي  فیلم  زنان  بخش  در  کاهاني،  عبدالرضا  »بیست«  و  موتمن 
بود دره ما« فرشته جغتایي، »کت واک ایراني« مرجان علیزاده و »یک روز پس 
از دهمین روز« نرگس آبیار و در بخش کودک فیلم هاي »چوپان دروغگو« و 
»تصمیم کبري« سیروس حسن پور و »گراناز« عباس رافعي روي پرده خواهند 

رفت. 
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چهار ایرانی نامزد دریافت 
گرانترین جایزه ادبی کودک و 

نوجوان شدند
 

و  کودک  ادبی  جایزه  گرانترین  دریافت  نامزد  ایرانی  چهار 
نوجوان شدند

ادبیات  - دو نویسنده، یک تصویرگر و یک ناشر  فرهنگ < 
ایرانی در میان نامزدهای جایزه لیندگرن در سوئد هستند که 
یاد  نوجوان  و  کودک  ادبی  جایزه  گرانترین  عنوان  به  آن  از 

می شود.

افسانه شعبان نژاد نویسنده و شاعر، هوشنگ مرادی کرمانی 
نویسنده، ابوالفضل آهویی تصویرگر و شباویز )ناشر( چهار 
آن  برندگان  که  هستند  لیندگرن  جایزه  دریافت  نامزد  ایرانی 

فروردین ماه سال آینده مشخص خواهد شد.

ارزش  به  ادبی  جایزه  این  دریافت  برای  نامزد   168 امسال 
می کنند.  رقابت  دالر(،  هزار   700 )حدود  کرون  میلیون  پنج 
پروژه های  و  نهادها  تصویرگران،  نویسندگان،  نامزدها  این 
ترویج خواندن، ناشران و قص  گویانی از گوشه و کنار جهان 

هستند.

داوران جایزه لیندگرن 12 نفر از نویسندگان، تصویرگران و 
انتخاب  کنندگان  برگزار  از سوی  کتابداران مطرح هستند که 
و  ادبی  فعالیت  و  کتاب  عنوان  صدها  داوران  این  می شوند. 
هنری همه نامزدها را مورد بحث و بررسی قرار می دهند تا به 

یک نتیجه مشترک برسند.

ملی  از سوی شورای  که  چند سازمانی  یا  یک  دوره  هر  در 
را  نامزدها  معرفی  و  انتخاب  امتیاز  فرهنگی،  امور  در  سوئد 
دارند، از میان پدیدآورندگان و فعاالن عرصه کتاب کودک در 
کشور خود نامزدها را انتخاب و به هیات داوران جایزه معرفی 
می کنند. نامزدهای این دوره را بیشتر از 100 سازمان نامزد 

کننده در جهان انتخاب کرده اند. 

در ایران، سه نهاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه  و  کودک  کتاب  شورای 
کودکان این امتیاز را دارند که  نامزدهای خود را به لیندگرن 

معرفی  کنند.

  2010 لیندگرن  جایزه  ایرانی  نامزد  کرمانی،  مرادی  هوشنگ 
به »ایبنا« گفته  حتی اگر هیچ  یک از نامزدهای ایرانی موفق به 
ادبیات  دریافت جایزه نشوند، بازهم کمک شایانی به معرفی 

ایران در سطح جهان شده است.

امسال چهر ه های مطرحی چون چون  نامزدهای  فهرست  در 
نویسنده  چمبرز،  ایدن  بریتانیایی،  تصویرگر  بلیک،  کوانتین 
ایتالیایی  تصویرگر  اینوچنتی،  روبرتو  انگلیسی،  ترویج گر  و 
برای  کتاب  بین المللی  دفتر  چون  سازمان هایی  و  نهادها  و 
جنوبی  آفریقای  در  کتاب  کشتی  نهاد   ،)IBBY( جوان  نسل 
ایفال  افراد آسیب پذیر«  )Biblionef( و بخش »کتابخانه برای 

)Library for the Disadvantaged:IFLA( حضور دارند.
امور  در  سوئد  ملی  »شورای  را  لیندگرن  آسترید  جایزه 
نویسنده  لیندگرن،  آسترید  یاد  به   ،2002 سال  در  فرهنگی« 
شخصیت  خالق  و  جهان  کودکان  ادبیات  محبوب  و  مشهور 
پشت  روی  »کارلسون  گذاشت.  بنیاد  بلنده«   جوراب  »پی پی 
»برادران  من«،  میوی  »میو،  راهزن«،  یک  دختر  »رونیا  بام«، 
»آیا  بولر«،  دهکده  بچه های  »همه  سرخ«،  گل  دره  یا  شیردل 
پی پی جوراب بلند را می شناسی« از جمله آثار این نویسنده 

سوئدی است.
اولین برندگان این جایزه موریس سنداک نویسنده آمریکایی 
و کریستین نوستلینگر نویسنده اتریشی در سال 2003 بودند 
و پس از آن نیز لیگیا بوژونگا نویسنده برزیلی، فیلیپ پولمن 
کاترین  ژاپنی،  تصویرگر  آرایی  ریوجی  انگلیسی،  نویسنده 
پترسون نویسنده آمریکایی، پانکو دلپیرو ونزوئالیی، سونیا 
را  جایزه  این  فلسطینی  تامر  و  استرالیایی  نویسنده  هارتنت 

دریافت کردند.

 

کوتاه از ادبيات
 

دارایي 
 

دیوید فاستر واالس 
ترجمه؛ لیال نصیري ها
بنتون بریج، اوهایو، 6/1997

»همین دست ام است. از نظر شما داشتن یک همچین دستي مثل دست 
خودتان دارایي یا امتیاز محسوب نمي شود. اما از نظر من این دست 
است. دل تان مي خواهد ببینیدش؟ حال تان بد نمي شود؟ خب، ایناهاش. 
این هم دست ام. براي همین هم هست که بهم مي گویند جاني یک دست. 
باهاش کنار آمده ام، هیچ کي نمي تواند مثل من این جور سنگدل باشد. 
و  بکنید  را  ادب  رعایت  که  کنید  مي  را  تان  تالش  تمام  دارید  بینم  مي 
خودم  به  من  شوم.  نمي  اذیت  باشید.  راحت  خیال،  بي  نکنید.  نگاهش 
نمي گویم این دست است، مي گویم یک جور دارایي است. نظرتان در 
موردش چیست؟ راحت باشید. فکر مي کنید احساسات ام جریحه دار 
مي شود؟ مي خواهید من بگویم چي هست؟ این یک دست است که وسط 
بازي، وقتي با باقي اعضاي بدن ام تو شکم مادرم بوده، تغییر عقیده 
داده. بیشتر شبیه دست و پاي قورباغه است، کوچک است و مرطوب 
هایي هم  تر است. حتي وقت  تیره  ام  بدن  باقي جاهاي  از  و رنگ اش 
ïام رو نظر مي رسد. معمواًل آستین  به  که خشک خشک است، خیس 

ش است، مگر وقت اش برسد و بخواهم از این دارایي خرج کنم. کتف 
ام سالم است، درست مثل آن یکي. مشکل فقط دست ام است، تا نوک 
سینه ام است. انگار یک کم آب رفته باشد. قشنگ نیست. تکان مي خورد؛ 
یعني مي توانم قشنگ تکان اش بدهم. از جلو این برجستگي ها را مي 
بینید، انگار مي خواستند انگشت بشوند ولي نشده اند. البته این مال وقتي 
است که من تو شکم مادرم بودم. آن دست ام- مي بینید؟ کاماًل طبیعي 
است، البته به خاطر کار زیادي که ازش کشیده ام یک خرده ورزیده تر 
و گوشت دارتر است. شکل اش طبیعي است، اندازه اش هم درست است 
و رنگ اش هم معمولي است، من همیشه این دست ام را نشان مي دهم، 
براي همین  باال،  ام را سنجاق مي زنم  یکي آستین  ها آن  بیشتر وقت 
دیگر اصاًل تو ذوق نمي زند. خیلي قوي است. دست ام را مي گویم. به 
نظر نمي آید، اما قوي است، بعضي وقت ها براي این که به آدم ها نشان 
بدهم چه قدر دست ام قدرت دارد، باهاشان مچ مي اندازم. این انگشت 
هاي قورباغه یي آب رفته ام خیلي جان دارند. اگر نظرشان خالف این 
بزنند. همیشه  بدهند و بهش دست  به خودشان جرات  توانند  است،مي 
بهشان مي گویم مي توانند بیایند و بهش دست بزنند، چرا نه، مشکلي 

نیست. حال ام گرفته نمي شود. مي خواهید بهش دست بزنید؟«

سوال.

»مشکلي نیست. مشکلي نیست.«

سوال.
»مساله این است که- خب، اول این که همیشه چند تایي دختر دوروبرم 
هست. مي فهمید منظورم چیست؟ تو کارگاه، تو لینز. آن پایین نزدیک 
ایستگاه اتوبوس یک کافه هست. جک پات- که در واقع بهترین دوست ام 
است- و کني کرک- کني کرک پسر عموش است، هر دوشان تو کارگاه 
وارد  کردم،  تمام  که  را  مدرسه  من  کنند؛ چون  مي  کار  من  باال دست 
سندیکا نشدم و بعد- هر دو شان واقعًا آدم هاي خوب و نرمالي هستند 
و رفتارشان هم با خانم ها خوب است، منظورم را که مي فهمید. همیشه 
هم دخترهایي هستند که دوروبر آدم بپلکند. یک گروه مي شویم، یعني 
دور هم جمع مي شویم و ول مي چرخیم و یک چیزي هم مي زنیم. جک 
پات و کني همیشه آخرش راه مي افتند و با یکي دو تاشان مي روند و 
بقیه هم با هر کي دوست داشته باشند.همه مان دور هم جمع مي شویم. 
گوشي که دست تان هست؟ من هم با یکي شان، حاال هر کي. بهشان مي 
گویم براي چي اسم جاني یک دست را روïم گذاشتند و ماجراي دست 
را تعریف مي کنم. این اولین مرحله ماجرا است. این که بگذاري خانم 
حرف  به  کنم  مي  بردارد. شروع  ات  دارایي  این  از  کمي  یک  خوشگله 
زدن در مورد دست که البته هنوز توي آستین است و آن باال سنجاق 
انگار زشت ترین چیزي است که قرار  شده. جوري حرف مي زنم که 
است ببینند. بعد نگاهشان یک جوري مي شود که آخي، بیچاره، چرا این 
قدر سخت مي گیري، نباید خجالت بکشي و چنین و چنان و عجب من 
آدم خوبي ام. همین که من در مورد خودم این جوري حرف مي زنم، 
قلب شان را مي شکند؛ مخصوصًا این که من هیچ گناهي نداشتم که این 
شکلي با این دست به دنیا آمده ام. بعد از این مرحله، وقت اش است که 
ازشان بپرسم دل شان مي خواهد ببینندش. بهشان مي گویم که چه قدر 
به خاطر دست ام خجالت مي کشم، اما یک جورهایي به آنها اعتماد دارم 

و به نظرم آن قدر آدم هاي خوبي مي رسند که اگر بخواهند، سنجاق 
آستین ام را باز مي کنم و دست ام را بیرون مي آورم که اگر طاقت اش 
را دارند تماشاش کنند. این قدر درباره اش حرف مي زنم که دیگر جان 
شنیدن یک کلمه دیگر را هم درباره اش نداشته باشند. بعضي وقت ها 
هم ممکن است دختره از دوست هاي قبلي جک پات باشد که دوروبرم 
دختره  ها  وقت  جور  این  اش.  ببینم  لینز  یا  ایلون  فریم  تو  یا  پلکد  مي 
مي گوید که چه قدر خوب بلدم به حرف هاش گوش بدهم یا چه آدم 
حساسي هستم، درست برخالف جک پات یا کني و اصاًل فکر نمي کند 
که دست ام آن جوري که من مي گویم این قدر زشت باشد. بعد راه مي 
افتیم مي رویم خانه و مي روم سر این که کاش مي شد راحت باشم، 
اما نمي خواهم؛ چون از خاطر دست ام خجالت مي کشم و از این جور 
چیزها. خب. من هیچ وقت جلوي دیگران نگفته ام که این دست براي من 
یک جور دارایي به حساب مي آید، باور کنید. راحت باشید، هر وقت دل 
تان خواست مي توانید بهش دست بزنید. یکي از مرحله ها این است که 
مي دانم کي دارم شورش را درمي آورم و دختره دیگر دارد حال اش 
بد مي شود؛ چون در مورد تنها چیزي که حرف مي زنم دست ام است 
و این که چه قدر مثل دست و پاي قورباغه است و همیشه انگار خیس 
است و چه قدر قدرت اش زیاد است. اما مي میرم اگر یک دختر خوب و 
خوشگل و همه چیز دان ببیندش و دل اش آشوب بشود. این جور موقع 
به هم و پیش  ها قشنگ مي فهمم که طرف تو خودش حسابي ریخته 
خودش فکر مي کند که من همه چیزم را باخته ام، اما نمي توانند ول ام 
کنند و بروند؛ چون در این صورت فکر مي کنم تمام مدت مزخرف مي 
گفته اند که من چه آدم احساساتي و حساسي ام و نباید بابت این دست 
خجالت بکشم و دست ام آن قدرها نباید زشت باشد. تو این مرحله، انگار 

انداخته باشم شان کنج رینگ.«

سوال.
نقطه  بعد  مرحله  حدودها.  همین  کشد،  مي  طول  یي  هفته  دو  »معمواًل 
حساسي است؛ چون دست را بهشان نشان مي دهم. این قدر صبر مي 
کنم تا یک جایي جفتي تنها باشیم و بعد رو مي کنم. ترتیب ماجرا را یک 
جوري مي دهم که انگار آنها ترغیب ام کرده اند و حاال هم من بهشان 
اعتماد کرده ام و دقیقًا همان آدمي هستند که احساس کرده ام مي توانم 
دست ام را از آستین در بیاورم و نشان شان بدهم. البته همان جوري 
که به شما نشان مي دهم. کارهاي دیگري هم بلدم که دل شان را بیشتر 
ریش کند، نگاهش کن- مي بیني؟ این جا را قشنگ ببین، براي این این 

جوري است که استخوان هم ندارد. فقط یک چیزي-؟«

سوال.
»یک کم پماد یا وازلین باعث مي شود که خیس تر و براق تر به نظر 
منظره  خیلي  آید،  مي  در  که  آستین  تو  از   ، دست  این  خب،  برسد. 
خوشایندي ندارد. وقتي مي بینندش مي خواهند باال بیاورند، آن هم آن 
طوري که من نشان اش مي دهم. آره، بعضي هاشان هم درمي روند و 
فلنگ را مي بندند. اما بیشترشان، خب بیشترشان، اول آب دهان شان 
را به زحمت قورت مي دهند و مي گویند، واي این، این، این خیلي هم بد 
نیست. اما معلوم است که کارشان ساخته است و زحمت مي کشند تا 
تو صورت ام نگاه نکنند و من هم این جور وقت ها قیافه یي مي گیرم 
که یعني خجالت کشیده ام و از شدت نگراني دارم مي میرم، از آن قیافه 
بلرزند. همیشه  هام  لب  که  کنم  توانم کاري  هاي معصومانه، حتي مي 
هم، حاال یک کم زودتر یک کم دیرتر ، بعد از پنج دقیقه، به خودشان مي 
آیند و مي زنند زیر گریه. فکر مي کنند که دیگر آب از سرشان گذشته، 
متوجه اید که. مثل این مي ماند که افتاده باشند کنج رینگ و مي گویند 
آن قدرها هم زشت نیست و نباید بابت اش خجالت بکشم و بعد نگاهش 
مي کنند و من هم نگاه مي کنم که چه قدر واقعًا کریه است، زشت است، 
روي  به  بکنند؟  توانند  مي  کار  چي  دیگر  اما  است.  زشت  است،  کریه 
این عوضي ها فکر مي کنند  از  بیاورند؟ عوضي ها، بعضي  خودشان 
این  است.  تعطیل  مغزشان  دخترها  جور  این  است.  زنده  هنوز  الویس 
ماجرا همیشه داغان شان مي کند. موقعي هم بدتر مي شوند که ازشان 
هم دست  این  کني،  مي  گریه  ام، حاال چي شده، چرا  بپرسم، خوشگل 
است دیگر و آنها هم مجبور مي شوند بگویند، این کجاش دست است. 
مجبورند، مجبورند سعي کنند و وانمود کنند که این دست نیست و چه 
قدر از این که من بابت این دست خجالت مي کشم، ناراحت اند و چیز 
البته بیشتر  از این جور چیزها. این جور وقت ها  زیاد مهمي نیست و 
دست هاشان را مي گذارند روي صورت شان و گریه مي کنند. در این 
مرحله، فضا یک جوري مي شود که من باید بلند شوم و بروم طرف 
شان و بنشینم کنارشان. توي این موقعیت من تنها کسي ام که مي توانم 
آرام شان کنم. آن دارایي را مي پیچم و جمع مي کنم و مي فرستم سر 
جاي اول اش تو آستین. این طوري دست از گریه کردن بر مي دارند 
و من هم آن جام و با آن یکي دست خوب ام کنارشان ام و مي گویم، 
چیزي نیست. گریه نکن، نباید بابت این که بهت اعتماد شده غمگین باشي 
که. همین که چندش ات نشد، مي داني چه قدر براي من ارزش دارد، مي 
بیني از این که باعث شدي خجالت نکشم چه قدر احساس آرامش مي 
کنم، ممنون ام، واقعًا ازت ممنون ام و غیره و ذلک و آنها هم فقط بهم 
تکیه مي دهند و زار مي زنند. بعضي وقت ها کاري مي کنند که من هم 

باهاشان گریه مي کنم. حواس تان هست؟«
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

هنگامیکه وارد آپارتمان شدید آنها چکار میکردند؟منظورتان چیست ؟ آیا 
کنترول و کارل هنوز با هم صحبت میکردند اگر گفتگویشان ادامه داشت 
آنها  شدم  آپارتمان  وارد  هنگامیکه  میزدند؟  حرف  موضوعی  چه  درباره 
سکوت اختیار کرده بودند متشکرم شما میتوانید به جای خود باز گردید. 
لیماس به انتهای سالن رفت و سرجای خودنشست فیدلر سرخود را بطرف 
هیئت قضات برگرداندو گفت : میخواهم ابتدا درباره کارل ریمک یعنی همان 
در  ریمک  که  را  اطالعاتی  لیست  نمایم  صحبت  رسید  بقتل  که  جاسوسی 
پرارزشی  بسیار  اطالعات  قراردارد.  مقابل شما  در  گذاشت  لیماس  اختیار 
گفته  به  بنا   . برسانم  باطالعتان  را  آنها  که خالصه  میخواهم  اجازه  است. 
لیماس کارل ریمک گزارش کاملی درباره تمام اعضاء و فعالیتهای آبتیلونگ 
تهیه کرده و آنرا در اختیار لیماس گذاشته است. او چون منشی هیئت رئیسه 
بوده توانشته که مینوتهای محرمانه ترین جلسات ما را تحویل لندن دهد. 
انجام دهد. ولی در مورد پرونده های  اینکاررا باسانی  او میتوانست  البته 
محرمانه آبتیلونگ وضع کامال متفاوت بوده است. چه کسی در اواخرسال 
1959 ریمک را بعنوان عضو کمیته حمایت از ملت یعنی کمیته ای که مسائل 
مربوط به امنیت کشور را بررسی میکند ، انتخاب کرد ؟ چه کسی به ریمک 
اجازه داد که به پرونده های محرمانه آبتیلونگ دسترسی داشته باشد؟ چه 
کسی ترتیب کارها را داد ریمک بتواند شغلهای حساسی را اشغال نماید؟ 
بچنین  دست  که  بود  قادر  یکنفر  فقط  میدهم  خودم  را  سئوال  این  جواب 
قراردهد.  خود  حمایت  تحت  را  کارل  میتوانست  یکنفر  فقط  بزند  کارهائی 
کارل  چگونه  که  بیاورید  بخاطر  موندت  بزند  خیانت  به  دست  آزادانه  تا 
ریمک اتومبیل دوژونگ را پیدا کرده و فیلمها را داخل آن گذاشته است . آیا 
اززرنگی و هوشمندی کارل ریمک تعجب نمیکنید ؟چطورمیتوانست بفهمد 
که درآن موقع بخصوص اتومبیل دوژونگ در آن محل قرارخواهد داشت ؟ 
ریمک اتومبیل شخصی نداشت و بدین دلیل نمیتوانست دوژنگ را در برلن 
غربی تعقیب کند فقط مامورین پلیس ما قادر بچنین کاری میباشد. در این 
صورت فقط موندت میتوانست اطالعات دقیقی در اخیتر کارل ریمک بگذارد 
. اینست اصل جریان بازهم بشما میگویم که ریمک مامور اجرائی موندت 
امپریالیستش  واربابان  موندت  میان  واسطه  او  دیگر  بعبارت   . است  بوده 
موندت  بله   : افزود  وسپس  کرد  مکث  کمی  فیدلر   . است  میشد  محسوب 
ریمک لیماس زنجیر محکمی را تشکیل داده بودند. و همانطور که در عالم 
جاسوسی مرسوم است . هریک از حلقه های زنجیر از فعالیت حلقه دیگر 
بی اطالع بودند. بدین دلیل است که لیماس با سرسختی تمام ادعا میکند که 
موندت مامور لندن نبوده است . این موضوع فقط ثابت میکند که لندن چقدر 
رولینگ  عملیات  که  میدانید  بخوبی  همگی  شما   . است  داده  بخرج  معارت 
کامال سری و محرمانه بوده است . میخواهم یادآوری کنم که همین گیالم 
یکی از افسران امنیت انگلستان بوده و به پرونده موندت رسیدگی میکرده 
. قاضی جوانی که در طرف چپ رئیس نشسته بود نگاه سردی به  است 
مامور  ریمک  میگوئید  خودتان  شما  پرسید  تندی  لحن  با  و  انداخت  فیدلر 
موندت بوده در اینصورت چرا موندت او بقتل رسانده است ؟ موندت چاره 
دیگری نداشت . ریمک موردسوءظن قرارا گرفته بود رفیقه اش زیاد حرف 
زده و او را لو داده بود بدین دلیل موندت از کارل خواست که فورا آلمان 
شرقی را ترک کند و در عین حال به مردان خود دستور داد که او را در 
حین فرار بقتل رسانند. از طرف دیگر موندت رفیقه کارل را هم چندی بعد 
کنم.  صحبت  موندت  تکنیک  درباره  ای  لحظه  چند  میخواهم  رساند..  بقتل 
اینتلیجنت سرویس پس از اینکه در سال 1959 موندت را آزاد گذاشت تا به 
برلن بازگردد. مدتی انتظار کشید تا موندت موقعیت خود را تحکیم کند. در 
آن زمان موندت شغل حساسی در سازمانهای مخفی و یا حزب نداشت . 
ولی ناظر چیزهائی بود و اطالعات ناچیزی را به لندن مخابره میکرد. در آن 
موقع موندت بتنهائی فعالیت میکرد و گاهگاهی با مامورین انگلیسی در برلن 
.ابتدا انگلیسیها احتیاط  غربی و با کشورهای اسکاندیناوی تماس میگرفت 
الزم را از دست نمیدادند زیرا میترسیدند که موندت دردو صحنه فعالیت 
نموده و نقش یک ماموردوجانبه را بازی کند. نا چندماه لندن جرات نکرد 
که برای حمایت از موندت شبکه ای در برلن دایرنماید . پس از مدتی موندت 
اعتماد مقامات انگلیسی را بخود جلب کرد و سازمان مخفی انگلستان برای 
تسهیل کارهای او شبکه کوچکی بس پرستی پیتو گیالم دایرکرد. این شبکه 
بدین  از وجود آن اطالع داشتند.  کامال محرمانه بود و فقط عده معدودی 
ترتیب لیماس بدون اینکه از هویت موندت اطالع داشته باشد شخصا پول 
او را میپرداخت و اطالعات او را از طریق ریمک به لندن مخابره میکرد در 
اواخر سال 1959 موندت به اربابان خود در لندن اطالع میدهد که شخصی 
را در قلب نیئت رئیسه حزب پیدا کرده و شخص مزبورمیتواند نقش واسطه 

را میان او و آنها بازی کند. آن واسطه کسی جزءکارل ریمک نبود. 
 ... ادامه دارد

داستان )37( نقش زنان در 
جنبش های 

صد ساله
مرضیه مرتاضی لنگرودی

بخش اول

در ایران مبارزات زنان هر چند محتوای جنسیتی 
داشتند و دارند و در عین حال بیشتر تابعی از 
در جهت  تغییر و تحول  مبارزات مردمی  برای 
نوسازی و استقالل و توسعه بوده اند. تا پیش 
از انقالب مشروطه زنان پشت سر  مردان برای 
اجتماعی  تغییرات  ایجاد  یا  و  حاکمیت  تغییر 

حرکت می کردند...
نقش زنان در جنبشهای یکصد سال اخیر در ایران نقشی پر رنگ 
و غیر قابل انکار است و نمی توان آن را نادیده  گرفت. در مقایسه 
درک  برای  اصالحات  جنبش  و  ایران  اخیر  جنبشهای  تاریخی 
میزان موفقیت یا شکست مبارزات  زنان علیه تبعیض و نابرابری 

های حقوقی و قانونی به چند عامل مهم باید توجه کرد:  
 1( حجم انواع مطالبات و نسبت آنها با عرف و سنتهای اجتماعی 

در ایران 
 2( میزان درک و همراهی مردم با مطالبات زنان   

 3( حجم مقاومتها و عدم همکاری مردم با مطالبات زنان.   
 4( حجم همراهی یا مقاومت حاکمیت در برابر مطالبات زنان.   

با توجه به عوامل فوق بطور خالصه نگاهی به مبارزات و نحوه 
شکل گیری و فرایند تحقق مطالبات زنان در  یکصد سال اخیر 

می اندازیم.   
یکصد سال پیش در مشروطه زنان در دو جبهه جباریت خانگی 
کردند.  را  آغاز  مبارزه  استبداد(   ( سیاسی  جباریت  و  )سنتی( 

حضور زنان در جنبش مشروطه دو دستاورد مهم داشت:   
▪ مطالبات جنسیتی زنانه از این دوره به بعد به شکل جدی و 

پیگیر در جامعه مطرح شد و تا امروز ادامه دارد.  
▪ جنبش سواد آموزی زنان که از مشروطه آغاز شده بود تا 

امروز ادامه دارد و نتایج و دستاوردهای مهمی داشته  است.   
مردان  با  برابر  احقاق حقوق  برای  زنان  یکصد ساله  تالشهای 
حوزه عمومی ) خانواده و اجتماع( و حوزه خصوصی   ) قدرت 
سیاسی( را تحت تاثیر قرار داده و بطور غیر مستقیم از طریق 
استبدادی  و  حاکمیت  سنتی  و  سنت  اقتدار  کشیدن  چالش  به 
از  اجتماعی  درک  و  فهم  ارتقا  به  انسانی  حقوق  های  بحث  در 
روابط  برقراری  به  و  همچنین  آن  مفاهیم  و  دموکراسی  مبانی 

دموکراتیک در نهادهای اجتماعی کمک کرده است.   
▪ مبارزات جنسیتی 

در ایران مبارزات زنان هر چند محتوای جنسیتی داشتند و دارند 
و در عین حال بیشتر تابعی از مبارزات مردمی  برای تغییر و 
تحول در جهت نوسازی و استقالل و توسعه بوده اند. تا پیش 
از انقالب مشروطه زنان پشت سر  مردان برای تغییر حاکمیت و 
یا ایجاد تغییرات اجتماعی حرکت می کردند. در جریان مشروطه 
هم این اتفاق تکرار  شد. با این تفاوت که مردان آزادیخواه اعم 
خواهان  تجددطلب  لیبرال  ناسیونالیستهای  یا  از سوسیالیستها 
تغییر روابط  استبدادی عالقمند به تغییر مناسبات سنتی زن و 
مرد در خانواده و اجتماع شده بودند، آنها امکان این را فزاهم 
کردند  که زنان در کنار آنان قرار گیرند تا در پروژه نوسازی و 
تغییرات اجتماعی از سنت به مدرن از نیرو و انرژی  زنان بهره 
ببرند.  پیش  را  نیروهای مضاعف مشروطه خواهی  با  و  ببرند 
و  اعتقادات  از  زنان  ویترینی  در جوامع سنتی  که  آن جایی  از 
نگرشهای مردانه آن اجتماع هستند، بحث تغییر شرایط و تغییر 
بین  جدی  مناقشه  محل  و  اجتماع  خانواده  در  زنان  مناسبات 
مشروطه خواهان متجدد و مشروعه خواهان سنتی قرار گرفت، 
شیخ فضل اهلل نوری  می گفت مشروطه می خواهد بر سر زنان 
عنوان  به  امروز  که  مشکی  چادرهای  )همین  چادرهای چرخی 

حجاب  برتر مطرح است( کرده و آنها را بی عفت نماید. 
منابع  و  مراجع  سوی  از  اینکه  علیرغم  مقاومتها  قبیل  این  اما 
جدی  سنتی و عرفی جامعه ایران صادر می شد در برابر حجم 

تغییر وضعیت  سیاسی  برای  ترقیخواه  فزاینده خواست مردان 
مدرن  ایران،  اندیش  نو  و  مدرن  زنان  لذا  شکست.  می  هم  در 
و نواندیش بودنسان را مدیون مردان ترقی خواه   )پدر، همسر، 
برادر( هستند. ما به طنز اصطالح معمول ایرانی که میگوید پشت 
سر هر مرد موفق یک زن فداکار  وجود دارد را به اصطالح پشت 
ایم و  سر هر مرد موفق یک زن قربانی وجود دارد بدل کرده 
اما به جد معتقدیم،  پشت سر هر زن موفق یک مرد ترقی خواه 

آزاداندیش وجود دارد.   
حجم مبارزات زنان برای تحقق مشروطه و تغییر نظام سلطنت 
استبدادی به سلطنت مشروطه را در اغلب کتب  تاریخی موجود 
در کتابخانه ها و کتابفروشی ها می توانید پیدا کنید که در آنها 
از انواع روشهای مبارزاتی زنان از  تشکیل انجمن های سری تا 

پوشیدن لباس مردانه و جنگ تن به تن ذکر شده است. 
پس از تدوین قانون اساسی در ایران که برگرفته از مترقی ترین 
برای  زنان حق  که  معلوم شد  بود،  اروپایی  قوانین کشورهای 
قوانین  به  با رجوع  است.  نشده  گرفته  نظر  در  مردان  با  برابر 
بزودی  سال  گذشته  یکصد  در  اروپایی  کشورهای  اساسی 
قانون  نادیده گرفتن بحث زنان در  یابیم که دلیل عمده  در می 
اساسی ایران این بود که در قوانین  اساسی اروپای یکصد سال 
پیش ) که قانون اساسی مشروطه از آنها تقلید شده است( بحث 
و  بود  نشده  مطرح  زنان  و  سیاسی  اجتماعی  های  مشارکت 
مردان ترقیخواه ایرانی هم درکی از تدوین قانون اساسی مستقل 
نداشتند. اما سنت و  روحانیون بدلیل اینکه با قوانین شرعی آشنا 
بودندو خود را صاحب صالحیت کافی برای تدوین قوانین می 
شرع  تئوریک  چهارچوب  مدنی  قوانین  تدوین  دانستند،  برای 
برطرف  و  دادند  تن  بدان  هم  ترقیخواه  مردان  و  دادند  قرار  را 
 کردن نقایص قانون را به عهده متمم های آن برای سالهای بعد 

گذاشتند. 
مدرن  دولت  برای  تاسیس  کبیر  امیر  کوششهای  از  صرفنظر 
امیرکبیر،  صدراعظمی  کوتاه  دوره  و  شاه  ناصرالدین  زمان، 
تفکر  اساس  بر  ایران  مشروطه  در  از  پس  مدرن  دولت  اولین 
شهروندی  حقوق  اما  گرفت  شکل  استعماری  بنیادگرای  مدرن 
همچنان مهجور ماند. علیرغم  حضور قانون اساسی مشروطه و 
سلطنت مشروطه شاه، دولت مدرن استعماری در ایران به هیچ 
وجه خود را در  برابر مردم پاسخ گو نمی دانست و از رضا شاه 
دیکتاتور مهیبی با قدرتی افسانه ای ساخت، قدرت و ثروتی که 

 ناصرالدین شاه به خواب هم نمی دید! 
ایران  مردم  پهلوی  سلطنت  دوران  در  و  مشروطه  از  پس 
از  متفاوت  که  شدند  روبرو  مدرنیته  نام  به  جدیدی  دشمن  با 
را  ایرانی  فرهنگ  مغل  و  ترک  عرب،  یونانی،  رومی،   مهاجمان 
نشانه رفته بودند. همان فرهنگ پر قدرتی که در  دستگاه گوارش 
خود همه مهاجمان قبلی را هضم و ایرانی ساخته بود. در فرایند 
شکل گیری مدرنیته بنیادگرای  استعماری در ایران، تمام نهادها 
امنیت و  ایرانی  و ارزشهای سنتی که می توانستند برای زنان 
احترام و حتی اقتدار  فراهم کنند رو به نابودی رفتند و هم چنین 
ارزشها و نهادهای سنتی که قدرت شاه را محدود می کردند هم 

در هم  شکستند! 
با وجود مدلهای ظاهر فریب نهادهای مدرن غربی مثل پارلمان، 
احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری،  رابطه نهاد حکومت با 
نهادهای  و  مدلها  بود و در همان  ارباب و رعیت  رابطه  مردم، 

تقلبی مدرن هم زنان جایگاهی  نداشتند. 
و  بنیادگرا  مدرن  دولت  سختگیریهای  و  سرکوب  افزایش  با 
ناباوری در مردم و زنان  نسبت  به نوعی  نبودن آن،  پاسخگو 
شد.  ایجاد  غرب  از  شده  اقتباس  دموکراتیک  نهادهای  کار  به 
به  داری  رو  سرمایه  و  صنعتی  جامعه  از  تقلیدی  نهادهای 
ایران کاریکاتوری  از جامعه سنتی و کشاورزی  اروپایی  رشد 
مضحک از جامعه صنعتی اروپا ساخت، که  در ادبیات فکاهی و 
نمایشنامه ها و داستانهای اوائل حکومت رضاشاه بخوبی مورد 
نقد طبقه روشنفکر و نقاد ایرانی  قرار گرفته است و می توان به 
مانند  ایران  در  بنیادگرا  مدرنیته  که  دریافت  و  کرد  آنها رجوع 
اصولی  چرای  و  چون  بی  پذیرش  مذهبی،  خواهان  بنیادگرایی 
بود که در قالب دستورات دولتی دیکته می کرد و نه ادعا می 
کرد و نه  می خواست که کمکی به پیشبرد دموکراسی به عنوان 
مولفه  از  کدام  بپردازد. هیچ  ایران  در  تحقق مدرنیته  نیاز  پیش 
 های مدرنیته در ایران چون سرمایه داری، شهرنشینی، حقوق 
و  صنعت  قانون،  علم،  حکومت  فردی،  های  آزادی  شهروندی، 

عقالنیت و اقتدار قانونی در دوره رضا شاه شکل نگرفتند.   
از  بودند  مرکز  مقیم  روستائیان  اغلب  که  ایرانی  شهرنشینهای 
فرمان  اتومبیل  پشت  یکباره  هایشان  گاوآهن  یا  االغها  پشت 
نشستند و چه بسا هم هنوز در تهران و قلب پایتخت ایران مردم 
االغهایشان  با  کنند  که  را می  با ماشین هایشان همان رفتاری 
می کردند، هرچند تازگی ها کمربند هم می بندند و جریمه های 
نجومی می پردازند اما هم چنان  آمار مرگ و میر و تصادفات 

جاده های و حتی شهری مقام اول جهان را دارد. 

ادامه دارد

زنان
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لوموند از برنامه اکران هاي 2010 گزارش داد  
 

»شيرین« کيارستمي از 30 دي در 
سينماهاي فرانسه  

 
مطرح  هاي  فیلم  از  فهرستي  خود،  چهارشنبه  شماره  در  لوموند  روزنامه 
سینماي جهان را که در سال جدید میالدي در فرانسه اکران خواهند شد، 
منتشر کرد. طبق برنامه زماني، فیلم »شیرین« ساخته عباس کیارستمي روز 
20 ژانویه )30 دي ماه( اکران خواهد شد. »شیرین« که جمعي از بازیگران زن 
سرشناس سینماي ایران به همراه ژولیت بینوش در آن نقش آفریني داشته 
استانبول، سیدني،  تاکنون در جشنواره هاي ونیز، رتردام، هنگ کنگ،  اند، 
ادینبورگ، بانکوک و توکیو به نمایش درآمده است. »لبنان« برنده شیر طالي 
ونیز ساخته ساموئل مائوز روز سوم فوریه، »لوال« ساخته بریلیانت مندوزا 
بهترین کارگردان جشنواره کن روز سوم مارس، »روح آشپزخانه« ساخته 
روز  ایستوود  کلینت  ساخته   »Invictus« و  مارس  هفدهم  روز  آکین  فاتح 

سیزدهم ژانویه در سینماهاي فرانسه به روي پرده خواهند رفت. از دیگر 
فیلم هاي سرشناس سینماي جهان که براي نمایش در فرانسه در نوبت 
اکران قرار دارند مي توان از »یک مرد جدي« ساخته برادران کوئن )20 
شاتر«  »جزیره  فوریه(،   3( ریچي  گاي  ساخته  هولمز«  »شرلوک  ژانویه(، 
ریدلي  ساخته  هود«  »رابین  و  فوریه(   24( اسکورسیزي  مارتین  ساخته 
رومن  جدید  ساخته  نگار«  »روح  فیلم  همچنین  برد.  نام  مه(   19( اسکات 
پوالنسکي کارگردان لهستاني برنده اسکار و نخل طال که براي نمایش در 
بخش رقابتي جشنواره برلین انتخاب شده است، براي اولین بار در فرانسه 

و در روز سوم مارس اکران خواهد شد. 

به گزارش ایسنا روزنامه لوموند در بخش دیگري از گزارش خود به فیلم 
شده،  حتمي  تقریبًا  کن  جشنواره  رقابتي  بخش  در  که حضورشان  هایي 
انتخاب آثاري چون »درخت زندگي« ساخته ترنس  اشاره کرد و نوشت؛ 
مالیک با نقش آفریني برد پیت و شان پن، »کپي برابر اصل« ساخته عباس 
داریم«  پاپ  یک  »ما  بوچارب،  رشید  ساخته  شکن«  »قانون  کیارستمي، 
بخش  براي  گدار  لوک  ژان  و »سوسیالیسم« ساخته  مورتي  ناني  ساخته 

رقابتي شصت وسومین جشنواره فیلم کن جاي تعجب ندارد. 
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هوش 
ایرانی!

نویسنده: دکتر شهرام یزداني
دانشیار دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

ضریب  ميانگين  کاهش  سبب  تنها  نخبگان  مهاجرت 
هوشي ملل نمي شود، بلکه این کشورها را از نوابغ تهي 

مي سازد
تعجب  سبب  ایراني ها،  براي   84 هوشي  ضریب  میانگین  اعالم   
درصدد  آمار  این  انکار  با  عده اي  گردید.  ایران  نخبگان  از  بسیاري 
اعتراض به آن برآمده اند، اما براي اینجانب، این آمار هیچ گونه جاي 
سخنراني  در   1379 سال  در  را  موضوع  این  زیرا  نداشت،  تعجبي 
در سازمان مدیریت و برنامه ریزي تحت عنوان نظریه ترقیق هوشي 
به  مقاله  این  در  بودم.  کرده  بیني  پیش   )Intellectual Dilution(

اختصار علل افت میانگین ضریب هوشي در کشور را بررسي خواهم 
کرد و سپس به راهکارهاي مقابله با این رخداد تلخ خواهم پرداخت. 

ضریب هوشي چيست و اهميت آن در چيست؟
IQ یک نسبت است که از تقسیم سن عقلي بر سن  ضریب هوشي 
تقویمي ضربدر صد به دست مي آید. اگر سن عقلي با سن تقویمي 
یکسان باشد، ضریب هوشي صد مي شود ولي در بعضي مواقع در 
بعضي افراد سن عقلي بیشتر مي شود که این فرد هوشي بیشتر از 

سایر افراد دارد. 
براي به دست آوردن سن عقلي راه هاي زیادي وجود دارد و معموال 
جنبه هاي  که  مي کنند  استفاده  خاصي  تست هاي  از  کارشناسان 
مختلفي مانند تشخیص الگوها، قدرت حافظه کوتاه مدت، استفاده فرد 
از واژه ها، سرعت محاسبه فرد، درک روابط یا جبر، اطالعات عمومي، 

محاسبات ریاضیات، درک فضایي، منطق و امال را ارزیابي مي کند. 
اخیرا در مورد صحت نتایج آزمون هاي هوش متداول شبهات زیادي 
وارد شده است. انجمن روان شناسي آمریکا در سال 1995 هوش را 
به عنوان »توانایي فهم مسایل پیچیده، انطباق موثر با تغییرات محیطي، 
یادگیري به دنبال تجربیات، استفاده از اشکال مختلف استدالل و فایق 

آمدن بر مشکالت از طریق تفکر« تعریف کرده است.    
این انجمن بر این موضوع تاکید دارد که آزمون هاي متداول هوش 
به هیچ وجه توانایي سنجش چنین سازه انتزاعي پیچیده اي را ندارد. 
مطالعات متعدد، ارتباط مثبت و قوي بین ضریب هوشي با موفقیت 
تحصیلي، میزان درآمد، سطح سالمت، طول عمر و سطح اجتماعي و 
ارتباط منفي و قوي با بي کاري و ارتکاب جرایم را نشان داده است. 
افت ضریب هوشي  یا  پایین  ترتیب موضوع ضریب هوشي  این  به 
مقوله  یک  به  هوشي  ضریب  ارتقاي  سازوکارهاي  آن  مقابل  در  و 
تبدیل شده  از کشورها  اقتصادي در بسیاري  اجتماعي و  راهبردي 
این ترتیب دستیابي به میانگین ضریب هوشي باالتر یکي  است. به 
از ابزار توسعه و به طور هم زمان یکي از دستاوردهاي مهم توسعه 

محسوب مي گردد. 

ضریب هوشي اقوام و ملل
مطالعات فراواني روي تفاوت متوسط ضریب هوشي در کشورهاي 
و  آمریکا  در  هوشي  ضریب  میانگین  است.  گرفته  صورت  مختلف 
ژاپني، چیني،  براي شهروندان  عدد  این  است.  انگلستان حدود 100 
کره اي، هنگ کنگي و تایواني 105 و براي ترکیه، کشورهاي خاورمیانه 
و جنوب آسیا بین 78 و 90 و براي کشورهاي آفریقایي پایین تر از 
صحراي آفریقا بین 65 تا 75 است. در این میان کشور ما ایران با 
دارا  بین 185 کشور جهان  را  ضریب هوشي متوسط 84 رتبه 97 
مي باشد. هوش یک سازه انتزاعي مولتي فاکتوریال محسوب مي شود 
و هنگامي که صحبت از تفاوت ضریب هوشي بین دو فرد مي شود 
تفاوت هاي ژنتیکي، تفاوت هاي محیط فیزیکي، تفاوت هاي محیط رواني 
و تفاوت هاي آموزشي به خصوص در دوران کودکي مي تواند توجیه 
کننده تفاوت ضریب هوشي باشد، اما هنگامي که با تفاوت میانگین 
ضریب هوشي میان دو کشور یا دو نژاد مواجه مي شویم قایل شدن 
به تفاوت ژنتیکي، به نوعي به معناي وجود نژاد برتر )ژن برتر( است. 
در واقع در توجیه تفاوت ثروت ملل در طول تاریخ توجیهات زیادي 
آورده شده است. منتسکیو )1748( آب و هواي معتدل را مهم ترین 
مهارت هاي   )1776( اسمیت  آدام  مي دانست،  ملل  ثروت  براي  علت 

انساني، تخصص گرایي و وجود یک بازار آزاد را عامل اصلي توسعه 
فرض مي کرد، توماس مالتوس در سال 1817 شناسایي عوامل موثر 
بر فقر و ثروت ملل را مهم ترین چالش پژوهشي در حوزه اقتصاد 
فرهنگي  عوامل  ساموئل هانتینگتون  و  الندز  دیوید  مي داند.  سیاسي 
)سخت کوشي، نظم، آرمان هاي بزرگ، همگرایي اجتماعي، احترام به 
کار، ارزش قایل شدن براي تحصیالت( را مهم ترین عامل موفقیت و 
ثروت ملل مي دانند. در این میان یکي از جنجال برانگیزترین دیدگاه ها 
توسط ریچارد لین )2002( مطرح شده است، ریچارد لین ریشه هاي 
ثروت و فقر ملل مختلف را در هوش و استعداد ذاتي آنان مي داند و 
قایل به برتري ژنتیکي بعضي از اقوام و نژادها در مقایسه با سایرین 
است. موضوع ژن برتر و نژاد باهوش تر موضوعي است که در طول 
تاریخ به کّرات از سوي گروه ها و رهبران نژادپرست )مانند نازي ها 
شواهد  از  یک  هیچ  تاکنون  اما  است،  شده  اعالم  و صهیونیست ها( 
به  نسبت  نژاد  یا  قوم  یک  برتري هوشي  است  نتوانسته  ارایه شده 
دهد. جداي  نسبت  آنان  مابین  ژنتیکي  تفاوت هاي  به  را  اقوام  سایر 
از عوامل ژنتیکي، عوامل محیطي متعددي روي ضریب هوشي تاثیر 
مي گذارد وضعیت تغذیه اي به خصوص در دوران کودکي، استرس ها 
و تروماهاي رواني، فقر عاطفي و ارتباطي و کمیت و کیفیت تحصیالت 

همگي بر ضریب هوشي تاثیر مي گذارند. به عنوان مثال، نوزاداني که 
از شیر مادر محروم اند ضریب هوشي کمتري دارند. ضریب هوشي 
کودکان مبتال به کم خوني 5  تا 10 درجه کمتر از حد طبیعي برآورد 
شده است. کمبود ید نیز باعث کاهش آموزش پذیري کودکان شده و 
ضریب هوشي آنها را به میزان 5 تا 13 ) در موارد کمبود شدید ید 
تا 30 درجه، فوروارد کننده!( امتیاز کم مي کند. به این ترتیب مي توان 
در نظر گرفت که فقر و ضریب هوشي پایین هر یک دیگري را تشدید 
از  امر بخشي  این  را تشکیل مي دهند.  مي کنند و یک چرخه معیوب 
ضریب هوشي پایین در کشورهاي آفریقایي و جنوب آسیا را توجیه 

مي کند. 

مهاجرت نخبگان و ضریب هوشي
مهاجرت انتخابي نخبگان اثري مخرب بر توسعه ملل مي گذارد. بدیهي 
است که بار توسعه و پیشرفت جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان 
هر جامعه اي است. حال وقتي در یک جامعه شرایط به گونه اي باشد 
آنها  خروج  تنها  نه  مي کنند،  ترک  را  آن  زمان  گذر  در  نخبگان  که 
مستقیمًا جامعه را متاثر مي کند، بلکه در دراز مدت، ذخیره ژنتیکي 
کشور را نیز فقیرتر مي کند و در نسل هاي آتي، روند انتقال ضرایب 
باالي هوشي به »نسل هاي آینده« با اختالل مواجه مي شود. این امر 
در مورد کشور اسکاتلند طي بیش از نیم قرن به دقت مطالعه شده 
افراد تحصیل  از  تعداد زیادي  بیستم، هر ساله  قرن  اوایل  از  است. 
متوسط  درصد  مي کنند.  مهاجرت  انگلستان  به  اسکاتلندي  کرده 
مهاجرت ساالنه تحصیل کردگان دانشگاهي از اسکاتلند به انگلستان 
2/17 درصد و ضریب هوشي متوسط این مهاجران 1/108 مي باشد. 
این موضوع سبب شده است که میانگین ضریب هوشي اسکاتلندي ها 
کاهش  قبل  نسل  به  نسبت  امتیاز  یک  نسل  هر  در  متوسط  طور  به 
پیدا کند و اسکاتلندي ها در اواسط قرن بیستم به کم هوش ترین ملت 
یک  واقع،  در  تبدیل شدند.   )97 میانگین ضریب هوشي  )با  اروپایي 
و  دانش  تنها  مي شود،  خارج  کشور  از  که  اقتصادي  یا  علمي  نخبه 
استعداد فردي یا مقداري ثروت مادي از کشور خارج نمي کند، بلکه 
ژن هاي نخبگي و کارآمدي را نیز با خود مي برد تا نسل هاي بعدي او 
در خارج از کشور مادري از آن بهره مند شوند و جوامع میزبان شان 
را از آن بهره مند سازند وضعیت کشور ما ایران در میان کشورهاي 
در حال توسعه مشابه وضعیت اسکاتلند در میان کشورهاي توسعه 
یافته است. بر اساس آمار صندوق بین المللي پول، ایران با ضریب 
مهاجرت 15 درصد، رتبه اول را در میان 61 کشور توسعه نیافته و 
در حال توسعه دارا مي باشد و مي توان تخمین زد که در طي سه دهه 
اخیر حداقل سه واحد از ضریب هوشي متوسط ایراني ها صرفا به 

سبب مهاجرت کاهش پیدا کرده است.
ملل  هوشي  ضریب  میانگین  کاهش  سبب  تنها  نخبگان  مهاجرت 
به  نگاهي  با  نوابغ تهي مي سازد.  از  را  این کشورها  بلکه  نمي شود، 
فهرست اسامي افرادي مانند لئوناردو داوینچي )ضریب هوشي220(، 
گوته )210(، پاسکال )195(، نیوتن )190(، الپالس )190(، ولتر )190(، 
موزارت   ،)165( داروین   ،)175( کانت   ،)185( گالیله   ،)185( دکارت 
)165(، بیل گیتس )160(، کوپرنیک )160( و اینشتین )160( به سادگي 
چیز  هر  از  بیش  تاریخ  طول  در  بشر  دانش  توسعه  که  درمي یابیم 
توان  که  هستند  کساني  همان  نوابغ  مي باشد.  نابغه  افراد  مرهون 
دارا مي باشند و مسوولیت  را  پیچیده ترین مشکالت یک کشور  حل 
راهبري کشور را در وضعیت هاي بحراني بر عهده دارند. تاثیر نوابغ 
روي توسعه جوامع به حدي است که مي توان عبارت معروف »ملتي 
که قهرمان ندارد هیچ چیز ندارد«  را با جمله »ملتي که نوابغ را در 

راس مدیریت خود ندارد، به هیچ جا نخواهد رسید« جایگزین کرد. 

کنترل مواليد و ضریب هوشي
بررسي هاي متعدد ارتباط بین هوش و تحصیالت و همچنین ارتباط 
اثبات  به  را  موالید  کنترل  از سیاست هاي  تبعیت  و  میان تحصیالت 
جامعه  پرهوش  درصد   20 متوسط  هوشي  ضریب  است.  رسانده 
جامعه  کم هوش  درصد   20 متوسط  هوشي  ضریب  و   115 حدود 
گروه  در  ولد  و  زاد  میزان  که  کنیم  فرض  اگر  مي باشد.   85 حدود 
کم هوش جامعه تنها 30 درصد بیش از میانگین جامعه و میزان زاد 
و ولد در گروه پر هوش جامعه 30 درصد کمتر از میانگین جامعه 
دست  به  زیر  محاسبه  از  دوم  نسل  هوشي  ضریب  میانگین  باشد، 

مي آید:
)0.2x1.3x85( + )0.6x1x100( + )0.2x0.7x115( = 98.8

 به این ترتیب مي توان انتظار داشت که میانگین ضریب هوشي هر 
نسل 1.2 امتیاز از میانگین ضریب هوشي نسل قبل کمتر شود. 

سوي  از  شده  ارایه  توصیفي  آمار  مي تواند  خوبي  به  فوق  تحلیل 
نیازمند  این وضعیت  اما اصالح  نهادهاي بین المللي را توجیه نماید، 
و  تمهیدات  اتخاذ  است.  همه جانبه  و  مداخله اي  رویکردي  اتخاذ 
سیاست هاي علمي براي فقرزدایي و مقابله با شکاف رو به فزوني 
طبقاتي، توجه به مدیریت عوامل خطرزاي سالمت و عوامل اجتماعي 
براي  تالش  و  نخبگان  علمي  مدیریت  و  حمایت  سالمت،  بر  موثر 
علمي  بازنگري  و  نخبگان  مهاجرت  نمودن سیر  معکوس  و  متوقف 
سیاست هاي کنترل جمعیت تنها بخشي از رژیم درماني ملتي است که 

به تدریج هوش خود را از دست مي ده

اجتماعی
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گوهر مراد 
روشنفکران 

ایران
ساعدی به عنوان نویسنده ای صاحب سبک در عرصة ادبیات ایران 
مطرح شده است. ادبیات ساعدی ادبیات زمانة هراس )دهة 50 ( است. 
از این رو، ترس از تهاجمی غریب الوقوع تمامی داستان هایش را فرا 

می گیرد. 
سیزدهم دی ماه سالروز تولد غالمحسین ساعدی معروف به گوهر 
مراد است که سالها پیش در خاک غربت از دنیا رفت و در همان برای 

ابد آرمید. 
 ُغالمُحسین ساِعدی معروف به گوهرمراد 13 دی 1314 در تبریز 
است.  ایرانی  معاصر  نویسندگان  بزرگ ترین  از  یکی  او  شد.  متولد 
دکترای  درجه  با  را  خود  تحصیالت  یافت.ساعدی  جهانی  موفقیتی 
پزشکی، گرایش روان پزشکی در تهران به پایان رساند. نویسندگی را 
از سن 16 سالگی آغاز کرد و سال های زیادی را به نمایش نامه نویسی 
به  و  بود  آذری  ترک  خود  که  او  گذراند.  فارسی  داستان نویسی  و 
زبان مادری خویش نیز بسیار عالقمند بود، درباره زبان فارسی و 
جایگاهش در ایجاد همبستگی و نقِش آن در وحدت ملی ایرانیان، طی 
مصاحبه ای چنین گفت: »زبان فارسی، ستوِن فقرات یک ملت عظیم 
است. من می خواهم بارش بیاورم. هرچه که از بین برود، این زبان 

باید بماند.« 
سال 1330 آغاز فعالیت سیاسی  او بود، در1331، مسئولیت انتشار 
روزنامه های فریاد، صعود و جوانان آذربایجان را به عهده گرفت و 
به درج مقاله و داستان در این سه روزنامه و روزنامه دانش آموز 
چاپ تهران، پرداخت. بعداز کودتای 28 مرداد32 دستگیر و چند ماه 
زندانی شد. در 1324 به دانشکده پزشکی تبریز وارد شد و سال  بعد 
با مجلة سخن همکاری کرد و کتاب های مرغ انجیر و پیکمالیون را 
در تبریز انتشار داد. از این سال به بعد شروع به نوشتن و منتشر 
کردن نمایش نامه و داستان های کوتاه کرد. در 1341 با کتاب هفته و 
مجله آرش همکاری خود را شروع کرد. درواقع پربارترین سال های 
عمر ساعدی از سال های 1343ـ1342 شروع می شود. به خصوص 
سال های 1346ـ1345 سال های پرکاری ساعدی است. تنی چند فضای 
خاص یک دوره را می سازند که از اواسط 1330 تا نیمة 1350 ادامه 
دارد. ساعدی یکی از سازندگان فضای روشنفکری ایران است. در 
سال 1353 با هم کاری نویسندگان معتبر آن روزگار دست به انتشار 

مجلة الفبا زد. 
در فاصلة دوره ای سی ساله، که از سال 1332 شروع می شود و به 
نوشته  کوتاه  داستان  از شصت  بیش  می یابد، ساعدی  پایان   1363
است. ساعدی هفت رمان نوشته است که سه تای آن کامل است و 
در  را  آخری  این  خندان.  تاتار  و  شهر  در  غریبه  توپ؛  شده؛  چاپ 

زندان نوشته است. 
از آثار داستانی او: خانه های شهرری؛ شب نشینی باشکوه؛ عزاداران 
لرز؛  و  ترس  نشان؛  و  نام  بی  واهمه های  انجیر؛  مرغ  دندیل؛  بیل؛ 
و  به سایه  دیگر؛ سایه  بند؛ شکایت؛ مهدی  گهواره؛ شکسته  و  گور 
آشفته    حاالن بیدار بخت را می  توان نام برد. ساعدی نمایش نامه های 
زیادی نوشت و منتشر کرد: کار با فک ها در سنگر؛ کالته گل؛ چوب 
انقالب  از  نامه  نمایش  پنج  دنیا؛  بابای  بهترین  به دست های ورزیل؛ 
زاویه؛   و  دیکته  روشنی؛  خانه  بی کاله؛  ،آی  کاله  با  آی  مشروطیت؛ 
چاپ  تعدادی  هنوز  که  دیگری  آثار  و  مغلوب  بر  وای  بندان؛  پرواز 
نشده است. از داستان گاو او )در مجموعه عزاداران بیل(، فیلمی به 

همین نام ساخته شده است. 
دنیای داستان هایش دنیای غم انگیز نداری، خرافات، جنون، وحشت و 
مرگ است. دهقانان کنده شده از زمین، روشنفکران مردد و بی هدف، 
شکلی  به  می زیند،  اجتماع  حاشیة  در  آواره  که  ولگردانی  و  گداها 
ترسان  جامعه ای  تا  می یابند  آثارش حضور  در  کننده  قانع  و  زنده 
نگاران  اجتماع  برخالف  ساعدی  بگذارند.  نمایش  به  را  پریشان  و 
ساده انگار، از فقرستایی می پرهیزد و می کوشد که فقر فرهنگی را 
بنماید. در  انسان ها  در زمینه سازی تباهی های اجتماعی و استهالة 
نخستین داستان هایش ، چنان توجهی به دردشناسی روانی دارد که 
گاه روابط اجتماعی را در حدی روانی خالصه می کند و داستان را بر 
بستری بیمار گونه پیش می برد. اما ساعدی به مرور برجنبة اجتماعی 

و سیاسی آثارش می افزاید و نومیدی و آشفته فکری مردمی را به 
نمایش می گذارد که سالیان دراز گرفتار حکومت ترس و بی اعتمادی 

متقابل بوده اند. 
روستایی  داستان های  از  بسیاری  بر  زمان  گذر  این که  وجود  با 

هم چنان  بیل  عزاداران  پاشیده  فراموشی  گرد   50 تا   1340 سال 
اثری پرخواننده و پدید آورندة یک جریان ادبی خاص است. شاملو 
می گفت:»عزاداران بیل را داریم از ساعدی که به عقیدة من پیش کسوت 

گابریل گارسیا مارکز است.« 
کتاب عزاداران بیل را در سال 1343 به چاپ رساند که تا سال 1356 

دوازده  بار تجدید چاپ شد. 
از نمایش نامه های متعددی که دارد، مهم ترینشان »چوب به دست های 
ورزیل« قدرتی بی چون و چرا دارد. برای نشان دادن حسن غربت این 
محیط و انعکاس رؤیاها و کابوس های مردمان این دیار غریب، آن سان 
واقعیت و خیال را درهم می آمیزد که کارش جلوه ای سوررئالیستی 
می یابد. از تمامی عوامل ذهنی و حسی کمک می گیرد تا جنبة هراس 
انگیز و معنای شوم وقایع عادی شده را در پرتو نوری سرد آشکار 
سازد. ساعدی سوررئالیسم را برای گریز از واقعیت به کار نمی گیرد 
بلکه، با پیش بردن داستان بر مبنای از هم پاشیدن مسائل روزمره، 
به وسیلة غرایب، طنز سیاه خود را قوام می بخشد. طنز وهمناکی که 
کیفیت تصورناپذیر زندگی در دوران  سخت را با صراحت و شدتی 
واقعی تر از خود واقعیت مجسم می کند. جالل آل احمد پس از دیدن 
نمایش نامة چوب به دست های ورزیل می نویسد: »این جا دیگر ساعدی 
یک ایرانی برای دنیا حرف زننده است. بر سکوی پرش مسائل محلی 
به دنیا جستن، یعنی این، اگر خرقه بخشیدن در عالم قلم رسم بود 
و اگر لیاقت و حق چنین بخششی می یافتم، من خرقه ام را به دوش 

غالم حسین ساعدی می افکندم. 
ساعدی به عنوان نویسنده ای صاحب سبک در عرصة ادبیات ایران 
مطرح شده است. ادبیات ساعدی ادبیات زمانة هراس )دهة 50 ( است. 
از این رو، ترس از تهاجمی غریب الوقوع تمامی داستان هایش را فرا 
می گیرد. مضحکه ای تلخ به اعماق اثر رسوخ می کند و موقعیتی تازه 
پیدا می کند. وموقعیتی تازه پدید می آورد. غرابت برخواسته از درون 
زندگی بر فضای داستان چیره می شود ونیرویی تکان  دهنده به آن 
می بخشد. ساعدی از عوامل وهم انگیز برای ایجاد حال وهوای هول 
بهره می گیرد وفضاهای شگفت و مرموزی می آفریند  وگم گشتگی 
که در میان داستان های ایرانی تازگی دارد. در واقع، از طریق غریب 
نمایی واقعیت ها، جوهرة درونی واز نظر پنهان نگه  داشتة آن ها را بر 
مال می کند و به رئالیسمی دردناک دست می یابد. نثر محاوره ای او از 
انتقال تکرارها  امتیاز خاصی بهره مند نیست؛ اصرار نویسنده برای 
عامه(  زبان  ساختار  حفظ  بهانة  )به  عامیانه  لحن  وباری  بند  وبی 
ایجاز و گاه خسته کننده می کند. ساعدی نگران  از  او را عاری  نثر 
شایستگی تکنیکی داستان های خود نیست وهمین امر به کارش لطمه 
جدی زده است. اما او نویسنده ای توانا در ایجاد وحفظ کنش داستان 
تا آخر است و اصالت کارهایش مبتنی بر فضا آفرینی شگفتی است 
که نیرویی تکان دهنده به آثارش می دهد و از او نویسنده ای صاحب 
بیش تر  یافته است.  بیان شخصی خود دست  به  سبک می سازد که 
اقلیمی دارد.عزاداران بیل، توپ و ترس ولرز  داستان هایش مایه های 
از سفرها وپژوهش های او در نقاط ایران مایه گرفته اند. ساعدی، در 
اولی  طراز  آثار  متوسط  داستان های  آوردن  پدید  زمینه، ضمن  هر 
نیز آفریده است. یکی از مشخصه های نویسندگی غالم حسین ساعدی 
با شتاب نوشتن و با شتاب چاپ کردن است. کاری که تجدید نظر 
زود  و  نمی شود  نوشته  بار  یک  از  بیش  و  ندارد،  پاکنویس  ندارد، 
هم چاپ می شود. بعدها خود او نیز آن را نقطه ضعف کارش می 
داند:»اولین و دومین کتابم که مزخرف نویسی مطلق بود و همه اش 

در سال 1334، چاپ شد.  الکتابی،  مقابل  در  گردن کشی  یک جور 
خنده دار است که آدم، در سنین باال، به بی مایگی و عوضی بودن 
یک  تحمل  هم  کاذب  هنرمند  روح  ظریف  شیشة  و  می برد  پی  خود 
تلنگر کوچک را ندارد. چیزکی در جایی نوشته و من غرق در ناامیدی 

مطلق شدم. 
سیانور هم فراهم کردم که خودکشی کنم... حال که به چهل سالگی 
عوضی  و  پرت  نوشته هایم  انبوه  این  تا  کنم  می  احساس  رسیده ام 
بوده، شتابزده نوشته شده، شتابزده چاپ شده. و هر وقت من این 
حرف را می زنم خیال می کنم که دارم تواضع به خرج می دهم. نه، 
من آدم خجول و درویشی هستم ولی هیچ وقت ادای تواضع در نمی 
آورم. من اگر عمری باقی باشد- که مطمئنًا طوالنی نخواهد بود- از 
حاال به بعد خواهم نوشت، بله از حاال به بعد که می دانم که در کدام 
گوشه بنشینم و تا بر تمام صحنه مسلط باشم، چگونه فریاد بزنم که 
در تأثیرش تنها انعکاس صدا نباشد. نوشتن که دست کمی از کشتی 
گیری ندارد، فن کشتی گرفتن را خیال می کنم اندکی یادگرفته باشم؛ 

چه در زندگی، و جسارت بکنم بگویم مختصری هم در نوشتن.« 
ساعدی هرگز با محیط غربت اخت نشد:» االن نزدیک به دو سال ست 
که در این جا آواره ام و هر چند روز را در خانة یکی از دوستانم 
به سر می برم. احساس می کنم که از ریشه کنده شده ام. هیچ چیز 
تئاتر  دکور  عین  را  پاریس  ساختمان های  تمام  نمی بینم.  واقعی  را 
دو  از  می کنم.  زندگی  پستال  کارت  داخل  که  می کنم  خیال  می بینم. 
چیز می ترسم: یکی از خوابیدن و دیگری از بیدار شدن. سعی می کنم 
تمام شب را بیدار بمانم و نزدیک صبح بخوابم. در تبعید، تنها نوشتن 

باعث شده من دست به خودکشی نزنم. 
کنده شدن از میهن در کار ادبی من دو نوع تأثیر گذاشته است: اول 
این که به شدت به زبان فارسی می اندیشم و سعی می کنم نوشته هایم 
تمثیلی  این که جنبة  باشد دوم  داشته  را  فارسی  زبان  تمام ظرایف 
در  زندگی  یعنی  تبعید،  در  زندگی  اما  و  است  کرده  پیدا  بیش تری 
برای خودم غیرقابل تحمل شده ام و  بداخالق شده ام.  جهنم. بسیار 
نمی دانم که دیگران چگونه مرا تحمل می کنند. من نویسندة متوسطی 
هستم و هیچ وقت کار خوب ننوشته ام. ممکن است بعضی ها با من هم 
عقیده نباشند، ولی مدام، هر شب وروز صدها سوژة ناب مغزم را پر 
می کند. فعاًل شبیه چاه آرتزینی هستم که هنوز به منبع اصلی نرسیده، 

امیدوارم چنین شود و یک مرتبه موادی بیرون بریزد.« 
این آخری ها تلخ کام بود. داریوش آشوری دربارة آخرین دیدارش 
با ساعدی می نویسد: »آدرسش را گرفتم و با مترو و اتوبوس رفتم 
و خانه اش را پیدا کردم... در را که باز کرد، از صورت پف کردة او 
یکه خوردم. همان جا مرا در آغوش گرفت و گریه را سر داد. آخر 
سال هایی از جوانی مان را با هم گذرانده بودیم. چند ساعتی تا غروب 
پیش او بودم. همان حالت آسیمگی را که در او می شناختم داشت اما 
شدیدتر از پیش. صورت پف کرده و شکم برآمده اش حکایت از شدت 
بیماری او داشت و خودش خوب می دانست که پایان نزدیک است. در 
میان شوخی ها و خنده های عصبی، با انگشت به شکم برآمده اش می 
زد و با لهجة آذربایجانی طنز آمیزش می گفت: بنده می خواهم اندکی 
وفات بکنم. و گاهی هم یاد ناصر خسرو می افتاد و از این سر اتاق 
اتاق می رفت و با همان لهجه می گفت:»آزرده کرد کژدم  به آن سر 

غربت جگر مرا.« 
هما ناطق می گوید:»در این دو سال آخر ساعدی بیمار بود. چه پیر 
شده بود و افسرده. این اواخر خودش هم می دانست که رفتنی است... 
از  یکی  در  رفتم  سراغش  به  افتاد.  بیمارستان  به  خون  استفراغ  با 
آخرین دفعات که شب را با التهاب گذرانده بود، دست و پایش را به 
تخت بسته بودند. مرا که دید گفت: فالنی، بگو دست های مرا باز کنند، 
آل احمد آمده است و در اتاق بغلی منتظر است، مرا هم ببرید پیش 
خودتان بنشینیم و حرف بزنیم. دانستم که مرگ در کمین است یا او 
خود مرگ را به یاری می طلبد. این شاید آخرین کابوس ساعدی بود. 

همان روز بود که مسکن به خوردش دادند و دیگر کم تر بیدار شد. 
شب آخر که دیدمش با دستگاه نفس می کشید... فردایش که رفتم، 
یک ساعتی از مرگ او می گذشت. دیر رسیده بودم همه رفته بودند. 
خودش هم در بیمارستان نبود هم زمان سه تن از دوستان هنرمند 
آذربایجانی اش سر رسیدند. به ناچار نشانی سردخانه را گرفتیم و 
به آخرین دیدارش شتافتیم... زیر نور چراغی کم سو، آرام و بی خیال 
خوابیده بود، مالفة سفیدی بدنش را تا گردن می پوشاند. انگار که، 
با زندگی، همة واهمه ها، خستگی ها و حتی چین و چروک ها  همراه 
و  می نمود  جوان تر  راستی  به  غالم حسین  بودند.  بربسته  رخت 
چهره اش سربه سر می خندید، آن چنان که یکی از همراهان بی اختیار 
گفت: دارد قصة تنهایی ما را می نویسد و به ریش ما می خندد... آن 
گاه یک به یک خم شدیم. موهای خاکستری اش را، که روی شانه 
ریخته بودند. نوازش کردیم، صورت سردش را،که عرق چسبناکی 
آن را پوشانده بود، بوسیدیم. در اثر فشار دست، قطره خونی بر کنج 

لبانش نقش بست که آخرین خونریزی هم بود«. 
در  پاریس  در  داخلی  خونریزی  اثر  بر  آذر   2 ساعدی  غالم حسین 
و  هشتاد  قطعة  در  آذر   8 در  و  درگذشت.  آنتوان  سن  بیمارستان 
پنج گورستان پرالشز در نزدیکی آرامگاه »صادق هدایت« به خاک 

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

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاویار ایرانی در تواضع موجود است



مژده به هموطنان گرامی
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری

 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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داروهاي جدید سال 2010
بیني مي کنند چهار داروي جدید در  کارشناسان پیش 

سال جدید به داروخانه 
یافت.  خواهند  راه  ها 
این چهار دارو عبارتند 

از؛
تکه  یک  قلب  قرص 
 P O L Y P I L L :
آزمایشگاه هاي »فرر«، 
بازار  به  را  قرصي 
که  کرد  خواهد  عرضه 
متفاوت  داروي  سه 
از  جلوگیري  براي 
هم  با  را  قلبي  حمالت 

قرص  سه  آن  مجموع  از  کمتر  قیمتي  و  کرده  ترکیب 
خواهد داشت. این قرص با ترکیب آسپیرین و داروهایي 
براي کاهش فشارخون و کلسترول مي تواند کمک کند 

بیماران کمتري از خوردن داروهاي خود امتناع کنند.
محصول   :  PARADAXA تر  ایمن  خون  کننده  رقیق 
دارد،  نام  »پاراداکسا«  که  اینگلهایم«  »بورینگر  جدید 
»کومادین«  داروي  اندازه  همان  به  را  خون  لخته  خطر 
)وارفارین( که بیش از نیم قرن قدمت دارد، کاهش مي 
دهد؛ ولي برعکس »وارفارین«، با استفاده از آن نیازي 
به مراقبت دائم براي خطر خونریزي داخلي وجود ندارد 

و در ضمن عوارض کمتري نیز براي کبد دارد.

کاهش وزن سریع تر QNEXA : یک داروي ضدچاقي 
که به طور گسترده یي تجویز مي شود و »فنترمین« نام 
دارد، در ترکیب با داروي دیگري که در اصل براي صرع 
به کار مي رود، توسط شرکت کالیفرنیایي »ویواس« در 
است.  شده  ترکیب  گرفته  نام  »کیونکسا«  که  دارویي 
با  مقایسه  در  که  است  کپسولي  ترکیب  این  حاصل 
به کاهش وزن دوبرابر منجر مي شود؛ 15  »فنترمین« 

درصد از وزن بدن بیمار در عرض 52 هفته.
داروي دیابت تنها یک بار در هفته EXENATIDE؛ »الي 
لیلي«/ »آمیلین« با مشارکت »آلکرماس«، داروي تزریقي 
»اگزناتید« را در گوي هاي میکروسکوپي مجتمع کردند 
تا به آرامي در خون آزاد شود. این اولین دارو با فاصله 

تزریق یک هفته براي دیابت نوع 2 است. 

تست سریع تشخيص ویروس 
هاي آنفلوآنزا  

 
پژوهشگران امریکایي یک تست سریع را براي تشخیص 
ویروس  خصوص  به  آنفلوآنزا  مختلف  هاي  ویروس 
مهر  گزارش  به  کردند.  ابداع   A/H1N1 آنفلوآنزاي 
محققان کالج پزشکي ویسکانسین ایده یک تست سریع 
را  آنفلوآنزا  هاي  ویروس  مختلف  هاي  گونه  تشخیص 
 DNA آزمایش  پایه  بر  جدید  تست  این  کردند.  ارائه 
در  اخیر  هاي  ماه  در  محققان  این  است.  شده  استوار 
هاي  موقعیت  براي  سریع  تست  این  از  ویسکانسین 
اضطراري توسعه ویروس A/H1N1 استفاده کرده و 
به نتایج مثبتي رسیده اند. عالئم بالیني تمام گونه هاي 
مختلف آنفلوآنزا مشابه یکدیگر است، اما ویروس هایي 
حتي  و  هستند  متفاوت  شوند،  مي  آنها  بروز  عامل  که 
این  ایجاد  در  آنفلوآنزا  هاي  ویروس  موارد  برخي  در 
انواع  تنفسي  هاي  ویروس  تنها  و  ندارند  نقش  بیماري 
هاي  گونه  این  تشخیص  تاکنون  دارند.  حضور  دیگر 
صرف  با  و  پیشرفته  البراتوارهاي  در  تنها  ویروسي 
که  است  حالي  در  این  بود.  پذیر  امکان  طوالني  زمان 
و  بوده  اتوماتیک  نیمه  و  بسیار سریع  جدید  تست  این 
مي تواند ویروس هاي مختلف را به سرعت شناسایي 
کند. به گفته این دانشمندان، این تست قادر است ویروس 
تنفسي RSV را که سبب عفونت هایي در دستگاه تنفسي 
کودکان و نوجوانان مي شود، ویروس آنفلوآنزاي A و 

B و همچنین ویروس آنفلوآنزاي

این  دهد.  تشخیص   DNA از  استفاده  با  را   A/H1N1
بیمارستان  به  بیمار  اینکه  محض  به  تواند  مي  تست 
 H1N1، آنفلوآنزاهاي  مدت  کوتاه  در  کرد  مراجعه 

H3N2، RSV A و B را شناسایي کند.  

مغز شما چند ساله است؟

نکته هاي نغز 
درباره مغز

و  مي شود  پیشرفته تر  مدام  عمرمان  طول  در  ما  مغز 
رشد مي کند و جز در برخي بیماري هاي مغز و اعصاب، 
تحت تاثیر سن قرار نمي گیرد. مغز ما در مراحل مختلف 
یادگیري، خود را با مسایل پیچیده و جدید وفق مي دهد. 
تحقیقات پژوهشگران نیز نشان داده که هر چه سلول هاي 
مغز )نورون ها( بیشتر تحریک شوند، جوان تر و فعال تر 

مي شوند! 

که هر چه  ما تصور مي کنیم  بیشتر 
توانایي هایمان  بیشتر  شود،  سن مان 
کمتر و حافظه مان ضعیف تر مي شود 
و به آلزایمر نزدیک تر مي شویم؛ اما به 
نظر مي رسد این موضوع در رابطه با 
کساني که اهل بازي هاي هوش اند و 
از مغزشان زیاد کار مي کشند، صدق 
قبیل  این  انجام  حقیقت،  در  نمي کند. 
پیر شدن  روند  فعالیت ها،  و  بازي ها 
اگرچه  و  مي کند  کند  را  نورون ها 
عقل  زوال  و  آلزایمر  به  ابتال  جلوي 
را نمي گیرد، اما با تحریک نورون ها 
تازه  نورون هاي  باعث ساخته شدن 

و به تعویق افتادن ابتال به چنین ناراحتي هایي مي شود. جالب اینجاست که 
این موضوع در هر سني صادق است!

چگونه از مغزمان مراقبت کنيم
از شیوه زندگي سالمي  باید  باشد  فرم  آنکه مغزتان همیشه روي  براي 
پیروي کنید. اگر مي خواهید از مغزتان به خوبي مراقبت کنید، توصیه هاي 

زیر را جدي بگیرید:

ماهي، ميوه و سبزي بخورید
مصرف ماهي، الاقل دوبار در هفته، ضروري است. ماهي غني از امگا 3 
زنجیره بلند به ویژه EPA و DHA است. وجود میزان باالي EPA در 
پالسماي خوني سبب کاهش احتمال ابتال به آلزایمر و افسردگي مي شود. 
نورون ها  مایع  ترکیب  اصلي ترین  هم   DHA است.  ضدالتهاب  همچنین 
است. ماهي همچنین حاوي سلنیوم، آنتي اکسیدان و ویتامین D است که 
مي تواند از سلول هاي خاکستري مغز ما مراقبت کند. اگر ماهي به همراه 
یافت.  خواهد  افزایش  خواص  این  تمامي  شود  مصرف  سبزي  و  میوه 
 ،C میوه ها و سبزیجات حاوي آنتي اکسیدان و انواع ویتامین ها به ویژه 

کاروتنوییدها و پلي فنول ها هستند.

مغزتان را فعال نگه دارید
متخصصان مي گویند همواره مغز خود را با آموختن مسایل جدید فعال 
زبان  یک  آموختن  لغات،  دامنه  بردن  باال  کردن شعر،  حفظ  دارید.  نگاه 
جدید و... مي تواند سالمت مغز و موفقیت شما را در زندگي تضمین کند.

قندهاي دیرهضم بخورید
دیر  قندهاي  مصرف  است.  مغز  نیاز  مورد  سوخت  اصلي ترین  گلوکز، 
نان سبوس دار موجود است، مي تواند سبب شود  هضم که در غالت و 

گلوکز به طور تدریجي وارد خون شده و به مغز برسد.

مواظب آسيب رسان ها باشيد
از جمله مهم ترین دشمنان مغز  پرفشاري خون  باال و  دیابت، کلسترول 
یک  در  برسانند.  آسیب  به عروق مغزي  مي توانند  و  محسوب مي شوند 
کامل صورت  نمي کند، رشد  پیدا  به خوبي جریان  آن خون  در  که  مغز 
نمي گیرد. هر چه سبزیجات و مواد غذاي غني از ویتامین هاي گروه B را 
پیدا  بیشتر مصرف کنیم میزان هوموسیستین در خون کاهش بیشتري 
مي کند. هوموسیستین نوعي اسید آمینه است که افزایش آن در خون براي 

نورون ها و سیستم قلبي عروق سمي و خطرناک است.

به احساسا ت تان توجه کنيد
مي دانستید احساسات، حافظه را تقویت مي کنند. احساسات در یادآوري 
و  مثبت  احساسات  که  نمي کند  هم  فرقي  و  مي گذارند  تاثیر  خاطرات 
منفي یا خاطرات شیرین و تلخ باشند. البته نباید فراموش کرد که گاهي 
مکانیسم تاثیر احساسات بر مغز همیشه جنبه مثبت ندارد و گاهي استرس 
بدن  عمومي  سالمت  بر  منفي  تاثیر  مي تواند  منفي  تصاویر  یادآوري  و 
بگذارد. به یاد هم داشته باشید که احساسات خیلي شدید مثل عشق یا 

نفرت فوق العاده زیاد جلوي یادآوري خاطرات را مي گیرد.

خوب بخوابيد 
در طول خواب، مغز اطالعاتي را که در طول روز به دست آورده، مرتب 

مي کند. کمبود خواب مي تواند بر این مکانیسم  هم تاثیر بگذارد. 

زیاد ورزش کنيد 
تغذیه کننده  و  دهنده  رشد  فاکتورهاي  تولید  افزایش  سبب  بدني  فعالیت 
و  عروق  انعطاف پذیري  بر  ورزش  ضمن  در  مي شود.  نورون ها 
اکسیژن رساني هم نقش دارد و تحقیقات نشان داده افرادي که در طول 
زندگي خود به طور مرتب ورزش مي کنند در سالمندي بافت مغزي کمتري 
را از دست مي دهند و توانایي ذهني آنها باالتر است. در ضمن ورزش از 

ابتال به بیماري هایي نظیر آلزایمر نیز جلوگیري مي کند. 

با استرس بجنگيد 
افراد  مغزي  تصاویر  کند.  مختل  را  مغز  فعالیت  مي تواند  زیاد  استرس 
آن  کارایي  میزان  و  مغز  فعالیت  است  داده  نشان  مضطرب  یا  افسرده 
در حین افسردگي و استرس کاهش مي یابد و استفاده از داروهاي ضد 
افسردگي با افزایش میزان مولکول هاي شیمیایي سبب ارتباط بیشتر بین 

نوروني مي شود.

مغز خيلي پير نمي شود
چندان  منطق(  و  تفکر  زبان،  توجه،  حافظه،  )مانند  ما  ذهني  توانایي هاي 
تحت تاثیر سن و سال قرار نمي گیرد. طي سال ها، تولید نورون هاي جدید 
کند شده و سرعت انتقال پیام هاي عصبي در سیناپس ها کاهش مي یابد. 
یک فرد سالمند قدرت تمرکز باال و سریعي ندارد اما اگر در محیطي آرام 
برآید.  تمرکز  عهده  از  خوبي  به  جوان  یک  همانند  مي تواند  بگیرد  قرار 
فراموش نکنید که یک مغز 80 ساله که مدام در حال حساب بوده بهتر از 

یک مغز 20 ساله مي تواند تحلیل کند!
مغزها به یک شکل و به یک میزان پیر نمي شوند. مغزهایي که مدام تحریک 

مي شوند یا پیر نمي شوند یا به مقدار فوق العاده کمي پیر مي شوند.

مغز درد دیگران را حس مي کند
اگر زماني فکر کردید که به معني واقعي کلمه درد دیگر انسان ها را حس 
از  تصویربرداري  مطالعه  یک  باشد.  شما  با  حق  است  ممکن  مي کنید، 
مغز نشان مي دهد که بعضي افراد، واکنش هاي جسمي واقعي نسبت به 

جراحت هاي دیگران نشان مي دهند.
که  عکس برداري  روش  نوعي  از  استفاده  با  انگلیسي  پژوهشگران 
نشان  که  یافته اند  شواهدي  مي شود،  نامیده  عملکردي  تصویربرداري 
مي دهد آنهایي که مي گویند درد دیگران را احساس مي کنند، در واقع در 

ناحیه هاي حس کننده درد مغز فعالیت هاي بیشتري دارند.
انسان ها  یک سوم  است  داده  نشان  بررسي ها  دانشگاه،  محققان  گفته  به 
ناراحتي  دچار  دیگران، خودشان  فیزیکي  رنج  و  درد  هنگام مشاهده  به 
فیزیکي مي شوند. محققان، بررسي هایي را روي دانشجویان 123 دانشگاه 
انجام دادند و به هر کدام از آنها ویدیوکلیپ، عکس بیماران و لحظه آسیب 
را  اینها(  مانند  و  فوتبال  در  پا  در ورزش )شکستگي  دیدن ورزشکاران 
نشان دادند. در انتها، تمام دانشجویان گفتند که دست کم یکي از عکس ها 
احساس  مانند  خاصي  روحي رواني  واکنش  دچار  را  آنها  ویدیوها  یا 
ناراحتي، انزجار یا ترس کرده است اما فقط یک سوم آنها ادعا داشته اند 
که درد واقعي را در قسمت مشابه بدن شان به هنگام مشاهده تصاویر 
حس کرده اند که براي برخي از آنها تا ثانیه ها طول کشیده است. در این 
FMRI نیز براي اسکن هم زمان قسمت هایي از مغز به هنگام  تحقیق از 
دیدن تصاویر استفاده مي شد که نهایتا نشان داد براي آن دسته از افراد 
که درد را حس کرده اند، آن قسمت هایي از مغز که به هنگام حس درد فعال 

مي شوند، به هنگام دیدن تصاویر فعال شده بود. 
این یافته ها که در مجله علمي »پین« منتشر شده است، مي تواند پیامدهاي 
ضمني براي درک و احتماال درمان موردهاي غیر قابل توضیحي از درد 

»عملکردي« داشته باشد.

بدترین دشمان مغز
بیش از افزایش سن، آنچه سبب پیري مغز مي شود، کم تحرکي و کاهش 
پژوهشگران  سوي  از  اخیرا  که  تحقیقاتي  طبق  است.  فعالیت هاي  ذهني 
دانشگاه لییژ در بلژیک روي 37 هزار نفر در 13 کشور دنیا انجام شده و 
از سوي جوامع اروپایي مورد تایید قرار گرفته، مغز سالمندان بازنشسته 
سریع تر پیر مي شود و در میان بازنشستگان این 13 کشور، مغز سالمندان 

سوئد و سوئیس جوان تر است؛ چون دیرتر بازنشسته مي شوند.
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020 8123 2357 - 078 1100 0455

پهناي باند جزء 
امکانات اوليه 

شهروندان انگليس  
  

باند  پهناي  تضمین  با  کرده  اعالم  انگلیس 
برابر  کشور،  این  شهروندان  تمامي  براي 
به  پرسرعت  اینترنت  به  دسترسي  دانستن 
عنوان یک امکان اولیه به همراه برق، آب و 
گاز را مورد بررسي قرار مي دهد. به گزارش 
ایسنا، این پیشنهاد در حالي صورت مي گیرد 
شدن  گرفته  نادیده  درباره  هایي  نگراني  که 
جامعه روستایي که در آن ساکنان و مشاغل 
سرعت  کم  اینترنتي  اتصاالت  با  ناچارند 
شده  مطرح  دیجیتالي  انقالب  در  سرکنند، 
است. این طرح ها به وزیران این کشور ارسال 
پارلمان  به تصویب  که  در صورتي  و  شده 
کشورهاي  نخستین  از  یکي  انگلیس  برسند، 
جهان خواهد بود که فراهم کنندگان خدمات 
اینترنتي را وادار مي کند سرویس پهناي باند 
گزارش  اساس  بر  کنند.  عرضه  پرسرعت 
به  شهري  ساکنان  یونایتدپرس،  خبرگزاري 
 40 سرعت  با  اینترنت  به  دسترسي  زودي 
مگابیت در ثانیه خواهند داشت اما 42 درصد 
از ساکنان روستایي به دلیل دورافتاده بودن 
محل زندگي ناچارند از اتصاالتي با سرعت 
کنند.  استفاده  ثانیه  در  مگابیت  دو  از  کمتر 
پرسرعت  اینترنت  به  دسترسي  قبل  چندي 
به  فنالند  در  جهان  در  بار  نخستین  براي 
کشور  این  شهروندان  قانوني  حق  عنوان 

شناخته شد.  

مایشگاه CES فردا 
آغاز به کار مي کند  

 
محصوالت  نمایشگاه  حالي  در  فردا   
خود  کار   )CES( الکترونیکي  مصرفي 
را در الس وگاس آغاز مي کند که چند 
روزي بیشتر از شروع سال جدید میالدي 
نگذشته است. به گزارش اخبار خارجي 
موبنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، این 
دي(  )هفدهم  ژانویه  هفتم  از  نمایشگاه 
خواهد  ادامه  دهم  تا  و  شود  مي  آغاز 
هاي  گوشي   CES نمایشگاه  در  داشت. 
هوشمند، تبلت ها و نت بوک هاي جدید 
آخرین  و  شود  مي  گذاشته  نمایش  به 
به  دسترسي  براي  فناورانه  ابزارهاي 
اینترنت روانه بازار مي شود. نمایشگاه 
اقتصادي  بحران  دلیل  به  امسال   CES
تر  کوچک  گذشته  هاي  سال  به  نسبت 
هزار   110 رود  مي  انتظار  بود.  خواهد 
نفر و 330 شرکت براي اولین بار اقدام 
به شرکت در این نمایشگاه کنند. در این 
نمایشگاه گوگل گوشي هوشمند خود را 
با نام »Nexus One« رونمایي مي کند.  

افزایش فروش 
اینترنتي در کریسمس  

  
تحقیقات نشان داده از اوایل ماه نوامبر 
میلیارد   27 کاربران  دسامبر  اواخر  تا 
به  دادند.  انجام  آنالین  خرید  دالر 
گزارش بیزینس وایر، خرید 27 میلیارد 
دالري طي دو ماه نسبت به سال گذشته 
افزایش پنج درصدي را نشان مي دهد. 
امسال  کامسکور  تحقیقات  اساس  بر 
کاربران بیشتر به سوي خرید کاالهاي 

الکترونیکي تمایل نشان دادند.

 در این میان فروشگاه هایي که اقدام به 
ارسال رایگان محصوالت فروخته شده 
برخوردار  بیشتري  فروش  از  کردند 
شدند و البته تبلیغاتي که در وب سایت 

هاي اجتماعي از سوي فروشگاه ها ارائه 
آنالین  محصوالت  فروش  رشد  در  شد 

بي تاثیر نبود.  

ساخت سریع ترین 
اسکنر کتاب در جهان  

  
یي  ویژه  اسکنر  ساخت  از  کارشناسان 
اند که با حسگرهاي پیشرفته  خبر داده 
خود مي تواند سریع ترین اسکنر جهان 
براي کتاب ها محسوب شود. به گزارش 
اي ویک، این اسکنر که شامل حسگرهایي 
با دوربین هاي پیشرفته مي شود، قادر 
است در هر ثانیه هزار صفحه از کتاب 
رکورد  یک  رقم  این  که  کند  اسکن  را 
شود.  مي  محسوب  زمینه  این  در  تازه 
این اسکنر را براي شرکت  کارشناسان 
هاي عرضه کننده کتاب هاي الکترونیکي 
مناسب مي دانند و معتقدند با این اقدام، 
کیفیت خدمات ارائه شده به کاربران نیز 
افزایش خواهد یافت. دوربین مخصوصي 
که در این اسکنر کتاب نصب شده است، 
نوري را به صفحات کتاب مرتعش و از 
صفحات  داخل  مطالب  کلیه  آن  طریق 
در  دوربین  این  کند.  مي  شناسایي  را 
قرار  یي  ویژه  لیزري  پروژکتور  کنار 
گرفته است که مختصات صفحات را به 
صورت سه بعدي ترسیم مي کند. هنوز 
نشده  مشخص  سریع  اسکنر  این  قیمت 
تولید  به  نزدیک  آینده  در  است  قرار  و 

انبوه برسد.  
 

کروم سومين مرورگر 
اینترنتي برتر دنيا شد  

 
یکي از شرکت هاي تحقیقاتي اینترنتي گزارش 
داد مرورگر اینترنتي کروم گوگل موفق شده 
است با گذشت 16 ماه از زمان تولد خود، با 
پیشي گرفتن از مرورگر Safari اپل به عنوان 
سومین مرورگر اینترنتي برتر دنیا برگزیده 
شود. در ماه دسامبر از سال 2009 میالدي 
مرورگر Internet Explorer مایکروسافت 
یک درصد از سهم خود را در بازار جهاني 
این،  که  داد  دست  از  اینترنتي  مرورگرهاي 
سال  دوم  نیمه  در  آن  سقوط  ترین  بزرگ 
 Net تحقیقاتي  شرکت  گفته  به  بود.   2009
Applications، تا پایان دسامبر 2009 سهم 
اینترنتي  بازار جهاني مرورگرهاي  از  کروم 
 Safari مقابل،  در  و  رسید  درصد   63/4 به 
اپل با داشتن 46/4 درصد از این بازار، براي 
برترین  لیست  چهارم  رتبه  در  بار  نخستین 

مرورگرهاي اینترنتي جهان قرار گرفت. 

درصد   7/0 دسامبر  ماه  در  کروم  مرورگر 
مرورگرهاي  جهاني  بازار  در  بر سهم خود 
ترین  بزرگ  اتفاق،  این  که  افزود  اینترنتي 
ارائه آن در  از زمان  این محصول  پیشرفت 
قبل  هفته  سه  بود.  تاکنون   2008 سپتامبر 
هاي  رایانه  براي  محصول  این  بتاي  نسخه 
و  لینوکس عرضه شد  عامل  و سیستم  مک 
عامل  ترین  مهم  را  اتفاق  این  کارشناسان 
اینترنتي  مرورگر  این  محبوبیت  افزایش  در 
دوره  این  در  اگرچه  دانند.  کاربران مي  بین 
کرد،  سقوط  چهارم  رتبه  به   Safari زماني 
در  خود  سهم  مجموع  بر   1/0 توانست  اما 
بیفزاید.  اینترنتي  مرورگرهاي  جهاني  بازار 
ماه  در  نیز  اپرا  نروژي  شرکت  مرورگر 
و  داد  افزایش  را  خود  محبوبیت  دسامبر 
صاحب 4/2 درصد از این بازار شد. در همین 
متن  مرورگر  محبوبیت  از  1/0 درصد  مدت 
باز فایرفاکس کاسته شد تا این محصول در 
مجموع صاحب 6/24 درصد از بازار جهاني 
دوم  رتبه  در  و  شود  اینترنتي  مرورگرهاي 

این لیست موقعیت خود را حفظ کند.  

نگاهي به محصوالت برتر در سالي که گذشت 

 این 10 

محبوب فناوري 
 

با آغاز سال جدید میالدي بسیاري از مراکز مروري بر 
فعالیت هاي سال گذشته در تمامي حوزه ها داشته اند و 
از  نیز  ارتباطات  اطالعات و  فناوري  این میان حوزه  در 
 PC World مرکز  که  آنجا  تا  است  نبوده  جدا  امر  این 

هاي  سایت  افزارها،  سخت  افزارها،  نرم  از  بسیاري 
نظر  از  را  ارائه شده در سال 2009  اینترنتي و خدمات 
دقت مورد  به  اثرگذاري  و  اجرا  قابلیت  کارایي،  طراحي، 
بررسي قرار داده است تا بتواند بهترین محصوالت ارائه 
شده در این سال را انتخاب کند و در این میان این مرکز 
 10 نهایت  در   2009 برتر سال  100 محصول  لیست  از 
در  که  است  کرده  معرفي  را  برتر  و  محبوب  محصول 

ادامه شما را به خواندن این مطلب دعوت مي کنیم.

-1 فروشگاه اینترنتي App Store ؛ هم اکنون که حدود 
16 ماه از تولد این فروشگاه اینترنتي مي گذرد، این مرکز 
مخصوص  را  افزار  نرم  و  برنامه  میلیارد  دو  از  بیش 
 iPod گوشي آیفون و دستگاه چندرسانه یي قابل حمل
touch در خود جا داده است و قابل توجه کاربران این 
مورد است که در این فروشگاه بیش از 85 هزار برنامه 

به طور رایگان در اختیار عالقه مندان قرار مي گیرد.

؛   Google Voice اینترنتي  تلفن  رایگان  سرویس   2-
اختیار شما مي  در  واحد  تلفن  این سرویس یک شماره 
گذارد که مي توانید تمام شماره تلفن هاي مختلف خود، 
را  تلفني  خدمات  دیگر  و  الکترونیکي صوتي  هاي  پست 
این  با  و  بگیرید  اختیار  در  آن  روي  واحد  صورت  به 
برگزار  نیز  رایگان  تلفني  کنفرانس  توانید  مي  سرویس 
کنید و همچنین تماس هاي تلفني خود را نیز ذخیره کنید 

و حتي در جریان صحبت با تلفن آن را فعال کنید.

-3 حافظه جامد 160 گیگابایتي M-25 اینتل؛ این حافظه 
قابلیت  شود،  مي  فروخته  دالر   500 قیمت  به  که  جامد 
بازار  در  هاي جامد موجود  میان حافظه  باالیي  اجرایي 

تر  ارزان  مشابه  به محصوالت  نسبت  آن  قیمت  و  دارد 
مي  نشان  شده  انجام  هاي  آزمایش  است  گفتني  است. 
دهد سرعت M-25از تمام حافظه هاي جامد موجود در 
و  پایین  قیمت  کنار  در  و  است  بیشتر  جهاني  بازارهاي 
مي  محسوب  کاربران  براي  مناسبي  گزینه  باال،  کارایي 

شود.

دوربین  این  نیکون؛   D300s دیجیتالي  دوربین   4-
نخستین  شده،  گذاري  قیمت  دالر   1770 که  دیجیتالي 
محصولي است که مي تواند عالوه بر عکاسي با کیفیت 
بسیار باال تصویربرداري نیز انجام دهد. تغییر فوکوس 
در این دوربین با سادگي بسیار انجام مي شود و تصاویر 
تهیه شده با آن نیز کیفیت بسیار باالیي دارند. خروجي 
بر  داخلي،  میکروفن  همراه  به  دوربین  این  در  ویدئویي 

کارایي آن افزوده است.

-5 شبکه اجتماعي توییتر؛ این سایت اینترنتي که خدمات 
خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران مي گذارد، 
در سال گذشته نیز نام خود را در لیست 100 محصول 
شبکه  این  شود  مي  گفته  و  است  رسانده  ثبت  به  برتر 
در  را  فراواني  یي  رسانه  خدمات  و  ها  سایت  اجتماعي 
خود جا داده است و روزبه روز بر وسعت سرویس هاي 

آن افزوده مي شود.

که 1999  تاپ  لپ  این  دل؛   LatitudeZ600 تاپ لپ   6-
دالر قیمت گذاري شده، شامل نمایشگر 16 اینچي است و 
از طراحي زیبایي برخوردار است و ضخامت این لپ تاپ 
14 میلیمتر است و یک صفحه لمسي در امتداد نمایشگر 
کند.  پیدا  افزایش  محصول  این  کارایي  شده  باعث  آن 
گفتني است این لپ تاپ به گونه یي ساخته شده است که 

مي توان به صورت بیسیم آن را شارژ کرد.

مایکروسافت؛   Bing اینترنتي  وجوي  جست  موتور   7-
در  نتایج جست وجوها  نمایان سازي  فرآیند  و  عملکرد 
این جست وجوگر اینترنتي با Live Search مایکروسافت 
که پیش از این فعال بود و همچنین با رقباي سرسختي 
به نام گوگل و یاهو متفاوت است. این جست وجوگر هم 
در  را  اینترنتي  وجوهاي  بازار جست  درصد   10 اکنون 

اختیار دارد.

-8 دوربین دیجیتالي PowerShot SX200 IS کانن؛ این 
 X12 دوربین دیجیتالي خانگي با قیمت 350 دالر شامل
زوم اپتیکال مي شود. براي این دوربین دیجیتالي قابلیت 
 ،Smart Auto کنترل دستي سیستم عکسبرداري، حالت
سیستم  پیکسل،   720 کیفیت  با  تصاویر  ذخیره  قابلیت 
عکسبرداري با کیفیت بسیار باال و لنز بسیار باکیفیت در 

نظر گرفته شده است.

-9 بازي رایانه یي Beatles Rock Band ساخت شرکت 
دالري   140 یي  رایانه  بازي  این  اگرچه  ؛   Harmonix
عنوان نهم این لیست را از آن خود کرده است، ولي باید 
اعتراف کرد که بهترین بازي رایانه یي موسیقایي تاریخ 
نزد  بازي  این  باید گفت  این رو  از  و  آید  به حساب مي 

کاربران از محبوبیت باالیي برخوردار است.

 HD: سامسونگ با کیفیت LN46B750U 10 تلویزیون-
این تلویزیون 46 اینچي با قیمت 1670 دالر فروخته مي 
شود و در حوزه گیرنده هاي تلویزیوني ساخت شرکت 
پردازش  سرعت  است.  محصول  بهترین  مختلف،  هاي 
 240 تلویزیون  این  بیروني  نمایش  صفحه  در  تصویر 
هرتز است و به عبارت دیگر، صفحه نمایش بیروني در 
باکیفیت  تا تصاویر  به روز مي شود  بار  ثانیه 240  هر 
به  است  قادر  تلویزیون  این  شود.  پخش  پویاتري  و  تر 
اینترنت متصل شود و گفته مي شود مدل 40 اینچي آن 
نیز با قیمت 1190 دالر و با سرعت پردازشي 120 هرتز 

ارائه شده است.
 www.pcworld.com منبع؛



برای اولين بار سرویس ویژه خدمات ساختمانی
 جهت هموطنان عزیز

خدمات ساختمانی
 24 ساعته و هفت روز هفته

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

رفع نشت آب و ترکیدگی لوله، کلیه کارهای برقی و 
نجاری، کابینت، آشپزخانه، نقاشی،

 نصب گاز، هیتینگ و سیستم گرمایشی و ...
با مجهزترین ابزار و امکانات

رفع رطوبت گیری ساختمان با سیستم پیشرفته

فقط کافیست یکبار با ما تماس بگیرید .
هزینه دستمزد بعد از رضایت کامل شما دریافت خواهد شد

078 0777 7732
079 6999 3789

said.ranjbar@yahoo.co.uk
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 اون موی 
سفید را نکن، 
بیشتر می شه

این مطلب به شما می گوید که پشت آن موهای بلند، چه واقعیت های 
ساده ای پنهان شد ه اند. 

موهات  می شه...  بیشتر  نکن،  را  سفید  موی  » اون 

را کوتاه کن تا پرپشت بشه... برس کشیدن موها را 
تقویت می کنه.« 

همه ما از این مدل توصیه ها در زندگی روزمره زیاد شنیده ایم. حتی 
خیلی وقت ها خودمان هم همین ها را به بقیه توصیه می کنیم. در حالی 
که اغلب نمی دانیم که آیا این حرف ها واقعیت هم دارند و یا افسانه هایی 
هستند که مثل بقیه افسانه ها، دهان به دهان از مادربزرگ هایمان به 
ما رسیده اند. این مطلب به شما می گوید که پشت آن موهای بلند، چه 

واقعیت های ساده ای پنهان شد ه اند. 

 7 افــــسانه معـروف در  مورد     مو 
موها  می شود  باعث  موها  زود  به  زود  کوتاه کردن  اول:  افسانه   )1

سریع تر رشد کنند. 
▪ واقعیت: موهای شما در هر ماه، 1 تا 5/1 سانتی متر رشد می کند، 
چه آنها را قیچی کنید و چه به حال خود رهایشان کنید. البته ممکن 
است در تابستان موها اندکی سریع تر رشد کنند ولی شما نمی توانید با 
کمک قیچی آرایشگری کاری بکنید که سرعت رشد موهایتان افزایش 
یابد. در واقع، کوتاه کردن موها یک کار انجام می دهد: انتهای خراب و 
دو شاخه موهایتان را حذف می کند و باعث می شود موهایتان ظاهر 

بهتری پیدا کنند. 
2( افسانه دوم: 

اگر یک موی سفید را بکنید، به جای آن دو سه تار موی سفید جدید 
درمی آید. 

ولی  ندارد  حقیقت  و  است  افسانه  یک  مطلب  این  اگرچه  واقعیت:   ▪
کندن موها عادت بدی است. کندن موها به ریشه آنها آسیب می زند و 
باعث ایجاد عفونت یا اسکار )جوشگاه( می شود، یعنی جای آن باقی 

مانده و مویی در آنجا رشد نمی کند. 
3( افسانه سوم: 

شستشوی موها با آب سرد پس از شامپو زدن، باعث درخشندگی 
موها می شود. 

▪ واقعیت: این کار ممکن است خواب را از سر شما بپراند ولی تاثیری 
در درخشندگی موهای شما ندارد. 

4( افسانه چهارم: 
را شامپو  آنها  بار  باید چند  تمیز شود،  واقعا  موهایتان  اینکه  برای 

بزنید و بشویید. 
▪ واقعیت: یک بار شامپوزدن و شستشوی درست هم همین کار را 

می کند. 
5( افسانه پنجم: اگر در روز 100 بار موهایتان را برس بزنید، برای 

موها خیلی مفید است. 
▪ واقعیت: برس زدن فقط برای این است که به موها حالت بدهید. 
و  می کشد  بیرون  فولیکو ل های شان  از  را  موها  زیادی،  برس زدن 
برای موهای چرب، مناسب  تارهای مو را ضعیف می کند. همچنین 

نیست چون موجب چرب شدن بیشتر مو می شود. 
6( افسانه ششم: با کمک برخی محصوالت آرایشی، می توان انتهای 

دو شاخه موها را ترمیم کرد. 
▪ واقعیت: وقتی موها دو شاخه می شوند، دیگر این اتفاق افتاده و تنها 
کاری که شما می توانید انجام دهید، این است که قیچی را بردارید و 
البته برخی آرایشگران با کمک مواد آرایشی خاصی  آنها را ببرید. 
که حاوی موم هستند، کاری می کنند که انتهای دوشاخه موها به هم 
چسبیده و کمتر جلب توجه کند. اما عقل می گوید که همان قیچی کردن، 

کار راحت تری است. 
7( افسانه هفتم: استرس باعث ریزش موها می شود. 

▪ واقعیت: موهای شما همیشه در حال ریزش هستند و به طور طبیعی 
روزانه 50 تا 120 تار موی شما می ریزند ولی این امکان وجود دارد 
یک  )یعنی  هستید  استرس  دچار  طرز وحشتناکی  به  وقتی شما  که 
چیزی در حد طالق گرفتن یا از دست دادن شغل( چند تار مو بیشتر 
بریزد. البته بارداری و مصرف برخی آنتی بیوتیک ها هم همین اثر را 
دارند ولی مهم این است که بعد از گذشت چند هفته، وقتی اوضاع 
رو به راه شد، این موها دوباره رشد می کنند. مواردی که ذکر شدند، 
همگی افسانه بودند ولی در عالم واقعیت خیلی وقت ها، شما با دست 
خودتان بالهایی بر سر موهایتان می آورید که دیگر نمی توانند کمر 

راست کنند! چطور است با این بالها هم آشنا شویم؟ 
▪ هفت بالیی که با دست خودتان سر موهایتان می آورید 

▪ سشوارکشیدن به موهایی که هنوز از آنها آب می چکد: 
با این کار، نه تنها حالت دادن به موها دشوار می شود بلکه آسیب 
حرارتی زیادی به موهایتان وارد می کنید، زیرا موهای شما باید مدت 
این است  تا خشک شوند. روش درست  بمانند  زیادی زیر سشوار 
که سشوار را روی موهای مرطوب، نه موهای خیس، استفاده کنید. 
بنابراین توصیه می شود وقتی از حمام خارج شدید، موهایتان را به 
مدت پنج دقیقه در حوله بپیچید و بعد از آن پنج دقیقه دیگر هم اجازه 
دهید تا در هوای آزاد خشک شود. پس از آن می توانید از سشوار 

استفاده کنید. 
▪ شانه کشیدن موهای خیس، از فرق سر تا نوک مو: 

درست است که برای موهای خیس، استفاده از شانه راحت تر از برس 
است و خیلی از خانم ها در حین استحمام یا پس از آن از شانه های 
دانه درشت استفاده می کنند اما اگر شانه را از پوست سر تا نوک 
مو با فشار بکشید، موهایتان دچار شکستگی می شود. بنابراین ابتدا 
گره های مو را تا حد امکان باز کنید و سپس از قسمت های انتهایی 
موها شروع به شانه کشیدن کنید و کم کم به قسمت های باالتر )نزدیک 

به پوست سر( بروید. 
▪ استفاده از برس نامناسب: 

مدل  نتوانید  که  می شود  باعث  تنها  نه  نامناسب،  برس  از  استفاده 
موی مطلوبتان را درست کنید بلکه ممکن است مدام در موهای شما 
گیر بیفتد و آزارتان دهد. به طور کلی توصیه می شود هرچه موهای 
شما بلندتر است، از برس هایی استفاده کنید که قطر بیشتری دارند. 
همچنین برای حجم دادن به موهایتان ، از برس گرد کمک بگیرید و 

برای صاف کردن موها از برس پارویی شکل استفاده کنید. 

 برس کشیدن مداوم برای درخشش بیشتر مو: 
دکتر آمی مک مایکل، استادیار بیماری های پوست و مو در دانشگاه 
ویک فارست آمریکا می گوید: »تنها چیزی که شما برای درخشان تر 
شدن موهایتان نیاز دارید، چند بار برس کشیدن برای حالت دادن به 
مو و سپس استفاده از روغن های طبیعی است. هر چیزی بیشتر از 

این غیر ضروری است و می  تواند به شکنندگی موها منجر شود.« 

 بستن نادرست موها: 
به طور معمول خانم ها عادت دارند موهای شان را از یک نقطه جمع 
کنند و ببندند و همین مساله، خطر آسیب  موها و شکنندگی آنها را در 
این ناحیه افزایش می دهد. بهتر است محل بستن موهایتان را هر روز 
تغییر دهید و یا یک سانتی متر باال و پایین کنید. در ضمن استفاده از 
کش سر های یک پارچه )بدون درز( آسیب کمتری به موهایتان وارد 

می کند. 

 فراموش کردن پوست سر: 
برای رشد موهای سالم، پوست سر شما نیاز به تغذیه مناسب دارد. 
نباید فراموش شود که یکی از آسان ترین کارهایی که می توانید انجام 
دهید، این است که پوست سرتان را با نوک انگشتانتان ماساژ دهید. 
این کار باعث بهبود جریان خون در پوست سر شما می شود و در 

نتیجه مواد مغذی بیشتری به پوست سر می رسد. 

 پنهان کردن شوره های سر: 
آرایشی  کرم های  کمک  با  سر  شوره های  پنهان کردن  برای  تالش 
مرطو ب کننده، روغن یا پماد فقط یک اقدام موقتی است، در حالی که 
شوره در واقع نوعی بیماری پوست سر است و باید درمان شود. 
پیریتیون،  زینک  اسید،  سالیسیلیک  حاوی  شامپوهای  از  استفاده 
سلنیوم سولفاید و تار، از روش های درمانی رایج برای از بین بردن 

پوست سر است.

ميزهایی که برای مبلمان
 خانه مناسبند 

یک  در  باشید  خواسته  که  باشد  آمده  پیش  هم  شما  برای  شاید 
واقع  در  نتوانید.  اما  بردارید  مبل  مقابل  میز  از  چیزی  مهمانی 
هستند.فرض  مهم  خانه  زیبایی  و  راحتی  در  مبل  جلوي  میزهای 
مي کنیم روي یک مبل زیبا نشسته ایم و میزبان، یک نوشیدني به ما 

تعارف مي کند. همه چیز 
به خوبي پیش مي رود ولي مشکل زماني به وجود مي آید که سعي 
مي کنیم نوشیدني را روي میز یا نزدیک ترین سطح قرار دهیم، اما 
طول  دارد.  فاصله  ما  از  سانتي متر   120 میز،  سطح  نزدیک ترین 
کاناپه اي که روي آن نشسته ایم، 240 سانتي متر و طول میز 90 
سانتي متر است و این یعني عدم هماهنگي بین کاناپه و میز. روي 
این یک گلدان گل خشک، دو عدد شمعدان و مقداري کتاب و وسایل 
پذیرایي دیگر قرار دارد. بنابراین اگر دست ما هم به میز برسد، 
نمي دانیم نوشیدني را کجا قرار دهیم. بدون وجود میز و سطوحي 
نظر  از  اتاق  داد،  قرار  آنها  روي  را  ضروري  وسایل  بتوان  که 

سرویس و پذیرایي ناقص به نظر مي رسد. 

افسردگي را با چاي سبز
 درمان کنيد 

پژوهشگران ژاپني در تحقیقات جدید خود نشان داده اند که مردان 
و زنان مسني که در روز یک یا چند فنجان چاي سبز مي نوشند 
محققان  این  مي شوند.  افسردگي  و  پیري  احساس  دچار  کمتر 
مسن تر  یا  سال   70 مردان  و  زنان  از  گروهي  روي  مطالعه  با 
دریافته اند سالمنداني که روزانه دست کم چهار فنجان چاي سبز 
افسردگي را  از همساالن خود عالئم  مي نوشند، 44 درصد کمتر 
نشان مي دهند. این در حالي است که در مطالعات اولیه روي یک 
هزار و 58 سالمند نسبتا سالم نیز معلوم شد که مصرف چاي سبز، 
باعث کاهش اضطراب ها و تنش هاي رواني مي شود. از کل افرادي 
که در این تحقیق شرکت کرده بودند حدود 34 درصد از مردان و 
39 درصد از زنان عالیمي از افسردگي داشتند که این عالیم در 20 
درصد مردان و 24 درصد زنان شدید بود. محققان تاکید کردند که 
تاثیرات مشخص پیشگیرانه و محافظتي حاصل از مصرف چاي 
همچون  فردي  تاثیر شرایط  تحت  افسردگي  با  مقابله  براي  سبز 

وضعیت اقتصادي، جنسیت، رژیم غذایي قرار نمي گیرد. 

سبقت چاقي از سيگار در
 تهدید سالمتي 

یک خبر امیدوارکننده برای سیگاری ها و ناراحت کننده برای افراد 
چاق؛ دانشمندان آمریکایي در پژوهش جدیدي هشدار داده اند که 
مردم  سالمت  براي  سیگار  از  بیش  حتي  امروزه  چاقي  معضل 
خطرناک و تهدیدکننده شده و مضرات آن براي سالمتي با سیگار 
افزایش  امروزه  این پژوهش نشان داده است که  برابري مي کند. 
بیماري هاي  بروز  سبب  دخانیات  از  بیش  حتي  کمتر  دور  اندازه 
مختلف مي شود و طول عمر را نیز کوتاه تر مي کند. در این تحقیق 
پژوهشگران دانشگاه کلمبیا و کالج نیویورک سیتي کاهش کیفیت 
زندگي ناشي از هر دو عامل سیگار و چاقي را مورد ارزیابي قرار 
دادند. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاصل مصاحبه هایي است 
که با 3.5 میلیون فرد بالغ انجام گرفته است. این پژوهش که بین 
سال هاي 1993 تا 2008 انجام شده نشان مي دهد که در این مدت 
یافته در حالي که نرخ  افراد سیگاري 18.5 درصد کاهش  نسبت 

افراد چاق 85 درصد افزایش یافته است. 
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به چند نفر همکار جهت کار
 در آشپزخانه

 رستوران بهشت نيازمنداست
لطفا جهت اطالعات بیشتر به رستوران مراجعه نمائید

10 »هراس« رایج 
در ميان انسان ها  

به  که  است  یي  پدیده  شدید  ترس  یا  هراس  فوبیا،    
صورت آگاهانه یا ناخودآگاه زندگي بسیاري از انسان 

هاي جهان را مختل مي کند. این پدیده بیشتر ناشي از 
ترس از قرار گرفتن در موقعیتي خطرناک است و معمواًل 
کنترل آن براي فرد مبتال سخت و گاهي غیرممکن است. 
در  سالگي   18 سن  در  انسان  نفر  میلیون   2/19 حدود 
امریکا به گونه هاي مختلفي از این اختالل روحي مبتال 
هستند که در ادامه نشریه الیو ساینس به مشهورترین 

آنها اشاره کرده است.
ترس از مار؛ یکي از رایج ترین فوبیاها در میان بسیاري 
از مردم ترس از مار است که به احتمال زیاد ریشه یي 
تکاملي دارد. در گذشته هاي دور تشخیص دادن مارها 
و عنکبوت ها براي بقاي انسان نقشي حیاتي داشته است. 
یکي  زدن  هم  به  یک چشم  در  مارها  تشخیص  توانایي 
از رفتارهاي تکاملي است که به اجداد انسان در جهان 

وحشي ماقبل تاریخ امکان بقا داده است.
ترس از خزندگان عجیب؛ شاید برخي از افراد با دیدن 
برخي از حشرات تنها احساس چندش آوري پیدا کنند، 
اما این جانداران کوچک در واقع این توانایي را دارند که 
برخي از انسان ها را به شدت بترسانند که این شدت در 
زنان نسبت به مردان چهار برابر است. مطالعه دانشمندان 
هاي  دختربچه  دهد  مي  نشان  ملون  کارنگي  دانشگاه 
11ماهه به سرعت قادرند در برابر تصاویري از مارها 
خود  صورت  در  را  ترس  هاي  نشانه  ها  عنکبوت  یا 
انعکاس دهند در حالي که این خصوصیت در پسربچه 
هایي با همین سن وجود ندارد. دیدگاه تکاملي این فوبیا 
باستاني حیات  دوران  در  زنان  که  است  اساس  این  بر 
بشر هنگام جمع آوري غذا با چنین جانداراني مواجه مي 
شده اند و انقباض ماهیچه هاي بدن و صورت در برابر 
چنین منظره یي به عنوان ابزار محافظت مادر و فرزند 

در برابر جاندار شناخته شده است.
در  ساله   18 جوان  میلیون   8/1 حدود  مکان؛  از  ترس 
آن  از  کردن  فرار  که  اماکني  در  گیري  قرار  از  امریکا 
که  هایي  فعالیت  و  ها  مکان  دارند.  هراس  باشد  مشکل 
شامل این فوبیا مي شوند آسانسور، حضور در رقابت 
نقل  و  حمل  وسایل  از  استفاده  ها،  پل  ورزشي،  هاي 
ها  فرودگاه  و  بزرگ  هاي  فروشگاه  رانندگي،  عمومي، 
برشمرده شده اند. این هراس مي تواند باعث شود افراد 

هرگز خانه هاي خود را ترک نکنند، به سفر نروند و در 
مناطق شلوغ قرار نگیرند.

ترس از دیگران؛ در صورتي که صحبت کردن در برابر 
دیگران رنگ چهره شما را دگرگون ساخته، صداي شما 
را گرفته کرده و عرق از سر و روي شما جاري مي کند، 
بدانید نشانه هاي این فوبیا در شما وجود دارد. بیگانه 
ترسي پدیده یي است که 15 میلیون جوان امریکایي از 
آن در عذابند و تنها صحبت کردن آنها را در جمع تحت 
تاثیر قرار نمي دهد بلکه خوردن و آشامیدن این افراد نیز 
در برابر جمع دچار اختالل خواهد شد. این فوبیا از سن 

13سالگي در نوجوانان آغاز مي شود.
ترس از بلندي؛ یکي از رایج ترین ترس ها در میان افراد 
است که حدود 3 تا 5 درصد از امریکایي ها را تحت تاثیر 
خود قرار داده است. برخالف تصور پیشین دانشمندان 
از ترسي غیرواقعي مي دانستند  این فوبیا را ناشي  که 
ترس،  این  به  مبتالیان  دهد  مي  نشان  جدید  مطالعات 
ارتفاع ساختمان ها را بسیار بیشتر از ارتفاع واقعي مي 

بینند و همین امر بر ترس آنها مي افزاید.
خاموش  کودکان،  از  بسیاري  براي  تاریکي؛  از  ترس 
از  ناشي  شدید  ترسي  بروز  با  همراه  اتاق  چراغ  شدن 
یا از داخل کمد  بیرون آمدن هیوالیي از زیر تختخواب 
دیواري است. در واقع ترسیدن از تاریکي یکي از رایج 
آن  پس  در  که  است  کودکان  میان  در  ها  ترس  ترین 
تفکرات و توهمات جالب توجهي نهفته است. کودکان در 
تاریکي به هر پدیده ممکني فکر مي کنند و معتقدند در 
تاریکي دزدي خواهد آمد و آنها را خواهد ربود یا اسباب 
بازي هاي آنها را به سرقت خواهد برد. ریشه این ترس 
کودکان از ناشناخته هاي آنان سرچشمه مي گیرد و در 
صورت درمان نشدن تا زمان بزرگسالي نیز ادامه پیدا 

خواهد کرد.
تواند  مي  برق  و  رعد  مهیب  صداي  صاعقه؛  از  ترس 
از  که  افرادي  براي  را  قلب  شدید  تپش  مانند  عالئمي 
و  باشد  دربرداشته  برند  مي  رنج  برق  و  رعد  فوبیاي 
را  خود  زندگي  مبتال  افراد  از  بسیاري  دلیل  همین  به 
آرامي  جوي  شرایط  از  که  کنند  مي  منتقل  مناطقي  به 
این است  این فوبیا  نکته جالب درباره  برخوردار است. 
که مبتالیان از ترس خود احساس خجالت داشته و آن 

را مخفي نگه مي دارند.
ترس از پرواز؛ ترسي است که حدود 25 میلیون انسان 
تنها در امریکا به آن مبتال هستند. این افراد در دو گروه 
ترس، ترس از سقوط هواپیما و ترس از کابین کوچک 
هواپیما تقسیم مي شوند. جالب است بدانید نسبت مرگ 
در  است  هزار  در 20  یک  هواپیما  در سقوط  ها  انسان 
سوانح  از  ناشي  هاي  مرگ  در  نسبت  این  که  حالي 
قلبي  از حمالت  ناشي  رانندگي یک در 100 و در مرگ 

یک در پنج است.
ترس از سگ؛ حتي کوچک ترین و بامزه ترین سگ هاي 
نژاد ژرمن شپرد مي توانند ترسي مهیب را در مبتالیان 
از  معمواًل  ترس  این  کنند.  ایجاد  فوبیا  از  نوع  این  به 
احتمال گاز گرفته شدن خود فرد یا افرادي دیگر توسط 
البته برخي تنها نسبت به سگ  سگ ها ناشي مي شود 

هاي شکاري یا تازي هراسناک هستند.
ترس از دندانپزشک؛ حدود 9 تا 20 درصد از امریکایي ها 
به دلیل ترس و واهمه از رفتن به دندانپزشکي خودداري 
مي کنند. در صورت ابتال به این فوبیا فرد به هیچ قیمتي 
در  تنها  و  نبوده  دندانپزشک  یک  به  مراجعه  به  حاضر 
دندانپزشکي  به مطب  ببرد  را  او  امان  درد  که  صورتي 
خواهد رفت. از دالیل ریشه یي ارائه شده براي ابتال به 
از  ترس  دندانپزشک،  از  گذشته  بد  تجربیات  ترس،  این 
تزریق لثه و ترس از صندلي و مته دندانپزشکي عنوان 
شده اند که معمواًل مي توان آن را با همکاري دندانپزشک 

از میان برداشت. 

چگونه در آپارتمانهای 
کوچک زندگی کنیم

جای هیچ شکی نیست که فضاهای کوچک و دست پاگیر ما و به خضوض زنان خانهدار را 
با مشکالت عدیده ایروبرو می کند . این مسئله موجب می شود ما همواره روی یک سری از 
لوازم مورد نیاز خطبکشیم. آخرین باریکه اسباب کشی کردید را به خاطر بیاورید و توجه 
کنید که اسباب و اثاثیه زندگی شما در حال کم شدن هستند. بههر حال اگر می خواهید از 
فضای کوچک اطرافیانتان بهترین و شایسته ترین بهره ها را ببرید بهتر است به اینمطالب 

توجه داشته باشید چو بی تردید نکات طالیی در آن خوابیده است.
▪ طرح چند سوال

از خود پرسیده اید چرا به خانه ای آمدید که فضای کمی دارد؟ ایا این یک تصمیم اقتصادی 
پاگیر  و  دست  و  کم  فضاهای  با  هم  آن  خانه  یک  در  دربارهزندگی  نظرتان  نه؟  یا  بوده 

چیست؟
حال که این پرسش ها را از خود مطرح کردید به دنبال پاسخ هایی برای آنها باشید تا بدین 
ترتیب نگرانی ها وناراحتی ها یی که از علت روی دادن چنین مشکالتی داشته اید, برایتان 

اشکار شود.
همه فضاهای داخل منزل را در فهرستی ثبت کنید.

گام نخست برای مقابله با فضای کوچک و در عین حال اسباب و اثاثیه فراوان , مشخص 
کردن حجم فضای خالی ومیزان اسباب و اثاثیه است.

کوچک  کابینت  چند  و  بزرگ  کابینت  چند  مثل:  بنویسید  را  خالی  فضاهای  دقیق  شرح   ▪
دارید؟

▪ با خود فکر کنید کدام یک از وسایل آشپز خانه ضروری و کدام غیر ضروری هستند؟ کدام 
یم از همه بیشتر مورد نیاز هستند؟ فکر می کنید

کجا باید قرار بگیرند؟ درباره تمام وسایل آشپزخانه و سایر لوازم موجود در اتاق های دیگر 
نیز چنین فکری را داشته باشیدو .اضح است که برخی از موارد کامال غیر ضروری است 
ودست و پا گیر باید از منزل خارج شوند. این کار را با جرات انجام دهید! و سعی نکنید تنها 

جابه جا کننده باشید.
▪ اما پیش از آنکه از شر وسیله ای خالص شوید, حتما این سوال را از خود بپرسید تا چه 
زمان در این منزل کوچک هستید؟ شاید روزی به خانه ای بزرگتر بروید. پس بهتر است که 
با ظبقه بندی کردن این لوازم غیر ضروری چندمورد از آنها را در یک محل جداگانه انبار 
کنید vبد نیست کمی هم حس فداکاری و از خود گذشتگی داشته باشید. الزم نیست که اگر 

می خواهید از شر هر
وسیله ای که به آن احتیاج ندارید خالص شوید , حتما آن را از بین ببرید بلکه می توانید آن 
را به اماکنی که اینگونه وسایل را تحویل می گیرند, ارائه کنید تا دیگر افرادی که به آنها نیاز 
دارند, بتوانند با پرداخت پول کمی آنها را به خانه خود بیاورند. با این کار خود در واقع این 

وسایل در یک زندگی جدید استفاده کرده اید
▪ چند راهکار دیگر

▪ حال که توانستید با جرات خاصی از شر بسیاری از لوازم اضافی خود خالص شوید نوبت 
به آن رسیده است تا با طبقه بندی و جابه جایی مختصری در لوازم باقی مانده در منزل 
فضاهای خالی بیشتری برای خود دست و پا کنید.. مثال بد نیست که ابزار مربوط به آرایش 
خود را تماما در یک کیف کوچک ریخته و آن را به میخی در زر میز خودآویزان کرد. به این 

ترتیب هم لوازمتان در اختیار دارید و هم آنکه جای جای مناسبی را برای ان پیدا کرده اید.
▪ قفسه ها و قفسه بندی را هرگز فراموش نکنید. قفسه ها می توانند نقش حیاتی را در خلق 
فضاهای بیشترخالی در منزل ایفا کنند. روی این قفسه ها می توانید هزاران جسم کوچک و 
بزرگ قرار دهید . این کار مزایای خاص خود را دارد. هم می توانید آنها را در جلوی چشم 

خود قرار دهید و در عین حال دست و پا گیر نباشند.
▪ پشت درها جاهای خوبی برای قرار دادن لوازمی همچون لباسها هستند این وسایل را می 
توان به راحتی پشت درها آویزان کرد, بدون آنکه مانعی در سر راه باز و بسته شدن درها 

ایجاد شود. 
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لج بازی با 
سرنوشت 

بازنویسی: سبا ایرانی

از  حقیقی  ماجرایی  اساس  بر  داستان  این 
شده   بازنویسی  منچستر  در  )متین(  زندگی 
است و بدلیل پرهیز از هر شک و شبه ای، تنها 
درستی  و  صحت  است.  یافته  تغییر  افراد  نام 
و  می باشد  آنها  گوینده  عهده ی  بر  ماجرا ها 
و  مسوولیت  هیچگونه  پرشین  هفته نامه  
ندارد  شده  مطرح  ماجراهای  درباره  دخالتی 
و تنها منعکس کننده آنها می باشد. اگر مایلید 
می توانید داستان یا ماجرای مربوط به خود را 
از طریق ایمیل یا ارسال نامه و یا حتی تماس 
با دفتر پرشین با ما در میان بگذارید تا نسبت 
به بازنویسی و درج آن اقدام نمائیم. بسیاری 
می توانند  زندگی  داستان های  یا  ماجراها  از 
نمونه و الگویی برای ارائه تجربه و راهنمایی 
به سایر هموطنان ما در این کشور باشند. لطفا 
ما  با  از دست ندهید و هر چه زودتر  را  زمان 

ارتباط بگیرید.
یکسالی می شود که برای ادامه زندگی به انگلستان مهاجرت کرده ام. 
اما قبل از این یکسال؛ سالهای  پر فراز و نشیبی را در ایران پشت 
سر گذاشتم. ماجرا برمی گردد به دوران تحصیلم در دانشگاه. حدود 
خانواده  با  خانوادگی؛  آشنای  یک  طریق  از  که  بودم  ساله  بیست 
شخصی بنام سینا آشنا شدم. سینا دانشجوی رشته دندانپزشکی و 

تنها فرزند پسر یک خانواده با اصل و نسب ایرانی بود. 
پس از آشنایی من و سینا و یافتن وجه اشتراکات فراوانی، ما بین 
خودمان کم کم به هم عالقمند شدیم. البته از آنجایی که هر دو دارای 
خانواده های بسیار تعصبی و مقید به رسم و رسومات خاص ازدواج؛ 

لکن مجبور بودیم عالقمندی خودمان را از همگان مخفی داریم.

یکسالی بدین شکل گذشت و ما یکدیگر را مخفیانه و به دور از چشم 
دوستان و آشنایان مالقات می کردیم. بیشتر روزها وقتی کالس های 
درسم در دانشگاه تمام می شد؛ صبر می کردم تا او هم کالس هایش 
با خوشی و  را  تمام شود و همدیگر را مالقات می کردیم. ساعاتی 
محبت در کنار هم سپری می کردیم. مابقی تماس هایمان تلفنی یا به 

قولی یواشکی بود. 
سینا برای رهایی از این مخفی کاری، خواهر بزرگترش را در جریان 
ارتباط ما قرارمی  دهد. با خواهرش سهیال درباره من صحبت کرد 
و او هم به دیدن من عالقمند شد. سینا قرار شامی را هماهنگ کرد. 
در آن شب من با سهیال آشنا شدم و لحظات بیاد ماندنی را در کنار 
هم سپری کردیم. سهیال از اخالق و رفتار من بسیار خوشش آمد و 
خودش نیز به دوستی با من راغب شد. بعد از آن شب، من و سهیال 
تماس  من  با  گاها  او  یکدیگر شدیم.  برای  دوستان خوبی  به  تبدیل 
می گرفت و همدیگر را مالقات می کردیم. خوشحال بودم که سهیال 
مرا پذیرفته بود. این برایم یک گام به جلو بود؛ چرا که به عنوان دختر 

بزرگ خانواده بسیار تاثیرگذار بود.
نیز  با سینا، سهیال  دیدارهایم  بیشتر  در  گذشت.  منوال  بدین  مدتی 
حضور داشت و اغلب برای خرید یا گردش باهم بیرون می رفتیم. از 
اینکه او در کنار ما بود؛ نوعی احساس اعتماد به نفس، مضاعف نیز 
داشتم. اما گاهی به درست یا غلط؛ احساس می کردم که او نسبت به 

محبت های من به سینا احساس حسادت می کرد. 
در رشته  تحصیلی  دوران  پایان  به  من  و  گذشت  و  گذشت  روزها 
مهندسی کامپیوتر نزدیک می شدم. نظر سینا این بود که با خانواده اش 
درباره من صحبت کند. بنابراین در تدارک آماده سازی خانواده او 
حساب  بسیار  ازدواج  این  در  او  نقش  و  سهیال  روی  سینا  بودیم. 
کرده بود. بنابراین در یکی از مناسبت های مذهبی، خانواده اش را 
به صرف شام به رستورانی دعوت کرد و همان شب درباره من با 

آنها صحبت کرد. 
من به این دیدار بسیار خوش بین بودم و مطمئن بودم که آنها نیز 
قرار مالقاتی برای دیدار با من خواهند گذاشت. تمام آن شب منتظر 
تماس سینا بودم تا از نتیجه صحبت هایش با خانواده اش مطلع شوم. 
ولی آن شب سینا هیچ تماسی با من نگرفت. آخر شب چندین بار به 
موبایلش زنگ زدم اما متوجه شدم که خاموش است. دچار دلشوره 
و دلهره عجیبی شدم؛ یعنی چه اتفاقی افتاده است. نخواستم که آن 

وقت شب به سهیال تماس بگیرم اما تا صبح دلم هزار راه رفت.
فردا حوالی ظهر بود که باالخره تلفن سینا جواب داد. با صدای خواب 

آلودی گوشی را برداشت. 
سینا معلوم هست کجایی؟  -

خونه.  -
چرا موبایلت خاموش بود؟ مگه قرار نبود که دیشب به من   -

زنگ بزنی؟ چی شد؟
خواب بودم. حوصله نداشتم. شارژ موبایلم هم تموم شده   -

بود.
دیشب چی شد؟ باهاشون حرف زدی؟  -

هیچی. چی بشه.  -
یعنی چی سینا؟ چرا اینجوری با من حرف می زنی. بگو ببینم   -

چی شد؟
هیچی. هیچی نشد. گفتن نه! فهمیدی؟ نه!  -

آخه چرا؟  -
می دونی چرا؟ چون من در آینده یه دندونپزشک می شم و   -

همسر آینده من هم نباید از یه پزشک کمتر باشه.
انتخاب  شوخی  برای  رو  خوبی  وقت  سینا.  کن  گوش   -

نکردی.
اصال شوخی نمی کنم. خانواده ام برای ازدواجم یک خانوم   -

دکتر رو در نظر گرفتن.
یعنی حتی حاضر نیستند که منو ببینن؟  -

حتی  نمی بینند.  دیدار  این  برای  دلیلی  چون  نه.  متاسفانه   -
نمی خوان که منو و تو بیشتر از این با هم رابطه داشته باشیم و می 

خوان که همه چیز بین ما خیلی زود تموم بشه.
سهیال چی؟ نظر اون مهم نبود؟ نتونست حرفی درباره من   -

بزنه.
یک  و  خوب  دختر  یک  متین  که  گفت  فقط  سهیال  سهیال؟   -

دوست خوب است. اما نمی تونه یه همسر خوب برای سینا باشه.
خیلی زود خوشحالی ام تبدیل به غم بزرگی شد. بغض راه گلویم را 
گرفته بود. یعنی بعد از این همه مدت، باید از سینا جدا می شدم فقط 
بخاطر اینکه من پزشک نبودم. اصال برایم قابل باور و پذیرش نبود. 
و  گرفتم  تماس  به سینا  بعد  و غصه خوردم.  ریختم  اشک  ساعتها 

خواستم که مالقاتش کنم.
حوالی عصر دیدمش. بهم ریخته و پریشان بود. از او خواستم که 
بگوید که می خواهد چکار کند. سینا  با من صحبت کند و  صادقانه 
به من اطمینان داد که کامال به من عالقمند است و قصد ترک کردن 
مرا ندارد و به هر شکلی که می تواند رضایت خانواده اش را جلب 
خواهد نمود. اما این امر نیازمند زمان است و باید هردویمان صبور 

باشیم.
امید تازه ای در من جان گرفت. نباید دلسرد شوم. باید به خانواده اش 
حق بدهم. آنها که مرا نمی شناسند باید صبور باشم. چندین بار با 

سهیال تماس گرفتم. اما او چیزی درباره خانواده اش به من نگفت. اما 
لحنش دیگر مهربان نبود. به نوعی تغییر را در رفتار و صحبت هایش 
با  به وضوح می دیدم و کم کم دوستی ما به سردی گرائید. مدتها 
را  دیگری  مناسب  فرصت  سینا  اینکه  تا  گذشت  نگرانی  و  استرس 
در یک سفر برگزید تا با خانواده اش یکبار دیگر صحبت نماید. اما 
متاسفانه آن مسافرت تبدیل به صحنه جنگی شد که سینا یک طرف 
میدان و خانواده اش طرف دیگر میدان قرار گرفتند. در نهایت پدرش 
حرف آخر را زد و آن اینکه به خواستگاری آن خانم دکتر خواهند 
باید  و  آورد  زبان  به  از من  ندارد کالمی  اجازه  دیگر  رفت و سینا 

سریعا ارتباطش را با من قطع نماید.
سینا در مقابل آنها مقاومت کرد و ایستاد. اما آنها حرف های او را 
نپذیرفتند. سهیال هم به شدت با سینا مخالفت نمود و بیان داشت که 
کامال از من متنفر است. سینا کامال ناامید و خسته شده بود. همه جا 
توسط خانواده اش کنترل می شد و ما به سختی موفق می شدیم که 

همدیگر را ببینیم.
روزی تلفنی ناشناس به منزل ما شد و وقتی پدرم گوشی را برداشت. 
فردی آن سوی خط از رابطه من و سینا پرده برداشت و همه چیز 
را برای پدرم بازگو نمود. پدرم به شدت عصبانی شده بود. او فرد 
صحبت  من  با  آمیزی  خشونت  و  بد  لحن  با  است.  تعصبی  بسیار 
کرد و نسبت به ادامه رابطه ام با سینا به من هشدار داد. واقعا نمی 

دانستیم که باید چگونه رفتار کنیم.
اما  بیاید  ام  خواستگاری  به  تنهایی  به  که  گرفت  تصمیم  سینا 
خانواده من قبول نکردند و آنها هم سر لج افتادند که هیچگاه با این 
ازدواج موافقت نخواهند نمود و مرا مجبور کردند که سریعا از بین 

خواستگارهای پیشنهادی یکی را انتخاب کنم.
امنیت  احساس  بود.  نامهربان  و  بد  بسیار  ما  با  والدین  رفتارهای 
نداشتیم. مدام کنترل می شدیم. من در خانه همچون زندانی بودم. این 
بود که تصمیم گرفتیم که از هم جدا شویم. اینطوری برای هر دوی 
ما بهتر بود. بنابراین از هم فاصله گرفتیم و با وجود عالقه فراوانی 
دور  هم  از  قلبهای شکسته  با  شدیم  مجبور  اما  داشتیم،  هم  به  که 
شویم. خانواده او به سرعت به خواستگاری دختر مورد نظر رفتند 
و با مهریه بسیار سنگینی به سرعت آنها را به عقد هم درآوردند و 
سینا با وجودی که هیچ عالقه ای به آن دختر نداشت؛ اما نشناخته بر 

اساس خواست خانواده اش؛ تن به ازدواج با او داد.
که  کنم.  انتخاب  را  خواستگارانم  از  یکی  که  شدم  مجبور  هم  من 
البته اصال پشیمان نیستم؛ چون او مرا بسیار دوست دارد و پس از 
ازدواج به انگلستان مهاجرت نمودم. او مرد خوبی است و بسیار به 

من احترام می گذارد. 
اما سینا پس از این ازدواج وقتی برای ماه عسل به همراه همسرش 
به مسافرت می رود در مسیر بازگشت متاسفانه تصادف می کند و 
هردویشان به کام مرگ کشیده می شوند. شاید اگر این طرز فکر و 
اندیشه غلط در خانواده اش وجود نداشت؛ شاید اگر مانع ازدواج ما 
نمی شدند و آه و اشک من پشت سرشان نبود، پایان داستان اینگونه 

غم انگیز و ناراحت کننده تمام نمی شد.
نظرات  و  پیام ها  پذیرای  بگذارید.  درمیان  ما  با  را  نظرتان  هم  شما 

شما هستیم.

ماجراهای واقعی   

بازداشت یک ایرانی در تایلند به 
اتهام قاچاق مواد مخدر

حوادث  - اداره گمرک تایلند یک تبعه ایرانی را به اتهام حمل و 
قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد.

به گزارش ایرنا، اداره گمرک تایلند یک تبعه ایرانی را به اتهام 
حمل و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. 

المللی  بین  فرودگاه  در  چهارشنبه  روز  ایرانی  تبعه  این 
سوارانبوهیمی بانکوک بازداشت شده است.

بنا به این گزارش، ماموران اداره گمرک تایلند از این تبعه ایرانی 
5/42 کیلو گرم مواد مخدر سیابو به ارزش 512 هزار و 975 

دالر کشف و ضبط کرده اند.

برف یک زن را در پکن از مرگ 
حتمی نجات داد! 

هجدهم  طبقه  از  که  را  زنی  ،جان  سنگین  برف   - حوادث  
ساختمانی در پکن سقوط کرد نجات داد . 

به گزارش واحد مرکزی خبر رسانه های چین اعالم کردند این 
زن که به طور تصادفی از ارتفاع شصت متری در بالکن خانه 
روی  که  برفی  زیاد  ارتفاع  علت  به   ، کرد  پایین سقوط  به  اش 
زمین نشسته بود ، با وجود جراحات متعدد از این حادثه جان 

سالم بدر برد . 
خبرگزاری آلمان اعالم کرد این سنگین ترین برفی است که در 

شصت سال اخیر در پکن باریده است .
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قرار دهید و ما را در هر چه مطلوب ساختن سطح کیفی محتویات هفته نامه یاری رسانید.
برای دسترسی به این هدف، سریع ترین راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس نظریات و 
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7 سوالي که 
درباره خواب 

مي پرسند
طرز زندگي شما بر چگونگي خوابتان تاثیر دارد. شاید باورتان نشود 
اما این موضوع کامال علمي است. محققان مي گویند کیفیت خواب شما 
در طول شب، وابسته به فعالیت هاي شما در طول روز است. فرقي 
نمي کند شما اهل دیر خوابیدن و دیر بلند شدن باشید یا زود بخوابید 
و سحرخیز باشید. در رابطه با تاثیر زندگي روزانه بر خواب شبانه 
آنها  از  مورد   7 به  اینجا  در  که  دارد  وجود  غلطي  و  درست  عقاید 

مي پردازیم. 

ویتامین c موجب مي شود خوب نخوابید؟
نه، این باور، نادرست است. آنچه مانع از خوابیدن مي شود سختي 
هضم آب پرتقال در شب و بروز ناراحتي هاي گوارشي است. در این 

میان ویتامین c نقشي در خوابیدن یا نخوابیدن بازي نمي کند. 

ورزش کمک مي کند راحت تر خواب مان ببرد؟ 
این موضوع هم مي تواند درست باشد و هم اشتباه. فعالیت فیزیکي 
براي خوابیدن خوب است اما نه از نوع تقویت کننده ماهیچه ها )مثل 
پیاده روي یا ژیمناستیک در آب(؛ چون این نوع فعالیت ها سبب افزایش 
دماي بدن بعد از 17 ساعت شده و فرد را هوشیار مي کند، در حالي 
نیاز ضروري براي به خواب رفتن است، پس  که کاهش دماي بدن 
انجام  از  است  بهتر  دارید،  خواب  مشکل  و  هستید  ورزشکار  اگر 

ورزش هاي شدیدي مثل تنیس و دو خودداري کنید. 

برخي غذاها خواب آورند؟ 
کند  کمک  به شما  که  ندارد  غذایي وجود  نوع  هیچ  است.  اشتباه  نه، 
راحت بخوابید. آنچه در خوب خوابیدن به شما کمک مي کند انتخاب 
یک رژیم صحیح غذایي و هضم خوب است. شب ها هضم پروتئین و 
چربي ها سخت تر است چون ما فعالیت زیادي نداریم. غذا نخوردن در 
شب هم درست نیست چون گرسنگي سبب بیدار شدن شما در طول 

شب مي شود. 

قهوه همیشه خواب آلودگي را از بین مي برد؟
نه، اشتباه است. قهوه مي تواند مانع از خوابیدن شود، اما نه در تمام 
مردم. این موضوع در رابطه با چاي و نوشیدني هایي حاوي کافئین 

هم صادق است. 

حرف زدن زیاد با تلفن مانع از خوابیدن مي شود؟ 
درست است. تحقیقات نشان داده است سه ساعت حرف زدن با تلفن 
همراه در طول روز مي تواند خواب را مختل کند و مانع از برنامه ریزي 

صحیح فرد براي فردایش شود. 

نور روي خواب هیچ تاثیري ندارد؟ 
اشتباه است. متخصصان پیشنهاد مي کنند صبح  پنجره ها را باز کنید 
و اجازه بدهید قبل از بلند شدن از رخت خواب حدود یک ساعت نور 

طبیعي درون اتاق بتابد. سلول هاي چشمي این نور را جذب کرده و 
به مغز پیام بیدارباش مي فرستند. این پیام ریتم شب و روز و خواب 

و بیداري را در بدن تنظیم مي کند. 

قبل از خوابیدن نباید از رایانه استفاده کرد؟ 
درست است. صفحه مانیتور، نور زیادي تولید مي کند که روي ساعات 
خواب شما تاثیر مي گذارد. در ضمن، اینترنت وسیله جستجوي بسیار 
جذابي است که به ویژه استفاده از آن در آخر شب سبب مي شود فرد 

گذر ساعت را متوجه نشده و دیر بخوابد.

1( چند هفته اي است که خواب راحتي نداشته ام.
* بله * خیر

2( صبح ها همیشه خیلي زود از خواب مي پرم.
* بله * خیر

3( احساس ناخوشایندي در پاهایم دارم که اجازه نمي دهد بخوابم و 
وقتي مي خوابم، اجازه نمي دهد سر وقت بیدار شوم.

* بله * خیر

4( با وجود داشتن خوابي طبیعي، صبح ها نمي توانم از خواب بیدار 
شوم و همیشه خیلي خسته ام.

* بله * خیر

5( به اندازه کافي نمي خوابم و همیشه دچار کمبود خواب هستم.
* بله * خیر

6( در طول روز احساس خواب آلودگي دارم و براي بیدار ماندن باید 
تالش کنم.

* بله * خیر

7( خوب ناآرامي دارم و مدام از خواب مي پرم.
* بله * خیر

8( زیاد خروپف مي کنم و اطرافیانم در رابطه با وقفه هاي تنفسي در 
خواب به من بارها هشدار داده اند.

* بله * خیر

خوابم  دیگر  مي شوم  بیدار  خواب  از  صبح   4 و   3 ساعت  وقتي   )9
نمي برد.

* بله * خیر

این  و  نگرانم  همیشه  و  دارم  زیادي  استرس  روز،  طول  در   )10
نگراني  ها نمي گذارد بخوابم.

* بله * خیر

مشکالت  دچار  شما  یعني  است،  »بله«  شما  پاسخ هاي  اگربیشتر 
یا  مشغله کاري  استرس،  مي تواند  هم  آن  دلیل  هستید.  خواب  شدید 
به  حتما  مي کنیم  توصیه  به  تان  باشد.  کم خوني  نظیر  ناراحتي هایي 
داده اید،  اکثر سواالت جواب »خیر«  به  اگر  اما  کنید.  پزشک مراجعه 
به  خواب تان  گاهي  از  هر  اگر  و  دارید  سالمي  و  خواب خوب  یعني 
به  نیاز  و  است  روزمره  استرس هاي  دلیل  به  احتماال  مي ریزد  هم 

بررسي هاي آنچناني نیست.
sante magazine :منبع

مستر بين پایگاه اینترنتی ریاست دوره ای 
اسپانيا بر اتحادیه اروپا را از کار انداخت

تمسخر  هدف  به  زیادی  مواقع  در  بین  مستر  ظنز  شخصیت 
و  می رود  کار  به  اسپانیا  وزیر  نخست  رو،  زاپاته  لوئیس  خوزه 
به او شباهت دارد. این درحالی است که حکری با استفاده از این 
شخصیت ظنز، پایگاه اینترنتی ریاست دوره ای اسپانیا بر اتحادیه 

اروپا را حک کرد.
به گزارش روزنامه الحیات، یک حکر از طریق حقه اطالعاتی پایگاه 
اینترنتی ریاست دوره ای اسپانیا بر اتحادیه اروپا را حک کرد، به 
گونه ای که وقتی کاربران برروی آن کلیک می کردند از آدرس این 
پایگاه به وبالکی منتقل می شدند ومستر بین در پشت صفحه پایگاه 

اینترنتی ریاست دوره ای اسپانیا بر اتحادیه اروپا ظاهر می شد.
صفحه  برروی  بین  مستر  طنزپرداز  شخصیت  بعد  مرحله  در 
بر  اسپانیا  دوره ای  ریاست  اینترنتی  پایگاه  در  تلویزیون کوچکی 
کاربران  به  می خندید،  حالی که  در  و  می شد  ظاهر  اروپا  اتحادیه 

خوش آمد می گفت.
این درحالی است  که منابع رسمی اسپانیا اعالم کردند: این سایت 
مورد حمله  یکی از حکرها قرار نگرفته  و هیچ مشکلی برای آن به 
وجود نیامده است. این امر ضد و نقیض بودن اخبار اعالم شده از 

سوی رسانه های گروهی اسپانیا را نشان می دهد.
الحیات/6 ژانویه

زن، پس انداز 40هزار یورویی 
شوهرش را به سطل آشغال انداخت

 یک زن رومانیایی اشتباهًا به هنگام تمیز کردن خانه پس انداز 40 هزار 
یورویی شوهرش را به سطل آشغال انداخت.

این زن 40 هزار یورو وجه نقد  امارات الیوم، شوهر  به گزارش روزنامه 
با  را  این موضوع  اینکه  بدون  بود،  پنهان کرده  قدیمی خود  داخل کفش 
از  نو میالدی  آغاز سال  از  قبل  بگذارد.زن رومانیایی  همسرش درمیان 
غیب همسرش در خانه استفاده کرده و برای استقبال از سال جدید خانه 
بداند  اینکه  بدون  انداخت،  دور  را  همسرش  قدیمی  کفش  او  کرد.  تکانی 

داخل آن چیست. 
پلیس را در  شوهر این زن پس از اینکه از این موضوع مطلع شد، فوراً 
جریان موضوع قرار داد. پلیس پس از انجام تحقیقات زن 54 ساله ای را 
یافت که کفش حاوی پول را داخل سطل آشغال پیدا کرده بود. این زن با 

22 هزار یورو از وجوه نقدی فوق، یک خانه خریده بود. 
ماموران توانستند 11 هزار یورو از کل وجوه نقدی را به صاحبش تحویل 
دهند، این در حالی است که تحقیقات برای یافتن 7 هزار یورو باقیمانده 

از این پول ادامه دارد.
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ده ایرانی در چين به اعدام محکوم شدند
ده ایرانی به جرم حمل جداگانه چهار تا هفت کیلو مواد مخدر در چین به اعدام محکوم شده اند که 

حکم برخی از آنان به زودی اجرا خواهد شد . 
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر به نقل از منابع رسمی در سفارت جمهوری اسالمی ایران 
ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر درچین  در پکن ، در حال حاضر در مجموع سی وهفت تبعه 

دستگیر و محاکمه شده اند که برای ده نفر آنان حکم اعدام صادر شده است . 
به گفته همین منابع هشت تن از ایرانیان محکوم شده به اعدام در زندان پکن و دو نفر در زندان 

شهر "گوانجو " در انتظار اجرای حکم به سر می برند. 
چین  پلیس  توسط  هایشان  چمدان  در  "شیشه"  نوع  از  مخدر  مواد  جاسازی  جرم  به  افراد  این 

بازداشت شده اند. 
براساس قوانین قضایی چین مجازات به همراه داشتن بیش از چهل گرم مواد مخدر اعدام است و 

دولت این کشور با قاطعیت و بدون استثنا این قانون را اجرا می کند . 
براساس گزارش منابع سفارت ایران در پکن همچنین بیست و دو تبعه ایرانی دیگر که عمدتا از 
"فیوج " هستند به جرم جیب بری و استفاده از گذرنامه های جعلی در زندان های طوالنی مدت به 
هشت تا هیجده سال زندان و یک نفر نیز به جرم قتل یک راننده تبعه چین هنگام سرقت به حبس 

ابد محکوم شده اند . 
پلیس  بوسیله  که  کنند  منتقل  پکن  به  گوانگجو  شهر  از  را  مخدر  مواد  اند  داشته  قصد  متهمان 

بازداشت شده اند. 
دولت چین هفته گذشته با اعدام یک قاچاقچی تبعه انگلیس نشان داد که در اجرای قوانین مجازات 

قاچاقچیان مواد مخدر بسیار جدی است .

در یک جنایت از پیش طراحي شده 

 دو برادر خواهرشان را از کوه پرت کردند 
 

دو برادر که به بهانه آشنایي با خواستگار خواهرشان دختر جوان را به کوه برده بودند، در جنایتي 
هولناک وي را از پرتگاه پایین انداختند و سپس جسدش را به آتش کشیدند. دو متهم در حالي دستگیر 

شدند که ادعا دارند خواهرشان باعث آبروریزي شان شده بود.

به گزارش خبرنگار ما بهمن ماه سال گذشته چند روستایي در کوه هاي اطراف شهرستان سروستان از 
توابع استان فارس جسد نیمه سوخته دختري جوان را پیدا کردند و پلیس شهر را در جریان این ماجرا 
قرار دادند. ساعتي بعد کارآگاهان جنایي در محل کشف حادثه حاضر شدند و تجسس هاي خود را 
آغاز کردند. جسد متوفي آنچنان سوخته بود که شناسایي هویت او مقدور نبود از این رو جنازه براي 
انجام تحقیقات بیشتر به پزشکي قانوني منتقل شد و بررسي هاي کارآگاهان با بررسي صحنه حادثه 
ادامه یافت. آثار بر جاي مانده در محل کشف جسد و همچنین سوختن پیکر مقتول نشان مي داد دختر 
جوان به احتمال زیاد قرباني انتقام جویي شده است. چند روز بعد در شرایطي که تجسس ها پیشرفت 
محسوسي نداشت متخصصان پزشکي قانوني نظر خود را در خصوص علت مرگ متوفي اعالم کردند. 
از ارتفاع سقوط کرده و دچار ضربه مغزي شده است.  این گزارش حاکي از آن بود که دختر جوان 
مدتي بعد از این ماجرا خانواده دختري 22ساله به نام گلرخ به پلیس مراجعه کردند و گفتند از چند روز 
قبل فرزندشان ناپدید شده است. پدر گلرخ به ماموران گفت؛ »چند روز قبل وقتي به خانه رفتم همسرم 
گفت دخترمان ساعتي قبل از منزل بیرون رفته است. تا شب هرچه صبر کردیم خبري از او نشد. در این 
چند روز همه جا را دنبال گلرخ گشتیم اما نتوانستیم او را پیدا کنیم.« مشخصاتي که این مرد از دخترش 
اعالم کرد تا حدودي به جسد کشف شده شباهت داشت. به همین دلیل او به سردخانه پزشکي قانوني 
دعوت شد تا جنازه را از نزدیک ببیند. پدر گلرخ با دیدن جسد نیمه سوخته در حالي که به سر و رویش 
مي کوبید تایید کرد جنازه متعلق به دختر جوانش است. با افشاي هویت مقتول بررسي هاي پلیس وارد 
مرحله تازه یي شد. در این میان پدر گلرخ نتوانست به شناسایي مظنونان پرونده کمکي کند اما بازجویي 
از دو پسر او به نام هاي اکبر و اصغر باعث شد فرضیه هاي جدیدي مطرح شود. رفتار و اظهارات این 
دو برادر براي کارآگاهان مرموز بود و همین موضوع باعث شد با بازداشت آنها فرضیه هاي جدید در 
خصوص جنایت خانوادگي با جدیت بیشتري دنبال شود. اصغر و اکبر ابتدا منکر ایفاي هرگونه نقشي 
در قتل خواهرشان شدند اما با ادامه یافتن بازجویي هاي فني لب به بیان حقیقت گشودند و در اعترافاتي 
جزئیات هولناک قتل خواهرشان را شرح دادند. آنها گفتند؛ »گلرخ دختر خوبي نبود و با رفتارش آبروي 
ما را در شهر برده بود. مدتي قبل او با پسري دوست شد و از خانه فرار کرد اما چند روز بعد پلیس آنها 
را دستگیر کرد. ما چند مرتبه با او صحبت کردیم و از وي خواستیم از این کارهایش دست بردارد اما 
او به حرف هایمان بي اعتنایي مي کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم با کشتن او لکه ننگ را از پیشاني 
خانواده پاک کنیم. طبق نقشه مان از چند روز قبل با گلرخ صحبت کردیم و به او گفتیم یکي از دوستان 
مان به او عالقه دارد و از وي خواستگاري کرده است. با این حرف ها توانستیم او را راضي کنیم تا 
همراه ما براي دیدن خواستگارش به کوه هاي اطراف شهر بیاید. وقتي به یک پرتگاه که از قبل شناسایي 
کرده بودیم رسیدیم، پیش از آنکه گلرخ بتواند عکس العملي نشان دهد دو نفري او را از بلندي به پایین 
پرت کردیم. چند لحظه طول کشید تا او غلت زنان به انتهاي دره رسید و وقتي ما باالي سرش رسیدیم 
دیگر نفس نمي کشید. سپس براي آنکه او شناسایي نشود جنازه را به آتش کشیدیم و در شرایطي که 

جسد شعله ور بود از آنجا فرار کردیم.«
پس از ثبت این اعترافات به دستور بازپرس پرونده صحنه جنایت بازسازي و بعد از تطبیق گفته هاي 
متهمان با مختصات محل جنایت پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه چهارم دادگاه 

کیفري استان فارس ارسال شد.
در جلسه رسیدگي به این جنایت خانوادگي نخست نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و به قرائت 
کیفرخواست پرداخت. او گفت؛ »محتویات پرونده و همچنین اعترافات بي پرده دو متهم نشان مي دهد 
آنان به طرز فجیعي خواهرشان را به قتل رسانده اند. پیش از آغاز محاکمه اولیاي دم از خونخواهي 
گذشت کردند به همین دلیل با توجه به منتفي شدن قصاص براي متهمان از جنبه عمومي جرم خواستار 

کیفر هستم.« 
سپس اصغر و اکبر در اظهاراتي کوتاه به دفاع از خود پرداختند و بار دیگر وقایع روز حادثه را شرح 
دادند. به دنبال این اظهارات هیات قضات وارد شور شدند و اعالم کردند به زودي نظر نهایي خود را 

اعالم خواهند کرد. 

بزرگترین سرقت جواهرات 
در ژاپن رقم خورد

یک گروه سارق با حفر یک تونل به یک جواهر فروشی در 
پایتخت این کشور دستبرد زد و جواهراتی را به ارزش 

سه میلیون و 200 هزار دالر به سرقت بردند. 

با  مصاحبه ای  در  »توکیو«  پلیس  دپارتمان  سخنگوی 
گذشته  روز  شد:  یادآور  کشور،  این  دولتی  رسانه های 
»گینزا  ناحیه  در  لوکس  فروشی  جواهر  یک  به  سارقان 
به  قیمت  « دستبرد زده و جواهرات و ساعت های گران 
میلیون و 200 هزار  ین، معادل سه  میلیون  ارزش 300 

دالر را به سرقت بردند. 

وی خاطر نشان کرد: البته این سرقت با دستگیری یکی 
جواهر  به  مسروقه  اموال  و  رسید  پایان  به  سارقان  از 

فروشی مذکور بازگردانده شد. 

این اولین باری است که در ژاپن این میزان جواهرات به 
سرقت می رود. به طوری که پلیس ژاپن علت اصلی این 
جواهر  در  ایمنی  نکات  رعایت  عدم  را  بی سابقه  رویداد 

فروشی ها و بی دقتی ماموران حفاظتی اعالم کرد. 

البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که در فوریه سال 
گذشته میالدی هم یک سرقت از یک جواهر فروشی در 
این کشور صورت گرفت، اما تنها 50 میلیون ین جواهر 

آالت به سرقت رفت. 
از  یکی  را  اخیر  سرقت  ژاپن  رسانه های  دلیل  همین  به 

بزرگترین سرقت جواهرات در این کشور خواندند.

زندانيان درآمریکا برف 
پارو می کنند

در پی بارش های سنگین برف و کوالک در ایالتهای 
این  از  برخی  در  کشور  این  مقامات  آمریکا  مختلف 
مناطق اعالم کردند از زندانیان برای پاک کردن معابر 

مختلف از برف استفاده می کنند. 
زمینه  دراین  درواشنگتن  تربیت  و  اصالح  وزارت 
اعالم کرد: زندانیان با جرایم خرد ، برای پارو کردن 
برف پیاده روها، محل های خط کشی شده خیابانها و 

ایستگاه های اتوبوس، استفاده می کنند. 
بارش  بزرگترین  در  بار  نخستین  برای  اقدام  این 
برف آخرین ماه سال گذشته میالدی - دسامبر- در 

پایتخت آمریکا بوقوع پیوست. 

درتوضیح  تربیت  و  اصالح  وزارت  پارکر سخنگوی 
برخی  شامل  کاری  گروه  دو   : است  گفته  مطلب 
زندانیان مجرم با جرایم کم که در روزهای 18 و 19 
آنها، در  بر  نگهبان برای نظارت  با دو  تنها  دسامبر، 

سطح شهر برای این کار ساماندهی شدند. 
وی افزود: به هر زندانی بابت هر ساعت کار، هفت و 

نیم دالر پرداخته شد. 

روزهای 18 و 19 دسامبر، به ارتفاع 60 سانتیمتر در 
واشنگتن برف بارید که سنگین ترین بارش ثبت شده 

در ماه دسامبراعالم شد. 
وی افزود: این کار بخشی از برنامه های توانبخشی 
برای  شهر،  ساکنان  به  که  است  شهری  مسووالن 
تمیز کردن ساختمانها، از بین بردن زباله ها و چیدن 

علفهای هرز پول پرداخت می کنند.

به یک تایپيست فارسی به صورت موقت نيازمندیم

079 4771 7858
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

فال هفته
متولدین فروردین: توقعات خیلي 
از متولدین این ماه از زندگي، از دوستان و 
آشنایان، توقع منطقي است ولي متاسفانه 
نمیرسند  ها  خواسته  این  به  بدالیلي  گاه 
و  عصبانیت  و  ناراحتي  سبب  همین  و 
نباید  حالیکه  در   ، میشود  افسردگي شان 
چنین باشد ، چرا که بخت بلند آنها همیشه 
مسائل  زمینه  در   . بود  خواهد  یاورشان 
عاطفي و احساسي ، اکثر متولدین این ماه 
در   . میروند  پیش  هایشان  ایده  به سوی 
این هفته سعي کنید معامله ای انجام ندهید 

، شانس با شما یار نیست

زمینه  در  اردیبهشت:  متولدین    
از  خیلي  عاطفي  و  احساسي  مسائل 
خانمهای متولد این ماه دچار یک گره کور 
که  کنند  تنظیم  طوری  را  خود  زندگي  در 
 . نگذارد  اثری  آن  بر  کور  های  گره  این 
درضمن بعضي مجردها و چه آنها که در 
گذشته وصلت و طالقي داشته اند، شرایط 
تازه ای برای تشکیل زندگي دلخواه خود 
برای  خوشي  خبرهای   . میگیرند  قرار 
در  ماه  این  متولدین  از  درصد  هشتاد 
راه است که اغبل در رابطه با کار است . 
شما احتیاج به مسافرت ولو کوتاه دارید ، 
حتما این مسافرت را مهیا سازید ، چرا که 
فوق العاده در روحیات شما تاثیر خواهد 

گذاشت 

و  پدر  به  خرداد:  متولدین 
میشود  توصیه  ماه  این  متولد  مادرهای 
رعایت  خود  فرزندان  با  خود  روابط  در 
و  از خشونت  اصوال”  و  کرده  را  احتیاط 
یا بي اعتنایي و بي تفاوتي دست بردارند، 
و  عشق  و  محبت  با  ها  بچه  این  که  چرا 
میشوند  همگام  و  همراه  زودتر  دوستي 
متولدین  از  بسیاری  شانس  حالیکه  در   .
مجرد برای شروع زندگي مستقل و خوب 
باال ست، بعضي ها نیز ناچارند در نامزدی 
و یا روابط عاشقانه خود تجدید نظر کنند . 

شنبه شادی را پیش رو دارید 

   متولدین تیر: دخترهای متولد 
این ماه اغلب با خواستگاران متعدد روبرو 
به  تن  هنگام  دیر  اصوال”  برخي  هستند، 
عشق  بدون  ها  بعضي  میدهند،  وصلت 
میشود  توصیه  آنها  به  که  میکنند  ازدواج 
که در تصمیمات خودشان تجدید نظر کنند 
. مردان این ماه در دوراهي گیر کرده اند 
مشاورت،  و  تفکر  با  میشود  توصیه  که 
زودی  به   . کنند  انتخاب  را  درست  راه 
که  کرد  خواهید  دریافت  را  خوشي  خبر 

زندگیتان را دگرگون خواهد کرد

و  محل  یک  در  مرداد:  متولدین   
نفر  سه  دو  مچ  ای،  دوستانه  گفتگوی  با 
باز میشود، خصوصا” آن گروه که سعي 
دارند با غیبت و بدگوئي و سخن و حرف 
از این به آن بردن سبب دشمني ها شوند 
و مسلما” با شناسائي این آدمها طردشان 
ضروری است . خیلي از جوان های متولد 
بسیار  هدفها  آوردن  بدست  در  ماه  این 
این  عجول هستند بطوریکه گاه در مسیر 
و  تکرار  یا  و  کاری  دوباره  دچار  تعجیل 
این  یا کندی حرکت میشوند، در هر حال 
گروه باید عاقالنه و صبورانه پیش بروند، 
با  توام  مجردها  از  بعضي  برای  عشق 
دردسرساز  ای  عده  برای  و  خوشبختي 

متولدین شهریور:  و پرهیاهوست
در زمینه مسائل عاطفي و احساسي، خیلي 
از خانمها و دختر خانمها خود را بدشانس 
میشناسند و عقیده دارند حق شان با توجه 
به امتیازاتشان بیش از اینهاست در حالیکه 
این گروه نباید به امروز خود نظر اندازند، 
 . چرا که فرداهای روشني در پیش است 
اغلب  جوان  های  زوج  زناشوئي  زندگي 
پا  از  معدودی  ولي  است  با سعادت  توام 
بدالیلي  میانساالن  و  گذاشته  بن بست  به 
و  آورده  پدید  خود  زندگي  در  طوفاني 
ریخته  بهم  را  خود  زندگي  شیرازه  بکلي 
از  خیلي  زندگي  تازه  نامزدیهای   . اند 

به   . کرد  خواهد  عوض  بکلي  را  دخترها 
سریعا  که  میشود  توصیه  مجرد  آقایون 
ابراز  به محبوب خود  را  احساسات خود 
را  بزرگي  اینصورت شانس  غیر  در  کنند 

از دست خواهند داد

و  پدر  اغلب  برای  مهر:  متولدین 
ای  تازه  شانس  ماه  این  متولد  مادرهای 
برای یافتن مسیر پر از آرامش و سعادت 
بهره  فرصت  این  از  باید  که  میاید  پیش 
بگیرند، آن دسته از این گروه که در صدد 
هر  باید   ، هستند  بزرگ  انتقال  و  نقل  یک 
را عملي سازند و  این تصمیم  چه زودتر 
بالتکلیف  و  سرگردان  را  خود  جهت  بي 
نگذارند . در حالیکه طالق در جمع تولدین 
گروهي  ولي  دارد  پائیني  درجه  ماه  این 
بهر حال ناچارند تن به جدائي حتي موقت 

بدهند

متولدین آبان: انتظاراتي که خیلي   
از متولدین این ماه از دوستان و اطرافیان 
خود دارند منطقي است ولي در واقع باید 
و  امکان جوابگوئي  ای  عده  تا  کنند  صبر 
بازگشت  باصطالح  و  باشند  داشته  تالفي 
. خانم  است  راه  در  ها  ها و کمک  خوبي 
روحیه حساس  اغلب  ماه  این  متولد  های 
و  دروغ  از  عده  این  دارند،  ای  و شکننده 
دورویي آدمها خیلي زود میشکنند و آنقدر 
احساسي  حد  در  انسانها  روابط  به  که 
نیم  اهمیت میدهند به کمک و یاری مادی 
. ازدواج در میان جوان  نگاهي هم ندارند 
ترها اوج میگیرد و بسیاری از دخترخانمها 
شانس یافتن مرد دلخواه خود را مي یابند 

وسوسه  مسئله  آذر:  متولدین   
این ماه  از متولدین جوان  اعتیاد بسیاری 
جهت  همین  به  و  ساخته  تزلزل  دچار  را 
و  باشند  مراقب  شدیدا”  میشود  توصیه 
ببینند  تله های خطرناک را زیر پای خود 
از زندگي  ازدواج دوم برای آن عده که   .
دوراندیشي  با  بودند  ناکام  خود  گذشته 
بچه  تولد   . است  ثمربخش  اغلب  تعمق  و 
ها  بعضي زوج  زندگي  ناگهان  تازه،  های 
را  شادی  دوشنبه   . میسازد  دگرگون  را 

پیشرو دارید

زندگي  در  متولدین دی: عشق    
حساس  نقش  همیشه  ماه  این  متولدین 
آن  محکم  پیوند  اگر  ولي  دارد  مهمي  و 
شود،  گسیختگي  هم  از  دچار  دلیلي  به 
معموال” بدست آوردن شانس دوم تا حد 
زیادی مشکل و ناممکن میگردد . در جمع 
خانواده متولدین این ماه، آدمهای افسرده 
و غمگین دیده میشوند که باید خیلي زود 
وگرنه  کشاند  امید  و  شادی  به  را  آنها 
تحرک  بي  و  افسرده  را  خانواده  فضای 

میسازند

اینکه  ضمن  بهمن:  متولدین 
از  خیلي  زندگي  و  کار  در  ترتیب  و  نظم 
نیز  گروهي  میزند،  موج  ماه  این  متولدین 
بدالیل مختلف اخیرا” دچار آشفتگي شده 
اند، این عده اگر به موقع وضعیت کاری و 
زندگي خود را تنظیم نکنند همه چیزشان 
بهم میریزد و اغلب دختر خانمهای متولد 
حساس  و  پرشور  عشقي  درگیر  ماه  این 
شده اند که نیاز به مطالعه بیشتری دارد . 
آقایون مجرد این ماه شانس زیادی برای 

یافتن زوج آینده خود را دارند

متولد  اسفند: خانمهای  متولدین   
این ماه به عشق و روابط احساسي اهمیت 
وجود  با  بعضي  حتي  و  میدهند  بسیار 
و  تنها  را  خود  ثروت  در  خوردن  غوطه 
عده،  این  کنار  در   . بینند  مي  هدف  بدون 
دلخواه  به  را  زندگي  که  هستند  کساني 
ها  درون سختي  در  حتي  میسازند،  خود 
و مشکالت نیز دریچه اي میگشایند و همه 
چیز را مثبت میسازند . جوان های شاغل 
به  ، مرتب  ماه  این  یا در حال تحصیل  و 
و  افتاده  پرامیدی  و  روشن  بسیار  مسیر 

آینده خوبي را دنبال میکنند

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

تایمز 225 ساله شد 
 

انگلیسي  روزنامه 
جاري  هفته  تایمز 
بیست  و  دویست 
سال  پنجمین  و 

فعالیتش که آن را دارنده رکورد باسابقه ترین روزنامه انگلیسي 
زبان مي کند، جشن مي گیرد. به گزارش تابناک این نشریه تحت 
عنوان »دیلي یونیورسال رجیستر« شروع به فعالیت کرد اما سه 
سال بعد براي اجتناب از اشتباه گرفته شدن با روزنامه دیگري 
که رجیستر نام داشت، به »تایمز« تغییر نام داد. در زمان انتشار 
تایمز، هشت نشریه صبحگاهي و 9 نشریه عصرگاهي در همین 
بازار منتشر مي شد و روزنامه ها توسط فروشنده هاي دوره 
گرد به قهوه خانه ها و سایر مراکز عمومي توزیع مي شدند اما 
شدند.  نمي  داده  تحویل  ها  خانه  در  به  نوزدهم  قرن  از  قبل  تا 
تایمز مانند سایر روزنامه هاي زمان خود، شامل ورق تکي بود 
که تا شده و به چهار صفحه با چهار ستون در هر صفحه تبدیل 
مي شد. به گزارش تابناک در نخستین شماره بیشتر ستون ها 
به وسیله تبلیغات گرفته شدند در حالي که سه ستون با اخبار پر 
شد. عمر طوالني این نشریه در دوران تعطیلي ها و تعدیل هاي 
انجام گرفته داستان دلگرم کننده یي به شمار مي رود اما تیراژ 
تایمز در سال گذشته با ادامه رشد اخبار آنالین و موبایل 4/9 

درصد کاهش یافت. 

دیوانگی یا ماجراجویی ؟
ازکیل رونینگزباکن آکروبات 
ترین  درتازه  بازنروژی 
قرار  با  اش  ماجراجویی 
هم  روی  صندلی  سه  دادن 
در باالی دره ای تعادلش را 

حفظ کرد.

که  بود  حالی  در  این 
به  منجر  کوچکی  هراشتباه 
سقوط او به دره ای به عمق 
این  اما  شد  می  متر   304
نروژی با لباسی ویژه وکاله 
ایمنی دست به این کار زد.او 

برنامه  این  این ماجراجویی عجیب گفت:من  از  در گفتگویی پس 
را از سال 2001 در ذهنم داشتم  و دوست داشتم در زمستان 
ودرمنظره ای زمستانی دست به این کار بزنم..من به مکانهایی 
که احساس پرواز کردن به من می دهد عالقه فراوانی دارم و این 

یکی از بهترین مکانها از این نظر بود.
های  برنامه  اجرای  به  سالگی  پنج  از  استعداد  با  نروژی  این 
اکروبات مشغول است و از 18 سالگی در سیرکهای مختلف به 

هنرنمایی می پرداخته است.
دیلی تلگراف/5 ژانویه
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حوادث
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 کانون ایرانیان                                   02077007174

کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085649806

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   02072299398

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران لیدو                                         02089524748 
سفره سرای مهدی 2           4344 7625 020

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بیژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشیا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشید                                    02076398007
جردن                                          02084265448
آلما                                        02082027600

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشين

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save نیزدن
سوپر way 2 save هندون

قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران باغ بهشت ) کرایدون(
رستوران ایلینگ کباب

رستوران مهدی
رستوران مهدی2
رستوران بهشت
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو
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

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

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

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

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

دست آورید.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی 

و جزیی
با نازلترین قیمت

07780814374

برنامه های متنوع و به روز را با قيمتی 
نازل در کامپيوتر خود داشته باشيد.

Windows 7
ارایه خدمات در منزل و محل کار شما

XPویندوز ویستا، ویندوز 

07 88 99 77 623

فروش آرایشگاه مردانه
در منطقه کینگستون

07925611434

MOT & TAX
آیا جهت دریافت مالیات و 

معاینه فنی خودروی خود مشکل 
دارید؟

بهترین مشاور شما در امور
 تخصصی خودرو

07904477503

کليه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

کلی و جزیی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

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

جسمی نیازمندیم

هفته ای 18 ساعت

ملزم به پرداخت مالیات

07947108297



کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون
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ورزش ایران
مهدوي کيا در فهرست فروش 

اینتراخت فرانکفورت  
  

معتبر  نشریات  از  یکي  اعالم  اساس  بر 
اینتراخت  فوتبال  تیم  ایراني  بازیکن  آلمان 
دارد.  جاي  فروش  فهرست  در  فرانکفورت 
در  آلمان  بیلد  روزنامه  فارس  گزارش  به 
زیادي  شایعات  کرد  اعالم  کوتاه  گزارشي 
در مورد آینده مهدي مهدوي کیا وجود دارد 
حقیقت  رنگ  آینده  در  رسد  مي  نظر  به  که 
به خود بگیرد. این روزنامه افزود؛ با توجه 
اینتراخت،  اردوي  از  اخبار گزارش شده  به 
بازیکن  این  حضور  روي  اسکیبه  میشائیل 

قرار گرفته  احتمالي  نام وي در فهرست جداشدگان  و  کند  نمي  حساب 
است. بیلد در ادامه خبر داد؛ عالوه بر مهدوي کیا که از دو سال قبل در 
خدمت فرانکفورتي ها است، فاتون توزسکي و مارسل هلر نیز در فهرست 

فروش این تیم قرار گرفته اند.  
 

ليگ فوتبال ایران؛ پنجم آسيا پنجاهم دنيا  
 

 لیگ برتر ایران به عنوان پنجمین لیگ فوتبال آسیا انتخاب شد. به گزارش 
سایت فدراسیون بین المللي آمار و تاریخ فوتبال جهان، لیگ برتر انگلیس 
در سال 2009 میالدي با 1187 امتیاز در رتبه اول جهان قرار گرفت. پس 
با 1031  آلمان  لیگا  امتیاز دوم و بوندس  با 1077  از آن اللیگا اسپانیا 
امتیاز سوم شد. در این رده بندي لیگ برتر ایران با 329 امتیاز در رده 
پنجاهم قرار گرفت. از قاره آسیا جي لیگ ژاپن با 460 امتیاز، کي لیگ کره 
جنوبي با 413 امتیاز، لیگ عربستان با 405 و ازبکستان با 392 امتیاز 
باالتر از ایران قرار گرفتند و ایران پنجمین لیگ برتر آسیا شناخته شد. 
فهرست 10 لیگ ممتاز جهان در سال گذشته میالدي به این شرح است؛ 

-1 انگلیس 1187 امتیاز -2 اسپانیا 1077امتیاز
 6- امتیاز   920 ایتالیا   5- امتیاز  برزیل941   4- امتیاز  آلمان1031   3-
 9- امتیاز   799 هلند   8- امتیاز   838 آرژانتین   7- امتیاز   899 فرانسه 

اوکراین 5/746 امتیاز -10ترکیه 5/691 امتیاز  

جواب رد احمدزاده به دایي  
 

بررسي  از  پس  انزلي  بندر  ملوان  سابق  سرمربي  احمدزاده  محمد   
پیشنهاد علي دایي سرمربي جدید پرسپولیس به او جواب رد داد و بابت 
تمایل  عدم  کرد.  عذرخواهي  دایي  از  نیمکت سرخپوشان  روي  حضور 
راه آهن  تیم  در  او  پرسپولیس شایعه حضور  به حضور در  احمدزاده 
را قوت بخشید. سرمربي سابق ملوان در گفت وگو با خبرگزاري فوتبال 
ایران مي گوید؛ »من به خاطر یکسري مشکالت شخصي از حضور در 
پرسپولیس عذرخواهي کردم و اصاًل پاي پیشنهاد یا مساله دیگري در 
در  دارم و مي خواهم  نیاز  استراحت  به  االن  نیست. من  و  نبوده  میان 
انزلي بمانم.«سرمربي سابق ملوان بندر انزلي با رد شایعه حضورش در 
راه آهن مي گوید؛ »تا االن مسووالن باشگاه راه آهن نه با من صحبتي 

داشته اند و نه پیشنهادي مطرح شده است.«  

پيشنهاد آکادمي پرسپوليس به عقاب  
  

احمدرضا عابدزاده شماره خود را عوض کرده تا کاماًل از دسترس خارج 
باشد. به گزارش گل او که دیروز در جلسه یي با حبیب کاشاني سرپرست 
پرسپولیس حضور پیدا کرد، از وي خواست رسمًا حکم برکناري وي را 
ابالغ کند و برگه اش را در اختیارش بگذارد. این درخواست اما با پاسخ 
درخواست  احمدرضا  از  او  و  مواجه شده  پرسپولیس  منفي سرپرست 
کرده به همکاري با پرسپولیس ادامه دهد. به گفته کاشاني در جلسه با 
پایان  به  بزرگساالن  تیم  در  همکاري  زمینه  که  است  »درست  عابدزاده 
رسیده، اما پرسپولیس دوست دارد از تجربیات این دروازه بان محبوب 
بهره مند شود. روي همین اصل کاشاني به وي پیشنهاد داده مدیریت 
دادن  پاسخ  براي  عابدزاده  که  بگیرد  عهده  بر  را  پرسپولیس  آکادمي 
قبول  را  پست  این  اگر  گفته  همچنین  او  است.«  کرده  زمان  درخواست 
کند، اختیار تام مي خواهد. بحث دیگري که در جلسه دیروز مطرح شده، 
بوده  تومان  میلیون   200 قراردادش  ظاهراً  که  است  عابدزاده  مطالبات 

است.  

ورزشی ایران و جهان
پیروزي آسان براي تیم کم رمق ایران 

هلوي 
سنگاپوري 
ماني راهبر 

ایران در برابر سنگاپور به صدا درآمد  وقتي سوت پایان بازي 
آیا  که  مي پرسیدند  خود  از  ملي  تیم  هواداران  از  بسیاري  شاید 
این همان تیمي بود که موجب نگراني آنها شده بود؟ تیم درجه 
سوم آسیایي در شرایطي به مصاف ایران شتافت که حتي حمایت 

پرشور هواداران خود را نیز پشتیبان خود نمي دید. 
سنگاپوري  طرفداران  براي  مي بایست  بازي  این  تماشاي  قاعدتًا 
مهم مي بود اما عجیب بود که بیشتر سکوهاي ورزشگاه المپیک 
بازي  این  نیز  از تماشاگر بود و ظاهرا میزبانان  سنگاپور خالي 
در  مي شد  حتي  را  موضوع  این  بودند.  نگرفته  جدي  چندان  را 
که  بود  تعجب آور  بسیار  کرد.  مشاهده  نیز  زمین  دور  تبلیغات 
سنگاپور که زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا   – ایران  مسابقه 
برگزار مي شد چگونه در سیطره شرکت هاي ایراني بود و اثري 
چنین  در  ملي  تیم  نداشت.  وجود   AFC اسپانسرهاي رسمي  از 
اصلي  برنده  نیز  پایان  در  و  رفت  به مصاف سنگاپور  شرایطي 
تبلیغ کاالیشان به فارسي  مسابقه همان اسپانسرهایي بودند که 

دور زمین نصب شده بود. 
البته  کرد.  پیدا  بازي دست  اول  به گل  ایران خیلي زود  ملي  تیم 
دروازه  که  بود  نمانده  چیزي  بازي  دوم  دقیقه  در  سنگاپوري ها 
ایران را روي اشتباه جالل حسیني باز کنند اما بخت با خط دفاع 
ایران یار بود. در دقیقه ششم مسابقه خشونت عجیب و بي معني 
که  خطایي  و  انداخت  اشتباه  به  نیز  را  داور  حتي  سنگاپوري ها 
بیرون از محوطه جریمه بر روي معدنچي روي داده بود با اعالم 
ضربه پنالتي همراه شد. هادي عقیلي پشت این توپ ایستاد و توپ 
را استادانه به باالي دروازه زد تا دروازه بان سنگاپور با وجود 

تشخیص جهت حرکت توپ ناکام بماند. 
این گل زودهنگام باعث شد که استرس و فشار رواني بازیکنان 
ایران کاهش یابد و سنگاپور نیز در مقام جبران برآید. سرخ پوشان 
دست  خود  آشکار  خشونت  از  اندکي  گل  این  از  پس  سنگاپور 
برداشتند. طولي نکشید که بر اثر یک پاس اشتباه، مهرزاد معدنچي 
یک  با  و  به محوطه جریمه حریف  با ورود  و  توپ شد  صاحب 
را گشود.  دروازه سنگاپور  دومین بار  براي  ضربه حساب شده 
این گل با خوشحالي بي حد و حصر کادرفني تیم ملي همراه شد 
پرش هاي  از  یکي  متر،   20 حدود  دویدن  از  پس  قطبي  افشین  و 
بلند و مشهور خود را انجام داد. معدنچي حاال یکي از موثرترین 
بازیکنان تیم ملي در دوران قطبي محسوب مي شود. او در ادامه 
پیروزي  در  مهمي  نقش  نیز  بازي  این  در  کره شمالي  به  گلزني 

ایران داشت. 
به نظر مي آمد که دیگر سنگاپور شانسي براي تغییر نتیجه بازي 
نداشته باشد اما از آنجا که معموال نتیجه 2-0 شکننده و غیرقابل 

اتکاست، میزبان توانست 
با اضافه کردن فشار به دروازه ایران، 

دقیقه  در  کرنر  ضربه  یک  ارسال  کند.  جبران  را  گل ها  از  یکي 
سي ودوم با اشتباه خط دفاع و تیزچنگي عالم شاه کاپیتان این تیم 
همراه شد و ضربه سر او به گل تبدیل گردید تا دوباره سنگاپور 

مایه نگراني ایران شود. 
نیمه اول پس از این گل روبه آرامش رفت و براي دقایقي بازي از 

سرعت و هیجان فرو افتاد. اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد. 

تنها حرکت تاکتیکي 
ادامه  سنگاپور  بازیکنان  آشکار  خشونت  همچنان  دوم  نیمه  در 
در  پراکنده اي  درگیري هاي  به  منجر  حتي  ماجرا  این  و  داشت 
زمین نیز شد اما داور چیني مسابقه ظاهرا سیاست مماشات را 
پیشه کرده بود و چندان دست به جیب نشد. او مي توانست روي 
خطاي مسلم بازیکن سنگاپور بر خلعتبري، یکي از مهره هاي مهم 
حریف را اخراج کند اما چنین نکرد. از سوي دیگر اعتراض شدید 
سرمربي سنگاپور در یکي از لحظات نیز مستحق بیرون راندن او 

از زمین بود که باز هم تنها با لبخند داور روبه رو شد. 
در نیمه دوم و با اضافه شدن 

غالمرضا رضایي به نیمه هجومي ایران، ریتم بازي سریع تر شد 
و دروازه سنگاپور بیشتر تهدید شد. در یکي از لحظات نیمه دوم 
بود که همکاري سه جانبه میالد میداوودي، خلعتبري و غالمرضا 
که  گل سوم  ایران شد.  براي  گل  ثبت سومین  به  منجر  رضایي 
غالمرضا  تمام کننده  ضربه  و  خلعتبري  شایسته  حرکت  روي 
رضایي به ثمر رسید تقریبا بهترین حرکت گروهي ایران در طول 
مسابقه بود. پس از این گل بازیکنان ایران سعي کردند ضمن آرام 

کردن بازي به ضدحمله هاي پیکان سرعتي خود امیدوار باشند. 
اما سنگاپور نیز نزدیک بود یکي دو بار به دلیل اشتباه خط دفاعي 
دروازه ایران را باز کند. خصوصا در لحظه اي که »امري« بازیکن 
دروازه  افقي  تیر  به  سر  ضربه  با  را  توپ  سنگاپور  تازه نفس 

کوبید. 
ایراني  هموطنان  از  شماري  همراهي  با  سنگاپور  و  ایران  دیدار 
نهایتا با همین نتیجه 1 - 3 به سود ما به پایان رسید تا صعود 
به  شاید  شود.  2011  محقق  ملت هاي  جام   رقابت هاي  به  ایران 
همین دلیل بود که افشین قطبي شادمان ترین فرد میدان پس از هر 
گل بود. به هر حال او اولین گام براي رسیدن به آرزویش یعني 
پیروزي  این  با  برداشت.  به سالمت  را  ملت ها  جام  در  قهرماني 
ایران 10 امتیازي شد و صدر جدول را از دست نداد اما سنگاپور 
که در تیمش انواع بازیکنان سفید، سیاه و زردپوست دیده مي شد 
نیز همچنان شانس بعدي صعود به رقابت هاي 2011 باقي ماند. 

فوق العاده  درخشش  عدم  اما  ملي  تیم  بازي  مورد  در  مهم  نکته 
بود.  انصاري فرد  حتي  و  میداوودي  و  زنیدپور  مثل  بازیکناني 
ستاره هاي نوظهوري که قرار است در سال 2011 سهم عمده اي 

در قهرماني وعده داده شده از سوي قطبي داشته باشند. 

مرگ دو قهرمان اتومبيلراني در 
سانحه رانندگي  

 
اتومبیلراني را  از قهرمانان سابق  سانحه رانندگي جان دو تن 
گرفت. سه شنبه شب بود، ساعت 30/2 صبح. سعید اعرابیان 
و احمد شرقي سوار بر یک پژو 206 در اتوبان همت ورودي 
شیخ فضل اهلل نوري در برخورد با گاردریل در اثر سرعت باال 
جان باختند. اینها تنها اطالعاتي است که از علت مرگ این دو 
ورزشکار شنیده مي شود. سعید اعرابیان و احمد شرقي هر دو 
از قهرمانان سابق اتومبیلراني، رالي و سرعت کشور بودند. آنها 
سابقه حضور در مسابقات آسیایي و بین قاره یي در ترکیه را 
در کارنامه خود داشتند. ظاهراً این دو پیشکسوت اتومبیلراني و 
موتورسواري کشور حدوداً 40 سال سن داشتند. احمد شرقي 
جزء راننده هاي قدیمي سرعت و رالي کشور و سعید اعرابیان 
عالوه بر رالي قهرمان موتورسواري نیز بود. »بنا بر گزارش 
پزشکي قانوني علت تصادف دو ورزشکار رالي کشور خواب 

بیژن خراساني رئیس  این جمله  بوده.«  باال  آلودگي و سرعت 
خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  تهران  استان  اتومبیلراني  هیات 
در  درخشان  هاي  سابقه  با  ورزشکاران  این  هرچند  است.  ان 
اما  از توانایي باالیي در رانندگي برخوردار بودند  اتومبیلراني 
آنها جاي  از سوي  کنترل ماشین  گاردریل و عدم  با  برخورد 
سوال دارد. رئیس هیات اتومبیلراني استان تهران در پاسخ به 
این سوال مي گوید؛ »این چراها در زندگي ما بسیار وجود دارد. 
واقعًا چراي این سوال را باید از خودشان پرسید که متاسفانه 
ندارند.« ساعت 9 صبح مراسم  آنها دیگر در میان ما حضور 
تشییع جنازه این دو قهرمان اتومبیلراني کشور از پیست رالي 
مجموعه ورزشي آزادي تا قطعه نام آوران برگزار مي شود. در 
این مراسم موتورسواران و راننده هاي کالس آزاد با ماشین 
نیست  نخست  بار  براي  این  کنند.  مي  پیدا  حضور  خود  هاي 
رانندگي  قهرمانان ورزش کشور در حادثه  پیشکسوتان و  که 
جان خود را از دست مي دهند. پیش از این نیز آیدین نیکخواه 
بهرامي )کاپیتان تیم ملي بسکتبال( و سیروس قایقران )کاپیتان 
اسبق تیم ملي فوتبال و مربي سابق تیم منحل شده کشاورز( 

در حادثه یي مشابه دار فاني را وداع گفتند. 
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سیامک خاجي 

سرالکس فرگوسن کم کم به سال هاي آخر مربیگري خود نزدیک شده 
و مدت هاست که بحث بر سر جانشیني او ادامه دارد. هرگاه صحبت 

از مربي بعدي یونایتدها مي شود او دوباره تغییر تصمیم داده و در 
این تیم مي ماند. 

بعد دوباره  اما مدتي  بازنشستگي گرفته  به  بار تصمیم  فرگي چندین 
قرارداد تازه اي امضا کرده و حضورش در اولدترافورد را تمدید مي کند. 
در سال 2002 سران باشگاه حتي با سون گوران اریکسون سوئدي که 
هدایت تیم ملي انگلیس را نیز برعهده داشت به توافق رسیدند و به نظر 
انگلیس  حذف  از  پس  اریکسون  است.  شده  تمام  چیز  همه  مي رسید 
در جام جهاني از شرق دور به لندن بازگشت تا از تیم ملي کنار رفته 
و قراردادش را با منچستر ثبت کند. ناگهان پیرمرد اسکاتلندي تغییر 
عقیده داد و در این تیم ماندگار شد. اریکسون هم چهار سال دیگر در 
تیم ملي حضور داشت و شانس حضور در اولدترافورد را از دست 

داد. 

قهرماني  هاي پياپي 

براي  را  مزیت  این  سمتش  در  فرگوسن  ابقاي  اوصاف،  این  تمام  با 
سال هاي  طي  برتر  لیگ  در  دیگر  قهرماني  چهار  که  داشت  یونایتدها 
2003، 2007، 2008 و 2009 کسب کنند. در آخرین روز سال 2009 
اعالم  بارها  او  گرفت.  جشن  را  تولدش  سالگرد  شصت و هشتمین  او 
او  اگر  گذاشت.  خواهد  کنار  را  مربیگري  سالگي   70 از  پیش  کرده 
این  دید چه کسي مي تواند  باید  بماند  داده وفادار  قولي که  به  این بار 
افتخار را داشته باشد که جانشین مربي بزرگي چون سرالکس شود. 
23 سال حضور در جمع یونایتدها و کسب افتخارات متعدد او را به 
پرافتخارترین مربي این کشور تبدیل کرده و نشستن روي نیمکت داغ 

این تیم شهامت زیادي مي خواهد. 
مربي  مویس،  دیوید  اینکه  مبني بر  شد  منتشر  شایعاتي  قبل  ماه  چند 
اورتون که از لحاظ شخصیتي و استیل کار به فرگوسن شباهت زیادي 
دارد پس از پایان فصل به منچستر دعوت خواهد شد تا در کنار مرد 
کهنه کار این تیم روي نیمکت شیاطین سرخ بنشیند اما پس از آن گفته 

شد که دستیار فرگي از خارج از لیگ برتر خواهد بود. 
جمله اي از هري ردنپ باعث شد تا اوضاع کمي روشن تر شود و تا حد 
زیادي مرد موردعالقه فرگي شناخته شود. او گفت: یک بازیکن قدیمي 
اتفاقات  این  با  برعهده مي گیرد.  را  تیم  این  آینده هدایت  یونایتدها در 
کامال مشخص شد که منظور او کسي نیست جز لوران بالن که سابقه 
بازي در این تیم را دارد و هم اکنون سرمربي بوردوي فرانسه است. 

او نه تنها فصل پیش بوردو را قهرمان لیگ فرانسه کرد بلکه امسال در 
مصافي دشوار در دور نخست لیگ قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ و 

یوونتوس به عنوان تیم صدرنشین راهي دور حذفي شد. 
فرگوسن نخستین بار در سال 1991 با بالن آشنا شد. مدافعي جوان و 
مستعد که در مون پلیه بازي مي کرد و در جام  برندگان جام آن سال 
براي  زیادي  تالش  فرگي  زمان  آن  از  شدند.  منچستریونایتد  مغلوب 
او  که  بود  در سال 2001  داد و سرانجام  انجام  او  گرفتن  به خدمت 
توانست بالن را که با تیم ملي فرانسه قهرمان جهان و اروپا شده بود به 
اولدترافورد بیاورد. در آن زمان او 35 ساله بود و با ترک اینترمیالن 
پیراهن قرمزها را پوشید.سرالکس او را جانشین یاب استم هلندي کرد 
که پس از انتشار کتاب زندگینامه اش مورد غضب مرد اسکاتلندي قرار 
این  فروش  بسیاري  شد.  فروخته  التزیو  به  فصل  میانه  در  و  گرفت 
مدافع هلندي را یکي از دالیل نزول یونایتدها در آن دوران مي دانند اما 
بالن در سال 2003 کمک کرد تا منچستر به قهرماني لیگ برسد. او 
پس از بازنشستگي از سوي خوانندگان مجله فرانس فوتبال به عنوان 
چهارمین بازیکن برتر تاریخ فرانسه و پس از میشل پالتیني، زین الدین 

زیدان و ریموند کوبا قرار گرفت. 

دوران مربيگري 
به عنوان سرمربي، بالن توانست در نخستین فصل حضورش بوردو را 
به جایگاه دوم جدول برساند و سال بعد به سلطه لیون در لیگ پایان 
مربیگري اش  دوران  در  فرگي  برد.  باالي سر  را  قهرماني  و جام  داد 
کمتر از تیم هاي شگفتي آفرین و به اصطالح غول کش خاطره خوشي 
داشته و مطمئن باشید اگر منچستر برابر میالن پیروز شده و بوردو 
نیز از سد المپیاکوس عبور کند، سرالکس هر حریفي به جز بوردو را 

براي رویارویي در دور بعد ترجیح مي دهد. 
یا  کشورش  ملي  تیم  سوي  از  پیشنهاد  و  مذاکره  هرگونه  بالن  البته 
منچستریونایتد را رد کرده و فعال ترجیح مي دهد به بوردو فکر کند. 
براساس اخباري که منتشر شده فدراسیون فوتبال فرانسه قصد دارد 
پس از جام  جهاني 2010 این مربي 44 ساله را جانشین ریموند دومنک 

در تیم ملي کند. 
او مي گوید: من هنوز دو سال دیگر با بوردو قرارداد دارم و فعال معلوم 
نیست در آینده چه اتفاقاتي رخ مي دهد. از هیچ فدراسیون یا باشگاهي 
دارم  فرگوسن  با  نزدیکي  رابطه  که  دلیل  این  به  فقط  ندارم.  پیشنهاد 
انتظار ندارم که به من بگوید بیا اینجا لوران، من یک جاي ثابت براي 

تو در نظر گرفته  ام. 
البته بالن ادامه مي دهد که اگر حتي از سوي فدراسیون فوتبال فرانسه 
دعوت به همکاري شود این پیشنهاد را با وجود عالقه مندان رد مي کند: 
بسیار خوشحال خواهم شد اما نمي توانم قبول کنم چرا که من بیکار 
نیستم و نسبت به تیمم تعهد دارم البته به این پیشنهاد فکر مي کنم اما 
در این میان مشکل قول و قرارها با بوردو وجود دارد که مانع از این 
کار مي شود. 11 جوالي جام جهاني به پایان مي رسد و آنها مي توانند با 
خیالي راحت یک مربي که در تیمي مشغول به کار نیست را پیدا کنند. 
در آن زمان فصل به پایان رسیده و گزینه هاي زیادي وجود خواهد 

داشت. 
این میان چندین بازیکن سابق فرگوسن هستند که مي توانند  البته در 
جانشین او شوند. نفراتي مثل استیو بروس، مارک هیوز، روي کین و 
البته الکس مک لیش که همگي در تیم هاي خود نسبتا موفق بوده اند. با 
این اوصاف شانس بالن مسلما از سایر گزینه ها بیشتر خواهد بود و 

او مي تواند مرد مورد اعتماد پیرمرد باشد. 

خشم فرگوسن از نمانيا ویدیچ  
 

 تایمز؛ برخي رسانه هاي انگلیس از خشم سرمربي منچستریونایتد 
از مدافع صربستاني این تیم خبر دادند. »سرالکس فرگوسن« بابت 
ناراحت شده است.  اولدترافورد  نمانیا ویدیچ براي ترک  اظهارات 
انتقال احتمالي  این مربي 68 ساله از وقتي که دو هفته قبل بحث 
که  هایي  حرف  بابت  شد،  مطرح  اسپانیا  مادرید  رئال  به  ویدیچ 
براي حضور  تمایلش  از  بر زبان راند و بسیار واضح  شاگردش 
در سانتیاگوبرنابئو سخن گفت ، دلخور شد. براساس این گزارش 
سرخپوشان  هدایت   1986 سال  از  که  اسکاتلندي  مربي  باور  به 
اولدترافوردي را برعهده دارد، حرف هابي که ویدیچ زده، نشانه 
هاي از بي تعصبي اش نسبت به پیراهن ارزشمند شیاطین سرخ 

بوده است.  
 

شکایت رونالدو از باشگاه اوساسونا  
  

مارکا؛ مهاجم پرتغالي تیم فوتبال رئال مادرید به فیفا و دادگاه عالي 
حکمیت ورزش از باشگاه اوساسونا رسمًا شکایت کرد. کریستیانو 
رونالدو در بازي تیمش مقابل اوساسونا در هفته شانزدهم اللیگا 
که به تساوي بدون گل دو تیم منجر شد بارها مورد اهانت هواداران 
اوساسونا قرار گرفت. ماجراي توهین و سردادن شعارهاي زشت 
از هواداران  کلید خورد. جمعي  بازي  آغاز  از  پیش  غیراخالقي  و 
اوساسونا در محلي که اصواًل اجازه حضور در آنجا را نداشتند 
اتوبوس رئال مادرید را متوقف و مزاحمت هایي را ایجاد کردند. 
براي جوان پرتغالي رئال مادرید شعار »مرگ بر رونالدو« شاید 
از  شب  آن  در  که  بود  شعاري  ترین  تحمل  قابل  و  ترین  سبک 

هواداران اوساسونا شنید.  

آقاي خاص؛ دیر یا زود به انگليس 
برمي گردم  

  
مارکا؛ آقاي خاص در نشستي خبري شانس ماندن پاتریک ویرا در 
اینتر را ناچیز دانست. بر این اساس باید پرونده حضور این بازیکن 
فرانسوي را در نراتزوري بسته شده تصور کرد. منچسترسیتي و 
سرمربي ایتالیایي اش جدي ترین مشتري ویرا هستند. »مانچیني« 
و »پاتریک« در اینتر سابقه همکاري با یکدیگر را داشته اند. مورینیو 
در نشست خبري خود درباره بازیکن سابق آرسنال و یوونتوس 
تورین گفت؛ »احتمال ادامه حضور او در اینتر بسیار ناچیز است. 
با این حال تا زماني که او پیش ماست، روي رفتار حرفه یي اش 
به  ساله   33 هافبک  این  داشت  انتظار  باید  حال  کنم.«  مي  حساب 
المپیک لیون و بارسلونا هم  انگلیس و لیگ برتر بازگردد.  فوتبال 
از  دیگر  بسیاري  همانند  او  هستند.  ویرا  مندان خرید  عالقه  دیگر 
هاي  بازي  در  خواهد  مي  فوتبال  گذاشته  سن  به  پا  هاي  ستاره 
جهاني  جام  در  ها  خروس  از  یکي  تا  کند  پیدا  حضور  بیشتري 
بار  تنها شش   A او در دور رفت رقابت هاي سري  2010 باشد. 
بار براي  ابتدا براي نراتزوري بازي کرد و روي هم رفته 11  از 
از  را  بازي ویرا  تعداد  این  به میدان رفت.  این رقابت ها  اینتر در 
برنامه هایش بسیار دور مي کند. سیتي به هافبکي که با فرانسه 
شد  اروپا  قهرمان  بعد  سال  دو  و  جهان  قهرمان   1998 سال  در 
گفت؛  باره  این  در  خوشبیني  با  مانچو  دارد.  نیاز  فصل  پایان  تا 
»تمام بازیکنان مي خواهند به سیتي بیایند. این عادي است، چرا که 
سیتي باشگاهي بزرگ با آینده یي بزرگ است.« حتي خود مورینیو 
هم خواب بازگشت به لیگ برتر را مي بیند. هرچند مي خواهد تا 
پایان قراردادش در اینتر بماند؛ »هیچ وقت کاري را نیمه کاره رها 
نکرده ام. قراردادم با اینتر تا 2012 اعتبار دارد. گفتم شیفته فوتبال 
ام که  را هم گفته  این  انگلیسي ها هستم.  انگلیس و شیوه زندگي 
روزي به انگلیس باز خواهم گشت، اما هنوز زمانش را نمي دانم. 

ولي دیر یا زود به انگلیس بازخواهم گشت.« 

سپانيا، گرانقيمت ترین تيم جام جهاني  
 

قهرماني جام جهاني 2010 صاحب  عنوان   مدعي جدي کسب 
این  در  حاضر  هاي  تیم  میان  در  بازیکن  کادر  گرانبهاترین 
تیم ملي فوتبال اسپانیا که در نظرخواهي هاي  تورنمنت است. 
انجام شده پس از گروه بندي رقابت هاي جام جهاني صاحب 
ستارگاني  مجموعه  از  اینک  بود،  قهرماني  شانس  بیشترین 
برخوردار است که ارزش و بهاي بسیار باالیي در این ورزش 
حرفه یي دارند. بر این اساس تیم پرستاره اسپانیا که در رقابت 
هاي جام ملت هاي 2008 اروپا به مقام قهرماني رسید، ارزشي 
معادل 565 میلیون یورو داشته که به طور میانگین هر عضو آن 
4/20 میلیون یورو در بازار جهاني این ورزش بها دارد. همچنین 
تیم هاي نیوزیلند و کره شمالي با دارا بودن 15 میلیون یورو، 

ارزان ترین تیم هاي حاضر در این رویداد مهم هستند.  



SPORT
Ma’danchi’s Goal 
Downs N. Korea 
hanks to an impressive individual effort by Mehrzad Ma’danchi 
late in the first half, Iran downed North Korea 1-0 in the final 
game of the Qatar tourney on Saturday. 
After Qatar’s goalless draw against Mali, North Korea was al-
ready certain winner and Iran the certainly bottom placed team 
of the friendly tournament, Persian Football wrote. 
For the first time in this tournament Afshin Ghotbi used the 
strongest available starting lineup, only the slightly injured Hos-
sein Ka’bi had to be replaced by Khosro Heidari. 
Iran had full control over the proceedings in the first half, as 
North Korea, as usual, relied on a passive and destructive game 
plan, mostly defending with eleven men in their own half or 
even the own defensive third. 
As expected Iran had troubles to break through that defensive 
line, but on the other side also the counter attacks of the North 
Koreans remained harmless. 
Iran could have taken the lead after 19 minutes, when Ehsan 
Hajsafi almost surprised Ri with a free kick, but the goalkeeper 
palmed over the bar. 
Twelve minutes later Pejman Nouri should have broken the 
deadlock, but was unlucky that his shot came off the wood-
work. 
Korea’s first dangerous scene was a header by Hak, which nar-
rowly sailed over the crossbar. 

Two minutes from halftime Iran finally got the overdue lead, 
when Mehrzad Ma’danchi took on no less than five defenders, 
and with a combination of skill and luck managed to hold on to 
the ball and lob it over Ri to make it 1-0. 
Team Melli could have been punished for sloppy defending less 
than a minute later, when after a throw-in no one was near to 
stop a cross from the left defensive side and Khosro Hedari lost 
the duel in the air at the far post, and the ball beat Mehdi Rah-
mati, but fortunately for Iran not the bar. 
Iran should have doubled their lead early in second half, when 
Mohammad-Reza Kha’latbari attacked over the right wing and 
found Karim Ansarifard in center, who had done well to get rid 
of his marker, but the 19-year-old striker hammered the ball 
wide of target. 

This scene should be the only real scoring chance of a very poor 
second half full of mistakes on both sides. North Korea, who fi-
nally had to open up a bit, proved their inability to make the 
play and the deficits in creativity and only had shot on goal--a 
free kick in injury time, which was easily saved by today’s cap-
tain Rahmati. 

Iran now will travel to Singapore for an Asian Cup qualifier on 
January 6. 
The 2011 Asian Cup will be held in Doha, Qatar. 
Iran is currently ranked 64th in the International Federation of 
Association Football (FIFA) world rankings. 

With two games left to play in the Asian Cup qualifiers, Singa-
pore is currently in second place in Group E with six points, one 
behind leaders Iran and just ahead of Thailand (five points) and 
Jordan (four). 
Singapore has never qualified for the Asian Cup, and a win over 
Iran would keep their hopes of reaching the finals alive. 

Iran books berth for Asian Cup 2011

 A convincing 3-1 victory over Singapore secured Iran’s 
berth for the Asian Cup 2011 in Qatar. 
Iran edged Singapore 3-1 at the Bishan Stadium in the 
Group E Asian Cup 2011 qualifier on Wednesday. 
Hadi Aghily put the Persians in lead in the 10th minute 
from the penalty spot. Mehrzad Madanchi doubled the 
score two minutes later. The Al-Ahli midfielder opened 
Singapore’s goal from the edge of the box. Noh Alam 
Shah’s header pulled a goal back in the 31st minute. 
Gholamreza Rezaei skillfully chipped the ball past the 

Singaporean keeper in the 62nd minute and made the 
score 3-1 in favor of Afshin Ghotbi’s team who is under 
pressure after coming fourth in the Qatar Four-aside 
Football Tournament last week. 
Meanwhile, in the same group Thailand was held to a 
goalless draw against struggling Jordan at the Rajaman-
gala National Stadium in Bangkok. 
Iran has qualified for the Asian Cup 2011 with 10 points 
and is top of its group. It will play Thailand in Tehran’s 
Azadi Stadium on March 3. 
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IPL ranks 50th among world 
football leagues 
The Iran Professional League (IPL) stands 50th in the world’s 
national leagues released by the International Federation of 
Football History & Statistics on Tuesday. 
The English Premier League leads the rankings with 1187 points. 
Spain’s La Liga is second scoring 1077, and Germany’s Bundes-
liga is third with 1031 points. 
Also, Iran is 5th in Asia with a total of 329.5 points. 
Japan (J-League) is the best Asian football league with 460 
points. South Korea (K-League), Saudi Arabia and Uzbekistan 
are the next Asian teams respectively in the rankings. 

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

Iran’s football 
is political, 
Ghotbi says 
Afshin Ghotbi said that Irani-
an football has extremely be-
come a political battleground 
which is too hard to work in. 
Iran’s coach participated in 
the Singapore vs. Iran post-
match press conference at 
the Bishan Stadium. The Ira-
nians defeated their host 3-1 
in Group E Asian Cup 2011 
qualifier and advanced to the 
final round which will be 
held in Qatar. 

“Today, Iran’s football has 
unfortunately become a po-
litical battleground. As we all 
saw the stadium’s atmosphere 
was marred by skirmishes 
and in my opinion it is too 
hard to work in this condi-
tion,” Ghotbi said. 

“We made efforts to beat 
Singapore and eventually we 
qualified for the Asian Cup 
2011. I dedicate this victory 
to all Iranians, in particular 
to Nasser Hejazi (former Iran 
keeper who was recently dis-
charged from hospital),” the 
45-year-old added 

Tell us what 
you think
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Nekounam and Shojaei 
visit sick children 
Osasuna Iranian players Javad Nekounam and Masoud Shojaei visited young 
Spanish patients at the Hospital Virgen Del Camino on Wednesday. 

Osasuna players Nekounam, 
Masoud, Azpilicueta, Monreal, 
Calleja, Dagger and Miguel 
Flano, Osasuna vice-president 
Juan Pascual and director Miguel 
Archanco all visited the sick 
children and gave them toys and 
gifts. 

The group visited the hospital to 
share the joy of Christmas holi-
days with their young fans. 

On arrival at the hospital the 
Osasuna representatives were 
received by Mary Kutz Minister 
of Health of the Government of 
Navarra. 

Osasuna will play giant Real Ma-
drid on Sunday at the Pamplona. 
Masoud Shojaei will doubtfully 
be in the match due to injury but 
Nekounam is expected to play. 

Osasuna ranks 12th in Spanish 
Primera Liga with 16 points, and Real Madrid is in second place behind Barce-
lona with 37 points 



SPORTIRANICA

he dossier of the historical city of Sey-
mareh in Ilam province has been pre-
pared for registration on UNESCO’s 

World Heritage List. 
Announcing the above, the head of Ilam 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tour-
ism Department, Masoud Eskandari, told 
Mehr News Agency that cultural heritage 
experts are now demarcating the site. 
Eskandari noted that 10 billion rials have 
been allocated for the registration of the 
site. 
“There are some 2,000 historical sites, 
including monuments, mounds and cas-
tles, in the province,” Masudi said, add-
ing that 700 historical sites and 50 natural 
sites have been registered on the National 
Heritage List till now. 
Seymareh, located southeast of Darreh 
Shahr over 120 hectares, is the largest 
historical area in the province. The site 
dates back to the early Islamic era. 
Many historical objects were found dur-
ing the last nine phases of excavations at 
the site, which show the city had been 
evacuated due to a large earthquake. 
Historicity 
Ilam province is a rich land in western 

Iran, where a civilization was established 
about 5,000 years ago by residents known 
as Ilamians. They named their territory 
Hetamiti, meaning the land of god. In 
some of the epigraphs left from the Sum-
erian rule, this territory was called Alam, 
Alamo or Alamto, meaning the high lands 
where the sun rises. 
Ilam is rich in terms of the number of 
natural and historical sites, all of which 
are qualified for registration on the Na-
tional Heritage List. 
Historical evidence indicates that Ilam 
province was part of the ancient Elamite 
Empire. With the immigration of Aryans 
and establishment of Aryan kingdoms, 
Ilam became a part of their territory. It 
was also part of the Achaemenid Empire. 
The existence of numerous historical ves-
tiges in Lorestan and Ilam provinces be-
longing to the Sassanid period indicates 
the importance of the region. During that 
period, Ilam province was divided into 
two regions, namely Mehrjankadak in 
the east and Masabazan in the west. 
In the late 11th century, Kurdish tribes 
governed the region till the early 13th 
century. 

Tar Spring/Dragon Blood 
One of the most interesting things that 
you could find near the city Dehloran is 
a natural spring that oozed tar. Iranians 
used it to make ships and roofs water-
proof since about 3,000 years ago. 
This black spring is located in a natural 
protected area named Abgarm. You could 
find interesting things around this area 
such as mineral water springs, old trees 
and bat caves with rare species of bats. 
If you go toward the Abgarm protected 
area, a sign guides you to the spring via a 
small road. The last few hundred meters 
of the road is not suitable for vehicles and 
needs a few minutes walk to reach the 
spring. You get the strong whiff of tar as 
you get closer. 
The spring’s diameter is about 9 meters 
and a hot liquid flows out of it with tar 
particles. There is a green fence around it 
to protect animals from going closer and 
getting trapped in the tar. 
According to a mythological story told by 
the native people, this tar spring was the 
blood of a dragon that was killed by the 
invincible Iranian hero, Esfandiar. 

Isfahan 
Metro now threatening  
Si-o-Se Pol Bridge
A deviation from the correct course 
in digging the western end of a tun-
nel for the Isfahan Metro near the 
Si-o-Se Pol Bridge is threatening the 
historic Safavid monument. 

The tunnel-boring machine (TBM) is re-
ported to have deviated from its proper 
route and bumped into a ramp and a 
lower part of the bridge. 

Over the past week, many cultural her-
itage enthusiasts and experts have pro-
tested against possible negligence by the 
tunnel contractor following publication 
of relevant media reports about the in-
cident. 

Consequently, the Alamut Company, in 
charge of drilling the tunnel for the Is-
fahan Metro project, invited a number 
of reporters to visit the site. However, 
they were escorted to the eastern end 
of the tunnel instead of the western end 
where the incident is reported to have 
occurred. 

During the visit, project manager Babak 
Rostami said the route deviation was 
caused by an error in the TBM and con-
sidered the problem to be a mundane, 
every day issue in tunnel-boring. 

The error occurred because of differ-
ences in the density of the earth, he ex-
plained and added, “When a TBM drills 
a tunnel, it may deviate if it encounters 
earth with low and high density simul-
taneously.” 

Si-o-se Pol, also known as the Allahver-
di Khan Bridge, is one of a small number 
of Isfahan’s historical bridges spanning 
the Zayanderud River. 

The construction of the bridge began in 
1602 by order of the Safavid king Shah 
Abbas I. 

The Isfahan Metro officials said that the 
historical city’s metro will be opera-
tional by 2012. Other metro lines under 
construction are threatening monu-
ments located on Chahar-Bagh Street 
as well as in Naqsh-e Jahan Square, a 
complex of Safavid-era monuments reg-
istered on the UNESCO World Cultural 
Heritage List. 

In 2001, UNESCO rejected the Isfahan 
Municipality’s request to construct tun-
nels beneath Chahar-Bagh Street and 
Naqsh-e Jahan Square. 

Despite rejection by UNESCO and oppo-
sition by the Isfahan Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Department, 
the project’s tunnels were bored. 
Experts believe that vibration caused 
by metro trains passing underneath the 
monuments will cause damage to nearby 
historical sites. 
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Seymareh Eyes UNESCO List 
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Ancient child’s coffin 
unearthed at Parthi-
an site in southwest-
ern Iran

A team of archaeologists has stumbled 
upon an ancient coffin bearing a skeleton 
of a child buried in a Parthian mound in 
Khuzestan Province, southwestern Iran. 

The team, which had previously been 

assigned to demarcate the site, found the 
coffin in mid December after the recent 
heavy rainfall removed the earth from 
the coffin, Khuzestan Cultural Heritage 
Enthusiasts Society (Taryana) spokes-
man Mojtaba Gahestuni told the Persian 
service of the Mehr News Agency on 
Saturday. 

An intact pottery jar and several other 
artifacts were also buried along with the 
child in the coffin, he added. 

The report did not specify the material 

used in making the coffin, however it 
did clarify that the casket along with its 
contents have been transferred to a gov-
ernmental organization in the province. 

The archaeological team led by Mohsen 
Hosseini also discovered many intact 
pieces of pottery and a large number 
of shards at the mound, leading them 
to surmise that most likely, there was a 
large pottery workshop at the site dur-
ing the Parthian era. 

Illegal excavations and farming are cur-
rently threatening the ancient sites in 
the region. 

The team has identified traces of illegal 
excavations on the mound and other an-
cient sites nearby. 

In addition, agricultural activities by the 
local residents have caused serious dam-
age to some of the ancient sites over the 
past few decades. 

Photo: A part of a skull, which is be-
lieved to belong to an ancient child, is 
seen in the coffin found at a Parthian era 
site in Iran’s Khuzestan Province in mid 
December. (Mehr/Mojtaba Gahestuni) 



Culture

Italian Cafè Giubbe Rosse in Florence will be play-
ing host to young Iranian Majid Abbasi’s exhibi-
tion of drawings under the title “The Tress Far 
from the Sun”. 
The café has a long-standing reputation as the re-
sort of literati and intellectuals. It was the place 
where the Futurist movement blossomed, strug-
gled and expanded. 
Arranged by café art director Riccardo Ghiribelli, 
the exhibit will open on January 10, showcasing a 
total of 20 pieces of artwork. 
“The exhibit centers on Iranian women and their 
head coverings. I took the idea from my mom who 
was always wearing a scarf at home,” 30-year-old 
Abbasi told the Tehran Times on Monday. 
“I always liked to hold an exhibit in Italy. My first 
exhibit at the Artedove studio in Florence was ar-
ranged by an Italian friend of mine about three 
months ago. There, I displayed a series of my 
drawings of motorbikes. 
“The exhibit was warmly received and I was in-
vited for a second exhibit at Giubbe Rosse by café 
art director Ghiribelli while he was visiting the 
show. 

“I have also been told that I am supposed to be 
honored by the city’s mayor during my stay in 
Florence,” he added. 
“I will be staying in Florence for the duration of 
the exhibit which will run until January 23. Dur-
ing my previous exhibit in Florence, I found out 
that art managers and artists there welcome new 
ideas from any country, and they assist by do-
ing their best to introduce and display an artist’s 
handiwork,” he explained. 
Abbasi further added that his next project would 
be a group exhibit in Tehran’s Etemad Gallery 
after he returns, aiming to display several of his 
drawings on motorbikes. “I began to ride a motor-
bike when I was very young, and it has become 
part of my personal interests,” he concluded. 

Abbasi was born in 1979 in Tehran. He studied 
computers at school but found interest in callig-
raphy when he was only 12. He continued with 
painting and drawing at the age of 17 and so far 
has participated in several group exhibits. He has 
held two solo exhibits in Tehran and this is his 
fourth one in Florence. 

Florence café to hang drawings 
by Iranian artist
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Iranian cineastes take 
hats off to Shajarian

Giant of traditional Iranian music Mohammadreza Shajarian was the 
guest of honor at Iran’s House of Cinema here on Tuesday. 
Invited by chairman of the Association of Iranian Actors (AIA) Da-
vud Rashidi, Shajarian appeared among the smiling actors who were 
excited to attend the 16th AIA session. 
Fatemeh Motamed-Arya, Mahtab Keramati, Bijan Emkanian, Reza 
Attaran, Farhad Tohidi, Fariba Kosari, Shohreh Lorestani, Asghar 
Bichareh and Ali Dehkordi were among the actors who took part in 
the session. 
Shajarian was also delighted to have been able to attend the session, 
warmly received by the participants, and answered several questions 
posed by the actors. 
Master Shajarian opened by saying, “Today is one the best days of my 
life and will remain a good day for every one of us forever. He then 
responded to the first question he was asked to recall the names of his 
masters from the beginning. 

“I did not have just one or two masters, I had many and learned 
much from each one. Among them were Ahmad Ebadi, Esmaeil Me-
hrtash, Faramarz Payvar and Jalil Shahnaz. 
“My style of singing is not followed by acting. Acting is actually hid-
den in my narration and in my singing. We must sing and narrate 
and in that way, we are acting on stage,” he declared. 
“I also tell my students who will surely turn out to be good vocalists 
in the future that you are not narrating the poetry, you are acting. 
Stage actors begin their acting with narration on the stage and show 
everything. It is their narration that impresses the audience. A singer 
must also recite poetry as if he is acting and in that way influence 
the listeners.” 
He later added, “Art is for all of humanity. First of all, we must be hu-
man beings and feel compassionate and think with our conscience, 
then we judge and act. We should not take our art lightly. 
“Art must not be presented in places undeserving of it. We should 
preserve its value and art is valuable when presented by a good artist. 
His behavior is also important,” he explained. 

He later remarked, “Voice and looks are the fragrance arising from 
each individual based upon which we decide whether or not to trust 
him. I personally pay due attention to this and try to behave in a way 
others are not offended by my behavior.” 
Shajarian next talked about his new musical instruments and said, “If 
we have a variety of tools to work with in any field we will increase 
our accomplishments. We now have about 110 to 115 instruments 
in Iran and I felt we needed more besides these to add additional 
grandeur to our concerts.” 
Shajarian designed the instrument called a sorahi that he introduced 
during one of his concerts in October of last year. Resembling a ka-
mancheh, a sorahi is a treble instrument from the family of bowed 
string instruments and sounds similar to a violin. The sorahi can be 
made in the alto, soprano, bass and double bass ranges. Musicians 
who play kamancheh, qeichak, violin and violoncello can easily play 
the sorahi. 
Shajarian is also working on two other instruments that he has named 
the saghar and the barbad. 
He later spoke of the relation between literature and vocal music, 
blank verse combined with music and his collaboration with the late 
filmmaker Ali Hatami. 
The ceremony ended as the Managing Director of Iran’s Music House 
Mohammad Sarir presented Shajarian with an honorary plaque from 
the Iranian House of Cinema. 

Qorbani to Perform in 
Vancouver 
Iranian vocalist Alireza Qorbani will perform in 
Canada with the Vancouver Symphony Orchestra 
(VSO) on January 10. “This is the first time the 
VSO is slated to perform Iranian music,” Qorbani 
told ISNA. 

He plans to commemorate the late Iranian santur 
virtuoso and musician Parviz Meshkatian by per-
forming one of his compositions at the concert. 
The performance will also include a repertoire of 
pieces by Iranian maestros Hossein Dehlavi, Ali 
Tajvidi, Kambiz Roshanravan, Milad Omranlou 
and several other musicians. 
“The Vancouver Symphony Orchestra’s mission 

is to enrich the quality of life in and bring pres-
tige to our city, province and country through the 
presentation of quality performances of classical 
and popular music, and the delivery of excellent 
education and community programs,” the found-
ers say on the website of the VSO, which was es-
tablished in 1919. 

Qorbani performed ‘Zero Degree’ concerts with 
the Iranian Chamber Orchestra at Tehran’s land-
mark Milad Tower from Dec. 10-12. 
He has also prepared the music for an Iranian TV 
series with the same name depicting Holocaust 
facts. 

Qorbani has performed concerts with Iran’s Na-
tional Orchestra, when it was led by its former 
conductor Farhad Fakhreddini. 



Culture 
Iranian cartoonists 
win top prizes at 
Indian contest

Iranian cartoonists Vahid Jafari and Salam 
Mohammadi have respectively won the first 
and second awards at the International Man-
mohan Singh -- Sonia Gandhi Caricature 
Contest. 
Jafari and Salam Mohammadi received the 
accolades for their entries in the Manmohan 
Singh Caricature Section and Sandeep Ad-
hwaryu from India won the third prize in 
this section. 
The first and second prizes of the Sonia Gan-
dhi Caricature Section remained at home 
for the work submitted by B.N. Biswal and 
Satish Sringeri while the Bulgarian cartoon-

ist Valentin Georgien received the third 
place award in this section. 
The Indian Institute of Cartoonists (IIC) held 
the competition whose only criterion for 
entry was how well applicants had drawn 
caricatures of Manmohan singh and Sonia 

Gandhi. 
A total of 625 caricatures by cartoonist from 
across the world were submitted to the con-
test. The winners were announced in the IIC 
website late last week. 
The organizers introduced Manmohan Singh 
on their website as India’s 14th prime min-
ister who has the arduous task of fulfilling a 
billion dreams of peace, prosperity and de-
velopment. 

They also described Sonia Gandhi as a tow-
ering national leader of India, a woman of 
courage and remarkable resilience, and the 
architect of the UPA Government. 
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Documentaries stolen 
from filmmaker’s house
Filmmaker Mohammad Shirvani was shocked to find his home ransacked and all 
his documentaries and filming equipment worth about $15,000 missing when he 
returned at midnight on Friday. 

Shirvani known for his award-winning doc “President Mir Qanbar” said his house 
was broken into sometime after 9p.m. after he had left. 

“The thieves have taken all the audio-visual equipment, the camera, and the PC 
the holds copies of all the films I have made over the past years,” he said. 

“Also included are copies of unfinished docs among which are dailies of a docu-
mentary on Iran’s presidential election which was halted the day after election 
day on June 12.” 

“The police were informed immediately after I arrived home and noticed the bur-
glary. My house, part of which is my office, is located on the first floor, making 
burglary a bit difficult,” he remarked. 

Despite the break-in, the Isfahan branch of the Young Iranian Cinema Society still 
intends to hold a retrospective of Shirvani this month. 

“The Candidate”, “Iranian Conserve”, “President Mir Qanbar”, “444 Days”, and 
“Blind Filmmaker” are among Shirvani’s productions slated to go on screen during 
the month-long event. The movies will be reviewed in the presence of the director 
on January 20. 

Shirvani is an old hand at making politically themed films. He previously directed 
“President Mir Qanbar”, a documentary on Mir Qanbar Heidari, a 75-year-old re-
tired civil servant from a remote part of Iran’s Azerbaijan region, who ran for the 
presidency of the Islamic Republic. 

The movie was screened at the Locarno, Rotterdam, Sheffield and other inter-
national film festivals. It received the Award of Excellence at the 17th Yamagata 
International Documentary Film Festival in Japan in October 2005. 

His “444 Days” is also a documentary focusing on U.S. diplomats John W. Limbert 
and Lowell Bruce Laingen who were detained at the embassy, dubbed the “Den of 
Spies” by Imam Khomeini. 

The Iranian Kurdish ensemble the 
Kamkars is recording its latest album 
accompanied by the renowned Kurd-
ish vocalist Adnan Karim. 
The music included in this album is 
not significantly different from Iran’s 
Kurdish folk music except in rhythm 
and melody,” ensemble director 
Hushang Kamkar told MNA. 

The pieces are inspired by Iraqi Kurd-
ish music, which has greater similarity 
to Arab and Turkish music, and can be 
differentiated from Iranian folk music, 
he added. 

Kamkars Ensemble is one of the best 
musical groups in Iran that dominates 
over traditional Iranian music and 
Kurdish music, and also has a good 
working knowledge of the commu-
nalities between the two, Karim told 
MNA. 

“We had a joint performance entitled 
‘Emshow’ and now I am really happy 
to once again collaberate with Kam-
kars,” he said. 

“Kamkars is always meticulous about 
selecting a vocalist. We had performed 
a joint concert with Karim two years 

ago and after that, we listened to some 
of his other works. 
“Then, we decided to produce a joint 
album in Iraq’s Kurdistan. We are in 
the final stages and we are planning to 
record his voice at the Raha Studio,” 
Hushang Kamkar mentioned. 

He went on to say that the music is 
composed by Hushang, Ardeshir and 
Ardavan Kamkar. Karim and Kamkars 
plan to perform tracks from the album 
in Iraq’s Kurdistan, Iran and also in 
European countries.

German Prof. Christel 
Hoffmann to hold 
workshop on theater in 
Tehran
German Professor Christel Hoffmann 
will be holding her second workshop 
on theater in Iran which will open on 
January 9. 
Hoffman studied theatrical science 
in Leipzig and has been Professor at 
the Academy of Theatre Pedagogy 
in Osnabrück, Germany since 2003. 
The main focus of her teaching is the 
methodology of theater with children 
and youth, and epic theater. 
The professor will be holding the 
workshop for a group of teachers 
from the Institute for the Intellectual 
Development of Children and Young 
Adults (IIDCYA). 

Concepts, characters, language, role 
of animals in plays, mimicry, as well 
as the process of narrating a story or a 
fiction are among the topics to be dis-
cussed during the 10-day program. 
This is the professor’s second work-
shop in Iran; her previous one was 
held three years ago at the IIDCYA. 
“Theater Play with Children and Ad-
olescents”, “Theater of Aeschylus to 
Brecht” and “Games and Play Acting” 
are among Hoffman’s productions. 
rred after the June 12 presidential 
election. 

Iranian expatriates in 
Cologne to commemorate 
Faramarz Payvar
Iranian expatri-
ates living in 
Cologne will pay 
tribute to the 
late santur vir-
tuoso Faramarz 
Payvar during 
a ceremony on 
January 31. 
Payvar’s lifelong 
friend Rahma-
tollah Badiei, 
a prominent 
violinist and 
kamancheh vir-
tuoso living in 
Germany, is organizing the ceremony according 
to tombak player Peyman Nasehpur, who is cur-
rently in Cologne for a concert and spoke to the 
Persian service of Fars on Wednesday. 
Badiei, poet Hushang Ebtehaj, and musicologist 
Mahmud Khoshnam will be delivering speeches 
during the event. 
On the sideline of the ceremony, Badiei will also 
conduct a concert by an ensemble, featuring vo-
calist Parisa Badiei, Azita Mostofi on santur, Far-
zin Darabifar on tar, Ahmad Anusheh on ney and 
Nasehpur on tombak. 
Musician and santur virtuoso Payvar died at the 
age of 77 on December 9, 2009. 
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Iran’s Kamkars, Iraqi Kurdish 
vocalist team up for new album
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Iran once again has more journalists in 
jail than any other country, the press 
freedom group Reporters Without Bor-
ders announced Wednesday.

“The Islamic Republic of Iran has recov-
ered its status as the world’s biggest pris-
on for the media,” the Paris-based group 
said, adding that two sentences handed 
down in the past week brought the total 
number of jailed journalists to 42.

The plight of journalists in Iran comes 
against the backdrop of continuing ten-
sions between the government of Presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad following 
the disputed presidential elections in 
June.

Hundreds of thousands of Iranians took 
to the streets to demonstrate against 
the official result -- the re-election of 
Ahmadinejad’s hardline government 
-- prompting a forceful and sometimes 
deadly government crackdown.

Press freedom groups expressed con-
cern about the crackdown on the media 
which marked a spike in the arrests of 
journalists.

One journalist, Bahman Ahamadi 
Amouee, was sentenced Monday to 34 
lashes and more than seven years in jail, 
the group said.

A second reporter, Ahmad Zeydabadi, 
had his appeal against a six-year prison 
sentence rejected, they said.

Iranian media also reported on the con-
firmation of Zeydabadi’s sentence.

The Tehran Court of Appeals upheld a 
five-year sentence for illegal gathering 
and conspiracy, plus one year for propa-
ganda against the Islamic government, as 
well as five years internal exile and a life-
time ban on political activity, the Web 
site Tabnak said, citing the semi-official 
Iranian Students News Agency.

There was less information available 
about Amouee.

A Web site linked with the reform 
movement said in late November that 
Amouee and his wife, political activist 
Jila Bani Yaqoub, were arrested at their 
home on Saturday, June 20, a week after 
the presidential elections. Yaqoub was 
released two months later but Amouee 
is still in jail, according to the November 
29 report on Norouz, the reformist Web 
site.

“It was not clear what charges had been 
brought against Amouee, a regular con-
tributor, for years, to reformist media 
outlets,” the International Press Institute 
said Tuesday.

“It is unacceptable that the Iranian au-
thorities are responding to criticism in 
the media by arresting journalists and 
handing down prison sentences,” IPI 

press freedom manager Anthony Mills 
said in a statement. “The crackdown on 
the media must end immediately and the 
journalists imprisoned simply for doing 
their job must be freed.”

Iranian officials did not immediately re-
spond to CNN requests for comment on 
the criticism.

There are conflicting figures about the 
number of journalists behind bars in 
Iran. Since anti-government demonstra-
tors took to the streets over the summer, 
Iran has tightly clamped down on inter-
national news organizations’ freedom to 
report from inside the country.

The Committee to Protect Journalists 
said last week Iran had more than 30 
journalists in jail, including at least 11 ar-
rested over the course of three days late 
in December.

The CPJ said it was particularly upset by 
the arrest of Mashallah Shamsolvaezin, 
a winner of its International Press Free-
dom Award.

“We have honored him and stood by him 
as he has defended press freedom against 
all odds. We are deeply concerned about 
his welfare and call for his immediate re-
lease,” CPJ executive director Joel Simon 
said in a statement December 29.

Also on Monday, a group of lawmakers 
allied with Ahmadinejad proposed a law 
classifying opponents of the government 
as “enemies of God” who should be ex-
ecuted within five days of their arrest, 
Reporters Without Borders said.

“We are very disturbed by the calls re-
peatedly made by the most senior of-
ficials for Iran to impose the ‘supreme 
punishment’ on detainees, including 
journalists,” Reporters Without Borders 
said in a statement.

“The regime hardliners are capable of 
having the crackdown’s witnesses ex-
ecuted. There is an urgent need for in-
ternational bodies to take action before a 
tragedy takes place, before political pris-
oners begin being executed,” the group 
warned.

The Philippines was the most dangerous 
place in the world to be a journalist in 
2009, the Committee to Protect Journal-
ists said last month in an annual report. 
More than 30 journalists were killed in 
single massacre there in November, “the 
deadliest incident for the press in CPJ 
history,” the group said December 17.

At least 68 journalists were killed around 
the world in 2009, CPJ said.

Reporters Without Borders rated Erit-
rea, in the Horn of Africa, as the worst 
place in the world to be a journalist in its 
annual report on press freedom, in Octo-
ber. Its rating was based on a 40-question 
survey distributed to journalists in 175 
countries.
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TEHRAN, Iran (AP) -- A parliamentary 
probe has found a former Tehran prosecu-
tor responsible for the death by torture of 
at least three anti-government protesters 

detained in the turmoil following the dis-
puted June elections, a conservative Ira-
nian Web site reported Wednesday.

Saeed Mortazavi was the Tehran city pros-
ecutor who was responsible for monitoring 
Kahrizak prison. After months of denials, 
Iran’s judiciary acknowledged last month 
that three detainees there were beaten to 
death by their jailers.

The Alef Web site, which reported the 
probe results, is close to conservative law-
maker Ahmad Tavakoli. It said Mortazavi 
personally ordered that detained protest-
ers be taken to Kahrizak -- a facility on 
Tehran’s outskirts where much of the pris-
oner abuse took place.

Iran’s judiciary has charged 12 officials at 
Kahrizak -- three of them with murder -- 
but has not identified them.

Mortazavi is detested by reformists, who 
have dubbed him the ‘’butcher of the 
press’’ and ‘’torturer of Tehran’’ because 
he was behind the closure of more than 
120 newspapers and the imprisonment of 
dozens of journalists and political activists 
over the past decade.

Anger over the abuse claims, which 
emerged in August, extended far beyond 
the reformist camp, with influential con-
servative figures in the clerical hierarchy 
condemning the mistreatment of detain-
ees. The outrage forced Supreme Leader 

Ayatollah Ali Khamenei to order the im-
mediate closure of the Kahrizak.

After serving as Tehran prosecutor, Mor-
tazavi was promoted in August to deputy 
state prosecutor. He currently heads a gov-
ernment body tasked with fighting smug-
gling of goods, making him the highest 
ranking official to be implicated in the case 
so far. However, reformists also accuse 
President Mahmoud Ahmadinejad of be-
ing responsible for the abuses.

The confirmation by the hard-line judici-
ary of the prisoner deaths confirmed one 
of the opposition’s most devastating claims 
against authorities and the elite Revolu-
tionary Guard forces that led the crack-
down after the presidential vote.

The opposition says more than 80 protest-
ers have been killed in the postelection 
crackdown, but the government puts the 
number of confirmed dead at less than 40.

After reports of torture and rape emerged, 
authorities vowed to punish those found 
guilty to control the damage. The Alef Web 
site said the probe put ‘’the blame on Saeed 
Mortazavi, the former Tehran Prosecutor 
who was in charge of Kahrizak prison.’’

The feared Mortazavi led interrogations of 
dozens of reformists arrested and put on 
trial after the June vote, according to op-
position Web sites and families of the de-
tained activists.

Iran’s state radio reported that parliament 
has concluded its investigation and has 
listed some culprits, but didn’t mention 
Mortazavi by name.

Authorities initially tried to repel the 
abuse claims by accusing the opposition 
of running a campaign of lies against the 
ruling system. Ahmadinejad had even ac-
cused Iran’s enemies of being involved in 
the crimes, a claim the opposition rejected 
as ridiculous.

The unrest broke out after pro-reform 
candidate Mir Hossein Mousavi claimed 
he was robbed of the presidency through 
massive fraud in the vote.

Pressure around the abuse claims acceler-
ated in early August.

One of the other pro-reform candidates 
defeated in the election, Mahdi Karroubi, 
said then that he had received reports from 
former military commanders and other 
senior officials that some detainees, male 
and female, were raped in custody.

One of the detainees who died in custody 
was the son of Abdolhossein Rouhalamini, 
a top aide to conservative presidential 
candidate Mohsen Rezaei. Rouhalamini’s 
death, two weeks after he was arrested, 
sparked anger even among government 
supporters. 

Rights group: Iran jails 
most journalists
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Iranian police 
seize 34 tons of
illicit drugs 

A senior Iranian police commander an-
nounced on Tuesday that the country’s 
police forces have seized 34 tons of differ-
ent types of Illicit drugs during the last 9 
months. 
“”During the nine months of this (Iranian) 
year (started on March 21), 34 tons of differ-
ent types of narcotics has been discovered 
and seized by border guards unit,”” Com-
mander of the Iranian Police Border Guards 
Unit General Hossein Zolfaqari said. 

The commander added that the volume of 
police discoveries has increased by 17% 
compared with the similar period last year. 

He blamed poverty, unemployment, lack 
of good farmlands, shortage of facilities and 
under-development in border regions, east-
ern borders in particular, as the root causes 
of police problems in fighting drug traffick-
ing in the country. 

Zolfaqari further announced that the Irani-
an police force has intensified surveillance 
over border activities and increased border 
entanglements in recent years. 

The crackdown has cost Iran 600 million 
dollars over the past two years. Strategies 
pursued by Tehran include digging canals, 
building barriers and installing barbed wire 
to seal the country’s borders, specially in the 
East. 

The United Nations credits Iran with the 
seizure of 80 percent of the opium netted 
around the world. 
Since the 1979 Islamic Revolution, the 
Iranian police have lost more than 3300 
of their personnel in the country’s combat 
against narcotics. 

During the past Iranian year (ended on 
March 20,) Iran seized more than 1,000 
tons of opium smuggled from Afghanistan, 
the largest producer of opium poppy in the 
world. 
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China is a veto-wielding member of the 
council and tends to vote against using 
tougher sanctions as long as it can engage 
in dialogue, even if the round-table dis-
cussions seem to be going on endlessly. 
For a long time it vetoed sanctions on its 
ally North Korea, which is also building 
nuclear capabilities despite international 
opposition, although Beijing has taken a 
tougher line on Pyongyang of late.

Beijing has not scheduled a meeting on 
Iran’s nuclear ambitions during its one-
month presidency, which will delay ef-
forts to turn Iran on the nuclear issue.

Mr Obama has taken a more conciliatory 

approach with Iran than his predecessor 
George W Bush, promising better ties 
with the US if Tehran agrees to suspend 
its nuclear programme. Mr Obama had 
called on Iran to respond to his offer by 
the end of 2009, but Tehran ignored the 
deadline.

The situation is further complicated by 
the fact that Beijing has been forging 
closer ties with Iran of late and it already 
has plenty of lucrative links with Tehran, 
as does Moscow.

The US state department’s terse response 
was not without optimism. “This is not a 
static situation,” said spokesman PJ Crow-
ley, adding that “views can change”.

Putin says Russia 
has no proof of Iran 
nuclear bomb

Russian Prime Minister Vladimir Putin 

said on Thursday that Moscow had no 
evidence that Iran is trying to build a 
nuclear bomb. 
“We have no information on Iran’s work 
on nuclear weapons,” he said during an 
annual televised question-and-answer 
session, according to the RIA Novosti 
news agency. 

When asked if Russia would support in-
ternational sanctions against Iran, Putin 
declined to answer, reports Reuters. 
Moscow has traditionally opposed sanc-
tions against Iran. 
Last week, Russia, however, joined with 
Germany, Britain, China, France and the 
United States, the six nations involved in 
long-running nuclear negotiations with 
Iran, in voting in favor of an Interna-
tional Atomic Energy Agency resolution 
demanding a halt to Iran’s enrichment 
work. 
(Source: RIA Novosti news agency, Reu-
ters) 

Iran-Turkmenistan  
gas pipeline inaugurated 

The first phase of the second pipeline 
transferring Turkmenistan’s gas to Iran 
came on stream officially on Wednes-
day in a ceremony attended by Iranian 
President Mahmoud Ahmadinejad and 
his Turkmen counterpart Kurbanguly 
Berdymukhamedov. 

The 31-kilometer link starts at the Dov-
letebad gas field in southeastern Turk-

menistan, close to the Iranian border. 
It is one of the most important joint 
projects carried out by the two coun-
tries. 

The pipeline will increase the volume 
of gas transferred from Turkmenistan to 
Iran to 14 billion cubic meters annually 
from the current 8bcm. 

The second phase of the pipeline project 
started simultaneous with the inau-
guration of the first phase to boost the 
transfer capacity to 45 million cubic 
meters per day, SHANA news agency 
reported. 

Iran sits atop the world’s second-largest 
natural gas reserves after Russia, and has 
long sought to promote itself as a transit 
route for oil and gas from Central Asian 
states. 

Turkmenistan, Central Asia’s biggest 
gas producer, is seen as one of the key 
suppliers for the planned Nabucco pipe-
line from Turkey to Austria, designed to 
ease Europe’s dependence on Russia for 
gas supplies. 

During his stay in Turkmenistan the 
Iranian president is also scheduled to 
attend the groundbreaking ceremony of 
the $650 million Atrak-Gorgan railway 
project which will link railroad net-
works of the two countries 





CHINA HAS blocked western efforts to impose 
a fresh round of UN sanctions on Iran over its 
nuclear programme, saying diplomatic efforts 
to stop Tehran building atomic weapons are 
ongoing.

Envoy Zhang Yesui laid out China’s case as his 
country took over the presidency of the Secu-
rity Council and called for “time and patience” 
in dealings with Iran.

Tehran already has been hit with three rounds 
of sanctions for refusing to comply with de-
mands that it halt sensitive nuclear activities 
and US president Barack Obama and other 
western powers want a fourth raft of sanctions 
to raise the pressure. China and Russia are re-
sisting these efforts.

“This is not the right time or right moment for 
sanctions because the diplomatic efforts are still 
going on,” Mr Zhang said in New York.

Senior foreign ministry officials from China, 
Russia, the US, Britain, France and Germany 
would meet later this month to discuss Iran’s 
nuclear activities, which western powers sus-
pect are aimed at developing nuclear weapons, 
not generating electricity as Tehran insists.

“The efforts aimed at diplomatic negotiations 
on the Iranian nuclear issue still need some 
time and patience,” said Mr Zhang.

Sanctions so far are focused on Iran’s nuclear 
and missile programmes, imposing asset freezes 
and travel bans on individuals and firms linked 
to them, including banks that provide financ-
ing.

China is a veto-wielding member of the council 
and tends to vote against using tougher
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China again rejects UN 
sanctions against Iran 
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Rights group: 
Iran jails most 
journalists
Iran once again has more journalists in 
jail than any other country, the press 
freedom group Reporters Without Bor-
ders announced Wednesday.
“The Islamic Republic of Iran has re-
covered its status as the world’s biggest 
prison for the media,” the Paris-based 
group said, adding that two sentences 
handed down in the past week brought 
the total number of jailed journalists to 
42.. > Page 4
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The first phase of the second pipeline 
transferring Turkmenistan’s gas to Iran 
came on stream officially on Wednes-
day in a ceremony attended by Iranian 
President Mahmoud Ahmadinejad and 
his Turkmen counterpart Kurbanguly 
Berdymukhamedov. Page 4

Florence café to 
hang drawings 
by Iranian artist

Italian Cafè Giubbe Rosse in Florence 
will be playing host to young Iranian 
Majid Abbasi’s exhibition of drawings 
under the title “The Tress Far from the 
Sun”.  The café has a long-standing rep-
utation as the resort of literati and intel-
lectuals. It was the place where the Fu-
turist movement blossomed, struggled 
and expanded.   > Page 6

Iranian cineastes take hats off 
to Shajarian

Iran Ex-Prosecutor 
Blamed for Prison Deaths
TEHRAN, Iran (AP) -- A parliamentary probe has found a former Tehran prosecu-
tor responsible for the death by torture of at least three anti-government protesters 
detained in the turmoil following the disputed June elections, a conservative Iranian 
Web site reported Wednesday.
Saeed Mortazavi was the Tehran city prosecutor who was responsible for monitoring 
Kahrizak prison. After months of denials, Iran’s judiciary acknowledged last month 
that three detainees there were beaten to death by their jailers...
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