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«هائيتى»
 تنها نيست
فاجعه در هائيتي دگربار چيزي را به ما به عنوان انسان نشان مي دهد كه هميشه از آن آگاه بوده ايم؛ حتي در 

ميان بدترين خرابي، همواره اميد وجود دارد.
اينجانب اين موضوع را شخصًا هفته گذشته در پورتوپرنس مشاهده كردم. سازمان ملل متحمل عمده ترين ميزان 
تلفات در تاريخ خود شد. مقر ما در پايتخت هائيتي توده يي از بتن له شده و آهن مچاله شده بود. فكر كردم چگونه 
كسي مي توانست جان سالم به در برده باشد؟ در عين حال لحظاتي پس از خروجم از هائيتي با قلبي آكنده از 
اندوه، دريافتم امدادگران بازمانده يي را پس از پنج روز نجات دادند كه زير آوار بدون غذا و آب مدفون شده بود. 

چنين انديشيدم كه اين معجزه يي كوچك و نشانه يي از اميد است.
فجايعي از نوع آنچه در هائيتي رخ داد يادآور شكنندگي زندگي ماست و در عين حال بر استقامت ما نيز... 
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صفحه 7 ايران
تذكر فله اى وزارت 
ارشاد به 15روزنامه 

به  تذكرها  ترين  عمده 
خاتمي،  سخنان  چاپ  دليل 
مطهري  پاسخ  و  روحاني 
گرفته  صورت  مشايي  به 
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صفحه 31 خانواده

آرايش در سايه رنگ ها 
در  ها  رنگ  جادوى  مطمئنًا 
چند  ديدن  نيست.  تاثير  بى  آن 
رنگى  مداد  مثل  سايه  رديف 
هايى كه در يك جعبه بيست و 
چهارتايى كنار هم چيده شدند 
كافى است كه آدم را يك هو به 

وسوسه خريد بيندازد.

«ده» كيارستمي يكي از 
فيلم هاي برتر دهه اخير  
عباس  ساخته  «ده»  فيلم 
 30 فهرست  در  كيارستمي 
فيلم برتر دهه گذشته سينماي 
سينمايي  نشريه  نگاه  از  جهان 
معتبر «سايت اند ساوند» قرار 

گرفت. هفته نامه فيلم  ...
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وقتى دموكراسى را عالمت 
ممنوع مى زنند

براى مشاهده جدول برابرى روزانه ارزهاى خارجى با ريال ايران، به وب سايت على پاكپور www.alipakpour.com مراجعه فرمائيد.

بيست سال از مرگ هايده گذشت 

از قمر تا هايده
صفحه 21



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اكنون در شركت خود آماده همكارى 
Serpil Ersan.شما عزيزان مى باشد

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى
 چاپ لندن

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
و  باشد   نمى  وابسته  سياسى  غير  و  سياسى 
بر  گام  صحيح  رسانى  اطالع   جهت  در  صرفا 
معتبر،  هاى  سايت  از  مطالب  تمامى  دارد.  مى 
مقاالت رسيده وخبرگزاريهاى رسمى با ذكر نام 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.

صاحب امتياز و مديرمسئول
 ع . نجفى

صفحه آرايى: عارف - عليرضا رياحى
همكاران: دكتر آرا - دكتر بيژن كيمياچى - احسان 

صادقيان- سبا ايرانى - آدوم صابونچيان 
امور بازاريابى: خانم هاله

امور پخش و توزيع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهى ها صاحب اختيار ميباشد

نحوه همكارى با هفته نامه ِپرشين
همه  و  ايرانى  هموطنان  همه  از  پرشين  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غير اينترنتي! در هركجاي دنيا كه 
توانند  مي  دوستان  نمايد.  مي  همكاري  به  دعوت  باشند 
ديگر  و  كاريكاتور  عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب، 
اين  در  انتشار  براي  زير،  نكات  رعايت  با  را  خود  آثار 

نشريه ارسال نمايند:

مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
اخبار  و  اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
ايرانيان منتشر مى شود و طبعا آثار بايد مستقيم يا غير 
اين  به  توجه  با  باشند.  مرتبط  موضوع  اين  به  مستقيم 
مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوين آنها وجود ندارد.

-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
جدا  فينگليش  و  پينگليش  مطالب  فرستادن  از  و  كرده 

خودداري نمائيد!

اغالط  از  عاري  و  شده  ويرايش  بايد  ارسالي  آثار   3-
اماليي و آماده براي انتشار باشند.

-4 هر مطلب ارسالي بايد داراي عنوان (تيتر)، و توضيح 
كوتاه يك جمله اي (سوتيتر) برگرفته از خود متن باشد. 
ضمنا با توجه به قالب صفحات نشريه، مشخص كنيد كه 
مطلب خود را براي انتشار در كدام صفحه نشريه ارسال 
مي كنيد. در صورت عالي بودن مطلب و دنباله دار بودن 
و  شد  خواهد  ايجاد  آن  مخصوص  جديدي  صفحه  آن، 

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.

يك  مطلب،  بيشتر  تاثيرگذاري  و  شدن  زيبا  لحاظ  به   5-
يا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال 
نمائيد. در صورت عدم دسترسي به عكس مورد نظرتان 
مي توانيد مشخصات آن را شرح دهيد تا ما خود اقدام 

به تهيه آن نمائيم.

نشريه  انتشار  از  قبل  هفته  يك  حداقل  بايد  مطالب   6-
ارسال گردند. با اين حال ممكن است به علت زيادبودن 
از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي  يا  و  رسيده،  مطالب  تعداد 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند آثار 
براي  خوب،  كيفيت  با  و  مربوطه  توضيحات  با  را  خود 

نشريه ارسال نمايند.

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

را ذكر كنيد.

 notepad و يا word 9 مطالب خود را ترجيحا در فايل-
تايپ   Arabic يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخيره 

كرده و ارسال نمائيد.

آزاد  آثار  ويرايش  و  گزينش  در  پرشين  نامه  هفته   10-
اطالع  به  انتشار  از  قبل  محتوايي  تغيير  هرگونه  است. 

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX
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سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
عصبانى  هيچكس  جمشيد  تخت 
نيست. هيچكس سوار بر اسب نيست. 
بينيد.  تعظيم نمى  هيچكس را در حال 
خورده  شكست  و  سرافكنده  هيچكس 
برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست 
آن  در  خشنى  تصوير  هيچ  و  نيست 
وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين 
ايران  در  دارى  برده  هيچگاه  كه  است 
صدها  بين  در  است  نبوده  مرسوم 
پيكره تراشيده شده بر سنگهاى تخت 

نژادى  چه  از  كه  بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان  و  برهنه  تصوير  يك  حتى  جمشيد 
هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه هفته نامه 
پرشين مالحظه نمائيد

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

بني آدم اعضاي يك پيكرند / كه درآفرينش ز يك گوهرند
   چوعضوي بدرد آورد روزگار    دگرعضو ها را نما ند قرار

زلزله دردناك هائيتى يك همبستگى گسترده جهانى براى كمك به زلزله زدگان را به وجود آورده است. كشور 
آفريقايى كنگو يك ميليون يورو كمك به زلزله زدگان پرداخت كرده است. مردم در نوار غزه به طور سمبليك 

پولها و اجناسى را براى كمك به زلزله زندگان در هائيتى جمع آورى كرده اند.
فرانسه  دولت  توسط  يورو  ميليون  مبلغ 12  اين  از  كه  اند  پرداخته  كمك  يورو  ميليون  اروپايى 429  دولتهاى 
پرداخت شده است. اين رقم نسبت به ارقامى كه در دسامبر 2004 براى كمك به قربانيان سونامى داده بودند 

يك و نيم برابر بيشتر است.
به گزارش مطبوعات فرانسه تنها در فرانسه بيش از 20 ميليون يورو كمك جمع آورى شده است. چكهايى كه 
سرخ 4  صليب  يوورو،  هزار  و 300  فرانسه 9ميليون  بنياد  است.  يورو  تا 100  بين 30  كنند  مى  ارسال  مردم 
ميليون و 700 هزار يورو، انجمن مبارزه با گرسنگى 1 ميليون و 300 هزار يورو، و سازمان پزشكان بدون مرز 

1 ميليون و 100 هزار يورو كمك دريافت كرده اند. 
در هائيتى امدادگران در روزهاى اخير 101 نفر را از زير آوار بيرون آورده و از مرگ نجات داده اند. هزاران 
نفر از قربانيان زلزله به علت عدم وجود امكانات پزشكى دچار قانقاريا شده اند و براى جلوگيرى از پيشرفت 

قانقاريا بايد بعضى از اعضاى بدن آنها قطع بشود براى يارى رساندن به اين مصيبت زندگان 

 ما هم سهيم باشيم
به زلزله زدگان هائيتي از طريق مراكز زيرا ميتوانيم كمك كنيم

Donate to UNICEF's Haiti Earthquake Children's Appeal
http://www.unicef.org.uk

British Red Cross
http://www.redcross.org.uk

Haiti Earthquake Appeal
http://www.oxfam.org.uk

ياد داشت هفته

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: ......................................................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ...............................................................................................................................................................................

كدپستى: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ايميل: ...........................................................................................

موبايل: ..................................................................................... شماره شروع اشتراك از شماره : .........................

مدت اشتراك:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         يكسال 60 £
لطفا فرم زير را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  Tel/Fax: 020 8455 4203

استفاده از هرگونه طرح هاى  تبليغاتى 
هفته نامه پرشين منوط به اجازه كتبى مى باشد.
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«هائيتى» 
تنها نيست!

بان كي مون، دبيركل سازمان ملل

فاجعه در هائيتي دگربار چيزي را به ما به عنوان انسان نشان مي دهد 
كه هميشه از آن آگاه بوده ايم؛ حتي در ميان بدترين خرابي، همواره 

اميد وجود دارد.
اينجانب اين موضوع را شخصًا هفته گذشته در پورتوپرنس مشاهده 
كردم. سازمان ملل متحمل عمده ترين ميزان تلفات در تاريخ خود شد. 
مقر ما در پايتخت هائيتي توده يي از بتن له شده و آهن مچاله شده 
بود. فكر كردم چگونه كسي مي توانست جان سالم به در برده باشد؟ 
در عين حال لحظاتي پس از خروجم از هائيتي با قلبي آكنده از اندوه، 
دريافتم امدادگران بازمانده يي را پس از پنج روز نجات دادند كه زير 
آوار بدون غذا و آب مدفون شده بود. چنين انديشيدم كه اين معجزه 

يي كوچك و نشانه يي از اميد است.
فجايعي از نوع آنچه در هائيتي رخ داد يادآور شكنندگي زندگي ماست 
هاي  صحنه  شاهد  ما  دارد.  تاكيد  نيز  ما  استقامت  بر  حال  عين  در  و 
دلخراشي در تلويزيون بوده ايم؛ بناهاي ويران شده، اجساد رها شده 
اين  همه  اينجانب  سرپناه.  و  آب  غذا،  به  نيازمند  مردم  ها،  خيابان  در 
پورتوپرنس  مخروبه  شهر  در  كه  حالي  در  را  آن  از  بيشتر  و  موارد 
حركت مي كردم، از نزديك شاهد بودم. اما چيز ديگري نيز ديدم؛ تجلي 
روحيه انساني قابل تحسين مردمي كه دشوارترين صدمه را متحمل 
شده بودند، در عين حال انعطاف پذيري شگفت آوري از خود نشان 

مي دادند.
طي سفر كوتاهم، مردم عادي را مالقات كردم. گروهي از مردان جوان 
مي  كه  گفتند  من  به  شده  تخريب  جمهوري  رياست  كاخ  نزديكي  در 
خواهند براي بازسازي هائيتي كمك كنند. فراسوي بحران فعلي؛ آنان 
براي كار، آينده يي بامنزلت و شغل اميدوار بودند. آن سوي خيابان، 
مادر جواني را مالقات كردم كه با كودكان خود در چادري در پارك با 
اندك غذايي زندگي مي كرد. هزاران نفر مانند وي بودند كه صبورانه 
سختي را تحمل و به يكديگر به بهترين شكل كمك مي كردند. او مانند 
گفتم  آنان  به  رسيد.  خواهد  كمك  زودي  به  كه  داشت  ايمان  ديگران 
«آمده ام به شما اميد دهم، مايوس نباشيد». در پاسخ، آن مادر نيز از 
براي  فردا  هاي  و نسل  به خاطر كودكانش  الملل خواست  بين  جامعه 

بازسازي، به هائيتي كمك كنند.
تواند  نمي  كافي  كمك  اند،  داده  دست  از  را  چيز  همه  كه  آناني  براي 
در  تداركاتي  هاي  چالش  مشكل  وجود  با  اما  شود.  تامين  زودي  به 
ميزان  به  رفته،  بين  از  ها  ظرفيت  و  خدمات  همه  كه  جايي  پايتخت، 
زياد در راه است. تا دوشنبه صبح، 40 تيم امداد و نجات بين المللي 
حال  در  سالم  آب  ارائه  اند.  بوده  كار  حال  در  نفر   1700 از  بيش  با 

افزايش است، چادر و سرپناه هاي موقتي به تعداد زياد در حال ورود 
است. بيمارستان هايي كه به شدت صدمه ديده اند دوباره با كمك تيم 
هاي پزشكي بين المللي در حال خدمت رساني هستند. در عين حال، 
برنامه جهاني غذا با همكاري ارتش امريكا جيره كمك غذايي روزانه 
براي 200 هزار نفر توزيع مي كند. اين برنامه قصد دارد تا يك ميليون 
نفر را تا هفته هاي آينده و نهايتًا دو ميليون نفر را تحت پوشش كمك 

غذايي قرار دهد.
مقياس  با  متناسب  كه  هستيم  المللي  بين  هاي  كمك  ارائه  شاهد  ما 
كمك  براي  المللي  بين  امداد  سازمان  هر  و  ملتي  هر  است.  فاجعه  اين 
است.  ها  كمك  اين  انتقال  و  نقل  ما  كار  است.  شده  بسيج  هائيتي  به 
دست  به  ممكن  وجه  ترين  سريع  به  ها  كمك  اين  شويم  مطمئن  بايد 
كه  باشيم  اين  شاهد  توانيم  نمي  دارند.  نياز  آن  به  كه  برسد  مردمي 
اقالم ضروري در انبارها بمانند. هيچ وقتي براي از دست دادن و پولي 
براي هدر دادن نداريم. اين امر نيازمند هماهنگي قوي و موثر، شامل 
تالش دسته جمعي و يكپارچه جامعه بين الملل به رهبري سازمان ملل 

متحد است.
اين تالش حياتي از روز نخست آغاز شد و شروع آن در ميان سازمان 
ملل و كارگزاري هاي امداد بين المللي همچنين در بين نقش آفرينان 
و  امريكا  متحده  اياالت  با  ملل  سازمان  نزديك  همكاري  يعني  مهم 

بود  ديگر  نهادهاي  از  بسياري  و  التين  امريكاي  اروپايي،  كشورهاي 
كه اقالم فوري انسان دوستانه مورد نياز را تاكنون ارائه داده اند. اين 
شوند  بندي  گروه  شده  تعريف  درست  هاي  «خوشه»  به  بايد  نيازها 
تا  كنند  كامل  را  همديگر  گوناگون  هاي  سازمان  تمامي  هاي  تالش  تا 
سازمان  بهداشتي  «خوشه»  مثال  براي  نگيرد.  صورت  كاري  دوباره 
بهداشت جهاني از قبل در حال سازماندهي كمك پزشكي در ميان 21 

كارگزاري بين المللي است.
حساسيت لحظه ها طبعًا بر برنامه ريزي هاي ما اثر خواهد گذاشت. 
رئيس  كه  يي  نكته  نيست؛  دير  فردا  درباره  كردن  فكر  براي  هنوز  اما 
هائيتي  داشت.  تاكيد  ديدارمان  زمان  در  آن  بر  پرووال  رنه  جمهور 
اگرچه كشوري شديداً فقير است، اما پيشرفت نيز داشته است. از ثبات 
نويني بهره مي برد و سرمايه گذاران دوباره به اين كشور بازگشته 
بودند. كافي نيست كه اين كشور همان گونه كه قبًال بود بازسازي شود 
يا بهسازي زيربنايي نباشد. ما بايد كمك كنيم تا هائيتي از گذشته نيز 
بهتر ساخته شود و با همكاري نزديك با دولت اطمينان حاصل شود 
پايدار  منافع  شوند  مي  گذاري  سرمايه  امروز  كه  هايي  كمك  و  پول 
خواهند داشت، شغل ايجاد كنند و اين كشور را از وابستگي به سخاوت 

جهان رها كنند.
درك گرفتاري هائيتي يادآور مسووليت هاي گسترده تر ماست. يك 
دهه قبل جامعه بين الملل قرن جديد را با توافق بر اقدام براي حذف فقر 
مطلق تا 2015 آغاز كرد. تالش هاي عظيمي براي دستيابي به پاره يي 
اهداف  اين  است.  پذيرفته  صورت  بلندپروازانه  هزاره»  اين «اهداف  از 
منبع اصلي فقر جهاني و موانع توسعه مانند نبود بهداشت باروري و 
آموزش تا نبود مديريت بيماري هاي عفوني را هدف قرار مي دهند. 
عقب  بد،  يي  گونه  به  حياتي  موارد  ساير  در  پيشرفت  حال  عين  در 
است. نتيجه اين است كه ما از وفاي به عهد خود براي كمك به ايجاد 
كه  گونه  هستيم.همان  عقب  بسيار  جهان  فقيران  براي  بهتر  يي  آينده 
سريعًا به كمك هائيتي مي رويم، اجازه دهيد اين تصوير بزرگ تر را 
به خاطر داشته باشيم. اين پيامي بود كه من به گونه يي روشن و رسا 
درخواست  آنان  كردم.  دريافت  پورتوپرنس  هاي  خيابان  در  مردم  از 
شغل، منزلت و آينده يي بهتر كردند. اين اميد تمامي افراد فقير جهان 
است در هر جا كه به سر مي برند. انجام اقدام درست براي هائيتي در 

زمان نياز، پيام قوي اميد براي آنان نيز هست

آمار قربانيان زلزله هائيتى به 
مرز 200 هزار تن مى رسد

يكى از مقام  هاى ارشد نظامى آمريكا اعالم كرد كه جامعه جهانى احتمال 
مى دهد آمار تلفات زلزله هفته گذشته هائيتى به 200 هزار تن برسد. 

مبنى  پرسشى  به  پاسخ  در  كين»  «كن  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به 
ريشترى  هفت  زلزله  در  تن  هزار  تا 200  شدن 150  قربانى  احتمال  بر 

سه شنبه گذشته هائيتى گفت: «بايد براى بدترين حالت آماده باشيم.» 

وى رقم هاى اعالم شده تلفات را «آمارى ابتدايى» ناميد و گفت كه هنوز 
براى تخمين آمار دقيق قربانيان بسيار زود است. 

وزير كشور هائيتى نيز شمار قربانيان زلزله اين كشور را تا 200 هزار 
تن برآورد كرده است. 

بودند  كرده  اعالم  امدادرسان  آژانس هاى  و  هائيتى  دولت  اين  از  پيش 
كه در جريان زلزله هفت ريشترى اخير اين كشور كه باعث ويرانى هاى 
تا   50 بود،  شده  غربى  شهرهاى  ساير  و  پرنس  پورتو  در  گسترده اى 

100هزار تن كشته شده اند. 

به  را  پورتوپرنس  فرودگاه  كنترل  هائيتى  مقام هاى  گزارش،  اين  بر  بنا 
واگذار  آمريكا  ارتش  به  رسانى  كمك  روند  در  بهتر  هماهنگى  منظور 

كرده اند. 

از سوى ديگر، «بان كى مون»، دبيركل سازمان ملل متحد پس از ديدار از 
خرابه به جا مانده از مقر سازمان ملل در پورتوپرنس كه در آن چندين 
خدمه ارشد اين سازمان كشته شدند از مردم كالفه و سرخورده هائيتى 

خواست در مورد تالش هاى كمك رسانى به آنها صبور باشند. 

بان پس از ديدن مردم گرسنه و بى سرپناه هائيتى گفت: «من از مردم 
هائيتى مى خواهم كه صبورتر باشند.» 

وى كه پيشتر زلزله هائيتى را بدترين فاجعه انسانى در دهه هاى اخير 
كه  گفت  اما  هستند  گرسنه  مردم  مى داند  كه  افزود  بود،  كرده  توصيف 
تحويل محموله هاى كمكى اكنون به شيوه اى موثرتر و هماهنگ تر انجام 

مى شود. 

بان ادامه داد كه تامين غذاى روزانه دو ميليون تن، آنطور كه سازمان 
ملل قولش را داده «چالشى عظيم» خواهد بود. 

سه  به  كمك  براى  دالر  ميليون   562 جمع آورى  تقاضاى  ملل  سازمان 
امدادگران  پيشتر  است.  كرده  را  ماه  شش  طى  هائيتى  در  تن  ميليون 
گفتند كه سرعت كمك رسانى به زلزله زدگان هائيتى بسيار آهسته تر از 
حد مطلوب است و اين وضعيت مى تواند تلفات زلزله روز سه شنبه را 

افزايش دهد. 

با اين همه، امدادگران سازمان ملل و بنياد «آكسفام» سرانجام توانسته اند 
به بخش هايى از شهر پورتوپرنس آب و غذا برسانند، اما گفته مى شود 
تخليه  هنوز  كه  كمك  از  پر  هواپيماهاى  توسط  شهر  اين  فرودگاه  كه 

نشده اند، مسدود است. 

ريشترى  هفت  زلزله  بازماندگان  از  بسيارى  گزارش ها،  اساس  بر 
از  عده اى  و  شده اند  مستأصل  كمك  براى  كشيدن  انتظار  از  سه شنبه 
آنها تصميم دارند شهر را ترك كنند. از سوى ديگر، گروهى از مردم با 
چاقو و چكش به خانه هاى خراب شده مى رفتند و سعى مى كردند وسايل 

باقى مانده در اين خانه ها را تصاحب كنند. 

«رنه پروال»، رئيس جمهورى هائيتى گفت: «حداقل سه هزار مجرم پس از 
زلزله از زندان پورتوپرنس فرار كرده اند، اما فقط دو هزار مامور پليس 

در خيابان هاى پايتخت هستند.» 

در همين رابطه، فرماندده نيروهاى آمريكايى در هائيتى، بر افزايش نقش 
است.  كرده  تاكيد  هائيتى  زلزله زده  مناطق  امنيت  تامين  در  نيروها  اين 
كن كين نيز تاييد كرد كه برخى ناآرامى ها در هائيتى امدادرسانى را با 

مشكل مواجه كرده است. 

خبرنگاران مى گويند، ابعاد خرابى ها به شدت گسترده است و خرابى ها 
در خارج از پورتو پرنس، شديدتر از پايتخت است. مردم هنوز در شوك 
به سر مى برند و ده ها هزار تن كه خانه هاى خود را در زلزله از دست 

داده اند، در فضاى باز و بدون تجهيزات مناسب زندگى مى كنند.
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 بازداشت يك عكاس؛ 
مهرانه آتشي عكاس به همراه همسرش سه شنبه شب در منزل شان 
تماسي  در  آتشي  مهرانه  همسر  نوروز  گزارش  به  شدند.  بازداشت 
خبر  همسرش  و  خود  بازداشت  از  است  داشته  اش  خانواده  با  كه 
فرزين»  «كيوان  و  تنكابني»  «بهرنگ  نفر،  دو  اين  از  پيش  دهد.  مي 
سردبير و مديرمسوول مجله فرهنگ و آهنگ، آروين صداقت كيش از 
نويسندگان اين مجله، اردوان تراكمه منتقد ادبي، خليل درمنكي منتقد 

ادبي و رضا نجفي مترجم نيز بازداشت شده بودند.

 نگراني از وضعيت عربشاهي؛ 
خانواده «مهدي عربشاهي» از بي خبري نسبت به وضعيت فرزندشان 
گزارش  به  شدند.  وي  تكليف  تعيين  خواستار  و  كرده  نگراني  ابراز 
بازداشت  از  ماه  يك  گذشت  با  كردند  اعالم  آنها  اميركبير  خبرنامه 
عربشاهي وي تنها يك بار با خاله اش تماس داشته و به رغم پيگيري 

مستمر هنوز امكان مالقات و اعالم اتهام او فراهم نشده است.

 توهين رجبي به حجتي كرماني؛
 «فاطمه رجبي» در توضيحي راجع به مراسم سالگرد آيت اهللا دواني 
پدرش در فرهنگسراي ابن سينا، حجتي كرماني را سخنگوي كودتاي 
گفته  وي  رجانيوز  گزارش  به  كرد.  توصيف  الحال  معلوم  و  لجني 
است؛ «اصل حضور شخصي معلوم الحال چون حجتي كرماني در 
لجني  كودتاي  براي  سياسي  ميتينگ  يك  برگزاري  اعالن  برنامه  آن 
است. حال آنكه اين فرد به عنوان سخنران دعوت شده بود و گوشه 
هايي از سخنان منتشرشده او ادعاي فوق را اثبات مي كند. تخريب 
اينجانب كه تكرار دروغ پردازي هاي گذشته يكي از اعضاي خانواده 
است توسط حجتي كرماني به تنهايي كافي است تا اعتراض و البته 
«شكايت» مرا در پي داشته باشد. به ويژه آنكه قرباني شدن شخصيت 
پدر بزرگوارم در پاي منافع سياسي گروه كودتاگر كه حجتي كرماني 

سخنگوي آنان است قابل تحمل نيست.»

 بي خبري از ابراهيم يزدي؛ 
در خبرها آمده است وضعيت «ابراهيم يزدي» دبيركل نهضت آزادي 
به  79ساله  سياسي  فعال  اين  خانواده  و  است  نامشخص  كماكان 
دليل نياز وي به شيمي درماني نگران وضعيت جسماني او هستند. 
و  دارو  وي  براي  شده  خواسته  وي  خانواده  از  تازگي  به  همچنين 

وسايل بهداشتي به زندان ببرند.

 دو ديدار ؛
 جمعي از اعضاي شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران 
و  نگار  روزنامه  باقي  عمادالدين  منزل  در  حضور  با  تحكيم)  (ادوار 
فعال حقوق بشر، با خانواده وي ديدار كردند. در اين ديدار «فاطمه 
تماس  در  افزود؛  بازداشت  روند  تشريح  با  احمدسرايي»  كمالي 
كوتاهي كه همسرم طي چند روز اخير داشت از ما خواستند به دليل 
به  را  وي  طبي  كمربند  كمر،  ديسك  ناراحتي  عوارض  گرفتن  شدت 
زندان ببريم و اين مساله موجب نگراني ما شده است. همچنين جمعي 
از اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت نيز با حضور در منزل 

«بهاره هدايت» با خانواده وي ديدار كردند.

 پنجره يي رو به «همت» ؛
 در حالي كه سايت جهان نزديك به علي زاكاني از رضايت مقامات 
ياران  را  خواص  از  بسياري  كه  همت  نشريه  توقيف  از  رتبه  عالي 
دانسته  اخير  حوادث  گردان  صحنه  را  وي  و  كرده  معرفي  هاشمي 
خبر داد، مجله پنجره (نزديك به زاكاني) در شماره اخير خود تحليلي 
مشابه درباره طراحي سناريو «احمدي باي باي» توسط هاشمي و به 
صحنه آوردن موسوي منتشر كرد. به گزارش جهان يك مقام عالي 
قوه  اقدام  اين  از  «همت»  نشريه  توقيف  از  اطالع  از  پس  نظام  رتبه 
قضائيه تمجيد و از تكرار چنين اهانت هايي ابراز نارضايتي كرده اند. 
اما همزمان نشريه پنجره- متعلق به زاكاني- نوشت؛ «شعار «احمدي 
باي باي» سناريوي هاشمي رفسنجاني براي حذف احمدي نژاد بود 
آن  از  و  مطرح  انتخابات  از  پيش  روزهاي  در  سبز  موج  توسط  كه 
بود  اينچنين  افزود؛ «  تحليلش  در  مطلب  نويسنده  شد.»  مي  استفاده 
كه غهاشميف در دومين توافق بزرگ ميرحسين موسوي مرد به كنج 

عزلت رفته اين سال ها را به صحنه كشاند.» 

 نگراني از وضعيت خانجاني؛ 
واسطه  به  وي  جسماني  وضعيت  از  خانجاني»  خانواده «جهانبخش 
حزب  شاخص  عضو  اين  كردند.  نگراني  ابراز  جانبازي  شرايط 
و  قلب  هاي  بيماري  به  شد،  بازداشت  خردادماه   24 كه  كارگزاران 
 19 روز  خانجاني  جهانبخش  دادگاه  است  گفتني  مبتالست.  اعصاب 

دي برگزار شد اما حكم وي هنوز صادر نشده است البته مدتي پيش 
بازپرس پرونده براي وي وثيقه 200 ميليوني صادر كرد كه همچنان 

مجوز تبديل آن صادر نشده است.

 فيلترهاي جديد؛ 
و «ملت»  هاي «سالم»  سايت  خبري،  هاي  سايت  فيلترينگ  ادامه  در 
فيلتر شدند. در همين حال پايگاه خبري پارسينه پس از هشت روز 

مسدود شدن رفع فيلتر شد.

 تمبر انتخابات توزيع نمي شود
تمبر  رونمايي  از  ماه   9 به  نزديك  آنكه  وجود  با  داد  خبر  تابناك  ؛ 
در  تمبر  اين  هنوز  گذرد  مي  خرداد   22 جمهوري  رياست  انتخابات 
عرضه  يادبود  تمبرهاي  عرضه  هاي  فروشگاه  و  پستي  هاي  باجه 

نشده است.

 شاهين زينعلي آزاد شد؛
تحكيم  دفتر  سابق  عضو  و  مدني  و  سياسي  فعال  زينعلي  شاهين   
وحدت كه يك روز پس از حوادث عاشورا در تهران بازداشت شده 
بود از زندان آزاد شد. به گزارش ادوارنيوز وي با سپردن وثيقه از 

زندان اوين موقتًا آزاد شد.

 حواشي اجالس اسالم آباد؛
پيش  روز  دو  كه  افغانستان  و  پاكستان  ايران،  جانبه  سه  نشست   
گزارش  به  است.  بوده  همراه  حواشي  با  شد  برگزار  آباد  اسالم  در 
ديپلماسي ايراني منابع آگاه كه نخواستند نام شان فاش شود اظهار 
داشته اند ايران در ابتدا قصد داشته اجالس را در تهران برگزار كند 
كه با مخالفت دو كشور ديگر به خصوص پاكستان مواجه مي شود.

 وكيلي كه موكلش را نديد؛ 
محمد شريف وكيل عبداهللا مومني خبر داد با گذشت نزديك به هفت 
ماه از بازداشت موكلش هنوز موفق به مالقات با وي و ثبت وكالتنامه 
هنوز  وكالتنامه  ثبت  عدم  دليل  به  كرد  تصريح  وي  است.  نشده 
نتوانسته پرونده مومني را بخواند و مناسب آن اليحه دفاعي بنويسد. 

 مالقات اسدي با خانواده اش؛
 خانواده ميالد اسدي عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت پس 
فرزند  ديدار  به  موفق  وي  بازداشت  از  ماه  دو  به  نزديك  گذشت  از 

خود شدند. 

 تماس تهراني با خانواده؛ 
پس از گذشت دو هفته از دستگيري ياسر تهراني وي در تماس با 
خانواده اش از سالمت خود خبر داد. به گزارش خبرنگار آينده ياسر 
تهراني در تماس با خانواده خود اظهار كرد در زندان اوين به سر مي 
برد. گفتني است تهراني از فعاالن ستاد مهندس موسوي در انتخابات 

محسوب مي شد.

 هشت سال حبس براي مجيد توكلي؛ 
توسط  اميركبير  صنعتي  دانشگاه  اسالمي  انجمن  عضو  توكلي  جيد 
شعبه 15 دادگاه انقالب به هشت سال و شش ماه حبس تعزيري، پنج 
سال محروميت از فعاليت سياسي و نيز پنج سال ممنوعيت از خروج 
اتهامي  موارد  اميركبير،  خبرنامه  گزارش  شد.به  محكوم  كشور  از 
عنوان شده و احكام صادره مربوط به آنها از قرار زير است؛«اجتماع 
و تباني عليه نظام منجر به صدور حكم پنج سال حبس تعزيري، تبليغ 
عليه نظام منجر به صدور يك سال حبس تعزيري، توهين به رهبري 
منجر به صدور دو سال حبس تعزيري و توهين به رياست جمهوري 

منجر به شش ماه حبس تعزيري شده است.»

 چاپ همت در چاپخانه مجري تلويزيون؛ 
هفته نامه همت در چاپخانه يي كه متعلق به هرمز شجاعي مهر مجري 
سيماي خانواده است چاپ مي شده است.به گزارش خبرآنالين پس 
از توقيف هفته نامه همت، ماموران چاپخانه «هنر سرزمين سبز» را 
كه اين هفته نامه در آن منتشر مي شده است نيز پلمب كرده اند. وي 

پيگيري هايي نيز تاكنون براي بازگشايي اين چاپخانه داشته است.

 بي بي سي فارسي 24ساعته مي شود 
اين  هاي  برنامه  افزايش  اعالم  با  سي  بي  بي  فارسي  بخش  رئيس  ؛ 
داد.به  خبر  نزديك  يي  آينده  در  آن  پخش  شدن  از 24ساعته  شبكه 
گزارش فارس، صادق صبا رئيس بخش فارسي بي بي سي در گفت 
ساعت  داريم  قصد  گفت؛  شبكه  اين  ها»ي  «امروزي  برنامه  با  وگو 
پخش و برنامه هاي تلويزيون فارسي بي بي سي را بيشتر كنيم و 
كه  معنا  اين  به  شويم،  نزديك 24ساعته  آينده  در  است  ممكن  حتي 

بخواهيم برنامه هايمان را تكرار كنيم.

 رمزگشايي از ادغام وزارتخانه ها؛ 
سايت بولتن از سايت هاي حامي دولت خبر از اتفاقاتي دروني براي 
حذف برخي از مسووالن دولتي داد.اين سايت نوشت؛ «درباره طرح 
برخي  دهد  مي  نشان  سايت  اين  اطالعات  كار  و  رفاه  وزارت  ادغام 
اين  ادغام  به  جدي  تمايل  نيز  اجرايي  پرحاشيه  و  بانفوذ  اعضاي  از 
و  نزديكان  طيف  كار  اين  انجام  صورت  در  كه  دارند  وزارتخانه  دو 
دوستان قديمي احمدي نژاد به يكباره كنار گذاشته مي شوند.»اين در 
حالي است كه طرح هايي از قبيل ادغام تربيت بدني و سازمان ملي 
جوانان نيز در همين راستا ارزيابي مي شود چراكه با چنين ادغامي 
نيز كساني چون بذرپاش و سعيدلو كه از حلقه نزديكان بودند كنار 

گذاشته مي شوند.

 نامه يي به دادستان تهران؛ 
خانواده «كيوان مهرگان» روزنامه نگار در نامه يي به جعفري دولت 
شدند.  وي  پرونده  تكليف  تعيين  خواستار  تهران  دادستان  آبادي 
زمان  از  هفته  سه  از  بيش  گذشت  با  كردند  اعالم  نامه  اين  در  آنها 
دستگيري وي هنوز اطالعي از اتهامات و محل نگهداري وي ندارند. 

بازداشت هشت وكيل دادگستري كانون وكالي دادگستري
؛ موضوع دستگيري هشت عضو اين كانون را در جريان بازداشت 
هاي پس از روز عاشورا بررسي مي كند.به گزارش ادوارنيوز اين 
موضوع در جلسه سه شنبه گذشته شوراي تشكل هاي اين كانون 
مطرح شد. كانون وكال هنوز اسامي اين هشت وكيل بازداشت شده 
را اعالم نكرده است. گفته مي شود دو نفر از وكالي بازداشت شده 

زن هستند.
ورود دارا و ساراي چيني در دهه فجر؛ 

و  دارا  هاي  عروسك  جديد  نسل  ايران  هاي  فروشي  بازي  اسباب 
سارا را همزمان با دهه فجر به كودكان و نوجوانان عرضه مي كنند.

به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
اين  محموله  اولين  گفت؛  خبر  اين  اعالم  با  فروشان  چيني  محسن 
عروسك ها با چهره يي جديد كه طراحي آن در ايران و ساخت آن 
بندر  وارد  گذشته  هفته  اواخر  است،  گرفته  صورت  چين  كشور  در 

بوشهر شده و كار ترخيص آن در حال انجام است.
 

اعتراض قدياني و بهشتي به حكم بازداشت شان  
  

همسر ابوالفضل قدياني از اعتراض همسرش، دكتر عليرضا بهشتي، 
هفته  در  شده  بازداشت  سياسي  فعاالن  از  نفر  از 15  بيش  و  محقق 
هاي اخير نسبت به حكم بازداشت شان خبر داد. وي در گفت وگو با 
«پارلمان نيوز» گفت؛ «روز يكشنبه كه به صورت اتفاقي به دادسراي 
نفر  چند  و  محقق  بهشتي،  قدياني،  آقاي  بوديم  كرده  مراجعه  انقالب 
بازداشت  به  نسبت  تا  بودند  آمده  كه  ديديم  را  شدگان  بازداشت  از 
انقالب  مجاهدين  سازمان  ارشد  عضو  همسر  كنند.»  اعتراض  خود 
توانستم  كه  يي  دقيقه  يك  كوتاه  بسيار  فرصت  افزود؛«در  اسالمي 
لحاظ  از  ايشان  كنم،  صحبت  شان  بازداشت  از  بعد  قدياني  آقاي  با 
جسمي ضعيف و بسيار الغر شده بودند، از لحاظ روحي وضعيت 
بسيار خوبي داشتند و بيشتر بر مقاومت و صبر و ايستادگي تاكيد 
مي كردند. همچنين متوجه شديم آقاي قدياني در سلول انفرادي در 
زندان اوين هستند.» وي يادآور شد؛ «در اين فرصت كوتاه متوجه 
به  خود  موقت  بازداشت  حكم  به  اعتراض  براي  عزيزان  اين  شديم 
حكم  و  نشد  قبول  اعتراض  اين  متاسفانه  اما  كردند  مراجعه  دادسرا 
بازداشت آنها تمديد شد.» همسر ابوالفضل قدياني تصريح كرد؛ «ما 
به ادامه بازداشت آقاي قدياني به شدت اعتراض داريم، همچنين به 
عدم اجازه براي مالقات و رساندن لباس مناسب و دارو به همسرم 
معترضيم و هيچ اطالعي نداريم كه آيا به وضعيت جسماني همسرم 
كه به دو بيماري سخت مبتالست، رسيدگي مي شود يا خير.» وي 
با ابراز تاسف از اينكه افرادي كه در مبارزات و پيروزي انقالب و 
سازندگي كشور نقشي مهم را در ارگان هاي مختلف ايفا كرده اند، 
اين گونه بر دستان شان دستبند زده بودند، خاطرنشان كرد؛ همسرم 

در زندان اوين نگهداري مي شود.  

با ديدن خواب امامزاده درست نكنيد  
 

آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي تصريح كرد؛ اگر جلوي خرافات گرفته 
گزارش  به  كنند.  مي  درست  امامزاده  خواب  مجرد  به  برخي  نشود 
مهر اين مرجع تقليد در آغاز درس خارج فقه خود كه روز گذشته در 
مسجد اعظم قم برگزار شد در سخناني نسبت به رواج و گسترش 
خرافات در جامعه هشدار داد و گفت؛ اگر دين با خرافات آميخته شد 
تمام اصالت هاي آن از بين مي رود. وي با بيان اينكه مساله دروغ به 
خدا و پيغمبر همواره در طول تاريخ وجود داشته است، تصريح كرد؛ 
گروهي به انگيزه هاي مختلف در طول تاريخ اين كار را انجام داده و 
خطرات بسيار زيادي ايجاد كرده اند. آيت اهللا مكارم گسترش دامنه 
خرافات را از جمله اين خطرات دانست و افزود؛ افراد مختلفي مسائلي 
را كه اصًال در دين اسالم وجود نداشته دستاويز خود قرار داده و با 
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ما  خود  از  انتقاد  مورد  در  كه  را  كتابى  ترين  صريح  من  اما 
ايرانيانديدهام كتاب نجات آقاى دكتر على ايزدى است كه به 
نظرم اولين بار در سال  در خارج از كشور 62 در خارج از 
كشور چاپ شد. ضمن توصيه جدى به خوانندگانم در مورد 
تهيه و مطالعه اين كتاب خالصه كوتاهى از بعضى از مطالب 

كتاب را از اين جا نقل مى كنم:
بدون شك من خوب بلدم خود و ساير همو طنانم را باهوش 
ترين پركارترين مهربانترين اصيل ترين و تربيت شده ترين 
تمدن  با  آريا  نژاد  از  را  ايرانيان  كنم  قلمداد  زمين  روى  نژاد 
شش هزار ساله اش  انسان ترين انسانهاى روى كره زمين 
شير  شجاعت  ايرانيان  ما  بگويم  بلدم  خوب  نمايم  معرفى 
سخاوت حاتم و...و... چه داريم. ولى ميدانم كه با استقبال از 
شعار و احتراز از شعور خود را غافل نموده و بعضى ها را 
فريب داده ام و هم چنين مى دانم كه با گفتن و عنوان كردن 
كه  آنهايى  الخصوص  على  زيادى  ى  عده  اخالقيمان  معايب 
در ذهنشان از ايران و ايرانى بتى ساخته اند و به او عشق 
مى ورزند ناراحت مى شوند. ولى با وجود تمام اين ميدانم 
تا  كنم  عنوان  تلخ  قدر  هر  را  واقعيت  كه  دهم  مى  ترجيح  ها 

مصلحين به گفتار آينده و دست اندر كاران به حركت.
عقب  باعث  است  ممكن  كه  عواملى  شرح  در  ايشان  ادامه  در 
از  گانه  پانزده  مواردى  ذكر  ضمن  باشند  ايرانيان  افتادگى 
نفت  معادن  فاميل  هزار  حكومت  استعمارگر  كشورهاى  قبيل 
امپرياليسم  تحريكات  سوادى  بى  الجيشى  سوق  موقعيت 
روحانيون دست اندركار و...و...به برسى تك تك اين موارد 
پرداخته باراصلى را به حق بر روى شخصيت اخالقى و خلق 
خوى ايرانيان قرار مى دهد به خالصه اى از اين پرداختن ها 
كه به نقل از صاحب نظران داخلى و خارجى گردآورى شده 

است توجه مى كنيم (صفحه ى 71 تا 85 نجات).
شاردن سياح شهير فرانسوى ايرانيان بيش از هر چيز دلشان 
و  كار  مخفى  بسيار  باشند.  خوش  و  كنند  زندگى  خواهد  مى 
متقلب و بزرگترين متملقين عالم هستند. به غايب دروغگو و...

تباهى  ايران  در  سال  هشت  كتاب  در  سايكس  سرپرستى 
از  است...  المثل  ضرب  بدبختانه  ايرانى  صفتى  بى  و  اخالقى 
از  بعد  دهند  مى  تشكيل  را  ايرانى  سيرت  كه  صفاتى  تمامى 
خود خواهى بى حد حرص پايدار در كسب مال و جمع ثروت 

از راه حالل و غير حالل است.
كتاب  در  فرانسوى  نويس  روزنامه   RETGI رتگى  ال  ژان 
ويزا براى ايران 1962 پاريس : ايرانيان كهنه كار ونكته سنج 
ساخته  رسمى  هاى  پذيرايى  براى  دارند  توطئه  ذوق  هستند 
شده اند. ايرانى مداوم عاشق آشوب و اغتشاش و در هم و 
بر همى بوده است و خوشى او در اين است كه داد و فرياد 
راه مى اندازد يكنفر را هر كه مى خواهد باشد توانا و  نيرومند 
دشنامش  دل  در  حال  درعين  اما  بخواند  دستانش  رستم  و 
صحنه  همان  خالصه  و  بخندد  قاه  قاه  يا  و  آهسته  و  بدهد 
كمدى خنده دار را بازى كند كه مظهر زندگى ايرانيان است. 
ما فرنگى ها وقتى در حق كسى مى گوييم سخت و استوار 
مقصودمان تحسين از اوست در صورتى كه در ايران چنين 
از  خواهند  مى  وقتى  و  خوانند  مى  نادان  و  احمق  را  آدمى 
قائم  قول  از  و  است.  نرم  خيلى  گويند  مى  كند  تعريف  كسى 

مقام فراهانى:
آه از اين قوم بى همت و بى دين   

كرد رى ترك خمسه و لر قزوين 
عاجز و مسكين هرچه دشمن و بد خواه 

دشمن و بد خواه هر چه عاجز و مسكين 

بيدارگرى  نهضت  پيشگامان  (از  كرمانى  خان  آقا  ميرزا 
ايرانيان كه در چهارم صفر 1314 هجرى در حضور محمد 
على شاه در تبريز سرش را بريدند و در پوستش كاه كردند 

و به دارالحكومه تهران فرستادند):

كمتر كسى از اهالى ايران است كه ميرغضبى نداند يا ستم و 
تعدى نتواند و ظلم و بى انصافى بپرورد. تمام سكنه آن از 
طبقه حكما و حكام و وزرا گرفته تا حمال و بقال همه ستمگر 
و بى مروت همه خونخوار و بى مرحمت و همه فرياد دارند 

كه چرا ما مير غضب باشى نيستيم.

ادامه دارد

تذكر وزارت ارشاد به 15روزنامه 
 

به  مطهري  پاسخ  و  روحاني  خاتمي،  سخنان  چاپ  دليل  به  تذكرها  ترين  عمده 
مشايي صورت گرفته است و برخي مطبوعات دوبار تذكر گرفته اند 

اطالعات،  اقتصاد،  جهان  روزان،  توسعه،  بهار،  امروز،  تهران  هاي  روزنامه 
جمهوري  عمومي،  روابط  آرمان  ساالري،  مردم  صنعت،  جهان  اسرار،  اعتماد، 
اسالمي، پول، فرهيختگان و آفرينش از اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي 
داخلي تذكر دريافت كردند. به گزارش ايسنا روزنامه هاي تهران امروز، بهار، 
توسعه، روزان و جهان اقتصاد به دليل چاپ پاسخ آقاي علي مطهري به آقاي 
نسبت  هايي  توهين  و  تعريض  حاوي  كه  ماه  دي  شماره 28  در  مشايي  رحيم 
به رياست محترم جمهوري است به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات كه 
«پخش شايعات و مطالب خالف واقع يا تحريف مطالب ديگران» را ممنوع مي 
شمارد و نيز مغايرت با بند ج از ماده 2 قانون مطبوعات كه «تالش براي نفي 
مقابل  جامعه  مختلف  اقشار  ندادن  قرار  و  انگيز  تفرقه  و  كاذب  هاي  مرزبندي 
همچنين  كردند.  دريافت  تذكر  كند،  مي  معرفي  مطبوعات  رسالت  را  يكديگر» 
مردم  روزان،  صنعت،  جهان  توسعه،  اسرار،  اعتماد،  اطالعات،  هاي  روزنامه 
ساالري و بهار به دليل انتشار مطلبي در شماره هاي مورخ 30 دي ماه خود 
به نقل از آقاي سيدمحمد خاتمي كه در آن، شرايط كشور بحراني توصيف و 
تلويحًا هواداران دولت متهم به وحدت شكني شده اند، به استناد بند 11 ماده 6 
و تبصره ماده 3 قانون مطبوعات تذكر گرفتند. تبصره ماده 3 اشعار مي دارد؛ 
«انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل و پرهيز از توهين، تحقير 
و تخريب است.» در اين مطالب همچنين تصويري غيرواقعي از شرايط كشور 
مطبوعات  قانون   2 ماده  در  مندرج  مطبوعات  رسالت  با  مغاير  كه  شده  ارائه 
عمومي،  روابط  آرمان  امروز،  تهران  بهار،  هاي  روزنامه  اين  بر  عالوه  است. 
اقتصاد،  جهان  صنعت،  جهان  اعتماد،  اسرار،  اسالمي،  جمهوري  فرهيختگان، 
پول، آفرينش و روزان به دليل چاپ مطالبي به نقل از آقاي حسن روحاني در 
و  امنيتي  را  كشور  فضاي  تلويحي  طور  به  كه  ماه  دي  مورخ 29  هاي  شماره 
فاقد آزادي بيان توصيف كرده و همچنين در اين مطلب تصويري غيرواقعي از 
شرايط اقتصادي كشور ارائه و آماري فاقد پايه كارشناسي عرضه شده است، 
با توجه به بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و به خاطر مغايرت با تبصره ماده 3 
قانون مطبوعات تذكر گرفتند. ضمنًا عالوه بر موارد فوق الذكر، روزنامه هاي 
توسعه و جهان اقتصاد به دليل چاپ مطلبي در تاريخ 28 دي ماه تحت عنوان 
مطلب  اين  از  قسمتي  در  كه  نشوند»  معقوالت  وارد  مشايي  آقاي  است  «بهتر 
آمده است؛ «اين يك امر بديهي است كه رئيس جمهوري محترم با مناظره هاي 
انتخاباتي خود خصوصًا مناظره با آقاي موسوي، زمينه اين فتنه را فراهم كرد 
و عدالت حكم مي كند عالوه بر عذرخواهي سران معترضان از مردم، ايشان نيز 
از مردم عذرخواهي نمايد...» طبق تبصره هاي 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات كه 
مديرمسوول، مسوول مندرجات نشريه است و همچنين درج مطالب غيرواقعي 
كه به رياست محترم جمهوري نسبت داده شده، مستند به بندهاي 8 و 11 ماده 
6 قانون مطبوعات از اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي معاونت امور 

مطبوعاتي و اطالع رساني تذكر دريافت كردند. 

ساختن خرافه عالوه بر اينكه چهره اسالم را خراب كردند، 
بهانه نيز به دست دشمن دادند. وي در ادامه به بررسي 
انگيزه هاي پيدايش خرافات در جامعه پرداخت و خواب را 
داشت؛  بيان  و  كرد  معرفي  خرافه  پيدايش  عوامل  از  يكي 
خواب در اسالم به هيچ وجه حجت نيست و اگر خواب را 
حجت بدانيم هر روز كسي خوابي خواهد ديد و مساله يي 

درست خواهد كرد.  
راه اندازي نيروگاه بوشهر در سال آينده  

  رئيس سازمان انرژي اتمي نسبت به راه اندازي نيروگاه 
اتمي بوشهر در نيمه اول سال آينده ابراز اميدواري كرد. 
علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان در 
گفت وگو با فارس، درخصوص زمان راه اندازي نيروگاه 
اتمي بوشهر، با بيان اينكه روس ها با جديت در نيروگاه 
بوشهر فعاليت مي كنند، اظهار داشت؛ فعاليت روس ها با 
اين نيت است كه هرچه زودتر نيروگاه بوشهر راه اندازي 
شود. وي با تاكيد بر اينكه اگر در گذشته موضو عي بين 
ايران و روسيه بوده، آن را بسته ايم، گفت؛ اميدواريم در 
درباره  را  خوشي  خبرهاي  شمسي  آينده  سال  اول  نيمه 
نيروگاه بوشهر بشنويم چرا كه اغلب تست هاي نيروگاه 
بوشهر انجام شده است. صالحي اظهار داشت؛ ان شاءاهللا 
مي  اندازي  راه  را  بوشهر  نيروگاه  آينده  سال  اول  نيمه 

كنيم.  
نسرين وزيري آزاد شد  

دادستان تهران از آزادي نسرين وزيري يكي از خبرنگاران 
جعفري  عباس  داد.  خبر  عاشورا  از  پس  شده  بازداشت 
توجه  با  كرد؛  اظهار  ايسنا  با  وگو  گفت  در  آبادي  دولت 
كفيل  معرفي  با  گذشته  شب  وزيري  تحقيقات،  تكميل  به 
پارلماني  خبرنگار  طلب،  اصالح  خبرنگار  اين  شد.  آزاد 
بوده  آنالين  خبر  سايت  و  خبر  روزنامه  ايلنا،  خبرگزاري 
و سابقه فعاليت در روزنامه هاي اعتماد ملي و شرق را 

در كارنامه دارد.  

دادستان خوي ترور شد  
؛ دادستان خوي شامگاه ديروز توسط افراد ناشناس ترور 
شد. ناصر سراج معاون دادستان كل كشور در گفت وگو 
دادستان  زاده-  قلي  حاجي  ولي  شهادت  ما  خبرنگار  با 
خوي - را تاييد اما ارائه جزييات اين حادثه تروريستي را 
به امروز موكول كرد با اين حال برخي گزارش ها حاكي 
زاده  قلي  منزل  مقابل   20 ساعت  حدود  حادثه  اين  است 
تشوسط افرادي مسلح به وقوع پيوست. هنوز عامالن اين 
اين  در  تحقيقات  و  اند  نشده  شناسايي  تروريستي  حادثه 
باره در شرايطي آغاز شده است كه يك منبع آگاه خبر داد 
قلي زاده پيش از اين از سوي اقوام يك محكوم به اعدام 

تهديد شده بود.  

بنياد فر ايران جشن سده ( پيدايش آتش ) را برگزار ميكند
به آگاهى دوستداران فرهنگ ايران زمين ميرسانيم كه بنياد فر ايران در راستاى پاسدارى 
و گسترش هر چه بيشتر اين فرهنگ كهن و زيبا بر آن شده تا جشن سده ( پيدايش آتش ) 

را هر چه باشكوه تر در لندن برگزار نمايد.
جشن و شادى ريشه در فرهنگ كهن ايرانيان داشته پش ما نيز به همراهى شما ياران 
ارجمند با شادمانى اين جشن ملى ميهنى را ارج نهاده و با سرود ايران و يادمانى از 

روزگار باشكوه و پرافتخار ايران زمين اين جشن فرخنده را برگزار مى نماييم.
هنگام: كيوان شيد (شنبه) برابر با 30/01/2010 

آغاز برنامه از ساعت 7 تا 11/30 نيمه شب
پذيرايى از ميهمانان ارجمند با شيرينس ايرانى، ميوه و نوشيدنى هاى گرم و سرد

با دست افشانى و پايكوبى همراه با گروه موزيك شاد و دى جى اين شب فرخنده را جشن مى گيريم
همچنين شام سرد براى ميهمانان گرامى در بوفه موجود مى باشد

Address:  24 Haverstock School, Haverstockhill,
 Chalk Farm, Hampstead, London NW3 2BQ

وروديه 12 پوند و براى خرد ساالن زير 7 سال 5 پوند مى باشد
info@fariran.org براى آگاهى بيشتر و تهيه بليط با شماره 07956913307 كدبان نادر و يا با ايميل

 و يا تارنماى فر ايران www.fariran.org پيوند بگيريد.
همچنين بليط خود را مى توانيد از سوپر بيژن و فرهنگسراى لندن تهيه نمائيد.
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در انتخابات رياست جمهوري اوكراين 

 تيموشنكو و يانوكوويچ به 
دور دوم رفتند 

 
كه  اوكراين  در  يكشنبه  روز  جمهوري  رياست  انتخابات  از  پس   
هيچ پيروز قاطعي نداشت ويكتور يانوكوويچ رهبر حزب مخالف 
اين كشور و يوليا تيموشنكو نخست وزير پوپوليست اوكراين به 
دور دوم انتخابات كه در هفتم فوريه برگزار مي شود راه يافتند. 
اوكراين،  جمهوري  رياست  انتخابات  نخست  دور  مقدماتي  نتايج 
مخالفان  رهبر  يانوكوويچ  ويكتور  دهد  مي  نشان  دوشنبه،  روز 
حامي روسيه 11درصد از يوليا تيموشنكو نخست وزير اوكراين 
پيش است. زويا شاريكووا سخنگوي كميسيون مركزي انتخابات 
اوكراين اعالم كرد برگه هاي راي از 85/77 درصد مراكز اخذ راي 

دريافت شده است كه نشان مي دهد يانوكوويچ

85/35 درصد و تيموشنكو 69/24 درصد آرا را به دست آورده اند. 
وي مي افزايد سرگئي تيگيپكو تاجر اوكرايني نيز موفق شده است 
13درصد آرا را به دست بياورد. اين انتخابات مشخص خواهد كرد 
كه اوكراين يكي از جمهوري هاي 46 ميليون نفري شوروي سابق 
كه بين اروپا و روسيه واقع شده چطور با همسايگان قدرتمند خود 
تعامل برقرار مي كند و ممكن است به برقراري مجدد كمك هاي 
ضعيفش  اقتصاد  خاطر  به  پول  المللي  بين  صندوق  شده  متوقف 
كمك كند. به گزارش رويترز، همچنين پس از پايان انتخابات روز 
يكشنبه نتايج نظرسنجي هاي پس از انتخابات نيز نشان داده بود 
يانوكوويچ 59ساله چيزي بين 31 تا 38 درصد آرا را از آن خود 
آراي  كسب  با  تيموشنكو  دارند  انتظار  تحليلگران  اما  است.  كرده 
كانديداهاي شكست خورده دور اول، سهم بيشتري از آرا را در 
دور دوم از آن خود كند و مي گويند يانوكوويچ ممكن است براي 
گسترش محبوبيت خود در خارج از پايگاه حمايتي اش در منطقه 
شرقي روسي زبان اوكراين تالش كند. تيموشنكو 49 ساله يكي 
از رهبران غرب گراي «انقالب نارنجي» در سال 2004 عليه تقلب 
انتخاباتي يانوكوويچ بود و محبوب ترين سياستمدار اوكراين در 
منطقه غربي حامي اروپا در اوكراين است. همزمان با انتشار نتايج 
نظرسنجي هاي پس از انتخابات تيموشنكو ضمن تحسين اين نتايج 
آن را دليلي بر اين خواند كه يانوكوويچ در دور دوم انتخابات كه 
در هفتم فوريه برگزار مي شود هيچ شانسي براي پيروزي ندارد 
در  خورده  شكست  كانديداهاي  با  وگو  گفت  خواستار  همچنين  و 
دور نخست شد. وي در جمع خبرنگاران گفت؛ من آماده گفت وگو 
هستم تا بتوانيم با متحد كردن نيروهاي دموكراتيك كشور را به 
پيش ببريم. از طرف ديگر ويكتور يانوكوويچ رهبر حزب مناطق و 
از مخالفان اصلي دولت اوكراين، اعتماد اوكرايني ها نسبت به خود 

را نشانه نياز اوكراين به تغييرات دانست. 

وي افزود در صورت پيروزي در مرحله دوم انتخابات، اوكراين 
را مستقل و قدرتمند مي كند. از طرف ديگر كميته مركزي انتخابات 
واجدين  درصد   66 حدود  كرد  اعالم  (دوشنبه)  ديروز  اوكراين 
شركت  كشور  اين  يكشنبه  روز  انتخابات  در  دادن،  راي  شرايط 
كردند. در همين راستا هفته نامه آلماني اشپيگل با اشاره به نتايج 
نارنجي  انقالب  نوشت  اوكراين  در  جمهوري  رياست  انتخابات 
رسيده  راه  پايان  به  كشور  اين  جمهور  رئيس  و  خورده  شكست 
ويكتور  مبارزه  «آخرين  عنوان  با  گزارشي  در  «اشپيگل»  است. 
و  خورد  شكست  اوكراين  در  نارنجي  انقالب  نوشت  يوشنكو» 
مردم اين كشور از روياهاي خود بيدار شده اند. قهرمانان انقالب 
رئيس  يوشنكو»  «ويكتور  و  اند  شده  تفرقه  دچار  اكنون  نارنجي 
جمهور اوكراين بختي براي پيروزي مجدد در انتخابات ندارد. اين 
هفته نامه آلماني نوشت اكنون پس از پنج سال از انتخاب به عنوان 
رئيس جمهور، يوشنكو فردي شكست خورده است كه مردم نيز 
از وي نفرت دارند به طوري كه كمتر از پنج درصد از اوكرايني 
ها تمايل داشتند به او راي دهند و در مقابل «ويكتور يانوكوويچ» 
كه در سال 2004 توسط مخالفان به تقلب در انتخابات متهم شد، 
به  يوشنكو  نوشت؛  اشپيگل  است.  تر  محبوب  يوشنكو  از  اكنون 
كند،  ايجاد  جديد  شغلي  فرصت  ها  ميليون  بود  داده  وعده  مردم 
به  كشور  اين  پيوستن  براي  و  كرده  لغو  را  وظيفه  نظام  خدمت 
نيروهاي پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) و اتحاديه اروپا تالش كند 
كه نتوانست به هيچ كدام از اين اهداف دست يابد و اين در حالي 
است كه «يوليا تيموشنكو» هم پيمان وي نيز به رقيبي سرسخت 
اين  آلماني  نشريه  اين  شد.  تبديل  انتخابات  اين  در  يوشنكو  براي 
دوران  در  دموكراسي  تحقق  در  هايي  گام  كه  گرفت  نتيجه  طور 
واقع  در  اما  است،  شده  برداشته  نارنجي  انقالب  پيروزي  از  پس 

دموكراسي مورد نظر با شكست مواجه شد. 

وقتى دموكراسى 
را عالمت 

ممنوع مى زنند
منبع : نيويورك تايمز 
ترجمه : سارا معصومى

درست در روزهايى كه زلزله هائيتى همه فكر و ذهن باراك اوباما 
جوان را به خود مشغول كرده است،از عراق بوى خوشى به مشام 
نمى رسد. عراق دوباره عقب گرد را آغاز كرده است. نوعى عقب نشينى 
از همه آنچه كه تا كنون دولت نورى مالكى آن را پيروزى براى خود 
خوانده بود. عراق با مشكلى دست و پنچه نرم مى كند كه بى اغراق 
كردن  خارج  براى  متحده  اياالت  رئيس جمهورى  برنامه  مى تواند 
بن بست  به  را  ميالدى  سال 2011  تا  كشور  اين  از  خود  سربازان 
آغاز  قدمى  يك  در  عراق  كه  است  اين  آن،  از  بدتر  بفرستد.سناريو 

جنگ داخلى قرار دارد.

واپسين ساعات روز پنجشنبه بود كه كميسيون عالى انتخاباتى عراق 
پانصد  صالحيت  رد  خصوص  در  دادخواهى  و  عدالت  كميته  راى 

كانديدا شركت در اين انتخابات را تاييد كرد. اتهام آنها همكارى با 
حزب بعث بود، حزبى كه يادگارى تلخ از دوران ديكتاتورى صدام 
در  حضور  از  كه  نفره  پانصد  ليست  اين  ميان  در   . است  حسين 
قادر  عبدل  دفاع  وزير  نام  شدند  محروم  مارس  ماه  هفتم  انتخابات 
از  يكى  المطبق  مى خورد.  چشم  به  المطلق  صالح  و  العبيدى  جاسم 
سرشناس  ترين سياستمداران اهل تسنن در اين كشور است . مهلت 
قانونى براى تجديد نظر امروز به پايان مى رسد اما به نظر نمى رسد 

كه در ليست نهايى اعالم شده تغييرى حاصل شود .
مقام هاى حاضر در هر دو كميسيون را نورى مالكى نخست وزيرى 
اگر  بود  نخواهد  عجيب  شرايطى  چنين  در  مى كند.  منصوب  عراق 
آيا  كه  كند  مزه  مزه  ذهن  در  را  سوال  اين  عراق  در  عمومى  افكار 
نخست وزير شيعه در حال به حاشيه راندن رقباى خود در اندك 
فرصت باقى مانده به انتخابات است؟ المطلق به تنهائى حريفى قدر 
حال  در  كه  بخصوص  مى شود،  محسوب  مالكى  براى  كاركشته  و 
حاضر دست دوستى با اياد عالوى نخست وزيرى سابق و دشمن 
قسم خورده مالكى هم داده است. كسى براى اثبات اين ادعا مدركى 
محكمه پسند در اختيار ندارد و همه چيز در حد فرضيه است. اما در 
كشورى مانند عراق،فرضيه هم كم اهميت تر از واقعيت نيست. در اين 
ميانه برخى تحليل گران امريكايى كه حوادث عراق را از شش سال 
پيش تا كنون از نزديك دنبال كرده اند، انگشت اتهام خود را به سمت 
در  كوتاه مدت  دورانى  براى  كه  مردى   . كرده اند  دراز  چلبى  احمد 
زمان رياست جمهورى جورج بوش محبوب كاخ سفيد بود و اكنون 

رويايى نخست وزيرى و كنار زدن نورى مالكى را در سر دارد .

حقيقت دارد كه بسيارى از مردانى كه نام  آنها در ليست سياه قرار 
گرفته، زمانى عضو بعث بوده اند. اما عراق بيش از آنكه به تالفى و 
انتقام گيرى نيازمند باشد محتاج اتحاد و بازسازى سياسى است . 
هر گونه اعمال تحريم بايد با دليل و برهان و محافظه كارانه باشد. 
وزير دفاعى كه زمانى بعثى بوده اما در دهه نود عليه صدام حسين 
قيام مى كند و در زندان هاى ديكتاتور شكنجه مى شود، نمى تواند در 
اين  بر  عالوه  شود.  ناميده  غيرخودى  دموكراسى  تجربه  روزهاى 
و  مركزى  دولت  به  خود  وفادارى  سال  شش  همين  در  دفاع  وزير 

نوپا را نشان داده است .

در  عراق  به  متحده  اياالت  جانب  از  جديد  نيروهاى  اعزام  از  پيش 
بسيارى  تسنن،  اهل  بيدارى  شوراى  تشكيل  و  ميالدى  سال 2007 
از عراقى هاى سنى با ادعاى بروز تقلب در انتخابات از شركت در 
آن سرباز زدند. اين كناره گيرى اهل تسنن در نهايت منجر به تقسيم 
قدرت ميان شيعيان و كردها شد . نخستين چرخه براى فرستادن 
عراق به آغوش جنگ داخلى و اختالف هاى قومى و طايفه اى . پس 
اعالم  براى  تالش  و  متحده  اياالت  ميانجى گرى هاى  اما   2007 از 
تسنن  اهل  توانستند  شيعيان  و  داد  جواب  طرف  دو  ميان  آتش بس 
را قانع به حضور در قدرت و برخوردارى از حق مساوى با خود 
كنند. نتيجه هم حضور فعال اهل تسنن در انتخابات استانى ژانويه 
از  پس  عراق  در  سياست  با  آنها  آشتى  بى شك  بود.   2009 سال 
صدام حسين اصلى ترين عامل كاهش خشونت هاى فرقه اى و قومى 
و  سياسى  بازسازى  به  عراق  نياز  اما  نهايت  در   . بود  قبيله اى  و 
اقتصادى ،احزاب متفاوت شيعه را هم دچار شكاف كرد.در نتيجه در 
يك سال گذشته ،ساختار سياسى در عراق دگرگون شد. به گونه اى 
كه اهل تسنن، شيعيان و كردها دست به ائتالف با يكديگر زدند. اين 

اتئالف ها در نهايت جاى اختالف هاى اوليه را گرفتند.

اگر ممنوعيت حضور اين افراد در انتخابات تاييد شود، سخن گفتن 
عراقى ها  بى شك  بود.  خواهد  حشتناك  هم  آن  تبعات  خصوص  در 
به اين باور خواهند رسيد كه نورى مالكى و ديگر شيعيان حاضر 
مى كنند.  استفاده  انتخاباتى  ابزارهاى  بر  خود  تسلط  از  قدرت  در 
همزمان بسيارى از عراقى ها هم به يقين مى رسند كه ديگر هيچ وقت 
نمى توانند به چشيدن طعم قدرت در وطن خود فكر كنند. توسل به 

خشونت تنها راه پيش روى آنها خواهد بود . 
هم  عراق  از  امريكايى  سربازان  خروج  امكان  شرايطى  چنين  در 
وجود نخواهد داشت. البته هنوز سوت پايان بازى به صدا درنيامده 
است . عراقى ها هم از آن دست سياستمدارانى هستند كه در دقيقه 
نود نتيجه پيش بينى شده را تغيير مى دهند . عملكرد آنها در شش 
سال گذشته بر اين فرضيه صحت گذاشته اما بايد توجه داشت كه 
هربار هم امريكايى ها در اين ميان براى ممانعت از وقوع فاجعه اى 
ديگر وارد بازى شده اند . سفارت اياالت متحده در عراق از نخستين 
كردن  متقاعد  براى  ،تالش  انتخاباتى  كميسيون  راى  اعالم  ساعت 
شرايطى  در  كرد.  آغاز  را  پرونده ها  برخى  پس گيرى  به  كميته  اين 
كه واشنگتن تا پايان وقت ادارى امروز به داد رد صالحيت شده ها 
بسيار  اوضاع  رساندن  سامان  و  سر  به  موعد  اين  از  پس  نرسد، 

سخت خواهد بود . 
همه بايد در كاخ سفيد براى مقابله با سقوط مجدد عراق تالش كنند. 
هيل  كريستوفر  تا  رئيس جمهور  آقاى  اول  معاون  بايدن  جوزف  از 

سفير واشنگتن در بغداد و حتى شخص رئيس جمهور. 
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  دستگيري 13 تن از اعضاي 
احتمالي القاعده در تركيه  

 
پليس تركيه از دستگيري 13 تن از اعضاي احتمالي القاعده در 
اين كشور خبر داد. به گزارش روزنامه «برلينر مورگن پست»، 
اين افراد مجهز به اسلحه و تجهيزاتي براي توليد مواد منفجره 
بوده و كارت شناسايي جعلي به همراه خود داشتند. پليس تركيه 
دستگيرشدگان  ميان  در  نيز  گروه  اين  رهبر  داد  گزارش  نيز 
وجود دارد. بنا بر گزارش ها، مقامات كشور تركيه روز دوشنبه 
نيز در آدانا، واقع در جنوب تركيه 20 مظنون به يكي از شاخه 
هاي نظامي شبكه القاعده را بازداشت كرده و مقاديري سالح و 
مهمات از آنها كشف كرده بودند. گفته مي شود در ماه سپتامبر 
عليه  را  تهديدهايي  القاعده  دو  شماره  فرد  الظواهري»  «ايمن 
تركيه كه فرماندهي نيروهاي ناتو در كابل را در اختيار گرفته 

مطرح كرده بود.   

حمله هوايي يمن به مواضع 
القاعده  

 دولت يمن به منظور هدف قرار دادن خانه عايض الشبواني يكي 
از رهبران القاعده يمن كه چند روز پيش گفته شد كشته شده 
است به منطقه مارب در شرق اين كشور حمله كرد. به گزارش 
شبكه الجزيره در اين حمله هوايي به يك مزرعه آسيب رسيد 
و يك منزل ويران شد اما با وجودي كه خبري از كشته شدن 
رهبر القاعده نيست گفته مي شود نيروهاي شبه نظامي نيز به 
طرف اين هواپيما آتش گشوده اند. شايان ذكر است روز جمعه 
گذشته دولت صنعا اعالم كرد الشبواني را به همراه پنج تن ديگر 
از اعضاي القاعده در يمن به قتل رسانده است اما اين خبر دو 

روز بعد از سوي منابع نزديك به القاعده تكذيب شد.  

سيستم  در  بازنگري  كرزي   

امنيتي كابل را خواستار شد  
 

داد  نشان  كه  افغانستان  پايتخت  در  مرگبار  حمالت  از  پس 
اين  جمهور  رئيس  است،  پذير  آسيب  شهر  اين  دفاعي  تمهيدات 
كشور دستور داد تدابير امنيتي در اين شهر مورد بازنگري قرار 
گيرد. به گزارش ايسنا حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان از 
روساي قواي امنيتي كشور خواست توضيح دهند چگونه شبه 
كاخ  ورودي  درهاي  پشت  به  را  خود  جنگ  توانستند  نظاميان 
رياست جمهوري در كابل برسانند. براساس گزارش خبرگزاري 
فرانسه، بعد از حمالت سنگين شبه نظاميان به ساختمان هاي 
دولتي و تجاري در كابل، نيروهاي امنيتي به حالت آماده باش 
درآمدند. حمالت روز دوشنبه شديدترين حمالت طي يك سال 

گذشته از سوي طالبان محسوب مي شود.  

511 كانديداي عراقي از مشاركت 
در انتخابات منع شدند  

 
نام  اعالم  با  عراق  پارلمان  عدالت  و  دادخواهي  كميته  رئيس 
شده  منع  پارلماني  انتخابات  در  مشاركت  از  كه  هايي  نامزد 
اند تاكيد كرد اين نامزد ها مي توانند تنها تا سه روز اعتراض 
حسن  فالح  ايسنا  گزارش  به  كنند.  اعالم  مساله  اين  به  را  خود 
شنشل نماينده فراكسيون صدر در پارلمان عراق، در گزارشي 
به پارلمان درخصوص اسامي نامزد هايي كه از مشاركت در 
انتخابات پارلماني منع شده اند تاكيد كرد؛ برخي از اين نامزد 
ها به سازمان هاي سركوبگر حكومت گذشته از جمله فدائيان 
 182 آنها  تعداد  كه  داشتند  گرايش  اطالعات  سازمان  و  صدام 
كانديداست. وي افزود؛ 216 بعثي نيز جزء كانديداهايي هستند 

كه از مشاركت در انتخابات منع شده اند.  

انتخاب نخست وزير موقت گينه  
تحت  كشور  اين  كردن  خارج  هدف  با  پيمان  يك  تحت  گينه 
حاكميت نظاميان از 13 ماه بحران سياسي و حقوق بشر، ژان 
به  كرد.  منصوب  موقت  وزير  نخست  عنوان  به  را  دور  ماري 
غربي  كشور  اين  هدايت  71ساله  دور  وظيفه  ايسنا  گزارش 
آينده  ماه  شش  در  جمهوري  رياست  انتخابات  سمت  به  آفريقا 
از  پس  خود  مسير  از  شده  خارج  دموكراتيك  دولت  احياي  و 
ژنرال  سخنگوي  چريف  ادريس  است.   2008 دسامبر  كودتاي 
سكوبا كوناته رهبر موقت خونتاي گينه گفت؛ ژان ماري دوًر به 
عنوان نخست وزير منصوب شده است. وي گفت كوناته اواخر 
روز سه شنبه با امضاي حكمي انتصاب دوًر را نهايي كرد. يك 
منبع نزديك به خونتاي گينه گفت كوناته و موسي ادريس كامارا 
حال  در  گذشته  ماه  نافرجام  ترور  از  پس  كه  گينه  رژيم  رهبر 
نخست  عنوان  به  دوًر  انتخاب  با  مشترك  طور  به  است  بهبود 

وزير موافقت كرده اند.  

آمريكايى ها باز به 
جمهوريخواهان رو آوردند

 

اسكات براون جمهورى خواهان با كسب حداكثر آراء كرسى كندى را 
تصاحب كرد.

گذشته  سال  كه  كندى  جان ادوارد  خالى  كرسى  كسب  براى  رقابت 
درگذشت، سرانجام با پيروزى اسكات براون،نماينده جمهوريخواه پايان 

يافت. 
اسكات براون، كانديداى حزب جمهورى خواه آمريكا در رقابت براى به 
دست آوردن كرسى ايالت ماساچوست در سناى آمريكا كه در پى مرگ 

ادوارد كندى خالى مانده بود، پيروز شده است.
پيروزى براون، نماينده جمهوريخواه اين شائبه را در ميان تحليل گران 
ايجاد كرد كه انتخاب يك جمهوريخواه براى كرسى كندى دمكرات، پاسخ 
بوده  سال  يك  طول  در  اوباما  ناموفق  سياست هاى  به  مردم  اعتراض 

است.
آمريكايى ها  از  نيمى  تقريبا  كه  آنجايى  از  معتقدند  سياسى  تحليلگران 
فكر مى كنند اوباما به وعده هاى خود در مبارزات انتخاباتى عمل نكرده، 
رقابت سه شنبه در ماساچوست همه پرسى درباره عملكرد يك سال اول 

رياست جمهورى وى تلقى مى شود.
منابع آمريكايى اعالم كردند كه با شمارش بخشى از آرا و پس از آنكه 

مشخص شد، براون با فاصله قابل توجهى پيش است، مارتا كوكلى از 
حزب دموكرات اذعان به شكست كرد. 

شكست كوكلى ضربه اى مهم به باراك اوباما، رئيس جمهورى آمريكا به 
حساب مى آيد چرا كه برنامه او براى اصالح نظام بهداشتى را با مانعى 

مهم مواجه مى كند. 
شايد بتوان طرح ها و لوايح اوباما در بخش دولتى و عدم موفقيت وى 
در جلب رضايت شهروندان را دليل اصلى شكست دمكرات ها دانست.اما 
اين نكته را نيز فراموش نكنيم كه وضعيت اقتصادى آمريكا تا پيش از 
روى كار آمدن به دليل سياست هاى يكجانبه گرايانه بوش نيز دستخوش 

تنش هاى مالى و اقتصادى بوده است.
با  اكثريت  از  را  دموكرات  خود،حزب  پيروزى  اين  با  جمهورى خواهان 
60 كرسى ساقط كردند،به اين ترتيب به نظر مى رسد چشم انداز تصويب 
اليحه اصالح نظام بهداشتى بسيار دشوارتر و اوباما براى جلب رضايت 

جمهوريخواهان نيز بايد تالش فراوانى را از خود به نمايش بگذارد.
داخلى  سياست  زمينه  در  هدف  مهمترين  اجتماعى  ساختارهاى  اصالح 

اوباما بود كه در نخستين سال رياست جمهورى دنبال مى كرد. 
امرى  دموكرات ها  براى  بايد  كرسى  اين  سر  بر  رقابت  كه  گفته شده 
سه  ماساچوست  در  حزب  اين  اعضاى  شمار  كه  چرا  است  تشريفاتى 
برابر جمهورى خواهان است و كرسى مزبور براى بيش از نيم قرن در 

اختيار خانواده كندى بوده است. 
باراك اوباما پيش از برگزارى انتخابات به بوستون رفت تا به مبارزات 

كوكلى جان بخشد كه خود نشانه نگرانى فزاينده كاخ سفيد بود.
گفته شده كه براون ابراز اميدوارى كرده كه هر چه زودتر مراسم تحليف 

او براى اشغال كرسى برگزار شود. 
نشان  نظرسنجى ها  اين كه  به  توجه  با  كه  معتقدند  سياسى  تحليل گران 
مى دهد، تقريبا نيمى از آمريكايى ها فكر مى كنند اوباما به وعده هاى اصلى 
خود در مبارزات انتخاباتى عمل نكرده، رقابت سه شنبه در ماساچوست 

به عنوان رفراندومى در مورد عملكرد يك سال اول او تلقى مى شود.
ماساچوست  ايالت  ارشد  سناتور  ادوارد كندى،  است  يادآورى  به  الزم 
و از اعضاى ارشد حزب دموكرات آمريكا كه به بيمارى سرطان مغزى 

مبتال بود در 26 اوت 2009 (4 شهريور) درگذشت.
از ادوارد كندى، كه در انتخابات سال گذشته رياست جمهورى آمريكا 
به طور كامل از باراك اوباما حمايت كرد، به عنوان يكى از نمايندگان 
ليبرال سناى آمريكا نام برده مى شد كه در تدوين و تصويب تعدادى از 
و  درمانى  خدمات  هاى  زمينه  در  خصوص  به  اجتماعى،  مهم  طرح هاى 

حمايت از سالمندان، مشاركت داشت.
جمهورى خواهان  به  كندى  كرسى  كردن  واگذار  با  اوباما  بدين ترتيب 

اولين ناكامى را در سال اول رياست جمهورى خود ثبت كرد.

تقويت همكاري هاي 
امنيتي امريكا و هند  

 
 به گزارش رويترز، «رابرت گيتس» وزير دفاع امريكا كه به هند 
وقوع  صورت  در  گفت؛  خبرنگاران  جمع  در  است  ه  كرد  سفر 
حوادثي همانند حمله تروريستي سال گذشته بمبئي، هند ممكن 
است خويشتنداري خود در برابر پاكستان را از دست بدهد و 
سبب  و  كرده  سوءاستفاده  وضعيت  اين  از  نيز  نظاميان  شبه 
در  امريكا  دفاع  وزير  شوند.  كشور  دو  اين  ميان  جنگ  آغاز 
ادامه با جانبداري از هند گفت؛ فكر مي كنم غيرمنطقي نباشد كه 
تصور كنيم صبر هند در اين گونه موارد محدود است. وي در 
همين حال خويشتنداري هند را در رابطه با حمالت تروريستي 
بمبئي تحسين كرد و گفت؛ هند موفق شده تنش ها با پاكستان 
را در سطح قابل كنترل نگه دارد. رابرت گيتس كه پيش از سفر 
خود به دهلي نو نيز در هواپيما با خبرنگاران صحبت مي كرد، 
اظهار داشت؛ رهبران هندي به خوبي توانستند پس از حمالت 
را  شرايط  گذاشت،  برجاي  كشته   166 كه  بمبئي  تروريستي 
تحت كنترل درآورند. هند مسووليت حمالت تروريستي بمبئي 

را متوجه گروه شبه نظامي لشگر طيبه در پاكستان دانسته و 
خواستار افزايش تالش هاي دولت پاكستان جهت مبارزه با اين 
شبه نظاميان شده است. رابرت گيتس در سفر خود به هندوستان 
با مانموهان سينگ نخست وزير، اس ام كريشنا وزير خارجه 
و اي كي آنتوني وزير دفاع هند ديدار و گفت وگو كرد. گيتس 
پيش از سفر خود گفته بود هند و امريكا با تهديدي مشترك از 
هر  بود  مواجه هستند. گيتس گفته  سوي شبه نظاميان افراطي 
حمالت  وحشتناك  انساني  هاي  هزينه  به  خوبي  به  كشور  دو 
با  كشور  دو  هاي  دولت  اين  از  پيش  هستند.  واقف  تروريستي 
گسترش همكاري ها درخصوص به اشتراك گذاشتن تاكتيك ها 
و اطالعات عليه تهديدهاي تروريستي موافقت كرده بودند. دو 
طرف همچنين توافق كرده بودند در متالشي ساختن شبكه هاي 
سخنگوي  شموان  مائورين  كنند.  همكاري  نظاميان  شبه  مالي 
وزارت دفاع امريكا در حاشيه سفر گيتس اظهار داشت؛ هدف ما 
تقويت اهميتي است كه براي مناسبات دوجانبه با هند به عنوان 
يك قدرت جهاني در حال ظهور قائل هستيم. شموان خاطرنشان 
كرد؛ ما درخصوص راه هاي تعميق روابط فعلي و حوزه هاي 
جديد تجارت و همكاري، گفت وگو خواهيم كرد. سفر سه روزه 
گيتس نخستين سفر وي به هند در دو سال گذشته و همچنين 
سفر  از  پس  هند  به  اوباما  دولت  ارشد  مقام  يك  سفر  اولين 

مانموهان سينگ به واشنگتن در ماه نوامبر بود. 

دنياى اينترنتى  هفته نامه پرشين

يك پنجره  هزار رنگ
زود! دير هم هست

www.persianweekly.co.uk
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

مشكالت جهانى 
راهكارهاى 

جهانى مى طلبد
دريا موتلو
كارشناس مسائل اقتصادى تركيه
مترجم: آيدين فرنگى

وابستگى  شدن  كوچك تر  اين  و  مى شود  كوچك تر  رفته  رفته  دنيا 
كشورها به يكديگر را بيشتر مى كند. اكنون زمان آن رسيده كه براى 
اينصورت  غير  در  چراكه  بيابيم؛  جهانى  راه حل هاى  مشكالت مان 

كارى از پيش نخواهيم برد. 
جهان ديگر جايى نيست كه با تصميمات چند يا حتى 20 كشور اداره 

مشكالتش  پاسخگوى  نمى تواند  تنهايى  به  كشورى  هيچ  و  شود 

به  بيشتر  چه  هر  را  ما  همه  مى ناميم  «جهانى شدن»  آنچه  باشد. 
يكديگر وابسته تر كرده و اين وابستگى مدام در حال افزايش است. 
فاينانس**  سيستم  از  برآمده  اقتصادى  بحران  شرايطى  چنين  در 
و  جست وجو  مى كند  ايجاب  جهانى  مساله  يك  عنوان  به  بين الملل 

ارائه راهكارهاى جهانى را مد نظر قرار دهيم. 

خصوص  به   Global Witness غيردولتى  سازمان  گذشته  ماه 
رابطه  نوع  و  اسامى  از  اروپايى،  كشورهاى  توجه  جلب  براى 
نهادهاى فاينانس خصوصى بين المللى  پرده برداشت كه با صاحبان 
موسسه هاى  از  بسيارى  هستند.  مراوده  حال  در  آلوده  ثروت هاى 
مورد اشاره در گزارش مذكور، ضمن فعاليت در عرصه جهانى، در 
مناطق اصلى خود از شهرت بيشترى نيز برخوردارند. اين نهادها به 
صاحبان ثروت هاى آلوده كمك مى كنند تا آنها بتوانند مبالغ بسيار 
هنگفتى را از كشور خود خارج و به سوى سرزمين هايى كه «بهشت 

مالياتى» محسوب مى شوند سرازير كنند. 

به عنوان مثال و بر اساس تخمين ها، پول كثيف خارج شده از قاره 
آفريقا در طول يك سال به حدود 500 ميليارد دالر مى رسد. بهشت 
حاصل  درآمدهاى  از  آنها  در  كه  مى گويند  كشورهايى  به  مالياتى 
كشورها  اين  و  مى شود  دريافت  اندكى  بسيار  ماليات  فاينانس،  از 
خدمات  ارائه  به  جنگ ساالر  و  ظالم  مستبد،  حاكمان  براى  عمل  در 

مى پردازند. 

باز  كسانى  روى  به  فقط  حال  عين  در  مالياتى  بهشت هاى  دروازه 
سطح  در  باشند.  داشته  معين  حد  يك  از  باالتر  درآمدى  كه  است 
فاينانس،  درآمدهاى  بر  شده  بسته  ماليات  عام،  صورت  به  جهانى 
از  حاصل  درآمدهاى  از  شده  اخذ  ماليات  اما  درصد،  ده  حدود 
كار(دسترنج) نزديك به 30 تا 40 درصد است. به دليل اينكه فعاالن 
عرصه فاينانس از پس انداز باالترى برخوردار هستند، مى توانند از 
مواهب بهشت هاى مالياتى بهره مند شوند، ولى طيف توليدكنندگان 
به دليل نداشتن ثروت اوليه الزم از امكان دسترسى به بهشت هاى 
مالياتى محروم مى مانند. چنين وضعيتى رفته رفته شكاف بين فقير 
آسيب هاى  فقر،  افزايش  كه  است  آشكار  مى كند.  بيشتر  را  غنى  و 
مساله  فقر  افزايش  با  داشت.  خواهد  همراه  به  ديگرى  اجتماعى 
فرزندان شان  فرستادن  جاى  به  خانواده ها  مى آيد،  پديد  گرسنگى 
به مدرسه ترجيح مى دهند آنها را سر كار بفرستند و بدين ترتيب 

مساله «كودكان كار» پديد مى آيد. 

ميليون ها انسان به دليل فقر در بدترين شرايط و با ناديده گرفتن 

عزت نفس شان به كار مى پردازند. افزايش تعداد افراد آموزش نديده 
ميزان  افزايش  هم  و  مى شود  منجر  مهاجرت  مساله  به  هم  فقير،  و 
معموال  كه  مواردى  وضعيتى  چنان  در  مى آورد.  پى  در  را  جرائم 
هستند،  گريبان  به  دست  آنها  با  كمترتوسعه يافته  كشورهاى 
توسعه يافته  كشورهاى  از  سر  مهاجران»  «مساله  صورت  به 
از  كه  هستيم  روبه رو  مسائلى  با  ابتدا  ما  واقع  در  درمى آورد. 
تاثير  تحت  با  سپس  و  گرفته اند  نشات  توسعه يافته  كشورهاى 
پى  در  را  جديدى  مسائل  كمترتوسعه يافته،  كشورهاى  دادن  قرار 
ابتدايى  منشا  به  مهاجرت،  مساله  همراه  به  آخر  دست  و  مى آورند 

خود بازمى گردند. 

آيا مى دانيد در مقطع بروز بحران غذايى  كه عقيده بر اين بود ناشى 
شركت هاى  شركت ها،  سودآورترين  است،  غذايى  مواد  كمبود  از 
توسعه يافته  كشورهاى  در  مراكزشان  كه  بودند  غذايى اى  صنايع 
قرار داشت؟ بسيارى از كشورهايى كه اكنون مردم شان با مساله 
گرسنگى روبه رو هستند، پيش از آشنايى با سياست هاى صندوق 
بين المللى پول جزو كشورهاى صادركننده غذا به حساب مى آمدند. 
صندوق بين المللى پول توافق بر سر «برنامه اقتصادى» را در دهه 
80 سال هاى 1900 شرط اعطاى اعتبار به كشورها قرار داده بود. 
البته اين صندوق شرط ها متفاوتى را پيش روى كشورها مى گذارد. 
صندوق بين المللى پول سال ها پيش با هدف كمك به تامين اعتبار 
الزم براى بازپرداخت بدهى كشورهايى كه اكنون با مساله گرسنگى 
دست و پنجه نرم مى كنند، توليد محصوالت پرسودتر كشاورزى را 

جزو شروط پيشنهادى خود اعالم كرد.

 بسيارى از كشورهايى كه اين شرط را پذيرفتند با دست برداشتن 
چاى  مثل  موادى  توليد  به  آرد،  و  برنج  چون  محصوالتى  توليد  از 
پرداختند.  جديد  محصوالت  صادارت  به  و  آورده  روى  قهوه  و 
وضعيت مذكور سبب شد ميزان توليد مواد غذايى در اين كشورها 
– كه روزگارى صادركننده به حساب مى آمدند- كاهش يافته و آنها 
به  ديگرسو  از  بگيرند.  قرار  غذا  واردكنندگان  رديف  در  سرانجام 
محض آغاز واردات مواد غذايى توسط توليدكنندگان سابق، قيمت 
اين مواد با افزايش مواجه شد. كوتاه سخن اينكه، بى اعتنا به مقوله 
درآمدن  زانو  به  پول  بين المللى  صندوق  نادرست  راهبردهاى  نيت، 

بسيارى كشورها را در عرصه اقتصادى به همراه داشته است. 

همه جا موسسه هاى فاينانس خصوصى را به عنوان مسوول بحران 
جهانى اقتصاد معرفى مى كنند. اين موسسه ها نقش روشنى نيز در 
انتقال «پول هاى كثيف» از آفريقا و سرزمين هاى 

روسيه، توپولف را از دور 
خارج كرد

تمامى  روسيه،  هواپيمايى  شركت  بزرگ ترين 
هواپيماهاى توپولف 154 خود را از دور خارج 

كرد. 

به گزارش ايسنا، بيش از 40 سال توپولف هاى 
وظيفه  روسيه،  هوايى  خطوط  در  روسى   154
را  بين المللى  و  داخلى  مسافران  جابه جايى 
به عهده داشتند؛ اما به دليل فرسودگى و حوادث 
مختلفى كه براى اين هواپيما در چند سال گذشته 
بزرگ ترين  عنوان  به  ايرفلوت  آمد،  وجود  به 
شركت هواپيمايى روسيه تصميم گرفت تا تمامى 

اين هواپيماها را از رده خارج كند. 

را   A  320 ايرباس  هواپيماهاى  اكنون  روسيه 
جايگزين توپولف هاى 154 كرده است.
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دفتر مركزى لندن:

نگرانى درمورد چين و ميزان 
ذخاير، قيمت نفت را كاهش داد

چهارشنبه  روز 
مبنى  پيش بينى  درميان 
ناخوشايند  برگزارش 
نفت  ذخاير  ميزان 
از  نگرانى  و  آمريكا 
بيشتر  محدوديت 
قيمت  چين  در  وام دهى 
نفت به كمتر از 78 دالر 

رسيد.
در معامالت الكترونيكى 
بهاى  نيويورك  بورس 
تحويل  براى  خام  نفت 

پايان  در  رسيد.  بشكه  هر  در  دالر   39/77 به  و  يافت  كاهش  فوريه  ماه  در 
معامالت روز سه شنبه ارزش قراردادها با 02/1 دالر افزايش در رقم 02/79 

دالر ثابت شد. 
مى گويد  گرتز  پوروين اند  مشاوره  مركز  در  انرژى  تحليل گر  شام  ويكتور 
ميانگين  شاخص  درصدى   1/1 رشد  از  نفت  قيمت  سه شنبه  روز  «افزايش 
صنعتى داوجونز ناشى شد. اما بازار نفت ضعيف باقى مانده است. درمورد 
افزايش قيمت نفت اغراق شده است و شاهد كاهش قيمت خواهيم بود چراكه 
پيش بينى مى شود گزارش هفتگى دولت آمريكا نشان دهد ميزان ذخاير نفت 

افزايش داشته است.»

نشانه ناخوشايند ديگر براى بازار نفت سقوط بورس هاى آسيايى به دليل اين 
خبر بود كه دولت چين به بانك ها دستور داده است وام دهى را در روزهاى 
باقى مانده از ماه ژانويه متوقف كنند. اين امر نگرانى ها را افزايش داد مبنى 
است  ممكن  نفت  براى  كشور  اين  تقاصاى  و  چين  اقتصادى  بهبود  كه  براين 

تضعيف شود.

در ديگر معامالت بورس نيويورك براى ماه فوريه قيمت نفت كوره به 01/2 
دالر در هر گالن رسيد. بنزين 03/2 دالر در هر گالن معامله شد و قيمت گاز 
طبيعى به55/5 دالر در هر 1000 پاى مكعب رسيد. در لندن نفت خام برنت 

براى تحويل در ماه مارس 35/76 دالر در هر گالن معامله شد. 

برترين كشورهاى دنيا در زمينه 
اينترنت پرسرعت

جديدترين گزارش منتشره از سوى شركت مونيتوركننده وب Akamai نشان 

داد شهرها و كشورهاى بيشترى در جهان از سرعت هاى اتصال به اينترنت 
سريع تر برخوردار مى شوند. 

ماهه  سه  در  جهانى  سرور  شبكه هاى  بررسى  به  كه  گزارش  اين  يافته هاى 
فهرست 10  در  موجود  كشورهاى  بيشتر  است  حاكى  پرداخته،  سوم 2009 
كشور برتر كارآمدى اينترنت، نسبت به سه ماهه دوم شاهد افزايش متوسط 
18 درصدى در سرعت اتصال بوده اند. كره جنوبى با 29 درصد افزايش در 
سرعت اتصال و رسيدن آن به 6/14 مگابيت در ثانيه در صدر باالترين بهبود 
بود، در حالى كه ايرلند با 26 درصد افزايش و رسيدن سرعت اتصال اينترنت 

به 3/5 مگابيت در ثانيه، به دليل بيشترين بهبود در مكان دوم جاى گرفت. 
آمريكا نتوانست جزو اين فهرست باشد و با 8/1 درصد افزايش و رسيدن به 
سرعت اتصال متوسط 9/3 مگابيت در ثانيه در مكان هيجدهم قرار گرفت، اما 
برخى از كشورها مانند رومانى، سوئد و جمهورى چك شاهد كاهش سرعت 
اتصال در نيمه سوم 2009 نسبت به نيمه قبلى بودند؛ با اين همه بر مبناى 
شاهد  برتر  كشور   10 فهرست  در  حاضر  كشورهاى  تمامى  سال،  به  سال 
افزايش سرعت بودند. به اين ترتيب كره جنوبى با سرعت اتصال 6/14 مگابيت 
آن  به دنبال  و  است  جهان  در  باند  پهناى  سرعت  سريع ترين  داراى  ثانيه،  در 
ژاپن با سرعت اتصال 9/7 مگابيت در ثانيه، هنگ كنگ با سرعت 6/7 مگابيت 
در ثانيه، رومانى و سوئد با سرعت 2/6 و 7/5 مگابيت در ثانيه و ايرلند با 

سرعت 3/5 مگابيت در ثانيه قرار گرفتند.

دنياى  مى كنند.  ايفا  مالياتى  بهشت هاى  به  مشابه 
غنى  و  فقير  بين  شكاف  افزايش  باعث  فاينانس 
به رغم  و  شد  گفته  آنچه  به رغم  اما  مى شود. 
فاينانس  موسسه هاى  انكار  غيرقابل  مسووليت 
اين  كنترل  جاى  به  اقتصادى،  بحران  ايجاد  در 
از  يافتن  رهايى  هدف  با  همچنان  موسسه ها، 
آنها  سوى  به  پول  شدن  سرازير  بحران،  باتالق 

ادامه دارد. 

نه  مذكور  مساله  بى ترديد  كرد؟  بايد  چه  اكنون 
كشورهاى  مساله  نه  و  است  آفريقا  قاره  مساله 
كمترتوسعه يافته. امر مورد بحث يك مساله جهانى 
است. عالوه  بر اين مساله مورد گفت وگو به قدرى 
پيچيده است كه صرفا با مواردى مثل بحران غذا 
يا بحران اقتصادى قابل تشريح نيست. نه هيچ يك 
و  هستند  حل  قابل  تنهايى  به  يادشده  مسائل  از 
نه هيچ كشورى به تنهايى خواهد توانست بر اين 
مشكالت غلبه كند. حتى اجماع 20 كشور هم راه 
به جايى نخواهد برد. همه ممالك جهان بايد گرد 
شناسايى  از  پس  متفاوت  شكلى  به  و  بيايند  هم 

همه مشكالت، به راه حل هايى مشترك برسند. 

فاينانس  سيستم  دوباره  بازسازى  اينجا  در 
بين الملل؛ شناخته شدن حق غذا به عنوان يكى از 
بالطبع  و  انسان ها  اوليه  حقوق  به  مربوط  موارد 
تعيين  غذايى؛  مواد  تجارت  براى  نظامنامه   تعيين 
افزايش  بالطبع  و  مالياتى  جهانى  نظامنامه هاى 
از  حاصل  درآمدهاى  از  شده  اخذ  ماليات هاى 
درآمدهاى  ماليات  بر  كاهش  اعمال  يا  فاينانس 
در  تسويه  دسترنج و دست آخر اعمال  ناشى از 
ساختار بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را 

جزو راهكارهاى پيشنهادى عرضه مى كنم.

** در مواقعى كه فروشنده كاال حاضر به قبول 
خريدار  و  نمى شود  مدت دار  اسنادى  اعتبار 
اعتبار  افتتاح  به  قادر  نقدينگى  فقدان  خاطر  به 
اسنادى نيست، معموال خريدار از يك شركت مالى 
وجه  و  شود  معامله  وارد  كه  مى كند  درخواست 
بهره  و  كند  پرداخت  نقدا  فروشنده  به  را  معامله 

بگيرد. اين موسسات را فاينانس مالى مى گويند.

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

درآمد 11ميليارد 
دالرى چين از طريق 
ارائه خدمات آنالين

حدود  ميالدى  گذشته  سال  چينى  شركت هاى 
11ميليارد دالر از طريق ارائه خدمات در اينترنت، 

درآمد كسب كردند. 

به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، «كوا 
جانبو»، يك كارشناس مسائل اينترنتى گفت: درآمد 
شبكه هاى اينترنتى در چين از طريق ارائه تبليغات، 
بازى و سرگرمى، خريد و ديگر خدمات با افزايش 
بيش از 30 درصد نسبت به سال گذشته به 74.3 
ميليارد ين (معادل 11 ميليارد دالر) رسيده است. 

چين  در  آنالين  درآمدهاى  كه  كرد  پيش بينى  وى 
به 112.3 ميليارد ين در سال جارى و به 273.4 

ميليارد ين در سال 2013 برسد. 

طى جديدترين گزارش منتشر شده توسط شبكه 
كشور  اين  چين،  در  اينترنت  اطالعات  مركزى 
بيش از 384 ميليون كاربر اينترنتى دارد و داراى 

بيشترين جمعيت آنالين در جهان است. 

تا اواخر ماه ژانويه سال 2009، تعداد خريدهاى 
آنالين در چين به رقم 87.88 ميليون ين رسيد، و 
از هر چهار چينى يك تن خريد خود را به صورت 

اينترنتى انجام مى دهد.
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جيمز كامرون درباره آواتار مي گويد: 

نقطه عطف مانند 
ماتريكس 

ترجمه: روشا جهانداري 

«راحت باش دوست من، ادامه بده، من كامال در خدمتت هستم» 
اينها اولين كلمات جيمز كامرون است و من بايد لبخند مي زدم 

در حالي كه سواالت زيادي در ذهنم انباشته بود. 
در واقع تازه از ديدن 35 دقيقه از پيش نمايش فيلم برگشته 
بودم و راستش را بخواهيد كامال شگفت زده شده بودم. آنچه 
من ديدم حتي نصيب طرفداران پروپا قرص فيلم هم نشده بود 
هم  فيلم  بندي  پايان  از  آگاهي  شامل  شانسي  خوش  اين  كه 

مي شود (نگران نباشيد آن را فاش نمي كنم!) 
اين بخش اول مصاحبه ما با برنده جايزه اسكار، «كامرون» 

است؛ فيلمساز 54 ساله كانادايي  
شگفت انگيز  و  جذاب  جدا  جديدت!  فيلم  به خاطر  تبريك  جيم! 
است و مشتاقم كه نسخه كامل آن را ببينم و حتي بيشتر ازآن 

دوست دارم با تو در موردش حرف بزنم. 
دوست  را  فيلم  كه  خوشحالم  واقعا  متشكرم،  خب!  بسيار 
مدت  ما  مي كشيم؛  را  انتظارش  كه  است  چيزي  اين  داشتيد، 
زيادي است كه روي اين پروژه كار مي كنيم و آنچه مي خواهم 
و  آمده  خوششان  فيلم  از  تماشاگران  كه  است  اين  بشنوم 

طبيعتا از عكس العمل شما هم خرسندم. 
عظيم  ويژه  جلوه هاي  با  فيلمي  با  كه  است  بخش  اميد  خيلي 
كميك،  كتاب  پرفروش،يك  نوول  يك  براساس  كه  روبه روييم 
يك شخصيت عروسكي يا يك شوي تلويزيوني قديمي ساخته 
نشده، اتفاقي كه اين روزها به ندرت رخ مي دهد، مي توانيم به 
تماشاي اين فيلم بنشينيم بي آنكه از چگونگي سير داستان و 

تطور شخصيت ها 
با خبر باشيم. 

اين موضوع هم يكي از بزرگ ترين امتيازات فيلم است و هم 
مي تواند نقطه ضعفي بالقوه باشد. در اين اثر ما هيچ عالمت 
آن  مجبوريم  ما  نداريم،  شده اي  تعريف  پيش  از  ارزش  و 
منتظر  كه  طرفداراني  براي  آواتار  كنيم.  ايجاد  خود  را  ارزش 
اكران فيلم هستند مي تواند معني اي داشته باشد اما براي بقيه 
به  اميدواريم  ما  و  است  بي مفهوم  كلمه اي  جامعه  درصد   99
كلمه  بگويم  نبايد  من  واقع  در  كنيم.  منتقل  را  مفهوم  اين  آنها 
شده  تعريف  پيش  از  عالمات  و  مفاهيم  حيطه  در  بي مفهوم، 
نمي گنجد و حتي ممكن است يك ديد منفي درباره آن وجود 
را  يك شنبه  صبح  كارتون  مردم  باشد  يادتان  باشد،  داشته 
بهتر از اين فيلم خاص در ذهن دارند. از طرف ديگر اين نكته 
مي تواند بزرگ ترين حسن فيلم در طوالني مدت نمايش باشد. 
با  را  بزرگ  پرفروش  فيلم هاي  اين  كه  است  زيادي  مدت  ما 
حقوق انحصاري ديده ايم مثل جنگ ستارگان و هري پاتر كه 
نوع خاصي از حس رضايت را در ما ايجاد مي كنند بابت اينكه 
يا  شوك  امكان  اما  برسيم  قراراست  چيزي  چه  به  مي دانيم 
نيست.  همراه  كار  سبك  اين  و  فيلم ها  اين  با  جديدي  حادثه 
االن مدت ها از زماني كه چيزي ما را به يك سفر دعوت كرد 
مي گذرد، چيزي كه يقه ما را گرفت، ما را به بيرون از در كشيد 

و به سفري از شگفتي ها برد. 
سريعا ماتريكس به ذهن خطور مي كند... 

بله، اين مثال بسيار خوبي است، ما هيچ راهي براي دانستن 
اينكه موضوع و غايت فيلم چيست نداشتيم و همين باعث شد 

به راحتي همسفر آن فيلم شويم. 
و مانند ماتريكس اين فيلم هم نمايشگر يك تجربه فراگيراست. 
دنياي موجودات ناشناخته غيرزميني به همراه تكنولوژيي كه 
بزرگ  فيلمي  به  را  آن  برديد  به كار  داستان  بيان  براي  شما 

تبديل مي كند. 
داستان ما بسيار بر پايه شخصيت ها بنا شده؛ شما در كنار 
جيك همسفرش مي شويد. اين سفر با جزئيات زياد و بسيار 
نزديك به جيك آغاز مي شود، يعني در آپارتمانش و در كنار 
او و همچنان كه داستان پيش مي رود فيلم هم در ديد و فضا 

گسترش پيدا مي كند. 
رسيدم،  نيستي»  كانزاس  تو  ديگه  «تو  جمله  آن  به  وقتي 
دنياي  به  اصلي  كاراكتر  كه  جايي  آن  نزنم  لبخند  نتوانستم 
فيلم  بيگانگي  عجيب  حس  واقعا  مي رسد.  غيرزميني ها 
«Wizard of Oz» اينجا هم وجود دارد، آن هنگام كه گام به 

سياره پاندورا مي گذاريم. 
بله آن فيلم، فيلم محبوب من است و بايد يه شكلي به آن اداي 
دين مي كردم، مدير توليد ما «ريك كارتر» است، او بود كه در 
بعضي  از  مي كرد  فكر  او  داد،  را  موضوع  اين  پيشنهاد  واقع 
جهات سفر ما چقدر مي تواند شبيه سفر «دوروتي» باشد. اين 
به فكر  اينقدرها  مي نوشتم  اول  بار  براي  را  متن  وقتي  مطلب 
ناخودآگاه تان  ضمير  را  كارهايي  اوقات  گاهي  نرسيد.  خودم 

انجام مي دهد كه خود هرگز به آن نينديشيده ايد. 
كهن  از  زيرا  دارم  دوست  را  غريزه  براساس  كردن  كار  من 
الگو هايي نشات مي گيرد كه مخاطبان وسيع تري رو هدف قرار 
خودم نمي پرسم  از  باشم  داشته  خوبي  احساس  اگر  مي دهد؛ 
ارجاع هاي  است  ممكن  مي برم.  پيش  را  كارم  دارم  چطور  كه 

ديگري هم در فيلم باشد كه من ازآنها بي خبرم. 
اولين نسخه فيلمنامه را 15 سال پيش نوشتي. كنجكاوم بدانم 
اين  طي  و  ماند  باقي  نخورده  دست  اوليه  داستان  از  چقدر 
ساخت  براي  الزم  تكنولوژيك  پيشرفت  منتظر  كه  سال هايي 

اين فيلم بودي؟ 
مجبور بودم بازنويسي اش كنم تا عملي بشود، كار من آنقدر 
پر حجم بود و آنقدر بر مصالح داستاني (نوولستيك) بنا شده 
بود كه بايد اصالحش مي كردم تا به شكل چيزي قابل نمايش 
بر پرده عريض در بيايد. اين فيلمي در اشل حماسي است اما 
هماهنگ با مشخصه ها و محدوديت هاي هاليوود. دريافتم كه 
به جاي فيلمنامه طرح يك رمان را نوشته ام با كلي ماجرا، كلي 
شخصيت هاي  از  كوهي  زمينه اي،  پس  و  فرعي  داستانك هاي 
كمكي و... اما باور كنيد گاهي جرقه اساسي در ذهن تان زده 
مي شود. بهتراست كه همه چيز را بنويسيد و بيرون بريزيد؛ 
آخرسر فرصت اصالح آن را خواهيد داشت به اين ترتيب هيچ 

ايده اي را از دست نداده ايد. 
در واقع اين مفصل ترين فيلمنامه ام بود، از لحاظ وقتي كه از من 
گرفت تا يك پيش نويس قابل اجرا از آن استخراج كنم، نتيجه 
بايد  من  پس  بود،  صفحه  از 200  بيش  با  متني  تالشم  اولين 
برمي گشتم و تكه هاي بزرگ و قابل توجهي را كنار مي گذاشتم 
و همراه با آن بالطبع ايده هايي را، اما بايد بگويم خمير مايه 
ايده هاي اصلي سر جايشان هستند و از اين موضوع احساس 

خرسندي مي كنم. 
محصول نهايي اين پروژه و اسرارمرتبط با آن، از اين جهت 
بين  در  شديدي  عالقه  و  شور  نيست  اقتباسي  اثر  يك  كه 
Comic- هواداران ايجاد كرده، اين در استقبالي كه از جلسه

Con International شده بود هم مشخص بود. فكر مي كنيد 
براي به دست آوردن موفقيتي كه براي اين فيلم مد نظر داريد 

چطور بايد از حمايت هاي اين طرفداران بهره بگيريد؟ 
من فكر مي كنم ديد منفي چنداني نسبت به كار وجود ندارد زيرا 
«اسپايدر  يا  «بتمني»  فيلمي  يا   «Watchmen» كه  آنگونه  ما 
مني» قضاوت مي شوند مورد پيش داوري قرار نمي گيريم، ما 
تمام آن تاريخ يا افسانه هاي شناخته شده را پشت سر نداريم 
تا الزم باشد با آنها كنار بيايم. ما كسي را نااميد نمي كنيم زيرا 
نمي دانند بايد انتظار چه چيزي را بكشند. هيچ كس كتاب ما را 
نخوانده، هيچ كس كميكي ازآن نديده، ما قرار نيست خالف آمد 
انتظارات عمل كنيم، آنها پيشاپيش فيلم ما را يك نا اميدي يا 
شكست تلقي نخواهند كرد قبل از اينكه حتي شروع به اكران 
آن  نمي داند  كسي  و  است  جديد  گذرگاه  يك  اين  باشد.  كرده 
سمت، پشت در چه چيزي انتظارشان را مي كشد، كار ما فقط 

باز كردن اين مسير تازه است. 
زيادي  طرفداران  فانتزي  و  تخيلي  علمي-  فيلم هاي  سبك  اين 
ما  براي  را  مناسبي  زمينه  هواداران  آن  مي كنم  فكر  و  دارند 
به  برسم  به نظر  مغرور  زيادي  من نمي خواهم  مي كنند،  آماده 
قول معروف جوجه را آخر پاييز مي شمرند! اما تصور من اين 
چالش  مي كنم  گمان  داشت.  خواهيم  زيادي  حاميان  كه  است 
به  شايد  كه  است  مخاطبان  از  وسيع تري  جامعه  با  ما  اصلي 
از  قشر  اين  با  بايد  ما  نباشند؛  فيلم  پذيراي  عشاق  اين  اندازه 
تماشاگران صحبت و مجاب شان كنيم كه اين فيلمي است كه 
بايد ديد حتي اگر زياد طالب ژانر علمي-تخيلي نباشند و اصال 
قصدم دست كم گرفتن هواداران فيلم نيست؛ وقتي من از اينجا 
ترين  مناسب  يعني  بود؛  خواهم  شان  بين  در  پايين  آن  بروم 

موقعيت براي رونمايي از فيلم «آواتار».  

يادگاري هاي فدريكو فليني قرباني 
اختالفات خانوادگي  

 

در آستانه نمايش فيلم موزيكال «9» در ايتاليا كه با الهام از «هشت و نيم»، شاهكار 
فدريكو فليني فيلمساز سرشناس ايتاليايي ساخته شده، تعدادي از يادگاري هاي 
صاحب  فيلمساز  برادرزاده  فليني  فابري  فرانچسكا  شد.  خارج  فليني  بنياد  از  او 
نام و يكي از اعضاي هيات مديره بنياد فليني در ريميني شهر زادگاه او پس از 
هاي  يادگاري  از  بخشي  و  داد  استعفا  خود  مقام  از  اعضا  ديگر  با  نظر  اختالف 
فليني را هم از بنياد خارج كرد. از جمله اين يادگاري ها مي توان به پنج جايزه 
بود -  كرده  دريافت  نيم»  و  خاطر «هشت  به  را  آنها  از  يكي  كه  فليني -  اسكار 
اشاره كرد. وارثه فليني همچنين حدود دو هزار نسخه از كتاب هاي او را با خود 
برده است. انگيزه هاي او از اين كار هنوز مشخص نيست. با اين حال ويتوريو 
اين  فعاليت  گفت  و  ندانست  مهم  خيلي  را  حادثه  اين  فليني  بنياد  رئيس  بوريني 
بنياد همچنان ادامه دارد. او همچنين گفت شبكه تلويزيوني RAI و استوديو چينه 
مي  اعطا  فليني  بنياد  به  تلويزيوني  و  سينمايي  كليپ  حدود1500  زودي  به  چيتا 
كنند تا مورد استفاده محققان قرار گيرد. به گزارش خبرآنالين به نقل از ورايتي 
بنياد فليني نوامبر پيش به مناسبت پنجاهمين سالگرد ساخت «زندگي شيرين» از 
سيدني لومت فيلمساز امريكايي تقدير كرد. همزمان نمايشگاهي از آثار فليني نيز 
در پاريس برپا شد. موزيكال «9» به كارگرداني راب مارشال از 22 ژانويه در 
ايتاليا اكران مي شود. دانيل دي لوييس، ماريون كوتيار، پنه لوپه كروز، نيكول 
كيدمن، جودي دنچ، كيت هادسن و سوفيا لورن در اين فيلم نقش آفريني مي كنند 
و  شخصي  مشكالت  درباره  و  شده  ساخته  فليني  نيم»  و  از «هشت  الهام  با  كه 

حرفه يي يك كارگردان سينماست. 
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30نما
173 ميليون نفر در انگليس 
سال گذشته به سينما رفتند

 
سينماى  سال  موفق ترين 
سال  هفت   طى  انگليس 
چشم گير  فروش  با  گذشته 
شاهزاده   و  پاتر  «هرى 

نيمه اصيل» رقم خورد. 

سال  در  انگليس  سينماى 
 2009 برخالف آنچه انتظار 
مى رفت، شاهد حضور  173 
سالن هاى  در  نفر  ميليون 

سينما بود كه طى هفت  سال گذشته باالترين ركورد به ثبت رسيده است. 

در سال گذشته حدود يك ميليارد پوند از بابت بليت فروشى در انگليس 
سهم  داخل،  توليد  فيلم هاى  زمينه   در  هرچند  شد،   فيلم  كمپانى هاى  عايد 
بازار فيلم انگليس از مجموع فروش به دست آمده  16/5 درصد بوده است 

كه نسبت به سال  2008 حدود  15 درصد كاهش را نشان مى دهد. 

با  نيمه اصيل»  شاهزاده  و  پاتر  «هرى  فيلم  گاردين،  روزنامه   گزارش  به 
فروش  50/7 ميليون پوند پرفروش ترين فيلم سينماهاى انگليس در سال 

گذشته بود. 

«آواتار» ساخته  جديد «جيمز كامرون» با فروش  41 ميليون پوند، «عصر 
يخى  3» با  35 ميليون پوند، انيميشن «باال» با فروش  34/2 ميليون پوند 
و «ميليونر زاغه نشين» ساخته  «دنى بويل»، برنده هشت جايزه  اسكار و 
هفت جايزه  "بافتا" با فروش  31/6 ميليون پوند بيشترين حجم فروش را 

در سينماهاى انگليس در سال  2009 داشتند.
   

 
نشريه فيلم «سايت اند ساوند» اعالم كرد  

 

«ده» كيارستمي يكي از فيلم هاي 
برتر دهه اخير  

 
 

فيلم «ده» ساخته عباس كيارستمي در فهرست 30 فيلم برتر دهه 
گذشته سينماي جهان از نگاه نشريه سينمايي معتبر «سايت اند 
تازه  در  ساوند»  اند  فيلم «سايت  نامه  هفته  گرفت.  قرار  ساوند» 
سينماي  گذشته  دهه  برتر  فيلم   30 فهرست  خود  شماره  ترين 

جهان را كه بر اساس حروف الفبا تنظيم شده است، اعالم كرد. 

كارگردان  كيارستمي  عباس  ساخته  «ده»  فيلم  فهرست،  اين  در 
است.  ايران  سينماي  نماينده  تنها  كن  طالي  نخل  برنده  ايراني 
اين فيلم اولين بار در بخش رقابتي جشنواره كن سال 2002 به 
نمايش درآمد و پس از آن در جشنواره هاي ادينبورگ، تورنتو، 
تسالونيكي  و  توكيو  رتردام،  اسپرينگز،  پالم  ونكوور،  نيويورك، 
اسپايك  ساخته  «اقتباس»  فيلم  فهرست  اين  در  يافت.  حضور 
جونز در رتبه اول قرار دارد. به گزارش ايسنا از جمله معروف 
به  توان  مي  ساوند»  اند  «سايت  فهرست  در  حاضر  آثار  ترين 
ساخته  «پنهان»  گراس،  گرين  پائول  ساخته  بورن»  «اولتيماتوم 
ميشاييل هانكه، «در ستايش عشق» ساخته ژان لوك گدار، «من و 
خوشه چينان» ساخته آنيس واردا و«امپراتوري درون» ساخته 
وونگ  ساخته  عشق»  هواي  و  حال  «در  كرد.  اشاره  لينچ  ديويد 
ساخته  «پسر»  ترير،  فون  الرس  ساخته  ممنوعه»  «پنج  كارواي، 
برادران داردن، «با او حرف بزن» ساخته پدرو آلمادوار، «خون 
به پا مي شود» ساخته پائول توماس اندرسون و «دور» ساخته 
نوري بيلگه جيالن از ديگر فيلم هاي مطرح در اين فهرست هستند. 
سينما  منتقد  از50  نظرسنجي  با  نشريه  اين  نيز  گذشته  سال 
بهترين فيلم هاي سال 2008 را برگزيد كه در آن نظرسنجي فيلم 
«شيرين» عباس كيارستمي كه اين روزها اكران جهاني اش آغاز 
شده است، برگزيده سردبير نشريه كايه دو شد. همان سال نيوه 
مانگ بهمن قبادي از سوي يك منتقد امريكايي و اسب دوپا سميرا 
مخملباف از سوي يك منتقد قزاق انتخاب شد. اما در نظرسنجي 
اخير اين نشريه «ده» كيارستمي تنها نماينده سينماي ايران است. 

كمك ستارگان هاليوودي به زلزله 
زدگان هائيتي  

با  خيرخواهانه  اقدام  يك  در  هاليوود  سينمايي  مطرح  ستارگان   
هدايت يكي از هنرمندان موسيقي پاپ هائيتي، با اهداي كمك هاي 
آنجلينا  و  بردپيت  رفتند.  كشور  اين  زدگان  زلزله  ياري  به  نقدي 
بدون  خيريه پزشكان  بنياد  به  دالر  ميليون  پرداخت يك  با  جولي 
زمينه  اين  در  را  سينمايي  خيرخواهانه  هاي  گام  نخستين  مرز، 
جهاني  بنياد  رويترز،  اعالم  بنابر  ايسنا  گزارش  به  اند.  برداشته 
پزشكان بدون مرز روز جمعه گذشته اعالم كرد، ساندرا بوالك 
نيز با پرداخت يك ميليون دالر و مدونا با پرداخت 250 هزار دالر 
از ديگر هنرمندان فعال در اين زمينه بوده اند. جرج كلوني بازيگر 
و كارگردان هاليوودي نيز با ترتيب دادن يك برنامه تلويزيوني و 
جمع آوري كمك هاي مالي درصدد است حدود دو ميليون دالر 
بازيگر،  استيلر  بن  كند.  كسب  هائيتي  زلزله  ديدگان  آسيب  براي 
شكيرا و كريس مارتين هنرمندان عرصه موسيقي و «تيلور پري» 
بازيگر و كارگردان، از ديگر فعاالني هستند كه با اعطاي كمك هاي 

مالي در اين خصوص همكاري داشته اند. 
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مردي در روسيه به 
اتهام كشتن و خوردن 

يك سگ به زندان افتاد  
 
 

يك  كردند  اعالم  روسيه  هاي  رسانه 
مرد جوان به اتهام كشتن و خوردن يك 
زندان  به  واشيا  چو  جمهوري  در  سگ 
محكوم  سال  يك  مدت  به  اجباري  كار  و 
وارسونو  يوگني  كه  جوان  پسر  اين  شد. 
هفته  است،  ساله   27 و  دارد  نام  ويف 
يك  خوردن  و  كشتن  اتهام  به  گذشته 
واشيا  چو  جمهوري  پليس  توسط  سگ 
در مركز روسيه دستگير شد. در گزارش 
جوان،  پسر  اين  است  آمده  ريانووستي 
سگ مذكور را از منزل صاحبش دزديده 
كردن  مثله  و  حيوان  كشتن  از  پس  و 
خورده  را  بيچاره  سگ  بدن  اعضاي 
است. همچنين بر اساس راي دادگاه اين 
پسر جوان به اتهام كشتن يك حيوان به 
پرداخت 10 هزار روبل، معادل 340 دالر 
محكوم  سال  يك  مدت  به  اجباري  كار  و 
شهر  در  زوج  يك  نيز  پيش  سال  شد. 
اتهام  به  «اوكراين»  مركز  در  «پولتاوا» 
كشتن 15 گربه به چهار ماه و هشت روز 

حبس محكوم شده بودند.  

با خريد كردن 48 
هزار كالري در سال 

بسوزانيد  
 

شما  به  كردن  خريد  گويند  مي  محققان   
كاهش  را  تان  وزن  كه  كند  مي  كمك 
جديد  تحقيق  يك  نتايج  اساس  بر  دهيد. 
را  خود  وزن  هستند  درصدد  كه  كساني 
كالس  در  كردن  شركت  و  دهند  كاهش 
هاي ورزشي براي آنها دشوار يا امكان 
كردن،  خريد  با  توانند  مي  نيست،  پذير 
چربي هاي اضافي خود را آب كنند. اين 
انجام  زن  هزار  سه  روي  كه  پژوهش 
زدن  گشت  با  زنان  اين  داد  نشان  شده 
خريد  هدف  با  مختلف  هاي  در فروشگاه 
كردن توانستند پس از يك سال به طور 
متوسط 48 هزار كالري انرژي بسوزانند. 
بر اساس اين تحقيق، زنان شركت كننده 
به  شهري  درون  گردش   132 سال،  در 
ازاي  در  آنها  داشتند.  كردن  خريد  هدف 
هر يك دقيقه گشت زدن در سوپرماركت 
انرژي  كالري  پنج  حدود  بازار،  و  ها 
انتشار  با  محققان  كردند.  مي  مصرف 
نتايج اين تحقيق در نشريه ديلي اكسپرس 
خاطرنشان كردند؛ همه ما مي دانيم خريد 
كردن خيلي بيشتر از ورزش براي زنان 
اين  از  خواهيم  مي  ما  و  دارد  جذابيت 
وزن  و  كنيم  استفاده  آنها  نفع  به  عالقه 

آنها را كاهش دهيم.  

جوجه ها مي توانند 
حساب كنند  

 
در  ايتاليايي  و  كانادايي  پژوهشگران   
ها  جوجه  كردند  كشف  خود  تحقيقات 
حساب  راست  به  چپ  از  توانند  مي 
دانشگاه  و  پادوا  دانشگاه  محققان  كنند. 
ساسكاتچوان در كانادا با بررسي جوجه 
هاي دو گونه مختلف جوجه مرغ و جوجه 
سار نشان دادند اين جوجه ها از توانايي 
مي  ترجيح  و  برخوردارند  كردن  حساب 

انجام  راست  به  چپ  از  را  كار  اين  دهند 
از  قادرند  ها  جوجه  اين  همچنين  دهند. 
را  نظر  مورد  شيء  شيء،  چندين  بين 
شناسايي كنند. اين دانشمندان يك رديف 
از 16 شيء يك شكل را در مقابل جوجه 
ها قرار دادند به طوري كه اولين شيء به 
جوجه نزديك ترين فاصله و شانزدهمين 
شيء آخرين فاصله را داشت، سپس يك 
شيء جديد را وارد اين رديف كردند. در 
ها  جوجه  كه  شد  مشاهده  آزمايش  اين 
موفق شدند بر پايه موقعيت جهت، شيء 
جديد را شناسايي كنند. براساس گزارش 
آنسا، همچنين اين جوجه ها پس از آنكه 
موقعيت صف اشيا 90 درجه چرخيد، باز 
هم توانستند شيء واردشده را با شمردن 
شيء  گرفتن  قرار  جاي  و  ديگر  اشياي 
اين  گونه  دو  هر  دهند.  تشخيص  متفاوت 
شيء را با «حساب كردن» اشيا از منتهي 
اليه سمت چپ به راست شناسايي كردند.  

دست بلندتر از كلمه 
حرف مي زند  

 
محققان در دانشگاه كلگيت دريافتند زبان 
بيان  براي  ها  دست  از  استفاده  و  اشاره 
مفهوم پيام تاثير بااليي بر افزايش درك 
به  دارد.  نظر  مورد  مفهوم  از  مخاطب 
بياني ديگر آنها معتقدند دست ها بلندتر از 
كلمات حرف مي زنند. شايد به نظر واقعي 
كه  صورتي  در  افراد  از  برخي  اما  نيايد 
دست هاي آنها از پشت بسته باشد قادر 
كردن  صحبت  نيستند.  كردن  صحبت  به 
با كمك اشاره و حركات دست و صورت 
نوعي زبان بين المللي به شمار مي رود 
كه افراد طي آن بيشتر با دست هاي خود 
شان.  كلمات  و  صدا  تا  كنند  مي  صحبت 
بر اساس مطالعات جديد محققان دانشگاه 
كلگيت دريافته اند اشاره ها و كلمات بيان 
شده به صورت متقابل به يكديگر وابسته 
ها  اشاره  و  كلمات  كه  يي  گونه  به  اند 
بخش و دسته مهمي از يك زبان بوده و 
در كنار يكديگر زباني واحد را به وجود 
نشان  همچنين  تحقيقات  اين  آورند.  مي 
داده است در صورتي كه يكي از اشاره 
ها با كلمه يي كه در همان زمان بيان مي 
حركت  مثل  باشد،  داشته  همخواني  شود 
كردن  خرد  زمان  مشابه  دست  دادن 
كردن  خرد  درباره  كه  هنگامي  چيزي 
صحبت مي شود، پيام نسبت به زماني كه 
اشاره ها با كلمات همخواني ندارند بسيار 
به  شود.  مي  درك  تر  دقيق  و  تر  سريع 
شود  مي  بيان  دست  با  آنچه  ديگر  بياني 
با  كه  است  چيزي  آن  از  تر  مهم  بسيار 
كلمات و دهان فرد بيان مي شود. با اين 
آنها  كلمات  با  افراد  اشارات  هميشه  حال 

همخواني ندارد.
برتر  لحظه   10 فيلم  محققان  مثال  براي 
جرج بوش را در مصاحبه با ديويد لترمن 
مشاهده كردند كه طي يكي از آنها بوش 
در حال گفتن اين جمله است؛ «دست چپ 
دهد  مي  انجام  راست  دست  آنچه  اكنون 
را مي داند.» اما بوش هنگام گفتن «دست 
و  كرده  بلند  را  خود  راست  دست  چپ» 
چپ  دست  راست»  «دست  گفتن  هنگام 
محققان  گفته  به  كند.  مي  بلند  را  خود 
آنچه  درك  تواند  مي  ناهماهنگي  چنين 
بيان شده است را براي بينندگان پيچيده 
تر سازد. آزمايش هاي ديگر مشابه آنچه 
بود  داده  انجام  خود  مصاحبه  در  بوش 
داد  نشان  دانشجويان  از  گروهي  روي 
كلمات  با  ها  اشاره  كه  زماني  داوطلبان 
باالتر  سرعتي  با  كنند  مي  پيدا  همخواني 
صورتي  در  و  هستند  پيام  درك  به  قادر 

آپارتايد قرن 
بيست و يكمي 

در اروپا 
 

غروب ها شهر روسارنو كه در جنوب ايتاليا واقع است 
چهره يك شهر سياهپوست نشين را مي گرفت. صدها 

در  كاري  سخت  روز  يك  از  پس  سياهپوست  مهاجر 
مزارع به خانه هاي خود بازمي گشتند و شور و تكاپو 
در اين شهر كوچك ايجاد مي كردند. اين مهاجران كه از 
غنا، بوركينافاسو و ساحل عاج به روسارنو آمده بودند 
 15 دريافت  با  مزارع  در  سخت  كار  ساعت   12 از  پس 
يورو روزهاي بهتري را براي خود تصوير مي كردند. 
شهر  اين  در  سياهي  چهره  هيچ  ديگر  هفته  اين  در  اما 

كوچك ديده نمي شود.

بر اساس گزارش اينديپندنت هفته گذشته بود كه رنگين 
نژادي  تبعيض  به  اعتراض  براي  كه  شهر  اين  پوستان 
پليس  ناخوشايند  برخورد  با  بودند  آمده  ها  خيابان  به 
خون  رنگ  ناگهاني  شكل  به  چيز  همه  و  شدند  مواجه 
تمام  ها،  حساسيت  گرفتن  باال  از  بعد  ماموران  گرفت. 
سياهپوستان را جمع كرده و براي حفاظت از جان شان، 
آنها را به خارج از شهر انتقال دادند اما با وجود آرام 
شدن تقريبي اوضاع در حال حاضر تقريبًا هيچ رنگين 
پوستي در شهر نيست و به گفته يكي از سياستمداران، 
ناميد.  جهان  سفيد»  «شهر  تنها  توان  مي  را  روسارنو 
هاي  نزاع  از  باقيمانده  آثار  بولدوزرها  كه  طور  همان 
خياباني را جمع مي كردند، پليس هم آخرين گروه هزار 
نفري از سياهپوستاني را كه پيشتر كاري مشابه انجام 
مي  را  درختان  شاخه  روي  محصوالت  و  دادند  مي 
چيدند، به خارج از شهر مي برد. اين تصاوير روزهاي 
بار  چندمين  براي  را  گذشته  آپارتايد  و  داري  برده  تلخ 

روايت مي كند. 

كنند  مي  زندگي  مهاجر  تعدادي  هم  هنوز  روسارنو  در 
كه اكثر آنها رومانيايي يا اهل كشورهاي شمال آفريقا 
هستند. پس از حوادث هفته گذشته اين مهاجران با ترس 
كوچك  شهر  اين  هاي  خيابان  در  افكنده  سرهايي  با  و 
اهل  كه  35ساله  بوبكر  الهافيان  كنند.  مي  آمد  و  رفت 
مراكش است و در بنياد مهاجران اومنيا كار مي كند، مي 
زندگي  روسارنو  در  سياهپوست  تعدادي  «هنوز  گويد؛ 
هايشان  خانه  از  و  اند  ترسيده  خيلي  آنها  اما  كنند  مي 
بيرون نمي آيند.» اين ترس دوشنبه هفته گذشته زماني 
آتش  به  روسارنو  غنايي  مهاجران  از  يكي  اتومبيل  كه 
كشيده شد بيشتر از قبل شد. پس از اين حادثه پليس و 

مسووالن اين شهر تعهد دادند تا كساني كه اقدام به اين 
كار را كرده اند پيدا و مجازات كنند.

حوادث نژادپرستانه يي كه در شهر روسارنو به وجود 
ايتاليايي  مقامات  ميان  در  را  متفاوتي  هاي  واكنش  آمد 
روسارنو  در  مهاجران  آشوب  از  پس  داشت.  همراه  به 
قانوني  مراكز  به  را  خود  شرط  اين  با  ها  اخراجي 
اگر  كه  كردند  همكاري  ماموران  با  و  معرفي  روسارنو 
ديپورت  كشور  از  باشند  غيرقانوني  مهاجران  جزء 
نخواهند شد. اما وزير داخلي سيلويو برلوسكوني اعالم 
ماروني  روبرتو  كند.  مي  اخراج  را  همه  حقيقت  در  كرد 
عمل  قانون  طبق  موظفيم  «ما  كرد؛  عنوان  باره  اين  در 
كنيم و هيچ كار ديگري در اين بين صورت نمي پذيرد.» 
واتيكان هم كه در اين سال ها ثابت كرده بايد در همه 

مسائل اظهارنظر كند اين بار هم واكنش نشان داد. پاپ 
در سخنراني اين هفته خود در كليسا زد و خورد ميان 
و  مذموم  را  ها  ايتاليايي  و  تبار  آفريقايي  داران  مزرعه 
ناپسند خو اند و در اين باره گفت؛ «مهاجران هم انسان 
به  بايد  اما  است  متفاوت  شان  سنت  و  فرهنگ  هستند. 
شكل يكسان به آنها احترام گذاشته شود. خشونت هرگز 

چاره مناسبي براي حل مشكالت نيست.» 

مسووالن پناهگاهي كه نزديك به 324 نفر از مهاجران 
رنگين پوست كه اغلب غنايي هستند به آنجا منتقل شده 
اقامت  اجازه  افراد  اين  از  نيمي  از  بيش  گويند  مي  اند، 
موقت دارند. آنهايي كه غيرقانوني هستند هم به مراكز 
و  هويت  احراز  مراحل  تا  شوند  مي  فرستاده  ديگري 
وجود  اين  با  شود.  دنبال  جداگانه  طور  به  شان  اخراج 
شايد نااميدي عده يي از محصول چين هاي مهاجر از 
اخراج و اشتياق برخي محلي ها براي خالص شدن از 
در  را  كاالباري  منطقه  صنعت  مهاجرشان،  كار  نيروي 
شرايط دشواري قرار بدهد و اين مي شود همان پيش 
بيني روزنامه كوريره دالسرا كه بيش از 800 كيلوگرم 
جا  همان  و  ماند  مي  درختان  شاخه  روي  مركبات 

پالسيده مي شود. 

بدي  بسيار  شرايط  در  ايتاليا  در  غيرقانوني  مهاجران 
قرار دارند. اكثر آنها در آلونك هايي زندگي مي كنند كه 
حتي به آب و برق هم دسترسي ندارند. در سال 2007 
واقع  آن  در  هم  روسارنو  شهر  كه  كاالباري  منطقه  در 
است، 27 هزار مهاجر در بخش كشاورزي مشغول به 
كار بوده اند كه تنها هفت هزار نفر از آنها اجازه كار در 
ايتاليا را داشته اند. سال ها است تنش ميان مهاجراني كه 
به صورت غيرقانوني وارد ايتاليا مي شوند براي مردم 
اين كشور وجود دارد. مردم ايتاليا با حضور مهاجران 
غيرقانوني مخالف هستند. اين در حالي است كه سيلويو 
اين  قبال  در  يي  سختگيرانه  هاي  سياست  برلوسكوني 
مساله اتخاذ كرده كه اين سياست ها با استقبال مردم 
باور  اين  بر  برلوسكوني  مخالف  حزب  اما  شده  مواجه 
اين  استثمار،  خاطر  به  كه  هايي  گروه  و  مافيا  كه  است 
مهاجران را وارد ايتاليا مي كنند، مقصر هستند و بايد با 

آنها برخورد شود.
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كه اشاره كامًال با كلمات همخواني نداشته باشد ميزان خطاي 
اساس  بر  شود.  مي  بيشتر  پيام  مفهوم  درك  در  مخاطبان 
گزارش تلگراف، محققان با توجه به اين نتايج اعالم كردند در 
صورتي كه مي خواهيد نكته يي را به صورت كامل و واضح 
بيان كنيد به دست ها و كلمات تان اجازه دهيد در كنار يكديگر 
كلمات  از  بلندتر  بسيار  ها  دست  زيرا  كنند  بيان  را  مطلب  آن 

صحبت مي كنند. 

شارژ تلفن همراه با نوشابه 
 

شركت  سفارش  به  چيني  طراحي 
باتري  و  همراه  تلفن  نوكيا 
مخصوص آن را به شكلي طراحي 
انرژي  تامين  براي  كه  است  كرده 
به  بنوشد.  گازدار  نوشابه  بايد 
گزارش مهر مخترعي چيني شيوه 
براي  را  جديد  كامًال  و  خالقانه  يي 
شارژ باتري تلفن هاي همراه ابداع 
مي  بار  اولين  براي  كه  است  كرده 
تواند هدفي سودمند و بدون زيان 
هاي  نوشابه  انواع  وجود  براي 

گازدار به شمار رود. 
وي معتقد است ابداع جديدش مي تواند از ميزان هزينه هاي 
بكاهد  نيز  همراه  تلفن  هاي  باتري  محيطي  زيست  و  تجاري 
زيرا در ابداع وي به جاي استفاده از باتري هاي ليتيومي از 
نوشابه هاي گازدار براي انرژي رساني به تلفن همراه استفاده 
مي شود. در واقع اين باتري جديد تلفن هاي همراه را به مواد 
هاي  قوطي  از  كامل  بسته  يك  به  تنها  كند،  مي  نيازمند  قندي 
نوشابه گازدار براي تامين انرژي اين باتري ها نياز است و 
پس از اتمام شارژ باتري آنچه از نوشابه ها به جا مي ماند 
آب و اكسيژن است. مخترع چيني اين باتري هاي نوشابه يي 
ادعا مي كند دوام شارژ اين باتري ها سه يا چهار بار بيشتر 
زيست  تاثير  هيچ  حال  عين  در  و  است  رايج  هاي  باتري  از 
محيطي نيز از خود به جا نمي گذارند. باتري هاي نوشابه يي 

به سفارش شركت توليد تلفن همراه نوكيا ابداع شده است. 

كشف اقيانوس هاي الماس  
الماس  ذوب  دقيق  حرارت  درجه  به  دستيابي  با  دانشمندان    
و  اورانوس  هاي  سياره  در  موجود  هاي  اقيانوس  دريافتند 
نپتون مي توانند از جنس الماس مايع باشند و قطعات بزرگي 
از الماس نيز روي آنها شناور است. كشف دقيق نقطه ذوب 
نجوم  علم  زمينه  در  انگيزي  شگفت  كشف  به  منجر  الماس 
خود  سطح  روي  اورانوس  و  نپتون  هاي  سياره  است.  شده 
الماس  از  اقيانوسي  روي  كه  دارند  الماس  از  عظيمي  قطعات 
فشار 40  با  ليزري  با  الماس  به  دانشمندان  حركتند.  در  مايع 
ميليون بار بيشتر از فشار اتمسفر زمين در سطح دريا حرارت 
و  دادند  كاهش  را  فشار  و  حرارت  آرامي  به  سپس  و  داده 
به تدريج دريافتند الماس هنگام ذوب شدن يا انجماد رفتاري 
مشابه آب دارد و به همين دليل قطعات الماس مي توانند روي 
ساينس  پاپ  گزارش  اساس  بر  شوند.  شناور  مذاب  الماس 
اقيانوس هاي الماس مي توانند دليل نوسان هاي ميدان هاي 
مغناطيسي در محورهاي شمال- جنوب در اورانوس و نپتون 
را توضيح دهند زيرا اين ماده مي تواند باعث نوسان ميدان 
هاي مغناطيسي شود. هر دو اين سياره ها حاوي بيش از 10 

درصد كربن يعني عامل اصلي سازنده الماس هستند.  
 

ازدواج شاد، فشار خون را پايين 
مي آورد  

 
دريافته  جديدي  پژوهش  در  يانگ  بريگهام  دانشگاه  محققان   
اند ازدواج هاي شاد به پايين آمدن فشار خون كمك مي كند. 
زندگي  كه  متاهلي  افراد  گويند  مي  محققان  ايسنا،  گزارش  به 
شاد و رضايت بخشي دارند به طور متوسط فشار خون شان 
است  درحالي  اين  است.  مجرد  افراد  از  تر  پايين  درجه  چهار 
كه ظاهراً داشتن يك شبكه حمايت كننده از دوستان نمي تواند 
چنين تاثير سودمندي روي افراد مجرد يا كساني كه زندگي 
مشترك شاد ندارند، داشته باشد. از سوي ديگر، افراد متاهلي 
از  بيشتر  شان  خون  فشار  سطح  ندارند،  شادي  زندگي  كه 

مجردها است.  
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امضاي سهراب را 
جعل كرده اند 

 
تحصيلكرده  و  نقاش  سپهري  پروانه 
رشته موسيقي يكي از خواهران سهراب 
جعل  از  مهر  با  وگو  گفت  در  سپهري 
امضاي برادرش در زير تعدادي از طرح 
هاي او خبر داد. او در مورد نحوه اطالع 
از اين جريان به مهر گفت؛ «وقتي سهراب 
بعد از دوره يي كه براي معالجه بيماري 
دو  بازگشت  هنگام  بود،  رفته  لندن  به 
طرح  از  نگهداري  براي  كه  بزرگ  آلبوم 
ها و كاغذهاي نقاشي استفاده مي شود، 
آورده بود. من آنها را در انبار منزل مان 
پيدا كردم. او گفت تعدادي از طرح هايش 
را به خانمي داده است كه دوست داشته 
آنها را ببيند. سهراب در اين زمينه بسيار 
مي  او  از  كسي  وقت  هر  و  بود  مهربان 
خواست كارهايش را به او بدهد تا ببيند، 
قبول مي كرد، طرح هايش را هم به اين 
خانم داده و قرار بود بعد از پس گرفتن، 
او  دهد.»  قرار  ها  آلبوم  اين  در  را  آنها 
افزود؛ «بعد از فوت سهراب، چون هنوز 
اين طرح ها نزد اين خانم بود، با ايشان 
را  ها  طرح  خواستم  و  گرفتم  تماس 
وحدت  تاالر  در  زمان  آن  در  برگرداند. 
را  ها  طرح  شد،  قرار  كه  كردم  مي  كار 
فرداي همان روز به تاالر وحدت بياورد. 
من  و  آورد  برايم  را  طرح  خانم 10  اين 
اين  نزد  كه  كارهايي  كل  كردم  تصور 
سپهري  است.»  تعداد  همين  بوده  خانم 
اشاره  ماجرا  اين  جزييات  به  ادامه  در 
طرح  تعداد  نداشتم  اطالعي  «من  كرد؛ 
هايي كه نزد اين خانم بوده، بيشتر است 
شامل  كتابي  فهميدم  مدتي،  از  بعد  اما 
162 طرح با عنوان «اتودها و طرح هاي 
شده  چاپ  برادرم  از  سپهري»  سهراب 
است كه اين طرح ها را من يا خواهران 
بايد  دادم  احتمال  پس  نداشتيم.  ديگرم 
خانم  اين  اختيار  در  بيشتري  هاي  طرح 
ما  به  اينكه  بدون  هم  او  و  باشد  بوده 

اطالع دهد، كتابي چاپ كرده است.» 

احتمال انتشار آثار مرتضي 
حنانه در خارج از ايران

 
زنده  فرزند  و  موسيقيدان  حنانه  اميرعلي 
ياد مرتضي حنانه از احتمال انتشار آثار 
كتبي و صوتي پدرش در خارج از كشور 
خبر داد. او كه همواره پيگير انتشار آثار 
ايلنا  با  وگو  گفت  در  ديروز  بوده  پدرش 
چنين گفت؛ «به دليل عضويت در شوراي 
كه  رايتي  كپي  شماره  و  موسيقي  جهاني 
كتاب  از  يكي  توانم  مي  دارم،  اختيار  در 
كارهاي  از  يي  مجموعه  يا  پدرم  هاي 
صوتي او را در خارج از ايران منتشر كنم 
اين  دهم  مي  ترجيح  زيادي  داليل  به  اما 

آثار در ايران منتشر شود.»

و  دولت  وظيفه  به  ديگر  سويي  از  او 
انتشار  به  كمك  بر  مبني  مرتبط  نهادهاي 

آثار ارزشمند هنري اشاره كرد؛ «انتشار اين آثار، هزينه بااليي دارد و تامين 
چنين هزينه يي از حوزه هاي شخصي برايم مقدور نيست. وزارت ارشاد يا هر 
نهاد دولتي مرتبط ديگري كه نسبت به ارزش اين آثار آگاهي داشته باشد، مي 
تواند و بايد در اين كار مشاركت كند. فكر مي كنم اين وظيفه چنين نهادهايي 
است كه از هر كس كه در هنر كار جدي انجام مي دهد، حمايت به عمل آورد. 
البته شخصًا براي انتشار آثار پدرم از هيچ كدام از نهادهاي مرتبط با موسيقي 
نشست  وسومين  سي  در  پيش  چندي  او  ام.»  نكرده  كمك  درخواست  تاكنون 
يونسكو و سومين كنگره شوراي جهاني موسيقي به ارائه مقاله درباره استاد 
حنانه و موسيقي ايراني پرداخت. در همين باره توضيح مي دهد؛ «اين نشست 
در سال 2009 در كشور تونس برگزار شد. در جلسات تخصصي كنگره چندين 
مقاله درباره موسيقي ايراني، اركستر فارابي و همچنين برخي آثار پدرم مثل 
كاپريس لعنتي و آپوس شماره 13 ارائه كردم. همين طور در مقاله يي توانستم 
تبريك  نه  دوستان  متاسفانه  اما  برسانم.  اثبات  به  را  ساز «لوت»  بودن  ايراني 
گفتند و نه براي اين دفاع از موسيقي ايراني، پيام تشكري فرستادند.» حنانه در 
ادامه حرف هايش همچنين از خانه موسيقي انتقاد كرد؛ «خانه موسيقي نهادي 
صنفي است. اما اگر واقعًا خانه موسيقي است، بايد به تمام موسيقي هاي جدي 
موسيقي  به  محدود  تنها  خانه  اين  كنم  مي  احساس  اگرچه  بپردازد.  كشور  در 
سنتي و دستگاهي شده است. گويا موسيقي كالسيك ايراني و افرادي همچون 
حنانه در آن جايي ندارند.» فرزند زنده ياد مرتضي حنانه ادامه حرف هايش را 
چنين پي گرفت؛ «خانه موسيقي امروز يكدست شده و حرف موسيقي ايراني هم 
فقط سه تار شده است. درحالي كه اين شيوه، اصًال هنري و مطابق با معيارهاي 
خانه  يك  درجه  و  پيوسته  عضو  «من  داد؛  ادامه  او  نيست.»  هنري  صنف  يك 
موسيقي هستم، اما به دليل چنين شيوه يي، مدت هاست كه به آنجا سر نزده ام 
و فقط ارتباطم با خانه منحصر به نامه هايي شده است كه هر سال فرستاده مي 

شود تا حق عضويت خودمان را پرداخت كنيم.»

مرتضي حنانه يازدهم اسفند ماه سال 1301 خورشيدي در تهران متولد شد. 
از كودكي هر چيزي را كه توليد صدا مي كرد به كار مي گرفت و ابزارهايي مي 
ساخت كه از خود توليد صداهايي مختلف و گوناگون كنند. او خود در اين باره 
گفته است؛ «شايد در آن زمان توانايي من در اين حد كه آالت ساده و مبتدي 
صداهايي  كه  ساختم  مي  چيزهايي  حال  هر  به  ولي  نبوده.  بسازم  را  موسيقي 
همانند صداي باد، زوزه، صداي حيوانات و صداي عجيب و غريب توليد كنند.» 

سال  در  گرفت.  هنرستان  از  را  خود  ديپلم  خورشيدي،   1321 سال  در  حنانه 
1332 خورشيدي كه جشن هزاره بوعلي سينا برگزار شد، حنانه توانست آثار 
خود را در حضور شرق شناساني كه براي شركت در جشن دعوت شده بودند 
با هم سرايي و اركستر سمفونيك اجرا كند و اين اجرا چنان مورد توجه قرار 
گرفت كه «چرولي» سفير وقت ايتاليا، بورس هنري آن كشور را در اختيار او 
قرار داد و حنانه براي تكميل تحصيالت و مطالعات خود به كنسرواتوار واتيكان 
رفت. اين همان كنسرواتوار قديمي بود كه باخ در آن ارگ مي زد. در سال 1342 
خورشيدي به ايران بازگشت و گفت؛ «هنگامي كه از ايتاليا به ايران آمدم، زياد 
فكر كردم. حال زماني بود كه آن دانشي كه آرزويش را داشتم به دست آورده 
بودم و فقط مانده بود تصميم بگيرم با آن دانش چه كار كنم و چه نوع موسيقي 
درباره  پژوهش  به  پيش  از  بيش  را  خود  اوقات  انقالب  از  پس  او  دهم.»  ارائه 
پايه  از  خود  كه  فيلم  موسيقي  زمينه  در  و  داد  اختصاص  ايران  قديم  موسيقي 

گذاران آن در ايران بود، فعاليت خود را ادامه داد.
حنانه آهنگ هايي چون منوئت، سوئيت شهر مرجان (مهر، آذر، رقص رنگرزها، 
آواز دسته جمعي كولي ها، مكالمه مرجان و ساربان)، دو قطعه براي اركستر 
(الرگو- آندانته)، روياي يك شيطان كوچك، كاپريس براي پيانو و اركستر و... 
هايي  سريال  و  ها  فيلم  موسيقي  همچنين  او  نوشت.  سمفونيك  اركستر  براي 
چون قلندر (علي حاتمي)، تپه هاي مارليك (ابراهيم گلستان)، فرار از تله (جالل 
از  ساخت.  را  و...  حاتمي)  (علي  هزاردستان  بيات)،  (سيامك  گليم  موج  مقدم)، 
او آثار نوشتاري هم بر جاي مانده است. مرتضي حنانه در 24 مهرماه 1367 

خورشيدي بر اثر سكته قلبي درگذشت.

سهيل محمودي مطرح كرد 

 شعر ايران به يك اتحاديه 

غيردولتي نياز دارد 
 

سهيل محمودي مجري برنامه هاي تلويزيوني و راديويي گفت؛ «مشكل اساسي اين است 
آن  در  معاصر  مطرح  شاعران  تا  ندارد  وجود  صنفي  مركزيت  هيچ  شعر  حوزه  در  كه 
گيري  تصميم  و  فعاليت  حوزه  اين  در  سازنده  هاي  سياستگذاري  در  و  باشند  عضو 
كنند.» او همچنين معتقد است؛ «شعر ايران به يك اتحاديه غيردولتي مانند خانه سينما 
و خانه موسيقي نياز دارد كه اعضاي آن بزرگاني باشند كه شناسنامه غيرقابل انكاري 
دارند و دلسوزانه براي ارتقاي سطح شعر فارسي و جايگاه آن در جهان تالش كنند.» 
سهيل محمودي ادامه داد؛ «بعد از به وجود آمدن چنين صنفي براي شعر و شاعران مي 
توان به برگزاري جشنواره شعر فكر كرد چراكه در نبود آن برگزاري چنين جشنواره 
يي كار بي فايده و البته بي معنايي است.»وي با طرح اين سوال كه برگزاركنندگان اين 
جشنواره از سوي چه كساني و با چه معيارهايي انتخاب مي شوند، اظهار كرد؛ «عرف 
ماجرا اين است كه در اتحاديه جلساتي بين اعضا كه هركدام نماينده طيفي از انديشه ها 
و ساليق هستند، برگزار مي شود و طي يك راي گيري افرادي براي دبيري و برگزاري 

اين جشنواره انتخاب مي شوند.» 

 سگال نويسنده نامي 
امريكا درگذشت 

 
معروف  رمان  نويسنده  سگال  اريك 
«داستان عشق» درگذشت. سگال به گفته 
دخترش در 72 سالگي بر اثر حمله قلبي 
جان سپرد. اين نويسنده و استاد ادبيات 
رمان  نوشتن  با  ييل  دانشگاه  كالسيك 
از   1970 سال  در  كه  عشق»  «داستان 
روي آن فيلمي به همين نام با بازي رايان 
اونيل و الي مك گرو ساخته شد و جايزه 
اسكار را برد شهرتي جهاني يافت. عبارت 
«عشق يعني اينكه هيچ وقت نگي متاسفم» 
مردم  بين  در  آن  فيلم  و  داستان  اين  از 
رمان  اين  داستان  است.  شده  متداول 
و  اليور  هاي  نام  به  جواني  زوج  درباره 

عشق  خاطر  به  كدام  هر  كه  است  جنيفر 
شان از عالقه هاي ديگرشان مي گذرند؛ 
از  ديگري  و  ثروتمندش  خانواده  از  يكي 
تحصيالت موسيقي در پاريس. در پايان 
مي  سرطان  خاطر  به  جنيفر  داستان  اين 
شده  ساخته  فيلم  مهر  گزارش  به  ميرد. 
از  الهام  با  سگال  كه  رمان  اين  روي  از 
است  نوشته  را  آن  واقعي  داستان  يك 
محبوبيتي فوق العاده يافت، آنچنان كه به 
عنوان يكي از برترين فيلم هاي عاشقانه 

جهان شناخته شده است.
 اريك سگال در نيويورك به دنيا آمد اما 
سال ها بود كه در لندن زندگي مي كرد 
و از همكاران افتخاري كالج ولفسون در 
دانشگاه آكسفورد بود. او سال هاي آخر 
عمرش را با بيماري پاركينسون دست و 

پنجه نرم مي كرد. 
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معرفي نامزدهاي نهمين جايزه 
گلشيري 

 
نامزدهاي نهمين دوره جايزه هوشنگ گلشيري معرفي شدند. 
نامزدهاي جايزه گلشيري كه امسال در زمينه داستان كوتاه 
برگزار مي شود، در بخش مجموعه داستان (از نويسندگاني 
كه پيشتر در ايران مجموعه داستان منتشر كرده اند) به ترتيب 
اسماعيلي،  پيمان  است؛  شرح  اين  به  ها  نويسنده  نام  الفبايي 
«برف و سمفوني ابري»، نشر چشمه؛ حامد حبيبي، «آنجا كه 
نجفي،  حميدرضا  ققنوس؛  شوند»،  مي  تمام  ها  گيري  پنچر 
«ديوانه در مهتاب»، چشمه و فريبا وفي، «در راه ويال»، چشمه. 
كه  نويسندگاني  (از  اول  داستان  مجموعه  بخش  نامزدهاي 
پيشتر در ايران مجموعه داستان منتشر نكرده اند) هم به اين 
قشنگ  «آويشن  اسماعيليون،  حامد  اند؛  شده  معرفي  ترتيب 
ققنوس  نفره»،  يك  «شهر  بصيري،  مرجان  ثالث؛  نيست»، 
ايسنا  گزارش  به  چشمه.  بازي»،  «مرگ  رضايي،  پدرام  و 
رسيدن  پايان  به  با  است  كرده  اعالم  همچنين  گلشيري  بنياد 
مرحله اول نهمين دوره جايزه هوشنگ گلشيري و جمع بندي 
امتيازهايي كه نظردهندگان مرحله اول به 43 مجموعه داستان 
منتشرشده در سال 1387 داده بودند، اين آثار به مرحله دوم 
جايزه راه يافته اند. بنياد اميدوار است كه كار داوري تا اواسط 
اسفندماه به پايان برسد و در مراسمي برندگان معرفي شوند. 
چنان كه پيشتر نيز اعالم شده است، بنياد تصميم دارد امسال 
در مراسم جايزه با اهداي تنديس و لوح تقدير بنياد گلشيري 
نويس  داستان  اين  ياد  فصيح،  اسماعيل  ياد  زنده  خانواده  به 
مجموعه  گروه  دو  در  برندگان  دارد.  گرامي  نيز  را  معاصر 
داستان و مجموعه داستان اول معرفي خواهند شد و تنديس 
جايزه، لوح تقدير و مبلغ 10 ميليون ريال به هريك از برندگان 

تعلق خواهد گرفت. 

ديوان شعر مسعود احمدي به 
عربي منتشر شد  

 
«مسعود  اثر  كني»  صبر  ها  بنفشه  براي  «بايد  شعر  ديوان   
شد.به  منتشر  مصر  در  عربي  زبان  به  ايراني  شاعر  احمدي» 
اين  السابع،  اليوم  مصري  روزنامه  از  نقل  به  ايبنا  گزارش 
و  شده  منتشر  عالميه»  آفاق  «سلسله  انتشارات  توسط  كتاب 
كار ترجمه آن نيز بر عهده دكتر «احمد يوسف عبدالفتاح» و 
شده  تاكيد  كتاب  اين  مقدمه  در  است.  بوده  شكيبي»  «نسرين 
مسعود احمدي يكي از شعراي بنام معاصر ايران است. همچنين 
به  اشعارش  در  زن  نقش  به  احمدي  اهتمام  به  مقدمه  اين  در 
در  مترجم  است.  شده  اشاره  ملي  هاي  سمبل  از  يكي  عنوان 
ساده  اشياي  از  احمدي  كه  را  هايي  توصيف  همچنين  مقدمه 
نظير مداد، كتابخانه و دفتر در اشعارش انجام داده از هنرهاي 
سال  در  احمدي  مسعود  است.  دانسته  وي  فرد  به  منحصر 
1943 در كرمان به دنيا آمد و از جمله معلماني است كه در 
رژيم پهلوي دوم به دليل انجام مبارزات انقالبي بازداشت شد.  
اين  سفر  حاصل  رسيدن»  به  مانده  «چقدر  شعر  مجموعه ى 
كارگردان سينما به فرانسه، مجوز نشر گرفته و از سوى نشر 

روان شناسى هنر منتشر خواهد شد. 

محمدعلى سجادى مجموعه ى شعر منتشر مى كند
به گفته ى او، اين مجموعه در پنج فصل نگاشته شده و نوعى سفرنامه 

است. 
از سوى ديگر، «نوشته  با كشتن» عنوان رمان سجادى است كه گفت، 
چهار سال قبل آن را براى انتشار آماده كرده و به تازگى به نشر 

ققنوس سپرده است. اين اثر در حال حروف چينى است. 
رمان هاى  كه  است  نويسنده اى  درباره ى  رمان  اين  او،  گفته ى  به 

معمايى مى نويسد. 
شش  از  را  «حيرانى»  رمان  دوم  و  اول  جلد  گفت،  همچنين  سجادى 

سال پيش در انتظار دريافت مجوز انتشار دارد. 
جلد اول اين رمان در سال 73 منتشر شد كه او بعدها جلد دومش 
را هم نوشت و با ويرايش جلد اول، قصد دارد هر دو را در يك جلد 

منتشر كند. 
آخرين رمانى كه از سجادى طى چند سال گذشته به چاپ رسيده، 

«چه كسى رؤيا را كشت؟» است. 
مورچه ى  «به  و  فصل»  سنگ  در  «روييده  شعر  مجموعه ى  دو  او 
وضعيت  هنوز  گفت،  كه  دارد  آماده  انتشار  براى  هم  را  عاشق» 

انتشارشان مشخص نيست. 

كوتاه از ادبيات  نگاهي به عشق از منظر بوبن

تقدس
 لحظه تنهايي 

 

ليال همتي

دغدغه هاي بشري همواره حول محور هستي، وجود، انسان و اخالق 
مي چرخد و نظريه هاي گوناگوني راجع به هر كدام از اين موضوعات 
وجود دارد؛ از نظريات خشك و ديرفهم تا ديني و اخالقي و در نهايت 
منطقي و ساختاري. اما آنچه همه چيز را يكباره دگرگون مي سازد و 

تغيير مي دهد و در هيچ قالب خاصي نمي گنجد، عشق است.

اگر اخالق را در ظرف عشق بريزيم، معجوني كه به دست مي آيد، جز 
براي عاشق قابل درك نخواهد بود. و خب، خود عشق هم جدا از عالم 
تصورترين  قابل  از  شود؛  مي  اقسام  و  انواع  شامل  دارد،  كه  خاصي 
شكل ممكن تا غيرقابل تصورترين نوع آن، از رمان هاي عشقي مبتذل 

تا عشق هاي بي قيد و شرط، رها و امروزي در آثار بوبن.

يا  ايم  بوده  خاص  شخص  آن  عاشق  ايم،  شده  عاشق  كه  بار  هر  آيا 
خود عشق؟

يا  ايم  بوده  خاص  شخص  آن  عاشق  ايم،  شده  عاشق  كه  بار  هر  آيا 
هيجان عشق؟

آيا هر بار كه عاشق شده ايم، عاشق آن شخص خاص بوده ايم؟

آيا اصًال هر بار عاشق شده ايم؟

اصًال چرا بايد عاشق يك شخص خاص بود، در حالي كه بيش از شش 
ميليارد انسان ديگر روي كره زمين هست؟

اما هر بار كه عاشق شده ايم، عاشق شده ايم و گريزي نبوده و...

قالب  در  بيشتر  و  ايم  پرسيده  كمتر  ايم،  شده  عاشق  كه  بار  هر  اما 
وصال،  واژه  تكرار  ايم؛  بوده  نزديك  تكرار  به  همواره  و  ايم  فرورفته 
وصال و وصال، اين بالي عشق و كمتر در لحظه از عشق لذت برده 
ايم. آنقدر كه در تالش وصال بوديم، جا مانديم از خود عشق واژه هايي 
سنگين  را  آن  آنقدر  و  اند  بوده  عشق  همراه  همواره  ما  جامعه  در  كه 
همواره  آثارش  دستمايه  كه  كساني  از  يكي  شده.  مبتذل  كه  اند  كرده 
عشق بوده، كريستين بوبن است. اين نويسنده معاصر فرانسوي زيبا 

و در عين حال حقيقي عشق را به تصوير كشيده.
«عشق از راه خأل و فقدان آمد و از اين راه هم فرار كرد... شما دوستان 
تان را از آنجا تشخيص مي دهيد كه نمي گذارند تنها بمانيد. كساني كه 

بي وقفه به تنهايي شما روشنايي مي بخشند.»1
«در نقاشي لحظه يي فرامي رسد كه نقاش مي داند تابلويش تمام شده 
است. چرايش را نمي داند. تنها به ناتواني ناگهاني اش از ايجاد هرگونه 
مي  جدا  هم  از  وقتي  نقاش  و  تابلو  شود.  مي  معترف  تابلو  در  تغيير 
تواند  نمي  ديگر  تابلو  كه  وقتي  كنند؛  نمي  كمك  هم  به  ديگر  كه  شوند 
در  هنرمند  كه  شود  مي  تمام  وقتي  اثر  يك  ببخشد.  چيزي  نقاش  به 
برابرش به تنهايي مطلق مي رسد. زني كه امروز صحبت مي كند در 
برابر عشقش مانند نقاش است در برابر تابلويش. در خاتمه دادن دو 

دل است. مدام مي خواهد چيزي را اصالح كند. مي خواهد لحظه تنهايي 
را به تعويق بيندازد.»2

بوبن عشق را چنان بال و پر زيبا و دل انگيزي مي دهد كه ديگر وصف 
هاي پيش پاافتاده از مضمون عشق را از ذهن دور مي كند و به جاي 
آن احساسي از آن برون مي دهد كه يادآور پرواز پرندگان است؛ رها، 

آزاد و بي قيد و بند، وصفي بر اساس واقعيت و لحظه.

فراز و فرودهاي ماليم داستان ها حتي بيان دلزدگي و فرسايش عاشق 
يا معشوق را هم ادبي، روياگونه و در عين حال برآمده از دل حقيقت 

جلوه مي دهد. حقيقت بزرگ خستگي، خستگي زمان، مكان و روح...

بوبن خيلي ساده به كنه مطلب اصلي مي رسد. حسي عميق اما ساده؛ 
«دلم براي خنده ات تنگ شده است.»3 

«در فقدان يا مي توان پوسيد، يا مي توان به اوج زندگي دست يافت.»

«دوستت دارم؛ اين پررمزترين كالم است، تنها كالمي كه سزاوار است 
تا در طول قرن ها تعبير شود. وقتي بيان مي شود، وقتي صحيح بيان 

مي شود، تمام لطافتش را اهدا مي كند.»4

او آزادي در عشق را به حد اعال مي رساند؛ «بهترين مادرها كساني 
هستند كه دنيا آنها را بدترين مادرها مي خواند؛ مادراني كه فقط به فكر 
فرزندان شان نيستند و فراموش نمي كنند كه در عين مادر بودن، به 

همان اندازه همسر، معشوق و فرزند هستند.»5
تا  دارد.  وجود  حال  لحظه  «فقط  نماياند؛  مي  ما  به  را  حال  اهميت  او 
عشق،  هم  هنوز  و  كند  تالقي  ما  مرگ  لحظه  با  لحظه  اين  كه  زماني 
بهترين راه براي استفاده از اين لحظه است. زيستن در كنار آنچه در 

زندگي از هر چيز ضعيف تر و ماليم تر است.»6
آن  به  امروز  جهان  كه  چيزي  دارد؛  تنهايي  از  عميقي  وصف  بوبن 
است.  نيازمند  آن  به  حال  عين  در  و  برد  مي  رنج  آن  از  و  مبتالست 

تقدس لحظه تنهايي؛
«به خاطر دلبستگي عميقي كه به تنهايي دارم، هيچ گاه به صورت زوج 
بي  شود،  مي  بسيار  هاي  زوج  دلسردي  سبب  آنچه  ام.  نكرده  زندگي 

احترامي به تنهايي ذاتي ديگري است.»7
عشق و تنهايي در كنار هم. آيا اين ممكن است؟ اگر بخواهيم عشق را 
با معيارهاي عاميانه در نظر بگيريم، اما از نظر بوبن اين تنهايي است 
از  توقع  عدم  عشق،  مفهوم  دقيق  درك  و  بخشد  مي  جال  را  عشق  كه 

عشق است.
احساسي خاص كه لحظه يي خاص را مي سازد، شايد برود يا بماند، 

اما ما نمي توانيم براي آن لحظه تكليفي مشخص كنيم.
را،  عشق  را،  زندگي  پذيرد.  مي  بجا  روندي  با  و  آرام  را  چيز  همه  او 
كودكي و تنهايي را و سرانجام مرگ را؛ «وقتي مرگ را نپذيريم، مثل 

اين است كه دسر غذا را نپذيرفته باشيم.»8
او به بديهيات توجهي ويژه دارد؛ «ابتذال در تندتند صرف كردن زمان 

است و در ناتواني ما در صرف كردن آن به نحوي ديگر.»9
آرامشي كه در پس كلمات بوبن آمده، تسكين ماليمي است در برابر 

هياهوي بيهوده زمان.
«در پي فهميدن باشيم، تا فهميده شدن. در پي دوست داشتن باشيم تا 

دوست داشته شدن.»10
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اثر جان لوكاره   -   ترجمه منوچهر كيا
 قسمت سى و هشتم

ولى موندت چطور ريمك را پيدا كرد چطور جرات كرد كه اسرار 
خود رابا او در ميان گذارد . براى يافتن جواب اين سئواالت بايد 
تمام  به  ميتوانست  او   . بگيريم  درنظر  را  موندت  عالى  موقعيت 
كس  هر  از  و  داشته  دسترسى  آبتيلونگ  محرمانه  هاى  پرونده 
ريمك  كارل  بله  نمايد  نابود  را  او  و  كند  بازجوئى  ميخواهد  كه 
ميتوانست  موندت  زيرا   . نمايد  رد  را  او  پيشنهاد  نميتوانست 
صادر  را  اعدامش  حكم  و  كرده  خيانت  به  متهم  را  او  بالفاصله 
بدون  .آ«ها  كنيد  درك  را  لندن  دقيق  نقشه  ميتوانيد  حال   . نمايد 
اينكه هويت موندت را فاش كنند. ريمك را بعنوان واسطه ميان 
موندت سرپرست ناحيه برلن انتخاب كردند. بله شهادت ليماس 
را  سرخود  فيدلر  است.  توجه  قابل  موضوع  باين  توجه  با  فقط 
خرابكارو  مرد  اين   : زد  فرياد  و  شد  خيره  موندت  به  برگرداند 
خود  ملت  و  كشور  به  او  ميشود!  محسوب  شما  تروريست 
خيانت كرده است ! او لحظه اى مكث كرد و سپس با لحن ارامى 
يك  ميخواهم  فقط   . است  شده  تمام  تقريبا  من  حرفهاى   : افزود 
موضوع را برايتان تشريح نمايم. موندت بعنوان حامى ملت تمام 
بدين  است  برده  ميان  از  بودند  شده  باومشكوك  كه  را  كسانى 
دليل است كه براى حفظ موفقيت خود درسازمانهاى ما چند تن 
اين  از  خيانتى  است  رسانده  بقتل  را  خود  فاشيست  دوستان  از 
بزرگتروجودندارد او پس از اينكه با تمام قوا كوشيد كارل ريمك 
شهاد  آخرين  سپس  نمود.  صادر  را  قتلش  فرمان  دد  نجات  را 
يعنى رفيقه ريمك را براى هميشه خاموش كرد سزاى هانس ديتر 

موندت مرگ است و بس !

رئيس دادگاه روبطرف مرد كوتاه قدى كه لباس سياه بتن داشت 
نوبت  كاردن  رفيق   : گفت  و  كرد  بود  نشسته  فيدلر  مقابل  و 
شماست كه از رفيق موندت دفاع كنيد آيا ميل داريد كه از شاهد 
و  برميخاست  جا  از  حاليكه  در  كاردن  بكنيد؟  سئواالتى  ليماس 
عينكش را بچشم ميگذاشت جواب داد : بله بله ولى ابتدا ميخواهم 
مطالبى را به اطالع دادگاه برسانم . رفيق موندت صريحا اعالم 
ميدارد كه ليماس دروغ گفته است و رفيق فيدلر بدون اينكه بفهمد 
در يك توطئه ضد دولتى كه هدفش از هم پاشيدن آبتيلونگ است 
جاسوس  ريمك  كارل  كه  نميكنيم  ادعا  ما   . است  نموده  شركت 
انگلستان نبوده است . براى اثبات اين موضوع دالئل كافى وجود 
دارد . ولى ما صريحا اعالم ميداريم كه رفيق موندت رابطه اى 
با كارل ريمك نداشته و هيچگاه بعنوان خيانت به مملكتش پول 
رفيق  حرفهاى  اثبات  براى  دليلى  هيچ  بله   . است  نكرده  دريافت 
فيدلر وجود ندارد و رفيق فيدلر كه مردجاه طلبى است و هدفش 
عقل خود را از دست  ميباشد  آوردن مقام رفيق موندت  بدست 
برلن  از  اينكه  بمحض  ليماس  كه  ميگوئيم  صريحا  ما  است  داده 
به لندن بازگشته كمدى بزرگى را اغاز نموده كرده كه غرق در 
مشروب و قرض شده است . او با نقشه قبلى يكنف خواروبار 
فروش را مضروب كرده و براى جلب توجه آبتيلونگ به ترويج 
افكار ضد امريكائى پرداخته است . بنظر ما اينتليجنت سرويس 
جاسوس  يك  موندت  رفيق  كه  داده  را  كارها  ترتيب  طورى 
انگليسى معرفى شود بله سازمان مخفى انگلستان با علم باينكه 
رفيق موندت در چه تاريخى به كشورهاى مختلف مسافرت كرده 
بقدرى  آنها  نقشه  البه  گذاشته  كشورها  همان  بانكهاى  در  پول 
اراده  بال  و  افتاده  دردام  بالفاصله  فيدلر  رفيق  كه  بوده  دقيق 
مدافع  بزرگترين  بردن  بين  از  براى  امپرپاليستى  توطئه  يك  در 
كه  نيست  منطقى  آيا   . است  كرده  شركت  دموكراتيك  جمهورى 
موندت  از  آنها  باشند؟  كرده  طرح  را  اى  نقشه  چنين  انگليسيها 
بستوه آمده بودند و راه ديگرى براى از بين بردن او نداشتند. 
ديگر  ايم!بعبارت  افتاده  آنها  دام  در  ما  كه  است  تاسف  باعث 
رفيق فيدلر مرتكب اشتباه بزرگى شده است . رفيق فيدلر نه تنها 
بلكه  نموده  همكارى  امپرياليستها  باجاسوسان  بينى  واقع  بدون 
ميخواسته كه مرد فداركار و بيگناهى را بقتل برساند. او سرخود 
را بطرف هيئت قضات گرداند و بالحن بى تفاوتى افزود ما هم 
ميكنيد  فكر  واقعا  آيا  زيرا  داريم  شاهد  يك  بله  داريم  شاهد  يك 
آيا  ؟  است  بوده  خبر  بى  فيدلر  فعاليتهاى  از  موندت  رفيق  كه 
ممكن است كسى چنين فكرى را بكند؟ ماههاست كه رفيق موندت 
موندت  رفيق   . است  برده  پى  معاونش  آميز  خصومت  افكار  به 
تماس  ليماس  با  لندن  در  ما  مامورين  كه  كرد  موافقت  شخصا 
را  ريسكى  چنين  بود  انگليسيها  جاسوس  واقعا  اگر  آيا  بگيرند. 
تقبل ميكرد؟ ووقتى كه اولين گزارش درباره بازپرسى از ليماس 
به برلن شرقى رسيد گمان ميكنيد كه رفيق موندت بدون مطالعه 
آن آنرا در زباله دانى انداخت و هنگاميكه رفيق فيدلر از فرستادن 

گزارشهاى ديگر امتناع ورزيد ادامه دارد

جاسوس جنگ سرد
فرهنگى

بهمن جاللي درگذشت 
 

مرگ راوي لحظه 
هاي تاثيرگذار ايران 

 
 

بهمن جاللي از پيشكسوتان عكاسي ايران درگذشت. او كه چندي پيش 
بيمارستان  در  گذشته  روز  عصر  بود  شده  مبتال  كبدي  بيماري  به 
امسال  ماه  شهريور  اوايل  فروبست.  جهان  از  ديده  كلينيك  تهران 
دويچه وله گزارش داد بنياد فرهنگي ايالت «نيدرزاكسن» آلمان بهمن 
جاللي را براي دريافت جايزه معتبر «سپكتروم» كه هر سه سال يك 
بار به يك عكاس هنرمند اهدا مي شود، انتخاب كرده است. قرار بود 
بهار سال 2011 نمايشگاهي از كارهاي اين هنرمند عكاس در موزه 
«اشپرنگل» هانوفر گشايش يابد و همان زمان بهمن جاللي جايزه خود 
را دريافت كند.بهمن جاللي متولد 1323 است. او فارغ التحصيل رشته 
شكل  به  را  عكاسي  و  است  بهشتي)  (شهيد  ملي  دانشگاه  از  اقتصاد 
اقتصاد  دانشكده  از  التحصيلي  فارغ  از  بعد  او  است.  آموخته  تجربي 
همكاري خود را با قباد شيوا در نشريه يي به نام «تماشا» متعلق به 
صدا و سيما آغاز كرد و پس از پايان دوران سربازي عازم انگلستان 
شد و در استوديوي «جان ويكرز» عكاس سرشناس آن دوران شروع 
به كار كرد. همكاري او با اين استوديو منجر به عضويت جاللي در 
همراه   57 سال  جاللي  شد.بهمن  انگلستان  عكاسان  سلطنتي  انجمن 
تصوير  به  با  گلستان  كاوه  مرحوم  چون  ديگري  نامدار  عكاسان 
كشيدن روزهاي انقالب ناياب ترين لحظات تاريخ معاصر ايران را به 
ثبت رساند. او بعدها در گفت وگو با همشهري درباره آن عكس ها 
گفت؛ «اتفاقي جلوي چشمانم مي افتاد كه فقط در كتاب ها در مورد 
آن خوانده بودم. چيزهايي مثل انقالب اكتبر يا انقالب كوبا. انقالب به 
قدري عجيب و جذاب بود كه مي خواستيم هر تكه آن را بخوريم. براي 
ما كه در دوره خود هيچ اتفاقي را نديده بوديم خيلي تازه بود. عكاسي 
داشت  وجود  كه  هم  خطري  از  حتي  داشت.  لذت  هم  اتفاقات  اين  از 
لذت مي برديم. دوست داشتيم جلوتر از همه باشيم و هميشه فكر مي 
كرديم كه ممكن است همه افراد تير بخورند ولي چون ما عكاسي مي 
كنيم، تير نمي خوريم. همه عكاس ها اينجوري فكر مي كردند.»جنگ 
خرمشهر  راهي  را  او  و  بود  جاللي  براي  ديگري  سوژه  نيز  تحميلي 
آلمان،  فرانسه،  ايران،  در  عكس  نمايشگاه   50 از  بيش  كرد.برگزاري 
تحقيق  و  تدريس  و...  اسپانيا  فنالند،  سابق،  چكسلواكي  مجارستان، 
در دانشگاه هاي تهران، هنر، دانشگاه آزاد اسالمي و مركز تحقيقات 
فصلنامه  سردبيري  و  ايران  خانه  عكس  تاسيس  ارشاد،  مطالعات  و 
به  برجسته  عكاس  اين  يي  حرفه  هاي  فعاليت  جمله  از  «عكسنامه» 
شمار مي روند.مجموعه عكس هاي «روزهاي خون، روزهاي آتش» 
با همكاري كريم امامي، «خرمشهر» با همكاري كريم و گلي امامي و 

«گنج پيدا» عكس هايي از دوران قاجار از جمله مجموعه هاي 
منتشر شده او است.سال گذشته فيلم مستندي از زندگي و آثار بهمن 
فجر  فيلم  جشنواره  در  جاللي»  بهمن  ناتمام،  «عكس  نام  با  جاللي 
راشد  عميد  و  رباني  تورج  كارگرداني  به  فيلم  اين  درآمد.  نمايش  به 
توانست سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني فيلم مستند بلند را دريافت 
بهمن  است.  داده  ارائه  ايران  عكاسي  تاريخ  از  روايتي  فيلم  اين  كند. 
در  اما  بود  گفته  سخن  مستند  عكاسي  به  اش  عالقه  از  بارها  جاللي 
دوره يي به عكاسي هنري و مدرن روي آورد. او در يك گفت وگو 
در اين باره گفت؛ «قدم گذاشتن در ژانر خاصي از عكاسي وحي منزل 
نه  هايم  عكس  دادم،  مي  انجام  مستند  عكاسي  كه  هنگامي  اما  نيست. 
كتاب  مثال  شوند.براي  كتاب  نه  و  باشند  روزنامه  در  توانستند  مي 
هاي  راه  دارم  دوست  من  شد.  توقيف  چاپ  بار  دو  از  پس  «انقالب» 

تازه را تجربه كنم.»  

پيتر بروك به ايران نمي رود 
 

المللي  بين  جشنواره  از  دوره  هشتمين  و  بيست  رسمي  سايت   
به  بزرگ»  نمايش «مفتش  اجراي  عجيب  خبري  انتشار  با  فجر  تئاتر 
كارگرداني پيتر بروك در اين دوره از جشنواره را منتفي اعالم كرد. 
به  بزرگ»  نمايش «مفتش  از  است؛ «دعوت  آمده  كوتاه  خبر  اين  در 
و  است  داشته  پي  در  متفاوتي  هاي  بازتاب  بروك  پيتر  كارگرداني 
برخي حضور نمايش ايشان را در ايران برنمي تابند. ستاد برگزاري 
با  را  اثر  اين  اجراي  پوزش،  ضمن  قبلي  تمهيدات  رغم  به  جشنواره 
نمايش  جدول  اساس  بر  كرد.»  موكول  ديگر  زماني  به  گروه  توافق 
اين  بود  بنا  فجر  تئاتر  جشنواره  هشتمين  و  بيست  در  حاضر  آثار 
نمايش در تاريخ 10 دي ماه در سالن شماره يك تماشاخانه ايرانشهر 
قرن  تئاتر  در  نوآوري  با  كه  بروك  رود.  صحنه  روي  نوبت  دو  در 
بيستم شهرت و محبوبيت جهاني يافت در سال 1351 به ايران سفر 
سياوش  چون  بازيگراني  حضور  با  را  «اورگاست»  نمايش  و  كرد 
به  راستكار  فهيمه  و  قوانلو  هوشنگ  پورحسيني،  پرويز  طهمورث، 
بزرگ»  «مفتش  نمايش  برد.  صحنه  روي  خود  گروه  اعضاي  همراه 
اثر  كارامازوف»  «برادران  رمان  بزرگ»  «مفتش  فصل  از  اقتباسي 
بروك  پل  استفان  است.پيتر  روسي  نويسنده  داستايوفسكي  فئودور 
در سال 1925 در لندن متولد شده و تحصيالت خود را در دانشگاه 
آكسفورد به اتمام رسانده است. اين كارگردان مطرح تئاتر فيلم هايي 
توجه  مورد  كه  است  كرده  كارگرداني  فرانسه  و  انگلستان  در  نيز 

منتقدان قرار گرفته است. 

اختالف زندي و ارشاد بر سر چاپ 
عكس هاي انقالب  

 
كتاب  چاپ  ارشاد  وزارت  كتاب  اداره  كه  است  ماه  هفت  به  نزديك 
است.  كرده  مواجه  مشكل  با  را  زندي  مريم  كار  انقالب  هاي  عكس 
سانسور  با  زندي  اما  است  ها  عكس  برخي  حذف  خواستار  ارشاد 
عكس ها به هر دليل مخالفت مي كند. «نزديك به هفت ماه است كه 
اداره كتاب وزارت ارشاد براي كتاب عكس هاي انقالب من مشكل 
اين  اعالم  با  زندي  مريم  است.»  شده  آن  چاپ  مانع  و  كرده  ايجاد 
مطلب گفت؛ «اين اداره از من خواسته عكس هاي انقالب را سانسور 
كند. اين اداره خواستار حذف برخي از عكس ها شده است كه من 
سند  ها  عكس  «اين  گفت؛  ادامه  در  مخالفم.»او  كامًال  جريان  اين  با 
هستند و كم و زياد نشده اند. اين عكس ها روايت تاريخ بدون كم و 
كاست است پس كسي نمي تواند درباره نادرستي آنها صحبت كند.» 
رسانده  چاپ  به  را  كتاب  چندين  تاكنون  كه  زندي  ايلنا  گزارش  به 
حال بررسي  در  ها  گفته اند كه اين عكس  بيان كرد؛ «به من  است، 
علمي هستند. من نمي دانم عكس هاي انقالب را چگونه مي خواهند 
بررسي علمي كنند مگر چه چيز اين عكس ها عجيب است.»او اشاره 
كرد؛ «براي چاپ اين عكس ها خارج از ايران هيچ مشكلي ندارم و 
حتي چند ناشر هم به من پيشنهاد كار داده اند ولي معتقدم اين كتاب 
بايد در داخل ايران چاپ شود.»زندي درباره كتاب عكس موسيقي 
نيز توضيح داد؛ «شش سال است كه در حال كار روي اين جريان 
هستم و اميدوارم اگر ارشاد بهانه تراشي خاصي نكند، سال آينده 

اين كتاب چاپ شود.» 

  
تور كنسرت ساكت در كانادا و امريكا 

 
اجراي  قصد  فعًال  تار  سه  و  تار  نوازنده  و  آهنگساز  ساكت  كيوان 
شهرهاي  در  آينده  سال  بهار  و  ندارد  كشور  داخل  در  را  كنسرتي 
ونكوور، مونترال، تورنتو، اتاوا، لس آنجلس، سن ديه گو و سن خوزه 
كنسرت اجرا مي كند.به گزارش ايلنا، ساكت با اعالم اين خبر گفت؛ «اين 
كنسرت از 20 فروردين ماه در ونكوور آغاز مي شود و پس از 10 روز 
مي  پايان  به  كانادا  در  آموزشي  كارگاه  و  مستركالس  برگزاري  با  و 
رسد. سپس در لس آنجلس، سن ديه گو و سن خوزه كنسرت خواهم 
برگزار  آموزشي  كارگاه  و  مستركالس  يك  هم  واشنگتن  در  و  داشت 
كرد؛  اشاره  چنين  ها  كنسرت  اين  برگزاري  نحوه  به  او  كرد.»  خواهم 
«اين كنسرت ها در دو بخش تكنوازي تار و سه تار توسط خودم و در 
بخش ديگر هم گروه نوازي تار، سنتور، كمانچه، تنبك و خواننده روي 
صحنه خواهد رفت. اعضاي گروه وزيري در اين سفر مرا همراهي نمي 
كنند بلكه اين تور با تركيبي از هنرمندان ساكن خارج از كشور تشكيل 
كنسرتي  اجراي  برنامه  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  او  شد.»  خواهد 
در داخل كشور دارد يا نه، عنوان كرد؛ «فعًال برنامه يي براي اجرا در 
داخل كشور ندارم. اركستر كرمان نيز تمرينات خود را پيگيري مي كند 
اما برنامه هاي اركستر گرگان به دليل عدم حمايت نهادهاي محلي فعًال 
معوق مانده است.» كيوان ساكت طي چند سال اخير، اركسترهاي محلي 
كرمان، گرگان، شيراز و اصفهان را با حضور نوازندگان جوان ساكن 

اين شهرها تاسيس و رهبري كرده است. 
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موسيقى
بيست سال از مرگ هايده گذشت 

از قمر تا 
هايده

الهه خوشنام

هايده همان اندازه در زمينه 
موسيقى كالسيك تاثيرگذار بود كه 
در پهنه ى گسترده ى موسيقى پاپ. 

 از جنبش مشروطه به اين سو، در ميان زنان آواز خوان دو نام بيش 
از همه به چشم مى خورد. قمرالملوك وزيرى و هايده. قمر همواره 
از  سال  بيست  گذشت  با  نيز  هايده  و  داشت  را  خود  ويژه   جايگاه 

مرگش همچنان به خواننده   استثنايى شهرت دارد. 

قمر با صداى خوب و توانايى هاى الزم، پا به ميدانى گذاشت كه به 
خالى  هنرمند  زنان  وجود  از  جامعه،  بر  تعصب  و  جهل  تسلط  دليل 
در  زن،  نخستين  عنوان  به  كه  مى خواست  دالورى  و  شجاعت  بود. 

چنين صحنه ى خالى، گام بگذارى. 
قمرالملوك وزيريقمر با جسارت و بدون بيم از متعصبان وارد ميدان 

شد و توانست راهگشاى خوانندگان زن بعدى باشد.
عرصه ى  به  زمانى  خورشيدى،  پنجاه  و  چهل  دهه  در  اما  هايده 
آواز راه يافت كه جامعه پذيراى زنان هنرمند بود و ارج و قربى هم 
برايشان قائل مى شد. دلكش و مرضيه و پوران و الهه و... از سال ها 
وجود  خالى  جاى  ظاهرا  بودند.  كرده  قرق  را  عرصه ها  همه ى  پيش 

نداشت كه نياز به پر كردن داشته باشد.
تجويدى  على  مانند  هنرمندانى  وجود  تنها  شايد  شرايطى،  چنين  در 
بنشاند؛  خود  اصلى  جايگاه  در  را  هايده  مى توانست  معيرى  رهى  و 
جايگاهى كه احتماال بدون وجود او تهى بود، اما تا آن زمان نامريى.

ترانه ى "آزاده"
كار  ديگر  هنرمند  زن  چند  و  حميرا  با  هايده،  از  پيش  كه  تجويدى 
كرده و آن ها را به راديو برده بود، به كاشف صداهاى خوب شهرت 
داشت. تجويدى با پنچه ى هنرمند خود و آهنگ هايى كه مهر او را بر 
خود داشت، همه ى هنرمندان تاز ه  يافته ى خود را به شهرت رسانيده 

بود.
 قمرالملوك وزير در كنار دوستان

آن  بود،  سروده  گذشته  در  كه  نابى  ترانه هاى  با  نيز  معيرى  رهى 
توانايى  الزم را داشت كه بر روى هر آهنگى، ترانه ى مناسب آن را 

بسرايد. 
رهى آخرين ماه هاى عمر خود را مى گذراند و تجويدى آهنگى در"سه 
گاه"ساخته بود كه بايد دست به دامن رهى مى شد. آخرين سروده ى 

رهى، "آزاده"، آغاز شهرت هايده بود.
تجويدى مى گويد: "آزاده" را شايد هيچ خواننده ى ديگرى نمى توانست 
ترانه  در  تحولى  توانست  هايده  بخواند.  صدايى  وسعت  چنين  با 
خوانى و آوازخوانى ايجاد كند كه تاثيرات تازه اى در موسيقى سنتى 

به وجود آورد.
 رهى كه ديگر كم كم داشت به استقبال مرگ مى رفت و دل و جان از 
جهان و جهانيان شسته بود، گويا آخرين توان خود را در نماياندن 

اين بى نيازى در "آزاده" به كار بست:

 در دل ندارم هوسى/  چشمى ندارم به كسى/  آزاده ام من

يارب چو من افتاده اى كو؟ / افتاده ى آزاده اى كو؟

غوغاى  از  آزاده  آزاده ام،  هستى/   سوداى  برون  جانم  از  رفته  تا 
هستى

 هايده و هنرپيشه  سينما، جينا لولو بريجيدارابطه با دربار؟
 

سالى  چند  هلند،  مقيم  نواز  پيانو  و  روزنامه نگار  زاده،  اكبر  پژمان 
بود.  هايده  هنرى  زندگى  از  مستند  فيلمى  تهيه  كار  اندر  دست 
از  پژمان   . شد.  گذاشته  نمايش  به  فيلم  اين  گذشته  سال  سرانجام 
شايعاتى مى گويد كه درباره ى چگونگى ورود هايده به عرصه ى هنر 

در ميان مردم پراكنده بود.
«در سال هاى گذشته كتاب ها و خاطرات زيادى از آن چه در دوران 
و  هايده  چون  و  است  شده  منتشر  مى گذشت،  پيشين  حكومت 
خواهرش مهستى نيز با دربار ارتباط نزديكى داشتند، طبيعتا آن ها 
نيز از اظهارنظرهاى متضاد و متعدد در مورد فعاليت ها و همين طور 
روابط شان با دربار، بى نصيب نمانده اند. در ايران صحبت از آن بود 
كه كتاب خاطرات مادر ملكه ى سابق ايران منتشر شده و در آن آمده 
است كه اين دو خدمتكار بوده اند. اما خود ملكه بعداً در گفت وگوهايى 

اعالم كرده بود كه اين كتاب هيچ ربطى به خانواده ى ديبا ندارد.»
 اكبر زاده مى گويد در گفت وگويى كه وى با فرح پهلوى داشته است، 
وى گفته است كه هايده و مهستى با دخترخاله ى پادشاه سابق ايران 
دوستى داشته اند و از آن طريق به محافل ملكه ى مادر راه پيدا كرده 

بودند و به طور خصوصى در اين محافل مى خواندند.

معروف  ترانه ى  كه  حرفه اى اش  كار  نخستين  انتشار  از  پيش  هايده 
خيلى  ترانه هاى  نيز  فيلم  چند  در  است،  تجويدى  ساخته ى  "آزاده" 
معمولى اجرا كرد كه حتى اسم اش هم روى صفحه ذكر نشده است.

تجويدى،  استاد  كه  است  ترانه ها  اين  از  بعد  اكبرزاده،  گفته ى  به 
و  مى دهند  آموزش  و  مى كنند  كشف  را  «هايده  خودش  گفته ى  به 

فعاليت هاى هايده اساسا در سطح ديگرى ادامه پيدا مى كنند».
شروع اين مرحله از كار هايده با سال 1347 مصادف مى شود كه 
ترانه ى "آزاده" را روى شعرى از رهى معيرى مى خواند و فعاليت او 

به شكل حرفه اى از همين زمان آغاز مى شود.

آفيش فيلم مستند هايده، اثر پژمان اكبرزادههايده در سه دوره
بيست سال زندگى هنرى هايده را شايد بتوان به سه دوره تقسيم 
كرد. زمان همكارى با تجويدى، پس از تجويدى كه آهنگسازان ديگرى 
چون محمد حيدرى، جهانبخش پازوكى و انوشيروان روحانى، او را 

همراهى مى كردند.
در دوره ى مهاجرت و پس از انقالب اما، ما شاهد هايده ديگرى با 
ترانه هايى از نوع ديگر هستيم. پژمان اكبرزاده ضمن موافقت با اين 
تقسيم بندى بر ارزش هاى هنرى هر سه دوره نيز صحه مى گذارد 

و مى گويد: 
ساله اى  سه  يا  دو  كوتاه  دوره ى  هايده،  هنرى  زندگى  اول  «دوره ى 
هايده  كارهاى  بيشتر  هرچند  مى كرد.  همكارى  تجويدى  با  كه  بود 
آهنگ سازهاى  بقيه ى   از  اما  است،  تجويدى  استاد  از  دوره  اين  در 
مطرح آن زمان كه در برنامه ى "گل ها" ى راديو كار مى كردند و از 

هنرمندانى مانند همايون خرم نيز كارهايى اجرا كرد.
بعد از اين مرحله، اُفت شديدى را در كارهاى هايده مى بينيم كه تبديل 
به يك خواننده ى كاباره اى مى شود و تيپ خاصى از كارهايش را در 
اين زمان خوانده است. جالب است كه از اين كارهاى هايده هم در 
اين روزها به ندرت اسم برده مى شود و جزو كارهايى نيستند كه در 

ذهن مردم مانده باشد و آن ها را زمزمه كنند.
با  تدريج  به  كارى،  اُفت  اين  از  روحانيبعد  انوشيروان  و  هايده 
ديگر  و  چشم آذر  ناصر  نوجوكى،  صادق  مانند  آهنگ سازانى 
آهنگ سازانى كه موسيقى پاپ را بيشتر مى شناختند و جدى تر دنبال 

مى كردند، آشنايى پيدا مى كند و از اين طريق تا زمان انقالب حركت 
خوبى را در زمينه ى موسيقى پاپ ادامه مى دهد.

كه محمد حيدرى روى اشعار شيخ بهايى  قطعه اى به اسم "نشانه" 
ساخته و منوچهر چشم آذر آن را براى اركستر بزرگ تنظيم كرده 
است؛ يا ترانه ى "سوغاتى" روى شعرى از اردالن سرافراز، ساخته ى 
سنگ"  "گل  ترانه  ى  چشم آذر؛  ناصر  زيباى  تنظيم  و  حيدرى  محمد 
"بزن  يا  و  سمندر،  بيژن  شعر  و  روحانى  انوشيروان  از  آهنگى  با 
تار" ساخته ى صادق نوجوكى روى شعر منصور تهرانى، از نمونه  
كارهاى خوب هايده در اين مرحله و در زمينه ى موسيقى پاپ هستند.

زمينه  ى  در  دوره  آن  آهنگ سازهاى  كه  تالشى  و  حركت  اين  اما 
موسيقى پاپ شروع كرده بودند و هايده ى نيز خواننده ى اين كارها 

بود، با وقوع انقالب متوقف مى شود.»

تفاوت با ديگران
كه  بود  تاثيرگذار  كالسيك  موسيقى  زمينه  در  اندازه  همان  هايده   
«بيشتر  كه  مى گويد  اكبرزاده  پاپ.  موسيقى  گسترده ى  پهنه ى  در 
و  زمينه  يك  با  گفت  بتوان  شايد  ما  پاپ  موسيقى  خواننده هاى 
آموزش هاى كلى از موسيقى اروپايى و همان موسيقى پاپ وارد اين 
كار شده بودند و صداهاى آنان عموما صدايى نبود كه هنگام شنيدن 

بتوان گفت يك صداى صددرصد ايرانى است.»
 هايده در كنار خواهرش مهستيولى فعاليت هايده در اين زمينه نكات 
جالبى داشته است. از نظر اكبرزاده، يكى اين كه جنس و حالت صداى 
اين خواننده بسيار ايرانى بود. از سوى ديگر، او كارش را با آموزش 
در زمينه ى موسيقى كالسيك ايرانى شروع كرده بود. اين كه تا چه 
بستر  از  هرحال  به  اما  است؛  جداگانه اى  بحث  بود،  رفته  جلو  حد 

موسيقى ايرانى وارد موسيقى پاپ بين المللى شده بود.
از طرفى هم بسيار شنيده مى شود كه وقتى خواننده اى در زمينه ى 
مى پردازد،  پاپ  كارهاى  اجراى  به  بعد  و  كرده  كار  ايرانى  موسيقى 
چيزهاى  سرى  يك  مى كند،  احساس  آدم  نيست.  دل چسب  نتيجه 
مختلف كه با هم همخوانى ندارند، به هم چسبيده شده اند كه يك كار 

پاپ هم اجرا شود.
از نظر اكبرزاده، نكته ى جالب اما در كار هايده، در واقع در توانايى 
صداى اين خواننده نهفته بود، كه هم زمانى كه آواز و يا تصنيف هاى 
كالسيك ايرانى مى خواند، خيلى خوب از وسعت، كيفيت و توان صدا 
عهده  از  مى نوشتند،  برايش  پاپ  كار  وقتى  هم  و  مى شد  استفاده 

برمى  آمد و كارهايش به دل مى نشست.
در گفت وگويى كه با آندرانيك در لس آنجلس داشتم، وى بارها اين 
جمله را تكرار مى كرد كه: «در لس آنجلس ما فقط هايده را داشتيم كه 

خيالمان راحت بود، هرچه مى نويسم او مى تواند بخواند».
آمريكا  به  انقالب  از  پس  ما،  هنرمندان  از  بسيارى  مانند  هم  هايده   
رفت و در لس آنجلس، شهر فرشتگان اقامت گزيد. اما اين دوره هفت، 
هشت ساله از زندگى هنرى هايده با آن دو دوره ى پيشين تفاوت هاى 
فاحشى داشت. نه ديگر از آن موسيقى كالسيك قديمى خبرى بود و 

نه از آن پاپ استثنايى.
پژمان اكبرزاده ضمن تاكيد بر اين نكته مى گويد: «در حقيقت همين طور 
بود. زمانى كه هايده از ايران رفت، از سويى با آهنگ سازانى مانند 
دست،  اين  از  آهنگ سازانى  ديگر  و  نوجوكى  صادق  زوالند،  فريد 
همكارى جدى ترى را آغاز كرد. آهنگ سازانى كه چهره هاى نمادين 
موسيقى پاپ ايرانى بودند و يك سرى ترانه هاى ماندگارى كه مردم 
هنوز هم زمزمه مى كنند، مانند "شانه هايت" يا "روزهاى روشن" و ... 

نتيجه ى همكارى با چنين آهنگ سازانى است.»

 در مهاجرت
اما به هرحال در خارج از ايران ديگر فضا متفاوت بود. نه پشتيبانى 
نه  و  داشت  وجود  هستند،  هنرى  كارهاى  در  كه  كسانى  از  دولتى 
ايرانى  مهاجر  محدود  جمعيت  يك  با  هنرمندان  مخاطب.  ميليون ها 
نيز  ايران  مردم  دست  به  كارهايشان  هرچند  كه  بودند،  روبرو 

مى رسيد.
را  او  دوره ى  اين  كارهاى  تمام  نمى شود  «اما  مى افزايد:  اكبرزاده 
جزو كارهاى بازارى محسوب كرد. در كنار كارهاى خوب، كارهاى 
كه  ديگرى  هنرمندان  همه ى  مانند  مى شد.  منتشر  او  از  هم  ضعيفى 
هستند.  بين المللى  اركسترهاى  كار  برنامه ى  و  هنرى  زمينه هاى  در 
يك سرى كارهاى خوب داشته اند كه مانده و فعاليت مى كنند. حتى 
و  است  رپرتوارشان  جزو  هم  كالسيك  آهنگ سازان  كارهاى  تمام 
دائم اجرا مى شود، يك سرى كارهاى ضعيف هم داشته اند كه ديگر 

فراموش شده اند.»
شرايط  تمام  با  مى كنم  فكر  «من  مى گويد:  اكبرزاده  حال  اين  با 
دشوارى كه در لس آنجلس حاكم بود و هنرمندان بايد از بازار تبعيت 
نگاه  باال  را  سرش  دوره  آن  در  زيادى  حد  تا  هايده  باز  مى كردند، 
از  پس  سال  بيست  كه  باشد  كارهايى  شايد  هم  آن  نمونه ى  داشت. 

فوت هايده هنوز مورد توجه مردم قرار دارد.»
هايده، اما پس از مرگ نابهنگام خود در سى ام دى ماه سال 1368 

همچنان فرياد آزادگى را به گوش همه ى ما مى رساند.
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نگاهي به تاريخچه شكل گيري پرفروش ترين سايت در زمينه تجارت الكترونيك 

 سفر به آمازون

 با يك كليك 
رضا جوالچي

فناوري هاي نوين امروزه زندگي مردم را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است تا آنجا كه اگر تا ديروز 
قصد خريد كتاب يا لوازم ديگر را داشتيد نياز بود به مراكز خريد مراجعه كنيد و با سپري كردن وقت 
و جست وجوي فراوان كاالي مورد نياز را خريداري كنيد. اما امروزه به كمك تكنولوژي هاي نوين نوع 
خريد نيز تغيير بسياري كرده است تا آنجا كه كافي است پشت دستگاه كامپيوتر خود مستقر شويد و با 
چند كليك ساده كتاب يا يكي از اجناسي را كه در وب فروخته مي شود انتخاب كنيد و در مجموع بايد 
گفت در دنياي وب امروزه صدها سايت به اين امر اختصاص يافته اند و در اين ميان بعضي از سايت ها 

به معروفيت جهاني دست پيدا كرده اند كه از آن جمله مي توان به سايت معروف آمازون اشاره داشت.

علوم  و  الكترونيك  مهندسي  التحصيل  فارغ  او  نيست.  بيزاس  جف  جز  كسي  آمازون  سايت  بنيانگذار 
كامپيوتر با درجه عالي از دانشگاه پرينستون است. وي كار در بازار را از يك شركت توسعه سيستم 
هاي كامپيوتري آغاز كرد و بعد در اوايل دهه 90 به يك شركت اقتصادي در زمينه سرمايه گذاري در 
طرح هاي فني و سود آور نقل مكان كرد. در سال 94 او به يك نايب رئيس ارشد بدل شده بود كه همان 
زمان به فكر فروش كاال از طريق شبكه جهاني اطالع رساني يا همان وب افتاد. گفتني است در همان سال 
ها بنيانگذار سايت eBay يعني پي ير اميديار نيز به اين نتيجه رسيده بود كه آينده از آن فروش كاالها در 

دنياي مجازي يعني همان اينترنت است.
به هرحال ايده فروش كاال در دنياي مجازي سبب شد در نهايت در سال 1994جف بيزاس يك شركت 
تجارت الكترونيك امريكايي را در اين سال در سياتل واشنگتن تاسيس كند و در سال 95 سايت آمازون به 
طور رسمي فروش محصوالت نو يا دست دوم را از طريق اينترنت آغاز كرد و به صورت آنالين اجناس 
را به عالقه مندان ارائه كرد. امروزه اين سايت با وسعت بي نظير خود در بعد جهاني همه روزه سفارش 
مشتريان خود را از طريق تكنولوژي كامپيوتري دريافت مي كند و در كمترين زمان آنها را ميان ميليون 

ها مشتري خود توزيع مي كند.
براي بسياري سايت آمازون مترادف با فروش كتاب است و در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه چرا 
آمازون در ابتدا قدم در راه فروش كتاب گذاشت. در اين خصوص بيزاس اعتقاد دارد در هر گوشه دنيا و 
در هر زمان مشخص ميليون ها كتاب مكتوب مختلف وجود دارد در حالي كه بزرگ ترين فروشگاه هاي 
كتاب در آن واحد در نهايت 150 هزار جلد كتاب را مي توانند در اختيار مراجعه كنندگان خود قرار دهند 
و اين به نوع خود يك معضل در ارائه محصوالت به مشتريان بود كه در آمازون اين مشكل به راحتي 
حل شد چرا كه در فروش آنالين نه قفسه يي است نه جنسي كه بخواهد محدوديت ايجاد كند. به نوعي 
ما براي مشتريان خود ارزشي منحصر به فرد قائل بوديم و همين امر سبب شد انگيزه فروش كتاب در 
سايت آمازون شكل بگيرد. ما براي راحتي خريد مشتريان خود از قبل كاتالوگ كتاب ها را تهيه و وارد 
دنياي وب كرديم تا از اين طريق كاربران به راحتي كتاب مورد نياز خود را تنها كمتر از چند ثانيه جست 

وجو و از طريق آنالين مبادرت به خريد كنند.
مدير سايت آمازون در ابتدا نمي دانست آيا از طرح فروش كتاب به صورت الكترونيكي استقبال مي شود 
يا نه و با همين ذهنيت كار فروش آنالين كتاب را كليد زد اما در كمال ناباوري دريافت مردم به شدت 
از طرح او استقبال كردند تا آنجا كه در كمتر از 30 روز سايت آمازون براي بيش از 50 ايالت امريكا و 
بيش از 45 كشور در گوشه و كنار جهان كاال ارسال كرد و اين فروش در حدي بود كه گفته مي شود 
روزهاي نخست آمازون بيش از يك ميليون كاال براي مشتريان مجازي خود ارسال كرد كه  در همان 
اين رقم فروش از نظر تنوع جنس و قدرت انتخاب شش برابر بزرگ تر از بزرگ ترين سوپرماركت هاي 

واقعي بود.
بسياري همان زمان بر اين باور بودند كه سايت فروش آمازون تهديدي جدي براي فروش فروشگاه هاي 
قديمي كتاب هاي دست دوم به شمار مي آيد؛ ادعايي كه به شدت از سوي مالك آمازون رد شد چرا كه 
وي اعتقاد داشت عكس اين نظر صحيح است زيرا تجارت كتاب هاي دست دوم براي ما عمدتًا بر مبناي 
اعتماد به كتابفروشي هاي كوچك استوار است و اين فروشگاه هاي كوچك هستند كه همواره از قدرت 
جذب و جلب مشتريان جديد سود برده اند. اين مورد درباره فروشگاه هاي مستقل هم صدق مي كند. 
سود آمازون از فروش كتاب هرگز بيش از درصد يك رقمي از قيمت واقعي كتاب نبوده و اين نمي تواند 

خطري براي كتابفروشي هاي مستقل در پي داشته باشد.
به گفته بسياري از كارشناسان فعال در حوزه فروش آنالين، گوناگوني و تنوع همواره از سياست هاي 
اصلي بيزاس به شمار مي آيد تا آنجا كه امروزه در كاتالوگ هاي آمازون ميليون ها كاال معرفي شده 
است و هر فرد اگر سري به اين فروشگاه مجازي بزند مي تواند عالوه بر كتاب، سي دي و دي وي دي به 
راحتي بليت خطوط هواپيمايي مختلف را نيز خريداري كند. البته فروش در سايت آمازون به همين موارد 

گفته شده ختم نمي شود. حتي در اين سايت مي توان از مارماالد گرفته تا دماسنج را نيز سفارش داد.
بنيانگذار آمازون در سال 98 به نوعي گسترش وب سايت خود را در ساير كشورها آغاز كرد و گفتني 
اصلي  دليل  و  گرفت  شكل  ژاپن  و  كانادا  فرانسه،  آلمان،  انگليس،  در  گسترش  اين  اول  مرحله  در  است 
انتخاب اين كشورها اين بود كه به اعتقاد بيزاس 90 درصد كاربران شبكه جهاني اينترنت در امريكا و 
كشورهاي ذكرشده بودند. گسترش و محبوبيت جهاني سايت آمازون تا آنجا پيش رفت كه درست پنج 
سال پس از آغاز به كار، جف بيزاس مرد سال نشريه تايمز شد و عكس او همراه با تيتر سلطان بي چون 

و چراي تجارت الكترونيك بر اين نشريه نقش بست.
بنيانگذار سايت آمازون نگرش خاصي نسبت به كار خود دارد تا آنجا كه در گفت وگو با يك نشريه 
تخصصي در خصوص اين نگرش مي گويد؛ «نگرش ما ساختن جايي است كه خريداران بتوانند در آن 
كاالها و اجناس مورد نياز خود را كشف كنند و شما مي دانيد كه كشف كردن تفاوتي اساسي با يافتن 
دارد چرا كه يافتن يعني اينكه شما مي دانيد چه مي خواهيد، خواسته خود را وارد موتور جست وجو مي 
كنيد و ما آن را برايتان مهيا مي كنيم. كشف كردن بسيار به شخصيت انسان ها مرتبط است. خوشبختي 
از نظر من يعني كشف، و كاري كه ما مي كنيم، سرعت در دسترسي به خوشبختي است. اگر هر بار براي 
رسيدن به آنچه مي خواهيد 10 دقيقه در اينترنت به گشت و گذار بپردازيد، تنها يك درصد احتمال دارد 
چيزي جديد و جالب توجه كشف كنيد اما ما تالش داريم با استفاده از فناوري هاي پيشرفته، اين احتمال 
را به دو درصد افزايش دهيم. تمامي تغييراتي هم كه در نحوه خريد از آمازون صورت مي گيرد، مثل 

صرفه جويي در هزينه و زمان، تنها در جهت رفاه و آسايش مشتريان صورت گرفته است.»
الزم به ذكر است نگرش مدير سايت آمازون از نظر همه مورد قبول نيست و اين نگاه منتقدان سرسختي 
نيز دارد و بسياري از نوع و نحوه فروش در اين سايت گله مند هستند. با اين حال مديران سايت اعتقاد 
دارند بيش از 84 درصد از مردم از نحوه فروش در اين سايت احساس رضايت دارند. اين درصد از 

رضايت در ميان شركت هاي اينترنتي و غيراينترنتي واقعًا بي نظير است.

مالك سايت آمازون اين روزها پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري طي مي كند و هر روز نسبت به 
روز گذشته سايت خود را گسترش مي دهد تا آنجا كه به عنوان نمونه گفته مي شود بزرگ ترين مركز 
توزيع كاال و اجناس آمازون كه در بدفوردشاير انگلستان واقع است حدود 46450 هزار متر مربع، يعني 
به اندازه هشت زمين فوتبال قانوني وسعت دارد اما اين گسترش و همه گير شدن سايت آمازون ميان 
مشتركان نتوانسته است پاياني براي فعاليت جف بيزاس رقم بزند چراكه وي در خصوص آينده آمازون 
اعتقاد دارد؛ ما هنوز در پي ورود به بازار كشورهاي تازه تر هستيم. ما همچنان شركتي مشتري محور 
باقي خواهيم ماند كه معناي آن گوش دادن به حرف مراجعان، ابتكار در روش هاي جديد ارائه خدمات و 
جنبه شخصي بخشيدن به اين امر است. ما هنوز اعتقاد داريم كاالهاي بسياري وجود دارند كه در سبد 
ما جا نگرفته اند و ما قصد داريم از قيمت اجناس به طور اساسي بكاهيم تا اين كاهش قيمت نهايت به 

نفع مشتري تمام شود.
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سفارشات كيك و شيرينى ، (خشك و تر) 
براى جشنهاى عروسى ،تولد و غيره پذيرفته مى شود.

كافيست يكبار امتحان كنيد 

قنادى و خشكبار تواضعقنادى و خشكبار تواضع
انواع شيرينى جات خشك از ايران 

شيرينى هاى سنتى قزوين ،تبريزو اصفهان 
كليه آجيل و ميوه جات خشك درجه يك از ايران ،
 ماهى دودى و ديگر مايحتاج خود را مى توانيد

 در تواضع بيابيد

بستنى سنتى ايرانى و فالوده تازه فقط در تواضع خاويار ايرانى در تواضع موجود است



مژده به هموطنان گرامى
شركت مواد غذايى ماهان براى اولين بار بستنى سنتى حصيرى

 ( نونى) توليد كرده و از هم اكنون در كليه سوپر ماركت هاى ايرانى در دسترس هموطنان عزيز مى باشد
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سالمت
تشخيص آلزايمر با كمك تست 

چشم پزشكي 
 گروهي از پژوهشگران انگليسي در بررسي هاي خود نشان 
كشف  در  تواند  مي  پزشكي  چشم  ساده  تست  يك  دادند 
زودهنگام آلزايمر پيش از بروز عالئم آن مورد استفاده قرار 
گيرد. به گزارش مهر اين تكنيك از نشانگرهاي فسفروسانت 
كه به سلول هاي مرده حمله مي كنند، استفاده مي كند. اين 
اولين  و  شوند  مي  ديده  چشم  شبكيه  در  مرده  هاي  سلول 
نشانه براي درك اينكه سلول هاي مغز در حال مردن هستند 
به شمار مي روند. دانشمندان دانشگاه كالج امپريال لندن با 
آزمايش اين تست چشم پزشكي جديد روي موش ها به نتايج 
باليني  هاي  آزمايش  اولين  اميدوارند  و  يافتند  دست  مثبتي 
روي انسان را از سال آينده آغاز كنند. يكي از دشواري هاي 
تشخيص آلزايمر در مراحل زودرس و اوليه درك آن چيزي 
است كه در مغز بيمار مبتال به اين بيماري اتفاق مي افتد. در 
حال حاضر براي اين تشخيص از ام آرآي و در مراحل بعدي 
از نمونه برداري بافت استفاده مي شود. اين درحالي است كه 
در تكنيك جديد از يك رنگينه فسفروسانت استفاده مي شود. 
اين رنگينه به دانشمندان اجازه مي دهد تكامل بيماري را با 
اين  كنند.  دنبال  چشم  شبكيه  در  مرده  هاي  سلول  مشاهده 
سلول هاي مرده در اين حالت جذب رنگينه شده بنابراين به 
رنگ سبز ديده مي شوند. به گفته اين محققان اين تست مي 
تواند ظرف پنج سال آينده در مراكز تشخيص بيماري هاي 

تخريب نوروني در دسترس قرار گيرد. 

 درمان بيماري مغزي به كمك 

بازي كامپيوتري 
 

دانشگاه  به  وابسته  پزشكي  دانشكده  در  كه  جديدي  مطالعه 
هاي  بازي  انجام  است  داده  نشان  شد،  انجام  امريكا  اينديانا 
پايه يي و اوليه براي درمان فلج مغزي، تصلب شريان هاي 
مغزي و مبتاليان به سكته هاي مغزي بسيار لذت بخش تر 
به  است.  پزشكي  فيزيكي  هاي  نرمش  از  تر  دسترس  در  و 
گزارش پي سي ورد محققان براي دريافت نتايج فوق، كنسول 
هاي بازي را در منزل سه بيمار مغزي كهنسال مورد استفاده 
روزانه 30  هفته  روز  پنج  در  خواستند  آنها  از  و  دادند  قرار 
دقيقه با اين دستگاه ها بازي رايانه يي كنند و از اين طريق به 
رايانه  هاي  بازي  افراد  اين  براي  دهند.  خود نرمش  انگشتان 
يي متناسب و كنسول هاي بازي ويژه يي در نظر گرفته شده 
بود كه به محققان امكان مي داد فعاليت اين بيماران را زير 
نظر بگيرند و بتوانند ميزان دشواري هر يك از مراحل بازي 
را كه نيازمند تفكر و پردازش مغزي بود به دقت مطالعه كنند. 
اين  از  سالخورده  افراد  شد  مشخص  بررسي  اين  پايان  در 
بازي ها لذت بيشتري مي برند و فرآيند درمان آنها از طريق 
اين بازي ها با سرعت بيشتري انجام مي شود. عالوه بر اين، 
از  خروج  به  نيازي  ها  نرمش  اين  انجام  براي  سالخوردگان 
منزل ندارند و به همين خاطر، به صورت مرتب و مداوم و 
با آسودگي بيشتر سراغ اين بازي ها مي روند. الزم به ذكر 
است در پايان اين بررسي، هر سه گروهي كه كنسول بازي 
دريافت كرده بودند با بهبود قابليت هاي خود در گرفتن اشيا، 
بلند كردن اجسام و كنترل اشيا در دستان آسيب ديده خود 

مواجه شدند. 

كشف دارويى تازه براى درمان 
تومور روده  

درمان  براى  كه  كرده اند  شناسايى  را  دارويى  پژوهشگران، 
سرپرستى  به  محققان  از  گروهى  است.  مفيد  روده  تومور 
پيترزبورگ،  دانشگاه  سرطان  انستيتو  متخصصان 
خاطرنشان كردند: دارويى كه هم اكنون براى درمان برخى 
از سرطانها تصويب شده است براى معالجه يك نوع تومور 
نادر در مجارى روده اى نيز مى تواند موثر باشد. اين يافته كه 
نتيجه مطالعه روى كشت هاى سلولى است در نشريه «تحقيق 
سرطان» به چاپ رسيده است. داروى مزبور بورتزوميب يا 
لنفوم هاى  و  ميلوما  مولتيپل  درمان  براى  كه  دارد  نام  ولكاد 
پاتولوژى  استاديار  دوئنسينگ  آنت  مى شود.  تجويز  خاص 
اين  اصلى  پژوهشگر  پيترزبورگ  دانشگاه  پزشكى  دانشكده 
پروتئين هاى  تخريب  از  پيشگيرى  با  دارو  اين  است.  تحقيق 
خاص عمل مى كند. محققان معتقدند كه با اين يافته مى توان 
به روشى موثر براى نابودسازى سلولهاى سرطانى روده اى 

دست يافت.

دندان هايتان را هر 6 ماه چكاپ كنيد

اولين 
سوپرماركت 

هاى دندانپزشكى 
در بريتانيا

از اين پس خدمات دندانپزشكى به عنوان سرويس تازه اى از سوى 
ارائه  مشتريان شان  به  بريتانيايى  سوپرماركت هاى  از  گروهى 
خواهد شد و مشتريان اين سوپرماركت ها مى توانند دندان هاى خود 
غذايى  اقالم مختلق  خريد  براى  اين مراكز  به  سرزدن  موقع  هم  را 
زنجيره اى  سوپرماركت هاى  كنند.  سفيد  يا  جرم گيرى  غيره،  و 
«سينزبرى» در اين كشور قصد دارند مراكز دندانپزشكى خاصى 
دندانپزشكى ها  اين  در  كنند.  تاسيس  خود  نمايندگى هاى  در 
مشتريان مى توانند با پرداخت بهايى در حدود 20 پوند دندان هاى 
خود را براى چكاپ بيمارى هاى دندان و لثه، به دست دندانپزشكان 
بسپارند. در اين مراكز حتى جراحى هاى كوچك دهان و دندان هم 
صورت خواهد گرفت. مشتريان با مراجعه اول وقت به اين مراكز 
دريافت  هم  ويژه اى  تخفيف هاى  آنها  از  مى توانند  حتى  بهداشتى 
بازاريابى،  روش  اين  كمك  با  اميدوارند  سوپرماركت ها  دارند. 
خدمات  نمايند.  جلب  خود  سوى  به  را  بيشترى  مشتريان  بتوانند 
دندانپزشكى ارايه شده در اين سوپر ماركت ها همانند فروشگاه ها 
منصفانه  هم  خدمات  قيمت  بود.  خواهند  داير  هفته  در  روز  هفت 
توصيف شده است. به عنوان مثال، براى پركردن هر دندان چيزى 

حدود 40 پوند. 

روشى كه در باال به آن اشاره شد، روشى ابتكارى است كه مردم را 
به چكاپ دوره اى از دندان هايشان وادار مى كند ولى آيا فكر مى كنيد 
اگر هر ماه يك بار به خريد مى رويد الزم نيست هر چند ماه يك بار 
به دندانپزشكى برويد و سالمت دندان هايتان را چك كنيد؟ در چكاپ 
نخ  از  استفاده  دندانى،  تكامل  زدن،  مسواك  كودكان  براى  اى  دوره 
دندان، فلورايد، عادات دهانى، ارتودنسى، توجه والدين، رژيم غذايى، 
سيالنت ها و مراقبت هاى هنگام ورزش به شما و كودكان تان آموزش 

داده مى شود. 

 اولين چكاپ دندانى 
با رويش اولين دندان ها در دهان، دندانپزشكى پيشگيرى بايد شروع 
دندانپزشك  گيرد.  صورت  اطفال  دندانپزشك  ويزيت  اولين  و  شده 
اطفال مى تواند طرحى را براى مراقبت هاى در منزل با توجه به شرايط 
و  مسواك  آموزش  شامل  برنامه  اين  ارايه  دهد.  شما  به  كودك تان 
نخ دندان، تغذيه و در صورت نياز تجويز فلورايد خواهد بود. تميز 
دندانپزشكى  برنامه هاى  اهم  از  تراپى  فلورايد  و  دندان ها  كردن 
به  سيالنت  از  مى تواند  اطفال  دندانپزشك  ولى  هستند،  پيشگيرى 
منظور جلوگيرى از پوسيدگى استفاده كند. براى تهيه و انتخاب يك 

محافظ دهانى براى مواقع فعاليت هاى ورزشى مخاطره آميز به شما 
ممكن  ورزش  بدنى  فعاليت هاى  هنگام  كه  صدماتى  از  تا  كند  كمك 
است به صورت و دندان هاى كودك شما وارد شود، جلوگيرى كند. 
وى همچنين مى تواند موارد نياز به ارتودنسى را تشخيص داده و يا 
كودكان  دندانپزشك  كند.  اقدام  نيز  زمينه  اين  در  يا  و  كند  پيش بينى 
با پيگيرى و ترويج مراقبت هاى پيشگيرى مى تواند براى كودك شما 

لبخندى با نشاط را به ارمغان آورده و بيمه كند. 

 چكاپ دندان ها؛ هرچند وقت يك بار؟ 
دست  را  دندانپزشكى  معاينات  آمريكا  كودكان  دندانپزشكى  آكادمى 
كم دوبار در سال براى بيشتر بچه ها توصيه كرده است. البته تعدادى 
يا  و  بوده  برخوردار  بيشترى  پوسيدگى  ريسك  از  كه  كودكان  از 
ضعيفى  دهان  بهداشت  داراى  يا  و  داشته  طبيعى  غير  رشدى  الگوى 
دندانپزشكى  منظم  معاينات  دارند.  نياز  بيشترى  معاينات  به  هستند، 
به كودك شما كمك مى كند كه هميشه دندان هاى سالم داشته باشد. 
دندانپزشك دندان ها را تميز كرده و خرده هاى مواد غذايى بر آنها را 
برداشته و همچنين تحريكات لثه و عامل ايجاد كننده پوسيدگى را بر 
طرف مى سازد. فلورايد تراپى، فلورايد مينا را زياد كرده و آن را در 
كودك،  به  دهان  بهداشت  آموزش  مى سازد.  مقاوم  پوسيدگى  برابر 
مسواك زدن و نخ كشيدن بهداشت دندان ها را بهبود بخشيده و به او 
كمك مى كند تا دندان ها را تميزتر كرده و سالمت لثه نيز بيشتر شود. 
توجه داشته باشيد تنها علت مراجعه به مطب دندانپزشكى پوسيدگى 
دندان نيست. دندانپزشك سالمت دهان فرزند شما را ارزيابى مى كند. 
دندان ها  سالمتى  به  دستيابى  منظور  به  شما  كودك  مثال،  عنوان  به 
در حد ايده آل، ممكن است به فلورايد اضافى، تغيير در رژيم غذايى 
باشد.  داشته  نياز  سيالنت  نام  به  دندانى  شيارهاى  كردن  مسدود  يا 
دندانپزشك كودكان مشكالت ارتودنسى را تشخيص داده و يا براى 
پيشنهاد  را  درمان هايى  يابد  رويش  صحيح  محل  در  دندان  اينكه 
مى كند. دندانپزشك كودكان با گرفتن تاريخچه پزشكى و دندانپزشكى 
و  دندان ها  دهان،  آرامى  به  و  كرده  بررسى  را  وى  سالمتى  سابقه 
به  و  كرده  تميز  را  دندان ها  باشد  الزم  اگر  مى كند.  معاينه  را  فكين 
آنها فلورايد نيز مى زند. دندانپزشك كودكان فقط در مورد سالمت و 
بهداشت دندان ها صحبت نمى  كند و با زبان و لغات قابل فهم و نشان 
دادن عكس و پوستر با وى ارتباط برقرار مى كند و كودك شما انگيزه 
مى يابد براى اينكه دهانى سالم و لبخندى زيبا داشته باشد، همكارى 
دندانپزشك  با  مالقات  و  ويزيت  نوبت  هر  در  باشد.  داشته  را  الزمه 
كه  مى شود  توصيه  زمانى  راديوگرافى  نمى  شود.  گرفته  راديوگرافى 
الزم باشد. به طور مثال، ممكن است براى تشخيص پوسيدگى دندان 

و يا موارد ناهنجارى دندانى و نياز به ارتودنسى گرفته شود. 

 چكاپ هاى سه گانه 
1) دوران باردارى: بهترين زمان مشاوره با دندانپزشك براى پذيرش 
هستند.  فرزند  منتظر  زوجين  كه  است  زمانى  پيشگيرى،  توصيه هاى 
مشورت در مورد عادات بهداشتى و غذايى و تأثير الگويى آن روى 
مؤثر  هردو  كودك  و  والدين  ودندان  دهان  سالمت  بهبود  در  كودك 
دندان هاى  رويش  نحوه  به  نسبت  تولد،  از  قبل  مشورت  در  است. 

كودك نيز تذكر داده مى شود. 
2) كودكان زير 3 سال: مراقبت از دندان ها با رويش اولين دندان هاى 
شيرى آغاز مى شود، گرچه تميز كردن و ماساژ لثه ها قبل از رويش 
تميز  و  مى كند  كمك  دندان ها  رويش  و  دهان  كردن  تميز  به  دندان 
يا  اليه  دو  مرطوب  گاز  پيچيدن  با  مى توان  مرحله  اين  در  را  كردن 
پارچه تميز به دور انگشتان والدين انجام داد. اين اقدام بايد روزى 
يك  روى  كودك  قراردادن  روش،  ساده ترين  و  شود  انجام  بار  يك 
داراى  مسواك  معرفى  است.  ديگر  دست  با  دندان ها  ماساژ  و  بازو 
الياف نرم و مرطوب به كودك، زمانى توصيه مى شود كه والدين حين 
كار با آن احساس راحتى كنند. (حداكثر در يك سالگى) در اين گروه 
سنى، استفاده از خمير دندان توصيه نمى  شود. كف كردن آن براى 
كودك ناخوشايند بوده و احتمال بلع فلورايد نيز وجود دارد. والدين 
قدر  به  و  دهند.  زمان خاصى براى كودك انجام  در  بايد اين كار را 
دهان  بهداشت  رعايت  به  تا  كنند  ستايش  و  تعريف  كودك  از  امكان 
مراقبت هاى  به  معترض  كودك  مورد  در  حال  هر  به  شود.  تشويق 

دهان ودندان، والدين را بايد به استقامت توصيه كرد. 
3) كودكان 3 تا 12 سال: استفاده از خمير دندان ها و نخ دندان هاى 
خمير  مورد  در  ولى  است  مطلوب  كودكان  اغلب  نظر  از  دار  طعم 
مصرف  ميزان  مطلوب،  طعم  دليل  به  كه  شود  توجه  بايد  دندان ها 
كودك زياد نشده و يا كودك تمايل به بلع آن نداشته باشد. مسووليت 
به  قادر  كامًال  خود  كودك  كه  زمانى  تا  كودك  دندان هاى  از  مراقبت 
انجام صحيح روش هاى مراقبتى باشد، با والدين است و آنها بايد به 
كودك خود در تميزكردن دندان ها با مسواك و نخ دندان كمك كنند. 
والدين بايد كنترل كننده بهداشت دندان كودكان شان باشند؛ تا زمانى 
كه كودك بتواند داخل خطوط رنگ آميزى كند، بند كفشش را گره بزند 
يا قطعه گوشت سفتى را از ميان بُبرد(حدود 9 سالگى). مسواك زدن 
در كودكان نيز با نظارت والدين بايد حداقل يك بار در شب و ترجيحًا 

روزى دو بار انجام شود.
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سالمت

دانش
الكل 

نوشيدنى 
چگونه كشف 

شد؟ 
اولين برخورد انسان 
با الكل بايد از طريق 
گنديده  ميوه هاى 
باشد.  گرفته  انجام 
از  حداقل  چينى ها 
پيش  سال  هزار   9
حداقل  ايرانى ها  و 
پيش  سال   5500 از 
الكلى  نوشابه هاى 

توليد مى كرده اند. 
و  نوشيدنى  الكل  كشف  به 
كمتر  تاكنون  آن  توليد  تاريخچه 
به  احتماال  است.  شده  پرداخته 
هنوز  رابطه  اين  در  كه  دليل  اين 
ندارد.  وجود  كامل  اطالعات 
فرانك تادئوس در اشپيگل آنالين 
كه  پرداخته،  تحقيقاتى  نتايج  به 
شده  انجام  مورد  اين  در  تاكنون 

است. 

كه  سيب،  نه  زياد  احتمال  به 
تعدادى انجير گنديده عامل گمراه 
انسانى  است.  بوده  انسان  شدن 
انجير  تاريخ  ماقبل  عصر  در 
گنديده اى را از زمين برداشته و 
آن را به دهان گذاشته است. مزه 
تلخ و شيرينى در دهانش پخش و 
بعد الكل وارد خونش شده است. 
جديدى  پيام  مغزش  پس  آن  از 
را ارسال مى كند و خواهان الكل 

بيشتر مى شود!
با  انسان  برخوردهاى  اولين 
بايد  گنديده  ميوه هاى  در  الكل 
گرفته  صورت  اتفاقى  طور  به 
باشد. پاتريك مك گاورن، باستان 
عقيده  اين  بر  آمريكايى،  شناس 
با  اينكه  از  بعد  انسان  كه  است 
تاثيرات الكل آشنا شد، همه سعى 
بتواند  تا  گرفت  كار  به  را  خود 
آن را توليد كند و به طور مرتب 

بنوشد. 

اولين نوشيدنى هاى الكلى
بسيار  الكل  نوشيدن  به  تمايل   
كه  گرفته  شكل  آنى  از  زودتر 
مك  مى شد.  زده  حدس  تاكنون 
گاورن در تحقيقات خود به نتايج 
كشف  او  است.  رسيده  جديدى 
هجر  عصر  در  كه  است  كرده 
حدود 9 هزار سال پيش ساكنين 
با  نوشيدنى  نوعى  چين  در  دهى 
10 درصد الكل درست مى كردند. 
به  انگليسى  به  كه  نوشيدنى  اين 
آلمانى  در  و   (Mead) ميد  آن 
از  عمدتا  مى گويند،   (Met) مت 
در  مى شود.  درست  آب  و  عسل 
به  هم  ديگرى  اصطالح  آلمانى 

كار مى رود كه ترجمه آن "شراب 
عسل" مى شود. 

از  كه  ظروفى  در  گاورن  مك   
ذرات  مانده،  جا  به  زمان  آن 
اسيد تارتاريك و موم عسل پيدا 
كرده است. او در زمينه تشخيص 
مربوط  اشياى  در  الكل  بقاياى 
تخصص  تاريخ  ماقبل  دوران  به 
ظاهرا  دارد.  جهانى  شهرت  و 
چينى ها در آن دوران با ميوه و 
عسل نوشيدنى هاى الكلى درست 

مى كرده اند. 

توليد الكل با برنج جويده شده

شده  مشخص  اين ها  بر  عالوه 
ساختن  براى  چينى ها  كه  است 
الكل از برنج وحشى نيز استفاده 
مى شود  زده  حدس  مى كرده اند. 
كه  تاريخ،  ماقبل  دوران  در  كه 
چيزى  شيمى  علم  از  انسان ها 
مى جويدند  را  برنج  نمى دانستند، 
و آن را در دهان خود براى مدتى 
آن  نشاسته  تا  مى داشتند  نگه 
قند  به  تبديل  دهان  بزاق  توسط 
مالت شود. بعد برنج جويده شده 
را به مواد ديگر اضافه مى كردند.

از نظر مك گاورن الكل به انسانها 
كمك مى كرده تا در شرايط سخت 
راحت ترى  زندگى  دوران  آن 
هم  همين  براى  باشند.  داشته 
در دوران نوسنگى توليد ابتدايى 
مناطق  در  الكلى  نوشيدنى هاى 

مختلف دنيا رواج يافت. 

توليد شراب و آبجو در ايران

مك گاورن در تپه حاجى فيروز در 
شمال غربى ايران نيز قفسه هاى 
به  مربوط  كه  كرده  پيدا  شراب 
در  است.  تاريخ  ماقبل  دوران 
در  ظروف  در  را  شراب  آنجا 
بسته، به طورى كه هوا وارد آن 
نشود، نگهدارى مى كردند. ظاهرا 
ساكنين آن دهكده به عنوان مزه 
مى كردند.  استفاده  پسته  از  نيز 
تحقيقاتى اش  هيئت  و  مك گاورن 
آشپزخانه هاى  همه  در  تقريبا 
كه  ظروفى  بقاياى  به  دهكده  آن 
مى داشتند،  نگه  را  شراب  آن  در 
اين  بر  گاورن  مك  برخورده اند. 
در  الكل  نوشيدن  كه  است  باور 
مرفهين  ويژه  امتياز  منطقه،  آن 
نبوده و همه مردان و زنان الكل 

مى نوشيده اند. 
گودين  در  همچنين  گاورن  مك 
تپه در ايران با اولين منبع آبجو، 
پيش  سال   5500 به  مربوط  كه 
هنگام  است.  شده  روبرو  است، 
سنگ هايى  آبجو،  كردن  درست 
هم شكل مى گيرند كه بايد آن را 
ظروفى  ولى  كرد.  جدا  آبجو  از 
تپه  گودين  در  زمان  آن  در  كه 
مى كردند،  درست  آبجو  آن  در 
در  كه  بود  شده  ساخته  طورى 
حين ريختن آبجو سنگ ها بيرون 

نريزند. 
اشپيگل آنالين مى نويسد كه جالب 
در  امروزه  كه  كشورى  كه  است 
ممنوع  مشروب  نوشيدن  آن 
دارد،  همراه  به  مجازات  و  است 
توليدكنندگان  قديمى ترين  جزو 

نوشيدنى هاى الكلى بوده است.

 

عطر الغري در 
راه است

الغري  كمربندهاي  از  مختلف؛  الغري  محصوالت  همه  اين  از  بعد 
گرفته تا گن و قرص هاي الغري تالش دانشمندان براي دستيابي 
روزها به بازار  به محصوالت الغري باز هم به ثمر رسيد و اين 

آمدن عطرهاي الغري سرو صداي زيادي به پا كرده است. فكرش 
بهداشتي  و  آرايشي  لوازم  فروشگاه  به  كه  بار  اين  شما  بكنيد،  را 
بخواهيد.  را  ضدچاقي  عطرهاي  فروشنده  از  مي توانيد  مي رويد، 
اشتهاي  كنترل  با  است  قرار  جديد  محصول  اين  نكنيد.  تعجب 
خوراكي هاي  انواع  به  را  زدن  تان  ناخنك  و  پرخوري  جلوي  شما 

دوست داشتني بگيرد.
انسان  در  كه  ضدگرسنگي  بوهاي  و  عطرها  مي گويند  دانشمندان 
احساس سيري كامل به وجود مي آورند، مي توانند براي مقابله با 
همه  كه  مي دهد  نشان  تحقيقات  باشند.  موثر  چاقي  جهاني  اپيدمي 
همچنين  و  برمي انگيزند  را  اشتها  كه  رايحه هايي  و  بوها  با  افراد 

نظر  به  اما  هستند.  آشنا  مي كنند،  تحريك  را  معده  كه  بوهايي  با 
مي رسد مولكول هايي كه بوي يك غذا را تشكيل مي دهند در عين 
حال مي توانند مناطقي از مغز را تحريك كنند كه احساس سيري را 

مورد هدف قرار مي دهند.
ريان رويج شاپ، پژوهشگر فناوري تغذيه در هلند كه سرپرستي 
بوها  «در  مي گويد:  اين باره  در  است  بوده  عهده دار  را  تحقيق  اين 
احساس  بروز  در  كه  دارد  وجود  خاصي  بافت هاي  چاشني ها،  و 

سيري در انسان ها موثر هستند.»
را  غذاها  از  جديدي  نسل  كه  مي كند  كمك  محققان  به  يافته ها  اين 
احساس  كنند  كمك  افراد  به  بوهايي  كردن  آزاد  با  كه  كنند  توليد 
چاقي  و  پرخوري  با  بتوانند  شيوه  اين  با  درنتيجه  و  كنند  سيري 
مقابله كنند. بد نيست بدانيد كه بخشي از مغز كه شما به وسيله آن 
احساس سيري و گرسنگي مي كنيد در هيپوتاالموس مغز قرار دارد 

و اين عطرها نيز بايد روي همين بخش مغز موثر باشند.
هيپوتاالموس در تنظيم احساسات گرسنگي و سيري نقش مهمي 
دارد. در واقع تمام كمبود گلوكز و ساير مواد الزم براي بدن از 
طرف كبد شناسايي شده و به اين ساختار مغزي گزارش مي شود. 
تاثير  مصرفي  غذاي  بر  كه  خاص  ناحيه  دو  هيپوتاالموس  در 
كه  است  جانبي  هيپوتاالموس  ناحيه  اولين  دارد.  وجود  مي گذارد، 
قدامي  هيپوتاالموس  دوم  ناحيه  مي كند،  صادر  را  خوردن  فرمان 
مياني است كه جلوي خوردن را مي گيرد. در واقع ناحيه اول مركز 

تغذيه و ناحيه دوم مركز سيري است.
آزمايش هاي متعدد روي حيوانات نيز نقش اين دو ناحيه را ثابت 
كرده اند. براي مثال وقتي ناحيه اول منهدم شود، ديگر هيپوتاالموس 
نمي تواند رفتار غذا خوردن را تحريك و راه اندازي كند و به اين 
ترتيب حيوان از خوردن خوداري مي كند، به گونه اي كه اگر به او 

به طور مصنوعي غذا داده نشود، خواهد مرد.
از طرف ديگر اگر ناحيه دوم تخريب شود، هيپوتاالموس قادر به 
بازداشتن شما از غذا خوردن نخواهد شد و اين باعث تغذيه بيش 

از حد در حيوان و چاقي مفرط خواهد شد.
كوتاه  مراكز «تنظيم  عنوان  به  هيپوتاالموس  در  موجود  ناحيه  دو 
مدت غذا» معروف هستند و در كنار آن «دستگاه دراز مدت» نيز 
وجود دارد كه تنظيم دقيق تري را بر عهده دارد و وظيفه ثابت نگاه 
در  شك  دارد.بدون  برعهده  مدت  دراز  در  را  جاندار  وزن  داشتن 
انسان نمي توان اين نواحي را از بين برد ولي مي توان با روش هايي 
به  و  كرد  تحريك  را  ويژه  مناطق  اين  عطرها  اين  بوييدن  مانند 
اشتباه انداخت. البته كنترل دقيق اين مكانيسم ها بسيار مهم است 

و دستكاري بيش از حد مي تواند سالمت شما را به خطر بيندازد.
غذا  به  ما  تحريك  در  مهمي  عامل  غذا  بوي  كه  است  اين  حقيقت 
خوردن است. در بسياري از مواقع بدون اينكه بدن نياز واقعي به 
غذا داشته باشد، ما غذا مي خوريم و اين امري اجتناب ناپذير است 
كه با مشاهده انواع بسته هاي رنگارنگ خوراكي ها و بوي خوب غذا 

مقاومت كنيم.

هرچه قدر ما غذا بخوريم، مغز شروع به توليد دوپامين (هورمون 
زمان  مرور  به  بدن  و  مي كند  غذا)  خوردن  از  بعد  بخش  رضايت 
بيشتر پايبند اين غريزه مي شود. با گذر زمان تنها مشاهده و بوي 
دوپامين  توليد  آماده  را  مغز  و  مي شود  اشتها  تحريك  سبب  غذا 
مي كند. بهتر است كه غذاهاي كمتر پردازش شده كه حاوي چربي، 
شكر و نمك كمتر است، مصرف كنيد و از قرار گرفتن در شرايط 

Sciencedily :تحريك زا اجتناب كنيد.منبع

تحريم اينترنت اكسپلورر از 
سوي آلمان  

 
اينترنتي  كاربران  به  آلمان  دولت   
اينترنت  از  كرد  پيشنهاد  آلماني 
شركت  كه  زماني  تا  اكسپلورر 
امنيتي  هاي  حفره  مايكروسافت 
آن را ترميم نكرده است، استفاده 
امنيتي  هاي  حفره  اين  نكنند. 
حمالت  شده  باعث  «جدي» 
تسهيل  گوگل  شركت  به  اينترنتي 
شود. به گزارش موبنا اداره امنيت 
اطالعات شهر بن بيان كرد حمالت 
دادن  قرار  با  توان  مي  را  ها  هكر 

همچنين  رساند.  حداقل  به   «Safety» وضعيت  در  افزار  نرم  اين 
بعد  چين  در  را  خود  دفاتر  دارد  امكان  كرد  اعالم  گوگل  شركت 
 14 روز  در  مايكروسافت  شركت  كند.  تعطيل  هكرها  حمالت  از 
ژانويه اعالميه يي را صادر كرد تا به كاربران اكسپلورر كمك كند 
صدمات ناشي از حفره هاي امنيتي اين نرم افزار را كاهش دهند. 

مايكروسافت در حال همكاري با گوگل، همكاران و مقامات دولتي 
براي بررسي اين موضوع است.  

جنگ ميان نوكيا و اپل شدت گرفت  
  

نوكيا و اپل جنگ سختي را آغاز كرده 
دادگاه  به  نوكيا  از  اپل  بار  اين  اند. 
شكايت كرده است. به گزارش پي سي 
منع  درخواست  پيش  چندي  اپل  ورد، 
سوي  از  را  همراه  هاي  تلفن  واردات 
درخواست  كرد.  نوكيا  فنالندي  شركت 
هاي  گوشي  واردات  منع  براي  اپل 
نوكيا دومين بار است كه به كميسيون 
تجارت بين المللي داده مي شود. نوكيا 
ماه گذشته پاي اپل را به دادگاه كشاند 

و اعالم كرد اپل به 10 امتياز انحصاري اين شركت تجاوز كرده 
است. اپل در ماه دسامبر از نوكيا به دادگاه شكايت كرده و متذكر 
اپل  انحصاري  امتياز   13 به  غيرقانوني  شكل  به  نوكيا  بود  شده 
تجاوز كرده است. نوكيا ادعا مي كند 90 ميليون دالر در20 سال 
براي توسعه فناوري هاي تلفن همراه سرمايه گذاري كرده است.  
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5+12توصيه 
ضدآرتروز به 

خانم هاي خانه دار
«آرتروز، يك اصطالح كلي است كه براي درد و التهاب مفاصل به كار 
مي رود؛ درد و التهابي كه به دنبال تخريب و تحليل غضروف ها به 
وجود مي آيد.» حتما با خواندن اين جمالت دكتر تقي بغدادي، دانشيار 
ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران، موضوع اين هفته «خانه سالم» 
را حدس زده ايد: آرتروز و خانه داري. اگر شما هم از اين مشكل رنج 
مصممم  اگر  يا  بگيريد  را  آن  پيشرفت  جلوي  مي خواهيد  و  مي بريد 
هستيد كه حاال حاالها خودتان را گرفتار آرتروز دست و پا و كمر 

نكنيد، با «خانه سالم» اين هفته همراه شويد.
تشخيص آرتروز كار ساده اي نيست و نمي توان تنها با يك نگاه و با 
مشاهده چند عالمت كلينيكي به آن پي برد. حتي گاهي اوقات آن قدر 
براي  پزشكان  كه  شبيه اند  هم  به  استخوان  پوكي  و  آرتروز  عاليم 

را  راديوگرافي  تغييرات  ناچارند  همديگر  از  بيماري ها  اين  تشخيص 
به دقت بررسي كنند.

آرتروز، چه كساني را تهديد مي كند؟
ايرانيان  بين  در  آرتروز  به  ابتال  سن  كه  مي شنويم  زياد  روزها  اين 
پايين آمده و خانم ها بيشتر از آقايان به اين بيماري مبتال مي شوند. 
دكتر تقي بغدادي، متخصص ارتوپدي و عضو هيات علمي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران، در اين باره مي گويد: «البته ما آمار دقيقي از سن 
مبتاليان ايراني به آرتروز اندام تحتاني نداريم اما تغييرات غضروفي 
مردم  در  بعد،  به  زندگي  سوم  دهه  از  معموال  مفصلي  دردهاي  و 
مختلفي  داليل  به  خانم ها  وي،  گفته  به  مي شود.»  آغاز  كشورمان، 
و  بارداري  خورشيد،  نور  با  كمتر  تماس  عضالت،  ضعف  جمله  از 

زايمان، بيشتر از آقايان در معرض ابتال به آرتروز قرار دارند.
اگرچه چاقي و عدم مواجهه كافي با نور آفتاب را از مهم ترين عوامل 
معتقد  بغدادي  دكتر  مي دانند،  آرتروز  به  خانه دار  خانم هاي  ابتالي 
است كه: «عوامل ژنتيكي هم نقش بسيار موثري در ابتالي يك خانم 
و  زانودرد  از  مادرش  كه  ساله اي   35 خانم  مثال  دارند؛  آرتروز  به 
التهاب مفاصل رنج مي برده در مقايسه با خانم 50 ساله اي كه هيچ 
بيشتري  شانس  نداشته،  خانواده اش  در  بيماري  اين  از  سابقه اي 
فشار  نتيجه  در  و  عضالت  ضعف  او  دارد.»  آرتروز  به  ابتال  براي 
مضاعف به مفاصل زانو را از ديگر عوامل ابتال به آرتروز برشمرده 
فيزيكي  كارهاي  غلط  دادن  انجام  و  تغذيه اي  «مسايل  مي افزايد:  و 

بيماري  اين  به  بيشتر  را  خانم ها  مي تواند  هم  خانه داري  دشوار  و 
نزديك كند و اگر عاليم پوكي استخوان هم در فردي بروز كند احتمال 
ابتال به آرتروز و دردهاي مفصلي در او بيشتر مي شود. شل شدن 
مفاصل در اثر پارگي رباط پا و التهاب و عفونت مفاصل هم از ديگر 

عوامل ابتال به آرتروز است.»
چه بايد كرد؟

انجام  و  طوالني مدت  و  سنگين  كارهاي  با  كه  است  دردي  آرتروز، 
چند  با  شايد  آن  از  پس  و  مي كند  پيدا  شدت  خانه،  كارهاي  يك باره 
همين  به  شايد  شود.  آرام تر  كمي  استراحت،  و  خوابيدن  ساعت 
يك  برگزاري  يا  خانه تكاني  يك  از  بعد  خانم ها  بيشتر  كه  است  دليل 
دارند.  شكايت  پا  و  كمر  درد  از  روز،  دو  يكي  تا  مفصل،  مهماني 
ساده،  آرتروزهاي  به  مبتال  افراد  براي  معموال  روماتولوژيست ها 
خوراكي،  ضدالتهاب  داروهاي  مي كنند:  توصيه  را  زير  موارد 
ورزش هاي سبك، تزريق داروهاي درون مفصلي و استروييدي كه 
روان  شدن مفصل را در پي دارند و گاهي فيزيوتراپي و... اگر كار 
به جايي رسيده باشد كه زانوها تغيير شكل داده باشند و بيمار قادر 
به خم و راست كردن آنها نباشد و درمان هاي دارويي جواب ندهد، 

چاره اي جز جراحي باقي نمي ماند.

توصيه هاي ضدآرتروز به خانم هاي خانه دار
خيلي از خانم ها كارهاي خانه را علت اصلي ابتالي شان به آرتروز 

مي دانند. اين در حالي است كه به اعتقاد پزشكان، نبايد همه تقصيرها 
و  غضروف  تخريب  باعث  آنچه  انداخت؛  خانه  كارهاي  گردن  به  را 
مفاصل در نواحي زانو و كمر مي شود، معموال نحوه نادرست كار 
كردن خانم ها در خانه است. اگر حفظ سالمت تان برايتان اهميت دارد 
جراحي  تيغ  به  را  كمرتان  و  زانو  زودي ها  اين  به  نداريد  دوست  و 

بسپاريد، به اين 12 توصيه آسان عمل كنيد:
بغدادي،  دكتر  توصيه  ندهيد.  انجام  روز  يك  در  را  كارهاي تان  همه 
متخصص ارتوپدي، اين است: «از آنجا كه فشار مكانيكي بيش از حد 
باعث تشديد درد كمر مي شود؛ بهتر است يك روز گردگيري كنيد، 

يك روز جارو بكشيد و شستشو را به روز ديگري موكول كنيد.»
هر چه قدر هنگام كار كردن كمتر خم و راست بشويد به نفع تان است. 
بنابراين بهتر است از جاروبرقي و جارودستي هايي با دسته هاي بلند 
نبايد  زانو  درد  يافتن  شدت  يا  ابتال  از  پيشگيري  كنيد.براي  استفاده 
اين مفصل را بيش از حد خم كنيد. زانو زدن هنگام نظافت كف سالن 
و اتاق ها يكي از موثرترين عوامل در درد استخوان است. پس بهتر 

است براي نظافت كف منزل از يك تي دسته بلند استفاده كنيد.
خم  جلو  سمت  به  كمتر  كردن  كار  هنگام  در  كمرتان  چه قدر  هر 
باشد، احتمال كمردرد و ابتال به آرتروز هم در شما كمتر مي شود. 
كنيد  تنظيم  گونه اي  به  را  ظرف شويي تان  شير  است  بهتر  بنابراين 
البته  نشود.  متمايل  جلو  سمت  به  بدن تان  ظروف  شستن  هنگام  كه 
شدن  خم  از  تا  باشد  هم  گاز  اجاق  با  فاصله تان  به  حواس تان  بايد 

طوالني مدت و بيش از حد هنگام آشپزي هم بپرهيزيد.

اگر از درد پا يا كمر رنج مي بريد و نمي توانيد براي انجام امور خانه 
پخت وپز،  هنگام  بلند  صندلي  يك  از  است  بهتر  بايستيد،  سرپا  زياد 
آشپزي يا پوست كندن مواد غذايي استفاده كنيد. براي جلوگيري از 
خم شدن بيش از حد زانوهايتان هنگام اتو كردن لباس ها (زيرا هنگام 
اتوكشي لباس ها افراد معموال چهار يا دو زانو مي نشينند) مي توانيد 
يك ميز اتوي پايه دار تهيه كنيد و روي يك صندلي بنشينيد و اين كار 

را انجام دهيد.
صحيح  كردن  جابه جا  و  كردن  بلند  براي  بغدادي  دكتر  كه  مثالي 
اجسام سنگين به كار مي برد، اين است: «مثال اگر خانمي يك قابلمه 
پر از برنج را براي آب كش كردن از روي اجاق گاز با كمر راست 
بردارد، در مقايسه با خانمي كه يك ظرف نيم كيلويي را با خم كردن 
كمرش از روي زمين برمي دارد، خيلي كمتر احتمال دارد به كمر درد 
انجام  در  كه  باشد  اين  بر  تالش شان  تمام  بايد  خانم ها  بشود.  مبتال 
وارد  زانوهايشان  و  فقرات  ستون  به  را  فشار  كمترين  منزل  امور 
كنند. ممكن است يك آقاي 65 ساله كه 40 سال از عمرش را مشغول 
كارهاي سرپايي مثل آشپزي بوده هيچ درد و التهابي در مفاصل اش 
نداشته باشد و در مقابل، خانم ها با كمترين زياده روي در كارهاي 
خانه دچار درد التهاب شوند. دليل اين امر عمدتا به زمينه هاي ژنتيكي 

و ضعف عضالت در خانم ها برمي گردد.»
مانند  كارهايي  انجام  و  غذا  صرف  براي  صندلي  و  ميز  از  استفاده 
در  پا  آرتروز  تشديد  عدم  يا  پيشگيري  به  هم  ساالد  كردن  درست 
يا  آرتروز  به  ابتال  از  جلوگيري  منظور  به  مي شود.  منجر  خانم ها 
كاهش درد زانو و كمر، يكي از توصيه هاي متخصصان اين است كه 

از توالت هاي فرنگي به جاي توالت ايراني استفاده شود.
همان طور كه گفته شد، ضعف عضالت يكي از عوامل ابتال به آرتروز 
بودن  صورت ضعيف  در  كه  است  اين  هم  دليل اش  خانم هاست.  در 
كردن  تحمل  به  مجبور  زانو  ران)،  عضالت  (مخصوصا  عضالت 
و  مفاصل  مدتي  از  پس  علت  همين  به  و  مي شود  بدن  وزن  تمام 
مي روند  تحليل  حد  از  بيش  فشار  تحمل  دليل  به  آن  غضروف هاي 
براي  مي شود.  مبتال  آرتروز  به  فرد  و  مي شوند  سايش  دچار  و 
جلوگيري از اين مساله بايد دور رژيم هاي الغري سفت و سخت و 
غيراصولي را خط بكشيد و بنابه توصيه هاي دكتر بغدادي، ورزش و 
فعاليت هاي فيزيكي مستمر و مناسبي براي تقويت عضالت تان انجام 
دهيد. شما مي توانيد براي اين كار، هر ساعتي در روز كه وقت اضافه 
پيدا كرديد روي يك صندلي بنشينيد، يك بالش كوچك روي پاي تان 
(باالي انگشت ها) قرار دهيد و پاهايتان را از سطح زمين باال بياوريد 

و تا 10 بشماريد و 10 بار اين كار را تكرار كنيد.
چاقي بيش از حد هم باعث افزايش فشار روي كمر و زانوها مي شود. 
بنابراين اگر دچار اضافه وزن هستيد، سعي كنيد با راه هاي اصولي و 

منطقي خودتان را به وزن ايده آل برسانيد.
هنگام نشست و برخاست و بلند كردن اجسام، كمرتان را خم نكنيد 

و ساعت هاي طوالني دو زانو يا چهارزانو ننشينيد.
به  تاثير  آرتروز  شدت  يا  ابتال  در  هم  نادرست  تغذيه  نوع  متاسفانه 
توصيه  خانم ها  كليه  به  بغدادي  دكتر  دليل،  همين  به  دارد.  سزايي 
مي كند كه در كنار ورزش منظم، لبنيات بخورند و از مصرف غذاهاي 

حاوي كلسيم و ويتامين D هم غافل نمانند.

5 توصيه ضد آرتروز دكوراتورها
1 انجام كارهايي مانند خم شدن، چرخش، كشيدن و گرفتن اجسام 
براي افراد مبتال به آرتروز كه داراي عاليم مزمن اين بيماري هستند، 
آسان نيست. بنابراين بايد در چيدمان خانه اين موضوع مورد توجه 
قرار بگيرد و اشيا و وسايل طوري قرار داده شوند كه دسترسي به 

آنها راحت بوده و با حداقل نيرو و تالش امكان پذير باشد. 
گرفتن  است  ممكن  حتي  مزمن  آرتروز  به  مبتال  بيماران  براي   2
دستگيره و باز و بسته كردن درها هم مشكل باشد. بهتر است براي 
قسمت هاي داخلي خانه و اتاق ها از درهايي با لوالهاي فنري كه با 

نيروي كمي حركت مي كنند، استفاده كنيد.
به  نياز  كردن  بسته  و  باز  براي  كه  معمولي  آب  شيرهاي  با  كار   3
دارند،  عضالني  و  مفصلي  دردهاي  كه  افرادي  براي  دارند  پيچاندن 
آسان نيست. توصيه مي شود به جاي اين شيرها، شيرهاي آبي كه 
(مانند  ندارد  چرخاندن  و  پيچاندن  به  نيازي  كردنشان  بسته  و  باز 
پايي)  پدال  با  آب  شيرهاي  يا  الكترونيك  چشم  به  مجهز  شيرهاي 
در  صرفه جويي  به  استفاده،  راحتي  بر  عالوه  كار  اين  كنيد.  نصب 

مصرف آب هم كمك مي كند. 
تا  شوند  نصب  مناسبي  ارتفاع  در  بايد  آشپزخانه  كابينت هاي   4
استفاده از آنها راحت باشد. گاهي ممكن است براي برداشتن ظروف 
و موادغذايي از قسمت هاي عقبي كابينت نياز به خم شدن و كشش 
چرخان،  طبقات  و  صفحه ها  با  كابينت هايي  از  استفاده  باشد.  دست 
دسترسي را آسان و اين مشكل را برطرف مي كند. استفاده از اين 

كابينت ها براي افرادي كه محدوديت حركت دارند، مفيد است.
5 لوازم حمام مانند صابون، شامپو و صابون همچنين آويز حوله 
و سبد لباس را جايي نصب كنيد كه دسترسي به آنها آسان بوده و 
كمترين فشار به مفصل، دست ها و پشت وارد شود. همچنين براي 

كمك به حفظ تعادل به ديواره هاي حمام چند دستگيره نصب كنيد.
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 نگاهى به تاريخچه هنر آرايش و تكنيك هاى ترميمى

آرايش در 
سايه رنگ ها 
 ترجمه: بهاره مهرنژاد 

ويترين  دقيقه مقابل  است يك  فقط كافى 
آرايشى  لوازم  عرضه  هاى  فروشگاه 
كرم  ريمل،  اقسام  و  انواع  به  و  بايستيم 
هاى  رنگ  در  كه  رژلب  و  سايه  پودر، 
متنوع و جعبه هاى زيبا از پشت شيشه 

خودنمايى مى كنند، خيره شويم.
به دقيقه دوم نمى رسد كه هوس يكى از آنها به سرمان مى زند و 
خود را تسليم فاكتور فروش مى كنيم. معلوم نيست چه جاذبه اى در 
لوازم آرايشى نهفته كه آدم را در عرض چند دقيقه ناچيز به تكاپوى 

خريد مى اندازد.
مطمئنًا جادوى رنگ ها در آن بى تاثير نيست. ديدن چند رديف سايه 
هم  كنار  چهارتايى  و  بيست  جعبه  يك  در  كه  هايى  رنگى  مداد  مثل 

چيده شدند كافى است كه آدم را يك هو به وسوسه خريد بيندازد.
وسوسه لوازم آرايش ريشه اى تاريخى دارد. از تصوير معروفى كه 
كلئوپاترا را نشسته بر صندلى مقابل چندين جا عطرى و سرمه دان 

نشان مى دهد، مى توان قدمت آن را فهميد.
اولين مردمانى كه از لوازم آرايش (البته نه به شكل امروزى) استفاده 
مى كردند، مصريان بودند. در حدود 3500 سال قبل از ميالد مسيح 

براى مراسم مذهبى عطريات و لوازم آرايش مصرف مى كردند.
عصاره گياهان معطر را به بدن مى ماليدند تا پوستى نرم و خوشبو 

داشته باشند.
استفاده از حمام معطر نيز به اين دوران تعلق دارد. حمام شير كه 
كلئوپاترا براى زيبايى پوستش استفاده مى كرد، امروزه چنان مورد 
توجه متخصصين پوست قرار گرفته كه در بسيارى از انستيتوهاى 
براى  االغ  شير  از  نيز  ها  رومى  ديد.  توان  مى  را  شير  وان  پاريس 
صاف و صيقلى شدن پوست شان استفاده مى كردند. لوازم آرايش 
آن زمان از ريشه، برگ و صمغ درختان و برخى مواد معدنى مثل 
محلول كربنات دو پلمب كه در نقاشى به عنوان رنگ سفيد به كار مى 
رفت، تهيه مى شدند. مصرى ها از دوده چراغ براى سياهى ابروها و 

يا اكسيدآهن براى تهيه سرخاب استفاده مى كردند.
يونانى ها همچنان از مخلوط ريشه گياهان با روغن به عنوان سفت 
كننده پوست بهره مى گرفتند. از قرون وسطى به بعد آرايش كم كم 
به شيوه امروزى درآمد. بيشتر مواد رنگى روى گونه ها و لب ها 
زده مى شد. صورت سفيد، موهاى بور، گونه هاى برجسته قرمز و 
لبان قرمز فرم دلخواه زنان آن زمان بود. از تركيب سفيده تخم مرغ، 
ليمو، نمك حاوى اسيدبوريك و سديم براى سفيد كردن صورت، از 
زعفران براى قرمزى لب ها و از نعناع براى سفيد كردن دندان ها 

استفاده مى كردند.
ايتاليا  بود،  ها  مديچى  حكومت  تحت  فلورانس  كه  پانزدهم  قرن  در 
به عنوان مركز زيبايى مورد توجه قرار گرفت. كاترين مديچى نيز 
 Santa maria novella نخستين مركز عطر و لوازم آرايش به نام
در فلورانس را راه اندازى كرد. پس از اينكه ملكه فرانسه شد اولين 
مركز آرايش در پاريس را نيز تاسيس كرد. در همين زمان استفاده 
از گياهان و ميوه ها به عنوان ماسك نزد زنان ثروتمند اروپا متداول 

شد.
ماسك هايى كه از تركيب پودر پياز، كره، عسل، آرد حبوبات، تخم 
مرغ و چربى غاز ساخته مى شدند و براى صاف شدن پوست به 
كار مى رفتند. در اين زمان آرايش چشم زياد باب نبود، آنچه بيش 
از همه روى صورت نمايان بود، سرخى گونه ها و لب ها بود. اما در 
قرن 18 قرمزى آرايش ها كم شد. لب ها و گونه ها صورتى شدند. 

اما چشم ها همچنان بدون آرايش ماندند.
در قرن 19 كه مادام دكوالس انستيتو زيبايى و سالمت پوست در 
پاريس را راه انداخت اولين نوع سايه و رژلب و رژگونه هاى رنگى 
به بازار آمدند. مادام كه بيش از آرايش به سالمت پوست اهميت مى 
داد، براى اولين بار كرم هاى آرايش را با گياهان دارويى مخلوط مى 

كرد و در دسترس مشتريان قرار مى داد.

«از زمان جنگ جهانى دوم تا به امروز دنياى آرايش سه مرحله را 
بود.  آرايش  لوازم  ركود  سال  كه  جنگ،  هاى  سال  يكى  كرده،  طى 
آرايش  روى  زياده  و  افراط  دوره  به  كه  تا 1980  از 1945  دومى، 
بيش  آرايش  كه  امروز  به  تا   80 اواخر  از  ديگرى  و  است  معروف 
از آنكه به شكل نقاب رنگين روى صورت باشد، ترميمى و تكميل 
كننده عيوب و ناهموارى هاى صورت است. ابروهاى باريك، سايه 
هاى كمرنگ، گونه هاى ماليم و رژلب هاى براق از ويژگى هاى اين 
دوره آرايشى اند.» اينها جمالت النا مليك است. كسى كه در ايتاليا 
«بانوى آرايش» مى نامندش و جزء پايه گذاران رشته گريم در ايتاليا 
است و اكنون مديريت شركت آرايش Lierac را بر عهده دارد. مليك 

محافل  در  آرايشى  هيچ  بى  ولى  گرفته  نام  آرايش  بانوى  اينكه  با 
هنرى ظاهر مى شود. موهاى كوتاه خرمايى دارد و به جز يك رژلب 
قرمز از محصوالت آرايش ديگرى استفاده نمى كند. به قدرى ساده 
قرار  كه  (جايى  Panamaميالن  رستوران  در  را  او  وقتى  كه  است 
گذاشته بوديم) ديدم، فكر كردم شخصى است كه براى شنيدن اين 
قرص  پروپا  نويسان  ستون  از  مليك  كه  چرا  است.  آمده  وگو  گفت 
مجالت آرايشى در ايتاليا است. النا مليك، زاده ايتاليا است و اصالتى 
ارمنى دارد. مادرش آلساندرا مليك باباخانيان يكى از ارامنه ساكن 
به  و  رود  مى  ميالن  به  دوم  جهانى  جنگ  در  كه  است  پترزبورگ 
عنوان گريمور در سالن تئاتر ميالن مشغول به فعاليت مى شود. النا 
پس از راه انداختن يك سالن آرايش با كمك يك متخصص پوست 
به نام دكتر پايوت به پاريس مى رود و شروع به ساختن كرم هاى 

آرايشى كه خاصيت درمانى نيز دارند مى كند. 
او مى گويد: «وقتى دختران جوان را مى بينم كه آرايش روى چهره 
دارند، متاسف مى شوم چرا كه آرايش مخصوص خانم هاى مسن 
است كه طراوت پوستشان از دست رفته است، نه آنها كه با كمى 
مراقبت مى توانند پوستى صاف، يكدست و زيبا داشته باشند.» البته 
نه او كه اكثر متخصصان پوست با آرايش در سنين جوانى مخالفند 
براى  را  ضدآفتاب  يا  و  كننده  مرطوب  هاى  كرم  از  استفاده  تنها  و 

آنها توصيه مى كنند.
حقيقتًا هم لوازم آرايش تنها مى توانند قسمتى از معايب صورت را 
برطرف كنند و بپوشانند كه بيش از همه براى تغيير رنگ و چهره 
به  پودر  كرم  و  كيك  پن  از  استفاده  گيرد.  مى  قرار  استفاده  مورد 
مرور زمان باعث از دست رفتن طراوت و شادابى پوست مى شود. 
تا سن 30 - 25سالگى كه پوست بدن مقدار زيادى كالژن توليد مى 
كند مى توان بدون استفاده از كرم هاى آرايشى و تنها با استفاده 
پوستى  خورشيد  بار  زيان  اثرات  با  مقابله  براى  ضدآفتاب  كرم  از 

سالم داشت.
از آنجا كه پس از سى سالگى كالژن كمترى در سلول هاى پوستى 
كينون  حاوى  و  كالژن  حاوى  هاى  كرم  ماليدن  شود،  مى  ساخته 
بسيار  كند  مى  محافظت  آزاد  هاى  راديكال  برابر  در  را  پوست  كه 
توصيه مى شود. عالوه بر باال رفتن سن، استعمال سيگار و قرار 
گرفتن در معرض نور آفتاب نيز باعث كاهش توليد كالژن مى شود 
استعمال  قطع  عدم  و  ضدآفتاب  از  نكردن  استفاده  صورت  در  كه 
سيگار هيچ كرم و لوسيون معجزه آورى نخواهد توانست شادابى و 
طراوت را به پوست باز گرداند. در خريد لوازم آرايش از پن كيك، 

كرم پودر تا سايه هاى چشم رعايت نكاتى كه به سازگارى آنها با 
پوست ارتباط دارد، ضرورى به نظر مى رسد. 

التهاب تماسى تحريكى، التهاب تماسى آلرژيك، كهير تماسى، ايجاد 
آكنه  و  دار  خارش  ريز  تاول  بروز  و  ريز)  هاى  (جوش  كومدون 
لوازم  مصرف  دنبال  به  كه  است  پوستى  عوارض  ترين  شايع  از 
اى  كننده  چرب  پماد  يا  كرم  هر  شود.  مى  ايجاد  نامرغوب  آرايش 
كردن  مسدود  علت  به  شود  مى  مصرف  اليه  چند  صورت  به  كه 
منافذ پوستى و غدد چربى مى تواند باعث بروز واكنش هاى پوستى 
شود. برخى مواد رنگى و عطرهاى موجود در پودرها باعث ايجاد 
حساسيت و قرمزى شده كه بالفاصله پس از قطع استعمال بهبود 

مى يابند.
اما به طور كلى ماليدن پن كيك (پودر) بهتر از استفاده چند اليه كرم 
را  پوست  مى كند،  ثابت  را  پوست  براق  حالت  كيك  پن  است.  پودر 
در برابر تغييرات آب و هوا محافظت مى كند، عرق را جذب نموده و 
حالت چرب و روغنى پوست را از بين مى برد. پن كيك بيشتر براى 
پوست چرب توصيه مى شود. افراد با پوست خشك الزم است قبل 
از استعمال پن كيك پوستشان را با كرم مرطوب كننده چرب نمايند. 
برخى مواد آرايشى وقتى روى پوست قرار مى گيرند، احتمال بروز 
عوارضى نظير كهير، آفتاب سوختگى و لكه هاى تيره را تشديد مى 
هستند.  نوع  اين  از  عطر  حاوى  آرايشى  مواد  و  پودرها  كرم  كنند. 
عطرها كه معموًال در بيشتر محصوالت به عنوان خوشبوكننده يافت 
مى  توصيه  اند.  پوستى  كهيرهاى  بروز  عامل  مهمترين  شوند  مى 
خريدارى  دارند   Free fragrant برچسب  كه  آرايشى  لوازم  شود 

كنيد.
براى  ديگرى  راه  نيز  آرايش  لوازم  از  استفاده  زمان  مدت  به  توجه 
كاهش آلرژى هاى پوستى است. متخصصان توصيه مى كنند، بيش 
از 6 ماه از يك كرم پودر يا پن كيك استفاده نشود. مداد چشم و لب 
نيز نبايد بيش از 6 ماه مورد مصرف قرار گيرند. رژ لب نيز تا وقتى 
در يخچال باشد مى توان براى مدت يك سال استفاده نمود. در ميان 
لوازم آرايش رژلب كمترين سهم را در بروز آلرژى دارد. گرچه آن 
بشود.  فاسد  كه  قرارگيرد  گرم  هواى  و  نور  مجاورت  در  نبايد  هم 
رژلب مرغوب با روغن مناسب از ترك خوردن و خشك شدن لب 

جلوگيرى كرده اثر حفاظتى بااليى بر لب خواهد داشت. 

� توصيه محققان زيبايى براى خريد رژلب به شرح زير است:
شود.  خريدارى  دندان  رنگ  و  فرم  با  متناسب  و  چرب  بايد  رژلب 
به  اگر  دارد.  ها  لب  زيبايى  با  مستقيمى  ارتباط  دندان  بودن  سفيد 
واسطه سيگارى بودن دندان هايتان زرد است از رژلب براق با رنگ 
ها  دندان  زرد  رنگ  از  مات  و  تيره  رژلب  نكنيد.  استفاده  شاد  هاى 
كاسته و جلوى نمايان شدن آنها را مى گيرد. رژلب قرمز و نارنجى 
هاى  دندان  با  افراد  به  بيشتر  آيد،  نمى  ها  سيگارى  به  چندان  هم 
نگهدارى  براى  ديگر  مهم  توصيه  شود.  مى  پيشنهاد  شكل  مرواريد 
فرم لب ها قطع استعمال سيگار و خنديدن است. خنده باعث سفت 
شدن عضالت ناحيه لب شده و به استحكام ماهيچه هاى لب كمك 

مى كند.  
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بازنويسى: سبا ايرانى

زندگى  از  حقيقى  ماجرايى  اساس  بر  داستان  اين 
و  است  شده   بازنويسى  نيوكاسل  از   (D... 2005)
افراد  نام  تنها  شبه اى،  و  شك  هر  از  پرهيز  بدليل 
بر  ماجرا ها  درستى  و  صحت  است.  يافته  تغيير 
پرشين  هفته نامه   و  مى باشد  آنها  گوينده  عهده ى 
ماجراهاى  درباره  دخالتى  و  مسووليت  هيچگونه 
آنها  كننده  منعكس  تنها  و  ندارد  شده  مطرح 
ماجراى  يا  داستان  مى توانيد  مايليد  اگر  مى باشد. 
مربوط به خود را از طريق ايميل يا ارسال نامه و 
يا حتى تماس با دفتر پرشين با ما در ميان بگذاريد 
نمائيم.  اقدام  آن  درج  و  بازنويسى  به  نسبت  تا 
بسيارى از ماجراها يا داستان هاى زندگى مى توانند 
نمونه و الگويى براى ارائه تجربه و راهنمايى به 
ساير هموطنان ما در اين كشور باشند. لطفا زمان 
ارتباط  ما  با  زودتر  چه  هر  و  ندهيد  دست  از  را 

بگيريد.

تو نگاهش هنوز ناراحتى و غصه موج مى زد. نگرانى و غم، رو وقتى 
كه حرف مى زد؛ كامال از لرزش صداش، درك مى كردى. يه جورى 
صحبت مى كرد كه انگار همه چيز، همين ديروز براش اتفاق افتاده 
بود و با گذشت نزديك به دو سال، هنوز اين زخم كهنه نشده بود و 

براش تازگى داشت و زجرآور بود.
اما  كنم.  تازه  دلشو  داغ  خاطراتش،  يادآورى  با  نمى  خواست  دلم 
شايد  جورايى  يه  بزنه  حرف  كه  كنه  تالش  اگه  مى  كردم  احساس 
بود.  خوب  خيلى  اولش  چيز  همه  كه  داشت  تاكيد  بشه.  آروم  دلش 

خوِب خوب. اما از وقتى َپتى، وارد زندگى من شد؛ همه چيز تغيير 
كرد. حتى خودم هم تغيير كردم. شدم يك آدمه ديگه. از خودم دور 
شدم. اونقدر دور كه حتى خودم رو هم نمى شناختم. ازش خواستم 
كه از اولش برام تعريف كنه. اون هم خاطراتش رو برد به گذشته ها 

يعنى به چهار سال پيش.
انگليسى  دختر  دوست  يك  و  كردم  مى  زندگى  نيوكاسل  وقتها  اون 
داشتم. خيلى رابطه  ى صميمى و خوبى با هم داشتيم. چند سالى بود 
كه با هم زندگى مى كرديم. با اين كه يك زبون نبوديم اما كامال منو 
درك مى كرد و هميشه اونجورى رفتار مى كرد كه من به عنوان يك 
مرد ايرانى مى پسنديدم. واقعا از زندگى ام لذت مى بردم. كامال بهش 
اطمينان داشتم چون مى دونستم هيچ وقت دروغ نمى گه و هميشه با 
من صادقانه رفتار مى كنه. حتى از لحاظ لباس پوشيدن هم بر خالف 
بسيارى از دخترهاى ديگر خارجى، كامال رعايت مى كرد و به اصول 
اخالقى مقيد بود. من هميشه يك تصور در ذهنم داشتم و اون اينكه 
هر وقت كه بخوام تشكيل زندگى بدم؛ حتما با يك دختر ايرانى ازدواج 
كنم. حتى به دوست دخترم هم گفته بودم كه هرچقدر هم كه با هم 
تشابه اخالقى داشته باشيم؛ نمى تونيم با هم ازدواج كنيم؛ چون من 

فقط دختر ايرانى رو براى ازدواج انتخاب مى كنم.
روزها گذشت و گذشت تا يك روز يكى از دوستانم (كاوه)، يك وب 
سايت دوست يابى به من معرفى كرد؛ اول برام مهم نبود و توجهى 
تا  انداخت  هوس  به  منو  كه  كرد  تعريف  برام  آنقدر  اما  كردم،  نمى 

يكسرى به اين وب سايت بزنم تا ببينم چى هست. 
كاوه عكس دخترى به نام َپتى را به من نشون داد كه بسيار زيبا و 
جذاب بود. او ساكن گالسگو بود و به همراه خانواده اش آنجا زندگى 
مى كرد. پس از چندبار ديدن عكس هاش و چت كردن.با هم تلفنى 
هم حرف زديم. يه جورايى برام خوش آيند بود و ازش خوشم اومد. 
البته اين مكالمات ما هميشه مخفيانه بود چون دلم نمى خواست كه 

دوست دخترم متوجه ارتباط من با كس ديگرى بشه. 
ديدنش  براى  گرفتم  تصميم  روز  يك  شد.  زياد  ما  مكالمات  كم  كم 
به گالسگو برم. من آدمى كامال متفاوت با همه آدمهاى ديگه بودم. 
پسرى با خالكوبى و چهره اى پر از پيرسينگ هاى مختلف و لباس 
هايى كامال عجيب و غريب و متمايز كه مرا از همه آدمها مجزا مى 

كرد. تصور ايرانى بودنم هم براى خيلى ها، غير قابل پذيرش بود.
به هر حال به دوست دخترم دروغ گفتم  و به گالسگو رفتم. َپتى را 
ديدم. ساعتها با هم حرف زديم و خنديديم. من از دوست دخترم گفتم 
و او برايش مهم نبود كه من با شخص ديگرى هم ارتباط دارم. كم 
كم ارتباط ما شكل گرفت و عالقه اى بين ما پديد آمد؛ البته سكس بى 
تاثير نبود. هر چه بيشتر با َپتى صحبت مى كردم؛ روابطم با دوست 
دخترم كمرنگ تر مى شد. ديگر به اين نتيجه رسيدم كه بايد يكى را 
انتخاب كنم؛ تصميمم مشخص بود. هميشه در روياهايم دختر ايرانى 
نقش پررنگ و اساسى داشت. بنابراين خيلى راحت كنارش گذاشتم. 
وجدانم هم آسوده بود؛ چون هميشه بهش گفته بودم كه قصد ازدواج 
دلشو  كه  دونم  مى  كرد.  خواهم  ازدواج  هموطنم  با  حتما  و  ندارم 
شكستم و خوب باهاش رفتار نكردم. بعد از اين همه سال حقش نبود 

كه اينطورى بزارمش كنار.
ديگه بدون هيچ مانعى؛ به ديدنش مى رفتم. اما اوايل بيشتر ارتباط ما 
فقط سكس بود و لذت بردن. با گذشت يك مدت زمانى، خواستم كه 
با خانواده  اش هم آشنا بشم. بنابراين پدر و مادرش رو هم مالقات 
كردم. پدرش از همون برخورد اول از من زياد خوشش نيومد و با 
طرز  از  اما  دارم؛  عالقه  دخترش  به  واقعا  من  كه  دونست  مى  اينكه 

برخوردش فهميدم كه هيچ حسابى روى من باز نمى كنه.
خالصه اين كه ارتباط ما ادامه پيدا كرد و ما به هم وابسته و وابسته 
تر شديم. از اون طرف هم حساسيت هاى پدرش، بيشتر و بيشتر و 
با رفتارهاش مخالفت خودش رو كم كم آشكار مى كرد. َپتى هم مدام 
با پدرش جر و بحث داشت و از اين جدال هاى هميشگى خسته شده 
بود. اما پدرش با سياست رفتار مى كرد و سعى مى كرد در مقابل به 
دخترش محبت هم بكنه و يه جورايى هواشو داشته باشه تا دخترش 

يهو نزنه به سرش و بخواهد كه به خاطر من، از خونه فرار كنه.
براى  مختلفى  هاى  بهانه  كردم،  مى  صحبت  پدرش  با  كه  بار  هر 
مخالفتش مى آورد. يه روز مى گفت اقامت ندارى. يه روز مى گفت 
كار  يه  برو  كن  ول  كارتو  اين  گفت  مى  روز  يه  نيست.  خوب  كارت 
ديگه پيدا كن.ُ يه روز مى گفت بايد مدارك دانشگاهى داشته باشى. يه 
روز مى گفت بايد وضعيت ماليت اينطورى باشه. خالصه هر روز يه 
داستان داشتيم. و من به همه سازهاى پدرش مى رقصيدم تا نخواد 

بهونه اى براى مخالفت داشته باشه.
زمان مى گذشت و مى گذشت و من خودم رو كامال وابسته به َپتى 
مى ديدم. اون هم خيلى به من عالقمند بود. اما اين دورى و مخالفت 
ها؛ باعث شده بود كه ما هر دو بيشتر به هم گير بديم و جر و بحث 
هاى بيخودى بين خودمون هم باال بگيره و براى هر چيز بى اهميتى؛ 
هاش  كارى  پنهون  يكسرى  متوجه  هم  طرفى  از  شد.  مى  حرفمون 
شده بودم. چند بارى مچشو گرفتم. معلوم بود در اين بين با كسان 
ديگه اى هم در ارتباط هست. اما هر بار كه چيزى ازش مى ديدم؛ 
چون دوستش داشتم، كوتاه مى اومدم و مى بخشيدمش و از كنار 

شيطنت هاش با كمى داد و بيداد مى گذشتم.
براى  برم  هم  من  بياند؛  دبى  به  ايران  از  ام  خانواده  كه  شد  قرار 
ديدنشون. َپتى هم اصرار كرد كه همراه من بياد. من هم قبول كردم. 

بود.  خوبى  سفر  دبى.  رفتيم  روزى  ده  حدود  كرد.  قبول  هم  پدرش 
خانواده ام هم با او آشنا شدند. نظر اونها، نظر من بود. بعدش دوباره 
برگشتيم. مثل هميشه از طرفى با خودش جر و بحث داشتم، از طرفى 
هم با بهانه جويى هاى پدرش سر و كار داشتم. تغيير رفتارهاشو 
كامال مى ديدم. اما چاره اى نداشتم. من هم عصبى شده بودم. يك 
دعواى الكى مى شد و ساعتها تلفن منو جواب نمى داد؛ من هم كار و 
زندگى ام رو رها مى كردم و مى رفتم گالسگو. توى ماشينم تا صبح 
مى نشستم تا صبح بخواهد از خونه بياد بيرون و بتونم ببينمش و 
باهاش صحبت كنم. يه كم حرف مى زديم و آشتى مى كرديم. دوباره 
من بر مى گشتم و باز يك هفته به اين منوال مى گذشت تا آخر هفته، 
باز يك داستان جديد و باز من مى رفتم تا گالسگو و ... به اين رويه 

زندگى كردن هم عادت كرده بودم.
تا اينكه متوجه شدم ديگه حتى از سكس با من هم لذتى نمى بره و 
مدام در حال فرار كردن از من هست. آخرش هم بعد از چهار سال 
گفت ديگه منو نمى خواد. از من خسته شده و هيچ عالقه اى به من 
نداره و مى خواد مردهاى ديگه رو هم امتحان كنه. شنيدن اين حرف 
ها برام آسون نبود و زجرآور. اول گفتم باشه. ولى ديدم اصال بدون 
او نمى تونم زندگى كنم. همه چيز من به او وابسته است. بنابراين 
نمى  هم  رو  هامو  تلفن  جواب  حتى  ديگه  اما  گرفتم.  تماس  باهاش 
داد. به پدرش كه تماس مى گرفتم به من مى گفت: كه آروم باشم و 

تصميم گيرنده اصلى خود دخترم است. 
بعدها هم كه تالش مى كردم بتونم باهاش صحبت كنم به من فحاشى 
مى كرد و اصال هيچ توجهى به حرفها و احساساتم نمى كرد. كامال 
فهميدم.  نمى  رو  خودمو  شب  و  روز  بودم.  شده  درمانده  و  نااميد 
زندگى ام از هم پاشيده شده بود. چهار سال تموم براش همه كار 
كرده  زندگى  براش  بود؛  خواسته  اون  كه  جورى  هر  و  بودم  كرده 

بودم. اما حاال خيلى راحت به من مى گفت كه منو نمى خواد.
چيزهايى كه روى سر  دادم. لباس پوشيدنم. تمام  ظاهرم رو تغيير 
و صورتم بود رو در آوردم. شدم مثل بقيه آدمها. تا شايد ببينه به 
چيزهايى كه واقعا عالقه دارم. همه اونها رو واسه خاطرش گذاشتم 
كنار. بلند شدم رفتم گالسگو. ساعتها منتظر موندم تا از خونه بياد 
بيرون. اما وقتى منو ديد. اصال براش مهم نبود كه باز اين همه تغيير 
كه  كرد  تهديد  و  كرد  رفتار  من  با  ادبى  بى  و  فحاشى  با  و  كردم. 
مزاحمش هستم و به پليس زنگ مى زنه. با پدرش صحبت كردم و 
او هم هيچ كارى نكرد. ديگه واقعا همه چيز تموم شده بود و من به 
آخر خط رسيده بودم و چاره اى نداشتم، جز پذيرش واقعيت كه اون 

ديگه منو نمى خواد.
روزهاى بعد از اون روزهاى سختى بود. يكى از دوستانم كه حال 
شايد  تا  كنم  زندگى  لندن  بيام  كه  گفت  من  به  بود  ديده  منو  خراب 
بتونم راحت تر زندگى كنم و آروم بگيرم. اين بود كه به لندن نقل 
مكان كردم. اينجا هم سختى هاى خاص خودش رو داشت؛ اما خب 
براى فراموشى يكسرى از خاطرات جاى خوبى بود. بعد از يك مدتى 
تا  و  كردم  پيدا  كارى  يه  برگشتم.  باز  و  ايران  رفتم  روزى  چند  هم 
امروز مشغولم.  بعد از چند ماهى هم با يك خانومى كه سالها پيش 
مى شناختمش، اتفاقى برخورد كردم و با هم عقد كرديم و به زودى 
ازدواج مى كنيم. اما من كابوس تلخى رو پشت سر گذاشتم كه حتى 
يادآوريش هم براى دردناك هست. گاهى مى گم نكنه وقتى دل اون 
دوست دختر انگليسى ام رو شكستم؛ باعث شد كه اينجورى چوبشو 
يا  و  شد  خواهد  چه  آينده  در  َپتى  خود  زندگى  دونم  نمى  بخورم. 
پدرش با اين نوع رفتارى كه با من داشت چطورى با خودش كنار 

خواهد آمد اما من مطمئنم: هر چيزى كه عوض داره؛ گله نداره.

نظرات  و  پيام ها  پذيراى  بگذاريد.  درميان  ما  با  را  نظرتان  هم  شما 
شما هستيم.

ماجراهاى واقعى   
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خواننده عزيز هفته نامه پرشين! اين حق شما است كه اين نشريه 
را مورد نقد و بررسى قرار دهيد و ما را در هر چه مطلوب ساختن 
دسترسى  رسانيد.براى  يارى  نامه  هفته  محتويات  كيفى  سطح 
به اين هدف، سريع ترين راه برقرارى ارتباط متقابل و انعكاس 
نظريات و انتقادات سازنده شما مى باشد. لذا با برقرارى تماس 
ميان  در  ما  با  را  خود  هاى  ديدگاه  و  نظرات  اينترنتى  و  تلفنى 
بدرستى  جمعى  ارتباط  رسانه  يك  عنوان  به  بتوانيم  تا  بگذاريد 

رسالت خود را ايفا نمائيم.

 تدريس خصوصى و تضمينى خود 
هيپنوتيزم

07 88 99 77 623

 كالسهاى خصوصى و نيمه خصوصى

فتوشاپ حرفه اى
 اين ديزاين

07811000455

گفتم گفت
گفتم :چه خبر از اين روزها...

گفت:اين روزها عزرائيل هم از ما رشوه مى خواهد!
گفتم :اين روزها تنبان فاطى را هم مى فروشند!

 گفت:اين روزها فرهادها هم از جوش شيرين استفاده مى كنند!
مى  اعالم  مجاز  غير  نوارهاى  جزء  هم  غزه  نوار  روزها  :اين  گفتم 

شود!
گفت:اين روزها پيراهن عثمان هم اتو مى زنند!

گفتم :اين روزها هم سر كوچه على چپ هم كمين مى زنند!
گفت:اين روزها سر پل سراط هم ساقى بنگ و ترياك مى استد !
گفتم :اين روزها نوار قلب جزء نوارهاى شاد محسوب مى شود!

گفت:اين روزها وقت را هم با اسلحة گرم مى ُكشند!
گفتم :اين روزها براى مرغ عشق ها هم خروسى پيدا نمى شود!

گفت:اين روزها خر ُمراد هم  جفتك مى اندازد!
گفتم :اين روزها على آباد هم شهر شده است!
گفت:اين روزها بادمجان بم هم كرم مى زند!

گفتم :اين روزها باد آورده را طوفان هم نمى برد!
گفت:اين روزها درياى نمك هم چشم مى خورد!

گفتم :اين روزها على ساربان هم نمى داند شتر را كجا بخواباند!
گفت:اين روزها كوزه گر توى ليوان بلور آب مى خورد!
گفتم :اين روزها با حلوا حلوا گفتن قند خون مى گيرند!

گفت:اين روزها از خر شيطان هم كباب درست مى كنند!
گفتم :اين روزها اجاره نشين خاكستر نشين است نه خوش نشين !

گفت:اين روزها از اين ستون به آن ستون ُكلى قيمت دارد!
گفتم :اين روزها هيچكس را به ده راه نمى دهند ،هيچكس هم ُسراغ 

خانه كد خدا را نمى گيرد!

تلنگر
صمد شكارچى 

مادر انگليسي به دخترش 
كمك كرد تا خودكشي كند 

مادري كه عمرش را صرف نگهداري از دختربيمارش كرده بود در 
نهايت با دادن مورفين و يكسري دارو به دخترش كمك كرد تا به 

زندگي اش پايان دهد. لين گيلدرديل 
31 ساله كه از بيماري مزمن خستگي شديد رنج مي برد حتي ياراي 
زيادي  مقدار  خوردن  با  ابتدا  لين  نداشت.  را  تختش  از  شدن  بلند 
قرص سعي كرد به زندگي اش پايان دهد اما موفق به اين كار نشد و 

او در نهايت از مادرش خواست تا به دردش پايان دهد.

 خانم گيلدرديل 55 ساله هم در طول 30 ساعت با آزمايش راه هاي 
مختلف تالش كرد تا دخترش را از درد و رنج خالص كند. او ابتدا به 
لين مقداري مورفين تزريق كرد. سپس مقداري قرص به او خوراند.

اين مادر همچنين سه بار آمپول هوا به اميد اينكه قلب او را از كار 
بيندازد به دخترش تزريق كرد.

 لين سرانجام به دليل مسموميت با مورفين جان خود را از دست 
داد. خانم گيلدرديل منكر اتهام مبادرت به انجام قتل است و مي گويد 
كند.  2008خودكشي  دسامبر  در  تا  كرده  كمك  دخترش  به  تنها 
وكيل خانم گيلدرديل معتقد است او را نبايد به اتهام قتل در دادگاه 
براي  دختر  اين  كه  داروهايي  او  اعتقاد  به  كه  چرا  كنند  محاكمه 
است.  نبوده  بي تاثير  او  مرگ  در  كرده  مصرف  كردن  خودكشي 
از  عمرش  آخر  سال هاي  در  بوده  ورزشكار  نوجواني  در  كه  لين 

دردهاي شديدي رنج مي برده است.

 او به دليل بيماري خاصش از كمر به پايين فلج بوده و تنها از طريق 
به  قادر  حتي  و  مي شده  تغذيه  بوده  متصل  بيني اش  به  كه  لوله اي 
صحبت كردن نبوده است. او به دليل دردهاي شديد بدني در طول 
روز مورفين تزريق مي كرده است. اين دختر يك سال قبل از مرگش 
خودكشي مي كند اما نمي ميرد. با توجه به اينكه مرگ خودخواسته 

در بريتانيا غيرقانوني است. لين براي رفتن به يك كلينيك خودكشي 
در سوئيس اقدام مي كند اما در نهايت موفق نمي شود به سوئيس 
در  را  لين  جنازه  گيلدرديل  خانم  وكيل  هوس،  سالي  گفته  برود.به 
اتاقش در منطقه شرق ساسكس پيدا كرده اند. لين و مادرش تنها با 

هم زندگي مي كرده اند.

 خبر مرگ لين توسط پدر او به پليس گزارش شده است. او هرچند 
گيلدرديل  خانم  با  لين  از  مراقبت  در  اما  شده  جدا  همسرش  از 
همكاري مي كرده است.خانم هوس مي گويد به گفته خانم گيلدرديل 
به   2008 دسامبر  سوم  شب  نيمه   1:45 ساعت  در  كه  زماني  او 
اتاق دخترش مي رود مي بيند او دوز بااليي از مورفين به خودش 
تزريق كرده است. خانم هوس در دادگاه گفت: لين به مادرش گفته 
ساعت  دهم.در  ادامه  نمي خواهم  شود.ديگر  تمام  دردم  مي خواهم 
سه بامداد كي گيلدرديل دو سرنگ كه حاوي 210 ميلي گرم مورفين 
تزريق ها  اين  نتيجه  در  دختر  اين  مي كند.  تزريق  دخترش  به  بوده 

بيهوش مي شود اما در ساعت شش صبح دوباره به هوش مي آيد.

 خانم گيلدرديل كه مي بيند دخترش هنوز زنده است. مقداري قرص 
آرام بخش را از طريق لوله اي كه به بيني دخترش متصل بوده به 
خانم  و  مي شود  مشكل  دچار  لين  تنفس  هنگام  اين  در  مي دهد.  او 
او  به  دوباره  كه  مي كشد  درد  دخترش  مي كند  احساس  گيلدرديل 
مورفين تزريق مي كند. در حدود 24 ساعت بعد در دو بامداد چهارم 
دسامبر او دوباره دو سرنگ مورفين به لين تزريق مي كند و سپس 
به يك بنياد خودكشي زنگ مي زند تا بپرسد چگونه مي تواند يك نفر 

را از درد كشيدن خالص كند

به  آرام بخش  قرص  هشت  دوباره  تماس  اين  از  پس  مادر  اين 
مي كند.  تزريق  لين  به  هوا  آمپول  سه  سپس  او  مي دهد.  دخترش 
از  پس  و  مي ميرد  دسامبر  چهارم  صبح   7:10 در  سرانجام  لين 
مي شود.  اعالم  مورفين  با  مسموميت  او  مرگ  دليل  كالبدشكافي 
موكل من تنها مي خواسته به دخترش كمك كند تا كمتر درد بكشد. 

بررسي اين پرونده همچنان ادامه دارد. 
19 ژانويه 2010 

براى اولين بار سرويس ويژه خدمات ساختمانى
 جهت هموطنان عزيز

خدمات ساختمانى
 24 ساعته و هفت روز هفته

كليه كارهاى ساختمانى كلى و جزيى
كل شبانه روز و هفت روز هفته

رفع نشت آب و تركيدگى لوله، كليه كارهاى برقى و 
نجارى، كابينت، آشپزخانه، نقاشى،

 نصب گاز، هيتينگ و سيستم گرمايشى و ...
با مجهزترين ابزار و امكانات

رفع رطوبت گيرى ساختمان با سيستم پيشرفته

فقط كافيست يكبار با ما تماس بگيريد .
هزينه دستمزد بعد از رضايت كامل شما دريافت خواهد شد

078 0777 7732078 0777 7732
079 6999 3789079 6999 3789

said.ranjbar@yahoo.co.uk
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جابجاى پول و ارز به تمام دنيا فقط در 24 
ساعتقبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256
Fax: +44(0) 207 6573088
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مرد مسلح از چنگ 100 نيروي پليس گريخت 

هشت كشته در تيراندازي خونين در ويرجينيا 
بار ديگر در يك تيراندازي مرگبار در آمريكا تعدادي انسان بي گناه جان خود را از دست دادند. 
روي  به  سپس  رساند  قتل  به  گلوله  شليك  با  را  نفر  هشت  مسلح  مرد  يك  خونين  حادثه  اين  در 
افسران پليس آتش گشود و به سوي هليكوپتر پليس هم تيراندازي كرد. اين حادثه در مركز ايالت 
ويرجينيا رخ داد و مرد مسلح در نهايت موفق شد از دست نيروهاي پليس فرار كند. اين مظنون 
كه احتماال كريستوفر اسپايت 39 ساله است پس از كشتاري كه به راه انداخت به يك منطقه جنگلي 
فرار كرد كه نيروهاي پليس آن منطقه را تحت محاصره خود در آوردند اما موفق به دستگيري 
اين  دانشگاه  تيراندازي  از  پس  ويرجينيا  در  حادثه  مرگبارترين  تيراندازي  اين  نشدند.  جاني  اين 
دادند.  دست  از  را  خود  جان  نفر  ويرجينيا 33  دانشگاه  تيراندازي  است.در  سال 2007  در  شهر 
به گفته مقامات پليس جنازه هفت نفر از قربانيان اين تيراندازي در يك خانه پيدا شد و قرباني 
گزارش  به  بنا  داد.  دست  از  را  خود  جان  بيمارستان  راه  در  كه  شد  پيدا  جاده  كنار  هم  هشتم 
نيروهاي پليس ايالتي ويرجينيا تمامي كشته شدگان جوان بوده اند. به گفته يكي از مقامات پليس 
همسر و پسر مرد مسلح هم در ميان قربانيان هستند. او از دادن اطالعات بيشتر درباره ديگر 
قربانيان و ارتباط آنها با قاتل امتناع ورزيد. اين در حالي است كه روبرت اف  مك دانل فرماندار 
ايالت ويرجينيا هم تعدادي از مسئوالن ايالتي را براي بررسي اين پرونده به آپوماتوكس محلي 
كه اين تيراندازي رخ داده فرستاده است. در بيانيه دفتر آقاي مك دانل امده است: يك تراژدي 
وحشتناك به وقوع پيوسته. فرماندار با خانواده قربانيان ابراز همدردي مي كند و از نزديك اين 
پرونده را زير نظر خواهد داشت. نيروهاي پليس پس از دريافت يك تماس تلفني مبني بر اينكه يك 
مرد در كنار جاده اي در آپوماتوكس غرق در خون است و به معالجه سريع نياز دارد خود را 
به محل حادثه رساندند اما اين تازه آغاز ماجرا بود چرا كه با رسيدن نيروهاي پليس به منطقه 
مردي كه خود را در ميان درخت هاي يك منطقه جنگلي مخفي كرده بود به سوي ماموران پليس 
آتش گشود. هليكوپتري كه براي بررسي اوضاع به آنجا اعزام شده بود هم توسط اين مرد مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت كه يكي از گلوله ها به مخزن سوخت هليكوپتر برخورد كرد و در نتيجه 
اين هليكوپتر مجبور به فرود اضطراري شد. در اين تيراندازي ها هيچ يك از افسران پليس آسيبي 
نديدند.پس از بررسي هاي اوليه پليس در يكي از خانه هاي منطقه، هفت جنازه را پيدا كردند. پس 
از اين اتفاق نيروهاي پليس دستور تعطيلي يك مدرسه محلي را صادر كردند و از مغازه دارها هم 
خواستند براي حفظ جان شان مغازه ها را تعطيل كنند. دو خانه در اين منطقه تخليه شده و خيلي 
زود 100 افسر پليس به اين منطقه اعزام شدند. در بيانيه پليس ايالتي ويرجينيا آمده است: بيش 
از 100 نيروي پليس تا پاسي از شب به دنبال گرفتن اين مرد مسلح بوده اند و تالش هاي خود را 
تا ساعات اوليه چهارشنبه هم ادامه داده اند اما هنوز موفق به دستگيري اين فرد نشده اند. اين در 
حالي است كه پليس به ساكنان محلي هشدار داده مراقب اين فرد باشند چراكه او عالوه بر مسلح 

بودن خطرناك هم است. 
20 ژانويه 2010 

پيرزن پورتوپرنسى يك هفته زير آوار نفس كشيد

پيرزنى كه به دنبال مرگبارترين فاجعه قرن در هائيتى ، هفت شبانه روز زير آوار بود معجزه آسا به 
زندگى برگشت. «آنا زيزى» 60 ساله ، ساعت 17 سه شنبه هفته گذشته به وقت محلى پايتخت هائيتى 
، براى دعا به كليساى كاتوليك «پورتوپرنس» رفته بود كه زلزله اى به قدرت 3/7 ريشتر در اين شهر 
در  زمين  مرگبار  شالق  از  هفته  يك  گذشت  با  كرد.  گور  به  زنده  را  نفر  هزار  صدها  و  گرفت  شكل 
فقيرترين كشور نيم كره جنوبى قاره آمريكا ، آواربردارى ادامه داشت كه ناله هاى كم رمق «آنا» توجه 
كمك رسانان بريتانيايى تبار را به خود جلب كرد. ناجيان خارجى كه نمى توانستند باور كنند پيرزن 
پورتوپرنسى هنوز زنده است بى اختيار گريستند و نجات وى را چيزى شبيه معجزه خواندند. هشت 
روز پس از بدترين فاجعه طبيعى در «پايتخت مردگان» كه بيش از 150 هزار كشته و سه ميليون آواره 
بر جا گذاشته ، وضعيت مردم بسيار بغرنج است. آنان ، داغدار ، بى سرپناه ، تشنه ، گرسنه و زخمى 
هستند و براى ادامه حيات «فرياد غم» سر داده اند. با وجود اعالم آمادگى كشورهاى آمريكاى التين و 
.... براى فرستادن نيروهاى كمكى و كاالهاى اساسى ، به خاطر ويران شدن راه هاى ارتباطى ، امكان 
يارى به زلزله زدگان بسيار محدود است. تراكم جمعيت دو ميليون نفرى در «پورتوپرنس» باعث شده 
شمار تلفات در اين شهر كه نزديك كانون زلزله بود از حد تصور فراتر برود.دماى 90 درجه فارنهايت 
در هائيتى نيز بر دشوارى عمليات نجات افزوده و اين كشور را به «جهنم غم» تبديل كرده است. سازمان 
ملل تقاضاى 562 ميليون دالر كمك بشردوستانه به سه ميليون هائيتى تبار خانه به دوش كرده است و 
براى جمع آورى اين پول ، هنرمندان هم در سراسر دنيا به تكاپو افتاده اند. كمك رسانى به زلزله زدگان 
هنوز كند و ناكافى است.سازمان ملل متحد ، شدت خسارت هاى وارده به شهرها و روستاهاى اطراف 
«پورتوپرنس» را به ميزان ويرانى پايتخت مى داند و حتى بيش تر.نمونه آن ، شهر «لئوگان» است كه در 
30 كيلومترى غرب «پورتوپرنس» قرار دارد. حاال بسيارى از مردم بى سرپناه براى سير كردن شكم 
خود به جان هم افتاده اند و محكومانى كه پس از تخريب زندان مركزى «پورتوپرنس» در شهر جوالن 

مى دهند بر دامنه ناآرامى ها افزوده اند.

آموزش جعل سند 
از درون زندان

خارجى  اتباع  و  مهاجرت  اداره  با  مردى  گذشته  هفته 
طور  به  افغان  تبعه  يك  كه  گفت  و  گرفت  تماس  ناجا 
گسترده در زمينه جعل اسناد و مدارك هويتى و فروش 
از  اطالع  از  پس  ماموران  مى كند.  فعاليت  مردم،  به  آن 
اين  در  تحقيق  قضايى،  پرونده  تشكيل  با  موضوع،  اين 
از  پس  جاعل  مرد  شد  معلوم  كه  كردند  آغاز  را  رابطه 
مى كند  جعل  ساعته   2 را  آنها  مدارك،  سفارش  دريافت 
ماموران  مى دهد.  مشتريان  تحويل  مبالغى،  دريافت  با  و 
اداره مهاجرت و اتباع خارجى ناجا با به دست آمدن اين 
شدند  متوجه  و  دادند  ادامه  خود  جستجوى  به  اطالعات 
زندگى  تهران  جنوب  در  و  دارد  نام  فريد  فرارى  جاعل 
قضايى  هماهنگى  ضمن  ماموران  ترتيب،  اين  به  مى كند. 
فرودگاه  دادسراى  دوم  شعبه  در  رودگر  بازپرس  با 
 2 و  شدند  اعزام  متهم  اختفاى  محل  به  تهران،  مهرآباد 
روز قبل او را همراه همسرش شناسايى و دستگير كردند 
و در بازرسى از محل زندگى آنها مدارك جعلى از قبيل 
750 فقره گواهينامه بين المللى به نام اتباع افغانى، 90 عدد 
افغانستان،  و  ايران  مختلف  سازمان هاى  به  مربوط  مهر 
ده ها  افغانستان،  اسالمى  حزب  به  متعلق  خام  كارت هاى 
فقره كارت ترددى اين اتباع در ايران، چندين گذرنامه و 
يك  به  متعلق  فاكتورى  برگه  و  تحصيلى  مختلف  مدارك 
چاپخانه در تهران كشف و ضبط كردند. با انتقال اين 2 
متهم به مركز پليس، آنها در بازجويى به جعل و فروش 

انواع مدارك جعلى اعتراف كردند. 
 آموزش در مالقات هاى زندان 

فريد متهم در اظهاراتش به پليس گفت: از يك سال قبل با 
مردى به نام عتيق كه كارش جعل مدارك بود، آشنا شدم 
و با او همكارى مى كردم؛ به اين ترتيب كه هر روز 10 
مدارك  شناسنامه،  گذرنامه،  قبيل  از  جعلى  مدرك  تا 15 

تحصيلى، كارت تردد و گواهينامه بين المللى را تهيه و به 
به  مبالغ  و  مى فروختم  مى كرد،  معرفى  او  كه  مشتريانى 
دست آمده را ميان هم تقسيم مى كرديم. متهم ادامه داد: 
همكارى مان ادامه داشت تا اين كه مهرماه امسال عتيق و 
2 نفر از اعضاى باند شناسايى و دستگير شدند. پس از 
اين كه آنها روانه زندان شدند، چند بار به مالقات سركرده 
باند عتيق در يكى از زندان ها رفتم و در خصوص متوقف 
او  با  جعلى  مدارك  تهيه  با  ارتباط  در  فعاليت مان  شدن 
مدارك  فروش  به  خواست  من  از  او  كه  كردم  صحبت 
ادامه دهم و ماهانه مبلغى به حسابش واريز كنم، سپس 
جنوب  در  دوستانش  از  يكى  مالقات  به  خواست  من  از 
تهران رفته و دفترچه اى را كه نام مشتريان و متقاضيان 
جديد در آن ثبت شده است، تحويل و از آنها سفارش هاى 
جديد را بگيرم كه پذيرفتم و قرار شد هر وقت با مشكلى 
عتيق  با  و  رفته  زندان  به  آن  حل  براى  شدم،  روبه رو 
مالقات كنم. متهم اضافه كرد: طبق خواسته او عمل كردم 
و با به دست آوردن آن دفترچه، با مشتريانى كه نامشان 
در آن نوشته شده بود، تماس مى گرفتم و با آنها معامله 
جعلى  مدارك  اين كه  براى  بودند  مجبور  آنها  و  مى كردم 
را 2 ساعته تحويلشان دهم، 3 تا 5 مشترى به من معرفى 
جعلى  مدارك  سفارش  نفر  از 3000  ترتيب  اين  به  كنند. 
مبالغ  ترتيب  اين  به  و  دادم  تحويلشان  را  آنها  و  گرفتم 
مالى  حساب  به  مبلغى  ماه  هر  و  آوردم  دست  به  كالنى 
عتيق، سركرده باند واريز مى كردم و همسرم نقشى در 
از  تحقيقات  كه  حالى  در  نداشت.  مدارك  و  اسناد  جعل 
كه  را  چاپخانه  صاحب  ماموران  داشت،  ادامه  متهم  اين 
ترددى  هاى  كارت  و  بين المللى  گواهينامه هاى  از  برخى 
كردند.  پيدا  بود،  شده  تهيه  وى  كار  محل  در  افغان  اتباع 
با انتقال اين مرد به اداره مهاجرت و اتباع خارجى ناجا، 
هم  را  او  باند)  (سركرده  عتيق  گفت  بازجويى  در  وى 
خود  افغانستان،  سفارتخانه  نامه  جعل  با  و  داده  فريب 
او  از  برگه اى  ارائه  با  و  معرفى  سفارت  اين  كارمند  را 
تردد 5000  به  مربوط  بين المللى  گواهينامه هاى  خواسته 
افغان را تهيه كند كه پذيرفته و در قبال آن مبالغى دريافت 

كرده است. 
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فال هفته
● متولد فروردين (بره):

با وجود اينکه امروز به کندی شروع به 
کار می کنيد، اما به سرعت می توانيد دنده 
به  را  امروز  و  کنيد  عوض  را  زندگی 
روزی به ياد ماندنی تبديل کنيد. حتی اگر 
داشته  رو  پيش  مهمی در  و  جدی  تعهدات 
کنار  را  کار  موقتا  که  هستيد  مايل  باشيد،  
و  لذت  برای  که  فرصتی  از  تا  بگذاريد 
تفريح بوجود آمده استفاده کنيد. اما اوقات 
خوبی داشتن اکنون برای خوشحال کردن 
شما کافی نيست، کاری را انجام دهيد که 
برای  خوبی  هدف  زندگی  در  شود  باعث 

خود پيدا کنيد.

● متولدين ارديبهشت (گاو):

چشمان و گوش هايتان را خوب باز کرده 
زندگی تان  در  خوشی  زمزمه  اگر  تا  ايد 
شما  بشنويد.  را  آن  آمد،   بوجود  امروز 
خوشی  اين  منبع  که  نيستيد  قادر  احتماال 
که در زندگی شما بوجود آمده را مشخص 
باعث  احتماال  کردن  بينی  پيش  اما  کنيد. 
اين  با  شويد.  گيج  بيشتر  شما  می شود 
وجود، مهم نيست که چگونه برای اتفاقی 
می شويد،  آماده  است  وقوع  شرف  در  که 
هنوز بايد يکی دو روزی برای آماده شدن 
منتظر  اينکه  جای  به  کنيد.  صبر  بهتر، 
خوشی  برای  موقعيت  ببينيد  تا  باشيد 
از  که  کنيد  سعی  می آيد،  پيش  کی  دوباره 

لحظه حال لذت ببريد.

● متولدين خرداد (دوقلوها):

حرکت  سرعت  به  می توانيد  امروز  شما 
می بينيد  حرکت،  حال  در  ناگهان  و  کنيد 
که بايد از راهی که رفته ايد، عقب نشينی 
تغيير  حقايق  از  نوع  اين  متاسفانه،  کنيد. 
حتی  نيستند،  مناسب  شما  کار  برای  يافته 
اگر شما را قادر سازند که با مشغوليت های 
حال،   هر  به  کنيد.  سرگرم  را  خود  ذهنی 
و  کار  دنبال  به  کمتر  االن  که  است  بهتر 
فعاليت باشيد و سعی کنيد کمتر زيرک و 

چابک باشيد.

● متولدين تير (خرچنگ):

ممکن است احساس کنيد امروز کمی آشفته 
سخت  برايتان  نهايتا،  ايد.  شده  پريشان  و 
تمرکز  خود  کار  روی  بخواهيد  که  است 
زيادی  انرژی  اينکه  بخاطر  باشيد،  داشته 
در اطراف شما آزاد شده و دور و بر شما 
جست و خيز می کند. اگر چه ممکن است 
وجود  شما  زندگی  در  اکنون  تماس هايی 
واکنش های  واقعا  اين  اما  باشد،   داشته 
انرژی  می تواند  که  است  شما  احساسی 
شما را تخليه کند. انديشه و تفکر می تواند 
که  است  اين  بهتر  اما  باشد،   موثر  و  مفيد 
از نمايش های غير ضروری دوری کنيد.

● متولدين مرداد (شير):

بسرعت  می تواند  امروز  شما  خالقيت 
ديگری  شخص  با  اگر  اما  يابد،  افزايش 
همکاری کنيد، کار بهتری می توانيد ارائه 
دهيد. مشارکت اکنون می تواند بسيار برای 
شما سودمند باشد به خاطر اينکه توانايی 
شما برای مبادله کردن بسيار باالست. اما 
کار  به  نياز  که  نکنيد  انتخاب  را  شريکی 
دستی دارد، بهتر است شريکی را انتخاب 
کنيد که تقريبا مشابه خود شما باشد. شما 
هر  داريد.  رو  پيش  در  کوچکی  فرصت 
آن  از  حتما  داشتيد  را  امکانش  که  وقت 

استفاده کنيد.

● متولدين شهريور (سنبله):

و  پريشانی  احساس  امروز  است  ممکن 
از  زيادی  مقدار  بخواهيد  و  کنيد  آشفتگی 
که  کنيد  صرف  اين  برای  را  تان  انرژی 
چيزهايی را به مرکز توجه تان بازگردانيد. 
است  اين  مشکل  از  بخشی  حال،   هر  به 
در  مکانی  که  نمی رسد  نظر  به  واقعا  که 
شما  اينکه  خاطر  به  باشد،  آنها  همه  ميان 
می توانيد روز خود را پيش ببريد. نيازی 
را  خود  نيازهای  االن  که  نيست  اين  به 
توجه  فقط  نمی توانيد.  چون  کنيد؛  کنترل 
خود را به چيزی که به نظر می رسد مهم 
بوسيله  زمانيکه  تا  کنيد  متمرکز  باشد  تر 

آنچه بعدها می آيد جايگزين شود.

● متولدين مهر (ترازو):

ساير  تام  تواين،   مارک  معروف  درکتاب 
ديواری را رنگ کرد و آن را به عنوان 
کاری لذت بخش که ديگران می خواهند آن 
کار را او انجام دهد نگاه کرد. امروز، شما 
مايل هستيد که به دوستانتان نشان دهيد که 
می دهيد  انجام  را  کاری  داريد  زمانيکه 
می توانيد آن را به بهترين نحو انجام دهيد. 
حتی اگر در کارهای مادی مشکلی داريد 
که به اتمام برسانيد، عاقالنه تر اين است 
که آن را به عنوان کاری لذت بخش نگاه 
باشيد،   سالمی داشته  رفتار  شما  اگر  کنيد. 
مطمئن باشيد که انجام آن کار اصال وقتی 

از شما نخواهد گرفت.

● متولدين آبان (عقرب):

قدرت مثبت انديشی می تواند امروز تاثير 
باشد.  داشته  شما  دارايی  مستقيمی  روی 
خوب  بوسيله  ضرورتا  پول  متاسفانه، 
اما  نمی آيد.  بدست  براحتی  و  انديشيدن 
شما می توانيد بوسيله نگاه کردن به درون 
که  احساسی  مانع  يک  کردن  پيدا  و  خود 
قبال باعث شده بود عقب بمانيد کار مفيدی 
بردن  باال  بوسيله  خوشبختانه،  بکنيد. 
هر  می توانيد  همچنين  شما  بنفس،  اعتماد 
چه بيشتر استعدادهای نهانی خود را کشف 

کنيد.

● متولدين آذر (کمان):

است  ممکن  شما  اخير  بينی های  خوش 
آنقدرکه آرزويش را می کنيد دوام نياورد،  
اما شما می توانيد از آن برای اينکه حوادث 
کنيد.  استفاده  آوريد  وجود  به  مهمی را 
متداول  موقعيت  يک  برای  شما  رويکرد 
ممکن است کامال گزيده باشد. هيچ کسی 
نمی داند که شما می خواهيد چکار کنيد؛ و 
اگر  وجود،   اين  با  خودتان.  همه،  از  آخر 
به غريزه خود اعتماد کنيد به جای اينکه 
بوسيله  می توانيد  باشيد،   قانون  کتاب  تابع 
نتيجه ای از عملی که آغاز کرده بوديد، با 

خوشحالی متعجب شويد.

● متولدين دی (بز):

حد  از  بيش  خود  اخير  اعتقادات  به  اگر 
در  از  بعضی  است  ممکن  کنيد،   حمله 
کردن  تلق  تلق  به  شروع  پنجره هايتان  و 
کنند. شما ممکن است درباره روابط خود 
کامال  داريد  خود  شخصی  دارايی های  با 
سفت و سخت باشيد. يا،  شايد، ستاره شما 
مجبورتان خواهد کرد که با محدوديت های 
برای  قبال  شما  که  شويد  مواجه  خود 
درآمدهای خود که نهانی بدست می آوريد 
خود  کاله  بوديد.  داده  قرار  خود  راه  سر 
را نگه داريد؛ زندگی شما درباره تغييرات 

برای بهتر بنا شده است.

● متولدين بهمن (ظرف آب):

خيلی راحت است که روی زندگی ديگران 
می شود  باعث  کار  اين  اما  شويد  متمرکز 
نتوانيد  را  داريد  مهمی که  مسئوليت های 
بی  نيازهای  فقط  است  ممکن  دهيد.  انجام 
اهميت خود را مد نظر قرار دهيد. با وجود 
اجتماعی  انديشه های  از  نوع  اين  اينکه 
می تواند مورد تحسين قرار گيرد، امروز 
تنها فقط در راه پيشرفت و ترقی شخصی 
خودخواه  خوشبختانه،  گيريد.  قرار  خود 
در  که  ديگران  برای  تنها  می تواند  بودن 

پايين مسير قرار دارند مفيد باشد.

● متولدين اسفند (ماهی): 

غير  کامال  احساس  امروز  است  ممکن 
چنانکه  باشيد.  داشته  تشخيصی  قابل 
ديگران مستقيما به شما نگاه می کنند بدون 
اينکه حتی توجه کنند که شما آنجا حضور 
شما  اکنون  ديروز،   برخالف  اما  داريد. 
خودتان  ايستادگی های  ميان  از  می توانيد 
به زور به جلو برويد حتی اگر هيچ کس 
از تالش های بی پايان شما قدردانی نکند. 
باالخره، مراقبت از همه، مانند يک مرغ 
می رسد،   نظر  به  خوب  تئوری  در  مادر- 
می گيرد.  شما  از  فراوانی  انرژی  اما 
فکری  چه  کس  هر  که  نباشيد  اين  نگران 
اکنون  که  کاری  بهترين  ظاهرا  می کند. 
افراد  که  است  اين  دهيد  انجام  می توانيد 

ديگر را تربيت کنيد. 
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تاثيرات مثبت اينترنت بر 
زندگي نوجوانان  

 
اين  به  هلندي  محققان  داشت،  رواج  تاكنون  كه  تصوراتي  برخالف 
اجتماعي  روابط  بر  مثبتي  تاثيرات  اينترنت  كه  اند  رسيده  نتيجه 
نوجوانان مي گذارد و همچنين باعث افزايش توانايي هاي فكري آنان 
مي شود. سال هاي طوالني تصور غالب اين بود كه نوجواناني كه 
ساعات زيادي را در اينترنت مي گذرانند، تنها مي شوند و وقت شان 
را هدر مي دهند؛ وقتي را كه مي توانستند صرف روابط شخصي يا 
آموختن بكنند. ولي در سال هاي اخير محققان به نتايج ديگري رسيده 
اند و به اثرات مثبت اينترنت پي برده اند. پاتي فالكنبورگ و يوخن پتر 
از دانشگاه آمستردام در كاري تحقيقي به اين تغيير ديد در 15 سال 

اخير پرداخته اند.

نشريه آلماني زبان «روانشناسي امروز» خالصه نتايج تحقيق آنان 
را منتشر كرده است. تحقيقاتي كه در دهه 90 انجام گرفته بود، نشان 
اجتماعي  روابط  بر  منفي  تاثيرات  اينترنت  از  زياد  استفاده  داد  مي 
نوجوانان دارد. ولي محققان در تحقيقات جديدتر به اين نتيجه رسيده 
به  و  بخشد  مي  تحكيم  را  نوجوانان  اجتماعي  روابط  اينترنت  كه  اند 
همين دليل باعث احساس رضايت بيشتر در آنان مي شود. اما چگونه 
مي توان اين تناقضي را كه در تحقيقات دهه 90 و تحقيقات جديدتر 
وجود دارد، توضيح داد؟ فالكنبورگ و پتر مي گويند دنياي سايبري 
امروز با شرايط موجود در دهه 90 قابل مقايسه نيست. كساني كه 
قبًال به اينترنت دسترسي داشتند، در اقليت بودند. نوجواناني كه از 
اينترنت استفاده مي كردند، گروه كوچكي در جامعه بودند و از طريق 

اينترنت بيشتر با غريبه ها ارتباط داشتند در صورتي كه امروز اكثر 
مردم به اينترنت دسترسي دارند و اكثر نوجوانان از مسنجر و شبكه 
مي  استفاده  اسپيس  ماي  و  توييتر  بوك،  فيس  چون  اجتماعي  هاي 
كنند. اين باعث شده برخالف گذشته، نوجوانان از طريق اين خدمات 
اينترنتي بيشتر با دوستان خود ارتباط داشته باشند تا با غريبه ها. از 
آنجا كه نوجوانان و به ويژه پسران، برايشان راحت تر است كه در 
اينترنت از آرزوها، احساسات و مسائل شان حرف بزنند، اينترنت به 
آنان كمك مي كند دوستي هايشان را عميق تر كنند. بنياد امريكايي 
مك آرتور نيز در تحقيق گسترده يي به نتايج مشابهي رسيده است. 
در اين تحقيق به مدت سه سال 28 محقق فعاليت هاي اينترنتي 800 
نوجوان را زير نظر داشتند. محققان بنياد مك آرتور در اين تحقيق 
كه يكي از گسترده ترين تحقيقاتي است كه تاكنون در امريكا انجام 
شده، به اين نتيجه رسيده اند كه نوجوانان در اينترنت توانايي هاي 
مهمي را در زمينه هاي اجتماعي، تكنيكي و فكري كسب مي كنند. اكثر 
نوجوانان عالقه زيادي به يادگيري از هم سن و ساالن شان از طريق 
تفاوت  اينترنت  در  اطالعات  مستقالنه  وجوي  جست  دارند.  اينترنت 
طريق  از  دارد. برخي نوجوانان  مدارس  در  يادگيري  با  بنيادي  هاي 
آورند.  مي  دست  به  مختلف  موضوعات  در  عميق  اطالعاتي  اينترنت 
برخي  گيرند،  مي  ياد  خارجي  هاي  زبان  خودآموز  طور  به  برخي 
مي آموزند چگونه دست به قلم ببرند و برخي ديگر به دنبال كسب 
تاثيرات  بر  ولي  محققان  هستند.  شناسي  ستاره  زمينه  در  اطالعات 
منفي اينترنت نيز تاكيد دارند. فالكنبورگ و پتر به پديده هايي چون 
بنياد  تحقيق  در  كنند.  مي  اشاره  اينترنت  در  رواني  ترور  و  فحاشي 
اينترنتي  هويت  با  رابطه  در  كه  شده  اشاره  مشكالتي  به  آرتور  مك 
است  شده  گذاشته  انگشت  نكته  اين  بر  همچنين  و  دارد  وجود  افراد 
درست  اينترنت  آموزشي  و  اطالعاتي  امكانات  از  نوجوانان  همه  كه 

استفاده نمي كنند. 
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اورژانس         999
كانون ايرانيان                                   02077007174

كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس على                                02072583651

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هيزم                                        02074314546     

رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهاى  شيراز                            02083465592

رستوران كندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدى                                       02085637007
رستوران نيمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفى                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         02089524748 
سفره سراى مهدى 2           4344 7625 020

سوپر ماركت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
آلما                                        02082027600

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 

سليمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سيب                                                  02083992832 
على                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

 

هفته نامه پرشين در 
فرهنگسراى لندن و

 سوپر هرمز توزيع نمى شود

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشيد
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save نيزدن
سوپر way 2 save هندون

قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى كويينزوى

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرين
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران باغ بهشت ( كرايدون)
رستوران ايلينگ كباب

رستوران مهدى
رستوران مهدى2
رستوران بهشت
رستوران پرشيا
رستوران زعفران
رستوران ژينو
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و با همكارى
 مواد غذايى ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزيع ميگردد

اعتماد به آگهى ها 
ى  روزمره  نياز  رفع  منظور  به 
در  آگهى  تعدادى  هرهفته  شما 
نيازمنديهاى هفته نامه پرشين چاپ 

ميشود.
رسانه  اين  ى  وظيفه  كه  آنجايى  از 
سهولت  منظور  به  رسانى  اطالع 
دردادوستد مى باشد، لذا مسئوليتى 

درباره ى محتواى آگهى ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با روش 

هاى مقتضى ، اطمينان الزم را از 
صحت ادعاى آگهى دهندگان به 

دست آوريد.

نقاشى ساختمان
نجارى و تعميرات كلى 

و جزيى
با نازلترين قيمت

07780814374

برنامه هاى متنوع و به روز را با قيمتى 
نازل در كامپيوتر خود داشته باشيد.

Windows 7
ارايه خدمات در منزل و محل كار شما

XPويندوز ويستا، ويندوز 

07 88 99 77 623

آپارتمان براى اجاره
يك خوابه و دو خوابه

Kilburn Station نزديك
07980482735

MOT & TAX
آيا جهت دريافت ماليات و 

معاينه فنى خودروى خود مشكل 
داريد؟

بهترين مشاور شما در امور
 تخصصى خودرو

07904477503

كليه كارهاى ساختمانى
پذيرفته مى شود

كلى و جزيى
با هر بودجه و سليقه

07853679801

طراحى 
وب سايت

07811000455



كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون
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ورزش ايران
براي تاييد ميزباني در ليگ حرفه يي آسيا 

 

مس 10 روز از AFC مهلت گرفت 
 

تا  داد  مهلت  روز   10 كرمان  مس  باشگاه  به  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
نسبت به رفع نواقص ورزشگاه شهيد باهنر اقدام كند. سوزوكي نماينده 
AFC كه ديروز صبح به كرمان سفر كرده بود تا از امكانات اين شهر 
و باشگاه مس براي ميزباني در ليگ حرفه يي آسيا بازديد كند در جمع 
خبرنگاران گفت؛ «بايد از مهمان نوازي كرماني ها نهايت تشكر و قدرداني 
را داشته باشم. در حال حاضر نمي توانم ميزبان بودن شما را در اين 
رقابت ها تبريك بگويم. بايد پس از برگزاري جلسه يي با مسووالن شهر 
نظر خود را اعالم كنم.» اما آنچه سوزوكي در جمع كرماني ها اعالم كرد 
بيش از هر چيز به يك پاسخ سياستمدارانه شبيه بود، چراكه در ادامه 
مشخص شد مسووالن مس براي برگزاري بازي هايشان در ليگ حرفه 
يي و گرفتن قطعي ميزباني كار چندان سختي را پيش رو ندارند. كمبود 
300 چراغ روشنايي، تكميل نبودن جايگاه ويژه گزارشگران تلويزيوني و 
تا حدودي هم ناهمواري زمين چمن ايرادات نه چندان بااهميت ورزشگاه 
اين  كوتاه  زماني  در  توانند  مي  مس  مسووالن  چراكه  بود،  باهنر  شهيد 
نواقص را برطرف كنند. نماينده AFC درباره وضعيت چمن استاديومي 
كه مس در آن از مهمانانش پذيرايي خواهد كرد، مي گويد؛ «سطح اين زمين 
مقداري ناهموار است و بايد با غلتك كمي صاف شود.» او درباره جايگاه 
خبرنگاران و گزارشگران تلويزيوني هم مي گويد؛ «جايگاه گزارشگران 
تلويزيوني هنوز به طور كامل ساخته نشده است اما مسووالن كرماني 

گفته اند در 10 روز آينده تكميل خواهد شد.»

كرمان  باهنر  شهيد  ورزشگاه  به  سوزوكي  ايراد  ترين  مهم  شايد  اما 
موضوع نور زمين چمن بود كه در حال حاضر با تعداد 900 لوكس تامين 
مي شود. اين در حالي است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا حداقل هايي را 
براي ورزشگاه هاي محل برگزاري مسابقات ليگ حرفه يي تعيين كرده 
 1200 ها  استاديوم  نور  براي   AFC «مالك  گويد؛  مي  سوزوكي  است. 
لوكس است. در حالي كه نور ورزشگاه كرمان هم اكنون با 900 لوكس 
باقي  لوكس   300 تنظيم  به  نسبت  بايد  مس  مسووالن  شود.  مي  تامين 
مانده اقدام كنند.» در كنار اينها بعضي ويژگي هاي كرمان هم مورد توجه 
دروازه  هاي  تيرك  و  زمين  عرض  و  «طول  گرفت؛  قرار   AFC نماينده 
ستاره  پنج  هتل  يك  همچنين  است.  عالي  بسيار  باهنر  شهيد  استاديوم 
كرمان مورد تاييد ما قرار گرفت.» در انتها نيز رئيس هيات فوتبال استان 
كرمان از توافق با نمايندگان كنفدراسيون آسيا خبر داد. حبيب شيرازي 
كه از صبح ديروز در كنار سوزوكي حضور داشت، به ايسنا مي گويد؛ 
نور  كمبود  آينده  روز  ظرف 10  شد  مقرر   AFC نماينده  با  مذاكره  «در 
جايگاه  و  ويژه  جايگاه  جزيي  مشكالت  شد  قرار  همچنين  شود.  تامين 
مديركل  كنيم.»  برطرف  را  تلويزيوني  دوربين  و  ها  رسانه  خبرنگاران 
به  جديد  پروژكتور   48 شدن  افزوده  از  هم  كرمان  استان  بدني  تربيت 
سيستم روشنايي ورزشگاه در روزهاي آينده خبر مي دهد. سيدنصراهللا 
گنجعلي خاني همچنين مي گويد؛ «در يك هفته گذشته با تعداد 260 نيرو 
مشغول رتق و فتق مشكالت استاديوم شهيد باهنر بوده ايم و هيچ گونه 

كم كاري را نپذيرفتيم.» 

ايران و پرتغال در تورنمنت
 فوتسال تايلند  

 
 تيم ملي فوتسال تا ارديبهشت ماه 89 چهار بازي تداركاتي خواهد داشت. 
دنبال  به  گفت؛  فوتسال  كميته  رئيس  ترابيان  عباس  ايسنا  گزارش  به 
هستيم  درصدد  بلژيك  ملي  تيم  با  تداركاتي  مسابقات  در  ايران  موفقيت 
تا ارديبهشت ماه حداقل چهار بازي تداركاتي براي تيم ملي بزرگساالن 
داشته باشيم كه وقتي تيم ملي ايران به مسابقات جام ملت هاي آسيا در 
ازبكستان اعزام مي شود با آمادگي كامل به مصاف حريفان خود برود. 
وي در ادامه بيان كرد؛ در پي رايزني كه با مسووالن تايلند داشتم مقرر 
شد در هفته آخر فروردين ماه يك تورنمنت چهارجانبه را برگزار كنيم. 
در اين تورنمنت تاكنون حضور تايلند، ايران و پرتغال قطعي شده است. 
يك تيم اروپايي ديگر نيز بايد از سوي فدراسيون تايلند اعالم شود. بر 
همين اساس نشستي را با حسين شمس سرمربي تيم ملي بزرگساالن 
برگزار كرديم كه وي موافقت خود را براي حضور در اين تورنمنت اعالم 
كرد. ترابيان در ادامه خاطرنشان ساخت؛ با ارسال نامه يي از فدراسيون 
ليبي به ايران مقرر شد دو بازي تداركاتي با ليبي برگزار كنيم كه بازي 
اول با تيم ملي بزرگساالن خواهد بود و بازي دوم تيم ملي ليبي با تيم 
جوانان فوتسال ايران خواهد بود كه در اين مورد نيز با شمس به توافق 

رسيديم.  

ورزشى ايران و جهان

قطبى: 
براى حرفى كه نزدم، 

دشنام مى شنوم
 

گاليه  هاى سرمربى تيم ملى از مصاحبه هايى كه واقعيت ندارند.

كه  «حرفهايى  مى گويد:  كه  است  قطبى  افشين  درددل هاى  اين 
نزده ام را از خودشان مى نويسند، تحليلش مى كنند و بعد عليه من 

مصاحبه مى گيرند.»

افشين قطبى عصر دوشنبه و ساعاتى قبل از پروازش به هلند با 
نبود  قرار  البته  كه  گفت وگويى  نشست.  گو  و  گفت  به  خبرآنالين 
حرفهايش  اين  نمى خواست  اما  داشت  گاليه  قطبى  شود.  منتشر 
چنين  اين  ياورى  محمود  هنوز  البته  زمان  آن  شود.  منتشر 
شديداللحن عليه سرمربى تيم ملى موضع نگرفته بود. حرف هايى 
كه خيلى از بخش هايش بر مى گردد به همان گفته هايى كه قطبى 

بيانش را تكذيب مى كند.
گوشى آيفون apple اش را روى ميز گذاشته بود و قسم مى خورد 
كه خيلى از حرف هايى كه به او نسبت داده مى شوند اصًال واقعيت 
ندارند: «من اصًال در قطر نگفتم كه بازيكنانى را مى خواهم از تيم 
من  از  بازيكنان  كه  گفتم  وقت  چه  نمى دانم  واقعًا  بزنم.  خط  ملى 
حرف شنوى ندارند. حتى خبرگزارى منتشر كننده خبر هم نوشته 
بود اين مطالب را بر اساس شنيده ها نقل مى كند. حرف هايى كه 

من هيچ وقت آنها را نزده بودم.»
اين گفته البته بازتاب هاى بسيارى را در نشريات داخلى داشت و 
اگرچه كمى بعد از سوى قطبى تكذيب شد اما ديگر از سوى كسى 
باور نشد؛ «من مى آيم و مى گويم اين حرف را نزدم ولى تكذيبم را 

ديگر كسى نمى نويسد.»
و  مى داند  اين  از  بدشانس تر  خيلى  را  خود  حتى  قطبى  البته 
من  كه  مى كنيد  نقل  برايم  مصاحبه هايى  از  مدام  «شما  مى گويد: 
بايد انجام شان داده باشم اما هيچ كدام شان را به زبان نياورده ام. 
مثًال در همه روزهايى كه خارج از ايران بودم فقط دو بار با دو 
خبرگزارى مصاحبه كردم و هر دوبارش هم اين طور بود كه آقاى 
تاج موبايلش را دست من داد و من به چند سؤال پاسخ دادم. يك 

تحريف  مرا  حرف هاى  سنگاپورى  رسانه هاى  كه  بود  هم  مورد 
با  ديگر  من  همين.  فقط  دادم،  توضيح  درباره اش  كه  بودند  كرده 

كسى مصاحبه نكردم.»

بخشى  در  دهد  بيشترى  توضيحات  نداشت  عالقه اى  كه  او 
تا  دارد  تالش  كه  ملى  فوتبال  نسل  تغيير  درباره  گفته هايش  از 
از  آنچه  نتوانستند  بازيكنانم  گفتم  آنجا  «من  گفت:  دهد  انجامش 
آنها خواسته بودم را در زمين اجرا كنند. بعد مى گويند قطبى گفته 
كجاى شان  حرف  دو  اين  ندارند.  شنوى  حرف  او  از  ملى پوشان 
و  بوديم  شانس  خوش  اگر  قطر  در  ما  دارد؟  شباهت  هم  به 
و  بود  كمتر  فردى مان  اشتباهات  اگر  مى شدند،  گل  توپ هاى مان 
البته اگر كسى مى گفت كه داورى ها عليه مان بود، كه آن دو باخت 

را برابر ميزبان و مالى بدست نمى آورديم.»

قطبى درباره نصرتى و كعبى هم كه به نقل از او نوشته اند ديگر 
به تيم ملى دعوت نمى شوند گفت: «من هيچ وقت اين را نگفته ام. 
ما  دارد.  برايش  هم  سندى  حتمًا  مى زند  را  حرف  اين  كسى  اگر 
مى خواهيم نسلى جديد براى فوتبال مان بسازيم و اين بچه ها براى 
اينكه تجربه شان باال تر برود بايد در كنار بازيكنانى با تجربه بازى 

كنند.»

و  مى كند  گله  هم  خبرورزشى  از  حتى  البته  ملى  تيم  سرمربى 
وقتى  اما  نمى كنم  مصاحبه  تلفنى  من  كه  «مى دانيد  مى گويد: 
خبرنگارتان تماس گرفت با او حال و احوال كردم چون ما با هم 
دوست بوديم ولى فردايش از دل يك گفت وگوى كوتاه دوستانه 
مصاحبه اى منتشر مى شود كه اصًال حرف هاى مان به اين شكل 

نبوده است، منتشر مى شود.»

قطبى  شكايت  با  همراه  حرف هاى  قسمت  مهمترين  شايد  اما 
آنجاست كه مى گويد: «به موبايلم كه زنگ مى زنيد دو راه دارم، 
يكى اينكه خاموش كنم و جواب ندهم يا اينكه جواب دهم و بگويم 
مصاحبه نمى كنم. اگر تلفنم خاموش باشد سريع خبر مى سازيد كه 
تيم ملى را ول كرده و رفته خارج از كشور. اگر هم تلفنم را جواب 
براى مان  مى نويسيد  نمى كنم،  مصاحبه  ببخشيد  بگويم  و  دهم 
كالس مى گذارد، افشين خودش را گرفته است و. . . اگر هم اين 
را نگوييد بر مى داريد همان سالم و عليك را به مصاحبه اى تبديل 
مى كنيد و بعد برايش به دنبال كسانى مى رويد كه براى حرفهاى 
نزده من پاسخ بگيريد. حاال خودتان بگوييد من چه كار بايد بكنم؟»

او دستانش را بر روى گوشى آيفونش مى گذارد و مى گويد: «مدام 
خط تلفن همراهم را عوض مى كنم اما در كمتر از سه روز همه باز 
شماره ام را داريد. واقعًا نمى دانم چطور اين قدر سريع شماره ام 
را پيدا مى كنيد. اين گوشى گاهى اين قدر زنگ مى خورد كه شروع 

مى كند به حركت كردن.

قطبى اصرار داشت حرف هايش را در برنامه ورزش و مردم زده 
است اما از همان حرف ها هم عده اى سعى مى كنند برداشت هايى 
غيرواقع بسازند؛ «من مى گويم اين صندلى ملى اگر پايه هايش شل 
شود براى هميشه سست مى ماند. همه ما مربيان بايد پشت سر 
هم باشيم. مى توانيم خارج از مطبوعات در كميته هاى فنى از هم 
انتقاد كنيم اما هيچ جاى دنيا مربى ها عليه هم حرف نمى زنند و اگر 
هم حرف بزنند اتحاديه هاى مربيگرى با آنها برخورد مى كند. من 
هميشه به همه احترام مى گذارم و اجازه نمى دهم عليه كسى حرف 
ديگران  روبه روى  مرا  بعد  و  مى نويسيد  حرفى  من  قول  از  بزنم. 

قرار مى دهيد. اين كار مرا آزار مى دهد.»

كاظميان رسمًا از عجمان جدا شد  
 

جواد كاظميان بازيكن ايراني تيم فوتبال عجمان رسمًا به همكاري خود 
با اين تيم اماراتي پايان داد. به گزارش مهر، روزنامه البيان در شماره 
آورده  و  كرده  منتشر  را  عجمان  از  كاظميان  جدايي  خبر  خود  ديروز 
است؛ هيات مديره باشگاه عجمان شب گذشته در جلسه يي رسمي كه 
به  كرد  برگزار  الجراح»  «خليفه  رياست  به  و  كاظميان  جواد  حضور  با 
طور رسمي ارتباط خود را با اين بازيكن ايراني پايان داد. اين تصميم 
الشباب  برابر  عجمان  شكست  از  پس  بازيكن  اين  اخير  اظهارات  پي  در 
گرفته شده است. جواد كاظميان پس از آنكه در نيمه دوم ديدار الشباب- 
عجمان با طارق درويش تعويض شد، نسبت به تصميم «غازي الغرايري» 
سرمربي تونسي تيم عجمان به شدت اعتراض كرد. او حتي در گفت وگو 
با رسانه هاي اماراتي اعالم كرد ديگر به همكاري خود با باشگاه عجمان 
ادامه نخواهد داد. روزنامه اماراتي البيان در ادامه همچنين از انتقال قريب 
الوقوع ايمان مبعلي به تيم عجمان خبر داده و خاطرنشان كرده است؛ از 
سوي ديگر مديريت باشگاه عجمان بررسي هاي خود را براي جايگزيني 
بازيكني ديگر از قاره آسيا به جاي جواد كاظميان آغاز كرده است. بر 
اين اساس عجمان هم اكنون مذاكرات خود را براي به خدمت گرفتن ايمان 

مبعلي از طريق مذاكره با وكيل وي در ايران آغاز كرده است.  

مهدوي كيا؛ هنوز تكليفم را نمي دانم  
 
 

دانم  نمي  هنوز  گفت؛  فرانكفورت  اينتراخت  فوتبال  تيم  ايراني  بازيكن 
قرار است چه كاري انجام دهم. به گزارش فارس مهدي مهدوي كيا در 
گفت و گويي با روزنامه فرانكفورتر روندشاو اظهار داشت؛ با وضعيت 
تصور  قبًال  است.  ناگوار  و  تلخ  بسيار  برايم  كه  هستم  مواجه  دشواري 
ديگري داشتم و اكنون حتي نمي دانم چه اتفاقي بايد رخ دهد. اين بازيكن 
آذين  استيل  ايراني  تيم  در  اش  احتمالي  حضور  خبر  گذشته  روز  كه 
منتشر شد، عنوان كرد؛ اكنون اين موضوع مطرح نيست. اين اخبار چيزي 
كشورم  هاي  روزنامه  در  مرتب  اخبار  گونه  اين  از  نيستند.  شايعه  جز 
ليگ  پايان  به  هفته  چند  تنها  كه  شرايطي  در  هم  آن  رسد  مي  چاپ  به 
سال  دو  افزود؛  كيا  مهدوي  است.  مانده  باقي  ايران  جاري  فصل  برتر 
و نيم است در فرانكفورت حضور دارم كه در كل تاسف برانگيز بوده 
است. بيشتر از اين نمي خواهم در اين باره حرف بزنم. اين بازيكن در 
مورد دوران حضورش در تيم ملي ايران نيز گفت؛ افتخار بزرگي برايم 
محسوب مي شود كه 13 سال تمام براي اين تيم بازي كردم. مهدوي كيا 
در سال 2007 از هامبورگ جدا شد و به اينتراخت فرانكفورت پيوست. 
بازيكن پيشين پرسپوليس و بانك ملي تهران همچنين به مدت شش ماه 

در تيم بوخوم بازي كرده است.  
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انتقام مهاجم آرژانتيني از الكس فرگوسن 

ته وز؛ مرد اول 
دربي منچستر 

وصال روحاني 

فوتبال  اتحاديه  جام  نيمه نهايي  مرحله  رفت  ديدار  در  شب  سه شنبه 
باشگاه هاي انگليس، منچسترسيتي در زمينش 2-1 بر منچستر يونايتد 
چهارشنبه  در  تيم  دو  برگشت  مسابقه  فقط  حال  اين  با  شد.  پيروز 
شب هفته بعد در اولدترافورد نشان خواهد داد كه كدام يك از دو تيم 
فيناليست در يكي از 3 جام اصلي داخلي فوتبال اين كشور در فصل 

جاري، خواهد بود. 
در  جنجالي  انتقالي  كه  ته وز  كارلوس  مي شد،  پيش بيني  كه  همان طور 
داشت،  منچسترسيتي  به  منچستر يونايتد  از  امسال  تابستان  ابتداي 
چهره اول اين مسابقه بود و همه مي خواستند ببينند او در جديدترين 
 27 مهاجم  اين  عمل،  در  كرد،  خواهد  چه  منچستر  شهر  دربي  نسخه 
ساله آرژانتيني كه تأمين نشدن ملزومات مالي ابقايش در اولدترافورد 
و درگيري هايش با الكس فرگوسن كه او را در بسياري از مسابقات 
رقيب  اردوي  به  او  كوچ  سبب  مي نشاند،  نيمكت  روي  منچستر يونايتد 
به  فرگي  به  جوابگويي  براي  بسيار  انگيزه اي  و  شد  همشهري  بزرگ 
خاطر آن كم لطفي ها و نشان دادن توانايي هايش به يونايتدي ها داشت، 
هر دو گل پيراهن آبي هاي منچستر را در مقابل قرمزهاي اين شهر به 
ثمر رساند و به مرد اول اين ديدار بدل شد. ابتدا رايان گيگز ولزي و 38 
ساله بود كه دقيقه 16 گلزني و اولين گلش را در دربي شهر منچستر از 
1996 به اين سو ثبت كرد و يونايتد را 1-0 پيش انداخت، اما ته وز ابتدا 
در دقيقه 41 از نقطه پنالتي و سپس با يك ضربه سر فرصت طلبانه در 
دقيقه 64 دروازه ادوين فان درسار سنگربان 39 ساله يونايتد را دو بار 

فرو ريخت و سيتي را از باخت به برد رساند. 
روز   40 فقط  كه  ايتاليايي  مانچيني  روبرتو  كارنامه  پيروزي،  اين  با 
ولزي  هيوز  مارك  جانشيني  به  را  منچستر سيتي  مربيگري  است 
رساندن  با  هم  ته وز  و  شد  بالغ  ديدار  در 6  برد  به 5  گرفته،  بر عهده 
خبر  ديگر  يك بار  خود  آخر  بازي   11 در   13 عدد  به  گل هايش  تعداد 
مسابقات  جاري  فصل  گلزنان  بهترين  ميان  در  و  داد  آمادگي اش  از 

باشگاهي انگليس بيش از پيش تثبيت شد. 
نگاه به نويل 

حتي اگر ته وز اين گونه نمي درخشيد و شب آرامي را سپري مي كرد، 
بود،  ديدار  اين  بازيكن  مورد توجه ترين  مزبور  انتقال  سبب  به  هم  باز 
ولي او با ارائه يك نمايش عالي ديگر مثل مسابقه چندي پيش دو تيم 
در ليگ برتر انگليس، نشان داد كه همچنان از بهترين بازيكنان آرژانتين 
و  خوب  نه چندان  را  پنالتي  ته وز  است.  بريتانيا  در  شاغل  مهاجمان  و 
اما  كرد،  گل  فان درسار  دروازه  مركز  به  ريسكي  ضربه اي  با  و  دقيق 
وقتي بعد از آن به سمت نيمكت ذخيره هاي يونايتد و به جايي نگريست 
كه گري نويل مدافع كهنه كار اين تيم نشسته بود و براي دعوت وي به 
سكوت انگشت خود را روي لبش گذاشت، مشخص شد كينه دو سال 
يك  اين  است.  نبرده  ياد  از  را  اولدترافورد  در  تنش  با  توأم  حضور 
جوابگويي به كل هواداران يونايتد هم بود كه در قسمتي از ورزشگاه 

سيتي نشسته و از ابتداي وقت به ته وز بد و بيراه مي گفتند. 
جاگيري درست 

تعداد  وي  كه  بود  وي  تخصصي  گل هاي  آن  از  هم  ته وز  دوم  گل 
پرشماري از آنها را در فصول اخير براي يونايتد هم زده بود و جاگيري 
و فرصت شناسي او براي مستقر شدن در مقابل دروازه در زمان فرار 
و  آرژانتيني  ژابالتا  پابلو  مداخله  سپس  و  چپ  از  ولزي  بالمي  كريگ 

سانتر مجدد ونسان كومپاني بلژيكي از سمت راست خيره كننده بود و 
مدافعان يونايتد به رغم پرشمار بودن نتوانستند روي اين صحنه مانع 
از كار ته وز شوند و فان درسار نيز همين طور. 25 دقيقه پاياني بازي 
جشنواره حمالت بسيار خطرناك يونايتد به قصد جبران اين گل بود، 
و  داد  نشان  پايداري  سيتي  دروازه  درون  ايرلندي  شي گيون  هم  ولي 
دي يونگ و اونوها در خط دفاعي سيتي خونسردي و جنگندگي خود 
را حفظ كردند و هم بداقبالي دست شياطين سرخ را بست و مانع ثبت 

ورود  و  فرگي  تعويض هاي  صورت  اين  غير  در  شد.  مساوي  نتيجه 
اوون و اسكولز كهنه كار به ميدان و مهمتر از آن هجوم هاي ويران كننده 
وين روني از همه جاي 18 قدم و مانورهاي تند و تيز پاتريس اورا از 

سمت چپ مي توانست نتيجه را برگرداند. 
بعد از سال ها صبر 

شادي سيتي بابت حفظ اين نتيجه و شكست همشهري و رقيب بزرگش 
قابل فهم بود، زيرا اين تيم از 1968 به بعد هيچ جام بزرگي را نبرده و 
آخرين باري كه تا نيمه نهايي يكي از جام هاي داخلي انگليس پيش تاخت، 
كشور  اين  حذفي  جام  رقابت هاي  از  مرحله  اين  به  كه  بود  در 1981 
رسيد. تالش فراوان نفرات اين تيم نيز طي ديدار پريشب قابل تحسين 
بيرون  زمين  از  را  خسته  فيليپس  رايت  وقت  اواخر  در  مانچو  و  بود 
سيلوينيو  و  سرحال  و  جوان  و  زيمبابوه اي  موراوواري  از  و  كشيد 
و  جست  سود  نتيجه  اين  حفظ  راه  در  هم  مسلط  و  مسن  و  برزيلي 
خود  البد  اما  گفت،  ترك  را  زمين  شادمان  و  گره كرده  مشت هاي  با 
مسابقه  در  ته وز  از  ديگر  درخشان  نمايش  يك  فقط  كه  مي داند  هم  او 
برگشت مي تواند سيتي را بعد از سال ها صبر و ناكامي، فيناليست يكي 

از جام هاي اصلي انگليس كند. 
فيناليست دوم 

برنده مجموع دو ديدار، هر يك از تيم هاي فوق باشد، در فينال با فاتح 
پيكار استون ويال ـ بيرمنگام مصاف خواهد داد. اين دو تيم در حالي 
ديشب در «ويالپارك» شهر بيرمنگام مسابقه برگشت خود در مرحله 
نيمه پاياني را در برابر يكديگر برگزار كردند كه ويال بازي رفت را در 
زمين حريف 1-0 برده بود و حق داشت كه خود را در ستيز مجدد با 
رقيبي كه فقط قعرنشين ليگ برتر انگليس است، صاحب شانسي بيشتر 

براي فيناليست شدن بداند. 

ساخت جليقه ضدچاقو براى 
جام جهانى فوتبال 

تا  شده  باعث  جنوبى  آفريقاى  در  جنايت  و  جرم  باالى  آمار 
انگليسى ها با ابتكارى از همين حاال كسب در آمد از طريق جام 

جهانى را شروع كنند.

يك شركت انگليسى در آستانه آغاز رقابت هاى جام چهانى 2010 
تا  كرده  چاقو  ضد  جليقه هاى  ساخت  به  اقدام  جنوبى  آفريقاى 
بازيكنان فوتبال حاضر در جام جهانى با پوشيدن آنها از خطر 
ات احتمالى جان سالم به در ببرند.شركت پراتكتوروست سرگرم 
بازاريابى براى فروش جليقه هاى ضد چاقو به گردشگرانى است 
آفريقاى  در  فوتبال  جام جهانى  بازى  اى  جريان  در  كه نگرانند 
قيمت  به  را  جليقه ها  شركت  گيرند.اين  قرار  حمله  هدف  جنوبى 
مى رساند  فروش  به  دالر  نه  و  شصت  معادل  رند  ده  و  پانصد 
و حتى پيشنهاد داده بدون دريافت هزينه بيشتر، جليقه ها را در 

پرتوريا و ژوهانسبورگ تحويل دهد. 

اين در حالى است كه ابتكاراين شركت انگليسى براى بازاريابى 
جهانى  جام  دوستان  فوتبال  به  چاقو  ضد  جليقه هاى  فروش  و 
روبرو  پرتوريا  دولت  مقامات  شديد  انتقاد  با  جنوبى،  آفريقاى 
جنوبى  آفريقاى  جهانى  جام  كننده  برگزار  است.كميته  شده 
ضرورى  غير  و  اشتباه  اقدامى  را  انگليسى  شركت  اين  تصميم 
دانسته و اعالم كرده اين كار استفاده از تاكتيك ايجاد ترس و 

وحشت براى پول در آوردن است.

هر  يا  نماد  است  حاضر  حتى  كرده  اعالم  انگليسى  شركت 
جليقه ها  روى  را  كننده  شركت  كشورهاى  و  تيم ها  از  نشانه اى 
حك كند. آفريقاى جنوبى از جمله كشورهايى است كه بيشترين 
نرخ جرم و جنايت در جهان را دارد و به طور متوسط هر روز 

پنجاه نفر در اين كشور كشته مى شوند.

تماشاگران  است  داده  اطمينان  جهانى  جام  كننده  برگزار  كميته 
نخواهند  امنيتى  نگرانى  مى كنند  سفر  كشور  اين  به  كه  فوتبال 
داشت و كشور طرح امنيتى جامعى به اجرا در خواهد آورد.دنى 
جردن رئيس اين كميته گفته است آفريقاى جنوبى يك ميليارد و 

سيصد ميليون رند صرف تدابير امنيتى خواهد كرد.

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

در ميان مربيان 14 سال اخير فوتبال جهان 

فرگوسن بهترين شناخته شد 
اختصاري  نام  با  كه  فوتبال  آمار  و  تاريخ  بين المللي  فدراسيون 
گذشته  روز  دارد،  فرق  فيفا  با  و  مي شود  شناخته   «IFFHS»
الكس فرگوسن مربي منچستر يونايتد را به عنوان بهترين مربي 
كسب  سبب  به  وي  كرد.  معرفي  جهان  فوتبال  اخير  سال   14
فتح  دوبار  و  انگليس  فوتبال  برتر  ليگ  قهرماني  عنوان  چندباره 
 87 با  مذكور  زمان  مدت  در  اروپا  باشگاه هاي  قهرمانان  جام 

امتياز اول شناخته شد. 

و  يوونتوس  در  خود  مكرر  افتخارات  خاطر  به  ليپي  مارچلو 
مربي  دومين   – – ايتاليا  كشورش  براي  جهاني 2006  جام  فتح 
برتر جهان از 1996 به اين سو توصيف شد و آرسن وانژه از 
فرانسه، گاس هيدينك از هلند، خوزه مورينيو از پرتغال، اوتمار 
هيتسفلد از سوئيس، مارچلو بي يلسا از آرژانتين، اسون گوران 
اريكسون از سوئد، لوييس فيليپه اسكوالري از برزيل و فرانك 

رايكارد از هلند سوم تا دهم شدند. 

اسي ين براي معالجه به
 چلسي بازمي گردد 

ستاره غنايي مصدوم تيم فوتبال چلسي انگليس روز جمعه براي 
معالجه به لندن بازمي گردد. اين هافبك مجرب 29 ساله كه تيم 
آنگوال  در  آفريقا  ملت هاي  جام  مسابقات  در  را  كشورش  ملي 
همراهي كرده، از ناحيه زانو رنجور است و شانس ادامه همراهي 
مسئول  مقام  يك  است.  داده  دست  از  موقتًا  را  كشورش  تيم 
چلسي گفت: بايد منتظر بازگشت اسي ين بمانيم تا مشخص شود 
شدت مصدوميتش چقدر است و بتوانيم در مورد دوره نقاهتش 

پيش بيني صحيح داشته باشيم. 

روني در راه بارسلونا  
  

ديلي استار؛ بر اساس اعالم يكي از نشريات پرتيراژ انگليس 
تالش قهرمان فصل گذشته اروپا براي استخدام گلزن ملي 
بارسلونا  نمايندگان  است.  شده  آغاز  منچستريونايتد  پوش 
در حال تدارك سفري به انگليس هستند تا از نزديك رايزني 
 2010 جهاني  جام  از  پس  روني  وين  جذب  براي  را  ها 
آفريقاي جنوبي آغاز كنند. طبق اين گزارش گلزن 24 ساله 
يي  هفته  ها  اولدترافوردي  با  ساله  پنج  قراردادي  براساس 
140 هزار پوند دستمزد پايه و 50 هزار پوند پاداش دريافت 
مي كند كه اين رقم او را به گرانقيمت ترين بازيكن ليگ برتر 
تبديل مي كند. ظاهراً روني هدف اصلي كاتاالني ها در فصل 

تابستان است.  

معرفي برترين هاي فصل گذشته فوتبال ايتاليا  
گل؛ مهاجم سوئدي بارسلونا مزد پنج سال درخشش در فوتبال ايتاليا را در مراسمي 
باشكوه دريافت كرد. زالتان ابراهيموويچ مهاجم سابق اينترميالن روز گذشته در مراسم 
كالچو  غيربومي  بازيكن  بهترين  عنوان  به  اسكودتو  گذشته  فصل  هاي  برترين  انتخاب 
شناخته شد و جايزه خود را دريافت كرد. اين جايزه كه به اسكار فوتبال ايتاليا شهرت 
دارد براي زالتان بسيار ارزشمند بود و به عنوان سخنراني پس از انتخاب خود از مردم 
شهر ميالن و مقامات فوتبال ايتاليا تشكر كرد. وي در فصل گذشته براي اينترميالن 25 
گل به ثمر رساند و در قهرماني اينتر نقش بسيار پررنگي داشت. ژوزه مورينيو سرمربي 
اينترميالن كه به آقاي خاص معروف است به رغم تمام درگيري هايش با خبرنگاران و 
همتايان خود در ساير تيم ها به عنوان بهترين مربي فصل گذشته انتخاب شد. اينترميالن 
به عنوان برترين تيم فصل گذشته كالچو معرفي شد. جايزه بهترين بازيكن بومي فوتبال 
باشگاهي ايتاليا نيز به دانيله د روسي از آ اس رم تعلق گرفت. ژوليو سزار نيز به عنوان 
بهترين  كرد.  دريافت  اسكار  ايتاليا  باشگاهي  فوتبال  گذشته  فصل  بان  دروازه  بهترين 
اسكار  و  بود  برزيل  از  پاتو  الكساندر  ايتاليا  باشگاهي  فوتبال  در  شاغل  جوان  بازيكن 

مربوط به بهترين مدافع كالچو به جرجيو كيليني از يوونتوس رسيد.  



SPORT
Mahdavikia vexed 
by not playing 

Eintracht Frankfurt winger Mehdi Mahdavikia is dissatisfied 
with his condition in the German club. 
The Iranian player has been out of action in Eintracht from 
the beginning of the current season. 
“It’s a difficult situation for me and I feel so disappointed. I 
never imagined it would be like this in Eintracht. I do not 
know what to do,” Fr-Online quoted Mahdavikia as saying. 
The 32-year player joined Eintracht from Hamburg in 2007 as 
a replacement for Albert Streit; however, the Iranian has yet 
to find a way to be chosen in the starting list. 
Meanwhile, Iranian media reported that Mahdavikia is set to 
return to his homeland, but he ruled this out. He said,” These 
are just speculations in the newspapers. I will not come back 
now because Iran Professional league matches are due to end 
soon,” 
Mahdavikia’s contract expires at the end of the season and 
Eintracht has not decided whether to extend his contract or 
not. 
Mahdavikia resigned from the national team in June. The 
former Iran captain said, “”It was a great honor for me to play 
13 years for the national team. It was an outstanding period. 

Two Languages can be 
better than one!

To reach your persian audience, talk to “Persian Weekly” first!

www.persianweekly.co.uk

Persepolis named as Iran’s 
most popular team 

 Persepolis football team has been chosen as Iran’s most 
popular team, according to polls taken by a widely 
viewed Iranian television program, Navad (Ninety), on 
Monday night. 
Persepolis won 51 percent of the votes in the six-candi-
date race. Esteghlal finished in the second place scoring 
33 percent. Traktor Sazi of Tabriz came third with 11 
percent in the opinion poll. 

Sepahan of Isfahan, Shahin of Bushehr and “other 
teams” gained three, one and one percent respectively. 
More than 2,500,000 viewers took part in the poll. 
Persepolis is fifth in the Iran Professional League (IPL) 
standings table with 34 points. Esteghlal is fourth on 
goal difference. Traktor Sazi sits sixth with 33 points in 
the IPL table. Sepahan, Iran’s fourth popular team, is 
first in the domestic league with 45 points, and Shahin 
is 13th with 26 points 
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Iran to participate in 
2010 Sitting World 
Championships in U.S.

Iran will take part in the 2010 Sitting Volleyball World Cham-
pionships which will be held in the UCO Hamilton Field House 
in Edmond, Oklahoma from July 11 to 18. 

The competition is expected to bring together about 640 athletes 
and coaches from 40 men’s and women’s national teams around 
the world. 

The competition will serve as a qualifier for the 2012 Paralympic 
Games in London. 

Iran will participate in the event as the gold medalist of the 2008 
Beĳing Paralympic Games 

Mahram beat UAE in Dubai 
basketball tourney 

Iran’s Mahram defeated the UAE national 
team in the Dubai International Basketball 
Championship 2010 on Monday. Iran beat 
the host 110-72 in Group A. Mahram had 
already defeated Egyptian El-Gezira and 
Al-Wahda from Syria in the tournament. 
Mahram is scheduled to play Lebanese Al-
Riyadi on Tuesday. 10 of the best regional 
teams have participated in the Dubai Inter-
national Basketball Championship in two 
groups. The top four teams from each group 
will advance to the quarterfinal stage. The 
event runs to January 23 

Nekounam denies 
sending amiable 
mail to Iran coach
Iran midfielder Javad Nekounam denied sarcastic me-
dia fabrication about sending love emails to the national 
coach Afshin Ghotbi. 
“We don’t have these things in Iranian football. No player 
has ever sent a love note to a coach. I am too embarrassed 
to even utter these words,” the Osasuna midfielder added. 

“Some people want to hurt Iran’s football. They mean to 
disrespect the team; however, they won’t succeed,” Javad 
Nekounam said. 

“I will take up the matter in an Iranian court. I won’t let 
them publish fake interviews attributed to me,” Iran cap-
tain stated. 
Meanwhile, Nekounam praised Iran’s performance against 
Singapore in the Asian Cup 2011 qualifier. 

“Iran beat Singapore 3-1, but we could have scored two 
more goals. Some players made mistakes and we conceded 
a goal in the match,” Nekounam said 



IRANICA
Iran threatens to cut 
cultural ties with Britain 
over Cyrus Cylinder loan

Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organi-
zation (CHTHO) director, who is also a vice president, said 
on Thursday that Iran would cut cultural ties with Britain if 
they cannot come to an agreement with the British Museum 
concerning the Cyrus Cylinder loan. 
“We are currently talking to them about the issue and if the 
discussions produce the outcome that Britain doesn’t want 
to fulfill the previous agreement, undoubtedly, we will cut 
cultural ties with Britain due to our previous ultimatum,” 
Hamid Baqaii told the Persian service of IRNA. 

Iran has been waiting to receive the Cyrus Cylinder on loan 
from the British Museum since 2005 after the National Mu-
seum of Iran loaned the British Museum a number of arti-
facts for the “Forgotten Empire: The World of Ancient Per-
sia” show in London. 

The cylinder was to put on display in an exhibition at the 
National Museum of Iran on January 16, but officials at the 
British Museum said last week that would be a delay in send-
ing the artifact. 

They said that the decision to postpone sending the artifact 
to Iran was made due to a recent discovery of two cuneiform 
tablets in BM’s collection of Babylonian art, which contain 
passages with remarkable similarities to those found on the 
cylinder. 
But Iranian government sees political reasons for the delay 
as it occurs in the wake of turmoil following Iran’s disputed 
presidential election. 

“If we catch the Britain killing time in sending the Cyrus 
Cylinder, we will inform the world that Britain is forcing 
cultural issues into the political arena,” Baqaii noted. 
“At present, the cultural and academic centers of Britain and 
CHTHO are collaborating, but on this matter, they need to 
cooperate with us,” he said. 

Considered the world’s first declaration of human rights, the 
Cyrus Cylinder is a document issued by the Persian emperor 
Cyrus the Great in the form of a clay cylinder inscribed in 
Akkadian cuneiform script. 

The cylinder was created following the Persian conquest of 
Babylon in 539 BC, when Cyrus overthrew the Babylonian 
king Nabonidus and replaced him as ruler, ending the Neo-
Babylonian Empire. 

The text of the cylinder denounces Nabonidus as impious 
and portrays the victorious Cyrus as pleasing to the chief Ba-
bylonian god Marduk. 
It goes on to describe how Cyrus had improved the lives of 
the citizens of Babylonia, repatriated displaced peoples and 
restored temples and cult sanctuaries. 

The cylinder was discovered in 1879 by the Assyro-British 
archaeologist Hormuz Rassam in the foundations of the Es-
agila, the main temple of Babylon. Today, it is kept in the 
British Museum in London.
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Iran’s National Commission for 
UNESCO proposes founding two 
awards named after the eminent 
Iranians, namely Ferdowsi and 
Sheikh Bahaei, to the internation-
al organization. 
Mohammad Reza Saeidabadi, 
secretary-general of Iran’s Na-
tional Commission for UNESCO, 
told ISNA that Iran aims to 
found awards in the areas of cul-
tural heritage and job creativity 
to promote the country’s role in 
UNESCO programs. 
“The Ferdowsi award, which is 
under the review process, is to be 
dedicated to the cultural heritage 
field. The award may be finalized 
within a few months,” he said. 
Ferdowsi is renowned for his 
magnum opus, Shahnameh or 
the Book of Kings. He devoted 35 
years of his life to the creation of 
this treasure, which has a unique 
position in Persian literature. 
The Iranian poet is honored for 
his efforts to regenerate Iran’s 

cultural traditions after the Arab 
conquest in the 7th century. 
“The Sheikh Bahaei award rec-
ognizes activists who have made 
important contributions to job 
creativity and who have been a 
source of support, motivation and 
inspiration for people around the 
world,” he said. 
If approved, the awards would be 
held every two years. 
Saeidabadi also regarded as inef-
fective the efforts by some west-
ern countries to hinder the proc-
ess of Iranian cultural heritage 
registration. 
“Iran has a rich cultural herit-
age and we hope to register it on 
UNESCO’s list,” he said. 
Sheikh Bahaei, who lived almost 
400 years ago, was a philosopher, 
mathematician and astronomer. 
He has a legacy of 88 articles, let-
ters and books along with poetry 
in Persian and Arabic. 
As an architect, Sheikh Bahaei 
demonstrated his mastery of ar-

chitecture in designing Isfahan’s 
Imam Mosque. 
Ferdowsi (935–1020) was a highly 
revered Persian poet and one of 
the undisputed giants of Persian 
literature. 
After Ferdowsi’s Shahnameh, a 
number of other literary works 
similar in nature have surfaced 
over the centuries. Without ex-
ception, all such works were 
based in style and method on 
Ferdowsi’s Shahnameh, but none 
of them could achieve the same 
degree of popularity as Ferdowsi’s 
masterpiece. 
Because of the strides he made in 
regenerating the Persian language 
and cultural traditions, Ferdowsi 
has a unique place in Persian his-
tory. His works are cited as a cru-
cial component in the durability 
of the Persian language. 
The Shahnameh Millennium has 
been registered on UNESCO’s cal-
endar of events for 2010. 

UNESCO Awards Proposed

Sherlock Holmes 
Britain’s Attraction 
Sherlock Holmes the movie has already 
made more than $300 million at the box 
office worldwide and British tourism offi-
cials are hoping it means money for them 
too. 
Britain’s tourism board has been promot-
ing films for the past 15 years, so they 
know just how lucrative a movie like 
“Sherlock Homes” can be, CNN reported. 
“To give you an example of a typical blockbuster 
film, it is normally seen by about 120 million people 
in the first three weeks of opening,” British tourism 
official, Laurence Bash, told CNN. 
“Even if a small percentage of those come to visit 
Britain as a result of this particular film, that’s going 
to have a huge boost in some of those tourism attrac-

tions featured in our promotion.” 
As much of “Sherlock Holmes” is set in London, this 
means big business for museum officials and gift shop 
operators. 

The Sherlock Holmes Museum at 221b Baker Street 
is the address where the fictional detec-
tive lived, according to the stories by Co-
nan Doyle. 
Nearby, a nine-foot statue of Holmes 
greets visitors at the Baker Street Under-
ground station. 
Inside the museum, visitors can check 

out Holmes’ study, sit in his armchair by the fireside, 
examine his calabash pipe and observe his chemistry 
equipment. 
About 70,000 visitors a year stop by the Victorian 
lodging house, though officials are expecting a spike 
of interest fueled by the new movie. 
While thousands of tourists flock to visit the muse-
um, many of its visitors are unaware that Sherlock 
Holmes was not a real person. 
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Culture

Tehran’s Tarbiat-Moddares University will be 
hosting the conference “Cultural Iran and Globali-
zation, Panorama to Future” on January 20. 
Cosponsored by Tarbiat-Moddares University and 
the Research Institute of National Studies, several 
scholars are scheduled to speak at the conference 
opening at 9 in the morning and closing 5pm. 
Secretary of the conference Ali-Ashraf Nazari and 
scholar Gholmahossein Ebrahimi-Dinani will be 
giving the opening addresses. 
Ali Morshedizad, Ebrahim Khodayar, Negar Dav-
ari Ardakani, Ali Karimi, Davud Mirmohammadi 
and Bahram Amir-Ahmadian will be delivering 
speeches in the morning. 

Other scholars including Mohammad 
Mansurnejad, Bahram Navazani and Ali Karimi 
will discuss several issues such as the role of Per-
sian in the formation of the Urdu language and 
literature, religious movements and globalization, 
and the tools to develop cultural Iran. 

The challenges of globalization, and the world of 
Islam, as well as the identity of the Islamic Revolu-
tion in other countries will also be reviewed at the 
conference. 
Author and researcher Mir Jalaleddin Kazzazi will 
be making the closing speech 

Tehran conference to review 
“Cultural Iran and Globalization”
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Iran to take controver-
sial symphony to Europe 
despite objections
The Tehran Sym-
phony Orchestra 
(TSO) will per-
form the Peace 
and Friendship 
Symphony in 
five European 
countries despite 
objections by a 
number of promi-
nent Iranian mu-
sicians. 
Italy, France, and 
Germany will be three of the five countries to host the TSO from 
January 22 to February 4, the Persian service of the Fars News 
Agency reported on Monday. 
The two other countries will be announced in the near future, the 
agency added with no reference to the source of the report. 
No precise venue was mentioned for the TSO’s concerts in the three 
countries. 
A number of Iranian musicians including Melal Orchestra conduc-
tor Peyman Soltani and TSO Council member Mostafa-Kamal Pur-
torab are opposed to the composition selected for the concerts. 
They have said that the Peace and Friendship Symphony lacks the 
standards of a symphony to be performed in Europe, which is home 
of the world’s most prominent composers and prestigious sympho-
ny orchestras. 
They believe that Iranian classical music will be dishonored by per-
forming the symphony. 

Composed by Majid Entezami in last year, the symphony was origi-
nally entitled the Islamic Revolution Symphony, but it has recently 
been renamed for the European concerts. 
It was first performed at Tehran’s Vahdat Hall for five nights dur-
ing Iran’s Fajr celebrations for the 30th anniversary of the Islamic 
Revolution in February 2009. A number of high-ranking Iranian 
officials, including President Mahmoud Ahmadinejad, attended one 
of the concerts. 
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UNESCO studying Iran’s 
proposals to establish 
two intl. awards
The Iranian National Commission for UNESCO has proposed two 
international awards to UNESCO for further study. 

Secretary General of the Iranian commission Mohammadreza Saei-
dabadi said here on Monday that the commission has proposed two 
international awards, one for Ferdowsi and the other for Sheikh 
Bahai, and that UNESCO is currently studying the two cases. 
“The Ferdowsi international award would cover the scope of cul-
tural heritage while the Sheikh Bahai award would focus on entre-
preneurship,” he remarked. 
If approved, the awards would be held every two years, he added. 
He also regarded as ineffective the efforts by some Western coun-
tries in hindering the process of Iranian cultural heritage registra-
tion. 
“Iran enjoys a rich culture and we hope to register more of it on 
UNESCO’s list every year,” he mentioned. 
Ferdowsi (935-1020) is author of the Shahnameh (“Book of Kings”), 
the Persian national epic, to which he gave its final and enduring 
form, although he based his poem mainly on an earlier prose ver-
sion. 
Ferdowsi’s Shahnameh millennium was registered on UNESCO’s 
calendar of events for 2010. 
Sheikh Bahai (1546-1622) was an Iranian theologian, mathemati-
cian, jurist, and astronomer who was a major figure in the cultural 
revival of Safavid Iran.

Spain to Honor Majidi 
Oscar-nominated Iranian filmmaker Majid 
Majidi will be honored with the Ibn Arabi 
Award during a ceremony in Murcia, south-
eastern Spain. 
The mayor of Murcia is scheduled to present 
the award on February 14, the Persian service 
of the Fars News Agency reported on Saturday. 
Majidi’s ‘Children of Heaven’ was nominated 
in the category of Best Foreign Language Film 
at the Academy Awards in 1998. 
A number of Majidi’s films are slated to be 
screened in Murcia, which is the hometown 
of Muhyiddin Ibn Arabi, a Muslim Andalusian 
Arab Sufi mystic and philosopher who lived 
1165-1240. 
Some 800 works are attributed to Ibn Arabi, 
although only some have been authenticated. 
Recent research suggests that over 100 of his 
works have survived in manuscript form, al-
though most printed versions have not yet 
been critically edited and include many errors. 
The Ibn Arabi Award is given annually to the 
artists promoting spiritual values and good 
morals. 
Murcia first established its claim to Ibn Arabi 
as one of its citizens in 1990 when city offi-
cials commemorated the 750th anniversary of 
the death of the mystic during a conference at-
tended by many of the world’s prominent scholars. 

Iran has cancelled the performances of a Brit-
ish play on Friday. 
“Grand Inquisitor” was to be staged by veteran 
British stage director Peter Brook at the 28th 
Fajr International Theater Festival, which will 
take place in Tehran from January 22 to 31. 
“Inviting Peter Brook to stage ‘Grand Inquisi-
tor’ produced extremely divergent reactions. 
Some have declared they won’t tolerate per-
formances of his troupe in Iran,” the Public 
Relations of the festival announced in a press 
release. 

Last week, the Iranian Majlis asked its National 
Security and Foreign Policy Committee to con-
sider a proposal to reduce the level of relations 
with Britain. 
The Iranian government has accused Britain of 
involvement in Iran’s post-election unrest. 
In addition, Vice President Hamdi Baqaii, who 
is also the director of Iran’s Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Organization, threat-
ened to cut cultural ties with Britain if the 
British Museum does not fulfill its obligation to 
loan the Cyrus Cylinder to Iran for an exhibit. 

Iran cancels performances 
of British troupe



Culture 

IPC ready 
to preserve 
Jalali’s Qajar 
collection
The Iranian Photographers Center (IPC) is 
ready to preserve the late Bahman Jalali’s 
photo collection he reproduced on the Qajar 
era. 
Jalali was mostly famous for the photomon-
tages of Qajar era negatives. A number of his 
works in this genre were published in his 
book “The Revealed Treasure”. 

Veteran Iranian photographer Bahman Jalali 
died at 65 in Tehran on Friday evening. Jalali 
was informed of his illness, pancreatic can-

cer, early last month. He left to Germany for 
treatment and returned home Thursday and 
the next day Friday, Jalali died in his home. 
IPC director Rasul Oliyazadeh is convinced 
that Jalali played a major role in introducing 
Iranian photography to the world and that 
he was active in holding photo exhibits in 
Iran and other countries. 

“The center will do its best to preserve the 
Qajar photo archive for the next generation,” 
Oliyazadeh stated. 
Jalali was the one who narrated the first days 
of the Islamic Revolution in 1979 with his 
camera and later registered the events of the 
Iran-Iraq war and the occupation of Khor-
ramshahr. 
His collection of Bushehr in southern Iran, 
the deserts in central Iran and his photo-
montages of Qajar era negatives are other 
photo narratives by the artist. 

Austrian Kunsthaus Graz or Graz Art Mu-
seum held a retrospective of Jalali last year 
in which over one hundred photos, spanning 
30 years of Jalali’s work, including photos 
depicting the Iran-Iraq war, architectural 

styles in Iran’s deserts, various Iranian ethnic 
groups, and a collection of his red, brown, 
black and white images went on display at 
the museum. 

“My maximum pleasure in life comes from 
the time others spend with me as we enjoy 
looking at photos I have taken,” he had once 
declared. 

“I can not take photos easily these day. Per-
haps when we were younger and were be-
ginners, we took photos more easily. Unfor-
tunately we became accustomed to technical 
jargon and this ruined the honesty between 
us and our cameras,” he had mentioned. 
Photos of peace, war, revolution, and even 
those who posed for the photos like the fish-
ermen are the shadows Jalali made from the 
truth, and his camera was always kind to 
them. 

Jalali was born in 1944 in Tehran and was 

a graduate with a degree in economics and 
political science. He collaborated with the 
French photo press agency SIPA after the 
Iran-Iraq war, but soon left to pursue his 
own interests in documentary photography. 

In 1977, he began with a photo collection 
of Iran’s mud houses in the deserts. He in-
troduced this collection at the University of 
Hamburg 10 years ago and later in Barcelona 
and Austria. 
Afterwards, his collection went on display at 
Tehran’s Rah-e Abrisham Gallery (Silk Road 
Gallery). 
It was last year when Jalali and the Silk Road 
Gallery founder arranged an exhibit entitled 
“165 years of Iranian photography” at the 
Musée du Quai Branly in Paris. 
Jalali will always be remembered in our 
hearts and minds. His funeral procession 
will begin Sunday morning in front of the 
Iranian Artists Forum located on Musavi 
St., Taleqani Ave. He will be buried in the 
Artists Section of Tehran’s Behesht-e Zahra 
Cemetery. 
Photo: A Qajar photomontage by Bahman 
Jalali 

6 Persian Weekly | Friday 22 January 2010

“About Elly” continues roll at Iranian 
critics, screenwriters festival

The Society for Cinema Critics and Screenwriters of Iran selected “About Elly” as 
best film during its annual celebration here on Monday at the Arasbaran Cultural 
Center. 
Directed by Asghar Farhadi, “About Elly” has won several awards at other film 
festivals and will be representing Iranian cinema in the Best Foreign Language 
Film category at the 82nd Annual Academy Awards in 2010. 
Leila Hatami won the Best Actress Award for her role in Hamid Nematollah’s 
“Penniless”, a drama about a couple facing destitution. Hatami had also won the 
Best Actress Crystal Simorgh for her role in “Penniless” at the Fajr International 
Film Festival in February in 2009. 
The Best Actor Award went to Mohammadreza Forutan for his role in Parviz 
Shahbazi’s “Karat 14”. 
Hassan Fat’hi won the Best Director Award for his movie “The Postman Doesn’t 
Knock Three Times”. 
Hamid Nematollah and Hadi Moqaddam-Dust shared the Best Screenplay Award 
for “Penniless”. 
The celebration continued with the handing of awards to several winners se-
lected by the Tehran Film Club. The awards were presented to Roya Nonahali 
“The Voices”, Shahab Hosseini “About Elly”, and Hamid Nematollah and Hadi 
Moqaddam-Dust “Penniless”. 
Photo: Leila Hatami gives a short speech after she received the Best Actress Award 
from comedian Alireza Khamseh (R) for her role in “Penniless” during the an-
nual celebration of the Society for Cinema Critics and Screenwriters. (Mehr/Majid 
Asgaripur) 
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University of Tehran restoring 
Ferdowsi statue
After about 70 years, the metal statue 
of Ferdowsi is undergoing restoration 
at the University of Tehran. 

A gift from the Parsee and Zoroastrian 
communities of India, the statue was 
erected at Ferdowsi Square on October 
1, 1945. 

In 1959, the statue was replaced with 
a marble 3m high statue of Ferdowsi 
which was made by veteran artist 
Abolhassan Seddiqi. 

The metal statue was relocated to the 
campus of the Faculty of Literature and 
Humanities of the University of Te-
hran. 

The University of Tehran began the 
project to refurbish the statue last 
Wednesday. 

In the first stage of the process lasting one week, the crust on the sculpture that has 
formed over the years will be removed, University of Tehran official Reza Qasemi 
told MNA. 





Major powers will only achieve 
results in their meetings on 
Iran if they adopt a “realis-
tic approach” and recognize 
its nuclear rights, the Islamic 
Republic’s Foreign Ministry 
spokesman said on Sunday.

Ramin Mehmanparast made the com-
ment a day after the six powers met to 
discuss prospects of further sanctions 
against Iran over its nuclear program, 
with participants saying China made 
clear it opposed more punitive action at 
the moment.
Iran’s official IRNA news agency said 
Mehmanparast described the powers’ 
failure to reach an agreement on Iran’s 
nuclear issue as natural.
Diplomats from the United States, Brit-
ain, France, Germany, Russia and China 
held a three-hour meeting in New York 
on Saturday.
It came after Iran ignored U.S. President 
Barack Obama’s Dec 31, 2009, deadline 
to respond to an offer from the six pow-
ers of economic and political incentives 
in exchange for halting its nuclear en-
richment activities.
“The solution lies in the recognition of 
Iran’s nuclear rights by the group,” Me-
hmanparast said. “The planned meetings 
of the (six powers) would not have clear 
results as long as they lack a realistic ap-
proach.”
Washington and its Western allies ac-

cuse Iran of trying to develop nuclear 
weapons under the cover of its civilian 
atomic program. Iran, the world’s fifth-
largest crude exporter, says its program is 
designed to generate electricity.

The European Union, which hosted the 
meeting at its New York office, said that 
despite the lack of a concrete outcome, 
further sanctions were now on the big-
power agenda and the six would be in 
contact again soon to continue the dis-
cussions.
All the powers except China sent top lev-
el Foreign Ministry officials to Saturday’s 
meeting. But Beĳing, which said earlier 
this month that it was not the right time 
for new sanctions, sent only a mid-rank-
ing diplomat from its U.N. mission.
China’s virtual snub of the meeting 
dismayed the four Western powers in 
the group. They had hoped to reach an 
agreement on whether to begin drafting 
a new U.N. Security Council resolution 
on a fourth round of sanctions against 
Iran.
Three previous rounds of U.N. sanctions 
have targeted Iran’s nuclear and missile 
industries, but Iran has shrugged them 
off and said it plans to pursue its right to 
enrich uranium, which can have both ci-
vilian and military uses.
The Western powers had originally 
hoped to sanction Iran’s energy sector 
but dropped the idea months ago when 
it became clear Russia and China would 
never accept it.

( Source Reuters)
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Iran says its “nuclear rights” 
must be recognized

Iran has told the International Atomic 
Energy Agency 
it does not ac-
cept the terms 
of a deal to ease 
concerns about 
its nuclear pro-
gramme, diplo-
mats say.

For months, the 
Iranian govern-
ment has criti-
cised the offer to ship low-enriched ura-
nium abroad in return for fuel, but never 
responded formally. 

But diplomats say Tehran is now suggest-
ing an alternative involving a simultaneous 
exchange on its territory. 

Correspondents say the proposal is very 
unlikely to be acceptable to the West. 

The US and its allies fear Iran is attempting 
to develop nuclear weapons. Iran insists its 
nuclear programme is entirely peaceful.

The BBC’s Bethany Bell in Vienna says it 
is not clear whether Iranian officials have 
responded in writing or only verbally to 
the IAEA about the deal that envisages Iran 
sending about 70% of its low-enriched ura-
nium to Russia and France, where it would 
be processed into fuel. 

But diplomats say they appear to have re-
jected one of the main conditions - that all 
the uranium leaves Iran well before any 
fuel is dispatched. 

When asked about the reports on Tues-
day, a US state department spokesman said 
Iran’s proposal was inadequate. 

“I am not sure that they have delivered a 
formal response, but it is clearly an inad-
equate response,” P J Crowley said. 

 NUCLEAR FUEL CYCLE 
Mined uranium ore is purified and recon-
stituted into solid form known as yellow-
cake
Yellowcake is chemically processed and 
converted into Uranium Hexafluoride gas
Gas is fed through centrifuges, where its 
isotopes separate and process is repeated 
until uranium is enriched
Low-level enriched uranium is used for 
nuclear fuel
Highly enriched uranium can be used in 
nuclear weapons 

In depth: Nuclear fuel cycle  
“I am not sure that whatever they have 
done, perhaps today, is any different than 
what they have done previously.” 

Neither officials at the IAEA nor Iran’s rep-
resentative to the organisation, Ali Asghar 
Soltanieh, have so far commented. 

The US and its allies on the UN Security 
Council have been pushing for a fourth 
round of sanctions if Iran’s rejects the deal. 

But Russia and China are said to be scepti-
cal of any new penalties

( Source BBC NEWS)

Iran ‘formally rejects 
nuclear fuel deal’

Tehran, Baku to finalize 
gas deal in three months
Iran is in talks with Azerbaĳan to final-
ize the long-term Azeri gas importation 
deal within the next three months, the 
managing director of National Iranian 
Gas Export Company (NIGEC) said on 
Wednesday. 
Seyed Reza Kasaeizadeh added that the 
deal will allow supplying about 5 million 
cubic meters of the Azerbaĳani gas per 
day (about 1.8 billion cubic meters per 
year) to Iran. 
The existing infrastructure allows deliv-
ering about 500 million cubic meters of 
gas per year, he noted. State Oil Com-

pany of Azerbaĳan (SOCAR) and NIGEC 
signed a short-term contract in mid-Jan-
uary for Azerbaĳani gas supplies to Iran. 
The contract envisages Azerbaĳani gas 
supplies to Iran to the total amount of 
100 million cubic meters (1.2 million 
cubic meters of gas per day) through 
March-April. 
Iran’s north regions distant from major 
gas fields will be supplied with Azerbai-
jani gas. 
Azerbaĳan and Iran are connected with 
the Kazi-Magomed-Astara gas pipeline 
which is 1474.5 kilometers long. 
Its capacity is 10 billion cubic meters per 
year. This route is a branch of the pipe-
line Gazakh-Astara-Iran, put into opera-
tion in 1971 

Foreign investment in Iran drops
Foreign investments in Iran tumbled 96 percent in the Iranian calendar year 1387 
(March 2008-March 2009) in comparison to the previous year, said the chairman of the 
Commerce Commission of the Tehran Commerce Chamber. 

At the joint meeting of the commissions of the Export and Trade Bureaus of Iran Cham-
ber and the Trade Bureau of Tehran Chamber Mohsen Bahrami-Arz-Aqdas said that 
the Majlis (parliament) should postpone to next year the approval of Fifth Development 
Plan, ILNA news agency quoted. 

Bahrami stated that the plan has not included quantity goals, and the titles of the chap-
ters have been changed. 

He said that the 10 percent growth cited in the plan requires investments which have 
declined last year and this trend continues. 
In regard to privatization goals he said that out of 357 companies legible for it only 28 
companies have been transferred and in the fifth plan there is no clear procedure to 
correct this 

Iran, Iraq border 
sheriffs meet
- Iranian and Iraqi border sheriffs held a 
meeting on Monday in the border town of 
Qasr-e-Shirin, western Iran. 

Border guards from 11 border districts at-
tended the meeting. 
The commander of Iran’s border sheriffs, 
brigadier Hossein Zolfaghari, stated that 

the meeting falls within the previous bor-
der agreement signed between the two 
neighbors. 

The head of the Iranian team expressed 
Tehran’s readiness to take necessary ac-
tions to fulfill the previous border agree-
ments signed between the two countries. 

The brigadier hoped the mutual misun-
derstandings over border demarcation to 
be cleared up based on the 1975 Algiers 
agreement. 



Four people have been arrested after 
an Iranian state prosecutor was shot 
dead outside his home in northern 
Iran.

Vali Hajgholizadeh, who officials say 
had a reputation for fighting corrup-
tion, was killed in the town of Khoy 
near the Turkish border. 

Local officials said a Kurdish separatist 
group had claimed responsibility for 
the killing. 

The region has been the scene of fre-
quent clashes with Kurdish groups 
who want to establish their own state. 
Two gunmen opened fire on Mr 
Hajgholizadeh outside his house late 
on Monday, and he died of his wounds 
in hospital. 

The Free Life Party of Kurdistan 
(PJAK), a Kurdish militant group 
based in Iraqi Kurdistan claimed it 
carried out the attack, local govern-
ment official Fakhrali Nikbakht told 
the Mehr News agency. 

Four men were arrested on Tuesday, 
but no details have been given about 
their identities. 
The Iranian state Press TV station re-
ported Mr Hajgholizadeh had received 
death threats in the last few days. 
A spokesman for the regional gover-
nor paid tribute to Mr Hajgholizadeh, 
saying he “had a brilliant record in 
battling land grabbing, moral corrup-
tion, and counter-revolutionaries”. 
PJAK was formed in 2004 and is affili-
ated to the Kurdistan Workers’ Party 
(PKK). 
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3 zeros to be 
dropped from 
Iran’s currency
“We want to overhaul the currency and 
delete the zeros and bring the rial to its 
true value since the rial does not have val-
ue now,” Ahmadinejad told reporters on 
Wednesday. 

The Iranian currency has lost its value in 
comparison to foreign currencies because 
Iran has been experiencing double-digit 
inflation over the past 20 years, partly due 
to expansionary monetary policies and the 
efforts to establish a market price economy. 

Inflation is expected to rise as Iran plans to 
free up energy prices in stages starting in the 
next Iranian calendar year, which begins on 
March 21. 

The Iranian rial, equivalent to 100 dinars, 
is the official currency of Iran. The dinar 
has not been used for many years due to its 
small value. 

The current exchange rate is 10,005 rials to 
one U.S. dollar. 

Elsewhere in his remarks, Ahmadinejad as-
serted that the implementation of the subsi-
dy reform plan will not cause any concerns 
for the people. 

People will receive subsidies in two stages, 
he said, adding that 70 percent of the people 
will receive them in the first stage and 30 
percent in the next stage. 

“We are trying to cover all people, of course. 
Maybe we cannot do it in one stage, and we 
may have to do it step by step,” he stated. 

The goal of the subsidy reform plan is to 
bring prices to their true market level with-
in a five-year period. The plan mainly tar-
gets energy prices 
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British Foreign Secretary David Miliband 
has called for new Iran sanctions to “ex-
ert pressure” on Tehran over its nuclear 
program. 

Miliband made the remarks on Tuesday, 
three days after Britain and five other 
major powers discussed Iran’s nuclear 
program in New York. 

The British foreign secretary said that it 
would be wrong to give a running com-
mentary on what sanctions could be im-
posed if the members of the P5+1 group 
(China, Russia, France, Britain, the Unit-

ed States, and Germany) reach an agree-
ment. 

But he told British lawmakers: “We be-
lieve that financial sanctions… have an 
important role to play in exerting pres-
sure at the appropriate points in the (Ira-
nian) regime and not affecting the Ira-
nian people.” 

Tehran has repeatedly declared that it 
will never relinquish the Iranian nation’s 
legitimate nuclear rights under Western 
pressure. 

Four arrested after Iran 
prosecutor assassinated 

Britain calls for new Iran 
sanctions

‘Russian fighter jet 
allowed to fly over Iran’
Iran has agreed to allow a Russian fighter jet 
to use its airspace to get to an international 
air show in Bahrain, a Russian website re-
ported. 
On Tuesday, RIA Novosti quoted an official 
of the Iranian Embassy in Moscow as say-
ing that the Su-27 Flanker fighter had been 
cleared to fly to Bahrain via Iran's airspace. 

The Russian Foreign Ministry had com-
plained earlier in the day that Iran had re-
fused to let the plane use its airspace to take 
part in the Bahrain International Airshow 
(BIAS) 2010. 

It said permission had initially been grant-
ed, but when the plane approached Iran's 
airspace, the Islamic Republic's authorities 
banned it from entering “for unknown rea-
sons.” 

However, according to some other media 
reports, the Su-27 was supposed to be trans-
ported to Bahrain by a cargo plane. 

BIAS 2010 will run from January 21 to 23. 





Iran threatens to cut cultural ties with 
Britain over Cyrus Cylinder loan
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Britain calls for new 
Iran sanctions
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British Foreign Secretary David Miliband has 
called for new Iran sanctions to “exert pres-
sure” on Tehran over its nuclear program. 

Miliband made the remarks on Tuesday, three 
days after Britain and five other major pow-
ers discussed Iran’s nuclear program in New 
York. 

The British foreign secretary said that it would 
be wrong to give a running commentary on 
what sanctions could be  ... 
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Iran’s Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization (CHTHO) di-
rector, who is also a vice president, said 
on Thursday that Iran would cut cultural 
ties with Britain if they cannot come to 
an agreement with the British Museum 

concerning the Cyrus Cylinder loan. 
“We are currently talking to them about 
the issue and if the discussions produce 
the outcome that Britain doesn’t want 
to fulfill the previous agreement, un-
doubtedly, we will cut cultural ties with 

Britain due to our previous ultimatum,” 
Hamid Baqaii told the Persian service of 
IRNA. 
Iran has been waiting to receive the 
Cyrus Cylinder on loan from the British 
Museum since .... Page 8

“About Elly” continues 
roll at Iranian critics, 
screenwriters festival
The Society for Cinema Critics and 
Screenwriters of Iran selected “About 
Elly” as best film during its annual cel-
ebration here on Monday at the Aras-
baran Cultural Center... Page 6
__________________________________

Spain to Honor Majidi
Oscar-nominated Iranian filmmaker Ma-
jid Majidi will be honored with the Ibn 
Arabi Award during a ceremony in Mur-
cia, southeastern Spain. ... Page 7    
__________________________________
Persepolis named as 
Iran’s most popular team
Persepolis football team has been chosen 
as Iran’s most popular team, according to 
polls taken by a widely viewed Iranian 
television program, Navad (Ninety), on 
Monday night. ... Page 9


