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در حالي كه مقامات غربي با سفرها و رايزني هاي متعدد با مقامات چیني خواستار 
راضي كردن انها براي اعمال دور جديدي از تحريم ها علیه كشورمان هستند چین 
بار ديگر بر مسیر ديپلماتیك در حل موضوع هسته اي ايران تأكید كرد. وزير امور 
خارجه چین پس از ديدار با میلیبند وزير خارجه بريتانیا گفت كه امیدوار است 
همه كشورهاي دخیل در مذاكرات پیرامون برنامه هسته اي ايران با اتخاذ اقدامات 
سازنده تر تالش هاي منسجمي براي ارتقاي مذاكرات و گفت وگو درباره اين مسئله 
از گفت وگويي  يانگ جیه چي روز سه شنبه پس  ايسنا  به گزارش  باشند.  داشته 
»همه كشورهاي  است  امیدوار  پكن همچنان  كه  گفت  میلیبند  ديويد  با  يك ساعته 
دخیل به همراه ما اقدامات سازنده تري را اتخاذ كنند تا از وخامت بیشتر وضعیت 
جلوگیري كنند و درصدد پیشرفت تدريجي در مسیر مذاكره و گفت وگو بر ايند.« 

يانگ افزود كه پكن ارتباط نزديك خود با كشورهاي مربوطه را حفظ خواهد كرد 
و به تالش خود براي حل صلح آمیز اين مسئله ادامه خواهد داد. 

از طرف ديگر شبكه تلويزيوني بلومبرگ مدعي شد كه يانگ در كنفرانس خبري 
مشترك با همتاي انگلیسي اش گفت كه نگراني پكن درباره اهداف ايران در حال 
راه حل  يك  كه چین همچنان خواستار  تاكید كرد  در عین حال  و  است  افزايش 

ديپلماتیك است. اين شبكه تلويزيوني گزارش داد: اگرچه اظهارات در ظاهر...
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گفتگوی اختصاصی با امیر محمد طاهريان كارگردان و بازيگر در لندن

خواستم حقایق رویای مهاجرت
 را نشان دهم

آمريكا،  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراك 
 15 مورخ  جمهوری  رياست  فرمان 
وجود  بر  داير   1995 سال  مارس 
"وضعیت اضطراری" میان كشورش و 
با  ايران و تحريم های گسترده مرتبط 
آن را برای يك سال ديگر تمديد كرده 
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صفحه 30 خانه و خانواده

روش هایی برای خانه
  تکانی صحیح

حتما شما نیز بارها تجربه كرده ايد 
و  روح  بر  >خانه تكانی< واقعا  كه 
می گذارد.  مثبت  تاثیر  شما  روان 
اگر زمان طوالنی در گذشته زندگی 
كنید، رابطه های قديمی شما را رها 
نمی كند و قادر نیستید روی كار يا 

دوستان خود متمركز شويد...

بکام ناك اوت شد 
مي تواند  بكام  ديويد  مصدومیت 
يك تراژدي براي تیم ملي انگلیس 
چهارمین  مي توانست  او  باشد. 
كرده  تجربه  را  جام جهاني خود 
و از اين لحاظ در فوتبال جزيره 
جاودانه شود. بكام صبح دوشنبه 

زمانیكه در بیمارستان ..

صفحه 38 ورزش

برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ریال ایران، به وب سایت علی پاکپور www.alipakpour.com مراجعه فرمائید.

اعتراض آلمان، فرانسه و بریتانیا 
به پخش پارازیت از ایران 

 اعمال تحریم ها علیه ایران نزدیك است

دبیرکل سازمان ملل متحد عید نوروز
 را تبریک گفت 

صفحه10 اقتصاد صفحه 8 سیاست جهان

آمريكا  اسكناس  چاپ  و  طراحي  اداره 
دالرهاي  انبوه  ورود  از  حالي  در 
مقابله  بهانه  به  آوريل   21 از  جديد 
كه  داد  خبر  جعلي  اسكناس هاي  با 
را  آمريكا  اقدام  اين  كارشناسان 
دالر  نجات  و  بحران  از  فرار  براي 

ورود دالرهاي جدید آمریکا
چین  است.  ترسانده  را  همه  چین 
سابقه  كه  است  متحده  اياالت  نه 
سو  ان  و  سو  اين  به  لشگركشی 
كه  اسرائیل  نه  و  باشد  داشته  را 
خود  ان  از  زور  به  را  فلسطین 
كه  است  روسیه  نه   . كرده باشد 

آبخازيا و اوتسیا جنوبی ...

چین، ابرقدرتی که همه را 
می ترساند



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

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

www.iranianstudy.com

هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرايی: عارف - علیرضا رياحی
همکاران: دكتر آرا - دكتر بیژن كیمیاچی - احسان 

صادقیان- سبا ايرانی - آدوم صابونچیان 
امور پخش و توزیع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ايرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غیر اينترنتي! در هركجاي دنیا كه 
توانند  نمايد. دوستان مي  به همكاري مي  باشند دعوت 
ديگر  و  كاريكاتور  عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب، 
اين  در  انتشار  براي  زير،  نكات  رعايت  با  را  خود  آثار 

نشريه ارسال نمايند:

مهاجرين،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجويان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
ايرانیان منتشر می شود و طبعا آثار بايد مستقیم يا غیر 
اين  به  توجه  با  باشند.  مرتبط  موضوع  اين  به  مستقیم 
مورد، هیچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوين آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشین خواهد بود.

تاثیرگذاري بیشتر مطلب، يك  -5 به لحاظ زيبا شدن و 
يا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال 
نمائید. در صورت عدم دسترسي به عكس مورد نظرتان 
مي توانید مشخصات آن را شرح دهید تا ما خود اقدام 

به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشريه ارسال نمايند.

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

را ذكر كنید.

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

كرده و ارسال نمائید.

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

نويسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتی زير

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

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

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

 امور آگهی ها و تبلیغات
 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

به هفت سینمان سهراب را هم اضافه کنیم
در میان تمام دردهايمان، باز روز نويی رسیده است؛ روزی برای نو زيستن، نو نگريستن، نو 
انديشیدن و نو شكفتن. روزی كه بايد آغوش باز كنیم برای آينده ای شادتر و مبارك تر. در 
سالی كه گذشت  باز شاهد اتفاقات ناگواری بوديم؛ شاهد ظلم هايی كه بر هموطنانمان رفت 
و خونهايی كه از جوانانمان ريخته شد اما لحظه ای رسیده كه بايد برای رخدادهای خجسته 
جشن بگیريم؛ برای رسوايی ظلم؛ برای صالبت حق طلبی؛ برای اتحاد ملی مان؛ برای جاودانه 
شدنمان. در سالی كه گذشت، جهان چشمانش را از اشك شست و نگاه تازه ای به ايرانیان 

افكند و در برابر بزرگواريشان كاله از سر برداشت. نوروز امسال نوروز خاصی است.

امسال بايد سفره نوروزمان را رو به بلندای همت آزادمردانمان  پهن كنیم؛ پشت به سخنرانانی 
كه بر خون مظلومان، ارابه های قدرت می رانند بنشینیم؛ به هفت سینمان سهراب را هم اضافه 
كنیم؛ حتمًا شاخه گلی برای آزاد انديشانی بگذاريم كه در میان ما نیستند؛ شمعها را به ياد 
عالم  و عطرش  كه سوخت  ای  ترانه  برای  را  عودها  كنیم؛  نشان روشن  و  نام  بی  قبرهای 
گیرشد، بسوزانیم؛ به جای سیر و سركه، نقشی از دل جوشان شیرزنانی كه مردانشان در 
بندند بگذاريم؛ تنگ بلور ماهیان سرخ آزادی را از اشك مادران داغدار پر كنیم؛ دقت كنیم سكه 
های سفره مان از منابع يارانه ای نباشد تا شرافتمان در گروی نان نرود؛ سبزه را پیش آينه 
فردا بگذاريم تا فرزندان مان فراموش نكنند كه سبزه های امسال از خون رويیدند؛ در لحظه 
تحويل سال آيهء »اين دختران به چه گناهی كشته شدند« را از خدا بپرسیم و لبخند بزنیم! به 
قبح شكسته ديكتاتوران متحجر لبخند بزنیم؛ به عبای خون آلود قديسان، به محاسن كسانی 
كه  به خلق بی گناه دروغ بستند، بخنديم.  با اين اوصاف نوروز امسال نیز جاودانه شد و 

جزو میراث ارزشمند ملتهای دنیا ثبت گرديد. 

امسال همه جهان نوروز را با ما جشن خواهند گرفت. هفته نامه پرشین نیز نوروزی همیشه 
پیروز برايتان آرزومند است و خود را در لحظه های محزون شما و شما را در لحظه های شاد 
خود شريك می داند. سالی سرشار از شادی و موفقیتهای ملی از خداوند متعال خواستاريم.

هفته نامه پرشین

سخن هفته

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

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

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

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

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

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

استفاده از هرگونه طرح های  تبلیغاتی 
هفته نامه پرشین منوط به اجازه کتبی می باشد.
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ساعات تحویل سال نو در سراسر دنیا
Iran time: Saturday March 20, 2010, 21:02:13 PM
ايران: ساعت 21:02:13 شب - شنبه 29 اسفند 1388

Los Angeles time: Saturday March 20, 2010, 10:32:13 
AM

لس آنجلس: ساعت 10:32:13 صبح - شنبه 20 مارس 2010 

New York: Saturday.March 20, 2010, 13:32:13 PM 
Paris: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM
Toronto: Saturday.March 20, 2010, 13:32:13 PM 
San Francisco: Saturday.March 20, 2010, 10:32:13 AM 
London: Saturday.March 20, 2010, 17:32:13 PM
Vancouver: Saturday.March 20, 2010, 10:32:13 AM 
Huston: Saturday.March 20, 2010, 12:32:13 AM 
Stockholm: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM
Abu Dhabi: Saturday.March 20, 2010, 20:32:13 PM 
Jakarta: Sunday.March 21, 2010, 02:32:13 AM
Amsterdam: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM 
Jerusalem: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM
Ankara: Saturday.March 20, 2010, 19:32:13 PM 
Lisbon: Saturday.March 20, 2010, 18:32:13 PM
Atlanta: Saturday.March 20, 2010, 12:32:13 AM 
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برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  
آگهی دهندگان معتبر معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی 
دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .

دبیرکل سازمان ملل 
متحد عید نوروز را 

تبریك گفت

المللی  بین  پیامی نخستین روز  دبیر كل سازمان ملل متحد در 
نوروز را به تمام ايرانیان و فارسی زبانان جهان تبريك گفت.

پیام آمده  اين  از مركز اطالعات سازمان ملل متحد، در  نقل  به 
است: تصمیم امسال مجمع عمومی سازمان ملل برای به رسمیت 
شناختن روز بین المللی نوروز گواه رشد فزاينده آگاهی جهانی 
نسبت به اهمیت اين مناسبت نه تنها در مناطقی كه آن را جشن 

می گیرند بلكه برای سراسر جهان است.

 در اين پیام می خوانیم: برای هزاران سال است هنگامی كه كه 
خورشید از خط استوا عبور می كند و بهار درنیم كره شمالی 
آغاز می شود مردم در بالكان، حوزه دريای سیاه، قفقاز، آسیای 
برای  را  خود  ويژه  مراسم  مناطق،  ساير  و  خاورمیانه  میانه، 
جشن نوروز برگزار می كنند. اين آيینها از رنگ نو به خانه ها 
دادن گرفته تا ديدار از دوستان يا آماده سازی غذاهای نمادين 
الهامبخش  تنها  نه  و  بوده  تجديدپذيری  روح  كننده  القاء  همگی 

آنانی كه اين مراسم را برگزار می كنند بلكه همه مردم است.

 در ادامه اين پیام آمده است : همانگونه كه اولین روز بین المللی 
امیدوارم كشورها و مردم سراسر  نوروز را گرامی می داريم 
با  هماهنگی  ارتقای  برای  جشن  اين  مراسم  و  تاريخ  به  جهان 
جهان طبیعت توجه كرده و حسن نیت و صلح جهانی را ترويج 

كنند. 

قطعنامه آمریکایي ها در 
ستایش نوروز ایراني ها 

آمريكايي ها هم در برابر شكوه جشن باستاني ايراني ها » نوروز« 
تصويب  با  آمريكا  نمايندگان  مجلس  و  آوردند  فرود  تسلیم  سر 
باستانی  عید  مهم ترين  تاريخی«  و  فرهنگی  »اهمیت  قطعنامه ای 
ايرانیان را به رسمیت شناخت. در اين قطعنامه از كوروش، پادشاه 
هخامنشی تمجید شده و از »منشور كوروش« كه بعد از فتح بابل 
به دستور او تدوين شد، به  عنوان تحولی مهم در تاريخ حقوق بشر 

ياد شده است. 
»مايكل هوندا« نماينده ايالت كالیفرنیا كه در كنگره تهیه كننده اصلی 
اين قطعنامه است، در صحن مجلس نمايندگان اعالم كرد: »برای 
جشن  را  نوروز  كه  مردمی  تمام  و  ايرانی تبار  آمريكايیان  همه 
می گیرند، سال جديد پررونقی آرزو می كنم.« مساله مهم اينجاست 
مخالف  رای  دو  برابر  در  مثبت  رای   384 با  قطعنامه  اين  كه 
از  مانده  به جا  كهن ترين جشن های  از  يكی  نوروز  تصويب شد. 
و  است  باستان  ايران  در  نوروز  خاستگاه  است.  باستان  دوران 
هنوز مردم مناطق مختلف فالت ايران نوروز را جشن می گیرند. 
زمان برگزاری نوروز، آغاز فصل بهار است. نوروز در ايران و 
از  ديگر  برخی  در  و  می شود  محسوب  نو  سال  آغاز  افغانستان 
پیش تر هم مجمع عمومی سازمان  است.  تعطیل رسمی  كشورها 
ملل در نشست 23 فوريه 2010 خود، 21 ماه مارس را به عنوان 
روز جهانی عید نوروز، با ريشه ايرانی به رسمیت شناخت و آن 

را در تقويم خود جای داد. در متن به تصويب رسیده در مجمع 
عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ريشه ايرانی كه قدمتی بیش 
از سه هزار سال دارد و امروزه بیش از 300 میلیون نفر آن را 

جشن می گیرند توصیف شده است. 

تصويب نوروز به  عنوان مهم ترين عید باستاني ايرانیان و يكي از 
مي رود،  شمار  به  مهمي  بسیار  اتفاق  جهان  مناسبتي  جشن هاي 
9 كشور ديگر  به همراه  ايراني ها  تا  پنج سال طول كشید  چراكه 
خاورمیانه توانستند اين آيین باشكوه را در فهرست آثار جهاني 
از منشور كوروش  قطعنامه  اين  در  اين  بر  افزون  كنند.  تصويب 
بابل  فتح  از  بعد  ياد شده و آمده است: »منشور كوروش كه  هم 
تدوين شد، تحولی مهم در تاريخ حقوق بشر است؛ كوروش كبیر، 
يكی از نخستین منشورهای حقوق بشر را بنیان گذاشت، منشوری 
كه برده داری را لغو كرد و آزادي دينی را اجازه داد.« به گزارش 
ايلنا به نقل از العربیه، نمايندگان كنگره آمريكا همزمان با تصويب 
اين قطعنامه، نوروز را به ايرانی ها و همه كسانی كه آن را جشن 
كردند  اعالم  آمريكايی  قانونگذاران  گفته اند.  تبريك  می گیرند، 
نخستین  از  يكی  كبیر  كورش  مسیح  میالد  از  قبل  سال   539 كه 
برده داری  كه  منشوری  گذاشت؛  بنیان  را  حقوق بشر  منشورهای 
را لغو كرد و آزادی دينی را اجازه داد. هوندا هم تاكید كرد: »اين 
جشن باستانی از گزند قرن ها اختالفات دينی و رقابت های سیاسی 
مصون مانده است. « عالوه بر ايران، نوروز در چند كشور از جمله 
افغانستان، تاجیكستان، آذربايجان، ازبكستان، قزاقستان، پاكستان 
و تركیه نیز جشن گرفته می شود. در قطعنامه نوروز آمده كه بیش 
از 300 میلیون نفر در جهان از جمله در آمريكا، ايران و كشورهای 
بالكان  قفقاز و مناطق دريای سیاه و  آسیای میانه، جنوب آسیا، 

نوروز را جشن می گیرند. 

برپایی مراسم شب چهار شنبه
 سوری در لندن

به گزارش پرشین، سه شنبه شب گذشته مراسم چهارشنبه سوری به 
همت مدرسه رستم در منطقه شمال لندن برگزار شد در اين مراسم  
بسیاری از هموطنان  شركت كردند و آيین سنتی كهن مربوط به اين 

شب خواص را برپا داشتند.
در طول برپايی مراسم از هموطنان با آش و غذا های ايرانی ، فروش 
پژوه مراسم  امید  لندن  اجرای خواننده خوب  با  و  لوازم هفت سین 
بارنت  فوتبال  كلوپ  در محل  نورافشانی  با  پايان  در  و  برگزار شد 

خاتمه يافت

بنیامین برای لندنی ها
 روی سن رفت

 

يكشنبه شب گذشته، بنیامین، خواننده محبوب پاپ در سالن O2 به 
همت شركت تنجرين كنسرتی برگزار كرد كه با استقبال عالقه مندان 
به شايعه  اجرا خطاب  در شب  بنیامین  رو شد.  روبه  پاپ  موسیقی 
پردازان، اجرای اولین كنسرتش در لندن را شبی به ياد ماندنی خواند. 

كنسرت بنیامین در لندن اولین كنسرت او در خارج از ايران بود.
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در حالي كه مقامات غربي با سفرها و رايزني هاي 
كردن  راضي  خواستار  چیني  مقامات  با  متعدد 
علیه  ها  تحريم  از  جديدي  دور  اعمال  براي  انها 
مسیر  بر  ديگر  بار  چین  هستند  كشورمان 
تأكید  ايران  هسته اي  موضوع  حل  در  ديپلماتیك 
با  ديدار  از  پس  چین  خارجه  امور  وزير  كرد. 
امیدوار  كه  گفت  بريتانیا  خارجه  وزير  میلیبند 
است همه كشورهاي دخیل در مذاكرات پیرامون 
برنامه هسته اي ايران با اتخاذ اقدامات سازنده تر 
و  مذاكرات  ارتقاي  براي  منسجمي  تالش هاي 
به  باشند.  داشته  مسئله  اين  درباره  گفت وگو 
گزارش ايسنا يانگ جیه چي روز سه شنبه پس از 
گفت وگويي يك ساعته با ديويد میلیبند گفت كه پكن 
به  دخیل  كشورهاي  »همه  است  امیدوار  همچنان 
همراه ما اقدامات سازنده تري را اتخاذ كنند تا از 
وخامت بیشتر وضعیت جلوگیري كنند و درصدد 
گفت وگو  و  مذاكره  مسیر  در  تدريجي  پیشرفت 

بر ايند.« 
با  خود  نزديك  ارتباط  پكن  كه  افزود  يانگ 
كشورهاي مربوطه را حفظ خواهد كرد و به تالش 
خود براي حل صلح آمیز اين مسئله ادامه خواهد 

داد. 
مدعي  بلومبرگ  تلويزيوني  شبكه  ديگر  طرف  از 
با  مشترك  خبري  كنفرانس  در  يانگ  كه  شد 
درباره  پكن  نگراني  كه  گفت  انگلیسي اش  همتاي 
اهداف ايران در حال افزايش است و در عین حال 
تاكید كرد كه چین همچنان خواستار يك راه حل 
ديپلماتیك است. اين شبكه تلويزيوني گزارش داد: 
اين  بین موضع  اظهارات در ظاهر شكاف  اگرچه 
كشور با انگلیس را كاهش مي دهد جیه چي تكرار 
كرد كه تحريم ها راه حل نهايي نیست و پكن براي 
يافتن يك راه حل ديپلماتیك هم چنان تالش خواهد 

كرد. 

عربستان فشار بر چین را منكر شد 
عربستان سعودی بار ديگر نقش خود را در وارد 
كردن فشار به چین برای موافقت با تحريم های 
سعود  ايران  عصر  گزارش  به  كرد.  انكار  ايران 
الفیصل وزير خارجه عربستان در مصاحبه ای با 
روزنامه سعودی الرياض در اين باره گفت : چین 
به عنوان يك قدرت جهانی به خوبی وظايف خود 

را برای بازداشتن ايران از تالش های 
.اظهارات وي پس از آن مطرح  هسته ای می داند 
می شود كه روز جمعه هفته گذشته و پس از سفر 
رابرت گیتس وزير دفاع اياالت متحده به عربستان 
و امارات يك مقام آگاه سعودی در مصاحبه ای 
با خبرگزاری رسمی اين كشور هر گونه رايزنی 
برای  تالش  هدف  با  عربستانی  مقامات  با  گیتس 
 ، ايران  های  تحريم  تشديد  با  چین  موافقت  جلب 

انكار كرد . اين در حالی بود كه گیتس خود پس 
از سفر به عربستان و در ابوظبی اعالم كرده بود 
كه مقامات عربستان و امارات موافقت كردند كه 
در مسیر جلب موافقت چین با تحريم های ايران 
را  آنها  موافقت  و  كرده  رايزنی  پكن  مقامات  با 
تا  دارد  انتظار  از عربستان  . واشنگتن  كنند  جلب 
با تضمین صدور نفت خود به چین ، موافقت پكن 
را برای تشديد تحريم های ايران جلب كند . با اين 
بار  الرياض  با  مصاحبه  در  الفیصل  سعود  حال 
انكار تالش عربستان برای جلب موافقت  با  ديگر 
چین، گفت  :  چین به عنوان يك عضو دايم شورای 
امنیت به خوبی از وظايف و مسئولیت های خود 
در اين زمینه آگاه است. سعود الفیصل با اشاره 
به اينكه چین خود يكی از اعضای موثر گروه 1+5 
برای مذاكره و رايزنی با ايران در موضوع هسته 
ای است افزود كه رياض از تالش های اين گروه 
و  حل  برای  تهران  دارد  انتظار  و  كرده  حمايت 
فصل موضوع هسته ای خود با اين گروه همكاری 
كند . وزير خارجه سعودی ها گفت : ما امیدواريم 
ايران همكاری كند و در نهايت اين بحران حل شود 
و منطقه ما شاهد تكثیر سالح های كشتار جمعی 

به ويژه سالح های هسته ای نشود . 

دهلي نو با اعمال تحريم علیه ايران مخالفت كرد 
ايران مخالفت  مقام هاي هند با اعمال تحريم علیه 
كرده و خواستار حل و فصل مسئله هسته اي اين 
به  شدند.  ديپلماتیك  راهكارهاي  طريق  از  كشور 
»نیروپاما  هندو،  روزنامه  از  نقل  به  ايلنا  گزارش 
موضع گیري  درباره  هند  خارجه  وزير  رائو«، 
اعمال  احتمال  درباره  غربي  كشورهاي  برخي 
معتقد  همواره  »دهلي نو  گفت:  ايران  علیه  تحريم 
هسته اي  مسئله  حل  براي  تحريم  اعمال  كه  است 
ايران راه به  جايي نمي برد و بر حل ديپلماتیك اين 
با هرگونه   « داد:  ادامه  تاكید مي كند.« وي  مسئله 
كشور  ايران  مخالفیم.  منطقه  در  جديد  بي ثباتي 
مهمي در منطقه است و به عنوان مثال نقش بسیار 
مهمي در پیشبرد شرايط افغانستان دارد؛ واضح 
و  عمیق  بسیار  روابط  دهلي نو  و  تهران  كه  است 

مستحكمي دارند.« 

صدر اعظم آلمان: زمان اعمال تحريم ها علیه ايران 
نزديك است 

صدراعظم آلمان مدعي شد كه زمان براي اعمال 
ايران به خاطر برنامه هسته يي اش  تحريم ها علیه 
تهران  كه  چرا  است،  شدن  نزديك  حال  در 
طريق  از  حلي  راه  يافتن  براي  غرب  تالش هاي 

مذاكرات را رد كرده است. 
به گزارش ايسنا آنگال مركل صدراعظم آلمان روز 
دوشنبه پس از ديدار با سعد حريري نخست وزير 
گستاخانه  در سخناني  خبرنگاران  در جمع  لبنان 
با صراحت گفتم كه ما در حال نزديك  گفت: من 
شدن به فازي هستیم كه در آن تحريم ها بايد علیه 
ايران اعمال شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
مركل در ادامه افزود: ايران پیشنهادات سازنده اي 
را كه ما ارائه كرديم نپذيرفته و حتي آنها را رد 
كرده است. مركل اين اظهارات را يك روز پس از 
آن بیان كرد كه برنار كوشنه وزير امور خارجه 
فرانسه در تداوم موضع خصمانه اين كشور علیه 
تهران گفت كه در حالي كه قدرت هاي غربي در 
جمعي  نظر  اتفاق  آوردن  دست  به  براي  تالش 
ايران  علیه  تحريم  اعمال  براي  امنیت  در شوراي 
هستند، اتحاديه اروپا آماده است تحريم هاي يك 

جانبه اي را علیه تهران اعمال كند. 

صدر اعظم آلمان:

 زمان اعمال تحریم ها 
علیه ایران نزدیك است

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

02084554203
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش نوزدهم

و مقاله با ارائه ی جدولی از نتیجه ی بررسی روی اين دانش 
آموزان به اين نتیجه می رسد كه از اين كودكان 58 درصد 
پدر معتاد و 7 درصد دارای مادر معتاد 2 درصدشان خود 
مصرف كننده مواد و 9 درصدشان در معرض ابتال بوده اند.

 1553 شماره  شده  منتشر  ی  مصاحبه  در  ايران  روزنامه 
بهزيستی  سازمان  اجتماعی  معاون  با  كه  خود  خردادماه 
سازمان  اجتماعی  كاری  بزه  ی  مقوله  ی  درباره  كشور 
بهزيستی كشور درباه ی مقوله ی بزه كاری اجتماعی به عمل 

آورده نقل می كند: 
بیست سال پیش در كشور به ازای هر يكصد هزار نفر فقط 
25 نفر زندانی وجود داشت ولی اين رقم در سال 78 به رقم 
از  اين زندانیان  اكثر  نفر رسید كه  نفر در يكصد هزار   238
اند.  معتادان و يا مبتاليان به مشكل موادمخدر تشكیل شده 
سوء  از  گیری  پیش  همايش  در  نويسد  می  روزنانه  همین 
مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان مطرح شد كه يك 
میلیون از 2 میلیون معتاد كشور زير 18 سال سن دارند و 
 36 پیش  سال  به  نسبت   78 سال  در  كشور  معتادان  تعداد 
درصد افزايش داشته. می دانم آمار تكان دهنده است ملی آيا 

موافقید باز هم آن را از يكديكر پنهان كنیم؟
خودم  سهم  به  كجاست؟  در  درد  ی  چاره  پرسید  می  البد 
به  بیايید  حركتی  هر  آغاز  سر  در  كه  است  اين  پاسخم 
پنهانكاری مان پايان دهیم درد را حداقل برای همديگر بازگو 
كنیم... از حاشا كردن مشكل اگر تا به حال قرار بود مشكلی 
حل شود يك كشور بی درد و مشكل بوديم. چرا بايد آن قدر 
چشم روی واقعیت ببنديم كه وقتی مساله به صورت انفجار 
خودش را نشان داد آن وقت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر 
كشورمان اذعان كند رشد اعتیاد در سالهای اخیر به مراتب 
بیشتر ار رشد جمعیت بوده )نقل از كیهان شماره 16706 (... 
به  نیست راجع  بد  اين جا كشیده كشید  به  حاال كه صحبت 
اين مواد مخدر كمی بیشتر تامل كنیم: االن چند وقتی است 
كه احساس می شود دست هايی از داخل و خارج مشغول باد 
كردن قضیه ی به اصطالح مبارزه با موداد مخدر در ايران 
هستند. تقديرهايی میكنند جوايزی می دهند و حتی قسمتی از 
مخارج اين مبارزه را... در كیهان از قول استاندار همدان آمده 
است طی بیست سال پس از پیروزی انقالب و تقديم نزديك 
به سه هزار شهید میزان باالی كشفیات و دستگیری شده ها 
دريافت تقدير نامه ها و نشانهای بین المللی همه نشان از... 
 3 دادن  از دست  هاست.  نشان  همین  دقیقا سر  من  صحبت 
هزار جوان به چه مقدار نشان بايد بیرزد. آيا اين روی سكه 
حجم  از  درصدی  چه  ببینیم  هستیم  قادر  شما  و  من  كه  را 
دهد  می  تشكیل  را  اقتصادی  عظیم  امپراطوری  اين  عملیاتی 
مبادا  باشیم.  داشته  جامعی  برنامه  آن  كل  برای  بتوانیم  كه 
خدای ناكرده سركارمان گذاشته اند! داخل كشور كه می بینیم 
نتیجه ی اين همه مبارزه و شهید دادن معكوی شده و روز به 
روز بر تعداد معتادانمان افزوده می شود. در خارج از كشور 
هم اين را به طور حتم می دانم كه اگر اين سخن سختگیری 
های ما نبود قیمت ها به يكدهم افت می كرد و اين درآمدهای 
افسانه ای برای اين سوداگران مرگ هرگز نمی توانست تامین 

شود. پس سكه مطمئنا روی ديگری هم دارد.
فكر می كنید اين نوع مبارزه با مواد مخدر و دامن زدن به 
افزايش قیمت و سودآوری آن به نفع چه كسی تمام می شود؟

ادامه دارد

بنیاد فرایران زاد روز اشو زرتشت و جشن
 نوروز را برگزار میکند

به آگاهی دوستداران فرهنگ ايران زمین میرسانیم كه بنیاد فرايران در راستای پاسداری و 
گسترش هرچه بیشتر فرهنگ كهن و زيبا، بر آن شده تا جشن زاد روز اشو زرتشت و جشن 

نوروز را هرچه با شكوه تر در لندن برگزار نمايد.
جشن و شادی ريشه در فرهنگ كهن ايرانیان داشته؛ پس ما نیز به همراهی شما ياوران ارجمند 
با شادمانی اين جشن ملی میهنی را ارج می نهیم و با سرود ايران و يادمانی از روزگار باشكوه 

و پر افتخار ايران زمین اين جشن فرخنده را برگزار می نمايیم. 

هنگام: آدینه )جمعه( برابر با 26/03/2010 
 آغاز برنامه از ساعت 7 تا 12 نیمه شب

پذيرايی از مهمانان ارجمند با شام گرم ايرانی و شیرينی ايرانی و نوشیدنی های گرم و سرد.
با دست افشانی و پايكوبی همراه با گروه موزيك ژيرار و هنرنمايی سیدكريم، اين شب 

فرخنده را جشن می گیريم.
 Haverstock School, Haverstock hill, chalk 24 :آدرس
          farm, Hampstead, London  NW3 2BQ

وروديه: 18 پوندو برای خردساالن زير 7 سال 5 پوند می باشد. وروديه در شب
 برنامه 20 پوند می باشد

برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیت با شماره 07956913307 
info@fariran.org كدبان نادر ويا با ايمیل

 و يا تارنمای فرايران
  www.fariran.org پیوند بگیريد

همچنین بلیت خود را می توانید از سوپر بیژن و فرهنگسرای لندن تهیه نمايید

اعتراض آلمان، فرانسه و بریتانیا به 
پخش پارازیت از ایران 

 

وزيران خارجه آلمان، فرانسه و بريتانیا در نامه ای خطاب به مسئوالن 
اتحاديه اروپا خواستار مقابله با اختالل ايران در پخش برنامه   دويچه 
برنامه  اين  پارازيت  ارسال  شدند.  آمريكا  صدای  و  بی بی سی  وله، 

فرستنده ها را مختل كرده است. 
پخش برنامه های راديوئی و تلويزيونی دويچه وله، بی بی سی و صدای 
آمريكا، از ماه دسامبر سال 2009 میالدی با ارسال پارازيت از سوی 

ايران مختل شده است. 
گیدو وستروله، برنار كوشنر و ديويد میلیبند وزيران خارجه آلمان، 
به  نامه مشتركی  در  )17 مارس(  بريتانیا، روز چهارشنبه  و  فرانسه 
اتحاديه  شورای  سران  اسپانیائی  رئیس  و  خارجی  سیاست  مسئول 

اروپا، خواستار اقدام در اين زمینه شدند.

سکوت جایز نیست
وزيران خارجه سه كشور اروپائی در نامه خود تاكید كردند كه ايجاد 
اختالل در پخش برنامه فرستنده های فارسی زبان خارج از كشور، حق 
قانونی مردم ايران برای دسترسی به اطالعات را نقض می كند و  با 

قوانین بین المللی آزادی نشر در تضاد است.

اوضاع  به  توجه  است:»با  آمده  وزيرخارجه  سه  نامه  از  بخشی  در 
رفتار  اين  بايد  اروپا  اتحاديه  بمانیم.  خاموش  نمی توانیم  ما  ايران، 

غیرقابل قبول ايران را به شديدترين شكل ممكن محكوم كند.«
بیانیه مناسب در  قرار است پیش نويس  آلمان  به گزارش خبرگزاری 
خارجه  وزيران  نشست  اختیار  در  مارس(   22( دوشنبه  روز  زمینه 
27 كشور عضو اتحاديه اروپا قرار گیرد. به گفته وزيرخارجه آلمان، 
در اين نشست تالش خواهد شد تا بتوان در صورت ادامه اخاللگری 

جمهوری اسالمی، دست به اقداماتی شديدتر زد.
دويچه وله، بی بی سی و صدای آمريكا، فوريه امسال در بیانیه مشتركی 
از ايجاد مزاحمت در پخش برنامه های فارسی خود در ايران شكايت 
كردند. اين سه فرستنده اعالم كردند كه پخش برنامه هايشان از طريق 

ماهواره بارها مختل شده است.

نقش تخریبی "یوتل ست" فرانسه
)15 مارس( شیرين عبادی در يك كنفرانس مطبوعاتی  روز دوشنبه 
كه در باشگاه روزنامه نگاران فرانسه برگزار شد، شركت "يوتل ست" 
فرانسه را متهم كرد كه در زمینه "سانسور اطال ع رسانی" با جمهوری 

اسالمی همكاری می كند.
ماهواره هاتبرد متعلق به شركت "يوتل ست" فرانسه است كه به رغم 
با جمهوری اسالمی همكاری  فرانسه، همچنان  اعتراض وزيرخارجه 
دارد.شیرين عبادی در كنفرانس مطبوعاتی خود گفت:»... از چند سال 
پیش بی بی سی و صدای آمريكا تلويزيون فارسی زبان به راه انداختند 
و اين ها مورد توجه مردم هم بودند. اين دو تلويزيون روی ماهواره 
هاتبرد كه متعلق به شركت يوتل است برنامه پخش می كردند. دولت 
ايران، بعد از انتخابات شروع كرد به ارسال پارازيت  شديد كه اين ها 
نتوانند برنامه پخش كنند. اين كار، ضمن اين كه با مقررات بین المللی 
مغايرت دارد و سانسور اطالع رسانی است، برای سالمتی مردم هم 

ضرر دارد.«
خانم عبادی افزود: »دولت ايران هم تلويزيون های برون مرزی دارد و 
به زبان های غیرفارسی برنامه های خود را روی ماهواره هاتبرد پخش 
می كند. خیلی طبیعی بود كه شركت يوتل ست به ايران تذكر می داد كه 
از ارسال پارازيت خودداری كند. اما به جای آن، بی بی سی و صدای 
آمريكا را از روی ماهواره هاتبرد برداشت و در واقع برای سانسور 

اطالع رسانی به دولت ايران كمك كرد.«

تبلیغات 
در 

هفته نامه 
پرشین

07811000455
02084554203

خواننده عزیز هفته نامه پرشین!
و  نقد  مورد  را  نشریه  این  که  است  شما  حق  این   
بررسی قرار دهید و ما را در هر چه مطلوب ساختن 
سطح کیفی محتویات هفته نامه یاری رسانید. برای 
برقراری  راه  ترین  سریع  هدف،  این  به  دسترسی 
ارتباط متقابل و انعکاس نظریات و انتقادات سازنده 
شما می باشد. لذا با برقراری تماس تلفنی و اینترنتی 
نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید تا 
بتوانیم به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی بدرستی 

رسالت خود را ایفا نمائیم.
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شایعه مرگ حسنی مبارك 
روزنامه آمريكايی كريستین ساينس مانیتور نوشت، شايعه 
تشديد  را  كشور  اين  ثباتی  بی  مصر،  جمهور  رئیس  مرگ 
روزنامه  اين  خبر،  مركزی  واحد  گزارش  است.به  كرده 
اينترنتی خود نوشت، پس  پايگاه  آمريكايی در گزارشی در 
از آنكه حسنی مبارك رئیس جمهور مصر هفته گذشته در 
زيادی  شايعات  مصری ها  گرفت،  قرار  جراحی  تحت  مصر 

درباره وضع جسمانی وی شنیده اند. 
اختیار  در  را  مصر  قدرت  دهه  سه  حدود  ساله   81 مبارك 
داشته است.هر چند رسانه های دولتی و مقامات بیمارستان 
اعالم  گرفت  قرار  جراحی  تحت  آن  در  مبارك  كه  آلمان 
نشده  موجب  اين  اما  است،  يافته  بهبود  وی  كرده اند وضع 
كه مصری ها گمانه زنی های خود را درباره مرگ احتمالی 
اكنون  روزنامه  اين  گزارش  كنند.براساس  متوقف  مبارك 
رياست  مبارك  حسنی  كه  است  آن  مصر  در  غالب  ديدگاه 
بسیاری  اما  كند  واگذار  جمال  خود  پسر  به  را  جمهوری 
به  قدرت  واگذاری  از  پیش  مبارك  معتقدند  كارشناسان  از 
پسر خود يك دوره شش ساله ديگر تالش خواهد كرد در 
قدرت بماند.كريستین ساينس مانیتور در پايان نوشت، حتی 
برای حضور در  باز هم وی  يابد  بهبود  مبارك  اگر حسنی 
اگر  زيرا  بود  خواهد  مواجه  مشكل  با  آينده  سال  انتخابات 
وی بخواهد به عنوان نامزد حزب ملی دموكراتیك مصر در 
از مساله جراحی  كند جريان های مخالف  انتخابات شركت 
وی بعنوان توجیهی برای نامشخص بودن وضع وی استفاده 

خواهند كرد. 

تصویر جانشین رهبر کره 
شمالی منتشر شد 

دولت كره شمالی رسما تصاوير »كیم يونگ اون« را كه به 
منتشر  شود،  می  شناخته  كشور  اين  رهبر  جانشین  عنوان 
انتشار  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  به  مهر  گزارش  به  كرد. 
تصاوير كوچكترين پسر »كیم يونگ اون« رهبر كره شمالی، 
بار ديگر بحث جانشینی وی را در اين كشور بر سر زبانها 
برای  اون«  يونگ  »كیم  اساس تصاوير  اين  است.بر  انداخته 
نخستین بار و در تعداد بیشمار منتشر شده است. قرار است 
اين تصاوير در سالروز تولد پدر بزرگ وی »كیم ايل سونگ« 
در روز پانزدهم آوريل )26 فروردين( در سراسر كره شمالی 
1994 درگذشت و پس  پخش شود.كیم ايل سونگ در سال 
از او پسرش »كیم يونگ اون« رهبری كره شمالی را به دست 
گرفت. اين در حالی است كه تصاوير كیم يونگ ايل و پدرش 
در بیشتر خانه ها، اماكن آموزشی، مكانهای عمومی، ادارات 

و كارخانجات كره شمالی ديده می شود. 

معاون سابق صدام حسین
 در مکان نامعلومی
 مخفی شده است

عراق  بعث  شده  منحل  حزب  سخنگوی 
معاون   “ الدوری  “عزت  كه  كرد  اعالم 
عراق  ديكتاتور  حسین  صدام  سابق 

همچنان در قید حیات است. 
حزب  سخنگوی  اين  فارس،  گزارش  به 
 “ البغدادی  “ابوالمهیب  را  خود  كه  بعث 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  كرد  معرفی 
با  حزب  اين  همكاری  گونه  هر  آلمان، 

گروه های افراطی در عراق را رد كرد.
وی افزود: ما با ارتش آمريكا و گروه های 
ما  كه  وجودی  با  نداريم،  تعامل  افراطی 
همواره به كشتار در عراق متهم هستیم، 

خون عراقی ها برای ما خط قرمز است.
در  بعث  مشاركت  با  رابطه  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
قانون  اساس  بر  ما  نیز مدعی شد:  اخیر  پارلمانی  انتخابات 
اين كشور  فعالیت در روند سیاسی  از  اساسی جديد عراق 

محروم هستیم.
ارتباط  گونه  هر  همچنین  بعث  شده  منحل  حزب  سخنگوی 
تأكید كرد كه عزت  الدوری را رد و در عین حال  با شاخه 
الدوری در قید حیات است و در مكان نامعلومی مخفی است.

عالوي از مالکي 
جلو افتاد 

رقابت گروه هاي سیاسي عراق در انتخابات پارلماني اين كشور با وجود 
شمارش 80 درصد آرا هنوز بسیار نزديك است

و با وجود شمارش بخش عمده آرا همچنان نمي توان به طور مشخص 
ائتالف  اين،  از  پیش  كه  حالي  در  كرد.  معرفي  را  انتخابات  اين  پیروز 
اين  پیشتاز  عراق  نخست وزير  مالكي  نوري  رهبري  به  قانون  دولت 
روز  عراق  انتخابات  مستقل  عالي  كمیسیون  بود  حساس  راي گیري 
آرا  از  ديگر  نتیجه شمارش بخشي  بیانیه خود كه  گذشته درتازه ترين 

بود، از جلو افتادن فهرست العراقیه به رياست اياد عالوي خبر داد.

اياد  كه  العراقیه  سني  ائتالف  آرا،  درصد   80 شمارش  نتايج  براساس 
عالوي شیعه رهبري آن را بر عهده دارد با فاصله 9 هزار راي از ائتالف 
دولت قانون پیشي گرفته است. در حالي كه رقابت نزديكي میان اين دو 
اين پیشتازي هنوز به  ائتالف در استان هاي مختلف عراق وجود دارد 
باقي آرا در هر  العراقیه به حساب نمي آيد و شمارش  معناي پیروزي 

لحظه ممكن است اين نتیجه را تغییر دهد.

پیشتاز است و آخرين  پايتخت عراق همچنان  در  مالكي  نوري  ائتالف 
پنجم  يك  از  بیش  كسب  به  موفق  قانون  دولت  مي دهد  نشان  نتايج 

با كسب  العراقیه  اين شهر شده است. فهرست  پارلمان در  كرسي هاي 
594 هزار راي در بغداد در رتبه دوم قرار دارد و ائتالف ملي عراق نیز 
با كسب كمتر از 410 هزار راي در بغداد، در رتبه سوم قرار گرفته است.

عالوه بر بغداد،  ائتالف دولت قانون در 6 استان ديگر عراق پیشتاز است 
و اين در حالي است كه ائتالف العراقیه آراي 5 استان از 18 استان عراق 

را در اختیار دارد. 

العراقیه تا زمان  همه چیز نشان مي دهد كه بدون شك دولت قانون و 
يكديگر  با  شانه اي  به  شانه  رقابت  انتخابات  اين  راي  آخرين  شمارش 
نتايج  علیه  آنها  از  كدام  هر  شكايت  براي  را  راه  كه  داشت  خواهند 
از  انتخابات  اين  نهايي  نتايج  اعالم  از  پس  گذاشت.  بازخواهد  نهايي 
به  از رسیدگي  بايد پس  عالي عراق  دادگاه  انتخابات،  سوي كمیسیون 
شكايت هاي نامزدها نظر خود را درباره صحت اين راي گیري اعالم كند. 
در حالي كه پیش از اين ائتالف العراقیه نسبت به امكان تقلب در انتخابات 
هشدار داده بود روز گذشته ائتالف دولت قانون هم خواستار بازشماري 
تمامي آراي انتخابات پارلماني عراق شد. علي االديب از نمايندگان كنوني 
پارلمان و از نامزدهاي ائتالف دولت قانون روز گذشته اعالم كرد كه يك 
مقام دولتي در كمیسیون انتخابات با دستكاري اطالعات، نتايج را به نفع 

نامزدهاي دلخواه خود تغییر داده است.

االديب تاكید كرد كه ائتالف دولت قانون شكايت خود از نحوه شمارش 
ترديد  ابراز  با  است. وي  كرده  انتخابات  عالي  كمیسیون  تسلیم  را  آرا 
درباره پیش افتادن ائتالف اياد عالوي خاطرنشان كرد: برتري ائتالف 

العراقیه بیشتر شبیه يك معجزه است.

از  بدون شك هیچ كدام  ائتالف نشان مي دهد كه  اين دو  نزديك  رقابت 
عراق  دولت  به تنهايي  توانست  نخواهند  انتخابات شوند  پیروز  كه  آنها 
را تشكیل دهند و بايد با گروه هاي سیاسي ديگر دست به ائتالف بزنند.

نقش ويژه مقتدي صدر

شدن  كمرنگ  از  غربي  كشورهاي  مقام هاي  اين  از  پیش  كه  حالي  در 
نقش حامیان مقتدي صدر در آينده سیاسي عراق خبر داده بودند، نتايج 
انتخابات عراق نشان مي دهد كه مقتدي صدر مي تواند اكنون نقش تعیین 

كننده اي در دولت آينده اين كشور داشته باشد.

پس از ائتالف هاي دولت قانون و العراقیه، ائتالف ملي عراق كه حامیان 
مقتدي صدر بخش مهمي از آن را تشكیل مي دهند در رتبه سوم نتايج 
كه  مي دهد  نشان  گزارش ها  دارد.  قرار  پارلماني  انتخابات  شمارش 
نامزدهاي حامي مقتدي صدر توانسته اند نتايج خوبي در اين انتخابات 

به دست بیاورند.

طبق آخرين نتايج، ائتالف ملي عراق توانسته است در استان هاي مختلف 
نامزدهاي  را  آن  كرسي   40 كه  دهد  اختصاص  به خود  را  كرسي   67

صدريون در  اختیار گرفته اند. 
غیرقابل  نتیجه  اين  با  صدر  مقتدي  حامیان  كه  دارند  اعتقاد  بسیاري 
پیش بیني نقش مؤثري در آينده سیاسي عراق خواهند داشت كه حتي 
ناديده  را  آنها  توانست  نخواهند  ديگر  هم  غربي  كشورهاي  مقام هاي 
العراقیه،  و  قانون  دولت  ائتالف   2 نزديك  رقابت  به  توجه  با  بگیرند. 
هركدام از اين دو براي تشكیل دولت به يك شريك ائتالفي نیاز دارد كه 

اين شريك مي تواند ائتالف ملي باشد.

چین، ابرقدرتی که 
همه را می ترساند

اياالت  نه  چین  است.  ترسانده  را  همه  چین 
اين  به  لشگركشی  سابقه  كه  است  متحده 
اسرائیل  نه  و  باشد  داشته  را  سو  ان  و  سو 
كه فلسطین را به زور از ان خود كرده باشد . 
نه روسیه است كه آبخازيا و اوتسیا جنوبی 
با زياده خواهی های غرب در  مقابله  برای  را 
بخشیده  يك جانبه  استقالل  خود  همسايگی 
باشد. چین به راحتی و با حركت های مارپیج 
را  جهانیان  حقیقت  در  اش  شطرنج گونه  و 
اين كشور  نظامی  بودجه   . است  نگران كرده 
حركتی   . می كند  طی  را  صعودی  سیر  دائما 
كه درك آن برای امريكايی ها و البته همراهان 
غربی آسان نیست . پیش از اين كشورها اما 
واقع  منطقه ای  در  كه  هستند  چین  همسايگان 
شده اند كه هم ژاپن و سابقه حمله هسته ای 
سند  خود  نام  به  تاريخ  در  را  متحده  اياالت 

های  شیطنت  با  كره شمالی  هم  و  است  زاده 
ساكنان  بر  را  آرام  خواب  آن  در  هسته ايش 

حرام كرده است . 
تازه ترين  در  اما  تايمز  فايننشال  روزنامه 
منطقه  قدرت  افزايش   : می نويسد  خود  تحلیل 
اسیای  در  را  اين كشور  ای چین همسايگان، 
جنوب شرقی به تالش برای تقويت نظامی هر 
نظامی  تحلیلگران  است.  واداشته  بیشتر  چه 
هشدار می دهند قدرت منطقه ای فزاينده چین 
در  كشور  اين  همسايگان  است  شده  موجب 
شان  دفاعی  خريدهای  شرقی  جنوب  اسیای 
به  احتمال  ترتیب  بدين  و  بخشند  شدت  را 
خشونت كشیده شدن مناقشه های ارضی در 

دريای جنوب چین مطرح می شود.
در سالهای  اسیای جنوب شرقی  چند كشور 
اخیر خريد زيردريايی، جنگنده و موشك های 

دوربرد را افزايش داده اند. 
شرقی  جنوب  اسیای  های  دولت  حالیكه  در 
هنوز علنا درباره چین ابراز نگرانی نمی كنند،  
كه می خرند  را  و هر چه  انديشند  می  ان  به 
شرايط  در  وضعیت  اين  و  كنند  می  اعالم 

كنونی می تواند بسیار خطرناك باشد.

با  شرقی  جنوب  اسیای  های  ارتش  بسیاری 
بهبود بحران مالی اسیا سعی دارند تسلیحاتی 
بخرند،   نتوانستند  قبل  سال  چند  طی  كه  را 
از  ای  مجموعه  از  اقدامات  اين  كنند.  تامین 
مالحظات داخلی، منطقه ای و راهبردی وسیع 
تر نشات گرفته و اكثر دولت ها هنوز مستقیما 
نام  كننده  نگران  عامل  يك  عنوان  به  چین  از 
يك  اخیرا  چین  دريايی  نیروی  اما  برند.  نمی 
ابهای  در  هینان  در جزيره  زيردريايی  پايگاه 
ساخته  چین  جنوب  دريای  در  مناقشه  مورد 
با دولت های ساحلی  ابها  اين  است. چین در 
پیرامون ان-برونئی، مالزی، فیلیپین، تايوان و 

ويتنام- اختالف دارد.
جمله شركت  از  مالزی  و  سنگاپور  اندونزی، 
تسلیحاتی  خريد  اخیر  سالهای  طی  كه  هايی 
شان را افزايش داده اند. ويتنام و تايلند نیز به 
اند كه در سالهای  تازگی سفارش هايی داده 
در  چین  شد.  خواهد  داده  تحويل  انها  به  اتی 
شرايطی از معامله نظامی میان اياالت متحده 
و تايوان دلخور است كه بسیاری فعالیت های 
نظامی پكن را عامل نگرانی تايوانی ها می دانند.
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رئیس جمهور برزیل از مقبره 
هرتزل دیدار نمي کند 

سرزمینهاي  در  اكنون  هم  كه  برزيل  جمهور  رئیس   
بنیانگذار  مقبره  از  كه  كرد  اعالم  مي برد  به سر  اشغالي 
نظريه دولت يهود كه اسرائیل بر پايه اين نظريه تاسیس 
از  نقل  به  فارس  گزارش  كرد.به  نخواهد  ديدار  شد، 
روزنامه صهیونیستي جروزالم پست، لوئیز ايناسیو لوال 
داسیلوا رئیس جمهور برزيل در سفر به فلسطین اشغالي 
اعالم كرد كه از مقبره تئودور ]بنیامین زيو[ هرتزل ديدار 
است  نظريه صهیونیسم  بنیانگذار  هرتصل  كرد.  نخواهد 

كه اسرائیل بر اساس اين نظريه تاسیس شد. 
برانگیخت.  را  صهیونیست ها  خشم  داسیلوا  اقدام  اين 
اقدام  اين  گفت:  يهود  آژانس  مقام هاي  از  مروم  هاگاي 
تمام  در  صهیونیست  جوامع  و  اسرائیلي ها  به  اهانتي 

جهان است. 
وي افزود: من امیدوارم كه رئیس جمهور عقیده خود را 
تغییر دهد و اقدام رئیس جمهور برزيل در عدم گذاشتن 
قبر  ديدار  از  كه  است  آن  همانند  هرتزل  قبر  روي  گل 
مصطفي كمال آتاتورك در تركیه يا مقبره مهاتما گاندي 
امتناع كند. با توجه به صد و پنجاهمین سالگرد  در هند 
تولد هرتزل، ديدار از مقبره وي در برنامه ديدار مقامات 

خارجي از فلسطین اشغالي گنجانده شده است. 

شکست حزب سارکوزي در 
انتخابات منطقه اي فرانسه 

منطقه اي  انتخابات  اول  دور  اولیه  نتايج  براساس   
از  ساركوزي  نیكوال  راست گراي  حزب  فرانسه،  در 
ايسنا  گزارش  به  است.  خورده  شكست  سوسیالیست ها 
به نقل از رويترز نیكوال ساركوزي،  رئیس جمهور فرانسه 
وي  دهد.  جلوه  اهمیت  كم  را  انتخابات  اين  كرده   تالش 
وي  تالش هاي  بر  تاثیري  انتخابات  اين  كه  داشت  اظهار 
در راستاي اصالحات ندارد و الزامي براي تغییر اعضاي 
حزب  رهبر  رويال،   سگولن  نمي آورد.  وجود  به  كابینه 
جمهوري  رياست  انتخابات  در  كه  فرانسه  سوسیالیست 
خاطرنشان  خورد،  سختي  شكست  ساركوزي  از   2007
راست گرايان  براي  سخت  تنبیهي  انتخابات  اين  كرد: 
بود. تخمین هاي اولیه نشان داد سوسیالیست ها در دور 
شريكان   UMP حزب  و  آرا  درصد   30 انتخابات  اول 
داده اند.  اختصاص  به خود  را  آرا  27 درصد  ائتالفي اش 
تاريخ  در  منطقه اي  انتخابات  دوم  دور  مي رود  انتظار 
يكشنبه  روز  كنگره   انتخابات  شود.  برگزار  مارس   21
آخرين انتخابات رسمي فرانسه پیش از انتخابات رياست 
جمهوري 2012 بود و سوسیالیست ها اين انتخابات را به 
منزله سكويي مهم براي به چالش كشیدن ساركوزي در 

سال 2012 مي دانند.

تجمع مخالفان قرمزپوش 
دولت تایلند در بانکوك 

دهها هزار نفر از مردم تايلند ديروز در بانكوك، پايتخت 
بخواهند  كشور  اين  دولت  از  تا  شدند  جمع  كشور  اين 
انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار كند. به گزارش بي بي 
سي اين افراد كه پیراهن هايی به رنگ قرمز به تن داشتند، 
دولت را در صورت عدم توجه به اصالحات سیاسي و 
انتخابات زود هنگام تهديد به برگزاري تجمع هاي متوالي 
كرده اند. دولت تايلند در واكنش گفته است قصد برگزاری 
از  بسیاری  ندارد.  را  كشور  اين  در  زودهنگام  انتخابات 
وزير  نخست  تاكسین شیناواترا،  هواداران  از  معترضان 
پیشین تايلند هستند كه چهار سال پیش در يك كودتای 
نظامی سرنگون شد.معترضان كه تعداد آنها نزديك به صد 
هزار نفر برآورد شده است، خواهان اصالحات سیاسی 
در تايلند هستند. بیشتر تظاهركنندگان از شمال تايلند به 
بانكوك آمده اند كه پايگاه مردمی شیناواترا به شمار می 
اعالم  غیرقانونی  را  تايلند  كنونی  دولت  رود.معترضان، 
حمايت  از  برخورداری  به  را  فعلي  دولت  آنها  اند.  كرده 
از  تظاهرات  اند.اين  كرده  متهم  پايتخت  نخبگان  و  ارتش 
ديكتاتوری«  علیه  دموكراسی  برای  متحد  »جبهه  سوي 

سازماندهي شده بود. 

سرهنگ در آرزوي 
رهبري جهان عرب 

 

لندن در خبري اعالم كرد،  الشرق االوسط چاپ  روز جمعه گذشته روزنامه 
معمر قذافي رهبر لیبي قصد دارد درنشست آتي سران عرب كه قرار است در 
فروردين ماه سال آينده در طرابلس برگزار شود به جاي دعوت از محمود 
امورخارجه  وزير  متكي،  منوچهر  از  كشورمان  جمهور  رئیس  احمدي نژاد، 

دعوت كند. 
سايت شبكه خبري العربیه به نقل از اين روزنامه مدعي شد، يك مقام لیبیايی 
كه نخواسته نامش فاش شود در مصاحبه ای تلفنی با اين روزنامه اعالم كرده 
است كه كشورش احتماال از وزير امورخارجه ايران برای شركت در كنفرانس 

سران عرب دعوت خواهد كرد. 
كنفرانس  كه  معتقدند  عربی  از كشورهای  برخي  مدعي شده  االوسط  الشرق 
وجود  با  علت  همین  به  دارد،  اختصاص  كشورها  اين  به سران  عرب  سران 
اعتقاد لیبي به ضرورت بهبود روابط میان كشورهای عربی و تهران از محمود 
احمدي نژاد رئیس جمهور ايران جهت حضور دراين كنفرانس دعوت نخواهد 
نشست  در  كشورمان  رئیس جمهور  اين  از  پیش  كه  است  حالي  در  اين  شد. 
سران كشورهاي عربي در دوحه قطر در سال 1387 شركت كرده بود. اين 
مقام لیبیايي درباره موضوع حضور خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسي جنبش 
حماس در اين كنفرانس گفت: با توجه به اين كه مشعل از سران عرب به شمار 
نمي رود از وي نیز برای حضور در كنار سران عرب دعوت نخواهد شد.  در 27 
دي ماه 1387 زماني كه محمود احمدي نژاد در نشست سران كشورهاي عربي 
حضور يافت برخي از كشورها مانند مصر و عربستان اين نشست را تحريم 
كردند و از كشورهاي تحت نفوذ خود خواسته بودند از شركت در اين اجالس 
كشور   14 تنها  عضو   22 جاي  به  شد  باعث  موضوع  كنند.همین  خودداري 
حضور يابند.در آن نشست كه به بررسي اوضاع غزه بعد از حمله وحشیانه 
اسرائیل به نوارغزه اختصاص داشت، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسي حماس 
نیز حضور يافته بود.میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان نیز يكي از مدعوين 
بود.اما بنابر گزارش هاي منتشر شده در نشست لیبي از میشل سلیمان و خالد 

مشعل نیز دعوت نخواهد شد. 

قذافي علیه ايران و لبنان 
عالوه بر محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور كشورمان رئیس جمهور لبنان هم 
در لیست مدعوين معمر قذافي نیست. هرچند كه عمرو موسي، دبیركل اتحاديه 
عرب در سفر ماه پیش خود به لبنان از حضور قطعي میشل سلیمان در اين 
نشست خبر داده بوداما ديروز رسانه هاي لبناني به نقل از وزير فرهنگ اين 
كشور خبر دادند كه سلیمان در نشست لیبي شركت نخواهد كرد. روزنامه هاي 

النهار و االخبار علت اين عدم حضور را پرونده امام موسي صدر و اختالف 
سلیمان  میشل  سفر  كه  كردند  اظهار  و  عنوان  طرابلس  و  بیروت  تاريخي 
مي تواند باعث ايجاد يك بحران در لبنان شود.علت اصلي عدم تمايل سلیمان 
پرونده امام موسي صدر يكي از رهبران شیعیان لبنان است كه اصلیتي ايراني 
دارد.امام موسي صدر در سال 1357هنگام سفر به لیبي به همراه نزديكانش 
از  امام موسي صدر در آن زمان بعد  لیبي مدعي است كه  ربوده شد. دولت 
لیبي عازم ايتالیا شد. ادعايي كه هیچ گاه ثابت نشده و حتي برخي اخبار تايید 
نشده از حبس رهبر شیعیان لبنان در لیبي خبر مي دهند. وضعیت حماس نیز 
كامال مشخص است.اين جنبش اسالمي روابط حسنه اي با كشورمان دارد و 
مقامات طرابلس از اين حسن روابط چندان راضي نیستند. البته پرونده امام 
موسي صدر تاثیر زيادي بر روابط ايران و لیبي بر جاي گذاشته است.ايران 
امام  به سرنوشت  لیبي نسبت  پاسخگويي مسئوالن دولت  همچنان خواستار 
موسي صدر است. اما به نظر مي رسد كه روابط ايران و لیبي صرفا به اين 
اين موضوع دخیل هستند.  نیز در  پرونده محدود نمي شود و عوامل ديگري 
در تیر ماه سال جاري خبري مبني بر حضور محمود احمدي نژاد در نشست 
سران كشورهاي آفريقايي كه در لیبي برگزار شد منتشر شد اما درست چند 
ساعت قبل از پرواز اين سفر لغو شد. حسن قشقاوي، سخنگوي وقت وزارت 
امورخارجه علت لغو سفر را مشغله هاي كاري رئیس جمهور و عدم قطعیت 
سفر اعالم كرده بود. هر چند بسیاري از رسانه ها علت آن را اختالف قذافي با 
ايران عنوان كردند. در دي ماه نیز در جريان سفر منوچهر متكي، وزير خارجه 
كشورمان به لیبي قذافي چندين دقیقه متكي را معطل كرد و در نهايت وزير 

امور خارجه كشورمان در پاسخ به اين بي احترامي محل قرار را ترك كرد. 

رهبر پیش بیني ناپذير 
رهبر  عبدالناصر،  جمال  از  تأسي  به  كه  بود  ساله  اي   28 افسر  قذافي  معمر 
سابق مصر كه در سال 1953 علیه پادشاه وقت اين كشور كودتا كرد حكومت 
پادشاهي ملك ادريس را سرنگون كرد تا جمهوري سوسیالیستي را بر مردم 
لیبي تحمیل كند. قذافي در نخستین اقدام قانون اساسي لیبي را منحل كرد تا 
به زعم خود به جاي حاكمیت افراد خلق لیبي بر سرنوشت خود حاكم باشد.در 
واقع حكومت خلقي يمن، ايده آل قذافي در سال هاي مشرف به سرنگوني نظام 
با گذشت زمان و تحمیل واقعیت  ايده آل  اين  لیبي بود.هر چند كه  پادشاهي 
كمرنگ شد.قذافي با نوشتن كتاب سبز مانیفست شیوه اداره لیبي را شرح داده 

كه به زعم خود اين كتاب مبناي نظري حكومت سوم جهان است. 
سرهنگ  ذهن  در  امپريالیسم  و  كمونیسم  نفي  با  قبل  سال هاي  كه  حكومتي 
شكل گرفته بود. رفتارهاي حاكم لیبي به میزاني كه براي ديپلمات هاي خارجي 
به  كه سالها  اين كشور  مردم  براي  است  غريب  و  عجیب  در سراسر جهان 
رفتارهاي وي عادت كرده اند عادي است.اين رفتارهاي غیر متعارف در رابطه 
كه  عراق  و  ايران  جنگ  در  شده اند.  تكرار  جهان  كشورهاي  از  بسیاري  با 
بسیاري از كشورهاي عربي از جنگ تحمیلي صدام حسین، ديكتاتور عراق علیه 
كشورمان حمايت كردند قذافي تعدادي موشك اسكات B را به ايران هديه داد و 
گروهي آموزشي را براي آموزش شیوه استفاده از اين موشك ها به كشورمان 
فرستاد. اما وي پس از اعدام صدام حسین سه روز عزاي عمومي اعالم كرد. 
قذافی در سال 2003 در كنفرانس شرم الشیخ با ملك عبداهلل كه در آن زمان 
ولیعهد عربستان بود بر سر روابط رياض– واشنگتن درگیري لفظي شديدي 
پیدا كرد. بعد از اين درگیري لفظي بود كه رياض مدعي شد قذافي براي ترور 
عبداهلل برنامه ريزي كرده است.اين در حالي بود كه مدتي قبل رهبر لیبي روابط 
خود را با كشورهاي غربي با انصراف از برنامه هسته اي خود و حل مساله 

بحرانزاي الكربي عادي كرد. 
در فروردين 1388 وي در بیست و يكمین اجالس سران آفريقا ضمن خروج از 
جلسه در حالی كه رهبران عرب را غافلگیر كرده بود، خود را به عنوان »بزرگ 
حكمای عرب وشاهنشاه آفريقا وامام مسلمانان« معرفی كرد و افزود: »مقام 
اين  به نظر مي رسد  من اجازه نمی دهد در سطح ديگران باشم.« بدين سان 
رهبر آفريقايي كه در سال 2003 تأسیسات هسته اي لیبي را سوار بر كشتي به 
آمريكا فرستاد و در سال جاري حتي علیه سوئیس نیز اعالم جهاد كرد اينك 
همزمان با رياست بر اتحاديه آفريقا و نیز میزباني از سران عرب مايل است كه 
خود، رهبري جهان عرب را برعهده بگیرد و بدين خاطر روابط گرم سال هاي 

دور با جمهوري اسالمي ايران را فداي اين توهم مي كند. 

اسامه بن الدن همچنان آمریکایی ها 
را به خود مشغول کرده است 

نام اسامه بن الدن همچنان در راس تیتر رسانه های بین المللی رقاصی 
می كند . نه سال از حمله اياالت متحده به افغانستان می گذرد اما نه از 
. هنوز  او  يافتن  دستگیری آقای تروريست خبری است و نه از مرده 
كابوس مردی كه با يك اشاره جهان را زير و رو كرد و البته امريكايی ها 
 . دارد  ادامه  همچنان  كشاند  عراق  و  افغانستان  به  خود  دنبال  به  را 
كابوسی كه از جورج بوش به باراك اوباما رئیس جمهوری فعلی اياالت 
متحده به ارث رسید . هنوز بسیاری از مقام های امريكايی وقت خود را 
صرف اظهار نظر در خصوص آقای بن الدن می كنند. اين بار نوبت به 
دادستان كل اياالت متحده اريك هولدر رسید كه با قاطعیت تمام تاكید 
كند كه اسامه بن الدن در خاك آمريكا و بر اساس قوانین قضايی اين 
كشور محاكمه نخواهد شد . البته منظور آقای هولدر اين نبود كه اسامه 
در صورت دستگیری به كشور ديگری سپرده خواهد شد ، بلكه منظور 

او مرده يافتن بن الدن بود .
مجلس  اعضای  با  پرخاشگرانه  و  تند  گفت وگويی  در  هولدر،  اريك 
نمايندگان آمريكا، تروريست ها را با چارلز منسون، قاتل جمعی مقايسه 
كرد و پیش بینی كرد كه رخدادها تضمین می كند كه "ما حقوق میراندا" 

را برای جسد اسامه بن الدن قرائت كنیم، نه برای رهبر القاعده به عنوان 
يك زندانی. 

به گزارش آسوشیتدپرس، هولدر به طور قاطعانه انتقاد اعضای حزب 
جمهوری خواه زير مجموعه كمیته  تخصیص بودجه مجلس نمايندگان 
تروريست در  بر محاكمه مظنونین  مبنی  پیشنهاد وی  را كه می گويند 

دادگاه های غیر نظامی فدرال بسیار خطرناك است، رد كرد.
از سوی  اظهارات  اذعان داشت كه شنیدن برخی  دادستان كل آمريكا 
منتقدان محافظه كار مبنی بر اينكه تروريست ها از بسیاری از حقوق در 

سیستم دادگاهی محروم هستند، وی را عصبانی می كند. 
چارلز  كه  دارند  را  حقوقی  همان  دادگاه  در  تروريست ها  افزود:  وی  
منسون )فردی كه به نوع ديگری يك قاتل دسته جمعی است(دارد. اين 
به اين معنی نیست كه آنها مورد مراقبت قرار خواهند گرفت. اين بدين 
در  هولدر  شود.  رفتار  مالحظه  با  آنها  با  است  قرار  كه  نیست  معنی 
مواجهه با فشارها برای توضیح بیشتر در اين خصوص گفت: احتمال 
زنده دستگیر كردن بن الدن بی نهايت كم است. او يا بدست ما يا افراد 

خود كشته خواهد شد، بنابراين به دست ما دستگیر نخواهد شد.
بیشتر اين جلسه حول طرح متوقف شده دولت اوباما برای محاكمه خالد 
شیخ محمد، طراح اصلی حمالت 11 سپتامبر بود. سال گذشته هولدر 
اعالم كرد كه اين محاكمه در دادگاه های غیرنظامی فدرال در نیويورك 
و در نزديكی محل مركز تجارت جهانی كه در حمالت ويران شده انجام 

خواهد شد.
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آخرین نرخ های ارز بانك مرکزی

در  آمريكا  اسكناس  چاپ  و  طراحي  اداره 
 21 از  جديد  دالرهاي  انبوه  ورود  از  حالي 
آوريل به بهانه مقابله با اسكناس هاي جعلي 
آمريكا  اقدام  اين  كارشناسان  كه  داد  خبر 
از  دالر  نجات  و  بحران  از  فرار  براي  را 
اسكناس هاي  انبوه  انتشار  با  ورشكستگي 

بدون پشتوانه تحلیل مي كنند. 

اداره طراحي و چاپ اسكناس آمريكا طرح 
100 دالري  براي اسكناس هاي  جديدي را 
اين كشور تهیه كرده است كه قرار است در 
شود.  رونمايي  ارديبهشت  اول  آوريل،   21
پايگاه اينترنتي اين اداره در مورد علت ارائه 
جديد  طرح  با  دالري   100 هاي  اسكناس 
مدعي شده است: ترسیم طرح جديد براي اين 
اسكناس ها با هدف جلو ماندن از جاعالن 
اسكناس و محافظت از منافع عمومي انجام 
شده است. هر گونه طراحي جديد اسكناس 
ها پس از بررسي تهديدات موجود از سوي 
تكنیك هاي ديجیتال  از  استفاده  با  جاعالن 
اين  است  قرار  شود.  مي  انجام  سنتي  و 
در سطح  اي  گسترده  طور  به  ها  اسكناس 
دالري   100 اسكناس  شود.  منتشر  جهان 
است.  آمريكا  در  اسكناس  رقم  باالترين 
هاي  اسكناس  درصد   7 حاضر  حال  در 
اسكناس  روي  هستند.  دالري   100 آمريكا 
بنیامین  تصوير  كنوني  دالري   100 هاي 
فرانكلین دولتمرد و ديپلمات آمريكايي و در 
پشت آن تصوير تاالر استقالل طراحي شده 
است. در عین حال برخي خبرها هم حاكي 
 21 از  آمريكا  داري  كه خزانه  است  اين  از 

انتشار  به  نسبت  ارديبهشت(  )اول  آوريل 
اسكناسهاي  شامل  كه  جديد  اسكناس هاي 
مي كند.  اقدام  مي باشد،  نیز  دالري   200
ذكر  بدون  بعضًا  اسكناس ها  اين  انتشار 
كه  مي باشد  مي كنیم«  اعتماد  »به خدا  جمله 
نوزدهم  قرن  از  آمريكا  داخلي  در جنگهاي 
بود و  آمريكا  ملي  نماد و شعار همبستگي 
جهت گیري هاي  نشانگر  مي تواند  آن  حذف 
آمريكا  جامعه  سیاسي   - اجتماعي  جديد 
تازه،  دالرهاي  حجم  و  میزان  از  باشد. 
زمان ورود آن به بازار، نحوه جايگزيني با 
دالرهاي قديمي و نحوه از رده  خارج كردن 
هنوز  قديمي  دالرهاي  شدن  بي اعتبار  و 
برخي  است.  نشده  منتشر  دقیقي  اخباري 
آگاهان گفته اند كه دالرهاي جديد در میزان 
ناگهاني  و  زودي  به  و  گسترده چاپ شده 

منتشر خواهد شد. 
به عقیده برخي تحلیل گران، ركود اقتصادي 
آمريكا و كاهش ارزش دالر در مقابل ساير 
به  ناچار  را  كشور  اين  خارجي،  ارزهاي 
كه  است  كرده  اسكناس  قطعه هاي  تغییر 
در  الكترونیكي  بانكداري  پیشرفت  علي رغم 
جهان و عدم نیاز به پول نقد فیزيكي، انتشار 
اسكناس هاي جديد حاكي از وضعیت مالي 
انتشار  مي باشد.  آمريكا  اقتصاد  حاد 
مي  آمريكا  خارج  در  بزرگ  اسكناس هاي 
نامشروع  درآمدهاي  پولشويي  امر  تواند 
آمريكايیان  امنیتي  و  اطالعاتي  دستگاه هاي 
در اقدامات تروريستي و قاچاق مواد مخدر 
انتشار  خزانه داري  چه  اگر  كند.  تسهیل  را 
جعل  با  مقابله  براي  را  جديد  اسكناس هاي 

انتشار  ولي  است  كرده  ذكر  اسكناس 
مي تواند  پشتوانه  بدون  جديد  اسكناس 
تأمین مالي براي هزينه هاي هنگفت ماشین 
خاورمیانه،  در  آمريكا  اطالعاتي   - جنگي 
باشد.  جهان  نقاط  ساير  و  افغانستان 
اقدام  و  تالش  گونه  هر  با  آمريكايي ها 
شكست  دالر  هستند  درصدد  مذبوحانه اي 
ارزهاي  مقابل  در  تضعیف شده  و  خورده 
تازه  جان  و  بخشند  رونق  دوباره  را  ديگر 
اي به آن دهند و سیادات و آقايي اقتصادي 
دوباره اي به دست آورند كه ظاهراً بعید به 

نظر مي رسد. 

از نظر كارشناسان اجراي اين گونه طرح ها 
در  اوباما  پیاپي  شكست هاي  بر  سرپوشي 
ناكام در عراق  سیاست خارجي و حضور 
بحران  مهار  در  ناتواني  و  افغنستان  و 
اقتصادي داخلي و طرح هاي رفاه اجتماعي 

بي ثمر وي ارزيابي مي شود. 

نوعي  جديد  بي پشتوانه  دالرهاي  چاپ 
شده اي  تقويت  ارزهاي  از  انتقام گیري 
اقتصادهايي  رشد  با  مقابله  و  يورو  چون 
به  مي شود  پیش بیني  است.  چین  چون 
اقتصادي  برنامه هاي  شكست  دنبال 
آمريكا و ايجاد بحران گسترده  مالي كه از 
آمريكاشروع شد و تقريبًا همه اقتصادهاي 
ساخت،  متأثر  را  دنیا  مختلف  كشورهاي 
اين بار جهان با هوشیاري بیشتر در مقابل 
طرح هاي سلطه طلبانه آمريكا واكنش از خود 

نشان دهد. 

روند احیاي اقتصادي آمریکا 
احتماال طوالني خواهد بود 

»جوزف  از  نقل  به  گزارشي  در  رويترز  خبرگزاري 
جايزه  برنده  و  كلمبیا  دانشگاه  استاد  استیگلیتز« 
جمله  از  عوامل  برخي  اقتصاد،  رشته  در  نوبل  صلح 
كاهش  با  مخالفت  و  صادرات  وضعیت  اشتغال،  نرخ 
طوالني  احتمال  داليل  ترين  مهم  را  بودجه  كسري 
شدن روند احیاي اقتصادي آمريكا دانست.اين گزارش 
هاي  سیاست  از  اي  مجموعه  پیش  سال  دو  افزود: 
اقتصادي نامطلوب، مقررات آسان و پیامدهاي بسیار 
سرازيري  تندترين  در  را  آمريكا  اقتصاد  ناخوشايند، 

ركود قرار داد كه از زمان 
» ركود كبیر« )سال 1929 پس از جنگ جهاني دوم ( 
بي سابقه بود.پادزهر چنین بحراني كه از سوي همان 
افرادي كه آن را به وجود آوردند تهیه شده، تاحدودي 
اقتصاد آمريكا را از لبه پرتگاه نجات داد. استیگلیتز در 
كتاب خود موسوم به » سقوط آزاد: آمريكا، بازارهاي 
آزاد و غرق شدن اقتصاد جهاني « نوشت: روش هايي 
شده  ارائه  آمريكا  بیمار  اقتصاد  عالج  منظور  به  كه 
است، از بروز بحران هاي آينده پیشگیري نمي كنند. 
اين اقتصاد دان سابق بانك جهاني، بر ناكامي بانك ها 
در ارزيابي و مديريت ريسك تاكید دارد، به ويژه آن 
كه با استفاده از مجموعه ابزارهاي مالي بر روي چنین 
معتقد  استیگلیتز  شود.  مي  گذاشته  سرپوش  ريسكي 
تخصیص  در  همچنین  آمريكا  مالي  بازارهاي  است 
سرمايه به صورت موثري ناكام مانده اند. بخش مالي 

اين كشور در دوران رونق خود در سال 2007، 
41 درصد از سود بخش شركت ها را جذب كرده بود. 
محرك  و  ضعیف  سازوكارهاي  استیگلیتز،  اعتقاد  به 
داده  اشاعه  كشور  اين  در  را  فساد  اقتصادي،  هاي 
است. اين اقتصاد دان آمريكايي در كتاب خود نوشته 
است: اقتصاد آمريكا تا سال 2008 در شرايط سقوط 
نظام  از  انتقاد  ادعاي  كه  آمريكا  و  داشت  قرار  آزاد 
سوسیالیستي را داشت ، مجبور شد ريسك هاي بانك 
ها را بپذيرد و به شكل بي سابقه اي در بازارهاي اين 

كشور مداخله كند. 

براي فرار از بحران و نجات دالر از ورشكستگي صورت مي گیرد؛ 

ورود دالرهاي جدید آمریکا
تورم در امارات بازهم افزایش یافت 

صندوق پول عربي اعالم كرد: 
میزان تورم در كشور امارات 
نسبت  میالدي   2009 در سال 
يك  آن  از  قبل  سال  دو  به 
بر  است.  يافته  افزايش  درصد 
دوشنبه  روز  گزارش  اساس 
در  تورم  میزان  صندوق،  اين 
 2007 هاي  سال  در  امارات 
درصد   11  /5 حدود   2008 و 
همچنین   . است  شده  برآورد 
تولید  كاهش  صندوق  اين 

درصد   0  /7 با  میالدي  گذشته  سال  در  را  امارات  داخلي  ناخالص 
ناخالص  تولید  كاهش  علت  صندوق  اين  است.  كرده  اعالم  كاهش 
داخلي امارات را در اين سال كاهش بهاي نفت و بحران مالي جهاني 
سال  اين  در  امارات  در  بخش خصوصي  هاي  بدهي  است.  دانسته 
نسبت به سال 2008 نیز با 9/ 1 افزايش همراه شده و به مرز 892 
میلیارد درهم )243 میلیارد دالر( رسیده است. موازنه تجاري امارات 
در سال گذشته میالدي نیز 25 میلیارد و 800 میلیون دالر برآورد 
شده در حالیكه اين میزان در سال 2008 میالدي 63 میلیارد و 800 

میلیون دالر بوده است. 

چین بزرگ ترین خودروساز جهان 
پیشي  با  میالدي  گذشته  سال  در  چین  مي دهد  نشان  رسمي  آمار 
تبديل  جهان  در  خودرو  تولیدكننده  بزرگترين  به  آمريكا  از  گرفتن 
شده است. براساس انجمن خودروسازان چین، اين كشور در سال 
گذشته میالدي ضمن تبديل شدن به بزرگترين بازار خودرو جهان به 
بزرگ ترين خودروساز جهان نیز مبدل شد. دلیل اصلي تبديل شدن 
چین به بزرگ ترين بازار و تولیدكننده خودرو جهان در سال گذشته 
به خريداران  اين كشور  دولت  بي سابقه  اعطاي مشوقه هاي  میالدي 
چین  در  خودرو  فروش  است.  بوده  چین  در  خودرو  سازندگان  و 
دستگاه  13.64میلیون  به  46.15درصدي  رشد  با  گذشته  سال  در 
رسید. تولید خودرو اين كشور نیز با افزايش 48.3درصدي به رقم 

13.79میلیون دستگاه رسید. 
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دفتر مرکزی لندن:

قائم مقام بانك مركزي: اسكناس 10 هزار توماني 
در سال آينده وارد بازار می شود 

اقتصاد ایران زیر سایه 
اسکناس های درشت 

 بانك مركزي اسكناس هاي جديد 100 هزار ريالي را 
سال 89 در اختیار بانك ها قرار مي دهد. اين بانك هدف 
و  مبادالت  امر  در  تسهیل  را  اسكناس ها  اين  چاپ  از 
امكان خدمات رساني بیشتر شعب بانك ها به مردم و 
اصالح تركیب پولي كشور اعالم كرده است. به واقع 
از سال  درشت  اسكناس هاي  توزيع  و  چاپ  موضوع 
72 به صورت جدي در ايران مطرح شد و سال 71 پس 
از چاپ اسكناس هاي 500 و هزار توماني جديد، بانك 
مركزي درخواست خود را براي انتشار اسكناس هاي 
اما پس  داد  دارايي  به وزارت  توماني  10 هزار   ،5  ،2
2 هزار توماني  انتشار  با  80 تنها  9 سال در سال  از 
درباره  شیباني  ابراهیم  زمان  همان  در  شد.  موافقت 
وجود  ذهنیت  »اين  بود:  گفته  درشت  اسكناس هاي 
تر  درشت  اسكناس هاي  چاپ  سمت  به  بايد  كه  دارد 
امحاي  هزينه  كاهش  به  منجر  مساله  اين  زيرا  برويم 
اسكناس و تسهیل در امر مبادله مي شود.« با اين حال 
در همان زمان كارشناسان اقتصادي عرضه اسكناس 
مخالفت  آن  با  و  خوانده  زا  تورم  را  باالتر  ارزش  با 
كردند. در همین زمینه مقامات بانك مركزي در پاسخ 
به اين انتقادات عرضه اسكناس با ارزش اسمي باالتر 
به  را محدود  آن  رواني  اثرات  و  ندانسته  زا  تورم  را 
كوتاه مدت اعالم كردند. به هر حال 21 اسفند سال 85 

بانك مركزی اسكناس های 
حمید  نیز  اكنون  كرد.  توزيع  را  تومانی  هزار   5
پورمحمدی، قائم مقام بانك مركزي از چاپ اسكناس 
اين  دهد.  می  خبر  آينده  سال  در  توماني  هزار   10
مظاهری  طهماسب  كه  می شود  منتشر  درحالی  خبر 
اسكناس  توزيع  از  بعد  بانك مركزی  ؛رئیس كل وقت 
های 5 هزار تومانی چاپ اسكناس های درشت تر را 
اما يك سال بعد مديركل ريالی و  متوقف اعالم كرد. 
نشر بانك مركزی با اشاره به اين كه اين بانك سال 
گذشته پیشنهاد چاپ اسكناس 10 هزار تومانی را به 
به  توجه  با  كشور  امروز  نیاز  گفت:  بود،  داده  دولت 
شرايط اقتصادی چاپ اسكناس درشت تر است. محمد 

اسكناس  انتشار  با  كه  بود  كرده  تصريح  الهی  قدس 
های درشت نیاز به استفاده از چك و ايران چك كاهش 
اين در حالی است كه بانك مركزی با چاپ  يابد.  می 
پول  آوری چك  جمع  و  مركزی  بانك  ی  پول ها  چك 
های بانكها وجودچك پول های اين بانك را با كاربرد 
اسكناس در بانكها توزيع كرد و به تازگی نیز بعد از 
 100 های  پول  چك  تومانی  هزار   50 های  پول  چك 
هزار تومانی را نیز وارد بازار كرده است. اين در حالی 
است كه وعده چاپ چك پول های 200 هزار تومانی 
داده شده است.  بانك مركزی  از سوی مسئوالن  نیز 
اسكناس  به سمت  كشور  های  اسكناس  روند حركت 
از  بسیاری  كه  تورمی  تبعات  وجود  با  درشت  های 
نگاه  از  اند.  به میان آورده  از آن سخن  اقتصاددانان 
راستای  در  اقتصاد  وزير  بیمه  و  بانك  سابق  معاون 
زمینه سازی برای اجرای طرح حذف صفر از پول ملی 
بايد اجرايی شود و بانك مركزی با گذشت چند سال 
از وعده چاپ اسكناس 10 هزار تومانی در سال آتی 
برنامه  درباره  پورمحمدی  حمید  شد.  خواهد  محقق 
ايلنا می  به   89 ملي در سال  پول  از  حذف سه صفر 
گويد: اعتقاد ما براين است كه بايد صفرها حذف شود، 
اما قبل از آن بايد بانك مركزي تورم را در پايین ترين 
را  و صفرها  باشد  باال  تورم  اگر  دارد،  نگه  حد خود 
برمي گرديم.  قبل  حالت  به  مدتي  از  بعد  كنیم  حذف 
پورمحمدي با اشاره به اينكه عنوان اين پروژه حذف 
سه صفر نیست بلكه رفرم پولي نام دارد، يادآور شد: 
شايد كار مناسب اين باشد كه به عنوان كار كوتاه مدت 
اسكناس درشت تر چاپ كنیم تا اين اصالح به تدريج 
اسكناس  چاپ  بنابراين  كرد:  تاكید  او  بگیرد.  صورت 
و  است  مركزي  بانك  توصیه  میان مدت  در  درشت تر 
هزار   10 اسكناس  آينده  سال  بتوانیم  كه  امیدواريم 
توماني را به مردم بدهیم و زمینه را براي حذف سه 

صفر فراهم كنیم. 
چاپ و انتشار اسكناس های درشت موضوعی مناقشه 

برانگیز در اقتصاد ايران 
وضعیت  به  نسبت  اسكناس ها  ترين  درشت  از  يكي 
پولي ايران در پیش از انقالب ايران چاپ شد. اسكناس 
و  داشت  بااليي  بسیار  ارزش  زمان  آن  توماني  هزار 
هر  به  داشت.  رواج  اسكناس  اين  نیز  انقالب  از  پس 
حال مساله اين است كه بعضي اقتصاددانان رواج و 
چاپ اسكناس هاي درشت را باعث ايجاد جو رواني و 
افزايش تورم مي دانند. از سوي ديگر آنها معتقدند چاپ 
اين اسكناس ها موجب كاهش ارزش پول ملي در برابر 

پول هاي خارجي و متعاقبا افزايش تورم مي شود. 
با اين حال موافقین چاپ اسكناس هاي درشت مي گويند 
اثرات  تنها  نه  باالتر  اسمي  ارزش  با  اسكناس  چاپ 
مذكور را ندارد بلكه اثرات مثبتي را نیز در پي خواهد 
داشت چرا كه آنچه سبب بروز تورم مي شود افزايش 
نقدينگي در اقتصاد است نه افزايش حجم اسكناس. به 

عقیده آنها اسكناس در واقع به عنوان 
مبادالت  كننده  تسهیل  و  پرداخت  براي  وسیله اي 
روزمره به كار گرفته مي شود و عمال تورم زا نیست. 
با اين حال يكي از مهمترين توجیهات مسئوالن بانك 
درشت  اسكناس هاي  انتشار  درباره  ايران  مركزي 
مدير  گفته  به  است.  اسكناس  انتشار  هزينه  كاهش 
ريالي بانك مركزي هزينه تولید هر برگ اسكناس 10 
ريال   299 تا  رقم  اين  و  است  ريال   91 حدود  ريالي 

براي اسكناس 
اگر  ترتیب  بدين  كه  مي يابد  افزايش  توماني  هزار   2
 20 حدود  را  ايران  در  اسكناس  چاپ  متوسط  هزينه 
تومان در نظر بگیريم مي بینیم كه با وجود 7 /6 میلیارد 
اسكناس ها  اين  انتشار  ايران هزينه  در  اسكناس  برگ 
حالي  در  اين  است.  تومان  میلیارد   13/  4 حدود  در 
است كه با افزايش ارزش اسمي هر اسكناس مثاًل از 
5 هزار توماني به واسطه افزايش هزينه هاي  هزار به 
امنیتي هزينه انتشار اين اسكناس ها افزايش مي يابد اما 
از سوي ديگر به دلیل افزايش رقم آنها بانك مركزي 
از  انتشار پول تعداد كمتري  به واسطه محدوديت در 
آن را منتشر خواهد كرد. با اين حال اگر حضور اين 
اسكناس هاي  شدن  خارج  رده  از  موجب  اسكناس ها 
افزايش  باعث  است  ممكن  مساله  اين  بشوند  ريز 
تاكسي  و  نان  مانند  قیمت  كم  اقالم  از  بعضي  قیمت 
مدتي  از  پس  كه  چرا  شود  مترو  و  اتوبوس  بلیت  و 
نیازها  اين  به  پرداخت  براي  ريز  اسكناس هاي  ديگر 
از  يكي  كه  است  ذكر  شايان  داشت.  نخواهد  وجود 
درشت  اسكناس هاي  چاپ  براي  مركزي  بانك  اهداف 
همین امر است. مديرعامل ريالي و نشر بانك مركزي 
ايران در اين باره مي گويد در حال حاضر 7 /6 میلیارد 
برگ اسكناس در ايران وجود دارد كه يك میلیارد و 
400 میلیون برگ از اين تعداد در رديف اسكناس هاي 

فرسوده قرار 
هر  متوسط  عمر  كه  است  حالي  در  اين  اند.  گرفته 
اسكناس در ايران حدود 5 سال بوده و در حال حاضر 

20 درصد اسكناس هاي ايران نیز فرسوده هستند. 

اعتصاب ها، آینده اقتصاد 
انگلیس را تهدید مي کند 
طرح  به  اشاره  با  انگلیس  ونقل  حمل  وزير 
اين كشور،  اعتصاب كاركنان شركت هاي هوايي 
اين مسئله را تهديدي براي آينده اقتصادي كشور 
دانست. آندرو آدونیس با اشاره به اينكه طي چند 
شركت هاي  كاركنان  اعتصاب هاي  گذشته  ماه 
است،  شده  شركت ها  اين  زيان  باعث  هوايي 
شركت هاي  آينده  اعتصاب ها  اين  كرد:  تصريح 
با  آدونیس  مي كند.  تهديد  را  انگلیس  هواپیمايي 
بر  ضربه  بر  عالوه  اعتصاب ها  اينكه  بر  تاكید 
شركت هاي اقتصادي مي تواند براي مسافران نیز 
دردسر ساز باشد، تاكید كرد: اعتصاب به اقتصاد 
از مشاغل خاص را در  ضربه مي زند و برخي 
اين شركت ها تهديد مي كند. در پي طرح اعتصاب 
اين  مديران  ايرويز  بیريتیس  شركت  كاركنان 
كاركنان  اتحاديه  از  با كمك چند واسطه  شركت 
اعتصاب  وقوع  از  مانع  تا  خواستند  شركت  اين 

شوند. 

طرح جدید سناي آمریکا 
براي تحریم چین 

بیكاري  فشار  افزايش  با  كه  آمريكايي  هاي  سناتور 
قانوني  تدوين  حال  در  هستند  روبرو  كشور  اين  در 
ضد  بر  اقتصادي  و  تجاري  هاي  تحريم  اعمال  براي 
اساس  بر  پرس،  آسوشیتد  گزارش  به  هستند.  چین 
اين قانون اگر چین ارزش يوان خود را افزايش ندهد 
بر  را  تجاري  و  اقتصادي  آمريكا جريمه هاي سنگین 
حمايت  مورد  قانون  اين  كرد.  خواهد  اعمال  پكن  ضد 
هر دو حزب سیاسي آمريكا قرار گرفته و در آن هر 
ارز محكوم  نرخ  براي دستكاري در  گونه تالش چین 

شده است .
 سناتورهاي آمريكايي دولت چین را به دستكاري در 
ارزش يوان متهم مي كنند و بر اين باورند كه اين اقدام 
پكن موجب گسترش تجارت ناعادالنه در سطح جهان 
شده است و شركتهاي آمريكايي و اروپايي به شدت از 
اين مساله متضرر شده اند. ون ژيابائو نخست وزير 
چین هر گونه فشار خارجي براي افزايش ارزش يوان 
و اصالح سیاست هاي ارزي چین را به شدت رد كرد .

 چاك شومر سناتور دموكرات آمريكايي در اين باره 
گويد  به صراحت مي  ، وقتي نخست وزير چین  گفت 
و  كرد  نخواهد  تغییر  كشور  اين  ارزي  سیاست هاي 
ارزش يوان تثبیت خواهد شد بنابراين راهي نداريم جز 
 . كنیم  اين كار وادار و مجبور  انجام  به  را  پكن  اينكه 
آمريكا براي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بیكاري چاره 
چین  ناعادالنه  ارزي  سیاست هاي  با  مبارزه  جز  اي 
ندارد. 130 سناتور آمريكايي نیز در نامه اي خطاب به 
تیموتي گیتنر وزير دارايي خواستار اتخاذ تدابیر الزم 
تجاري  با سیاست هاي  و شديد  برخورد سخت  براي 
تاثیرات  است،  آمده  نامه  اين  در  ارزي چین شدند.  و 
منفي اقدامات دولت چین در دستكاري ارزش يوان بر 
اقتصاد آمريكا به خوبي قابل مشاهده است و مقام هاي 
نوع  اين  با  بايد  آمريكا  بازرگاني  و  دارايي  وزارت 

سیاست هاي غلط چین مقابله كنند. 

اتحاد میلیاردرها علیه صنایع 
دخاني جهان 

دو میلیاردر جهان علیه صنايع دخاني با يكديگر 
شركت  بنیانگذار  گیتس،  بیل   شده اند.  متحد 
شهردار  بلومبرگ،  مايكل  و  مايكروسافت 
 500 سرمايه گذاري  با  دارند  قصد  نیويورك 
دخانیات  مصرف  كاهش  روي  دالري  میلیون 
اين  كنند.  كار  هند  و  چین  مانند  كشورهايي  در 
سرمايه گذاري شامل تالش براي كاهش مصرف 
سیگار در كشورهاي آفريقايي نیز مي شود. اين 
دخاني  صنايع  البي هاي  كه  است  شرايطي  در 
البي هاي  جزو  جهان  كشورهاي  از  بسیاري  در 
قدرتمند به شمار رفته و همواره اين البي ها باعث 
از  بسیاري  در  قوانین ضددخاني  نشدن  اجرايي 
پنج  به  نزديك  جهان شده اند. ساالنه  كشورهاي 
میلیون در سراسر جهان در اثر مصرف دخانیات 

جان خود را از دست مي دهند.
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گفتگوی اختصاصی با امیر محمد طاهريان كارگردان و 

بازيگر در لندن

خواستم حقایق رویای 
مهاجرت را نشان دهم

گفتگو: فرشته كديور

امیرمحمد طاهریان، کارگردان و بازیگر جوان 2۵ ساله 
دلیل  به  کودکی  دوران  از  است.  لندن  ساکن  ایرانی، 
شغل پدرش )تهیه کننده و کارگردان سینما(؛ همواره با 
هنرمندان و فعاالن این عرصه مالقات و ارتباط نزدیک 
داشته و پیش زمینه ای می شود که امیر محمد عالقمند 

شده و او نیز به عالم سینما و هنرهفتم روی آورد. 

انگلستان  به  اش  خانواده  همراه  به  تحصیل  ادامه  برای  ده سالگی  در سن 
مهاجرت می كند و دوره های تحصیلی را در لندن و در رشته كارگردانی 
از دانشگاه )LFS( به پايان می رساند. او نخستین تجربه های بازيگری را 
از سن 16 سالگی آغاز می كند. اين كارگردان جوان، در دوران تحصیل نیز 
فیلم های كوتاهی می سازد. از جمله شانزده فیلم كوتاه و يك فیلم بلند با 
نام »سبقت ممنوع« كه در كارنامه هنری او به چشم می خورد. همچنین فیلم 
كوتاهی به نام )Sex change( كه اين فیلم توانست به جشنواره فیلم لندن راه 

يابد و برنده جايزه بهترين موضوع فیلم شد. 
الی   19 سنین  از  بازيگری،  و  كارگردانی  بر  عالوه  طاهريان،  امیرمحمد 
)هاكوپیان( و چه در  ايران  تبلیغات چه در  و  دنیای مدلینگ  24 سالگی در 
انگلستان، فعالیت داشته است. اين بازيگر توانا اخیرا در ايران نیز در چند فیلم 
به ايفای نقش پرداخته است كه تا زمان اكران از ارائه اطالعات آنها معذوريم. 
هم اكنون سريال جديدی را با محتوای مسائل فرهنگی و اجتماعی ايرانیان 
در دست تهیه و تولید دارد كه به منظور آشنايی بیشتر شما خوانندگان عزيز 
با او و فعالیت هايش، مصاحبه ای ترتیب داده ايم كه در ادامه خواهید خواند.
آقای طاهريان از نخستین فیلم بلندتان يعنی »سبقت ممنوع« برايمان بگوئید؟

اين فیلم در دو قسمت مجزا؛ برداشت هايی در ايران و صحنه هايی هم در 
لندن ساخته شده است. اكنون مرحله دريافت مجوز پخش )اكران( را پشت 
سر گذاشته و مراحل اديتش نیز به پايان رسیده و برای بازبینی مجدد توسط 
وزارت ارشاد در حال آماده شدن است. در برخی از صحنه های فیلمبرداری 
شده در لندن؛ مواردی وجود دارد كه از نظر قوانین و رعايت برخی موازين 
بايد اصالح می شد كه البته بیشتر به صحنه هايی مربوط می شود كه در 
بسیاری  در  فیلم  قديمی  تبلیغ  اند.  شده  گرفته  خیابان  مثل  عمومی  نماهای 
از وب سايتهای اينترنتی موجود است و تبلیغ جديدش به زودی به نمايش 

گذاشته می شود.
زمزمه هايی شنیده می شد كه اين فیلم در نوروز امسال اكران خواهد شد؛ 

آيا حقیقت دارد؟

در حقیقت با مجوزی كه برای اكران گرفته شده بود؛ پیش بینی می شد كه 
در نوروز به روی پرده برود. اما به دلیل انجام برخی موارد اصالحی، تهیه 
در  ممنوع«  »سبقت  كه  ديد  مناسب  روش،  نیك  نورالدين  آقای  فیلم،  كننده 

موقعیت بهتر و همزمان با اكران برخی فیلم های ديگر؛ نمايش داده شود. 
موضوع اصلی و محتوای كلی فیلم »سبقت ممنوع«، چیست؟

محور اصلی فیلم، مسائل ايرانیان مهاجر است. ايرانیانی كه بدون هیچ برنامه 
كه  روياهايی  براساس  و  بیشتر  آزادی  يافتن  دلیل  به  تنها  و هدف خاصی 
از خارج دارند )ناشی از تبلیغات رسانه ای(؛ راهی كشورهای اروپائی می 
شوند. فیلم زندگی اينگونه افراد را از هر قشری اعم از ثروتمند يا فقیر كه پا 
به سوی مرزهای خارجی می گذارند، را دنبال می كند. مشكالت و سختی 
هايی كه با آنها دست و پنجه نرم می كنند را به تصوير می كشد. فیلم تالش 
دارد؛ واقعیت های موجود را در مقابل چشمان مخاطبان قرار دهد و تفكرات 
و اذهان آنها را روشن تر سازد. »سبقت ممنوع«، سعی نموده تا با پرهیز 
از هرگونه تعصب و غرض ورزی و دور از هرگونه جهت گیری سیاسی يا 
فرهنگی، تنها حقايق را روی صفحه ترازو گذاشته تا بینندگان در مورد آنها 

قضاوت نمايند.
آيا در اين فیلم از هنرپیشه های حرفه ای هم استفاده شده است؟

بله عالوه بر خودم در اين فیلم هنرپیشه های حرفه ای همانند حسام نواب 
صفوی، افسانه پاكرو، رضا رويگری، پوراندخت مهیمن  حضور داشتند.

بازيگران غیر حرفه ای چطور؟
در فیلم نقش هايی بود كه لزوما چهره های ناشناس بايد آنها را به عهده 
می گرفتند چرا كه باور پذيری و موفقیت برخی از كاراكترها چنان بود كه 
بايد از بازی اين دست، بازيگران استفاده می شد. اگر بخواهم از آنها نام 
ببرم می توانم لیلی الهوتی، ايمان مهاجری، فرهاد جعفری و برخی ديگر 

را مثال بزنم.
انتخاب كرديد و چرا كشور  فیلم  لوكیشن  به عنوان  را  لندن  به چه علت  

ديگری را در نظر نگرفتید؟
لندن شهری پرآوازه كه در واقع از بسیاری جهات، نوعی ابرقدرت به شمار 
می آيد. طبق بررسی ها و مشاوره هايی كه با ايرانیان داشتیم، به اين نتیجه 
رسیديم كه لندن از اولین نقاطی است كه به دلیل جذابیت های گوناگونش؛ 
انتخاب اول ايرانیان است. بنابراين ما هم مناسب ديديم كه لندن را برای 

لوكیشن فیلم در نظر بگیريم.
آقای طاهريان با توجه به اينكه از سن ده سالگی از ايران خارج شديد و 
دوران نوجوانی و جوانی را در انگلیس سپری كرديد؛ چگونه توانستید با 
مسائل فرهنگی و اجتماعی كه در ايران می گذرد، ارتباط برقرار كنید و حتی 

در مورد آنها فیلم بسازيد؟
درست است كه من در سن كم برای ادامه تحصیل از ايران خارج شدم، 
اما اين به منزله ترك كردن همیشگی وطن نبود. من همیشه عاشق ايران 
بوده ام. همیشه ارتباطم را با كشورم حفظ كرده ام و هر ساله به ايران 
از فرهنگ و مسائل اجتماعی  می رفتم و دوستان زيادی دارم و هیچگاه 
كشورم دور نبودم. حتی در لندن در محیط های ايرانی حضور داشته ام. 
حرف ها و درد دل های بسیاری از هموطنانم را شنیده ام. با مشكالت آنها 
آشنايی دارم. با افكار و عقايد ايرانیان داخل كشورم هم بیگانگی ندارم. اما 
در جريان اين روابط به اين نتیجه رسیده ام كه نوعی تضاد میان عقايد 
آنها و واقعیت های زندگی در خارج از كشور وجود دارد. بنابراين همیشه 
در ذهنم بود كه روزی بتوانم پرده از اين تفاوت ها بردارم و حقايقی را كه 
از دور نمی توانستند، شاهدش باشند را برايشان آشكار كنم. اين را نوعی 

خدمت می دانم.
در حال حاضر چه كاری در دست اجرا داريد؟

كار جديدی كه من كارگردانی می كنم سريالی است محصول گروه »فرهنگ 
و خانواده لندن« در هشت داستان و پانزده قسمت كه پس از آماده سازی، 

از شبكه جهانی )TV Persia( كه شبكه پربیننده ای در ايران نیز است، به 
به مشكالت و  اين سريال  قیاسی پخش خواهد شد.  آقای خشايار  مديريت 
معضالتی می پردازد كه خانواده های ايرانی در هر كجای دنیا به نوعی با 
آنها روبرو هستند و راه حل های رفع آنها نیز مطرح می شود. محور داستان 
يك مشاور خانواده است كه داستانهای افرادی كه برای مشاوره به نزدش 
می آيند به صورت فالش بك هايی به تصوير كشیده می شود و بیننده به 
راحتی با داستان ارتباط برقرار می كند چرا كه تمامی اين مسائل به خوبی 

برای خانواده های ايرانی ملموس است.
آيا مسائل و مشكالت مطرح شده در اين سريال، تنها ايرانیان خارج از كشور 

را در بر می گیرد؟
نه اينطور نیست. با توجه به اينكه اين سريال هیچگونه جهت گیری مذهبی 
و سیاسی ندارد و برای اولین بار است كه يك كار فرهنگی و اجتماعی با 
اين محتوا در لندن ساخته می شود و در سراسر دنیا پخش خواهد شد در 
را  آن  ايرانی  خانواده  هر  حتما  كه  است  مسائلی  داستانها،  نتیجه مضمون 
تجربه كرده و يا با آن مواجه است؛ بنابراين نمی تواند خاص ايرانیان خارج 

نشین باشد.
علت ساختش در لندن به اين خاطر است كه آزادی عمل بیشتری نسبت به 
مطرح كردن برخی از مسائل با توجه به محدوديتها در ايران، داريم و بسط 
... كه در  دادن موضوعاتی از قبیل اعتیاد، دختران فراری، طالق، خیانت و 
واقع مواردی است كه در هر جامعه ای به گونه ای وجود دارد، خب در اينجا 
پرداختن و نمايش دادن آنها در قالب داستان و ارائه راه حل های كاربردی، 

بسیار سهل تر و مثمر ثمرتر خواهد بود.
تعريف شما از يك سوپراستار چیست؟

بازی  خوب،  چهره  كه  نیست  شخصی  فقط  سوپراستار  يك  من  نظر  به 
تاثیرگذار و يا شهرت میان مردم داشته باشد؛ بلكه  در كنار همه اينها، يك 
سوپراستار بايد اخالق و روحیه عمل به وظايفی داشته باشد كه نسبت به 
جامعه اش دارد. تنها جلوی دوربین عالی بودن، معنا ندارد بلكه بايد پشت 
دوربین هم بدين گونه باشد تا الگويی واقعی برای جامعه اش باشد. كسانی 
واقعا ستاره اند كه صرف هنرمند بودن در هر زمینه هنری، بتوانند در اوقات 
ديگر هم وقتشان را صرف خدمت به جامعه و يا فعالیت هايی كه نتیجه اش 

به جامعه باز می گردد، نمايند. 
سوپراستار مرد دنیای بازيگری در ايران را چه كسی می دانید؟

؛ اول خودم(. من آقای محمدرضا گلراز را به عنوان سوپراستار  )با خنده 
سینمای ايران می شناسم نه به اين دلیل كه دوست نزديكم است بلكه از هر 

نظری من واقعا به او اعتقاد دارم.
و سوپراستار زن؟

خانم مهناز افشار. او برای هنرمندانی كه واقعا استعداد بازيگری دارند اما 
نیاز دارند كه كسی آنها را حمايت كند؛ تالش می كند.

كارگردان مورد عالقه؟
آقای ايرج قادری كه در واقع استاد من هستند و آقای فريدون جیرانی.

فیلم مورد عالقه ايرانی و خارجی؟
 Seven خارجی:  فیلم  و  كیمیايی  مسعود  آقای  از  اعتراض  ايرانی:  فیلم 

pounds
آيا عالقمندی و فعالیت های جانبی  بازيگری،  از حرفه كارگردانی و  جدای 

ديگری هم داريد؟
اتفاق يكی از دوستان روسی ام؛ در استديوئی مشغول  در حال حاضر به 
نیاز  اين  اينجا،  كارهای ضبط موزيك ويدئو هستیم. احساس كردم كه در 
وجود دارد كه موزيك ويدئوهايی با كیفیت مطلوب تر تهیه و به بازار عرضه 
در  را  خانوادگی(  و  قديمی  دوستان  )از  آقای ستار  ويدئوی  موزيك  شود. 
دست تهیه دارم. از فعالیت های جانبی ديگر می توانم به ورزش خصوصا 

بدن سازی اشاره كنم. به عكاسی هم عالقمندم.
آقای طاهريان اگر كسی از شما بپرسد كه چگونه می تواند هنرپیشه شود؛ 

چه پاسخی به او می دهید؟
شد.  پرسیده  من  از  سوال  اين  بارها  و  بارها  پرسیديد.  جايی  به  سوال 
گرايش  آن  به  كسی  هر  كه  دارد  هايی  جذابیت  شدن،  مشهور  و  بازيگری 
پیدا می كند. بايد بگويم كه يكسری واقعیت ها در عالم هنر و يا هر حرفه 
ای وجود دارد كه نمی شود از آنها چشم پوشی كرد. به عنوان مثال شما 
هرچقدر انسان تحصیل كرده، زيبا و يا فتوژنیكی برای بازيگری باشید؛ تا 
زمانی كه ارتباطات الزم در اين عرصه را نداشته باشید، حتی فرصت ارائه 
هنر خود را هم نخواهید يافت. من خودم از طريق پدرم كه در حال حاضر در 
آبگینه فیلم فعالیت دارد؛ توانستم با عالقمندی و حمايت های او به اين عرصه 
راه پیدا كنم كه البته من خود بازيگری را به عنوان حرفه دوم می پسندم و به 
كارگردانی بیشتر عالقمندم. اگر افراد با استعداد و عالقمندی به من مراجعه 
كنند تا جايی كه بتوانم حمايت شان می كنم و در كارهايم از آنها استفاده 
می كنم. اما به درستی نمی توانم بگويم كه از كدام راه سريع تر و بهتر می 
توانند، معروف شوند و به شهرت دست يابند. اما در مورد خودم تجربه ثابت 

كرده كه پشتكار و عالقه و در كنارش داشتن رابطه، حرف اول را می زند.
با تشكر از وقتی كه در اختیارمان قرار داديد موفق باشید و پیشاپیش سال 

نو بر شما مبارك.
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کیت وینسلت و سام مندس پس از 
هفت سال از هم جدا شدند

اعالم  دوشنبه  روز  فیلمسازش  همسر  و  اسكار  برنده  بازيگر 
كردند پس از هفت سال ازدواج اوايل سال جاری میالدی از هم 

جدا شدند. 
كیت  جدايی  بیانیه ای  در  لندن  حقوقی  موسسه  از  شیلینگ  كیت 
وينسلت و سام مندس را »كامال دوستانه و بر اساس توافق دو  

طرف« دانست. 
اين ازدواج دوم كیت وينسلت 34 ساله بود كه سال 2008 برای 
برنده  »كتابخوان«  فیلم  در  تاريك  گذشته  با  زنی  نقش  در  بازی 

اسكار بهترين بازيگر زن شد. 
وينسلت سال 2001 پس از سه سال از جیم تريپلتن همسر اول 
خود كه دستیار كارگردان است، جدا شد. او سال 2008 در فیلم 
»جاده روولوشنری« به كارگردانی سام مندس نقش آفرينی كرد و 

به خاطر آن برنده جايزه گلدن گلوب شد. 
44 ساله كه مانند وينسلت بريتانیايی است، هم به خاطر  مندس 
»زيبايی  برای  او  دارد.  شهرت  خود  سینمايی  و  نمايشی  آثار 
آمريكايی« )1999( كه اولین تجربه سینمايی اش بود اسكار بهترين 

كارگردانی را دريافت كرد. 
ناظران  باعث شگفتی  از آن جهت  خبر جدايی وينسلت و مندس 
آنها  تاكنون خبری درباره مشكالت خانوادگی  كه  هالیوود شده 
در مطبوعات و رسانه ها منتشر نشده بود. با اين حال، وينسلت 
82 كه هفتم مارس برگزار شد،  در مراسم اعطای جوايز اسكار 

تنها شركت كرد. 
آنها سال 2003 ازدواج كردند و يك پسر دارند. وينسلت از ازدواج 
اول خود صاحب دختری 9 ساله بنام میا است. او سال 1997 با 
بازی در فیلم »تايتانیك« در كنار لئوناردو دی كاپريو به شهرت 

رسید. 
او و دی كاپريو در فیلم »جاده روولوشنری« هم همبازی شدند. 
وينسلت برای فیلم های »حس و حساسیت«، »تايتانیك«، »آيريس«، 
»درخشش ابدی ذهن پاك« و »بچه های كوچك« نیز نامزد اسكار 

بوده است. 
»جاده رو به تباهی«، »تفنگدار دريايی« و »دست به كار شويم« از 
ديگر فیلم های مندس است كه قرار است بیست و سومین فیلم از 

مجموعه سینمايی جیمز باند را كارگردانی كند.

یك بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش 
مارتین لوتر کینگ برگزیده شد

امسال خوش  پرشس"  لی دنیلز فیلمساز سیاهپوست آمريكايی كه با فیلم " 
درخشید يك بازيگر انگلیسی را برای بازی در نقش مارتین لوتر كینگ برگزيد. 
دنیلز هم اكنون مراحل پیش تولید فیلم "سلما" را پشت سر می گذارد."سلما" 
لوتر كینگ قهرمان جنبش مدنی  به زندگی پر فراز ونشیب و كوتاه مارتین 

سیاهان آمريكا می پردازد. 
طلوع در خورشید"  ديويد اويه لوو بازيگر انگلیسی كه اخیرا در فیلم های " 
و "داستان های سرخ" جورج لوكاس به ايفای نقش پرداخته ، از سوی دنیلز 

برای بازی در نقش لوتر كینگ برگزيده شده است. 

هیو جكمن نیز نقش رئیس پلیس نژاد پرست شهر سلمای ايالت آالباما محل 
دارد.  عهده  بر  را   1965 سال  در  كینگ  لوتر  تاريخی  سخنرانی  برگزاری 
استوديوی انگلیسی "پاته" تهیه كنندگی اين پروژه را به صورت اشتراكی و 

با جمع اوری سرمايه از منابع گوناگون تقبل كرده است.نخستین فیلم دنیلز 

يعنی "پرشس" نیز با مشكل عدم تامین بودجه مواجه بود.تا اين كه در نهايت 
يك زوج ثروتمند اهل كلورادو بودجه تولید فیلم را تقبل كردند و "پرشس" 

هفته گذشته برنده دو جايزه اسكار شد.

معرفی همبازی های »جانی دپ« 
و»جولی« در پروژه ی سینمایی »توریست«

با پیوستن »پل بتانی« 
و»ريوفیوز سويل« به 
بازيگرانی  فهرست 
»جانی دپ«  چون 
در  جولی«  و»آنجلینا 
فیلم  اين  »توريست«، 
بازيگرانش  فهرست 
كرد.  تكمیل  را 
پروژه  فیلمبرداری 

»توريست« از ماه پیش در شهر ونیز كشور ايتالیا آغاز شده است. 
بنابراعالم ورايتی، »فلوريان هنكل فون دونر سمارك« كارگردانی 

اين تريلر رومانتیك را برعهده دارد.
با همكاری »گراهام كینگ« و  فیلمز«  فیلمسازی »جی كی   شركت 
»تیم هدينگتون« تهیه و تولید اين پروژه را برعهده خواهد داشت. 
فیلمنامه ی »توريست« توسط »كريستوفرمك كواری« و »جعفری 
نچمانوف« به نگارش درآمده است. اين درام پرهیجان بازسازی 
زيمر«  »آنتونی  توسط   2005 سال  در  كه  است  فرانسوی  فیلمی 

كارگردانی شد.
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استفاده از آیفون در 
مایکروسافت
 جریمه دارد 

دنیای  مايكروسافت در  و  رقابت گوگل 
اما  نیست  امروز  و  ديروز  مسئله   IT
گويا شركت مايكروسافت تصمیم گرفته 
رقابت  وارد  سايبر  های  غول  تمام  با 
شركت  اين  كاركنان  كه  آنجا  تا  بشود 
محصوالت  از  يك  هیچ  ندارند  اجازه 
رقیب را داشته باشند. برای كسانی كه 
سخت  كنند  می  كار  فناوری  زمینه  در 
جديد  محصوالت  از  بتوانند  كه  است 
اگر  حتی  كنند  پوشی  پیشرفته چشم  و 
باشد.  بزرگترين دشمن شان  به  متعلق 
انگیز  وسوسه  محصوالت  اين  از  يكی 

گوشی آيفون اپل است. 
موفقیت آيفون داغ ننگی است بر پیشانی 
مديران مايكروسافت؛ چرا كه تالش هاي 
تلفن  زمینه  در  رقابت  براي  اين شركت 
همراه در سال هاي اخیر مثمر ثمر نبوده. 
داده  افزايش  را  حساسیت ها  آنچه  اما 
از  بسیاري  كه  است  عالقه اي  و  شور 
اين  براي  مايكروسافت  خود  كارمندان 

دستگاه نشان مي دهند. 
ارشد  مديران  برآوردهاي  اساس  بر 
كاربر  هزار   10 حدود  مايكروسافت، 
سیستم  به  گذشته  سال  در  آيفون 
ايمیل كارمندان مايكروسافت دسترسي 
 10 حدود  با  مذكور  آمار  كه  داشته اند 
درصد از نیروي كار جهاني اين شركت 

برابر است. 
اما در برابر در شركت رقیب همه چیز 
به  اپل  كارمندان  است.  ديگر  نوعی  به 
زيادی  عالقه  شركتشان  همراه  تلفن 

دارند. 
بحث هايي  آيفون  از  كارمندان  استفاده 
شركت  اين  مديران  میان  در  نیز  را 
اما  است...  داشته  پي  در  نرم افزاري 
از  نشانه اي  به عنوان  كه  اقدامي  در 
شد،  تعبیر  آيفون  از  استفاده  با  مقابله 
 2009 سال  اوايل  در  مايكروسافت 
سیاست تلفن همراه اين شركت را اصالح 
كرد تا تنها هزينه خدمات كارمنداني را 
ويندوز موبايل  تلفن هاي  از  كه  بپردازد 
استفاده مي كنند. طبق ادعاي اين شركت 
از  بخشي  در  مذكور  اقدام  نرم افزاري، 
هزينه ها  كاهش  براي  گسترده  تغییرات 

انجام گرفت. 
براي  مايكروسافت  كارمندان  از  برخي 
زحمت  به  را  خود  آيفون  كردن  پنهان 
رتبه  باال  كارمندان  اما  مي اندازند، 
آشكارا از اين دستگاه استفاده مي كنند؛ 
برخي نیز آنها را از چشم مديران ارشد 

دور نگه مي دارند. 
16 مارس 2010 

موز سالحی قدرتمند 
در مبارزه با ایدز 

دانشمندان می گويند ماده ای شیمیايی 
در موز وجود دارد كه احتمال می رود 
سالحی قدرتمند برای مقابله با ويروس 

HIV باشد. محققان 
به  كه  گیاهی  پروتئین  گويند  می 
می  يافت  موز  در  طبیعی  طور 
ضد  داروی  دو  اندازه  به  شود، 
در  حاضر  حال  در  كه   HIV
مهار  در  است،  آزمايش  دست 
بدن  در  ويروس  اين  گسترش 

انسان موثر است.محققان می گويند كه 
كشف جديد آنها ممكن است نهايتا منجر 

به تولید میكروبیسیدهای ارزان 
روزافزون  گسترش  تری شود.با  قیمت 
خصوص  به  ايدز  بیماری  به  مبتاليان 
های  به سالح  دستیابی  آفريقا  قاره  در 
 HIV ويروس  با  جنگیدن  برای  جديد 
نفر  هر  ازای  است.در  ضروری  امری 
ايدز  ويروس  ضد  حیاتی  داروهای  كه 
به  نفر  دو  از  بیش  كند،  می  دريافت  را 

حامالن اين ويروس اضافه می شود. 
حوزه  در  مطالعه  گويند  می  محققان 
است  هايی  حوزه  جمله  از  لسیتین ها 
نتیجه  به  منجر  دهند  می  احتمال  كه 
ايدز شود.  درمان  زمینه  در  مثبت  های 
از  استفاده  مزايای  بزرگترين  از  يكی 
لسیتین اين است كه اين ماده شیمیايی 
HIV را مهار و احتمال  تكثیر ويروس 
مقاومتر شدن آن در برابر درمان های 
های  ماده  دهد.  می  كاهش  را  موجود 
شیمیايی كه در گیاهان يافت می شود، 
به طور موثری جلوی گسترش عفونت 
را می گیرد. محققان می گويند لسیتین ها 
اين كار را با غلبه بر HIV و جلوگیری 
از ادغام اين ويروس با سلول انجام می 
دهند.با اين كه سال ها طول خواهد كشید 
كه نتیجه اين تحقیق روی بیماران مورد 
می گويند  محققان  بگیرد،  قرار  آزمايش 
حدودی  تا  كه  میكروبیسیدی  حتی 
بسیاری  جان  است  ممكن  است  موثر 
اگر  آنها  تخمین  به  بنا  دهد.  نجات  را 
افراد  از  درصد  بیست  سال،  سه  برای 
را با میكروبیسدی كه با پروتئین گیاهی 
تولید شده و فقط شصت درصد كارايی 
از آلودگی  داد،  دارد، تحت درمان قرار 
ويروس  اين  به  نفر  میلیون  نیم  و  دو 

جلوگیری شده است. 
15 مارس 2010 

سفارش اعضای 
جدید بدن 

می تواند  بنیادی  سلولهای  با  درمان 
می توانند  سلولها  اين  بیافريند.  معجزه    
برای  سالمی  جايگزين 
آسیب ديده  يا  بیمار  ارگان های 
قلب  آزمايشگاه  مدير  باشند. 
 وعروق انستیتوی ملی بهداری 
اين  عملی  مشكالت  از  آمريكا 
مانفرد  دكتر  می گويد.  كار 
آلمان  از   1996 سال  در  بوم 
وی  كرد.  مهاجرت  آمريكا  به 
طبابت،  جای  به  سال هاست 
تحقیقات  آزمايشگاه های  در 
بوم  دكتر  است.  كار  مشغول  پزشكی 
تحقیقاتی  كلینیك  در  سال  دو  ابتدا 
را  پژوهشی  تیمی  میشیگان  دانشگاه 
همراهی كرد كه در زمینه بافت شناسی 
تحقیق خود  تیم در  تحقیق می كرد.  اين 
تأثیرات منفی جراحی برای گشاد كردن 
می كرد.  بررسی  را  خونی  رگ های 
را  قلبی  احتمال  سكته های  جراحی  اين 
جانبی  منفی  اثرات  اما  می دهد،  كاهش 
می گويد:  بوم  دكتر  دارد.  همراه  به  نیز 
درجه  می شود،  زخمی  بافتی  »وقتی 
آسیب ديدگی بايد به نحوی برای سیستم 
سپس  شود.  مشخص  بدن  ترمیم كننده 
فعال  زخمی شده  بافت  در  سیستم  اين 
سلول های  ترمیم  پروسه  اما  می شود، 
مانند سلولهای آسیب ديده  نیز  را  سالم 
از نو برنامه ريزی می كند.« دكتر مانفرد 
آزمايشگاه  مديريت  اكنون  كه  بوم 
عروق  و  قلب  شش ها،  تحقیقاتی 
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اولین انسان بدون جنسیت جهان!
جهان  - يك بريتانیايی ادعا كرده است كه جنسیت خاصی ندارد و به اين ترتیب قرار است به عنوان اولین انسانی 

اعالم شود كه به طور رسمی هیچ جنسیت مرد يا زنی ندارد.

يك بريتانیايی ادعا كرده است كه جنسیت خاصی ندارد و به اين ترتیب قرار است به عنوان اولین انسانی اعالم 
شود كه به طور رسمی هیچ جنسیت مرد يا زنی ندارد.

موری می ولبی 48 سال با جنسیت مذكر به دنیا آمد ، اما در سال 1990 و در سن 28 سالگی دست به عمل تغییر 
جنسیت زد.

اما اين تغییر جنسیت نیز او را راضی نكرد و به همین دلیل می ولبی تصمیم گرفت هیچ جنسیت مشخصی نداشته 
انسانی شناخته شود كه هیچ  اولین  به عنوان  به طور رسمی  قرار است  48 ساله  فرد  اين  ترتیب  اين  باشد.به 

جنسیت مشخصی ندارد.
می ولبی در سن 7 سالگی به استرالیا مهاجرت كرد.مقامات رسمی آن جا بعد از آن كه پزشكان نتوانستند جنسیت بدن اين 
فرد را به طور دقیق مشخص كنند تصمیم گرفتند دسته بندی جديدی به نام بدون جنسیت اضافه كنند تا بتوانند او را در 

اين دسته قرار دهند.
می ولبی در اين باره می گويد : مفهوم مذكر يا مونث بودن برای من معنی ندارد.بنابراين من تصمیم گرفتم كه هیچ جنسیت 

خاصی نداشته باشم.گفته می شود افراد زيادی هستند كه از اين كه جنسیت خاصی نداشته باشند استقبال می كنند.
تلگراف ، 15 مارس

کارمندان پنتاگون 
آموزش هك 
کردن می بینند

پنتاگون  به شبكه  هكرها  با حمالت  مقابله  هزينه 
ساالنه حدود 100 میلیون دالر است 

فكر  آنها  مثل  بايــد  هكرها  با  مــقابله  بــرای   «
خدمات  بزرگ  موسسه  يك  مدير  توضیح  اين  كرد.« 
برای  آمريكا  دفاع  وزارت  كه  است  كامپیوتری  ايمنی 
خود  كامپیوتری  شبكه  امنیت  بخش  كارمندان  آموزش 

نوع  اين  آمريكا  دفاع  وزارت  می كند.البته  استفاده  آن  از 
سخنگوی  نمی داند.  يكسان  كردن  هك  با  را  آموزش ها 
حمالت  برای  وزارتخانه  اين  كارمندان  می گويد  پنتاگون 
سايبری آموزش نمی بینند، كار آنها دفاع از امنیت شبكه 

كامپیوتری اين وزارتخانه در مقابل هكرهاست. 
اما مديران شركت »ای سی كانسل« كه اين نوع آموزش 
قرار می دهند می گويند  اختیار وزارت دفاع آمريكا  را در 
هكرهای  به  جواز  »دادن  آموزشی  دوره  اين  عنوان 
كردن  آماده  آموزش ها  اين  از  هدف  است.  درستكار« 
كامپیوتری  شبكه  از  حفاظت  برای  پنتاگون  كارمندان 
سال  اول  ماه  شش  در  فقط  آمريكاست.  دفاع  وزارت 
شبكه  به  سايبری  حمله  مورد  هزار   45 حدود   2009
است.  گرفته  صورت  آمريكا  دفاع  وزارت  كامپیوتری 
نسبت   2009 سال  در  اين حمالت  گزارش،  اين  بر اساس 
هزينه  می دهد.  نشان  را  افزايش  درصد   60 قبل  سال  به 
حدود  ساالنه  پنتاگون  شبكه  به  هكرها  حمالت  با  مقابله 
مديران شركت  از  باويسی،  است. جی  دالر  میلیون   100

برعهده  را  پنتاگون  كاركنان  آموزش  كانسل كه  سی  ای 
دفاع »همان روش ها و  كاركنان وزارت  به  دارد می گويد 
استفاده  آن  از  هكرها  كه  می دهیم  آموزش  را  حیله هايی 
می كنند«.در اين روش كارمندان وزارت دفاع درست مثل 
هكرهای خالفكار سعی خواهند كرد با كشف نقاط ضعف 
سیستم كامپیوتری وزارت دفاع آمريكا در آن رخنه كنند. 
برمال شود، طراحان  نقاط ضعف  اين  كه  در هر موردی 
ترمیم  را  اين ضعف ها  تا  برنامه ريزان خواهند كوشید  و 

كرده و امنیت سیستم را تقويت كنند. 
مثل  درست  افراد  اين  كار  كه  می افزايد  باويسی  جی 
هر  است،  پنتاگون  كامپیوتری  شبكه  شخصی  محافظان 
چند كه روش كار دقیقا مثل هكرهای خالفكاری است كه 
حمالت سايبری را با هدف تخريب انجام می دهند.وزارت 
چنین  يك  موردی  شكل  به  نیز  گذشته  در  آمريكا  دفاع 
تمام  اكنون  است، ولی  برده  پیش  را  دوره های آموزشی 
آموزش  كه  شده اند  موظف  پنتاگون  بخش های  و  ادارات 

حمالت سايبری را به اجرا بگذارند. شركت ای سی كانسل، 
سال هاست آموزش و خدمات ايمنی شبكه های كامپیوتری 
قرار  خصوصی  بخش  و  مالی  موسسات  اختیار  در  را 
هر  نیازهای  با  متناسب  می تواند  شركت  اين  می دهد. 
مناسبی  آموزشی  دوره  آمريكا  دفاع  وزارت  از  قسمت 
دهد.  قرار  آن  اختیار  در  هكرها  خطر  با  مقابله  برای  را 
مطالعه  و  عملی  آموزش  دوره ها شامل چهل ساعت  اين 
از  تازه ترين روش هايی است كه هكرها  از  4500 صفحه 
آن استفاده می كنند.به گفته جی باويسی، كارمندان وزارت 
دفاع آمريكا كه اين دوره های آموزشی را تكمیل می كنند 
اين دانش برای رخنه در شبكه كامپیوتری موسسات  از 
خصوصی و يا شهروندان عادی استفاده نخواهند كرد. هر 
چند وی می افزايد كه اطالعات مربوط به حمالت سايبری 
مورد  نیز  نادرست  اهداف  برای  می تواند  بالقوه  طور  به 
استفاده قرار بگیرد.مبلغی كه اين شركت برای آموزش هر 
نفر دريافت می كند متناسب با دوره آموزشی بین 450 تا 

2500 دالر است. 17 مارس 2010 
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انستیتوی ملی بهداری آمريكا را بر عهده دارد، با تیم هفت نفره 
اگر  می گويد،  او  می كند.  تحقیق  بنیادی  سلولهای  درباره  خود 
بیماری و  ترمیم سلولی شناخته شود، درك  پروسه  مكانیسم 
بوم  دكتر  می شود.  آسان تر  نیز  آن  موفق تر  درمان  نتیجه  در 
توضیح می دهد:»برای شناخت اين پروسه، استفاده از سلولهای 
می دهد  قرار  پژوهشگران  اختیار  در  را  امكان  اين  بنیادی 
سلول های  روی  را  محیطی  عوامل  يا  تازه  داروهای  تأثیر  كه 
بنیادی  امید آن می رود كه سلولهای  مشخصی بررسی كنند.« 
بتوانند اعضای آسیب ديده را دوباره از نو بسازند. در پاسخ به 
اين سوال كه آيا می توان  با كاشت سلولهای بنیادی كاری كرد 
كه مثأل يك دست قطع شده دوباره از نو رشد كند، دكتر بوم 
می گويد: »انسان موجود پیچیده ای است.« وی توضیح می دهد:» 
تصور كنید كه قلب من ديگر درست كار نكند. بعد به من گفته 
شود كه از يك سلول جنینی می توان دوباره قلب تازه ای برای تو 
ساخت. در حیطه نظری، چنین چیزی ممكن است. اما در عمل تا 
رسیدن به چنین مقصدی راه بسیار بسیار درازی پیش روست.«

اسلحه تیرانداز پنتاگون، اسلحه 
پلیس از آب درآمد 

پلیس فدرال اياالت متحده آمريكا طي گزارشي عجیب 
اعالم كرد كه اسلحه اي كه در تیراندازي چهارم مارس 
قرار  استفاده  مورد  پنتاگون  در  میالدي  جاري  سال 
گرفت، در اصل متعلق به اداره پلیس ممفیس ايالت تنسي آمريكا 
بوده است! جان تیموني ـ يكي از مسئوالن دپارتمان هاي پلیس 
اين  دولتي  رسانه هاي  با  مصاحبه اي  در  ـ  میامي  و  فیالدلفیا 
فدرال  پلیس  بازرسان  تحقیقات  اساس  بر  كرد:  عنوان  كشور، 
و نیروهاي امنیتي ايالتي مشخص كرد كه دو اسلحه اي كه در 

تیراندازي پنتاگون و 
به  متعلق  اصل  در  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  وگاس  الس 
كه  است  تنسي  ايالت  ممفیس  منطقه  امنیتي  نیروهاي  و  پلیس 
اين خود نكته جالب و در عین حال در خور توجهي است. وي 
اين  يادآور شد:  آسوشیتدپرس،  خبرگزاري  با  در مصاحبه اي 
ممفیس  پلیس  توسط  كه  هستند  سالح هايي  جزو  اسلحه  دو 

توسط  بود  قرار  و  گروه هاي خالفكار كشف و ضبط شده  از 
نیروهاي امنیتي منهدم شود، اما شواهد و مدارك نشان دهنده 
اين سالح ها  اين احتمال وجود دارد كه  موضوع ديگري است. 
دالالن  به  تنسي  ايالت  پلیس  دپارتمان هاي  و  ادارات  توسط 
بازارهاي سیاه  اين دالالن آن ها را در  اسلحه فروخته شده و 
به افراد مختلف فروخته اند. اگر چنین فرضیه اي به اثبات برسد، 
فرد يا افراد خاطي به شدت بازخواست مي شوند. اكثر شهرها 
ويژه سالح  عملیات  و  برنامه  يك  طي  آمريكا  متحده  اياالت  و 
به  و  كرده  و ضبط  كشف  خالفكار  گروه هاي  از  را  مهمات  و 
صورت نمادين آنها را در مأل عام نابود مي كنند، اما در اصل 
اين سالح و مهمات پس از كشف توسط ماموران پلیس توسط 
خود آن ها به دالالن اسلحه و با مبلغ خوبي فروخته مي شوند. به 
طوري كه اين روش نوعي درآمدزايي در اياالت متحده آمريكا 
اياالت  در  ويژه  به  ايالت   24 مي شود،  گفته  مي شود.  محسوب 
منع  يا  كردن  محدود  براي  را  سختي  قوانین  غربي  و  جنوبي 
استفاده در مأل عام از اسلحه در نظر گرفته و اجرا مي كنند، اما 
در اكثر موارد مشاهده شده كه افرادي با خريد اين نوع سالح ها 
از دالالن اقدام به تیراندازي مي كنند. خريد و فروش اسلحه هايي 
از قاچاقچیان و خالفكاران كشف و ضبط شده، يك امري  كه 
عادي در اين كشور تلقي مي شود و اكثر افسران پلیس به ويژه 
طي دو سال گذشته كه ركود اقتصادي بر اين كشور مستولي 

شده است، بیش از پیش اقدام به اين كار مي كنند. 
16 مارس 2010 

مرگ کوتاه ترین مرد جهان در رم 
قلبی  عارضه  دلیل  به  جهان  مرد  ترين  كوتاه  پینگ  پینگ 
درگذشت. اين مرد كه قدش تنها 73.6 سانتی متر بود در سال 
1988 در ووالنچابو در چین بدنیا آمد و در سال 2008 رسما 
به عنوان كوتاهترين مرد جهان شناخته شد. وی دو هفته پیش 
شنبه  روز  و  شد  منتقل  بیمارستان  به  قلبی  ناراحتی  دلیل  به 
برای  پینگ  پینگ  نشد.  اعالم  بالفاصله  او  مرگ  اما  درگذشت، 
شركت در يك برنامه تلويزيونی به ايتالیا رفته بود. اما پس از 
علت  به  تلويزيونی  برنامه  اين  از  قسمت  دو  فیلمبرداری  پايان 
كسالت انصراف داد. خانواده پینگ پینگ خواستار انتقال جسد 

او به چین برای خاكسپاری شده اند. 
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در شعر فارسی بخش پایانی
حجت اهلل مهرياری

 سعدی 
به راستی كه استاد سخن سعدی است . راز شورانگیزی سخن سعدی 
كه با گذشتن بیش از هفتصد سال ، هنوز هم پايدار مانده است و كالم 
اثربخش وی نمودار كمال شیوائی و رسائی زبان فارسی شمرده می 
شود . طبع لطیف و ذوق بیمانند و استعداد شگرف سعدی كه بخشش 
ايزدی است ، نیك پرورش يافت و به كمال نزديك شد . بیگمان آب و 
هوای فرح بخش شیراز و صحراهای سبز و خرم و دشتهای پرگل و 
الله و مرغان خوش نوا نیز در الهام گرفتن وی از جمال طبیعت ، تاثیر 

فراوان داشته است . 
درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند 

جهان جوان شد و ياران بعیش بنشستند 
بساط سبزه لگد كوب شد به پای نشاط 

ز بس كه عارف و عامی برقص برجستند. 
برآمد باد صبح و بوی نوروز 

بكام دوستان و بخت پیروز 
بهاری خرمست ای گل كجائی 
كه بینی بلبالن را ناله و سوز 

بهار آمد كه هر ساعت رود خاطر به بستانی 
بغلغل در سماع آيند هر مرغی بدستانی 

بوی گل و بانگ مرغ برخواست 
هنگام نشاط و روز صحراست 

فراش خزان ورق بیفشاند 
نقاش صبا چمن بیاراست 

وقتی دل سودائی میرفت ببستانها 
بیخويشتنم كردی ، بوی گل و ريحانها 

گه نعره زدی بلبل ، گه جامه دريدی گل 
با ياد تو افتادم ، از ياد برفت آنها 

● مولوی 
مولوی معتقد است كه غم و شادی دو پديده طبیعی روح بشر است 
و هرگز نمیتوان آن را از قاموس زندگی بشر حذف كرد . بهر حال 
غم وشادی ، هر دو برای رشد و كمال شخصیت آدمی الزم است . 
مولوی با الحام از وضعیت بهار و سرسبزی گلستان و روئیدن گلهای 

و برآمدن شكوفه ها ، به اين نكته اشاره دارد : 
آتش و آبی ببايد میوه را 

واجب آيد ابر و برق اين شیوه را 
تا نباشد برق دل و ابر دو چشم 
كی نشیند آتش تهديد و خشم ؟ 

كی برويد سبزه ذوق وصال 
كی بجوشد چشمه ها ز اب زالل؟ 

كی گلستان ، راز گويد با چمن 
كی بنفشه عهد بندد با ياسمن 
كی چناری كف گشايد در دعا 
كی شكوفه سرفشاند در هوا ؟ 

كی شكوفه آستین پر نثار 

برفشاند گردد ايام بهار ؟ 
كی ز درد الله را رخ همچو خون 
كی گل از كیسه برآرد زر برون 

كی بیايد بلبل و گل بو كند 
كی چو طالب، فاخته كوكو كند ؟ 

● ملك الشعرای بهار 
مبارزات  زمان  در  كه  است  حاضر  قرن  شاعر  بهار  الشعرا  ملك 
مشروطیت زندگی می كرده و بخشی از اشعار وی در باره مبارزه با 
استبداد است بهرحال در سال 1317 قصیده بلندی در وصف نوروز 
و زيبا ئی های طبیعت سروده كه بخشی از آن در اينجا نقل آورده 

می شود : 
بهار آمد و رفت ماه سپند 
نگارا درافكن بر آذر سپند 

به يكباره سر سبز شد باغ و راغ 
ز مرز حلب تا در تاشكند 

بنفشه ز گیسو بیفشاند مشك 
شكوفه به زهدان بپرورد قند 

به يك هفته آمد سپاه بهار 
ز كوه پلنگان به كوه سهند 

جهان گر جوان شد به فصل بهار 
چرا سر سپید است كوه بلند ؟ 

حیف باشد دا آزاده به نوروز غمین 
اين من امروز شنیدم ز زبان سوسن 

هفت شین ساز مكن جان من اندر شب عید 
شكوه و شین و شغب و شهقه و شور و شیون 

هفت سین ساز كن از سبزه و سنبل و سیب 
سنجد و ساز و سرود و سمنو سلوی من 

هفت سین را به يكی سفره دلخواه بنه 
هفت شین را به در خانه بدخواه فكن 

صبح عید است برون كن ز دل اين تاريكی 
كاخر اين شام سیه ، خانه نمايد روشن 

رسم نوروز به جای آر و از يزدان خواه 
كاورد حالت ما باز به حالی احسن 

نوبهار دلپذير و روز شادی و خوشیست 
خرما نوروز و خوشا نوبهار دلپذير 
بر نشاط گل وقت سپیده دم به باغ 

فاخته آوای بم زد ، عندلیب آوای زير 
امید است اين دسته گلهای شاداب نوروزی مورد پسند نازك خیاالن 

ادب دوست قرار گیرد .حجت اهلل مهرياری
1( ديوان غزلیاتـ  حافظ شیرازیـ  به كوشش دكتر خلیل خطیب رهبر 

ـ چاپ شانزدهم ـ انتشارات صفی علیشاه ـ 1374
2( تاثیر شاهنامه بر اشعار حافظ ـ حجت اهلل مهرياری ـ سايت آفتاب 

ـ دی ماه 1388
3( رباعیات خیام ـ انتشارات طاليه ـ 1374

4( دو بیتی های بابا طاهر ـ انتشارات طاليه ـ 1374
5( ديوان اشعار عطار ـ استاد بديع زمان فروزانفر ـ انتشارات اگاه ـ 

چاپ اول ـ 1373
6( میناگر عشق ـ كريم زمانی ـ نشر نی ـ چاپ هفتم ـ 1388

7( ديوان اشعار ملك الشعرا بهار ـ انتشارات آگاه ـ 1388
خلیل  دكتر  به كوشش  ـ  ـ سعدی شیرازی  غزلیات  ديوان   )8

خطیب رهبر ـ انتشارات مهتاب ـ چاپ ششم ـ 1379

یك اقتباس ادبي در راه است 
اقتباس سینمايي  1987 هاروكي موراكامي،  از رمان هاي مربوط به سال  يكي 
مي شود. به نقل از گاردين، اين رمان را كه موراكامي سال 1987 نوشته است، 
سال 2000 به زبان انگلیسي ترجمه شد. داستان اين رمان بر اساس خاطرات 
60 میالدي كسي به اسم تورو واتاناب است. آن هونگ تران، اين  اواخر دهه 
متن  موسیقي  كرد.  خواهد  كارگرداني  دارد،  نام  نروژي«  »چوب  كه  را  رمان 
اين اقتباس سینمايي را جاني گرينوود مي سازد. اين گیتاريست سال هاست از 
در  از موسیقي  كناره گیري  او كه طي  است.  كناره گیري كرده  رشته موسیقي 
كه  موسیقي اي  اساس  بر  را  متن  موسیقي  است،  داشته  فعالیت  راديو  دنیاي 
براي يكي از برنامه هاي بي بي سي ساخته بوده است، مي نويسد. كارگردان فیلم 
اقتباسي »چوب نروژي« از زمان اكران اين فیلم در ماه دسامبر در ژاپن خبر 
ژاپني  نويسندگان  از مطرح ترين  يكي  اخیر  داده است. موراكامي در سال هاي 
بوده و كتاب هايي چون »كافكا در ساحل« وي در ايران هم با استقبال فراوان 

روبه رو شده است. 

پیشنهاد به مرکز فیلم نیویورك 
به پیشنهاد بهمن فرمان آرا؛ مجموعه اي از آثار مستند سینماي ايران در نیويورك 
به نمايش درآمد. از 25 فوريه )6 اسفند ماه( در مركز »جاكوب برنزه فیلم سنتر« 
مجموعه  و  است  شده  برپا  فرمان آرا  بهمن  براي  بزرگداشتي  نیويورك،  در 
پیشنهاد  به  نیويورك  نمايش درآمد. در مدت حضور فرمان آرا در  به  آثارش 
اين كارگردان سینماي ايران، مجموعه مستندي از آثار سینماي ايران؛»رودخانه 
هنوز ماهي دارد« مجتبي میرتهماسب، »مجسمه هاي تهران« بهمن كیارستمي، 
هستیم«  ايران  جمعیت  از  نیمي  و»ما  مختاري  ابراهیم  »زينت«  و  »زعفران« 
رخشان بني اعتماد به نمايش درآمد. بنا بر اين گزارش،مركز »جاكوب« كه يك 
مركز آموزشگاهي و فیلمسازي است در مدت حضور فرمان آرا يك ورك شاپ 
از نمايش فیلم »بوي كافور عطر  او برپا كرده است و در جلسه اي پس  براي 
ياس«؛»جاناتان دمي« كارگردان »سكوت بره ها« به معرفي بهمن فرمان آرا و 

آثارش پرداخت. 

باالترین نشان فرهنگی فرانسه به برتن و 
کوتیار اعطاء شد

تیم برتن كارگردان آمريكايی و ماريون كوتیار بازيگر فرانسوی برنده اسكار 
نشان ملی نظام هنر و ادبیات فرانسه را دريافت كردند.

، مراسم تقدير از برتن و كوتیار روز دوشنبه با حضور فردريك میتران وزير 
فیلم سه بعدی  روزها  اين  كه  برتن  شد.تیم  برگزار  پاريس  در  فرانسه  فرهنگ 
»آلیس در سرزمین عجايب« را روی پرده سینماها دارد نشان افسر نظام هنر و 
ادبیات فرانسه را دريافت كرد.ماريون كوتیار هم كه سال 2007 برای بازی در 
نقش اديت پیاف در فیلم »زندگی به رنگ صورتی« برنده اسكار بهترين بازيگر 
زن شد، نشان شوالیه نظام هنر و ادبیات فرانسه را دريافت كرد. اين نشان به 

كسانی اعطاء می شود كه سهم قابل توجه در ارتقاء فرهنگ فرانسه دارند.
برتن پس از دريافت مدال سبز و طاليی خود، گفت: »در فرانسه خیلی بیشتر 

احساس راحتی می كنم تا در كشور خودم و از شما خیلی ممنونم.«
كوتیار هم از اينكه برتن با فیلم سال 2003 »ماهی بزرگ« زمینه ورود او به 

سینمای آمريكا را فراهم آورد، از وی تشكر كرد. 
كايلی  و  ديلن  باب  تورمن،  اوما  استريپ،  مريل  هاپر،  دنیس  واندر،  استیوی 
ادبیات  و  نظام هنر  ملی  اين نشان  از  پیش  كه  از جمله كسانی هستند  مینوگ 
فرانسه را دريافت كرده اند.برتن ماه مه به فرانسه بازمی گردد. او رياست هیئت 

داوران جشنواره فیلم كن 2010 را برعهده دارد.
سی بی سی / 15 مارس

قدیمی ترین فیلم سینمای استرالیا به 
نمایش درآمد

فیلم »اسكیت باز خنده دار« تولید سال 1896 به عنوان قديمی ترين فیلم از بین نرفته 
سینمای استرالیا برای اولین بار امروز چهارشنبه در اين كشور نمايش داده 
شد.، اين فیلم يك دقیقه ای مردی با كاله سیلندر را نشان می دهد كه در حال 

سیگار كشیدن در میان جمعیت اسكیت بازی می كند.
ملبورن  در  فیلمبردار  ماريوس سستیه  را  »اسكیت باز خنده دار«  گفته می شود 
فیلمبرداری كرد. به گفته پیتر گارت، وزير هنر استرالیا، هرچند اين فیلم بیش 
از يك قرن پیش در سطح جهانی نمايش داده شد، اما هیچگاه در خود استرالیا 
اروپا  در  خنده دار«  »اسكیت باز  »فیلم  افزود:  بود.گارت  درنیامده  نمايش  به 
تصاوير  كه  است  فیلم هايی  نخستین  از  يكی  و  شد  اكران  مكزيك  طور  همین 
استرالیا را برای دنیا نمايش داد.«اين فیلم را يكی از كارورزهای »آرشیو فیلم و 
صدای ملی« كانابرا سال 2006 در يك آرشیو در فرانسه پیدا كرد. كارشناسان 
»اسكیت باز  ترمیم شده  و  ديجیتال  نسخه  طاقت فرسا  اقدامی  در  استرالیايی 
خنده دار« را آماده كردند.ماريوس سستیه اولین سینمای استرالیا را سال 1896 
»اسكیت باز  افتتاحیه  نمايش  در  او  نوادگان  از  تعدادی  كرد.  افتتاح  سیدنی  در 

خنده دار« حضور داشتند. خبرگزاری فرانسه / 17 مارس
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جایزه ای دیگر برای نویسنده 
مشهور ادبیات کودك اسپانیا

"جوردی سیرا فابرا"، نويسنده مشهور ادبیات كودك اسپانیا، جايزه 
ادبیات  ترين جايزه  مهم   the El Barco de Vapor ادبیات كودك 
كودك اسپانیا را برای كتاب Historia de un segundo از آن خود 
كرد. اين جايزه كه امسال سی و دومین دوره خود را برگزار كرد، 
از سوی خانه نشر SM در اسپانیا به برترين آثار ادبیات كودك اين 

كشور اهدا می شود. 
فابرا، در دنیای ادبیات كودك اسپانیا چهره بسیار مشهوری است و 
تاكنون جايزه های بسیاری را در اسپانیا به دست آورده است. او 
امسال برای دومین بار به عنوان نامزد كشور اسپانیا برای دريافت 
جايزه جهانی هانس كريستین اندرسن نیز معرفی شده است. فابرا 
2006، نامزد دريافت جايزه اندرسن شده  از اين نیز در سال  پیش 

بود. 
اين نويسنده پركار، در سال 2004، يك بنیاد ناسوبر و غیر دولتی 
كرد.  گذاری  پايه  اسپانیا  بارسلونای  شهر  در  خودش  نام  به  ادبی 
هدف اين بنیاد ترويج خواندن و تشويق كودكان به تجربه نويسندگی 
است و هر سال يك جايزه بین المللی نويسندگی به نام جايزه ادبی 
و  كودكان  تشويق  برای  فابرا،  سیرا  جوردی  جوان  نويسندگان 
نوجوانان اسپانیا و كشورهای آمريكای التین به تجربه نويسندگی 

برگزار می كند. 
فابرا گفته كه مبلغ 50 هزار يورويی جايزه El Barco را به بنیاد ادبی 
خودش اهدا می كند تا در راه ترويج و كشف لذت خواندن و نوشتن 

در میان كودكان و نوجوانان هزينه شود. 
كافكا و عروسك  كتاب اليه های ذهن و  فابرا دو  از جوردی سیرا 

مسافر به فارسی برگردانده شده است. 
درباره اين نويسنده در پايگاه اينترنتی جايزه جهانی اندرسن بیشتر 

بدانید: 
 http://www.chlhistory.org/andersen/node/142

 http://www.chlhistory.org/andersen/en/node/916

»هیالری منتل« برنده یك
 جایزه ادبی دیگر

هیالری منتل )Mantel( نويسنده بريتانیايی كه سال گذشته با رمان 
بسیار تحسین شده »سالن گرگ« در لندن برنده جايزه معتبر »من- 

سمت  در  بار  اين  بود،  شده  بوكر« 
ديگر اقیانوس اطلس برنده يك جايزه 
نوشت:  پرس  آسوشییتد  شد.  ادبی 
زمان  در  آن  ماجرای  كه  رمان  اين 
پادشاهی »هنری هشتم« رخ می دهد، 
منتقدان  حلقه  ملی  »جايزه  برنده 
داستانی  ادبیات  برای  آمريكا  كتاب« 

شد. 
»سالن گرگ« روايت ترحم آمیزی از 
مشاور  ول«  كورن  »توماس  زندگی 
درباری دوران پادشاهی هنری هشتم 

است. توماس كورن ول از پیشقراوالن اصلی اصالحات انگلیسی و 
رقیب سر »توماس مور« بود. هیالری منتل در مراسم اهدای جايزه 
ملی حلقه منتقدان كتاب حضور نداشت ولی بیانیه ای به اين مناسبت 
منتشر كرد و در آن گفت كه مشغول نوشتن دنباله رمان سالن گرگ 
كلی  به طور  است.  بهترين تشويق  برايش  اين جايزه  بردن  و  است 
ادبی »آمريكايی« شدند:  اين جايزه  سه نويسنده »بريتانیايی« برنده 
هیالری منتل، »ريچارد هولمز« برای ادبیات غیرداستانی و »دايان ات 
هیل« 92 ساله برای اتوبیوگرافی. »بلیك بی لی« نويسنده آمريكايی 

برای نوشتن بیوگرافی »جان چی ور« برنده جايزه بیوگرافی شد. 
جوايز افتخاری امسال هم به جويس كرول اوتش و »جوآن آكوسال« 
عمر  يك  جايزه  آمريكايی  كار  كهنه  نويسنده  اوتس؛  كرول  رسید. 
برای  نیويوركر  قديمی  منتقد  آكوسال  جوآن  و  گرفت  را  دستاورد 

نوشتن نقدهای عالی يك جايزه افتخاری دريافت كرد. 
جايزه ملی حلقه منتقدان كتاب در سال 1974 ايجاد شد. اين جايزه 

شامل پرداخت هیچ گونه وجه نقدی به برندگان نمی شود

 

کوتاه از ادبیات به بهانه درگذشت سالینجر خالق»ناتور دشت« 

نویسنده اي 
که هرگز 

مصاحبه نکرد 
مهرداد نصرتي 

سالینجر را در ايران بیشتر با اثر جذاب »ناتور دشت« با ترجمه دكتر 
»دلتنگي هاي  داستان  مجموعه  اگرچه  مي شناسند.  كريمي حكاك  احمد 
آشنايي  اثر  ايراني  خوانان  كتاب  براي  هم  چهل و هشتم«  خیابان  نقاش 
است. »فراني و زويي« هم از ديگر آثار سالینجر است كه براي بسیاري 
علت  به  مهرجويي  داريوش  آثار  دوستداران  و  سینما  مخاطبان  از 
اثر  داد،  انجام  »پري«  فیلم  در  كتاب  اين  از  كارگردان  اين  كه  اقتباسي 

شناخته شده اي است. 
در   1919 ژانويه سال  اول  نويسنده،  ديويد( سالینجر  )جروم  جي.دي. 
يك منطقه آپارتمانی شیك در منهتن نیويورك به دنیا آمد و بعد از 91 
سال زندگي در 27 ژانويه سال 2010 در كورنیش ايالت نیوهمپ شاير 
مادري  و  يهودي  پدري  كه  آمد  دنیا  به  خانواده اي  در  وي  درگذشت. 
ايرلندي- اسكاتلندي تبار و مسیحي داشت و پدر وي تاجر موفقي در 
كار واردات پنیر كاشر بود. جروم ديويد سالینجر كه در كودكي او را 
براي  تعمد عبوسانه اي  زندگي اش  در طول مدت  ساني صدا مي كردند 
و  خبرنگاران  ديد  از  شخصي اش  زندگي  پنهان  زواياي  ماندن  پنهان 
منتقدان داشت. گوشه گیري سالینجر به حدي بود كه طي سه دهه گذشته 

هیچ مصاحبه اي از وي در رسانه هاي جهان منتشر نشد. 
خانواده وي آپارتمان زيبايی در خیابان پارك داشتند و پس از مطالعات 
والی«  »فورچ  نظامی  دانشكده  به  را  او  ابتدايی،  مدرسه  در  بی قرار 
او در  فرستادند كه برای مدت كوتاهی در آنجا شركت كرد. دوستان 
اين دوره هوش طعنه آمیز او را به ياد می آورند. در 1937 وقتی -18

كالج  در   1938 تا   1937 از  گذراند.  اروپا  در  را  ماه   5 بود،  ساله   19
اين مدت  بود كه در  نیويورك مشغول مطالعه  دانشگاه  اورسینوس و 
عاشق زني به نام »اونا اونیل« شد و تقريبا هر روز برای او نامه نوشت 
و بعدها زمانی كه اونیل با چارلز چاپلین كه بسیار از او مسن تر بود 

ازدواج كرد، شوكه شد. 
در 1939 سالینجر در يك كالس داستان كوتاه نويسی در دانشگاه كلمبیا 
»داستان«- شركت  مجله   ويراستار  و  بنیانگذار  ـ  برنت  ويت  تحت نظر 
در  و  شد  فرستاده  نظام  پیاده  به  دوم  جهانی  جنگ  جريان  در  كرد. 
ماجرای حمله  نورماندی درگیر شد. همراهان سالینجر از او به عنوان 

فردی بسیار شجاع و يك قهرمان باهوش ياد می كنند. 
در طول اولین ماه های اقامتش در پاريس، سالینجر تصمیم به نوشتن 
داستان گرفت و در همان جا ارنست همینگوی را مالقات كرد. او همچنین 
در يكی از خونین ترين بخش های جنگ در هورتگن والدهم ـ يك جنگ 

بی فايده ـ گرفتار شد و وحشت های جنگ را به چشم خود ديد. 

در داستان تحسین شده  او به نام »از مه«، با عشق و نكبت« او يك سرباز 
آمريكايی بسیار خسته و رنج ديده را تصوير می كند كه رابطه ای را با 
يك دختر 13 ساله  بريتانیايی آغاز می كند كه به او كمك دوباره جرعه ای 
از زندگی را بچشد. خود سالینجر بنا بر بیوگرافی نوشته »يان همیلتون« 
مدتی به دلیل فشارهای روانی بستری و تحت درمان بوده است. پس 
از خدمت در ارتش )1942 تا 1946( خودش را وقف نوشتن كرد. او با 
ديگر نويسندگان مشتاق پوكر بازی می كرد اما به عنوان يك شخصیت 
تند مزاج كه همیشه بازی را می برد به حساب می آمد. او همینگوی و 
ستايش  را  ملويل  اما  می دانست  دوم  درجه  نويسندگان  را  اشتاين بك 
می كرد. در 1945 سالینجر با يك زن فرانسوی به نام سیلويا كه پزشك 

بود ازدواج كرد. 
منتقد  دختر  داگالس  كالير  با  سالینجر  و  جدا شدند  هم  از  بعدها  آنها 
ازدواج هم در  اين  ازدواج كرد.  لنگتون داگالس  انگلیسی رابرت  هنری 
سال 1967 زمانی كه سالینجر به دنیای شخصی خود پناه برد و اين 
فقط ذن بودايی بود كه توسعه پیدا می كرد، به طالق انجامید. داستان های 

اولیه سالینجر در مجله هايی مثل »داستان« ظاهر شدند. 
 Saturday Evening« در حالی كه اولین داستان های مهم او در 1945 در
تقريبا  كه  نیويوركر  در  آن  از  بعد  و  منتشر شد   »esquire« و   »Post
همه كارهای بعدی او را منتشر كرد. در 1948 »يك روز خوش برای 
موزماهی« را منتشر شد و »سیمور گلس« را كه خودكشی كرد معرفی 
داستان هايشان  كه  بود  گلس  خانواده  به  ارجاعات  اولین  از  اين  كرد. 
در  گلس  چرخه  می دادند.  تشكیل  را  سالینجر  نوشته های  اصلی  بدنه 
مجموعه های »فرانی و زويی« )1961(، »تیرهای سقف را باالتر بگذاريد، 
نجاران )1961( و »سیمور: پیشگفتار «)1961( ادامه پیدا كرد. بسیاری 

از داستان ها را »بادی گلس« روايت می كند. 
سالینجر، داستان نويس آمريكايی بین سال های 1948 تا 1959 يك رمان 
»ناتور  او  اثر  و چند مجموعه داستان كوتاه منتشر كرد. مشهورترين 
به  ياغی اي  مدرسه ای  پسربچه  درباره  داستانی  است،   )1951( دشت« 
نام هولدن كالفیلد و تجربیات آرمان گرايانه اش در نیويورك است و در 

ايران اثر كامال شناخته شده اي است. 
انتخاب  ماه  كتاب  باشگاه  برگزيده  كتاب  به عنوان  سرعت  به  اثر  اين 
شد و تحسین های گسترده بین المللی را نصیب خود ساخت. هنوز هم 
برای  زياد  سالینجر  دارد.  فروش  نسخه  هزار   250 حدود  در  سالیانه 
اهداف تبلیغاتی فعالیت نكرد و حتی عنوان كرد كه عكسش نبايد در كتاب 
بیشتر  كه  هرچند  بودند،  متفاوت  كتاب  بر  نقدها  اولین  شود.  استفاده 
منتقدان آن را درخشان خواندند. رمان اسمش را از جمله ای از رابرت 
آن  داستان  اول  كالفیلد، شخصیت  هولدن  رمان،  در  كه  می گیرد  برنز 
»ناتور دشت«  به عنوان  را  نقل می كند در حالی كه خود  اشتباه  به  را 
می بیند كه بايد بچه های دنیا را از فروافتادن از يك »صخره مسخره« 

محافظت كند. 
داستان به صورت مونولوگ و با زبان عامیانه زنده نوشته شده است. 
قهرمان بی قرار 16 ساله ـ همانطور كه خود سالینجر در جوانی بی قرار 
بود ـ در طول تعطیالت كريسمس از مدرسه به نیويورك فرار می كند تا 
خودش را پیدا كند. وي در اين فاصله خواهرش را مالقات می كند تا به 
او بگويد كه می خواهد خانه را ترك كند و يك شكست روانی را تجربه 
می كند. نگاه اول شخص داستان در ناتور دشت نگاهي سرشار از طنزي 
تلخ است كه در عین اين كه ياد آور آثاري نظیر »هكلبری فین« است دنیا 

را خالی از اوهام و غفلت های آن  مي بیند. 
هولدن همه چیز را ساختگی می خواند و در جست و جوی صمیمیت و 
دوران  وحشت های  با  اولیه  قهرمان  ارائه دهنده  هولدن  است.  صداقت 
جوانی و بلوغ است اما پر از زندگی و از لحاظ ادبی نقطه مقابل بزرگ 

»ورتر جوان« گوته است. 
هرازچند گاه شايعاتی پخش می شدند كه سالینجر رمان ديگری منتشر 
خواهد كرد يا اينكه دارد با استفاده از نام مستعاری شايد مثل »توماس 
پیشگفتار سیمور می گويد:  در  منتشر می كند. سالینجر  كتاب  پینچون« 
»من توجه كرده ام كه يك هنرمند واقعی از هر چیزی بیشتر زنده می ماند. 
با ترديد می گويم حتی بیشتر از ستايش.« از اواخر دهه 60 او از تبلیغات 
دوری كرد.روزنامه ها تصور مي كردند چون او مصاحبه نمی كند چیزی 
برای پنهان كردن دارد. در 1961، مجله تايمز گروهی از خبرنگاران را 
برای بررسی و تحقیق در مورد زندگی خصوصی سالینجر ارسال كرد. 
برای  فقط  اما  هستم.  نوشتن  عاشق  من  دارم.  دوست  را  نوشتن  »من 
خودم و برای رضايت خودم می نويسم.« سالینجر اين را در 1974 به 

خبرنگار نیويورك تايمز گفت. 
با اين وجود براساس حرف های جويس مینراد، كه برای مدتی طوالنی 
از دهه 1970 به نويسنده نزديك بود، سالینجر می نوشت اما هیچ كس 
اجازه نداشت كار او را ببیند. مینراد 18 ساله بود كه نامه ای از نويسنده 
دريافت كرد و پس از يك مكاتبه پرشور پیش سالینجر رفت. بیوگرافی 
استفاده   نويسنده  كه  زمانی  سالینجر  از  همیلتون  يان  اجازه  بدون 
دوباره  نپذيرفت،  را  خصوصی اش  نامه های  قول های  نقل  از  گسترده 
نوشته شد. نسخه جديد »در جست وجوی جی.دی.سالینجر« در 1988 
وارد بازار شد. در 1992 خانه كورنیش سالینجر آتش گرفت اما او از 
دست خبرنگارانی كه فرصتی برای مصاحبه با او پیدا كرده بودند، فرار 
كرد. در اواخر دهه 1980 سالینجر با كالین اونیل ازدواج كرد. داستان 
با نام خانه ما در دنیا   1998 اكتبر  مینراد از رابطه اش با سالینجر در 

روانه بازار شد. 
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اثر جان لوكاره   -   ترجمه منوچهر كیا
 قسمت چهل چهارم

 لیماس با لحن آرامی گفت : گمان نمیكنم كه توضیح بیشتری الزم 
باشد حق با كارون است اين نقشه را ما طرح كرده بوديم . با 
مرگ كارل ريمك ما تنها مامور با ارزش خود را در اين ناحیه از 
دست داديم. تمام مامورين ما يكی پس از ديگری مفقود میشدند 
و ما بهیچوجه از اين كارسردرنمیاورديم . چنین بنظر میرسید 
كه بمحض اينكه ماموری فعالیت خود را آغاز میكند موندت او را 
از پای در میاورد. من برای ديدن كنترل به لندن رفتم. پیش گیالم 
وجورج اسمايلی هم در آنجا بودند. در حقیقت اسمايلی خود را 
زبانشناسی  درباره  مطالعه  با  را  دقت خود  و  كرده  بازنشسته 
میگذارند. در هر حال آنها بفكر اين نقشه افتاده بودند. با صطالح 
كنترول میخواستند كه مردی را دردام خودش بیاندازاد . ما تمام 
جزئیات كاررا در نظر گرفتیم و ابتدا بخود گفتیم كه اگر موندت 
مامور ما بوده چطور پول باو میپرداختیم ؟ از طرف ديگر چطور 
میتوانستیم ثابت كنیم كه واقعا كارمند عالیرتبه ای درآبتیلونگ 
برای ما جاسوسی میكند؟ اتفاقا پیترگیالم بخاطر اورد كه يكی دو 
سال پیش يكنفر عرب میخواسته اطالعاتی درباره ابتیلونگ بما 
بفروشد وما تقاضای او را قبول نكردم پیتر از اين حادثه استفاده 
كرد و باين فكر افتاد كه وانمود كنیم كه اين اطالعات را خودمان 
قبال كسب كرده ايم . فكر بسیار خوبی بود . خودتان میتوانید بقیه 
ماجرا را حدس بزنید. ابتدا خود را مرددائم الخمری جلوه دادم 
ووانمود كردم كه وضعم از هر لحاظ اسفناك است . سپس السی 
كه در قسمت كارگزينی كار میكرد شايع كرد كه مقداری پول از 
از روزهای شنبه كه میدانستم  باالخره يكی   . ام  بوده  صندوق 
مغازه ها شلوغ است آن خواروبار فروش را مضروب كرده و 
جنجالی بیا كردم . نقشه ما بقدری دقیق بود كه حتی روزنامه 
شما در لندن وركر درباره اين موضوع مقاله ای نوشت از آن 
لحظه ببعد شما بتدريج قبر خود را حفر كرديد ؟ موندت نگاهی 
به او انداخت و بالحن بی تفاوتی گفت: بهتر است بگوئید كه قبر 
شما و شايد قبر رفیق فیدلر را كنديم. لیماس با خونسردی جواب 
داد شما نمیتوانید فیدلر را مقصر بدانید تصادفا ما از وجود او 
. او در آبتیلونگ تنها كسی نیست مه بخون تو  استفاده كرديم 
تشنه است موندت. موندت با لحن مطمئنی گفت : در هر حال شما 
را اعدام خواهیم كرد . شما يك نگهبان را كشته و سعی كرده 
: موندت  لبخندی زد و گفت  لیماس   . نابود كنید  ايم كه مرا هم 
در شب تمام گربه ها خاكستری هستند اسمايلی همیشه میگفت 
كه اين نقشه ممكن است با موفقیت روبرو نگردد. خود او همه 
كارها را خراب كرد . پس از جريان او ديگر بر اعصابش مسلط 
نبود و بدين دلیل سازمان را ترك كرده بود. چیزی را كه نمی 
فهمم اينست كه چرابه آن دختر پول داده و قرضهای مرا تصفیه 
كرده اند. حتما اسمايلی عمدا تمام كارها را خراب كرده است . 
واقعا احمقانه است كه پس از تهیه چنین مقدماتی مرتكب چنین 
اشتباهی گردد واقعا از اين كار او سردر نمیاورم. ولی اسمايلی 
هم از تو متنفر بود موندت ما با اشتیاق زيادی اين نقشه را طرح 
كرديم بله ما به موندت برخورد كرده بوديم و بايد بهر ترتیبی 
كه شده او را حذف میكرديم . او سپس سرخود را به طرف هیئت 
قضات گرداند و افزود:اما در مورد فیدلر همه شما اشتباه میكنید 
هیچگاه  لندن  میكرد  فعالیت  ما  برای  اگر   . نیست  ما  مامور  او 
چنین ريسیك را نمیكرد . زيرا موقعیت او واقعا عالی بود و ديگر 
احتیاجی به از بین بردن موندت نداشتیم . البته ما میدانستیم كه 
فیدلر از موندت متنفر است و از همین موضوع استفاده كرديم 
. در واقع چرا فیدلر از موندت متنفر نباشد؟ فیدلر يهودی است 
وهمه شما بخوبی میدانید كه موندت درباره يهوديها چگونه فكر 
میكند. بله همه شما اين موضوع را بخوبی میدانید ولی هیچكس 
بیشتری  توضیح  خودم  پس  بگويد.  را  خود  نداردعقیده  جرات 
میدهم موندت الينقطع فیدلر را آزاد میداد و او را جهود كثیف 
صدا میزد. چرا همه شما ساكت مانده ايد ؟ چرا هیچكس جرات 
نمیكند چیزی بگويد؟ فیدلر مرد بسیار پاك و شريفی است . كه 
هیچگاه به وطنش خیانت نكرده . هیئت قضات با كنجكاوی تمام 
بود  برگشته  خود  دوباره سرجای  كه  فیدلر  میكردند.  نگاه  باو 
نگاهی به لیماس انداخت و گفت : بدين ترتیب شما همه كارها را 
خراب كرديد لیماس اينطور نیست ؟ يك روباره پیر مانند لیماس 
بخاطر يك دختر احمق بهترين موقعیت زندگی خود را از دست 
بتنهائی  نداردكه اسمايلی  امكان  بود.  لندن در جريان  داد. حتما 
دست بچنین كارهائی زده باشد. فیدلر سرخود را بطرف موندت 
گرداند و افزود فقط از يكی جزئیات سردرنیماورم موندت لندن 
و  زده  بتحقیقات وسیعی  كه شما دست  میدانست  بخوبی  حتما 
تمام نكات را بررسی خواهید كرد بهمین دلیل كه لیماس تمام اين 

كمديها را بازی كرد. ادامه دارد

جاسوس جنگ سرد

موسیقی

چه معجزه ها در پس 
این نوروز است

درسینه من راز نهان، نوروز است
این آن پر از ترانه نوروز است

انگشت بر این در بنواز آنگه بین
چه معجزه ها در پس این نوروز است

پیش از هر سخني باید بگویم که این مقاله نتایج 
انواع  از  اندک  بسیار  بخشي  از  میداني  پژوهشي 

موسیقي نوروز در ایران است.
-1 اشاره اي دارد به نوروز و آیین ها در ایران

-2 و نیز به مجریان موسیقي نوروز

1 _ نوروز و آيین ها در ايران
در ايران آمدن نوروز بر چهار پايه از مراسم و آداب كه همواره به 

دسته ها و شاخه هاي گوناگون بخش مي شوند، شكل مي يابد:
نخست: نوروز و پاكیزگي

دو ديگر: نوروز و نونواري )تازه شدن(
سه ديگر: نوروز و تكاپو و تندرستي

و  وابستگي ها  زنجیره  پايندگي  و  استواري  و  نوروز  چهارم: 
پیوستگي ها

آيین نوروز را شكل مي بخشند كه در يك گردش  پايه،  اين چهار 
فلكي، براي ايرانیان سه تغییر رويه در كاركرد و زندگي پیش مي 

آورد:
الف: پیشباز رفتن نوروز

ب: نوروزداري
ج: آداب ويژه زندگي در نوروز

، فصلي  تغییر رويه ها ماجراگونه هايي تحت عناوين زماني  اين  در 
بزرگ  خود  نوروز،   پس  گیرد.  مي  خود  به  آيین  نام  نیز  اجرايي   ،
آنان  همگي  كه  شود،  مي  تشكیل  آيین ها  خرده  از  كه  است  آيیني 
دارد،  بندي و گردآوري  ثبت و كدگذاري و دسته  جاي پژوهش و 
آيین هايي چون: حكومت زنان )مزدگیران( ، حكومت میرنوروزي ، 
همیاري نوروزي، جشن مردگان ، روز نابر ، روز پرهیز ، روز دروغ 
گفتن، جشن گاه )عیدگاه( نوروزي ، مسابقات نوروزي ، رقص ها و 
بازي هاي نوروزي در دو گروه جوانان و نوجوانان و میانساالن و 
انداختن  ، جنگ  حیوانات  با  دادن  نمايش  كوچ  روز   ، سالخوردگان 
موسیقي ها،  نوروزي  نامگذاري   ، نوروزي  پز  و  پخت   ، حیوانات 
آوازها و ترانه هاي نوروزي في البداهه ، مهمان نوازي نوروزي و ... 
بسیاري ديگر از خرده آيین ها كه اهمیت نوروز را به خوبي نشان 

مي دهد.

-2 مجريان موسیقي نوروز در ايران
در اين آيین ها، موسیقي چه به صورت آوازي، چه به صورت سازي 
آور  و شگفت  ناملموس  زيبا،  تركیبي، حضوري  به صورت  چه  و 

دارد كه در گونه هاي زير مي توان آن را دسته بندي كرد:
-1 موسیقي نیايش و توسل

-2 موسیقي ستايش بهار و نوروز
-3 موسیقي آرزومدارانه تغزلي )عاشقانه(

-4 موسیقي شوخ )طنز(
-5 موسیقي مژده بخش دگرگوني فصل )سال(

-6 موسیقي بازي هاي ويژه جشن گاه هاي نوروزي
-7 روايتگري موسیقايي

-8 نمايش گونه ها )خرده نمايش هاي( موسیقايي
مجريان اين موسیقي ها از لحاظ جنسیت اجراكنندگان به دو گروه 
مرد و زن تقسیم مي شوند، اما در جشن گاه ها نوازندگان مرد براي 
زنان نیز اجازه اجراي موسیقي را آن هم فقط براي اجراي بازي هاي 

خاص زنان و رقص هاي آنان دارند.
ايران  نواحي  و  مناطق  ايران در  در  نوروز  ادواتي كه در موسیقي 
در محدوده اقوام، طوايف و عشاير كاربرد دارند عبارتند از: سرنا، 
دستي  دهل  انواع  كرنا،  زل،  گويند(،  مي  هم  قمشه  و  )دوزله  دوني 
كوزه  مسي،  تشت  زنگوله،  و  زنگ  دايره،  نقاره،  و  كوس  كوبه،  و 
)ساز  قوپوز  دوتار،  كاسه،   و  قاشق  چوبي(،  )تشت  الوك  سفالین، 
عاشیقي(، باالبان، تنبك فلزي، ني، ني لبك، زنبورك، تمبوين )دايره 

زنگي(، تمبورك، قیچك، دونلي، دوتار، تنبو،  رباب و كمانچه.
موسیقي نوروز در ايران در بخش بندي اجتماعي به دو دسته تقسیم 

مي شود:
به  حاكمان  و  و شاهان  امیران  دربار  از  كه  موسیقي شهري  الف: 
)سنتي( رواج  ايراني  نام موسیقي اصیل  با  عنوان موسیقي رسمي 

داشته و دارد.
اساس  بر  كه  ايران  نواحي  و  مناطق  ويژه  غیرشهري  ب:  موسیقي 

ويژگي هاي اقوام و عشاير شكل گرفته است.
بر اين گونه موسیقي ها، موسیقي تیره هايي از كولیان )لوريان هند( 
به  گاهي  و جشن  موسیقي شاديانه ها  بیشتر  كه  افزود  بايد  هم  را 

عهده آنان بود.
در موسیقي نوروز سه شیوه اجرايي وجود دارد:

-1 تك خواني
-2 آوازهاي ضدآوايي )آنتي فونیك( دو نفره

-3 آوازها و ترانه هاي جمعي
گذشته از موسیقي هايي كه مي توان آن را موسیقي درون طايفه اي 
نامید كه مجريان آن اغلب غیرحرفه اي اند و فقط در محدوده خانه 
كه  الاليي هايي  مانند  آورند  درمي  اجرا  به  را  آن  زندگي خويش  و 
تحويل  دعاخواني  نوع  يا  و  خواند  مي  فرزندان شان  براي  مادران 
سال كه بزرگترهاي خانواده بر سر سفره هفت سین مي خواند و يا 
آوازهاي شبانان و يا آوازهايي كه كوچك و بزرگ طوايف به وقت 
خود با هم و به مناسبت مي خوانند، موسیقي نوروز داراي اصناف 
خاص خود بوده كه در دو رده بساط اندازان و معركه گیران قرار 
مي گرفته اند. ولي در قرن كنوني با زوال فرهنگ ها به سبب ورود 
در سطح  فرهنگي  ريزي  برنامه  عدم  تاثیرات  و  بیگانه  فرهنگ هاي 
كالن جامعه، هر كسي كه تمايل به انجام اين گونه موسیقي ها دارد 
به آن مي پردازد و آنچه كه از هنر هنروران موسیقي ويژه نوروز 

بازمانده، به همت اينان بوده است.
نوروز  ويژه  موسیقي  در  زير  طبقات  معركه گیران،  صنف  در 
توره ها،  نوروزخوانان،  كوسه ها،  حاجي فیروزها،  داشته اند:  وجود 
آهوبازها،  نوروزها،  عمو  دوره گرد،  عروسك گردانان  ساياچي ها، 

رسن بازها، بازيگران اسب چوبي، باران خواهان، الل بازها.
در صنف بساط اندازان، طبقات زير در موسیقي ويژه نوروز حضور 
سیماچه  بازها،  آتش بازها،  شعبده بازان،  داشتند:  موسیقايي  نمايش 
خیمه شب بازها، پهلوانان نمايش گر، پرده خوانان، مطربان دوره گرد 
نمايشگر، حیوان بازان )نظیر خرس بازي دهندگان و يا بازي دهندگان 
ايل براي خود فرد  افراد هر طايفه و  اين  انتر(، عالوه بر  بوزينه و 
روايت گري را به عنوان بخشي، كالم گو، عاشیق و پهلوان داشتند 
كه در روزهاي نوروز براي مردم و بنا به درخواست آنان هر كدام 
حكايتي را بازگو مي كردند و چون بیشتر اين گونه مجالس در شب ها 

برگزار مي شد از جمعیت فراواني بهره مي برد.
شب هاي نوروز در ايران حكايات زيبايي در خود داشت و مراسمي 
ويژه كه باز از نوعي خنیاگري موسیقايي غیر حرفه اي بهره مي برد. 
مانند قاشق زني در شب چهارشنبه سوري، يا شال اندازي از بام بر 

داخل خانه ها، يا مناجات سر سال كه نیمه شب ها انجام مي شد.
از موسیقي ويژه نوروز در بخش موسیقي شهري به نوروز صبا، 
نوروزخارا، نوروز بزرگ، نوروز عجم، نوروز عرب، نوروز كوچك، 

خجسته و چكاوك مي توان اشاره كرد.
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فلسفه 
آیین های 

نوروزی
روز  ِنوروز،  جشن  سرآغاز 
)روز  فروردین  ماه  نخست 
برخالف  چون  و  است  اورمزد( 
ماه  نام  برابری  ها  جشن  سایر 
و روز را به دوش نمی کشد، بر 
باستان  ایران  های  جشن  سایر 

برتری دارد. 
در مورد پیدايی اين جشن افسانه های بسیار است 

اما آنچه به آن جنبه ی رازوارگی می بخشد، آيین 
از آن  های بسیاری است كه روزهای قبل و بعد 

انجام می گیرد. 
و  هیجان  با  جا  همه  در  و  همیشه  نوروز  اگر 
حیرت  شود،  می  آغاز  ريختگی  درهم  و  آشفتگی 
آن  مظاهر  از  يكی  نظمی  بی  كه  چرا  نیست  انگیز 
است. ايرانیان باستان ناآرامی را ريشه ی آرامش 
و پريشانی را اساس سامان می دانستند و چه بسا 
كه در پاره ای از مراسم نوروزی آن ها را به عمد 
باز گشت  رسم  در  كه  چنان  آوردند.  می  بوجود 
ِمردگان )از 26 اسفند تا 5 فروردين( چون عقیده 
داشتند كه فروهرها يا ارواح درگذشتگان باز می 
گردند، افرادی با صورتك های سیاه، برای تمثیل، 
و  پرداختند  آمد و رفت می  به  بازار  و  در كوچه 
زندگی و هست  و  میان مرگ  فاصله ی  بدينگونه 
و نیست را در هم می ريختند و قانون و نظم يك 
رسم  اين  ی  بازمانده  كردند.  می  محو  را  ساله 
آمدن حاجی فیروز يا آتش افروز بود كه تا چند 

سال پیش نیز ادامه داشت. 
»میر  رسم  ساختگی،  های  آشفتگی  ديگر  از 
نوروزی«، يعنی جا به جا شدن ارباب و بنده بود. 
در اين رسم به قصد تفريح كسی را از طبقه های 
سلطانی  به  ساعت  چند  يا  روز  چند  برای  پايین 
برمی گزيدند و سلطان موقت - بر طبق قواعدی - 
اگر فرمان های بیجا صادر می كرد، از مقام امیری 
بركنار می شد. حافظ نیز در يكی از غزلیاتش به 
چشمی  ی  گوشه  نوروزی  میر  ناپايدار  حكومت 

دارد : 
سخن در پرده می گويم، چو گل از غنچه بیرون 

آی 
كه بیش از چند روزی نیست حكم میر نوروزی 

نخست  دارد.  اشاره  نكته  اين  به  هم  تكانی  خانه 
درهم ريختگی، سپس نظم و نظافت. 

در  شد.  می  رو  و  زير  نظافت  برای  خانه  تمام 
ها  بود كه حتی خانه  ايران رسم  نقاط  از  بعضی 
نمی شد،  میسر  اگر  و  كردند  می  آمیزی  رنگ  را 
دست كم همان اتاقی كه هفت سین را در آن می 
چیدند، سفید می شد. اثاثیه ی كهنه را به دور می 
ريختند و نو به جايش می خريدند و در آن میان 
اندوه  و  ها  آلودگی  جايگاه  كه  را  كوزه  شكستن 
های يك ساله بود واجب می دانستند. ظرف های 
مسین را به رويگران می سپردند. نقره ها را جال 
غبار  و  گرد  از  را  خانه  كنار  و  گوشه  دادند.  می 
پاك می كردند. فرش و گلیم ها را از تیرگی های 
يك ساله می زدودند و بر آن باور بودند كه ارواح 
مردگان - فروهرها - )ريشه ی كلمه ی فروردين( 
اين روزها به خانه و كاشانه ی خود باز می  در 
گردند، اگر خانه را تمیز و بستگان را شاد ببینند 
خوشحال می شوند و برای بازماندگان خود دعا 
می  باز  افسرده  و  غمگین  نه،  اگر  و  فرستند  می 
گردند. از اين رو چند روز به نوروز مانده در خانه 
می  چراغ  و  و شمع  می سوزاندند  عنبر  و  ُمشك 

افروختند. 

شب  ها  زن  كه  بود  رسم  ايران  نقاط  بعضی  در 
پختند و  را می  بهترين غذا  آدينه ی سال  آخرين 
از  پیش  روز  و  پاشیدند  می  درگذشتگان  گور  بر 
نوروز را كه همان »عرفه« يا »علفه« و يا به قولی 
»بی بی حور« باشد، به خانه ای كه در طول سال 
درگذشته ای داشت به ُپرسه می رفتند و دعا می 
فرستادند و می گفتند كه برای مرده عید گرفته اند. 
در گیر و دار خانه تكانی و از 20 روز به روز عید 
مانده، سبزه سبز می كردند. ايرانیان باستان دانه 
لوبیا،  برنج،  گندم، جو،  از  بودند  را كه عبارت  ها 
و  ذرت  كاجیله،  باقال،  كنجد،  نخود،  ارزن،  عدس، 
ماش به شماره ی هفت )= نماد هفت امشاسپند(، 
يا دوازده )= شماره ی مقدس برج ها(، در ستون 
هايی از خشت خام برمی آوردند و بالیدن هر يك 
را به فال نیك می گرفتند و بر آن بودند كه آن دانه 
بود.  باروری خواهد  و  بركت  نو موجب  در سال 
گندم و جو  از  قاب  ها بطور معمول سه  خانواده 
و ارزن به نماد هومت )= انديشه ی نیك(، هوخت 
)= گفتار نیك( و هوورشت )= كردار نیك( سبز می 
كردند و فروهر نیاكان را موجب بالندگی و رشد 

آنها می دانستند. 
چهارشنبه سوری كه از دو كلمه ی »چهارشنبه« 
منظور آخرين چهارشنبه ی سال و »سوری« كه 
همان سوريك فارسی و به معنای سرخ باشد و در 
كل به معنای »چهارشنبه ی سرخ«، مقدمه ی جدی 

جشن نوروز بود. 
نوروز  از وسايل جشن  بعضی  باستان  ايران  در 
شب  يقین  به  را  اسفند  و  كوزه  و  آينه  قبیل  از 
چهارشنبه سوری و از چهارشنبه بازار تهیه می 
كردند. بازار در اين شب چراغانی و زيور بسته و 

سرشار از هیجان و شادمانی بود و البته خريد هر 
كدام هم آيین خاصی را تدارك می ديد. 

غروب هنگام بوته ها را به تعداد هفت يا سه )نماد 
سه منش نیك( روی هم می گذاشتند و خورشید 
كه به تمامی پنهان می شد، آن را بر می افروختند 
تا آتش سر به فلك كشیده جانشین خورشید شود. 
دور  وسايل  شگون  برای  ايران  نقاط  بعضی  در 
ريختنی خانه از قبیل پتو، لحاف و لباس های كهنه 

را نیز می سوزاندند. 
يا  و  رهگذرها  و  ها  بیابان  در  توانست  می  آتش 
وقتی  شود.  افروخته  ها  خانه  بام  و  صحن  بر 
آتش شعله می كشید از رويش می پريدند و ترانه 
هايی كه در همه ی آنها خواهش بركت و سالمت 
آتش  خواندند.  می  بود،  پاكیزگی  و  بارآوری  و 
چهارشنبه سوری را خاموش نمی كردند تا خودش 
خاكستر شود. سپس خاكسترش را كه مقدس بود 
كسی جمع می كرد و بی آنكه پشت سرش را نگاه 
كند، سر ِنخستین چهار راه می ريخت. در بازگشت 

در پاسخ اهل خانه كه می پرسیدند : 
- كیست ؟ 

می گفت : منم. 
- از كجا می آيی ؟ 

- از عروسی ... 
- چه آورده ای ؟ 

- تندرستی ... 
شال اندازی از آداب چهارشنبه سوری بود. پس از 
مراسم آتش افروزی جوانان به بام همسايگان و 
خويشان می رفتند و از روی روزنه ی باالی اتاق 
می  درون  به  را  درازی  شال  بخاری(  ی  )روزنه 
انداختند. صاحب خانه می بايست هديه ای در شال 
بگذارد. شهريار در بند 27 منظومه ی »حیدر بابا« 
به آيین شال اندازی و در بند 28 به ارتباط شال 
اندازی با بركت خواهی و احترام به درگذشتگان به 

نحوی شاعرانه اشاره دارد : 
 برگردان بند 27 : 

عید بود و مرغ شب آواز می خواند 
دختر نامزد شده برای داماد، 

جوراب نقشین می بافت. 
و هر كس شال خود را از دريچه ای آويزان می 

كرد. 
وه ... كه چه رسم زيبايی است - رسم شال اندازی 

 -
هديه عیدی بستن به شال داماد. 

 برگردان بند 28 : 
من هم گريه و زاری كردم و شالی خواستم. 

شالی گرفتم و فورا بر كمر بستم. 
شتابان به طرف خانه ی غالم )پسر خاله ام( رفتم. 

و شال را آويزان كردم. 
فاطمه خاله ام، جورابی به شال من بست 
»خانم ننه ام« را به ياد آورد و گريه كرد. 

: »در آن  اين رسم می گويد  شهريار در توضیح 
سال مادر بزرگ من )خانم ننه( مرده بود. ما هم 
نمی بايست در مراسم عید شركت می كرديم ولی 
من بچه بودم، با سماجت شالی گرفتم و به پشت 

بام دويدم.« 
بود  فالگوش  سوری  چهارشنبه  مراسم  ديگر  از 
آرزويی  كه  بود  كسانی  مخصوص  بیشتر  آن  و 
داشتند. مانند دختران دم بخت يا زنان ِدر آرزوی 
فرزند. آنها سر چهار راهی كه نماد ِگذر از مشكل 
بود می ايستادند و كلیدی را كه نماد گشايش بود، 
زير پا می گذاشتند. نیت می كردند و به گوش می 
ايستادند و گفت و گوی اولین رهگذران را پاسخ 
نیت خود می دانستند. آنها در واقع از فروهرها می 
خواستند كه بستگی كارشان را با كلیدی كه زير پا 

داشتند، بگشايند. 
قاشق زنی هم تمثیلی بود از پذيرايی از فروهرها. 
زيرا كه قاشق و ظرف مسین نشانه ی خوراك و 

خوردن بود. 
خانه  بام  بر  فروهرها  برای  باستان  ايرانیان 
اين میهمانان  از  تا  غذاهای گوناگون می گذاشتند 
چون  و  كنند  پذيرايی  آسمانی  ی  رسیده  تازه 
فروهرها پنهان و غیر محسوس اند، كسانی هم كه 
برای قاشق زنی می رفتند، سعی می كردند روی 
آجیل  و  غذا  چون  و  بمانند  ناشناس  و  بپوشانند 
را  دريافتشان  دانستند،  می  فروهر  مخصوص  را 

خوش ُيمن می پنداشتند. 

اما اصیل ترين پیك نوروزی، سفره ی هفت سین 
بود كه به شماره ی هفت امشاسپند از عدد هفت 
مايه می گرفت. دكتر »بهرام فره وشی« در جهان 
يا  را چیدن هفت سینی  مبنای هفت سین  فروری 
هفت قاب بر خوان نوروزی می داند كه به آن هفت 
سینی می گفتند و بعدها با حذف )يای( نسبت به 
صورت هفت سین در آمد. او عقیده دارد كه هنوز 
را،  اين سفره  ايران  از روستاهای  بعضی  در  هم 
روی  چیزهای  گويند.  می  سینی  هفت  ی  سفره 

سفره عبارت بود از : 
آب و سبزه، نماد روشنايی و افزونی. 

به  بعدها  كه  گرما  و  نور  پايداری  نماد  آتشدان، 
شمع و چراغ مبدل شد. 

شیر، نماد نوزايی و رستاخیز و زايش دوباره. 
تخم مرغ، نماد نژاد و نطفه. 
آيینه، نماد شفافیت و صفا. 

سنجد، نماد دلدادگی و زايش و باروری. 
سیب، نماد رازوارگی عشق. 

انار، نماد تقدس. 
سكه های تازه ضرب، نماد بركت و دارندگی. 

 =( حوت  اسفند.  ی  شده  سپری  برج  نماد  ماهی، 
ماهی( 

نارنج، نماد گوی زمین. 
گل بیدمشك كه گل ويژه ی اسفندماه است، نماد 

امشاسپند سپندارمذ. 
نان پخته شده از هفت حبوب. 

بید،  انار،  مقدس  درخت  از  هايی  )= شاخه  َبرَسم 
يا دوازده  انجیر در دسته های سه، هفت  زيتون، 

تايی(. 
خرما، پنیر، شكر. 

كتاب مقدس. 
يا آبپاشان  و گالب كه بازمانده ی رسم آبريزان 
است )بر مبنای اشاره ی ابوريحان بیرونی چون 
در زمستان انسان همجوار آتش است، به دود و 
لذا آب پاشیدن به  خاكستر آن آلوده می شود و 

يكديگر نماد پاكیزگی از آن آاليش است.( 
پادشاهی  زمان  در  كه  شود  اشاره  نیست  بد 
ِفتحعلیشاه قاجار و به فرمان او دستور داده بودند 
كه در مراسم نوروز، شاعران به جای مدح، حقیقت 
گويی كنند. شاعری با تكیه بر اين فرمان شعر زير 
را سرود و آن را در حضور شاه خواند و صله ی 

قابل توجهی هم دريافت نمود ! 
مگر دارا و يا خسروست اين شاه؟ 
بدين جاه و بدين جاه و بدين جاه 

ز كیخسرو بسی افتاده او پیش 
بدين ريش و بدين ريش و بدين ريش 

ز جاهش ُملك كیخسرو خراب است 
ز ريشش ريشه ی ايران در آب است 

ی  ترجمه  با  خجسته  سالی  آرزوی  با  پايان  در 
شعری از »ابونواس« شاعر اهوازی نوشتار را به 

انجام می برم : 
مگر نمی بینی كه، 

خورشید به برج بره 
اندر شده 

و اندازه ی زمانه برابر گرديده ؟ 
مگر نمی بینی كه، 

مرغان پس از زبان گرفتگی 
به آواز خوانی پرداخته اند ؟ 

مگر نمی بینی كه، 
زمین از پارچه های رنگین گیاهان 

جامه بر تن كرده ؟ 
پس بر نو شدن زمانه 

شادكام می باش ...

 - بهار  مهرداد  دكتر   - مقدس  زمان  نوروز،   )1
7و8، ص772  دوم، شماره  سال  چیستا،  ماهنامه 

.778 -
امروز -  ايران  آيین ها و جشن های كهن در   )2

محمود روح االمینی - چاپ اول، زمستان 1376.
 - سعید  برومند  جواد  دكتر   - جمشید  نوروز   )3

انتشارات توس، تهران، چاپ نخست 1377.
پیرايه يغمايی
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مجموعه قوانین حقوقی انگلستان

قاعده سابقه در حقوق انگلیس
Common Law و 

نويسنده : دكتر غالمرضا خواجی - بخش آخر

ديگر اينكه دادگاههای تجديدنظر بايد از رای دادگاههای مافوق 
و همچنین مجلس اعیان تبعیت كند ولی در مواردی كه تصمیم 
دادگاه مافوق با تصمیم مجلس اعیان مغايرت داشته باشد ملزم 

به تبعیت از آن نیستند. 
نكته مهم در خصوص ratio decidendi رای يك دادگاه، اين 
است كه اگر مدت ها و سال ها پس از آن ارزش ها در جامعه 
تغییر كند و اوضاع و احوالی كه در هنگام صدور رای، كمتر 
مورد توجه بوده است در دعاوی بعدی اهمیت يابد، می توان 
با تفكیك و تطبیق با شرايط جديد، با برداشت هايی محدودتر 
و يا كلی تر از عناصر ratio decidendi در سابقه تغییر ايجاد 

كرد. 

به طور مثال در ratio decidendi دعوای ريلندز و فلچر كه 
در باال آمده بود، قاضی می تواند با برداشت های محدود و 
يا صورت ديگر از likely to do mischief if it escapes يا 
damage و... در دعوای مطروحه، مشابهت با دعوای ريلندز و 
فلچر محسوب نكند و از قاعده سابقه تبعیت ننمايد. در خاتمه 
قانونگذاری  توسعه  و  اروپايی  اتحاديه  تشكیل  كه  گفت  بايد 
انگلیس،تحوالتی  جمله  از  عضو  كشورهای  برای  يكنواخت 
جدی در نظام حقوقی اين كشور در مسیر هماهنگی با مجلس 
قانونگذاری و نظام حقوقی يكنواخت اتحاديه اروپايی، صورت 

خواهد پذيرفت.

جامعه

چرا امروزه زنان، مردانی را 
می پسندند که ظاهری زنانه دارند؟

 تحقیقات جديد نشان میدهد امروزه زنان ، به جای مردان نیرومند 
و خوش اندام ، مردانی را كه ظاهری زنانه دارند می پسندند.

از نظر تاريخی معموال زنان بسیاری از خصوصیات مردانه مانند 
چانه مربعی و اندام عضالنی را می پسنديدند زيرا معتقد بودند 
صاحبان اين ويژگیها ، ژنهايی دارند كه میتواند به تولد فرزندان 

قويتر و سالم تر بینجامد.

اما اين انتخاب هزينه هايی هم برای آنها به همراه داشت.هرچه يك 
مرد ، ظاهر مردانه تری داشته باشد به همان میزان مشاركت كمتری 

در بزرگ كردن بچه ها خواهد داشت.

مراقبتهای  كیفیت  رشد  با  امروزه  است  داده  نشان  جديد  تحقیقات 
از  ، ديگر زنان الزم نیست  بهداشتی در كشورهای ثروتمند غربی 
اين نظر درباره سالمت فرزندان خود نگران باشند و به همین دلیل 

مردانی را كه ظاهری زنانه دارند بیشتر می پسندند.

4 هزار و  اولويتهای  با مطالعه  اين تحقیقات در دانشگاه آبردين و 
500 زن از 30 كشور مختلف جهان برای انتخاب همسر انجام شده 

است.
رابطه مستقیمی  كه  متوجه شدند  تحقیقات  اين  انجام  با  دانشمندان 
انتخاب همسر  بین كیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و معیارهای 

در میان زنان وجود دارد.
بیشتر  زنان   ، بهتر  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  با  كشورهايی  در 

تمايل به انتخاب مردانی دارند كه چهره ای زنانه دارند.
برای مثال در كشور سوئد كه دارای بهترين خدمات درمانی است 
كردند.اما  انتخاب  دارند  زنانه  چهره  كه  مردانی   ، زنان  درصد   68
و  كه چهره  مردانی   ، زنان  درصد   55  ، برزيل  در كشور  برعكس 

ظاهر مردانه دارند انتخاب میكنند.
دكتر لیسا دی بروئین روانشناس و نويسنده اين تحقیق در اين باره 
گفت : اين تحقیقات نشان میدهد هرچه كیفیت خدمات درمانی بهتر 
، به همان میزان ظاهر مردانه مردان كمتر مورد توجه زنان  باشد 

قرار میگیرد.
بررسی  برای  كه  بود  دانشگاهی  تحقیقاتی  از  قسمتی  ها  يافته  اين 

میزان جذابیت چهره در انتخاب همسر انجام شده است.

دكتر دی بروئین گفت : ما متوجه شديم كه زنانی كه از كشورهايی 
دارای سالمت كمتر هستند و  میزان مرگ و میر و بیماری بااليی 
دارد ترجیح می دهند همسرشان چهره و ظاهری مردانه داشته باشد 

، اما در كشورهای ثروتمند اين موضوع كامال برعكس است.
اين تحقیقات نشان میدهد اولیت ها و معیارهای زيبايی بر اساس 

محیط زندگی در كشورهای مختلف متفاوت است.

در اين تحقیقات زنانی از اروپا ، آمريكا ، آفريقای جنوبی ، كانادا ، 
استرالیا و نیوزيلند شركت داشتند.سن متوسط اين زنان بین 16 تا 

40 سال بود.
تلگراف ، 17 مارس
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک و تر  ایرانی 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاویار ایرانی در تواضع موجود است
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
سالمت

کچلی مردان 
برای سالمتی شان 

مفید است 

سر  موهای  دادن  دست  از  شايد 
در 30 سالگی چندان برای مردان 
تحقیقات  اما  نباشد،  خوشايند 
اين  است  داده  نشان  جديد 
فايده هايی  مردان  برای  موضوع 
تحقیقات  در  دارد.دانشمندان  هم 
كه  مردانی  شدند  متوجه  خود 
را  در سنین جوانی موهای خود 
 45 احتمال  با  می دهند  دست  از 
درصد كم تر به سرطان پروستات 
دچار می شوند. يك تیم تحقیقاتی 
باالی  میزان  معتقدند  آمريكايی 
در  كه  مردانی  در  تستسترون 
از  را  خود  موهای  جوانی  سنین 
می شود  باعث  می دهند  دست 
بدنشان  در  تومورها  رشد  خطر 
كاهش پیدا كند.آن ها 2 هزار مرد 
را كه بین 40 تا 47 سال داشتند 
آن ها  از  نیمی  كه  كردند  بررسی 
دچار شده  پروستات  به سرطان 
بودند.آن ها در اين تحقیقات میزان 
كه  افرادی  در  را  تومور  به  ابتال 
شروع  موهايشان  سالگی   30 تا 
مردانی  با  می كند  شدن  نازك  به 
بودند  نشده  مو  ريزش  دچار  كه 

مقايسه كردند.
مردانی  داد  نشان  تحقیقات  اين   
با  می شوند  مو  ريزش  دچار  كه 
سرطان  اين  به  كم تری  احتمال 
از  نیمی  می شوند.تقريبا  دچار 
مردان تا 50 سالگی دچار ريزش 
موضوع  اين  كه  می شوند  مو 
آن ها  برای  زيادی  نگرانی های 
می آورد.تحقیقات  وجود  به 
مردان  از  نیمی  می دهد  نشان 
آن ها  به  مو  ريزش  می كنند  فكر 
پیری و جذابیت كم تری  احساس 
می دهد و سه چهارم آن ها هم از 
لحاظ اعتماد به نفس دچار مشكل 
بدانند  بايد  مردان  اما  می شوند 
مو خیلي  تار  دادن چند  از دست 
بهتر از مبتال شدن به يك بیماري 
تحقیقات  اين  باشد.نتايج  كشنده 
به  سرطان  بیماری  نشريه  در 
پروفسور  است.  رسیده  چاپ 
جاناتان رايت، متخصص سرطان 
واشنگتن  دانشگاه  در  پروستات 
گفت:»در  تلگراف  به  باره  اين  در 
ما  برای  يافته ها  اين  اول،  نگاه 
تصور  ابتدا  در  زيرا  بود.  عجیب 
می شد ريزش موی زودرس خطر 
مردان  در  را  سرطان  به  ابتال 
تحقیقات  اين  اما  می دهد.  افزايش 
نشان می دهد مردانی كه در سنین 
دست  از  را  خود  موهای  پايین 
درصد   45 تا   29 بین  می دهند 
كم تر به سرطان پروستات دچار 

می شوند.« 
17 مارس 2010 

مو/رايج ترين  و  پوست  متخصص  يوسفي  مريم  دكتر 
مشكالت و درخواست هاي پوستي در آخرين ماه سال

نسخه
 زیبایي عید

براي  خیلي ها  آن،  اواخر  به خصوص  زمستان،  فصل  در 
انجام اقدامات زيبايي به متخصصان پوست و مو مراجعه 

مي كنند....
 برخي از آنها انتظار دارند تمام مشكالت زيبايي شان طي 
و  با سر  و  برطرف شده  تحويل سال  به  مانده  روز  چند 
اما نكته اي  وضع جوان تر شده اي وارد سال جديد شوند. 
كه وجود دارد، اين است كه براي رفع برخي از مشكالت 
نیست  اين طور  و  دارد  به زمان وجود  نیاز  پوست و مو 
با  كرد.  فصل  و  حل  يك شبه  بشود  را  مشكالت  تمام  كه 
و  رايج ترين مشكالت  از  4 مورد  به  نگاهي مي اندازيم  هم 

درخواست هاي بیماران در آخرين روزهاي سال. 

عید و تزریق بوتاکس

يكي از اقدامات زيبايي كه تب آن در ماه هاي آخر سال به 
در  نكات مهمي  است.  بوتاكس  تزريق  باال مي گیرد،  شدت 
ارتباط با تزريق بوتاكس وجود دارد. اوال توجه مي كنیم اين 
تزريقات حتما از سوي متخصص پوست و مو يا جراحان 
پالستیك انجام شوند، ثانیا از نوع ماده تزريق شده اطمینان 
و  اطمینان  قابل  داروي  تنها  حاضر  درحال  شود.  حاصل 
ديسپورت  داروي  ايران،  بهداشت  وزارت  تايیديه  داراي 
كه  است  چیني  مارك ها  ساير  اتفاق  به  قريب  اكثر  است. 
به  آلرژي  احتمال  شامل  دارند،  را  خود  خاص  عوارض 
دارو و دوبیني يا افتادگي پلك. براي پیشگیري از افتادگي 
پلك و دوبیني تكنیك تزريق نیز بسیار مهم است. احتمال 
اين عوارض به دنبال تزريق به  وسیله متخصص پوست يا 
كم  بسیار  بوتاكس  تزريق  در  تجربه  با  پالستیك  جراحي 
است. مشكل بسیار مهم داروهاي چیني اين است كه دوز 
داروي موجود در ويال آنها استاندارد نیست، يعني در يك 
ويال داروي بوتاكس كه مثال روي آن عدد 50 واحد درج 
شده ممكن است 500 واحد وجود داشته باشد يا اصال هیچ 
دارو  اين  استاندارد  نبودن  و  باشد  نداشته  دارويي وجود 
كه  است  اين  من  توصیه  است.  خطرناك  عصبي  سم  يك 
به منظور صرفه جويي و پرداخت هزينه كمتر هرگز خود 
تزريق  و  ندهند  قرار  چیني  داروهاي  خطر  معرض  در  را 
بوتاكس خود را به افراد متخصص واگذار كنند. به دنبال 
6 ماه چین و چروك  تا   4 بار تزريق بوتاكس معموال  هر 
محو خواهد شد و اين تزريقات را بايد چند مرتبه هر 4 تا 6 
ماه تكرار كنند تا طي اين مدت اوال عضالت ضعیف شوند 
و ثانیا عادت اخم كردن در آنها كاهش يابد. نبايد فراموش 
كرد الزم است حدود دو هفته پس از تزريق توسط پزشك 
دوباره ويزيت شوند تا در صورت لزوم تزريقات تكمیلي 
انجام  شما(  ابروهاي  كامل  قرينه سازي  منظور  به  )مثال 
هفته  حداكثر  تا  را  بوتاكس  تزريق  است  بهتر  پس  شود. 
به  دوباره  ويزيت  براي  بتوان  تا  داد  انجام  اسفند  سوم 
با  چروكي  و  چین  هر  دانست  بايد  كرد.  مراجعه  پزشك 
رفع  براي  چین ها  برخي  شد.  خواهد  رفع  بوتاكس  تزريق 
قابل  نیز هستند.  تزريق ژل  يا  لیزر درماني  نیازمند  شدن 
توجه آنكه تزريق ديسپورت اگر از سوي افراد ماهر انجام 
چروك  و  چین  رفع  براي  روش ها  بهترين  از  يكي  شود، 

صورت بوده و هیچ جاي نگراني نخواهد بود

عید و موهاي زاید

يادشان مي افتد  نزديك عید كه مي شود  از خانم ها  عده اي 
بدن شان خالص شوند  زايد  از شر موهاي  بهتر است  كه 
بنابراين با مراجعه به متخصص پوست و مو تقاضاي  و 
لیزردرماني قسمت هايي از بدن و گاه كل بدن را مي كنند. 
بیماران بايد بدانند كه براي انجام لیزردرماني به چند جلسه 
درمان با لیزر نیاز است و اين طور نیست كه فردي با يك 
باشد.  داشته  را  زايد  موهاي  همیشگي  رفع  انتظار  جلسه 
لیزردرماني  فواصل  معموال  صورت  زايد  موهاي  براي 
هر 45 روز و در مورد موي زايد بدن هر 60 روز است. 
بالفاصله پس از لیزردرماني فرد دچار التهاب در محل هاي 
باشد  داشته  را  آمادگي  اين  بايد  و  شد  خواهد  لیزر شده 
البته  يابد،  ادامه  نیز  48 ساعت  تا  تورم  و  قرمزي  اين  كه 
وسیله  به  شده  تجويز  موضعي  داروهاي  مصرف  با 
متخصصان پوست و مو اين مشكل به حداقل زمان خود 
اين است كه  اين مورد  نكته بسیار مهم در  خواهد رسید. 
تبديل  بازيچه  يك  به  ما  كشور  در  لیزردرماني  متاسفانه 
شده و شاهد آن هستیم كه در مكان هاي مختلف از جمله 
برخي آرايشگاه ها افراد غیرپزشك نیز مشغول لیزردرماني 
كار  اين  احتمالي  عوارض  از  و  هستند  افراد  زايد  موهاي 
آگاهي ندارند. يكي از عوارض احتمالي لیزردرماني توسط 
گاه  كه  است  پوست  سوختگي هاي  غیرمتخصص  افراد 
مي تواند به تغییر رنگ هاي كم رنگ تر از پوست بدن منجر 
شود و ممكن است براي همیشه به يادگار بماند. توصیه 
افراد  كه  است  آن  ايران  پوست  انجمن متخصصان  و  من 
فقط به پزشكان متخصص پوست جهت انجام لیزردرماني 
مراجعه كنند و براي اين منظور به سرنسخه پزشكان و نیز 
مهر آنها توجه كرده و به كلمه متخصص حساس باشند. 
جالب  ابتكاري  در  مو  و  پوست  متخصصان  انجمن  اخیرا 
اقدام به يكسان كردن مهر متخصصان پوست و مو كرده 
مو  و  پوست  متخصصان  انجمن  آرم  آن،  به  توجه  با  كه 
در ذهن شما حك خواهد شد. افراد بايد بدانند كه در طول 
از  استفاده  و  انداختن  بند  اپیالسیون،  لیزردرماني،  زمان 
اپي لیدي يا موچین ممنوع است و فقط مي توانند از تیغ براي 
اصالح موهاي زايد خود استفاده كنند. نكته بسیار مهم قبل 
از انجام لیزردرماني آن است كه افراد بايد حداقل تا يك ماه 
قبل پوست خود را برنزه نكرده باشند. پس اگر به اشتباه از 
سالن هاي برنزه كردن پوست استفاده مي كنند، بايد بدانند 
اين كار به شدت پوست را ناراحت و آزرده خواهد كرد و 
انتظار پیري زودرس پوست و سرطان هاي مختلف پوستي 
را بايد داشته باشند؛ اما اگر پوست برنزه تحت لیزردرماني 
احتمال لك شدن  موهاي زايد قرار گیرد خواهد سوخت و 
پوست بسیار باالست، بنابراين مطلع كردن پزشك در اين 
روي  لیزر  كه  است  اين  بعدي  مساله  است.  الزامي  موارد 
موهاي سفید اثري ندارد. هر چه قطر موها بزرگ تر و رنگ 
سفیدتر  وي  پوست  هرچه  نیز  و  باشد  سیاه تر  فرد  موي 
گاه  بود.  خواهد  بهتر  درماني،  پاسخ  باشد  روشن تر  و 
جلسه  يك  با  حتي  فردي  چنین  در  كه  بوده ايم  آن  شاهد 
سراغ  به  ضخیم  موهاي  هرگز  ديگر  پا  ساق  لیزردرماني 
فرد نیامده اند. لیزردرماني ساق پاها را به خانم هايي كه از 
فرو رفتن موها در پوست اين ناحیه شكايت دارند توصیه 
مي كنیم. البته به شرط آنكه درمان توسط متخصص پوست 
ناحیه  در  كه  آقاياني  براي  حتي  بگیرند.  جدي  را  مو  و 
گردن شان به دنبال اصالح ريش دچار جوش هايي به دلیل 
فرو رفتن موي ريش به داخل پوست مي شوند، لیزردرماني 
روش بسیار موثري خواهد بود. در روي صورت استفاده 
از ضدآفتاب تا 2 تا 3 هفته پس از لیزردرماني موي زايد 
را فراموش نكرده و اگر دچار عاليمي مثل به هم خوردن 
افزايش  و  تغییر صدا  بدن،  يا  آكنه  صورت  ماهانه،  عادت 
قواي عضالني يا پذيرش مو شوند بايد پزشك متخصص 
پوست خود را در جريان بگذارند تا آزمايش هاي هورموني 
الزم برايشان درخواست شود.درصورت وجود مشكالت 
خاص هورموني به پزشكان متخصص غدد يا زنان ارجاع 
زايد  موي  لیزردرماني  بايد  حال  عین  در  و  شد  خواهند 
تا  دهند  ادامه  هورموني  داروهاي  مصرف  با  هم زمان  را 
بهترين نتیجه درماني برايشان حاصل شود. توصیه مي كنم 
اگر افراد مي خواهند از شر موهاي زايد در حین تعطیالت 
اسفندماه  نیمه  تا  حداكثر  را  كار  اين  شوند  راحت  نوروز 
انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشكل احتمالي به 

پزشك متخصص پوست خود دسترسي داشته باشند.

عید و پاك کردن تتو

مشكل شايع ديگري كه بیماران با آن مواجه هستند، تقاضا 
عید  نزديك  افراد  اغلب  خال كوبي هاست.  كردن  پاك  براي 
ابرو  خال كوبي  به  اقدام  آرايشگاه ها  به  مراجعه  با  نوروز 
آن  از  پس  كوتاهي  مدت  و طي  مي كنند  ديگر  جاي  هر  يا 
افراد  هستند.  آن  كردن  پاك  تقاضامند  و  شده  پشیمان 
روي  آب رنگ  كشیدن  مثل  كاري  خال كوبي  مي كنند  گمان 
كرد  پاك  را  آن  بتوان  آب  كمي  با  كه  بچه هاست  پوست 
كرد.  محو  پوست  روي  از  را  آن  بتوان  پاك كن  يك  با  يا 

با سوزن  كه در عمل خال كوبي، رنگ  بدانند  بايد  عزيزان 
به عمق پوست آنها نفوذ مي كند و خارج كردن اين رنگ ها 
كار آساني نیست. بايد متذكر شوم كه اشتباه ترين كار اين 
به  خال كوبي  پاك كردن  براي  شده  پشیمان  فرد  كه  است 
همان فرد آرايشگر مراجعه كند، چرا كه وي اغلب با رنگ 
خواهد  قبلي  خال كوبي  پوشاندن  به  اقدام  پوست  هم رنگ 
كرد. مشكل ايجاد شده آن است كه اگر فرد بخواهد با لیزر 
دهد  انجام  را  درمان  خال كوبي ها،  كردن  پاك  مخصوص 
ديگر نخواهد توانست زيرا رنگ هم رنگ پوست و كرم رنگ 
از  فرد  خال كوبي  بنابراين  و  شده  سیاه  لیزر  نور  اثر  در 
است  اين  ما  اول  توصیه  پس  مي شود.  تیره تر  هم  اولش 
كه تا حتي االمكان سعي كنند از انجام خال كوبي صرف نظر 
ثانیا  باالست،  پشیمان شدن شان  احتمال  اوال  زيرا  كنند 
احتمال ابتال به بیماري هاي عفوني مثل هپاتیت و ايدز در 
صورت رعايت نكردن موازين كامال استريل و منحصر به 
فرد وجود دارد و سوم اينكه احتمال واكنش هاي آلرژيك 
واكنش  اين  و  دارد  خال كوبي وجود  رنگ  به  پوست شما 
بیفتد.  اتفاق  خال كوبي  از  پس  چند سال  است حتي  ممكن 
اقدام به اين كار كرد و پشیمان شد  به هرحال اگر فردي 
بايد بالفاصله به متخصص پوست مراجعه كند. پزشك ابتدا 
قسمتي از محل خال كوبي را تست خواهد كرد و در صورت 
خواهد  قرار  لیزردرماني  مورد  را  ناحیه  كل  مثبت  جواب 
داد. الزم به ذكر است براي گرفتن جواب مطلوب گاه الزم 
 3 )هر  كند  پیدا  ادامه  لیزردرماني  نیز  جلسه   10 تا  است 
خاص  موج  طول  يك  رنگي  هر  براي  بار(.  يك  هفته   4 تا 
وجود دارد و اين طور نیست كه با يك دستگاه لیزر بتوان 
تمام خال كوبي ها را پاك كرد. اگر فردي تتوي اولیه خود 
هنوز  افسرده شده   و  پوشانده  پوست  هم رنگ  رنگ  با  را 
بازار  به  جديدي  لیزرهاي  امروزه  هست.  امیدواري  جاي 
آمده اند كه از آنها براي پاك كردن تتوهاي هم رنگ پوست 
و  بودن  صبور  شرط  به  البته  كرد،  استفاده  مي توان  نیز 
انجام توصیه هاي پزشك متخصص پوست.  پس اگر فردي 
مي خواهد در طول عید نوروز رنگ خال كوبي  اش كمتر شده 

باشد بهتر است هر چه زودتر درمان را شروع كند. 
عید و برداشتن لك  و خال  صورت

ماهیت  شناخت  صورت،  لك هاي  با  مواجهه  در  اول  قدم 
را خال مي پندارد، خال  فرد آن  لكي كه  آنهاست. چه بسا 
نبوده و يك ضايعه بدخیم باشد. پس به هیچ عنوان قبل از 
شناخت كامل لك هاي صورت برداشتن آنها با دستگاه هايي 
شناخت  براي  راه  بهترين  نیست.  جايز  لیزر  يا  كوتر  مثل 
و  پوست  متخصص  به  مراجعه  صورت  لك هاي  ماهیت 
صورت  در  و  ضايعه  بالیني  بررسي  با  وي  كه  موست 
از آن نمونه برداري خواهد كرد و آزمايشگاه  بالیني  شك 
پاتولوژي پاسخ خوش خیم يا بدخیم بودن ضايعه را خواهد 
مك،  و  كك   كه  دهد  تشخیص  پوست  متخصص  اگر  داد. 
لنتیگو يا خال كامال خوش خیم است مي توان با روش هاي 
اين  نكته در  به چند  آنها كرد. توجه  به رفع  اقدام  مختلف 
خارج  بدن  از  كه  خالي  هر  اصوال  است.  ضروري  میان 
مي شود بايد براي انجام آزمايش پاتولوژي به آزمايشگاه 
مجرب  پوست  متخصص  پزشك  اگر  شود.  فرستاده 
آن گاه  داشت  ضايعه  بودن  خوش خیم  از  كامل  اطمینان 
مي توان توسط روش هايي مثل لیزر يا راديوفركوينسي يا 
كوتر خال هاي سطحي جانكشنال را به منظور كسب نتیجه 
زيبايي بهتر برداشت. موضوع بعدي اين است كه اگر خال 
با هر روش برداشته شود، احتمال عود آن وجود دارد. اگر 
خال عود كرد نبايد نگران بود معموال با يك جلسه درماني 
دلیلي  هر  به  اگر  ولي  خواهد شد  پاك  همیشه  براي  ديگر 
به خال عود كرد شك كرد و آن را نمونه برداري  پزشك 
كرد حتما بايد به متخصص پاتولوژي توضیح دهد كه اين 
خال قبال تحت دستكاري )كوتر، لیزر يا جراحي( قرار گرفته 
است، در غیر اين صورت ممكن است پاتولوژيست جوابي 
بدهد كه موجب اضطراب فرد و حتي پزشك شود. بعضي 
از لك هاي صورت مثل كك و مك را به وسیله روش هاي 
مختلفي مي توان درمان كرد مانند پیلینگ و لیزر ولي نكته 
برداشته شود،  و مك  هر روش كك  با  كه  اينجاست  مهم 
و  صحیح  مصرف  دارد.  وجود  آن  مجدد  عود  احتمال 
وسواس گونه فرد از ضدآفتاب و پرهیز از نور خورشید به 
منظور پیشگیري از عود كك و مك ضروري است. ضمنا 
يا  رفع  براي  را  لیزر  مي خواهد  فردي  اگر  مي كنم  توصیه 
كمك به رفع لك بارداري خود امتحان كند اين كار را فقط 
به متخصص پوست واگذار كند و از لیزردرماني درمراكز 
فاقد متخصص پوست پرهیز كند زيرا مي تواند مضر باشد. 
لك هاي پشت دست افراد مسن يا میانسال را نیز مي توان 
به وسیله لیزر تا حد قابل توجهي بهبود بخشید. اگر افراد 
تا عید نوروز تا حد  يا بدن شان  بخواهند لك هاي صورت 
اقدام  از هم اكنون  است  بهتر  باشد  توجهي رفع شده  قابل 
نكنند.  واگذار  سال  پاياني  روزهاي  به  را  كار  اين  و  كنند 
زمستان  و  پايیز  فصل  لیزردرماني  براي  فصل  بهترين 
است كه شدت تابش نور خورشید حداقل بوده و احتمال 

عوارض بعد از لیزردرماني نیز حداقل است.
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تلویزیون 3بعدی، 
بخریم یا نخریم؟

 

روزها  اين  آواتار،  دالری  میلیارد   2.5 طوفان  از  بعد 
كرده.  غوغا  عجايب  سرزمین  در  آلیس  3بعدی  فیلم 
منحصربه فرد  لذتی  سینما  در  فیلم  اين  تماشای  قطعا 
دارد، اما آيا تماشای آن در تلويزيون 3بعدی هم چنین 

احساسی دارد؟
فريبا فرهاديان: شايد ديگر نتوان هیچ خانه ای را بدون 
هیجان انگیز  جعبه  اين  اصال  گرفت.  سراغ  تلويزيون 
اما همین  از اعضای خانواده ها شده است؛  ديگر يكی 
شكل  و  دادن  شكل  تغییر  درحال  مدام  ثابت  عضو 
عوض كردن است. بهتر است بگويیم تلويزيون هم با 

مد راه می رود و به اصطالح فشن شده است.
اين  از  جديدی  نوع  از  ديگر حرف  كه  هم  روزها  اين 
آمده  به میان  بعدی   3 تلويزيون های  يعنی  فناوری 
خود  با  هم  سئوال  يك  فناوری  اين  آمدن  اما  است. 
به همراه دارد: آيا هزينه كردن بودجه برای خريدن يك 

تلويزيون سه بعدی كار عاقالنه ای است؟
يعنی  تلويزيون  اصلی  سازنده   4 گذشت  كه  هفته ای 
ال.جی، سامسونگ، سونی و پاناسونیك نسخه جديدی 
استفاده  فناوری  اين  از  كه  را  خود  تلويزيون های  از 
كرده است، ارائه كردند. آن ها شرط بسته اند كه چیزی 
باقی  خانه ها  تمام  در  فناوری  اين  حضور  زمان  تا 
نمانده است. شايد هم حق با آن ها باشد، چون همین 
حاال هم اگر كسی بخواهد يك دستگاه تلويزيون بخرد، 
حتی يك نمونه كه HD-ready نباشد هم به چشمش 
نخواهد خورد. در يك پژوهش جديد هم مشخص شد 
انگلیسی ها برای خصوصیاتی از ابزارهايی كه هرگز از 
آن ها استفاده نمی كنند 52 میلیارد پوند هزينه كرده اند.

تجربه تماشای يك فیلم 3بعدی تجربه ای بسیار دلپذير 
يا  و  كامرون  جیمز  آواتار  كه  هركسی  را  اين  است؛ 
باشد،  ديده  را  برتون  تیم  عجايب  در سرزمین  آلیس 
اگر  كه  نیست  شكی  هیچ  جای  بنابراين  می كند.  تايید 
3بعدی  فیلم های  تماشای  و  پخش  در  شرايط صحیح 
تلويزيون  تماشای  از  تجربه  بهترين  شود،  رعايت 
نصیبتان خواهد شد اما بعضی از افراد پس از تماشای 
اين گونه فیلم ها از سردرد و يا خستگی چشم شكايت 

می كنند.
بعدی  سه  تلويزيون های  تماشای  حاشیه های  از  يكی 
زياد  شايد  كه  است  مخصوص  عینك های  زدن  نیز 
خوشايند نباشد؛ گرچه اين روزها حرف از فناوری های 
سه بعدی جديدی است كه ديگر نیازی به اين عینك ها 
هم ندارند. اصل قضیه را هم نبايد فراموش كرد: اين 
گران  اندكی  ندارد.  پخش  برای  كافی  برنامه  فناوری 
تماشا  تلويزيون هايی  روی  را  آن  است  بهتر  و  است 
كرد كه بزرگ تر از آن هايی هستند كه در خانه اكثر ما 

ديده می شود.
حاال خود دانید، بخريد يا نخريد

سلولي که جهان را 
نجات مي دهد  

معرفي  با   Bloom Energy شرکت    
فناوري جدید خود که مي تواند واکنش 
هاي شیمیایي را به منظور تولید انرژي 
ذخیره کند، قدم اول را در مسیر متحول 
ساختن منابع سوختي جهان براي نجات 
زمین از آلودگي هاي سوختي برداشت. 
زاي  انرژي  هاي  سلول  مهر  گزارش  به 
جنس  از  و  مسطح  کاماًل  شرکت  این 
سرامیک سخت به شکل مربع بوده و از 

پودرهایي شن مانند ساخته شده اند. 

رنگ  ويژه  جوهرهايي  از  استفاده  با  نیز  ها  شن  اين 
آمیزي شده و بخش آند را به رنگ سبز و بخش كاتد را 
به رنگ سیاه به وجود آورده اند. هر يك از اين سلول 
هاي سوختي توانايي تولید 25 وات انرژي را دارند كه 
بود.  براي روشن كردن يك المپ ساده كافي خواهد 
 »Bloom اصلي ترين تولید اين شركت »سرور انرژي
هاي  فناوري سلول  براساس  كه  ژنراتوري  دارد؛  نام 
اين  است.  شده  ساخته  اين شركت  هوشمند  سوختي 
سلول هاي سوختي براي تولید انرژي بیشتر از انرژي 
تولیدشده توسط سوخت هاي فسیلي نیازمند واكنش 
هاي شیمیايي هستند و از اين رو نسبت به منابع سنتي 
و كنوني انرژي بسیار پاك تر، قابل دسترس تر و قابل 

استفاده تر خواهند بود. 
فناوري سلول هاي سوختي براي ده ها سال در دست 
تمركز  ويژه  به  و  است  داشته  قرار  تكمیل  و  توسعه 
اصلي روي ايجاد واكنش هاي شیمیايي با استفاده از 
اين حال فناوري سلول هاي  با  هیدروژن بوده است. 
Bloom اساسًا متفاوت بوده و گوي سبقت  سوختي 
را از بسیاري از سوخت هاي قابل احیا يا سنتي ربوده 

است.

 اين فناوري به گونه يي در برنامه هاي مريخي آژانس 
فضايي امريكا نیز ريشه دارد زيرا بنیانگذار اين شركت 
به  كمك  براي  را  فناوري  تولید  گذشته مسوولیت  در 
داشته  عهده  بر  مريخ  سیاره  در  پايدار  حیات  ايجاد 
است. وظیفه وي استفاده از انرژي خورشیدي و آب 
براي تولید هوا براي تنفس و سوخت براي حمل و نقل 

بوده است.
گرفت،  انجام  راستا  اين  در  كه  ابداعاتي  حال  اين  با   
مي تواند هوا و هر نوع سوختي را به برق تبديل كند، 
از گازهاي طبیعي تا انواع مختلفي از گازهاي زيستي 
با كمك اين فناوري و طي فرآيندي الكتروشیمیايي به 
صورتي  در  حتي  شوند.  مي  تبديل  الكتريكي  انرژي 
استفاده  فسیلي  هاي  سوخت  از  فناوري  اين  در  كه 
شود، فرآيند تبديل انرژي نسبت به ديگر نیروگاه هاي 
فسیلي 67 درصد پاك تر و سبزتر خواهد بود. شركت 
Bloom Energy طي نشست مطبوعاتي خود همچنین 
اعالم كرد ژنراتور ابداعي اين شركت تاكنون توانسته 
الكتريكي  انرژي  ساعت  كیلووات  میلیون   11 حدود 
تولید كند كه اين میزان تولید انرژي با كاهش 6 میلیون 
اكسید كربن همراه  293 كیلوگرم دي  350 هزار و  و 

بوده است. 
نام مشتريان اين شركت براي استفاده از فناوري منبع 
اسامي شركت  میان  در  توان  مي  را  آن  انرژي جديد 
هاي تجاري از قبیل كوكاكوال، eBay، فدكس، گوگل و 

ديگر شركت هاي مشهور مشاهده كرد.  

سالمت

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ 
پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. 

آگهی های شما موجب ارتقاء کیفیت این هفته نامه 
خواهد شد.   

دانش

طراحی وب سایت

تهیه غذاي سفارشي با چاپگر سه بعدي 
 

سرآشپز 
دیجیتال 

 
تا به حال آرزو كرده ايد با فشار يك دكمه 
غذاي مورد عالقه تان آماده شود؟ چند بار 
باشید  مجبور  اينكه  بدون  خواسته  تان  دل 
مشغول  و  بیاوريد  بیرون  را  ها  ظرف 
اكنون  باشد؟  آماده  غذايتان  آشپزي شويد، 
اين  كه  است  شده  عرضه  جديدي  ماشین 
اين  البته  كند.  مي  برآورده  را  شما  آرزوي 
ماشین يك برده مكانیكي نیست كه برايتان 
غذا  و  كند  سرخ  كند،  حلقه  حلقه  كند،  خرد 
مواد  بعدي،  پرينتر سه  يك  مانند  بلكه  بپزد 
را  نتیجه  و  كند  مي  مخلوط  هم  با  را  اولیه 

با طعم، رنگ و اندازه دلخواه شما ارائه مي 
كند. به گزارش خبرآنالين شايد تا اندازه يي 
عجیب به نظر برسد، اما دانشمندان سازنده 
اند.  رفته  پیش  خوب  كه  باورند  اين  بر  آن 
غذاي  تولید  دستگاه  يك  ساخت  هدف، 
شخصي بوده كه در يك آشپزخانه جا بشود 
برطرف  همیشه  براي  را  آشپزي  به  نیاز  و 
كند. پیش از اين پرينتر هاي سه بعدي وجود 
از  فیزيكي  اشیاي  ساخت  براي  كه  داشتند 
جنس پالستیك و فلزات ساده مانند كلیدها يا 
حتي قطعات اتومبیل مورد استفاده قرار مي 
گرفتند. اما حاال دانشمندان انستیتو فناوري 
ماساچوست )ام آي تي( مي خواهند فرآيند 

مشابهي را براي غذا به كار ببرند.

 اين پرينتر سه بعدي غذاساز، مواد اولیه را 
نگه مي دارد و با دقت آنها را تركیب كرده و 
غذاي مورد نظر را اليه به اليه آماده مي كند. 
شده،  نامیده  »كورنوكوپیا«  كه  ماشین  اين 
زايیده مغز دو نفر از پژوهشگران ام آي تي 
به نام هاي »مارسال كوئلو« و »امیت زورن« 
است. آنها بر اين نكته تاكید كرده اند كه اين 
احتمااًل  و  نیست  آماده  كاماًل  هنوز  دستگاه 
اما  بود.  تا دو سال ديگر هم آماده نخواهد 
به گفته »كوئلو« نمونه هاي اولیه نشان داده 
اولین  و  است  پذير  امكان  فناوري  اين  اند 
غذاهايي كه اين نمونه ها تولید كرده اند هم 
به نسبت خوب هستند، كه همین بسیار جالب 
است. وي در مورد اين دستگاه مي گويد؛ »ما 
هزاران سال است كه داريم با همان وسیله 
اما در  ها و روش ها غذا درست مي كنیم. 
اين پروژه مي خواهیم فناوري ديجیتال را به 

تولید غذا بیاوريم.«

شكل اولیه »كورنوكوپیا« مانند يك ماكروويو 
است كه چند مخزن مواد اولیه روي آن قرار 
داده شده و در زير آن اتاقك پخت غذا تعبیه 

از  يخچال  مانند  بااليي  مخازن  است.  شده 
مخازن  اين  كنند.  مي  نگهداري  اولیه  مواد 
كن وصل  مخلوط  يك  به  هايي  لوله  توسط 
مي شوند كه مواد اولیه الزم را با هم تركیب 
مي كند، سپس آن را از طريق يك سر قیف 
مانند به اتاقك پخت ماشین مي فرستد. اين 
سرد  يا  كردن  گرم  براي  جا  يكسري  سر 

كردن غذاها هم دارد.

گروه آزمايشگاه ام آي تي تمام سال گذشته 
وقتي  اما  اند  كرده  كار  پروژه  اين  روي 
كارهاي مربوط به حق امتیاز آن تمام شد، 
كردند.  ارائه  را  آن  اولیه  هاي  نمونه  تنها 
پیش از اين ام آي تي بارها و بارها به طور 
انقالبي  ابداعات  و  ها  طراحي  از  گسترده 
خود صحبت كرده بود و گفته بود در زمینه 
و  بیونیك  هاي  گوشت  ديجیتال،  عكاسي 
آن  هاي  پیشرفت  شاهد  الكترونیك  جوهر 
خواهیم بود. به اعتقاد اين گروه، آنها توانسته 
هاي  پیشرفت  هم  غذا  تولید  زمینه  در  اند 
مشابهي داشته باشند. »كوئلو« در اين زمینه 

مي گويد؛ »به اين ترتیب مي توانید روي همه 
چیز نظارت بهتري داشته باشید. تصور كنید 
به  كنید.  درست  نوعي شیريني  خواهید  مي 
كمك اين دستگاه مي توانید هزاران اليه يك 
میلیمتري كره تهیه كنید كه روي آن يك اليه 
نان، يك  آن  باز روي  و  گیرد  قرار مي  نان 
اليه يك میلیمتري كره و همین طور دقیقًا با 
ادامه دارد.  اين اليه ها  اندازه مشخص،  يك 
دست  پختي  روش  به  دستگاه  اين  كمك  به 
مي يابید كه بتوانید طعم هايي را خلق كنید 
كه با هیچ روش ديگري امكان پذير نیستند.« 
خواهند  نمي  همكارانش  و  او  گويد  مي  وي 
اين دستگاه را جانشین پخت و پز كنند، اما 
با اين دستگاه مردم بیشتر به چیزي كه مي 
خورند، اهمیت خواهند داد. وي در اين باره 
براي شما طرح  من  است  »ممكن  گويد؛  مي 
يك الزانیا را بفرستم اما شما اين هفته رژيم 
را  مساله  اين  توانید  مي  باشید. شما  گرفته 
با  تا  بگويید  خود  كورنوكوپیاي  ماشین  به 
همان  به  دقیقًا  اولیه  مواد  كردن  جايگزين 
بدهد.  به شما  كالري  خواهید  مي  كه  اندازه 
شايد اگر غذا پختن هم مانند يك بازي رايانه 
يي بود، مردم عالقه بیشتري به پخت و پز از 

خودشان نشان مي دادند.«

حال  در  بعدي  سه  پرينترهاي  هاست  سال 
»آدريان  دكتر  نمونه،  براي  اند.  پیشرفت 
بوير« از دانشگاه بث يكي از اين پرينترهاي 
هاي  طراحي  با  كه  ساخته  را  بعدي  سه 
دكتر  گفته  به  سازد.  مي  را  اشیا  شخصي 
اليه  با  كه  وي،  دستگاه  اولیه  نمونه  »بوير« 
توانسته  سازد،  مي  را  اشیا  پالستیك  هاي 
هاي  ساعت  و  لوگو  هاي  تكه  مثل  اشیايي 

ديواري بسازد. 
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خانه و خانواده
پیشواز بهار

روش هایی برای 
خانه  تکانی صحیح

معصومه اسدی

و  روح  بر  >خانه تكانی< واقعا  كه  تجربه كرده ايد  بارها  نیز  شما  حتما 
زندگی  گذشته  در  طوالنی  زمان  اگر  می گذارد.  مثبت  تاثیر  شما  روان 
كنید، رابطه های قديمی شما را رها نمی كند و قادر نیستید روی كار يا 
دوستان خود متمركز شويد. در چنین شرايطی وقتی اشیای قديمی را 
از خود دور می كنید، می خواهید قسمتی از زندگی گذشته خود را خاتمه 
دهید و ديگر چیزی شما را به ياد گذشته نیندازد. پس از آن انرژی مثبت 

به شما بازمی گردد، كارهای روزانه باز هم باعث لذت شما می شوند و 
مجددا تمايل به مالقات با دوستان را در خود حس می كنید. 

و  كفش  اشیاء،  كه  باشد  افتاده  اتفاق  شما  برای  بارها  و  بارها  شايد 
از آنها استفاده نكرده ايد، داريد.  يا وسايل ديگری را كه مدت ها  لباس 
ولی در عین حال، نمی  توانید از آنها جدا شويد يا آنها را دور بريزيد. 
آن  به  ندانسته  و  دهیم  پايان  گذشته  به  نمی توانیم  مواردی  چنین  در 
وابسته می مانیم. در واقع اشیای كهنه و غیرقابل استفاده انرژی منفی 
در  هماهنگی  و  متناسب  انرژی  می خواهید  اگر  بنابراين  می كنند.  تولید 
چارديواری شخصی خود به دست آوريد، ابتدا بايد خود را از اشیای 

بی اهمیت جدا كنید. 
هنر فنگ شويی به نظامی از قوانین كهن چین تعلق دارد. اين هنر قديمی 
است و هدف آن شكل دهی   قبل  6 هزار سال  به  و كهن چینی مربوط 
هماهنگ مكان زندگی انسان ها به صورت با واسطه يا بی واسطه است. 
ترجمه لغوی فنگ شويی باد و آب است و مفهوم آن اين است كه هرآنچه 
حتی  است.  آمده  وجود  به  فعال  انرژی  از  دارد،  قرار  ما  پیرامون  در 
دارای  نیز  اداری  ساختمان های  يا  میز  صندلی،  مانند  بی جان  اشیای 
انرژی سیال هستند. مفهوم فنگ شويی مهار و ذخیره انرژی موجود در 
هر مكان بدون ذخیره كردن آن است كه در تمام سبك های متعلق به اين 
هنر انرژی >چی< در نقطه مركزی آن قرار گرفته است. اين انرژی در 
جهان هستی و كائنات جريان می يابد و تمام موجودات جاندار و بی جان 

آن را به يكديگر مرتبط می كند. 
هنر  اين  كمك  به  را  خود  خانه های  چینی ها  پیش  سال  هزاران  از 
می آراستند.  و  می ساختند  خوشبختی«  برای  »مكانی  )فنگ شويی(  
هماهنگی و خوشبختی در فنگ شويی با نظم و پاكیزگی ارتباط تنگاتنگی 
يا  می كنند  انرژی  تولید  اضافی  وسايل  حتی  و  اشیاء  تمام  زيرا  دارد؛ 
حداقل می توانند در ناهماهنگی انرژی تاثیرگذار باشند، بنابراين نظافت 

و مرتب كردن خانه در راس فهرست فنگ شويی قرار می گیرد. 
 

اثاثیه )مبلمان(  منزل را جابه جا کنید 
يكی از راه های هماهنگ سازی فضای خانه جا به جا كردن مبلمان به 
آن  می شود  باعث  امر  اين  است.  انرژيك  لحاظ  از  مناسب تر  محل های 
مكان نه تنها جلوه كامال تازه ای بیابد، بلكه شما نیز بزودی تاثیر مثبت 
آن را در محیط خود احساس خواهید كرد. سعی كنید هرگز مبلمان را 
اين امر  طوری نچینید كه زوايای تیز آن به سمت شما باشد؛ چرا كه 
توجه  می زند.  برهم  را  آن  و  شده  شما  درونی  انرژی  با  تالقی  باعث 
امكان خالی  بايد در حد  را  آپارتمان  و  اتاق  باشید مركز خانه،  داشته 

نگه داريد. 

 چگونگی نور و رنگ 
برای تامین انرژی كافی در هر اتاق بايد نور تابان و گرم در حد كافی 
موجود باشد. در طول روز بايد در حد امكان نور طبیعی خورشید به 
داخل خانه بتابد. با كنار زدن پرده ها و باز كردن پنجره ها به اين هدف 

خواهید رسید. در هر اتاق منابع نوری مختلفی با شدت های متفاوت قرار 
دهید. گوشه های اتاق، طاقچه ها، اتاق های بدون پنجره و زير سقف های 

شیب دار با تابش نورهای سقفی و ديواری زنده تر خواهند شد. 
می توان  خانه  از  بخصوصی  نقاط  در  روشن  شمع های  دادن  قرار  با 
انرژی »چی« را در  نیز می توان  انرژی را قوی تركرد. به كمك  رنگ ها 
قسمت های بخصوصی افزايش داد، تضعیف، تولید و دفع كرد يا تغییر 
مكان داد. مثال رنگ های مهیج مانند قرمز يا نارنجی آرامش اتاق خواب 
را تضعیف می كند و ممكن است بر خواب شما تاثیر منفی داشته باشد 
و بعكس رنگ زرد كه رنگ وسطی است، با تمامی جهات همخوانی دارد. 

 نصب تابلوها 
هر شخصی تابلوها و آثار هنری را به شكل بخصوصی تفسیر می كند. 
آنچه يك نفر زيبا و هماهنگ می بیند، ديگری كامال رد می كند. بنابراين، 
آنها  با  را  آپارتمانتان  می خواهید  كه  هنری  آثار  و  تابلوها  انتخاب  در 
كه  هستید  شما  تنها  كنید.  اعتماد  درونی تان  احساس  به  كنید،  تزئین 
می توانید تصمیم بگیريد يك اثر هنری بر انرژی محیط شما تاثیر مثبت 

يا منفی دارد. 
سعی كنید اتاقتان را با دكوراسیون انباشته نكنید. از قاب های شیشه ای 
فلز تهیه كنید.  يا  از جنس چوب  آنها قاب هايی  اجتناب كنید و به جای 
تابلوهايی كه رنگ های تیره دارند و غمگین و كسل كننده هستند، نبايد در 

اتاق خواب و اتاق بچه ها نصب شوند. 
تابلوهايی با موضوعات مثبت مثل كودكان خندان در حال بازی، طبیعت 

بی جان و همچنین مناظر آرام بخش تاثیر مثبتی بر روان انسان دارد. 

 طرز قرار گرفتن آیینه ها 
آيینه ها در فنگ شويی نقش بسیار مهمی دارند و می توانند جريان انرژی 
چی را تسريع سازند، منعكس كنند و به اين وسیله جهت آن را تغییر 
از آيینه های  دهند. شكل آيینه بسیار حائز اهمیت است. در فنگ شويی 

مسطح و محدب استفاده می شود. 
آيینه مسطح انرژی را فقط در يك مسیر تغییر جهت می دهد، ولی آيینه 
محدب انرژی را در مسیرهای مختلفی تقسیم می كند. آيینه های گرد به 
بیشتری  انرژی  آيینه های بیضی شكل  قاب  انرژی كمك می كنند.  حفظ 
دارند و برای تقسیم انرژی مناسب ترند. به كمك آيینه می توانید انرژی را 
به راهروها و گوشه های تاريك هدايت كنید. در راهروهای طويل تبادل 
انرژی را می توان به كمك آيینه آهسته تر كرد. نصب آيینه های  سريع 
مسطح و بزرگ در فضاهای كوچك آنها را بزرگ تر جلوه می دهد. سعی 
كنید روبه روی آيینه نخوابید زيرا آيینه افكار منفی يا هیجاناتی را كه در 
خواب به صورت انرژی منفی آزاد می كنید به شما باز خواهد گرداند. 
منعكس  انرژی  زيرا  نكنید،  نصب  پنجره ها  و  درها  روبه روی  را  آيینه 
می شود و وارد اتاق نمی شود، درضمن سعی كنید حتما آيینه را پاك و 
تمیز نگه داريد و آيینه های شكسته را فورآ با آيینه نو جايگزين سازيد. 

 گیاهان آپارتمانی 
گیاهان آپارتمانی بهترين و طبیعی ترين راه تقويت انرژی >چی< هستند. 
آنها همیشه به زندگی نیروی تازه ای می بخشند. گیاهانی را كه برگ های 
تیز و سوزنی دارند مانند؛ يوكا يا كاكتوس در اتاق خواب، اتاق نشیمن 
يا ناهارخوری قرار ندهید. چرا كه آنها انرژی منفی دارند و می توانند بر 

روح و روان شما تاثیر نامطلوب داشته باشند. 
انرژی  كمبود  كه  قسمت هايی  در  را  انرژی  می توانند  گیاهان  و  گل ها 
دارند، مثل گوشه های كم نور و زير سقف های شیب دار تقويت كنند. در 
گوشه های كم نور گیاهانی را كه به نور كمی احتیاج دارند مانند پیچك 

قرار دهید. 
فنگ شويی امكانات بسیاری برای تقسیم بندی فضای خانه و آپارتمان به 
منظور به دست آوردن انرژی مناسب ارائه می دهد. به عنوان مثال اتاق 
نشیمن نقطه مركزی آپارتمان و همزيستی افراد خانواده است. در آنجا 
فعالیت های گوناگونی انجام می گیرد. معموال اين اتاق مركز ارتباطات در 
آپارتمان است، گفتگوی افراد خانواده و دوستان و برگزاری جشن و 
مهمانی در اين مكان صورت می گیرد. برای چنین فعالیت های مختلفی 
مسلما به شكل های متفاوتی از انرژی نیاز خواهیم داشت. اتاق   نشیمن 
بايد نسبت به اتاق های ديگر بزرگ تر باشد، در غیر اين صورت انرژی از 
حركت باز خواهد ماند. اگر اتاق نشیمن شما كوچك است، می توانید به 

وسیله آيینه آن را بزرگتر جلوه دهید. 
از قرار دادن تعداد زيادی مبل راحتی صرف نظر كنید، پاكیزگی و نظم 

يكی از قواعد مهم برای دستیابی به انرژی مناسب است 
به منظور جابه جايی انرژی نبايد اشیاء و مبلمان بزرگی را در اين اتاق 

قرار دهید. 
از قرار دادن تعداد زيادی مبل راحتی صرف نظر كنید، پاكیزگی و نظم 
پارتیشن ها،  انرژی مناسب است.  به  از قواعد مهم برای دستیابی  يكی 
داشته  توجه  نكنید.  انباشته  اشیای ريز  با  را  كتاب  قفسه های  كمدها و 
باشید مركز اتاق بايد در حد امكان خالی باشد. مبلمان زيادی را در اتاق 

نشیمن نچینید، زيرا باعث توقف جريان انرژی می شوند. 
يكی از روش های مناسب برای به دست آوردن فضايی هماهنگ در اتاق 
است.  يا چندگوش  دايره، چهارگوش  به صورت  مبلمان  نشیمن چیدن 
از نشستن  تكمیل می كند.  را  اين دكور  نیز  گلدان  آباژور و  دادن  قرار 
جلوی در و پنجره در حالی كه پشت تان به سمت آنهاست، اجتناب كنید. 

 اتاق خواب 
انرژی  از  خواب  هنگام  كه  دهید  قرار  جايی  را  تختخواب  كنید  سعی 
تنها مكان  افراد خانواده  برای  اتاق خواب  كه  ببريد چرا  بهره  مناسبی 
اتاق خواب  مناسب برای خلوت با خود است. مناسب ترين جهت برای 
تمدد  باعث  مثبت  انرژی  جهت  اين  در  كه  چرا  است  اتاق  غربی  سمت 

اعصاب و خواب راحت می شود. 
احساس لذت و توانايی در ارتباطات نیز جزو ويژگی های مثبت انرژی 
در سمت غرب هستند. در اتاق خواب از نور ماليم استفاده كنید تا باعث 
آرامش شما شود. همواره بايد اتاق خواب را تمیز و مرتب نگه داريد و 
در آنجا ريخت و پاش نكنید. از قرار دادن كمدهايی كه يك ديوار را به 
طور كامل می پوشانند اجتناب كنید، زيرا دارای انرژی نامناسبی هستند. 
در اتاق خواب آيینه نصب نكنید، زيرا انرژی بدنتان در آن بازتاب پیدا 

می كند و مانع از رهايی هیجان می شود. 

 اتاق کودکان 
اتاق كودكان جزو مكان هايی است كه فعالیت های مختلفی در آن صورت 
بنابراين  می خوابند.  هم  و  می كنند  بازی  هم  بچه ها،  آنجا  در  می گیرد. 
بايد فعالیت و خالقیت در روز و در عین حال خواب آرام شب در آن 
امكان پذير باشد. اگر مجبور به تقسیم يك اتاق بین چند كودك هستید، 
بايد برای هر كدام از آنها موقعیتی فراهم آوريد كه گوشه ای مخصوص 

خود داشته باشند. 
از  می توانید  كودكان  اتاق  در  هماهنگ  و  آرام  فضايی  ايجاد  برای 
گیريد.  بهره  ماليم  رنگ های  و  نرم  فرش  شاد،  موضوع  با  تابلوهايی 
باعث خالقیت  بازی  يا كنج مخصوص  بازی  اتاق  رنگ های روشن در 
كودكان  اتاق  برای  آبی  رنگ  از  كنید  سعی  شد.  خواهد  كودك  بیشتر 
استفاده كنید؛ زيرا تاثیر آرام بخشی دارد. گیاهان، وسايل الكترونیكی، 
كامپیوتر و ويدئو برای اتاق كودك مناسب نیستند. بچه ها را راهنمايی 
كنید تا شب ها اتاقشان را مرتب كنند. اتاق درهم ريخته و نامرتب مانع 
آزادی عمل كودك می شود. اين مساله باعث می شود در آينده نیز فرد 
برای يافتن راه زندگی خود دچار مشكل شود. برای داشتن خواب آرام 
و راحت، شب ها كودك بايد بیشتر اسباب بازی هايش را در قفسه بچیند 

يا درون كیسه قرار دهد. 

 اتاق کار 
می گذرانند،  كار  اتاق  در  را  خود  زندگی  اعظم  قسمت  افراد  بیشتر 
بنابراين جريان مناسب انرژی در اين اتاق، اهمیت ويژه ای خواهد داشت. 
از  فضاها  جداسازی  و  اشیا  مبلمان، جنس   مكان،  انتخاب  با  می توانید 
تاثیرگذاری  تولید و  اين وسیله قدرت  به  بهره گیريد و  انرژی مناسب 
خود را ارتقا دهید. انرژی مثبت نبايد به وسیله انرژی ابزاری مانند تلفن، 
تلفن همراه، رايانه و دورنگار خنثی شود؛ زيرا تنها انرژی مثبت كارايی 
و قدرت تمركز شما را افزايش خواهد داد. اگر اتاق كار شما در شرق 
ساختمان باشد، اجرای ايده ها و افكار آسان تر خواهد شد. اتاق كار چه 
بزرگ و چه كوچك بايد نظم و ترتیب داشته باشد. شب ها میز تحريرتان 
را مرتب كنید. به جای قفسه های باز از كمدهای دردار استفاده كنید. میز 
تحرير، نقطه مركزی اتاق كار است. میز كارتان را طوری قرار دهید كه 
وقتی پشت آن می نشینید، در و پنجره های اتاق در حیطه ديد شما قرار 
داشته باشند. پشت به در ورودی يا كنار آن ننشینید. استفاده از نور 
در  طبیعی  نور  از  استفاده  اگر  است.  بسیار سودمند  طبیعی خورشید 
اتاق كارتان میسر نیست، بايد از نور مصنوعی شبیه به نور طبیعی و به 

اندازه كافی استفاده كنید.
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 براي 5 مشکل 

پوستي
حتما شما هم دوست نداريد وقتي سرما 
باد  چشمان  و  قرمز  بیني  با  خورده ايد، 

كرده سركارتان حاضر شويد....
سوزش  و  سردرد  بي حالي،  و  خستگي 
بیني دست در دست هم مي دهند  و  گلو 
خودمان  درباره  خوبي  احساس  تا 
همچنان  اينكه  براي  اما  باشیم.  نداشته 
زيبا و جذاب به نظر برسید، متخصصان 
براي  مناسبي  توصیه هاي  پوست، 
توصیه   5 و  زير  مشكل   5 دارند.  شما 
همین  از  نمونه اي  پوست،  متخصصان 
محسوب  مناسب  راهنمايي هاي  قبیل 

مي شود.

دستمال  و  سرماخورده اید  اگر 
گوشه هاي بیني تان را زخم کرده...

كه  زماني  در  اصلي  مشكالت  از  يكي 
مراسم  يك  در  يا  و  خورده ايد  سرما 
است  اين  باشید  كرده  گريه  عزاداري 
دست تان  كاغذي  دستمال  يك  دايم  كه 
مي گیريد.  را  بیني تان  آن  با  و  مي گیريد 
و  بیني  پوست  با  دستمال  مداوم  تماس 
اطراف آن موجب قرمزي پوست اطراف 
آن  شدن  زخم  مرور  به  حتي  و  بیني 
دچار  شما  اگر  ديگر  طرف  از  مي شود. 
آب ريزش از چشمان تان شده باشید، اين 
دستمال را روي پلك هاي تان هم مي كشید 
كه پلك هاي متورم و ملتهب شما را قرمز 
هم مي كند. همچنین خود سرماخوردگي 
بدن  آب  رفتن  دست  از  و  بیماري  و 
خشك تر  شما  پوست  مي شود  موجب 
و  شفاف  پوست  داشتن  برسد.  نظر  به 
است  زيبايي  نشانه هاي  از  يكي  سالم 
كه سرماخوردگي پايیزي شما را از آن 
محروم مي كند. از يك كرم مرطوب كننده 
عالي و قوي استفاده كنید و آن را روي 
پوست صورت و به خصوص زاويه هاي 
از  رطوبت  هم  كار  اين  با  بمالید.  بیني 
باز  آن  به  را  پوست تان  رفته  دست 
و  قرمزي  میزان  از  هم  و  مي گردانید 
التهاب پوست شما كاسته مي شود. وقتي 
اين التهاب پوست كمتر شود و پوست تان 
صاف تر شده و كمتر خشك باشد، شما 
راحت تر مي توانید از كرم هاي آرايشي و 
پودرها و پنكك ها براي پوشاندن قرمزي 
شما  كنید.  استفاده  پوست تان  التهاب  و 
قرمزي  مناسب  كانسلر  يك  با  مي توانید 
اطراف بیني و چشم هاي تان را بپوشانید.

به نظر  رنگ پریده  و  بیمارید  اگر 
مي رسید...

كسي  وقتي  كه  ديده ايد  هم  شما  حتما 
و  روي  رنگ  همه  از  اول  است  بیمار 
آگاه  بدحالي اش  از  را  شما  رفته اش، 
سالمت  حالت  در  به  طور معمول  مي كند. 
گونه هاي همه ما اندكي برافروخته است 
و پوست آن اندكي از پوست نواحي ديگر 
سرما  وقتي  ولي  است  قرمزتر  صورت 
مي شوند،  بي رنگ  گونه ها  مي خوريد 
كنید،  آرايش  نداريد  قصد  اگر  بنابراين 
اندكي  از  هستید  بیمار  وقتي  حداقل 
رژگونه استفاده كنید. استفاده از رژگونه 
اندكي صورت شما را سالم تر و تازه تر 
روشني  پوست  شما  اگر  مي دهد.  نشان 
صورتي  رنگ  به  رژگونه اي  داريد، 
پوست  اگر  ولي  كنید  انتخاب  را  روشن 
را  خود تان  يا  و  است  سبزه  كمي  شما 

به  را  تمشكي  رنگ هاي  كرده ايد،  برنزه 
شما توصیه مي كنیم.

و چشم هايتان  بوده ايد  بیدار  را  اگر شب 
مانده ايد  بیدار  شب  شده...وقتي  قرمز 
هر  هستید،  بیمار  يا  و  خسته ايد  يا  و 
نیستید  بیمار  كه  كنید  وانمود  هم  چه قدر 
فاصله چند متري نشان  از  چشم هاي تان 
مي دهند. پوست اطراف چشم ها و پلك ها 
از پوست ساير نقاط صورت ظريف تر و 
خیلي  زيرين  بافت هاي  و  است  نازك تر 
همین  به  هستند.  متصل  آن  به  شل تر 
اطراف  در  زيادي  فضاي  مايعات  خاطر 
و  آنجا جمع شوند  در   كه  دارند  چشم ها 
دهند.  نشان  كرده  پف  را  شما  پلك هاي 
موجب  هم  پوست  زير  رگ هاي  انقباض 
راحتي  به  نتوانند  مايعات  كه  مي شود 
جذب رگ شده و از اطراف پلك ها خارج 
شوند و اين خود موجب مي شود كه تورم 
پلك هاي تان بیشتر شود. شما براي اينكه 
از شر تورم چشم هاي تان خالص شويد، 
بگذاريد  يخچال  داخل  را  خیار  عدد  يك 
داده  برش  را  آن  سپس  شود،  خنك  تا 
پلك هاي  روي  را  آن  از  برش هايي  و 
هر  از  مي توانید  البته  بگذاريد.  بسته تان 
كنید.  استفاده  هم  ديگري  سرد  كمپرس 
يك  خنك  كیسه اي  چاي هاي  از  استفاده 
راه حل ساده ديگر براي كاهش پف كردگي 
كاهش  در  هم  كافئین  شماست.  پلك هاي 
و كشیده  پلك چشم و صاف  پف كردگي 

شدن پوست موثر است.

سرایت  بیماري تان  مي ترسید  اگر 
کند...

هر  از  بیش  بايد  خورده ايد،  سرما  وقتي 
آرايشي تان  لوازم  بهداشت  ديگري  زمان 
كه  میكروب هايي  چون  كنید  رعايت  را 
آرايشي  پدهاي  يا  و  شما  ريمل  روي 
با  راحتي  به  مي توانند  مي نشینند  شما 
شما  دهان  و  بیني  يا  و  چشم  مخاط 
را دچار  دوباره شما  و  پیدا كرده  تماس 
كنند،  سرماخوردگي  و  عفونت  و  التهاب 
از  پس  سرماخورده ايد  وقتي  بنابراين 
آرايشي  برس هاي  از  استفاده  بار  هر 
آنها  از  آرايش  براي  كه  فرچه هايي  يا  و 
ماده  يك  با  را  آنها  بايد  مي كنید  استفاده 
برس ها،  اين  مخصوص  ضدعفوني كننده 
انتشار میكروب هاي  از  تا  ضدعفوني  كنید 
سرماخوردگي پیشگیري كنید. محلول هاي 
ماشین هاي  مخصوص  ضدمیكروبي 
لوازم  ضدعفوني  براي  هم  لباس شويي 
به  نكنید  فراموش  موثرند.  شما  آرايشي 
لوازم  سرماخورده ايد  وقتي  هیچ وجه 
اختیار  در  را  خودتان  آرايشي  مواد  و 
استفاده  همین  چون  ندهید  قرار  ديگران 
میكروب  انتقال  موجب  مشترك  لوازم  از 
بعضي ها  شد.  خواهد  سرماخوردگي 
هم  تبخال  دچار  سرماخوردگي  به دنبال 
سرماخورده ايد  وقتي  بنابراين  مي شوند، 
مواد  و  لوازم  چون  نرويد  آرايشگاه  به 
آرايشي موجود در آرايشگاه به صورت 
مي شود  استفاده  مشتريان  بین  اشتراكي 
و شما ديگران را نیز دچار سرماخوردگي 

خواهید كرد.

اگر بیمارید و نمي خواهید بیمار به نظر 
برسید...

نحوه  كمي  بايد  شده ايد،  بیمار  شما  اگر 
رنگ هايي  از  و  دهید  تغییر  را  آرايش تان 
كه قبال استفاده  مي كرده ايد، كمتر استفاده 
را  شما  صورت  تیره  سايه هاي  كنید. 
از  همچنین  مي دهند.  نشان  گرفته تر 
چون  نكنید  استفاده  صورتي  سايه هاي 
از  بیش  را  شما  پلك هاي  سايه ها  اين 
نشان  ملتهب  و  قرمز  و  صورتي  پیش 
مي دهند. به جاي آن، سراغ سايه هايي به 
رنگ طبیعي تر مانند قهوه اي و خاكستري 

برويد.

پزشكان با معاينه دقیق ناخن هاي ما مي توانند برخي 
بیماري ها و مشكالتمان را تشخیص بدهند

ناخن ها 
زبان دارند

يك دست زيبا و سالم، دستي است كه ناخن هاي محكم و صاف 
داشته باشد و هیچ اثري از تغییر رنگ يا تغییر شكل در آنها ديده 
نشود. بسیاري از بیماري ها وقتي عارض مي شوند، روي ناخن ها 
هم تاثیر  مي گذارند پس براي سالم بودن خوب است به حرف هايي 

كه دست هايمان مي زنند خوب گوش دهیم.
فرورفتگیوقتي سطح صاف و صیقلي ناخن دچار تغییراتي مي شود 
و به نظر مي رسد روي آن حفره هايي ايجاد شده است، به اين معني 
است كه مشكلي زير سطح ناخن به وجود آمده است. در بیشتر 
موارد، دلیل بروز اين فرورفتگي ها بیماري التهابي مزمن پوست با 
نام پسوريازيس است كه سبب سرخ شدن پوست اطراف ناخن نیز 
مي شود. وقتي بیماري پسوريازيس درمان مي شود، ناخن به مرور 

زمان به شكل اولیه و طبیعي خود بازمي گردد.

قاشقي شکل شدن
از وسط رشد مي كند و  يك ناخن سالم شكل خاصي دارد: كمي 
وقتي نزديك نوك ناخن مي شود، كمي به داخل برمي گردد. وقتي 
ناخن اين حالت را ندارد و شكل ناخن تغییر كرده پس حتما مشكلي 
وجود دارد. پزشكان به ناخن هاي تغییر شكل پیدا  كرده، ناخن هاي 
قاشقي شكل مي گويند و آن را نشانه كم خوني و فقر آهن مي دانند. 
بعد  ماه  چند  اغلب  است،  كم خوني  يا  آهن  فقر  دچار  فردي  وقتي 
اين بیماري خود را در تغییر ناخن هاي او نشان مي دهد و وقتي 
نیز  تغییر شكل  مشكل  جديد  ناخن  رشد  با  برطرف شد،  بیماري 

برطرف مي شود.

ورقه ورقه شدن ناخن
اين  است.  شده  تشكیل  كراتین  متعدد  اليه هاي  از  ناخن  سطح 
اليه ها به هم چسبیده اند و در حالت طبیعي همین چسبندگي سبب 
ناخن ها  از  وقتي  مي شود.  محكم  و  قوي  ناخن  يك  گرفتن  شكل 
محافظت نكنیم، براي مثال اگر خیلي با آب كار كنیم يا در مجاورت 
هواي سرد يا نمناك يا خشك قرار بگیريم، اين اليه ها از هم جدا 
پاها،  از  بهتر  مراقبت  مي كنند.  پیدا  ورقه ورقه  حالت  و  مي شوند 
اين  بهبود  به  نگاه داشتن  مي تواند  سوهان زدن هاي مرتب و چرب  
كمبود  دلیل  به  گاهي  ناخن  ورقه ورقه شدن  كند.  كمك   وضعیت 
استفاده  اين كمبود،  براي جبران  بهترين راه  لینولئیك اسید است 

از روغن هاي گیاهي است.

سستي و شکنندگي
شكايت  خود  ناخن هاي  بودن  شكننده  از  زنان  درصد   20 تقريبا 
دارند. شايد در ظاهر اين ناراحتي تنها به شكستن ساده ناخن ها 
ختم شود ولي علل اين بیماري عمیق تر است. ناخن هاي شكننده، 
دارند و  نگاه  را در خود  نمي توانند رطوبت  ناخن هايي هستند كه 
به همین دلیل، سطح ناخن خیلي راحت خشك و شكننده مي شود. 
تیروئید غیرفعال مي تواند از داليل خشكي پوست و شكننده بودن 
را  مشكل  همین  نیز  آهن  كمبود  ديگر،  سوي  از  باشد...  ناخن ها 
پیش مي آورد و تنها راه درمان، خوردن میوه و سبزي هاي تازه 
و گوشت قرمز و تخم مرغ است. مصرف ويتامین B كمپلكس نیز 
در بهبود شكنندگي ناخن ها موثر است. عادات روزانه نیز مي تواند 
از جمله علل سستي و شكنندگي ناخن ها باشد. از جمله اين عادات، 

شستن زياد دست ها و خشك كردن آنها است.

زردشدن ناخن ها
ناخن سالم اغلب به رنگ صورتي است اما اگر ناخن تغییر رنگ 
داد، نشانه بروز يك بیماري است. زردشدن ناخن ها گاهي نشانه 
عفونت ريوي يا ديابت است. ظاهرشدن لكه هاي زرد روي ناخن ها 
مدت  براي  كه  خانم هايي  است.  پسوريازيس  بیماري  نشانه  نیز 
دچار  اغلب  نیز  مي زنند  پررنگ  الك  ناخن هايشان  روي  طوالني 
به  و  ندارد  نگراني  جاي  زردي  اين  البته  مي شوند.  ناخن  زردي 

مرور زمان به حالت اول باز مي گردد.

لکه هاي سفید
سطوح  روي  كوچك  سفید  لكه هاي  ظاهرشدن  مواقع  بیشتر  در 
ريشه  به  كه  صورتي  در  است.  ضربه  دلیل  به  ناخن  صورتي 
ناخن جايي كه سلول هاي جديد ناخن ساخته مي شوند، صدمه اي 
هرچند خفیف وارد شود، شما نتیجه اين صدمه را به شكل لكه هاي 
اين  تا  مي كشد  طول  هفته  چند  چون  البته  مي بینید.  سفیدرنگ 
نتیجه  در  بیايند،  ناخن  سطح  روي  شده  ساخته  تازه  سلول هاي 
شما ضربه را فراموش كرده و تنها لكه هاي سفید را مي بینید. بروز 
لكه هاي سفید روي ناخن  داليل ديگري هم مي توانند داشته باشند. 
داليل  جمله  از  و...  روي  كمبود  پوستي،  اگزماهاي  پسوريازيس، 

شايع بروز اين لكه ها است.

چرخش رنگ
است.  قارچي  عفونت  نوعي  ناخن،  رنگ  تغییر  دلیل  شايع ترين 
عفونت مخمري و عفونت هاي باكتريايي به راحتي در اثر استفاده 
از وسايل غیراستريل و غیرشخصي در سالن  هاي آرايش مي توانند 
منتقل شوند. عفونت هاي مخمري مي تواند سبب جداشدن ناخن از 
پوست شود. در اين حالت به تدريج ناخن از پوست فاصله مي گیرد 
و شكاف مابین آنها را ماده اي پنیري شكل، نرم و سفید مي پوشاند، 
مي شود.  ناخن  تدريجي  سبز شدن  سبب  باكتريايي  عفونت هاي 
فروكردن اشیاي تیز به زير ناخن نیز گاهي سبب بلندشدن ناخن 
و عفونت باكتريايي نواحي اطراف آن مي شود. در صورتي كه پس 
از انجام مانیكور دچار ورم و درد ناگهاني در ناخن هايتان شديد، 
توصیه مي شود حتما به پزشك مراجعه كنید تا برايتان آنتي بیوتیك 

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

ندهید و هر چه زودتر با ما ارتباط بگیرید.

تو  همه  دردونه  عزيز  و  بودم  خانواده  دختر  تك 
فامیل. از گل نازك تر نمی شنديم و هرچه كه می 
به  ام  زيبايی  بود.  مهیا  به سرعت  برايم  خواستم 
پدرم.  به  هايم  زبانی  شیرين  و  بود  رفته  مادرم 
آنها واقعا برای راحتی من زحمت می كشیدند و 
من هیچگاه طعم سختی و مشكالت را در زندگی 
نچشیده بودم. همیشه از همه بچه های فامیل مجزا 
بودم چون برای خودم جايگاه و موقعیت خاصی 
و  كردند  مرا محبت  همیشه  مادرم  و  پدر  داشتم. 
نگذاشتند كه هیچ خاطره تلخی از كودكی هايم در 

ذهنم نقش بگیرد.
و  نوجوانی  سنین  به  و  شدم  بزرگتر  كه  بعدها 
جوانی رسیدم؛ همیشه در بهترين مدرسه ها مرا 
ثبت نام كردند و بهترين كالس های آموزشی و 
احساس خوشبختی  گذاشتم.  سر  پشت  را  هنری 
اينچنین  مادری مهربان  پدر و  اينكه  از  می كردم 
آنها  به  جانم  هم  من  كنند.  می  خشك  و  تر  مرا 
بسته بود و هرگز ازشان جدا و دور نبودم. وارد 
واقعا  كه  تحصیلی  رشته  در  و  شدم  دانشگاه 
می  دلم  تحصیل شدم.  مشغول  بودم؛  عالقمندش 

به  بتوانم  شدم  التحصیل  فارغ  وقتی  خواست 
جامعه و مردم خدمت كنم. بتوانم زحمات خانواده 
ام را جبران كنم. بتوانم آنها را به آرزوهايشان در 
مورد آينده ام، نزديك سازم. اما سرنوشت درست 
زمانی كه برای خودت همه چیز را چیده ای؛ چنان 
همه چیز را زير و رو می كند كه هیچ نشانی از 

آرزوهايت نخواهی يافت.
سال آخری بود كه در دانشگاه تحصیل می كردم. 
در اين مدت خواستگارانی داشتم كه نظر خانواده 
ام هم برايم مهم بود. اما ترجیح می دادم كه درسم 
ازدواج و  به  بیشتری  با راحتی  بعد  تمام شود و 
می  خاطر  به  را  روزی  كنم.  فكر  ام  آينده  همسر 
آوردم كه امتحانات آخر ترمم بود. تلفن به صدا 
درآمد. دلم سرازير شد. دلشوره عجیبی وجودم 
را پر كرد. مادرم به آن جواب داد. برای لحظاتی 
را  مادرم  های  بودم. حرف  مانده  مبهوت  و  مات 
تلفن چه می گفت. فقط  اصال نمی شنیدم كه پای 

غرق افكار خودم بودم و بس. 
از لحظاتی به خود آمدم؛ ديدم كه مادرم به  پس 
دقت در حال گوش كردن است و هر از چندگاهی 
كلمه ای به زبان می آورد. صبر كردم تا مكالمه اش 
تمام شود. بدون اينكه چیزی بگويم به چشمانش 
قديمی  از همسايه  نگاهم شد.  خیره شدم. متوجه 
ای كه  پیش در محله  مان صحبت كرد كه سالها 
ده  اما  بوديم.  همسايه  آنها  با  كرديم؛  می  زندگی 
سال از آن زمان می گذشت و ما به جای ديگری 
آمده بوديم. از طريق يك دوست مشترك اتفاقی ما 

را پیدا كرده بودند.
و  مهربان  بسیار  زن  مان  همسايه  خانم  ريحانه 
شیرين زبانی بود. او را كامال به خاطر می آوردم. 
تماس  ما  با  سال  ده  از  بعد  كه  شده  چطور  اما 
گرفته و با مادرم قرار گذاشته تا به منزل ما بیايند. 
هنوز آن حس عجیب همراهم بود و مرا رها نمی 
كرد. مادرم برای پنجشنبه شب برای شام، دعوت 
شان كرده بود. البته مادرم خوشحال بود كه يك 
مالقات  دوباره  سالها  از  بعد  را  قديمی  همسايه 

خواهد كرد.
آن پنجشنبه فرا رسید و من همچنان گیج و گنگ 
بودم. دلم می خواست اين روز زودتر تمام شود 
اين دلشوره رها شوم. باالخره  تا من هم از شر 
ريحانه خانم و همسرش به همراه دختر بزرگ و 
خیلی  هم  ديدن  از  ها  خانواده  آمدند.  دامادشان 
بینمان سپری  لحظات خوشی  و  بودند  خوشحال 
و حرف  من شد  ازدواج  از  اينكه صحبت  تا  شد. 
به مسائل آينده و تشكیل زندگی كشیده شد. مدام 
از من تعريف می كردند و از اينكه مثال يك دختر 
اصیل و نجیب ايرانی هستم. آن شب گذشت و همه 

چیز تمام شد.
مادرم  با  دوباره  خانم  ريحانه  روز  آن  فردای 
او شب  را مطرح كرد.  تماس گرفت و موضوعی 
قبل در صحبت هايش گريزی زده بود به عرفان؛ 
پسرشان كه در ده سال پیش از كشور خارج شده 
بود و در انگلیس زندگی می كرد، اما توضیحات 
روز  تلفن  در  اما  بود.  نداده  موردش  در  زيادی 
بعدش از اينكه عرفان می خواهد ازدواج كند حرف 
از  بعد  بودم.  من  نظرشان  مورد  دختر  بود.  زده 

اينكه ديشب مرا ديده بودند به اين نتیجه رسیده 
بودند كه من می توانم همسر ايده آلی برای عرفان 
باشم. با عرفان هم صحبت كرده بودند و او گفته 
بود كه عكس هايم را برايش بفرستند و اگر الزم 
در  كه  هايی  عكس  آمد.  خواهد  ايران  به  باشد 
ايمیل  برايش  خواهرش  را  بوديم  گرفته  مهمانی 
كرده بود و او كامال از ديدن چهره من خوشحال 

شده بود و مرا پذيرفته بود.
بايد با من و پدرم صحبت كند و  مادرم گفت كه 
دلیل  كه  بود  آنوقت  بگذارد.  را  قرار خواستگاری 
اما من كه عرفان  آنهمه دلشوره را متوجه شدم. 
هم  خاطر  به  را  او  خوب  اصال  شناختم.  نمی  را 
نكرده  ازدواج  آنجا  سالها  اين  تمام  چرا  نداشتم. 
است و می خواهد مرا به همسری برگزيند. تمام 
اين افكارم در سرم چرخ می زد. دوباره آخر هفته 
از  انجام دادند. كلی  آمدند و خواستگاری رسمی 
پسرشان عرفان و موقعیت كار و زندگی اش در 
لندن صحبت كردند. حرف های زيادی رد و بدل 
شد. همان وقت به عرفان هم زنگ زدند تا او نیز 
تصمیم  قرار شد  باشد.  كرده  والدينم صحبتی  با 

بگیريم و به آنها اطالع دهیم.
گويی پدر و مادرم هم از اين وصلت راضی بودند 
و با وجودی كه می دانستند بايد آنها را ترك كنم 
پذير  تحمل  برايشان  بروم،  ديگری  كشور  به  و 
بنابراين  بودند.  من  خوشبختی  دنبال  به  و  بود 
تصمیم گرفتم تا چند باری با عرفان صحبت كنم 
و از نظرات و ايده هايش درباره ازدواج و آينده 
مطلع شوم و بعد اگر به نتیجه رسیديم او به ايران 
از  و  داشتیم  مكالمه  هم  با  تلفنی  ماهی  دو  بیايد. 
طريق اينترنت با هم چت می كرديم و همديگر را 
می ديديم. عرفان موقعیت و شرايط خود را برای 
تشويق  مرا  و  دانست  آل می  ايده  زندگی  تشكیل 
كشور  اين  در  و  بیايم  اينجا  به  بايد  كه  كرد  می 
رو  پیش  را  بهتری  آينده  و  بود  تر خواهم  موفق 

خواهم داشت.
برای  روياهايم  و  گرفتم  را  تصمیمم  سرانجام 
زندگی در لندن، يكی پس از ديگری شكل گرفت. 
اوج موفقیت و خوشبختی می ديدم  را در  خودم 
و به عرفان هم تا حدودی عالقمند شده بودم. او 
به ايران آمد تا مقدمات ازدواج مان را فراهم كند. 
خانواده ها هم كامال از انتخابشان راضی بودند. 
سرعت  به  نامزدی  و  خواستگاری  های  مراسم 
را  با شكوهی  نامزدی  پدرم جشن  و  برگزار شد 
ترتیب داد و ما صیغه محرمیتی خوانديم و پس از 
دو هفته به عقد رسمی هم در آمديم. عرفان بايد به 
لندن باز می گشت تا مابقی كارها را برای رفتنم، 
نیمه تمامم  انجام دهد و من هم مشغول كارهای 

در ايران بودم. 
احساس  بود.  نگذشته  عرفان  رفتن  از  ماهی  يك 
زودتر  می خواست  دلم  و  داشتم  دلتنگی خاصی 
زمان رفتن فرابرسد و من به عرفان بپیوندم. اما 
شرايط جسمی ام اصال خوب نبود و مدام بیمار 
متوجه شدم  و  كردم  مراجعه  دكتر  به  شدم.  می 
اولین  همخوابی، من  در همان  آبستن هستم.  كه 
باردار شده بودم. چقدر همه چیز به سرعت اتفاق 
می افتاد. اصال آمادگی بچه دار شدن را نداشتم. 
من كه تازه می خواستم سرزمین ديگری را تجربه 
كنم. هنوز وارد آنجا نشده بودم و خودم را پیدا 
به  با خود  هم  را  فرزندی  بايد  بودم؛ حاال  نكرده 
و  بود  نخواهم  تنها  سفر،  اين  در  ببرم.  همراه 

همسفری خواهم داشت.
خوشحال  خیلی  هم  او  و  دادم  اطالع  عرفان  به 
نبودم  خوشحال  مساله  اين  از  زياد  من  اما  شد. 
و نگران كه چگونه می توانم كودكی را در غربتی 
تربیت  و  نگهداری  نكردم،  اش  تجربه  هنوز  كه 
و خوشحال  زده  ذوق  كامال  كه  ها  خانواده  كنم. 
بودند و بیش از پیش مرا مورد توجه قرار می 
تا  دادنند. زمان می گذشت و می گذشت 
لحظه ترك وطن نزديك و نزديك تر می 
شد. شش ماه گذشت و من بايد عازم می 
شدم. خیلی نگران بودم كه به تنهايی بايد 
فرزندی را به دنیا می آوردم و هیچكدام 

از والدينم در كنار نبودم. 
باالخره آمدم. آمدم به سرزمین روياهايم. آمدم و 

به عرفان پیوستم. آمدم تا آينده ام را بسازم. آمدم 
ازدواج موفقم خوشحال كنم.  از  ام را  تا خانواده 
روزهای اول روزهای خوب و شادی بودند. مدام 
با عرفان به اين سو و آن سوی لندن می رفتیم. 
به دوستانش معرفی می شدم و همه چیز با خوبی 
و خوشی پیش می رفت. تا اينكه با نزديك شدن 
به ماه های آخر بارداری، بیشتر بايد در خانه می 
ماندم و استراحت می كردم تا فرزندمان سالم به 
سرخوش  و  احساساتی  كامال  عرفان  بیايد.  دنیا 
بود از اينكه پدر می شود. احساس می كرد مرحله 
مهمی را پشت سر می گذارد. سرانجام دخترمان 
برابر  چندين  مان  آمد. خوشحالی  دنیا  به  سرور 
شد. تنها چیزی كه آزار دهنده بود اين كه عرفان 
پس از بدنیا آمدن، سرور كم كم تغییر كرد. انگار 
به  اش  توجه  تنها  و  نبودم  مهم  برايش  من  ديگر 
دخترش بود. اگر چیزی می گفتم يا می خواستم به 
حالت خشن و عصبانی پاسخم می داد و توجه اش 
فكر كردم شايد مشغله  به من كمتر و كمتر شد. 
می  تنها  مرا  ها  اما ساعت  باشد،  اش  كاری  های 
گذاشت و خودش به ديدن دوستانش می رفت و 
شبها دير وقت به خانه بر می گشت. وقتی می گفتم 
تنهايی، حوصله ام سر می رود. می گفت كه ديگر 
فرزند داريم و بايد مراقب و مشغول آن باشی و 

لزومی ندارد كه همیشه با من همه جا باشی.
كم كم حتی در مهمانی های دوستانه هم مرا همراه 
خود نمی برد و می گفت كه در آنجا مردان مجرد 
هستند و دلم نمی خواهد كه تو همراهم باشی. اين 
داليل برايم بی اساس و غیرمنطقی بود. حال در 
آن مهمانی مرد مجرد باشد مگر چه می شود؟ جر 
و بحث های روزانه ما كم كم شروع شد. عرفان 
همانند يك زندانی با من رفتار می كرد. حتی اگر 
يك چیز كوچك می خواستم به من اجازه نمی داد 
تا از خانه خارج شوم و می گفت خودش می رود 
تهیه می كند. كارش را هم به خانه منتقل كرد  و 
تا جايی نروم  و همیشه در منزل مراقب من بود 
و يا با كسی صحبت نكنم. گیج شده بودم و نمی 

فهمیدم چرا اينطور می كند.
او به همه چیز شك داشت و به خاطر شك هايش 
كه  كرد. سه سالی  دعوا و مشاجره  با من  بارها 
آموزش  كالس  هم  يكبار  بودم،  كشور  اين  در 
زبان نرفتم چون او نخواسته بود. حتی خیابانهای 
اطراف خانه را هم خوب بلد نبودم. اعتماد به نفس 
نداشتم و برای كوچكترين كاری، محتاجش بودم. 
بارها و بارها كتك كاری و دعوا كرديم و پلیس به 
در خانه آمد. هر روز بی دلیل فحاشی می كرد و 
خانواده ام را به بادناسزا می گرفت. می گفت فقط 
تو  مال  گفتم  می  من  باشی.  من  مال  خواهم  می 
هستم. چرا اينجور می كنی با من. دختر كوچكمان 
زير همین دعواها و كتك كاری ها بزرگ می شد. 
نگران سرور بودم. نگران آينده اش. نگران خودم. 
او  خانواده  و  كشیدند  می  زجر  هم  ام  خانواده 
به  گوشش  عرفان  اما  پشیمان.  و  شرمسار  فقط 
نصحیت های هیچكس، بدهكار نبود. می گفت زن 
خودمه، اختیارشو دارم. چاره ای برايم نمانده بود 
نمی  چون  بگیرم.  طالق  يعنی  بگريزم.  اينكه  جز 
چه  تنم  پاره  فرزندم  بازگردم.  ايران  به  توانستم 
را  دخترم  و  شدم  جدا  او  از  سختی  به  شد.  می 
ام  آينده  اينجايم.  كه  است  گرفتم. سه سال  او  از 
همسرم  شدند.  هوار  برسرم  روياهايم  شد.  تباه 
مردی ظالم شد كه نمی شد لحظه ای با او زندگی 
كرد. انگار ده سال پیرتر شدم. سختی هايم زياد 
بزرگ می  را  فراوان، دخترم  با مشكالت  و  است 
كنم. نمی دانم شايد روزی همراه سرور به ايران 
اينها را گفتم تا  برگردم. چون در اينجا آواره ام. 
ازدواج  دارند  قصد  كه  آنانی  برای  باشد  درسی 
كنند آنهم مثل من. می خواهم بگويم به همه چیز 
انتخاب  باز  و چشم  آگاهی  با  كنید.  توجه  بیشتر 
كنید. فكر نكنید كه خوشبختی تنها در خارج شدن 
هم  اينطورها  چیز  همه  همیشه  نه.  است  ايران  از 
نیست. آينده و ازدواجتان برايتان مهم باشد و به 
آسانی جوانی و عمر خود را بر سر خواسته های 
پوچ به باد ندهید. كمی بیشتر فكر كنید. همه ما فقط 
يكبار جوان هستیم و اگر جوانی مان با سختی و 
مشكالت اينگونه سپری شود؛ ديگر هیچ مفهومی 

نخواهد داشت.
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حرفهای بی حساب و کتاب
:

مترسك فقط وقتی كه به چهارچوب كشیده می شود 
زنده است!

در جشن تولد مترسك هیچ پرنده ای حضور نداشت!
مترسك با سكوتش كالغ را به وحشت انداخت!

ماهی در تنگ آب خواب اقیانوس را می بیند!
شیرزنی با چرخ خیاطی به جنگ چرخ فلك رفت!
روز تولد همسرم را در روز مبادا جشن گرفتم!

چون دستش باز بود پايش نمی لغزيد!
همه حقوقها پرداختنی است جز حقوق بشر!
حرفهای شیرين را با شور تعريف می كرد!

كبوتر حرم گندم سیلو را نمی خورد!
عزراعیل هم از من رشوه می خواهد!

مرد اسلحه می كشد، زن رنگش می كند، مرد می كشد 
و دراز می كشد، من می كشد و به راه می افتد!

پنجره برای دزد روزنه امید است!
دماغم زير بار عینك قوزی شد!

وقتی گوشتم می ريزد، گربه ها دنبالم می كنند!
لب ساحل را كه بوسیدم دريا خشمگین شد!
عیسی مسیح گل مريم به سینه اش زده بود!

تلنگر
صمد شکارچی 

نگاهي به پیامدهاي زيانبار بي تحركي كودكان 

 دوست نابابي به 
نام تلویزیون 

 

ترجمه؛ فرانك باجالن

بیشتر كودكان قبل از ورود به مدرسه از طريق تلويزيون با دنیا آشنا 
مي شوند. به گزارش انجمن پزشكان اطفال امريكا )APP( كودكان در 
اياالت متحده عمومًا چهار ساعت در روز تلويزيون تماشا مي كنند در 
حالي كه اين انجمن توصیه مي كند كودكان بزرگ تر از دو سال نبايد 
بیشتر از يك الي دو ساعت در روز پاي برنامه هاي تلويزيون بنشینند و 
براي كودكان زير دو سال هم اصاًل نبايد زماني براي تماشاي تلويزيون 
در نظر گرفت. دو سال نخست زندگي دوران بسیار مهمي براي رشد 
با  كودك  سال  دو  اين  طي  بنابراين  شود.  مي  محسوب  كودك  مغز 
»يادگیري«  به  آنها  با  بازي  و  تعامل  با  و  والدينش  با  وقت  گذراندن 
مي پردازد و دنیاي پیرامونش را مي شناسد پس نبايد اين وقت را با 
تماشاي تلويزيون هدر دهد. او در اين دوران نیاز به يادگیري مهارت 
هاي زيادي دارد كه براي رشد شناختي، جسمي، احساسي و اجتماعي 
به  مفیدي  تلويزيون وسیله  امروزي  البته در جوامع  آنهاست.  نیازمند 
برنامه  تماشاي  با  توانند  مي  دبستاني  پیش  كودكان  آيد.  مي  حساب 
هاي مخصوص خودشان الفبا را بیاموزند يا كودكان دوره دبستان با 
تماشاي برخي فیلم هاي مستند با دنیاي وحش آشنا مي شوند و ساير 
برنامه هاي آموزشي مخصوص كودكان نیز چنین كاركردي دارند. بي 
شك تلويزيون هم مي تواند آموزنده و هم سرگرم كننده باشد. اما به 

رغم مزاياي آن، زيان هايي هم دارد از جمله؛

- تحقیقات نشان داده است كودكاني كه به طور مرتب هر روز چهار 
ساعت تلويزيون تماشا مي كنند احتمال چاقي بیشتري نسبت به ساير 

كودكان دارند.

بچه  مانند  آمیزي  تلويزيون حوادث خشونت  از طريق  كه  - كودكاني 
پندارند  ترسناك مي  را جايي  دنیا  كنند،  تماشا مي  را  و...  قتل  دزدي، 
نزديكان شان  يا  براي خود  اتفاقاتي  چنین  وقوع  نگران  هم  همیشه  و 

هستند.

- تحقیقات نشان داده است كودكان در اياالت متحده هر سال 40 هزار 
آگهي تبلیغاتي تماشا مي كنند از جمله تبلیغ هله هوله ها و خوراكي هاي 
از آنچه  تبلیغ اسباب بازي هايي كه بسیار بهتر  يا  فاقد ارزش غذايي 
هستند معرفي مي شوند. در حالي كه بیشتر كودكان زير هشت سال 
معناي آگهي تبلیغاتي را كه براي فروش محصول است، درك نمي كنند.

از آنجايي كه به هر ترتیب كودكان بسیاري از اين تبلیغات را مشاهده 
مي كنند و گريزي از آن نیست پس والدين بايد در اين موارد با كودكان 
شان صحبت و گفت وگو كنند. با پرسیدن نظر كودك درباره تبلیغي كه 
پخش مي شود مي توان شروع كرد و بايد به او توضیح داد هدف اين 
تبلیغات فروش محصوالت و متقاعد كردن ما است كه با مصرف آن 
محصوالت شادتر و بهتر خواهیم شد در حالي كه چنین چیزي واقعیت 
ندارد. والدين بايد تالش كنند از كودكان شان مصرف كننده هاي عاقلي 
بین  مستقیمي  رابطه  معتقدند  سالمتي  و  تغذيه  متخصصان  بسازند. 
كودكان  دارد.  تلويزيون وجود  از حد  بیش  تماشاي  و  كودكان  چاقي 
بر  افزون  هستند،  تحرك  بي  و  غیرفعال  تلويزيون  تماشاي  حال  در 
اينكه تمايل بیشتري هم به خوردن تنقالت و هله هوله ها پیدا مي كنند. 
همچنین در معرض هزاران پیام تبلیغاتي قرار مي گیرند كه كودك را 
نوشابه  و  چیپس  مانند  واقعي  غذايي  ارزش  فاقد  غذاهاي  خوردن  به 
هاي گازدار تشويق مي كند. در اين مورد حتي اگر كودك برنامه هاي 
مناسب يا آموزشي هم ببیند، تفاوتي نمي كند زيرا نشستن چهار ساعت 
كودك پاي برنامه هاي مناسب و آموزشي باز به اين معناست كه او 
ديگري  فعالیت  هیچ  و  بوده  تحرك  بي  و  غیرفعال  زمان  مدت  اين  در 
انجام نداده است. بنابراين كنترل كردن برنامه هايي كه كودكان تماشا 
مي كنند و ايجاد محدوديت هاي زماني براي تماشاي تلويزيون توسط 
والدين بسیار حائز اهمیت است. تماشاي تلويزيون نبايد مانع از انجام 
فعالیت هاي ديگر كودك از جمله بازي با دوستان، مطالعه، ورزش و... 

شود.
 www.mental-health.com
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محاکمه بزرگ ترین باند 
پولشویي ماتادورها 

مستقیم  دستور  از  پس 
پادشاه  كارلوس،  خوان 
اسپانیا دولت اين كشور 
را  ای  گسترده  مبارزه 
باندهای  با  مقابله  برای 
و  پولشويی  مافیايی 
آغاز  كاذب  مشاغل 
خرابكار  باندهای  كرد. 
همتايان  خالف  بر  اسپانیا 

مواد  قاچاق  به  چندانی  عالقه  شان  ايتالیايی 
مخدر ندارند بلكه زمینه فعالیت شان بیشتر ايجاد 
مشروع  و  قانونی  وجهه ای  با  غیرواقعی  مشاغل 
20تن  محاكمه  است.  درآمدهايشان  دادن  نشان 
كسب  و  پولشويي  باند  بزرگترين  اعضاي  از 
درآمدهاي نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر 
سرزمین ماتادورها، روز دوشنبه در دادگاه عالي 
شهر ماالگا آغاز خواهد شد. اعضاي اين باند كه 
در میان آنها نام فرناندو دل بايه رئیس دفتر انجمن 
وكالي دل بايه ابوگادوس نیز مشاهده مي شود، به 

كسب درآمدهاي نامشروع، اقدام علیه دارايي هاي 
عمومي، جعل مدارك و اداي شهادت دروغ متهم 
علیه  شده  ارائه  كیفرخواست  اساس  بر  هستند. 
كرلوس  خوان  سوي  از  كه  باند  اين  اعضاي 
با  مبارزه  داديار  كابايرو  لوپز 
براي  باند  اين  اعضاي  فساد، 
شركتهاي  خود  جرايم  انجام 
كشورهاي  در  را  بین المللي 
سوئد،  الجزاير،  فنالند،  تركیه، 
ايجاد  مغرب  و  فرانسه  ايران، 
از  كه  اين20تن  بودند.  كرده 
شريكان جرم عملیات بالن سفید 
محسوب مي شوند، طي عملیاتي 
علیه  پلیسي  اقدام  بزرگترين  كه 
پولهاي نامشروع و قاچاق مواد مخدر در اسپانیا 
شدند.  دستگیر  2005میالدي  سال  در  است 
باند مذكور در ماه  فعالیت هاي مجرمانه اعضاي 
از  50تن  دستگیري  با  2005میالدي  مارس سال 
افراد داراي ملیت هاي مختلف كشف شد. فرناندو 
دل بايه كه مغز متفكر اين باند بشمار مي آيد، پس 
به  وثیقه اي  قید  با  و  ماه حبس  هفت  گذراندن  از 

ارزش 600هزار يورو از زندان آزاد شده است. 

14 مارس 2010 

جاسازي 16کیلو گرم مواد مخدر 
در آثار یك هنرمند کلمبیایي 

هنرمند  يك  به  متعلق  مجسمه  سه  در  كلمبیا  پلیس 
كوكايین  مخدر  ماده  كیلوگرم   16 حدود  كلمبیايي 
كشف و ضبط كرد. اين مقدار كوكايین با مواد مورد 
بودند. سه  مخلوط شده  مذكور  ساخت مجسمه هاي 
قرار  كلمبیايي،  هنرمند  بوترو  فرناندو  اثر  مجسمه 
روش  اين  كلمبیا  پلیس  شوند.  برده  اسپانیا  به  بود 
سوي  از  ماهرانه  اقدامي  را  مخدر  مواد  جاسازي 
قاچاقچیان در آثار يك هنرمند مشهور در آن كشور 
اعالم كرد. در جريان عملیات كشف اين مقدار از مواد 
مخدر تاكنون فردي بازداشت نشده است. كارتل هاي 
اروپايي  بازارهاي  مواد مخدر در كلمبیا بطور عمده 
را به دلیل سودآوري بیشتر در مقايسه با بازارهاي 

آمريكا مورد توجه قرار داده اند. 

صندوق آگاتا کریستی پر 
از جواهر بود 

نويسنده  كريستي  آگاتا  به  متعلق  صندوقي  اخیرا 
گذاشته  فروش  به  حراجي  در  انگلیسي  مشهور 
شد. جنیفر گرانت يكي از هواداران اين نويسنده 
داستان هاي پلیسي صندوق را به قیمت 100 پوند 
خريداري كرد و به منزل برد. جنیفر گرانت به فكر 
افتاد كه در اين صندوق را كه موسسه حراج آن 
را باز نكرده بود، باز كند. باز كردن اين صندوق 
يكي  ماجراي  و  بابا  علي  گنج  در  كردن  باز  مثل 
صندوق  اين  در  بود.  كريستي  آگاتا  داستان هاي  از 
معادل 20 هزار پوند طال و جواهرات قیمتي پیدا شد. 
عالوه بر آن با اين كشف ارزش صندوق باال مي رود 
100 هزار پوند مي شود. صاحب فعلي  كه نزديك به 
خانم  بازماندگان  تا  است  منتظر  آن  گنج  و  صندوق 
بازگشت  و  كنند  شكايت  دادگاه  به  او  از  كريستي 
تعجب  كه  چیزي  اما  كنند.  درخواست  را  جواهرات 
تاكنون  صندوق  چرا  كه  اينست  برانگیخته  را  همه 
باز نشده بود. در میان جواهرات تازه پیدا شده حلقه 
مادر  به  متعلق  رود  می  گمان  كه  شده  پیدا  الماسی 
اين نويسنده شهیر بوده است. جنیفر كه از طرفداران 
سرسخت داستان های جنايی آگاتا كريستی است در 
اين باره می گويد:» با پیدا شدن اين هدايای گرانقیمت 
در صندوق نويسنده محبوبم بی صبرانه منتظر هستم 

تا معماهای مربوط به خودم را خلق كنم.« 
اول  مقام  گینس  ركورد های  كتاب  در  كريستی  آگاتا 

تمام  در  كتاب  نويسندگان  ترين  پرفروش  میان  در 
دوران ها و مقام دوم بعد از ويلیام شكسپیر در میان 
پرفروش ترين نويسندگان در هر زمینه ای را به خود 
يك  كه  شده است  زده  تخمین  داده است.  اختصاص 
میلیارد از كتابهای او به زبان انگلیسی و يك میلیارد 
به  دنیا  زبان   103 به  گوناگون  ترجمه های  در  ديگر 
فروش رسیده است. محبوبیت جهانی كريستی به آن 
فرانسه  در كشوری چون  مثال  بطور  كه  درجه است 
فروش  به   2003 سال  تا  او  از  كه  كتابهايی  تعداد 

رسیده بالغ بر40 میلیون جلد بوده  است. 
13 مارس 2010 

دستگیری بیش از 160 نفر 
در کنسرت گروه متالیکا 

به دنبال نارامی در كنسرت دو ماه قبل گروه متالیكا 
به  هم  بوگوتا  در شهر  گروه  اين  كنسرت  شیلی  در 
قصد  كه  تن   160 از  بیش  و  شد  كشیده  خشونت 
داشتند بدون بلیت وارد پارك سايمون بولیوار شوند 

توسط نیروهای پلیس دستگیر شدند. 
نفر  هزار   60 از  بیش  كلمبیا  های  رسانه  گزارش  به 
در انتظار آغاز اين كنسرت بودند كه ناگهان عده ای 
با شكستن شیشه مغازه ها و كندن تابلوهای رانندگی 
با  كه  زمانی  و  داشتند  نظم  زدن  هم  بر  در  سعی 
حضور نیروهای پلیس مواجه شدند دست به ويران 
كردن يك ديوار آجری برای پرتاب آجرها به سوی 

پلیس كردند. 

پلیس روسی سند 
محکومیت خود را بلعید 

كرده  دريافت  رشوه  شهروندی  از  كه  روسی  پلیس 
بود، زمانی كه همكارانش به محل رسیدند پول ها را 
بلعید تا سند محكومیت خود را مخفی كند.اين فرد بعد 
از اينكه همكارانش او را در حال دريافت رشوه ديدند، 
بازجويی  اكنون تحت  متهم شد و هم  مالی  به فساد 
قرار گرفته است. متهم اين پرونده كه پلیس راهنمايی 
و رانندگی است 2 هزار روبل روسی برابر با 70 دالر 
در  است.  گرفته  اتومبیل  يك  راننده  از  را  نقد  وجه 
اين هنگام همكاران اين مرد به صورت ناگهانی سر 
رسیدند و به او نزديك شدند.مامور پلیس پس از اينكه 
متوجه همكارانش شد، به داخل اتومبیل خود رفت و 
پس از قفل كردن درب آن، پول ها را بلعید تا سند و 

مدرك محكومیت خود را مخفی كند.

احتمال حبس ابد براي 
یکي از بي رحم ترین 

مادران تاریخ 

سلین الساژشش نوزاد خود را بالفاصله پس از 
تولد به قتل رسانده و جسد آنها را در زيرزمین 

خانه خود پنهان كرد 
محاكمه يك زن فرانسوی كه شش نوزاد خود را 
در هنگام تولد به قتل رسانده و جسد آنها را در 
زيرزمین خانه اش پنهان كرده بود، روز دوشنبه 
» سلین  كه  38 ساله  فرانسوی  آغاز شد.اين زن 
لوساژ« نام دارد، بین سال های 2002 تا 2007، 
شش نوزاد خود را بالفاصله پس از تولد به قتل 
خانه خود  زيرزمین  در  را  آنها  و جسد  رسانده 
پنهان كرده است.جنايات اين مادر 38 ساله در نوع 
خود يكي از هولناك ترين جنايات تاريخ در زمینه 
قتل نوزادان محسوب مي شود. اين زن احتماال به 
اتهام شش فقره قتل، به حبس ابد محكوم می شود. 
سلین لوساژ مي گويد دو 2 نفر از كودكانش را با 
با دستهايش خفه كرده  را  نوزاد ديگر   4 سیم و 
است. او در بین آگوست 2000 تا سپتامبر 2007 
به صورت مخفیانه 6 بار وضع حمل كرده و هر 
6 نوزاد خود را هم در بدو تولد به قتل رسانده 
است.دادستان اين پرونده مي گويد:» رفتار سلین 
لوساژ كامال غیرقابل توجیه است. او از يك طرف 
طرف  از  و  است  شدن  دار  بچه  عاشق  مي گويد 
او  مي زند.«  هايش سرباز  بچه  نگهداري  از  ديگر 
الساژ را يك زن خانه دار معمولي توصیف كرده 
اين جنايات  ايده اي براي  اين زن هیچ  و مي گويد 
14 ساله  اين زن يك پسر  نداشته است.  هولناك 

سلین  دوشنبه  روز  دادگاه  جلسه  در  دارد.  هم 
الساژ تنها هويت خود را در دادگاه تايید كرد و 
هیچگونه حرفي در خصوص جناياتي كه مرتكب 
شده نزد. در جلسه دادگاه همسر سابق اين زن به 
نام پاسكال كاترين هم حضور داشت. اين مرد 39 
ساله پدر 5 نفر از نوزاداني است كه توسط الساژ 

به قتل رسیده اند است. اين مرد در ابتدا به خاطر 
و  پلیس  به  همسرش  جنايت هاي  ندادن  گزارش 
پنهان كردن جنازه ها دستگیر شد. اما با تالش هاي 
وكلیش مشخص شد اين مرد از جنايت هاي الساژ 
 2006 بهار  كاترين در  نبوده است.الساژ و  آگاه 
پس از 15 سال زندگي از هم جدا شده بودند.اما 
 19 نامزد جديدش در  راز هولناك الساژ توسط 
اكتبر2007 برمال شد. پدر آخرين نوزادی كه به 

دست اين زن به قتل رسید و با او زندگی 
می كرد، اتفاقی كیسه های زباله ای را در زيرزمین 
خانه اش پیدا كرد كه بقايای اجساد در حال تجزيه 
نوزادان در آنها يافت شد. هويت اين مرد توسط 
از دستگیري  دادگاه هنوز فاش نشده است. پس 
اين مادر بي رحم او به قتل هر شش نوزاد خود 
اعتراف كرد اما در تمام بازجويي هايش گفت كه 
هیچ توضیحي براي جنايت هايش ندارد. ورونیك 
كار وكیل مدافع اين زن مي گويد: » موكل من هم 
طبق مدارك و شواهد هیچ مشكل رواني ندارد. او 
خودش را مسئول قتل ها مي داند اما در عین حال 
اين زن در صورت  معتقد است گناهكار نیست.« 
خواهد  محكوم  ابد  حبس  به  تنها  شدن  محكوم 
شد.سال گذشته هم يك مادر فرانسوي ديگر كه 
8 سال  تنها به تحمل  سه فرزندش را كشته بود 
شديد  مشكالت  از  او  گرديد.البته  محكوم  زندان 
روز   4 الساژ  سلین  دادگاه  مي برد.  رنج  رواني 

ديگر ادامه خواهد داشت. 16 مارس 2010 
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 در صورت تمایل ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح عادی
 به حل شرح ویژه بپردازید / برگرفته از روزنامه ایران

گورستان های دسته جمعی گشتاپو 
جمعی  دسته  قبرهای  کشف 
جهانی  جنگ  جنایات  به  مربوط 

دوم در اتریش 

مسئوالن دولتی اتريش روز جمعه اعالم 
جمعی  دسته  گور  دو  كم  دست  كردند 
به  مربوط  كه  بزرگ كشف شده  بسیار 

دوران نازی هاست. در اين گورها جسدهايی پیدا شده كه معلوم است 
قتل  به  نازی ها  زمان  در  اتريش  ارتش  استفاده  مورد  وسايل  توسط 
رسیده اند. اطالعیه ارتش اتريش نشان می دهد به احتمال زياد تعدادی 
در جريان  كه  است  آمريكايی  خلبان های  به  مربوط  اجساد  بقايای  از 

جنگ جهانی دوم اسیر و سپس اعدام شده اند. 
سخنگوی ويژه وزارت كشور اتريش در كنفرانس مطبوعاتی اعالم كرد 
پیدا  آن  در  گورها  كه  هايی  زمین  مالكان  با  دارد  تصمیم  وزارتخانه 
شده وارد مذاكره شود تا در مورد نبش قبر به توافق برسند. هنوز به 
درستی مشخص نیست ارتش در آن زمان منطقه را اجاره كرده بود 
يا اين كه تملك آن را در اختیار داشته. اين دو گور بزرگ در محل مین 
گذاری شده ای قرار گرفته اند كه زمانی زمین ورزش نیروهای ارتش 
در شهر جنوبی گراس بوده. مسئوالن می گويند در اين قبرها دست 
كم جسد 70 نفر چال شده كه گمان می رود پیش از رسیدن نیروهای 
متحدين، توسط نیروهای اس اس با شلیك تیر خالص به قتل رسیده 
اند. اين گورهای دسته جمعی با عكس هايی كه مربوط به دوران جنگ 
افكن  بمب  هواپیماهای  توسط  تصاوير  اين  شدند.  شناسايی  هستند 
ارتش اياالت متحده گرفته شده كه گورهای باز و جسدهای درون آن 

را نشان می دهد. آمريكايی ها در جريان درخواست وزير دفاع اتريش 
مبنی بر مبادله اطالعات مربوط به جنگ جهانی دوم اين تصاوير را از 
آرشیو بیرون آوردند. مورخان اتريشی از دو سال قبل در حال بررسی 
منطقه و اسناد مربوط به نازی ها و نیروهای اس اس هستند 
و به اطالعات بیشتر نیاز داشتند. در اطالعیه منتشر شده در 
وبسايت ارتش اتريش آمده است در جريان روزهای ملتهب 
قتل  مذكور  منطقه  در  نفر   219 از  بیش  دوم  جهانی  جنگ 
عام شده اند تا سر و صداهای ناشی از نارضايتی مردم به 
اين شكل مسكوت بماند:» در جريان جست وجو و شناسايی 
دوم  جهانی  جنگ  پايانی  روزهای  در  كه  قربانیانی  بیشتر 
كشته شده اند بقايای اجسادی كشف شده كه نیاز به بررسی 
دقیق تر دارند. اين كشتار در حقیقت خشونت سیستماتیك گشتاپو را 
نشان می دهد كه بیشتر روی مبارزان شهری، اسرای جنگی، زندانیان 
زياد  احتمال  به  اما  بودند  متمركز  اجباری  كارگران  و  كمپ ها  ساكن 

خلبان های نظامی نیز در میان شان وجود دارند.« 
اما سال ها  اين منطقه در اصل جسد صدها قربانی دفن شده بود  در 
قبل بسیاری شان توسط افسری كه مسئول تسهیالت نظامی محل بود 
منتقل شده اند. اين نظامی از ترس آن كه برای اين قتل عام ها مقصر 
شناخته شود تا جای ممكن منطقه را پاكسازی كرده بود. با اين حال 
در آن زمان نبش قبرها به دلیل سررسیدن نیروهای متحدين نیمه كاره 

ماند و اين بقايا سال ها در جای خود باقی ماندند. 
قبل  تا چند روز  يابی كشته شده ها  مكان  توقف  از  بعد  ترتیب  به هر 
جسد حدود 70 نفر از قربانیان گشتاپو شمارش نشده باقی مانده بود. 
دو  شناسايی  به  اتريش  دفاع  وزارت  گسترده  تحقیقات  اين  همچنین 
مظنون كشتار دسته جمعی مردم بیگناه منتهی شده كه در همان زمان 
به آلمان گريختند و گمان می رود هنوز زنده باشند. البته مسئوالن از 

بیان جزئیات بیشتر در مورد اين دو نفر خودداری كردند. 
13 مارس 2010 

فال هفته

متولدين فروردين:  يك اداره و 
يا يك موسسه با تقاضاي شما موافقت 
انجام  براي  شما  امیدواري  و  كند  مي 
از  بیشتر  خیلي  اي  برنامه  يا  و  كاري 
عالقه  مورد  كار  يك  شد.  خواهد  پیش 
كه مدتي به تعويق افتاده بود ، دوباره 
كنید  سعي  افتاد.  خواهد  جريان  به 
كنید  دور  خود  از  را  نومیدي  و  يأس 
اراده  نیروي  كه  باشید  داشته  باور  و 
حالل  و  كارساز  امور  از  بسیاري  در 

مشكالت است.

اين  ارديبهشت:  متولدين    
وعیدها  و  ها  وعده  بعضي  به  روزها 
بعضي  درگیر  را  خود  و  نبنديد  دل 
تا  و  نسازيد  گونه  سراب  هاي  برنامه 
و  سفت  زيرپايتان  كه  نكرديد  احساس 
آن   . برنداريد  قدم  از  قدم  است  محكم 
دسته از متولدين اين ماه كه به كارهاي 
نسبت  هستند  مشغول  تكنیكي  و  علمي 
به موفقیت هاي خود ترديد نكنند. از يك 
آزمون و يا رقابت موفق بیرون خواهید 

آمد.

هفته  خرداد:اين  متولدين 
باالي سرتان  اقبال در  و  هماي شانس 
هاي  فرصت  و  آيد  درمي  پرواز  به 
نیكويي به دست مي آوريد. سعي كنید 
مساعد  شرايط  بعضي  با  برخورد  در 
بیش از حد متعارف، احساساتي نشويد 
بگیريد.  تصمیم  درستي  به  بتوانید  تا 
نگري  آينده  فرصت  موقعیتي،  هیچ  در 
و پیش بیني ها را از خود دور نكنید . 
در جريان يك گفتگو تصمیمي ناگهاني 
نگیريد و تصمیم گیري خود را كمي به 

تعويق بیندازيد.

   متولدين تیر: در اين هفته از 
موقعیتي كه بزرگان خانواده براي شما 
دچار  كمي  ابتدا  آورند  مي  وجود  به 
علت  بعد  كمي  اما  شگفتي خواهید شد، 
يكي  شد.  خواهد  آشكار  براي شما  آن 
رفتار  با  همكاران  يا  و  همسايگان  از 
و  خیال  ناراحتي  موجب  گفتارش  يا  و 
عصبانیت شما خواهد شد. كاري را كه 
اجازه  و  دهید  ادامه  ايد،  كرده  شروع 
از  وگرنه  شود  وقفه  دچار  كه  ندهید 

نتیجه كار پشیمان خواهید شد.

هفته  اين  در  مرداد:  متولدين   
كه  كرد  خواهید  احساس  مخصوصأ 
نیازمند  سخت  ديگران  فكري  كمك  به 
هستید. بعضي رودربايستي ها را كنار 
آشنايان  با  را  خود  مشكل  و  بگذاريد 
دلسوز و باتجربه درمیان بگذاريد . در 
مقابل بعضي ناماليمات و يا نیش زبان 
خويشتن  و  بردباري  خود  از  ديگران 
داري نشان دهید و اين گونه رفتارهاي 
مشكالت  حساب  به  را  غیرمتعارف 
معروف  قول  به  بگذاريد.  آنها  رواني 

نرود میخ آهنین در سنگ.

متولدين شهريور: در اين هفته 
ناچار  مسائل  بعضي  با  برخورد  با 

تر  جدي  تان  آينده  به  نسبت  میشويد 
بگیريد.  تصمیم  تر  مصمم  و  كنید  فكر 
بهتر است يك بار ديگر راههاي پیموده 
قرار  بازبیني  و  بررسي  مورد  را  شده 
اين كار به تجربه هاي تازه  از  دهید و 
در  پا  با  میتوانید  شما  يابید.  دست  اي 
میاني يك اختالف و يا مشكل پیش آمده 
براي چند تن از اعضاي خانواده را حل 
و فصل كنید. يك اتفاق پیش بیني نشده 

بر سر راه داريد.

شادماني  يك  مهر:  متولدين 
مي  اينكه  از  داريد.  راه  سر  بر  بزرگ 
پیشرفت  به  رو  امور  بعضي  بینید 
گذاشته و يا بعضي كارها، خیلي راحت 
احساس  شده  راه  به  رو  آسوده  و 
رضايت خواهید كرد. در اواخر هفته از 
بدقولي و يا ناسپاسي يكي از نزديكان 
مدتي  شد.  خواهید  عصبي  و  دلخور 
بزرگ  خريد  يك  براي  فكرتان  است 

مشغول است.

هفته  اين  در  آبان:  متولدين   
خواهید  اي  تازه  وضعیت  در  را  خود 
و  ها  برنامه  در  تغییرات  بعضي  يافت. 
پیش  اشتغال شما  يا  و  امور مسكن  يا 
مي آيد. از كسي كه انتظار و توقعي از 
او نداريد، كمك و ياري خواهید ديد. در 
به  باشید  مواظب  مخصوصأ  هفته  اين 
ديگران  براي  شدن  احساساتي  خاطر 
خود را توي بعضي دردسرها نیندازيد 
و يا ضمانت كسي را كه به وي چندان 
اعضاي  از  يكي  نكنید.  نداريد،  اعتمادي 
سالمند خانواده مشتاق ديدار شماست.

روزها  همین  آذر:  متولدين   
يكي از خواسته هايتان برآورده میشود. 
پول نطلبیده اي به دستتان مي رسد. اگر 
اندكي از خودخواهي هاي خود بكاهید 
برخي مشكالت شما هم حل میشود. با 
يكي از بستگان گفتگوي مفیدي خواهید 
آينده  هاي  ريزي  برنامه  در  كه  داشت 

تان نقش مهمي بازي خواهد كرد.

  متولدين دی: اين روزها بايد 
حواستان را خیلي جمع كنید تا بتوانید 
به  جلوگیري  اشتباهكاري  يك  بروز  از 
كارمندان  آموزان و  دانش  آوريد.  عمل 
يا  و  تحصیلي  امور  در  ماه  اين  متولد 
شغلي خود به موفقیت هايي دست مي 
شما  به  مهمي  خبر  دور  راه  از  يابند. 
مواردي  به  بنا  جمع  يك  در  رسد.  مي 
خواهید درخشید. در يك امر احساسي 
كه  داريد  پیش  در  خمي  و  پرپیچ  راه 
براي رسیدن به مقصود بايد خیلي دقیق 

و ظريف عمل كنید.

براي  را  خود  بهمن:  متولدين 
انجام كار مهمي آماده كنید. همین روزها 
خواهید شنید.  اي  كننده  خیره  پیشنهاد 
اشخاص  از  مفر  چند  يا  يك  با  مالقات 
اين  شد.  خواهد  راهگشا  برايتان  مهم 
احساساتتان  مواظب  خیلي  بايد  روزها 
ها  هوس  بعضي  خاطر  به  و  باشید 
موقعیت خود را از دست ندهید. به يك 
رفتن  براي  دعوت مي شويد.  مسافرت 
به سفري دور و دراز فكرهايي در سر 
هاي  پل  كه  باشد  حواستان  اما  داريد، 
پشت سر خود را خراب نكنید تا فرصت 

بازگشت هم داشته باشید.

امور  بعضي  اسفند:  متولدين   
همین  بود،  افتاده  انداز  دست  در  كه 
هموار  و  صاف  اي  جاده  در  روزها 
قرار مي گیرند و آن گونه كه دلتان مي 
گذاشت.  خواهند  پیشرفت  روبه  خواهد 
به زودي پي خواهید برد كه نگراني شما 
بي  است،  نظر  مورد  كه  امري  بابت  از 
پايه و بي اساس بوده است. سعي كنید 
خیالبافي هاي منفي را از خود دور كنید.
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آقایی مسلط به امور کامپیوتر و 
کارهای آفیس جویای کار میباشد

تلفن : 07545451813 

حوادث
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 كانون ايرانیان                                   02077007174

كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانیان                                         02087486682  

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

رستوران ها
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        02074314546     

رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران كندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتالیايی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

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

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

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     02085799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905
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 سوپر هرمز توزیع نمی شود

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس
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اعتماد به آگهی ها 
شما  ی  روزمره  نیاز  رفع  منظور  به 
نیازمنديهای  در  آگهی  تعدادی  هرهفته 

هفته نامه پرشین چاپ میشود.
از آنجايی كه وظیفه ی اين رسانه اطالع 
رسانی به منظور سهولت دردادوستد می 
محتوای  ی  درباره  مسئولیتی  لذا  باشد، 

آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با روش 

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

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی و جزيی

با نازلترين قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

جویای کار
خانمی میانسال جهت نگهداری از سالمندان و نظافت منزل 

آماده به كار می باشد

07909884665

کلیه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

كلی و جزيی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

سفارش غذا
سفارش انواع غذاهای 

ایرانی خانگی برای 
میهمانی ها
از 3 پوند

07939262873

حسابداری دانشگر
F.S.P.A)SMAD(
در كلیه امور حسابداری در خدمت همه 

هموطنان ايرانی می باشد

عضو انجمن حسابداران انگلستان

02088300787
07956278408

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

****************
 در صورت تمایل به توزیع نشریه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشین 02084۵۵4203 تماس
 حاصل فرمائید

 جویای کار

آقایی مسلط به کار کامپیوتر 
جویای کار می باشد

07876 03 56 68

جویاي کار 
 تخصص: جوشکاري برق و گاز

  07531881739 

اطاق برای اجاره
 NO DSS - Non
Smokersناحیه خوب 

Brondesbury

02032391107 آیا جویای کار هستید؟
 فقط آگهی جویای کار در بخش 

نیازمندیها رایگان است
info@persianweekly.co.uk

جویای کار
دانشجوی زبان آشنا به کارهای فنی .و 

الکتریکی لوله کشی و نصب ماهواره

07879380723

فال قهوه
02034113228
07505819130

آیا جویای کار هستید؟
 فقط آگهی جویای کار در بخش 

نیازمندیها رایگان است
info@persianweekly.co.uk



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

کار از شما سرمایه از ما
حداقل 450 پوند هفتگی در

انتظار شما می باشد
اگر دارای مهارت کامل در امور پیرایشگری مردانه 

فردی قابل اعتماد و بدون سو پیشینه 

کار تمام وقت
واقع در جنوب شرق لندن

DARTFORD

07782277082
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ورزش جهان
پايان روياهاي ستاره پولساز انگلیسي ها 

بکام ناك اوت شد 

او  باشد.  انگلیس  ملي  تیم  براي  تراژدي  يك  مي تواند  بكام  ديويد  مصدومیت 
مي توانست چهارمین جام جهاني خود را تجربه كرده و از اين لحاظ در فوتبال 
جزيره جاودانه شود. بكام صبح دوشنبه زمانیكه در بیمارستان میالن از خواب 
برخاست، تمام روياهايش براي حضور در جام جهاني و لمس اين جام در روز 
باد  بر  را  مي شود(  برگزار  مسابقات  فینال  كه   ( ژوهانسبورگ  در  جوالي   11
از آن ضربات آزاد  او در آن مسابقه حتي مي توانست يكي  رفته مي ديد. شايد 
فوق العاده اش را در فینال به گل تبديل كرده و با خاطره اي عالي تیم ملي را ترك 

كند. 
مصدومیت ناگهاني در جريان ديدار يكشنبه شب برابر كیه وو در سري A او را 
در خوشبینانه ترين حالت 4 ماه دور از میادين نگه مي دارد و به اين ترتیب در 

فهرست كاپلو براي آفريقاي جنوبي جايي نخواهد داشت. 
او در حالیكه مي خواست با پاي راست به توپ ضربه بزند ناگهان روي زمین 
افتاد و فرياد مي زد: »شكست، پايم شكست.« پس از معاينات اولیه مشخص شد كه 
تاندون آشیل پايش آسیب ديده و بايد جراحي شود. او روز دوشنبه راهي فنالند 
امیدوار است  اين حال  با  تا پاي آسیب ديده اش را به تیغ جراحان بسپارد  شد 
هرچه زودتر به میادين برگشته و شانس اندكي براي رفتن به جام جهاني پیدا كند. 
اين را بايد در نظر داشت كه وقتي بازيكني 34 ساله با چنین مصدومیتي روبرو 
مي شد بهبودي او بسیار دشوار خواهد بود و شايد حتي مجبور به خداحافظي از 
فوتبال شود. با اين شرايط حضور او در تیم ملي را بايد منتفي دانست و تنها بايد 

به بازگشت به لس آنجلس گالكسي و بازي در MLS امیدوار باشد. 
مهم  تورنمنت  يك  دادن  از دست  آستانه  در  نیز  اين  از  پیش  انگلیسي ها  هافبك 
قرار داشت. پیش از جام جهاني كره-ژاپن او با مصدومیتي جدي روبرو شد اما 
با تالش پزشكان در نهايت توانست خود را به رقابت ها رسانده و در نهايت هم 
نتوانست كمك زيادي براي تیمش باشد. به همین دلیل كارشناسان معتقدند غیبت 
با ساير  مي تواند  كاپلو  و  بود  نخواهد  دردسرساز  براي سه شیر  هم  چندان  او 
ارمغان  به  44 سال قهرماني جهان را براي جزيره نشینان  از  نفرات تیمش پس 

آورد. 
يك  با  تا  مي شوم  فنالند  راهي  مي گويد:  زياد  نگراني هاي  وجود  با  بكام  خود 
متخصص ديدار كرده و میزان مصدومیتم را بررسي كند. بسیار ناراحتم اما از 
تمام كساني كه با پیام هاي خود به من دلداري دادند تشكر مي كنم و امیدوارم 

خیلي زود به میادين برگردم. 
بد  خبر  حاال  كول  اشلي  و مصدومیت  تري  جان  از رسوايي  پس  كه  نیز  كاپلو 
ديگري را مي شنود در واكنش به اين اتفاق گفت: منتظر نظر نهايي پزشكان هستیم 
اما به نظر مي رسد او جام جهاني را از دست داده است. ديويد يك بازيكن حرفه اي 
و بزرگ است و مطمئنم سخت تالش خواهد كرد تا خود را به جام جهاني برساند. 
غیبت او دردسر بزرگي خواهد بود. بسیار متاسفم كه دچار چنین مصدومیتي 

شد. 

ورزشی ایران و جهان

نگاهی به تغییرات نیمكت تیم ملی در فروردين ماه 

سال جدید، سرمربی جدید 
يك  از  فارغ شدن  برای  برای عموم مردم فرصتی  نوروز  تعطیالت  اگر 
مقیاسی  در  و  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  برای  است  پرمشغله  سال 
ناگهانی  اعمال تغییرات  ايران بستر بكری برای  بزرگتر دستگاه ورزش 
و چالش برانگیز است.اين رسم معمول فدراسیون نشین ها در دوره های 
ای كه  نگاه محافل رسانه  از  بوده كه در سكوت خبری و دور  مختلف 
در تعطیالت دوهفته ای به سر می برند با يك تصمیم ناگهانی تغییرات 
وسیع روی نیمكت تیم ملی را اعمال كنند. انگار كه مسئوالن فدراسیون 
بگذارند. سه سال و  از عیدی بی نصیب  را  فوتبال  اهالی  نمی آيد  دلشان 
اندی پیش سرانجام فعالیت 4 ساله برانكو ايوانكوويچ در تیم ملی خاتمه 
يافت و امیر قلعه نويی به نیمكت تیم ملی رسید.بعد از اين ماجرا نوبت به 
حضور خلق الساعه رنه سیموئز در فدراسیون رسید. نام های ديگری هم 
در تعطیالت نوروز آمدند و رفتند تا همین پارسال كه درست در تعطیالت 
عید، علی دايی يك شبه از سرمربیگری تیم ملی عزل شد و قرعه به نام 
محمد مايلی كهن افتاد. عجیب اينكه بعد از مايلی كهن، افشین قطبی هم در 
چنین فضايی و در روزهای ابتدايی سال 88 با فدراسیون فوتبال به توافق 
رسید. اكنون با نزديك شدن به تعطیالت نوروز و با آگاهی از سیاست نخ 
نما شده مسئوالن باال دست ورزش تغییردر راس كادر فنی تیم ملی قريب 
الوقوع جلوه می كند و جامعه فوتبال آماده شنیدن خبرهای عجیب از دل 
فدراسیون فوتبال است. حتی اگر بخواهیم خوشبین باشیم و باور نكنیم 
كه يكی از مسئوالن فدراسیون به تركیه سفر كرده و رئیس فدراسیون 
درباره ماندن قطبی حرف های دوپهلو می زند اما به رسم عادت شرطی 
شده ايم و به رسم همین شرطی شدن منتظر هستیم. اين روزها مذاكره 
با مربیان خارجی به صورت صريح از سوی رئیس فدراسیون تكذيب 
نمی شود.صحبت از مذاكره با فاتح تريم در استانبول است.رقم قرارداد با 

فیلیپ تروسیه به تیتر يك پرتیراژترين روزنامه ورزشی تبديل می شود 
اول  فاز  افتد.  می  زبانها  بر سر  دال  توماس  به  پیشنهاد  و حتی شايعه 
قرارداد قطبی تمام شده و فدراسیون تا مرحله نهايی جام ملت ها تقريبا 
10 ماه زمان دارد. همه اينها و آنچه از گوشه و كنار و از زبان مديران 
ارشد فدراسیون فوتبال شنیده می شود، اين ذهنیت را تشديد می كند كه 

فدراسیون در تعطیالت امسال هم خیلی بیكار نیست. 
ای  رسانه  توجه  كانون  در  كه  باشگاههايی  هم  اروپا  فوتبال  در  ظاهرا 
فرصت  و  بزرگ  موهبت  يك  نو  سال  تعطیالت  فرارسیدن  دارند  قرار 
استثنايی است تا دور از هیاهو و جنجال های رسانه ای توافقات پنهانی 
كافی  ذهنیت  اين  اثبات  برای  مثال  كنند. چند  علنی  را  مربیان مختلف  با 
گرفت  تصمیم  مادريد  رئال  باشگاه   1996 ژانويه  در  رسد.  می  نظر  به 
خورخه والدانوی معروف را از بركنار كرد و سكان هدايت تیم را موقتا به 
ويسنته دل بوسكه سپرد.مشابه اين اتفاق در روز سی ام دسامبر 2004 
)2 روز مانده به سال جديد( رخ داد. ماريانو گارسیا رمون اخراج شد و 
جايش را به واندرلی لوكزامبورگوی برزيلی داد. چنین روندی در باشگاه 
در  دوره حضورش  دومین  در  گال  فان  لويیز  ديده شده.  هم  بارسلونا 
بارسا ناموفق بود و در ژانويه 2003 تیم را در پايین جدول تحويل داد 
رده  در  را  تیم  كه  بود  معروف  آنتیچ  رادومیر  هم  جانشین اش  رفت.  و 
پانزدهم تحويل گرفت و فصل را با مقام ششم تمام كرد. عیدی باشگاه 
2010 عزل مارك  اولین روزهای سال  منچسترسیتی به هوادارانش در 
اينكه  هیوز و امضای قرارداد با روبرتو مانچینی بزرگ بود.نكته جالب 
مربیان ملی كه در تعطیالت سال نو هدايت يك تیم را در دست گرفته اند 
حسابی كامیاب بوده اند.در اين زمینه 2 مثال بسیار سرشناس به چشم 
می خورد. پس از بررسی گزينه های گوناگون انگلیسی ها با فابیو كاپلو به 
توافق رسیدند و حدود 2 هفته مانده به سال 2008 با او قرارداد بستند. 
مربی ايتالیايی هفتم ژانويه كارش را شروع كرد و در دور مقدماتی جام 
جهانی 2010 درخشان نتیجه گرفت، تا جايی كه اكنون از تیم او به عنوان 
يكی از مدعیان اصلی فتح جام ياد می شود. گاس هیدينك روز اول سال 
2001 به عنوان مربی كره جنوبی مشغول به كار شد و از كره مجموعه ای 

ساخت كه تا نیمه نهايی جام جهانی 2002 پیش رفت. 

گرد و خاك عقاب در 
فدراسیون فوتبال 

مهرداد رسولي 

احمدرضا  قرارداد  مبلغ  پرداخت  دار  و  گیر  در  كه  باري  تاسف  شرايط 
عابدزاده ايجاد شده، نمايي كلي از وضعیت و ساز و كار نامتعارف در 
افكار  و  فوتبال  جامعه  عموم  نزد  كه  كساني  امروز  است.  ايران  فوتبال 
كه  رياست نشسته اند و كسي  بر مسند  ندارند  مقبولیت چنداني  عمومي 
به گواه مردم محبوب ترين فوتبالیست سه دهه اخیر فوتبال ايران است 
براي وصول مطالباتش و به حكم مديران غیرفوتبالي بايد تن به كارهاي 

عجیب بدهد.
 

مقابله  به مثل با کاشاني 
فدراسیون  به  شكايت  بردن  از  بعد 
عابدزاده  انضباطي  كمیته  فوتبال و حكم 
خبرنگاران  با  گفت و گو  به  چنداني  تمايل 
سابق  مربي  ندارد  خبري  سايت هاي  و 
پرسپولیس پس از كنار گذاشته شدن از 
كادر فني اين تیم بیشتر اوقاتش را صرف 
جمع و جور كردن مدارك و ارائه مستندات 
روز  عابدزاده  مي كند.  قانوني  مراجع  به 
زانو  كهنه  مصدومیت  به رغم  و  گذشته 
پله هاي  از  رفتن  پايین  و  باال  حال  در 

فدراسیون فوتبال در گفت و گو با تهران  امروز به ابهاماتي كه درخصوص 
نوع قراردادش شكل گرفته پاسخ داد. عابدزاده حكم كمیته انضباطي را 
فصل الخطاب مجادله اش با سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس مي داند: 
به حكم  بنا  كنم.  چه كار  و  بروم  كجا  بگويد  من  به  نبايد  كاشاني  »آقاي 
كمیته انضباطي براي گرفتن طلبم بايد تا پايان قرارداد در خدمت باشگاه 
پرسپولیس باشم و بنده هم اين حكم را مي پذيرم. همین االن كه با شما 
صحبت مي كنم كنار آقاي عزيز محمدي نشسته ام و مشغول تنظیم نامه اي 

خطاب به سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس هستم.« 
ابهامات  به  او  اشاره  و  كاشاني  حبیب  پنهان  و  آشكار  اظهارات  ظاهرا 
سايت هاي  با  گفت و گو  در  كه  پرسپولیس  باشگاه  با  عابدزاده  قرارداد 
سابق  مربي  عصبانیت  شده،  مطرح  باشگاه  اين  به  منتسب  خبري 
پرسپولیس را در پي داشته است. عابدزاده از آخرين اقدام خود كه نوعي 
مقابله به مثل با حبیب كاشاني قلمداد مي شود، خبر مي دهد: »آقاي كاشاني 
هر جا مي رود چند دوربین تلويزيوني و تعدادي خبرنگار كه در باشگاه 
دو  با  نامه  تنظیم  از  بعد  هم  من  همراه خود مي برد.  را  دارند  رفت و آمد 
مقابل دوربین  در  و  گذاشته ام  قرار  باشگاه  دفتر  در  تلويزيوني  دوربین 
خیلي چیزها را فاش مي كنم. از همه خبرنگاران هم دعوت كرده ام به دفتر 
باشگاه بیايند. به هر حال آقاي كاشاني استاد بنده است و من در اين مدت 

چیزهاي زيادي از ايشان ياد گرفته ام.« 

مربي دروازه بان ها نیستم 
پیش شرط حبیب كاشاني براي بازپرداخت طلب عابدزاده، ادامه حضور 
وي در تمرينات پرسپولیس و كار كردن تحت  نظر علي دايي بود. علي دايي 
هم در اولین روزهاي حضور خلق الساعه اش روي نیمكت پرسپولیس در 
به  بازگشت  از  پس  عابدزاده  فعالیت  محدوديت  از  كاشاني  از  حمايت 

حضور  دايره  توهین آمیز  گفت و گوي  يك  در  دايي  گفت.  سخن  تمرينات 
از  نت برداري  و  كردن  تماشا  به  را  پرسپولیس  تمرينات  در  عابدزاده 
براي  آمادگي اش  از  اما  پرسپولیس  سابق  مربي  كرد.  محدود  تمرينات 
بازگشت به تمرينات طبق حكم كمیته انضباطي مي گويد: »با پرسپولیس 
هم  قطبي  افشین  و  وينگادا  زمان  كرده ام.  امضا  مربي  قرارداد  به عنوان 
مي نشستم.  هم  نیمكت  و روي  داشتم  تمرين حضور  در  مربي  به عنوان 

حیطه كار من دستیار سرمربي است نه مربي دروازه بان ها. 
با اين شرايط به تمرينات پرسپولیس برمي گردم و روي نیمكت اين تیم 
مي نشینم. من نبايد از تمرينات نت برداري كنم و به علي دايي بدهم. وظیفه 
سرمربي است كه تمرين را طراحي كند. دايي بايد به من يادداشت بدهد نه 
من به دايي. با اين شرايط به پرسپولیس برمي گردم و با دايي كار مي كنم. 

اگر هم نخواستند خداحافظي مي كنم و مي روم.« 

مراجعه به آرشیو سروش سیما 
در كش و قوس اخراج عابدزاده از كادر فني پرسپولیس و شكايت او به 
كمیته انضباطي فدراسیون فوتبال، ديالوگ هايي بین او و كاشاني برقرار 
شد كه در اغلب موارد باعث خدشه دار شدن شأن و منزلت مربي سابق 
پرسپولیس كه 12 سال پیراهن تیم ملي را پوشیده است، شد. عابدزاده با 
مراجعه به آرشیو صداوسیما فیلمي مستند از اظهارات 
تناقض  قراردادش  مفاد  با  ظاهرا  كه  كاشاني  حبیب 
مردم  اختیار  در  را  آن  دارد  قصد  و  كرده  تهیه  دارد 
نوشته ام  »نامه اي  دهد:  قرار  تلويزيوني  دوربین هاي  و 
با  تا  مي دهم  قرار  روزنامه ها  اختیار  در  به زودي  كه 
انتشار آن مردم از خیلي چیزها باخبر شوند. عالوه بر 
اين از سروش سیما خواسته ام فیلم صحبت هاي حبیب 
تلويزيوني  مختلف  از شبكه هاي  كه  بنده  علیه  كاشاني 
بگذارم.«  مردم  اختیار  در  تا  كنند  تهیه  را  شده  پخش 
روال كار سروش سیما، تهیه سفارش ها از يك برنامه خاص تلويزيوني 
فرد  اظهارات يك  از  فیلمي  تنها مرجع تصويري صداوسیما  اينكه  است. 
خاص را – طبق ادعاي عابدزاده – در اختیار مربي سابق پرسپولیس قرار 

مي دهد، بیانگر میزان محبوبیت وي نزد توده مردم است
 .

معرکه در فدراسیون فوتبال 
اغلب كساني كه روز گذشته به ساختمان فدراسیون فوتبال مراجعه كردند 
از عصبانیت مفرط عابدزاده در راهروهاي فدراسیون فوتبال مي گويند. 
تعدادي از خبرنگاران كه با اطالع قبلي براي تهیه گزارش به فدراسیون 
فوتبال رفته بودند با دلجويي از عابدزاده قصد داشتند فضاي پرهیاهوي 
فدراسیون را آرام كنند. حتي عزيزمحمدي، رئیس سازمان لیگ و تعدادي 
از اعضاي كمیته هاي مختلف قصد همدردي و آرام كردن او را داشتند 
القاب مختلف مورد خطاب  با  را  دايي  دائما  اما غرولندهاي عابدزاده كه 
بود كه مسئوالن  بعدازظهر  ادامه داشت. حدود ساعت سه  قرار مي داد، 
فدراسیون عابدزاده را با سالم و صلوات راهي دفتر باشگاه پرسپولیس 
كردند. كنار گذاشتن عابدزاده از كادرفني پروسه صرفه جويي و تعديل 
هزينه هاي گزافي است كه مديران قبلي روي دست باشگاه گذاشته و با 
بازگشت حبیب كاشاني كلید خورد. در اين مدت از مبلغ قرارداد وسلي 
بهانه هاي  به  مالمحمد  هوار  و  كرانچار  زالتو  آرفي،  اشپیتیم  برازيلیا، 
كامال  مورد  يك  عابدزاده مي توانست  اما  میان  اين  در  كم شده.  مختلف 
استثنايي باشد. داريوش مصفطوي درباره قرارداد 400 میلیوني عابدزاده 
كه در زمان مديريت او به امضا رسید مي گويد: »عابدزاده سال ها براي 
اما عمال پول  اين راه گذاشت  پايش را در  ايران زحمت كشید و  فوتبال 
برطرف  را  دغدغه هايش  مي خواستیم  كار  اين  با  نشد.  عايدش  چنداني 

كنیم.« 
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رولت روسي 
در لندن 

سیامك خاجي 

سه شنبه شب و در ادامه مرحله يك هشتم نهايي رقابت هاي لیگ قهرمانان 
اروپا، چلسي در خانه برابر شاگردان مورينیو شكست خورد و وداعي 
تلخ با اين مسابقات داشت. سه ويا نیز در خانه در كمال شگفتي 2بريك 
مغلوب زسكا مسكوي روسیه شد تا بر خالف اكثر پیش بیني ها زسكا و 

اينتر راهي يك چهارم نهايي شوند. 

تخصص در اروپا 
بسیار  نمايش  رفت  ديدار  در  كه  آنچلوتي  كارلو  شاگردان  لندن  در 
خوبي ارائه كرده بودند و به دلیل اشتباه داور 2 بر يك شكست خورده 
بودند با امیدواري زيادي راهي میدان شدند. بازگشت ژوزه مورينیو به 
استمفورد بريج مهمترين نكته اين مسابقه بود و او به كمك گلزني ساموئل 
اتوئو در دقیقه 78 اين مسابقه را نیز با پیروزي پشت سر گذاشت تا انتقام 
سختي از رومن آبراموويچ، مالك روس آبي هاي لندن بگیرد. مورينیو از 
سال 2004 الي 2007 هدايت چلسي را برعهده داشت. اين تیم تحت رهبري 
خورد.  شكست  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهايي  نیمه  مرحله  در  بار  دو  وي 
مورينیو به دلیل اختالف با آبراموويچ و بركناري از سوي او، با دلخوري 
از لندن خارج شد و همواره به دنبال فرصتي بود تا علیه تیم سابق خود 

نمايش قدرت دهد. 
چلسي اگر چه در اكثر دقايق تیم برتر بود اما در نهايت نتوانست دروازه 
تا چلسي  86 اخراج شد  نیز در دقیقه  باز كند و حتي دروگبا  حريف را 
يك بار ديگر در رقابت هاي اروپايي مغلوب شود. يكي از مهمترين داليلي 
بود كه مرد  اين  آنچلوتي رفت  به سراغ  ابتداي فصل  در  آبراموويچ  كه 
تا  را  میالن  بارها  و  داشته  قهرمانان  لیگ  در  خوبي  تخصص  ايتالیايي 

مراحل پاياني و حتي قهرماني رسانده بود. 
ژوزه مورينیو   پس از برتري تیمش گفت:  در بازي با تیم سابقم به من به 
چشم دشمن نگاه شد، دشمني كه البته در نهايت به پیروزي رسید. اين 
به  بازيكنانش است،  باشگاه چلسي و همین طور  تاريخ  از  اتفاق بخشي 

عبارتي اعتراضي به تاريخ است. 

تکرار تاریخ 
وي ادامه داد: نمي گويم اينتر بهتر است، بلكه مي گويم امشب اينتر »خیلي 
بهتر« بود. داستان چلسی و داستان بازيكنان اين تیم، همین هست. تاريخ 
در مورد اين باشگاه تكرار شد. گاهی وقت ها شما می بريد زيرا اتفاقی 
روی می دهد. چیزی كه توپ را از يك سو به سوی ديگر می برد يا يك 
چنین چیزی. گاهی وقت ها هم شما می بريد چون از دقیقه نخست تا دقیقه 

آخر، تیم بهتر میدان هستید. در مورد تیم من اينتر، دومی صحیح بود. 
مورينیو افزود: من روز گذشته با جان تری چند پیامك ارسال و دريافت 
اما  بود  خواهد  غمگین  تیم  يك  ديدار،  اين  پايان  در  گفتم  او  به  و  كردم 

زندگی ادامه خواهد داشت. 
وسلي اشنايدر، ستاره هلندي باشگاه اينتر از اين كه تیمش توانست در 
به  صعود  مجوز  پیروزي  نتیجه  كسب  با  و  كرده  غلبه  چلسي  بر  لندن 
مرحله بعد را كسب كند ابراز خوشحالي كرده و گفت:» ما مي خواستیم 
به پیروزي برسیم و همان طور كه خواستیم شد و به بهترين نحو به دور 
بعدي صعود كرديم. فكر مي كنم كه مي توانستیم دو يا سه گل ديگر قبل 
از گل اتوئو به ثمر برسانیم. البته در طول مسیر با اندكي خوش شانسي 

مواجه شديم ولي كامال لیاقت صعود به دور بعد را داشتیم.« 
در سوي ديگر آنچلوتي، سرمربي چلسي گفت: دراين بازي چهره خوبي 
به  و  قوا شديم  تحلیل  بازي سپري شد دچار  از زمان  نداشتیم. هر چه 
خصوص در نیمه دوم حتي قادر به ارائه كیفیت بازي در نیمه اول نشديم. 
صعود اينتر به دور بعدی را تبريك می گويم. فكر می كنم ما در ديدار 
رفت بازی بهتری ارائه كرديم اما در ديدار برگشت قادر نبوديم آن بازی 
را تكرار كنیم. بنابراين اينتر شايسته برد بود. اينتر در اين ديدار روی خط 
میانی چلسی فشار آورد و مشكالتی را برای تیم ما ايجاد كرد. اينتر خیلی 
در ضدحمله خوب  آنها  قدرتمند ظاهر شد.  دفاع  در  و  كرد  بازی  خوب 

بودند و ما نتوانستیم آنگونه كه می خواستیم بازی كنیم. 

ايتالیايي افزود: پس از حذف از اين جام ، اكنون دو جام مهم  اين مربي 
ديگر در پیش داريم كه يكي از آن لیگ برتر است. در اين جام وضعیت 
مقابل  شكست  احتماال  شويم.  برنده  مي خواهیم  و  داريم  خوبي  كامال 
اينترمیالن به تیم شوك وارد مي كند و با انگیزه اي افزون تر براي كسب 

نتیجه در ديدارهاي آينده تالش خواهیم كرد. 
حذف سومین اسپانیایي 

سه ويا در ديگر ديدار برگزار شده با نتیجه 2 بر يك در ورزشگاه »سانچز 
پیزخوان« مقابل میهمان خود تن به شكست داد و از دور رقابت ها حذف 
شد. ديه گو پروتی در دقیقه 41 تك گل سه ويا را به ثمر رساند و توماس 

نسید )39( و كايسوكه هوندا )55( برای زسكا گل زدند. 
پس از اتلتیكو مادريد و رئال مادريد اين سومین تیم اسپانیايي بود كه از 
دور رقابت ها كنار رفت. مانولو خیمنس، سرمربي سه ويا اعالم كرد كه 
مسئولیت شكست خانگي دو بر يك تیمش مقابل زسكامسكو را مي پذيرد. 
لیگ  رقابتهاي  از  دو  بر  سه  مجموع  با  تیمش  تا  شد  باعث  كه  شكستي 

قهرمانان اروپا حذف شود. 
از  مي توانم  فقط  و  بود  كننده  ناراحت  واقعا  بازي  نتیجه  گفت:»  خیمنس 
هواداران تیم مان عذرخواهي كنم. ما نهايت تالشمان براي صعود به دور 
اگر الزم  اين شكست من هستم و  تنها مسئول  به كار گرفتیم و  را  بعد 
باشد بار ديگر اين جمالت را تكرار خواهم كرد و مسئولیت شكست را 
برعهده خواهم گرفت.« اين مربي اسپانیايي در ادامه باتحسین تیم روسي 
گفت:» زسكا تیم بسیار خوبي است و بسیار منسجم بودند. آنها منتظر 
فرصتهايش ماندند. ما اولین گل را از روي جناحین دريافت كرديم و گل 
دوم از روي ضربه اي ايستگاهي به ثمر رسید. پس از آن ما فرصت چنداني 
براي گلزني نداشتیم و اين بخش سخت رقابتهاي حساس اروپايي بود.« 
خیمنس در ادامه صحبتهايش به اين نكته اشاره كرد كه او همیشه زير 
چشمان تیزبین منتقدان بوده و گفت:»من همیشه زير سايه انتقادات رسانه 
ها و ساير افراد بوده ام و همیشه به اين انتقادات احترام گذاشته ام. من 
براي پاسخگويي به اين انتقادات تالش خواهم كرد. مانولو خیمنس همیشه 

مورد انتقاداتي قرار مي گیرد و براي پذيرفتن اين انتقادات آماده ام.« 

 ورزش جهان 

انتقاد سازمان ملل از روسیه 
برای طرح های المپیك 2014 

برای  روسیه  تداركاتی  اقدامات  از  متحد  ملل  سازمان 
برگزاری المپیك زمستانی سال 2014 در اين كشور انتقاد 
كرده است.اين سازمان در گزارشی می گويد كه مقامات 
و سازشان  فعالیتهای ساخت  كه  كنند  نمی  توجه  روسیه 
دنبال  به  پیامدهايی  چه  محیط زيست  برای  مجموع  در 
دارد.گزارش سازمان ملل پس از آن منتشر می شود كه 
چند سازمان عمده طرفدار حفظ محیط زيست در روسیه 
مقامات اين كشور را متهم كردند كه به نگرانی های آنها 
با  را  دلیل همكاری خود  به همین  گفتند  و  ندارند  توجهی 
دولت روسیه متوقف می كنند. پس از بازی های ماه گذشته 
ونكوور، اكنون نگاه ها به روسیه معطوف شده است كه 
قراراست میزبان بازيهای المپیك زمستانی سال 2014 در 
شهر سوچی واقع در ساحل دريای سیاه در جنوب روسیه 
باشد.اين منطقه از حساسیت زيادی برخوردار است زيرا 
پارك ملی و منابع طبیعی وسیعی كه در آن قراردارد، جزو 
میراث طبیعی جهان بشمار می آيد.در ماه های اخیر رابطه 
بین گروه های حفاظت از محیط زيست و مقامات روسیه كه 
طرح های ساختمانی عظیمی برای المپیك زمستانی در اين 
جهانی  است.سازمان  گذاشته  وخامت  روبه  دارند،  منطقه 
با  را  خود  های  همكاری  تمام  طبیعی  منابع  از  حفاظت 
روسیه قطع كرده و هشدار داده است كه در مقطع كنونی 
شده  وارد  كشور  اين  زيست  محیط  به  فراوانی  لطمه  هم 
است. طبق گزارش ها، رودخانه های مهمی آلوده شده و 

انواع ناياب درختان از بین رفته اند. 

حال برنامه محیط زيست سازمان ملل متحد هم به جمع 
يك  بايد  روسیه  مقامات  كه  گويد  می  و  پیوسته  منتقدان 
بر  المپیك  ساختمانی  های  طرح  تاثیر  از  جامع  ارزيابی 
محیط زيست سوچی به عمل آورند و هم چنین خواستار 
يك برنامه نظارتی دقیق برمحیط زيست شده است.برنامه 
محیط زيست سازمان ملل متحد هم چنین برای ايفای نقش 
میانجی بین مقامات روسیه و سازمان های حفاظت محیط 
زيست ابراز آمادگی كرده است. اين اولین باری است كه 
عهده  به  را  زمستانی  المپیك  های  بازی  میزبانی  روسیه 
دارد و طرح آن مورد توجه خاص والديمیر پوتین، نخست 
وزير روسیه است و به همین دلیل اهمیت زيادی برای اين 
كشور دارد. مقامات روسیه می گويند كه بازيهای المپیك 
با درنظر گرفتن حفظ محیط زيست برگزار خواهد شد و 
وزير مسئول بازيهای المپیك زمستانی روسیه، طرفداران 
حفاظت محیط زيست را متهم كرده كه سعی دارند مانع از 

برگزاری بازی های المپیك در سوچی شوند. 

پرس: مورینیو مناسب رئال نیست 
فلورنتینو پرس، رئیس جاه طلب رئال مادريد، به دوستانش 
گفت كه قصد ندارد مورينیو را به اين باشگاه بیاورد . يك 
وب سايت اسپانیايي ادعا كرد كه يك منبع نزديك به باشگاه 
از جانشینان احتمالي مانوئل پیگريني در سانتیاگو برنابئو 
نام برده است كه در بین آنها نامي از مورينیو ديده نمي 
شود. با حذف رئال از لیگ قهرمانان اروپا انتظار مي رود 
كه اين مربي شیلیايي در تابستان از اين تیم جدا شود. اين 
با چنین  او  گفتگو  كه پرس در  منبع خبري گزارش كرده 
گفته است:» مورينیو مربي اي نیست كه ما دوست داريم.« 

هال سیتی به دنبال گرانت 
سران باشگاه هال سیتی كه اخیرا فیل براون، مربی شان 
مناسبی  جانشین  دنبال  به  بركناركردند،  خود  ازسمت  را 
برای او هستند. مسئوالن هال تمايل دارند تا آورام گرانت، 
از  پیش  بگیرند.  خدمت  به  را  پورتس ماوث  كنونی  مربی 
دووی  يان  به جذب  ببرها  تمايل  ابراز  از  اين صحبتهايی 
رسمی  درخواستی  هنوز  آنها  ولی  رسید  می  گوش  به 
برای جذب مربی سابق كريستال پاالس ارائه نكرده اند و 
اكنون شنیده می شود كه نام آورام گرانت در صدر لیست 

كانديدهای مربی گری هال قرار گرفته است. 
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Iran to participate in 
Tunisia Saber Grand 
Prix 

Iran is to take part in the Tunisia Saber 
Grand Prix which will be held from March 
19 to 23. 
Iran’s six-man team will travel to Tunisia 
on Thursday. The team will be headed by 
Mohammad-Reza Sheikholeslam. 
The tournament was initially entrusted to 
Algeria, but the Algerian Fencing Federa-
tion was unable to organize the competi-
tions 
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Iran eyed Terim, IFF 
reveals 

Iran Football Federation (IFF) wanted Fatih 
Terim to replace Iran coach Afshin Ghotbi, 
IFF president said on Monday night. 
Ali Kafashian revealed IFF vice president 
Mehdi Taj had travelled to Istanbul to ne-
gotiate with the former Turkey coach. 
“Terim was one of our favorites, but not at 
the moment,” Kafashian stated. 
“We negotiated with him to know his ideas 
about our national team. Of course, we will 
not talk to him again,” Kafashian said dur-
ing a live TV program. 

“Ghotbi is under contract with IFF until the 
end of the AFC Asian Cup 2011. There is a 
clause that enables us to end his contract, 
but in any case we have to pay remunera-
tion,” IFF president added. 
It is said that Philippe Troussier, the former 
Morocco coach, is another candidate that 
may take charge of the Iran Football Team. 

 

Esteghlal of Tehran defeated Pas here 
at Azadi Stadium on Monday. 
Esteghlal captain Farhad Majidi scored 
the sole goal in the 78th minute. The 
Tehran-based strikers missed so many 
opportunities in this game. 
Esteghlal is fourth with 49 points, one 

point behind the archrivals, Persepolis, 
in the Iran’s Professional (IPL) stand-
ings table. 

Also on Monday, Mes of Kerman 
stunned Foolad of Khuzestan in Ah-
vaz. Iran’s representative in the Asian 

Champions League overpowered Fool-
ad 4-0 in an away game. 

Sepahan lies at first in IPL standing 
table with 59 points and Zob Ahan is 
second with 53 points 

Esteghlal edges Pas at Azadi

Iran to participate in 
Asian Archery Grand Prix

Iranian archers will take part in the 2nd Asian Archery Grand Prix which 
will be held in Bangkok, Thailand. Iran will participate in the tournament 
with four men and four women archers. The Asian Grand Prix is also con-
sidered as the World Ranking Tournament for the year 2010. 
A total of 22 countries are expected to attend in the competition which will 
be held at the Huamark Archery Field from March 14 to 20 

Iran drawn with Austral-
ia in Asian Youth Volley-
ball Championship
 

Iran will face Australia in the 8th Asian 
Youth Boys’ Volleyball Championship. 
The tournament will take in Tehran from 
May 13 to 21 with the participation of 10 
teams divided into two groups. The top four 
teams in each group will advance to the next 
stage. The champion will represent Asia in 
the Singapore 2010 Youth Olympic Games 
which will be held from August 14 to 26. 

The tournament’s top two teams will book a 
berth in the 2011 Youth World Champion-
ship. 

Drawing of lots: Pool A: Iran, China, Sri 
Lanka, South Korea, Australia Pool B: Japan, 
India, Kazakhstan, Hong Kong, Thailan 

Iran crowned Asian 
Alysh champ 
Iran claimed the title of the third edi-
tion of the Asian Alysh Champion-
ship in Bishkek, Kyrgystan, on Friday. 
Iran won the championship of the 
two-day tournament scoring 56 points 

among 12 participating teams. 
In the women’s division, Iran’s Neda 
Khani won the gold medal and Baha-
reh Fayyazi and Fatemeh Mohamma-
di claimed silver and bronze medals 
respectively. 

Yahya Ashouri and Rasoul Safari won 
gold and bronze medals in the men’s 

division. 
Kyrgystan came second in the event. 
Alysh, also known as belt wrestling, 
is an upright wrestling style where 
competitors wear trousers, jackets 
and belts, and must hold on to their 
opponents’ belts at all times with the 
objective of throwing their opponents 
onto the mat 
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With the adoption of a resolution in the United Na-
tions, Norouz has become the International Day of 
Peace. 
The resolution was adopted by consensus, IRNA re-
ported. 

In a joint initiative with Tajikistan, Turkey, Azerbai-
jan, Afghanistan, Turkmenistan, Kazakhstan and 
Kyrgyzstan, Iran’s permanent representative to the 
UN prepared the resolution. These countries cel-
ebrate the day as a national day. 
India, Albania and Macedonia also backed the resolu-
tion as sponsors before the UN voting. 

UN Ratification 
Norouz Day was approved in the UN General Assem-
bly in the February 23, 2010, meeting in New York in 
the framework of “Peace Culture”. 

Ishaq Al-Habib, the deputy head of Iran’s representa-
tive office in the UN, presented the resolution to the 
General Assembly. 
“Commemorating Norouz is honoring one of the ex-
alted goals of the UN, which is strengthening world 

peace through respecting national cultures, world 
cultural heritage and cultural diversities,” he said. 
He added that Norouz is not just a day in the calendar, 
but is a deep-rooted culture that brings hope, peace 
and happiness to millions of humans on earth. 
The Iranian diplomat noted that Norouz was founded 
in ancient Persia and the day is marked by millions of 
people in India, Central Asia, Middle East, Caucasia, 

the Balkans and many other regions. 
Now, more than 300 million population celebrate this 
day all around the globe. 
The International Norouz Day resolution was studied 

within the framework of Article 49 of the UN Gen-
eral Assembly and approved under the title of “Peace 
Culture”. 
The resolution includes 17 introductory articles and 
the following 5 executive articles: 
1- Recognizing Farvardin 1 (March 21) as the Inter-
national Day of Norouz; 
2- Encouraging countries that celebrate Norouz to 
keep alive its culture and traditions; 
3- Encouraging other countries to become familiar 
with Norouz and hold special ceremonies to com-
memorate the day in an appropriate manner; 
4- Urging countries, which celebrate Norouz, to 
conduct researches about the history and traditions 
of Norouz to introduce the day to the international 
community; 
5- Inviting interested countries, the UN and its affili-
ated organizations as well as international organiza-
tions and NGOs to take part in Norouz ceremonies. 

Norouz Celebration 
The national celebration of Norouz, administrated 
by Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization (ICHHTO), has been slated for March 
7-21. 
The celebration will be held in Khanat Caravansary 
in southern Tehran. 
ICHHTO’s departments in 30 provinces will have 
pavilions in an exhibition, which will be held at the 
same venue and display their handicrafts. 
Visitors will have the opportunity of seeing the proc-
ess of making different types of handicrafts during the 
event. 
Norouz rituals will also be disseminated during the 
celebrations to further familiar people with this an-

cient ceremony. 

Largest Haft Seen in Tehran 
An official with the Travel Headquarters, Shahram 
Ali-Mohammadi, said the second spring festival will 
be held in Sadabad cultural-historical complex. The 
first was also held last spring at the same venue. 
“We are planning to set up the country’s largest Haft 
Seen table for registration in the Guinness World 
Records,” he said. 
The festival will feature different programs, including 
traditional music, cuisine, tourism competition and 
markets selling handicrafts and souvenirs. 
Setting the Haft Seen table is one of the ancient ritu-
als of Norouz, on which seven items starting with the 
Persian letter ‘S’ are placed. 
This table usually features Sabzeh (freshly grown 
greens), Samanoo (a traditional porridge made of 
wheat sprouts), Senjed (jujube), Seeb (apple), Seer 
(garlic), Sumac and Serkeh (vinegar). 

Norouz Int’l Day of Peace 



Culture
7Persian Weekly | Friday19 March 2010

Tell us what 
you think

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

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

Persian Weekly | Friday 19 March 2010

We need your input if 
you have a story to tell

Contact:

Persian Weekly

02084554203
news@persianweekly.co.uk

Iranian scholar 
becomes member of 
intl. folk studies center
Iranian scholar Mehri Baqeri was elected as the Vice-President 
representing Asia at the recent assembly of the International 
Society for Folk Narrative Research (ISFNR) in Athens, Greece. 
Baqeri, who is an associate professor at Tabriz University, Fac-
ulty of Letters had been elected for the position for two previous 
terms. 
The society is a scholarly and professional organization of inter-
national specialists in the areas of folk narrative, popular litera-
ture, folklore and related fields. 
The idea of the ISFNR emerged during the first international 
congress of folk-narrative scholars in Kiel and Copenhagen in 
1959. The Society’s official formal establishment took place at a 
meeting in Antwerp (Belgium) in 1962. Since then, the Society 
has convened regularly for conventions and interim conferenc-
es, most recently in Athens (Greece). 
The Executive Committee of the ISFNR is elected by the Gen-
eral Assembly and consists of the President, Vice-Presidents 
representing different continents, Treasurer, and three ordinary 
members. 
Along with the President, the Vice-Presidents form the Mem-
bership Committee of the Society, under a Chair to be elected 
from among themselves. 

The Iranian Ministry of Culture and Islamic 
Guidance granted a conditional screening license 
on Sunday to “Fire Keeper”, an Iranian comedy 
about vasectomy. 

The decision to grant the permit was made after 
the producer, the Experimental and Documen-
tary Film Center, cut some scenes from the film 
as requested by the Culture Ministry. 

The film is forbidden to people aged under 
16-year-old and audiences must be informed of 
this in the film’s commercials, Culture Ministry’s 
Supervision and Evaluation Office (SEO) Director 
Alireza Sajjadpur told the Persian service of the 
Fars News Agency. 

The film will also have limited screenings in Ira-
nian cities, after it receives permission from pro-
vincial officials, he added. 

“Fire Keeper” is about Sohrab who has just had 
his fourth daughter. He has an intense desire to 
have a son, but his wife cannot have another 
pregnancy for health reasons, so she persuades 
him to undergo a vasectomy. However, Sohrab’s 
late father appears to him in a dream and forbids 
him to undergo the surgery and, as a result, he 
is torn between pleasing his wife and his father. 

Directed by Mohsen Amiryusefi, the film was 
screened for journalists, critics, officials and cin-
eastes during the 28th Fajr International Film 
Festival in Tehran in January 2010. 

“Fire Keeper” given conditional 
screening license after modifications

Foreign tourists flock to tours 
on Persian handicrafts
Foreign tourists enthusiastically travel to Iran for annual tours fo-
cusing on Persian handicrafts in different regions. 

The tourists, mostly from the United States and the Scandinavian 
countries, take part in these tours held annually during the month 
of March and around Noruz time, tour leader Mostafa Shafiei-
Shakib told the Persian service of ISNA. 

“Scholars teaching weaving at the European universities are also 
seen among the tourists,” he remarked. 

The programs are usually held in the provinces of Ardebil, Go-
lestan, Kohkiluyeh Boyer-Ahmad, West and East Azerbaijan, 
Qom, Tehran, Shiraz and Isfahan. 

Some of these tourists have been attending the event for years and 
visit workshops where locals do carpet weaving, kilim, silk weav-
ing, miniature works, intarsia artwork, inlay and other handi-
crafts, Shafiei-Shakib said, adding, “They also stay in nomads’ tents 
in the regions of Namin and Meshkinshahr in Ardebil along with 
local nomads.” 

Sometimes, these tourists will stay in one region for a long time 
to learn the handicrafts they are interested in and work alongside 
Iranian masters, he stated. 

Iranian anima-
tion brings epics 
of Köroglu into 
limelight again

The common Iranian and Turkish epics of 
Köroglu is once again in the spotlight by the 

production of an animated film in Iran. 

Over 60 people have been working on “The 
Legend of Hero Roshan” since 2007, producer 
Alireza Isaii Tafreshi told the Persian service of 
IRNA on Sunday. 

“This animation promotes patriotism among the 
Iranian youth,” he said. 

“It was also made with the aim of enlightening 
people of all ages about the legends of the Az-
erbaijani people and their bravery throughout 
history,” he added. 

The epics were turned into a screenplay by 
Masud Abazari and revised by director Salma 
Afakri. 

The epics of Köroglu are common to both Ira-
nian and Turkish tradition. He was a noble 
warrior-robber who became one of the central 
figures in folk literature from Central Asia to 
Anatolia. 

A number of veteran Iranian dubbers including 
Zohreh Shokufandeh, Bahram Zand, Parviz Ra-
biei, Valiollah Momeni have voiced the charac-
ters of the animation. 
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Cypriot university to host 
Iranian poster exhibit

Cyprus’ Eastern Mediterranean University will host an Iranian 
contemporary poster exhibition selected by artist Reza Abbasi 
from March 29 to April 16. 
Entitled “Persianissimo”, the showcase was previously held at the 
Fort Collins Museum of Contemporary Art in Colorado in autumn 
2009. 
The exhibit will be held following an agreement signed between 
Cyprus’ Eastern Mediterranean University and Iran’s Special 
School for Graphic Arts previously. 
A three-day joint workshop on the theme of Ex Libris will be held 
on the sideline of the showcase from March 29 to 31 at the univer-
sity for Iranian and Cypriot artists. 
Abbasi was the honor laureate of the 16th Colorado International 
Invitational Poster Exhibition which was held from October 2 to 
December 22 in Fort Collins, Colorado in the U.S. 

On the eve of the first International Day of 
Noruz, the United Nations secretary gen-
eral expressed hope that “people around the 

world will draw on this festival’s history and 
customs to promote harmony with the natu-
ral world and foster global peace and good-
will.” 
Noruz begins on March 21, the first day of 
spring. 
Following is the full text of Ban Ki-moon’s 
message, a copy of which was sent to the 
Mehr News Agency and the Tehran Times 
by the UN Information Center (UNIC) of Te-
hran: 
“The General Assembly’s decision this year 
to recognize the International Day of Noruz 
is evidence of a growing global awareness of 
the holiday’s significance not only in the re-
gions where it is celebrated but around the 
world. 

“For millennia, when the sun crosses the 
equator and the northern hemisphere enters 

Spring, peoples in the Balkans, the Black Sea 
Basin, the Caucasus, Central Asia, the Mid-
dle East and other regions have carried out 
their own special traditions in celebration of 
Noruz. These rituals, from repainting homes 
to visiting friends to preparing symbolic 
meals, are infused with a spirit of renewal 
and can inspire not only those conducting 
them but all people. 

“As we commemorate this first International 
Day of Noruz, I hope countries and people 
around the world will draw on this festival’s 
history and customs to promote harmony 
with the natural world and foster global 
peace and goodwill.” 

Iranian puppeteers to perform in 
Russia, Tatarstan
Iranian director Hoseein Rabiei will stage his “Eventful Marriage” in Mos-
cow, Russia and Kazan, Tatarstan beginning March 19. 

The play is in the form of Kheimeh Shab-bazi which is a traditional Persian 
puppet show performed in a small chamber by a musician and a person 
called a morshed (mentor). 

“Eventful Marriage” is about the traditional black-faced harlequin Mobarak 
who is about to be married. The play features his comic courtship, parade of 
dowry and wedding. 
The performance was staged at the 13th World Festival of Puppet Art in 
Prague in 2009 and won the festival’s Award for the Continuation of His-
torical Puppetry. 

UN: Noruz can promote 
world peace

To reach your persian audience, 
talk to “Persian Weekly” first!
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TEHRAN — Iranian authorities have 
released on bail a top reformist jailed 
since last June, a film maker and a 
reformist journalist ahead of Iranian 
New Year celebrations, opposition 
websites said on Thursday.

Mohsen Mirdamadi, former MP and 
secretary of Iran’s largest reformist 
party, the Islamic Iran Participation 
Front, was released after posting bail 
of about 450,000 dollars on Wednes-
day, kaleme.com said.

Jailed since June 20, Mirdamadi is 
awaiting a verdict on charges of act-
ing against national security and 
propaganda against the Islamic re-
public.

The authorities released film director 
Mohammad Rasoulof for 20 days on 
bail of 100,000 dollars, the Kaleme 
and Rahesabz websites said.

Rasoulof was arrested on March 1 
in a raid on the Tehran home of re-
nowned director Jafar Panahi.

Reformist journalist Akbar Monta-
jabi, arrested on February 8, was also 
released on bail on Wednesday.

Montajabi was the political editor of 
Irandokht weekly which was shut 
down by the hardline press watch-
dog earlier this month.

The Iranian New Year begins on 
March 21.

Iranian authorities have cracked 
down on opposition supporters since 
protests erupted in June last year 
against the disputed re-election of 
hardline President Mahmoud Ah-
madinejad.

The courts have sentenced several 
top reformists and political activists 
to varying jail terms after convicting 
them of acting against the regime.

Several detainees have been released 
in recent weeks, despite news reports 
that 10 protesters charged with tak-
ing part in the post-election unrest 
have been sentenced to death.

On January 28, Mohammad Reza Ali 
Zamani and Arash Rahmani Pour, 
two members of a monarchist group, 
were executed. It was unclear when 
they were arrested, but they were 
put on trial along with several other 
post-election protesters. (AFP)
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Iran bails top reformist, 
film maker: reports

WASHINGTON (AFP) – The U.S. 
House of Representatives on Mon-
day voted overwhelmingly to wish a 
Happy Nowruz for the Persian New 
Year, saluting contributions by Ira-
nian Americans. 
The House wished Iranians and 
Iranian Americans a “prosperous 
new year” in a resolution ahead of 
Nowruz, a 3,000-year-old annual 
holiday that falls on Sunday with the 
start of spring. 

“The United States is a melting pot of 
ethnicities and religion and Nowruz 
contributes to the richness of Amer-
ican culture and is consistent with 
our founding principles of peace and 
prosperity for all,” it said. 

It praised the Persian empire’s 
founder Cyrus the Great, saying his 
sixth-century BC abolition of slav-
ery and respect for religious freedom 
constituted “one of the earliest char-
ters on human rights.” 

The resolution’s sponsor, Demo-
cratic Representative Mike Honda, 
saluted accomplishments by the mil-
lion-strong Iranian American com-
munity including in his district of 
California’s Silicon Valley. 
“This ancient holiday has survived 
centuries of religious differences and 
political rivalries, and is celebrated 
by a diverse group of people from 
different religious and ethnic back-
grounds,” Honda said. 
A total of 384 members of Congress 
voted for the resolution and two 
voted against -- Representatives Jeff 
Miller and Bill Posey, both conserv-
ative Republicans from Florida. 

Another 44 lawmakers did not vote 
on the resolution, which was ap-
proved in the evening. 

It marked the second time that the 
House has wished a Happy Nowruz 
after a first-of-a-kind resolution last 
year.- 

U.S. House wishes Happy 
Nowruz to Iranians
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Technical and engi-
neering exports hit 
$2.75b

The value of Iranian technical and 
engineering exports contracts in the 
11-month period starting March 21 
reached $2.75 billion. 

The Mehr News Agency quoted 

the Trade Promotion Organiza-
tion Deputy Kyumars Fathollah-
Kermanshahi as stating that 63 
contracts have been signed with 14 
countries around the world. 

The countries which have technical 
and engineering contracts with Iran 
include Kazakhstan, Uzbekistan, 
Turkey, Turkmenistan, Saudi Ara-
bia, UAE, Libya, Oman, Belarus, 
Armenia, etc, he said. 

He noted that service in this period 
compared to same period last year 
increased 11 percent. 

The Iranian official predicted that 
technical and engineering services 
exported will reach $3 billion dol-
lars by the end of the Iranian calen-
dar year (March 21) 
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Iran frees activists 
for Iranian New 
Year holiday

Iran — Iran released a prominent op-
position politician as well as two re-
formist activists and a filmmaker de-
tained for suspected involvement in 
the country’s postelection turmoil, a 
relative and state media said Thurs-
day.

Mohsen Mirdamadi, the leader of the 
country’s biggest reformist party, the 
Islamic Iran Participation Front, was 
temporarily freed late Wednesday on 
$450,000 bail, his son Ali told The As-
sociated Press.

Iran traditionally releases some pris-
oners before the New Year holiday, 
which begins March 21 and normally 
ends April 4.

Iranian security forces arrested Mir-
damadi on June 13, a day after the 
country’s disputed election that won 
President Mahmoud Ahmadinejad a 
second four-year term.

Mirdamadi was among more than 100 
prominent political figures and activ-
ists who were put on a mass trial fol-
lowing the crackdown on opposition 
supporters who claim Ahmadinejad 
won the election by fraud.

The official IRNA news agency also 
reported Thursday that authorities 
released filmmaker Mohammad Ra-
soulof, journalist Ali Akbar Montajabi 
and female activist Farzaneh Qassemi, 
all of whom were detained in recent 
weeks.

The report said Rasoulof was freed on 
bail, but IRNA did not provide de-
tails on the release of Montajabi and 
Qassemi.

Iran has already handed down ver-
dicts on more than 80 of the people 
on trial, sentencing nine of them to 
death and the rest to prison terms 
ranging from six months to 15 years. 
Most of the cases, including the death 
sentences, are now in appeals court.

In January, Iran executed two mem-
bers of a monarchist group who were 
arrested before the election but put 
on the same postelection mass trial in 
August.
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BEIJING (AP) – China showed no sign 
Tuesday of throwing its support behind 
new sanctions against Iran following 
talks with Britain’s foreign minister. 
Foreign Minister Yang Jiechi main-
tained that sanctions weren’t the solu-
tion to disagreements over Iran’s nu-
clear program and that more talks were 
the way forward. 
“Sanctions do not provide a funda-
mental solution to the Iranian nuclear 
issue. Ultimately, this issue has to be 
appropriately resolved through peace-
ful negotiations,” Yang said at a joint 
news conference with Britain’s David 
Miliband following their discussions in 
Beijing. 
With Russia appearing to move closer 
to supporting new sanctions, China 
would be the only one of five veto-
wielding permanent UN Security 
Council members opposed to the meas-
ures. 
Neither Yang or Miliband offered indi-
cations of a clear improvement in ties 
following the discussions. 

However, a state television report 
about Miliband’s courtesy call on Chi-
nese Premier Wen Jiabao was some-

what more upbeat. 

China “highly values” relations with 
Britain and invites British companies 
to explore opportunities in the boom-
ing Chinese economy, CCTV quoted 
Wen as telling Miliband. 

Miliband said rights dialogue was a part 
of Britain’s “strategic partnership” with 
China and indicated Beijing’s diplo-
matic disputes with Europe were not 
seen as part of a larger rivalry. “I don’t 
believe China is a political competitor 
of the European Union,” he said. 

On Iran, Miliband claimed internation-
al concern was rising over its nuclear 
intentions, citing Iran’s refusal to agree 
to stop processing uranium and instead 
accept shipments of nuclear fuel proc-
essed overseas. 

Photo: British Foreign Secretary David 
Miliband (L) listens to China’s Foreign 
Minister Yang Jiechi answer questions 
during a media conference in Beijing, 
March 16, 2010. (Reuters photo) - 
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UN: Noruz can  
promote world peace
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On the eve of the first Internation-
al Day of Noruz, the United Na-
tions secretary general expressed 
hope that “people around the 
world will draw on this festival’s 
history and customs to promote 
harmony with the natural world 
and foster global peace and good-
will.” 
Noruz begins on March 21, the 
first day of spring. 
Following is the full text of Ban 
Ki-moon’s message, a copy of 
which was sent to the Mehr News 
Agency and the Tehran Times 
by the UN Information Center 
(UNIC) of Tehran: 
“The General Assembly’s decision 
this year to recognize the Interna-
tional Day of Noruz is evidence of 
a growing global awareness of the 
holiday’s significance not only in 
the regions where it is celebrated 
but around the world. 

“For millennia, when the sun 
crosses the equator and the north-
ern hemisphere enters Spring, 
peoples in the Balkans, the Black 
Sea Basin, the Caucasus, Central 
Asia, the Middle East and other 
regions have carried out their own 
special traditions in celebration 
of Noruz. These rituals, from re-
painting homes to visiting friends 
to preparing symbolic meals, are 
infused with a spirit of renewal 
and can inspire not only those 
conducting them but all people. 

“As we commemorate this first In-
ternational Day of Noruz, I hope 
countries and people around the 
world will draw on this festival’s 
history and customs to promote 
harmony with the natural world 
and foster global peace and good-
will.” >> Page 6
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BEIJING (AP) – China showed no 
sign Tuesday of throwing its sup-
port behind new sanctions against 
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Foreign Minister Yang Jiechi main-
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Iran bails top reformist, 
film maker: reports
TEHRAN — Iranian authorities have 
released on bail a top reformist jailed 
since last June, a film maker and a 
reformist journalist ahead of Iranian 
New Year celebrations, opposition 
websites said on Thursday.

Mohsen Mirdamadi, former MP and 
secretary of Iran’s largest reformist 
party, the Islamic Iran Participation 
Front, was released after posting bail 
of about 450,000 dollars on Wednes-


