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به گزارش پرشین به نقل از بی بی سی فارسی : شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا در یک گزارش 
اختصاصی خبر داده است که شهرام امیری، کارشناس هسته ای ایرانی که سال گذشته در جریان 
سفر زیارتی به عربستان سعودی ناپدید شده بود در آمریکا به سر می برد و در پی گیری فعالیت 

های اتمی جمهوری اسالمی با سازمان مرکزی اطالعات آمریکا - سیا - همکاری می کند.
در این گزارش آمده است که پناهندگی شهرام امیری به آمریکا حاصل اقدامات سازمان سیا برای 

ترغیب او به فرار از ایران و سکونت در ایاالت متحده بوده است.
ای بی سی، که این خبر را به نقل از مقامات اطالعاتی آمریکا )که از آنها نامی برده نشده( گزارش 
کرده است، از قول یک کارمند سیا می نویسد که پناهندگی آقای امیری "یک کودتای اطالعاتی" در 

تالش آمریکا برای مقابله با برنامه های اتمی ایران محسوب می شود.
ای بی سی با استناد به منابع خبری ایران، یاد آور می شود که شهرام امیری، که سی و چند سال 
سن دارد، در ماه ژوئن سال گذشته و سه روز پس از ورود به عربستان برای انجام مناسک حج 

ناپدید شد.
ماجرای ناپدید شدن آقای امیری از ماه اکتبر )مهرماه( سال گذشته و با اظهارات منوچهر متکی، وزیر 
امور خارجه ایران، به رسانه های همگانی راه یافت اما سفر بدون بازگشت او به عربستان چند ماه 

پیش از انتشار این خبر صورت گرفته بود.
آقای متکی در گفتگو با رسانه های همگانی در ماه اکتبر گفت که "اسنادی از دخالت آمریکا در گم 

شدن شهرام امیری، از اتباع جمهوری اسالمی ایران در عربستان به دست آورده ایم."
وزیر امور خارجه ایران دولت عربستان سعودی را مسئول "گم شدن" آقای امیری دانست ...

صفحه 6

صفحه 9

ماراتن انتخاباتی در بریتانیا 
آغاز شده است

صفحه 8 بین الملل

ترسوها را از فاضالب بیرون می کشیم 
و مجازات می کنیم

حمالت  است.  بازگشته  پیر  پوتین  والدیمیر 
تا  شد  باعت  مسکو  مترو  در  تروریستی 
باز  پوتین  والدیمیر  روسیه  نخست وزیری 
خاطره سال 1999 را در اذهان هموطنان خود 
زنده کند. پوتین که بسیاری او را مرد آهنین 

روسیه می دانند در جامه ...

آبیته یا قرمزته؟
در شهر پر هیجان دربی که پا می گذاریم 
به چراغ قرمزی می رسیم. چراغی که حتی 
ثانیه شمارش به صفر می رسد هم  وقتی 
همان قرمز باقی می ماند و صدای همه را 
می  سادگی  به  قرمز  چراغ  آورد!  می  در 
که  هواداران  همه!"  نفع  به  "مساوی  گوید: 

هفته ها در تب و تاب شهرآورد ...

صفحه 38 ورزش

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

پناهنده اتمی ایران در امریکا

بازیگری که هنوز رفتنش باور کردنی نیست
صفحه 12 



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061

web@webyaab.com
www.webyaab.com
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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 آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
همکاران: دکتر آرا - دکتر بیژن کیمیاچی - احسان 

صادقیان- سبا ایرانی - آدوم صابونچیان 
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

نشریه ارسال نمایند:

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

و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نویسنده از همکاران جدید و ثابت پرشین خواهد بود.

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

به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

کرده و ارسال نمائید.

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX
Tel/Fax: 020 8455 4203
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

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

نوروزی دیگر آمد و آغازین روزهای بهاری را برایمان چه خوش، جلوه گری نمود و اما چه 
زود سپری شد و چه شتابی یافته است این گردش دوران. گویی همین  یکساعت  پیش بود 
که پس از تحویل سال نو، فرا رسیدنش را به یکدیگر تبریک می گفتیم و آرزوهای خوبمان را 

برای هم، رد و بدل می کردیم.
اما اکنون منتظر رسیدن مناسبت  به یادماندی  دیگری  هستیم. همان مراسم  سنتی و زیبای 
سیزده به در. آنچه که در یادهایمان  اینگونه پرورش یافته که باید  نحسی و بدشگونی هر 
رخ نداده ای را برای یک سال، با انجام این آئین و بیرون آمدن از خانه هایمان و پیوستن به 

دامان سبز و با طراوات طبیعت سپری کنیم.

ما خارج نشنیان، مهاجران و پارسی زبانان، نیز با وجود فرسنگ ها، فاصله و دوری از وطن، 
همواره سنتها و ارزشهای تاریخی و باستانی خویش را که بر گرفته از تمدن و فرهنگ ایرانی 
است؛ در هر گوشه دنیا به پا داشته ایم و فراموش نکرده ایم. آموزه ای است که فرزندانمان 

را نیز سویش سوق می دهیم تا اینکه همواره پابرجا و باقی بماند.

به تعطیالت رسمی عید پاک، نزدیک می شویم و همزمانی اش را با مراسم سیزده به در،  پیش 
رو داریم. ناگفته ای در ذهن وجود دارد که تراوشش را بر صفحه کاغذ می طلبد. می رویم به 
دامان طبیعت، می رویم به سوی داشتن لحظاتی سرشار از شادی و سرور تا در کنار یکدیگر 
سیزده مان را بدر کنیم. اما فراموش نکنیم که با حضور در گردشگاه های طبیعی و پارکها، 
آنچنان که در خور انسان هایی صاحب فخر و کماالت است رفتار نمائیم تا آنانکه آشنایی با 
فرهنگ و سنت هایمان ندارند؛ با آن آشنا شده و از یکدلی و اتحادمان در برپا داشتن آئین 
هایمان حتی در کشوری میزبان، به وجد آمده و الگویی برایشان باشیم. نگذرایم دستانمان 
شاخه ای را شکسته و آتشی را شعله ور سازد، تفریح گاهی را تخریب و یا ناپاک نماید. 
بگذارید حضورمان در کنار یکدیگر، نشانه ای از صمیمت و مهربانی مان باشد که  یکرنگی 

مان را رقم می زند.
 امید که از لحظات بهترین بهره را برده، شاداب باشید و سبز همچون بهاران چرا که صمیمانه 

ترین، آرزوها را برایتان خواستاریم.

هفته نامه پرشین

یادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

تصحیح خبر
پیرو خبر مندرج در شمار ه 140 مورخه  26 مارچ 2010 ، خبر مربوط به برپایی جشن خیریه در شمال 
لندن، نام  این موسسه به اشتباه لیال شهبازی درج شده بود که بدینوسیله  ضمن پوزش، نام صحیح این 
موسسه خیریه لیال صالح زهی می باشد. در ضمن مبلغ جمع آوری در این جشن، چهار هزار پوند است که 

صرف ساخت مدارس در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان می شود.
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 سالن همایش های شهرداری کنزینگتون لندن

برپایی مراسم جشن نوروز 
به مناسبت آغاز سال نو 

به گزارش خبرنگار هفته نامه پرشین جشن بزرگ نوروز و آغاز سال 
نو با حضور جمعی از ایرانیان مقیم انگلیس و همچنین متخصصان 
و شخصیت های علمی و دانشگاهی ایرانی و تعدادی از دیگر فارسی 
زبانان مقیم لندن و عالقه مندان به فرهنگ و تمدن ایران در فضایی 
لندن  کنزینگتون  شهرداری  های  همایش  سالن  در  صمیمی  و  شاد 

برگزار شد. 
این مراسم به همت رایزنی فرهنگی ایران در لندن و با حضور آقای 
رسول موحدیان سفیر و دکترحلمی رایزن فرهنگی ایران، در بریتانیا 
برگزار شد. برنامه های مختلف فرهنگی و هنری برای حاضران اجرا 

شد و خانواده ها در فضایی کامال سنتی و ایرانی، آغاز سال 1389 را 
با شادی و نشاط و در کنار یکدیگر جشن گرفتند. 

 اجرای قطعات زیبا و شاد از موسیقی سنتی توسط هنرمندان ایرانی 
و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری از جمله بخش های این جشن 

نوروزی بود که مورد توجه و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. 
 سفیر ایران در لندن طی سخنانی در این مراسم، سال نو و فرارسیدن 
بهار را به هموطنان مقیم انگلیس و همه فارسی زبانان تبریک گفت 
و تاکید کرد: ایرانیان در هر جای جهان که باشند و هر سلیقه ای که 
داشته باشند، به فرهنگ و آداب و رسوم سنتی خود پایبندند و آن را 

گرامی می دارند. 
سازمان  عمومی  مجمع  در  ای  قطعنامه  تصویب  به  اشاره  با  وی   
1388 گفت: مجمع عمومی  ملل متحد، درباره نوروز در اواخر سال 
یک  عنوان  به  را  نوروز  اهمیت  خود  قطعنامه  با  متحد  ملل  سازمان 

مناسبت جهانی به رسمیت شناخت. 
در قطعنامه سازمان ملل درباره نوروز که اوایل اسفندماه و با تالش 
شد،  تصویب  ایران  بویژه  نوروز  تمدنی  حوزه  در  واقع  کشورهای 
آمده است: نوروز برای بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان، 
آغاز سال نو است و بیش از سه هزار سال است که در مناطقی از 
بالکان، منطقه دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و نقاط 

دیگری از جهان جشن گرفته می شود. 
 با تصویب سازمان ملل متحد از این پس همه کشورهای عضو این 
سازمان، باید در تقویم های رسمی شان روز21 مارس را به عنوان 
نوروز ثبت کنند و برای حفظ و توسعه فرهنگ و سنت های آن تالش 

نمایند. 
دکتر علی محمد حلمی رایزن فرهنگی ایران در لندن نیز طی سخنانی 
در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال نو از حضور پر شور ایرانیان 
در جشن نوروز امسال قدردانی کرد و گفت: نوروز زمان باز زایی و 
تجدید حیات طبیعت و آغاز یک زندگی نوین دیگر است. رویش دوباره 

گیاهان و تجدید حیات را ایرانیان از دیرباز با جشن های نوروزی به 
دنیا اعالم می کنند و با شکرگزاری از خداوند، آغازی مبارک را برای 

سال نو از درگاهش می طلبند. 
 آئین های نوروزی که از چند روز پیش از گردش  سال آغاز  و تا 
سیزده فروردین ادامه می یابد؛ این پیام را با خود دارد که مردم  در 
نوروز همراه طبیعت از فرسودگی و کهنگی جدا می شوند و با گذر از 
آن به مرحله نوین حیاتی دیگر با رنگ و عطری تازه پا می گذارند و 
به استقبال رویش و زایش و رشد و شکوفایی بیشتر می روند. او در 
پایان ابراز امیدواری کرد که سال 89 سالی درخشان و پر برکت برای 

همه مردم ایران از جمله هموطنان مقیم انگلیس باشد. 

علی دیزایی، افسر ارشد 
ایرانی االصل پلیس لندن، پس 
از 25 سال خدمت اخراج شد

از  دیزایی  علی  فرمانده  چهارشنبه  روز  لندن  متروپلیتن  پلیس  نیروی  مقامات 
افسران ارشد و ایرانی االصل این نیرو را پس از 25 سال خدمت در این نیرو 
اخراج کردند. علی دیزایی تا حدود یک سال و نیم پیش فرمانده کل پلیس غرب 

لندن بود. 

به گزارش پرشین، پلیس متروپلیتن لندن عصر چهارشنبه اعالم کرد: دادگاه به 
پلیس توصیه کرده بود که بهترین مجازات برای دیزایی انفصال از خدمت است 

و ما نیز این توصیه را قبول کردیم و او را فورا اخراج می کنیم. 
بود  لندن  پلیس  در  نژادپرستی  مخالف  سرشناس  افسران  از  که  دیزایی  علی 
به  لندن  در شهر  دادگاهی  در  فوریه گذشته  ماه  در  عراقی  فرد  یک  با شکایت 
بدرفتاری و سوء استفاده از قدرت و نیز جلوگیری از اجرای عدالت متهم و به 

چهار سال زندان محکوم شد. 
روزنامه گاردین روز چهارشنبه در نسخه آن الین خود نوشت: وکالی دیزایی 
اعالم کرده اند که به حکم دادگاه و مجازات توصیه شده توسط آن علیه دیزایی 

اعتراض خواهند کرد و درخواست تجدیدنظر خواهند داد. 
از  انگلیس یکی  پلیس  25 سال سابقه خدمت در  با  افزود: دیزایی  این روزنامه 
منتقدان سرسخت پلیس به دلیل مسایل نژادپرستانه بود و برای از بین بردن 

تبعیضات نژادی در پلیس اقدامات فراوانی انجام داد. 
حقوق  متروپلیتن،  پلیس  آیا  که  نیست  معلوم  هنوز  گزارش،  این  اساس  بر 

بازنشستگی دیزایی را نیز قطع خواهد کرد یا نه؟ 
دیزایی که خود را بی گناه می داند ماه گذشته و پس از دریافت حکم محکومیت 
خود به خبرنگار ایرنا گفت: تا پای جان در برابر نژادپرستی در پلیس انگلیس 

مبارزه خواهم کرد. 
وی افزود: این حکمی سیاسی بود که بدون مدرک و سند معتبر و با انگیزه های 
خاص علیه من صادر شد تا بتوانند به هر طریق ممکن مرا محکوم کنند. اینها   
10سال بود که به دنبال من بودند و به هر بهانه ای تالش می کردند مرا دادگاهی 

و محکوم کنند. 
پلیس  نظام  در  نهادینه  نژادپرستی  با  خود  آشکار  و  طوالنی  مبارزه  دیزایی، 

انگلیس را از جمله دالیل واقعی و پشت پرده محکومیت خود می داند. 
در بخشی از محتویات پرونده تشکیل شده علیه دیزایی، ادعا شده است که وی 
600  پوند به یک تبعه عراقی به نام وائد البغدادی بدهکار بوده و به همین دلیل 
در سال 2008 در مقابل یک رستوران لندن با وی درگیر شده و با سوء استفاده 
از موقعیت خود این تبعه عراقی را بازداشت کرده بود. البغدادی بعدا اقدام به 
شکایت و تشکیل پرونده علیه دیزایی کرد و مقامات پلیس نیز از وی قدردانی 

نمودند

»مالقات با سرنوشت« 
در لندن کلید خورد

گروه   « لندن:  در  پرشین  خبرنگار  آنجل  گزارش  به 
از تیمی تخصصی در زمینه  فرهنگ و خانواده« متشکل 
ساخت  به  اقدام  ایرانیان،  برای  سازی  برنامه  و  تولید 
سریال تلویزیونی با محتوای مسائل فرهنگی و اجتماعی 
خانواده های ایرانی ،تحت عنوان »مالقات با سرنوشت« 

نموده است. 
طی تماس تلفنی و برقراری ارتباط با نویسنده و کارگردان سریال، 
این مجموعه  مراحل ساخت  در جریان  طاهریان،  امیرمحمد  آقای 
قرار گرفتیم. وی در رابطه با ساخت »مالقات با سرنوشت« توضیح 
داد:  “در حال حاضر این گروه اولین تجربه ساخت سریالی فرهنگی 
یافتن  پایان  از  پس  است  بنا  گذارد.  می  پشت سر  را  اجتماعی  و 
توسط  قسمتی،  پانزده  داستان  هشت  در  تولید  و  ساخت  مراحل 
تلویزیونی  سریال  این  شود.  پخش   )TV Persia( جهانی  شبکه 
آن شامل  محتوای  بلکه  نیست؛  مستند  مجموعه  یک  وجه  هیچ  به 
داستانهایی  است از زندگی افرادی که برای مشاوره، نزد مشاور 
می آیند و سپس هر یک از داستانها  به صورت فالش بک هایی 
به تصویر  را  باز می گردد و ماجرای زندگی آن فرد  به گذشته، 

می کشد”.

آقای طاهریان درباره میزان پیشرفت کار گفت: “ تاکنون سکانس 
تعطیالت  اتمام  از  پس  و  شده  فیلمبرداری  سریال،  اولیه  های 
نوروزی، به ادامه فیلمبرداری می پردازیم تا برای اواخر ماه جون 
آماده پخش شود. عالوه بر آن فیلمبرداری تیتراژ به پایان رسیده 
میکس  مراحل  اروین،  استودیو  توسط  تیتراژ  موسیقی  ساخت  و 
پایانی خود را طی می کند. بخش عمده سریال در لندن فیلمبرداری 
می شود و قسمت های کوتاهی از آن در شهر ساحلی پورتموس. 
از جمله عوامل و گروه همکار ساخت این سریال به جز بازیگران 
اصلی که در آینده و به مرور معرفی خواهند شد؛ می توان از افراد 

زیر نام برد:

نویسنده و کارگردان: امیرمحمد طاهریان )خودم(، منشی صحنه: 
فیلمبرداری:  مدیر  نادری،  یاسمین  تولید:  مدیر  ایستاده،  سوزان 
لوکاس  صدابرداری:  صحافا،  آروین  موسیقی:  زاده،  )ه(  شهرام 
کادیس، طراح صحنه و گریم: رویا مرسلی و حمید، عکاس: اشکان 

مخزنی، ترانه سرا و خواننده: محسن نوروزی.” 
را  سرنوشت«  با  سریال»مالقات  اصلی  موضوع  و  محتوا  او  
مسائلی برشمرد که اغلب خانواده های ایرانی در هر کجای دنیا به 
شکلی با آنها روبرو هستند از جمله مساله اعتیاد، خیانت، شکست 
های عاطفی، طالق، دختران فراری، ازدواج های ناموفق اینترنتی، 

پناهندگی، فرار مغزها و ... 
اعضا و دست  از  تقدیر  این سریال ضمن  کارگردان  و  نویسنده  
این است که همانگونه که  “انتظارم  ابراز داشت:  اندرکاران گروه، 
تاکنون همچون اعضای یک خانواده در کنار هم حضور داشتند و 
همکاری صادقانه ای را برای ایرانیان به عهده گرفته اند؛ همچنان 
در این راه ثابت قدم باشند تا بتوانیم با اخالق حرفه ای خود هر 
آنچه که به عنوان معضل یا مشکل، در مسیر زندگی ایرانیان وجود 
از  استفاده  قالب  در  داریم  توان  در  آنچه  با  و  شناسایی  را  دارد 
شان،  پیشگیری  یا  حل  برای  تصویر،  و  فیلم  همچون  ابزارهایی 

بکوشیم.
 خواسته ام از بینندگان و مخاطبان این سریال تلویزیونی این است 
که پس از تماشای آن، اگر در سریال به گروه، قشر یا افراد خاصی 
اشاره کردیم؛ آنرا به همگان تعمیم ندهند و از قضاوت نادرست و 
پیش داوری در مورد آن قشر خاص، پرهیز نمایند. هدف ما تنها 
نمایاندن حقایق است و این نمی تواند دال بر جهت گیری یا موضع 

گیری علیه قشر یا گروه خاصی باشد”.
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بی بی سی فارسی : شبکه تلویزیونی ای بی سی 
آمریکا در یک گزارش اختصاصی خبر داده است 
که شهرام امیری، کارشناس هسته ای ایرانی که 
سال گذشته در جریان سفر زیارتی به عربستان 
می  به سر  آمریکا  در  بود  ناپدید شده  سعودی 
اتمی جمهوری  فعالیت های  برد و در پی گیری 
 - آمریکا  اطالعات  مرکزی  سازمان  با  اسالمی 

سیا - همکاری می کند.
پناهندگی شهرام  که  است  آمده  گزارش  این  در 
سیا  سازمان  اقدامات  حاصل  آمریکا  به  امیری 
در  و سکونت  ایران  از  فرار  به  او  ترغیب  برای 

ایاالت متحده بوده است.
مقامات  از  نقل  به  را  خبر  این  که  سی،  بی  ای 
نشده(  برده  نامی  آنها  از  )که  آمریکا  اطالعاتی 
از قول یک کارمند سیا می  گزارش کرده است، 
کودتای  "یک  امیری  آقای  پناهندگی  که  نویسد 
اطالعاتی" در تالش آمریکا برای مقابله با برنامه 

های اتمی ایران محسوب می شود.
یاد  ایران،  به منابع خبری  استناد  با  ای بی سی 
امیری، که سی و چند  آور می شود که شهرام 
و  گذشته  سال  ژوئن  ماه  در  دارد،  سن  سال 
انجام  برای  به عربستان  از ورود  سه روز پس 

مناسک حج ناپدید شد.
اکتبر  ماه  از  امیری  آقای  شدن  ناپدید  ماجرای 
منوچهر  اظهارات  با  و  گذشته  سال  )مهرماه( 
های  به رسانه  ایران،  امور خارجه  وزیر  متکی، 
او  بازگشت  بدون  سفر  اما  یافت  راه  همگانی 
خبر  این  انتشار  از  پیش  ماه  چند  عربستان  به 

صورت گرفته بود.
آقای متکی در گفتگو با رسانه های همگانی در 
ماه اکتبر گفت که "اسنادی از دخالت آمریکا در 
گم شدن شهرام امیری، از اتباع جمهوری اسالمی 

ایران در عربستان به دست آورده ایم."
وزیر امور خارجه ایران دولت عربستان سعودی 
را مسئول "گم شدن" آقای امیری دانست و گفت 
را  موضوع  این  ایران  خارجه  امور  وزارت  که 

پیگیری خواهد کرد.

از  جوان،  روزنامه  متکی،  آقای  اظهارات  پی  در 
که  نوشت  ایران،  در  دولت  طرفدار  های  نشریه 
مالک  دانشگاه  پژوهشگران  از  امیری  شهرام 
به  حج  برای  پاسداران،  سپاه  به  وابسته  اشتر، 
با مداخله سازمان  اما  بود  عربستان سفر کرده 

سیا، در این کشور ناپدید شد.

وزارت  سخنگوی  مهمانپرست،  رامین  همزمان، 
گزارش  برخی  به  استناد  با  ایران،  خارجه  امور 
حاکی  خارجی  های  رسانه  در  نشده  تایید  های 
از همکاری اطالعاتی آقای امیری با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، این گزارش ها را نشانه دست 
شهرام  ربودن  در  آمریکایی  مقامات  داشتن 

امیری عنوان کرد.

در این گزارش ها آمده بود که اطالعات مربوط 
اورانیوم  به ساخت یک مرکز جدید غنی سازی 
در منطقه فردو، در نزدیکی شهر قم که مقامات 
حاصل  بودند،  کرده  فاش  را  آن  وجود  غربی 
اطالعاتی خارجی  منابع  و  امیری  آقای  همکاری 

بوه است.

تالش برای بازگرداندن امیری
که  گفت  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
شهرام امیری از جمله یازده شهروند ایرانی است 
که "در آمریکا زندانی هستند" و خواستار آزادی 

فوری و بازگرداندن این افراد به ایران شد.
از  اسالمی،  جمهوری  مقامات  حال،  عین  در 
اند  داشته  اتمی، تالش  انرژی  در سازمان  جمله 

که ارتباط آقای امیری با فعالیت های هسته ای 
ایران را کم اهمیت جلوه دهند و در نهایت از او 
دانشگاهی که در زمینه  پژوهشگر  با عنوان یک 

پزشکی هسته ای تحقیق می کرد نام برده اند.
گفته می شود امیری اطالعات مربوط به فردو را 

در اختیار منابع خارجی قرار داد
برای  ایران  خارجه  امور  وزارت  اینهمه،  با 
دبیرکل  به  ایرانی،  پژوهشگر  این  بازگرداندن 
او  از  و  شد  متوسل  نیز  متحد  ملل  سازمان 
خواست تا به موضوع ناپدید شدن شهرام امیری 
پیشین  معاون  عسگری،  علیرضا  همچنین  و 

وزارت دفاع ایران، رسیدگی کند.

سفر  هنگام   200۷ سال  در  هم  عسگری  آقای 
بازهم  اسالمی  جمهوری  و  ناپدید شد  ترکیه  به 
ایاالت متحده را به ربودن او متهم کرد، اما از او 

خبر دیگری در دست نیست.
شهروند  سه  بازداشت  خبر  انتشار  پی  در 
کردستان  با  ایران  مرز  نزدیکی  در  آمریکایی 
منابع  برخی  گذشته،  سال  تابستان  در  عراق 
اطالعاتی که  اهمیت  به  با توجه  گفتند که  خبری 
دولت  است  ممکن  دارد،  اختیار  در  امیری  آقای 
ایران با این اقدام در صدد وارد کردن فشار بر 
سه  این  آزادی  ازای  در  تا  باشد  متحده  ایاالت 
نفر، شهرام امیری و احتماال علیرضا عسگری را 

تحویل جمهوری اسالمی دهد.
ساندی  نامه  هفته  گذشته  سال  دسامبر  ماه  در 
اطالعاتی  منابع  از  نقل  به  لندن،  چاپ  تایمز، 
بازرسان  با  امیری  شهرام  همکاری  فرانسوی 
و  کرد  تایید  را  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
با  تماس  نخستین  در  امیری  آقای  که  نوشت 
به  را در سفری  اطالعات  این  ماموران خارجی، 
آلمان در اختیار نمایندگان آژانس قرار داده بود.

و  سی  امیری  شهرام  که  نوشت  نامه  هفته  این 
چند ساله است و به گفته منابع اطالعاتی غربی، 

اطالعاتی مفیدی از برنامه های اتمی ایران دارد.

به  نسبت  هنوز  نیز  اسالمی  جمهوری  مقامات 
نداده  نشان  واکنشی  بی سی  ای  شبکه  گزارش 

اند.
گزارش ای بی سی در حالی انتشار می یابد که 
گروه  عضو  غربی  کشورهای  و  متحده  ایاالت 
5+1، که ایران را به فعالیت برای تولید تسلیحات 
هسته  آمیز  صلح  های  برنامه  پوشش  در  اتمی 
روسیه  موافقت  کوشند  می  کنند،  می  متهم  ای 
سازمان  امنیت  شورای  دایم  عضو  دو  چین،  و 
المللی علیه  ملل را برای تشدید تحریم های بین 

جمهوری اسالمی به دست آورند.
دولت ایران همواره اتهام تالش برای دستیابی به 
جنگ افزارهای اتمی را رد کرده و بر صلح آمیز 

بودن برنامه های اتمی خود تاکید نهاده است.

کارشناس اتمی ایران به 
آمریکا پناهنده شده است

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

02084554203

خواننده عزیز هفته نامه پرشین!

 این حق شما است که این نشریه را مورد نقد و بررسی قرار دهید 
هفته  محتویات  کیفی  سطح  ساختن  مطلوب  چه  هر  در  را  ما  و 
نامه یاری رسانید. برای دسترسی به این هدف، سریع ترین راه 
برقراری 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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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش بیست ویکم

بزنم.  حرف  بیشتر  آخری  این  مورد  در  کمی  مندم  عالقه 
که  جا  آن  تا  یارانه  یا  سوبسید  این  تاریخچه  به  بپردازیم 
هیجدهم  قرن  اواخر  آلمان  در  وقتی  بار  اولین  برای  مطلعم 
مکانیزه شدن صنعت سودآوری آن را به یکباره ده  ها برابر 
کرد کشاورزان به دلیل محدودیت بازدهی زمین در افزایش 
درآمد گروه گروه برای سهیم شدن در این سودهای ماشین 
آورده به سوی شهرها هجوم بردند. زعمای قوم نشستند و 
فکر کردند که اگر همه در صنعت کارکنند تکلیف محصوالت 
از سود  شد  قرار  می شود؟  چه  نیازشان  مورد  کشاورزی 
کار  لوبیا  کشاورز  به  و  بگیرند  ماشینی  صنعت  از  حاصل 
ساکن مزرعه برسانند تا تعادل برقرار شود. این شد اساس 
سوبسید و یا به عبارتی پرداخت مقداری از در آمد یک بخش 

به بخشی دیگر از جامعه.
همین  شد  چطور  که  نباشد  جا  این  در  گفتنش  جای  شاید 
به  شد  تبدیل  رسید  ما  کشور  به  وقتی  ساز  کار  سوبسید 
از نیازمند و غیر نیازمند و  از تمامی مردم اعم  اخذ مبالغی 
پرداخت آن به جز از موارد استثنائی به طبقه محدود معموال 
غیر نیازمند. پرداخت سوبسید بابت مصرف سوخت و انرژی 
متمکنین  هواپیماسواری  بزرگ  در شهرهای  نان  و مصرف 

آب آشامیدنی در شهرهای بزرگ و ده ها مثال دیگر.
در  که  بنزینی  همین  بنزین  مورد  در  یک مختصری  بگذارید 
عقیده  هم  من  با  مطمئنا  مصرفش  بودن  همگانی  غیر  مورد 
هستید یا حداقل باور دارید که قسمت اعظمش را طبقه مرفه 

یعنی ماشین شخصی دار مصرف می کند صحبت کنیم.
اقتصادی روزنامه  این گزارش توجه کنید: در صفحه ی  به 
هزینه  بدون  بنزین  یارانه  که  است  آمده   141 نشاط شماره 
یک  از  بیش  آن  ی  رویه  بی  مصرف  مشکالت  و  پخش  ی 
 1/9 معادل  که  است  بوده   ۷5 در سال  تومان  میلیارد  هزار 
کل بودجه سال و دو برابر بودجه آموزش و پرورش همان 
سال )با 20 دانش آموز و یک میلیون کارمند ( است. این رقم 
صرف سوخت 2 میلیون خودرو سواری می شود که به طور 
می  مند  بهره  آن  از  جامعه  مرفه  افراد  مواقع  اکثر  در  قطع 
شوند در حالی که هزینه آن را مردمی مشترکا می پردازند 
به جز یکی  آنها در سراسر عمرشان  از  تعدادی  احتماال  که 
دوبار حتی سوار ماشین های سواری عمومی نیز نمی شوند.
مصرف بنزین که در سال ۷6 معادل 4/12 میلیارد لیتر بوده 
در سال ۷8 به 5/14 رسید و برای سال ۷9 حدود 15 میلیارد 
آن  لیتر  میلیارد   3 باید  حدودا  که  شود  می  بینی  پیش  لیتر 
کنیم.  وارد  خارج  از  داخلی  تولید  محدودیت  به  توجه  با  را 
با  5/13 سنت است که  مبدا حدودا  بنزین در  لیتر  خرید هر 
لیتری یکصد و  مخارج حمل و بیمه و پخش و غیره حدودا 
التفاوت این  پنجا تومان برای دولت هزینه دربر دارد. ما به 
قیمت را به هر حال هموطن بلوچستان نشین من باید پرداخت 
اتومبیل تک سر نشین یک  با  بتوانم  تا من تهران نشین  کند 
مقدار سرب توی حلق هموطنانم بکنم و ایضا همشهری های 

من هم متقابال...
و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته صنعتی برای 
کنترل مصرف سوخت مالیات انژی وضع می شود ولی ما با 
پرداخت یارانه تشویق به مصرف هم می کنیم و این چیزی 
نیست که عقل دولت ها نرسد. این همان مظهر رودربایستی 
با مردم یعنی تظاهر است که در این بخش ازآان یاد کردم. 
خیلی هم خوب عقلشان می رسد فقط جرات ابراز آن را ندارد.
عنوان  به  نیرو  وزیر  معاون  تا  رسانند  می  جایی  به  را  کار 
رسما   ۷8 سال  اردیبهشت  در  انرژی  ملی  همایش  مسئول 
اعالم کند دولت با زحمت برق تولید می کند و به نصف قیمت 
می فروشد. وی سپس اضافه می کند یارانه ی دولت به بخش 
انرژی در سال بیش از 3 هزار میلیارد تومان است که به طور 
متوسط ساالنه حدود ۷ درصد افزایش می یابد و این افزایش 
از باالترین افزایش های موجود دنیا است چیزی در حدود 3 
برابر مصرف انژی در دنیا. خوب این 3 هزار میلیارد را چه 

کسی باید تامین کند؟
شهروند سوئیسی که این پول را به ما نمی دهد. خودمان از 
همه می گیریم و می دهیم به آن که مصرف بیشتری دارد. 
خوب حاال مگر نمی شود که همین پول را بدهیم به روستایی 
فقط  کننده  ی مصرف  برای شهری  و  بماند  باقی  دهش  در 
گندم بکارد و اگر آن شهرنشین هم دلش خواست به تنهایی 
را  بنزین  پول  حداقل  بشود  اش  مدل  آخرین  ماشین  سوار 

خودش بدهد؟
ادامه دارد

اوباما: آمریکا و 
فرانسه در برابر 

ایران متحدند
جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک 
آمریکا و نیکوال سارکوزی، رئیس 
از  جلوگیری  بر  فرانسه  جمهوری 
دستیابی ایران به تسلیحات هسته 

ای تاکید کردند.
فروردین  دهم  شنبه  سه  اوباما 
خبری  کنفرانس  در  مارس(   30(
کاخ  در  سارکوزی  با  مشترکی 
تحریم  کرد  امیدواری  ابراز  سفید 
های بین المللی علیه ایران در بهار 

امسال افزایش یابد.

برای  ها  ماه  ندارد  قصد  گفت  او 
ها  تحریم  از  ای  مجموعه  وضع 
چنین  خواهد  می  بلکه  کند،  صبر 

امری طی چند هفته تحقق یابد.

صلح  را  خود  اتمی  برنامه  ایران 
تحریم  گوید  می  و  داند  می  آمیز 
این  اتمی  بر خط مشی  های غرب 

کشور اثری نخواهد گذاشت.

گفت  آمریکا  جمهوری  رئیس 
فرانسه  و  متحده  ایاالت  موضع 
و  واحد  ایران  تحریم  درباره 

"جدایی ناپذیر" است.

بزرگ  های  قدرت  کرد  اذعان  او 
ایران موضع  تحریم  درباره  هنوز 
دائم  عضو  چین،  ندارند.  واحدی 
شورای امنیت با افزایش تحریم ها 

علیه ایران مخالف است.
چین  به  که  این  بدون  اوباما 
کشور  یک  ایران  گفت  کند،  اشاره 
بسیاری  و  است  نفت  کننده  تولید 
روابط  که  حاضرند  کشورها  از 
تجاری خود با این کشور را حفظ 
باید  آمریکا  دلیل  همین  به  و  کنند 
با  نیز در رابطه  بر دیگر کشورها 

تحریم ایران فشار وارد کند.

رئیس جمهوری فرانسه هم در این 
تحریم  تشدید  بر  خبری  کنفرانس 
گفت:  او  کرد.  تاکید  ایران  علیه  ها 
رسیده  فرا  تصمیم  اتخاذ  "زمان 

است."

هشدار گروه هشت
از سوی دیگر، وزیران امورخارجه 
هشت کشور بزرگ صنعتی جهان 
کانادا  در  خود  نشست  پایان  در 
سازی  غنی  خواستند  ایران  از 
برای  یا  کند  متوقف  را  اورانیوم 
المللی  بین  های  تحریم  تشدید 

آماده شود.
نشست  پایانی  بیانیه  اساس  بر 
وزیران امورخارجه گروه 8، هشت 
بر  تاکید  ضمن  صنعتی  کشور 
ادامه گفتگوهای هسته ای با ایران، 
از جامعه بین المللی خواسته است 
خود  یکپارچگی  دادن  نشان  برای 
در مقابل این کشور، تدابیر قوی و 

موثری را اتخاذ کنند.
این بیانیه همچنین از ایران خواسته 
امنیت  قطعنامه های شورای  است 
درباره توقف غنی سازی اورانیوم 
آژانس  با  و  بگذارد  اجرا  به  را 
همکاری  اتمی  انرژی  المللی  بین 

بیشتری داشته باشد.
در این بیانیه آمده است: "وزیران 
کردند  توافق   )8 )گروه  خارجه 
همچنین  و  کند  پیدا  ادامه  گفتگوها 
قوی  و  مناسب  اقدام  بر ضرورت 
جامعه بین المللی برای نشان دادن 
پیمان  از  حفاظت  برای  خود  عزم 
اتمی  های  سالح  گشترس  عدم 

تاکید کردند."
از  که   1+5 گروه  غربی  اعضای 
و  امنیت  شورای  دایمی  اعضای 
آلمان تشکیل شده است، خواستار 
برای  ایران  های  تحریم  تشدید 
با  کشور  این  بر  فشار  افزایش 
اورانیوم  سازی  غنی  توقف  هدف 

در این کشور هستند.

تبلیغات 
در 

هفته نامه 
پرشین

07811000455
02084554203

آزادی ساسان آقایی با قرار وثیقه
یک وکیل دادگستری گفت: »ساسان آقایی با قرار وثیقه تا زمان 

تشکیل دادگاه خود در فروردین ماه آزاد است.« 
»محمد مصطفایی« در گفت وگو با ایلنا با اشاره به خبر آزادی 
گفت:  اصالح طلب  روزنامه های  روزنامه نگار  آقایی«،  »ساسان 
»ساسان آقایی از روز نهم آذرماه در بازداشت موقت به سر 
می برد و این حکم با توجه به اتهام وی مبنی بر تبلیغ علیه نظام 

و نشر اکاذیب صادر شده بود.« 
وی افزود: »این روزنامه نگار از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شد و 
قرار منع تعقیب برایش صادر شد اما در رابطه با اتهام تبلیغ علیه 

نظام کیفرخواستی برای وی صادر شده است.« 

به  آقایی  ساسان  »پرونده  کرد:  تصریح  دادگستری  وکیل  این 
به  استناد  با  نیز  ما  داده شد و  ارجاع  انقالب  دادگاه   28 شعبه 
بازداشت  قرار  می کند  اعالم  که  کیفری  دادرسی  آیین  مقررات 
قرار  تبدیل  خواستار  باشد،  بیشتر  اصلی  قرار  از  نباید  موقت 

بازداشت موقت به قرار دیگری شدیم.« 

این  با   28 شعبه  رئیس  امر  بدو  در  »البته  کرد:  تاکید  وی 
درخواست مخالفت کرد اما با پیگیری های ما و خانواده ساسان 

آقایی قرار بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شد.« 
مصطفایی گفت: »ساسان آقایی تا زمان تشکیل دادگاه در اواخر 

فروردین ماه با قرار وثیقه آزاد است.« 
وی همچنین در رابطه با وضعیت »هنگامه شهیدی« نیز اظهار 
داشت: »حکم بدوی این فعال حقوق زندان در پنجم اسفندماه از 
شش سال و سه ماه و یک روز به شش سال تقلیل پیدا کرد و 

سه ماه و یک روز آن به پرداخت جزای نقدی تبدیل شد.« 
به هنگامه  این حکم  افزود: »در روز پنجم اسفندماه  مصطفایی 
شهیدی اطالع داده شد و از وی خواسته شد تا در روز ششم 
اطالعات  به وزارت  از توضیحات  پاره ای  ارائه  برای  اسفندماه 
مراجعه کند و زمانی که وی در محل مورد نظر حاضر شد به 
و حکم  است  بازداشت  که  داده می شود  اطالع  هنگامه شهیدی 

وی از امروز جنبه اجرایی پیدا کرده است.« 
شهیدی  هنگامه  پرونده  فراوان  ایرادات  دلیل  »به  گفت:  وی 
حکم  باید  و  نیست  شده  حکم صادر  مستحق  وی  که  معتقدیم 
برائت این فعال حقوق زنان صادر شود و بر همین اساس در 
نامه ای درخواست خود را از قانونگذار مطرح کردیم تا براساس 
اختیارات خود به دلیل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این حکم 

آن را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.« 

این وکیل دادگستری تاکید کرد: »هنگامه شهیدی در حال حاضر 
از مرخصی خود  بتواند  امیدواریم  و  به سر می برد  زندان  در 

استفاده کند.«
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ایاد عالوی: تهران نمی 
گذارد من نخست وزیر شوم

اخیر  پارلمانی  انتخابات  در  توانست  که  مردی  عالوی،  ایاد 
بیشتر  صندلی  دو  کسب  با  تنها  را  المالکی  نوری  عراق 
نخست  از  مانع  تهران  که  گفت  بی سی  بی  به  دهد  شکست 

وزیر شدن او می شود.
به گزارش پایگاه بی بی سی انگلیسی رهبر ائتالف سکوالر 
مالکی  قانون  دولت  ائتالف  اندکی  اختالف  با  که  العراقیه 
شبکه  با  اختصاصی  گفتگویی  در  است  داده  شکست  را 
تلویزیونی بی بی سی تهران را به دخالت مستقیم در فرایند 

انتخابات عراق متهم کرد.
این در حالی است که به نوشته بی بی سی هم سازمان ملل و 
هم آمریکا انتخابات هفتم مارس عراق را سالم و بدون نقص 
اعالم کرده اند. با این همه نوری المالکی نخست وزیر کنونی 
این کشور اعالم کرده است که نتیجه این انتخابات را قبول 

نداردو به دادگاه شکایت خواهد کرد.
آراء  کسب  در  پیشتازی  وجود  با  که  عالوی  بین  این  در 
انتخابات پارلمانی عراق باید برای نخست وزیر شدن اکثریت 
پارلمانی را نیز به دست آورد مدعی است که تهران مانع از 

رسیدن او به پست نخست وزیری می شود.
عالوی که بزرگترین حامیان او اقلیت سنی و شیعیان اندک 
سکوالر این کشور هستند به خوبی می داند که سایر گروه 
های شیعه و حتی کرد حاضر به ائتالف با او برای تشکیل 

دولت نیستند.
نخست وزیر موقت عراق در سال اول اشغال به بی بی سی 
گفته است : “ کامال برایم روشن است که ایران نمی گذارد من 
نخست وزیر بشوم. ایران به شدت در حال مداخله است و 

این باعث نگرانی است. “
عالوی در ادامه به بی بی سی گفته است که نمونه مداخله 
ایران در فرایند دموکراسی عراق دعوت تهران از همه گروه 
های حاضر در انتخابات عراق به غیر از اعضای ائتالف او 

بوده است.
او می گوید: “ آنها همه را به تهران دعوت کردند اما از ما 

دعوتی نشد.”
ادامه گزارش خود آورده است که اظهارات  بی بی سی در 
برای  است  ای  بهانه  تحلیلگران  از  برخی  نگاه  از  عالوی 
ناتوانی اش در تشکیل دولتی ائتالفی، چرا که عمده گروه های 
سیاسی به خوبی از سوابق او و نزدیکی برخی از اعضای 

ائتالفش با حزب بعث آگاهند.
*********

دادگاه افغانستان یک مسئول زن 
را به مجازات مرگ محکوم کرد

از صدور مجازات مرگ  افغانستان روز چهارشنبه  مقامات 
برای یک مسئول زن توسط دادگاه این کشور خبر دادند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه از اسدآباد ، این زن به اتهام قتل 

خواهر شوهر خود به مرگ متهم شده است.
به گزارش واحدمرکزی خبر، این زن ریاست امور زنان را در 
استان کونار در افغانستان بر عهده داشت. دادگاه افغانستان 
مرگ  به  قتل  در  داشتن  دست  اتهام  به  نیز  را  وی  همسر 
خواهر  که  است  کرده  اعتراف  افغان  زن  این  کرد.  محکوم 
شوهر خود را در یک مسابقه تیراندازی به قتل رسانده است 

و همسرش در این قتل دست نداشته است.

اما شواهد حاکی است که این زوج هر دو در قتل دست داشته 
اند. دادگاه افغانستان اعالم کرد تصاویری در اختیار دارد که 
نشان می دهد مقتول با دستهای بسته به مدت طوالنی مورد 

شکنجه قرار گرفته است.

هشدار شدید اللحن والدیمیر پوتین به عامالن بمب گذاري: 

ترسوها را از فاضالب 
بیرون می کشیم و 
مجازات می کنیم

 کشته شدن چهل هموطن خشم نخست وزیر روسیه را برانگیخته است 

والدیمیر پوتین پیر بازگشته است. حمالت تروریستی در مترو مسکو 
سال  خاطره  باز  پوتین  والدیمیر  روسیه  نخست وزیری  تا  شد  باعت 
را  او  بسیاری  که  پوتین  کند.  زنده  هموطنان خود  اذهان  در  را   1999
ابهتی  همان  هم  وزیر  نخست  جامه  در  می دانند  روسیه  آهنین  مرد 
ریاست  مسند  بر  زدن  تکیه  سالهای  در  که  می دهد  نشان  خود  از  را 
جمهوری از خود بروز داده بود . سخنان تند و تیز و نیش دار پوتین 
در خصوص مجازات عامالن حمالت تروریستی بیست و چهار ساعت 
گذشته مسکو، به روس ها یادآور شد که شاید دمیتری مدودف بر مسند 
ریاست جمهوری تکیه داده است اما والدیمیر پوتین با جمالت کوبنده و 

زمخت خود می تواند مو بر اندام تروریست ها راست کند.
کوبنده ای  ادبیات  چنین  این  بار  نخستین  برای  که  بود  پیش  دهه  یک 
در حادثه  اکنون کشته شدن چهل هموطن  پوتین شنیده شد،  زبان  از 
به خشم  را  کا گ ب  مامور سابق  تروریستی در مترو مسکو دوباره 
ماجرا  این  حقیقت یاب  کمیته  اعضای  با  دیدار  در  پوتین   . است  آورده 
تعارف را به کناری نهاده و گفت: می دانیم که عامالن این ماجرا پنهان 
اگر  بود  خواهد  ما  امنیتی  نیروهای  برای  بزرگ  افتخاری  اما  شده اند 
این ترسو ها را از لوله های فاضالب بیرون بکشند و در روشنایی روز 

عدالت را اجرا کنند.
پوتین وعده یافتن عامالن این حادثه را داد. حادثه ای که برخی آن را به 
شبه نظامیان قفقاز شمالی نسبت می دهند که چچن را هم شامل می شود. 
در سال 1999 نیز زنجیره ای از انفجارها در مجتمع های مسکونی در 
مسکو ، والدیمیر پوتین را بر آن داشت تا اعالم کند که به زودی عامالن 
این حادثه را از زمین محو خواهد کرد. چند روز پس از این سخنرانی 
کوبنده بود که نیروهای ارتش مسکو به منطقه ریختند و کل محدوده را 
به کنترل دولت مرکزی درآوردند. همین حرکت کافی بود تا پوتین بتواند 

رای اعتماد هموطنانش را به عنوان نخست وزیر جلب کند.

اکنون که پوتین پس از دو دوره ریاست جمهوری ، نخست وزیری را در 
اختیار دارد ، دالیل قانع کننده ای برای این خودنمایی در چنته است.افکار 
عمومی روسیه باز هم گرفتار شخصیت کاریزماتیک پوتین در مواجهه 
با این حادثه شده اما کارشناسان اعتقاد دارند که دولت برای سرکوب 
مخالفان خود از این پس از حربه تامین امنیت جان شهروندان استفاده 
خواهد کرد. روسیه در چند ماه اخیر شاهد اعتراض های دسته جمعی به 

سیاست های پوتین و مدودف بوده است .

به  وفاداران  از  برخی  که  است  ملتهب  آنچنان  روسیه  بر  حاکم  جو 
کرملین در مجلس دوما روسیه به دنبال بازگرداندن طرح اعدام برای 
 ، از ماجرای مترو و کشته شدن شهروندان  تروریست ها هستند. پس 
پرچم های روسیه در کرملین و اداره جات دولتی در سرتاسر روسیه به 
حالت نیمه افراشته درآمد. تدابیر شدید امنیتی در مسکو و دیگر شهرهای 
ادعا می کنند که  پوتین  منتقدان  . برخی  لحاظ شده است  بزرگ روسیه 
ضریب ناامنی در روسیه با پیش از روی کار آمدن پوتین تفاوتی نکرده 
است . هنوز هیچ کس مسئولیت این حمالت را بر عهده نگرفته است اما 
بسیاری انگشت اتهام خود را به سمت شورشیان قفقاز شمالی نشانه 
رفته اند. ناظران بین المللی اعتقاد دارند که پوتین و مدودف بیش از این 
نمی توانند به اوضاع نابسامان انسانی در جنوب روسیه بی تفاوت باشند 
. فقر و فساد بیش از اندازه در این منطقه شاید راهکار دیگری جز جلب 
توجه برای ساکنان قفقاز شمالی نگذاشته است . اکنون نوبت به پوتین 
رسیده که با رسیدگی به این منطقه ، به هموطنان جنوبی بفهماند که تنها 
راه برای جلب توجه ،منفجر کردن خود و تکه تکه کردن دیگران نیست. 

مذاکرات دولت تایلند با 
مخالفان متوقف شد

مخالفان سرخپوش تایلند با تاکید برلزوم برگزاری سریع انتخابات، به 
پیشنهاد نخست وزیر برای ادامه مذاکرات پاسخ منفی دادند. 

»آبهیسیت وجاجیوا«،  فرانسه،  از خبرگزاری  نقل  به  ایلنا  گزارش  به 
تایلند دوشنبه شب ضمن اعالم آمادگی برای برگزاری  نخست وزیر 
انتخابات تا پایان سال جاری ) یک سال زودتر از موعد مقرر(، مخالفان 
را به ادامه مذاکرات برای حل اختالفات و پایان بحران سیاسی در این 

کشور فراخوانده بود. 

دولت  پیشنهاد  تایلند،  دولت  مخالف  رهبران  از  پرامپان«  »جاتپورن 
موعد  در  انتخابات  برگزاری  لزوم  بر  و  رد  مذاکرات  ادامه  برای  را 

درخواستی مخالفان تاکید کرد. 

پرامپان در رد پیشنهاد نخست وزیر تصریح کرد: »پانزده روز وقت 
اعالم  آینده  ماه   9 تا  انتخابات  برگزاری  برای  اما دولت  بودیم،  داده 

آمادگی کرده است.« 
پرامپان در ادامه مذاکرات اخیر مخالفان با دولت را ناموفق و پایان 

یافته اعالم کرد. 

نخست وزیر تایلند و رهبران جنبش مخالف از یکشنبه در تالش برای 
در  مخالفان  تظاهرات  و  اعتراضات  توقف  و  سیاسی  اختالفات  رفع 

بانکوک، دو بار مناظره تلویزیونی برگزار کردند. 

مخالفان قرمز پوش دولت تایلند، نخست وزیری وجاجیوا را غیرقانونی 
دانسته و بر لزوم برکناری وی و برگزاری زودهنگام انتخابات در این 

کشور تاکید دارند.

کرزای مذاکره با شبه 
نظامیان را از سر گرفت

افغانستان،  در  اوباما  باراک  حضور  از  پس  روز  چند  درست   
رئیس جمهوری این کشور گفتگو با شبه نظامیان را آغاز کرد

ایاالت  رئیس جمهوری  اوباما  باراک  سفر  از  پس  روز  چند  تنها 
متحده به افغانستان ، حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور ، 
روند مذاکره با شبه نظامیان را از سر گرفته است . به گزارش 
آسوشییتدپرس ، حامد کرزای و نمایندگان یک گروه شبه نظامی 
مذاکرات  این  کردند.  آغاز  را  صلح  مذاکرات  اول  دور  بزرگ 
ادامه گفت  اما دو طرف وعده  توافقنامه ای نهایی در پی نداشت، 
رو  مذاکرات  اولین  اسالمی،  با حزب  مذاکرات  دادند.  را  گوها  و 
در رو میان حامد کرزای و نمایندگان یک گروه شبه نظامی بود. 
رهبری  به  اسالمی  حزب  گرفت.  صورت  کابل  در  مذاکرات  این 
گلبدین حکمتیار، نخست وزیر سابق افغانستان، گروهی کوچک تر 
از طالبان است؛ اما دست کم در چهار استان شرقی افغانستان و 

بخش هایی از شمال این کشور فعال است.
غریب الرحمان، یکی از اعضای هیات مذاکره کننده حزب اسالمی 
: هیات  این مذاکرات دو ساعت و نیمه را مثبت خوانده و افزود 
اما  می کند،  ارسال  حکمتیار  به  را  مذاکرات  نتایج  کننده  مذاکره 
این اقدام 15 تا 20 روز به طول می انجامد، زیرا حکمتیار در یک 
مخفی گاه به سر می برد. وحید عمر، سخنگوی حامد کرزای نیز 
با تایید خبر این دیدار گفت: در توافقنامه صلح 15 ماده ای حزب 
جمله  از  است  قبول  غیرقابل  که  دارد  وجود  مواردی  اسالمی، 
خروج فوری سربازان آمریکایی و خارجی. وی ادامه داد: برخی 
ارزش ها مانند قانون اساسی افغانستان، احترام به حقوق بشر و 
سایر مسائل وجود دارند که دولت و مردم افغانستان حاضربه 

معامله بر سر آنها نیستند.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان
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شما که هفته نامه پرشین را می خوانید، هیچ وقت به نظرتان رسیده که چه 
چیزهایی در آن باید کم یا زیاد شود؟ به هر حال این حق شما و وظیفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشیم. ما را در انجام وظیفه برای ادای 

حق شما با شرکت در این نظر سنجی همراهی فرمایید.
با تشکر
هفته نامه پرشین

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصیالت: ................................................................................

آدرس الکترونیکی: ..........................................................................................................................

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

1( لوگو.......................................................................................................................... 
2( روی جلد .................................................................................................................
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6( ادبیات ......................................................................................................................
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8( هنر و سینما.............................................................................................................
9( پزشکی.....................................................................................................................
10( اقتصاد ..................................................................................................................
11( سیاست .................................................................................................................
12( گردشگری ............................................................................................................
13( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
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15(  حوادث .................................................................................................................
16( خانه داری ............................................................................................................
1۷( سرگرمی ..............................................................................................................
18( آذری ....................................................................................................................
19( دیار آشنا ..............................................................................................................
20( انگلیسی .................................................................................................................
21( آگهی .....................................................................................................................
22( توزیع ....................................................................................................................
23( روابط عمومی ......................................................................................................

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

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

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

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

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX

Tel/Fax: 020 8455 4203 
ارسال نمائید

و یا از طریق تلفن : 02084554203  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکمیل نمائید.

با مراجعه به وب سایت هفته نامه پرشین میتوانید فرم را بصورت آنالین تکمیل نمائید.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

در   . است  نزدیک  بریتانیا  در  سراسری  انتخابات 
در  قدرت  حاضر  حال  در  که  کارگر  حزب  میان  این 
به  نسبت  کمتری  شانس  از  دارد  دست  در  را  بریتانیا 
براوون نخست  است.گوردون  برخوردار  محافظه کران 
فشارهای  تحت  اخیر  ماه  چند  در  بریتانیا  وزیری 
کمیته  کار  روند  طرفی  از  و  داشته  قرار  داخلی  شدید 
به  تنها  و  تنها  هم  عراق  جنگ  خصوص  در  تحقیقاتی 
2003 میالدی  . در سال  ضرر کارگر تمام شده است 
نیاز خود  به عراق دست  برای حمله  متحده  ایاالت  که 
را به سمت انگلیسی ها دراز کرد،تونی بلر در قدرت بود 
و بی مهابا بدون در نظر گرفتن تبعات حضور در چنین 
جنگی تنها و سال پس از حمله به افغانستان ، دستان 
دست  در  را  متحده  ایاالت  وقت  رئیس جمهوری  بوش 
گرفت . اکنون این گوردون براوون است که بهای این 
تونی   . می پردارد  را  لندن   - واشنگتن  دیرینه  دوستی 
بریتانیا  رهبر  کاریزماتیک ترین  را  او  بسیاری  که  بلر 
خصوص  در  تحقیقاتی  کمیته  در  حضور  با  می دانند 
ریخته  منتقدان  همه  دست  بر  را  پاکی  آب  عراق  جنگ 
و گفت: حتی اگر مطمئن بودم تسلیحات کشتار جمعی 
در اختیار صدام حسین نیست باز هم در این مسیر با 
بوش همقدم می شدم چرا که جهان در حال حاضر از 
شر دیکتاتوری به نام صدام حسین خالص شده است .

برای  بریتانیا  در  سیاسی  ماراتن  آغاز  با  همزمان 
رقابت های  عرصه  به  بلر  تونی   ، سراسری  انتخابات 
انتخاباتی انگلیس وارد شد تا در کمپین انتخاباتی تالش 
نماید با استفاده از جذابیت خود در میان رای دهندگان 

انگلیسی، به حزب کارگر کمک کند. 
سه  در  را  کارگر  حزب  انگلیس،  سابق  وزیر  نخست 
انتخابات در مقابل محافظه کاران به پیروزی رساند، اما 
هم اکنون این حزب از محبوبیت چندانی در میان مردم 
از سمت   200۷ بلر در سال  نیست.  انگلیس برخوردار 
تا راه برای نخست وزیری گوردون  خود استعفا کرد 

براون هموار کند.
در  کارگر  حزب  پیروزی  دنبال  به  براون،  گوردون 
برگزار  می  ماه  ششم  تاریخ  در  که  است  انتخاباتی 
خواهد شد. به گزارش رویترز، استفاده از تونی بلر در 
خطرناک  کارگر  حزب  برای  می تواند  انتخاباتی  کمپین 
این  با  است.  کاریزماتیک  کمپینر  یک  بلر  تونی  باشد. 
وجود بسیاری از رای دهندگان هنوز به خاطر شرکت 
انگلیس در جنگ عراق نسبت به وی خشمگین هستند. 
در نظرسنجی های صورت گرفته حزب کارگر در تعقیب 
اکثر  براساس  است.  کار  محافظه  به شانه حزب  شانه 
نظرسنجی ها، در انتخابات پارلمانی ششم می هیچ یک 

از این دو حزب نمی توانند اکثریت قاطع را کسب کنند.

ماراتن انتخاباتی در بریتانیا 
آغاز شده است

حداقل 146 نماینده مجلس 
انگلیس در انتخابات آتی 
پارلمانی شرکت نمی کنند 

آتی  انتخابات  در  انگلیس  عوام  مجلس  نماینده   146 حداقل   
آینده برگزار  تا دو ماه  باید حداکثر  این کشور که  پارلمانی 
شود، شرکت نخواهند کرد.  کناره گیری یک باره این تعداد 
نماینده مجلس انگلیس یک رکورد به شمار می رود، در حالی 
که اکثر این نمایندگان وابسته به حزب حاکم کارگر این کشور 
هستند. عالوه بر موقعیت ضعیف حزب کارگر در میان افکار 
انگلیس  پارلمان  نمایندگان  عمومی، رسوایی های اخیر مالی 
مهمترین دلیل کناره گیری آنان از انتخابات و سیاست اعالم 
شده است. پیش بینی می شود در مهلت باقی مانده تا انتخابات 
تعداد دیگری از نمایندگان فعلی مجلس عوام نیز کناره گیری 
مجلس  نماینده   95 تاکنون  کنند.  اعالم  سیاست  از  را  خود 
عوام از حزب حاکم کارگر از جمله چند تن از اعضای سابق 
کابینه، قصد خود را برای کناره گیری از پارلمان و انتخابات 
آتی اعالم کرده اند، در حالی که 35 تن از نمایندگان وابسته 
به حزب مخالف محافظه کار نیز تصمیم مشابهی گرفته اند. 
هفت نماینده وابسته به حزب لیبرال دموکرات و تعداد دیگری 

این روزها  اند  اعالم کرده  نیز  احزاب کوچکتر  نمایندگان  از 
آخرین روزهای حضورشان در پارلمان است و قصد ندارند 
انگلیس  پارلمانی  انتخابات  شوند.  نامزد  بعدی  انتخابات  در 
باید  انگلیس  عوام  مجلس  عضو  نماینده   646 گزینش  برای 
برگزار شود.  )12 خرداد(   2010 ژوئن  ماه  تا سوم  حداکثر 
اعالم  انتخابات  برگزاری  رسمی  تاریخ  هنوز  که  حالی  در 
نشده است ولی اکثر گمانه زنی ها حکایت از این دارد که این 
انتخابات به احتمال قریب به یقین در روز ششم ماه مه )16 
تعداد  بیشترین  این  از  پیش  شد.  خواهد  برگزار  اردیبهشت( 
انتخابات  در  حضور  از  که  انگلیس  عوام  مجلس  نمایندگان 
بعدی خودداری کردند، به سال 199۷ باز می گردد که طی 
آن 11۷ نماینده که اکثرا از حزب محافظه کار بودند از شرکت 
از  انتقادات  افزایش  به  با توجه  دادند.  انصراف  انتخابات  در 
سیاست های دولت کارگری انگلیس به طور خاص و همچنین 
نارضایتی مردم از سوءاستفاده های مالی نمایندگان پارلمان 
به طور عام، پیش بینی می شود که تعداد زیادی از نمایندگان 
فعلی مجلس عوام انگلیس نیز به دلیل عدم اقبال عمومی در 
انگلیس  بعدی  پارلمان  بنابراین  و  بمانند  ناکام  آتی  انتخابات 
احتماال با تغییرات گسترده ای مواجه خواهد بود. بر اساس 
حال  در  کار  محافظه  مخالف  حزب  ها  نظرسنجی  آخرین 
حاضر از نظر محبوبیت حدود شش درصد از رقیب اصلی 

خود حزب حاکم کارگر جلوتر است.
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

سرزمین خطوط لوله

میدان نبرد 
قدرت های جهان
نویسنده: کان - هالینان 

انرژی،  ذخایر  شدید  کاهش  به  نسبت  کارشناسان  هشدار  به  توجه  با 
مناطق غنی از نفت و گاز آسیا به میدان رقابت قدرت های بزرگ جهان 
تبدیل شده اند. روسیه و چین با ایجاد اتحاد و با امضای قراردادهای 
ویژه  به  میانه  آسیای  انرژی  ذخایر  صاحب  کشورهای  با  گاز  و  نفت 
کشورهای حوزه دریای خزر، در صدد دور نگه داشتن ناتو و کشورهای 
ذخایر  به  آنها  دسترسی  از  ممانعت  واقع  در  و  مناطق  این  از  اروپایی 

ارزشمند موجود در این مناطق هستند. 
وقوع دو رخداد به ظاهر غیر مرتبط در ماه گذشته، آسیای میانه را به 
یک مرحله انفجار بالقوه رسانده است: گسترش و پیشروی تجاوزکارانه 
بین  نوپا  استراتژیک  اتحاد  و  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان 
روسیه و چین. تنها چیزی که در خطر است، موقعیت کشورهایی است 

که در حال تالش برای حفظ موضع قدرتمند خود در رقابت بر سر 

ذخایر انرژی جهان هستند. 

 افزایش رقابت 
 )EIA( در اوایل تابستان امسال، سازمان مدیریت اطالعات انرژی آمریکا
داد.  نفت جهان رخ خواهد  در ذخایر  کاهشی شدید  که  کرد  بینی  پیش 
مایکل کلر کارشناس انرژی، معتقد است که »دوره نفت فراوان و ارزان 
رقابت  از  »یک دوره جدید  احتمااًل  دلیل  به همین  و  است«  اتمام  به  رو 

شدید بر سر نفت« را پیش رو خواهیم داشت. 
در اوایل جوالی،  پس از اعمال یک فشار همه جانبه از سوی واشنگتن و 
توافق واشنگتن برای افزایش مبلغ اجاره ساالنه، قرقیزستان از تصمیم 
خود مبنی بر تعطیل کردن و خاتمه دادن به فعالیت پایگاه نظامی آمریکا 
در مناس صرف نظر کرد و در واقع جای پایی محکم برای آمریکا در 

کشورهای حوزه دریای سرشار از نفت و گاز خزر فراهم آورد. 
پایگاه نظامی خود  از استقرار  اگر چه آمریکا در تالش است که هدف 
در قرقیزستان را مبارزه با گروه های تروریستی طالبان و القاعده در 
افغانستان جلوه دهد، اما جنگ آمریکا در آسیای میانه، در واقع بیشتر بر 

سر انرژی است تا »تروریسم«. 
که  اینجاست  »جالب  گوید:  می  تایمز«  »آسیا  روزنامه  از  اسکوبار  پپ 
مقامات آمریکا در اظهارات خود هرگز دو کلمه »افغانستان« و »نفت« را 
با هم در یک جمله استفاده نمی کنند و در آینده نیز به هیچ وجه شاهد 

چنین چیزی نخواهیم بود.« 
او شبکه وسیع خطوط لوله نفت و گاز که محل های تقاطعشان به میادین 
جنگ بالقوه بین قدرت های دنیا تبدیل شده است را »سرزمین خطوط 
بین  استراتژیک  به نحوی  افغانستان که  که  نامیده و معتقد است  لوله« 
خاور میانه، آسیای میانه و مناطق جنوب آسیا قرار گرفته، در مرکز این 

سرزمین قرار دارد. 
اسکوبار به درستی خاطرنشان می کند: »اینکه نقشه محل وقوع ترورها 
و نقشه محل ذخایر نفت در خاورمیانه و آسیای میانه عماًل منطبق بر 

یکدیگرند، به هیچ وجه تصادفی نیست«. 

 نقش ناتو 
اکثر مردم آمریکا و اروپا گمان می کنند که پس از حمالت یازده سپتامبر 
به برج های سازمان تجارت جهانی پنتاگون بود که افغانستان در کانون 
توجه قرار گرفت، اما به گفته اسکوبار، سه ماه پیش از وقوع این حمالت، 
به منظور بحث و گفت و گو در  ایتالیا  و  آلمان  ایران،  آمریکا،  مقامات 
مورد سرنگونی طالبان، در ژنو مالقات کرده بودند، چرا که گروه طالبان 
مانع اجرای طرح دو میلیارد دالری انتقال گاز طبیعی به وسیله خط لوله 
به طول هشت مایل از ترکمنستان به پاکستان از طریق جنوب افغانستان 

بود. 
برای  کارانه  تجاوز  اقدامی  در  ناتو  شوروی،  اتحاد  فروپاشی  از  پس 

تازه  پر کردن خأل ناشی از سقوط پیمان ورشو، بالفاصله کشورهای 
استقالل یافته را به خود ملحق کرد. 

طبق اظهار اسکوبار، یکی از اولین چپاول های ناتو در جنگ انرژی در 
آزاد سازی مردم  برای  بهانه جنگ  به  که  بالکان صورت گرفت  حوزه 
آلبانی در کوزوو در آنجا حضور پیدا کرد. مسکو و پکن تصور کردند 
آلبانی  نفتی  فعالیت شرکت  فراهم کردن شرایط  اقدام،  این  از  که هدف 
ـ مقدونیه ـ بلغارستان است تا خط لوله یک و یک دهم میلیارد دالری 
انتقال نفت دریای خزر به غرب را که ایران و روسیه را دور زده و از 
مناطقی غیر از این دو عبور خواهد کرد، بسازد. این خط لوله که تا سال 
بلغارستان،  ترکیه،  از گرجستان،  برداری خواهد رسید،  بهره  به   2011

مقدونیه و آلبانی عبور خواهد کرد. 
اسکوبار می پرسد: »چطور روسیه، چین و ایران پی نبردند که جنگ در 
کوزوو، سپس جنگ با طالبان در افغانستان )در حالی که تا قبل از آن 
آمریکا در صدد بود تا با اتحاد با همین گروه طالبان، خط لوله انتقال 
نفت را که از مسیر ایران و روسیه اجتناب می کرد، بسازد( و سرانجام 
جنگ در گرجستان که یک تقاطع حیاتی برای انتقال انرژی است، همگی 

با هدف انتقال انرژی به غرب صورت گرفته اند؟« 

 افزایش رقابت 
تاجیکستان،  و  قزاقستان  ازبکستان،  چین،  روسیه،   ،  2001 سال  در 
سازمان همکاری شانگهای )sco( را که اکنون دارای ناظرانی از ایران، 
پاکستان و هند است، تشکیل دادند. sco بر خالف ناتو، یک اتحاد نظامی 
نیز  را  ناظر  کشورهای  اگر  است.  ای  منطقه  سازمان  یک  بلکه  نیست 
جهان،  جمعیت  اعظم  قسمت   SCO آوریم،  شمار  به  سازمان  این  جزء 
بخش بزرگی از منابع انرژی آن و نیز یک بخش رو به رشد از تولیدات 

ناخالص ملی جهان را در برمی گیرد. 
البته سازمان پیمان امنیت جمعی )CSTO( که از کل اعضای SCO به 
اضافه بالروس و ارمنستان تشکیل شده است، یک اتحاد نظامی است. 
در فوریه گذشته، سازمان CSTOیک نیروی عکس العمل سریع ایجاد 
کرد که به عقیده لیاکرافنیک، متخصص روسی، »یک ابزار سریع را در 
اختیار این سازمان قرار داده است که به هیچ طرف ثالثی فرصت کوچک 
ترین دخالتی نمی دهد«. تنها طرف ثالثی که قادر به مداخله در آسیای 

میانه است، ناتوست. 

 چین به عنوان رکن اصلی 
یکم  بیست و  »بازی بزرگ« قرن  این  از خیلی جهات، چین رکن اصلی 
اقتصادی  بحران  پس  از  دیگر،  کشورهای  اکثر  از  بهتر  که  چرا  است؛ 
جهانی اخیر برآمده است. در حالی که کارشناسان اقتصادی در مبارزه 
با این بحران با شکست سختی مواجه شده اند، چینی ها با تکیه بر بازار 
داخلی بسیار عظیم خود موفق شده اند، مقداری از این رکود بکاهند. در 
نتیجه، این کشور اخیراً اقدام به واگذاری وام های کمک 

اعمال محدودیت علیه " 
ایران ایر" توسط

 اتحادیه اروپا

تصمیم  خصمانه  رویکردی  در  اروپا  اتحادیه 
هواپیمایی"  شرکت  پروازهای  برای  تا  گرفت 

ایران ایر" ، محدودیت اعمال کند . 

بر   ، سی  بی  بی  از  نقل  به  پرشین  گزارش  به 
اساس این تصمیم ، محدودیت های مورد اشاره 
بود  خواهد  فرسوده  هواپیماهای  شامل  فقط 
وارد  توانند  می  ایر  ایران  ایمن  هواپیماهای  و 

کشورهای اتحادیه اروپا شوند . 

در خطوط  سانحه  چند  وقوع  گزارش  این  بنابر 
چنین  اتخاذ  باعث  گذشته  در سال  ایران  هوایی 

تصمیمی شده است . 

البته ناظران سیاسی معتقدند این تصمیم بیشتر 
همراه  به  آمریکا   . دارد  سیاسی  بوی  و  رنگ 
تحریمها  تشدید  درصدد  اش  اروپایی  متحدان 

علیه ایران است.
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دفتر مرکزی لندن:

به دیگر کشورهای منطقه کرده است. 
میلیارد دالری  وام سه  یک  امسال  ژانویه  در  چین 
به ترکمنستان اعطا کرد و در ازای آن، سهم بزرگی 
از میدان نفتی »یوالتان اوسمان« ترکمنستان را که 
گفته می شود بزرگ ترین میدان نفتی جهان است، به 
دست آورد. وام ترکمنستان برای مسکو نیز منفعت 
شرکت  ترکمنستان  آن،  وسیله  به  که  چرا  داشت؛ 
نفتی روز نفت روسیه و نیز شرکت ترانسفنت این 
خریداری  است،  لوله  که سازنده خطوط  را  کشور 
پانزده  وام  دریافت  ازای  در  نیز  قزاقستان  کرد. 
میلیارد دالری از چین، بیست و دو درصد از سهام 

تولید نفت خود را به این کشور واگذار کرد. 
بهادر اکومار، دیپلمات اسبق هندی و مفسر کنونی 
آسیا تایمز معتقد است که مسکو و پکن پس از سال 
کنار  را  اختالفات  اکنون  درگیری،  و  کشمکش  ها 
انرژی، در  منابع  بر سر  رقابت  به جای  و  گذاشته 
حال تقویت روابطشان در جهت شرکت و حضور 

مؤثرتر در موقعیت های مهم بین المللی اند. 
در آوریل سال جاری، روسیه و چین یک قرارداد 
به امضا  پنج میلیارد دالر  به ارزش بیست و  نفتی 
نفت  از  درصد  چهار  آن،  واسطه  به  که  رساندند 
مورد نیاز چین تا سال 2034 تأمین خواهد شد. دو 
کشور اکنون در حال مذاکره برای عقد قراردادهای 

گازی هستند. 
ترکمنستان،  با  نفتی  قرارداد  یک  امضای  با  چین 
ـ  قزاقستان  ـ  لوله ترکمنستان  ایجاد خط  در صدد 
چین با هزینه بیست و شش میلیارد دالر و به طول 
تقریبی شش هزار و چهارصد کیلومتر است تا نفت 
دریای خزر را به استان گاندونگ منتقل کند. یکی از 
شرایط این قرارداد این است که ترکمنستان باید از 

طرف های ثالث )پایگاه های ناتو( اجتناب کند. 
مبالغ  پرداخت  حال  در  روسیه  حین،  همین  در 
اضافی به قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان است 
کشورها  این  گاز  ذخایر  از  را  ثالث  های  طرف  تا 

دور نگه دارد. 

سهم  خرید  برای  مذاکره  حال  در  همچنین  روسیه 
بیشتری از نفت آذربایجان است که اگر این مذاکرات 
خط  ورشکستگی  به  است  ممکن  برسد،  نتیجه  به 
لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحون که تحت کنترل غربی 
هاست، بیانجامد. آدام کاردایس، سردبیر هفته نامه 
»پراگ پست« می گوید که روسیه نهایت تالش خود 
به  میانه  آسیای  از  اروپا  داشتن  نگه  دور  برای  را 
کار بسته است و احتمااًل روسیه و چین تا کنون از 

اروپایی ها پیش افتاده اند. 

 آمریکا همچنان در بازی است 
اما واشنگتن هنوز قطع امید نکرده است. شاهد این 
دولت  های  کمک  افزایش  و  مناس  کودتای  مدعا، 

اوباما به قرقیزستان و تاجیکستان است. 
میانه،  آسیای  شطرنج  صفحه  اینکه،  کالم  خالصه 
عظیم و تعداد خانه های آن فراوان و ارقام سرمایه 

گذاری در آن بسیار کالن است. 

سرزمین خطوط لوله تنها محدود به خاور میانه و 
آسیای میانه نمی شود بلکه هر نقطه ای که در آن 
نفت و گاز جاری است، از اعماق بخارآلود دریاچه 
»اورونوکو« در ونزوئال تا اعماق اقیانوس آتالنتیک 
شمالی در نزدیکی ساحل برزیل را در بر می گیرد. 
اسکوبار معتقد است: »دستیابی به نفت و گاز، تنها 
دست  به  اصلی،  هدف  بلکه  نیستند  آمریکا  اهداف 
گرفتن کنترل منطقه است و اگر آمریکا بتواند کنترل 
دیگر  و  چین  ژاپن،  )اروپا،  رقبایش  انرژی  منابع 
کشورها که در تالش برای مستقل تر شدن هستند( 

را در اختیار گیرد، آنگاه برنده است.« 
درست است که آمریکا دارای قدرت نظامی عظیمی 
است، اما جنگ عراق و افغانستان نشان داد که دوره 
در اختیار گرفتن بازار یک کاال به وسیله سازمان 
به  دریایی،  تکاوران  فرستادن  و  کودتا  یک  دهی 
سرعت رو به اتمام است. سلطه امپراتورگونه برخی 
رفتن  بین  از  حال  در  جهان،  بر  خاص  کشورهای 
است و ملت های پیشرفته آینده، به احتمال زیاد به 
جای انگلیسی به زبان های پرتقالی، چینی و هندی 

تکلم خواهند کرد. 
دغدغه اصلی در چند دهه آینده این خواهد بود که 
چگونه باید از تبدیل شدن این رقابت بر سر انرژی، 
به نبرد نظامی بین رقبا و منجر شدن آن به رؤیای 

فاجعه بار قدرت های بزرگ جلوگیری کرد.

صندوق بین المللی 
پول خواستار افزایش 
ارزش یوان چین شد

درخواست  از  پول  المللی  بین  صندوق  رییس 
چین  یوان  ارزش  افزایش  برای  اروپا  و  آمریکا 

کامال حمایت کرد . 

به نقل از خبرگزاری فرانسه ، دومینیک استراس 
ارزش  در  تعادل  عدم  بی شک   ، کرد  تاکید  کان 
های  تعادلی  بی  به  موارد  از  برخی  در  ارز  نرخ 
دامن  المللی  بین  تجارت  و  اقتصاد  در  موجود 
تاثیر  یوان چین  ارزش  افزایش  . عدم  است  زده 
مهمی در گسترش بی عدالتی تجاری و اقتصادی 
داشته  الملل  بین  تجاری  مبادالت  عرصه  در 
کمتر  بسیار  اکنون  هم  چین  یوان  ارزش   . است 
یوان  ارزش  افزایش   . است  آن  واقعی  ارزش  از 
می تواند کمک بزرگی به برقراری تعادل و ثبات 
از  . دولت چین  باشد  اقبتصاد جهانی داشته  در 
اواسط سال 2008 میالدی تا کنون ارزش یوان 
پکن  دولت   . است  کرده  تثبیت  را  دالر  برابر  در 

بین  شدید  فشارهای  تحت  اخیر  ماههای  طی 
نظر  تجدید  و  یوان  ارزش  افزایش  برای  المللی 
در خصوص سیاستهای ارزی قرار دارد . بانک 
چین  از  خود  گزارش  ترین  تازه  در  نیز  جهانی 
یابد  افزایش  یوان  ارزش  دهد  اجازه  تا  خواست 
. بر اساس گزارش بانک جهانی ، افزایش ارزش 
یوان موجب کنترل و کاهش فشارهای تورمی در 
اقتصاد چین خواهد شد . سناتورهای آمریکایی 
تحریم  اعمال  خواستار  طرحی  اساس  بر  نیز 
تجاری  و  اقتصادی  سنگین  های  جریمه  و  ها 

 . چین شدند  بر ضد  این کشور  دولت  از سوی 
باراک اوباما رییس جمهور آمریکا نیز زیر فشار 
سیاسی شدیدی قرار دارد تا چین را برای اصالح 
سیاستهای ارزی متقاعد کند . این در حالی است 
که ون ژیابائو نخست وزیر چین تاکید کرد ، این 
خارجی  فشارهای  تسلیم  وجه  هیچ  به  کشور 
آمریکا   . شد  نخواهد  یوان  ارزش  افزایش  برای 
داخلی  اقتصادی  های  بحران  و  مشکالت  نباید 
خود را به کشورهای خارجی ارتباط دهد . ارزش 
یوان عامل مهمی در کسری تجاری آمریکا نیست 
از  ابراز نگرانی شدید  نیز ضمن  اروپا  اتحادیه   .
یوان  ارزش  تثبیت  و  چین  تجاری  سیاستهای 
خواستار دخالت سازمان تجارت جهانی در این 

مساله شده است .

شرکت فیات 5000 کارمند 
خود را اخراج خواهد کرد

 5 از  بیش  کرد  اعالم  ایتالیا  فیات  خودروسازی  شرکت 
هزار نفر از کارمندان خود را پیش از تابستان 2010 اخراج 

خواهد کرد . 
به نقل از خبرگزاری فرانسه ، شرکت فیات ایتالیا برنامه 
خاصی برای کاهش تعداد نیروی کار و افزایش سود مالی 
طی سالهای 2010 تا 2014 میالدی دارد . اخراج این تعداد 
در  فیات  کارمند  هزار   30 کل  درصد   15 معادل  کارمند 

ایتالیا خواهد بود . 

از  بخشی  خود  المللی  بین  فعالیت  گسترش  برای  فیات 
خریداری  را  آمریکا  کرایسلر  زده  بحران  شرکت  سهام 
کرده است . این شرکت قصد دارد 1500 کارمند خود در 
کارخانه شهر سیسیل و 500 کارمند را از کارخانه کاسینو 

اخراج کند . 

دارد  فیات همچنین قصد  کردند شرکت  اعالم  آگاه  منابع 
بیش از 2000 تا 2500 نفر از کارمندان خود در کارخانه 
500 کارمند در کارخانه پومیگلیانو  میرافیوری تورین و 
را اخراج کند . فیات بیش از 190 هزار کارمند در سراسر 
جهان در اختیار دارد . گروه صنعتی فیات بیش از 80 هزار 

کارمند در ایتالیا در اختیار دارد .
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به بهانه سالروز تولد خسرو شکیبایی

بازیگری که 
هنوز رفتنش باور 

کردنی نیست

هفتم فرودین ماه سالروز تولد خسرو شکیبایی بازیگر سینمای ایران است، 
که اگر امروز بین ما بود سالهای پایانی دهه 60 زندگی خود را سپری می 
کرد. حاال نزدیک به دو سال است از رفتن وی می گذرد، اما هنوز جای او 

خالی است و نبودنش بر پرده سینما حس می شود. 
این بازیگر توانا سال 1323 در تهران به دنیا آمد و تحصیالتش را در رشته 
بازیگری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان برد. او تا پیش 
از انقالب فقط در عرصه تئاتر فعالیت داشت و فعالیت حرفه ای در عرصه 

سینما را با بازی در فیلم "خط قرمز"مسعود کیمیایی آغاز کرد. 
مرحوم شکیبایی در کنار بازی در سینما، کار در مجموعه های تلویزیونی 
متعددی را در کارنامه خود دارد. وی 28 تیر 138۷ دار فانی را وداع گفت، 

و اهالی هنر را داغدار کرد. 
سینمای  برجسته  فیلمسازان  با  او  همکاری  کارنامه  که  بود  بازیگری  وی 
و  نقش آفرینی های مستقل  کنار  در  تکرار جذاب  یک  از  است  ترکیبی  ایران 
منحصربفرد. خسرو شکیبایی فرصت پیدا کرد تا سینمای ایران و عالقمندان 
به هنر بازیگری اش را مهمان 49 فیلم سینمایی کند. کارنامه ای برجسته از 
آنها  از  یکی  با  کردن  کار  امروز  شاید  که  حرفه ای  فیلمسازان  با  همکاری 

آرزوی بسیاری از بازیگران باشد. 
در این میان پرداختن به برجسته ترین این فیلمسازان که منجر به تجربه ای 
ویژه هم در بازیگری وی و هم در سینمای ایران شده، به نظر معقوالنه تر 
ادامه و تکرار همکاری آنها با شکیبایی نشان دهنده  می آید. فیلمسازانی که 
تعیین کنندگی این بازیگر در جان دادن به شخصیت ها و به نوعی مال خود 
کردن کاراکترهایی است که نمی توان آنها را با حضور بازیگری دیگر تصور 

کرد. 
جمله  از  پوراحمد  کیومرث  و  درویش  احمدرضا  مهرجویی،  داریوش 
فیلمسازان برجسته هستند که همکاری مستمر با شکیبایی داشتند و حاصل 
این همکاری در فیلم هایشان آنها را بدل به آثاری شاخص در سینمای ایران 

و کارنامه کارگردانی و بازیگری طرفین کرده است. 
مهمترین همکاریهای وی با داریوش مهرجویی است:"هامون" درسال 1368 
هشتمین حضور خسرو شکیبایی و برجسته ترین حضور سینمایی او را ثبت 
کرد. فیلمی که به مدد پرداخت خاص مهرجویی از شخصیت حمید هامون و 
انتخاب درست او، به نوعی با شکیبایی عجین شد و حضوری تازه را از این 
بازیگر ثبت کرد. نقشی که برای همیشه روزگار او را در ذهن مخاطبان سینما 
تکثیر کرد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را از هشتمین جشنواره فجر 

برایش به ارمغان آورد. 

او را  13۷0 سیزدهمین حضور شکیبایی و دومین همکاری  درسال  "بانو" 
با مهرجویی رقم زد. فیلمی که از معدود نقش آفرینی های وی فارغ از نقش 
حمید هامون است. پذیرش این نقش در موقعیتی رو به اوج که این بازیگر در 
پیش داشت، ثابت می کند که خودش نیز به دنبال شکستن کلیشه وسوسه گر 
هامون بود. نقشی که با همه مولفه های موجود از زوج شکیبایی و بیتا فرهی 

در "هامون" آشنایی زدایی کرد. 

"سارا" سال 13۷1 به فاصله یکسال بعد از "بانو" سومین همکاری این بازیگر 
و مهرجویی را شکل داد. شکیبایی در این فیلم هم یک نقش منفی مکمل را 
جان بخشید که با عبور از فیلتر وی بدل به شخصیت یک قربانی عاشق شد. 

با  او  همکاری  چهارمین  و  شکیبایی  بازی  نوزدهمین   13۷3 سال  "پری" 
مهرجویی بود که در این فیلم با حضور در قالب کاراکتر خاص اسد یکی از 

نقش های متفاوت خود را به مدد چهره پردازی خاص ثبت کرد. 

"دختر دایی گمشده" سال 13۷۷ بیست و هفتمین حضور سینمایی شکیبایی و 
پنجمین قاب مشترک او با این فیلمساز را بست. او در این فیلم که اپیزودی از 
یک سه گانه درباره جزیره کیش بود در نقش کارگردانی ظاهر شد که برای 

گرفتن یک نمای خاص از بازیگرش دچار دردسرهایی می شود. 

به فاصله یک سال بعد ششمین همکاری شکیبایی و مهرجویی را  "میکس" 
در کارنامه هر دو ثبت کرد. این فیلم از معدود آثاری است که درباره پشت 
صحنه سینمای ایران و مسائل خاص آن ساخته شده و این بازیگر نقش 
خسرو، کارگردانی را ایفا می کند که باید فیلم خود را به نمایش جشنواره 

فجر برساند. 

می  ایران  کارگردانان شاخص سینمای  با  بازیگر  این  همکاریهای  ازدیگر 
در سال 1369 یازدهمین  توان به احمد رضا درویش اشاره کرد."ابلیس" 
حضور سینمایی شکیبایی و اولین همکاری او را با درویش ثبت کرد. فیلمی 
که یک سال پس از "هامون" ساخته شد و به گونه ای اجتناب ناپذیر تأثیر 

این حضور را به همراه داشت. 

دومین  و  بازیگر سینما  این  نقش آفرینی  هفدهمین   13۷3 در سال  "کیمیا" 
قاب مشترک او را با درویش بست. او این بار نیز یک حضور متفاوت را 
بلورین سیزدهمین جشنواره فجر را  از خود ثبت کرد که برایش سیمرغ 
از حضور زوج شکیبایی  باز هم خوانشی جدید  ارمغان آورد. بعالوه  به 

/ فرهی را رقم زد. 

سینمایی  حضور  سومین  و  بیست   13۷5 سال  در  خورشید"  "سرزمین 
شکیبایی و سومین همکاری او را با درویش شکل داد. فیلمی که روزهای 
بحرانی درگیری ها در خرمشهر را محور قرار داد که همراهی چند شخصیت 

نمادین که نمایندگانی از تفکرات و دغدغه های مختلف بودند، . 

یکی دیگر از بازیهای به یادماندنی مرحوم شکیبایی در همکاری با کیومرث 
پور احمد شکل گرفت. "خواهران غریب" در سال 13۷4 به عنوان بیست و 
دومین و اولین همکاری شکیبایی را با پوراحمد ثبت کرد. فیلمی موزیکال 
با جذابیت های فاخر گیشه ای با حضور پر انرژی این بازیگر در نقش پدر 
دوقلوها و یک هنرمند آهنگساز که میان انتخاب یک زندگی جدید و مرفه یا 

بازگشت به گذشته و سازگاری با همسر سابقش سرگردان است. 

کشورهای  بین المللی  از جشنواره  را  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  فیلم  این 
غیرمتعهد پیونگ یانگ در سال 13۷۷ برای شکیبایی به ارمغان آورد. 

که  بود  فیلم های شکیبایی  آخرین  از  یکی   1385 در سال  "اتوبوس شب" 
در بیست و پنجمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و سال گذشته اکران 
عمومی شد. این فیلم دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره 

فجر و تندیس بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از یازدهمین جشن خانه 
سینما را از آن وی کرد. 

در واقع او تصویری از خود را در دوران میانسالی ثبت کرد که می تواند 
بهترین و برجسته ترین حسن ختام برای کارنامه پربار بازیگری اش محسوب 

شود. 
همکاری با مسعود کیمیایی یکی دیگر از شاهکارهای سینمایی این بازیگر 
سینمایی  حضور  اولین   1360 سال  در  قرمز"  "خط  شود.  می  محسوب 
از  برگرفته  فیلمی  زد.  رقم  کیمیایی  با  را  او  همکاری  نخستین  و  شکیبایی 
نمایشنامه "شب سمور" بهرام بیضایی که البته شکیبایی در کنار سعید راد 
و فریماه فرجامی در آن نقش آفرینی کرد و اولین تجربه خود را از نقطه ای 

برجسته در سینمای ایران آغاز کرد. 

"حکم" در سال 1384 سی و هشتمین نقش آفرینی وی و دومین قاب مشترک 
در موقعیتی  را  نام  دو  این  دوباره  تالقی  که  فیلمی  را بست.  کیمیایی  و  او 
متفاوت ثبت کرد. این بار خسرو شکیبایی بازیگری برجسته و تعیین کننده 
در سینمای ایران بود که بسیاری از نقش ها پیشاپیش برای حضور او نوشته 
می شد. کیمیایی توانست این بار حضوری خاص و تازه را از وی طلب کند 

و جوابی درخور هم بگیرد. 

بازیگر و  این  نقش آفرینی  بعد چهل و سومین  فاصله یک سال  به  "رئیس" 
آخرین همکاری اش با کیمیایی را ثبت کرد. شکیبایی در این فیلم با حضور 
در یک نقش فرعی که حضور و تأثیرگذاری محدود در فیلم دارد، که یکی از 

انتخاب های عجیب خود را انجام داد. 

سیروس الوند نیز از جمله کارگردانانی است که در چند فیلم از حضور این 
 13۷0 سال  در  همیشه"  برای  "یکبار  است.  کرده  استفاده  برجسته  بازیگر 
دوازدهمین حضور شکیبایی و نخستین همکاری او را با الوند رقم زد. فیلمی 
که می توان آن را دومین نقطه اوج بازیگری وی پس از "هامون" دانست که 
از جهت شخصیت پردازی، حضور و نقش آفرینی در مسیری مجزا از آن 

نقش حرکت کرد. 

در سال 1380 سی امین نقش آفرینی وی و آخرین همکاری اش را  "مزاحم" 
با این کارگردان سینمای بدنه ثبت کرد. شکیبایی دراین فیلم با حضور در 
نقشی مستندگون به نوعی بخشی از مسائل و مشکالت کاراکتر خود را به 

نمایش گذاشت. 

در  نیز  را  جیرانی  فریدون  با  کار  همچنین  ایران  توانا سینمای  بازیگر  این 
چهارمین  و  سی   1383 سال  در  فصل"  "ساالد  دارد.  خود  کاری  کارنامه 
حضور شکیبایی و اولین همکاری او را با جیرانی شکل داد. یکی از نقش های 
خاص و متفاوت وی که ظاهرش تغییرناپذیرش را به هم ریخت. این نقش 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را از بیست و سومین جشنواره 

فجر برایش به ارمغان آورد. 

"ستاره بود" در سال 1384 سی و نهمین نقش آفرینی وی و آخرین همکاری 
در  توانست  فیلم  این  در  کرد. شکیبایی  ثبت  کارنامه  اش  در  را  جیرانی  با 
موقعیتی قرار بگیرد که به نوعی ایده آل بسیاری از بازیگران است. فیلمی با 
چند شخصیت محدود در لوکیشنی محدود که امکان مانور دادن بیشتر را بر 

توانایی های تئاتری وی ایجاد می کرد. 

همکاری با ناصر تقوایی کارگردان پیشکسوت سینمای ایران نیز از بازیهای 
 1380 در سال  "کاغذ بی خط"  بازیگر محسوب می شود.  این  یادماندنی  به 
تقوایی  با ناصر  تنها همکاری وی  فیلم شکیبایی و  به عنوان سی و یکمین 
ثبت شد. وی در این فیلم در نقش مردی عادی و امروزی به نام جهان قرار 
گرفت که در عین روشنفکرنمایی مرد ایرانی، تاب آزاداندیشی و حضوری 
متفاوت از همسرش را نمی آورد و به شیوه خاص خود شرایط را برایش 

بغرنج تر می کند. 

همکاری رسول صدرعاملی از جمله آخرین نقش های سینمایی وی محسوب 
می شود. "شب" در سال 1386 یکی از آخرین نقش آفرینی های وی در سینما 
و تنها همکاری اش با صدرعاملی را به همراه داشت. این فیلم که در جشنواره 

بیست و ششم فجر به نمایش درآمد. 

همکاری با مهدی کرمپور در "چه کسی امیر را کشت؟" از جمله نقش های 
منحصربفرد وی است. این فیلم در سال 1384 ساخته شد که سی و نهمین 
ثبت  سینما  جوان  کارگردان  این  با  را  همکاری اش  تنها  و  وی  نقش آفرینی 
کرد. فیلمی متفاوت که با ساختاری خاص حضوری شاخص و برجسته از 
بازیگران متعدد و حرفه ای را طلب می کرد که از مهمترین آنها شکیبایی بود. 

"دست های خالی" نیز عنوان فیلمی است که وی در آن با ابوالقاسم طالبی 
همکاری کرد . او این بار با قرار گرفتن در نقش یک آزاده جانباز سومین 
تجربه خاص خود را در این گونه سینمایی پس از "کیمیا" و "اتوبوس شب" 
انجام داد که به حق هر سه فارغ از کلیشه های رایج در فیلم های دفاع مقدسی 

بودند. 
البته وی قرار بود در مجموعه تلویزیونی "به کجا چنین شتابان" ساخته این 
کارگردان که هم اکنون از تلویزیون در حال پخش است نیز بازی کند که 

متاسفانه این امر به دلیل فوت زودهنگام وی محقق نشد. 
چون،  هایی  فیلم  به  توان  می  سینمای  عرصه  در  وی  بازیهای  دیگر  از 
"دادشاه"، "رابطه"، "شکار"، "عبور از غبار"، "بلوف"، "عاشقانه"، "سایه به 
"حیران"،  "دلشکسته"،  "صبحانه ای برای دو نفر"، دوشیزه باران"،  سایه"، 

"نسکافه داغ داغ"، "دایناسور" و ... اشاره کرد. 
"روزی  چون  مخاطبی  پر  تلویزیونی  های  مجموعه  در  وی  همچنین 

روزگاری"، "خانه سبز" و... به ایفای نقش پرداخته است. 
خسرو شکیبایی صبح روز جمعه 28 تیرماه 138۷بر اثر ایست قلبی در سن 

64 سالگی چشم از جهان فروبست. نام و یادش گرامی ...
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برای حفظ و تداوم انتشار هفته 
نامه پرشین ما را به مشاغل و  
آگهی دهندگان معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های 

این نشریه از سوی آگهی 
دهندگان معتبر و حامی فرهنگ 

ایرانی  تامین می شود .

 

بازیگران فیلم جدید 
وودی آلن مشخص شدند

جدید  فیلم  در  بازی  برای  مک آدامز  ریچل  و  کوتیار  ماریون   
کارگردان صاحبنام آمریکایی مذاکرات نهایی را انجام می دهند.

در  امسال  تابستان  آلن  وودی  بی نام  فعال  پروژه  فیلمبرداری   
فرانسه انجام می شود.

ریچل  و   )»9« و  صورتی«  رنگ  به  )»زندگی  کوتیار  ماریون 
مک آدامز )»شرلوک هلمز«( قرار است در فیلم جدید آلن بازی کنند.

از  و  قطعی شده  فیلم  این  در  ویلسن  اوون  این حضور  از  پیش 
کارال برونی - سارکوزی، بانوی اول فرانسه نیز به عنوان دیگر 
بازیگر این پروژه یاد می شود، هرچند این خبر هنوز تایید نشده 

است.
تاریخی  کلید می خورد، بخشی  اوایل ژوئیه  که  آلن  پروژه جدید 
2006 در  بخشی معاصر است. او قصد داشت این فیلم را سال 
پاریس فیلمبرداری کند، اما به خاطر هزینه های زیاد این شهر قید 

تولید آن را زد.

پس از آن شرکت گراویر پروداکشنز متعلق به آلن با مدیاپرو در 
بارسلونا قراردادی بست که برابر با آن شرکت اسپانیایی هزینه 

ساخت سه فیلم او را تامین می کند.

آشنا می شوی«  قدبلند  غریبه سبزه  یک  »با  فیلم  با  داد  قرار  این 
از  یکی  مدیاپرو  فیلم است.  آلن دومین  پروژه جدید  آغاز شد و 

تهیه کنندگان فیلم سال 2006 »ویکی کریستینا بارسلونا« بود.

و  پینتو  فریدا  هاپکینز،  آنتونی  برولین،  جاش  باندراس،  آنتونیو 
نائومی واتس در »با یک غریبه سبزه قدبلند آشنا می شوی« بازی 
فیلم  این  می شود  گفته  می شود.  اکران  امسال  پاییز  که  می کنند 
پیکچرز  اما سونی  نمایش درمی آید،  به  امسال  در جشنواره کن 

کلسیکس هنوز این خبر را تایید نکرده است.

آلن ۷5 ساله در 19۷8 برای فیلم »آنی هال« برنده جوایز اسکار 
بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد و در 198۷ 
نیز با »هانا و خواهرانش« اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را 

دریافت کرد.

ورایتی / 30 مارس

آنجلینا جولی »بدجنس« می شود
کمپانی  روایت  جدیدترین  در 
داستان  از  دیسنی  والت 
جولی  آنجلینا  خفته«،  »زیبای 
بابای  زن  شخصیت  جای  به 

بدجنس فیلم حرف می زند.

نامه پرشین،  به گزارش هفته 
روایت  »بدجنس«  انیمیشن 
از  زیبای  پست مدرن دیزنی 
است  قرار  که  است  خفته 
زن  جای  به  جولی  آنجلینا 
بابای شریر و بدجنس زیبای 
خفته با آن لباس نوک تیزش 

حرف بزند. 
نام تیم برتن نیز به عنوان کسی که چشمش به دنبال این پروژه بوده 

در خبرهای ماه ژانویه آمده بود. 
همچنین چند روز قبل هم نام لیندا ولورتن ) فیلمنامه نویس »آلیس در 
این  فیلمنامه  کارول  لوئیس  داستان  اساس  بر  که  عجایب«  سرزمین 
تایید  مورد  »بدجنس«  فیلمنامه نویس  عنوان  به  است(  نوشته  را  فیلم 
قرار گرفت. در فیلمنامه جدید ملکه بدجنس مرکز فیلم است و در واقع 

داستانی آشنا از زاویه دیدی نا آشنا روایت  شود. 
امضا شدن  که  می رسد  نظر  به  و  نشده  امضا  قراردادی  هیچ  هنوز 

قرارداد آنجلینا جولی به قرارداد تیم برتون منوط باشد. 
تاریک«  »سایه  نظیر  پروژه هایی  روی  بر  کار  برتون  دیگر  از سوی 
و »خانواده آدامز« را در آینده نزدیک در برنامه کاری خود دارد و 
احتمال این که او بخواهد بالفاصله کار دیگری که بر روی کاغذ کم و 
بیش شبیه »آلیس در سرزمین عجایب« است را شروع کند کم است. 

لس آنجلس تایمز / 28 مارس
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یک سوم کودکان جهان 
ناسالم زندگی می کنند

هزار   ۷0 از  بیش  روی  که  تحقیقاتی  اساس  بر   
است  گرفته  صورت  جهان  کشور   34 در  کودک 
مشخص شد تقریبا یک سوم کودکان بیش از سه 
ساعت در روز را صرف تماشای تلوزیون و بازی 

کردن با کامپیوتر می کنند.
هزار   ۷0 از  بیش  روی  که  تحقیقاتی  اساس  بر 
است  گرفته  صورت  جهان  کشور   34 در  کودک 
مشخص شد تقریبا یک سوم کودکان بیش از سه 
ساعت در روز را صرف تماشای تلوزیون و بازی 

کردن با کامپیوتر می کنند.
محققان متوجه شدند بسیاری از کودکان به اندازه کافی 
تحرک بدنی ندارند و نکته جالب این است که این موضوع 

در کشورهای ثروتمند و فقیر تفاوت چندانی ندارد.
باره  این  در  جهانی  بهداشت  سازمان  از  گاتولد  رجینا 
گفت : از لحاظ تحرک بدنی هیچ تفاوتی بین کشورهای 
کنند  تصور  بعضی  ندارد.شاید  وجود  فقیر  و  ثروتمند 
تحرک  می کنند  زندگی  فقیر  در کشورهای  که  کودکانی 

بدنی بیش تری دارند اما این موضوع درست نیست.
این تحقیقات که نتایج آن در نشریه مربوط به امراض 
 845 و  هزار   ۷2 روی  است  رسیده  چاپ  به  کودکان 
نوجوان بین 13 تا 15 سال از شمال و جنوب آمریکا ، 
آسیا ، اروپا و خاورمیانه انجام شده است.این تحقیقات 
از سال 2003 آغاز شده و در سال 200۷ نیز به پایان 

رسیده است.
کارشناسان معتقدند کودکان باید حداقل یک ساعت در 
حداقل  تا  کنند  هفته ورزش  در  روز   5 مدت  به  و  روز 

تحرک بدنی مورد نیاز بدن را داشته باشند.
را  تر  بیش  یا  ساعت  سه  که  کودکانی  ترتیب  این  به 
یا  کامپیوتر  با  کردن  بازی   ، تلوزیون  تماشای  صرف 
چت کردن می کنند و دیگر اوقات خود را در مدرسه یا با 
انجام تکالیف خود سپری می کنند جزو دسته بی تحرک 

طبقه بندی می شوند.
در این مطالعات مشخص شد فقط یک چهارم پسرها و 
15 درصد دخترها به میزان کافی ورزش می کنند که این 

موضوع بسیار نگران کننده است.
شیوه  دخترها  درصد   30 و  پسرها  چهارم  یک  تقریبا 
زندگی بی تحرک دارند و اصال به میزان کافی ورزش 
تحرک  میزان  جهان  کشورهای  همه  در  نمی کنند.تقریبا 

دخترها از پسرها کم تر است.
گاتولد در این باره گفت : این تحقیقات به بررسی دالیل 
نپرداخته است  بی تحرکی کودکان در کشورهای جهان 
اما می توان زندگی شهرنشینی و دسترسی به تلوزیون 

و خودرو را از مهم ترین دالیل این امر دانست.
ورزشی  کالس های  برگزاری  با  بتوانند  مدارس  شاید 
این  از  اندکی  ورزش  فواید  از  کودکان  کردن  آگاه  و 
بحران را کاهش دهند.هم چنین اضافه کردن مسیرهای 
به  می تواند  پیاده  عابر  و  دوچرخه سواری  مخصوص 
کمک  خودروها  گذاشتن  کنار  برای  انگیزه  رفتن  باالتر 
کند.این تحقیقات نشان می دهد ما در مورد تحرک بدنی 
کودکان مدرسه ای در سراسر جهان با مشکالت بسیار 
بزرگی روبه رو هستیم و در صورتی که در این مورد 
اقدامی صورت نگیرد در آینده درصد زیادی از جمعیت 

کشورها دچار بیماری های گوناگون خواهند شد.
رویترز ، 29 مارس

در " ساعت زمین " چراغ ها در 4 
هزار شهر جهان خاموش شدند

جهان  شهر   120 معروف  نقاط  مراسم  این  در 
خاموش شدند تا در یک اقدام نمادین نگرانی های 

زیست محیطی را به گوش جهانیان برسانند.

زمین"  "ساعت  برگزاری  سالگرد  چهارمین  در 
ومعروف  برجسته  نقاط  و  اداری  ساختمان های 
تا  رفتند  فرو  خاموشی  در  جهان  شهر   120 در 
اقدام نمادین نگرانی های زیست محیطی  در یک 
برسانند.این مراسم توسط  به گوش جهانیان  را 
شده  داده  ترتیب  وحش  حیات  جهانی  صندوق 

است.
به این ترتیب مردم 4 هزار شهر در بیش از 120 کشور 
جهان برای کاهش مصرف انرژی در ساعت 8:30 بعد از 
ظهر به وقت محلی خودشان چراغ ها را خاموش کردند.

دانینگ  ، خیابان  باکنینگهام  بریتانیا چراغهای قصر  در 
این کشور  و ساعت بیگ بن و دیگر مکانهای برجسته 

خاموش شد.
این رویداد در جزایر دورافتاده چاتمن در نیوزیلند که 
اولین مکانی بود که به ساعت 8:30 بعد از ظهر می رسید 

آغاز شد.
در شهرهای دیگر جهان مانند ساختمان ایمپایر استیت 
در نیویورک، خانه اپرای سیدنی و برج تافل پاریس نیز 
این خاموشی ها با هدف کاهش مصرف انرژی و مبارزه 

با تغییرات آب و هوایی صورت گرفت.
دیوید ناسبام مدیر اجرایی صندوق جهانی حیات وحش 
در انگلستان گفت : این اثباتی بر این مدعاست که نگرانی 
در سطح جهان  بسیار  هوایی  و  آب  تغییرات  مورد  در 
پشتیبان  جهان  مردم  از  بسیاری  و  است  توجه  مورد 
تالش همگانی برای کاهش اثرات نا مطلوب روی محیط 

زیست هستند.

صندوق جهانی حیات وحش از رهبران جهان می خواهد 

و  کنند  گوش  جهان  در سراسر  تن  ها  میلیون  پیام  به 
در حرکتی که سال گذشته در کپنهاگ آغاز شد شرکت 
جهانی  تغییرات  برای  المللی  بین  توافق  یک  به  و  کرده 

دست پیدا کنند.

را  حرکت  این  نیز  مون  کی  بان  ملل  سازمان  کل  دبیر 
بسیار امیدبخش دانست.

:با خاموش کردن چراغ های غیر  باره گفت  این  در  او 
ضروری برای مدت یک ساعت در سطح جهان ، مردم 
وارد حرکت نمادینی می شوند که نشان می دهد تغییرات 
الزم باید به سرعت صورت بگیرد.همان طور که مردم 
جهان چراغ ها را از قاره ای به قاره دیگر خاموش می 
بسیار  طبیعی  های  که سرمایه  کردند  می  اعالم  کردند 
برای  باید  پذیر هستند و  حیاتی و در عین حال آسیب 
حفاظت از آن در آینده تالش های بیشتری صورت گیرد.

حیات  جهانی  صندوق  کارمندان  از  یکی  ریدلی  اندی 
وحش که در سال 200۷ ایده ساعت زمین را مطرح کرد 
در این باره گفت : چیزی که ما به دنبال آن هستیم این 
است که کشورهای جهان به یک توافق بین المللی برسند 
و میزان تولید گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند.

این حرکت  بار در  امسال کشور چین هم برای دومین 
نمادین شرکت کرد.

تلگراف ، 2۷ مارس

آیا شما هم جزو 2.5 درصدی هستید که می توانند 
در حین رانندگی با موبایل صحبت کنند؟

تحقیقات نشان می دهد فقط درصد بسیار پایینی از جمعیت جهان می توانند در حالی 
که با تلفن همراه خود صحبت می کنند رانندگی کرده و هیچ تغییری در عملکرد آن 

ها به وجود نیاید.
در یک تحقیق جدید ، روانشناسان مطالعه ای را روی گروهی از داوطلبان انجام دادند 
تا توانایی آن ها را در انجام دو کار به صورت همزمان بررسی کنند.این افراد باید در 
حالی که با تلفن همراه خود صحبت می کنند با یک برنامه شبیه ساز اقدام به رانندگی 

کرده و در عملکرد و دقت رانندگی آن ها هیچ تغییری به وجود نیاید.
جیمز واتسون یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی از دانشگاه یوتا در این باره گفت : 
فقط 2.5 درصد از مردم می توانند به طور همزمان این دو کار را انجام دهند و هیچ 

تغییری در عملکرد و دقتشان به وجود نیاید.
او در ادامه گفت : شاید در ابتدا بسیاری تصور کنند تعداد افرادی که قادر به انجام این 
دو کار به صورت همزمان هستند بیش تر از این میزان هستند ، اما باید گفت فقط تعداد 

بسیار معدودی هستند که می توانند به درستی از عهده این وظیفه بربیایند.
شاید شما هم تصور می کنید که یکی از این افراد هستید اما احتمال این موضوع بسیار 
پایین است.در حقیقت احتمال آن برابر با آن است که شما پنج بار سکه ای را پرتاب 
کنید و هر بار سکه بر روی یک سمت خود فرود بیاید.یعنی شما بتوانید 5 بار پیاپی 

شیر یا خط بیاورید.
در این مطالعات محققان عملکرد 200 نفر را در هنگام رانندگی کردن بررسی کردند.

سپس در مرحله دوم یک فعالیت دیگر مانند صحبت کردن با تلفن همراه که شامل به 
خاطرسپاری کلمات و محاسبات ریاضی بود به رانندگی اضافه کردند.

سپس عملکرد رانندگان در چهار مورد شامل زمان واکنش برای ترمز کردن ، اندازه 
گیری و رعایت فاصله ها ، حافظه و عملیات ریاضی مورد بررسی قرار گرفت.

از شرکت کنندگان در زمان صحبت  انتظار می رفت کارایی بسیاری  همان طور که 
کردن با تلفن همراه کاهش پیدا کرد.

حفظ  برای  توانایی  و  کرده  پیدا  افزایش  درصد   20 کردن  ترمز  زمان  مثال  برای 
فاصله ها 30 درصد کاهش پیدا کرد.توانایی برای به خاطر سپاری کلمات 11 درصد 

و توانایی حل مسائل ریاضی نیز 3 درصد کم شد.
هستند هیچ تغییری در این موارد در آن ها  اگرچه افرادی که موسوم به "چندکاره" 

دیده نشد و حتی قدرت حافظه آن ها نیز 3 درصد بهبود پیدا کرد.
تفاوت های  افراد  این  مورد  در   : گفت  باره  این  در  یوتا  دانشگاه  از  استرایر  دیوید 
خاصی وجود دارد.شاید این افراد که تعدادشان نیز بسیار کم است دارای تفاوت های 

خاصی در مغزشان هستند و یا تفاوت های ژنتیکی با دیگران دارند.

الیو ساینس ، 29 مارس

53 درصد زوج های ایتالیایی به دلیل فقر 
اقتصادی از فرزند دار شدن جلوگیری می کنند 
 53 درصد از زوج های ایتالیایی به دلیل فقر اقتصادی از داشتن فرزند صرف نظر 
می کنند و این موضوع موجب شده تا جمعیت این کشور به سوی کهنسالی شتاب 

بیشتری بگیرد. 
های  زوج  از  درصد   53 که  کرد  اعالم   “  Cisf خانواده”  مطالعات  المللی  بین  مرکز 
ایتالیایی بدالیل اقتصادی از داشتن فرزند صرفنظر کرده و 35 درصد از خانواده ها 
که دارای فرزند هستند مجبور به صرفه جویی کردن برای رسیدن به پایان ماه می 

شوند. 
این مرکز بین المللی با اشاره به اینکه وجود بحران اقتصادی و کمبود سیاست های 
حمایت از خانواده نیز فشار بیشتری به خانواده های ایتالیای وارد کرده است ، افزود: 
با توجه به باال بودن هزینه فرزند داری برای خانواده ها در ایتالیا، مردم این کشور 
از داشتن فرزند صرفنظر می کنند چرا که هر فرزند برابر یک سوم از درآمد خانواده 

هزینه دارد. 
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مرکز بین المللی مطالعات خانواده” Cisf “ درادامه این گزارش 
دیگر  ها  خانواده  در  فرزند  نوشت:  خود  محققان  از  نقل  به 
یک برکت بشمار نمی رود، بلکه یک کاالی مصرفی محسوب 
می شود؛ بنابراین هزینه داشتن آن همانند سایر کاالها مانند 
خودرو و یا منزل دوم محسوب می شود و ازاین روست که 

خانواده ها از فرزند دار شدن منصرف می شوند. 

هزار   4 برروی  مختلف  تحقیقات  انجام  از  پس  مرکز  این 
خانواده به عنوان نمونه مردمی در سراسر ایتالیا اعالم کرد که 
21 درصد خانواده ها تنها دارای یک فرزند ، حدود 20 درصد 
دهم   ۷ فقط  و  فرزند   3 دارای  4/4 درصد   ، فرزند  دو  دارای 
درصد از خانواده ها دارای 4 فرزند و یا بیشتر از آن هستند. 
بیش از 30 سال است که زاد و ولد در ایتالیا روندی نزولی 
طی می کند و محققان مرکز بین المللی مطالعات خانواده، این 

وضعیت را بسیار ناگوار توصیف کرده اند. 

این تحقیقات همچنین موید آن است که کمبود منابع اقتصادی 
تاثیر به سزایی در تصمیم گیری حدود 20 درصد از خانواده 
ها برای فرزند دارشدن دارد و کمبود وقت نیز برروی تصمیم 
حدود 9 درصد و دالیل خصوصی نیز برروی تصمیم حدود 

60 درصد خانواده تاثیر دارد. 
ایتالیا یکی از پیرترین کشورهای جهان محسوب می شود و 
و  فزاینده  روندی  اخیر  سالهای  در  ویژه  به  سالمندان  شمار 

شمار جوانان روندی نزولی به خود گرفته است.

مردی تصمیم دارد رکورد 
زندگی کردن با مارهای سمی 

را بشکند
 یک نجار انگلیسی تصمیم دارد با زندگی کردن به مدت 
4 ماه در یک اتاق با مارهای سمی نام خود را در کتاب 
رکوردهای جهان ثبت کند.بعضی ازاین مارها ، سمیترین 

حیوانات از نوع خود در جهان هستند.

دیوید جونز 44 ساله قرار است به زودی به شهر ژوهانسبورگ 

در آفریقا سفر کند تا اتاقی را که قرار است او با 40 مار دیگر 
در آن زندگی کنند را ببیند.

هم اتاقی های او شامل انواع مختلفی از مارهای کبری و دیگر 
مارهای بسیار سمی آفریقا هستند.

قرار است این رکورد شکنی در تاریخ 24 آوریل آغاز شده و 
به مدت 121 روز به طول بینجامد.رکورد فعلی زندگی با مارها 
در اختیار مارتین اسمیت است که 113 روز با مارها زندگی 

کرد بدون آن که توسط آن ها گزیده شود.

اولین  ترسد  می  مارها  از  به شدت  همسرش  که  جونز  آقای 
بار در سال 2009 سعی کرد این رکورد را بشکند اما توسط 
یک مار گزیده شد و با خوش شانسی از قطع عضو قسمتی از 

پایش نجات پیدا کرد.
او در این باره می گوید: من همیشه به مارها عالقه داشتم و 
در  متفاوتی  کار  تا  است  آن رسیده  زمان  اکنون  فکر می کنم 
زندگی خود انجام دهم.من مجبورم برای انجام این کار 4 ماه 
مارها  کنار  در  و  کنم  ترک  را  خانواده خود  و  پسر   ، همسر 

زندگی کنم که ممکن است باز هم مرا روانه بیمارستان کنند.

 بی بی سی / 30 مارس

انگلیسی ها؛ بیمارترین مردم دنیا
 وزارت بهداشت انگلیس اذعان کرد:مردم این کشور بیش از 

هر ملت دیگری بیمار می شوند و دارو مصرف می کنند. 
خود  گزارش  در  انگلیس  بهداشت  وزارت  جهان،  گزارش  به 
اعالم کرد: هر شهروند انگلیسی ساالنه بیش از شانزده بار به 
پزشک مراجعه و نسخه دریافت می کند که این تعداد دو برابر 

20 سال پیش است. 

بخش خدمات ملی وزارت بهداشت انگلیس اعالم کرده است؛ 
فقط در سال 2006 روزانه 22 میلیون و 900 هزار دالر برای 
 60 پرداخته است که  انگلیسی ها  تامین داروی نسخ دارویی 
این کشور  از میزان هزینه های درمانی عمومی  درصد بیش 

در یک دهه گذشته است.
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خانواده پرنسس دایانا دو اثر 
هنری را به حراج می گذارد

خانواده پرنسس دایانا تابلویی اثر پیتر پل روبن، نقاش برجسته اهل فالندر و 
تابلوی از گوئرچینو را به حراج می گذارد.

 مجموع قیمت این دو تابلو 30 میلیون دالر تخمین زده شده است و قرار است 
سود حاصله از این حراجی صرف بازسازی ملک آلتروپ شود.

دایانا که همسر شاهزاده چارلز بود در سال 199۷ در پاریس در حادثه رانندگی 
کشته شد.

تابلو حاضر بخشی از مجموعه ای است که آثار برجسته آن شامل نقاشی ها، 
هفدهم  قرن  استاد  گوئرچینو  یا  روبن  اثر  کالسکه هایی  و  چینی آالت  مبلمان، 

است.
تابلو روبن با نام »فرمانده ی آماده نبرد« در سال 1613 یا 1614 کشیده شده 
است و تخمین زده می شود بین 12 تا 18 میلیون دالر به فروش برسد. فرمانده 
برخی  و  است  شده  خیره  بیننده  به  که  انبوه  ریش  با  است  مردی  تابلو  این 

می گویند این فرد پادشاه چارلز پنجم است. 
در  دایانا  پرنسس  ملک خانوادگی  در  که  است  200 سال  از  بیش  نقاشی  این 

آلتروپ نگهداری می شود.
ریچارد نایت، رییس بین المللی بخش استادان کهن و هنر قرن نوزدهم حراجی 
کریستی درمورد این نقاشی گفت: »این تابلو اثری باشکوه و یکی از مهم ترین 
آثار روبن است که دراختیار مجموعه داری خصوصی در بریتانیا بوده است. 
این اثر شایستگی قرارگرفتن در موزه های معتبر را دارد و توجه همه را در دنیا 

به خود جلب می کند.« 
در سال 2002 اثری دیگری از روبن در حراجی سوتبی در لندن به قیمت 49.5 
رکورد  و  است  بیگناهان«  عام  »قتل  اثر  این  نام  رفت.  فروش  به  پوند  میلیون 

باالترین قیمت برای اثری از استادان کهن را شکست. 
تابلو  می رساند  فروش  به  خود  مجموعه  از  اسپنسر  خانواده  که  دیگری  اثر 
»پادشاه دیوید« است که اکنون بر دیوار »اتاق برزگان« در اسپنسرهاوس در 

لندن خودنمایی می کند. این تابلو اثر گوئرچینو نقاش باروک است.
تخمین می زنند این تابلو در حراجی کریستی در شش ژوئیه در لندن بین پنج تا 

هشت میلیون پوند به فروش برسد. 
ملک آلتروپ در حال بازسازی است و این کار 10 میلیون پوند هزینه می برد به 
همین دلیل مالکان آن تصمیم گرفته اند برخی از آثار مجموعه اشان را به فروش 

برسانند، البته نه آثار مهم مجموعه را.
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برج المپیک لندن را 
انیش کاپور می سازد

سازه مارپیچی که آنیش کوپر، برنده جایزه ترنر، طراحی 
کرده است، به عنوان بنای یادبود بازی های المپیک لندن در 

سال 2012 انتخاب شد.

در  دارد  نام  آرسلورمیتال  حلقه  که  متری   115 بنای  این 
پارک المپیک لندن قرار خواهد گرفت.

هزار   100 و  میلیون   19 آن  ساخت  که  برج  اولیه  طرح 
پوند هزینه دارد هر 5 حلقه المپیک را نشان می دهد و به 

بازدیدکنندگان نمای 360 درجه ای از شهر لندن می دهد.

 11 چهارشنبه  امروز  لندن،  شهردار  جانسون،  بوریس 
فروردین )31 مارس( از این طرح پرده برداری کرد.

این  ام  شده  دعوت  که  مفتخرم  بسیار  "من  گفت  کاپور 

سفارش را انجام بدهم."

عموم  که  شدم  طرح  این  مجذوب  دلیل  این  به  خودم  "من 
مردم را به طور نزدیک و شخصی با خودش درگیر می کند. 
این سفارش، فرصتی است که یک بار در زندگی برای آدم 

پیش می آید."

طراح  بالموند،  سسیل  با  برج  این  ساخت  در  کاپور  آنیش 
شاخص شرکت مهندسی آروپ همکاری خواهد کرد.

عظیم  بنای  "چندین  در  بالموند  گویند  می  ریزها  برنامه 
معاصر در جهان"، از جمله ساختمان دوربین مدار بسته در 

چین، و گالری سرپنتاین، کار کرده است.

آقای جانسون گفت " هدف ما این است که تا سال ها بعد از 
پایان بازی های المپیک، اثر منحصر به فردی در شرق لندن 

داشته باشیم که در تمام دنیا شناخته شده باشد."
سازمان  و  پوند  میلیون   3 آرسلورمیتال  فوالد  شرکت 
توسعه لندن 16 میلیون پوند از بودجه ساخت این سازه را 

تامین خواهند کرد.
بی بی سی 

پدر موسیقی جاز آلمان درگذشت
پیتر هربلزهیمر، نوازنده و رهبر گروه موسیقی »ریتم 
کابینیشن اند برس« که به گسترش موسیقی جاز در 

آلمان کمک شایانی کرد در ۷4 سالگی درگذشت.
پایه گذاری   1969 در سال  را  گروه  این  هربلزهیمر   
آلمان  موسیقی  شورای  رییس  اورتمان،  کرد.پیتر 
تلگرام سرویس«  با خبرگزاری »جرمن  در گفت وگو 

اعالم کرد هربلزهیمر پس از تحمل یک بیماری طوالنی مدت روز شنبه در کلن 
فوت کرد.

این آهنگساز برجسته متولد سال 1935 در بخارست رومانی بود و در سال 
به  از دو سال  آلمان مهاجرت کرد و پس  به  این کشور کمونیستی  از   1951
195۷ که دوباره به آلمان بازگشت به عنوان نوازنده  آمریکا رفت و تا سال 

گیتار در این کشور فعالیت می کرد.
او که تخصص اصلی  اش نواختن ترومبون بود با نوازندگان بین المللی متعددی 
در سال  او  تری.  و کالرک  مولیگان  گتز، جری  استن  از جمله  کرد؛  همکاری 
19۷2 موسیقی ترانه افتتاحیه بازی های المپیک مونیخ را برای گروه »ادلهاگن« 
نوشت. هربلزهیمر در سال 198۷ به ریاست ارکستر ملی جاز جوانان آلمان 

رسید.
آسوشیتدپرس / 29 مارس
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جایزه 37 هزار دالری در 
دستان نویسنده اهل نیوزیلند

 

کریستین کارلسون استد نویسنده اهل نیوزیلند برای نوشتن 
کتاب »مرد موسم گذشته« برنده جایزه بهترین داستان کوتاه 

بانک خصوصی EFG شد.
 این جایزه به داستان کوتاهی تعلق می گیرد که در بخش هفتگی 
داستان کوتاه مجله ساندی تایمز بریتانیا به چاپ رسیده باشد.
در  داستانش  که  گذشته«  موسم  »مرد  کتاب  نوشتن  با  استد 
روایت  را  جوان  نویسنده ای  زندگی  و  گذرد  می  کرواسی 

می کند جایزه 3۷ هزار دالری را به خود اختصاص داد.
فهرست اولیه نامزدهای این جایزه شامل 19 کتاب بود که در 
نهایت کتاب استد از میان پنج نامزد فهرست نهایی انتخاب شد.
از  یکی  که  تحسین شده  و  مشهور  نویسنده  قریشی،  حنیف 
»مرد  استد گفت:»کتاب  کتاب  در مورد  بود  این جایزه  اوران 
و عشق  رقابت  دقیق  و  بررسی شیطنت آمیز  گذشته«  موسم 
کتاب  این  البته  و  بود،  بخش  لذت  کتاب  این  خواندن  است. 
نمونه ی متعالی شیوه ساختمان بندی و نوشتن داستان کوتاه 
مجموعه   2 رمان،   11 تاکنون  و  است  ساله   ۷۷ است.«استد 
داستان، 15 مجموعه شعر و همچنین 6 کتاب نقد و مقاله ادبی 
نوشته است.استد برای مدت 20 سال پرفسور زبان انگلیسی 

در دانشگاه اوکلند بوده است.
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کتاب هیتلر در روسیه ممنوع شد
در  هیتلر  آدولف  نوشته ی  من«  »نبرد  زندگینامه ای  کتاب 

روسیه ممنوع شد.
 دفتر مرکزی دادستانی روسیه کتاب زندگینامه ای »نبرد من« 
نوشته آدولف هیتلر را به دلیل محتوای افراطی اش توقیف کرد.
کتاب  این  چون  کرد:»  اعالم  بیانیه ای  در  روسیه  دادستانی 
صورت  به  وب سایت  چندین  در  بود  نشده  توقیف  تاکنون 
رایگان در دسترس بود و همچنین به صورت نیمه قانونی در 

کتاب فروشی ها به فروش می رسید.«
رهبر نازی های آلمان این کتاب قطور را سال 1925 نوشت و 
در آن داستان دوران جوانی اش و ایدئولوژی سیاسی اش را 

بیان کرده است.
کتاب  این  رایگان  عرضه  از  اطالع  از  پس  روسیه  دادستانی 
کرد.  توقیف  را  کتاب  در مرکز کشور روسیه،  اوفا  در شهر 
دادگاهی در این شهر رای بر افراطی بودن محتویات کتاب داد 

و در نتیجه کتاب به فهرست کتاب های ممنوعه راه پیداکرد.
تمامی  روسیه  زیرا  است  پیچیده ای  قانونی  وضعیت  این 
افراطی  را  نازی  حزاب  سران  توسط  شده  نوشته  کتاب های 
می داند، با این وجود هیچگاه آشکارا از »نبرد من« به عنوان 
کتاب افراطی و درنتیجه توقیفی نام برده نشده بود، در نتیجه 

این کتاب حاال وضعیت قضایی مبهمی دارد.
از  فهرستی  وب سایتش  در  روسیه  دادگستری  وزارت 
آنها  فروش  و  نشر  که  دارد  افراطی  محتویات  با  کتاب هایی 

جریمه مالی دارد.
یکی  و  است  عنوان   5۷3 در حال حاضر شامل  فهرست  این 
نوشته مورخ  هیتلر  درمورد  کتابی  فهرست  این  کتاب های  از 

بریتانیایی، هیو تروور-روپر است.

خبرگزاری فرانسه / 26 مارس

 

کوتاه از ادبیات

خزان ادبیات در 
سالی که گذشت

آذر مهاجر

دار  کشورمان  ادیبان  و  شاعران  از  زیادی  تعداد  گذشت  که  سالی  در 
فانی را وداع گفتند و رفتنشان هشداری بود برای ادای دین به فرهنگ 

این سرزمین.
ادیبان و  این سال  ایران بود. در  ادبیات  سالی که گذشت، گویی خزان 
شاعران بسیار از دنیای ما رخت بستند و به دیار باقی شتافتند، بی آنکه 
قدر حضورشان از سوی سیاستگذاران عرصه فرهنگ و هنر به درستی 

دانسته شود.
صرف نظر از همه مشکالت و کاستی ها در حوزه نشر، بیش از هرچیز 
به  را  از جمله همین رفتگان  بود که خیلی ها  ادبیات  برای  تنگی عرصه 

ستوه آورد.
ایوبی،  آذریزدی، همایون صنعتی زاده، محمد  رضا سیدحسینی، مهدی 
محمود  سحابی،  مهدی  حقوقی،  محمد  ترقی،  بیژن  فصیح،  اسماعیل 
شاهرخی، محمد خوانساری، محسن ابراهیم، جعفر کوش آبادی، شهرام 
شیدایی، خسرو فرشیدورد، محمدامین ریاحی، فهیمه محبی، سیدجالل 
شکوئی،  مسعود  شیروانی،  محمد  شریفیان،  عبدالحسین  هاشمی،  فهیم 
سروناز سیدی، عزیز دولت آبادی، علی نجفی، غالمرضا صدیق غریب، 
کسانی  جمله  از  مرزآبادی  غالمحسین  اباسلط،  مهدی  رحیمی،  رضا 
رفتنشان،  از  تلخ تر  اما  گفتند،  ترک  را  ما  دنیای  این سال  در  که  بودند 
می دیدند، سهل  باید  که  آنها  و  بردند  با خود  کدام  هر  که  بود  اندوهی 

انگارانه از کنارشان گذشتند.

مهدی آذریزدی با همه ابزار ارادتی که به او می شد و با همه لطفی که به 
ادبیات کودک و نوجوان کرده بود، در تنهایی و انزوا از میان ما رفت و 
خسرو فرشیدورد با همه خدماتی که به زبان و ادبیات فارسی کرده بود 

حتی تا چند روز پس از مرگش، مغفول ماند.
خالق »قصه های خوب برای بچه های خوب« که همه کودکی  را با سختی 
و کارگری گذرانده بود و بعدها به عشق ادبیات نه به کار دولتی و نه 
حتی تشکیل خانواده نیندیشیده بود، در آخرین سال های زندگی کتابی را 
به ارشاد سپرد که چهار سال توقیف ماند و همین شد که او اعالم کرد 
با وجود اینکه نوشته های دیگری هم دارد، دست از تکمیل آنها کشیده و 

ناتمامشان گذاشته است. 
چقدر حیف که نویسنده »قصه های تازه از کتاب های کهن«، »گربه ناقال، 
گربه تنبل«، »مثنوی برای بچه ها«، مجموعه »قصه های ساده« و تصحیح 
مثنوی برای بزرگساالن، حکایت منظومی به نام »شعر قند و عسل« که 
سال  در  و  کرد  دریافت  جایزه ای  یونسکو  سازمان  از   1343 سال  در 
1345 دو اثر وی به عنوان اثر برگزیده »کتاب کودک« انتخاب شد، به 

سبب همین بی مهری کودکان ما را قلمش محروم کرد و رفت. 
محمد ایوبی، نیز با همه »اندوه جنوبی« اش از میان ما رفت. او که می گفت: 
»مجموعه داستان »جنوب سوخته« و رمان »طیف باطل« هر دو به دست 
ممیزان دوران به مقوا بدل گشته اند، در سال های اخیر هم نتوانست برای 
رمان »با خلخال های طالیم خاکم کنید« از وزارت ارشاد مجوز بگیرد. 

اما قصه تلخ صادر نشدن مجوز، برای اسماعیل فصیح نویسنده و مترجم 
نامدار کشورمان نیز تکرار شد. رمان »تلخ کام« آن قدر در انتظار صدور 

مجوز ماند که کام فصیح را تلخ کرد و او را به بستر بیماری کشاند. 
همین اتفاق، زبان اعتراض این نویسنده آرام و منزوی را پس از نیم قرن 
سکوت گشود و سبب شد بگوید: »وقتی یک نویسنده ای مثل من که تمام 
عمرش را فقط نوشته و نوشته اجازه ندهند که کتاب چاپ کند، پس برای 

چه و به چه امیدی باید زنده باشم؟« 
در میان اینها که سال گذشته از میان ما رفتند، مرگ خسرو فرشیدورد 
برای  را  عمرشان  که  است  کسانی  به  بی توجهی  یادآور  همه  از  بیش 

فرهنگ و ادب این سرزمین گذاشته اند. 
او متخصص دستور زبان فارسی بود و به غیر از تسلط بر زبان های 
عربی و فرانسه، آشنائی زیادی با زبان های انگلیسی، پهلوی، اوستا و 
فارسی باستان داشت، اما بیشتر زندگی خود را در تنهایی سپری کرد 
و  تنهایی  در گوشه  تهران  در شمال  نیکان  در خانه سالمندان  وقتی  و 

بیماری درگذشت، کسی باخبر نشد. 
خبر رفتن فرشیدور یک هفته بعد در یک وبالگ منتشر شد و آن وقت 

بود که عده ای زبان به شکوه و شکایت و ابراز تاسف گشودند. 
به جز اینها دیگرانی هم بودند که تا زمان حیاتشان چنان که باید دیده و 
شنیده نشدند: بیژن ترقی که همواره نگران اوضاع شعر و ترانه بود و از 
بی برنامه گی و بی سیاستی در این عرصه شکوه داشت یا محمد حقوقی 

که نقدهایش می توانست موثرتر از آنچه باشد که بود.
با این وصف سال 88 و آنهایی که در این سال در عرصه شعر و ادب 
درگذشتند، بیش از هرچیز هشداری است برای مسئوالن، برنامه ریزان 
و سیاستگذاران فرهنگی کشور که یادشان باشد همیشه خیلی زود دیر 
می شود و دین آنها که عمرشان را صرف فرهنگ این سرزمین کرده اند؛ 

به همین سادگی برگردن می ماند.

ترجمه ای از 
یودیت هرمان

یودیت  نوشته  »آلیس«  رمان 
محمود  ترجمه  با  هرمان 

حسینی زاد منتشر شد. 
آن  اصلی  نسخه  که  کتاب  این 
رسیده  چاپ  به   2009 سال  در 
است اثری شاعرانه در ستایش 
سکوت، تنهایی و شیدایی است. 
پنج  در  است  رمانی  »آلیس« 
دارند:  را  عناوین  این  که  فصل 
و  مالته  ریشارد،  کنراد،  میشا، 
رایموند. با آنکه این اثر به عنوان 
اما  است،  شده  شناخته  رمان 
آلمانی  نویسنده  هرمان  یودیت 
پنج  کتابش  که  است  معتقد  آن 
شخصیت:  یک  با  است  داستان 
این  کتاب  اولین  انتشار  آلیس. 
نویسنده 40 ساله با عنوان »خانه 
به  منتقدان  سوی  از  تابستانی« 
ادبیات  در  تازه  »صدایی  عنوان 
حسینی زاد  شد.  نامیده  آلمان« 
پیش از ترجمه رمان »آلیس« اثر 
به  داستان نویس  این  از  دیگری 
نام »آن سوی رودخانه ادر را به 

فارسی برگردانده بود

شاعر مبارز لیبیایی 
درگذشت

مشهور  شاعر  الشلطامی«  فرحات  »محمد 
لیبیایی در سن 65 سالگی بر اثر عارضه قلبی 

درگذشت. 
به نقل از روزنامه لیبیا الیوم، الشلطامی در سال 
1945 در شهر بنغازی در لیبی به دنیا آمد. در 
به  ابتدایی مشغول  معلم  عنوان  به   1963 سال 
کار شد اما پس از مدت کوتاهی حرفه معلمی را 
رها کرد و در انتشارات ملی در بنغازی حرفه 
سر  بر   196۷ سال  در  کرد.  آغاز  را  جدیدش 

سال  در  و  افتاد  زندان  به  عربیسم   پان  قضیه 
19۷3 در پی یک سخنرانی آتشین علیه دولت 
مجددا زندانی اما پس از یک سال از زندان آزاد 
اعتصاب های  از  پس   19۷6 سال  در  او  شد. 
بار  این  که  افتاد  زندان  به  مجددا  دانشجویی 

مدتی را در زندان گذراند. 
روزنامه ها  در  را  دوره ای  همچنین  الشلطامی 
»جیل«،  »الحقیقه«،  جمله  از  لیبی  مجله های  و 
»رساله« و »قورینا« به روزنامه نگاری پرداخت. 
شعر  دیوان  یک  که  نویسنده  این  اثر  نخستین 
سیاسی علیه دولت بود، در سال 1964 منتشر 
شد. او در سال 196۷ زندگی نامه شخصی اش 
دیوان   19۷2 سال  در  و  کرد  منتشر  را 
کتاب های  کرد.  بازار  روانه  را  عمیق«  »حزن 
»خاطره های جهنم« که در سال 19۷4 چاپ شد، 
منتشر   1984 سال  در  که  سری«  »شادی های 
با آقای جهل«، »اشعاری  شد، »پژوهش سریع 
از خورشید روز« و »اشعاری از مرگ و عشق 
دیگر  از  بزرگ«  آزادی و شب در شهرهای  و 

آثار او است. 
با  همکاری  راستای  در  عرب  دولت های 
در  الشلطامی  حضور  از  سال ها  لیبی  دولت 
تا  می کردند  خودداری  عربی  جشنواره های 
نخستین  در  او  از  سال   30 از  پس  باالخره 
جشنواره »جشنی برای فکر و هنر« که در ماه 

مارس 2008 برگزار شد، دعوت به عمل آمد.
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اثر جان لوکاره   -   ترجمه منوچهر کیا
 قسمت چهل  وششم

زن کمیسر شانه های خود را باال انداخت و بدون اینکه جواب 
که  اینست  یهودی  مرد  آن  : جرم  گفت  بدهد  را  لیز  این سئوال 
بدروغ یک خدمتکار ملت را متهم به خیانت کرده است . بدین دلیل 
است که میخواهند فیدلر را تیرباران کنند؟ یهودیها همگی یکسان 
هستند رفیق موندت خوب میداند با آنها چگونه رفتار کند. مملکت 
میشوند  واردحزب  هنگامیکه  آنها  ندارد.  آنها  به  احتیاجی  ما 
تصویر میکنند که حزب متعلق به آنهاست و هنگامیکه بعضویت 
حزب در نمیایند تصور میکنند که حزب برای آنها توطئه میچیند. 
او  نابود شوند.  باید  فیدلر علیه موندت توطئه چیدند و  لیماسو 
نگاهی به غذا انداخت و پرسید : آخر این غذا را میخوری یا نه 
: دراین  افزود  . زن کمیسر  لیز با عالمت سرجواب منفی داد  ؟ 
صورت من باید آنرا بخورم برایت سیب زمینی آورده اند . حتما 
یکی ازآشپزها عاشق تو بوده است . او به خوردن غذا پرداخت 
و لیز دوباره نزدیک پنجره رفت . او هرچه فکر میکرد چیزی نمی 
تیرباران  را  لیماس  و  فیدلر  که  بود  گفته  باو  کمیسر  فهمید زن 
خواهند کرد. ولی چرا آن مرد موبور و یا آن مرد پیر را که ازاو 
سئوال کرده بود بجای آنها تیرباران نمیکنند؟ دردادگاه هر دفعه 
که نگاهی به آن مرد موبوراندخته بود لبخند برلب او دیده بود 
گوئی که در نظر آن مرد تمام اینکارها جنبه شوخی داشت! تنها 
تسلی خاطر لیز این بود که لیماس و فیدلر با هم هستند و شاید 
بتوانند با تفاق کاری انجام دهند. او باالخره سرخود را بطرف 
زن کمیسر گرداند و پرسید : ولی ما در اینجا منتظر چه هستیم 
؟ زن کمیسر بشقاب غذا را کنار زد از جابرخاست و جواب داد: 
منتظر دستورات هستیم آنها مشغول رسیدگی به وضعتو هستند 
 : پرسید  تعجب  با  لیز  نه  یا  بمانی  اینجا  که  بگیرند  باید تصمیم 
اینجا بمانم ؟ بسته به نظر آنهاست . ممکن است که فیدلر محاکمه 
شود. بتوکه گفتم ممکن است او ولیماس توطئه ای چیده باشند. 
توطئه  انگلستان  در  میتوانستند  چطور  ؟  کسی  چه  علیه  توطئه 
حزب  که عضو  او  بیاید  باینجا  توانست  لیماس  چطور  بچینند؟ 
نیست ! زن کمیسر سرخود را تکان داد و گفت : اینکارها بسیار 
دارد.  دقیق  اطالع  باره  دراین  هیئت حزب  فقط   . است  محرمانه 
. ولی شما  است  آورده  اینجا  به  را  او  یهودی  شاید همان مرد 
که از جریان اطالع دارید شما کمیسر پلیس هستید حتما بشما 
چیزهائی گفته اند. زنگ تلفن بصدا درآمد. زن کمیسر بالفاصله 
گوشی را برداشت و پس از چند لحظه نگاهی به لیز اندات و به 
به  و  گذاشت  را  گوشی  آنگاه  رفیق  چشم   : گفت  خود  مخاطب 
لیز گفت : تو باید اینجا بمانی هیئت رئیسه حزب بیرونده فیدلر 
رسیدگی خواهد کرد. تو تاآن موقع باید اینجا بمانی. این دستور 
رفیق موندت است . موندت کیست ؟ زن کمیسر اخمهای خود را 
درهم کرد و جواب داد: این خواسه هیئت رئیسه حزب است . لیز 
فریاد زد : ولی من نمیخواهم اینجا بمانم میخواهم حزب بهتر از 
این تصمیم حزب  بمانی  اینجا  باید  تو   . به جریان وارداست  ما 
بازهم  کمیسر  زن  ؟  کیست  موندت   : پرسید  لیزدوباره   . است 
جوابی نداد . او در اطاق را باز کرد و به لیز دستور داد که او 
را دنبال کند . لیز از چند راهروی طویل گذشت از چند در عبور 
کرد واز پله های آهنین آنقدر پائین رفت که فکر کرد دیگر کسی 
دیگر حساب  لیز   ! بدهد  باو  را  لیماس  نمیتواند حتی خبر مرگ 
دراز  تخت سلول خود  مایوسانه روی  و  نداشت  هم  را  ساعت 
کشیده بود . ناگهان صدای پائین درراهرو بلند شد آیا ساعت 5 
بعدازظهر بود یا نیمه شب لیز به ظلماتی که اطرافش را فراگرفته 
بود خیره شده و آرزو میکرد که صدائی بشنود.. او هیچگاه فکر 
نکرده بود که ممکن است سکوت آنقدر وحشتناک باشد . او یکبار 
فریاد کشیده بود ولی دردش تسکین نیافته بود او میدانست که 
سلولش کوچک است ویک تخت یک روشوئی بدون شیرو یک 
میزچوبی درآن قرارداد. او این چیزها را هنگامیکه وارد سلول 
شده بود دیده بود درست در همان لحظه چراغ خاموش شده و 
از آن موقع گذشته  او کورکورانه بطرف تخت رفته بود. مدتی 
بود که صدای پابگوشش رسید و در سلولش باز شد با وجود 
اینکه سول هنوز غرق در تاریکی بود لیز بالفاصله موهای بور 
همان مردی را که در دادگاه بود دید و او را شناخت. مرد تازه 
وارد گفت : من موندت هستم فورا دنبال من بیایید. لیز ناگهان 
بیاد حرفهای زن کمیسر افتاد )موندت میداند چطور با یهودیها 
و  بود  موندت خیره شده  به  او   . لرزید  برخورد  و  کند.(  رفتار 
را  او  دست  مچ  رفت  جلو  قدمی  موندت   . کند  چکار  نمیدانست 
گرفت و گفت : عجله کن احمق عجله کن لیز بدنبال موندت وارد 
از پشت بست و در  را  او  بارامی در سلول  راهرو شد موندت 
میکشید  دنبال خود  را  لیز  میدوید  راهرو  انتهای  بطرف  حالیکه 

موندت هربار که به تقاطع دو راهرو میرسید ادامه دارد

جاسوس جنگ سرد

موسیقی

سالی پرمصیبت 
برای موسیقی ایران

استادان  درگذشت  و  بود  سخت  سالی  ایران  موسیقی  برای   88 سال 
برجسته موسیقی کشور این سختی را دوچندان کرد.

نه تنها  بود. در سال گذشته  داغ  و  پر رنج  ایران  برای موسیقی   88 سال 
فستیوال  بزرگترین  که  بود  بدحال  چندان  کشورمان  موسیقی  اوضاع 

و  بی نظم ترین  در  فجر(  موسیقی  )جشنواره  موسیقی مان  بین المللی 
در  موسیقی  بزرگان  فوت  بلکه  شد،  برگزار  ممکن  حالت  بی رونق ترین 
سراسر کشور هم بر این بدحالی دامن زد و دنیای موسیقی مان را داغدار 

کرد.
پرویز مشکاتیان، فرامرز پایور، شهریار فریوسفی و فرمان بهبود جمعی 

از اهالی موسیقی بودند که در خاک آرمیدند.
و  شاخص  شاهنامه خوان  کیانی،  محمدحسین  استاد  فوت  با   88 سال 
قادر  ماه  خرداد  شد.  آغاز  سالگی   108 در  قشقایی  منطقه   پیشکسوت 
از  از نوازندگان چیره دست کردستان  عبداله زاده معروف به »قال مه ره« 

دنیا رفت.
اوایل تابستان درگذشت شهریار فریوسفی، نوازنده   تار و سه تار، جامعه  
هنری کشور را داغدار کرد. او متولد 1335بود و در طول زندگی هنری اش 
نزد استادانی چون علی اکبر شهنازی، هوشنگ ظریف و جلیل شهناز درس 

آموخته بود.
کانون  اعضای  از  یکی  کاکاوندی  محمدرضا  گذشته  سال  ماه  مرداد 
سازندگان ساز در سانحه  هوایی هواپیمایی کاسپین جان باخت. کاکاوندی 
جشنواره   هجدهمین  در   1382 سال  در  که  بود  کمانچه  ساز  سازنده  
به  را  خود  ساز  کمانچه،  سازندگان  و  نوازندگان  بین  در  فجر  موسیقی 
عنوان یک کمانچه  برگزیده مطرح کرد و لوح افتخار را به خود اختصاص 

داد.
12 سال  ایام حسن یوسف زمانی آهنگ ساز برجسته که حدود  در همان 

پیش به کانادا عزیمت کرده بود نیز از دنیا رفت.
سیدغالمرضا دبیری، نوازنده ترومبون و پیانو و فرخ حدادی، نوازنده تار 
هم از دیگر موزیسین های کشورمان بودند که شهریور ماه 88 دار فانی 

را وداع گفتند.
تابستان را در حالی بدرود گفتند  اهالی موسیقی و موسیقی دوستان  اما 
که  دیگر پرویز مشکاتیان نوازنده  مطرح سنتور جامعه  هنری را بهت زده 
کرد. او که به قول محمدرضا شجریان اندیشه خیام را الگوی خود قرار 
داده بود، یکی از نوابغ موسیقی ایران به شمار می آمد و به گواه بسیاری 
از استادان موسیقی، تحولی بزرگ در سنتورنوازی کشورمان ایجاد کرده 

بود.
موسیقی دان  گرگین زاده  مصطفی  ماه  مهر  چهاردهم  یعنی  بعد  ماه  یک 
پیشکسوت در تهران از دنیا رفت. او که در سال 1301 در یکی از محله های 

موزیک  »مدرسه   در  را  آموزش موسیقی  بود،  آمده  دنیا  به  تهران  قدیمی 
نظام« نزد استادانی چون »غالم حسین مین باشیان«، »سروان داود نجمی« 

و »ایروانی اعظم« شروع کرد.
دست اجل آذر ماه هم سایه یکی دیگر از استادان به نام را از سر موسیقی 
سنتور  برجسته  نوازنده   و  آهنگ ساز  پایور  فرامرز  کرد.  ایرانکم  سنتی 
۷۷ سالگی در حالی از دنیا رفت که اهالی موسیقی هنوز  ایرانی در سن 

داغدار از دست رفتن مشکاتیان بودند.
مانند:  ایران  موسیقی  قدیمی  هنرمندان  آثار  ارائه   و  تنظیم  گردآوری، 
و  دوامی«  »عبداله  »مرتضی نی داوود«،  قزوینی«،  »عارف  »درویش خان«، 

»علی اکبر شیدا« یکی از فعالیت های ماندگار این هنرمند بود.
شیخ محمد بیابان گرد، نوازنده قدیمی موسیقی مقامی خراسان شمالی هم 
آذر ماه 88 از دنیا رفت. او از زمان کودکی هنر نواختن موسیقی مقامی 
را از پدرش آموخت و در نواختن بیشتر سازها مثل سورنا، دهل، کمانچه، 

دوتار و به خصوص »قوشمه« مهارت داشت.
این  به  ایران  موسیقی  هنرمندان  رفتن  دست  از  حکایت  نبود  قرار  گویی 
زودی ها به پایان برسد. اواخر دی ماه سیمین آقا رضی نوازنده  پیشکسوت 
ساز قانون پس از یک دوره بیماری درگذشت. این هنرمندمتولد سال 131۷ 
با  او  این ساز مهجور داشت.  به سزایی در نشر و گسترش  بود و سهم 
ارکسترهای مختلف از جمله ارکستر مرحوم خالقی همکاری داشت و در 
تهیه  آلبوم های متعدد با صدای خوانندگان مختلفی همکاری کرده بود. یکی 
از آخرین کارهای آقارضی همکاری در ساخت موسیقی فیلم روز واقعه 

اثر مجید انتظامی بود.
بهمن ماه علی اکبر مهدی پور دهکردی نوازنده  برجسته  سرنا از دنیا رفت. 
او که خاطرات بسیاری از موسیقی نوروز برای بسیاری از خانواده های 
ایرانی به یادگار گذاشته بود، در سال 1314 در خانواده ای از ایل بختیاری 
خود  خانواده  میان  در  را  کمانچه  و  کرنا  سرنا،  نواختن  و  آمد  دنیا  به 
روزگاری«  »روزی  تیتراژ سریال  در  هنرمند  این  نوازی  فراگرفت. سرنا 
به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و کارگردانی امراهلل احمدجو از دیگر آثار 

به یادماندنی اوست.
توفان مرگ حتی اسفند ماه هم ادامه داشت. مال کمال خان هوت، خواننده 
و موسیقی شناس بزرگ سیستان وبلوچستان؛ تهمورث کشکولی، خواننده  
برجسته موسیقی محلی قشقایی؛ فرمان بهبود نوازنده و مدرس پیشکسوت 
پیانو؛ استاد حسان اگزار چنانی زاده، نوازنده  چیره دست و حماسه خوان 
پرآوازه که دو روز پس از نواختن در بیست وپنجمین جشنواره  موسیقی 
فجر درگذشت و باالخره حجت اهلل البرزی، عضو پیوسته  کانون نوازندگان 
سنتی خانه  موسیقی و نوازنده  تمبک از دیگر هنرمندانی بودند که سال 88 

با موسیقی دوستان ایران زمین برای همیشه خداحافظی کردند. 
سال گذشته برای موسیقی ایران سالی سخت بود؛ اوضاع کلی جامعه به 
خصوص بعد از خرداد ماه، کنج عزلت گزیدن بسیاری از موزیسین های به 
نام کشور، انصراف فرهاد فخرالدینی از رهبری ارکستر ملی و درگذشت 
استادان برجسته موسیقی کشور که این سختی را دوچندان کرد. استادانی 
که نه تنها در زمان حیات مورد بی مهری قرار گرفتند بلکه بعد از مرگ هم 
تنها با پیام های تسلیت مسئوالن بدرقه شدند. بزرگداشتی هم اگر برگزار 
داعیه داران  و  متولیان  نه  بود  موسیقی  اهالی  و  شاگردان  سوی  از  شد 

موسیقی ایران.
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سیزده بدر و 
ایرانیان لندن

 احسان صادقیان

سالم، سال نویتان مبارک. شما مناسبتهای نوروزی   -
را انجام می دهید؟ »بله«

برای سیزده بدر چه برنامه ای دارید؟ »واال مادرم اینا   -
خونشون نزدیک رودخانه تمز هست. یه پاپ هم اونجاست که 

باربیکیو داره؛ یهو هممون هوره کش میشیم اونجا!«
منظورتان از »هممون« چه کسانیست؟ »بنده و خانمم،   -

خانواده هامون و خالم اینا.«
 6« اید؟  گذرانده  انگلستان  در  را  بدر  سیزده  چندتا   -

سیزده بدر.« 
کدام سیزده بدر بیشتر به شما خوش گذشته است؟   -

»2 سال پیش که رفته بودیم برایتون، کنار دریا.«
با چه کسانی رفته بودید؟ »باز هم هممون خانوادگی   -

با خالم اینا چون معموال خالم از این برنامه ها می چینه.«
بدترین سیزده بدری که داشته اید کدام بوده؟ »اولین   -
که  پارک  یه  تو  رفتم  بودم!  تنها  منچستر  تو  که  بدر  سیزده 
و سرد.  بود  ابری  هم  هوا  بود،  پیرمرد  پیرزن  عده  یه  همش 

داشتم دق می کردم.«
دارید؟  بدر  سیزده  تا   6 این  از  جالبی  خاطره  چه   -
برایتون  نزدیک  مسیر  توی  برایتون  رفتیم  که  سالی  »همون 
بخوریم. نهار  اونجا  رفتیم  که  بود  مانندی  بار  رستوران  یه 

هر کسی از منیو چیزی را انتخاب کرد و سفارش داد. اینقدر 
این رستوران بزرگ بود که ما فقط استارتر را  پرشن غذای 
خوردیم و بقیه اش را بردیم. برای دسر هم بستنی سفارش 
دادیم. یه ظرف بستنی آورد قدر گلدون. شش تایی نتونستیم 
نبود آشپزی  نیاز  تا دو سه روز  همش را بخوریم. عوضش 

بکنیم...!«
در این سیزده بدرها رفتار ایرانی ها را چطور دیدید؟   -
»من هیچوقت دوست نداشتم با ایرانی ها برم سیزده بدر چون 
همیشه می دونستم که آخرش دعوا و بزن بزن و پلیس کِشی 

می شه!«
فکر می کنید دلیل این اتفاقات چیست؟ »به خاطر اینکه   -
اندازه چیزی را نگه نمی داریم. ما هنوز به در جه ای  حد و 
نرسیدیم که بتونیم از آزادیهامون درست استفاده کنیم. لباس 
جلف پوشیدن، تیکه انداختن به زن و بچه مردم بی بند وباریه، 

آزادی نیست.«
فکر می کنید سیزده بدر امسال چطور باشد؟ »سرد.   -

احتماال میریم برف بازی به جای باربیکیو!«
تشکر از وقتتان. سیزده بدر خوبی برایتان آرزو می   -

کنیم.
از یک روز پیش از سیزده بدر، هر کس به قدر وسع و لزوم 
تدارکی برای این روز می بیند، از صبح این روز خانواده های 
خوراکی  آن  در  که  هایی  بسته  و  چای  فالسکهای  با  شهری 
روزانه را بسته اند، خیابان هایی را که به بیرون شهر می رود 
را پر می کنند. دسته دیگر که سیزده به در را فقط برای عصر 
گذاشته اند، از دو سه ساعت بعداز ظهر به این خیابان ها رو 

می آورند.
از شهر که بیرون می روند، هر دسته ای کنار نهر آب و سبزه 
چند  اگر  و  آسمان  طاق  زیر  در  را  ناهار  نشینند.  می  زاری 
درختی گیر آورند، در زیر سایه کم آن صرف می کنند. آجیل 
به  ناهار دارند،  از  بعد  ناهار و چه  از  قبل  و شیرینی هم چه 
عالوه، عصر سیزده به در باید کاهو با سرکه یا سکنجبین و 

یا سرکه شیره بخوردند. 
شاید این روز، یک دهم اهالی شهر هم در شهر نماند. اجماال 
هر کس توانایی بدنی دارد، از این تفریح و تفرج خودداری نمی 
کند. خانواده های اعیان اکثرا به باغ های داخل یا خارج شهر 
می روند و در آنجا سیزده به در را با تمام لوازم و جزییات 
از  بزرگی  شاخه  به  ها  بچه  و  ترها  جوان  کنند.  می  برگزار 
درخت قدیمی باغ تاب می بندند و تاب می خوردند و علی رغم 
بازیهای پیشرفته النترونیکی، این یک روز حتی از الک دولک 
و توپ بازی هم در دامان طبیعت دریغ نمی کنند. لذت بازی 
معموال دامن گیر بزرگتر ها نیز می شود. منظره بیرون شهر 
بسیار جالب است؛ بچه ها و جوان ها و مردها و زنها دسته 
دسته به هر بازی که انجامش ممکن باشد گرهمه گرگم به هوا 

و قایم باشک مشغولند.

شوخی و شادیهای مرسوم سیزده بدر، بخصوص در بین 
اخبار و  در  کمتر  که  است  داشته  پیامدهایی  لندن  ایرانیان 
رسانه ها بازتاب پیدا می کند و علت آن جلوگیری کردن از 
خدشه دار شدن وجهه ایرانی است در حالی که وقتی اینگونه 
رفتارهای غیر اخالقی هر ساله تکرار می شود و سابقه آن، 
اجرای این مراسم را هر سال با ممانعتهای بیشتری از جانب 
پلیس و شهرداریهای انگلستان مواجه می کند، جلوگیری از 
انتشار آن در مطبوعات  به نوعی سر به زیر برف فرو بردن 

است. 
دم  دخترهای  که  است  این  بدر  سیزده  خاص  سنتهای  از 
معتقند  و  زنند  می  گره  سبزه  کردن شوهر،  پیدا  برای  بخت، 
این  به شرط  روا خواهد شد  آنها  آینده حاجت  تا سیزده  که 
که در حین انجام گره زنی بگویند: »سیزه به در، سال دیگر، 
زدن سبزه  گره  دیگر  امروزه  ولی  بر.«  به  بچه  خانه شوهر، 
اختصاص به زنها ندارد بلکه آقایان نیز می توانند بخت خود 
را بیازمایند اما اینکه ذکر آنها هم در حین گره زدن سبزه باید 

همین باشد یا چیز دیگر بماند!
سیزده بدر از سویی با مراسم روز ساده لوحان و دروغ آوریل 
در جهان مقارن است. در بین ایرانیان نیز دروغ سیزده رواج 
داشته و دارد و گونه ای سرگرمی برای خندیدن و شادمانی 
است. این یک بهانه خوب است برای شوخی و دست انداختن 
یکدیگر بخصوص دختر و پسرهای جوان و عاشق پیشه! اما 
در  بخصوص  بدر،  سیزده  مرسوم  شادیهای  و  شوخی  این 
بین ایرانیهای لندن پیامدهایی داشته است که کمتر در اخبار 
و رسانه ها بازتاب پیدا می کند و علت آن جلوگیری کردن از 
خدشه دار شدن وجهه ایرانی است در حالی که وقتی اینگونه 
رفتارهای غیر اخالقی هر ساله تکرار می شود و سابقه آن، 
اجرای این مراسم را هر سال با ممانعتهای بیشتری از جانب 
از  جلوگیری  کند،  می  مواجه  انگلستان  و شهرداریهای  پلیس 
انتشار آن در مطبوعات سر به زیر برف فرو بردن است. برای 
روز  در  ایرانیان  تجمع  مراکزی  از  یکی  هیل  میل  پارک  مثال 
و  دلیل مشاجرات  به  که طی سالیان گذشته  بود  بدر  سیزده 
زد و خوردها، شکستن و آتش زدن درختها و ریختن زباله، 
شهرداری از تجمع ایرانیان در این محل جلوگیری کرده است. 
ایرانیان بوده است  از دیگر مراکز تجمع  نیز  پارک کاکفاستر 
خط  ایرانیان  تفرجگاههای  فهرست  از  مشابه  دالیل  به  که 
خورده است. چنانچه وضعیت به همین شکل پیش رود، دور 
از انتظار نیست اگر پس از سیزده بدر امسال هم، پارک دیگری 
به  رسانی  آسیب  بر  عالوه  متأسفانه  دریغ شود.  ایرانیان  از 
رعایت  ندارد،  ما  ایرانی  فرهنگ  در  جایگاهی  هیچ  که  طبیعت 
نکردن حریمهای خانواده که یک نهاد ارزشمند در فرهنگ و 
باور هر ایرانی است، موجب در گیری و رفتارهای زشتی شده 
است.  کرده  نحس  را  بدر  زیبای سیزده  روز  که  می شود  و 
از  یکی  از  به ذکر مصاحبه دیگری که  تنها  این خصوص  در 
ایم بسنده می کنیم و  این رابطه به عمل آورده  هموطنان در 
قضاوت را به خوانندگانی که قطعًا خود نیز شاهد صحنه های 

مشابه بوده اند وا می گذاریم.
بوده  ها  لندنی  مهمان  بدر  چند سیزده  کنون  تا  شما   -
اید؟ »پارسال اولین سیزده بدری بود که تو لندن داشتیم و ای 

کاش نداشتیم!؟«
چرا؟ »واال، محیط زیاد جالب نبود. یعنی از اون پلیسی   -
که دم در ایستاده بود خیلی خجالت کشیدیم واسه همبن زود 

برگشتیم.«
اتفاق خاصی  »واال  بدید؟  توضیح  بیشتر  است  ممکن   -
نیفتاد و لی کامیونیتی ایرانی ها بیشتر مجردیه تا خانوادگی؛ 

آدم احساس شرم می کنه وقتی با خانوادش میره اونجا.«
برای  که  دارد  هایی  مشخصه  چه  تجمع  این  مگر   -
چیزی  به  تونم  نمی  طور خاص  »به  نیست؟  مناسب  خانواده 
احساس  باید  میرید  جایی  خانواده  با  وقتی  ولی  کنم  اشاره 
راحتی و امنیت کنید نه اینکه دلشوره داشته باشید مبادا اتفاقی 
بیفته. حاال میگم محیط مجردی ولی اگه مجرد هم بودم اونجا 
نمی رفتم. مثال یه آقایی داشت ارگ می زد و به خاطر دو تا 
دختری که داشتند وسط میرقصیدند آب از لب و لوچش راه 
انگار تو سالن استریپتیز الس  افتاده بود. اون خانمها هم که 
وگاس و سانفرانسیسکو بودند! مراسم سیزده بدر تو ایران با 
اونهمه بگیر و ببندش خیلی قشنگتر بر گزار می شه تا اینجا. ما 
عادت کردیم که برامون مرز بگذارند؛ خودمون حد و اندازه ای 

برای رفتار و کردارمون قائل نیستیم!«

بدرهایتان  سیزده  از  شیرینی  یا  تلخ  خاطره  اگر  لطفا 
نظر  یا  باشد  آموز  عبرت  دیگران  برای  میتواند  که  دارید 
ایرانی  بهتر تجمعهای  به برگذاری هر چه  و پیشنهادی که 
کمک می کند، لطفاً با تلفنهای دفتر تماس بگیرید یا با آدرس 

الکترونیکی مکاتبه نمایید.

دروغ اول آوریل
اسماعیل پوروالي 

کرد،  نوروز«  سیزده  »دروغ  را،  آوریل«  اول  »دروغ  که  نشریه اي  اولین  ایران،  در   
»حسن  فاضل«،  »جواد  تفضلي«،  »محمود  که  بود  اقبال  خسرو  »نبرد«  روزنامه ي 
که  بودند  دیگر  تن  چهار  سه  و  پوروالي«  »اسماعیل  تفضلي«،  »جهانگیر  ارسنجاني«، 
به  پارچه  را یک  »نبرد«  1322 خورشیدي روزنامه ي  شماره ي سیزده فروردین سال 
صورت دروغ درآوردند. مطلبي بسیار خواندني از ماهنامه ي »روزگار نو« اردیبهشت 
13۷0بخش آغازین مطلب، نوشته ي زنده یاد »اسماعیل پوروالي« سردبیر این نشریه 
است. و بقیه مطلب را »عبدالمجید مجید فیاض«، صاحب امتیاز روزنامه ي »هیرمند« نقل 

کرده، که زماني با یکدیگر همکاري داشته اند.  

 Poisson آوریل«  »ماهي  آن  به  فرانسه  در  که  آوریل  اول  دروغ  یا  شوخي  قضیه ي 
d’avril  مي گویند و اول آوریل با یک روز اختالف، مصادف با سیزده نوروز ما است، 
ماجرایي است که ریشه ي آن از فرماني آب مي خورد که در حدود نیم قرن پیش، از 
فرزند  که  پادشاه  این  واقع  در  است.  فرانسه صادر شده  پادشاه  نهم«،  »شارل  طرف 
»هانري دوم« و »کاترین دومدیسي« است، با آن که چهارده سال به ظاهر سلطنت کرده 
ولي معروف است که جز اجراي اوامر مادر، به کار دیگري نپرداخته است. یکي از این 
اوامر، موضوع تغییر آغاز سال بوده، از اول آوریل به اول ژانویه. یعني از ماهي که 
مقارن عید پاک است – روز رستاخیز عیسي پس از به صلیب کشیدنش – به ماهي که 
متعاقب میالد مسیح مي آید و اگر روز نوئل یا کریسمس که براي تولد عیسي در نظر 
گرفته شده، در 25 دسامبر، ثابت است، روز عید پاک که اولین یک شنبه اي است که از 
آغاز بهار متعاقب بدر کامل ماه )شب چهارده( فرا مي رسد، ثابت نیست و بین 22 ماه 

مارس تا 25 آوریل جا بجا مي شود.
این تغییر آغاز سال که عمأل ارج و منزلت روز اول  آوریل را به روز اول ژانویه منتقل 
عیدیها  و  بکوب ها  و  بزن  همه  آن  مقابل  در  آوریل،  اول  روز  براي  آن چه  بود،  کرده 
نهاد، چیزي درحد شوخي  بجا  بدل مي شد،  و  رد  در چنین روزي  قبأل  که  هدایایي  و 
بود.  افتاده  اعتبار  از  فرمان  یک  با  که  شد  روزي  این  انداختن  دست  و  مسخرگي  و 
ادامه ي این شوخي ها به تدریج تبدیل به این راه و رسم شد که مردم در چنین روزي با 

دروغ هایي سر به سر هم بگذارند و به این دروغ ها نیز نام »ماهي آوریل« بدهند.

 چرا ماهي آوریل؟!

از دید مردم زمین، در ماه آوریل، خورشید در منطقة البروج )مسیر بیضي شکل حرکت 
انتقالي زمین که به دوازده قسمت شده است( از برج معروف به برج »حوت« به معني 

»ماهي« درمي آید و وارد برج »حمل« به معني »بّره« مي شود. 
این رسم پاگرفته، در میان مردم سابقه اي شد براي روزنامه هاي قرون بعد و رادیو و 
تلویزیون هاي سالهاي اخیر که دنبال این سنت را بگیرند و گاهي این دروغگویي ها تا 
جایي پیش بروند که کفر همه را دربیاورند. چنان که رادیوي »فرانس انتر« در پاریس 
اوایل آوریل به شنوندگان خود خبر داده بود که یک هواپیماي  در دهه ي شصت در 
جماعتي  آوریل  اول  روز  در  است  قرار  دارد،  را  هزارمسافر  گنجایش  که  »گاالکسي« 
ببرد و برگرداند. کساني که مایل به شرکت در  نیویورک  به  را مجاني براي دو روز 
قرعه کشي این مسافرت بي خرج هستند، باید از ساعت یازده صبح روز اول آوریل در 

زیر برج ایفل اجتماع کنند.
 در آن روز چند هزار نفري به عشق سفر به آمریکا در آنجا گرد آمدند. وقتي در هواي 
توفاني آن روز، همه از دم مثل موش آب کشیده شدند، تازه فهمیدند که با دروغ اول 

آوریل سر و کار داشته اند.

ارتباط دروغ سیزده با دروغ اول آوریل

که یک   – اولین نشریه اي که دروغ اول آوریل را دروغ سیزده نوروز کرد  ایران،  در 
روز با اول آوریل فاصله دارد – روزنامه ي »نبرد« خسرو اقبال یود که محمود تفضلي، 
جواد فاضل، حسن ارسنجاني، جهانگیر تفضلي و من )اسماعیل پوروالي( و سه، چهار 

تن دیگر در آن قلم مي زدیم. 
به  یک پارچه  را  »نبرد«  روزنامه ي  شمسي   1322 سال  فروردین  سیزده  شماره ي  ما 
صورت دروغ درآوردیم. یکي از این دروغ ها، نطقي بود از هیتلر که در آن بحبوحه ي 
جنگ، دستور آتش بس مي داد و این مژده اي بود که همه ي مردم از پیر و جوان ، زن 
و مرد و بزرگ و کوچک را خوشحال مي کرد. در کنار این دروغ شادي دهنده، دروغ 
آزار دهنده اي که در آن روز بساط سیزده نوروز خیلي ها را به هم ریخت، خبر فوت 
»حاج محتشم السلطنه« رئیس مجلس وقت بود که چون در بین مردم تهران بخصوص 
بازاریها وجهه و احترام و اعتباري خاص داشت. هزارها نفر راه خانه ي او را درپیش 

گرفتند تا در مراسم تشییع جنازه اش شرکت کنند.
دروغ بدعاقبتي که بعد ها به گرفتاري »خسرو اقبال« و »جهانگیر تفضلي« انجامید، خبر 
پیمان سّري تقسیم ایران، بین انگلیس و شوروي بود که متفقین زمان جنگ که ایران در 
اشغال آنها بود، آن را یک عمل تحریک آمیز علیه دولت هاي شوروي و انگلیس و به نفع 

آلمان هیتلري تشخیص دادند.

دروغ اول و دوم، کار من بود و دروغ سوم، کار »حسن ارسنجاني«، که دولت، آن را 
بهانه ي مناسبي براي توقیف دراز مدت روزنامه ي »نبرد« تشخیص داد. ما به ناچار به 

دنبال گرفتن امتیاز دیگري رفتیم که »ایران ما« نام گرفت.
با این که در روزنامه ي »ایران ما«، دیگر ما به دنبال دروغ سیزده نرفتیم، ولي این کار ما 
سرمشقي شد براي بسیاري از روزنامه هاي تهران و شهرستان ها که مدت ها دست از 
سر دروغ سیزده بر نمي داشتند و آقاي »مجید فیاض« که چندي پا به پاي ما، در تهران 
در روزنامه هاي »نبرد« و »ایران ما« قلم زده بود، وقتي تصمیم گرفت که در مشهد 
روزنامه ي »هیرمند« را به راه بیندازد، این سوقات را با خود به قلمرو امام رضا هم برد. 

که شرح آن را از لندن براي ما فرستاده است.
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پیشگویی با 
نظریه بازی ها!

 الگوهای کامپیوتری تعریف شده توسط استاد سیاست 
دانشگاه نیویورک نشان می دهد که می توان با استفاده 
از نظریه بازی ها، بازی های سیاسی جهان و قدم بعدی 
باالیی  دقت  با  نیز  را  این صحنه  بازیگران  از  یک  هر 

پیش بینی کرد. 
سانجیدا اوکانل: طالع بینی من می گوید این هفته بهترین 
و  بی  سر  این  از  حداقل  یا  جابجایی  برای  فرصت 
سامانی نجات پیدا کردن است، بی معنی است؟ موافقم 
برای  راه  مطمئن ترین  این  کنیم  آرزو  می شود  ولی 

پیش بینی آینده باشد؟
شاید هم همین طور باشد! بروس بونئو دمسکیتا، استاد 
پیش گوی  نیویورک که هم زمان یک  دانشگاه  سیاست 
را  معما  این  پاسخ  معتقدست  هست،  هم  فوق العاده 
را  کامپیوتری یی  الگوی  تازه اش،  کتاب  او در  می داند. 
شرح می دهد که مبتنی بر نظریه بازی هاست و می تواند 

آینده را با دقت قابل قبولی پیش بینی می کند.
که  است  سال   30 از  بیش  نیوساینتیست،  گزارش  به 
پیش گویی  هزاران  انجام  برای  روش  این  از  دمسکیتا 
کامال  مسائل  تا  گرفته  سیاسی  جغرافیای  زمینه  در 
 90 از  بیش  است،  مدعی  و  کرده  استفاده  شخصی 
راز  ببینیم  شده اند.  محقق  پیش بینی ها  این  از  درصد 

موفقیت دمسکیتا در چیست؟
پیش بینی  با   19۷9/1358 سال  از  را  پیش گویی  او 
شوند،  منتهی  جنگ  شروع  به  می توانند  که  شرایطی 
الگوی  یک  پیش بینی  این  برای  دمسکیتا  کرد.  آغاز 
گوناگون  آن شرایط  کمک  به  تا  کرد  ریاضی طراحی 
و تأثیر آنها در انتخاب میان دیپلماسی یا جنگ توسط 
مردم را پیش بینی کند و مانند هر الگوی دیگری برای 

آزمون این الگو به دادههای حقیقی نیاز داشت.
بخت با دمسکیتا یار بود، پایان نامه دکترای او در زمینه 
سیاست هند بود و وزارت امور خارجه ایالت متحده از 
او خواست تا در زمینه بحران سیاسی هندوستان اعالم 
نظر کند. دمسکیتا فهرست کاملی از تمامی افرادی که 
احتمال می داد بتوانند در این شرایط تأثیر گذار باشند 
یا نخست وزیری را در آینده هند عهده دار شوند، تهیه 
منتظر  تا صبح  و  کرد  وارد  رایانه  به  را  داده ها  کرد. 
الگوی  پیش بینی  نشست.  برنامه  عجیب  نهایی  نتیجه 
نرم افزاری کامال دور از ذهن بود. نخست وزیر آینده، 
کسی بود که با هیچ کدام از پیش بینی های دمسکیتا و 

دیگر کارشناسان سیاسی منطقه هم خوانی نداشت.

نتایج دور از ذهن
امور  وزارت  نماینده  به  را  نتایج  دمسکیتا  که  زمانی 
خارجه اعالم کرد، دریافت نتایج حاصل از نرم افزار او 
با هیچ پیش بینی دیگری هم خوانی ندارد و بهتر است 
این نتیجه عجیب را برای کسی بازگو نکند. اما تنها چند 
هفته بعد، پیش گویی الگوهای کامپیوتری درست از آب 
درآمد و درست 6 ماه بعد نخست وزیر تازه- همانطور 
دمسکیتا  عزل شد!  بود-  کرده  پیش بینی  نرم افزار  که 
این  از  دقیق تر  نرم افزار  هم  بود، شاید  آورده  شانس 

حرف ها بود.
نتایج پس از سه دهه، نشان می دهند الگوی کامپیوتری 
دمسکیتا پیشگوی فوق العاده ای است. این نرم افزار که 
توسط دمسکیتا، شاگردانش و حتی دولت ایاالت متحده 
هسته ای  برنامه های  از  مورد  هزاران  پیش بینی  برای 
تا برقراری صلح در سرزمین های  کره شمالی گرفته 
اشغالی مورد استفاده قرار گرفته، بیش از 90 درصد 

شرایط را به دقت پیش بینی کرده است.
چنین دقتی چگونه ممکن است؟ چرا دمسکیتا به سراغ 
پایین شدن  و  باال  یا  نمی رود  قرعه کشی ها  پیش بینی 
انتخاباتی  نتایج  حتی  او  نمی کند؟  پیش بینی  را  سهام 
اتفاقی که نتیجه  را هم پیش بینی نمی کند، در واقع هر 
او  توسط  باشد،  انسان  میلیون ها  کوچک  تأثیرات 

پیش بینی نخواهد شد.
را  استراتژیک«  »موقعیت  نرم افزارش  و  دمسکیتا 

یا  سیاست مدار  اندکی  تعداد  اثر  از  استفاده  با  آن هم 
و کنش  بر جامعه  اقتصاددان  هم  گاهی  سیاست گذار، 
تعیین  را  تصمیم گیری ها  این  به  نسبت  اجتماع  متقابل 

می کنند.

بازی، بازی، بازی
که  جایی  است،  بازی ها«  »نظریه  آنها  اصلی  ابزار 
گوناگون  شرایط  تحت  را  فرد  رفتار  نوع  ریاضیات 
که حاصل تصمیم گیری عده دیگری است، پیش گویی 
 1320/1940 دهه  در  اولین بار  که  نظریه  این  می کند. 
ابداع  و توسط جان فون نویمن و اسکار مورگسترن 
که  ریاضی دانی  نش،  جان  توسط  بعد  یک دهه  شده، 
»ذهن زیبا« به زندگی او پرداخته، کامل تر شده است. 
بازی ساده است، هر یک از بازیگران می تواند به هر 
راهبردی مانند دروغ، بلوف و امثال آنها برای برد و 
رسیدن به نفع شخصی استفاده کند. راهکارهای بهتر 
در نهایت برنده را مشخص می کنند. دمسکیتا هم همین 
قوانین را دنبال می کند، در واقع از دیدگاه او بازیگران 
بنا بر نفع شخصی حرکتی را انجام می دهند یا از انجام 

حرکتی توسط رقیب جلوگیری خواهند کرد.
هستهای  کالهک   X کشور  آیا  بزنیم:  ساده  مثال  یک 
پرسش  این  به  پاسخ  برای  دمسکیتا  ساخت؟  خواهد 
فهرستی از تمامی تصمیم گیرندگان نهایی تهیه خواهد 
یا   100 تا   1 بین  ارزشی  یک  هر  اثرگذاری  به  و  کرد 
200 برای چهار شاخه گوناگون خواهد داد: آنها انتظار 
چه نتیجه ای را دارند؟ چقدر موضوع برای آنها حائز 
و  برسند  توافق  به  است  ممکن  چطور  است؟  اهمیت 

اینکه چقدر تحت تأثیر قرار دارند.
باشیم  داشته  بازیگر   5 باال،  مثال  در  می کنیم  فرض 
بازیگران  که  اینجاست  نکته  شود.  آغاز  مذاکرات  و 
موقعیت  حال حاضر  در  و  می کنند  بازی  جفت جفت 
بگیرد  باید تصمیم  بازیکن  تنها هر  برابر است.  همگی 
که موافق است یا مخالف و در مقابل چه پیشنهادهایی 
موقعیت فعلی را تغییر خواهد داد و در صورت لزوم 
بازی  از  پس  گرفت.  خواهد  کار  به  را  تهدیدهایی  چه 
تمامی بازیکنان، الگوی تعریف شده، نتیجه نهایی را بین 

1 تا 100 محاسبه کرده و اعالم خواهد کرد.

موقعیت   120 شده اند،  حاضر  بازیکن   5 که  زمانی 
گوناگون خواهیم داشت، اما اگر این رقم تنها دو برابر 
را  گوناگون  و عکس العمل  موقعیت  میلیون   3.6 شود، 
باید انتظار داشته باشیم. اغلب مسائلی که دمسکیتا با 
آنها روبرو می شود، بین 30 تا 40 بازیگر اصلی دارند 

و گاهی این رقم به 200 تن هم رسیده است.
دیگری  کلیدی  نکته  بگذریم،  که  بازی ها  نظریه  از 
است.  اولیه  داده های  صحت  آن  و  دارد  وجود  هم 
دمسکیتا ناچارست برای هر مسئله با تعداد بسیاری از 
کارشناسان خبره مشورت بکند. البته کارشناسان هم 
ممکن است اشتباه کنند و همیشه احتمال خطا وجود 

خواهد داشت.

پذیرش  انسانی،  خطای  از  جدای  هم  دیگری  مسئله 
نتایج نهایی این نرم افزار را دشوار می کند، آن هم ابهام 
در اعداد نهایی حاصل است. فرض کنیم پاسخ نهایی 
تا   1 بین  هسته ای  کالهک  ساخت  احتمال  مثال  برای 
120 را به ما اعالم  200 متغیر باشد و نرم افزار عدد 
کند. چیزی قابل پیش بینی نیست، نمی دانیم بمبی در کار 

خواهد بود یا نه!
این  و  ندارد  وجود  ابهامی  معتقدست  دمسکیتا  اما 
شد،  خواهد  انجام  کار  از  بخشی  می دهد،  نشان  عدد 
نیاز  مورد  هسته ای  سوخت  بحث  مورد  کشور  یعنی 
سالح های اتمی را تولید خواهد کرد ولی هنوز تصمیم 

به تولید سالح های هسته ای نگرفته است.
و  جدید  الگوی  روی  دارد  حاضر  حال  در  دمسکیتا 
بازی های  نظریه  مبنای  بر  که  می کند  کار  پیچیده تری 
بازیکن می تواند  الگو هر  این  بنا شده است، در  بیزی 
نظر  بازیکنان در  را درباره دیگر  بازیکنان  ایده سایر 
با  سناریوهایی  روی  کار  امکان  همچنین  و  بگیرد 

اطالعات ناقص نیز وجود خواهد داشت.
تاکنون موفق عمل کرده است،  الگوی کامپیوتری  این 
و  دقت  اولیه  اطالعات  جا  هر  می دهند،  نشان  آمارها 
صحت باالیی داشته اند، نتیجه نهایی هم صحیح بوده 
است. آیا با این الگوی جدید طالع بینی های سیاسی به 
آیا جنگ  یافت؟  90 درصد دست خواهند  باالی  دقتی 

جهانی سومی پیش گویی خواهد شد؟
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک 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

بدبین ها بیش تر 
بیمار می شوند

نیمه  دیدن  و  بینی  بد  دهد  نشان می  تحقیقات جدید 
انسان  بدن  ایمنی  سیستم  به  تواند  می   لیوان  خالی 
آسیب وارد کند ، اما در عوض خوش بینی انسان را 

سالم نگاه می دارد.
شما  که  زمانی  دهد  می  نشان  دانشمندان  تحقیقات 
احساس بدبینی می کنید ،بدنتان توانایی کمتری برای 

مبارزه با ویروس ها دارد.
و  زن  بین  دعواهای  از  هرچیزی  رسید  می  نظر  به 
شوهرها گرفته تا استرس شغلی می تواند انسان ها 

را در برابر بیماری آسیب پذیرتر کند.

چند  دیدگاه  دانشمندان  موضوع  این  بررسی  برای 
دانشجو و هم چنین میزان مقاومت سیستم ایمنی بدن 
آن ها را در یک دوره یک ساله تحت نظر قرار دادند.

پروفسور سگرستروم که این تحقیقات را انجام داده 
است در این باره گفت : زمانی که انسان ها خوش بین 
تر هستند به همان اندازه پاسخ قوی تری نسبت به 
عوامل مشکل زا برای سیستم ایمنی بدن خود دارند.

یک  مورد  در  ها  انسان  که  زمانی  رسد  می  نظر  به 
عوامل  برابر  در  هستند  بین  خوش  خاص  موضوع 
های  عفونت  مانند  خود  سالمتی  برای  خطرزا 
عوض  در  دارند.اما  تری  بیش  مقاومت  ویروسی 
سالمتی بدن آن  ها در زمانی که احساس بدبینی می 
این  چرا  که  گیرد.این  می  قرار  در خطر  بسیار  کنند 
اتفاق می افتد هنوز مشخص نیست و به صورت یک 

راز باقی مانده است.
 ، هستند  بین  خوش  ها  انسان  که  زمانی  البته 
به  این موضوع  احساسات مثبت بیش تری دارند و 
برابر عوامل  طور قطع در مقاومت بیش تر بدن در 

بیماری زا موثر است.

 : گفت  باره  این  در  سگرستروم  پروفسور  اگرچه 
مثبت  احساسات  نوروبیولوژیکی  اثرات  بررسی 

سخت تر از احساسات منفی روی بدن انسان است.
تیم تحقیقاتی او از 214 دانشجوی سال اول خوستند 
یک  طول  در  و سپس  کنند  پر  را  نامه  پرسش   5 تا 
سال میزان مصونیت بدن آن ها را در برابر بیماری 

ها تحت نظر قرار دادند.
این پرسشنامه ها با هدف سنجش میزان خوشبینی 
این دانشجویان تنظیم شده بود.برای سنجش میزان 
مصونیت و مقاومت بدن این دانشجویان نیز محققان 
تا  کردند  تزریق  بدنشان  به  را  مرده  های  ویروس 

عکس العمل بدن را بررسی کنند.
این باعث تحریک بدن به پاسخ ایمنی سلولی نسبت 
اما بی خطر می شد که سبب  این عوامل مهاجم  به 
تورم در اطراف ناحیه تزریق می شد.با اندازه گیری 
توانستند میزان  دانشمندان می  تورم  این  و بررسی 
مقاومت و قدرت سیستم ایمنی بدن انسان را تخمین 

بزنند.
انسان ها خوش  که  دانشمندان متوجه شدند زمانی 
بین هستند سیستم ایمنی بدن آن ها عملکرد و قدرت 
بهتری دارد و در زمانی که احساس بدبینی بر انسان 
غلبه می کند تاثیر منفی روی سیستم ایمنی بدن می 

گذارد و باعث ضعیف شدن آن می شود.

تلگراف ، 2۷ مارس

هله هوله ها به اندازه 
هروئین اعتیاد آورند

 تحقیقات جدید نشان داده است مصرف هله هوله ها و غذاهای آماده می 
تواند مانند سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر اعتیاد آور بوده و منجر 

به مشکالت تغذیه ای و چاقی شود.

محققان آمریکایی متوجه شدند برگرها ، چیپس ها و سس ها مغز انسان 
را طوری برنامه ریزی می کنندکه شکر ، نمک و غذاهای پرچرب بیشتری 

را تقاضا کند.
دانشمندان در موسسه تحقیقاتی اسکریپس در فلوریدا متوجه شدند موش 
های آزمایشگاهی درست همانند افرادی که به هروئین و کوکائین معتاد می 

شوند می توانند به یک عادت غذایی بد اعتیاد پیدا کنند.
این تحقیقات نشان می دهد مصرف بیش از حد مواد پر کالری همان اثری 
را روی مغزانسان می گذارد که در اثر مصرف مواد مخدر به وجود می 

آید.
این تحقیقات که به صورت آنالین در نیچر نوروساینس به چاپ رسیده 
است برای اولین بار نشان می دهد که مغز انسان نسبت به هله هوله ها 
و غذاهای آماده به همان صورتی پاسخ می دهد که به مواد مخدر واکنش 
نشان می دهد.دکتر پاول کنی یک عصب شناس که این تحقیقات را رهبری 
کرده است در این باره گفت : ما بعد از سه سال مطالعه متوجه شدیم که 

هله هوله ها نیز درست مانند مواد مخدر دارای اثرات اعتیاد آور هستند.
بنابراین به نظر می رسد چاقی در اثر یک الگوی خوردن غیر ارادی در بدن 
انسان به وجود می آید.درست مانند معتادانی که نمی توانند خود را از مواد 

مخدر دور نگاه دارند.
انسان ها دسترسی آسان  دراین تحقیقات مشخص شد که در زمانی که 
به مواد پر کالری داشته باشند چه اتفاقی می افتد.در حقیقت دانشمندان با 
انجام این مطالعات متوجه شدند که اعتیاد به مواد مخدر و چاقی هر دو 

بر اساس یک مکانیسمم عصبی و بیولوژیکی در بدن انسان رخ می دهند.
این موضوع دانشمندان موش های آزمایشگاهی را به سه  برای بررسی 
دسته تقسیم کردند.دسته اول مقادیر طبیعی از غذاهای سالم دریافت کردند 
، دسته دوم به طور کنترل شده انواع هله هوله ها را به عنوان رژیم غذایی 
خود مصرف می کردند و گروه سوم مقادیر نامحدودی از کیک پنیری ، 
محصوالت گوشتی پرچرب ، شکالت و دیگر مواد ناسالم را دریافت می 

کردند.
زمانی که دانشمندان به طور الکترونیکی قسمت هایی از مغز این موش ها 
را که مسوولیت احساس لذت را دارد تحریک کردند متوجه شدند موش 
هایی که مقادیر نا محدودی از غذاهای سالم را دریافت کرده اند نیاز به 
تحریک بیش تری دارند تا به اندازه موش های سالم در مغز خود احساس 

لذت کنند.
این موش ها همیشه به سمت بدترین نوع مواد غذایی می روند و در نتیجه 

دو برابر دیگر موش ها کالری دریافت می کردند.
حتی زمانی که دانشمندان دسترسی این موش ها را به غذاهای ناسالم قطع 
کرده و سعی کردند به آن ها رژیم غذایی سالم تری بدهند این موش ها 

امتناع کردند.
تغییرات در تمایالت آن  ها به این مواد غذایی به حدی بود که این موش ها 
در ابتدا برای دو هفته به خود گرسنگی دادند تا در نهایت توانستند عادت 

به مصرف غذاهای ناسالم را از خود دور کنند.
دکتر کنی در این باره گفت : این تحقیقات نشان می دهد این گفته چاق ها که 
نمی توانند از خوردن غذا دست بردارند و مانند معتادان به مصرف غذاهای 

ناسالم اعتیاد پیدا کرده اند درست است.
در حقیقت با مصرف این مواد مرکزی از مغز که مسوولیت درک چاقی را 
به عهده دارد رفته رفته حساسیت خود را به غذاهای پرکالری و چرب از 
دست می دهد و به همین دلیل فرد چاق مجبور است برای رسیدن به همان 

میزان لذت اولیه بیش تر بخورد.
دقیقا همین حالت نیز در اثر مصرف مواد مخدر مانند هروئین در مغز اتفاق 

می افتد و فرد معتاد مجبور می شود میزان مصرف خود را افزایش دهد.
، 80 درصد مردان و ۷0 درصد زنان  پیش بینی می شود تا سال 2020 

دچار اضافه وزن و چاقی مفرط باشند.

تلگراف ، 29 مارس

آیا برنامه های عکس برداری های دوره 
ای برای تشخیص سرطان سینه مفیدند

دانشمندان با انجام تحقیقات گسترده متوجه شدند منافع مراجعه دوره 
ای زنان برای عکس برداری به منظور شناسایی سرطان سینه احتمالی 

بسیار بیش تر از مضرات آن است.
منافع عکس برداری برای تشخیص سرطان سینه در زنان از مضراتش 
بیش تر است.این نتیجه ای است که با مطالعه روی بیش از 80 هزار زن 

به دست آمده است.
تومورهای  از  بسیاری  می تواند  ایکس  اشعه  توسط  برداری  عکس 
خطرناک را شناسایی کرده و به تشخیص سرطان در مراحل اولیه کمک 
کند.اما این کار می تواند باعث شناسایی توده های بی ضرری شود که 

زنان را در معرض نگرانی و جراحی های بی مورد قرار می دهد.
محافل  در  زیادی  های  بحث  با  برنامه  این  اجرای  این  دلیل  همین  به 

پزشکی همراه بوده است.
اما آخرین تحقیقات که در این زمینه انجام گرفته است نشان می دهد با 
عکس برداری کردن می توان به ازای هر زنی که تحت جراحی بی مورد 

قرار می  گیرد جان دو زن را از خطر مرگ نجات داد.
هر سال بیش از 45 هزار نفر در بریتانیا به سرطان سینه دچار می شوند 

که از این تعداد بیش از 12 هزار نفر جان خود را از دست می دهند.
زنان بین 50 تا ۷0 سال در انگلستان هر سه سال یک بار برای عکس 
برداری برای تشخیص سرطان سینه احتمالی به بیمارستان ها مراجعه 

می کنند.
اما قرار است محدوده سنی برای عکس برداری افزایش پیدا کرده و از 

4۷ سالگی شروع شده و تا ۷3 سالگی ادامه پیدا کند.
برای آن که دانشمندان متوجه شوند این عکس برداری ها واقعا سودمند 
هستند تحقیقاتی را روی بیش از 80 هزار زن انجام دادند.محققان متوجه 
شدند با این کار در طی یک دوره 20 ساله می توان از 5.۷ مورد مرگ 

در اثر سرطان سینه در هر هزار زن پیشگیری کرد.
البته با انجام این کار از هر هزار زن 2.3 نفر ممکن است به دلیل مشخص 
عمل  تحت  شده  شناسایی  های  توده  خیمی  خوش  یا  بدخیمی  نبودن 

جراحی بی مورد قرار بگیرند.
به بیان دیگر از هر 28 موردی که از لحاظ داشتن سرطان سینه شناسایی 

می شوند جان 2.5 نفر نجات پیدا خواهد کرد.
برای  ای  دوره  برداری  عکس  طرح  است  معتقد  تحقیق  این  نویسنده 
شناسایی بیماران مبتال به سرطان سینه حتما دارای منافع زیادی است.

به عبارت دیگر مناقع اجرای این طرح تقریبا دو برابر مضرات احتمالی 
آن است.با انجام این کار کاهش قابل مالحظه ای در مرگ و میر ناشی از 

سرطان سینه در بین زنان به وجود خواهد آمد.
سارا هیوم از موسسه تحقیقاتی سرطان در انگلستان در این باره گفت : 
ما باید بدانیم که تشخیص سرطان سینه در مراحل اولیه می تواند جان 

بسیاری را از خطر مرگ نجات دهد.

تا کنون بحث های زیادی در مورد برنامه های تشخیص سرطان سینه 
و عکس برداری برای شناسایی این بیماری در بین کارشناسان مطرح 
بوده است.اما آخرین تحقیقات نشان می دهد اجرای این برنامه ها الزم 
و ضروری است و منافع آن به مراتب بیش تر از ضررهای احتمالی آن 

است.
بی بی سی ، 31 مارس



جمعه 13 فروردین ماه 1389   -  شماره 141هفته نامه پرشین28

info@persianweekly.co.uk

تا جهان از حرکت نایستد، 
دست از کار نخواهم کشید

محمود حاج زمان

 

راجر پنروز، ریاضیدان سلطنتی انگلیس در آستانه 80 
به نظریاتی چون ریسمان  اما هنوز هم  سالگی است، 
و مدل تورمی عالم حمله می کند و معتقد است جهان، 

سرنوشتی بی پایان خواهد داشت. 
یک  در  این که  از  پنروز  راجر  که  کنید    شاید تصور 
است،  شده  کتابش  به  اشاره ای  اسکار  نامزد  فیلم 
از  بعد  نیست.  این طور  که  ظاهرا  اما  باشد؛  راضی 
 Happy Go این که دوستانش به وی گفتند که در فیلم
Lucky از یکی از کتاب هایش نامی برده شده، تصمیم 
نیازی نبود که خیلی منتظر  فیلم را تماشا کند.  گرفت 
بماند! در سکانس افتتاحیه فیلم، شخصیت اصلی وارد 
واقعیت«  به  »راهی  کتاب  می شود.  کتاب فروشی  یک 
پنروز را از قفسه بیرون می کشد، نگاهی به عنوان آن 
می اندازد و در حالی که آن را سرجایش برمی گرداند، 

می گوید: »اوه! ما نمی خواهیم به آنجا سفر کنیم!«

به گزارش نیوساینتیست، وی به وضوح از رفتاری که 
»من  می گوید:  پنروز  مایوس شد.  کتابش شده بود،  با 
را  کتاب  حداقل  فیلم  اول  شخصیت  که  می کردم  فکر 
باز می کند و سپس به سرعت آن را می بندد. اما وی 
برای  خوب  دلیل  یک  اما  نکرد.«  هم  را  کار  این  حتی 
بود  ممکن  کتاب  داخل  به  نگاه  دارد،  وجود  کار  این 
مشتمل  کتاب  کند.  منحرف  اصلیش  مسیر  از  را  فیلم 
بر هزار صفحه است و سرشار از نمودارهای بغرنج 
و معادالت وحشتناک. محتوی کتاب تقریبا برای تمام 

افراد این سیاره غیرقابل فهم است.

راجر پنروز کیست؟
دانشگاه  ریاضیات  بازنشسته  استاد  پنروز،  راجر 
آکسفورد است. شاهکار وی نشان دادن شکسته شدن 
هم چنین  است.  سیاه چاله  یک  مرکز  در  عام  نسبیت 
نظریه حافظه پیچشی وی توصیفی برای هندسه فضا-

زمان محسوب می شود.

عنوان  به  اغلب  اما  است،  ریاضیدان  یک  وی  اگرچه 
 / 1965 یک فیزیکدان اشتباه گرفته می شود. در سال 
1344، وی معادالت متالشی شدن ستارگان و تشکیل 
نظریه  بنیان گذار  اخیرا  آورد.  به دست  را  سیاهچاله ها 
ریسمان، اِد ویتِن، از شاهکار دیگر پنروز یعنی نظریه 
)Twistor Theory( استفاده کرده و  حافظه پیچشی 
تالش می کند ابعاد نظریه ریسمان را از 11 بعد به 4 

بعد کاهش دهد.

به  هم  هنوز  می شود،  ساله   80 آینده  سال  که  پنروز 
دست نوشته های  اخیرا  وی  است.  عالقه مند  فیزیک 
آخرین کتاب خود را به ناشرش تحویل داده، کتابی که 

بازنویسی نظریه کیهانی محسوب می شود.

پنروز در یک خانواده موفق به دنیا آمده است. یکی از 
برادران وی، استاد بزرگ شطرنج بود. برادر دیگرش، 
فیزیکدان نظری و عضو انجمن سلطنتی است. پدر آنها 
استاد ژنتیک کالج لندن بود. پنروز به خاطر می آورد که 
یک روز از مدرسه به خانه آمد و به پدرش گفت که 
فردا قرار است در مدرسه به آن ها حساب دیفرانسیل 
و انتگرال درس بدهند. وی می گوید: »پدرم کاری را که 
مشغول انجام دادنش بود، متوقف کرد. مرا به گوشه 
اتاق برد و شروع به درس دادن دیفرانسیل به من کرد. 

وی نمی خواست شخص دیگری لذت یاد دادن چیزی 
به این زیبایی را به پسرش داشته باشد.«

چرخه های زمان
جدید  نگاهی  زمان:  "چرخه های  پنروز،  جدید  کتاب 
پنج  کتاب  این  ایده  دارد.  نام  عالم"  به  غیرمعمول  و 
نگران  هنگامی که  کرد،  ذهن وی خطور  به  پیش  سال 
کیهانی،  استاندارد  مدل  اساس  بر  بود.  عالم  وضعیت 
عالم  دائمی  و  تندشونده  انبساط  باعث  تاریک  انرژی 
می شود. در نتیجه هر ذره مادی در نهایت تماس خود 

را با ذرات دیگر از دست خواهد داد.

پنروز نکته جالبی را در این نظریه پیدا کرد. در انتهای 
عالم، ذرات باقی مانده بدون جرم خواهند بود. این بدان 
معنی است که هر چیزی که وجود دارد، با سرعت نور 
حرکت می کند و گذر زمان بی معنا می شود. بعد از چند 
دنیا بی پایان  ناگهان یک  بینهایت،  دست کاری ریاضی 
ظاهر شد؛ جایی که مهبانگ ها نتیجه اجتناب ناپذیر مرگ 
دنیای  به  منجر  دنیا  یک  پنروز،  نظریه  در  است!  عالم 
خیلی  این  من  نظر  »به  می گوید:  دیگری می شود. وی 

احمقانه بود، اما اکنون آن را باور دارم.«

که  نیست  کسی  نخستین  وی  که  می داند  پنروز  البته 
حلقه های بی پایان زمانی را پیشنهاد می کند. مدل جهان 
Ekpyrotic که از سوی پل اشتانهارت و نیل توروک 
اما  می کند.  بازگو  را  مشابهی  داستان  شده،  پیشنهاد 
پنروز می گوید: »ایده آنها از نظریه ریسمان می آید. به 

نظر من این چیز بدی است.«

می گوید:  وی  ندارد.  ریسمان ها  به  اعتقادی  پنروز 
من  که  است  اضافه ای  ابعاد  همان  من  اصلی  »ایراد 
هیچ حسی نسبت به آنها ندارم. به غیر از ویتن، سایر 
نظریه پردازان ریسمان با مشکالت نظریاتشان روبه رو 
به یک  نظریه ریسمان  که  نمی کنم  فکر  نمی شوند. من 
حال  در  نظریه  این  حقیقت،  در  برسد.  مشترک  نقطه 
بدتر  وضع  این  روز  به  روز  و  است  یافتن  انشعاب 

می شود.«

مد، ایمان و خیال در فیزیک جدید
عالوه بر کتاب چرخه های زمان، پنروز کتابی با عنوان 
چاپ  دست  در  جدید«  فیزیک  در  خیال  و  ایمان  »مد، 
فیزیک جدید است. مد  انتقادی درباره  دارد که کتابی 
همان نظریه ریسمان است و ایمان، این ایده که مکانیک 
پنروز  البته  دهد.  می  تشکیل  را  عالم  اساس  کوانتوم 
قصد ندارد چیزی را از نظریه کوانتوم حذف کند. وی 
می گوید: »این کتاب تنها راه را برای سایر نظریات که 
در حاشیه قرار گرفته اند، باز می کند. مکانیک کوانتوم 
که  است  غیرشهودی  حال،  عین  در  و  موفق  آن قدر 
که  را  قدیمی  نظریه  هر  می توانند  کنند  می  فکر  مردم 
کامال  می تواند  نظریه  این  و  دارند  نگه  دارند،  دوست 

درست باشد.«
نظریه،  این  در  عالم.  تورمی  نظریه  اما خیال چیست؟ 
چند لحظه پس از مهبانگ و در کسری از ثانیه، جهان 
از اندازه یک دکمه به اندازه کهکشان راه شیری منبسط 
فعلی  اصول  جزو  تورمی  نظریه  که  نکته  این  شد. 

کیهان شناسی است، پنروز را نمی ترساند.

افراد اندکی این شهامت را دارند که به این سه بازوی 
اصلی فیزیک جدید حمله کنند، اما پنروز از نقش خود 
از  وی  البته  می برد.  لذت  تک رو  آدم  یک  عنوان  به 
اعتقاد  به  نیست.  بی بهره  نیز  همکارانش  نکوهش های 
فرانک ویلزک از موسسه فناوری ماساچوست، ام.آی.

تی، پنروز از پاسخگویی به انتقادات کارشناسان شانه 
خالی می کند.

در  بتوانند  که  دارند  وجود  اندکی  افراد  وجود  این  با 
چند  از  بعد  کنند.  ایستادگی  پنروز  کودتای  این  برابر 
دهه حضور در مجامع علمی و ارائه چندین ایده عالی، 
پنروز طرفداران بی شمار و تعداد اندکی دشمن دارد. 
دلیلش شاید این است که شبیه پنروز بودن غیرممکن 
است. به گفته پنروز، او یک خوش بین مادرزاد است. 
خنده به ندرت از چهره وی محو می شود، حتی وقتی 
به  کارهایش  درباره  وحشتناکی  انتقادی  نامه های  که 
دستش می رسد. اما آیا او دست از کار خواهد کشید؟ 
وی می گوید: »توقف کنم؟ نه! چرا باید این کار را انجام 

دهم؟«  

سالمت

دانش

رکوردشکنی در سرن و 
آغاز عصری نوین

 در فیزیک
 پس از سال ها انتظار، رویای فیزیک دانان به 
حقیقت پیوست و نخستین ذرات با انرژی ۷ 
ترا الکترون ولت در شتاب دهنده ال.اچ.سی به 
یکدیگر برخورد کردند. با این انرژی می توان 

ریزترین ساختارهای عالم را آشکار کرد. 
از دو  تصور کنید می خواهید دو سوزن را 
سوی  به  سرعت  با  اطلس  اقیانوس  طرف 
در  دقیقا  طوری که  کنید؛  شلیک  یکدیگر 
کنند.  برخورد  یکدیگر  به  اقیانوس  وسط 
اروپا، سرن،  آزمایشگاه هسته ای  مهندسان 
را  دشواری  همین  به  کاری  گذشته  روز 
تجربه کردند و با شتاب دادن دو باریکه از 
هسته های هیدروژن و رساندن انرژی آن ها 
به 3.5 هزار میلیارد الکترون ولت، آن ها را به 

هم کوباندند.

با  هیدروژن  ذره  دو  بین  برخورد  اولین 
ساعت  در  ولت  الکترون  ترا   ۷ کل  انرژی 
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افتاد.  اتفاق  جهانی،  وقت  به  مارس  سی ام 
این  که  سی.ام.اس  آزمایش  دانشمندان 

برخورد را ثبت کردند.

هادرون،  بزرگ  برخورددهنده  کارشناسان 
را  خود  تالش  دیروز  صبح  از  ال.اچ.سی 
برای شکستن رکورد پرانرژی ترین برخورد 
پیشین  رکورد  کردند.  آغاز  زمین  در  ذرات 
بود که  الکترون ولت  ترا   2.36 برخورد،  این 
قبل از زمستان گذشته در ال.اچ.سی بدست 
الکترون ولت، واحد انرژی و معادل ده  آمد. 
معادل  ترا  و  است  ژول   19 منفی  توان  به 

هزار میلیارد است.

الکترون ولت،  ترا   ۷ انرژی  به  دست یابی 
شمار  به  فیزیک  دنیای  در  مهم  نقطه ای 
آینده،  ماه   24 تا   18 طی  چراکه  می رود؛ 
انرژی  این  در  برخورد  میلیارد  هزاران 
اتفاق خواهد افتاد و اطالعات بدست آمده از 
آنها، برای تعیین دقیق کمیت های فیزیکی و 
استفاده  فیزیک دانان  پیش بینی های  آزمایش 

خواهد شد

تولید تایر در 
باغچه!

 ابوالفضل کریمی

دست کاری  با  شده اند  موفق  شیمی دانان   

به طور  را  ایزوپرن  ماده  گیاهان،  ژنتیکی 
آن  کردن  جایگزین  با  و  کنند  تولید  زیستی 
به  دیگر  گامی  خام،  نفت  مشتقات  جای  به 
کمک  زیست  محیط  با  خودروها  سازگاری 

کنند. 
دانشمندان فرآیند جدیدی را کشف کرده اند 
قدیمی ترین  حتی  سازگاری  به  می تواند  که 
با  کند.  کمک  زیست  محیط  با  خودروها 
استفاده از این فرآیند می توان گیاهان را به 

آن ها  از  و  کرد  تبدیل  سنتزی  الستیک های 
در ساخت تایرهایی که معموال از نفت خام 

ساخته می شوند، بهره گرفت.
ایزوپرن  نیوساینتیست،  گزارش  به 
الستیک های  مصنوعی  نمونه   )Isoprene(
طبیعی است که در اصل برای ساخت تایرها 
به کار می رود. ایالنا آلدور، شیمی دان شرکت 
می گوید:  کالیفرنیا  سیلیکون ولی  در  گننکور 
با  جدید  الستیک های  از  درصد   2۷ »تقریبا 

استفاده از این ماده ساخته می شوند«.

به دلیل آن که منابع الستیک طبیعی نمی تواند 
تامین  تایرها  ساخت  برای  را  ما  نیازهای 
عنوان  به  نیاز  مورد  ایزوپرن  بیشتر  کند، 
نفت  پاالیش  درفرآیند  فرعی  محصول  یک 
فرآیند  آن جاکه  از  اما  می شود؛  تهیه  خام 
منابع  این   ، می شود  بهتر  روز  هر  پاالیش 
در معرض خطر قرار گرفته اند و دانشمندان 
به فکر منابع جایگزین برای تولید این ماده 
توانسته  گننکور  شرکت  اکنون  افتاده اند. 
است با همکاری غول تایرسازی گودیر، یک 

منبع جایگزین پیدا کند.

هفته  را  ماده  این  تولید  فرآیند  که  آلدور 
گذشته در کنفرانس جامعه شیمی آمریکا در 
گفت:  کرد،  ارائه  کالیفرنیا  سن فرانسیسکو، 
»ما با موفقیت در حال تولید مقادیر زیادی 
از بیو- ایزوپرن هستیم. حتی قسمتی از این 
به کار  تایرها  تولید  نیز در  ماده تولیدی را 
برده ایم تا کاربردی بودن آن را اثبات کنیم«.

ارگانیسم های مهندسی شده
از توالی ژنی یک آنزیم  الدور و همکارانش 
استفاده کرده اند که با کمک آن می توان گیاه 
به  را  چنار  و  کودزو  مانند  درختانی  و  مو 
را  آن ها  و  کرد  تبدیل  شده  سنتز  ایزوپرن 
 Escherichia coli وارد سویه های باکتری

و قارچ کنند.
شده  مهندسی  میکروارگانیسم های  این 
گلوکز  مانند  گیاهی  از محصوالت  می توانند 
گیاهی  روغن های  یا  ،گلیسیرین  ساکاروز   ،
تغذیه کرده و گاز ایزوپرن تولید کنند که پس 
از جمع آوری، فشرده سازی و خالص سازی، 
سپس  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
سویه های  و  خام  مواد  از  مختلف  ترکیبات 
قرار  آزمایش  مورد  میکروارگانیسم 

می گیرند تا بهترین محصول به دست آید.

به گفته آلدور، دانشمندان تاکنون توانسته اند 
با استفاده از این روش ازهر لیتر ماده خام 
40 ساعت  از  را در کمتر  ایزوپرن  60 گرم 

تولید کنند.
به  آلدور  همکاران  از  مک آلیف  جوزف 
نیوساینتیست گفت: »اگرچه هنوز چند سال 
فناوری در جاده ها زمان  این  از  تا استفاده 
ساخت  سر  بر  مانعی  هیچ  اما  است،  باقی 
تایرهای جدید با این روش واستفاده تجاری 

از آنها وجود ندارد«.

شرکت  شیمی دانان  از  یکی  میدوس،  آدام 
در  که  کالیفرنیا  در  آمیریس  سبز  شیمی 
برای  بر روی روش های مشابهی  کار  حال 
در  است،  گیاهی  مواد خام  از  دیزل  ساخت 
این باره گفت: »من فکر می کنم این کار کامال 
این  توانسته اند  دانشمندان  است.  امکان پذیر 

ایده را اثبات کرده و از آن استفاده کنند«.

اگرچه بیو-ایزوپرن های تولیدی ممکن است 
از دیگر نسخه هایی که بر پایه نفت خام تولید 
محصول  این  اما  باشند؛  پایدارتر  می شوند، 
چندان هم برای محیط زیست بی خطر نیست، 
طبیعت  در  ماده  دو  این  از  هیچ کدام  زیرا 

تجزیه نمی شوند
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info@persianweekly.co.uk خانه و خانواده
یک پنجم زن و شوهرهای 

انگلیسی ایمیل و اس ام اس 
همسرشان را چک می کنند

و  زن  پنجم  یک  دهد  می  نشان  تحقیقات 
را  همسرشان  اس  ام  ای  و  ایمیل  شوهرها 

چک می کنند.
پنجم زن  میدهد یک  تحقیق نشان  نتایج یک 
های  نامه  و  کوتاه  های  پیام  شوهرها  و 

الکترونیکی همسرشان را چک می کنند.
در این تحقیق هم چنین مشخص شد در یک 
پنجم موارد حداقل یکی از همسران تاریخچه 
مرورگر همسر خود را چک کرده است تا به 
سایت هایی که او بازدید کرده است پی ببرد.
در این مطالعه نزدیک به هزار زوج انگلیسی 
دانشگاه  از  محققان  و  داشتند  شرکت 
و  ترنت  ناتینگهام  دانشگاه   ، آکسفورد 

دانشگاه اقتصادی لندن بودند.
الن هلسپر که این مطالعات را هدایت و رهبری 
کرده است در این باره گفت : بررسی های  
ما نشان می دهد که تجسس و کنجکاوی در 
زمینه استفاده از تکنولوژی های جدید بسیار 
باالتر از آن چیزی است که ما قبال تصور می 
این  ما  آور  تعجب  های  یافته  از  کردیم.یکی 
بود که زنان بیشتر از مردان در این زمینه 

ها تجسس و کنجکاوی می کنند.
نشان  قبلی  تحقیقات  که  است  حالی  در  این 
استفاده  در  مردان  از  کمتر  زنان  دهد  می 
دارند. مهارت  جدید  های  تکنولوژی  از 
روابط  زنان  که  زمانی  رسد  می  نظر  به 
می  در معرض خطر  را  با همسرشان  خود 
این  از  شدن  رد  برای  بیشتری  تالش  بینند 
محدودیت ها به خرج می دهند و سعی می 
کنند هر طور شده خود را با تکنولوژی های 

جدید آشنا کنند.
"کامیپوترها  نشریه  در  تحقیقات  این  نتایج 
در رفتار انسان" به چاپ رسیده است و بر 
اساس تحلیل پاسخ هایی به دست آمده است 
که توسط کاربران کامپیوتر داده شده است.
آیا  که  این  مورد  در  همسران  از  که  زمانی 
را می خوانند  یکدیگر  الکترونیکی  های  نامه 
و  مردان  از  درصد   8 شد  پرسیده  سوال 
14 درصد از زنان جواب مثبت دادند.در ده 
درصد موارد نیز هم زن و هم شوهر ، هر دو 

اقدام به انجام این کار می کردند.
های  پیام  مورد  در  سوال  همین  که  زمانی 
از  ،۷ درصد  تلفن همراه پرسیده شد  کوتاه 
مثبت  پاسخ  زنان  از  درصد   13 و  مردان 
دادند.این بار باز هم در ده درصد موارد زن 
و شوهر هم زمان اقدام به انجام این کار می 

کردند.
به  نتیجه  این  تحقیقات  این  از  ترتیب  این  به 
شوهرها  و  زن  پنجم  یک  که  آید  می  دست 
کوتاه  های  پیام  و  الکترونیکی  های  نامه 

همسر خود را می خوانند.
10 درصد زنان و 6 درصد مردان تاریخچه 
به  تا  اند  مرورگر همسر خود را چک کرده 
پی  است  کرده  بازدید  او  که  هایی  سایت 

ببرند.
نرم  از  نیز  مردان  و  زنان  از  درصد  یک 
و  اند  کرده  استفاده  مانیتورینگ  افزارهای 
زده  جا  دیگری  جای شخص  به  را  خود  یا 
اند و با همسر خود ارتباط اینترنتی برقرار 
واضح   : گفت  باره  این  در  اند.هلسپر  کرده 
است که کاربران اینترنت زمانی که فکر می 
انجام  به  کنند همسرشان ممکن است دست 
خوشایند  آنها  برای  چندان  که  بزند  کاری 
بزنند. تجسس  به  دست  است  ممکن  نیست 
دلیل این موضوع هرچه باشد ، تحقیقات ما 
نشان می دهد کنجکاوی در این گونه موارد 
قبال  ما  که  از آن چیزی است  بیشتر  بسیار 

تصور می کردیم.
تلگراف ، 28 مارس

سال 1389 برای شما 
چگونه خواهد بود؟!

شما متولد چه سالی هستید؟ اسب؟ خروس؟ اژدها یا ببر؟ چقدر به طالع بینی 
اصال  شنیدید؟  فنگ شویی  از  چیزی  حاال  تا  دارید؟  د  اعتقا  آینده  پیش بینی  و 

می دونید امسال چه سالیه؟ تاحاال کسی فالتونو گرفته؟

در فرهنگ چینی پیش بینی آینده و بررسی سرنوشت از روی گردش ستارگان 
و صور فلکی جایگاه مهمی دارد. تقویم قمری چینی یک چرخه 12 ساله دارد 
که شامل 12 حیوان است: ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، خروس، 

سگ، خوک، موش و گاونر.
هم چنین طالع  بینی چینی بر5 عنصر اصلی فلز، آب، آتش، چوب و زمین استوار 
است که هرکدام از این عناصر تاثیرات مثبت یا منفی خود را بر جهان هستی 

دارند.
بنابر تقویم چینی امسال، سال »ببر« نام گذاری شده است. ببر در فرهنگ مشرق 
را  این حیوان خوش یمن  اقبالی و کامیابی است. آسیایی ها  نماد خوش  زمین 
تداعی کننده قدرت برتر و نماد آسودگی و امنیت در زندگی انسان ها می دانند که 
همیشه مورد احترام و ستایش مردم است. در فنگ شویی چینی ببر یکی از 4 
حیوان آسمانی است و در کنار الک پشت سیاه، ققنوس و اژدهای سبز اهمیت 
زیادی برای مردم دارد. ببر همواره نماد شجاعت و پیروزی به شمار می رود و 

نماینده زمین محسوب می شود.
دوگل،  ،ژنرال  بتهوون  به  می توان  ببر  سال  متولد  معروف  شخصیت های  از 

مرلین مونرو و امیلی برونته اشاره کرد.
به گفته »هنری فونگ« یکی از متخصصان فنگ شویی، امسال سال ببر فلزی 
است. از آن جا که ببر خودش دارای عنصر چوب است در واقع با این ترکیب 
امسال، سال چوب و فلز است. بنا به این نظر هردوی این عناصر بسیار قوی 
را  تبری که درختان  از  فلز نشانه ای  و  از درخت است  . چوب سمبلی  هستند 
قطع می کند. بنابراین می بینید که امسال سال چندان آرامی نیست. در این سال 
تضادهایی دیده می شود آن چنان که ثبات و پایداری نیز دیده می شود چراکه به 

هرحال چوب مانع فلز است.
هم چنین  و  پیش بینی  غیرقابل  رخ دادهای  نماد  ببر  فنگ شویی،  تفکر  براساس 
قدرت است و برای امسال وقوع رخ دادهای غیرمنتظره و مهم پیش بینی می شود. 

عالوه بر آن که این سال، سال چندان آرامی هم نیست.
این متخصص چینی، سال ببر را از نظر سیاسی سالی پر از تغییردر صحنه 
سیاست داخلی هم چنین بین المللی می داند و از نظر اقتصادی نیز سال چندان 
پرباری را پیش بینی نمی کند چراکه این تضادها گریبان بازار را نیز می گیرد 

به ویژه در بازار سهام.
و  بزرگ  بسیار  آسیب های  و  تخریب  بروز  احتمال  نیز  زیست محیطی  نظر  از 

غیرقابل پیش بینی طبیعی، می رود. 
و اما سری به طالع بینی چینی می زنیم تا ببینیم برای متولدین سال های مختلف 
این  که  است  درست  البته  است.  خورده  رقم  سرنوشتی  چه  ببر،  سال  در 
پیش بینی ها براساس حرکت ستارگان و برخی عناصر طبیعی صورت می گیرد 
اما به هرحال گفته می شود این که هر فرد در چه ساعتی یا چه سالی به دنیا 

آمده هم چنین وجود سایر عناصر بر سرنوشت او بی تاثیر نیست.

-1986 -1974 -1962 -1950( این سال را  ● اما متولدین سال ببر )1998 – 
چگونه سپری می کنند؟

گفته می شود که هرچند امسال سال ببر است ولی سال خوبی برای متولدین این 
سال نیست. اتفاقات و پیش آمدها در این سال به بیشترین حد خود می رسد و 
این افراد باید از هرگونه ریسک و خطر پرهیز کنند. هم چنین پیش آمدها آن چنان 
که انتظار می رود، پیش نمی رود و به متولدین این سال توصیه می شود در سال 

ببر به صورت گروهی فعالیت کنند و از توانمندی های دیگران بهره ببرند.

 –  1963  –  19۷5  1987-  1999-( گربه(  یا  خرگوش)  سال  متولدین  برای   ●
1951 ( این سال، سال خوبی از نظر مالی پیش بینی می شود به ویژه برای آنان 

که شاغل هستند. مجردهای متولد سال خرگوش در سال ببر شانس خوبی برای 
یافتن همسر ایده آل خود دارند اما به متولدین متاهل این سال توصیه می شود 
در سال ببر به دنبال وسوسه های خود نروند! افراد متولد این سال، سال ببر را 
بسیار پر انرژی و مثبت طی می کنند و بهتر است مراقب خوراک و سالمتی خود 
در این ارتباط باشند چراکه تغذیه نابجا و نامناسب سالمتی آن ها را مورد تهدید 

قرارداده و دچار سوء هاضمه می کند.

● متولدین سال اژدها )2000 – 1988 – 19۷6 – 1964 – 1952 ( در سال ببر با 
تنهایی روبرو هستند. افراد مجرد متولد این سال که درپی یافتن همسر دلخواه 
هستند کار بسیار سختی را پیش گرفته اند. متاهل ها در رابطه با همسرشان 
ممکن است با روزمرگی روبرو شوند. افراد متولد این سال در سال ببر از نظر 
سالمتی با مشکالتی روبرو می شوند و از نظر شغلی و مالی حرکتی کند دارند. 
از نظر شغلی و تجاری از طرف دوستان مورد حمایت قرار  افراد  این  اگرچه 

می گیرند.

● اما متولدین سال مار)2001 – -1989 -1977 -1965 1953( نیز سال خوبی 
نظر  از  تعدادی  و  می دهند  تغییر شغل  تعدادی  دارند.  مالی  و  نظر سالمتی  از 
اگر  و  می کنند  برقرار  دیگران  با  خوبی  بسیار  روابط  می یابند.  ارتقاء  شغلی 
مجرد هستند، ازدواج می کنند. این افراد نیز باید مراقب سالمت خود باشند تا به 

آنفلوانزا مبتال نشوند.
● برای متولدین سال اسب )2002 – 1990 –19۷8 – 1966 – 1954 ( نیز سال 
ببر، سال خوبی از نظر سالمتی و شغلی است. هم چنین آن ها از انرژی های مثبت 
و یاری منابع داخلی بهره می برند و علی رغم این که در روابطشان تغییری دیده 

نمی شود اما زندگی همراه با آرامش و صلح را سپری می کنند.

● اما متولدین سال بز) 2003 – 1991– -1979 196۷ – 1955 ( در این سال 
کمک  شغل  و  توانگری  زمینه  در  آن ها  به  که  هستند  محافظی  فرشته  دارای 
مشکالتی  دچار  روحی  و  فیزیکی  نظر  از  افراد  این  هرچندکه  می کند.  شایانی 
می شوند. به این افراد توصیه می شود به کالس هایی هم چون یوگا یا مدیتیشن 
بروند تا از اضطراب های آنان کاسته شود. در روابط اینان نیز تغییر محسوسی 

دیده نمی شود و در مجموع کشتی آن ها به آرامی حرکت می کند.

● برای متولدین سال میمون )2004 – 1992 – 1980 – 1968 – 1956( سال 
ببر سال سخت و دشواری است. چراکه در این سال تغییرات شغلی هم چنین 
و  برای مسافرت  اما فرصت های خوبی  می گیرد.  روابط صورت  در  تغییراتی 
مالقات با سایر افراد بوجود می آید. بهتر است این افراد مراقب بروز تصادف 

در این سال باشند.

این   )195۷  –  1969  –  1981 1993-  –  2005( ● برای متولدین سال خروس 
از  از نظر مالی و شغلی است.  از خوش شانسی  سال، سالی خوب و سرشار 
طرفی آرامش بر روابطشان حکم فرماست بدون هرگونه مشکلی. شانس یافتن 
به  و  زیاد است  ببر  این سال در سال  متولد  افراد مجرد  برای  همسر مطلوب 
خانواده افراد متاهل فردی اضافه خواهدشد. این افراد از بیماری مزمن کوچکی 
رنج می برند و بهتر است از هرگونه ریسکی خودداری کنند. بروز یک تصادف 

نیز برای آنان پیش بینی می شود.

● متولدین سال سگ )2006 – 1994 – 1982 – 19۷0 – 1958 ( سال ببر را 
به خوبی سپری می کنند، از نظر شغلی و شکوفایی مالی. هم چنین روابط آنان 
از هرجهت مطلوب است. هرچند که این افراد باید بسیار مراقب و محتاط باشند 
به  افراد  این  شاید  که  می شود  گفته  طرفی  از  داشت.  خواهند  تصادفی  چراکه 
بیماری های مزمن ریه مبتال شوند و انرژی آن ها کاهش یابد و ضعیف شوند 

ولی باید در اهدافشان جدی  و کوشاتر باشند.

چه   )1959  –  19۷1  –1983  –1995  –  200۷( خوک  سال  متولدین  اما   ●
سرنوشتی در انتظارشان است؟ سال ببر برای متولدین این سال، سال بسیار 
خوبی پیش بینی شده است. بخت و اقبال با آنان همراه است و از نظر شغلی نیز 
بسیار عالی است. هرچند که آنان باید از نظر سالمتی بسیار مراقب خود باشند 
و از افراط کردن پرهیز کنند. این گروه از افراد از سوی دوستان خود در شغل 
و محل کارشان مورد حمایت قرار می گیرند و بهتر است با دیگران بخشنده و 

مهربان باشند تا آینده بهتری در انتظار آنان باشد.

● متولدین سال موش )2008 – 1996 – 1984 – -1972 1960 ( سال ببر را به 
خوبی سپری نمی کنند. اینان باید مراقب سالمتی خود باشند چه از نظر فیزیکی 
و چه از نظر فکری و روحی. آن ها که تالش و تحرک بیشتری دارند آینده بهتری 
بدان معنی است که کسانی که در زمینه فروش  این  انتظارشان است.  نیز در 

فعالیت می کنند، می توانند موانع بد را پشت سر گذارند.

● و اما متولدین سال گاو نر )2009 – 199۷ – 1985 – 19۷3 – 1961 – 1949 
از  و  هستند  خوبی  حامی  و  محافظ  دارای  ببر  سال  در  سال  این  متولدین   )
افراد متاهل سال خوبی برای  نظر شغلی سال خوبی را پیش رو دارند. برای 
فرزنددار شدن است. متولدین این سال نیز باید مراقب سالمتی خود باشند. آنان 

در این سال بیماری روحی با اضطراب و استرس را تجربه می کنند. 
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 13بدر
 نحس نیست

عبدالعظیم رضایی

نحوست داشته یا نه فراهم آورم...
که  داشت  توجه  موضوع  این  به  باید  نخست 
سال  روزهای  از  هیچ  یک  ایران،  فرهنگ  در 
نحس شمرده نشده، بلکه چنانچه می دانیم هر 
یک از روزهای هفته و ماه نام ه ایی زیبا و در 
و  ایزدان  یا  مظاهر طبیعت  از  یکی  با  ارتباط 
امشاسپندان داشته و دارند ، و روز سیزدهم 
ایرانی  گاه  شماری  در  خورشیدی  ماه  هر 
تشتر  پهلوی  و  اوستایی  زبان  )در  روز  تیر 
تیشتر،  ایزد   ِ آن  از  که  دارد  نام  تیشتر(  یا 
نیاکان  و  می باشد  باران  آورنده ی  پدید  ایزد 
فرهیخته  ی ما از روی خجستگی، این روز را 
هیچ  همچنین  کرده اند.  انتخاب  جشن  برای 
دانشمندی یا هیچ  یک از متون کهن از این روز 
مقاالت  بیشتر  در  بلکه  نکرده اند  یاد  بدی  به 
مکتوب و کتاب ها، از سیزدهم نوروز با عنوان 

روزی فرخنده و خجسته نام برده اند.

بودن  نحس  و  برای سعد  الباقیه« جدولی  »آثار  کتاب  نمونه  برای 
روزها دارد که در آن جدول در مقابل روز سیزدهم نوروز کلمه 
از  پس  اما  است،  شده  آورده  فرخنده  و  نیک  مانک  به  »سعد«   ی 
حمله  ی تازیان و ورود اسالم به ایران از این رو که اعراب هفت 
روز در هر ماه را نحس می دانستند و سیزدهم هم جز این روزها 
بوده، روز سیزدهم فروردین را هم به اشتباه نحس خواندند برای 
مثال دو بیتی ای از ابونصر فراهی هست که نحوست روزهای ماه 

را بیان می کند:

هـفـت  روزی  نحس  بـاشـد  در  مهی 
زان  حذر  کـن  تـا  نـیـابـی  هیـچ  رنج

سـه  و  پـنج  و  سیزد ه بــا  شانزده     
  بیست  ویک و بیست  وچهار و بیست  وپنج

از سویی دیگر در زمان حکومت صفویان این بار فرهنگ اروپایی 
وارد ایران شد که شوربختانه آنان نیز عدد 13 را نحس می دانستند، 
و هنوز هم با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی عمیقا به این موضوع 
بسیار  مثال های  و  نمی شود  ختم  این  به  تنها  البته  که  دارند،  اعتقاد 
دیگری مانند دیدن گربه ی سیاه، رد شدن از زیر نردبام یا گذاشتن 
که  دارند  وجود  دیگر  خرافی  موارد  بسیاری  و  میز  روی  کلید 

خوشبختانه تا کنون وارد فرهنگ ما نشده اند.
تنها چیزی که در فرهنگ ایرانی در مورد عدد سیزده وجود دارد 

»بد قلق« بودن عدد 13 به خاطر خاصیت بخش ناپذیری آن است.
اما وقتی درباره ی نیکویی و فرخندگی این روز بیشتر دقت می کنیم 
منابع معقول و مستند به سوابق تاریخی زیادی را می  یابیم همان-

طور که گفته شد سیزدهم فرودین ماه که تیر روز نام دارد و متعلق 
به فرشته یا امشاسپند یا ایزد مقدس و بزرگواری در آیین زرتشتی 
است که در متون پهلوی و در اوستا تیشتر نام دارد و جشن بزرگ 

تیر روز از تیر ماه که جشن تیرگان است به نام او می باشد.
فرودین ماه نیز که هنگام جشن و سرور و شادمانی و زمان فرود 
آمدن فروهرها است و تیر روز از این ماه نخستین تیر روز از سال 
از  پس  و  بوده  گرامی  بسیار  باستان  ایرانیان  میان  در  باشد  می 
دوازده روز جشن که یاد آور دوازده ماه سال است ، روز سیزدهم  

کنار  به  رفتن  با  و  دانستند  می  نوروز  ی  دوره  رسمی  پایان  را 
جویبارها و باغ و صحرا و شادی کردن در واقع جشن نوروز را با 
شادی به پایان می رساندند و به قول امروزی ها حسن ختامی بود 

بر بزرگترین جشن سال.
در کتاب » المحاسن و االضداد « گفته شده : 

» در صحن کاخ سلطنتی دوازده ستون از خشت خام برپا می کردند 
که در هریک از آنها یکی از حبوبات دوازده گانه را می کاشتند و 
ُکـشتی که از پشم گوسفند بافته می شود، شش قسمت است که هر 
قسمت دوازده رشته می شود که بطور مجموع هفتاد و دو نخ می 
به شش گاههنبار وعدد  اشاره است  ، می بستند. عدد شش  شود 
دوازده به یاد دوازده ماه است و هفتادودو هم به هفتادودو فصل 

یسنا اشاره است.

تاریخچه ی سیزده بدر
میدانند  جمشید  زمان  از  را  نوروز  جشن  ی  پیشینه  که  همانطور 

درباره ی سیزده به در هم روایت هست که :
در صحرای سبز  را  نوروز  پیشدادی روز سیزده  » جمشید شاه 
دهد و چندین  بارعام می  و  کند  پا می  بر  و خرم خیمه و خرگاه 
سال متوالی این کار را انجام می دهد که در نتیجه این مراسم در 

ایران زمین به صورت سنت و آیین درمی آید و ایرانیان از آن پس 
سیزده بدر را بیرون ازخانه در کنار چشمه سارها و دامن طبیعت 
در  به  دیرینگی جشن سیزده  بررسی  برای  اما  کردند  برگزار می 
می  قاجار  دوران  به  مربوط  منابع  تمامی   ، مکتوب  منابع  روی  از 
یا صفر  فروردین  در  در  به  برگزاری سیزده  به  باشند و گزارش 
داده اند ، از همین رو برخی پژوهشگران پنداشته اند که این جشن 
بیش از یکی دو سده دیرینگی ندارد اما با دقت بیشتر در می یابیم 
که شواهدی برای دیرینگی این جشن وجود دارد دکتر غیاث آبادی 
پژوهشگرتاریخ وفرهنگ ایران باستان و باستان ستاره شناس در 
این باره به گسترش بسیار، تنوع و گوناگونی شیوه های برگزاری 
این جشن اشاره می کند که بر پایه ی قواعد مردم شناسی و فرهنگ 
های  شیوه  و  تر  فراخ  باوری  گسترش  ی  دامنه  چقدر  هر   ، عامه 
برگزاری آن متفاوت تر باشد ، نشان دهنده ی دیرینگی بیشتر آن 

است.
همچنین مراسم مشابه ای که به موجب کتیبه های سومری و بابلی 
از آن آگاهی داریم، آیین های سال نو در سومر با نام » زگموگ « 
و در بابل با نام » آکیتو« دوازده روز به درازا می کشیده و در روز 
ترتیب  بدین  شده.  می  برگزار  طبیعت  آغوش  در  جشنی  سیزدهم 
چهار  کم  دست  ای  سابقه  دارای  بدر  سیزده  که  می شود  تصور 

هزار ساله است.

شیوه های برگزاری و مراسم سیزده بدر
همانگونه که اشاره شد شیوه های برگزاری این جشن و همچنین 
مراسم و آداب این روز بسیار متفاوت و گسترده می باشد که در 
اینجا به تفصیل نمی توان به آنها پرداخت ، اما همانطور که میدانیم 
سیزدهم فروردین تیشتر روز می باشد و آغاز نیم سال دوم زراعی 
باران  ایزد  تیشتر،  گرامیداشت  و  نیایش  برای  ایرانی  مردمان  و   ،
آور و نوید بخش سال نیک به کشتزارها و مزارع خود می رفتند 
و در زمین تازه روییده و سرسبز و آکنده از انبوه گل و گیاهان 

صحرایی به شادی و ترانه سرایی و پایکوبی می پرداختند و از گرد 
آوری سبزه های صحرایی و پختن آش و خوراکی های ویژه غافل 
نمی شدند بخشی دیگر از آیین های سیزده به در را هم باورهایی 

تشکیل می دهند که به نوعی با تقدیر و سر نوشت در پیوند است.
برای نمونه فال گوش ایستادن ، فال گیری ) به ویژه فال کوزه (

گره زدن سبزی و گشودن آن ، بخت گشایی )که درسمرقند و بخارا 
رایج است(

ونمونه های پرشماردیگر...
این ها آیین های سیزده به در مانند چهارشنبه سوری و  عالوه بر 
نوروز پر شمار زیبا و دوست داشتنی است؛ بازی های گروهی ، 
ترانه ها و رقص های دسته جمعی ، گرد آوری گیاهان صحرایی 
، نمایش  ، خوراک پزی های عمومی، بادبادک پرانی ، سوارکاری 
های شاد، هماوردجویی جوانان، آب پاشی و آب بازی بخشی از 
این آیین هاست که ریشه در باورها و فرهنگ اساطیری دارند از 
جمله شادی کردن و خندیدن به معنی فروریختن اندیشه های پلید 
ی  سفره  ی  سبزه  سپردن  آب  به  آشتی،  نماد  روبوسی  تیره،  و 
و گره زدن   » آناهیتا   « ایزد آب  به  دادن  هدیه  نشانه ی  نوروزی 
علف برای شاهد قرار دادن مادر طبیعت در پیوند میان زن و مرد 
، ایجاد مسابقه های اسب دوانی که یاد آور کشمکش ایزد باران و 

دیو خشک سالی است.

علف گره زدن
و  بشر  نخستین  موضوع  و  باستان  ایران  در  آفرینش  ی  افسانه 
حائز   » کـیـومـرث   « ی  درباره  روایاتی  دانستن  و  شاه  نخستین 
اهمیت زیادی است ، در » اوستا « چندین بار از کیومرث سخن به 
میان آمده و او را نخستین پادشاه و نیز نخستین بشر نامیده است.
و  االرض  ملوک  »ِسـنی  کتاب  در  اصفهانی«  ی  »حمزه  های  گفته 
کتاب  در  »مسعودی«  های  گفته  و   29 تا   23 های  االنبیاء« صفحه 
111 و »بیرونی« در  110 و  الذهب« جلد دوم صفحه های  »مروج 
کتاب »آثار الباقیه« بر پایه ی همان آگاهی است که در منبع پهلوی 

وجود دارد که :
» َمـشـیـه « و » َمـشـیـانـه « که دختر و پسر دو قلوی کیومرث 
بودند ، روز سیزدهم فروردین برای نخستین بار در جهان با هم 
ازدواج کردند. در آن زمان چون عقد و نکاحی شناخته نشده بود! 
آن دو به وسیله ی گره زدن دو شاخه ی » مُورد « ، پایه ی ازدواج 
خود را بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی آگاهی 
داشتند، آن مراسم را به ویژه دختران و پسران دم بخت انجام می 
دادند امروزه نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی، نیت 

می کنند و علف گره می زنند...
 « زمان  در  و  شد  متروک  تقریبا   » کیانیان   « زمان  از  رسم  این 
هخامنشیان « دوباره شروع شد و تا امروز باقی مانده است. در 
کتاب »ُمجمل التواریخ« چنین آمده است:اول مردی که به زمین ظاهر 
شد، پارسیان آن را » گـل شاه « نامیدند، زیرا که پادشاهی او اال 
بر گــل نبود، پس پسر و دختری از او ماند که مشیه و مشیانه نام 
گرفتند و روز سیزده نوروز با هم ازدواج کردند و در مدت پنجاه 
سال هیجده فرزند بوجود آوردند و چون مردند جهان نود و چهار 

سال بی پادشاه بماند....
همانگونه که شباهتی بین چارشنبه سوری و نوروز امروزی متداول 
در تهران و شهرهای بزرگ، با شیوه های اصیل و کهن آن وجود 
ندارد، سیزده  بدر امروزی نیز تنها نامی از یک جشن کهن را برخود 

داشته و هیچ شباهتی به آیین کهن و یادگار نیاکان ما ندارد.
ایرانی،  آیین های  دیگر  از  بسیاری  مانند  جشن،  این  اجراي  نحوه 
به شکل  باستانی خود دور شده است و  و  از شیوه اصیل  عمیقًا 

فعلی آن، دارای سابقه تاریخی در ایران نیست.
اگر در گذشته مادران و پدران ما، سبزه های نوروزی خود را در 
این روز به صحرا می برده و برای احترام به زمین و گیاه، آنرا در 
پرتاب  یکدیگر  بسوی  آنرا  ما  امروزه  کاشته اند،  می  زمین  آغوش 

می کنیم و تکه تکه اش می کنیم
طلب  برای  تیشتر،  ستایش  برای  روزی  ما،  پیشینیان  سیزده بدِر 
باران فراوان در سال پیش رو، برای گرامیداشت و پاکیزگی طبیعت 
و مظاهر آن، و زیست بوم مقدس آنان بوده است. در حالیکه امروزه 
روز ویرانی و تباهی طبیعت است. بر این باورم که برای سپندارمذ 
ایران، ایزدبانوی زمین سرسبز، هیچ روزی غم انگیزتر از سیزده بدر 

امروزی ما نیست.

 بن نوشت ها:
تاریخ نوروز و گاه شماری ایران - عبدالعظیم رضایی

اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان - عبدالعظیم رضایی
راهنمای زمان جشن ها و گردهمایی های ملی ایران باستان - رضا 

مرادی غیاث آبادی
سخنرانی  استاد غیاث آبادی در بنیاد جمشید پیرامون جشن های ملی 

ایران و سیزده بدر

فرهنگی
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این داستان بر اساس ماجرایی حقیقی از زندگی ) 
بدلیل  و  بازنویسی شده  است  نیوکسل  در  ترانه( 
تغییر  افراد  نام  تنها  از هر شک و شبه ای،  پرهیز 
یافته است. صحت و درستی ماجرا ها بر عهده ی 
گوینده آنها می باشد و هفته نامه  پرشین هیچگونه 

مطرح  ماجراهای  درباره  دخالتی  و  مسوولیت 
شده ندارد و تنها منعکس کننده آنها می باشد. اگر 
مایلید می توانید داستان یا ماجرای مربوط به خود 
را از طریق ایمیل یا ارسال نامه و یا حتی تماس 
نسبت  تا  بگذارید  میان  در  ما  با  پرشین  دفتر  با 
از  اقدام نمائیم. بسیاری  به بازنویسی و درج آن 
نمونه  می توانند  زندگی  داستان های  یا  ماجراها 
به سایر  راهنمایی  و  تجربه  ارائه  برای  الگویی  و 
هموطنان ما در این کشور باشند. لطفا زمان را از 

دست ندهید و هر چه زودتر با ما ارتباط بگیرید.
من از سالها پیش قصه دردهایم را آغاز می کنم. 
می  زندگی  ایران  در  که  گویم  می  دورانی  از  من 
کردم در خانواده ای پر جمعیت با پدری کارگر که 
برای تامین نیازهای ما مجبور بود صبح زود خانه 
را ترک کند و شب هنگام به خانه بازگردد. من و 
سه خواهرانم در طول دوران مدرسه همیشه در 
آرزوی داشتن یک جفت کفش و یا کیف نو بودیم 
آنها  بودن  کهنه  از  هایمان  همکالسی  مقابل  که 
خجالت نکشیم. اما چه می شد کرد که پدر و مادر 
بی سوادی داشتیم که جز کارگری، حرفه دیگری 

خودمان  از  بزرگتر  برادر  چهار  نبودند.  بلد  را 
داشتیم که آنها هم هر کدام برای خودشان داستان 
اذیت و  از  و ماجرایی داشتند و مدام همسایه ها 
که  مادرم  و  پدر  اما  بودند.  آنان شاکی  آزارهای 
مقطعی  در  کدامشان  هر  و  شدند  نمی  حریفشان 
اَلواتی  پی  و  بودند  را رها کرده  درس و مدرسه 
های خودشان بودند. هر بار که به خانه می آمدند 
از پدرم، پول توجیبی  دعوایی شروع می شد که 

برای خرید سیگار و تفریحاتشان می خواستند.
از طرفی جنگی هر روزه ای بود میان پدر و مادرم 
که آنها نیز به واسطه مشکالت فراوان مالی؛ مدام 
یک،  هر  و  پرداختند  می  مشاجره  و  فحاشی  به 
دانست.  می  هایش  بدبختی  مقصر  را  دیگری 
دوران کودکی و نوجوانی ما در میدان جنگ کانون 
خانواده، سپری می شد. ما هیچ آرامشی نداشتیم. 
حتی زمانی که سر سفره شام دور هم جمع بودیم 
دعوا و کینه بود بر سر کم و زیاد بودن غذایی که 
می  ایرادی  کدام  هر  بود.  پخته  سختی  به  مادرم 
گرفتند و بحث باال می گرفت و نمی فهمیدیم که چه 

خوردیم و چه شد.
اینکه  با  و  بودند  تعصبی  شدت  به  برادرانم 
و  غیرتی  بسیار  اما  نبودند  مذهبی  انسانهای 
بداخالق بودند به طوری که اجازه نفس کشیدن را 
هم از ما چهار خواهر گرفته بودند. سر ساعت که 
از مدرسه باز می گشتیم؛ دیگر به هیچ وجه اجازه 
خروج از خانه را نداشتیم. همیشه با ترس و لرز 
خانه را حتی برای تهیه یک چیز کوچک، ترک می 
تعطیل  هنگام  بود.  اضطرابی  پر  روزهای  کردیم. 
شدن از مدرسه، آنقدر دلهره ای داشتیم که نکند 
پسرانی که سر راه ایستاده اند، متلکی به ما گفته و 
ناگهان یکی از برادرانم از راه سر برسد و مشتی 

را  نبردی خونین  کند و صحنه  آن پسرک  حواله 
بوجود آورد.

و  کردیم  رشد  و  شدیم  بزرگ  شرایط  این  تحت 
همیشه در رویاهایمان آینده ای شیرین و زندگی 
متصور  خودمان  برای  را  خوشبختی  سراسر 
مردی  که  رسید  خواهد  فرا  روزی  آیا  بودیم. 
مهربان بیاید و ما را از این بدبختی هایمان نجات 
دهد. همیشه منتظر فرشته نجاتی بودیم که خود را 

بر ما نمایان سازد.
می  درس  دبیرستان  دوم  سال  اینکه  تا  گذشت 
تعریفی  هیچ  هم  خواندنمان  درس  البته  خواندم. 
آن  از  فرار  برای  بود  ای  روزنه  فقط  نداشت. 
زیادی  برادرانم دوستان  ها  آنوقت  خانه جهنمی. 
داشتند که همیشه با آنها در رفت و آمد بودند. اما 
یکی شان به نام محسن، بسیار به ما احترام می 
گذاشت و هر گاه در کوچه یا خیابان ما را می دید؛ 
همچون سربازی از ما مراقبت می کرد و همراهی 
یا اگر مادرم در حال  مان می کرد تا در خانه و 
می  مادرم  دست  عصای  بود،  خرید  و  بارکشی 
شد و بارهایش را به خانه می آورد. این رفتار او 

برایم همیشه جای تعجب داشت. دوستان دیگری 
نبودند.  چنین  هرگز  آنها  اما  داشتند  برادرانم  هم 

بنابراین حس خاصی نسبت به او پیدا کردم. 
کم کم در آن  اوایل جوانی و در آن سن و سال، 
محسن توانست فکرم را به خودش مشغول کند. 
با گذشت زمان یک نوع حس عالقمندی به او در 
نبودم.  ابرازش  به  قادر  اما  گرفت.  شکل  وجودم 
تنهایی  در  رازی  به  شد  تبدیل  محسن  بنابراین 
همان  این  گرفت  شکل   من  در  حس  این  هایم. 
مردی است که باید برای آینده ات باشد. او همان 
منجی و فرشته نجات تو است که به سویت آمده 
است. از نگاه هایش می خواندم که او هم به من 
عالقمند است. اما امکان بروز هیچ احساسی وجود 
نداشت. هر روز در مسیر بازگشت از مدرسه می 
دیدمش که در گوشه ای ایستاده و انتظار آمدنم را 
می کشد. تنها نگاه هایمان بود که در هم حلقه می 

خورد و نه هیچ چیز دیگر.
روزها می گذشت و می گذشت تا اینکه روزی مرا 
در خیابان تنها یافت. به سرعت مرا به کافی شاپی 
در کنجی خلوت دعوت کرد تا چند دقیقه ای کالمی 
بازگو کند. مدتها منتظر چنین لحظه ای  با من  را 
او  از طرفی عالقه وافرم به  بودم. شرم و حیا و 
اما محسن  بگویم.  بتوانم کالمی  که  مانع می شد 
تمام  و  داشت  بر  دهانش  از  ُمهر  زود  خیلی 
آرامشی  گذاشت.  میان  در  من  با  را  احساساتش 
گرفتم و مطمئن شدم که عالقه مان به یکدیگر دو 
طرفه است. حتی نمی خواستم لحظه ای در پاسخ 
به احساساتش فکر کنم و خودم را کامال متعلق و 
متعهد به او می دانستم. تنها مشکل، برادرانم بودند 
که چه برخوردی با او خواهند کرد. او تقاضایش 
ازدواج با من بود. اما آیا خانواده ام می پذیرفت؟ 
آخر من دختر آخر هم بودم و هنوز سه خواهر 
بزرگتر از من، ازدواج نکرده بودند. برایمان نتیجه 
و پیامدهایش اصال مهم نبود. تنها به منجی ام فکر 
می کردم و به او اطمینان دادم که برای خاطر او 

در مقابل برادرانم می ایستم.
دیدارهای  گذاشتیم.  سر  پشت  را  دورانی  چه 
مخفیانه و پر از دلهره. یادداشت های کوتاه روی 
بینمان  مدرسه  مسیر  در  سختی  چه  به  که  کاغذ 
و  بودند  بدل می شد. خواهرانم در جریان  و  رد 
کمکم می کردند. اما همیشه سایه برادرانم در همه 
جا حاضر بود. قرارمان این بود که یکسال صبر 
کنیم تا من درسم تمام شود و او هم کاری برای 
خانواده  همراه  سپس  و  کند  پا  و  دست  خودش 
اش به خواستگاری من بیاید. تا این مدت هم نباید 
می  تالش  محسن  شود.  خبر  با  جریان  از  کسی 
کرد تا کاری مناسب پیدا کند؛ اما خیلی سخت بود. 
تشکیل  و  محسن  بود،  شده  من  دلخوشی  تمام 
او. مهربانی ها و محبت هایش هیچگاه  با  زندگی 
یادآوری شان  از ذهنم پاک نخواهد شد. االن که 
راه  و  می شود  جمع  در چشمانم  اشک  کنم،  می 
نفسهایم بسته می شود. آن یکسال با همه دلشوره 
ها و سختی هایش گذشت. محسن در جایی کاری 
با حقوق ناچیز پیدا کرد و مشغول شد. قرار شد 
تا مادرش تماس بگیرد و روز خواستگاری معین 
شود. اما جنگ بعدی از همان اولین تماس مادرش 
با منزل ما شروع شد. مادرم که خود در زندگی 
که  خواست  نمی  دلش  بود؛  کشیده  سختی  اش 
دخترش با هر کسی ازدواج کند و می خواست که 
ما شوهرانی پولدار داشته باشیم. بنابراین محسن 
طرفی  از  بپذیرند.  دامادی  به  توانستند  نمی  را 
آنوقت  و  بود  نکرده  ازدواج  هنوز  بزرگم  خواهر 
من نمی توانستم سنت شکنی کنم و زودتر از او 

عروس شوم.
از همه بدتر، زمانی بود که برادرانم متوجه شدند 
که دوستشان محسن، خواستگار من است و قصد 
ازدواج دارد. همان شب به در منزل محسن رفتند 
و او را به بهانه رفتن برای گشت و گذار به جایی 
کتکش  توانستند،  می  تا  و  بردند  نشان  و  نام  بی 
با  ازدواج  هوس  تا  کردند  نثارش  ناسزا  و  زدند 
سر  تمام  بیچاره  محسن  نکند.  را  خواهرشان 
تمام  بود.  شده  شکافته  و  خراشیده  صورتش  و 
آنها  از  من،  خاطر  به  اما  بود.  شده  کبود  بدنش 
آنها  از  که  کردم  اصرار  چه  هر  نکرد.  شکایت 
این  اگر  که  داشت  اعتقاد  و  نپذیرفت  کن.  شکایت 
بکند، کینه و اختالف بیشتر خواهد شد و  کار را 

که  است  بهتر  بنابراین  گرفت.  نخواهد  ای  نتیجه 
واقعا  نیت محسن،  و  که قصد  آنها مطمئن شوند 

برای ازدواج و تشکیل زندگی است.
اما برادرانم هر روز یک خط و نشان جدید برای 
نیز  اش  خانواده  که  تا جایی  محسن می کشیدند 
خواستند  محسن  از  و  شدند  ازدواج  این  مخالف 
محسن  اما  کند.  بیرون  سرش  از  مرا  فکر  که 
مخالفت  و  فشارها  همه  مقابل  در  مردانه  واقعا 
با  تا  بارها سعی کرد  بارها و  ایستادگی کرد.  ها 
اما  کند.  راضی  را  آنها  و  کند  صحبت  برادرانم 
آنها اصال قانع نمی شدند و هر بار با کتک کاری 
هم  من  بردند.  می  پایان  به  را  بحث  مشاجره،  و 
را  رفتن  بیرون  اجازه  و  شدم  محبوس  خانه  در 

نداشتم.
به هر حال پیروز این ماجرا، برادرانم بودند که با 
سنگدلی و تعصب مانع از ازدواج ما شدند و کاری 
آن  از  شدند  مجبور  محسن  خانواده  که  کردند 
محل به جای دیگری نقل مکان کنند تا از آزارهای 
برادرانم در امان بمانند. من در حال نابودی بودم. 
فشار زیادی بر من وارد بود. نمی دانستم که باید 
چه کنم از زجری که محسن می کشید من هم درد 
می کشیدم و ناراحت بودم. برای امنیت خودش، 
می بایست که از هم جدا می شدیم و همه چیز را 
با  عاشق  دو  عشق  مگر  اما  کردیم.  می  فراموش 
ندیدن، کم می شه؟ چاره ای نبود باید سرنوشتی 
که برادرانم برایم رقم می زدند را می پذیرفتم.  این 
هم درد زن بودن ماست که در مقابل سلطه گری 

مردان هیچ توانایی مقابله ای نخواهی داشت.
آینده  سوی  به  یک  هر  تا  کردیم  رها  را  یکدیگر 
خویش برود. از او بی خبر بی خبر شدم. اما دلم 
همراهش بود و از احساسم به او چیزی کم نشده 
از  رهایی  برای  همسایگان  از  یکی  اینکه  تا  بود. 
با  من  تا  داد  پیشنهاد  ام  خانواده  به  این شرایط، 
شخص دیگری ازدواج کنم در آنصورت محسن را 
فراموش خواهم کرد. او برادر زاده ای داشت که 
در شهرستان زندگی می کرد و چنان از وضعیت 
مالی و خانوادگی آن پسر یعنی کمال تعریف کرد 
که خانواده ام ندیده، او را پذیرفتند. همه چیز به 
می  که  آن  از  قبل  تا  بود.  اتفاق  حال  در  سرعت 
تغییر  حرفشان  حاال  اما  بزرگتر  دختر  اول  گفتند 
کرده بود و به صراحت موافق این ازدواج بودند. 

دلم  نبودم و  با کمال  ازدواج  به  من اصال راضی 
نمی خواست که به شهرستان بروم. اما آنها مرا 
نامزدی  و  خواستگاری  مراسم  و  کردند  مجبور 
بار  هر  هم  کمال  افتاد.  اتفاق  دیگری  از  پس  یکی 
که به تهران می آمد کلی هدیه و چیزهای جور و 
واجور برای خانواده و برادارنم می آورد و آنها 
اما من هیچ عالقه  کامال راضی و خشنود بودند. 
ای به کمال نداشتم. حتی وقتی می خواست با من 
صحبت کند از هم صحبتی با او فاصله می گرفتم. 
او  به  من  که  آورد  نمی  خودش  روی  به  او  اما 
عالقه ندارم. همه خوشحال بودند جز من. مراسم 

عروسی برپا شد و من راهی شهرستان شدم.
او متوجه شدم که  با  از یکماه زندگی کردن  پس 
در  همیشه  و  است  خالف  و  قاچاق  کار  در  او 
بکنم.  توانستم  می  کار  چه  اما  است.  شیادی  پی 
و  به چک  که  او شروع شد  به  اعتراض های من 
و  زد  می  کتکم  شدت  به  شدم.  مواجه  لگدهایش 
خانواده  برای  نداشتم.  را  خانه  از  خروج  اجازه 
نمی  تو  حتما  گفتند  می  و  بود  اهمیت  بی  هم  ام 
سازی و شوهرت است و نباید زبان درازی کنی. 
پس  سرانجام  تا  گذشت  منوال  این  به  سالی  دو 
نتیجه  این  به  فراوانش  خالف  کارهای  انجام  از 
رسید که باید ترک کشور کند و همراهش با تحمل 
رسیدیم.  انگلیس  به  قاچاقی  فراوان،  های  سختی 
تکلیف هستیم.  بدون  اینجا هم  که  سه سال است 
فشار زندگی و سختی هایش بی پایان است. فرزند 
دختری دارم که تمام زندگی و امیدم اوست. نمی 
و  شد  خواهد  مادرش  همچون  هم  او  آینده  دانم 
اینکه روزی طعم خوشبختی را خواهد چشید.  یا 
این  دیگر  کردم  می  ازدواج  محسن  با  اگر  شاید 
به  نبودم.  تحمل  به  مجبور  را  بدبختی  و  آوارگی 
درستی که نمی دانم تقدیر را برای من چه کسی 

رقم زد.

ماجراهای واقعی   
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خود هیپنوتیزم
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کارگاه تخصصی و حرفه ای عکاسی و 
فیلمبرداری و 

آموزش روتوش عکس با فتوشاپ
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زائو 
در خیابان َمردکی یک ال قبا زائیده بود 

مرد بود اما نمی دانم چرا زائیده بود 
هر کسی آن صحنه را می دید ز آنجا می گریخت 
چون که طفلی ناقص و بی دست و پا زائیده بود 

در هوای سرد، در یک صبح مه آلود دی 
در میان معبر خلق خدا زائیده بود 
گرچه زائو در اتاق زایمان باید ولی

مردک آواره را بنگر کجا زائیده بود 
بود آن طفلک به هر چیزی به جز آدم شبیه 

در شگفتم که چرا آن طفل را زائیده بود
مردک بیچاره گویی توی آن سرمای صبح 

یک هنرپیشه برای هالیوود و سینما زائیده بود 
جای آن نوزاد ناقص که نبودش دست و پا 

خوب بود گر جولیا آنجولیا زائیده بود 
خانه ای از خشت و گِل گرچه نمودش از قضا 

روبروی خانه ای آجرنما زائیده بود 
زخم معده داشت و صد درد و امراض دگر

در پی کار اداری ناشتا، زائیده بود 
سفره خالی مردم غصه ای بی انتهاست 

شاید از این غصه بی انتها زائیده بود 
هیچ ایرادی به کار او نمی باید گرفت
زیر بار زندگی آن بی نوا زائیده بود 

پس تعجب نیست گر مردی بزاید این زمان 
آن چنانکه مردک یک ال قبا زائیده بود 

تلنگر
صمد شکارچی 

چرا مام وطن ماوای ما نیست
الهام سیدین

چرا مام وطن ماوای ما نیست    
          چرا در میهنم آسای ما نیست

فلسطینی و لبنانی و سوری   
             عزیزانند، اما جای ما نیست

چرا دین گشته ابزار خشونت    
      دگر روشنگر و هم رای ما نیست 

نه روز روشن از خورشید اقبال   
     شبی هم بدتر از شبهای ما نیست
شده حیران و سرگردان چو مجنون       

                کسی هم در عوض لیالی ما نیست
دل اندر سینه همچون می به جوش است

       صبوری حاکی غوغای ما نیست 
جوانی طی شد اندر یاس و حرمان      

       امید در سر و سودای ما نیست 
»من از بیگانگان هرگز ننالم«

               خودی شد دشمن و همپای ما نیست 
دگر سرریز شد پیمانه صبر 

       خدا هم گوش بر آوای ما نیست 
به غربت تا به کی آواره باشیم

      کسی هم ضامن فردای ما نیست

هوای بهاری 
عزت سادات نجاتی گیالنی

نو بهاری آمد و احساس را بیدار کرد     
        با نسیم عشق، تیمار دل بیمار کرد 

صحبدم بلبل به گوش الله راز عشق گفت 
          سرخ  رو شد الله، اما عشق را انکار کرد 

عشق چون آمد ازین در، راحت از آن در برفت 
                              سوز و ساز عاشقی، جان را نزار و زار کرد 

عشق دل را می برد سویی، ِخرد سوی دگر
                                 این عجب این هر دو را دل وارد پیکار کرد 

دل قراری داشت اندر سینه، سر آرامشی
                                    این پریشان روزگاری، نرگس دلدار کرد

ُمفتی تدبیر گفتا راز دل پنهان نما
                                       کودک عشق آمد، اسرار ما اظهار کرد 

در دیار عقل حسن و آبرویی داشتیم 
         عشق آمد، اینچنین ما را پریش احوال کرد 

گرچه بسیار است، وصف عاشقی در انجمن 
                                عاشقان را سوز هجران، محنت بسیار کرد  
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پلیس ضد شورش با اسپری 
فلفل بازیکن اخراجی برزیلی 

را از زمین بیرون کشید

در پی به آشوب کشیده شدن یک مسابقه فوتبال 
بیرون  برای  شورش  ضد  پلیس  برزیل  لیگ  در 

کشیدن بازیکنی که از سوی داور اخراج شده بود 
ناچار به مداخله شد.

دقیقه  تا  تیمهای جنوس و موتو کالب  بین  بازی 
64 شرایط عادی داشت تا اینکه رابسون بازیکن 
تیم جنوس به دلیل خطا از زمین اخراج شد اما او 
نه تنها از زمین بیرون نرفت بلکه همراه با چند تن 
از یارانش به سوی داور هجوم برد و داور هم به 

ناچار از نیروهای پلیس کمک خواست .

برای  شورش  ضد  پلیس  نیروهای  از  تن  چهار 
وقتی  و  شدند  زمین  وارد  رابسون  بردن  بیرون 
با مقاومت اومواجه شدند با اسپری فلفل به او و 
هم تیمی هایش برخورد کردند.این بازی نیمه تمام 
ماند اما مدیر باشگاه جنوس خواهان انجام بازی 
توقف  زمان  در  تیمش  که  چرا  است  مجدد شده 

بازی با نتیجه 0-3 از حریف پیش بود.

یورو اسپورت/25 مارس

فرد خوش شانس 73 
هزار دالر پیدا کرد اما 
سه سال بعد می تواند 

خرجش کند
پول  دالر  هزار   ۷3 حاوی  کیفی  که  شخصی 
یافتن  برای  کرده  پیدا  نیویورک  ایالت  در  نقد 
صاحب آن در یکی از سایتهای اینترنتی آگهی 

داد .
درسایت  یکشنبه  روز  صبح  در  آگهی  این 
نشان  خاطر  آن  در  و  شد  دیده  کرگلیست 
شده این کیف در صورتی نشانی های درست 

صاحبش  به او تحویل داده خواهد شد .
این پول  باید برای خرج کردن  یابنده  اما فرد 
اساس  بر  که  چرا  باشد  داشته  زیادی  صبر 
قانون ایالت نیویورک هر کسی که مبلغی بیش 
از 20 دالر پیدا می کند باید به دنبال صاحب 
ارائه دهد  پلیس  به  را  ان  اینکه  یا  و  باشد  آن 
صورتی  در  و  دهند  انجام  را  کار  آنهااین  تا 
بیشتر  یا  دالر  هزار   5 از  بیش  پول  مبلغ  که 
باشداین پول سه سال نزد پلیس می ماند وبعد 

به کسی که آن را یافته تحویل داده می شود.

سی نیوز/30 مارس

پول خرج کنید تا 
گروگان گرفته شوید

سایر  یا  و  اسکی  جت  نوری،  صخره  اگر 
برایتان  هیجانی  دیگر  مخاطره  پر  ورزشهای 
انگیز  هیجان  سرگرمی  دنبال  به  و  ندارد 
تازگی  به  فرانسه  در  هستید،شرکتی  جدیدی 

افتتاح شده و پیشنهاد جالبی دارد.
شرکت اولتیم رئالیته مستقر در شهر بسانکان 
در شرق فرانسه  در برابر پرداخت یک هزار 
خودرو  یک  داخل  در  و  ربوده  را  شما  یورو 
تاریک برای  مخفی کرده و در یک زیر زمین 

مدت چهارساعت حبس می کند .اگر هم مایل 
با  فرار  باشید  پرداخت هزینه های اضافی  به 
به  هم  قایق  با  گریز  و  تعقیب  یا  و  هلیکوپتر 

برنامه اضافه خواهد شد.
در  آنها  تعقیب  از چند روز  افراد پس  ربودن 
کوچه و خیابان انجام می شود و هر زمان که 
برنامه باشد می  فرد مورد نظر خواهان قطع 
تواند با بیان کلمه رمزی که در زمان امضای 
عادی  زندگی  به  شده  داده  او  به  داد  قرار 
از  شرکت  این  مدیر  سسوس  بازگردد.جورج 
روند کاری راضی است و اشاره دارد حداقل 
در هر روز دو مشتری به آنها مراجعه می کند.

او ایده اصلی کار خود را از فیلم بازی ساخته 
دیوید فینچر گرفته است .

رویترز/26 مارس

کشف جسد زرافه در سطل 
آشغال شهر را به هم زد

به دنبال مرگ ناگهانی زرافه مشهور باغ وحش 
ریو گرانده در شهر آلبوکرک ایالت نیوجرسی 
قطعه  قطعه  جسد  تصادفی  کشف  و  آمریکا 
شده او در داخل یک کیسه بزرگ زباله موجی 

از اعتراض شهر را فرا گرفت.
به دنبال تجمع در مقابل باغ وحش به منظور 
شهردار  بری  ریچارد  حادثه  این  به  اعتراض 
آلبورکرک دستور اقدام فوری برای دستگیری 

عامالن این حادثه را صادر کرد.
به  داشت  نام  کاشکا  که  ساله   16 زرافه  این 
مصدومیت  دچار  بلندی  یک  از  سقوط  دنبال 
برای  بود و تالشهای متعدد  زانو شده  شدید 
دلیل  به  سرانجام  و  بود  فایده  بی  او  درمان 
ویژه  بیماری  یک  همچنین  و  شدید  عفونت 
زرافه ها که درمانی برای آن یافت نشده است 
درگذشت و یکی از مسئوالن باغ وحش دستور 
قطعه قطعه کردن این زرافه چهار و نیم متری 
را صادر کرده اما  خبر کشف بقایای جسد او 

خیلی زود در شهر پخش شد.

بازداشت سلطان 
هروئین آمریکای التین

»خوزه آنتونیو زمدینا« که سرکرده یکی از حرفه 
مخدر  مواد  قاچاق  مافیایی  های  شبکه  ترین  ای 
بازداشت  مکزیک  غرب  در  است  التین  آمریکای 

شد. 
سلطان  است  شهره  پپه«  »دان  به  که  »زمدینا« 
آید.وی هر  به شمار می  هروئین آمریکای التین 
از مکزیک  را  کیلوگرم هروئین   220 از  بیش  ماه 
به آمریکا قاچاق می کرد و در بسیاری از جنایت 

های سازمان یافته دست داشت. 
»دان پپه« هر ماه با قاچاق مواد مخدر 12 میلیون 
دالر به جیب می زد و از سالها پیش تحت تعقیب 
برای  کشور  این  داشت.پلیس  قرار  مکزیک  پلیس 
دالر جایزه  میلیونها  »سلطان هروئین«  بازداشت 
به  این پول  اما هنوز فاش نشده که  گذاشته بود 

کسی رسیده یا نه ؟ 
های  کارتل  گوید  می  آمریکا  دادگستری  وزارت 
برای  تهدید  ترین  بزرگ   ، مکزیک  مخدر  مواد 
قاچاق هروئین و کوکائین به ایاالت متحده هستند.

مواد  باندهای  با  را  خود  همکاری  کارتلها  این 
به شدت  آمریکا  های  زندان  و  در شهرها  مخدر 

افزایش داده اند. 

موج تازه خشونت های مرتبط با قاچاق محموله 
 12 کم  دست   ، مکزیک  شمال  در  افیونی  های 

قربانی گرفته است. 
دادستانی ایالت »نوئه وو لئون« اعالم کرد : جنازه 
شهر  پلیس  رئیس   - سردا  هریبرتو  سر  بدون 
آگوالگواس - درون خودروی گشتی وی که کنار 
جاده ای خاکی در شهر همجوار »جنرال تروینو« 
 - سردا  است.جسوس  شده  پیدا  بود  شده  رها 
همین  در  نیز   - آگوالگواس  پلیس  رئیس  برادر 

خودرو کشته شد. 
از سوی دیگر در ایالت سونورای مکزیک ، جانیان 
مسلح که سوار بر یک دستگاه وانت بودند معاون 
به  را  محافظش  و  »نوگالس«  شهر  پلیس  رئیس 

گلوله بستند. 
فرد  دو  و  زن  دو  جمله  از  نفر   12 پیش  چندی 
ترین  خطرناک  که  خوارز«  »سیوداد  در  معلول 
شدند.»سیوداد  تیرباران  است  مکزیک  شهر 
 2009 سال  در  دنیا  شهر  ترین  مرگبار  خوارز« 

بود. 
1۷ هزار مکزیکی  از  تاکنون بیش   2006 از سال 
در خشونت های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در 
کشورشان کشته شده اند و موج جنایت ، روز به 

روز باالتر می رود. 
 50  - مکزیک  جمهوری  رئیس   - کالدرون  فلیپه 
مواد  های  کارتل  انهدام  برای  را  مامور  هزار 
است. کرده  مستقر  کشورش  سراسر  در  مخدر 
دولت آمریکا نیز پنج فروند بالگرد تحویل مکزیک 
داده تا به نبرد با کارتل های قاچاق کمک کند.این 
کارتلها برای کنترل گذرگاه های پرمنفعت قاچاق 

به آمریکا با یکدیگر رقابت دارند. 
تلفات  شمار  افزایش  گوید  می  »واشنگتن« 
اثر  بر  آنان  تضعیف  نشانه   ، مرگ  سوداگران 
عملیات سرکوبگرانه پلیس و ارتش مکزیک است.
ناتوانی ماموران در متوقف  از  اما  مردم مکزیک 
کردن خشونتها خشمگین هستند و خواستار عقب 

نشینی آنان از برخی شهرها شده اند.

F&S RECOVERY
Rescue and recovery

24 /7 days a week
Mechanical- Body Work - Storage Facilities-

Free Scrap  your car

07565100902



35 هفته نامه پرشین جمعه 13 فروردین ماه 1389   -  شماره 141

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

www.iranianstudy.com

 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

فال هفته

● متولد فروردین )بره(:

امروز در حالیکه مدام از این شاخه به آن شاخه 
می پرید، تمرکز کردن واقعی برایتان تبدیل به 
به ذهنتان  ایده خوبی که  چالش شده است. هر 
می رسد فقط تا موقعی که ایده جدیدتری از راه 
نرسیده افکارتان را تحت تاثیر قرار می دهد و 
این تمام کردن کارهایی که شروع کرده اید را 
نمی توانید جلوی  برایتان مشکل می سازد. شما 
می توانید  ولی  بگیرید،  را  پرتی هایتان  حواس 
باشید.  داشته  کنترل  العمل هایتان  عکس  روی 
حداقل برای کشیده شدن به سمت کارهایی که 
گرایشهای  و  تمایالت  از  دهید  انجامشان  باید 

جدید خود آگاه شوید.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

رئیس شما بهتان مسئولیتی را واگذار می کند که 
و  آن  کردن  دنبال  بنابراین  نیست،  میلتان  باب 
تمام کردنش طبق برنامه برای شما کار راحتی 
کار  سخت  می شوید  مجبور  وقتی  شما  نیست. 
کرده و کاری را به موقع تمام کنید، قابلیتهایی 
استفاده  ازشان  می توانید  که  هستید  دارا  را 
کنید. اما وقتی فکر می کنید فقط وقتتان را تلف 
متاسفانه  می شوید.  خسته  زود  خیلی  کرده اید، 
بعضی  داشتن  نگه  ثابت  برای  شما  امروز 
چیزها بیهوده تالش می کنید، خصوصا اگر به 
اید  ایستاده  که  جایی  جز  به  کنید  نگاه  جا  همه 
برنامه های  روی  پس  دهید!  انجام  را  کاری  و 
پله  پله  کنید  سعی  و  نکنید  تمرکز  مدتتان  بلند 

جلو بروید.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

تغییر  روز  طور  در  شما  شخصیت  درحالیکه 
می کند، همزادتان نیز از راه می رسد! مالقات 
تمام  که  می کند  کاری  تان  نشانه  با  ماه  جدید 
تغییرات احساسی و عاطفی تان فاش شده و شما 
فوق العاده  انرژی  باید  آنها  کردن  پنهان  برای 
خودتان  شاید  اگرچه  کنید.  صرف  را  زیادی 
بیایید،  کنار  راحت  رفتاری  نوسانات  این  با 
اما افراد دیگر سعی دارند بفهمند که چرا شما 
یک لحظه پر از شور و هیجان هستید و یک 
لحظه بعد خونسرد و بی تفاوت می شوید و برای 
می کنند.  تالش  سخت  کار  این  دلیل  فهمیدن 
بهشان بگویید که فردا این حس و حالتان کاهش 
یافته و آنها نیز باید به دلواپسی هایشان اهمیتی 

ندهند.

● متولدین تیر )خرچنگ(:

ظاهر  در  شاید  ثابت  برنامه  یک  کردن  دنبال 
باشد،  مسیر  یک  در  ماندن  برای  خوبی  راه 
باشد.  داشته  نیز  منفی  تاثیرات  می تواند  اما 
به یک قرار مالقات برسید،  دیر  اگر  بنابراین 
این دیرکردن بر کل برنامه هایتان تاثیر گذاشته 
کارهایتان  ریختگی  هم  به  و  آشفتگی  باعث  و 
و  کمتر  نگرانی  اینکه  تر  عجیب  و  می شود. 
انعطاف پذیری بیشتر در طول روز به زودی 

شما را از این چرخه آشفتگی نجات می دهد.

● متولدین مرداد )شیر(:

تصمیم  برای  حالیکه  در  شما  دوستان  امروز 
منبعی  هم  برایتان  می گذرانند،  تنهایتان  گیری 
از پشیبانی و دلگرمی  و هم ثبات و سرسختی 
احساس  لحظه  یک  درحالیکه  شما  اما  هستند. 
دیگر  لحظه  و  می گویند  زور  بهتان  می کنید 
خویشتن داری پیشه می کنید، مشکالتی را نیز 
اجبارها  این  فهمیدید  که  وقتی  می کنید.  تجربه 
خودتان  شخصیتی  متفاوت  بخشهای  از  صرفا 
نشات می گیرند، چمشهایتان را باز خواهید کرد 
شخصیتی تان  تناقضهای  این  چگونه  ببینید  تا 
می توانند با مسالمت در وجود شما منزل گزینند.

● متولدین شهریور )سنبله(:

امروز روابط شما به خاطر مشغله های فراوان 
دارد.  قرار  آشفتگی  و  استرس  تحت  کاری 

عصبانی  لحظه  هر  درحالیکه  شما  متاسفانه 
که  آنطوری  نباشید  قادر  شاید  می شوید،  تر 
کنید.  تمام  را  کارهایتان  می خواست  دلتان 
باوجود اینکه مجبورید در طول روز نسبت به 
دهید،  نشان  واکنش  هم  دیگر  افراد  احساسات 
ترین  مهم  به  تبدیل  کار  این  ندهید  اجازه  اما 
الزم  که  هرکاری  شود.  تان  روزمره  فعالیت 
است را انجام دهید و به کارتان ادامه دهید؛ به 
افراد دیگر هم اجازه دهید به کارهای خودشان 

برسند.

● متولدین مهر )ترازو(:

لحظه  بهترین  در  را  خودتان  امروز  شما 
تعادل و  به  دید و  متولدین برج میزان خواهید 
توازن دست پیدا می کنید. اکنون شما قادر نیستید 
برای اهداف بلند مدت فکرتان را سازمان دهی 
کنید. پس چه کار باید بکنید؟! آیا باید در مورد 
سفر  به  یا  و  کرده  مطالعه  جدیدی  موضوع 
به  نسبت  شما  انتخاب  شاید  بروید؟  کوتاهی 
خیلی  دهید  انجام  می توانید  مهمی  که  کارهای 
کم اهمیت و پیش پاافتاده باشد. اگر چه باید به 
باید  اما  کنید،  اعتراف  خود  جدید  محدودیتهای 
بدانید که زندگی تان انگار روی باند پرواز قرار 

گرفته و آماده اوج گرفتن است.

● متولدین آبان )عقرب(:

همیشگی  و  منظم  مسئولیتهای  با  رفتن  جلو 
شما  اما  باشد،  ای  عاقالنه  ایده  شاید  روزانه 
نباید بیش از اندازه روی کارتان فوکوس کنید. 
روی  کردن  تمرکز  و  فکرتان  کردن  محدود 
که  خوبی  خیلی  فرصت  می شود  باعث  کار 
مورد  فرد  با  را  جالبتان  تجربیات  می توانستید 
پس  بدهید.  دست  از  را  کنید  سهیم  تان  عالقه 
امروز در حالیکه فضایی را برای اتفاق افتادن 
فرصتهای خوب ایجاد می کنید، در طول روز 
نیز به خودتان یادآوری کنید که انعطاف پذیری 

تنها راه اوج گرفتن است!

● متولدین آذر )کمان(:

با  همراه  هماهنگی  طور  به  ماه  که  امروز 
ژوپیتر یعنی سیاره فرمانروای شما در سومین 
خانه تان یعنی خانه اطالعات قرار گرفته است، 
شما می توانید چیزهای خیلی زیادی از دیگران 
باشید.  داشته  ای  العاده  فوق  و روز  گرفته  یاد 
جمع  برای  شما  آرزوی  زمانیکه  امروز  اما 
کردن اطالعات بیشتر در مورد هر چیزی بی 
نتیجه می ماند، شما نیز نمی توانید به راحتی به 
ندهید  اجازه  دهید.  گوش  دیگر  افراد  حرفهای 
ناامیدی و یاس جلوی موفقیتان را بگیرد. فقط 
تا جایی که می توانید بر  آرام تر حرکت کنید، 
موانع غلبه کنید و سپس به مرحله بعدی بروید. 

● متولدین دی )بز(:

تمام  مزاج  دمدمی   جوزای  برج  ماه  اینکه 
اهمیتی  اصال  می زند  کنار  را  شما  احساسات 
و  در مورد دالیل  ندارد! گزینشی عمل کردن 
که  چرا  مهمی  است؛  خیلی  امر  فاکتورهایتان 
درگیر کردن خودتان در گروه های خیلی زیاد 
ازتان  زیادی  خیلی  انرژی  می تواند  مردم  از 
که  است  این  دارد  اهمیت  که  آنچه  بگیرد. 
که  نفوذی  و  تاثیر  که  مادامی   می خواهید  شما 
می خواستید را ایجاد نکردید، سفت و سخت به 

وظایفتان بچسبید!

● متولدین بهمن )ظرف آب(:

هم اکنون استعدادهای خالقانه شما تشدید شده و 
شما را قادر می سازد که کارهای اصیل و ناب 
خلق کنید. البته اگر شما در انزوا و خیلی سخت 
برایتان  هم  خیلی  استعداد  این  شاید  کنید  کار 
خوب نباشد، چراکه آن موقع اصال راه خروجی 
برای ابراز کردن ایده هایتان نخواهید داشت. اما 
مهم نیست که شغلتان چقدر شما را تحت فشار 
قرار دهد، شما با خودجوش بودن باید راه هایی 
را برای لذت بردن پیدا کنید. در نهایت راه های 
جدید انجام دادن کارها پیشی گرفته و جایگزین 

خستگی و حتی عادتهای نادرست می شود.

● متولدین اسفند )ماهی(:

و  تضاد  در  هم  با  شما  قلب  و  عقل  که  حاال 
کشمکش هستند، نمی توانید از مشکالت اساسی 
که گریبانگیرتان شده فرار کنید. این مشکل از 
سوی ماه منطقی برج جوزا پیش آمده تا بهتان 
یادآوری شود که درخالل هر مشکلی که پیش 
نیز  خود  رفتار  نوع  و  روش  به  باید  می آید 
برای  می دهد  ترجیح  شما  ماهی  اما  بیندیشید. 
تصمیم گیری به غریزه های درونی خود تکیه 
کند؛ چرا که شما می دانید حقایق هم شاید دروغ 
نکنید؛  اعتماد  کدام  هیچ  به  امروز  اما  باشند. 
شما امروز در بحث ها و مذاکرات منطقی و یا 
احساسی به جواب نمی رسید! در عوض بدون 
تجزیه و تحلیل کردن سریع و مستقیم دست به 

عمل بزنید. 

چهره مسیح شبیه سازی شد

به  موسوم  که  کفنی  از  گرفتن  الهام  با  توانستند  دانشمندان 
حضرت مسیح است چهره او را بازسازی کنند.

سه  تکنولوژی های  آخرین  از  استفاده  با  هنرمندان  از  تیم  یک 
واقعی  چهره  هستند  مدعی  که  اند  ساخته  را  تصویری  بعدی 

مسیح را نشان می دهد.

فرم صورت و بدن این تصویر از چهره شبح مانندی گرفته شده 
است.این  بسته  نقش  مسیح  به  منتسب  کفن  یک  روی  که  است 
اعتقاد وجود دارد که این پارچه خونی بدن مسیح را در مقبره 

اش پوشانده بوده است.

بعد از ماه ها تالش این محققان توانستند چهره واقعی مسیح را 
شبیه سازی کنند.این عملیات توسط کانال تاریخ ضبط شده و 
واقعی  "چهره  نام  به  قسمتی  دو  مستند  یک  طی  در  است  قرار 

مسیح " پخش شود.

ری دانینگ یکی از هنرمندان ارشد این پروژه در این باره گفت 
 ، کنید  سازی  شبیه  را  مسیح  واقعی  چهره  بخواهید  شما  اگر   :
تنها سندی که در دست شما خواهد بود همان کفن موسوم به 
مسیح است.من اطالع زیادی در مورد چهره دارم و تخمین من 
این است که ما توانسته ایم با دقت بسیار زیادی چهره مسیح را 

بازسازی کنیم.

صدها سال است که بحث ها بر سر اعتبار این کفن وجود داشته 
بین  را  کفن  این  عمر  کربنی  سنجی  زمان   1988 سال  است.در 
سال های 1260 تا 1390 تخمین زده شد و بحث جعلی بودن آن 

قوت گرفت.

این پارچه بارها به دلیل  از آن دانشمندان مدعی شدند  اما بعد 
آسیب دیدگی بر اثر رطوبت و آتش تعمیر شده است و به همین 

دلیل از حالت طبیعی خود خارج شده است.

قرار است این کفن ماه آینده به نمایش عمومی گذاشته شود و 
پیش بینی می شود دو میلیون نفر از آن بازدید کنند.

تلگراف /30 مارس
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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
 کانون ایرانیان                                   020۷۷00۷1۷4

کانون ایران                                             0208۷463269 
جامعه ایرانیان                                         0208۷486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               020۷2253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08۷00000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085649806

رستوران ها
رستوران اپادانا                                020۷6033696 
رستوران اریانا                                        020۷2669200

رستوران البرز                                    020۷6029040 
رستوران الونک 1                             020۷6031130
رستوران الونک 2                                    020۷2290416 
رستوران بهشت                                      020896444۷۷
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       020۷2624015
رستوران پاریس                                      020۷2892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                020۷2583651

رستوران حافظ                                        020۷2299398
رستوران هیزم                                        020۷4314546     

رستوران دیار                                         02089209۷44 
رستوران ژینو                                         020884۷1۷40 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

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

رستوران سالم                                        0208838000۷  
رستوران اریانا                                      020۷2669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      020۷2438444

رستوران زرتشت                                    020۷60323۷9  
رستوران لیدو                                         02089524۷48 
سفره سرای مهدی 2           4344 ۷625 020

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455۷۷5  
اهواز                                            0208۷۷85361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         020۷6035083
بیژن                                         020۷43523۷0
پرارا                                       020۷6036222
پرشیا                                     020۷2۷22665
تفتان                                       020۷۷31۷819
تهران                                      020۷4353622
تخت جمشید                                    020۷639800۷
جردن                                          02084265448
آلما                                        0208202۷600

زمان                                           020۷6038909 
خیام                                          020۷258363۷ 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     0208861618۷  
سارا               020۷2292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  020834۷8822
سپید                                       0208969۷9۷0 

سلیمان                                             020۷624295۷ 
سهند                                                   020834332۷9 
سرور                                                02089۷46088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     02085۷99500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           0208952563۷ 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089۷4999۷ 
قنادی رضا                                020۷6030924 
قنادی عسل                               020۷۷062905

 

هفته نامه پرشین در 
فرهنگسرای لندن و

 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

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین

 سوپر مارکت
 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

)کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Tur -
ish Super 

Market,TFC
Turkish S -
per Market, 

CODI
Turkish S -
per Market, 

ELING

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

هفته نامه پرشین چاپ میشود.
از آنجایی که وظیفه ی این 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 کلی و جزیی

با نازلترین 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 کار می باشد

0۷909884665
کلیه کارهای ساختمانی

پذیرفته می شود
کلی و جزیی

با هر بودجه و سلیقه

07853679801

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

هموطنان ایرانی 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 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

 جویای کار
خانمی مسئولیت پذیر و مهربان
آماده پرستاری از عزیزان شما

در منطقه جنوب غربی لندن

07508540735

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

خانم آرایشگر
با  سابقه 15 ساله آماده همکاری

07708492754

جویای کار
مردی هستم متاهل آماده به کار جهت نظافت 

منزل و محل کار شما

                                                                                 074043209719 

اجاره آپارتمان
یک دستگاه ساختمان 

4/5 خوابه در منطقه 
Circlewood NW2

 اجاره داده میشود
07966456106

اجاره 
یک دستگاه 
Studio Flat

Marble Arch

07966456106



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 ایران
صعود تیم ملی در رنکینگ فیفا

و  قرار گرفته  فیفا  امتیاز در رده شصت و سوم رنکینگ   518 با  ایران 
نسبت به ماه گذشته صعودی چهار پله ای داشته است. 

تیم ملی فوتبال ایران در بین کشورهای آسیایی نیز پس از استرالیا، ژاپن، 
کره جنوبی و عربستان در جایگاه پنجم ایستاده است.

 در میان کشورهای آسیایی تیم ملی کره شمالی که پس از 46 سال جواز 
حضور در رقابت های جام جهانی فوتبال را به دست آورده در جایگاه 

یکصد و پنجم قرار دارد.
ماه گذشته  هلند همچون  و  برزیل  اسپانیا،  فیفا کشورهای  رنکینگ  در   
رتبه های اول تا سوم را در اختیار دارند و پرتغال، ایتالیا، آلمان، انگلیس، 

فرانسه، آرژانتین و کرواسی چهارم تا دهم هستند.
 305 با  و  داشته  را  بیشترین صعود  اخیر  ماه  لیبی در  فوتبال  ملی  تیم 
امتیاز از رتبه 116 به رتبه 101 رسیده است. گفتنی است، تیم ملی فوتبال 
ایران در ماه اخیر تنها یک دیدار در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا 

برگزار کرد که با نتیجه یک بر صفر در برابر تایلند به برتری رسید.

کریمی برگشت تا برای بازی 
پرسپولیس آماده شود

کاپیتان دوم تیم فوتبال استیل آذین تهران با حضور در اردو تمرینات 
خود را شروع کرد. 

علی کریمی هافبک تیم فوتبال استیل آذین تهران که با اجازه کادر فنی 
به دلیل برخی از مشکالت شخصی سه روز بیشتر از سایر بازیکنان به 
تعطیالت نوروز رفته بود یکشنبه شب پس از این که به تهران برگشت به 
اردوی قرمز پوشان استیل آذین در هتل اکادمی فوتبال رفت وخود را به 

حمید استیلی معرفی کرد.
گفته می  که  است  در شرایطی  تمرینات  در  غیبت کریمی  از  این روایت 
برابر  بازی برگشت  از حضور در  انضباطی  دلیل محرومیت  به  او  شد 
داده  از دست  را  ایران  فوتبال  در  ماندن  برای  اش  انگیزه   ، پرسپولیس 
است کریمی ، مهدوی کیا و جمعی از ستاره های سابق پرسپولیس که 
رابطه چندان گرمی با دایی ندارند ، به انتظار این فینال بزرگ نشسته اند . 
بخشش محرومیت کریمی سبب شده تا این بازیکن بتواند در بازی تیمش 

با سایپا حضور داشته باشد.

صعود مقتدرانه ذوب آهن
ذوب آهن اولین تیم ایرانی لقب گرفت که موفق شد از گروه خود در لیگ 

قهرمانان صعودکند.
شاگردان منصور ابراهیم زاده با پیروزی یک بر صفر در تاشکند برابر 
بنیادکار ازبکستان ، مجموع امتیازات خود را به عدد 10 رساندند و در 
فاصله دو بازی تا پایان مسابقات مرحله اول گروهی ، صعود خود را 

قطعی کردند. 
شد  موفق  آهن  ذوب  بازی   30 دقیقه  در  و  اول  نیمه  در  بازی  این  در 
روی گل خلعتبری که در شلوغی جلوی دروازه بنیادکار بدست آمد از 
حریف پیش بیفتد و این گل را تا پایان بازی حفظ کند. در نیمه دوم این 
مسابقه ، ریوالدو به دلیل خطا روی ایگور کاسترو از زمین اخراج شد تا 
بنیادکار مجبور باشد بازی را ده نفره ادامه دهد. در این بازی ، دو تیم 
چند موقعیت تک به تک خوب را از دست دادند . یکبار در نیمه دوم مدافع 
حریف توپ را از روی خط دروازه برگرداند و یکبار هم شانس با گردان 

یار بود که توپ مهاجم بنیادکار به تیر دروازه برخورد کرد.
با این پیروزی ، ذوب آهن اولین تیمی لقب گرفت که صعودش را قطعی 

می کند.

ورزشی ایران و جهان

آبیته یا قرمزته؟
نیما شریفی

در شهر پر هیجان دربی که پا می گذاریم به چراغ قرمزی می رسیم. 
چراغی که حتی وقتی ثانیه شمارش به صفر می رسد هم همان قرمز 
باقی می ماند و صدای همه را در می آورد! چراغ قرمز به سادگی 
هواداران که هفته ها در تب و تاب  می گوید: "مساوی به نفع همه!" 
شاه  دیدن  برای  ها  ساعت  و  روزها  و  می سوزند  تهران  شهرآورد 
بازی سال روی انتظار را کم می کنند، نا امیدتر از گذشته ورزشگاه 
را ترک کرده و یا تلویزیون خود را به خاموشی می سپارند. "باز هم 
مساوی!" آن همه کری خوانی و جذابیت نبرد سرخابی های پایتخت 
با سوت پایان داور وارد ظرف در بسته ای می شود و تا دربی بعد و 

شاید مساوی بعد همه چیز فروکش می کند... 
را  امتیازات دربی  تقسیم  که  آنهایی  است.  متفاوت  اینبار شرایط  اما 
خیلی دوست داشتند و آرامش حاکی از آن را ترجیح می دادند، به 
از هر چیز دیگری  اینبار تساوی در دربی بیش  دانند که  خوبی می 
باعث بر هم زدن آرامش آنها خواهد شد و اینبار موج ایجاد شده از 
به  از همیشه  از پیش تعیین شده گذشته، خروشان تر  تساوی های 
سوی ساحل آرامش آنها حرکت خواهد کرد. اینبار نه آبی های تهران 
به یک امتیاز بازی رضایت می دهند و نه سرخ پوشان پایتخت با تک 
ترکیدن  مرز  به  اندیشی  مصلحت  حباب  رسند!  می  جایی  به  امتیاز 
رسیده است و مطمئنًا باید انتظار یک دربی فراموش نشدنی را داشت. 

● برنده روی کاغذ نداریم! 
و  کنند  می  تجربه  را  برابری  شرایط  پرسپولیس  و  استقالل  اینبار 
تیم برتر روی کاغذ وجود  انتخاب  مثل سنت همیشگی گذشته توان 
ایده  در شرایط  مهره  لحاظ  از  استقالل  معتقدند  برخی  ندارد. گرچه 
آل تری قرار دارد، اما پرسپولیس نیز بازیکنان آماده و با انگیزه دارد 
بازی  به جذابیت های  نیز  تیم  این  نیمکت  دایی روی  و حضور علی 
امتیاز بوده و  افزاید. استقالل و پرسپولیس در حال حاضر هم  می 
گرفته  نشانه  را  جدول  رده سوم  بهتر  گل  تفاضل  دلیل  به  استقالل 
است. از سوی دیگر آخرین بازی دو تیم با یک نتیجه مشابه به پایان 
رسیده و به تازگی نیز نیروی جدیدی به کادر فنی استقالل پیوسته 
است. مجید نامجو مطلق و مرتضی محصص مردانی هستند که در 
این چند هفته اخیر بیشترین تاثیر را روی تیم استقالل گذشته اند تا 
این مجموعه محبوب پایتخت بتواند کم کم روزهای خوش را تکرار 
کرده و به شرایط مورد نظر هواداران برسد. تقابل علی دایی و صمد 
و  حرص  و  ایران  فوتبال  دور  چندان  نه  گلزن  مهاجم  دو  مرفاوی، 
زمین  کنار  عبدی  حسین  و  مطلق  نامجو  مجید  های  خوردن  جوش 

واقعًا دیدن دارد! 
● استقالل 

استقالل از بازی برابر تراکتورسازی تیمی متفاوت تر از گذشته نشان 
داد. بازی که شاید اگر اشتباهات فردی و اتفاقات فوتبال کمتر اتفاق 
می افتاد، 3 امتیاز بازی به حساب شاگردان مرفاوی ریخته می شد. 
برابر  را  خود  فصل  های  بازی  بهترین  از  یکی  آن  از  پس  استقالل 
که  داشت  فنی  لحاظ  از  توجهی  قابل  و رشد  داد  انجام  آذین  استیل 
حالی  در  مرفاوی  شاگردان  شد.  تیم  این  هواداران  امیدواری  باعث 
به مصاف ابومسلم رفتند که به دلیل داشتن بازیکنان کلیدی اما دو 
اخطاره خود، استرس بیشتری متحمل شده و در برابر تیم مظلومی 
بازی پر نوسانی را به نمایش گذاشتند. در آخر این آبی های تهران 
بودند که توانستند بازی را برده و با روحیه ای مضاعف به استقبال 
را  های گذشته خود  ناکامی  تا  آید  می  لو  طالب  بروند. وحید  دربی 
با درخشش در مهم ترین بازی فصل به فراموشی بسپارد. دروازه 

بان محبوب و خوش اخالق استقالل در این فصل عملکرد به مراتب 
ضعیف تری نسبت به گذشته داشته و به خوبی می داند که با ارائه 
های  بازی  آن  همه  تواند  می  پرسپولیس  برابر  در  خوب  بازی  یک 
ضعیف را از ذهن میلیون ها هوادار استقالل پاک کند. حنیف عمران 
زاده در ترکیب خط دفاعی استقالل جا افتاده است و برای اولین بار 
دربی تهران را تجربه خواهد کرد و انگیزه های زیادی برای درخشش 
در این دیدار دارد. خسرو حیدری که برای دومین فصل متوالی یکی 
از بهترین های استقالل و ایران لقب گرفته است برای تثبیت موقعیت 
زد.  پرسپولیس خواهد  دفاع  به  بارها  و  بارها  راست  از سمت  خود 
سیاوش اکبرپور که یک فصل کاماًل عجیب را تجربه کرده است کم کم 
به روزهای خوب خود قدم می گذارد و می تواند کلید طالیی استقالل 
این دیدار باشد. از هر که بگذریم مطمئنًا نقش پر رنگ کاپیتان فرهاد 
مجیدی غیر قابل انکار است و او با تجربه باالی خود می تواند بار 
دیگر در برابر پرسپولیس گلزنی کرده و باعث اذیت خط دفاعی حریف 
سنتی شود. استقالل که تا یک ماه دیگر وارد مسابقات جام باشگاه 
های آسیا نیز می شود به خوبی می داند که رسیدن به 3 امتیاز این 
بازی مهم و حیاتی است و از هر جهت باعث بهبود وضعیت آتی این 

تیم خواهد شد. 
● پرسپولیس 

مقابل شاهین   1 بر   4 کذایی  باخت  آن  از  پایتخت پس  پوشان  سرخ 
به  ساز  زمینه  کم  کم  و  داده  شکست  را  آهن  راه  توانستند  بوشهر 
برابر  در  دایی  علی  شاگردان  شوند.  باخت  آن  سپردن  فراموشی 
پیکان قزوین بازی قابل قبولی ارائه داده و درست به مانند بازی آخر 
استقالل، با نتیجه 3 بر 1 شاگردان حمید درخشان را شکست دادند 
تا مثل رقیب سنتی خود با روحیه باال به سراغ شهرآورد بروند. علی 
دایی می داند که هواداران پرسپولیس به هیچ عنوان شکست در دربی 
را نمی پذیرند و باید به هر شکل ممکن از این میدان سخت سربلند 
بیرون بیاید. مطمئنًا کریم باقری در میانه میدان رهبر این تیم خواهد 
خلیلی  به محسن  پرسپولیسی  ها  میلیون  امید  حمله  نوک  در  و  بود 
است. بازیکنی که در هفته های اخیر آماده تر به نظر می رسد و گل 
های خوبی برای تیم خود به ثمر رسانده است. شیث رضایی در خط 
دفاعی تیم پرسپولیس وظیفه سنگینی بر عهده خواهد داشت و هوار 
مال محمد نیز می تواند برگ برنده تیم دایی باشد. علی دایی در حالی 
اولین دربی را تجربه می کند که در دوران بازیگری هیچ گاه در برابر 
انتظار  به  پرسپولیس  هوادار  ها  میلیون  است.  نبوده  موفق  استقالل 
دیدار برابر استقالل نشسته اند تا با رسیدن به 3 امتیاز بازی شاهد 

بهبود وضعیت تیم محبوب خود باشند. 
● تاریخچه دربی 

که  بینیم  می  رویم  می  تهران  جذاب  دربی  تاریخچه  سراغ  به  وقتی 
آبی های تهران موفق تر از پرسپولیس بوده اند. استقاللی ها از سال 
این در حالی است که  اند،  پیروز شده  بار در دربی   3 امروز  تا   82
پرسپولیس در این سالها فقط یک بار استقالل را شکسته داده است و 
حتی در سالیان اخیر استقاللی ها در چند بازی تا دقایق آخر بازی از 
حریف سنتی خود پیش بوده اند اما در لحظات پایانی پیروزی را با 
تساوی عوض کرده و به تقسیم امتیازات رضایت داده اند. در هر حال 
مرفاوی  رفتن روحیه شاگردان  باال  باعث  تاریخچه  این  که  دید  باید 
خواهد شد و یا پرسپولیس سنت شکنی خواهد کرد و تعداد پیروزی 

های خود در سالیان اخیر را به دو خواهد رساند! 
در هر حال تساوی در فرهنگ لغات هواداران دو آتیشه استقالل و 
بازی جذاب  یک  منتظر  آنها  همه  و  نداشته  معنایی  دیگر  پرسپولیس 
امیدواریم  شود.  رختکن  راهی  امتیاز   3 با  تیمی  آخر  در  که  هستند 
ورزشگاه  در  هواداران  شور  پر  جضور  شاهد  چهارشنبه  روز  در 
بزرگ آزادی باشیم و پس از مدتها یک بازی به دور از هر سیاست و 
مصلحت اندیشی را ببینیم و آن را برای همیشه در تاریخ فوتبال ایران 

ثبت کنیم. وعده دیدار ما روز چهارشنبه، ورزشگاه آزادی!

دایی حوار را اخراج کرد
حوارمالمحمد بازیکن عراقی تیم فوتبال پرسپولیس در پی عدم 
باشگاه  اختیار  در  دایی  علی  سوی  از  دبی،  اردوی  در  حضور 

گذاشته شد و تا اطالع ثانوی حق حضور در تمرینات را ندارد. 
حوارمالمحمد به رغم صدور ویزای دبی در اردوی تدارکاتی تیم 
تا  باعث شد  بی نظمی  نیافت و همین  پرسپولیس حضور  فوتبال 
پرسپولیس  باشگاه  مدیریت  اختیار  در  را  بازیکن  این  دایی  علی 
قرار داده و به باشگاه اعالم کند حوار تا حل و فصل موضوع از 
سوی باشگاه، حق حضور در تمرینات را ندارد.  حوارمالمحمد 
شد  عراق  کردستان  عازم  تبریز  از  پتروشیمی  با  بازی  از  بعد 
موافقت کرده  فروردین  پنجم  تا  او  با مرخصی  نیز  دایی  علی  و 
تاریخ فوق الذکر به جمع سایر  بازیکن در  این  و مقرر شده بود 
بازیکنان تیم در امارات ملحق شود. تأخیر حوارمالمحمد در روز 
پنجم فروردین از سوی باشگاه و سرمربی تیم موجه بود چرا که 

ویزای این بازیکن به دالیلی با تأخیر صادر شد. 
منابع خبری سایت گل گزارش می دهند ویزای حوارمالمحمد پس 
اطالع  به  مراتب  و  دبی صادر شد  در  دایی  علی  پیگیری های  از 
این بازیکن رسید و قرار بود حوار روز ششم فروردین به جمع 

سایر بازیکن اضافه شود؛ اما این بازیکن به دلیل آنچه که فوت 
عنوان  هم  آن  از  و پس  نرفت  دبی  به  بود  کرده  عنوان  عمویش 
کرد گذرنامه اش ایراد دارد. در نهایت حوارمالمحمد غایب بزرگ 
اردوی تیم پرسپولیس در امارات بود و همین موضوع باعث شد 
که علی دایی بازیکن با تجربه تیمش را در اختیار باشگاه گذاشته 
در  موضوع حق حضور  این  فصل  و  حل  تا  حوار  کند  اعالم  و 

تمرینات را ندارد.
از باشگاه هم خبر می رسد حوارمالمحمد پس از ورود به ایران 
باید در جلسه کمیته انضباطی باشگاه شرکت کرده و به احتمال 

بسیار زیاد بار دیگر جریمه ای برای او در نظر گرفته می شود.
حوار که یکی از گرانترین بازیکنان فصل پرسپولیس است پیش 
از این هم یکبار در آستانه یک بازی حساس لیگ برتر ، تیمش را 
تنها گذاشت و به بهانه سفر به اردن و بیماری مادرش نزدیک به 

یک ماه در تمرینات غیبت داشت.
علیه  عراقی  بازیکن  این  تند  مصاحبه  از  همچنان  کاشانی  حبیب 
خود دلگیر است و به این دلیل از او و مترجمش شکایت کرده . 
پرسپولیسی ها البته هر بار که این بازیکن غیبت می کند ، جریمه 
ای سخت را برایش در نظر می گیرند و تا به حال نزدیک به 25 
درصد از قرارداد 500 میلیون تومانی حوار ، کسر شده . این بار 

هم به نظر می رسد مبلغ زیادی از قراردادش کسر شود .
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بایرن -2یونایتد1:

 غول باواریایی 
انتقام گرفت 

 
در حساس ترین دیدار دیشب لیگ قهرمانان اروپا، بایرن مونیخ موفق شد 

با گل دقیقه+1 90 ایویکا اولیچ، منچستر یونایتد را با نتیجه 1-2 شکست 
دهد. 

هر چند این نتیجه می تواند برای بایرنی ها در دیدار برگشت دردسر ساز 
بود؛  برخوردار  باالیی  ارزش  از  ها  باواریایی  برای  تردید  بی  اما  باشد، 
زیرا آنها تا پانزده دقیقه به انتهای بازی، با نتیجه 0-1 مغلوب حریف شده 
بودند.! شاگردان فرگوسن در جریان دیدار رفت مرحله یک چهارم پایانی 
لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آلیانس آرنا، خیلی زود به گل برتری 
رسیدند و بازیکنی گلزنی کرد که تقریبا همه بازیکنان و کادر فنی بایرن 
مطمئن بودند که برای متوقف کردن شیاطین سرخ باید مراقب حرکات او 
باشند. وین رونی با گلی که در دقیقه 2 این دیدار به ثمر رساند که در 
ثابت  بود،  لیگ قهرمانان  این فصل  پنجمین گلش در رقابت های  حقیقت 
کرد که این فصل واقعا مهار نشدنی است. براساس آمار این گل که دقیقا 
در شصت و چهارمین ثانیه بازی به ثمر رسید، سریع ترین گلی بوده که 

تاکنون بایرنی ها در لیگ قهرمانان اروپا دریافت کرده اند. 
یونایتدها که بازی را با اسکولز و رونی آغاز کرده بودند، خیلی سریع 
به  را  توپ  پرتغالی  بازیکن  شدند.  آزاد  یک ضربه  نانی صاحب  توسط 
داخل محوطه جریمه ارسال کرد که پس از برخورد به یکی دو بازیکن، 
نصیب رونی شد و او نیز با یک ضربه بغل پا توپ را از بوت عبور داد تا 

در همان دقیقه دوم بازی حساب کار 0-1 شود. 
بایرنی ها پس از گل زود هنگامی ها که دریافت کردند، برای دقایقی گیج 
و سردرگم بودند، به همین دلیل منچستری ها این فرصت را پیدا کردند 
تا یک بار دیگر دروازه میزبان را با خطر مواجه کنند اما شوت اسکولز 
با اختالف از روی دروازه به بیرون رفت. پس از آن بود که بایرنی ها 
چند حمله را طرح ریزی کردند اما نتیجه ای در بر نداشت و ضربات الم، 
ریبری و ضربه سر دمیچلیس راهی به چهارچوب دروازه فان در سار 
پیدا نکرد. پس از دقایقی که منچستری ها تحت فشار بودند، نانی با یک 
حرکت در عرض خود را در موقعیت شوت زنی قرار داد اما ضربه او با 
بد شانسی به تیر دروازه برخورد کرد. بایرنی ها دقایقی بعد این ضربه 
منچستر ضربه  باتجربه  بان  دروازه  سار،  در  فان  اما  کردند  جبران  را 
فرانک ریبری را مهار کرد. در دقیقه 24، آلتینتوپ بهترین موقعیت بایرنی 
ها را به هدر داد. پاس عالی فرانک ریبری در محوطه جریمه به بازیکن 
ترک رسید اما او در حالی که تنها فان در سار را در مقابل داشت، به دلیل 

کنترل نامناسب توپ، نتوانست خطری روی دروازه حریف ایجاد کند. 
حمالت بایرنی ها لحظه به لحظه شدت بیشتری می گرفت اما عدم دقت در 
زدن ضربات نهایی موجب از دست رفتن این موقعیت ها می شد. در دقیقه 

39 بازی این بار یونایتدی ها یک موقعیت فوق العاده را توسط رونی از 
دست دادند. پاس خیره کننده فلچر در موقعیتی عالی نصیب رونی شد اما 
بوت با عکس العملی به موقع و خارق العاده اجازه نداد اختالف به دو گل 
برسد. بازی در نیمه اول با همان نتیجه 0-1 به سود شاگردان فرگوسن 
به پایان رسید تا فان خال با چهره ای مضطرب و عصبانی راهی رختکن 

شود. 
دو تیم نیمه دوم را بدون هیچ تغییری آغاز کردند. اولین حمله بازی در 
نیمه دوم را بایرنی ها انجام دادند. اما فان در سار در مقابل ضربه اولیچ 
به خوبی مقاومت کرد. شاگردان فان خال در نیمه دوم عملکرد به مراتب 
بهتری داشتند و با حمالت پردامنه به دفعات دروازه منچستری ها را با 
اجازه  حریف  مدافعان  و  بان  دروازه  هوشیاری  اما  کردند  مواجه  خطر 
گلزنی را از آنها گرفت. در دقیقه 59 ریبری با عبور از نویل خود را در 
موقعیت خوبی قرار داد اما حضور به موقع نانی اجازه کار را از او گرفت. 

در دقیقه 65 همکاری رونی و فلچر، می توانست منجر به گل ارزشمندی 

برای شیاطین سرخ شود؛ اما حضور به موقع بوت موجب شد تا خطری 
دروازه بایرن را تهدید نکند. دقایق به سرعت برای بایرنی ها سپری می 
وجود  با  او  که  بود  این  از  حاکی  فرگوسن  هجومی  تعویضهای  و  شد 
اسکاتلندی  مربی  است.  بیشتری  های  گل  دنبال  به  تیمش  برتری1-0 
یونایتد، والنسیا را جانشین کریک کرد و برباتوف را به جای پارک به 
زمین فرستاد. در مقابل فان خال نیز با بیرون کشیدن توماس مولر، ماریو 
گومز را به ترکیب تیمش اضافه کرد. سرانجام در دقیقه ۷۷ بود که بایرنی 

ها روی اشتباه فان در سار به گل رسیدند. 
خطای هند گری نویل یک ضربه آزاد را نصیب تیم میزبان کرد. فرانک 
ریبری پشت ضربه قرار گرفت و ضربه او با عبور از روی دیوار دفاعی 
و پس از برخورد کوچکی که با پای رونی داشت، با اشتباه دروازه هلندی 
در گوشه دروازه جای گرفت. در 10 دقیقه پایانی هر دو تیم موقعیت های 
خوبی برای زدن گل برتری داشتند اما همه آنها از دست رفت تا اینکه در 
دقیقه 90 ایویکا اولیچ با فرصت طلبی و شم گلزنی باالیش، بایرنی ها را 

به گل پیروزی رساند. 
او در داخل محوطه جریمه توپ را از پاتریس اورا دزدید و با یک ضربه 
دقیق دروازه فان در سار را باز کرد. بایرنی ها با این پیروزی با خیال 
آسوده تری راهی منچستر خواهند شد اما مطمئنا اختالف یک گل برای 
قرار گرفتن در مقابل تیمی مانند منچستر یونایتد حاشیه امنیت مناسبی 

نیست. 
 ورزشگاه: آلیانس آرنا مونیخ 

 داور: فرانک دبلیکر )بلژیک( 
 بایرن مونیخ -2منچستر یونایتد1 

 2 رونی  وین  مونیخ(  )بایرن   90 اولیچ  ایویکا   ،۷۷ ریبری  فرانک  ها:  گل 
)منچستر یونایتد( 

 ترکیب دو تیم 
بومل،  فان  الم،  بویتن،  فان  دمیچلیس،  بوداستابر،  بوت،  مونیخ:  بایرن 
پرانیچ )آناتولی تیموشچوک 89( ، ریبری، مولر)ماریو گومز۷3( ، آلتینتوپ 

)میروسالو کلوزه 86( ، اولیچ 
رنسینگ،  کلوزه،  گورلیتز،  گومز،  کونتنتو،  آالبا،  ذخیره:  بازیکنان 

تیموشچوک 
منچستر یونایتد: فان در سار، نویل، فردیناند، ویدیچ، اورا، کریک )والنسیا 

۷0( ، فلچر، اسکولز، پارک )برباتوف ۷0(، نانی )رایان گیگز 82( ، رونی 
بازیکنان ذخیره: برباتوف، اونز، گیبسون، گیگز، کوژاک، رافائل، والنسیا

 ورزش جهان 

فرگوسن: بایرن مستحق برد 
بود اما جبران می کنیم !

مقابل  تیمش   2-1 از شکست  پس   " فرگوسن  سرالکس   "
بایرن مونیخ، تیم حریف را مستحق این پیروزی دانست. 

 2-1 نتیجه  با  آرنا  آلیانز  ورزشگاه  در  سرخ   شیاطین 
مغلوب بایرن مونیخ شدند. در این دیدار ابتدا " وین رونی 
دیرهنگام  گل  دو  اما  انداخت  پیش  را  یونایتد  منچستر   "
 " رساند.  پیروزی  به  را  بایرن   ،" اولیچ   " و   " ریبری   "
فرگوسن " پس از پایان بازی گفت: » ما واقعًا بازی خوبی 
بود.  پیروزی  این  مستحق  مونیخ  بایرن  و  ندادیم  انجام 
را  ما  کار  این  و  می کردند  پرس  زمین  جای  هر  از  آن ها 
دشوار کرده بود. اما شرایط در الدترافورد تفاوت خواهد 
داشت. ما مطمئنًا بهتر خواهیم بود و شکی در این مورد 
نیست. ما در خانه حریف گل زده ایم و این امتیاز بزرگی 
برایمان محسوب می شود و در بازی برگشت برای کسب 
پیروزی به میدان می رویم. « سرمربی اسکاتلندی منچستر 
در دقایق  وین رونی "  یونایتد در خصوص مصدومیت " 
ناحیه زانو آسیب دیده  از  این دیدار گفت: » رونی  پایانی 
اما  می شود  مشخص  امروز  او  مصدومیت  میزان  است. 

امیدواریم جدی نباشد. 

مارادونا و ترمیم لب گاز گرفته اش 
توسط یکی از سگهایش

" دیه گو مارادونا " سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین پس 
از یک عمل جراجی برای بازسازی و ترمیم لب گاز گرفته 

اش توسط یکی از سگهایش از بیمارستان مرخص شد. 
مقام  یک   ، آیرس  بوئنوس  از  ها  خبرگزاری  گزارش  به 
کلینیک " لس آرکوس " که خواست نامش ذکر نشود گفت : 
مارادونا پس از یک عمل جراحی روی لب باالی خود روز 
سه شنبه از این کلینیک مرخص شد و در شرایط خوبی 
کلینیک شده  این  وارد  اوایل سه شنبه  برد. وی  می  بسر 
دارند  آن  از  حکایت  آرژانتین  در  خبری  گزارشهای  بود. 
حومه  در   " ازیزا   " منطقه  در  اش  خانه  در  مارادونا  که 
بوئنوس ایرس در حال بازی با سگ " شار پی " خود بود 
که ناگهان این سگ لبش را گاز گرفت .سگهای " شار پی " 

نوعا سگهای محافظ هستند.
  

ونگر:پپ، فرگوسن و دل 
بوسکه، برترین مربیان دنیا

 آرسن ونگر که از او به عنوان یکی از مربیان بزرگ دنیای 
مورد  در  را  نظرش  در صحبتهایی  شود،  می  یاد  فوتبال 
مربیان برتر دنیای فوتبال به زبان آورده است. این مربی 

فرانسوی پپ گواردیوال را برترین مربی دنیا می داند. 
اعالم  فرانسوی  های  روزنامه  از  یکی  با  گفتگو  در  ونگر 
و  دنیاست  مربی  گواردیوالبرترین  او  نظر  از  که  کرده 
فرگوسن و دل بوسکه را نیز پس از این مربی بزرگ، جزو 

برترینهای دنیا می داند. 
بارسلونا  مقابل  تیمش  دیدار  آستانه  در  آرسنال  مربی 
در صحبتهایی گفت:» انتخاب گواردیوال به عنوان برترین 
در  خاصی،  استیل  با  او  است.  واضح  کامال  دنیا  مربی 
و  سبک  گواردیوال  تیم  رسید.  قهرمانی  به  رقابتها  تمامی 
مدل خاصی دارد که واقعا این سبک را تحسین می کنم.« 

از  یکی  که  کرده  اعالم  صحبتهایش  در  همیشه  ونگر 
که  است  معتقد  و  بارساست  مدرسه  فوتبال  طرفداران 
به ارث برده.  گواردیوال به خوبی توان آکادمی بارسا را 
ونگر در این رابطه گفت:»گواردیوال تمام درسهای آکادمی 
بارسلونا را به بهترین نحو ممکن به ارث برده و به بهترین 
یاد  را  دریهایش  کرایوف  یوهان  اش  مربی  از  ممکن  نحو 

گرفته است.« 
مربی باتجربه فرانسوی در صحبتهایی دومین و سومین 
سرالکس  داند:  می  باتجربه  مربی  دو  را  دنیا  برتر  مربی 

فرگوسن و بیسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا
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A review of sweet and bitter 

events in the past year 
Iranian people are focusing on their victo-
ries and gradually forgetting disappointing 
episodes that happened in the current Ira-
nian calendar year ending March 20, 2010. 

The main events include winning the fi-
nal of the 2010 Greco-Roman Wrestling 
World Cup, the national football team’s 
loss in the qualifying matches for the 2010 
World Cup, losing the right to hold the 
2nd Islamic Solidarity Games and the sus-
pension of three of their weightlifters over 
doping charges. 

1. Iran beat Turkey 4-3 in the final of the 
2010 Greco-Roman Wrestling World Cup 
on in Yerevan, Armenia, in February and 
claimed the championship for their first 
time. 

A total of eight teams namely Iran, Geor-
gia, Turkey, Russia, Hungary, Cuba and a 
Nordic team in addition to the Armenian 
host participated in the competition from 
February 12 to 14. 

2. With nine minutes remaining to ad-
vance to the 2010 World Cup, Manchester 
United midfielder Ji-Sung Park scored an 
equalizing goal in Seoul pouring cold wa-
ter on Iranians’ hopes to book a berth in 
the event. 

South Korea had already qualified for the 
prestigious event and their win paved the 
way for North Korea to advance to the 
World Cup along with Japan and Aus-
tralia. 

3. Iran lost its right to hold the 2nd Islamic 
Solidarity Games scheduled for April 2010. 

The Islamic Solidarity Games Federation 

(ISSF) located in Riyadh, Saudi Arabia, 
asked the Iranians to remove the words 
“Persian Gulf” from the medals and bro-
chures, but they declined and consequent-
ly lost the chance to hold the games. 

Saudi Arabia and other Arab countries 
disapproved the use of the historical term 
“Persian Gulf” on the literature and med-
als of the games and insisted the term 
“Arabian Gulf” or just “Gulf” be used in-
stead. 

All medals were engraved with the histor-
ically acknowledged name of Persian Gulf. 

4. Three Iranian weightlifters Anoush Ar-
mak, Rashid Sharifi, and Omid Naiij Ke-
nari were suspended for doping charges, 
one of them banned for life. 

Hossein Rezazadeh, the current caretaker 
of Iran’s Weightlifting Federation, soon 
after met the IWF President Dr. Tamás 
Aján and talked to him about lifting the 
suspension put on Iran’s federation. 

IWF legal counsel Monika Ungar had al-
ready said that the Budapest-based federa-
tion can impose bans or fines on national 
associations if three or more of the lifters 
from the same country commit doping of-
fenses in the same year. 

The minimum fine is $50,000 and the 
shortest ban is two years, according to her. 

Meanwhile, Iranian people hope to be suc-
cessful in the new Iranian calendar year. 
In the coming year Iran will take part in 
important events such as the 2010 Asian 
Games which will be held in Guangzhou, 
China. 
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A first-half error from goalkeeper Ig-
natiy Nesterov handed Zob Ahan a 1-0 
victory over 10-man Bunyodkor at JAR 
Stadium as the hosts lost for the second 
time in a week to their AFC Champions 
League Group B rivals. 

Nesterov failed to deal with a long throw 
that was flicked on by Mohammad Gha-
zi and Mohammad Reza Khalatbari was 
on hand to poke home from close range 
for the winning goal just before the half-
hour mark.

Rivaldo was sent-off in the second pe-
riod for a high challenge on Mohammad 
Mansouri and despite some late pressure, 
Bunyodkor failed to find an equaliser as 
their hopes of making the last 16 were 
severely dented.

Boss Luiz Felipe Scolari had sprung a sur-
prise by naming both Rivaldo and Joao 

Victor in his starting line-up despite rul-
ing the pair out, although the Brazilian 
midfielder did not look fully

Victor Karpenko was first to sting the 
hands of Zob Ahan keeper Shahab 
Gordan after six minutes and Denilson 
saw a header bounce wide three minutes 
later.

Jasur Hasanov then wasted a good shoot-
ing chance. Rivaldo attempted to lift 
the ball into Denilson’s path but it fell 
to Hasanov inside the box only for the 
midfielder to fire wide.

Zob Ahan then took the lead against 
the run of play just before the half-hour 
mark thanks to Nesterov’s error.

A long throw from the right was flicked 
on by Ghazi on the edge of the six yard 
box and Nesetrov dropped the ball at the 
feet of a grateful Khalatbari, who poked 

it into the back of the net from three 
yards out.

Rivaldo wasted a great chance to level 
in the 37th minute when Denilson let a 
ball hooked across the box run on to his 
fellow Brazilian but he fired disappoint-
ingly wide.

Server Djeparov then shot narrowly off 
target from the edge of the box before 
the midfielder again failed to trouble 
Gordan from inside the box after Ri-
valdo had nodded down a deep cross six 
minutes into the second-half.

And in the 66th minute, the Brazilian 
playmaker was show a straight red for 
a high foot when contesting a ball with 
Mansouri, his boot connecting some-
where around the midfielder’s chin.

The game descended into a niggly af-
fair and Nesterov turned Igor Castro’s 

shot behind before the Brazilian nearly 
sewed up the points for Zob Ahan in the 
81st minute.

Castro burst between two defenders 
into the box, rode a challenge, skil-
fully rounded Nesetrov and brilliantly 
stabbed a shot from virtually on the by-
line towards goal only for the backtrack-
ing Anzur Ismailov to clear the danger.

Bunyodkor piled on the pressure in the 
closing stages with Gordan doing well 
to palm Djeparov’s fierce effort from 
the left edge of the box over the bar and 
from the resulting corner, Soliev un-
luckily saw his effort hit the bar.

Denilson was then denied by the Zob 
Ahan keeper and also headed wide as 
the Iranians strengthened their position 
at the top of Group B.

Iranian Lions Destroy “Big Phil’s” 
Bunyodkor for the second time in 6 days 
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The origin of 
‘Sizdah Bedar’

Manouchehr Saadat Noury, PhD

Sizdah is the Persian term for thirteen. Leaving the house 
on the Thirteenth Day of Farvardin (the first month of 
Iranian calendar), and joyfully spending the day outdoors 
have been a national tradition since ancient times in Iran. 
Sizdah Bedar (in English: Getting rid of the Thirteenth) 
has been possibly considered as a tradition because some 
people believe the thirteen is an unlucky number, and 
everybody should get rid of the thirteen. That interpreta-
tion may be disputed since it is documented that in Per-

sian, Bedar may also mean Raftan-e beh Dar-o Dasht (in 
English: Going Outdoors and Country Sides). It should be 
also noted that most of the times Sizdah Bedar coincides 
with the first day of April, which is known as April Fools’ 
Day in the Western Culture. 
In Persian Mythology: Like the Iranian New Year (in Per-
sian: Know Rooz, aka Nowruz), the tradition of Sizdah Be-
dar also traces back to the era of legendary king Jamshid 
who celebrated this outdoor festival together with his peo-
ple, the Iranians.
Researcher Mohammad Ahmad Panahi Semnaani in an 
interview with Iran Daily noted that, “The essence of the 
Sizdah Bedar ceremonies is the enthusiasm to set up a 
family, lead a happy life and form friendship. By growing 
sprouts, ancient Iranians expressed their spirit for green 
environment and seek further divine blessings in the form 
of rain for their farmlands. Iranians believed that the De-
mon of Drought was defeated at midday of Sizdah Bedar. 
They used to sacrifice sheep and cook kebab in the open 
areas to celebrate victory of the Angel of Rain against the 
Demon of Drought”. 
In Zoroastrianism: Sizdah Bedar has also its roots in the 
Zoroastrian belief that laughter and joy symbolize the 
throwing away of all bad thoughts. According to Zoro-
astrianism, the bad thoughts are coming from the Devil 
Angra Mainyu (in Middle Persian: Ahriman) and the 
celebrations of New Year and Sizdah Bedar will cleanse 
all bad thoughts. Avesta, the holy scripture of the Zoro-
astrian faith, recalls that all those who love purity were 
responsible for celebrating Sizdah Bedar to help the Angel 
of Goodness prevail over the earth in the struggle against 
the Evil and the Devil. It should be noted that in Islam the 
Devil is referred to as Shaitan or Eblees, a word referring 
to evil devil-like beings.
On the Records: Sizdah Berdar is reported to have been 
celebrated by the Iranians lived on the Iranian Plateau as 
far back as 536 BC. It is puzzling to see no record about 

Sizsah Bedar after Iran became a part of Muslim World in 
the seventh century.
Amazingly none of thousand famous Europeans who 
traveled and visited Iran during Safavid era (1501–1736) 
and up to the last years of Qajars (1794–1925) referred to 
the celebration of Sizdah Bedar on their Itinerary Reports 
(in Persian: Safar Naameh-haa). The Iranian politician and 
writer Abdollah Mostofi (1876-1950) and traveler Edward 
Pollack who visited Iran in 1865 were possibly among the 
first authors who wrote about Sizdah Bedar and reported 
it on their books. 
It should be also noted that there are tons of poems on 
the praising Spring Season (in Persian: Bahaarieh) and the 
Iranian New year (in Persian: Know Rooz, aka Nowruz) 
composed by various classical Iranian poets, but the verses 
on Sizdah Bedar written by the same groups of composers 
are rarely found. As if there were some problems to author 
poetry on Sizdah Bedar. According to many researchers, 
those problems may be attributed to the imposition of the 
specific codes of behavior on various aspects of daily life 
after Iran became a part of Muslim World in the seventh 

century.

More research works are needed to fill those voids.
Sites of Observances: In addition to Iran, Sizdah Bedar 
is also among the festivals celebrated in Afghanistan, 
Tajikistan, Azerbaijan, India, and many other parts of the 
world (View the online article on Happy Moments of Ira-
nian New Year).
The Various Traditions of Sizdah Bedar: In modern times 
Iranians head for parks, gardens or country sides, and en-
joy their day together in a picnic. On Sizdah Bedar, many 
big cities in Iran look empty and unpopulated and as re-
searcher Ali A. Jafari noted, “Cities and villages turn into 
ghost towns with almost all the inhabitants gone to enjoy 
the day in woods and mountains along stream and river-
sides”. At the end of their picnics people throw away the 
Sabzeh (from the Haft Seen that they prepared for the first 
day of New Year).The Sabzeh is supposed to have collected 
the sickness, pain and ill fate hiding on the path of the fam-
ily throughout the coming year. Touching someone else’s 
Sabzeh on Sizdah Bedar or bringing it home is considered 
to be unhealthy, and may invite other peoples’ pain and 
hardship to the person who brought it over. 

Sizdeh Bedar gives Iranians a chance to participate a cer-
emony out in nature singing, dancing, performing many 
traditional activities, and enjoying the fresh smell of spring. 
One of the popular traditions of Sizdah Bedar is the knot-
ting of blades of grass by the young unmarried girls in the 
hope to marry soon and expressing their wish and hope for 
good fortune in life and love. It has been documented that 
in the Iranian culture, the knotting of the grass represents 
love and the bond between a man and a woman. 
The young girls weave together fresh herbs, singing as 
they do so in a low voice: “Next Sizdah-Bedar, I hope to be 
in my husband’s home, and as a lady holding a baby” (In 
Persian: Sizdah Bedar Saal-e Degar Khaaneh-ye Showhar 

Bacheh Beh Baghal).
While the young girls are singing and knotting the blades 
of grass, the young boys usually play traditional games and 
sports. Sizdah Bedar is also a day for competitive games. 
Games using horse are often chosen since this animal is 
also representing the Deity of Rain. Adults and older peo-
ple may play the traditional game of backgammon.
During the picnic day of Sizdah Bedar, some people also 
follow the oldest prank-tradition in the world and play 
jokes on each other. This has possibly led many men and 
women to consider that the origin of the April Fools’ Day 
goes back to the Iranian tradition of Sizdah Bedar. (In 
Western Culture, the April Fools’ Day is mostly marked by 
the commission of hoaxes and other practical jokes of var-
ying sophistication on friends, family members and neigh-
bors, and the aim of which is to embarrass the gullible). 
Sizdah Bedar in Modern Persian Poetry: The Persian text 
of a few poems on Sizdah Bedar composed by contempo-
rary Iranian poets may be viewed on the Chain of Poems 
on Sizdah Bedar.
Here is the English version of a part of the poem of the 
Footsteps of Water composed by Sohrab Sepehri in which 
he refers to the myth of Sizdah Bedar as related to the An-
gel of Rain: 

“I washed my eyes, I see otherwise.
And I must wash the words:
Words should be the mere sense of the wind, 
The true essence of the rain.
And we must close umbrellas,
We must stay under the stroke of drops of rain.
And we must take, all together,
The mind, the memory and the heart 
To the rite of descending water. 
And we must make friends under this chaste shower,
And may we look for love under the downpour of water,
Yes, we must play the game of life in the rain”: (Translated 
by Maryam Dilmaghani).

Epilogue: Sizdah Bedar is a day to celebrate people’s 
friendship with nature and it shows that the Iranians have 
attached to and have been fond of the natural beauties of 
the environment all throughout their glorious history.
Today, the feast of Sizdah Bedar is not only celebrated in 
Iran but its outdoor moments are joyfully spent in most 
parts of the world by many Iranians who left their beauti-
ful lovely homeland behind and they now live abroad. 
Enjoy every moments of Sizdah Bedar, have lots of fun, 
and share the joy of the day with close friends, trusted col-
leagues, and the most likable members of your family! 

Happy Sizdah Bedar! 
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TEHRAN, March 27 (MNA) – The Persian New Year (Noruz) festivities were 
held at the Sadabad Palace in Tehran on Saturday with participation of the 
presidents of Iran, Afghanistan, Tajikistan, Iraq, and Turkmenistan. 

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad along with his Iraqi counterpart 
Jalal Talebani, Afghan President Hamid Karzai, Tajik President Emomali 
Rahmon, and Turkmen President Kurbanguly Berdymukhamed attended the 
event convened for the first time as the United Nations recognized Noruz as an 
international day on February 23, 2010.

Several foreign ministers and high-ranking officials from ten countries are also 
guest to the celebrations.

A similar ceremony will be held in the ancient city of Shiraz on Sunday where 
they will tour the mausoleums of Saadi and Hafiz - the two great Persian poets 
– and the Persepolis (Takht-e Jamshid or Chehel Minar).

Noruz is celebrated by 300 million people. In addition to Iran, it is celebrated 
in the two Persian-speaking countries of Tajikistan and Afghanistan as well as 
Turkmenistan and the Republic of Azerbaijan. It is also celebrated by Kurdish 
populations in Iraq and Turkey and other regional countries.

President Ahmadinejad told the ceremony that Noruz is an “inseparable part 
of our common culture”. Ahmadinejad also said Noruz has the potential to 
deepen cultural relationship between all nations.

Noruz invites all to shun bad thoughts and hostilities and cherish goodness and 
beauties, Ahmadinejad noted.

Noruz is sending the message that the era of sadness is over and a life full of 
peace and friendship is blossoming, the president explained.
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Iran hosts regional leaders 
for Persian New Year

Bust of Ferdowsi graces University 
of Oxford

A bust of Ferdowsi was unveiled at the 
University of Oxford on the occasion of 
the Shahnameh millennium on May 8.
Set up at the Ferdowsi (Firdousi) Library 
of Wadham College, the statue of the Per-
sian poet and author of the Shahnameh 
(The Epic of Kings) was created by Brit-
ish-based Iranian sculptor Mehran Gha-
hari under the supervision of Wadham 
College officials and Iran’s cultural office 
in London.

Iranian luminaries’ statues at
 Vienna’s UN Office in Vienna
Statues of four Iranian luminaries were 
unveiled during a ceremony at the Unit-
ed Nations Office at Vienna on June 9.
The statues of Avicenna, Abu Rayhan 
Biruni, Zakariya Razi (Rhazes) and Omar 
Khayyam were unveiled at the ceremony.

Safavid documents registered on 
UNESCO list
A collection of Iranian documents dat-
ing back to the Safavid era was added to 
UNESCO’s Memory of the World Regis-
ter list late July.
The Safavid era collection comprises the 
administrative documents of Astan-e 
Quds Razavi, one of the oldest charity or-
ganizations in the world with precedence 
of at least 327 years’ document keeping.
A total of 34 other works from several 
countries was also registered on the list 
during the 9th meeting of the UNESCO 
International Advisory Committee, held 
in Bridgetown, Barbados from July 29 to 
31.

Iranian art gallery established in 
Rotterdam
Iran has established an art gallery in Rot-
terdam, the Netherlands in October.
Iran’s deputy ambassador to the Nether-
lands Hosseini said that the gallery would 
help stimulate bilateral cultural exchange 
between Iran and the West, and would 
play a major role in introducing Persian 
art.

Noruz and Iranian radifs 
registered on UNESCO list
Noruz, the ancient celebration of the Ira-
nian New Year, and the titles and items 
of the radifs in Iranian music were regis-
tered on UNESCO’s List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity on Sep-
tember 30, 2009.
Noruz was registered on the list as com-
mon file from Iran, Azerbaijan, India, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Pakistan, and 
Turkey.

Music Museum of Iran reopens  
Masters of music reopened the Music 
Museum of Iran during a ceremony held 
on November 15 which was attended by 
renowned musicians and singers. 
Different sections of the museum are 
home to a variety of musical instruments, 
such as wind instruments, string instru-
ments, regional instruments and national 
instruments, a library, an instrument-
making workshop, and a gallery.

Poet selected to helm Iranian 
Academy of Arts
Painter and architect Mir-Hossein 
Mousavi was fired as director from the 
Iranian Academy of Arts (IAA) and poet 
Ali Mo’allem Damghani was selected for 
the position in late December.
Actor Jahangir Almasi, Ahmadinejad’s 
advisor on veterans’ affairs and Sacred 
Defense author Mojtaba Rahmandust and 
Ahmadinejad’s media advisor Mehdi Kal-
hor were selected as new members of the 
IAA.
Similar modifications have been made in 
the charters of the Iranian Academy of 
Sciences, the Iranian Academy of Medi-
cal Sciences and the Iranian Academy of 
Persian Language and Literature.

European performances of Tehran 
Symphony Orchestra
The Tehran Symphony Orchestra (TSO) 
performed the Peace and Friendship 
Symphony in Italy, France, and Germany 
and two other countries from January 22 
to February 4.Composed by Majid Ente-
zami, the symphony was originally enti-
tled the Islamic Revolution Symphony, 
but it has recently been renamed for the 
European concerts.

Microbiologist appointed head of 
National Museum of Iran
The Cultural Heritage, Tourism, and 
Handicrafts Organization (CHTHO) di-
rector appointed microbiologist Azadeh 
Ardakani to the National Museum of Iran 
(NMI) in early February.
The post was previously held by academ-
ics such as Ezzatollah Negahban, who was 
the father of Iranian archaeology, and 
Seifollah Kambakhshfard, Firuz Baqer-
zadeh, and Mehdi Bahrami, who have 
participated in excavating thousands ar-
chaeological sites and have written many 
academic papers.  

 

Top art and culture stories of 
Iranian calendar year 1388
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April 9th sees the release of hi-
larious new British comedy, The 
Infidel, starring British-Iranian 
actor and comedian Omid Djalili 
as Muslim family man ‘Mahmud 
Nasir’. Featuring an original 
screenplay by writer and come-
dian David Baddiel, ‘The Infi-
del’ brings a unique twist to the 
age-old question of nature versus 
nurture.

The Infidel also stars Archie 
Panjabi (‘Bend it Like Beck-
ham’, ‘East is East’), newcomer 
Amit Shah, Ravin Ganatra, Igal 
Naor (‘Greenzone’, ‘House of 
Saddam’), and Emmy award win-
ner Richard Schiff (‘The West 
Wing’), as well as featuring an ar-
ray of comedy-cameos from Matt 
Lucas, David Schneider, Miranda 
Hart and Paul Kaye.

Djalili’s character Mahmud is a 
loving husband to wife Saamiya 
(Panjabi), doting father to Rashid 
(Shah) and something of a “re-
laxed” Muslim. After the death 
of his mother, Mahmud is hit by 
a shock revelation when he dis-

covers not only was he adopted 
at birth, but that he is Jewish, 
and his real name is Solly Shim-
shillewitz!

Djalili says of his character: 
“Mahmud is a second generation 
Pakistani Muslim. He’s fat, he 
likes his football. He’s someone 
who’s very masculine and very 
London and very much a bloke. 
He feels as British as everyone 
else but he just happens to be a 
Pakistani and a Muslim... until 
he discovers that he was born a 
Jew, and then he has to deal with 
that.”

As Mahmud tumbles headlong 
into a full scale identity crisis, 
the only person he can turn to is 
his neighbour, Lenny Goldberg 
(Schiff), a drunken and some-
what anarchic cabbie who agrees 
to teach him – in his own in-
imitable style - how to be a Jew. 
What’s more, adding to his woes, 
Mahmud has to impress the fiery 
Islamic cleric Arshad Al-Masri 
(Naor), future father-in-law to 
his son Rashid.

The film is directed by Josh Ap-
pignanesi and produced by Uzma 
Hasan, one of the only female 
Muslim film producers in the 
UK. Hasan says: “The Infidel is 
a comedy about a British family 
with a poignant message at the 
heart of it – in the midst of learn-
ing whether he is a Muslim or a 
Jew, what Mahmud finds is his 
humanity.”

THE INFIDEL is set to be re-
leased across the globe in over 
62 countries, including the US 
and across the Middle East, after 
its UK release on 9th April. THE 
INFIDEL has its US premiere at 
the Tribeca Film Festival on 25th 
April followed by an American 
theatrical release. Such inter-
national success is unusual for a 
£1m British Comedy. 

THE INFIDEL will have its 
world premiere in association 
with Comic Relief©, on 8th April 
at the 3,500 seat Hammersmith 
Apollo, the home of British com-
edy. 

DJALILI GETS ‘KOSHER’ TO HIS 
ROOTS IN  ‘HALAL-RIOUS’ NEW FILM! Iran issues stamp 

celebrating Int’l 
Day of Nowruz

Iran has unveiled a postage stamp exclusively pub-
lished to commemorate the UN-recognized Interna-
tional Day of Nowruz. 
The stamp was made public in the presence of Iranian 
President Mahmoud Ahmadinejad during the first In-
ternational Nowruz Celebrations in Tehran on Satur-
day. 
Nowruz, meaning “a new day,” is an ancient Iranian 
tradition that has been celebrated around the globe for 
nearly three millenniums. 
It honors the first day of spring as a new year and a 
brand new beginning on a merry, peaceful note. It is 
celebrated on the day of the vernal equinox, which 
normally lands on March 21. 
The UN General Assembly recognized March 21st as 
the International Day of Nowruz earlier in February, 
calling on world countries to draw on the holiday's 
rich history to promote peace and goodwill. 
On Saturday, Iran's President Mahmoud Ahmadinejad 
said Nowruz should serve as an opportunity for world 
nations to strengthen their bonds and make their peace 
with one another. 
President Ahmadinejad also called for joint efforts to 
further acquaint the world about the meaningful holi-
day, adding that it could significantly promote global 
peace and justice. 
“Observing Nowruz will not only promote cultural 
values, but it will also help nations establish relations 
based on friendship, peace, justice and respect,” he em-
phasized. 

Tajikistan to 
screen Iranian 
films on Nowruz
Tajikistan is slated to screen 10 
short films and documentaries 
made by Iranian filmmakers on 
the theme of Nowruz. 

Farhad Mehranfar’s New Year, 
Farshad Fereshteh-Hekmat’s Ana-
hid, Gholamreza Razavi’s Night 
under the Sky, Masoud Soflaei’s 
Flight in the Mirror and Panah-
barkhoda Rezaei’s Ancient Day 
will be among the films scheduled 
to be screened during the program. 
Cosponsored by the Islamic Cul-
ture and Relations Organization 

(ICRO) and the Iranian Embassy 
in Tajikistan, the event will be 
held in the cities of Dushanbe and 
Khujand on March 26 and 27. 

Visitors will also be able to enjoy 
a photo exhibition introducing 
Nowruz traditions and ceremo-
nies on the sidelines of the cultural 
program. 

Father of Iran’s Turkmen carpeting dies

The veteran carpet designer, researcher and father of 
Turkmen carpeting in Iran, Niazjan Niazi has passed 
away at the age of 86. 
Niazi, who started learning about Turkmen rug designs 
and weaving techniques since a youth, introduced a new 
system of vertical looms to replace the traditional hori-
zontal ones. He also presented a scientific method of cre-
ating patterns and designs and conducted an extensive 
research on Turkmen carpets, gathering material from 
different writers and artists. Niazi revived some 800 dif-
ferent Turkmen patterns and greatly contributed to the 
production of high-quality Turkmen rugs and carpets. 
Turkmen carpets were traditionally made in Central 
Asia, especially in Turkmenistan and Afghanistan. They 
are now mainly produced in Pakistan and Iran. 
The intricate and unique designs of these rugs derive 
mainly from various Turkmen tribes, such as the Yomut, 
Ersari, Saryk, Salor, and Tekke. 



Persian Weekly | Friday 2 April 2010

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



An Iranian nuclear scientist who has 
been missing since June is believed to 
have defected to the US, ABC News 
has reported citing unnamed govern-

ment sources.

Shahram Amiri, a physicist in his 
early 30s, disappeared after going on 
a pilgrimage to Mecca last year.

Three months later Iran disclosed the 
existence of its second uranium en-
richment site near the city of Qom.

In its report, citing unnamed sources 
briefed on the defection, ABC said 
Amiri changed sides as part of a con-
tinuing CIA operation to undermine 
Iran’s nuclear programme.

The report said officials reportedly 
described the defection of the award-
winning nuclear expert as “an intel-
ligence coup”.

It said Amiri has been extensively 
debriefed since his defection, and 
that he helped confirm US intelli-
gence assessments about the Iranian 
nuclear programme.

Earlier speculation

The Iranian’s mysterious disappear-
ance, three days after arriving in 
Saudi Arabia, sparked speculation 
that he may have defected to the US.

According to the ABC report, CIA 
approached Amiri in Iran through an 
intermediary who made an offer of 
resettlement on behalf of the US.

At the time Amiri was a researcher 
at Tehran’s Malek Ashtar University 
working for Iran’s Atomic Energy 
Organisation.

The US has denied any involvement, 
saying it had no information on him.

In December, Iran accused Saudi 
Arabia of handing Amiri over to the 
US.

Quoting from the CIA’s declassified 
annual report to the US congress, 
the ABC report said: “Iran is keeping 
open the option to develop nuclear 
weapons though we do not know 
whether Tehran eventually will de-
cide to produce nuclear weapons.”

Since the late 1990s, the CIA has at-
tempted to recruit Iranian scientists 
and officials through contacts made 
with relatives living in the US, ac-
cording to former intelligence offi-
cials.
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Iran nuclear expert 
‘defects to US’ 

TEHRAN — Iranian agents have 
freed a diplomat from the Islamic 
republic who was kidnapped in Pa-
kistan in November 2008, allegedly 
with the help of US and Israeli in-
telligence agencies, officials said on 
Tuesday.

Heshmatollah Attarzadeh was freed 
by Iranian intelligence agents outside 
the Islamic republic, officials said, in-
dicating that his release was possibly 
a cross-border operation.

“The Iranian intelligence agents, in a 
successful operation, brought home 
the Iranian diplomat who was ab-
ducted in Peshawar, Pakistan,” Ira-
nian Intelligence Minister Heydar 
Moslehi told reporters in Tehran, ac-
cording to state television.

Gunmen snatched Attarzadeh on No-
vember 13, 2008 in Peshawar, north-
west Pakistan. He was on his way to 
work in the commercial service of 
Iran’s consulate in the city when his 
car was sprayed with bullets and his 
local guard killed.

Iranian media did not give details of 
Attarzadeh’s release or if there were 
any casualties during the mission, but 
Iran’s envoy to Pakistan said the dip-
lomat was freed outside the Islamic 
republic.

“His release was the result of a very 
vast and deep and complicated en-
deavour by the Iranian intelligence 
forces which took place at different 
locations in the region,” Mashallah 
Shakeri told reporters in Islamabad.

Shakeri declined to specify where At-
tarzadeh was released, saying only 
that he was “recovered outside Iran 
and was returned to Iran,” and adding 
that no ransom was paid to secure his 
release.

There was no immediate comment 
from the Pakistani authorities.

Iranian foreign ministry spokesman 

Ramin Mehmanparast said Attarza-
deh’s release, which resulted from “a 
series of complex operations” by Ira-
nian intelligence agents, came after 
diplomatic efforts by Tehran with Is-
lamabad failed to produce results.

“Finally, the (Iranian) intelligence 
agents themselves freed our diplo-
mat,” he was quoted as saying by Fars 
news agency. “The release of the dip-
lomat shows the strength of Iran’s se-
curity (forces).”

Moslehi charged that Attarzadeh’s 
abductors were supported by Israeli 
and US intelligence services.

“Mossad and American intelligence 
services were supporting the group 
who abducted the Iranian diplomat,” 
he said. “Mossad and American intel-
ligence are stunned by this (rescue) 
operation.”

The envoy’s release comes after Ira-
nian agents in February captured Te-
hran’s most wanted Sunni militant 
Abdolmalek Rigi, who according to 
officials in Iran lived in Pakistan from 
where he launched attacks in the Is-
lamic republic.

Rigi, head of the rebel Jundallah (Sol-
diers of God) group, was seized after 
Iranian warplanes reportedly forced 
a flight from Dubai to Kyrgyzstan to 
land in Iran.

Iran touted his arrest as a major suc-
cess of its intelligence agencies and a 
blow to the United States and Britain.

Soon after his arrest, state television 
ran a confession by Rigi that he was 
supported by the United States and 
promised a base along the border 
with Afghanistan near Iran.

Rigi reportedly spearheaded several 
bloody insurgent attacks in southeast 
Iran’s Sistan-Baluchestan province, 
which borders both Pakistan and Af-
ghanistan.

 (Source AFP)

Iran agents free envoy kid-
napped in Pakistan in 2008
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Iran sanctions 
wanted in ‘weeks’
United States President Barack Obama 
said on Tuesday he wanted tough new 
United Nations sanctions imposed on 
Iran within “weeks” as visiting French 
President Nicolas Sarkozy blasted Te-
hran’s “mad” nuclear race.

But Mr Obama admitted that key 
world powers had “not yet” closed 
wide gaps on the specifics of the biting 
new measures, as he made an effort to 
increase pressure on China and Russia, 
which have both resisted fresh sanc-
tions against Tehran.

“I am interested in seeing that regime 
in place within weeks,” Mr Obama 
said during a joint press conference 
with Mr Sarkozy. Iran’s chief nuclear 
negotiator, Mr Saeed Jalili, is set to 
visit China today to discuss the nuclear 
issue with Beijing.

Mr Jalili’s visit comes after the Group 
of Eight foreign ministers called on 
Tuesday for stepped up pressure 
against Iran to abandon its suspect nu-
clear programme.AFP
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(Reuters) - Iran’s chief nuclear negotia-
tor Saeed Jalili heads to China on Thurs-

day for talks with the government that 
could hold the key to whether Tehran 
faces a fresh round of United Nations 
sanctions.
Jalili has been invited by Dai Bingguo, a 
senior Chinese diplomat who serves as 
a State Councilor advising top leaders 
on foreign policy, the official Chinese 
Xinhua news agency reported, citing an 
Iranian television report.
The Iranian envoy’s visit comes during 
a push by the United States and other 
Western powers to win China’s assent 
for a proposed new U.N. Security Coun-

cil resolution on Iran, which they say 
wants the means to make nuclear weap-

ons and has violated atomic safeguard 
rules.
Iran says its nuclear activities are for 
peaceful ends.
As one of the five permanent members 
of the Security Council, Beijing has the 
power to veto any resolution, and its top 
diplomats have repeatedly said they are 
reluctant to put new sanctions on Iran, a 
big supplier of crude oil to China.

The Chinese Foreign Ministry has not 
publicly commented on Jalili’s visit nor 
has it said whether it would back new 

sanctions. Beijing has backed previous 
U.N. resolutions on Iran.
“China opposes Iran possessing nuclear 
weapons, but at the same time we be-
lieve that, as a sovereign state, Iran has 
the right to peacefully develop nuclear 
energy,” a Ministry spokesman, Qin 
Gang, told reporters in Beijing on Tues-
day.
U.S. President Barack Obama said on 
Tuesday he wanted tougher U.N. sanc-
tions against Iran, and leading industrial 
nations expressed optimism that China 
would go along.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton 
said on Wednesday that the group of six 
world powers negotiating possible sanc-
tions on Iran “continues to be unified.”]

Those “P5+1” powers -- the five per-
manent members of the U.N. Security 
Council plus Germany -- agreed on 
Wednesday to start drawing up possible 
new sanctions on Iran in the next few 
days.
Analysts have said Beijing will push to 
ensure any possible sanctions do not 
threaten its energy and trade ties with 
Iran.
In 2009, Iran was the third-biggest for-
eign supplier of crude oil to China, the 
world’s second-biggest consumer of oil 
after the United States.

Iran envoy goes to China 
as sanctions talk rises

Iran denies 
meddling in 
Iraqi politics
TEHRAN — Iran on Wednesday de-
nied charges of meddling in Iraqi pol-
itics as alleged by Iyad Allawi whose 
bloc won the most seats in Iraq’s elec-
tion, while vowing to help efforts to 
form a new government in Baghdad.

Efforts by Iraqi parties “to form the 
next government are an internal mat-
ter, and they will obviously do that 
according to their electoral plans 
and without taking into account for-
eign interests,” the foreign ministry 
spokesman said.

“Iran does not interfere in this,” Ram-
in Mehmanparast said.

The spokesman, however, also told 
state radio that Tehran was ready to 
“host Iraqi political movements to 
help with the formation of the new 
government as soon as possible.”

Allawi on Tuesday accused the Islam-
ic republic of seeking to prevent him 

becoming prime minister after his 
secular bloc emerged strongest from 
Iraq’s March 7 election.

The United States has long accused 

Iran of interference and stoking sec-
tarian violence in Iraq, which fought 
a bloody war with Iran in the 1980s.

But relations between Tehran and 
Baghdad have been warm since the 
2003 US-led invasion which over-
threw Iraqi dictator Saddam Hussein 
and the subsequent emergence of the 
majority Shiites to dominance in Iraq.
Iran, for its part, has blamed the vio-
lence on the presence of US-led for-
eign troops in Iraq and called for a 
swift pullout.
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Iran nuclear expert 
‘defects to US’ 

An Iranian nuclear scientist 
who has been missing since 
June is believed to have de-
fected to the US, ABC News 
has reported citing unnamed 

government sources.
Shahram Amiri, a physicist in 
his early 30s, disappeared after 
going on a pilgrimage to Mec-
ca last year. >> Page 4

Iranian Lions Destroy “Big 
Phil’s” Bunyodkor for the second 
time in 6 days 

TEHRAN, March 27 (MNA) – 
The Persian New Year (Noruz) 
festivities were held at the Sada-
bad Palace in Tehran on Satur-
day with participation of the 
presidents of Iran, Afghanistan, 
Tajikistan, Iraq, and Turkmeni-
stan. 
Iranian President Mahmoud Ah-
madinejad along with his Iraqi 

counterpart Jalal Talebani, Af-
ghan President Hamid Karzai, 
Tajik President Emomali Rah-
mon, and Turkmen President 
Kurbanguly Berdymukhamed 
attended the event convened for 
the first time as the United Na-
tions recognized Noruz as an in-
ternational day on February 23, 
2010.

Several foreign ministers and 
high-ranking officials from ten 
countries are also guest to the 
celebrations.

A similar ceremony will be held 
in the ancient city of Shiraz on 
Sunday where they will tour the 
mausoleums of Saadi and Hafiz - 

the two great Persian poets – and 
the Persepolis (Takht-e Jamshid 
or Chehel Minar).

Noruz is celebrated by 300 mil-
lion people. In addition to Iran, it 
is celebrated in the two Persian-
speaking countries of Tajikistan 
and Afghanistan as well as Turk-
menistan  Page >> 7

A first-half error from goalkeeper Ig-
natiy Nesterov handed Zob Ahan a 
1-0 victory over 10-man Bunyodkor at 
JAR Stadium as the hosts lost for the 
second time in a week to their AFC 
Champions League Group B rivals. 

Nesterov failed to deal with a long 
throw that was flicked on by Mo-
hammad Ghazi and Mohammad Reza 
Khalatbari was on hand to poke home 
from close range for the winning >>


