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خواننده گرامی برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان  معتبر معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .

مردی با گزارش های دو پهلو
نکته یی که به نظر می رسد باز هم مغفول مانده یا ظاهراً مورد توجه قرار نمی گیرد آن 
است که پرونده هسته یی ایران جنبه حقوقی نداشته و خیلی وقت است با عینک سیاست به 
آن نگریسته می شود. در واقع هنوز که هنوز است خط قرمز غرب پذیرش تعلیق است و تا 
هنگامی که تمکین ایران را در این باره نبینند، آن گونه که دوست دارند با این پرونده برخورد 
خواهند کرد. هرچه هم که مسووالن کشورمان نظیر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بگویند 
البرادعی در آخرین گزارشش برای حدود بیستمین بار بر ماهیت صلح آمیز بودن فعالیت 
هسته یی ایران تایید می کند، باز هم نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که گزارش های 
تراز شده البرادعی نتوانسته است پاشنه چرخیده در جهت خالف منافع تهران را برگرداند. 
اگر از خود البرادعی سوال شود خواهد گفت که گزارش هایش طی این ۱۲ سال که سمت 
مدیرکلی آژانس را برعهده داشته، منصفانه بوده اما قطعًا این انصاف نه از دید ملی ما بلکه 
به معنای همسنگ شده میان ایران و اعضای دائم شورای امنیت است. البرادعی درحالی ماه 
نوامبر )آذرماه( پست دبیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را تحویل جانشین ژاپنی اش 
خواهد داد که تا ابد نام »مردی با گزارش های دوپهلو« برایش یادگار خواهد ماند و هیچ 
وقت این خواسته وزیر خارجه دولت نهم تحقق نیافت که گزارش های آقای مدیرکل، مبنای 

قضاوت درباره برنامه هسته یی ایران قرار گیرد.
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وقتى قرعه فال حافظ شیرازی
 به نام اصفهانى ها مى افتد!

 آمادگي مشروط کره شمالي 
براي مذاکرات هسته يي 

است  مایل  کرد  اعالم  شمالي   کره 
سالح  خلع  جانبه  شش  مذاکرات  به 
آن  دنبال  به  اما  بازگردد  یي  هسته 
به  حاضر  صورتي  در  کرد  تصریح 
مذاکره خواهد بود که قبل از آن ابتدا 
کند.  برگزار  امریکا  با  را  مذاکراتي 
»کیم  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
جونگ ایل« رهبر کره شمالي پس از 

دیدار با »ون جیابائو« ....
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 ۲0 به  شدن  نزدیک  با  سال  هر 
مهرماه و برپایی مراسم یاد روز 
و  کارشناسان  سوی  از  حافظ، 
پژوهشگران ادبی، اظهار نظرهای 
شاعر  این  درباره  توجهی  جالب 

همیشه تاریخ می شود.

 ۲0 به  شدن  نزدیک  با  سال  هر 
مهرماه و برپایی مراسم ...
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به نام مردم به
 کام دولت

دنیای  در  تایم«  »پرایم  اصطالح 
شب  از  ساعاتی  به  رسانه 
مردم  بیشتر  که  شود  می  اتالق 
می  تلویزیون  پای  را  وقتشان 
تلویزیونی  های  شبکه  گذرانند. 
عظیم  خیل  این  استقبال  از  هم 
معمواًل  و  برند  می  بهره  بیننده 
مهمترین افکار و سیاست خود یا 

دولتهایشان را در این ...

دستگیری دختر قاسم گلى
بجرم قتل در تهران



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار مى دهیم.

همکاران ما مى توانند مدارک مورد نیاز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 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 ايد؟مى توانید خسارت دريافت 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

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانید خسارت دريافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

قیمت های 
استثنايى برای  

ايرانیان و افغانها 
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با شاعران معاصر

اعتراض کیوان ساکت به 
انتشار تصنیف 

»شادي آزادي« 

تار  نوازنده  و  آهنگساز  ساکت  کیوان   
انتشار  به  نسبت  کوتاهي  یادداشت  در 
اینترنتي تصنیف »شادي آزادي« اعتراض 
کرد. این تصنیف که چند روز پیشتر در 
دنیاي مجازي منتشر شد روي شعري از 
محمدرضا  صداي  با  و  ابتهاج  هوشنگ 
ساکت  کیوان  آهنگسازي  به  شجریان، 
است؛  نوشته  ساکت  کیوان  شد.  ساخته 
»اخیراً آهنگ آزادي از طریق برخي سایت 
چون  است.  شده  منتشر  اینترنتي  هاي 
استاد شجریان  اراده  از  خارج  عمل  این 
از  لذا  است،  پذیرفته  اینجانب صورت  و 
دارم  درخواست  الذکر  فوق  هاي  سایت 
سریعًا نسبت به جمع آوري این اثر اقدام 
پیگرد  مورد  صورت  این  غیر  در  کنند. 

قانوني قرار خواهند گرفت.« 

سهراب سپهری
سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر ایران در ۱۵ 
مهر ماه ۱۳0۷ در کاشان پا به عرصه حیات گذشت و 

در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران درگذشت. 
در  ابتدایی  ساله  شش  تحصیالت  طی  از  پس  وی 
دبستان خیام کاشان )۱۳۱۹( و متوسطه در دبیرستان 
پهلوی کاشان )خرداد ۱۳۲۲( و به پایان رساندن دوره 
)خرداد  پسران  مقدماتی  دانشسرای  ی  ساله  دو  ی 
فرهنگ  ی  اداره  استخدام  به   ۱۳۲۵ آذر  در   ،)۱۳۲۴
کاشان در آمد. در شهریور ۱۳۲۷ در امتحانات ششم 
ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره ی دبیرستان خود را 
دریافت نمود. سپس به تهران آمد و در دانشکده ی 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و 
هم زمان به استخدام شرکت نفت در تهران در آمد که 
در سال  کرد. سپهری  استعفا  کار  ماه  از هشت  پس 
۱۳۳0 نخستین مجموعه ی شعر نیمایی خود را به نام 
دانشکده  از  داد. در سال ۱۳۳۲  انتشار  »مرگ رنگ« 
به دریافت نشان  و  التحصیل شد  فارغ  زیبا  هنرهای 
در  همین سال  در  آمد.  نایل  نیز  علمی  اول  درجه ی 
نیز  و  نمود  شرکت  تهران  در  نقاشی  نمایشگاه  چند 
»زندگی  عنوان  با  را  اشعار خود  دومین مجموعه ی 
خواب ها« منتشر کرد. آنگاه به تأسیس کارگاه نقاشی 
همت گماشت. در آذر ۱۳۳۳ در اداره ی کل هنرهای 
زیبا )فرهنگ و هنر( در قسمت موزه ها شروع به کار 
کرد و در ضمن در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به 
تدریس می پرداخت. در مهر ۱۳۳۴ ترجمه ی اشعار 
ژاپنی از وی در مجله ی »سخن« به چاپ رسید. در 
مرداد ۱۳۳۶ از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر 
مدرسه ی  در  رفت. ضمنًا  لندن  و  پاریس  به  و  کرد 
نام  لیتوگرافی  ی  رشته  در  پاریس  زیبای  هنرهای 
را  خود  هنری  کارهای  همچنین  وی  نمود.  نویسی 
حضور  گذاشت.  نمایش  معرض  به  ها  نمایشگاه  در 
عمر وی  پایان  تا  همچنان  نقاشی  های  نمایشگاه  در 
ادامه داشت. وی سفرهای دیگری به کشورهای جهان 

نمود. 

مرگ رنگ 
رنگي کنار شب 

بي حرف مرده است.
مرغي سیاه آمده از راههاي دور

مي خواند از بلندي بام شب شکست.
سرمست فتح آمده از راه

این مرغ غم پرست.

در این شکست رنگ 
از هم گسسته رشته هر آهنگ.

تنها صداي مرغک بي باك
گوش سکوت ساده مي آراید

با گوشوار پژواك.

مرغ سیاه آمده از راههاي دور
بنشسته روي بام بلند شب شکست

چون سنگ ، بي تکان.
لغزانده چشم را

بر شکل هاي درهم پندارش.
خوابي شگفت مي دهد آزارش:

گل هاي رنگ سر زده از خاك هاي شب.
در جاده هاي عطر

پاي نسیم مانده ز رفتار.
هر دم پي فریبي ، این مرغ غم پرست

نقشي کشد به یاري منقار.

بندي گسسته است.
خوابي شکسته است.

رویاي سرزمین
افسانه شکفتن گل هاي رنگ را

از یاد برده است.
بي حرف باید از خم این ره عبور کرد:

رنگي کنار این شب بي مرز مرده است.

بايد منتظر بازرسي از
 تاسیسات قم باشیم  

 
 نماینده سابق ایران در کمیته خلع سالح سازمان ملل نتایج گفت وگوهاي اخیر 
ایران و گروه ۱»۵ را رو به جلو و امیدوار کننده توصیف مي کند. علي خرم در 
گفت و گو با ایلنا درباره پیامدهاي این مذاکرات گفت؛ فاز مثبتي که مورد نیاز 
بود، شروع شد و طرفین تا حدودي از مواضع سرسختانه قبلي کوتاه آمدند. 
غرب از حرکت به سمت تشدید تحریم ها و صدور قطعنامه کوتاه آمد و ایران 
پذیرفت که غني سازي را در یک کشور ثالث انجام بدهد. او افزود؛ پذیرش غني 
سازي در کشور ثالث توسط تیم هسته یي سابق هم مطرح شد ولي مکرر از 
سوي برخي مخالفان و همچنین برخي مسووالن فعلي متهم به خیانت و عمل 
علیه منافع ملي شد که باید به این تناقض پاسخ دهند. به گفته خرم واقعیت این 
است که پذیرش غني سازي در مرحله نهایي در یک کشور ثالث تا حدود زیادي 
نگراني اعضاي ۱»۵ به خصوص کشورهاي غربي را کاهش داد. او با اشاره به 
اینکه قبل از مذاکرات اعالم شد گروه صرفًا درباره برنامه هسته یي مذاکره مي 
ایران هم اعالم کرد فقط در چارچوب بسته پیشنهادي مذاکره مي کند و  کند، 
درباره مسائل هسته یي مذاکره نمي کند، گفت؛ اما ایران درباره مسائل هسته یي 
مذاکره کرد. اگر نکرده بود که بحث غني سازي در کشور ثالث را نمي پذیرفت یا 
بحث بازرسي از تاسیسات قم. خرم در خصوص اینکه ایران مي تواند در گفت و 
گوهاي آینده بسته پیشنهادي را در چارچوب مذاکرات بگنجاند، توضیح داد؛ اگر 
موضوع هسته یي را حل کند، طبیعي است که غرب هم عالقه مند است درباره 
سایر موضوعات با ایران مراوده داشته باشد. به گفته او راه بسته پیشنهادي از 
پرونده هسته یي مي گذرد و بسته پیشنهادي تحصیل حاصل است. ابتدا طرفین 
باید در مورد مسائل هسته یي به توافق برسند، بعد بحث گسترش تعامالت و 
همفکري ها در سطوح دیگر مطرح شود. خرم در خصوص تهدیدها از سوي 
به میان آمد،  از زمان دار بودن مذاکرات  باز هم سخن  اینکه  مقامات غربي و 
تصریح کرد؛ این اظهارات در واقع براي این است که به تعبیر آنها خرید زمان 
از سوي ایران صورت نگیرد ولي با سرعتي که فعاًل در روند کار مشاهده مي 
شود، مي توان ارزیابي مثبتي داشت. او افزود؛ االن همه چیز در حد حرف خوب 
است. البته تا مرحله عمل خیلي مانده است. بحث غني سازي در کشور ثالث باید 
عملي شود. باید منتظر بازرسي از تاسیسات قم و پیامدهاي گزارش آژانس هم 

باشیم و بعد ارزیابي دقیق تري کرد.  

دعوت آکادمي اسکار از سینماگران ايراني
ابراهیم حاتمي  از جمله محمدمهدي عسگرپور،  ایراني  از سینماگران  گروهي ۱0نفره 
کیا، رخشان بني اعتماد و سیدرضا میرکریمي به دعوت آکادمي اسکار از جمعه هفته 
آینده در برنامه بررسي سینماي ایران در امریکا شرکت مي کنند. این اتفاق در حالي 
رخ مي دهد که چندي پیش اعضاي هیات رئیسه آکادمي اسکار به دعوت خانه سینما 
براي برگزاري کارگاه هاي تخصصي به ایران سفر کردند. سفر این افراد با اعتراض 
معاون هنري رئیس جمهور که در دولت اخیر بر مسند معاونت سینمایي وزارت ارشاد 
با جعفري جلوه معاونت  اوج اختالف  تکیه زده است، روبه رو شد. شمقدري که در 
سینمایي دولت نهم قرار داشت وزارت ارشاد را در تصمیم گیري خانه سینما درباره 
دعوت از این افراد مقصر دانست و اعضاي آکادمي اسکار را منتسب به نظام سرمایه 
داري و سیاسي هالیوود دانست که در آن فیلم هاي ضدایراني ساخته مي شود. دامنه 
اعتراضات او فراتر هم رفت تا جایي که مجلسیان حامي رئیس دولت که حرف هاي 
معاون فرهنگي را هم راستا با ایده و دیدگاه احمدي نژاد مي دانستند سه وزیر ارشاد، 
اطالعات و امور خارجه را براي پاسخ درباره حضور این افراد که شمقدري آنها را 
اصولگرایان  اعتراضات  و  ها  واکنش  فراخواندند.  مجلس  به  خواند  مي  ها  هالیوودي 
مجلس و معاونان رئیس دولت و هنرمندان هم نظرشان به سفر اعضاي آکادمي اسکار 
ادامه پیدا کرد که سید گانیس رئیس آکادمي اسکار در یکي از کارگاه هاي  تا جایي 
تخصصي گفت؛ »ما براي سیاست به ایران نیامده ایم بلکه براي کار فرهنگي به ایران 
آمده ایم. ما نمایندگان هالیوود نیستیم، ما نمایندگان آکادمي اسکار هستیم.« حاال و در 
آستانه نشستن شمقدري بر صندلي معاونت سینمایي قرار است عده یي از سینماگران 
و  تمام حرف  با  ایران  به  اش  اعضاي سفرکرده  که  اسکار  آکادمي  دعوت  به  ایراني 
حدیث هاي شنیده شده خاطرات و لحظات جالبي را از سفر به ایران در سایت رسمي 
آکادمي اسکار ثبت کردند به امریکا بروند. آنها براي شرکت در برنامه »از نزدیک و 
شخصي؛ فیلمسازان ایراني از زبان خودشان« که با همکاري آکادمي اسکار و آرشیو 
فیلم و تلویزیون یوسي ال اي در سالن جیمز بریج برگزار مي شود، سفر مي کنند. در 
این برنامه قرار است پس از نمایش هشت فیلم از سینماي امروز ایران، جلسه بحث و 
بررسي با حضور یک یا چند نفر از عوامل هر فیلم برگزار شود. محمدمهدي عسگرپور، 
فرهادي  تارخ،  امین  اعتماد،  بني  رخشان  میرکریمي،  سیدرضا  کیا،  حاتمي  ابراهیم 
میرتهماسب  مجتبي  و  رئیسیان  علیرضا  راعي،  مجتبي  معتمدآریا،  فاطمه  توحیدي، 
سینماگراني هستند که به نمایندگي از سینماي ایران در برنامه »از نزدیک و شخصي« 

شرکت و سینماي ایران را به مخاطبان امریکایي معرفي مي کنند.
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مردی با گزارش 
های دو پهلو

مریم جمشیدی

بدون شک پرونده هسته یی ایران با نام محمد البرادعی گره خورده است و هرگاه که اسمی 
از برنامه اتمی ایران برده می شود، ناخوداگاه نام البرادعی نیز در ذهن متبادر می شود.

محمد البرادعی جمعه دو هفته گذشته آخرین گزارش خود را درباره برنامه هسته یی ایران 
برای  که  را  میراثی  آخرین  تا  کرد  ارائه  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیرکل  عنوان  به 

بازماندگان خود یعنی ایران و اعضای گروه ۵+۱ باقی می گذارد 
عنوان »دوپهلوترین« گزارش را بیابد و به این ترتیب کار را بعد 
از ۱۲ سال به جایی برساند که نه تهران و نه هیچ یک از پایتخت 
های اروپایی و همچنین کاخ سفید از این گزارش راضی نباشند 
و لبخند رضایت از آنچه برایشان از سوی یک دیپلمات مصری 

تبار باقی مانده، بر چهره شان ننشیند. 
 آنچه آقای مدیرکل درخصوص ایران ارائه داد، مهم تر از قبل 
مورد سنجش قرار می گیرد. این در حالی است که البرادعی در 
آستانه تحویل سمت خود در آژانس به خاطر محتوای گزارشی 
قرار  اسرائیل  و  ها  غربی  هجمه  بیشترین  مورد  داد،  ارائه  که 
برخورد  در  مماشات  و  پنهانکاری  به  را  البرادعی  آنها  گرفت. 
تهران متهم کرده و خاطرنشان کردند که این گزارش منعکس 
کننده همه اطالعات در دسترس آژانس درباره فعالیت های ایران 

برای پیشرفت در برنامه نظامی اش نیست. 
تازه  های  همکاری  نسبت  به  نیز  ایران  ماجرا  دیگر  سوی  در 
البرادعی  داشت  توقع  داد،  انجام  آژانس  بازرسان  با  که  یی 
لحنی دوستانه تر در گزارش خود به کار گیرد و با بزرگنمایی 
بازدیدی که از رآکتور آب سنگین اراك داشته، کمتر به نکاتی 
بپردازد که ناظران سیاسی از آنها به عنوان نکات منفی گزارش 
یاد می کنند؛ موضوعاتی نظیر اینکه ایران برخالف درخواست 
های شورای حکام و شورای امنیت، نه پروتکل الحاقی را اجرا 
کرده است و نه با آژانس در رابطه با مسائل باقی مانده مورد 
نگرانی که نیازمند شفاف سازی به منظور از بین بردن احتمال 
ابعاد نظامی برنامه هسته یی ایران هستند، همکاری کرده است. 
مسائلی که بیش از یک سال از طرح آنها می گذرد و هربار که 
می  قرار  تاکید  مورد  شود،  می  منتشر  آژانس  فصلی  گزارش 

گیرد. 
به رغم این، در شرایط فعلی مانند همه دوره های گذشته گزارش 
های آژانس یا اظهارنظرهای حقوقی در این زمینه دارای اهمیت 
المللی  بین  آنچه مهم است جو عمومی سیاسی  ثانوی است و 
است. به نظر می رسد گزارش اخیر آژانس نیز در راستای جو 
مورد  در  را  مطلوبی  شرایط  چندان  که  است  عمومی  سیاسی 

وضعیت هسته یی ایران به تصویر نمی کشد. به عبارتی البرادعی 
هر  از  بیش  آن  در  و  داشته  دوست  که  داده  ارائه  را  گزارشی  گذشته  چند سال  تمام  مثل 
چیزی فقط به رضایت خود اندیشیده است و کاری به خواسته ایران یا غرب درباره محتوای 

گزارشش ندارد. 
دو سال قبل بود که اصلی ترین آرزوی مقامات ایران آن بود که در گزارش آژانس اشاره یی 
هم به همکاری های تهران شده باشد. اواخر مرداد ۸۶ که اولی هاینونن معاون ارشد البرادعی 
و  مذاکرات  انجام  بار چندم جهت  برای  آژانس  مدیران و متخصصان  از  تن  به همراه چند 
بازرسی ها راهی تهران شدند، قبل از آنکه تهران را ترك کنند، سعیدی معاون سازمان انرژی 
اتمی گفت؛ انتظار ما از محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که در 
گزارش خود به این همکاری ها اشاره کند. البته همین طور هم شد و البرادعی بعد از مدت ها 

یکی از مثبت ترین گزارش ها را در مورد فعالیت های هسته یی ایران منتشر کرد. 
این گزارش به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث میان ایران و آژانس با محوریت موضوع 
»پلوتونیوم و بازفرآوری« پایان داد و راه را برای حل مسائل باقی مانده باز کرد. موضوع 
از اساسی ترین پرسش های  به عبارتی یکی  از مهم ترین مسائل مطرح و  پلوتونیوم یکی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را تشکیل می داد، چرا که پلوتونیوم که در فرآیند غنی سازی 
اورانیوم تولید می شود می تواند در ساخت سالح اتمی نیز به کار رود و بر این اساس آژانس 

بین المللی انرژی اتمی بارها از ایران در این خصوص خواستار ارائه توضیح شده بود. 
با این وجود غرب آن گونه که منوچهر متکی وزیر امور خارجه در دیدار با برنار کوشنر 

وزیر خارجه فرانسه تاکید کرده بود که »قضاوت البرادعی درخصوص فعالیت های هسته یی 
جمهوری اسالمی ایران مبنای قضاوت است«، گروه ۵+۱ این گزارش را مبنای قضاوت قرار 
نداد و فقط به خاطر آنکه تهران اصلی ترین خواسته شورای امنیت یعنی تعلیق غنی سازی را 

نپذیرفته بود، مجدداً تحریم تازه یی را علیه ایران به تصویب رساندند. 
که  یی  ماهه  دو  مهلت  سر  را  خود  سیاسی  غرهای  آن  از  پیش  غربی  ارشد  مقامات  البته 
البرادعی برای حل و فصل سواالت آژانس به تهران داده بود، می زدند و حتی برخی وی را 
فردی ساده لوح دانستند. در همین باره جان بولتون نماینده پیشین امریکا در سازمان ملل 
درباره البرادعی و نحوه تعامل او با ایران گفت؛ »البرادعی به اندازه خطرناکی ساده است. او 
سال ها درباره ایران به گونه یی سخن راند که گویی ایران یک تهدید هسته یی نیست.« اما 
همگان نیک می دانستند که آقای مدیرکل نه تنها ساده لوح نیست بلکه همواره دست به اقدام 
متوازنی زده است، یعنی همیشه همان قدر به تهران می پردازد که به واشنگتن. به همین خاطر 
با تهران )تحت عنوان طرح مدالیته(  تاکید زیادی داشت توافق مذکور  ابتدا  البرادعی که در 
گامی مهم محسوب می شود وقتی با فشار بیشتری مواجه شد، اعالم کرد طرح توافق با ایران 

محدود است و نمی تواند به تنهایی تمام اتهاماتی را که متوجه تهران است، بی اثر کند. 
ماه  آن  در  باشد،  مناسب  برایش  کار  محافظه  عنوان  شاید  که  مصری  ۶۷ساله  مرد  همین 
ها موضع مالیمی را در رابطه با پرونده ایران اتخاذ کرد و از همین رو مقامات شماری از 
کشورهای غربی را علیه خود بسیج کرد. هرچند در موارد بی شماری اظهارات محتاطانه و 
بعضًا حمایتی وی از فعالیت های هسته یی تهران پاسخ دلگرم کننده یی 
از جانب ایران به همراه نداشت اما وی انگیزه غیرقابل افولی در ادامه این 
روش داشت و دارد و حال که در آستانه ترك صندلی ریاست آژانس 
است، همچنان معتقد است از همین طریق می تواند از در مصالحه با 

ایران بیرون بیاید. 
گاهی میانه روی های برنده جایزه صلح نوبل در تنظیم لحن گزارش 
هایش تا جایی پیش رفت که اشاره وی به کندتر شدن آهنگ غنی سازی 
اورانیوم و فعالیت سانتریفوژها، تکذیبیه تهران را به دنبال داشت. اما 
این تمام سیاست البرادعی که به خبرنگاران گفت »صدای طبل جنگ بر 
سر فعالیت های اتمی ایران را می شنود« نبود، چرا که چندی قبل در 
مصاحبه یی گفت احساس شخصی وی این است که ایران به نوعی به 
دنبال تولید سالح اتمی است. شنیدن این جمله از مردی که همواره تاکید 
داشته تلخ ترین خاطره یی که دارد حمله نظامی امریکا به عراق بوده 

است، قابل تامل بود. 
این اظهارنظر البرادعی را بسیاری از ناظران سیاسی دقیقًا در راستای 
وظایفش در آژانس ارزیابی می کنند. این باور گروهی است که حامی 
البرادعی می  سیاست افزایش فشارها علیه ایران هستند. به گفته آنها 
کوشد از آژانس برای اجرای دیپلماسی بین المللی استفاده کند، اما در 

واقع البرادعی چنین وظیفه یی ندارد. 
اینک اگر به مجموعه این روند دقت نظر داشته باشیم و در عین حال این 
اظهارنظرها را به گفته های رهبران کشورهای بزرگ اضافه کنیم که 
اعالم می کنند در صورت عدم جدیت ایران برای بازگشت به مذاکرات 

هسته یی، تشدید تحریم ها در دستور کار خواهد بود. 
یا این حساب نمی توان امیدوار به شکافی بود که در پی ارائه جدیدترین 
گزارش البرادعی بین آژانس و غرب به وجود آمده بود. شاید به همین 
خاطر است که مقامات کشورمان همکاری هایی را برای این دوره با 
آژانس داشته اند و در اقدامی داوطلبانه، از حجم تولید اورانیوم غنی 
شده کاسته اند. این اقدام می تواند زمینه بهانه تراشی غرب را نامساعد 
این  اراك،  از رآکتور آب سنگین  بازدید  اجازه  کنار صدور  کند و در 
تعبیر را داشته باشد که نمی توان ایرادی به پرونده ایران در چارچوب 
قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفت، یعنی ایران با رفتاری فراتر 
از چارچوب ان پی تی، به نوعی روی خوش به آژانس و کشورهای 

۱»۵ نشان داده است. 
اما نکته یی که به نظر می رسد باز هم مغفول مانده یا ظاهراً مورد توجه قرار نمی گیرد آن 
است که پرونده هسته یی ایران جنبه حقوقی نداشته و خیلی وقت است با عینک سیاست به 
آن نگریسته می شود. در واقع هنوز که هنوز است خط قرمز غرب پذیرش تعلیق است و تا 
هنگامی که تمکین ایران را در این باره نبینند، آن گونه که دوست دارند با این پرونده برخورد 
خواهند کرد. هرچه هم که مسووالن کشورمان نظیر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بگویند 
البرادعی در آخرین گزارشش برای حدود بیستمین بار بر ماهیت صلح آمیز بودن فعالیت 
هسته یی ایران تایید می کند، باز هم نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که گزارش های 
تراز شده البرادعی نتوانسته است پاشنه چرخیده در جهت خالف منافع تهران را برگرداند. 
اگر از خود البرادعی سوال شود خواهد گفت که گزارش هایش طی این ۱۲ سال که سمت 
مدیرکلی آژانس را برعهده داشته، منصفانه بوده اما قطعًا این انصاف نه از دید ملی ما بلکه 
به معنای همسنگ شده میان ایران و اعضای دائم شورای امنیت است. البرادعی درحالی ماه 
نوامبر )آذرماه( پست دبیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را تحویل جانشین ژاپنی اش 
با گزارش های دوپهلو« برایش یادگار خواهد ماند و هیچ  ابد نام »مردی  تا  خواهد داد که 
وقت این خواسته وزیر خارجه دولت نهم تحقق نیافت که گزارش های آقای مدیرکل، مبنای 

قضاوت درباره برنامه هسته یی ایران قرار گیرد.
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ذره بین
 احتمال آزادي ابراهیم امیني؛ ابراهیم امیني عضو شوراي 
آزاد مي شود.  هفته  این  اواخر  ملي  اعتماد  مرکزي حزب 
به سالم  خبر  این  اعالم  با  مجلس  ویژه  کمیته  یک عضو 
گفت؛ با پیگیري هاي انجام شده این کمیته، به احتمال زیاد 
امیني اواخر همین هفته آزاد مي شود. ابراهیم امیني استاد 
دانشگاه شیراز و عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي 
به  پیش  ماه  یک  حدود  که  است  مجلس  سابق  نماینده  و 
دنبال پلمب دفتر کمیته پیگیري وضعیت بازداشت شدگان 

حوادث اخیر بازداشت شد. 

ها  شنیده  شهر؛  شوراي  به  تهران  استانداري  هشدار   
حاکي از آن است که استانداري تهران به اعضاي شوراي 
شهر تهران هشدار داد حق مالقات با خانواده هاي آسیب 
براتلو  صفرعلي  ندارند.  را  سیاسي  زندانیان  و  دیدگان 
امنیتي  معاونت  سرپرست  و  اجتماعي  سیاسي،  معاون 
انتظامي طي نامه یي خطاب به چمران رئیس شوراي شهر 
در  داد  و هشدار  دیدارها شد  این  توقف  تهران خواستار 
صورت ادامه این روند با مالقات کنندگان برخورد خواهد 

شد. اصل و متن این نامه در تصویري منتشر شده است.

 احضار دانشجویان معترض به دانشجو؛شنیدیم تعدادي 
از دانشجویان دانشگاه شریف که هنگام حضور دانشجو 
در مقابل کتابخانه مرکزي شعار دادند به کمیته انضباطي 
احضار شدند. به گزارش ایرنا معاون دانشجویي شریف 
ضمن تایید این خبر از برخورد با دانشجویان خبر داد و 
در ضمن تصریح کرد دانشجویاني که در خوابگاه اهلل اکبر 

مي گفتند نیز به کمیته انضباطي احضار شدند.

داد  گزارش  تابناك  فارسي؛  زبان  حذف  براي  تالش   
با  مقابله  براي  را  مدوني  هاي  برنامه  سعودي  عربستان 
افزاید  مي  گزارش  این  است.  کرده  آماده  پارسي  زبان 
حذف  براي  که  تاجیکستان  پارلمان  نمایندگان  از  برخي 
دریافت  را  هدایایي  و  رشوه  کردند  تالش  فارسي  زبان 

کردند. 

 بذرپاش از وطن امروز رفت؛ شنیدیم مهرداد بذرپاش بعد از 
خروج از مدیریت گروه خودروسازي سایپا، مدیرمسوولي 
واگذار  آخوندي«  »محمد  به  را  امروز«  »وطن  روزنامه 
کرده است. ثانیه نیوز نوشت؛ آخوندي پیش از این مدیر 
روابط عمومي سازمان تربیت بدني و عضو هیات رئیسه 

فدراسیون کاراته بوده است. 

پیرحسینلو  علي  خانواده  پیرحسینلو؛  بازداشت  تداوم   
خبر دادند با وجود تودیع وثیقه ۱00 میلیون توماني براي 
آزادي این فعال مطبوعاتي، هنوز آزادي وي میسر نشده 
»فاطمه  همراه  به  گذشته  شهریور   ۲۷ پیرحسینلو  است. 

ستوده« همسرش بازداشت شده بود.

تهران؛ شنیده شد دادستان  با دادستان  بازجو  مخالفت   ?
تهران با مرخصي ۲۴ ساعته »داود سلیماني« تحت الحفظ 
براي شرکت در مراسم عروسي یکي از بستگانش موافقت 
کرد، اما این درخواست مرخصي با مخالفت بازجوي وي 

روبه رو شده است.

? توصیه حاج رضایي به فردوسي پور؛ امیر حاج رضایي 
مربي سابق تیم فوتبال در توصیه به عادل فردوسي پور 
خاموشي  چراغ  قاموس  »در  کرد؛  اظهار   ۹0 برنامه  در 
نیست«، سعي کنید به صورت شفاف اطالع رساني کنید. 
همچنین در این برنامه یک سوال پیامکي طرح شد که قابل 
توجه بود. در این سوال طرح شد؛ »نتیجه بازي استقالل - 

پرسپولیس طرفداران کدام تیم را راضي کرد؟«

نتیجه در یک نمودار با سه ستون رنگي به نمایش درآمد؛ 
قرمز براي پرسپولیس و آبي براي استقالل و »سبز« براي 
به  مسابقه  در  کنندگان  شرکت  درصد   ۸۴ کدام«.  »هیچ 

نمودار »سبز« راي داده اند.

متکي از وجود اسنادي درباره شهرام امیري در عربستان خبر داد 

امريکا مسوول ناپديد شدن 
استاد فیزيک ايران 

 با گذشت چهار ماه از ناپدید شدن شهرام امیري شهروند ایراني در سفر حج به 
کشور عربستان هنوز این کشور مسوولیت مفقود شدن وي را نپذیرفته است. 
شهرام امیري که به گفته خانواده اش پژوهشگر و استاد در رشته فیزیک است 
اما در زمینه هسته یي هیچ پروژه یي را در دست تحقیق نداشته است، براي سفر 
حج به کشور عربستان سفر کرده بود و ورودش به این کشور توسط مقامات 
سعودي تایید شده است اما تاکنون هیچ توضیحي درخصوص مفقود شدن او 
از سوي ریاض ارائه نشده است.البته به گفته پلیس عربستان، ماموران امیري را 
بیش از حد در فرودگاه نگه داشته و با حساسیت بیشتري با وي صحبت کرده 
اند و همچنین بیشتر از کساني که در محل حضور داشته اند از او پرس وجو 
شده است. چند روز پس از آن بود که روزنامه »الشرق االوسط« در خبري به 
نقل از متکي وزیر امور خارجه ادعا کرد ایران شکایت خود درباره ربوده شدن 
دانشمندان اتمي اش را تقدیم مجامع جهاني کرده است. این روزنامه در ادامه آورده 
بود چهار تن از کارشناسان اتمي جمهوري اسالمي ربوده شده و هم اکنون یا 
در اختیار امریکا هستند یا در یکي از کشورهایي که امریکا تصمیم گرفته، زنداني 
اند. بر پایه گزارش »الشرق االوسط«، »شهرام امیري« اولین فردي است که مي 
گویند در ماه گذشته در عربستان سعودي ربوده شده و تاکنون خبري از او در 
دسترس نیست. »علیرضا عسکري« معاون وزیر سابق دفاع که در ترکیه ربوده 
شده نیز مورد ادعا است. همچنین نفر سوم شخصي به نام »اردبیلي« است که 
ادعاي ربوده شدن او در گرجستان مطرح شده است و سرانجام »نصراهلل تاجیک« 
سفیر سابق جمهوري اسالمي در انگلستان به عنوان یکي دیگر از کارشناسان 
هسته یي معرفي شده که ایران خواهان آزادي او است. پس از این گزارش بود 
که دستگاه دیپلماسي ایران به ماجراي ناپدید شدن »شهرام امیري« وارد شد. هر 
چند سخنگوي وزارت خارجه در خصوص شغل این شهروند ایراني تاکید کرد 
قصد ندارد به ماهیت شغلي وي وارد شود، قشقاوي اما در مورد اقدامات وزارت 
اسالمي  جمهوري  سفارت  داد؛  توضیح  شده  ربوده  ایراني  یافتن  براي  خارجه 
ایران در ریاض و سرکنسولگري جمهوري اسالمي ایران در جده و مسووالن 
ستاد حج کلیه اطالعات و اسناد مربوط به گم شدن ایشان در خاك عربستان و 
چگونگي آن را در اختیار پلیس و مقامات امنیتي و سازمان حج عربستان سعودي 

قرار داده اند. 
حسن قشقاوي افزود؛ برابر کنوانسیون هاي کنسولي مسوولیت سرنوشت ایشان 
برعهده کشور سعودي است و امید داریم اخبار آزادي یا امکان دسترسي به وي 
سریعًا فراهم شود. قشقاوي تاخیر مقامات سعودي در ارائه پاسخ به موضوع 
ناپدید شدن شهرام امیري از سه ماه قبل تاکنون را سوال برانگیز خواند و گفت؛ 
ما هنوز پاسخ روشني از سوي مقامات عربستان دریافت نداشته ایم و امیدواریم 
آنها،  دلواپسي  و  ایشان  خانواده  و  همسر  نگراني  به  توجه  با  مقامات سعودي 
مساعي خویش را افزایش داده و در اولین فرصت خبر مسرت آمیز آزادي وي 
را اعالم کنند. اما منوچهر متکي وزیر امور خارجه در آخرین واکنش خود نسبت 
به این حادثه از اسنادي خبر داد که حکایت از دخالت امریکا در گم شدن شهرام 
امیري در عربستان دارد. به گزارش فارس، وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه 
امریکا در گم  از دخالت  اسنادي  اظهار داشت؛  هیات دولت در جمع خبرنگاران 
شدن شهرام امیري از اتباع جمهوري اسالمي ایران در عربستان به دست آورده 
و  دانست  امیري  گم شدن  مسوول  را  عربستان  دولت  حال  عین  در  متکي  ایم. 

افزود؛ وزارت خارجه این موضوع را پیگیري خواهد کرد. 

فرمانده نیروی انتظامى: 
در کهريزک تخلف صورت 

گرفته اما تجاوز نه
مقدم  احمدی  اسماعیل  فارسی:  سی  بی  بی 
دانستن  “سنگین”  با  ایران  انتظامی  نیروی  فرمانده 
وقایع  با  ارتباط  در  انتظامی  نیروی  مسئولیت  بار 
بازداشتگاه کهریزك گفته است که در آنجا تجاوز 

جنسی صورت نگرفته است.
برای  تهران  جنوب  در  واقع  کهریزك  بازداشتگاه 
مدتی محل نگهداری معترضانی بود که در جریان 
ریاست  انتخابات  نتایج  به  خیابانی  اعتراضات 
گزارش  بنابه  و  بودند  شده  بازداشت  جمهوری 
شده  کشته  آنجا  در  ها  بازداشتی  از  نفر  چند  ها 
به  جنسی  تجاوز  وقوع  از  همچنین  مخالفان  اند. 

بازداشتی ها در کهریزك سخن گفته اند.
اما آقای احمدی مقدم که قبال برخی مخالفان و حتی 
محافظه کاران او را مسئول وقایع کهریزك دانسته 
را  آنجا  در  زندانیان  به  تجاوز  روز چهارشنبه  اند 

رد کرد.
که  وی  ایسنا،  دانشجویان،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری  انتظامی  )نیروی  ناجا  هفته  مناسبت  به 
اسالمی( سخن می گفت اظهار داشت: “اثبات شده 
است که هرگز تجاوزی در کهریزك صورت نگرفته، 

اما تخلف صورت گرفته است.”
آنها  ماهیت  “تخلفات” و  این  او درباره  این حال  با 

توضیح نداد.
وی گفت که قصد کمرنگ کردن جرایم روی داده در 
کهریزك را ندارد: “متاسفانه بعضی ها فکر می کنند 
ما دنبال کوچک کردن مسائل هستیم، در صورتی 
که وقایعی مثل کهریزك خیلی مهم و خیلی بد بود و 

بار ناجا در این خصوص سنگین است.”
اما او تلویحا این حوادث را ناشی از نادیده گرفته 

شدن “دستورات” خود دانست.
او با اشاره به “قابل اغماض” نبودن وقایع کهریزك 
ولی  بدهیم  دستور  آن  در  ما  که  “سازمانی  گفت: 
در مسیر معلوم نشود که دستور ما چه می شود 
جامعه  در  نظم  برقرار  برای  را  الزم  شایستگی 

نخواهد داشت.”
سرتیپ احمدی مقدم قبال ضمن تایید مرگ بعضی 
از  یک  هیچ  بود  گفته  کهریزك  در  ها  بازداشتی  از 

موارد مرگ ناشی از “ضرب و شتم” نبوده است.
با  ارتباط  در  مقدم  احمدی  آقای  بر  فشارها  اما 

حوادث کهریزك باال بوده است.
کار  محافظه  اعضای جناح  از  کاتوزیان  حمیدرضا 
فرمانده  ماه گذشته  مجلس شورای اسالمی مرداد 
بازداشتگاه  وقایع  مسئول  را  انتظامی  نیروی 

کهریزك دانسته بود.

نمایندگان اصالح  از  انصاری،  زمان جمشید  همان 
تمام  مسئول  را  مقدم  احمدی  آقای  مجلس،  طلب 
از  پس  حوادث  در  پلیس  غیرقانونی  برخوردهای 

انتخابات دانست و خواستار برکناری او شد.

“برخوردهای  ماه  مرداد  در  انصاری  آقای 
بازاشت  از  تعدادی  با  غیرانسانی  و  غیرقانونی 
خواند  فجایع”  و  “جنایات  را  کهریزك  در  شدگان” 
و آقای احمدی مقدم را متهم کرد که وقوع بعضی 
از این موارد را “طبیعی” توصیف کرده و کوشیده 
با “برکناری و تنبیه چند مأمور رده پائین” از کنار 

مسئله عبور کند.

ذکر  با  ماه  مرداد  در  کهریزك  بازداشتگاه 
“غیراستاندارد بودن” از سوی مقام ها تعطیل شد 
و نیروی انتظامی پس از اعالم تعطیلی آن گفت که 
شده  تنبیه  و  عزل  بازداشتگاه  خاطی”  “مسئوالن 

اند.
اند  نشده  معرفی  هرگز  که  کهریزك  وقایع  متهمان 

قرار است تحت محاکمه قرار گیرند.

قطع کمک مالى آمريکا به 'مرکز اسناد 
حقوق بشر ايران'

دولت آمریکا کمک مالی به "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" را قطع کرده اما همچنان 
تاکید دارد که اولویت هایش برای ترویج حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی در 

منطقه خاور نزدیک تغییر نکرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در سال مالی جدید کمک مالی در اختیار "مرکز اسناد 
حقوق بشر ایران" قرار نخواهد داد. مدیران این مرکز به بی بی سی فارسی گفته اند 

که قطع کمک دولت آمریکا مانع از فعالیت های این مرکز نخواهد شد.
میلیون  یک  کمک  با  میالدی   ۲00۴ سال  اواخر  در  ایران  بشر  حقوق  اسناد  مرکز 

دالری وزارت امور خارجه آمریکا در نیوهیون ایالت کاناتیکات تاسیس شد
.

مستند  و  بررسی  دارد،  تاکید  بودن خود  غیر سیاسی  و  مستقل  بر  که  مرکز  این 
سازی موارد تخلف حقوق بشر در ایران را از جمله اهدافش اعالم کرده است.

دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر در این کشور را بی اساس می داند.
رنه ردمان، از مدیران این مرکز روز چهارشنبه )۷ اکتبر( به بی بی سی فارسی گفت 

که خبر قطع کمک مالی دولت آمریکا در ماه ژوئیه امسال به او ابالغ شده بود.
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جامعه شناسى خودمانى
نوشته حسن نراقی - بخش دوم

علت  دو  معلول  ها  افتادگی  عقب  ی  همه  بزرگواران  این  نظر  از 
هستند:

اول رویدادی تاریخی که از بدحادثه در گذشته اتفاق افتاده است ) 
غیر قابل برگشت و تا حدودی زیادی هم موثر که منکر آن نمی توان 
شد( و دوم دست سوم خارجی ) آشکار و یا غیر آشکار( و برای رفع 
تکلیف در برابر این دو عامل صد در صد البته نا خواسته  تا دلتان 
بخواهد گفته ها و نوشته ها مملو است از ملت بزگ  یا  ملت نجیب 
و ملت متحمل و ملت صبور و در واقع استیالی بیگانه ملت میهمان 
نواز هوشمند زیرك ملت تحت استعمار و هزاران صفت حتی المقدور 
ارضاء کننده و مثبت. خوب این وسط نقش خودمان چی؟ یعنی آن 
چنان در مقابل این پدیده ها عاجزیم که هیچ کاری نباید بکنیم؟ یعنی 
؟  ایم  نکرده  کوتاهی  موردی  هیچ  در  بزرگ  ملت  این  و  ما  و  من 
آسوده  را  گیرم خودت  استدالل  این  با  آخر  ایم؟  نداشته  تقصیری 

کردی آن چه بر ما رفته است را که نمی توان تغییر دهی!
من نمی دانم در این وجیه المله بودن چه راز و رمزی است که اگر 
دست  از  اثر  در  هم  قوم   فرهنگی  و  سیاسی  بزرگان  از  معدودی 
دادنش با آن  قفسی می سازند که خود تا آخرعمر زندانی و محبوس 
همان وجاهت خود آفریده باقی می مانند و شاید به همین دلیل این 
کسانی  توان  می  زحمت  به  کننده  تایید  های  سوژه  از  انبوه  حجم 
با  باشند  یافت که سعی کرده  انگشتان یک دست  تعداد  از  را کمتر 
از ملکوك شدن وجا هتشان  ایرانی بدون ترس  واقعیات جامعه ی 

روبرو شوند.
من هم به سهم خود باور دارم که این خوداغفالی است هرگاه کسی 
مدعی شود رخدادهای کشورمان در خلق و خوی و رفتار ایرانیان 
کسی  ایضا  و  است  نداشته  نقشی  و  بوده  تاثیر  بی  حاضر  عصر 
هایشان  مزاحمت  نوع  از  اعم  بیگانه  کشورهای  رفتار  که  کند  ادعا 
لشکرکشی هایشان استیالیشان اعمال نفوذ مستقیم و غیر مستقیم 

شان در سرنوشت کشور و جامعه ی ایرانی بی تاثیر بوده است.
مطمئنا تمامی این ها در شکل گیری شخصیت و رفتار اجتماعی مان 
بی تاثیر نبوده و نخواهد بود من هم موافقم درباره اش زیاد هم گفته 
اند منتها نکته ای را که در مورد آن کم گفته  هند درست هم گفته 
اند و من می خواهم روی آن تاکید بیشتری بکنم این است که سهم 
نخبگان مان رارهبران فکری مان را رهبران سیاسی مان را شعرا و 
نویسندگان مان را این ها را و باالتر از همه سهم خودمان را در این 
معماری سرنوشتمان از ان چه که بوده و هست به مراتب کمتر نشان 

داده اند و بر روی آن کمتر بحث کرده اند.
چرا  اصال  و  شدیم؟  ما  چگونه  ما  که  بیندیشیم  خود  با  صادقانه 
رویمان نشود؟ واقعا قبل از این سوال یک تعریفی هم از ما بکنیم که 

این ما که از آن صحبت می کنیم چگونه مایی است؟
نهراسیم از این که اقرار کنیم و بگوییم کشور ما در بسیاری از ابعاد 
جزء کشورهای عقب افتاده دنیا است و فقط در معدودی از ابعاد در 

سطح متوسط است.

واقعیت این است که این کشور با موقعیت جغرافیایی اش با آبهای 
آزاد جنوبش با جنگلهای شمالش با معادن غنی اش و حتی با کویر 
زیرکش  و  باهوش  واقعا  مردم  این  با  همه  از  مهمتر  و  نظیرش  کم 
سهمش از امکانات امروز دنیا خیلی خیلی بیش از این باید باشد که 
هست.در ارزیابی عقب افتادگی کشورمان این را فراموش نکنیم که 
تنهایی مطرح نیست پیش رفتگی  به  الزاما عقب رفتگی خود کشور 
توجه  قابل  سرعتمان  که  ما  برای  تواند  می  راحتی  به  هم  دیگران 
نیست عقب افتادگی به همراه بیاورد. نگاهی به دور و برمان بکنید! 
شیخ نشین های خلیج فارس را در سی سال پیش به خاطر بیاورید 
تمامی  با  آتاتورکی  ترکیه  همین  را  ها  وقت  آن  عربستان سعودی 
مسائل و مصایبش را پاکستان همسایه با این همه تعصب قومی و 
این ها را مقایسه کنید.دنبال دلیل می گردید؟  مذهبی آن وقت همه 
دلیلش درخودمان است نه در همسایه ها و نه در ابرقدرت ها و نه 
در حکومت و دولت های معاصر.توجه کنید من منکر تأثیر مستقیم 
و غیر مستقیم تمامی این عواملی که بر شمردیم به عالوه ی هزاران 
عامل دیگر نیستم. این ها همه تاثیر دارند منتها اثری است مقطعی 
بر بستر موجود جامعه چه اگر ما این گونه مایی نبودیم عوامل نیز 
و  اند  آورده  برایمان  را  بگویی حکومت  داشتند.اگر  دیگری  اثرهای 
بتوانی آن را ثابت کنی تازه اول بدبختی و مسئولیت توست که خوب 
چرا گذاشتی؟ و حاال چرا مقاومت نمی کنی چرا تسلیم شده ای؟ حاال 

که حرف به این جا کشید هر چه باداباد این را هم بشنوید.
یادم می آمد سالهای اول انقالب بود در سفری کاری که به یکی از 
کشورهای راغیه داشتم میزبان از سرلطف و ارتباط فامیلی ضیافت 
کوچکی ترتیب داده بود با تعدادی افراد ظاهرا موجه به همراه تعداد 
دیگری از هم وطنان خود تبعیدی و طبعا ضدنظام موجود صحبت از 

وجوب یک حکومت مردمی بود و الغیر...

ادامه دارد

قابل توجه ايرانیان مقیم انگلستان

کالسهای آموزشى جامعه 
ايرانیان

جهت راهنمایی و حمایت ایرانیان مقیم انگلستان
برای زندگی بهتر و آگاهانه تر در کشور انگلستان

چگونه فرمهای دانشگاهى را 
پر کنید؟

UCAS Forms
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جامعه ایرانیان اتاق سمینار در طبقه همکف

Iranian Association Palingswick House
241 King Street, Hammersmith London W6 9LP

Tel: 02087412304-02087486682

روسیه؛ از مشارکت 
دانشمندان خود 

در برنامه هسته يي 
ايران بي اطالعیم  

 
روسیه  فدراسیون  امنیت  شوراي 
اینکه  بر  مبني  را  اطالعاتي  داشتن 
هسته  برنامه  در  روسي  دانشمندان 
تکذیب کرد.  دارند،  ایران شرکت  یي 
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاري 
دبیر  پاتروشف  نیکالي  نووستي، 
روسیه  فدراسیون  امنیت  شوراي 
اطالعاتي  گونه  هیچ  روسیه  گفت 
اینکه دانشمندان روسي در  مبني بر 
برنامه هسته یي ایران شرکت دارند 
انتشار  با  تایمز«  »ساندي  ندارد. 
گزارشي مدعي شد اسرائیل رد پاي 
دانشمندان روسي را در آنچه برنامه 
پیدا  خواند  ایران  نظامي  یي  هسته 
روزنامه  این  ادعاي  به  است.  کرده 
نخست وزیر اسرائیل در سفر پنهاني 
روسیه  مقامات  به  مسکو  به  اش 
را  روسي  دانشمندان  از  فهرستي 
ادعاي  به  بنا  که  است  کرده  ارائه 
ایران  یي  هسته  برنامه  در  آویو  تل 
براي ساخت سالح هسته یي شرکت 

دارند. 

 پاسخ فرزند کروبي به اتهامات
 

محمدتقي کروبي فرزند مهدي کروبي به دنبال اتهام وارده از سوي رسانه هاي حامي دولت به این 
اتهامات پاسخ داد.به گزارش سایت جوان فردا، چند روز پیش خبري در یکي از سایت ها با عنوان 
انتقال اموال آقاي کروبي به خارج از کشور از طریق صرافي ها و نظام بانکي منتشر شد. اصل 
اتهام منتشره چنین بود؛ »بررسي عملکرد مالي پنج شعبه صرافي مستقر در جزیره کیش نشان داد 
که مهدي کروبي از شش تیر لغایت ۱۸ شهریور ۸۸ طي ۳۸ مرحله، مبلغ ۲۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و 

۴۸0 یورو را به خارج از کشور انتقال داده است.

 با توجه به این حجم باالي نقل و انتقال ارزي، احتمااًل کروبي قصد خروج از ایران را دارد که بر 
همین اساس الزم است وي در اولین فرصت ممنوع الخروج شود.« براي تنویر افکار عمومي فرصت 
را غنیمت شمرده و به اطالع ملت بزرگ و فهیم ایران مي رسانم که خبر فوق الذکر کذب محض 
است و آقاي کروبي نه تنها در هیچ کشور خارجي حساب بانکي ندارد بلکه یک یورو یا یک دالر 
نیز به خارج از کشور انتقال نداده است. ورود این اتهام مطابق قوانین کشور مستوجب مجازات 
است، البته اگر مدعي العموم فرصتي براي رسیدگي به افعال خالف شرع، قانون و اخالق این دین 
فروشان رویین تن داشته باشد.خوشبختانه این سایت و رسانه هاي اقماري دولت در انتشار این 
دروغ بزرگ ادعا کرده است که انتقال این وجوه از طریق صرافي هایي معتبر در کیش صورت 

گرفته است.

 این به این معنا است که اواًل بر خالف آنان که نزدیک به ۱۸ میلیارد دالر با کامیون به ترکیه حمل 
کردند و ثروت باد آورده یي براي آن کشور به ارمغان آوردند، مجموعه آقاي کروبي را مجموعه 
یي عاقل دانستند که بر فرض انتقال وجوه مالي، این امر را از طریق سیستم بانکي انجام دهند. ثانیًا 
وظیفه مدعي العموم و سایر مراجع ذي صالح در رسیدگي به این امر را آسان ساخته است. به یاد 
داریم که در مناظره تاریخي انتخابات دهم، رئیس دولت به دروغ مدعي شد ستاد آقاي کروبي به 
شرکت مخابرات براي ارسال اس ام اس به میزان ۲0 میلیارد تومان رجوع کرده است؛ ادعایي که 
دو روز بعد توسط شرکت مخابرات وابسته به همین دولت تکذیب شد. این در حالي بود که هزینه 
ارسال اس ام اس این ستاد تا آن زمان هفت میلیون و ۱۵0 هزار تومان بود. محمدتقي کروبي سپس 
افکار  اختیار  در  را  برادرانم  و  ایشان، خودم  از زندگي  بیشتري  به زودي جزئیات  نوشته است؛ 

عمومي قرار خواهم داد تا سیه روي شود آن که در او غش باشد. 

بي اطالعي مجلس از 
نصب دکل هاي ارسال 

پارازيت در تهران 

نمایندگان از نصب سري جدید 
در  پارازیت  ارسال  هاي  دکل 
دارآباد تهران ابراز بي اطالعي 
به  اعتقاد  با  مجلسیان  کردند. 
جدید  سري  نصب  علت  اینکه 
پارازیت  ارسال  هاي  دکل 
این  مجري  و  رادیویي  هاي 
ناشناخته  آنها  براي  طرح 
سخنان  به  استناد  با  است 
سابق  وزیر  سلیماني  محمد 
بر  مبني  فناوري  و  ارتباطات 
اینکه وزارتخانه ارتباطات هیچ 
تلفن  پیامک  قطع  در  دخالتي 
همراه و پارازیت هاي ماهواره 
یي نداشته است، اعالم کردند 
وزارت  همچون  نیز  مجلس 
ارتباطات از این امور بي خبر 
حالي  در  نمایندگان  است. 
عوامل طرح مذکور را ناشناس 
روزهاي  در  که  دانند  مي 
بسیاري  خبرهاي  گذشته 
تجهیزات  اندازي  راه  درباره 
در  رادیویي  پارازیت  ارسال 
نظامي  نهاد  یک  توسط  تهران 

منتشر شده است.  

آنچه مردم را دانشمند 
مى کند ، مطالبى 

نیست که ياد میگیرند 
بلکه چیزهايى است که 

مى فهمند
فرانسیس بیکن
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

کشف اسناد محرمانه 
آلمان شرقى در يک توالت!

 کارگران ساختمانی در هنگام تعمیر ساختمان سابق یک مدرسه 
و با شکستن یک دیوار در اتاقی که به عنوان توالت استفاده می 

شده است هزاران پرونده محرمانه آلمان شرقی را یافتند.
ریانووستی نوشت:

کارگران ساختمانی در طبقه زیرین ساختمان سابق یک مدرسه که 
پیش از این به عنوان توالت استفاده می شد اسناد مهم و طبقه بندی 

شده آلمان شرقی را پیدا کردند.
یک  زیرین  طبقه  نوشت:  دوشنبه  روز  آلمان  چاپ  بیلد  روزنامه 
عمارت بزرگ در شهر فریتال واقع در جنوب شرقی آلمان نزدیک 
به بیست سال پرونده های سری و طبقه بندی المان شرقی را در 

دل خود نگه داشته بود.
بازسازی این عمارت بزرگ که در سال ۱۹0۲ ساخته شده و پیش 
از این یک مدرسه ابتدایی بوده و تا اواخر سال های نود بایگانی 
شده بوده با جنجالی همراه شده که احتماال می تواند گوشه های 

تاریکی از یکی از مبهم ترین دوران تاریخ آلمان را روشن کند.
لوله های  شکستن  زمان  در  کارگران  گزارش  این  اساس  بر 
فاضالب واقع در دیوار زیرزمین به بایگانی وزارت امنیت داخلی 
اتاقی که در آن پرونده هایی از جمله  آلمان شرقی راه یافته اند. 
پرونده هزاران شهروند که قصد ترك آن کشور را داشته اند در 

آن وجود دارد.

ورودی  آخرین  که  است  آورده  خود  گزارش  در  بیلد  روزنامه 
به این بایگانی تاریخ دسامبر سال ۱۹۸۹ بر روی آن حک شده 

است.

این روزنامه در ادامه گزارش خود آورده است که "رولف وایتینگ" 
میالدی  جاری  سال  ژوئن  در  را  ان  که  عمارت  این  جدید  مالک 
خریداری کرده است در گفتگو با این روزنامه اعالم داشته است: 
ما دیوار را شکستیم و این اتاق را به مساحت سه در سه و نیم 
متر کشف کردیم که قبال به عنوان توالت استفاده می شده است. 
اتاق به صورت منظمی قفسه بندی شده بود که در انها پرونده هایی 

شخصی اما خاك خورده و پوسیده وجود داشت.

بیرون  زباله ها  با  را  مدارك  همه  داشتیم  قصد  ابتدا  افزود:  وی 
بیندازیم اما سپس متوجه لیستی شدیم که نام افرادی در ان وجود 
انسان های  نامه های  را داشتند.  از کشور  داشت که قصد خروج 
بسیار ناامیدی که به خاطر تالش برای فرار از کشور زندانی شده 

و اموالشان را از دست داده بوده اند.

در میان اسناد پیدا شده اسنادی دیده می شود که بر روی آنها 
مهر محرمانه خورده است

که اروز یکشنبه از این ساختمان بازدید کرده  "کالوس میتینگ" 
است با شگفتی می گوید: این مدارك احتماال همان اسنادی هستند 
که در شب سال نوی سال ۱۹۹0 به طرز اسرارآمیزی ناپدید شدند 
و در جریان جستجوهای بعدی ماموران وزارت کشور و وزارت 

امنیت دولتی آلمان به هیچ وجه نتوانستند آنها را پیدا کنند.

مکان  ان  به  زیادی  عجله  با  ظاهرا  "بایگانی  اینکه  اعالم  با  وی 
منتقل شده است" می افزاید: آنها سریعا همه چیز را به داخل اتاق 

آورده اند و سپس درها و پنجره ها را پوشانده اند.

اصلی  ۱۹۴۵، چهار کشور  در سال  و  دوم  از جنگ جهانی  پس 
و  فرانسه  انگلیس،  آمریکا،  شامل  متفقین  یعنی  جنگ  پیروز 
شوروی، کشور اشغال شدهٔ آلمان را به چهار بخش که هر کدام 

تحت کنترل یکی از آنها بود تقسیم کردند.

انگلیس و فرانسه  در سال ۱۹۴۸ سه بخش تحت کنترل آمریکا، 
یکی شدند و جمهوری فدرال آلمان را که به عنوان آلمان غربی 
معروف بود تشکیل دادند. در ۷ اکتبر ۱۹۴۹ دولتی کمونیستی در 
بخش تحت کنترل شوروی تشکیل شد که به جمهوری دموکراتیک 

آلمان یا آلمان شرقی معروف شد.

اقتصادی و  با حاکم شدن کمونیست ها در آلمان شرقی شرایط 
سیاسی رو به وخامت گرایید و نارضایتی گسترده مردم را در 
پی داشت که در نهایت منجر به فرو ریختن دیوار برلین به عنوان 

نماد جدایی و اتحاد دو آلمان شد.

پس از سفر سه روزه نخست وزیر چین اتفاق افتاد  

 آمادگي مشروط کره شمالي براي 

مذاکرات هسته يي 
 

کره شمالي  اعالم کرد مایل است به مذاکرات شش جانبه خلع سالح هسته یي بازگردد اما به دنبال آن تصریح کرد در صورتي حاضر 

به مذاکره خواهد بود که قبل از آن ابتدا مذاکراتي را با امریکا برگزار کند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، »کیم جونگ ایل« رهبر کره 
شمالي پس از دیدار با »ون جیابائو« نخست وزیر چین متعهد شد در صورتي که ابتدا با امریکا مذاکراتي را برگزار کند، حاضر خواهد 
بود به میز مذاکرات هسته یي شش جانبه بازگردد. ایل اظهار کرد؛ روابط خصمانه کره شمالي و امریکا باید بدون شکست و از طریق 
مذاکرات دوجانبه به روابطي صلح آمیز تبدیل شود. ما آمادگي خود را براي برگزاري مذاکرات چندجانبه اعالم کرده ایم اما برگزاري 
این مذاکرات به نتیجه گفت وگوهاي امریکا و کره شمالي بستگي دارد. کره شمالي از مدت ها پیش گفته است خواهان روابط دیپلماتیک 
با امریکا و پیمان صلحي است که رسمًا به مناقشات دهه ۱۹۵0 کره پایان دهد، اما امریکا سال ها است این دو موضوع را به عنوان 

پاداشي تعریف کرده که کره شمالي در ازاي توقف دنبال کردن برنامه تسلیحات هسته یي به دست مي آورد.

رهبر کره شمالي همچنین تاکید کرد تالش هاي کره شمالي به منظور پاکسازي شبه جزیره کره از سالح هاي هسته یي هنوز بدون 
تغییر باقي مانده است. گرچه این سخنان تکرار موضع اساسي کره شمالي است اما از تغییري اندك در بیانیه هاي سختگیرانه اوایل 
امسال حکایت دارد که در آن بیانیه این کشور تاکید کرده بود هرگز به مذاکراتي بازنمي گردد که چین ریاست آن را بر عهده داشته 
باشد و ژاپن، روسیه، کره جنوبي و امریکا نیز حضور داشته باشند. کیم جونگ ایل این سخنان را طي سفر سه روزه ون جیابائو نخست 
وزیر چین به پیونگ یانگ مطرح کرد که این سفر توجه بین المللي تازه یي را به تالش ها براي بازگرداندن کره شمالي به این مذاکرات 
معطوف کرده است. تازه ترین اظهارات کیم همچنین نشان دهنده گشایشي براي نوعي از گفت وگو است که دولت اوباما اندکي پس از 
روي کار آمدن به او پیشنهاد کرده است. پس از اعالم خبر آمادگي کره شمالي براي بازگشت به مذاکرات، امریکا نیز اعالم کرد حاضر 
به گفت وگوي دوجانبه با کره شمالي در چارچوب مذاکرات شش جانبه هسته یي پکن است. بنابر گزارش شینهوا، ایان کلي سخنگوي 
وزارت خارجه امریکا این موضوع را در مصاحبه مطبوعاتي بیان کرده است. این مقام امریکایي گفت؛ ما مایل به انجام گفت وگوهاي 
دوجانبه در چارچوب نشست شش جانبه هستیم. وي افزود؛ امریکا همچنان به استفاده از ابزار دیپلماسي براي گفت وگو با کره شمالي 

به منظور قانع کردن این کشور جهت توقف برنامه تسلیحات هسته یي اعتقاد دارد. 

این اعالم نظر واکنش هایي را از طرف کشورهاي همسایه به دنبال داشته است. در همین راستا کره جنوبي دیروز خاطرنشان کرد این 
کشور درخصوص سیاست هاي جدید کره شمالي مبني بر تمایل به بازگشت به مذاکرات شش جانبه هسته یي محتاط برخورد مي کند. 
یونهاپ خبرگزاري کره جنوبي به نقل از وي سونگ یاك مقام ارشد مذاکرات هسته یي این کشور گزارش کرد؛ باید خیلي دقیق سیاست 
ها و رفتار کره شمالي را ارزیابي کرد. وي در ارتباط با ابراز تمایل رهبر کره شمالي براي بازگشت به مذاکرات شش جانبه پکن گفت؛ 
هر تالشي باید براي عاري سازي شبه جزیره کره از سالح هاي هسته یي باشد. نهاد ریاست جمهوري کره جنوبي نیز اعالم کرده است 
این اظهارات نشانه هایي از تغییر را نشان مي دهد اما باید منتظر ماند و شاهد پیشرفت در گفت وگوهاي دوجانبه کره شمالي- امریکا 
بود. لي میونگ باك رئیس جمهوري کره جنوبي احتمااًل در سفر سه روزه خود براي شرکت در اجالس سران ژاپن، کره جنوبي و چین 
به پکن با مقام هاي چیني درباره آخرین تحوالت مساله هسته یي کره شمالي گفت وگو خواهد کرد. ژاپن نیز از تمایل کره شمالي براي 
مذاکرات شش جانبه هسته یي استقبال کرد. کاتسویا اوکادا وزیر امور خارجه ژاپن گفت امیدوار است این مذاکرات چندجانبه به زودي 
از سرگرفته شود. اوکادا به خبرنگاران گفت؛ »کره شمالي تاکنون دیدگاه هایي حاکي از بي اعتنایي در خصوص مذاکرات شش جانبه 
بیان کرده است. با این حال این گامي خوشایند است که کره شمالي صریحًا به عبارت مذاکرات شش جانبه در بیانیه خود اشاره کرده 
است.« وزیر امور خارجه ژاپن خاطرنشان کرد؛ »انتظار مي رود مذاکرات دوجانبه امریکا و کره شمالي پیش از مذاکرات شش جانبه 
برگزار شود. با این حال، این گفت وگوها باید کاماًل در چارچوب مذاکرات شش جانبه برگزار شود.« مذاکرات شش جانبه براي عاري 
سازي هسته یي شبه جزیره کره، از دسامبر گذشته به علت اختالفات بر سر چگونگي راستي آزمایي فعالیت هاي هسته یي اظهار شده 

کره شمالي متوقف شده است.



9 هفته نامه پرشین جمعه 17 مهر ماه 1388   -  شماره 117

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

www.iranianstudy.com

 کالسهای خصوصى و نیمه خصوصى

فتوشاپ حرفه ای
 اين ديزاين

07811000455

چون دهانش لق بود دندانهایش ریخت!
چون کف میزد دستش را بریدند!

چون حرف نداشت برایش حرف ئر اوردند!
چون پاهایش برهنه بود پا توی کفش این و آن میکرد!

چون زیر سوال بود له شد!
چون کله اش بوی قرمه سبزی میداد آن را خوردند!

چون مغزش را خوردند پاچه هایشان را گرفت!
چون کار کشته بود اعدامش کردند!

شاعر از سکته بیت هایش در گذشت!
از بس گرسنه بود فعل گذشته را صرف می کرد!

جوش شیرین فرهاد را آشفته کرد!
زنبورهای عسل شیره گل محمدی را که نوشیدند صلوات فرستادند!

ياد ايام
یاد ایام که امول کالنی داشتم   

جای یار بد زبان شیرین زبانی داشتم    
 توی شرکت مسندم پست ریاست بود و بس

     توی هر بانکی حسابی ان چنانی داشتم
 منشیانی خوش زبان و کارمندانی زبل  

  پادویی چون دسته گل با نام »خانی « داشتم
 شرکت و میز و ریاست هر سه با هم توامان   

 من برای حکم راندن جسم و جانی داشتم
خواستار دختری زیبا و خوب و یی نظیر  

 توی هر ایل و عشایر حکم خانی داشتم
شاد و خندان بودم و قارغ ز هر چه مشکالت

   صاحب راننده بودم کی ژیانی داشتم
پاترول و راننده و ده نوکر خوش آب و رنگ

   بر در دروازه منزل سگانی داشتم
چون که می خوردم ز هر نوع از غذای رنگ رنگ 

   هیکلی پروار و جاق رد یک زمانی داشتم
روزگارم سکه بود از از ان حساب زیر میز   

یک حساب دیگر از بانک جهانی داشتم 
رشوه ها از این و آن دست مبارك میرسید  

  در خفا گویی که من گنج نهانی داشتم
عاقبت داغان شدم از مکر یاران دغل  

 چون که در شرکت فراوان سارقانی داشتم
ای دریغا با غرور خود چو بود بی خبر  

 در امور مالی خود ضاربانی داشتم
جمله را خوردند و بردند و تمامش شد چپو

   هر چه پول و مول و هر نام  نشانی داشتم
الغرض دنیا نگردد هرگز از بهر کسی 

   کاش عقل پیری و ، زور، جوانی داشتم

تلنگر
صمد شکارچی 

لغو منع آزادي هاي مدني 
در هندوراس  

 
برگزاري  ممنوعیت  اضطراري  حکم  هندوراس  موقت  دولت 
تجمعات و تظاهرات و دیگر محدودیت ها در قبال آزادي هاي 
مدني را لغو کرد و راه را براي برگزاري تظاهرات احتمالي تازه 
بر سر بن بست سیاسي در هندوراس باز کرد. روبرتو میچلتي 
رئیس جمهور موقت هندوراس گفت این حکم که به دستگیري 
لغو  انجامید، کاماًل  ده ها تن و تعطیلي دو رسانه حامي زالیا 
رئیس  کرد.  تردید  ابراز  باره  این  در  زالیا  ولي  است،  شده 
جمهور برکنار شده هندوراس که به همراه خانواده و تعدادي 
از طرفدارانش در سفارت برزیل در تگوسیگالپا پناه گرفته، به 
شبکه تلویزیوني Telesutr ونزوئال گفت؛ بیایید ببینیم آیا آنها 
زندانیان را آزاد مي کنند و به سرکوب مردم خاتمه مي دهند 
یا این یک حقه دیگر است. میچلتي طي یک مصاحبه تلویزیوني 
در  جدید  دستور  که  زماني  و  دیروز  حکم  این  داشت  اظهار 

روزنامه رسمي دولت منتشر شد، لغو شد.  

بررسي مصونیت قضايي برلوسکوني  
 

 یک دادگاه عالي در ایتالیا دیروز 
مصونیت  قانون  شنبه(  )سه 
برلوسکوني  سیلویو  قضایي 
نخست وزیر این کشور را مورد 
سیلویو  دهد.  مي  قرار  بررسي 
ایتالیا  وزیر  نخست  برلوسکوني 
در  رسوایي  و  اتهام  چندین  با 
رو  روبه  خود  شخصي  زندگي 
است. وي متهم به پرداخت ۶00 
هزار یورو به وکیل مالیاتي سابق 
در  دادگاه  دو  در  تا  است  خود 

شهادت  دروغ  به  میالدي  دهه۹0 
در  رسوایي  یکسري  با  اکنون  هم  ۷۳ساله  برلوسکوني  دهد. 
زندگي شخصي خود مواجه است و برخي تحلیلگران مي گویند 
آشکار شدن مصونیت قضایي براي برلوسکوني مي تواند به 
خبرگزاري  گزارش  براساس  کند.  کمک  شرایط  شدن  حادتر 
فرانسه قانوني که دادگاه از دیروز آن را مورد بازنگري قرار 
داد در ژوئیه ۲00۸ به تصویب رسید، یعني شش هفته پس از 
اینکه برلوسکوني براي سومین بار سمت نخست وزیري ایتالیا 

را تصاحب کرد.  

درگیري پلیس ترکیه و معترضان  
 

 صدها تن از مردم ترکیه دیروز همزمان با برگزاري نشست 
استانبول،  در  جهاني  بانک  و  پول  المللي  بین  ساالنه صندوق 

دست به تظاهرات خیاباني زدند. به نقل از خبرگزاري رویترز، 
پلیس ترکیه براي متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و 
خودروهاي آب پاش استفاده کرد. پلیس ضدشورش ترکیه با 
سپر، لباس هاي زرهي و گاز اشک آور به سمت مردم معترض 
این میدان در فاصله  برد.  استانبول یورش  تاکسیم  در میدان 
چند صدمتري محل برگزاري نشست صندوق بین المللي پول 
)IMF( و بانک جهاني واقع شده است. پلیس نزدیک به ۱00 تن 
را به خاطر پرتاب بمب هاي بنزیني دستگیر کرد. شبکه سي ان 
ان ترك گزارش داد؛ در نشست مذکور وزراي اقتصاد، روساي 
مورد  در  تا  اند  آمده  گرد  اقتصاددانان  و  مرکزي  هاي  بانک 

اقتصاد جهاني بحث و تبادل نظر کنند.  

پیشنهاد رئیس جمهور شدن 
البرادعي براي مصر  

 
البرادعي را نامزد  الوفد مصر محمد   برخي از اعضاي حزب 
ریاست این حزب براي فراهم کردن مقدمات نامزدي اش جهت 
الشیخ  صالح  محمد  اند.  کرده  جمهوري  ریاست  پست  احراز 
رئیس  البرادعي  محمد  نامزدي  حامیان  گروه  کننده  هماهنگ 
اینترنتي شبکه  المللي انرژي اتمي به سایت  سابق آژانس بین 
الجزیره گفت اعضاي حزب الوفد که از احزاب معارض مصر 
است کمیته مردمي را در راستاي حمایت از نامزدي البرادعي 
براي احراز پست ریاست جمهوري مصر تشکیل داده اند و در 
زمینه جلب حمایت هاي بیشتر براي تعیین وي به عنوان رئیس 
حزب الوفد به تالش هایشان ادامه خواهند داد. وي خاطرنشان 
کرد؛ البرادعي برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲00۵ است و 
از سوي لیبرال ها، مسلمانان و احزاب چپ مورد حمایت است. 
آنها مي خواهند البرادعي رئیس حزب الوفد شود تا بر اساس 
تغییرات اخیر در قانون اساسي مصر شرایطش براي نامزدي 

جهت احراز پست ریاست جمهوري فراهم شود.   

قاتل مروه الشربیني اوايل آبان 
محاکمه مي شود  

 
دادگاه شهر »درسدن« آلمان ۲۶ اکتبر )۴آبان( را زمان محاکمه 
گزارش  به  کرد.  اعالم  حجاب  شهیده  الشربیني«  »مروه  قاتل 
پایگاه خبري مفکره االسالم، دادگاه شهر درسدن آلمان اعالم 
کرد فرد تندروي آلماني که مروه الشربیني شهیده حجاب را در 
داخل دادگاه با ۱۸ضربه چاقو به شهادت رسانده بود، ۲۶ ماه 
جاري میالدي محاکمه خواهد شد. این دادگاه با اشاره به اینکه 
اتهاماتي نظیر قتل و شروع به قتل در پرونده این متهم ۲۸ساله 
شد.  خواهد  محکوم  ابد  حبس  به  وي  کرد  تاکید  دارد،  وجود 
دادستاني آلمان اعالم کرد »الکس دبلیو« فرد آلماني- روسي 
که اقدام به این قتل کرده است، از مشکالت روحي رنج نمي برد 
به اشد مجازات درباره  باعث مي شود وي  و همین موضوع 
اقدامات خود در به قتل رساندن این مسلمان مصري محکوم 

شود.  

تعطیلي گوانتانامو تا سال 2010 
غیرممکن است 

زندان  تعطیلي  بر  مبني  اوباما  امریکا عملي شدن وعده  دادگستري   
به  خواند.  غیرممکن  و  سخت  را   ۲0۱0 سال  ژانویه  تا  گوانتانامو 
هولدر  اچ  اریک  تایمز،  آنجلس  لس  روزنامه  دیروز  شماره  نوشته 
دادستان کل امریکا گفت دولت اوباما احتمااًل نمي تواند در بیست و 
دوم ژانویه زندان نظامي خود در گوانتانامو را ببندد و به این ترتیب 
سرنوشت بیش از ۲۲0 مظنون تروریست دربند در این بازداشتگاه 
ماند. هولدر در جلسه پرسش  باقي مي  ابهام  در  بیشتري  ماه هاي 
»تعیین  گفت؛  امریکا  دادگستري  در وزارت  با خبرنگاران  پاسخي  و 
ضرب االجلي در این خصوص دشوار است.« وي افزود؛ دولت اوباما 
همچنان تالش مي کند به وعده یي که وي در دومین روز روي کار 
-که  را  بازداشتگاه  این  و  بماند  باقي  متعهد  کرد  مطرح  خود  آمدن 
وجودش به انگیزه یي براي فعالیت سازمان هاي تروریستي در جذب 
نیروهاي تازه تبدیل شده است- در سریع ترین زمان ممکن ببندد. در 
عین حال هولدر گفت؛ دو گروه ویژه یي که اوباما تعیین کرده است 
درباره تصمیم گیري براي سرنوشت ۲۲۳ مردي که همچنان در این 
بازداشتگاه در بند هستند، به پیشرفت هایي دست یافته اند. یکي از 
یمني  آنها  بیشتر  که  است  یي  بازداشت شده  درباره ۱00  مشکالت 
هستند و دولت گفته است به حدي خطرناك هستند که امکان انتقال 
آنها به دیگر کشورها وجود ندارد و به علت نبود شواهد قابل قبول 

گفت؛  نیست. هولدر  نیز موجود  آنها  گرفتن  قرار  پیگرد  امکان تحت 
»من فکر مي کنم در نهایت گوانتانامو بسته خواهد شد و این فرصتي 
براي  بستري  بازداشتگاه همچنان  این  دهیم  نشان  که  است  مناسب 
جذب تروریست هایي است که به کشور ما آسیب مي زنند.« هولدر 
انتقال زندانیان این بازداشتگاه به کشورهایي  همچنین درباره بحث 
که ممکن است با شکنجه روبه رو شوند، گفت؛ وزارت دادگستري و 
دفتر زندان هاي امریکا تضمین کرده اند که خطرناك ترین تروریست 
هاي این زندان مي توانند در امریکا نگهداري شوند. در واکنش به این 
اظهارات، انجمن آزادي هاي شهري امریکا و گروه حقوق بشر این 
کشور زندان گوانتانامو را نمادي از ظلم و بي عدالتي دولت امریکا 
دانسته و اعالم کردند اظهارات هولدر قابل توجه است. مدیر پروژه 
امنیت ملي این انجمن با اشاره به اینکه زمان تعطیلي زندان گوانتانامو 
براي  جایي  دموکراسي  در سیستم  کرد؛  تصریح  است،  مهم  بسیار 
شکنجه کردن افراد و اعتراف گرفتن از آنها نباید وجود داشته باشد 
و افراد باید به صورت قانوني محاکمه و مجازات شوند. جو مارینر 
نیز  بان حقوق بشر  دیده  تروریسم و ضدتروریسم در گروه  مدیر 
گفت؛ »اگر شما فقط درصدد انتقال برخي افراد به امریکا و نگهداري 
به  همچنان  مساله  این  باشید،  شان  اتهام  شدن  روشن  بدون  آنها 
این  کنیم  فکر مي  ما  ماند.  باقي خواهد  نارضایتي  منبع  یک  صورت 
مساله اهمیت دارد که گوانتانامو به شکل معناداري بسته شود.« از 
رابرت  و  سفید  کاخ  مطبوعاتي  سخنگوي  گیبس  رابرت  دیگر  طرف 
گیتس وزیر دفاع امریکا نیز درباره امکان بسته شدن گوانتانامو در 

مهلت ژانویه ابراز تردید کردند. 
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آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی
رکود اقتصادي، طول 

عمر را شش سال 
افزايش مي دهد  

 
معتقدند  امریکایي  پژوهشگران  از  گروهي   
میانگین  اقتصادي  بد  شرایط  تجربه  و  رکود 
مي  افزایش  سال  شش  مدت  به  را  عمر  طول 
دهد. در حالي که بیشتر مردم تصور مي کنند 
هاي  فرصت  کاهش  زمان  در  زندگي  به  امید 
اقتصادي  رکود  و  نیرو  استخدام  و  شغلي 
کاهش مي یابد، نتایج این تحقیق که در شماره 
اخیر پیشرفت هاي آکادمي ملي علوم )امریکا( 
اثبات  به  را  نظر  این  خالف  رسید  چاپ  به 
دو جنس  هر  دارد طول عمر  تاکید  و  رسانده 
افزایش  اقتصادي  دوران رکود  در  و زن  مرد 
رونق  دارند  اعتقاد  پژوهشگران  این  یابد.  مي 
اقتصادي با امید به زندگي و طول عمر رابطه 
اقتصادي  شدید  پیشرفت  زیرا  دارد  معکوس 
بیماري هایي نظیر بیماري هاي قلب و عروق، 
سرطان، آنفلوآنزا، ذات الریه، سل، خودکشي و 
تصادفات رانندگي را افزایش مي دهد. از نظر 
رکود  زمان  در  کار  شرایط  پژوهشگران  این 
اقتصادي با دوران رونق متفاوت است زیرا در 
زمان رونق اقتصادي، کارخانه ها و شرکت ها 
کارها  اضافه  و  هستند  کار  مشغول  شدت  به 
افزایش یافته و سرعت انجام کار باید افزایش 
یابد که تمامي این موارد استرس را به همراه 
مصرف  به  تمایل  بسترساز  خود  که  دارد 
این دوران  الکل است. همچنین در  دخانیات و 
از نیروهاي کار غیرماهر استفاده مي شود که 
درصد مصدومیت ها را افزایش مي دهد و به 
و  خواب  میزان  کاهش  باید  موارد  این  تمامي 
آلودگي هوا را افزود. در زمان رکود اقتصادي، 
مردم زمان بیشتري را به خواب اختصاص مي 
دهند، سرعت انجام کارها کاهش مي یابد و به 
دلیل درآمد کم، مصرف الکل و دخانیات کاهش 
مي یابد که تمامي این عوامل بر افزایش طول 

عمر افراد تاثیر مثبت دارد.  

بازار طال و ارز در 
هفته ای که گذشت

در پی کسب رکورد بی سابقه طال در بازارهای جهانی نرخ سکه ۵هزار 
تومان باال رفت. هفته گذشته بهای هر اونس طال  با ۳۹ دالر افزایش به 

رکورد ۹/۱0۴۲ دالر رسید که پس از آن اندکی کاهش یافت.
۵هزار  با  آزادی  بهار  سکه  قطعه  هر  قیمت  شدید  نوسان  این  پی  در 
این  نیز در  افزایش به ۲۴۵هزار تومان رسید. سکه طرح قدیم  تومان 
با ۵هزار تومان رشد قیمت مواجه شد و ۲۴۷هزار تومان به  شرایط 
نیز در پی رسیدن  نیم سکه و ربع سکه  بهای  مشتریان عرضه شد. 
به رکوردهای جدید، با ۲۵00 تومان و ۲000 تومان افزایش قیمت به 
ترتیب با نرخ ۱۲۵هزار تومان و ۶۵هزار تومان در ستون فروش جدول 
قیمت های اقالم سکه صرافان درج شدند. در بازار ارز نیز یورو و پوند 
با ۵ تومان و ۲ تومان رشد قیمت به ترتیب تا حد ۱۴۶0 و ۱۶0۲ تومان 
فروخته  تومان  تغییر ۹۹۴  بدون  آمریکا  ترقی کردند. در عوض دالر 
بوده  بی سابقه   ۲00۸ مارس  ماه  از  طال  نرخ  دالری   ۳۹ افزایش  شد. 
است. بهای فروش آنی طال در این تاریخ به ۳۳۹0/۱ دالر رسیده بود. 

هفته گذشته این نرخ تا حد ۹/۱0۴۲ دالر باال رفت. 
از جمله مهمترین دالیل ذکر شده برای افزایش ارزش طال، افت بیش 
و  یورو  جمله  از  جهان  عمده  ارزهای  مقابل  در  آمریکا  دالر  بیش  از 
پوند انگلیس بوده است. هفته گذشته برابری یورو به دالر به ۴۷۳۵/۱ 
و برابری پوند به دالر به ۵۹۴۵/۱ افزایش یافتند. طی ۳0 هفته گذشته 
بهای طال ۸0/۳۹ دالر باال رفته که بیش از ۴ درصد افزایش قیمت را در 
پی داشته است.در یک سال گذشته نیز طال با۱۷۹ دالر رشد قیمت، در 

حدود ۹۳/۲0درصد به ارزش خود افزوده است. 
دالر آمریکا در ماه گذشته بیش از ۳/۲درصد کاهش ارزش داشت که 
طی ۱۳ ماه گذشته پایین ترین برابری را در مقابل یورو داشته است. 
هفته گذشته انتشار اخباری مبنی بر افزایش غیرقابل انتظار نرخ بهره 
در استرالیا و گزارش خبری روزنامه ایندیپندنت از تصمیم کشورهای 
نفتی  معامالت  از  دالر  نهادن  کنار  برای  خلیج فارس  نفت  کننده  تولید 
ارزش دالر را به شدت کاهش داد و در مقابل موجب صعود یکباره 
از ۳درصد  را  بهره  استرالیا نرخ  بازارهای جهانی شد.  قیمت طال در 
به ۲۵/۳درصد افزایش داد که موجب تقویت پول این کشور در مقابل 

دالر شد. 
در بازار ارز داخلی نیز دالر استرالیا با ۳ تومان افزایش نرخ به قیمت 
ایند  انگلیسی  روزنامه  جنجالی  خبر  انتشار  یافت.  دست  تومان   ۸۷0
یپندنت در مورد تصمیم کشورهای عربی صادرکننده نفت خلیج فارس 
در حالی بازار کاالهای جهان به ویژه نفت و طال را به تالطم واداشت 
که ساعاتی پس از این نوسانات، یک مقام بانک مرکزی امارات متحده 
کشورهای  که  داشته  اعالم  و  کرده  تکذیب  را  منتشره  خبر  عربی 
ارز مورد معامله در  تغییر دادن  به  قادر  به راحتی  تولیدکننده منطقه 
با  نیز  بانک مرکزی عربستان  الیاسر رییس  بازار نفت نیستند. محمد 

تکذیب این خبر پیوستن عربستان به چنین تصمیمی را رد کرد. 
کشورهای  که  بود  نوشته  خبری  در  یپندنت  ایند  انگلیسی  روزنامه 
با مقامات  انجام مذاکراتی  عربی تولید کننده نفت خلیج فارس در پی 
کشورهای چین، روسیه، ژاپن و فرانسه تصمیم به کنار گذاردن دالر 
آمریکا از معامالت نفتی خود گرفته اند، خبری که خیلی زود با واکنش 

عربستان و امارات متحده عربی مواجه شد. 
ٔ دالر باز هم سقوط کرد

به دنبال انتشار خبر روزنامه ایندیپندنت در خصوص تصمیم کشورهای 
عربی برای فروش نفت خود با ارزهای غیر دالری، ارزش دالر آمریکا 

در برابر یورو برای سومین روز متوالی کاهش یافت. 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، ارزش دالر در برابر ۱۵ 
ارز معتبر بین المللی کاهش یافت. شاخص سهام در بازارهای آسیایی 

نیز برای نخستین بار طی چهار روز اخیر افزایش داشته است. 
روزنامه ایندیپندنت به نقل از منابع آگاه اعالم کرد، کشورهای عربی 
آغاز  ژاپن  مقام های چین و  با  را  رایزنی هایی  خلیج فارس مذاکرات و 
کردند تا نفت خود را با ارزهای غیر دالری به این کشورها بفروشند. 
به دنبال اظهارات اخیر وزیر دارایی ژاپن نیز ارزش ین در برابر دالر 
افزایش یافت. ارزش دالر استرالیا نیز به علت افزایش غیر منتظره نرخ 

بهره بانکی، افزایش یافته است. 
هر دالر آمریکا در برابر 0۲/۸۹ ین داد و ستد شد. هر یورو نیز در 

برابر ۴۷۲۲/۱ دالر آمریکا دادوستد شده است. 
طرح و ایده جایگزینی سبدی از ارزهای معتبر بین المللی به جای دالر 
روسیه،  دارایی  وزرای  سوی  از  این  از  پیش  بین المللی  مبادالت  در 
برزیل، چین و هند مطرح شده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و 
مالی، طرح چنین مسائلی بی شک موجب کاهش ارزش دالر خواهد شد. 
برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که طرح کشورهای عربی برای 

داد و ستد نفت بر مبنای ارزهای 
غیر دالری به ضرر این کشورها خواهد بود و موجب کاهش اعتبار 

جهانی این کشورها خواهد شد. 

اظهارات هیروهیسا فوجی، وزیر دارایی ژاپن نیز موجب شد تا ارزش 
ین در برابر ۱۲ ارز معتبر بین المللی افزایش یابد. وی در حاشیه نشست 
گروه هفت در استانبول تاکید کرد، دولت ژاپن از سیاست های گذشته 

مبنی بر کاهش ارزش ین حمایت نخواهد کرد. 
کرد، سیاست  تاکید  نیز  ژاپن  معاون شرکت سونی  ریوجی چوباچی 
دولت آمریکا مبنی بر کاهش ارزش دالر به ضرر شرکت های بزرگ 
این  صادرات  کاهش  و  بوده  ژاپنی  شرکت های  جمله  از  بین المللی 

شرکت ها را در پی داشته است. 
ٔ عربستان تکذیب کرد

با  کشور  این  مذاکره  هرگونه  انجام  عربستان  مرکزی  بانک  رییس 
خریداران نفت خود برای حذف دالر از معامالت نفتی را تکذیب کرد.

با  خود  مخفیانه  مذاکرات  انجام  نفت  صادرکننده  عربی  کشورهای 
نفتی را تکذیب کردند.  کشورهای دیگر برای حذف دالر در معامالت 
این خبر مطلقا غلط  باره گفت:  این  در  بانک مرکزی عربستان  رییس 
است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا عربستان در چنین مذاکراتی 
شرکت داشته است، بار دیگر اصل ماجرا را تکذیب کرد و گفت، مطلقا 

چنین مذاکراتی وجود نداشته است. 
معاون وزیر دارایی روسیه نیز این خبر را تکذیب کرد و گفت: ما هیچ 

مذاکره ای در این خصوص نداشته ایم. 
درآمدهای  به  بخشیدن  ثبات  ضرورت  بر  الجزایر  دارایی  وزیر 
کشورهای نفتی تاکید کرد و گفت: البته من فکر نمی کنم نیازی به حذف 
دالر در معامالت نفتی باشد، اما ما در نشست بانک جهانی هستیم و در 

این جا هر موضوعی به بحث گذاشته می شود. 
ایران در شرایط حاضر تنها کشور در جهان است که معامالت نفتی خود 

را به طور کلی بر پایه ارزهای دیگر به غیر از دالر انجام می دهد. 
چین نیز که بزرگترین دارنده ذخایر دالر در جهان است، خواهان حذف 

دالر از اقتصاد جهانی در فرایندی درازمدت شده است. 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای واقعی این نقشه که از 
سوی منابع بانکی در هنگ کنگ تایید شده است، می تواند رشد شدید 

اخیر قیمت طال در بازارهای جهانی را توجیه کند. 
این دیدارهای محرمانه  از  این گزارش، مقام های آمریکایی  بر اساس 
اطالع دادند و علیه این اتحاد که در میان آنها کشورهای دوست ایاالت 
متحده نظیر ژاپن و کشورهای حاشیه خلیج فارس به چشم می خورند، 
ایستادگی خواهند کرد. سون بیگان فرستاده ویژه چین به خاور نزدیک 
گفت: ریسک جدی برای تعمیق اختالفات میان چین و آمریکا برای نفوذ 

بر منابع انرژی خاور نزدیک وجود دارد. 
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دفتر مرکزی لندن:

همکاری  موتوروال با 
گوگل با هدف نجات 

از ورشکستگى
جدید  سیستم عامل  عرضه  با  همزمان     
ویندوزموبایل ۵/۶ به بازار، شرکت موتوروال 
از  بیشتر  استفاده  منظور  به  که  کرد  اعالم 
همکاری های  اندروید،  متن باز  سیستم عامل 

خود را با گوگل افزایش می دهد.
موتوروال  شرکت  پی سی ورلد،  از  نقل  به 
حوزه  غول های  از  یکی  عنوان  به  زمانی  که 
با  روزها  این  می شود،  محسوب  تلفن همراه 
می کند  نرم   پنجه  و  دست  ورشکستگی  خطر 
و این مسئله موجب شده است تا این شرکت 
بزرگ به سمت سیستم های عامل مختلف روی 
صورت  به  پیش تر  که  شرکت  این  بیاورد. 
در  را  ویندوزموبایل  سیستم عامل  گسترده 
گوشی های هوشمند خود مورد استفاده قرار 
می داد، بر اساس آخرین تصمیمات خود قصد 
متن باز  سیستم عامل  بر  بیشتری  تمرکز  دارد 

اندروید داشته باشد. 
مجمع  ساالنه  همایش  در  موتوروال  شرکت 
که  کرد  اعالم  اندروید  سیستم عامل  حامیان 
جدید  نسل  گوگل،  با  خود  روابط  تقویت  با 
به  گسترده  صورت  به  را  خود  محصوالت 

اندروید مجهز می کند. 
به  مجاب  را  موتوروال  که  دلیلی  مهم ترین 
این  بودن  متن باز  کرده،  اندروید  انتخاب 
مدیر   " ویات  "کریستی  است.  سیستم عامل 
موتوروال  نرم افزارهای  و  ابزارها  مرکز 
به  متن باز  عامل  سیستم های  که  است  معتقد 
صورت رایگان عرضه می شوند و این نکته که 
می تواند باعث کاهش قیمت تمام شده گوشی ها 
جدید  نسل  خرید  برای  کاربران  انگیزه  شود، 

گوشی های هوشمند را افزایش می دهد.  

افزايش فروش خودرو در اروپا
خودروهاي  فروش  مي دهد،  نشان  بررسي  یک  نتایج  آلمان:  خبرگزاري 
جدید در غرب اروپا در ماه سپتامبر با ۹ درصد افزایش به یک میلیون و 
۳00 هزار دستگاه رسیده است. این بررسي که توسط موسسه تحقیقات 
بازار )جي دبي پاور( انجام شد، نشان مي دهد برنامه حمایتي دولت آلمان 
فروش خودرو  افزایش  در  بسزایي  از بخش صنایع خودروسازي سهم 
این بررسي پیش بیني مي شود فروش خودرو در  براساس  داشته است. 
آلمان پس از پایان زمان برنامه حمایتي دولت آلمان کاهش یابد. فروش 
خودرو در این کشور ماه گذشته به میزان ۱۲ درصد افزایش یافته بود. 
همچنین فروش خودروهاي جدید در بازار فرانسه در ماه گذشته به میزان 
این  یافته است.  افزایش  ایتالیا به میزان ۶ درصد  بازار  ۱۴ درصد و در 
موسسه پیش بیني کرد، برنامه حمایتي دولتي در بخش خودروسازي در 
آلمان و فرانسه ادامه یابد. این بررسي نشان مي دهد، فروش خودروهاي 
جدید در غرب اروپا در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته به میزان ۳/۱0 درصد کاهش یافته است.

درخواست انگلیس براي ادامه 
حمايت دولت ها از اقتصاد

آسوشیتدپرس: پیتر مندلسون، وزیر بازرگاني انگلیس اعالم کرد: دولت ها 
چاره اي ندارند جز این که به حمایت خود از اقتصاد ادامه دهند. مندلسون 
که در کره جنوبي به سر مي برد، در نشستي تجاري اعالم کرد: وظیفه 
حمایت از احیاي اقتصادي و دست روي دست گذاشتن تا احیاي اقتصادي 
وي  است.  جهان  در  اقتصادي  سیاست  چالش  بدترین  بخورد  شکست 
افزود: ما باید اقدامات را براي به حداکثر رساندن گستردگي تدابیر ملي 
هماهنگ کنیم. مندلسون تاکید کرد: از بیم وخامت اوضاع اقتصاد جهاني، 

تدابیر سیاست اقتصادي باید ادامه یابد.

پیشي گرفتن رشد اقتصادي
 هند از چین

واحد مرکزي خبر: هند این امکان را دارد که در آینده نزدیک چین را از 
اینترنتي روسي  تحلیلگر روزنامه  بگذارد.  اقتصادي پشت سر  نظر رشد 
موضوع  این  بر  جهان  کشورهاي  نوشت،  مقاله اي  در  ایزوستیا  نوویه 
اقتصادي  رشد  به  اقتصادي  بحران  وجود  با  چگونه  چین  که  متمرکزند 
خود ادامه مي دهد، اما همسایه قدرتمند این کشور یعني هند را فراموش 

کرده اند.  کارشناسان در این خصوص اتفاق نظر دارند که سرعت توسعه 
آسیاي جنوبي از آسیاي شرقي بیشتر است و سال آینده سرعت رشد 
اقتصادي هند مي تواند از چین بیشتر شود. به نوشته تحلیلگر روزنامه، 
جمعیت چین و هند روي هم ۴0 درصد جمعیت ۵/۶ میلیارد نفري جهان 
است و هر دو کشور نه تنها اقتصاد در حال رشدي دارند بلکه دو کشور 
در حال توسعه هستند که با وجود کاهش محصول ناخالص ملي در بیشتر 

کشورهاي جهان توسعه آنها ادامه دارد.

پايان بي نتیجه نشست هاي صندوق 
بین المللي پول

شبکه تلویزیوني الجزیره، در گزارشي درباره پایان نشست هاي صندوق 
درباره  توافق  بدون  ترکیه،  استانبول  در  جهاني  بانک  و  پول  بین المللي 
میزان  درباره  ثروتمند  کشورهاي  گفت:  اعضا  راي  تغییر سازوکار حق 
در  به کشورهاي  بیشتر  نقش  دادن  منظور  به  این کشورها  نفوذ  کاهش 
حال توسعه به توافق نرسیدند. گزارشگر الجزیره افزود: در پیتسبورگ، 
صندوق  بر  عادالنه تري  سازوکار  که  شدند  متعهد  بزرگ  کشورهاي 
بین المللي پول حاکم شود، اما در استانبول همه این تعهدات بر باد رفت. 
کشورهاي ثروتمند بر حفظ نفوذ و تسلط خود بر صندوق بین المللي پول 
دست  به  براي  توسعه،  حال  در  کشورهاي  خواسته هاي  و  کردند  تاکید 
آوردن حق راي بیشتر را رد کردند. هر چند که پس از بحران اقتصادي 
در  هند  و  چین  مانند  توسعه  حال  در  اقتصادهاي  نقش  جهان،  در  اخیر 
اقتصاد جهاني افزایش یافت. اقتصادهاي نوظهور مانند چین و برزیل ادامه 
گیري  راي  نظام  تعدیل  به  را  پول  بین المللي  صندوق  به  خود  کمک هاي 
مشروط کردند و کشورهاي پیشرفته بویژه کشورهاي اروپایي هم تهدید 
کردند در صورت کاهش درصد حق راي آنها، سهم خود در منابع مالي 
این صندوق را کاهش خواهند داد. نهادهاي مدني مانند سازمان آکسفام 

موضع کشورهاي بزرگ در این مورد را شرم آور توصیف کرد. 

برزيل در خروج از بحران
 سبقت گرفت

برزیل نخستین کشور  کرد:  پیش بیني  پول  بین المللي  فرانس ۲۴: صندوق 
گروه ۲0 خواهد بود که با رشد اقتصادي مواجه مي شود. بر اساس این 
برآوردها برزیل سریع تر از کشورهاي همسایه خود از پیامدهاي بحران 
اقتصادي جهاني خارج مي شود. عالوه بر آن میزان تولید ناخالص داخلي 
برزیل براي هشتمین ماه پیاپي افزایش یافت و ۲۴0 هزار فرصت شغلي 
نیز ایجاد شده که این باالترین رقم مرتبط با کارآفریني در برزیل در ۱۷ 

سال اخیر است. 
تحلیلگران خاطرنشان مي کنند میزان بیکاري حدود ۸ درصد ثابت مانده 
است. این رقم در منطقه آمریکاي التین و کارائیب یکي از بهترین ارقام 
بیکاري به شمار مي رود. تنها در بخش ساخت و ساز در برزیل بیش از ۲ 

میلیون و ۲00 هزار نفر اشتغال دارند. 

کاهش 35 درصدي حجم مبادالت 
تجاري ايران و چین  

 
 

رئیس اتاق بازرگاني مشترك ایران و چین از کاهش ۳۵ درصدي حجم 
اسداهلل  داد.  خبر  میالدي  جاري  سال  در  چین  و  ایران  تجاري  مبادالت 
عسگراوالدي در سمینار همکاري هاي اقتصادي ایران و چین در هتل الله 
تهران گفت؛ مبادالت ایران و چین در سال جاري میالدي به ۱۵ میلیارد 
دالر رسیده است، این درحالي است که این رقم در سال ۲00۸ میالدي، 
تبادالتي  اگر  او گفت؛  معادل ۲۹ میلیارد و ۸00 میلیون دالر بوده است. 
که به صورت غیرمستقیم از طریق امارات و پاکستان صورت گرفته را 
محاسبه کنیم، مي توانیم اعالم کنیم سال ۲00۸ چین بزرگ ترین شریک 
تجاري ما بوده است. او با اشاره به بحران جهاني و تحمیل آن به کشور 
دو  تجاري  مبادالت  در  را  تاثیر خود  مالي جهاني  بحران  کرد؛  اظهار  ما 
کشور گذاشته است، به طوري که در شش ماهه اول سال ۲00۹ با کاهش 

مبادالت مواجه بودیم.  

گاز ايران براي اروپا مهم است  
 
 

تا حدودي  اگرچه  ایران  بدون حضور  نابوکو  لوله  گاز خط  تامین  آینده 
نامبهم است، اما آنچه مسلم است اینکه، کشورهاي شرکت کننده در این 
و  دادند  قرار  ایران  عدم حضور  مبناي  بر  را  خود  ریزي  برنامه  پروژه 
معتقدند تا مسائل سیاسي ایران حل نشود ایران جایگاهي در این خط لوله 
نخواهد داشت. صدر اعظم سابق آلمان که در نشست انرژي اوراسیا در 
آستانه پایتخت قزاقستان سخنراني مي کرد، با اشاره به اینکه در صورت 
لزوم باید فشارها علیه ایران صورت گیرد، افزود؛ نابوکو پروژه یي مهم 
اروپا مهم  نیز براي  ایران  با گاز  لوله  این خط  اروپاست. پر شدن  براي 
است و در صورت تحقق آن، اروپا مشکل تامین گاز نخواهد داشت. اما 
براي مقابله با مساله سیاسي ایران اتحادیه اروپا باید وارد عمل شود و 
در صورت لزوم باید فشارهایي علیه ایران اعمال کند. شرودر با اشاره به 
اینکه گاز الزم براي پر کردن خطوط لوله شمال و جنوب وجود دارد، بر 

احتیاج اروپا به گاز طبیعي جایگزین تاکید کرد.  
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30نما

انگلیسى ها 
»لیست سیاه« 
خود را روی 
پرده سینما 

مى برند
سیاه«  »لیست  قصه  هم  انگلستان  سینمای 
پرده  روی  را  خود  انگلیسی  لیست(  )بلک 

سینما به تصویر می کشد. 
باشی«  لچر، خوش  »آنتونی  نام  با  فیلم  این 
اسمیت«  فیلد  »جیم  می رود.  دوربین  جلوی 
است،  شده  انتخاب  فیلم  کارگردانی  برای 
از »جرج کی«  فیلم نامه ای  بر اساس  آنرا  که 
می سازد. شرکت فیلم سازی انگلیسی »رودی 
فیلمز« که سال گذشته درام تاریخی افشاگرانه 
»دختر دیگر بولینی« را با بازی »اریک بانا« 
روی پرده سینما داشت، تهیه کننده »آنتونی 

بلچر، خوش باشی« است. 
کمدی  هوایی  و  حال  شرکت  این  تازه  فیلم 
درام دارد و قصه اش درباره مرد بدشانسی 
نشده،  پیش بینی  اتفاقی  اثر  بر  که  است 
را  فیلم  اصلی  نقش  می کند.  تغییر  آینده اش 

»جیمز کوردن« بازی می کند. 
پس زمینه حوادث فیلم، یک رسوایی انگلیسی 
است که چندین سال قبل در صنعت سینمای 
بعدها  که  رسوایی  این  داد.  رخ  بریتانیا 

انگلستان  سینمای  صنعت  اهالی  جانب  از 
از  تعدادی  تالش  به  مربوط  شد  محکوم 
تهیه کنندگان برای پاك کردن فضای سینمای 
کشور از نیروهای مترقی و آزاداندیش بود. 
رسانه های داخلی این کشور از این رسوایی 
به  که  بردند  اسم  لیست«  »بریت  عنوان  با 

معنی »لیست بریتانیایی« است. 
هم زمان با وقوع این اتفاق، نیروهای مترقی 
انگلیسی از این حرکت ارتجاعی با نام »لیست 

سیاه انگلیسی« یاد کردند. 
این  باشی«  بلچر، خوش  »آنتونی  سازندگان 
شایعه که فیلم شان شبیه »شب بخیر و خوش 
را  بود  کلونی« خواهد  باشی« ساخته »جرج 

رد کرده اند. 
جایزه  چندین  دریافت  نامزد  که  فیلم  این 
و  کارتیسم  مک  دوران  قصه  شد،  اسکار 
پنجاه میالدی آمریکا را  فهرست سیاه، دهه 

تعریف می کند. 
عنوان  به  آن  از  مورخان  که  دوران  این  در 
آمریکا  تاریخ  و  سینما  تاریک  دوران 
از  که  کارتی  مک  سناتور  می برند،  اسم 
بهانه  به  بود،  کشور  تندروی  سیاستمداری 
حضور کمونیست ها در هالیوود، جنگی تمام 
اندیش سینمای  آزاد  نیروهای  علیه  بر  عیار 

آمریکا آغاز کرد. 
روبرو  کار  ممنوعیت  با  زیادی  هنرمندان 
به  را  آمریکا  آن ها،  از  بسیاری  و  شدند 
مک  سناتور  کردند.  ترك  اروپا  مقصد 
کارتی فهرستی تهیه کرد که خیلی زود لقب 
کسانی  گرفت.  را  لیست(  )بلک  سیاه  لیست 
اجازه  بود،  فهرست  این  در  نامشان  که 
کمپانی های  و  نداشتند  هنری  فعالیت  و  کار 
به  دعوت  آن ها  از  نمی توانستند  فیلم سازی 

همکاری کنند. 

تقدير ازکرک داگالس در جوايز بفتا

کرك داگالس، بازیگر سالخورده و مشهور سینمای کالسیک، در جریان مراسم جایزه بفتای آکادمی 
فیلم و سینمای بریتانیا مورد تقدیر قرار می گیرد.

اسکرین دیلی اعالم کرد: در این مراسم که پنجم نوامبر برگزارمی شود از کالین فرث بازیگر نامزد 
جایزه اسکار نیز با اهدای جایزه فعالیت های بشردوستانه تجلیل می شود. فرث مدتی پیش برای ایفای 

نقش در فیلم سینمایی "مرد مجرد" جایزه بهترین بازیگر جشنواره ونیز را دریافت کرده بود.
جایزه ویژه جان شله زینگر که به کیفیت برتر هنری در کارگردانی اهدا می شود، امسال به دنی بویل 
فیلمساز پیشروی انگلیسی تعلق خواهد گرفت. بویل پارسال با "میلیونر زاغه نشین" جوایز اسکار را 
درو کرده بود. رابرت دنیرو هم جایزه ویژه استنلی کوبریک را برای دستاوردهای هنری به خود 

اختصاص داده و جایزه بهترین بازیگرسال بریتانیا به امیلی بالنت اهدا می شود.
پیتر موریس رئیس آکادمی فیلم و سینمای بریتانیا علت اهدای جایزه به کرك داگالس را نقش آفرینی های 
برجسته و تبدیل شدن به یک شمایل اسطوره وار در جهان سینما بیان کرده است. موریس افزود: 
کارنامه بازیگری داگالس بی نظیر است و خارج از جهان سینما نیز با کتاب ها و فعالیت های خیریه، 

قلب مردم دنیا را تسخیر کرده است. 

شروع مجدد پروژه بیزنس  و کاريابى
 در کانون ايرانیان لندن

www.iraniancc.com
بخش بیزنس کانون ایرانیان لندن  خدمات زیر را کماکان در 

اختیارایرانیانی قرار میدهد که مایل به شروع کار آزاد در انگلستان هستند: 
ٔراهنمایی حضوری برای اخذ کمک مالی و وام بدون بهره  جهت شروع کار آزاد.

)Business Plan(  ٔکمک در تهیه کردن طرح کار
)  قبل از آنکه کار خود را بطور عملی شروع کنید(.

ٔ آشنا کردن افراد به راههای قانونی و سیستم مالیاتی کشوربرای شروع و  توسعه 
کارقانونی.

ٔ مشاوره در امور بازاریابی.
ٔ تشکیل دوره های آموزشی کوتاه مدت و سمینارهای یکروزه برای نشان دادن راههای 

عملی شروع شغل آزاد.
ٔ راهنمایی جهت توسعه کار آزاد و .....

ٔ کالس ویژه جهت آموزش چگونگی کار آزاد. در این کالس به شما آموزش داده میشود که 
بتوانید اولین و اساسی ترین قدمها را برای شروع  کار بردارید.

ٔ و دیگر کمکهای ضروری....

این خدمات بطور توسط کانون در اختیار ایرانیان ، بخصوص پناهندگان قرار می 
گیرد وهمه افراد بیکار میتوانند از این امکانات استفاده نمایند بدون اینکه بیمه های 

اجتمایی از قبیلJob seekers allowance آنان قطع گردد.
در ضمن امکانات ویژه ای  برای زنان ، افراد  زیرسی سا ل  و نیز باالی پنجاه سا 

ل  که در صدد شروع کار آزاد هستند قرار دارد. در زمینه های فوق ، ضمن  مال 
قاتهای حضوری درمحل کانون ایرانیان لندن میتوانیم اطالعات بیشتری در اختیار 

شما بگذاریم.

سیما آزاد – مشاور امور بیزنس 

Iranian Community Centre, 266 Holloway Road, London N7 6NE :مکان

زمان:  روزهای دوشنبه و چهارشنبه  - مالقات حضوری  با وقت قبلی
ای میل:sima@iraniancc.com   تلفن:  02077000477 

دولت سوئیس درخواست آزادی »رومن 
پوالنسکى« را نپذيرفت

   مقامات دولت سوئیس با درخواست آزادی »رومن پوالنسکی«، کارگردان سرشناس لهستانی از زندان 
مخالفت کردند. »رومن پوالنسکی«، کارگردان برنده ی نخل طال و جایزه اسکار هفته گذشته برای حضور 
در جشنواره فیلم زوریخ به سوئیس سفر کرده بود که پرونده ی سوء استفاده جنسی او در سال ۱۹۷۸ 
موجب بازداشت وی شد. هفته گذشته مقامات دولت سوئیس درخواست آزادی »پوالنسکی« را نپذیرفتند 
و حتی به دادگاه این کشور که پرونده او در آنجا جریان دارد،  اعالم کردند که با هرگونه درخواست 
آزادی این کارگردان مخالفت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر فدرال وزارت دادگستری سوئیس 
دراین باره اعالم کرد: »هنوز این خطر وجود دارد که پوالنسکی بعد از آزادی، متواری شود و آزادی وی 

با قید ضمانت نیز تضمین کننده بازگشت او به پرونده استردادش به آمریکا نخواهد بود.« 
دولت های  آنکه  از  پس  داشت.  جهانی  سطح  در  وسیعی  بازتاب  »پیانیست«  خالق  کارگردان  بازداشت 
فرانسه و لهستان بازداشت »پوالنسکی« را محکوم کردند، »تیری فرمائو«، رییس جشنواره  فیلم کن از 

تمام فیلم سازان فرانسوی خواست برای حل مشکل به وجود آمده کمک کنند. 
استرداد  مانع  تا  کرد  خواهند  مذاکره  هالیوود  در  خود  باهمتایان  کرده اند  اعالم  فرانسوی  فیلم سازان 
»پوالنسکی« به آمریکا شوند که درغیر این صورت، حبس احتمالی به مدت ۵0 سال انتظار وی را خواهد 

کشید 
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شهبازي و مکري در »پوسان«  
 

 فیلم سینمایي »عیار ۱۴« ساخته پرویز شهبازي در فستیوال فیلم » پوسان« به نمایش درمي آید. این سومین حضور شهبازي 
در این فستیوال است که همه ساله و در ماه اکتبر در شهر بوسان واقع در جنوب کشور کره جنوبي برگزار مي شود. در 
سال ۲00۳ شهبازي جایزه منتقدان جهاني )فیپرشي( را براي فیلم »نفس عمیق« از این فستیوال دریافت کرده است. همچنین در 
سال ۲00۶ شهبازي با فیلمنامه »پاسخ به نامه ها« در بخش PPP این فستیوال شرکت داشته است. »عیار ۱۴« روز یکشنبه ۱۹ 
مهرماه )۱۱ اکتبر( در فستیوال پوسان به نمایش گذاشته مي شود و پرویز شهبازي کارگردان فیلم در جلسه پرسش و پاسخ با 
تماشاگران شرکت خواهد کرد. »عیار ۱۴ « در فستیوال پوسان بنا به درخواست رسمي EFP زیر چتر سینماي اروپا بازاریابي 
خواهد شد. محمدرضا فروتن، کامبیز دیرباز، پوریا پورسرخ، مینا ساداتي، مهشید افشار زاده و بهرنگ علوي بازیگران اصلي 
»عیار ۱۴« هستند که اولین بار در جشنواره بیست وهفتم فیلم فجر به نمایش گذاشته شد و جایزه ویژه هیات داوران را از این 
جشنواره دریافت کرد. از سوي دیگر فیلم سینمایي »اشکان، انگشتر متبرك و چند داستان دیگر« به کارگرداني شهرام مکري 
هم در بخش پنجره یي رو به سینماي آسیاي چهاردهمین جشنواره بین المللي فیلم پوسان روي پرده مي رود. به گزارش مهر 
این فیلم که نخستین تجربه سینمایي مکري است پس از نمایش در جشنواره پوسان، در جشنواره بین المللي فیلم سائوپائولو 
که از اول تا چهارم آبان ماه در برزیل برگزار مي شود، روي پرده مي رود. این فیلم در سومین حضور بین المللي خود در 
پانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم مومباي به نمایش درمي آید. جشنواره فیلم مومباي از هفت تا ۱۴ آبان ماه در کشور هند 
برگزار مي شود. »اشکان، انگشتر متبرك و چند داستان دیگر« به تهیه کنندگي مهدي کریمي که در جشنواره بیست وهفتم فیلم 
فجر روي پرده رفت هنوز اکران عمومي نشده است. چهاردهمین جشنواره بین المللي فیلم پوسان از ۱۶ تا ۲۴ مهرماه برگزار 
مي شود. حضور دیگر ایراني ها در جشنواره هاي خارجي به فیلم کوتاه »یک روز پردرد« به کارگرداني ستار چمني گل بازمي 
گردد. این فیلم به عنوان تنها نماینده سینماي ایران، در بخش مستند فیلم هاي مستقل جشنواره »گرندآف« کاندیداي دریافت 
جایزه شده است. »یک روز پردرد« به کارگرداني ستار چمني گل به عنوان تنها نماینده سینماي ایران، در بخش مستند سومین 
دوره جوایز فیلم هاي مستقل جشنواره »گرندآف« لهستان براي دریافت جایزه کاندیدا شده است. از میان ۷00 فیلم راه یافته به 
بخش مستند فیلم هاي مستقل جشنواره »گرندآف« از فیلمسازان سراسر دنیا، این فیلم کوتاه ایراني به همراه چهار فیلم دیگر 
از کشورهاي روسیه، لهستان، برزیل و اوکراین انتخاب شده اند و براي دریافت جایزه با هم به رقابت خواهند پرداخت. فیلم 
کوتاه مستند »یک روز پردرد« در مورد پیرمردي است که در یکي از روستاهاي کردستان ایران با استفاده از جراحي سنتي 
به درمان مردم مي پردازد و شکستگي هاي بدن آنها را درمان مي کند. این فیلم مستندگوشه هایي از زندگي و کار این پیرمرد 
را براي مخاطب بازگو مي کند. بخش مستند سومین دوره جوایز فیلم هاي مستقل جشنواره »گرندآف« در روزهاي ۲۸ تا ۳0 

آبان ماه امسال )۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲00۹( در شهر ورشو کشور لهستان برگزار مي شود. 

30نما

کیارستمي رئیس هیات داوران دو جشنواره بین المللي 
 

فیلمسازان ايراني در 
جشنواره هاي خارجي 

 
 این روزها جشنواره هاي سینمایي در کشورهاي 
مختلف میزبان ایرانیاني هستند که یا در مقام داور 
یا به عنوان فیلمساز در آنها حضور داشته اند. یکي 
جشنواره  در  که  ایراني  سرشناس  فیلمسازان  از 
هاي خارجي حضور دارد عباس کیارستمي است. 
داوران  هیات  ریاست  پذیرفتن  از  پس  روز  یک  او 
هیات  رئیس  عنوان  به  دیروز  مراکش  جشنواره 
شد.  انتخاب  خاورمیانه  فیلم  جشنواره  داوران 
فیلم خاورمیانه  کنندگان سومین جشنواره  برگزار 
که در ابوظبي امارات برگزار مي شود، روز یکشنبه 
اسامي داوران این رویداد سینمایي را در بخش هاي 
مقامات جشنواره  اعالم  اعالم کردند. طبق  مختلف 
عباس کیارستمي کارگردان ایراني برنده نخل طالي 
کن ریاست بخش رقابتي فیلم هاي بلند داستاني را 
بر عهده خواهد داشت. کیارستمي در حالي ریاست 
هیات داوران جشنواره فیلم خاورمیانه را بر عهده 
خواهد داشت که روز شنبه از سوي برگزارکنندگان 
داوران  هیات  رئیس  مراکش  فیلم  نهمین جشنواره 
به  که  کیارستمي  بود.  شده  اعالم  جشنواره  این 
نام  با  خود  بلند  فیلم  جدیدترین  ساخت  تازگي 
»ژولیت  آفریني  نقش  با  اصل«  برابر  »رونوشت 
بینوش« را در ایتالیا به پایان رسانده است، با فیلم 
»شیرین« در جوایز سینمایي »آسیا پاسیفیک« سال 
در  زودي  به  فیلم  همین  با  و  دارد  شرکت   ۲00۹
یافت.  بانکوك حضور خواهد  المللي  بین  جشنواره 
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین دیلي جیمز النگ 
بخش  داوران  هیات  رئیس  معروف  مستندساز  لي 
آثار مستند بلند خواهد بود و »یوسري نصراهلل« نیز 
به عنوان رئیس هیات داوران بخش فیلم هاي کوتاه 
جشنواره خاورمیانه انتخاب شد. سومین جشنواره 
فیلم خاورمیانه طي روزهاي دهم تا نوزدهم اکتبر 
در ابوظبي برگزار خواهد شد و فیلم »درباره الي...« 
ساخته اصغر فرهادي نماینده سینماي ایران در این 

جشنواره خواهد بود. 

»ستاره افغان« نماينده انگلستان 
در اسکار 2010 معرفى شد

در  انگلستان  سینمای  نماینده ی  به عنوان  افغان«  »ستاره  فیلم 

اسکار ۲0۱0 معرفی شد. 
آکادمی فیلم و تلویزیون انگلستان پنج روز پس از پایان مهلت 
تعیین شده ازسوی آکادمی اسکار اعالم کرد، فیلم »ستاره افغان« 
ساخته  »هاوانا مارکینگ« را برای حضور در بخش بهترین فیلم 
کرده  معرفی  اسکار  جوایز  دوره  هشتادودومین  غیرانگلیسی 

است. 
انتخاب این فیلم محصول مشترك افغانستان–انگلیس پس از آن 
به  را  اجازه  این  قوانین،   تغییر  با  اسکار  آکادمی  که  ممکن شد 
کشورها داده است تا زبان فیلم معرفی شده لزوما زبان رسمی 

آن ها نباشد. 
افغان« در جشنواره ساندنس  فیلم »ستاره  به گزارش ورایتی، 
بهترین  جایزه  و  تماشاگران  ویژه  جایزه  دریافت  به  موفق 

کارگردانی شده بود. 
فیلم  بهترین  بخش  به  را  خود  نامزدهای  کشور   ۶۳ امسال 
غیرانگلیسی اسکار ۲0۱0 معرفی کرده اند که »ربان سفید«، برنده 
نخل طالی کن، »سامسون و دلیال«، برنده دوربین طالی کن و 
»باریا« ساخته »جوزپه تورناتوره« از معروف ترین آنها هستند. 
دوم  روز  اسکار  جوایز  دوره  هشتاد ودومین  نهایی  نامزدهای 
فوریه اعالم خواهند شد و مراسم اعطای جوایز نیز روز هفتم 

مارس برگزار می شود. 
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VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند
Registration fee for the first year £100                  

 07768282448

رونق بنگاه هاي اجاره دوست و فامیل در ژاپن 
 

کرايه عواطف انساني 
 

مینا شرفي

کرایه کردن دوست، حیوان و حتي فامیل شاید مساله یي بسیار 
عجیب به نظر برسد اما براي ژاپني ها دوست و فامیل کرایه یي 

چندان با دوست و فامیل واقعي فرقي ندارد. آنها با پرداخت مبلغي 
مي توانند دوست یا فامیلي داشته باشند و از لحظاتي که در کنار 
آنها سپري مي کنند لذت ببرند. این در حالي است که این مساله 

بازار کاري را هم براي عده یي فراهم کرده است.

چندي پیش بود که وزارت امور اجتماعي ژاپن طي آمار ساالنه 
این سازمان  به گزارش  از مساله یي جالب برداشت.  خود پرده 
اجاره دوست در ژاپن به شدت افزایش یافته است. تنهایي و انزوا 
یکي از بزرگ ترین مشکالت موجود در ژاپن است که گریبانگیر 
اکثر مردم این کشور پرجمعیت شده است، اما ژاپني ها این مساله 
اجاره  تدابیر خاص نظیر  اندیشیدن  با  اند و  پذیرفته  با غرور  را 
از میان  تا حدودي  را  انزوا  این  براي خودشان  فامیل  دوست و 
به  اند؛  پر کرده  براي خود  را  این مساله  اند و جاي خالي  برده 
اند که پول  این عقیده  بر  بادامي  افراد چشم  این  اکثر  طوري که 
مي تواند جایگزین دوست شود. یکي از آژانس هاي خصوصي 
در زمینه اجاره دوست و دوست یابي در این باره گفت؛ بسیاري 
از مردم ژاپن به علت آنکه اکثر اوقات خود را در محل کار مي 
گذرانند و تقریبًا قادر نیستند، دوستان مناسبي براي خود بیابند، 
به موسسات دوست یابي نظیر همین موسسه مراجعه مي کنند و 
با دادن اطالعات مورد نیاز در مورد فرد مورد نظر، دوست خود 
را از ما طلب کرده و اجاره مي کنند. عالوه بر چنین موسساتي 
برخي از سایت هاي اینترنتي هم در ژاپن در زمینه اجاره دادن 
دوست البته در ازاي دریافت مبلغي فعالیت مي کنند. در این میان 
به  که  دارند  نیز وجود  اینترنتي  مختلف  هاي  و سایت  ها  رایانه 
جاي پدر و مادر براي کودکان نقش ایفا کرده و در انجام تکالیف 

مدرسه به آنها کمک مي کنند. 
قوم  یا  فامیل  آنکه  براي  حتي  نیز  افراد  از  برخي  این،  بر  عالوه 
اجاره  هاي  بنگاه  یا  اینترنتي  هاي  سایت  در  ندارند،  خویشي  و 
فامیل  داشتن  از  تا  کنند  اجاره مي  براي خودشان  اقوامي  افراد، 
براي لحظاتي لذت ببرند یا بتوانند با فامیل هاي کرایه یي در جمع 
دوستان خودي نشان بدهند. ریوچي ایچیکارا یکي از افرادي است 
که نقش دوست یا فامیل کرایه یي را بازي و از این راه زندگي 
اش را تامین مي کند. ریوچي ایچیکارا که ساقدوش بود، در کنار 
عروس و داماد ایستاد، صدایش را صاف کرد و شروع به صحبت 
کرد. او در مورد عروس و داماد و مراسم عروسي صحبت کرد 
اما یک نکته اساسي در خالل صحبت هاي او مورد اشاره قرار 
شناخت  از  بیشتر  داماد  و  عروس  از  او  شناخت  میزان  نگرفت؛ 

خدمتکاراني که در مراسم جشن حضور داشتند، نبود، 
مراسم،  پایان  تا  شدند  مراسم  وارد  مهمانان  که  یي  لحظه  از 
ایچیکارا در اکثر لحظات سرپا بود و با لبخند با مهمانان صحبت 
و سعي مي کرد به آنها خوش بگذرد. او متخصص این کار است. 
که  کند  مي  کار  شرکتي  در  مرد  این  اوست،  شغل  این  واقع  در 
دوست، فامیل، یا ساقدوش قالبي اجاره مي دهند تا در مراسمي 
مثل عروسي یا تشییع جنازه حاضر شوند. ایچیکارا یک روز قبل 

از حضور در مراسم عروسي، نقش عموي یک پسربچه ۱۲ ساله 
آنها  را در مراسم جشن ساالنه مدرسه  و خواهر ۱0 ساله اش 
بازي کرده بود و در مسابقاتي که آن پسر در آن شرکت کرده 
بود به عنوان تماشاگر حاضر شده و او را تشویق کرده بود. او 
از این مسابقه با دوربین ویدئو فیلم گرفت و حتي در مسابقه یي 
که مسووالن مدرسه میان والدین دانش آموزان ترتیب دادند هم 
شرکت کرد. زماني که از او پرسیده مي شد چه نسبتي با کودکان 
دارد مي گفت عموي آنهاست اما از صحبت کردن بیشتر در این 
موسسه  در  پیش  سال  سه  ایچیکارا  ورزید.  مي  اجتناب  مورد 
استخدام شد.  کنیم(  تشویق  را  )مي خواهیم شما  تاي  هاگماشي 

مي  اما  کند  مي  کار  هم  سازي  بازي  اسباب  شرکت  یک  در  او 
گوید کار کردن در این شرکت )اجاره اعضاي خانواده یا دوستان 
قالبي( را بیشتر از آن کار دوست دارد و با عالقه در محل هاي 
 ۳0 از  یکي  ساله   ۴۴ مرد  این  شود.  مي  حاضر  خود  ماموریت 
نفري است که در استخدام شرکت هستند. تخصص همه آنها جا 
براي  پدر  نقش  ایفاي  مثاًل  است،  دیگر  افراد  نقش  در  خود  زدن 
پسري که در مدرسه به مشکل برخورده است، یا پدر دختري که 
دوستانش را به مهماني فارغ التحصیلي خود دعوت کرده است. 
طي هشت سال گذشته تعداد آژانس هاي »اجاره دوست« در ژاپن 
این موسسات  ایجنت« مشهورترین  »آفیس  برابر شده است.  دو 
در حال حاضر هزار نفر کارمند دارد. ایچیکارا براي حضور در 
مهماني هاي رسمي شام ۱۵ هزار ین )۱۵0 دالر( دریافت مي کند 
اما اگر قرار شود در این مراسم صحبت کند یا آواز بخواند میزان 
دستمزدش افزایش پیدا مي کند. او قبل از حضور در این مراسم 
براي پاسخگویي به تمام سواالت احتمالي، پاسخ آماده مي کند. 
او مي گوید؛ »طي این سه سال و نیم فقط یک بار لو رفت من آن 

کسي که ادعا مي کنم نیستم.«
این در حالي است که در ژاپن کرایه حیوانات خانگي هم بسیار 
باب شده و تعداد مراکزي که حیوان کرایه مي دهند از ۱۷ مرکز 
در سال ۲000 به ۱۳۴ مرکز در سال جاري رسیده است. عالقه 
ژاپني ها به ۲۳ میلیون سگ و گربه این کشور باعث شده صنعتي 
جدید در ارتباط با حیوانات کرایه یي ایجاد و وسایل و مواردي 
از پوشک حیوانات گرفته تا طب سوزني سگ ها و ماساژ آنها به 
بازار عرضه شود. اما نبود فضاي کافي و وجود مقررات سخت 
در زمینه نگهداري از حیوانات در داخل آپارتمان ها باعث شده 
خود  نزد  یي  کرایه  صورت  به  را  حیوانات  شوند  مجبور  مردم 
نگه دارند. از سگ و گربه گرفته تا خرگوش و پرندگان همه نوع 
شود.  مي  پیدا  کشور  این  حیوانات  کرایه  بازارهاي  در  حیواني 
افراد این حیوانات را براي یک ساعت و بعضي دیگر  از  بعضي 
براي چند هفته کرایه مي کنند. کرایه سگ در ژاپن ساعتي ۳0/۶ 
آن  کرایه  بازار  و  است  پرطرفدار  بسیار  حیوان  این  است.  پوند 
بسیار داغ است. در باغ وحش توکیو بیش از ۳00 حیوان از جمله 
سگ، پرنده، خرگوش و الك پشت که حیوانات پرطرفدار ژاپني ها 
اند. میامي کیتامورا مدیر کرایه  هستند براي کرایه گذاشته شده 
این حیوانات مي گوید؛ »ژاپني ها خیلي سخت کار مي کنند و کرایه 
موش  کنند.  تنهایي  احساس  کمتر  آنها  شود  مي  باعث  حیوانات 
خرما از آن دسته حیواناتي است که مردم ترجیح مي دهند قبل از 
خرید یکي از آنها را اول کرایه کنند. حتي مردي یک بار یک میمون 
را کرایه کرد.« به عقیده کارشناسان اجتماعي، اگر چنین روندي 
در کشور ژاپن ادامه یابد، امکان اینکه این کشور جزیره یي تا چند 
سال آینده دچار بحران شخصیتي، خانوادگي و بروز بحران هاي 

روحي و رواني شود، بسیار زیاد است.

منبع؛ تایمز
 

جوايز نوبل تحقیقات 
خنده دار اعطا شد  

 
در  دارد همه ساله  نام   Ig Nobel که  تحقیقات غیرمحتمل  نوبل  جایزه 
هیات  شود.  مي  اعطا  دنیا  علمي  تحقیقات  ترین  دار  خنده  به  اکتبر  ماه 
داوران جایزه آي جي نوبل از جدي ترین دانشمندان تشکیل شده است 
اما این کمیته، تحقیقاتي را انتخاب مي کند که از نظر علمي بسیار خنده 
دار و غیرمحتمل به نظر مي رسند. براساس گزارش لس آنجلس تایمز، 
جوایز این دوره از »آي جي نوبل« در رشته هاي مختلف علمي به شرح 

زیر است. 
از دانشگاه  پیتر رالینسون  این جایزه به کاترین داگالس و  دامپزشکي؛ 
اسم  که  گاوهایي  دادند  نشان  محققان  این  شد.  اعطا  انگلیس  نیوکاسل 

دارند نسبت به گاوهاي بي نام شیر بیشتري تولید مي کنند.
صلح؛ استفان بالیگر، استفن راس، الرس اوسترلیگ، مایکل تالي و بیت 
نئوبوئل از دانشگاه برن برندگان این جایزه هستند. این دانشمندان نشان 
دادند ضربه زدن به سر با یک بطري خالي نوشابه بهتر نتیجه مي دهد 

تا بطري پر. 
پزشکي؛ این جایزه به فونیاکي تاگوچي، سانگ گوفو و شانگ کوانگلي 
از دانشگاه کیتاساتو در ژاپن اعطا شد. این محققان نشان دادند باکتري 
هاي استخراج شده از فضوالت پانداي غول پیکر مي توانند ۹0 درصد از 

میزان زباله هاي بیولوژیکي خانگي را کاهش دهند. 
اقتصاد؛ به مدیران ارشد و کارمندان چهار بانک ایسلندي اعطا شد. این 
بانک  یک  به  به سرعت  تواند  بانک کوچک مي  یک  دادند  نشان  مدیران 
عظیم تبدیل و دوباره کوچک شود. این اتفاق مي تواند در داخل اقتصاد 

ملي رخ دهد. 
سیناتي  سین  دانشگاه  از  وایتکام  کاترین  به  متعلق  جایزه  این  فیزیک؛ 
قانوني را براي  این محققان  از دانشگاه هاروارد است.  لیبرمن  و دانیل 
پایاني  هاي  ماه  در  که  زناني  چرا  که  کردند  پیدا  مساله  این  توضیح 

بارداري به سر مي برند از پشت به روي زمین نمي افتند.
ریاضي؛ این جایزه به گیدئون گونو رئیس بانک ملي زیمبابوه اعطا شد. 
این رئیس بانک در پي شتاب تورم شدید در این کشور براي مشتریان 
بانک خود دفترچه راهنمایي تهیه کرد که در آن تمام پول هاي کشور از 

یک سنت تا ۱00 هزار میلیارد دالر زیمبابوه نشان داده شده بود.  

واکنش ماهي مرده به 
تصاوير انسان ها  

 
از مشاهده واکنش یک ماهي  پژوهش علمي  ان در یک  دانشمند   
مرده نسبت به تصاویر آدم ها حیرت زده شدند. این ماهي آزاد 
مرده پس از این اتفاق به یک چهره شناس علمي تبدیل شده است. 
دانشمند ان مي گویند در نهایت شگفتي دیدند مغز این ماهي بعد از 
مرگ وقتي تصاویري از انسان ها به آن نشان داده شد، در طول 
یک اسکن مغزي واکنش الکتریکي نشان داد و روشن شد، برخي 
از وبالگ نویسان علمي گزارش دادند احتمااًل این ماهي هنوز در 
حال فکر کردن بوده یا اینکه این تحقیق شاهدي بر وجود یک روح 
اثیري است، اما محققان مي گویند این پژوهش در واقع انجام شده 
fMRI مي  تکنیک اسکن مغزي  از  اطالعات حاصل  تا نشان دهد 
تواند اندکي خطا داشته باشد و اگر به دقت تجزیه و تحلیل نشوند، 

پژوهشگران را به اشتباه بیندازد.
در حالي که عکس این ماهي روي پوسترها رفته است، برخي از 
مرده خطاب  ماهي  این  کردن  پوستر  از  گویند هدف  منتقدان مي 
نادرستي  آماري  اطالعات  که  است  محققان  از  اقلیتي  دادن  قرار 
را ارائه مي کنند تا در رقابت هاي علمي جلو بیفتند، در حالي که 

اطالعات غلط به اعتبار علم لطمه خواهد زد.  
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استخدام قاتل در هند با 
پرداخت 800 دالر 

 
دهد  مي  نشان  گرفته  صورت  تحقیقات  سي؛  بي  بي 
برخي آسیایي تبارهاي بریتانیا در خارج از این کشور 
این  هدف  تحقیقات  این  بر  بنا  کنند.  مي  استخدام  قاتل 
کاري  شرکاي  و  خانواده  افراد  کشتن  معمواًل  افراد 
مي  مرگ  دام  به  هند  قاره  در  معمواًل  قربانیان  است. 
قتل  به  که هزینه و خطر دست زدن  افتند. در کشوري 
به  شوند  مي  جنایات  این  مرتکب  که  افرادي  است،  کم 
ندرت بازداشت و محاکمه مي شوند. گروه هاي هندي و 
بریتانیایي که براي مقابله با این جنایات فعالیت مي کنند، 
سالیان  طي  جنایتکارانه  هاي  فعالیت  گونه  این  معتقدند 
متمادي باعث مرگ صدها نفر شده است. نقشه قتل افراد 
در منازلي در بریتانیا کشیده مي شود و به طور عمومي 
در ایالت پنجاب هند به اجرا درمي آید. چندي پیش یک 
زن بریتانیایي که همراه همسرش براي دیدن اقوام خود 
یي  جاده  حادثه  که  یي  حادثه  در  بود،  رفته  پنجاب  به 
توصیف شده بود، کشته شد. اما خویشاوندان این زن 

مي گویند حادثه یي در کار نبوده است. مادر این زن مي 
او  است  بهتر  و  کند  ازدواج  دوباره  خواهد  مي  بود  گفته  دخترم  به  »دامادم  گوید؛ 
را ترك کند. اما دخترم گفت حاضر است بمیرد اما او را ترك نکند.« مادر این زن 
بریتانیایي اولین فردي بود که در محل حادثه حاضر شده بود؛ »آنها دخترم را کتک 
او حادثه یي رخ داده  بیاید براي  انداخته بودند که به نظر  زده بودند و در گودالي 
است. اثري از خونریزي نبود، خودرویي نبود و ردي از تایر خودرو هم دیده نمي 
شد.« به رغم تحقیقات درازمدت پلیس هند، هنوز اتهامي به مظنونان این حادثه وارد 
نشده است. کشته شدن این زن شباهت زیادي به کشته شدن یک زن بریتانیایي دیگر 
به نام سورجیت اتوال دارد. سورجیت ۲۶ ساله و مادر دو کودك در سال ۱۹۹۸ در 
پنجاب ناپدید شد. دو سال پیش دادگاهي در بریتانیا مادرشوهر و همسر سورجیت 
را در ارتباط با برنامه ریزي قتل او گناهکار شناخت. آنها جانیاني را در هند استخدام 
کرده بودند تا سورجیت را خفه کرده و جسدش را در رودخانه یي بیندازند. جنگدیش 
سینگ برادر سورجیت اکنون از طرف خانواده دیگر قربانیان فعالیت مي کند تا از 

تکرار این گونه قتل ها جلوگیري کند. او مي گوید؛ »به نظر من پرونده سورجیت باعث 
افشا شود.  داده مي شود،  هند سفارش  از خارج  که  هایي  قتل  بار  اولین  براي  شد 
کردند  مهاجرت  بریتانیا  به  ها  پنجابي  چگونه  داد  نشان  همچنین  پرونده سورجیت 
و بعد با آگاهي از اینکه مي توانند به راحتي در پنجاب قاتل استخدام کنند اعضاي 
خانواده خود را به هند فرستادند.« اما زنان تنها قربانیان این نوع قتل ها نیستند. راجو 
کشته  زنش  توسط  است  داشته  پنجاب  به  که  در جریان سفري  برادرش  گوید  مي 
شد. او مي گوید؛ »ما معتقدیم انگیزه آنها کالهبرداري از شرکت بیمه بوده است.« اما 
سفارش قتل توسط آسیایي تبارهاي بریتانیا تا چه حد آسان 
است؟ نیالم راج خبرنگاري در هند مي گوید در این کشور 
است.  ساده  خیلي  دهد،  انجام  را  قتل  که  فردي  کردن  پیدا 
مي شود  کار  این  انجام  به  حاضر  که  »کسي  گوید؛  مي  او 
معمواًل یک دله دزد است.« در هند مي توان با پرداخت رقمي 
حدود ۸00 دالر یک قاتل استخدام کرد. در گذشته ترفند این 
افراد تیراندازي از داخل خودرو بود اما اکنون صحنه سازي 
در  خانگورا  جاسي  است.  شده  باب  یي  جاده  تصادف  یک 
شهر لودیانا زندگي مي کند و در کنار کارآفریني در دنیاي 
سیاست هند نیز فعالیت دارد. او پیش از این در لندن تجارت 
مي کرده است و اکنون نماینده حزب کنگره، حزب حاکم هند، 
در پارلمان پنجاب است. او مي گوید؛ »آنچه ما در پنجاب و 
است  مجرمانه  ارتباطي  داریم،  هند  ایاالت  از  دیگر  بسیاري 
این  دارد.  وجود  تبهکاران  و  سیاستمداران  پلیس،  میان  که 
ارتباط هندي هاي ساکن بریتانیا را تحت حفاظت خود دارد.« 
او ادعا مي کند فساد اداري در میان نیروهاي پلیس پنجاب 
مسوول رایج بودن این گونه قتل ها است. او ادعا مي کند بالغ 
بر صد هندي که در خارج از هند زندگي مي کنند در سفر به پنجاب به قتل رسیده 
اند. اما سانجیو کارال رئیس پلیس بخش جالندهار در چندیگار مرکز پنجاب مي گوید 
انکار کرد که نیروهاي او فاسد هستند. او گفت؛ »تجربه  این ارقام غلوآمیز است و 
من نشان داده است که این طور مسائل بیشتر شایعه است تا واقعیت.« به هر حال 
اند. شمار  آورده  بریتانیایي روي  مقام هاي  به  براي کمک  اکنون  قربانیان  خانواده 
کارآگاهان بریتانیایي که براي کمک به حل معماي مرگ هاي مشکوك فراخوانده مي 
شوند، رو به افزایش است. استیو آلن از فرماندهان پلیس لندن مي گوید؛ ما دانش خود 
را براي رسیدگي به این دست از پرونده ها افزایش داده ایم و براي حل آنها اعتماد 
به نفس بیشتري پیدا کرده ایم. ما شما را تعقیب و تالش مي کنیم شواهد زیادي جمع 
آوري کنیم و شما را در هر جاي دنیا که دست به جرم و جنایت زده باشید، به پاي 
میز محاکمه خواهیم کشاند. در همین حال، وزارت امور خارجه بریتانیا مي گوید از 

ناپدید شدن شش شهروند بریتانیایي در دهلي و پنجاب مطلع شده است. 

800 هزار دالر 
هزينه 

جشن تولد
  

برای  تولد  جشن  برگزاری 
 ۸00 انگلیسی  هنرمند  یک 

هزار دالر آب خورد.
برگزاری جشن تولد برای یک 
هزار   ۸00 انگلیسی  هنرمند 
دالر آب خورد. روزنامه دیلی 
اسکای نیوز  تلویزیون  و  میل 
باره نوشتند: سایمون  دراین 
کمیته  اعضای  از  یکی  کاول، 
آمریکن آیدل  برنامه  داوران 
به  بزرگی  جشن  که  است 
سالگی اش   ۵0 تولد  مناسبت 

برگزار شد.

میلیونری  توسط  جشن  این   
به نام فلیپ گرین و همسرش 
تینا برگزار شد و ۸00 هزار 
دالر هزینه شد. در این جشن 
از مشاهیر  نفر   ۴00 از  بیش 
از جمله رندی جکسون، کیلی 
میناگو، التون جان، کیت ماس، 
دونالد  و  اسپایسی  کوین 
البته  یافتند.  حضور  ترامپ 
پوال  و  کاول،  ۸۴ ساله  مادر 
کمیته  سابق  عضو  عبدول 
آمریکن آیدل  برنامه  داوران 
حضور  جشن  این  در  نیز 

یافتند.
دیلی میل/ ۵ اکتبر
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ايران هم عاشیقالر را در 
يونسکو ثبت مى کند

آنکه  از  البته پس  کنند،  ثبت  نام خود  به  را  ایرانی ها هم موسیقی عاشیقالر  قرار است 
آذربایجانی ها چند روز پیش آن را به نام خود ثبت کردند.

که  عاشیقالر  موسیقی  آذربایجان  جمهوری  شد  اعالم  که  بود  پیش  روز  چند  همین 
موسیقی فولکلور آذربایجانی هاست را به نام خود ثبت کرده و پرونده ایران برای ثبت 
بقایی  اظهارات  است.  مانده  معطل  ملل  میراث شفاهی سازمان  بخش  در  موسیقی  این 
را  پاکی  آب  نوعی  به  ماجرا  این  درباره  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس 
روی دست همه ریخت؛ بقایی درباره  این که چرا نماینده ایران هنگام ثبت شدن پرونده 
ناملموس جهانی، واکنشی  آذربایجان در فهرست میراث  »عاشیقالر« توسط جمهوری 
این ارزش را قائل شویم که آنها هم  باید برای بقیه کشورها  نشان نداده است؟ گفت: 
کشوری  هیچ  که  است  تمامیت خواهی  این  کنند.  ثبت  را  خود  فرهنگی  مباحث  یکسری 

چیزی ثبت نکند، چون فقط من باید آن را ثبت کنم.
اما انگار خوشبختانه این پرونده قرار است دوباره به جریان بیفتد و ما هم برای خودمان 
این میراث فرهنگی را به ثبت جهانی برسانیم. البته این نکته ای است که حسینعلی وکیل 
و  فرهنگی  میراث  معنوی سازمان  و  طبیعی  فرهنگی،  تاریخی،  آثار  ثبت  دفتر  مدیرکل 
گردشگری اعالم کرده است. براساس گفته های وکیل ایران می تواند موسیقی عاشیقالر 
را در فهرست میراث ناملموس یونسکو مستقل از جمهوری آذربایجان  ثبت کند چرا 
که در بخش میراث ناملموس، تأکید بر جمع آوری تفاوت هاست تا میراث متفاوت جهان 
جمع آوری شود. درباره موسیقی عاشیقالر نیز با تأکید بر تفاوت های این نوع موسیقی 
در دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، ما این پرونده را به صورت مستقل به یونسکو 

می فرستیم.
جمهوری  عراق،  کشورهای  که  می کند  اشاره  مقامی  موسیقی  به  باره  این  در  وکیل 
آذربایجان و تاجیکستان هر کدام به صورت جداگانه آن را در فهرست میراث ناملموس 
یونسکو ثبت کرده اند. او اعالم کرد که ایران هم در سال آینده، آن را برای خود در قالب 
موسیقی مقامی خراسان ثبت خواهد کرد چرا که امکان ثبت موسیقی عاشیقالر به صورت 
تهیه   برای  باره گفت:  این  اقدام جدی در  دارد و درباره  برای کشور ما وجود  مستقل 
پرونده  میراث معنوی عا شیقالر با پژوهشگاه قرارداد بسته ایم. طبق این قرار داد تا پایان 
امسال، پرونده موسیقی عاشیقالر آماده می شود و تا شهریورماه سال آینده، فرصت 
داریم تا آن را در کنار دیگر پرونده های میراث ناملموس کشور به یونسکو بفرستیم. 
در اجالس میراث ناملموس یونسکو فقط کشورهای عضو کمیته حق رأی دارند و دیگر 
کشورها فقط به عنوان اعضای کنوانسیون میراث ناملموس در اجالس حضور  می یابند. 
امسال ایران عضو کمیته نبود؛ اما در سال های ۲0۱۱ و ۲0۱۲ میالدی ایران در عضویت 
این کمیته است و دارای حق رأی می شود. به دلیل آن که ما می دانستیم خود می توانیم 
به صورت مستقل عاشیقالر را ثبت کنیم، به جمهوری آذربایجان اعتراض نکردیم؛ اما 
خود آنها از در دوستی وارد شدند و اعالم کردند که پرونده شان آماده نبوده است و با 

عجله آن را تهیه کرده و فرصت نکرده اند که این موضوع را به ایران اعالم کنند.
خبر خوش در ادامه این ماجرا اینکه خوشبختانه ردیف های موسیقی ایرانی شناسنامه دار 
تعزیه،  پهلوانی،  آیین  و  زورخانه  ای  ورزش های  معنوی  میراث  پرونده های  و  شده اند 
برای  خیمه شب بازی  و  کاشان  فرش  عشایرفارس،  فرش  خراسان،  مقامی  موسیقی 
فرستاده  یونسکو  ناملموس  میراث  فهرست  در  ثبت  و  آینده  سال  اجالس  در  بررسی 

شده اند و یونسکو وصول آنها را اعالم کرده است

فرهنگى
اجراي یکي از قطعات مشکاتیان توسط گروه شمس در امریکا 

 

يادنامه گروه شمس براي درگذشت مشکاتیان 
 

گروه »شمس« به سرپرستي کیخسرو پورناظري در تور بین المللي خود به یاد زنده یاد پرویز مشکاتیان یکي از 
این روزها در حال  که  پورناظري و گروه موسیقي »شمس«  کنند. کیخسرو  اجرا مي  را  این هنرمند  ساخته هاي 
برگزاري تور امریکایي خود به نام »براي ایران« هستند، به همین مناسبت پیامي براي درگذشت این هنرمند بزرگ 
ارسال کرده اند. در متن این پیام آمده است؛ »به ناًم زیباي زیبادوست/ رگبار حادثه، چون فراز و فرود ریزًش ماتم، 
بجاًن شنیداري، واقعه را بس جانگزاي خبر داد. شگفتا از این هول انگیز کار، که چه جاي سکوت بود و چه وقت 
خاموشي، چگونه مرگ را به خود خواند و پذیرا شد، در زماني که شعله- فریاًد هنر باید گوش جهانیان را به شنیدن 
وادارد و هنر ایران زمین، پاس و پذیرشي از سوي جهانیان فراچنگ آرد، چه جاي سکوت و خاموشي، به ویژه آن 
انگیزه شورآفریني و درد وطن خواهي؛ نه که او را مي باید پابرجا و استوار مي داشت؟ افسوس بر شرار دود شعله 
سوز درًد بزرگي که تاب و توانسوز، مستانگي را به جام زهرگیًن سوداكïش، پناهي مي جست و مفري بر غم بزرگ 
روزگار که او را بي تاب و پرشتاب- با آن اندیشه ناًب هنري- سوي خاموشي رهسپار کرد. نبوًغ خالقش او را در 
نوجواني بر قله هنر تثبیت کرد و از آن پس در اوج ، موجا موًج هنر را درمي نوردید و بزرگي از بزرگاًن نوا و ساز 
و سرود گردانید با آثاري ماندگار در ردیًف جاودانه هنرمردان این راه. دریغا که در سنیًن کمال بود و دریغا که در 
این کمال، چه ناشنیده آثار مي باید مي ساخت، اما صد افسوس که دیگر چنین گشت و آتشي از داًغ ناباورانه، بر دًل 
اهالي هنر نهاد. تا باز پس از چه زماني ماًم وطن، پرویزي دیگر براي هنر بپروراند. به آوا و آیین عزیز و خانواده 

ارجمند شجریان تسلیت مي گوییم و خود را شریک اندوهتان مي دانیم.« 

چرا باید جهاني 
شویم؟ 

ترجمه؛ تانیا تجلي

جهاني شدن فرآیندي از فعل و انفعاالت و یکپارچگي میان 
است.  مختلف  هاي  ملت  هاي  دولت  و  ها  شرکت  مردم، 
به وسیله  و  تحریک  الملل  بین  تجارت  توسط  فرآیند  این 
روي  فرآیند  این  شود.  مي  پشتیباني  اطالعات  فناوري 
اقتصادي  توسعه  سیاسي،  نظام  فرهنگ،  زیست،  محیط 
جهان  سرتاسر  در  جامعه  در  بشر  فیزیکي  تندرستي  و 
تاثیر گذاشته است، هرچند جهاني شدن جدید نیست. براي 
و  خرید  حال  در  ها  شرکت  بعدها  و  مردم  سال  هزارها 
فروش از یکدیگر در سرزمین هایي در فاصله هاي دور 
مشهور  ابریشم  جاده  طریق  از  مثال  عنوان  به  بودند، 
کرده  مي  متصل  اروپا  و  چین  به  را  مرکزي  آسیاي  که 
است. همچنین براي مثال کشورها، مردم و شرکت ها در 
کرده  گذاري  سرمایه  کشورها  دیگر  اقتصادي  تشکیالت 
اند. در حقیقت بسیاري از ویژگي هاي موج جاري جهاني 
جنگ  آغاز  قباًل  کردند  مي  جلوگیري  که  آنهایي  به  شدن 

جهاني اول را در سال ۱۹۱۴ شباهت بسیاري دارد.
شده  تحریک  سیاستي  توسط  شدن  جهاني  جاري  موج 
است.  کرده  باز  را  المللي  بین  و  بومي  اقتصاد  که  است 
طي سال ها از زمان جنگ جهاني دوم مخصوصًا طي دو 
دهه اخیر بسیاري از دولت ها نظام اقتصادي بازار آزاد 
را پذیرفته اند و به طور بسیار گسترده یي در حال افزایش 
فرصت  هزاران  کردن  خلق  و  خودشان  تولیدي  پتانسیل 

جدید براي تجارت بین الملل و سرمایه گذاري هستند.
دولت ها همچنین در مورد کاهش مرزها براي تجارت گفت 
وگو و موافقتنامه هاي بین المللي براي افزایش تجارت در 
کاالها، خدمات و سرمایه گذاري ایجاد کرده اند. به منظور 
بازارهاي  در  جدید  هاي  فرصت  مزایاي  به  یافتن  دست 
خارجي، شرکت ها کارخانه هاي خارجي ساخته و تولیدات 

و تنظیمات بازاري با شرکاي خارجي ایجاد کرده اند.

ویژگي تعریف جهاني شدن ساختار بین المللي صنعتي و 
تکنولوژي محرك اصلي دیگر جهاني  مالي است.  تجاري 
مخصوصًا  اطالعات  فناوري  در  پیشرفت  است.  شدن 

زندگي اقتصادي را به طور گسترده یي تغییر داده است.
)مصرف  اقتصادي  بازیگران  انواع  همه  اطالعات  فناوري 
کنندگان، سرمایه گذاران و تجار( ابزارهاي جدید ارزشمند 
به منظور شناسایي و دنبال کردن فرصت هاي اقتصادي 
را داده است که شامل تحلیل روش هاي اقتصادي سرتاسر 
با  همکاري  و  راحت سرمایه  و  انتقال سریع  و  نقل  دنیا، 

شرکاي دور است.
به هر حال جهاني شدن عمیقًا جدال آمیز است. مخالفان 
کشورها  به  جهاني شدن  کنند  مي  استدالل  جهاني شدن 
اقتصادي  نظر  از  دهد  مي  اجازه  شان  شهروندان  و 

استانداردهاي زندگیشان را باال ببرند و توسعه دهند.

مزاياي جهاني شدن؛

کاالها و مردم با سرعت و راحتي بیشتري جابه جا مي 
شوند.

احتمال جنگ بین کشورهاي توسعه یافته کاهش مي یابد.
تجارت آزاد بین کشورها افزایش مي یابد.

رسانه گروهي جهاني همه مردم دنیا را به هم مرتبط مي 
کند.

رویاي  یابد،  مي  کاهش  فرهنگي  مرزهاي  که  گونه  همان 
دهکده جهاني واقعي تر مي شود.

وابستگي دولت هاي ملي افزایش مي یابد.
کنند،  مي  عمل  مرزها  فراسوي  که  ها  شرکت  انعطاف 

افزایش مي یابد.
ارتباطات بین شرکت ها و اشخاص در جهان افزایش مي 

یابد.
حمایت زیست محیطي در کشورهاي توسعه یافته افزایش 

مي یابد.

منابع؛

1-www.buzzle.com 
2-WWW.Globalization.com

 

در اين سال ها کمتر کتابى از ارشاد سالم برگشت
بلکه  ادبیات ما می شود  باعث تخریب هنر و  تنها  نه   ممیزی ها و سانسورهایی که در کتاب  ها صورت می گیرد، 

آینده ای هم برای باعثان این کار ندارد.
محمد شمس لنگرودی در گفت وگوئی با تشریح مشکالت ممیزی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی سال های 
اخیر گفت: من فکر می کنم راهی که تا امروز پیش گرفته شده نه تنها آینده ای روشنی برای مدیریت فرهنگی کشور 

ندارد بلکه فقط باعث تخریب هنر و ادبیات ما می شوند.
 در این سال ها کمتر کتابی است که به وزارت ارشاد برود و سالم بازگردد.

شمس لنگرودی با اشاره به کتاب هایی که در ارشاد گم می شوند اضافه کرد: بسیاری از آثار حتی بعد از اصالحیه های 
سنگین که بر آن می خورد وقتی مجدد به ارشاد می رود دوباره اصالحیه به آن می زنند البته گاهی هم این کتاب ها 

در ارشاد گم می شوند.
وی گفت: کتاب هایی که به ارشاد می رود، به صورت چهل تکه خارج می شود و این کار نه تنها برای مدیریت فرهنگی 

کشور آینده ای ندارد بلکه به شدت به ادبیات ما تخریب وارد می کند .

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته 
مشاغل  صاحبان   به  را  ما  پرشین،  نامۀ 
موجب  شما  های  آگهی  نمایید.  معرفی 
ارتقاء کیفیت این هفته نامه خواهد شد.   
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نامزدهای نهايى جايزه ی  »گیلر« 
کانادا معرفى شدند

 
نامزدهای نهایی جایزه ی »گیلر« کانادا با حذف مارگارت آتوود - نویسنده ی 

سرشناس - معرفی شدند. 
هیأت داوران جایزه ی داستانی »گیلر« پنج نویسنده را برای دریافت این جایزه ی 

۵0هزار دالری معرفی کرده اند. 
این در حالی است که مارگارت آتوود، نویسنده ی نام دار برنده ی جایزه ی بوکر،  
پرنس آستوریاس و گاورنر جنرال که برای کتاب »سال سیل« نامزد شده بود، 

در میان نامزدهای نهایی جایی ندارد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، کیم اچلین برای رمان »ناپدیدشده«، آنابل لیون 
کولین  اسقف«،  »مرد  رمان  برای  مکلن تیر  لیندن  طالیی«،  »معدل  رمان  برای 
مک آدام برای رمان »پاییز« و آن میشلز برای رمان »گنبد زمستانی« نامزدهای 

نهایی جایزه ی گیلر ۲00۹ هستند. 
کوتاه  داستان  مجموعه ی  بهترین  یا  رمان  بهترین  به  هرساله  گیلر  جایزه ی 
این جایزه  انگلیسی اعطا می شود.  برنده ی نهایی  چاپ شده در کانادا به زبان 

روز ۱0 نوامبر در تورنتو معرفی خواهد شد. 

نخستین مجموعه ی داستان فرحناز 
شريفى منتشر شد

مجموعه ی  رسید.  چاپ  به  شریفی  فرحناز  داستان  مجموعه ی  اولین 
را  داستان   ۱۵ دیگر«  کوتاه  داستان  چند  و  آزاد  هوای  در  »خوابیدن 
از  اغلب  این است که  به گفته ی شریفی، ویژگی آن ها  دربرمی گیرد و 

زبان اول شخص روایت شده اند. 

او همچنین گفت، داستان هایی با روایت کالسیک و همچنین داستان هایی 
با فضاهای مدرن و تجربه هایش در ژانرهای مختلف داستان نویسی در 

این مجموعه وجود دارد. 
داستان  و چند  آزاد  در هوای  »خوابیدن  داستان های  از  برخی  عنوان 
کوتاه دیگر« که در ۸۷ صفحه به چاپ رسیده، عبارت  است از: بادکنک 
صورتی، ماغ، تشنگی، شجره نومچه، ته سیگار، معجزه، آگهی، استفراغ، 

برج و اورژانسی. 

عنوان  با  جدیدش  مستند  فیلم  تدوین  حال  در  همچنین  شریفی 
آگهی های  روی  از  می گوید،  که  است  تهران«  صبح  »نیازمندی های 
ساخته  می شوند،  چاپ  روزنامه ها  آگهی   صفحات  در  که  استخدامی 

شده است. 
فرحناز شریفی متولد سال ۵۵ و دانش آموخته ی کارگردانی سینماست. 
از جمله فیلم های قبلی او، »چهره ی غمگین من«، »صدای ماه« درباره ی 
قمرالملوك وزیری، »قسمت« برنده ی جشنواره ی فیلم الجزیره و »ایران 

در اعالن« هستند. 

جايزه ی  بوکر به »تاالر گرگ«
 هیالری مانتل رسید

نوشته ی  گرگ«  »تاالر  رمان  به   ۲00۹ سال  »بوکر«  ادبی  جایزه ی 
هیالری مانتل رسید. 

این کتاب داستان یک توطئه ی سیاسی در دوران شاه هنری هشتم است 
که برنده ی جایزه ی ۵0هزار پوندی بوکر شده است. 

»تاالر گرگ« داستان عالقه ی دردسرساز شاه هنری هشتم به ازدواج با 
کن بولین را از نگاه مشاور سلطنتی او - توماس کروم ول - به تصویر 

کشیده است. 

هیالری مانتل ۵۷ساله که پیش تر منتقد فیلم بود، خالق چندین داستان 
جایزه ی  نامزد  که  است  تاریکی«  »آن سوی  رمان  همچنین  و  کوتاه 

داستانی اورنج و نویسندگان کشورهای مشترك المنافع بوده است. 
به گزارش آسوشیتدپرس، او پنج سال برای نگارش رمان »تاالر گرگ« 
داستان  این  ادامه ی  نگارش  حال  در  هم اکنون  و  کرده  صرف  وقت 

است. 
چهره های  بوکر،  ساالنه ی  جایزه ی  دوره ی  چهل ویکمین  در  امسال 
سرشناسی چون جی. ام. کوئتزی و. ای.س. بیات حضور داشتند که 

هر دو سابقه ی کسب بوکر را داشته اند. 
سال گذشته، آراویند آدیگا از هند برای کتاب »ببر سفید« که به ۳0 زبان 

ترجمه شده است، جایزه ی بوکر را کسب کرد.

 

کوتاه از ادبیات  وقتى قرعه فال 
حافظ شیرازی به نام 
اصفهانى ها مى افتد!

یاد روز  مراسم  برپایی  و  مهرماه   ۲0 به  نزدیک شدن  با   هر سال 
نظرهای  اظهار  ادبی،  پژوهشگران  و  کارشناسان  سوی  از  حافظ، 

جالب توجهی درباره این شاعر همیشه تاریخ می شود.

روز  یاد  مراسم  برپایی  و  مهرماه   ۲0 به  شدن  نزدیک  با  سال  هر 
نظرهای  اظهار  ادبی،  پژوهشگران  و  کارشناسان  سوی  از  حافظ، 
بسا  چه  و  می شود  تاریخ  همیشه  شاعر  این  درباره  توجهی  جالب 
نکات و ظرایف نامکشوفی که با این سلسله بحث های علمی در حافظه 
این میان،  اما آنچه در  ایران زمین به ثبت می رسد.  ادبیات  تاریخی 
طغیانی»  «اسحاق  نظر  اظهار  داشته،  همراه  به  را  فن  اهل  اعجاب 
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با عنوان: «حافظ 
شیرازی، اصفهانی بوده است» در سایت خبرگزاری فارسی می باشد 

که بیشتر شبیه یک شوخی ادبی است تا یک پژوهش فنی. 
حافظ  زادگاه  و  اصل  مورخان  برخی  دانشگاه  استاد  این  اعتقاد  به 
شیرازی و رشد و پویایی وی در دوران جوانی را در منطقه کوهپایه 
اوایل  در  حافظ  مورخان  این  نظر  اساس  بر  و  دانسته اند  اصفهان 
جوانی به شیراز سفر کرده و به حافظ شیرازی معروف شده است. 
وی با بیان اینکه اصفهان در ادبیات فارسی نقش پر رنگ و چشمگیری 
داشته است، اظهار داشته: اصفهان با تربیت شعرا و ادیبان بزرگی 
همچون کمال الدین اسماعیل، خاقانی و عرفای بنام توانست در تکوین 

ادبیات و شعر فارسی نقش بسزایی را ایفا کند. 
مبتکر  اینکه  و  فارسی  زبان  در  موجود  به سبک های  اشاره  با  وی 
افزوده:  بوده اند،  اصفهانی  شعرای  سبک ها،  این  از  بسیاری 
کمال الدین اسماعیل در قرن هفتم از سبک عراقی در شعرهای خود 
رشید   ، بیلقانی  مجیرالدین  همچون  شعرایی  بعدها  که  برده  بهره 
شیرازی،  سعدی  تبریزی،  همام  هروی،  امامی  اخسیکتی،  الدین 
مجدالدین بن همگرشیرازی، اوحدی مراغه ای ، حافظ شیرازی، سلمان 
استفاده  خود  شعرهای  در  سبک  این  از  شیرازی  مکتبی  ساوجی، 

کرده اند. 
اینکه  بیان  با  اصفهان  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  مدیر 
سبک هندی و اصفهانی مورد توجه بسیاری از شعرا قرار گرفت و 
شعرای هندی با تاثیر گرفتن از این سبک زبان فارسی را در کشور 
خود ترویج دادند، تصریح کرده : در ابداع این سبک ها نقش شعرای 
اصفهانی ستودنی است. طغیانی نقش تعیین کننده شعرای اصفهانی 
را در بیان هویت شعر و زبان فارسی موثر دانست و بیان داشته : 
با توجه به اینکه اصفهان از لحاظ جغرافیایی در مرکزیت ایران قرار 
ایفا کرده  را  نقش عمده ای  بوم  و  این مرز  فرهنگ  تکمیل  در  گرفته 

است. 
جهان  به  را  بنامی  شعرای  اعصار  همه  در  اصفهان  وی  اعتقاد  به 
حکیم  تبریزی،  صائب  به  می توان  آنها  میان  از  که  کرده  معرفی 
شفاهی،سروش اصفهانی، وحید دستگردی، عاشق اصفهانی، استاد 

همایونی و فرید اصفهانی اشاره کرد. 
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان همچنین گفته که 
شهرت زبان فارسی در میان کشورها را باید مدیون شعر و ادبیات 
اصفهان دانست که در این زمینه شاعران و ادیبان با مهاجرت به شبه 

قاره هند زبان فارسی را در آنجا ترویج دادند. 
به هرحال در اینکه حافظ شیرازی، شیرازی است هیچ شکی وجود 
ندارد و همه بزرگان ادب ادغان دارند که شمس الدین محمد حافظ 
شیرازی در ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شده و در سال ۷۹۱ 
هجری قمری نیز در همین شهر وفات یافته است. این شاعر بزرگ 
ایران زنده و پابرجاست نام وی هم جاودان  نام  تا  ایران زمین که 
خواهد بود، از دوران طفولیت به مکتب و مدرسه روی آورد و پس 
از فراگیری علوم و معلومات معمول زمان خویش در محضر علما 
ادبی  و  مذهبی  علوم  تمام  بر  اوان جوانی  در  زادگاهش،  و فضالی 
روزگار خود تسلط یافت. او هنوز دهه بیست زندگی خود را سپری 
نکرده بود که به یکی از مشاهیر علم و ادب دیار خود تبدیل شد. وی 
در این دوره عالوه بر اندوخته عمیق علمی و ادبی خود، قرآن را نیز 
کامل از حفظ داشت و از این روی تخلص حافظ برخود نهاد. دوران 
جوانی حافظ مصادف بود با افول سلسله محلی اتابکان فارس که این 
ایاالت مهم به تصرف خاندان اینجو در آمده بود. حافظ که در همان 
دوره به شهرت واالیی دست یافته بود، مورد توجه امرای اینجو قرار 
گرفت و پس از راه یافتن به دربار آنان به مقامی بزرگ نزد شاه شیخ 

جمال الدین ابواسحاق حاکم فارس دست یافت.
«حسن امداد» پژوهشگر تاریخی و ادبی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ما مبنی بر اینکه «حافظ، شیرازی بوده یا اصفهانی» می گوید: حافظ 
به طور قطع شیرازی بوده و در این باره حرف خود حافظ سند است 

که در سفر یزد اظهار می دارد: 
من از دیار حبیبم نه از بالد رقیب 

به شهر خودم روم و شهریار خود باشم
به  هیچکس  از سعدی  بعد  است.  شیراز  خودم،  از شهر  منظور  که 
اندازه حافظ از شیراز سخن نگفته و اینکه می گویند اجداد حافظ اهل 
تویسرکان بوده، نیز ادعایی بی اساس است و شاید بهترین بیت سند 

برای اثبات شیرازی بودن این شاعر بلند آوازه این است: 
اگرچه زنده رود آب حیات است 

ولی شیراز ما از اصفهان به

یا: 
به شیراز آی و فیض روح قدسی 

بجوی از مردم صاحب کمالش 

و در جایی دیگر می گوید: 
شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم 
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است 

باغکاران اصفهان رفته  به محل  بار  البته حافظ یک  امداد می افزاید: 
و یکبار هم برای سفر به هند تا بندر هرمز رفته اما به دلیل شرایط 
اصفهانی  جایی  در  هرگز  اما  است  شده  منصرف  هوایی  و  آب  بد 
بودن او به اثبات نرسیده است. بنابراین با قاطعیت می توانیم بگوییم 
که لسان الغیب، شیرازی بوده و این مطلب را در کتاب تاریخ عصر 
حافظ به قلم زنده یاد دکتر غنی هم می توانید مالحظه کنید که ادعای 

غیرشیرازی بودن حافظ رد شده است.

کاووس حسن لی استاد دانشگاه هم می گوید: شاعران بزرگ همواره 
در متون بعد از خود تاثیر داشته اند و این در مورد همه ناموران ادب 

فارسی صادق است.

شاعرانی چون کمال الدین اسماعیل از شاعران نامداری بودند که در 
شعر پس از خود تاثیری روشن داشتند.

حافظ نیز از همه متون پیش از خود تاثیر گرفته است از جمله شعر 
کمال الدین اسماعیل، همچنان که کمال الدین اسماعیل از شاعران پیش 

از خود بسیار وام گرفته است.

این بحث بینامتنی در مورد همه شاعران صادق است و تردیدی در 
این مساله نیست که اصفهان در مقاطعی از تاریخ نقش اساسی در 
مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان داشته است اما حافظ 
چنانچه  است  دانسته  شیراز  به  پیوسته  و  وابسته  را  خود  همیشه 

غزلیات این شاعر گواه این مساله است.

از زندگی  البته درست است که ما مستندات روشنی  وی می افزاید: 
را  حافظ  پدر  خاندان  بعضی  که  است  درست  باز  و  نداریم  حافظ 
کازرون  از  را  مادرش  و  اصفهان  کوهپایه  یا  همدان  تویسرکان  از 
تاکید  و  شیراز  به  حافظ  فراوان  دلبستگی  به  باتوجه  اما  دانسته اند 
مکرر حافظ به زندگی در شیراز و حضور در محیط طبیعی، اجتماعی 
اگر  و  است  شیراز  به  متعلق  حافظ  که  است  روشن  آن  فرهنگی  و 
یک بار هم از اصفهان صحبت کرده گفته شیراز ما از اصفهان به. 
بنابراین اگر قرار بود او اصفهانی باشد سخنش رنگ و بوی دیگری 

داشت.

انصاری الری استاد دانشگاه هم با رد ادعای اصفهانی بودن حافظ 
ادبیات  تاریخ  با شیرازی بودن آن در  نام حافظ  شیرازی می گوید: 
اصال  ادعاهایی  چنین  که  نمی رسد  نظر  به  و  است  شده  ثبت  ایران 

قابل بحث باشد.

کورش کمالی سروستانی مدیر دانشنامه فارس هم اظهار می دارد:من 
از واردشدن به این بحث به دلیل کم اهمیت بودن و غیرعلمی بودن 
ادعای طرح شده دوری می کنم زیرا پاسخ دادن به این گونه ادعاها 

کاری بیهوده است.

وی می افزاید: شیراز و حافظ آنچنان در ذهن جهانیان به هم تنیده 
شده اند که حتی اگر کسی بگوید مادر حافظ اصفهانی بوده و زیر پل 

زاینده رود او را به دنیا آورده است هم باز تامل اعتنا نیست.

»منصور پایمرد« حافظ پژوه هم با رد چنین ادعاهای کذبی می گوید: 
حافظ صددرصد شیرازی بوده و بنابر گفته خودش 

اگر زنده رود آب حیات است 
ولی شیراز ما از اصفهان به 

اهل شیراز بوده است.

وی می افزاید: مقام حافظ آن چنان بزرگ و واالست که بهتر است به 
جای همه این حرف ها، حافظ را شاعری جهانی بدانیم.

شیرازی  درخصوص  هم  دانشگاه  اساتید  از  دیگر  یکی  پور  حسام 
و  واضح  امری  حافظ  بودن  شیرازی  می کند:  اضافه  حافظ  بودن 
مبرهن است و شیراز در اشعار این مرد بزرگ ادبیات ایران همواره 

می درخشد.
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

امضاء  را  از من میخواستند که چند برگ کاغذ سفید  اوقات  بعالوه گاهی 
کنم . همیشه احساس میکردم که شخص دیگری مسئول مکاتبات میباشد. 
ولی اطمینان نداشتید که چنین شخصی وجود داشته باشد . اینطور نیست 
؟ لیماس سرخود را تکان داد و گفت : شما وقت خود را بیهوده تلف میکنید 
. چگونه میخواهید که من  . هرروزهزاران نامه در سازمان جریان داشت 
به تمام آن توجه کرده باشم ؟ البته بیشتر نامه ها محرمانه بود و امکان 
داشت که کنجکاوی انسان را برانگیزد. ولی من سالها در سازمان کار کرده 
بودم و اغلب اوقات کاری را انجام میدادم که خود کامال بان وارد نبودم و 
اشخصا دیگری سرنخ را دردست داشتند . بعالوه من از کاغذ بازی متنفر 
بودم. از مسافرتها خوشم میامد. ولی نباید تصور کنید که هنگامیکه در دفتر 
بتوانم چیزی  تا شاید  تمام فکر خود را متمرکز میکردم  خود می نشستم 
درباره رولینگ استون کشف کنم . بعالوه خودتان اطالع دارید که در آن 
زمان وضع شخص خودم بسیار خراب بود. شما این موضوع را قبال برایم 
تعریف کردید و من حرفهای شما را واقعا باور کردم . لیماس با لحن تندی 
. بسیار  نه  یا  کنید  باور  نیست که شما حرفهای مرا  برای من مهم   : گفت 
خوب بنظر من بهترین خصلت شما همین بی تفاوتی میباشد . من باید از 
همین خصلتتان استفاده کنم . گاهگاه عصباین میشوید . ولی این موضوع 
اهمیتی ندارد . مهم اینست که شخص واقع بینی هستید. بعقیده من باید بما 
کمک کنید تا بتوانیم بفهمیم که پولها را از بانک برداشته اند یا خیر ؟ مثال 
میتوانید به بانک نامه ای بنویسید و تقاضا کنید که صورتحساب را برایتان 
ما  از طریق  دارید و  اقامت  بگوئید که در سوئیس  میتوانید  بفرستند. شما 
آدرسی هم بانها بدهید . آیا بنظر شما چنین کاری مانعی ندارد.ممکن است 
به نتیجه برسیم. ولی اگر کنترول قبال با استفاده از امضاء من با آنها مکاتبه 
داد.  نخواهیم  دست  از  چیزی  درهرحال  میشود.  خراب  کارها  باشد  کرده 
ولی چیزی از ابتکار نصیبتان خواهدشد.اگرباحتمال ضعیف پول را از بانک 
درآن  مامورینمان  از  کدامیک  که  کنیم  تحقیق  میتوانیم  ما  باشند  برداشته 
اند بنظر من دانستن این موضوع بسیار ضروری  تاریخ درآن محل بوده 
است . شما خیال پردازی میکنید فیدلر شما حتی اطمینان ندارید که مامور 
میتوانید  ای  نتیجه  چه  اینصورت  در  میباشد.  شرقی  آلمان  اهل  ناشناس 
بگیرید؟ البته تابعیت رولینگ استون هنوز دقیقا مشخص نیست ولی میتوانم 
تضمین کنم که او علیه ما فعالیت میکرد. ما منظور من جمهوری دوکراتیک 
آلمان است . در این باره شکی ندارم . ولی سرنوشت من چه میشود؟ فرض 
کنیم که این نامه را ننویسم . آخر باید به وضع منهم رسیدگی کرد. فیدلر 
با لحن دوستانه ای جواب داد : کامال حق با شماست . گوش کنید فیدلر من 
کار خود را انجام داده ام من که تعهد نکرده بودم که به بانکها نامه بنویسم 
احساس  اینکار  از  شما  قطع  بطور   . است  خطرناك  بسیار  کاری  چنین   .
ناراحتی نخواهید کرد. جان من برای شما ارزشی ندارد. باید صریحا بشما 
اول  مرحله  مورد شما  در  میگیرد.  انجام  دردومرحله  بازپرسی  که  بگویم 
تعریف کرده  برایمان  را  تقریبا اصل مطلب  تمام شده است و شما  تقریبا 
اید . البته بما نگفته اید که در سازمان شما اوراق را با سوزن بهم متصل 
میکنند یا با سنجاق ؟ زیرا ما چنین سئوالی را از شما نکرده ایم و خودتان 
هم فکر کرده اید که این موضوع اهمیتی ندارد. باید منظور مرا بفهمید لیماس 
ممکن است که یکی دو ماه دیگر ما احتیاج مبری داشته باشیم که همه چیز 
را درباره سوزنها و سنجاقها بدانیم . مرحله دوم بازپرسی عبارت از همین 
چیزهاست . دراینصورت خیال دارید که مدت زیادی مرا در این یخچال نگاه 
دارید ؟ باید حوصله داشته باشید . تا کی باید اینجا بمانم ؟ فیدلر جوابی 
نداد. لیماس دوباره پرسید : تا کی ؟ فیدلر باالخره جواب داد : بشما قول 
میدهم که هر چه زودتر جواب شما را بدهم . البته میتوانم همین االن بگویم 
که مثال یکی دو ماه دیگر کار شما تمام میشود. ولی اینکار را نمیکنم زیرا 
فعال دقیقا اطالعی ندارم . شما اطالعاتی در اختیارمان گذاشته اید و تا به 
تمام آنها رسیدگی نکنیم بشا اجازه حرکت نخواهیم داد اگر کارها بدلخواه 
من انجام گیرد شما آزاد خواهید شد و آنوقت احتیاج مبرمی به یک دوست 
خواهید داشت من بشما قول شرافت میدهم که من همان دوست شما خواهم 
بود لیماس از این حرفها هاج و واج مانده بود.پس از لحظه ای گفت : موافقم 
خرد  را  صورتتان  کنید  اغفال  مرا  بخواهید  اگر  فیدلر  باشید  مواظب  ولی 
خواهم کرد. فیدلر با لحن آرامی جواب داد : احتیاجی باینکار نخواهید داشت 
. آنها دوباره به خانه بازگشتند و فیدلر پس از خداحافظی لیماس را ترك 
. لیماس باطاق خود رفت و پس از صرف شام روی تخت خوددراز  کرد 
کشید و بفکر فرورفت . موقعیت واقعا عجیب بود. فیدلر چشم بسته بطرف 

دام کنترول میرفت .
ادامه دارد

داستان )30(
عکسي از ایران نیز در این مجموعه انتخاب شده است  

معرفي 10 عکس 
دستکاري شده برتر قرن 

از نگاه تايم 
  

10 عکس برتر دستکاري شده برتر 
معرفي  تایم  مجله  نگاه  از  جهان 
شد. پایگاه اینترنتي مجله تایم به 
عکس   10 انتخاب  به  دست  تازگي 
دستکاري شده برتر از زمان ابداع 
شان  عکاسان  که  زده  رسانه  این 
دستکاري  یا  اصالح  به  دالیلي  به 
اقدام کردند. به گزارش ایسنا  آنها 
ها  عکس  این  انتخاب  دلیل  »تایم« 
ها  این عکس  از  یک  زیر هر  در  را 

نوشته است.
به  عمومًا  که  بردي  متیو  داخلي؛  جنگ  هاي  ژنرال  عکس 
عنوان نخستین فتوژورنالیست موفق از نظر تجاري در جهان 
شناخته شده، استاد دستکاري نیز به شمار مي رفت. در این 
ارشدش،  افسران  و  تکومسه شرمان  ویلیام  از  عکس جمعي 
در  حاضر  مردان  است.  شده  اضافه  وي  توسط  چهره  یک 
این تصویر ایستاده از چپ الیور اوتیس هاوارد، ویلیام باب 
کاك هیزن، جفرسون کولومبوس، دیویس و جوزف آنتوني 
ماور و نشسته از چپ جان الکساندر لوگان، شرمان، هنري 
وارنر اسلوکوم و فرانسیس پي بلر هستند. در تصویر اصلي، 
بلر  انتهاي سمت راست اضافه کرده است.  بلر را در  بردي، 
از فرماندهان لشگر شرمان در تهاجم نهایي سرنوشت  یکي 
ساز در جورجیا بود. وي لشگر هفدهم را که از عقب از ارتش 
شرمان در طول نبرد آتالنتا حمایت مي کرد، هدایت کرد. وي 
مانند مردان دیگر حاضر در این عکس نقش مهمي را در نبرد 
موسوم به »حرکت به سمت دریا« ایفا کرد و به وارد کردن 

ضربه نهایي به آرمان ائتالف جنوب کمک کرد. 

این عکس که  براي سربازان در سال ۱۹۲0؛  لنین  سخنراني 
گلداشتاین گرفته شده و در دوران شوروي  توسط جي پي 
که  بود  روسیه  انقالب  هاي  صحنه  از  یکي  رسید،  چاپ  به 
بازسازي شده است. این عکس صحنه یي را به ثبت رسانده 
به سوي  آماده عزیمت  که  را  ارتش سرخ  لنین سربازان  که 
پیلدوسکي  جوزف  سربازان  با  رویارویي  و  لهستان  جبهه 
هستند، تشویق مي کند. اما صحنه اصلي چه بود؟ این عکس 
دهد  مي  نشان  گرفته شده،  قبلي  از عکس  قبل  ثانیه  چند  که 
لنین در آن روز توسط تروتسکي عضو کمیته مرکزي که با 
کاله و سبیل در پله هاي جایگاه ایستاده است و لف کامنف 
که پشت سر وي ایستاده، همراهي مي شده است. این دو مرد 
که از سوي لنین رقیبان قدرتش شمرده مي شدند، حذف شده 
و مشارکت شان در انقالب تا اندازه زیادي از سوابق تاریخي 
پاك شد. با این حال این عکس با دو مرد حاضر در آن به طور 
گسترده در دهه ۱۹۲0 چاپ شد و در دوران شوروي سابق 

حتي در دوران گورباچف بازسازي شد. 

مالقات هیتلر با لني ریفنشتال در سال ۱۹۳۷؛ فیلمساز نازي 
در مرکز عکس با پیشوا در برلین دیدار مي کند. در کنار آنها 
در سمت چپ، هنز برادر این فیلمساز و در سمت راست ایلزه 
همسر وي قرار دارند؛ به زمینه هاي شبح مانند نزدیک ایلزه 
در عکس اصلي،  کنید.  توجه  در وسط سمت راست تصویر 
فرد ناپدید شده کسي جز جوزف گوبلز، پروپاگاندیست ارشد 
رایش سوم نیست. اینکه چرا هیتلر یکي از همکاران وفادارش 
را از این عکس پاك کرده همچنان یک معما مانده است. آن 
گونه که تاریخ نقل مي کند اندکي پس از گرفته شدن این عکس 
گوبلز که در کنار پیشوا ایستاده بود پس از آگاه شدن هیتلر از 

ارتباط وي با یک هنرپیشه مورد غضب وي قرار مي گیرد. 

ویچیو  آن  ماري  عکس  این  در  سال۱۹۷0؛  در  کنت  ایالت 
که  دانشگاه  دانشجوي  میلر  جفري  جسد  کنار  در  ۱۴ساله 
توسط افراد گارد ملي در جریان اعتراض علیه جنگ در ویتنام 
پولیتزر  جایزه  برنده  این عکس  است.  زده  زانو  کشته شده، 
به  و  گرفته شده  فتوژورنالیسم  دانشجوي  فیلو  توسط جان 
نماد دوران پرآشوب تبدیل شد. اما عکس اصلي با همه درامي 
که داشته از یکي از قوانین اصلي ترکیب عکس تخطي کرده 
است؛ تیر حصارهاي مزرعه پشت ویچیو در انتهاي سر وي 
تمام مي شوند، درست مثل اینکه در سرش فرو رفته باشد. 
هنگامي که این تصویر در مجله الیف در آن هفته منتشر شد 

دبیران تصمیم گرفتند آن را حذف کنند. 

پوستر  این  اینکه  با  بیتلز؛  گروه  رودز  ابي  آلبوم  پوستر 
مستطیلي به مناسبت انتشار دومین آلبوم این گروه موسیقي 
از کاور اصلي منتشر شد و یک  به شکل متفاوت تري  بود، 
اصلي  تغییر عکس  ترین  توجه  قابل  که  داشت  اضافي  مورد 
بود. در اثر هنري اصلي، برخي از ناشران امریکایي تصمیم 
گرفتند سیگار را از دست پل بدون اجازه گرفتن از وي یا اپل 

ریکوردز که دارنده حقوق این تصویر بود، حذف کنند. 

این عکس  گاید؛  وي  تي  در  وینفري  اپرا  از  جلد  روي  عکس 
دو  داراي  روزانه  وگوي  گفت  برنامه  مجري  از  جلد  روي 
دستکاري فوق العاده بوده که اولي مربوط به انبوه پول هایي 
بود که اپرا وینفري روي آنها نشسته بود. در تصویر اصلي 
سر اپرا وینفري به طور فوق العاده یي روي بدن یک هنرپیشه 
چسبانده شده بود؛ این دستکاري فوراً از سوي طراح مد این 

هنرپیشه تشخیص داده شد. 

عکس روي جلد مارتا استیوارت در نیوزویک در سال ۲00۵؛ 
براي گزارشي درباره دورنماي شغل خوشبینانه یي که پس 
از آزادي از زندان در پیش روي مارتا استیوارت قرار دارد، 
استیوارت  از سر  دیجیتالي مرکبي  نیوزویک تصویر  دبیران 
را که روي بدن یک مدل چسبانده شده بود، نشان دادند. در 
تصویر واقعي که ۹ ماه قبل از انتشار گزارش نیوزویک در 
شوراي طراحان مد جوایز مد امریکا گرفته شد، ملکه خانه را 
به شکلي بي پروا که کت سفیدي به تن دارد، نشان مي دهد. 
دبیران این نشریه عکس گرفته شده را به مارك برایان براون 
نسبت دادند در حالي که در واقع توسط ران گالال پاپاراتزي 

سابق گرفته شده بود. 

منتشرشده  عکس  این  ۲00۸؛  سال  ایران  موشکي  آزمایش 
با  تایم  گزارش  در  ایراني،  هاي  خبرگزاري  از  یکي  توسط 
از  بسیاري  توجه  مورد  شدت  به  زمان  همان  در  اینکه  ذکر 
روزنامه هاي بزرگ دنیا قرار گرفت این طور ادعا شده که به 
منظور پنهان کردن عمل نکردن موشک دومي از سمت راست 
دستکاري شده است. هرچند تصاویر موجود از این آزمایش 
موشکي در سایر خبرگزاري ها و رسانه هاي ایران، تنها از 

جاماندگي عکاس در تنظیم زماني دقیق حکایت دارد. 

کیم جونگ ایل و سربازان کره شمالي ۲00۹؛ ناظران غربي 
 KCNA توسط  که  عکس  این  بودند  مظنون  ها  مدت   PRK
خبرگزاري رسمي کره شمالي منتشر شده دستکاري شده تا 
ایل را در بهترین وضعیت ممکن نشان دهد. این  کیم جونگ 
عکس جمعي که به دنبال شایعه بیماري کیم جونگ ایل منتشر 
شد، براي کشف ناهماهنگي به دقت مورد بررسي قرار گرفت.

از سربازان کره یي نشان  به همراه هنگي  این عکس وي را 
مي داد. اما در نماي نزدیک از عکس اصلي، تحلیلگران روي 
بخش مرکزي عکس زوم کردند که در آن جایگاه رژه دیده 
یا آهن  به نظر مي رسد کیفیت چوب  مي شود در حالي که 
متفاوت است که نشان مي دهد کیم در حقیقت در این عکس 

گنجانده شده است. 

بنیامین نتانیاهو و کابینه اش سال ۲00۹؛ روزنامه اسرائیلي 
یاتد نیمان این عکس جمعي را منتشر کرد که در آن نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستي که به تازگي انتخاب شده در 
سمت  در  اسرائیل  جمهور  رئیس  پرز  شیمون  و  چپ  سمت 
اما نسخه  دارند  قرار  نتانیاهو  دولت جدید  اعضاي  و  راست 
زن  دو  روزنامه  این  دهد  مي  نشان  عکس  این  تغییرنیافته 
عضو کابینه را با چهره مردان عوض کرده است زیرا بیشتر 
خوانندگان این مجله شامل ارتدوکس هاي متعصبي هستند که 

خدمت کردن زنان در دولت را مناسب نمي دانند. 



شروع ترم پائیزی مدرسه فارسى صمد بهرنگى
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم پائیزی خود را از روز شنبه ۵ 

سپتامبر ۲00۹ در محل جدید خود آغاز می کند.

آموزش زبان فارسى برای فارسى زبانان از سطح آمادگى   تا   
. A Level و   GCSE

 .  GCSE آموزش رياضى در سطح
برنامه های متنوع  فرهنگى و ورزشى .

مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی امتحانات جی سی اس اس 
)GCSE ( و A level  فارسی میباشد و این امتحانات زیر نظر 

سازمان OCR  توسط مدرسه بهرنگی و در مدرسه بهرنگی
 بر گزار می گردد.

مدرسه صمد بهرنگی دارای یک کادر آموزشی ماهر و با تجربه می 
باشد ) آموزگارانی با بیش از 15 سال تجربه آموزگاری در ایران و 

در انگلستان(. در این مدرسه از
 شیوه های پیشرفته آموزشی استفاده میشود.

آدرس جدید مدرسه:

Crowland Primary School, London N15 6UX
 Seven sisters Station :نزدیکترین ایستگاه آندرگراند

South Tottenham:نزدیکترین ایستگاه قطار رو زمینی
اتوبوسهای:

 ۷۶ ،۷۳ ، ۲۴۳، ۲۷۹ ،  ۲۵۳ ، ۲۵۹ ، ۲۷۹ ،۱۴۹

تلفن مدير مدرسه: 07840275265 )خانم براهنى(  
تلفن کانون: 02077000477               

جهت ثبت نام و اظالعات بیشتر با شماره تلفن 0۲0۷۷000۴۷۷  با کانون ایرانیان لندن و یا با مدیر 
مدرسه خانم براهنی با شماره 0۷۸۴0۲۷۵۲۶۵ تماس بگیرید.
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آموزش زبان انگلیسى و حساب
 Edexcel  و يا City and Guilds کسب مدرک

سنجیدن سطح زبان انگلیسی و حساب بطور رایگان
باال بردن سطح خواندن و نوشتن و درک مطلب

آموزش در سطوح متوسطه و پیشرفته از طریق 
کامپیوترو اینترنت

کسب این مدرک به شما کمک می کند تا بتوانید:
درانگلستان ادامه تحصیل دهید 

شانس خود را در یافتن شغل مناسب افزایش دهید
مکاتبات با ادارات وارتباط با محیط پیرامون خود 

را بهبود ببخشید

به دانشجویانی که موفق به اخذ مدرك زبان و یا ریاضی در سطوح متوسطه و یا پیشرفته شوند 
هزینه رفت و آمد پرداخت می شود.

چنانچه عالقمند به شرکت در دوره های فوق
 می باشید لطفا با بخش آمـــــوزش جامعه ایرانیان با شماره  تلفن

  ۲۳0۴ ۸۷۴۱ 0۲0  تماس بگیرید.
Iranian Association Palingswick House
241 King Street, Hammersmith London W6 9LP

Tel: 02087412304-02087486682

به بهانه اجرای کنسرت 
مونیکا جلیلى در لندن

 آدوم صابونچیان.

عاشقانۀ  و  فولکلور  های  ترانه  اکتبر   ۱۷ روز  است  قرار  جلیلی  مونیکا 
ایرانی( را اجرا کند. مونیکا  ایرانی )فارسی و آذری و گویش های دیگر 
یک آمریکائی آلمانی و هلندی تبار است و ارتباط او با فرهنگ و موسیقی 
امرپدیدۀ  همین  است. خود  ایرانی  یک  با  ازدواجش  از طریق  تنها  ایرانی 
در  حضورآنها  مشوق  و  است.  ایرانیان  برای  ویژه  به  جالبی،  بسیار 
کنسرت مونیکا جلیلی در ۱۷ اکتبردریونیون چاپل )Union Chapel( در 

شمال لندن.
ما قبل ازاین کنسرت مصاحبه ای با مونیکا جلیلی انجام داده ایم.  که در 

زیر مالحظه می کنید.
  

۱ – مخاطب شما چه کسانی هستند و چه کسانی را می خواهید به سالن 
کنسرت جلب کنید؟

من  هاست.  فرهنگ  تمامی  از  و  گوناگون  تماشاگران  جلب   من  هدف 
شماری از ترانه های فارسی را به انگلیسی و فرانسوی ترجمه کرده ام 
تماشاگران گسترده  را دردسترس  زیبا  اشعار  این  این است که  و هدفم 

تری  قرار دهم.

۲ -  پیشینۀ  فرهنگی خانوادگی شما چیست و چه عاملی یا چه کسی در 
موسیقی  ویژه  به  موسیقی،   عرصۀ  به   ورود  در  مشوق شما  خانواده 

ایرانی شده است؟
یک  با  بزرگ شدم.  درنیویورك  من  هستند.  هلندی  و  آلمانی  من  والدین 
ایرانی اردواج کرده ام و اکنون حس می کنم که ایرانی بودن بخشی از 
فرهنگ  من است. مادرمن همیشه مشوق و پشتیبان من در پرداختن به 

موسیقی بوده است و هنوز هم هست.

آمریکائی  موسیقی  و  فرهنگ  بین  مساوی  طور  به  شما  توجه  آیا   –  ۳
)آلمانی و هلندی( و ایرانی تقسیم می شود؟ چقدر به زبان فارسی که با 

آن ترانه ها را  اجرا می کنید مسلط هستید؟

بیشترم  تمرکز  که  هلندی هستم. طبیعی ست  آمریکائی   یک  درواقع  من 
متأسفانه  ام.  شده  بزرگ  آنجا  در  که  زیرا  است.  بودنم  آمریکائی  روی 
درخانه  هلندی صحبت نمی شد.  کمی آلمانی صحبت می شد ولی زبان 
اصلی و مسلط انگلیسی بود. تا چندی پیش من در تئاترهای موزیکال بازی 
می کردم. اما  از حدود ۶ و ۷ سال پیش، من با ترانه های زیبای فارسی 
ی دهه های ۱۹۴0 تا ۱۹۷0 آشنا شدم. در این آشنائی بود که روانی و 
موسیقیائی زبان فارسی نظرم را به شدت جلب کرد. عاشق زبان فارسی 

شدم. متوجه شدم که این مسیری است
درموسیقی که باید طی کنم.

اید؟ آیا به  اید و درآنجا  زندگی کرده  تا به حال درایران بوده  آیا   –  ۴
اجرای های اصلی ترانه هایی که طبعَا با تأثیرات و تغییرات غربی اجرا می 
کنید دسترسی داشته اید؟ و چقدر حضور تفسیر غربی ترانه های ایرانی 

در اجراهای شما  محسوس است؟
من تا به حال درایران نبوده ام. آرزوی من آن است که روزی بتوانم به 
ایران بروم. وقتی روی این ترانه ها کار می کنم تالش دارم به اصلی ترین 
هرچیزی   بکنم.  پیدا  دسترس  می شود  پیدا  که  آنها  ترین ضبط  اولیه  و 
در تفسیر و تأوبل ما از این ترانه ها که بیشتر غربی تااصلی به نظر می 
رسد  ازنوازندگان و خودِ من سرچشمه می گیرد. نوازندگان من همه از 
پیشینه های فرهنگی متفاوت می آیند و طبیعتَا تجربه های فرهنگی خودرا 

با موسیقی ایرانی ترکیب می کنند.

۵ – چه عوامل و ارزش هایی درموسیقی فولکلور و عاشقانۀ ایرانی وجود 
دارد که شما بهاء می دهید و می خواهید توجه شنوندگانتان را به سوی 

آنها جلب نمائید؟
این جهانی بودن موسیقی و شعر است که شنوندگان را جذب می کند. 
موسیقی ایرانی زیباست،  گاهی بسیار ساده و گاهی بسیار پیچیده.  شعر 
فارسی و دیگر گویش های ایرانی ، مستقل ازاین که چه زبانی دارند، با 
بسیاری ایجاد ارتباط میکند. عشق و امید عوامل مشترك انسانی هستند 
در تمام جامعه ها،  که مآاَل هرفرد با آن ها مأنوس است و ارتباط دارد.  
وقتی که شما به این ترانه ها گوش میدهید میتوانید تأثیری را  که غرب 
درآن زمان  برایران میگذاشت حس کنید.  بشنوید. شما میتوانید انسانیت 

و نجابت شعررا درآن ترانه ها احساس کنید.  
من از پدر شوهرم که مرا با این آثار زیبا آشنا کرد سپاسگزارم. حدود 
هفت سال پیش دربروکسل نزد ایشان بودم.  او یک کاست قدیمی را در 
ازاین  که  کنم  گمان   “ گفت  و  گذاشت  اش  ماشین  دستگاه بخش صوت  
خوشت خواهد آمد.”  با دقت و لذت تمام گوش دادم.  شیفته و عاشق این 
ترانه شدم. ترانۀ  “جان مریم” با اجرای محمد نوری بود.  من تا آن زمان 
چنین صدای دلچسب و شیرین و ترانه ای به این زیبائی نشنیده بودم.  به 
نیویورك برگشتم و یک موسیقیدان ایرانی پیدا کردم که با او کار کنم و با 

همین ترانه کاررا شروع کردم.

۶ – فکر می کنید موسیقی ایرانی توانائی بین المللی شدن را دارد؟ آیا  شما 
چنین هدفی را دنبال می کنید؟  آیا برای  تحقق این امر چه باید کرد؟

من فکر می کنم موسیقی ایرانی قطعَا و بالقوه  توانائی ی بین المللی شدن 
ازهمۀ پیشینه های  را دارد. هدف من آن است که مردم هرچه بیشتری 
فرهنگی، این موسیقی را بشنوند و با گوهرش آشنا شوند.  امید وار هستم 

آنها نیز مانند من عاشق موسیقی ی زیبای ایران بشوند. 
۷ – از چه آالت موسیقی درکارهایتان استفاده می کنید؟

داریم که متأسفانه  ما ویلن سل هم  گیتار. سازهای ضربی.  ویلن. عود. 
دراجرای ۱۷ اکتبر درلندن حضور نخواهد داشت.

۸ – آیا این نخستین کنسرت زنده شما درلندن است؟ آیااین کنسرت توسط 
بنیاد میراث ایران برگزار می شود یا تنها پشتیبان این  کنسرت هستند؟

 بله. این اولین کنسرت من درلندن است . همۀ ما هیجان زده هستیم. از 
بنیاد میراث ایران هم به خاطر پشتیبانی شان بسیار سپاسگزاریم .
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به نام مردم، به کام دولت
احسان صادقیان

اگرچه باور دارم این مردمان هستند که سرنوشت خود را تعیین می کنند ولی نمی 
توان واقعیت تأثیر قدرتهای بزرگ را بر تغییر جهت قیامهای مردمی، خاصه در 
جهان کوچک امروز یک تصور واهی دانست؛ تغییراتی که به نام مردمان صورت 
دولتی  های  آیا رسانه  میان  این  در  می شود.  تمام  دولتها  کام  به  ولی  گیرد  می 

حقیقتاً از کامجویی های دولتمردان به دورند؟

اصطالح »پرایم تایم« در دنیای رسانه به ساعاتی از شب اتالق می شود که بیشتر مردم وقتشان را پای تلویزیون 
می گذرانند. شبکه های تلویزیونی هم از استقبال این خیل عظیم بیننده بهره می برند و معمواًل مهمترین افکار و 
سیاست خود یا دولتهایشان را در این ساعات به جامعه تزریق می کنند. انتشار این افکار ممکن است در قالب هر 

نوع برنامه ای که بسته به شرایط روز مقبولیت عامه دارد صورت پذیرد.
چهارشنبه شب هفتم اکتبر، بی بی سی از شبکه چهار تلویزیونی و در »پرایم تایم« خود مستندی درباره زیباییهای 
با طول و تفسیر  از آن  نمایش داد که پیش  اقوام گوناگون آن  تنوع آداب و رسوم  ایران زمین و  انگیز  شگفت 
بیشتر بطور سریالی از بی بی سی فارسی پخش شده بود. بعد از سالها دیدن یک تصویر دوست داشتنی از میهن 
عزیزمان به زبان انگلیسی و از شبکه ای جهانی افتخار آمیز بود. اخیراً برنامه های تلوزیونی اینچنینی در رسانه 
های غرب که چهره ایران را به جهان می شناساند زیاد دیده می شود. اما پرسش اینجاست که چرا مثاًل وقتی 
کشور زیبایمان و مردم رنج کشیده اش هشت سال در آتش جنگ با عراق می سوخت و تقریبًا تمام کشورهای 
جهان از آن سفره پهن شده منفعتی حاصل کردند، رسانه های قدرتمندی مثل بی بی سی نه تنها گامی برای نشان 
دادن مظلومیت ایران و برقراری صلح برنداشتند بلکه تمامًا چهره ای زشت و تروریستی از آن جلوه دادند؟ چرا 
در آن زمان به جای تصویر مادرانی که جوانان خود را به سوی مرگ در راه وطن بدرقه می کردند، مثاًل فیلم بتی 
محمودی که روایتگر چهره ای غیر واقعی از ایرانیان بود از رسانه های جهان پخش می شد؟ این تناقضها مثالهای 

بارزی است تا من ایرانی علی رغم مستنداتی که ادعا می شود، هنوز به وجود دسیسه ای در کار معتقد باشم.
درست پیش از این مستند زیبا، از همان شبکه برنامه ای درباره تاریخ مناسبتهای ایران و انگلیس نمایش داده 
انگلستان در تاریخ سیاسی  شد که در آن، برای نزدیک کردن دو کشور به یکدیگر تالش می شد تا دخالتهای 
ایران تصورات واهی مردم جلوه داده شود. چهار سال پیش نیز، زمانی که شمارش معکوس برای حمله آمریکا 
به ایران آغاز شده بود بی بی سی در عملکردی مشابه مستندی درباره ایران به مناسبت سالروز گروگانگیری 
سفرای آمریکایی و عملیات نظامی ناموفق دولت وقت آمریکا برای نجات آنها پخش کرد. در برنامه خوش ساخت 
مذکور که ظاهراً جانب بی طرفی حفظ شده بود، تنها واقعیتی که بدان کوچکترین اشاره ای نشد اقدام دیپلماتهای 
آمریکایی به جاسوسی در ایران بود که دلیل اصلی یورش مردم به ساختمان سفارت این کشور گردید؛ اما در 
پایان برنامه پس از پرداختن به طوفان شن که عامل انهدام بالگردهای آمریکایی در کویر ایران و ناکامی عملیات 

نظامی شده بود، مکانیزم قوی و پیشرفته بالگردهای امروزی که حتی در شدید ترین گردبادها نیز می توانند 
پرواز کنند نشان داده شد. الزم به توضیح نیست که این آشکارا تهدیدی غیر مستقیم از زبان بی بی سی برای 

همان کشوری بود که اکنون زیباییهایش را نشان می دهد و در واقع طیف دیگری از سرمایه گذاران را به نوع 
دیگری از سرمایه گذاری در این سرزمین تشویق می کند.

اینبار هم بی بی سی در البه الی افکار و دیدگاههای متفاوتی که از روابط تاریخی ایران و انگلیس به تصویر می 
کشد، صورت مسئله های بی جوابی را به قول ما ایرانیها پاك یا به قول خود انگلیسیها به زیر فرش جارو می کند. 
در این برنامه از قرارداد ۱۹۱۷ در اواخر سلسله قاجار که ایران را مثل کیک توت فرنگی بر سر میز شام انگلیس 
و روسیه به دو نیم می کرد و نارضایتی شدید نخست وزیر انگلستان از به امضا نرسیدن آن توسط شاه جوان 
قاجار سخن می رود؛ به ورشکستگی امپراتوری بریتانیا و نیاز مبرم او به نفت در همان زمان اشاره می شود؛ 
حتی استعالم سفیر انگلیس در ایران از دولت وقت بریتانیا برای تعویض پادشاهی ابراز می شود ) لطفًا به وظایف 
و اختیارات قانونی سفرا در سطح بین الملل دقت کنید!( اما اینطور نتیجه گیری می شود که برای مردم اظهار بی 
تفاوتی دولت انگلیس »متأسفانه« به رضایتمندی او تلقی شده است. در این برنامه از بی بی سی، نه آن عکس رضا 
شاه که در لباس یک قزاق ساده فقط چهار سال قبل از مقام سپهساالری به تیمارداری اسب سفیر انگلیس ایستاده، 
دیده می شود )رجوع شود به اسناد و مدارك منتشره از دولت انگلستان درباره تاریخ مناسبات با ایران( و نه از 
چگونگی سپهساالر شدن یک قزاق ساده در طی چهار سال حرفی به میان می آید. همچنین در این برنامه ادعا می 
شود که رضا خان به میل خود از سلطنت استعفا داد و اشاره ای به میزگرد تهران با حضور روزولت، چرچیل 
و استالین پس از اشغال ایران نمی شود. در حالی که در کتاب ظهور و سقوط پهلوی آمده است وقتی ولیعهد به 
تهران احضار می شود تا سلطنت را به دست گیرد، او از پدر خود می پرسد چرا برای مقابله با اشغالگری به جنگ 

با متفقین نپرداخته و در پاسخ می شنود که: »آنها برای جنگ با من آمده اند نه ایران«. 
در جریان قیام مصدق و ملی شدن صنعت نفت وقتی قراردادهای هفتاد ساله انگلستان با ایران ملقا می شود، 
چرچیل می گوید »اگر تمامی بریتانیا سه روز کامل استراحت کند از این ُشک بیرون نمی آید«. اگرچه در کودتای 
۲۸ مرداد آمریکاییها نقش داشتند، دشوار است باور کنیم انگلستانی که یک بار طعم شیرین همکاری با آمریکا 
را در جنگ جهانی چشیده بود و در کشاکش چالشهای پس از جنگ نیز از مصدق زخمهای کاری خورد، به رأی 
دادگاه الهه بسنده و از منافعش صرفه نظر کرد. آیا واقعًا همکاریهای بین انگلیس و آمریکا حتی تا جریانهای انقالب 

۵۷ و مسائل اخیر ایران و خاور میانه ادامه پیدا نکرده است؟ 
اَش  گارتون  دارد ولی حتی  ایرانیان وجود  میان  در  ناپلیونی  دایی جان  مالیخولیای  متأسفانه  که  بپذیریم  باید   
Garton Ash(( اعتراف می کند این تخیالت  ریشه ای حقیقی دارد؛ آنجا که در مقاله اش درباره افتتاح شبکه 
تلویزیونی بی بی سی فارسی که ۱۵ ژانویه ۲00۹ در گاردین به چاپ رسید می گوید:»این طرز فکر ریشه در 
دهی  در شکل  قدرتمند  کشورهای  نقش  واقعیت   ۵% وجود  است.«  واهی  تصورات   ۹۵% امروزه  و  دارد  گذشته 
سرنوشت ملتها نرخ کمی نیست. خصوصًا که چندان هم زیر زیر و پشت پرده نیست. مثاًل در همان مقاله گفته می 
شود راه اندازی بی بی سی فارسی بدان امید است که اخبار انتخابات ایران به درستی انتشار یابد؛ یعنی نویسنده 
از بروز واقعه دردناك مطلع است؛ یا اطالعیه وزارت خارجه انگلستان در ماه مارس که به شهروندان انگلیسی 
هشدار جدی می دهد تا از سفر به ایران در زمان نزدیک به انتخابات بپرهیزند نشان وجود روابط پنهانی خاصی 
است. حتی طی وقایع بعد از انتخابات، تهدید و احتمال تصمیم تحریم سیاسی ایران از سوی پارلمان اروپا که به 
دنبال دستگیری کارکنان ایرانی سفارت انگلیس در جریان بود، ناگهان از عنوانهای داغ خبری محو می شود بی 
آنکه تغییری در عملکرد دولت ایران صورت گرفته باشد. همچنین علی رغم در خواست ملت ایران و بانوی ایرانی 
صلح دنیا بر ترجیح تحریم سیاسی به تحریم اقتصادی برای اعمال فشار به دولت و نه ملت ایران، دیدیم که گزینه 

فشار بر مردم ستم کشیده انتخاب شد. 
اگرچه باور دارم این مردمان هستند که سرنوشت خود را تعیین می کنند ولی نمی توان واقعیت تأثیر قدرتهای 
بزرگ را بر تغییر جهت قیامهای مردمی، خاصه در جهان کوچک امروز یک تصور واهی دانست؛ تغییراتی که 
به نام مردمان صورت می گیرد ولی به کام دولتها تمام می شود. در این میان آیا رسانه های دولتی حقیقتًا از 

کامجویی های دولتمردان به دورند؟

برپايى جشن مهرگان در 
مدرسه انديشه

به گزارش خبرنگار پرشین  روز شنبه گذشته در محل مدرسه اندیشه با حضور دانش آموزان، 
معلمین و تعدادی از والدین دراین مدرسه جشن مهرگان برپا گردید.

یاد  به  روز  این  در 
آموزان  دانش  ماندنی 
با سنت ها و آئین های 
در  و  آشنا شده  ایرانی 
در  نیز  برنامه  طول 
ایران  تاریخ  با  ارتباط 
به  شاهنامه  و  باستان 
توضیح  آموزان  دانش 

داده شد.
مدرسه  محترم  مدیرین 
صدیق  خانم   اندیشه 
با  تلفنی  گفتگوی  طی 
دفتر هفته نامه از برنامه 
مدرسه  این  آتی  های 
آینده  در  و  داده  خبر 

برنامه های بیشتری را برای دانش آموزان این مدرسه در نظر گرفته است .

الزم به توضیح است که متاسفانه بدلیل محدودیت  هفته نامه در تهیه گزارش از فعالیت های 
ایرانیان   و از همه مهمتر پراکندگی این هم وطنان در محله های مختلف لندن انگلستان تهیه 
خبر و فعالیت های ایرانیان دشوار می باشد .لذا  کلیه برنامه گذاران فعالیت های فرهنگی هنری 
و اجتماعی می توانند اخبار و گزارشات و برنامه ها و فعالیتهای  خود را به صورت فکس یا 
ایمیل و یا تلفن به دفتر هفته نامه اطالع داده و گام مهمی را در جهت اطالع رسانی صحیح و 

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

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنى سنتى ايرانى و فالوده تازه فقط در تواضع



تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

مژده به هموطنان گرامى
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری
 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های 

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com پزشکى
ابداع دانشمند ايرانى

 برای درمان پارکینسون و صرع 
دانشمند و فوق دکتری بیوپزشکی ایرانی دانشگاه میشیگان 
ابداع میکروالکترودهایی آغشته به پلیمری رسانا موفق  با 
آسیبهای  به  مبتال  بیماران  بهبود  برای  جدید  درمانی  شد 

نخاعی یا نرونی ارائه کند. 
 دانشمند ایرانی دانشگاه میشیگان میکروالکترودهای قابل 
نصبی )کاشتنی( مخصوص مغز را ارائه کرده است که می 
تواند به میزان دریافت سیگنالهای نرونی بیافزاید. این یافته 
می تواند به تدریج منجر به ارائه درمانهای موثرتر اختالالت 

نرونی مانند پارکینسون، صرع و فلج شود. 
را  کوچک  میکروالکترودهای  این  عبیدیان  محمدرضا 
پلیمری  است،  کرده  آغشته   PEDOT نام  به  پلیمری  به 
زیستی و مقاوم و رسانا متشکل از نانو تیوبها که در جذب 
از  معمولی  فلزی  های  تراشه  به  نسبت  نرونی  سیگنالهای 
نوآوری  واقع  در  است.  داده  نشان  بیشتری  توانایی  خود 
این پوشش  پلیمرها است زیرا  این  ابداع عبیدیان در تولید 
جذب  و  داده  افزایش  را  الکترودها  عمر  طول  و  مقاومت 

سیگنالهای آنها را بهبود می بخشد.
پلیمرهای رسانا که از مولکولهای ارگانیک تشکیل شده و 
مناسبی  های  گزینه  کنند  هدایت  را  الکتریسیته  توانند  می 
برای کاربردهای بیوپزشکی هستند برای مثال می توان از 
این پلیمرها به عنوان حد فاصل نرونها، حسگرهای زیستی 

و سیستمهای انتقال دارو استفاده کرد.
دو  ابداع  این  آزمایش،  منظور  به  عبیدیان  گفته  به 
تیم  و  نرونی در مغز سه موش کاشته شد  میکروالکترود 
تحقیقاتی به مدت هفت هفته مقاومت الکتریکی و کیفیت ثبت 
سیگنالها در مناطقی که الکترودها در آن قرار گرفته بودند 
را تحت کنترل قرار دادند. نتیجه این آزمایش نشان داد نانو 
خوبی  به  الکترودها  پوشاننده  پلیمر  در  موجود  تیوبهای 
درصد   ۳0 تا  را  نرونی  سیگنالهای  ثبت  کیفیت  توانستند 
معمولی،  فلزی  الکترودهای  نسبت  به  که  ببخشند  بهبود 

پیشرفت قابل توجهی به شمار می رود.
بر اساس گزارش نشریه Advanced Material، محمدرضا 
بخش  در  میشیگان  دانشگاه  دکتری  فوق  محقق  عبیدیان 
می  میکروالکترودها  این  است  معتقد  بیوپزشکی  مهندسی 
توانند امید به بهبود را در افرادی که به آسیبهای نخاعی و 
بیماریهای تخریب نرونی دچار شده اند، افزایش دهد. نتایج 
تحقیقات عبیدیان و تیم تحقیقاتیش در نسخه ۵ اکتبر ۲00۹ 

در همین نشریه در قالب مقاله ای علمی منتشر شده است.

نشریه الیوساینس معرفي کرد 
 

آشنايي با 10 
بیماري ناشناخته

 و مرموز 
 

دارند  بیماري هاي زیادي در جهان وجود 
که پزشکان مي توانند با نوشتن چند جمله 
روي برگه نسخه آن را درمان کنند، اما در 
کنار این بیماري ها سري دیگري از امراض 
پزشکان  درمان  براي  که  دارند  وجود  نیز 
و دانشمندان را دچار زحمات زیادي کرده 
اند. تحقیقات فراواني براي یافتن درمان و 
ریشه کني آنها انجام گرفته اما نسخه یي 
براي آنها کشف نشده یا ریشه اصلي آنها 
یافته نشده است. نشریه الیوساینس 10 
نمونه از این بیماري هاي مرموز و همچنان 

ناشناخته را معرفي کرده است.
است  تازگي کشف شده  به  که  مرموز  بیماري  مورژلونز؛این  بیماري 
نشانه هاي غریبي از خود نشان مي دهد و مبتالیان معمواًل از عالئم 
ناخوشایندي که روي پوست بدن آنها به وجود مي آید، شکایت مي 
برخي  اما  دانند،  مي  ذهني  توهمات  را  بیماري  این  ریشه  برخي  کنند. 

دیگر آن را بیماري واقعي و ناشناخته مي پندارند.

سندرم خستگي مزمن؛ یکي از بیماري هایي است که در گروه عوارض 
به  بیماري  این  به  مبتالیان  و  دارد  قرار  پزشکي  ناشناخته  فیزیکي 
اندازه یي احساس خستگي مي کنند که گاهي براي روزها به خواب و 

استراحت مي پردازند.

بیماري کروتزفلد-جیکوب؛ یکي از نمونه هاي این اختالل نادر مغزي 
به نام جنون گاوي شناخته مي شود و مي تواند در اثر خوردن گوشت 
CJD معمواًل سریع و کشنده  آلوده گاو مبتال بروز پیدا کند. بیماري 
است، اما پزشکان تاکنون موفق به کشف دقیق دالیل بروز این بیماري 

نشده اند.

شیزوفرني؛ یکي از مرموزترین بیماري هاي رواني است و مبتال در این 
بیماري توانایي خود را در تشخیص واقعیت و توهم از دست مي دهد. 
از نشانه هاي بیماري هذیان گویي، توهم، سخن گفتن نامنظم و مختل، 
کمبود انگیزه و نبود احساسات است و منشاء این بیماري و درمان آن 

مانند یک پازل دانشمندان را به خود مشغول کرده است.

اختالل در سیستم دفاعي بدن؛ »لوپوس« و »ام اس« از جمله بیماري 
هاي به وجودآمده تحت تاثیر این اختالل هستند. در این اختالل اندام 

هاي بدن و فعالیت هاي عادي و معمولي آنها به عنوان دشمن شناسایي 
شده و توسط سیستم دفاعي مورد حمله قرار مي گیرند.

مواد  خوردن  به  ناپذیري  اجتناب  میل  بیماري  این  به  مبتالیان  پیکا؛ 
بیماري  این  اینکه  با وجود  دارند.  یا گل  مانند کاغذ، چسب  غیرغذایي 
معمواًل به کمبود مواد معدني در بدن ارتباط داده مي شود، متخصصان 
تغذیه و پزشکان تاکنون هیچ دلیل قانع کننده یي براي توضیح بروز این 

بیماري پیدا نکرده اند.

آنفلوآنزاي مرغي؛ از جمله بیماري هایي است که سیستم دفاعي انسان 
از  به آن جان ۵0 درصد  ابتال  ندارد و  برابر آن مصونیتي  تقریبًا در 

مبتالیان را مي گیرد. تماس مستقیم با پرندگان مبتال مي تواند منجر به 
ابتال به این بیماري شود.

متحده،  ایاالت  در  مبتال  میلیارد  یک  ساالنه  وجود  با  سرماخوردگي؛ 
آبریزش  دارند.  اختیار  در  بیماري  این  از  اطالعات محدودي  پزشکان 
بیني، سرفه و عطسه از نشانه هایي است که انسان ها بارها آن را در 

طول زندگي خود تجربه کرده اند.

از  آلزایمر؛ اختالل فرسودگي مغز و فراموشي پیشرفته تعداد زیادي 
انسان ها در سرتاسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. به دلیل 
نبود درك درست از دلیل بروز این بیماري درماني قطعي نیز براي آن 

کشف نشده است.

ایدز؛ بیش از ۲0 سال از ظهور و کشف بیماري مرگبار ایدز مي گذرد 
بیماري  این  است.  براي آن کشف نشده  تاکنون هیچ درمان قطعي  و 
مي  شناخته  جهان  هاي  بیماري  مرگبارترین  از  یکي  عنوان  به  اکنون 
شود و این گونه به نظر مي رسد که اولین بار از میمون ها به انسان 

انتقال یافته است. 

کلینیک دندان - دکتر عباس منزوي/ رییس دانشکده دندانپزشکي 
دانشگاه علوم پزشکي تهران

مسواک زدن با تمیز کردن دندان 
فرق دارد!

، با این همه اطالع رساني، باز هم با افرادي  هنوز که هنوز است 
مواجه هستیم که با لثه هاي ملتهب و پوسیدگي هاي وسیع دنداني به 
دندانپزشکان مراجعه مي کنند. اغلب آنها مي گویند ما تنبل نیستیم و 
مرتب مسواك مي زنیم پس چرا اوضاع دندان و لثه هایمان این طور 
ذهن  در  که  قدیمي  غلط  باور  یک  طبق  نیز  افراد  بعضي  است؟ 

بعضي از ما هنوز وجود دارد، مي گویند فالن روز مسواك نزدم، 
فردایش جرم روي دندانم را گرفت! ...

این باورهاي غلط را اصالح کنید. پالك میکروبي با یک بار مسواك 
نزدن ایجاد نمي شود و یا به وجود آمدن جرم روي دندان هاي شما 
به این راحتي نیست. اگر شما حتي روزي یک بار با دقت مسواك 
سالمت  کنید،  تمیز  را  دنداني  بین  سطوح  دندان  نخ  با  و  بزنید 
بي حوصلگي  با  باشد  قرار  اگر  اما  مي شود.  حفظ  دندان هایتان 
این کار را انجام دهید، بي فایده است. مسواك زدن با تمیز کردن 
از هم جدا کنید. خیلي ها مسواك  را  این دو  دندان متفاوت است. 
مي زنند اما قادر نیستند پالك هاي میکروبي سطوح دندان را تمیز 
هستند،  لثه  زیر شیار  در  که  پالك هایي  روي  قندي  مواد  و  کنند 
مي چسبند و موجب پوسیدگي مي شوند. در واقع وقتي پالك، در 
شروع  نیز  لثه  بیماري  شود،  تشکیل  دندان  ریشه  روي  لثه  خط 

مي شود. با انتقال پالك به قسمت هاي عمیق تر، شاهد بروز التهاب 
و قرمزي لثه خواهیم بود و اوضاع بد موجود، گاهي تا بافت هاي 
نگه دارنده دندان و استخوان اطراف دندان را هم آسیب مي رساند 
و حتي دندان حالت لقي پیدا مي کند. لذا از آنجا که شما نمي توانید 
پالك هاي دنداني را با چشم غیرمسلح ببینید، )البته برخي رنگ هاي 
آشکارساز به صورت قرص یا محلول در داروخانه ها هست که 
کنترل  براي  دوره اي  مراجعات  با  مي کند(  رویت  قابل  را  پالك 
و  دندان  نخ  از  استفاده  شیوه صحیح  تمرین  و  دندان ها  سالمت 
خصوصا  کنید،  پیشگیري  جدي  مشکالت  بروز  از  باید  مسواك 
اگر در ژنتیک و ارث خانواده شما جنس دندان ها طوري است که 
نیازمند توجه بیشتر است و حتما باید روي تغذیه خود و مصرف 

مواد قندي دقت بیشتري کنید.
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سالمت

کامپیوتر

طراحى وب سايت

نکات کلیدي در تعیین اسم سایت را جدي بگیرید 
 

به دنبال يک
 نام مناسب 

 
احمد عبادنژاد

دنیاي  وارد  تازگي  به  که  افرادي  از  خیلي 
خودشان  از  را  سوال  این  اند،  شده  اینترنت 
داشته  یک وب سایت  »چگونه  که  پرسند  مي 
باشیم؟« در جواب این دسته از کاربران باید 
در محیط  ارائه  براي  اگر مطلب خاصي  گفت، 
وب  ایجاد  دنبال  به  است  بهتر  ندارید،  وب 
سایت نباشید اما اگر عکس این موضوع براي 
شما صادق است به شما توصیه مي کنیم حتماً 

با این مطلب همراه شوید.

نام مناسب
قدم اول براي داشتن یک وب سایت خوب انتخاب یک نام مناسب 
کج  ثریا  تا  مبادا  تا  بگذارید  را صحیح  اول  که خشت  چرا  است 
رود بنابراین براي داشتن یک نام خوب نکات زیر را مد نظر قرار 

دهید.
در ابتدا به زبان مادري توجه خاص داشته باشید چرا که وقتي 
به اطراف خود نگاه کنید، متوجه خواهید شد اطراف ما پر شده 
است از الفاظ و نام هاي بیگانه. بیایید به اندازه ذره یي هم که شده 
به خودمان توجه کنیم و از اسامي زبان مادري و بومي خودمان 
استفاده کنیم، اگر عرب هستیم از لغات عربي و اگر فارس هستیم 
از لغات فارسي و اگر هم انگلیسي هستیم از لغات التین. صدها 
و بلکه هزاران سال طول کشیده است تا یک زبان به وجود آمده 
است و اگر ما با تحریف آن و سست کردنش و با انتخاب نام هاي 
بیگانه ناخودآگاه سعي کنیم آن را از بین ببریم، تمام آثار نوشته 
شده به آن زبان هم به نوعي از بین خواهد رفت چون حتمًا مي 
دانید ترجمه به درستي نمي تواند مفاهیم یک زبان را انتقال بدهد. 
در واقع با از بین رفتن هر زبان، علوم مختلفي که با آن زبان به 

رشته تحریر درآمده نیز از بین خواهد رفت.

از این رو براي آنکه اصالت زبان را حفظ کنید و به ریشه کلمات 
پي ببرید و بدانید جزء زبان مادري تان است یا نه، مي توانید به 
فرهنگ هاي لغت مراجعه کنید، مثاًل در زبان فارسي به لغت نامه 
 mibosearch دهخدا یا معین مراجعه کنید که براي این کار سایت
را به شما توصیه مي کنم زیرا داراي لغت نامه دهخدا و معین با 

قابلیت جست وجو است.

نکته بعدي انتخاب نام هاي کوتاه است به این صورت که تا مي 
توانید نام مورد نظرتان را کوتاه انتخاب کنید و از به کار بردن 
نام هاي چندخطي اجتناب کنید. کلمات و اسم ها و اصطالحات 
هر چقدر کوتاه تر باشند زودتر در خاطره جاي مي گیرند. البته 
نه آنقدر کوتاه که از آن طرف بام به زمین سقوط کنید بلکه در 
حدي باشد که معنا را منتقل کند. به کار بردن نامي که به خاطر 
سپردنش سخت باشد، کل مجموعه شما را در نظر مخاطبان تان 
از بین خواهد برد. در این میان سایت هاي زیادي وجود دارند 
مثل  که  هایي  نام  هستند؛  کوتاهي  پرارزش  هاي  نام  داراي  که 
شماره رند تلفن همراه چندین میلیون ارزش دارند تنها به خاطر 
اینکه کوتاه و قابل به خاطرسپاري هستند. نام این سایت ها مي 
تواند براي صاحبان شان وسیله خوبي براي رسیدن به اهداف 

بزرگ باشد.

مرحله بعدي تلفظ نام سایت است به این صورت که به تلفظ نام 
سایت خود در زبان هاي دیگر توجه کنید مثاًل ممکن است تلفظ 
نام سایت شما در زبان فارسي خیلي زیبا و پرمعنا باشد ولي در 
نام خیلي  به  اگر  نباشد. در ضمن  انگلیسي چندان مناسب  زبان 
از محصوالت خارجي دقت کنید، متوجه مي شوید تلفظ فارسي 
آنها چقدر مسخره و زشت است در صورتي که صاحبان آنها با 
افتخار از خود نام مي برند، بي خبر از آنکه در فارسي نام شان 
چقدر ممکن است خنده دار باشد. همچنین نام سایت تان »راحت 
تلفظ« شود تا »راحت حفظ« شود که براي این کار از کلمات رایج 
و مرسوم استفاده کنید و از به کار بردن کلمات عجیب و غریب 

و باکالس خودداري کنید.
البته به این نکته توجه خاص داشته باشید که نام سایت با هدف 
سایت در یک راستا باشد به این صورت که سعي کنید نام تان 
با هدف و کارتان یکي باشد چون اول اینکه کار و هدف تان را 
به دیگران معرفي کرده باشید. دوم اینکه انتخاب یک نام مطابق 
با یک هدف و یک مسیر خاص تاثیر ناخودآگاه بر روح و فکر و 
روان شما مي گذارد. مثاًل اگر دقت کرده باشید کسي که نامش 
اکبر به معناي بزرگ است ، سعي مي کند همیشه بزرگ باشد فقط 
به خاطر اینکه نامش اکبر است، چون از یک طرف مي خواهد با 
نامش همخواني داشته باشد و هم اینکه دائمًا به او مي گویند؛ اکبر 
... و این »اکبر« در ناخودآگاه او باقي مي ماند و بزرگ  ... اکبر 
بودن در تمامي زمینه هاي زندگي او بروز مي کند، بنابراین از به 

کار بردن نام هاي بي ربط اجتناب کنید.

گزینه بعدي انتخاب نام هاي جدي است به این صورت که از به 
کار بردن نام هاي مسخره و مضحک ، تحت عنوان اینکه خوب 
در ذهن افراد باقي مي ماند، جلوگیري کنید، چون با این کار فقط 

خودتان را مسخره کرده اید.

نام هاي غیرمشابه نکته دیگري است که باید به آن توجه خاص 
توسط شخص  قباًل  نام شما  دارد  امکان  که  بگیرد چرا  صورت 
تجاري  یا حتي یک عالمت  یا شرکت  به عنوان موسسه  دیگري 
به ثبت رسیده باشد. بر سر این مساله داستان ها و شکایت ها 
و دادگا ه هاي بزرگ و کوچک بسیاري در سطح جهان به راه 
افتاده، به طوري که یک شرکت چندملیتي بزرگ که از ثبت دامنه 
نام خود و حتي سایر نام هاي مشابه نام خود غافل بوده و یک 
شخص کوچک با چند هزار تومان ناقابل با نام آنها براي خودش 
سایت ثبت کرده است و یک دعواي حقوقي را پیش آورده که البته 
معمواًل در این مواقع قانون علیه فرد مورد نظر راي داده است. 
همیشه این را در نظر داشته باشید که هیچ منعي براي ثبت سایت 
با نام شرکت هاي ثبت شده یا عالمت هاي تجاري وجود ندارد 

ولي صاحبان آنها حق شکایت از شما را دارند.

شما براي تحقیق در مورد نامي که انتخاب کرده اید، مي توانید 
جست  را  نظرتان  مورد  نام  گوگل  مثل  وجوگرهایي  جست  در 
وجو کنید و نتایج حاصله را بررسي کنید یا اینکه از سایت هاي 
سازمان هاي ثبت شرکت ها و موسسات و... در جست وجو و 

تحقیق استفاده کنید.

همچنین شما ممکن است در آینده بخواهید نام سایت خود را به 
عنوان یک »عالمت تجاري« به ثبت برسانید. از این رو به قوانین 
و مقرراتي که در این باره وجود دارند، حتمًا توجه داشته باشید. 
امالك  و  اسناد  ثبت  به سایت سازمان  توانید  کار مي  این  براي 

کشور مراجعه کنید.

و آخرین نکته یي که باید در نظر داشته باشید، ابتکار عمل است 
یعني اینکه سعي کنید خودتان یک نام درست کنید به این صورت 
کلمه  چند  اول  حروف  چسباندن  هم  به  از  شرکت  یک  مثاًل  که 
براي خودش یک نام درست مي کند مثل IBM که مخفف کلمات 

International Business Machines Corp است

 

هکرها سراغ کنتورهاي برق و گاز رفتند  
 

در  کنتورهاي هوشمند  دادند طرح نصب  انگلیس هشدار  دولت  امنیتي  مشاوران 
هر خانه تا سال ۲0۲0 به دلیل قابل هک بودن این دستگاه ها خطر امنیت سایبر 
ملي را به وجود مي آورد. کارشناسان انگلیسي هشدار دادند سیستم هاي کنترل 
توانند شبکه  اند مي  انرژي طراحي شده  براي کاهش مصرف  که  اجباري  کننده 
ملي را از کار بیندازند یا اطالعات ارزشمند مصرف کنندگان را به سرقت برده و 
حریم خصوصي میلیون ها نفر را نقض کنند. دولت انگلیس خواهان به کارگیري 
کنتورهاي هوشمند در تمامي خانه هاي این کشور است که اطالعات درباره نحوه 
صرفه جویي در مصرف انرژي را به مصرف کنندگان مي دهند و اطالعات فوري 
را به شرکت هاي برق و گاز ارسال و نیاز براي ماندن مصرف کنندگان در خانه 
مي  را حذف  دریافت صورتحساب محاسبه شده  یا  ها  کنتر  براي خوانده شدن 
کنند. با این حال همانند ویروس هایي که به رایانه هاي شخصي حمله مي کنند 
به  از کنتوري  آلوده شوند که  به ورمي  نیز ممکن است  این کنتورهاي هوشمند 
کنتور دیگر قابل انتشار است. این کنتورها به محض هک شدن مي توانند کل شبکه 
انگلیس را آلوده کرده یا موجب قطع دسترسي مصرف کنندگان شخصي شوند. 
مشاوران امنیت اطالعات درباره لزوم تشدید امنیت این دستگاه ها براي حمایت 
از خانه ها و شرکت هاي کوچک پیش از آغاز این طرح به دولت انگلیس هشدار 
در  خانه   ۵00 و  هزار   ۱۷ براي  آزمایشي  طور  به  طرح  این  است  قرار  اند.  داده 
انگلیس به اجرا گذاشته شود. شرکت امنیتي IOActive نیز با طراحي یک ورم و 
نفوذ موفقیت آمیز آن در شبکه این دستگاه ها در امریکا موفق شده ضعف امنیتي 

کنتورهاي هوشمند را اثبات کند.  

افزايش رونق تلويزيون هاي اينترنتي  
  

بر اساس بررسي جدید، دستگاه هاي تلویزیون مجهز به اینترنت با فراگیر شدن 
عادت استفاده از ویجت ها در صفحه هاي تلویزیون ظرف چند سال آینده به طور 
گسترده تري مورد استفاده قرار مي گیرند. طبق این بررسي که توسط موسسه 
تحلیلي Ernst & Young انتشار یافته، ویجت ها یا برنامه هاي کوچک در حال 
حاضر در دستگاه هایي مانند تلفن همراه و رایانه ها براي اجراي برنامه هاي سبک 
مورد استفاده قرار مي گیرند و این برنامه ها مي توانند در دستگاه هاي تلویزیون 
محتواي  تا  اند  طراحي شده  یي  گونه  به  تلویزیون  هاي  ویجت  بگیرند.  قرار  نیز 
عنوان  به  باشند.  تلویزیون  تماشاي  و مکمل  کرده  دریافت  اینترنت  از  را  منتخب 
تلویزیون مشاهده  مثال کاربران مي توانند اطالعات هواشناسي را روي صفحه 
کنند.  خریداري  آنالین  هاي  فروشگاه  از  را  تلویزیون  در  شده  تبلیغ  کاالهاي  یا 
تلویزیون  ایده همراه کردن  کنندگان  از مصرف  این بررسي، بسیاري  بر اساس 
 Parks با اطالعات از اینترنت را جالب توجه مي دانند. طبق برآوردهاي موسسه
Associates، فروش تلویزیون هاي مجهز به اینترنت در سال ۲00۹ ممکن است 
کمتر از ۵00 هزار دستگاه باشد اما تا سال ۲0۱۳ به باالي شش میلیون دستگاه 
مي رسد. ویجت ها مي توانند متصل کننده محتواي اینترنت و تلویزیون به یکدیگر 
باشند. تلویزیون در حال حاضر در حال رقابت با وب براي جلب بینندگان است و 
ویجت ها مي توانند جست وجوي محتوا از طریق هر دو این ابزار را تسهیل کرده 

و امکان انتخاب سرگرمي بیشتري را براي بینندگان مهیا سازند.  

جنگ میان اپل و گوگل  
  

اپل و گوگل که زماني همکاران تجاري موفقي محسوب مي شدند، این روزها شاهد 
اختالف نظر و رقابت گسترده بر سر یک عضو مشترك در هیات مدیره هر دو 
شرکت هستند. اریک اشمیث رئیس گوگل معتقد است آرتور لوینسون کماکان باید 
عضو هیات مدیره گوگل و اپل باقي بماند و این در حالي است که برخي نهادهاي 
این فرد در هیات مدیره هر دو  امریکا مخالف عضویت همزمان  رگوالتوري در 
شرکت هستند. اشمیث معتقد است گوگل و اپل فعالیت هاي انحصارطلبانه تجاري 
طور  به  نفر  یک  که  ندارد  اشکالي  بنابراین  رسیده  اثبات  به  مساله  این  و  ندارند 
به  از سوي دیگر  باشد.  همزمان در هیات مدیره هر دو شرکت عضویت داشته 
نظر مي رسد اپل هم تمایلي به تداوم عضویت همزمان این فرد در هیات مدیره هر 
دو شرکت نداشته باشد. کارشناسان معتقدند گوگل برترین موتور جست وجوي 
جهان و اپل عرضه کننده دستگاه هاي مهمي مثل آیفون و آي مک بر سر تصاحب 
سهم بیشتري از بازار رایانه و آي تي با هم در رقابتند و عضویت یک فرد در هیات 
مدیره هر دو شرکت ممکن است منجر به افشاي اسرار تجاري آنها و مشکالت 
بعدي شود با این حال رقابت با مایکروسافت براي کاهش تسلط بر بازار آي تي 

این دو شرکت را به هم پیوند داده است.  
 

ارسال پیام کوتاه حین رانندگي ممنوع شد  
 

واشنگتن،  در  دقت«  بي  »رانندگي  دوروزه  همایش  یافتن  پایان  با  کارشناسان   
و  همراه  تلفن  با  کردن  صحبت  کاهش  هاي  روش  پیرامون  را  فراواني  سواالت 
کردند.  مطرح  رانندگان  بر  آن  مستقیم  تاثیر  و  رانندگي  حین  کوتاه  پیام  ارسال 
»باراك اوباما« رئیس جمهور امریکا هم اکنون دستوري را به تمام کارکنان دولت 
موظف شده  افراد  این  کلیه  آن،  مبناي  بر  که  است  کرده  ابالغ  این کشور  فدرال 
اند حین رانندگي با خودروهاي دولتي از تلفن همراه استفاده نکنند. »ري الهود« 
وزیر حمل و نقل امریکا نیز از تمام کارفرمایان بخش خصوصي خواسته است از 
کارمندان خود بخواهند هنگام رانندگي از تلفن همراه استفاده نکنند. الهود همچنین 
پیام کوتاه و  ارسال  قانون ممنوعیت  به زودي  اعالم کرده است وزارتخانه وي 
محدودیت برقراري تماس هاي تلفني براي رانندگان خودروهاي باري، اتوبوس ها 
و سرویس هاي مدارس را به تصویب خواهد رساند تا در صورت بروز هرگونه 

تخلف، گواهینامه آنها ضبط شود.  



Flora Accounting 
Tax, Account, VAT, CIS, PAYE 
Business Plans and Loans 
Limited Companies, Sole Traders, LLP 

Building 3, Chiswick Park - 566 Chiswick High Road - Chiswick - London W4 5YA -United Kingdom 

Tel:0208 963 0444 - Fax:0208 963 0432 

خدمات حسابداری فلورا
 ثبت شرکت ها، تهیه گزارشهای مالی و مالیاتی

     تهیه برنامه های تجاری
    انواع وامهای تجاری و مسکونی، ثبت حقوقی

SPECIAL
O

FFERS

Coke 
24 x 335ml £6.63

Diet Coke 
24 x 335ml £6.87

Bottle of coke 
12 x 1.5 ltr £11.23

Pepsi 
24 x 335ml £4.65

7 up 
24 x 335ml £4.65

Bootle of Miranda 
12 x 0.5 ltr £4.05

Bootle of Evian 
12 x 0.5 ltr £6.15

Saka Water 
12 x 0.5 ltr £2.50

قیمت ها شامل VAT می باشد

Cash on collection
Unit 5 Drudry Industrial 
State, Laxcon Close
NW10 - OTG
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11 توصیه زنانه 
براي جوان به 

نظر رسیدن
ترجمه:ندا احمدلو

جوان ماندن و شاداب به نظر رسیدن، آرزوي خیلي هاست 
و مخصوصا در میان خانم ها، کم نیستند آنهایي که چنین 
مي  تالش  آن  به  رسیدن  براي  و  دارند  سر  در  آرزویي 

کنند...
غافل  زیر  توصیه   ۱۱ از  گروه اید  همین  از  هم  شما  اگر   

نشوید:

اگر  نیندازید.  گردن تان  دور  را  خود  بنددار  مطالعه  عینک 
شما بند عینک تان را دور گردن تان بیندازید عالوه بر اینکه 
اثر  به نظر مي رسید، ضعف دید چشم تان در  فراموشکار 
اگر  اما  باال رفتن سن هم بیشتر خودش را نشان مي دهد 
عالقه زیادي به همراه داشتن عینک تان دارید، مي توانید در 

مواقع غیرضروري آن را روي سرتان قرار دهید.
از  یکي  کنید.  انتخاب  رژلب تان  براي  را  صورتي  رنگ 
از  استفاده  رسیدن  نظر  به  جوان  راه هاي  سریع ترین 
رژ لب  یک  از  استفاده  است.  کم رنگ  و  روشن  آرایش هاي 
است،  شده  مالیده  آن  روي  برق لب  هم  کمي  که  صورتي 
و  مي دهد  نشان  جوان  و  روشن  بسیار  را  شما  صورت 
مسن تر  را  مات صورت شما  و  تیره  رنگ هاي  در عوض 

وجذابیت تان را کمتر مي کند.

براي  مخصوصا  کار  این  کنید.  کوتاه  را  موهایتان  جلوي 
خانم هاي باالي ۵0 سال بسیار مفید است. به جاي یکدست 
قسمت جلوي  موهاي  پشت،  از  بستن موي خود  و  کردن 
سرتان را کوتاه کنید و یک سشوار سطحي هم بکشید. اثر 
این کار در چهره تان را مي توانید در اولین میهماني اي که 

شرکت کردید، ببینید.

دور مش  و هاي الیت هاي سفید، صدفي، استخواني و نقره اي 
را خط بکشید. اگر که به مرور زمان و با باال رفتن سن رنگ 
موها یتان به رنگ هاي روشن تغیر یافت و شما آن رنگ را 
مي پسندید که هیچ؛ اما انتخاب کردن رنگ هاي خیلي  روشن 
مثل صدفي یا نقره اي به منزله مسن تر به نظر رسیدن براي 
یک خانم است. حاال انتخاب با خودتان است. اگر مي خواهید 
۱0 سال پیرتر از آنچه هستید به نظر برسید، مي توانید این 

رنگ ها را براي موها یتان برگزینید!

دندان هاي خود را سفید کنید. هرچه قدر دندان هاي سفید و 
براق در شاداب به چشم آمدن چهره موثر است، به همان 
میزان هم دندان هاي زرد و کدر در زیاد نشان دادن سن 
موثر است. شما مي توانید به راحتي و با صرف هزینه اي 

چهره اي  نتیجه  در  و  درخشان  و  زیبا  دندان هایي  اندك، 
شاداب و بشاش داشته باشید.

و  کمد  پرکردن  بخرید.  را  لباس ها  بهترین  اما  کمترین 
کشوهاي خانه از لباس هاي مختلف و رنگارنگ که هیچ کدام 
این  هنر  نیست.  هنر  اصال  نیستند،  هم  مجلس  یک  مناسب 
فقط  بخرید.  را  لباس ها  بهترین  اما  کمترین  شما  که  است 
هنگام خرید به هماهنگ بودن رنگ ها هم دقت کنید و سعي 
نمایید رنگ و طرحي را انتخاب کنید که عیب هاي ظاهري 
یک  لباس،  دست  هر  با  که  نیست  بد  بپوشاند.  را  بدن تان 
گردنبند، انگشتر یا دستبند هم رنگش را هم تهیه کنید، این 

طوري کلي به روز و جوان به حساب مي آیید!

مناسب سن تان لباس بپوشید. منظور از این جمله آن نیست 
که خانم هاي باالي ۴0 یا ۵0 سال حق پوشیدن لباس هاي 
روشن را ندارند. منظور این است که در جوان نمایي افراط 

نکنید. خب مسلم است که پوشیدن شلوار بگ  کتان با یک 
با  فرد  و  نیست  مناسب  باال  براي سنین  اصال  گشاد  تاپ 
پوشیدن این لباس ها در عوض جوان به نظر رسیدن، خیلي 
هم مضحک مي شود بنابراین داشتن بهترین و مناسب ترین 
نظر  به  جذاب  راه هاي  از  یکي  مختلف  سنین  در  پوشش 

رسیدن است.

پیري  و  کسلي  باعث  یکنواختي  دهید.  تغییر  را  ظاهرتان 
نشوید،  مبتال  زودرس  پیري  به  آنکه  براي  پس  مي شود. 
آرایش تان  حتي  و  موها  مدل  و  رنگ  یک بار  وقت  هرچند 
را تغییر دهید. حتي مي توانید با عوض کردن رنگ یا مدل 
ابرویتان هم یک تغییر اساسي در چهره تان ایجاد کنید. اگر 
بتوانید سبک لباس پوشیدن تان را هم هر از گاهي عوض 

کنید، بد نیست.

است  درست  نیستند.  بي تاثیر  بودن  در جوان  هم  کفش ها 
ندارند،  زیبایي  که ظاهر چندان  با کفش هاي طبي  که شما 
براي شرکت در یک مهماني  اگر  باور کنید  اما  راحت ترید 
که قرار است با ماشین بروید و برگردید، یک جفت کفش 
پاشنه بلند نگین دار بپوشید، بسیار شاداب و جذاب به نظر 

خواهید رسید.

انتخاب  فصل  مناسب  را  عطرتان  بوي  و  لباس  رنگ   ۱0
تن  به  روشن   لباسي  تابستان  فصل  در  شما  اینکه  کنید. 
از عطر خنکي هم استفاده کنید، بسیار به جذابیت  کنید و 
شما مي افزاید و این طوري اطرافیان تان متوجه مي شوند که 
روح جواني و شادابي هنوز در شما پایدار است بنابراین 
حواس تان باشد که رنگ ها و بوها هم در جوان نشان دادن 

شما بي تاثیر نیستند.

عمل جراحي زیبایي. آخرین توصیه براي جوان تر به نظر 
براي  زیبایي  جراحي  عمل  انجام  هستید،  آنچه  از  رسیدن 
پلک  افتادگي  و  صورت  چروك هاي  و  چین  بردن  بین  از 
است. فقط براي این کار باید مجرب ترین و بهترین پزشک 

را انتخاب کنید تا از کرده خود پشیمان نشوید.

منبع: ریدرزدایجست

برای ازدواج 
مجدد عجله نکنید

مترجم: ابوالفضل کریمی

 ازدواج مجدد اگر با عجله صورت گیرد می تواند به اندازه مرگ والدین به فرزندان این 
خانواده ها آسیب وارد کند. 

تحقیقات جدید نشان می دهد آن چه که برای فرزندان یک خانواده اهمیت دارد پایداری 
و آرامش موجود در خانه است و در صورتی که این شرایط در خانه ای فراهم باشد 
موفق  خود  تحصیالت  و  زندگی  در  تا  کند  کمک  فرزندش  به  می تواند  هم  والد  یک 

شود. 

تاکنون باور عمومی به این شکل بوده است که برای موفقیت یک کودك حتمًا باید هم 
پدر و هم مادر در زندگی او حضور داشته باشد و در غیر این صورت این کودك با 

احتمال کم تری در زندگی شخصی و تحصیلی خود موفق خواهد شد.
یا  افراد به زن و شوهرهایی که به تازگی طالق گرفته اند  از  به همین دلیل بسیاری 
همسر خود را به دالیل مختلف مانند تصادف یا مرگ از دست داده اند توصیه می کنند 
برای این که فرزندانشان آسیب نبینند بهتر است هرچه سریعتر ازدواج کنند تا بچه های 

آنها کمبود پدر یا مادر را احساس نکنند. 

اما مطالعاتی که توسط محققان دانشگاه ایالت اوهایو انجام شد نشان داد ازدواج مجدد 
زن یا شوهر در صورتی که با فکر و منطق درست انجام نشده و با عجله صورت گیرد 
می تواند به اندازه مرگ والدین به فرزندان این خانواده ها آسیب وارد کند. »کلر کمپ 
داش« استادیار علم خانواده و توسعه انسانی در دانشگاه اوهایو در این باره گفت: 
این تحقیقات نشان می دهد پدر یا مادر برای ازدواج مجدد باید همه جوانب امور را در 
نظر بگیرند، در غیر این صورت ممکن است فرزندان خود را با مشکل روبه رو کنند. 
خصوصًا در صورتی که این ازدواج سالم و پایدار نباشد می تواند آسیب های زیادی 

به بچه ها وارد کند و حتی آنها را دچار بحران های روحی کند. 

بررسی ها نشان می دهد نکته کلیدی برای رشد فکری بچه ها و موفقیت آنها در تحصیل 
و زندگی داشتن خانواده ای پایدار و آرام است. این تحقیقات نشان می دهد در صورتی 
که یک مادر یا پدر بتواند آرامش را به محیط خانه بیاورد، فرزندان آنها می  توانند با 

نبود والد دیگر خود کنار بیایند و به پیشرفت تحصیلی خود ادامه دهند. 

این بررسی ها نشان داد با وجود این که بهتر است بچه ها در خانواده ای زندگی کنند 
اتفاق  در خانواده ای طالق  که  اما در صورتی  زندگی می کنند  با هم  مادر  و  پدر  که 
بیفتد یا یکی از والدین آنها به دالیلی مانند تصادف جان خود را از دست بدهند باز 
هم می توان شرایط زندگی را به گونه ای فراهم کرد که بچه ها آسیب چندانی از این 

موضوع نبینند. 

برای بررسی این موضوع کمپ داش و همکارانش زندگی نزدیک به ۵ هزار مادر را 
تحت نظر گرفتند. این خانواده ها دارای شرایط مشابهی بودند و تنها تفاوت آنها این 
بود که در طول مدت تحقیق که نزدیک به ۳0 سال به طول انجامیده بود مجرد باقی 

مانده بودند یا ازدواج کردند. 

این محققان در کمال تعجب دریافتند فرزندان این کودکان بدون توجه به این موضوع 
که مادران شان مجرد باقی مانده یا دوباره ازدواج کردند تفاوت چندانی در عملکرد 

خود در مدرسه و تحصیالت شان نداشتند. 

اما در عین حال مادرانی که به صورت عجوالنه و بدون در نظر گرفتن جوانب امور 
ازدواج کرده بودند و این ازدواج با شکست روبه رو شد آسیب زیادی به فرزندان خود 
وارد کردند. این مطالعات نشان می دهد مادران برای ازدواج مجدد خود باید بسیار 
دقت کنند تا باز هم در زندگی خود با مشکل روبه رو نشوند. کمپ داش در این باره 
گفت: پیام من به مادران این است که قبل از این که تصمیم به ازدواج بگیرند در مورد 

آن به دقت فکر کنند. 

برقراری روابط درست و منطقی بعد از ازدواج مجدد بسیار مهم است و تعداد زیادی 
از زنان در ماه ها و حتی سال های اولیه بعد از ازدواج مجدد خود نمی توانند بین روابط 

خود با فرزندان شان و همسر جدیدشان توازن برقرار کنند. 
اما با این حال باز هم در صورتی که یک مادر بتواند آرامش را در محیط خانه فراهم 
کند فرزندانش بسیار بیشتر از زمانی که مادرشان ازدواج مجدد کند و در این ازدواج 

هم شکست بخورند، در زندگی خود موفق می شوند.

HealthDay / ششم سپتامبر /
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 شاد باشید تا عمر طوالنى تری 
داشته باشید

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد شاد بودن باعث می شود شما کم تر بیمار شوید و عمر طوالنی تری 
داشته باشید.

بدن  زیادی روی  دارویی  اثرات  بودن می تواند  متوجه شدند شاد  بررسی های خود  دانشمندان طی 
داشته باشد و می تواند با تغییراتی که در فیزیولوژی بدن به وجود می آورد شدت بیماری های خاصی 

مانند دیابت و بیماری های قلبی را کاهش دهد.

اد دینر استاد روانشناسی دانشگاه ایلیون در این باره گفت: افرادی که شادتر هستند زودتر بهبود پیدا 
می کنند، سیستم ایمنی قوی تر و عمر طوالنی تری دارند.

سارا پرسمن استادیار دپارتمان روانشناسی دانشگاه کانساس در این باره گفت: ما در تحقیقات خود 
متوجه شدیم افرادی که شادتر هستند و روحیه مثبت تری دارند کم تر از دیگر افرادی که در برابر 
ویروس سرماخوردگی قرار می گیرند بیمار می شوند. بررسی ها نشان می دهد جراحت افراد شادتر با 

سرعت بیش تری بهبود پیدا می کند.

پاسخ می دهند. در  به درمان ها  داده و سریع تر  بهتری نشان  داروها واکنش  به  افراد شادتر نسبت 
پزشکی نمونه های بسیاری وجود دارد که زمانی که پزشکان از درمان فردی ناامید شده بودند، خود 

فرد با داشتن روحیه ای قوی و شاد توانسته است بر بیماری خود غلبه کرده و بهبود پیدا کند.

داد  انجام  زن  هزار   ۱00 از  بیش  روی  که  تحقیقی  در  پیتسبورگ  دانشگاه  استادیار  تیمدل  هیالری 
متوجه شد زنانی که روحیه خوش بین تری دارند نسبت به دیگران ۹0 درصد کم تر به بیماری های قلبی 

دچار می شوند و ۱۴ درصد کم تر به دلیل مرگ زودرس می میرند.

دکتر تیندل در این باره گفت: شاد بودن نه تنها کیفیت زندگی را افزایش می دهد بلکه بیماری های قلبی 
و مرگ را هم به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

این یافته ها، تحقیقات اخیر دانشمندان دانشگاه College London را که نشان می داد شادی می تواند 
میزان ترشح هورمون کورتیزول را کاهش دهد تأیید می کند. این هورمون می تواند استرس و نگرانی 
را در بدن افزایش دهد. این هورمون همچنین می تواند باعث بروز دیابت در بدن شده و تولید مواد 

شیمیایی خاصی را در بدن افزایش دهد که در نهایت می تواند منجر به بیماری های قلبی شود.
دانشمندان طی این تحقیقات متوجه شدند برای داشتن جهانی سالم تر باید شادتر زندگی کرد و روحیه 

مثبت تری داشت.
پروفسور هوپرت از دانشگاه کمبریج در این باره گفت: تحقیقات ما طی ۱0 سال گذشته نشان می دهد 
برای داشتن سالمت جسمانی ما باید تمرکز بیش تری روی سالمت روانی انسان ها داشته باشیم. این 
بررسی ها نشان می دهد شادی باعث می شود سطح هورمون استرس به طور قابل توجهی در بدن 
پایین بیاید و عملکرد سیستم ایمنی بهبود پیدا کند. داشتن تفکر مثبت همچنین فشار وارده به سیستم 

قلبی را کاهش می دهد و به این ترتیب فرد کم تر به بیماری های قلبی دچار می شود. 
نشان  پی درپی  مطالعات  گفت:  انسان ها  زندگی  در  روانی  تأثیر سالمت  مورد  در  هوپرت  پروفسور 
می دهد افراد شادتر زندگی بهتری دارند، آنها بهتر غذا می خورند، بیش تر ورزش می کنند و تحرك 
بدنی باالتری دارند، ارتباطات اجتماعی آنها با دوستان و آشنایانشان بهتر است و کم تر به چاقی، 

کلسترول باال و مانند آن دچار می شوند.

ادامه گفت: خبر خوب برای انسان های بدبین و نا خشنود از زندگی این است که شادی قابل  او در 
یادگیری است. در حال حاضر تکنیک های بسیار مؤثری در سطح جهان وجود دارد که می تواند تفکر 
مثبت و زندگی شاد را به انسان ها آموزش دهد. برای مثال پزشکان برنامه ای به نام کاهش استرس بر 
اساس تفکر یا MBSR را طراحی کرده اند که تاکنون روی هزاران بیماری در سراسر جهان آزمایش 

شده و توانسته است تغییرات شگفت انگیزی روی طرز تفکر و شیوه زندگی انسان ها بگذارد.

می توان این برنامه ها را در مدارس، محل کار و هر اجتماع دیگری به انسان ها آموزش داد تا میزان 
رضایت عمومی را از زندگی بهبود بخشیده و به این ترتیب جامعه شادتری داشته باشیم.

پروفسور نیکوالس کریستاکیس استاد پزشکی دانشگاه هاروارد که به تازگی کتابی در مورد ارتباطات 
اجتماعی و تأثیر آن روی زندگی انسان ها نوشته است در این باره گفت: شادی را می توان مانند یک 
بیماری ویروسی در سطح جامعه منتشر کرد، به عبارت دیگر هر فرد می تواند شادی را به دوستان و 
نزدیکان خود منتقل کند. بررسی های ما نشان می دهد هم شادی و هم غم و اندوه می تواند بین افراد 

جامعه منتشر شود و رابطه بین دوستان تأثیر بسیار زیادی روی روحیه یک جمع دارد.

تلگراف، ۵ اکتبر

دختر يا پسر؟ 
شما تصمیم بگیريد

 کلینیکی در شهر منهتن آمریکا به زوج ها این امکان را می دهد که جنسیت فرزندان خود را 
قبل از تولد معین کنند.

هر روز شرکت های مختلف سعی می کنند با ارائه محصوالت متنوع و گوناگون قدرت انتخاب 
را در مشتریان خود افزایش دهند و به این ترتیب هر روز مشتریان بیشتری را به سمت خود 
جلب کنند. اما این قدرت انتخاب تا کجا پیش رفته است؟ به نظر می رسد امروزه بشر تصمیم 
ندارد بسیاری از تصمیمات را به دست سرنوشت بسپارد و قدم به مرزهای جدیدی گذاشته 
است. در یکی از آخرین تالش ها، کلینیکی در شهر منهتن آمریکا به زوج ها این امکان را می دهد 

که جنسیت فرزندان خود را قبل از تولد معین کنند. 
به نظر می رسد استقبال خوبی از کلینیک هایی از این دست شده است و هر روز تعداد زیادی 

از زوج ها برای تعیین کردن پسر یا دختر بودن فرزند آینده خود به آنها مراجعه می کنند. 
در کشور آمریکا از سال ۲00۱ در زمینه  انتخاب جنسیت بچه ها آزادی هایی داده شد و حتی 
در این مورد تبلیغاتی با عنوان های تنظیم خانواده صورت می گیرد. در بسیاری از کشورهای 
در درصد  زیرا خانواده ها  است   غیر قانونی  کاماًل  این عمل  و مذهبی  فرهنگی  به دالیل  دنیا 
زیادی از کشورها تمایل به داشتن فرزند پسر دارند و در صورتی که امکان انتخاب جنسیت 
فرزندان برای آنها فراهم شود ممکن است توازن جمعیتی کشورها به سمت پسرها متمایل 

شده و به این ترتیب این کشورها با مشکل روبه رو شوند. 
اما به هر حال در کشورهای اروپایی این موضوع چندان صادق نیست و عالقه خانواده ها به 
هر دو جنس تقریبًا یکسان است. البته در کشور انگلستان این گونه اعمال ممنوع است و از این 
روش فقط در مواردی مانند تشخیص بیماری های خاص ژنتیکی در جنین استفاده می شود. 
این  به هر حال تعدادی از خانواده ها تصمیم گرفتند با وجود هزینه باالی ۱۸ هزار پوندی 

روش را برای انتخاب جنسیت فرزند آینده خود به کار بگیرند. 

ارائه این خدمات تجارت تازه ای را برای پزشکان آمریکایی به ارمغان آورده است به طوری 
برای  از ۲0هزار دالر  بیش  اقامت در هتل در مجموع  این عمل، مسافرت و مدت  که هزینه 
خانواده ها هزینه به همراه خواهد داشت. بسیاری از کشورها از ترس به هم ریختن توازن 
دلیل  به همین  اعالم کرده اند.  را غیرقانونی  کار  این  نامتوازن جنس مذکر  جنسیتی و رشد 
سفر  آمریکا  کشور  به  پزشکی  خدمات  دریافت  برای  عالقه مند  خانواده های  از  بسیاری 

می کنند. 
ارائه می کنند که یک  این خدمات را  از کلینیک های کشور آمریکا در صورتی  البته بسیاری 
خانواده قباًل دارای فرزند شده باشد و در حال حاضر تمایل به داشتن فرزندی دیگر البته 
با جنسیت مخالف با فرزند اول دارد تا با این روش از به هم خوردن تعادل بین دو جنس 

جلوگیری شود. 

اما سؤال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که جنسیت فرزند تا چه میزان اهمیت 
دارد که تعدادی از این خانواده ها هر چند با صرف هزینه های گزاف خواستار پسر یا دختر 

بودن نوزاد خود هستند.

علم  در  خصوصًا  پزشکی  در  که  شگفت انگیزی  پیشرفت های  مدد  به  گذشته  سال های  در 
باروری به وجود آمده است نه تنها خانواده ها می توانند جنسیت فرزندان خود را معین کنند 

بلکه انتخاب رنگ چشم و بسیاری ویژگی های ظاهری نیز چندان دور از ذهن نیست. 
نظر  مورد  به خوشبختی  پسردار شدن  با  که  دارید  را سراغ  خانواده  چند  راستی شما  به 
خود رسیدند؟ متأسفانه ما می خواهیم برای همه زندگی فرزندان خود تصمیم گیری کنیم. چه 
رشته ای را انتخاب کنند، با چه نوع شخصیتی ازدواج کنند، در آینده چه شغلی داشته باشند و 

اکنون هم تصمیم گرفته ام دختر یا پسر بودن آنها را نیز خودمان تعیین کنیم. 
در  درصد  چند  هستند.  شاد  امروزی  خانواده های  از  درصد  چند  بپرسیم  خود  از  باید  اما 
برخورد با فرزندان خودشان با مشکل روبه رو نیستند و چند درصد از خانواده ها به دلیل 
اختالفات مختلف از هم جدا می شوند و در این میان دختر یا پسر بودن فرزند ما چند درصد 

از این مشکالت را شامل می شود. 

تلگراف / ۲۲ آگوست / مترجم: ابوالفضل کریمی
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ترين های 
هتل ها در جهان 

کدامند؟
فرد،  به  منحصر  و  فوق العاده  هتل های  در  اقامت   
خواسته تمام گردشگران و جهانگردان است. شاید به 
همین خاطر است که می توان در گوشه و کنار جهان، 
زبانزد  ویژگی شان  مدت ها،  تا  که  دید  را  هتل هایی 

همگان باشد.
از برترین های صنعت یا جهان هتلداری   مجموعه ای 
قرار  این  به  است  ترین های هتلداری معروف  به  که 

است: 

-1بلندترين هتل جهان:

بلندترین  تاکنون  خود،  متری   ۳۲۱ ارتفاع  با  دبی  العرب  برج  هتل 
هتل جهان نامیده می شود. هتلی هفت ستاره که توسط شرکت هتل 
سازی برج رز در دبی در فاصله ۲۸0 متری از ساحل دریا روی 

جزیره ای مصنوعی ساخته شده است.

برخوداری از اتومبیل های رولز رویس مخصوص به خود، استفاده 
از روپوش های پنبه دوزی شده گران قیمت روی تخت خواب ها، 
فروشگاه های متنوع و سکوی فرود هلیکوپتر، مزایای دیگری است 

که در کنار ارتفاع این هتل، خودنمایی می کنند.

-2بزرگترين هتل جهان از نظر تعداد اتاق:

وجود هشت هزار و ۱0۸ اتاق، هتل پاالتزوی الس و گاس آمریکا 
است.  کرده  تبدیل  اتاق  تعداد  نظر  از  جهان  هتل  بزرگترین  به  را 
از رستوران ها، فروشگاه های مختلف پوشاك و  مجموعه وسیعی 
غذا، هفت استخر و اماکن گرم کننده، این هتل را به شهری کوچک 

تبدیل کرده است.

-3قديمى ترين هتل جهان:

هتل هوشی ریوتان در شهر کوماتسوی ژاپن با ۱۳00 سال سابقه، 
قدیمی ترین هتل جهان نام گرفته است. هتلی با ۱00 اتاق که هنوز 
نکات  از  است.  کرده  را حفظ  قدیمی خود  های  طرح  از  نمایی  هم 

جالب درباره این هتل، مدیریت انحصاری آن است که ۴۶ نسل از 
یک خانواده را شامل می شود.

-4گران قیمت ترين اتاق جهان:

هزینه ۵0 هزار دالری برای هر شب اقامت، رویال ویال در تفرجگاه 
الگوسینی آتن یونان را به گران قیمت ترین اتاق یا سوئیت تفریحی 

جهان تبدیل کرده است.

از سیستمهای ماساژ  اژه، برخوداری  به دریای  منظره ای مشرف 
دهنده آبی، استخر خصوصی و دیگر مزیت ها، بهانه ای برای عدم 
پرداخت گرانترین اقامت یک شبه در هتل را برای مهمانان به وجود 

نمی آورد.

-5پرهزينه ترين هتل جهان:

هتل امارات ) کاخ امارات ( ابوظبی که در سال ۲00۵ میالدی افتتاح 
هتل  پرهزینه ترین  دالری،  میلیارد  سه  هزینه ای  صرف  با  شد، 
و  طال  نقره،  را  هتل  این  سرتاسر  گرفت.  لقب  جهان  شده  ساخته 
از  ای  ۱00۲ شاخه  هایی  چلچراغ  و  داده  تشکیل  مرمر  سنگ های 

جنس کریستال، سقف های آن را مزین کرده است.

-6بزرگترين اتاق- هتل جهان:

اتاقی با شش طبقه و به مساحت هشت هزار متر  رویال سوئیت، 
مربع، بزرگترین اتاق هتل جهان به شمار می رود که در هتل هیلتون 
برومانا در لبنان قرار دارد. نیمی از فضای این مجموعه به مبلمان 
متر  هزار  چهار  فضایی  که  را  آن  دیگر  نیم  و  مجهز شده  خانگی 
مربعی است، دو استخر شنا، باغ، تراس و چند پاویون تشکیل داده 

است.

-7سردترين هتل جهان:

اتاق هایی از یخ و برف، مزین به اشیاء و مجسمه های یخی، هتل 
یوکاسجاروی ) Juakksjarvi( سوئد را سردترین هتل جهان کرده 

است. 
شود،  نمی  ختم  آن  اتاق های  به  تنها  مجموعه  این  سرد  فضاهای 
نیز  تعمید  غسل  مراسم  و  ازدواج  مخصوص  یخی  صومعه ای 
مراسم  امروز  به  تا  که  می رود  شمار  به  آن  ویژه  بخش های  از 

گوناگونی را در خود دیده اند.
نیز، غذاهای محلی سوئدی و اسکیموها را  این هتل  در رستوران 
برای مشتریان خود فراهم می کند. سفرهای تفریحی با اسنو موبایل 
به شمار  هتل ها  این  کننده  بخش های سرگرم  دیگر  از  و سورتمه 

می رود.

-8مرتفع ترين هتل جهان از نظر طبقات:

هتل پارك هیات شانگهای که در طبقات ۷۹ تا ۹۳، برج ۱0۱ طبقه ای 
مرکز بین المللی مالی و اعتباری شانگهای قرار دارد، مرتفع ترین 

هتل جهان نامیده می شود.

از  و  هوانگدو  رودخانه  به  مشرف  یکسو  از  هتل  این  انداز  چشم 
بوده و موقعیت آن در  افق شهر شانگهای  سوی دیگر روی خط 

مرکز منطقه تجاری پودانگ قرار دارد.

-9مرتفع ترين هتل جهان نسبت به سطح دريا:

هتل اورست با ارتفاعی بیش از ۳۸۸0 متر نسبت به سطح دریا در 
پارك ملی ساگاماتای نپال قرار دارد. تمام اتاق های این هتل مشرف 
با هلیکوپترهای  به آن  تنها راه دسترسی  به کوه اورست بوده و 

اختصاصی است.

-10برترين هتل سازگار با محیط زيست جهان:

این هتل که منطبق با استانداردهای گردشگری پایدار ساخته شده 
از ۱۵ ویالی جنگلی تشکیل شده و در قدیمی ترین جنگل باران زای 

جهان در منطقه کوینزلند استرالیا قرار دارد.
بهره گیری از سیستم سلول های خورشیدی، استفاده از چراغهای 
محصوالت  با  ارگانیک  کشاورزی  از  برخورداری  و  مصرف  کم 
هتل  بهترین  به  را   )  Dintree  ( تری  دین  هتل  فرد،  به  منحصر 

سازگار با محیط زیست تبدیل کرده است.

عجیب ترين موزه های 
جهان کدامند

آنچه در این گزارش به آن اشاره می شود مجموعه ای از 
برترین یا به نوعی عجیب ترین موزه هایی است که به 
قابل  بازدیدکنندگان  از  نامتعارف،  آثاری  نمایش  دلیل 

توجهی برخوردار شده اند.
آثار  از  می کنند  جمع آوری  را  زیادی  چیزهای  مردم 
سنتی همچون تمبر و کارت پستال ها گرفته تا عروسک 
افراد  میان بعضی  این  در  افراد مشهور،  لباس  و حتی 
اشیا و مجموعه های خود را به موزه ها اهدا می کنند و 
مجموعه های  از  موزه ای  برپایی  به  دست  خود  برخی 
قدیمی و دیدنی در خانه هایشان می زنند. موزه هایی در 

نوع خود عجیب، اما پر بازدید. 

کفش ها  بتخانه  را  موزه  این  کانادا:  تورنتو،  باتا،  کفش  موزه 
پاپوش های  از  جفت  هزار   ۱0 از  بیش  با  موزه ای  می گویند. 
معاصر  مشاهیر  کفش های  تا  گرفته  باستان  مصر  پاپیروسی 
جهان. عالوه بر آن در این موزه تاریخ ساخت کفش از ۴۵00 
نمایش  به  نیز  امروزی  پیشرفته  دستگاه های  تا  پیش  سال 

درآمده است.

هنری  گالری های  آمریکا:  ،ماساچوست،  بد  هنرهای  موزه 
فراوانی در دنیا وجود دارند که به نمایش آثار هنری برجسته ای 
از هنرمندان مشهور جهان همچون پیکاسو، ون گوك، میکل آنژ، 
داوینچی یا دیگر بزرگان تاریخ هنر جهان می پردازند اما در 
موزه “هنرهای بد” ماساچوست، روی دیگری از هنر به نمایش 
در آمده است. این موزه به عنوان یک نهاد اجتماعی، موسسه ای 
با  آثاری  جمع آوری  و  حفظ  نمایش،  به  که  است  خصوصی 
در سال  موزه  این  در شکل های مختلف می پردازد.  بد  کیفیت 
۱۹۹۴ گشایش یافته و بیش از ۲۵0 اثر هنری با کیفیتی واقعا بد 

در آن به نمایش درآمده اند.

موزه تابوت های فانتزی، موزه تاریخ تدفین هوستون، تگزاس، 
و  کفن  بازنشسته  ماموران  از  یکی  توسط  موزه  این  آمریکا: 
دفن شهر هوستون اداره می شود که مجموعه ای از زیباترین 
به  را  جهان  سراسر  در  عمومی  دفن  و  کفن  ابزار  و  وسایل 
نمایش درآورده است. تابوت های فانتزی بخشی از یک فرهنگ 
مرز های  از  بیرون  و  می رود  شمار  به  غنا  کشور  در  سنتی 
قاره آفریقا امری نامتعارف است. با این وجود آنهایی که در 
طلب مراسم تدفینی شاد هستند، می توانند از امکانات این موزه 

استفاده کنند.

مک  در  ریسمان شیطان  موزه  و  کانزاس  خاردار  موزه سیم 
صاحب  هم  خاردارها  سیم  دیگر  حاال  آمریکا:  تگزاس،  لین، 
موزه می شوند. موزه های کانزاس و مک لین تگزاس در حال 
حاضر با برخورداری از مجموعه متنوعی از سیم خاردارهای 
جهان، منظره ای جالب توجه را برای بازدیدکنندگان به وجود 
آورده اند. در حال حاضر موزه سیم خاردار کانزاس با ۲۱00 
از  نمونه،   ۱۴00 با  لین  مک  شیطان  ریسمان  موزه  و  نمونه 

بزرگترین این گونه موزه ها به شمار می روند.

جاکوبز  جوان  موزه  سوئیس:  زوریخ،  قهوه،  فرهنگ  موزه 
از  قهوه  محصوالت  انواع  از  نمایشگاهی  سوئیس  زوریخ  در 
سراسر جهان را به نمایش گذاشته است. عالوه بر آن هرچیزی 
جعبه های  تبلیغاتی،  آگهی های  همچون  قهوه  تولید  با  مرتبط 
این  در  قهوه  با موضوعیت  دیگری  و محصوالت  ژاپنی  قهوه 

موزه به نمایش درآمده است.

هند:  نو،  دهلی  سولباح،  بهداشتی  سرویس  بین المللی  موزه 
بهداشتی  سرویس های  ساخت  تکامل  مراحل  موزه  این  در 
دید  در معرض  امروز  تا  میالد مسیح  از  پیش  از ۲۵00 سال 
بازدیدکنندگان قرار گرفته است. دکتر بیندشوار پاتاك، یکی از 
کارشناسان لوازم بهداشتی از گردانندگان این موزه به شمار 
می رود. او که مدت ها در پی یافتن راهی برای دفع فاضالب 
خانه های شهروندان هندی بود حاصل سال ها جستجوی خود 
را با مجموعه ای از سرویس های بهداشتی اقصی نقاط جهان 

در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده است.



سوپر آپادانا
 نامى مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانى ،

 افغانى ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خريد کنید 

انواع شیرينهای خشک و تازه ، شیرينى تر و انواع سفارشات زولبیا و بامیه، 
آجیل ،آبمیوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشى جات ،پنیرترگى و بلغاری 

انواع برنج ايرانى و افغانى ، انواع چای  کاست و 
سى دی و صنايع دستى 

انواع سفارشات کیک عروسى و تولد پذيرفته مى شود
ايرانى هرآنچه را که بخواهى در آپادانا میابى در

يک جا و ارزانتراز همه جا 
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کالسهای آموزش زبان فارسى جهت 
خواندن، نوشتن و مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 
       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 فارسى اوستا
در کینگستون
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

زنـدگي یـخي 
که  مي بارید  یکسره  باران  ریز  قطره هاي 
فریادهاي زني سکوت مرموز  ناگهان صداي 
را شکست.  منطقه  خاموش  و  مه آلود  فضاي 

»خودش را کشت. او خودکشي کرد« و... 
چند نفر از همسایه ها با شنیدن صدا، سراسیمه 
اول »شوکت«  نگاه  همان  در  و  دویده  بیرون 
خانم را دیدند که در آن هواي سرد و باراني 

روبه روي خانه نشسته بود و گریه مي کرد. 
پلیس ۱۱0  با  از همسایه ها،  لحظاتي بعد یکي 
تماس گرفت و گفت: زن همسایه ساعاتي قبل 
همراه فرزندانش بیرون از خانه رفته بودند که 
پس از بازگشت با پیکر حلق آویز »غفار«ـ  مرد 

خانه ـ روبه رو شدند. 
پس از حضور مأموران پلیس، ماجرا به دایره 
کشیک  بازپرس  و  آگاهي  اداره  قتل  ویژه 

جنایي اعالم شد. 
همسر قرباني در نخستین تحقیقات به بازپرس 
جنایي گفت: در طول ۲۵ سال زندگي مشترك 
ندیدم،  او  از  خوشي  روي  هرگز  »غفار«  با 
همسرم مرد تندخو و بداخالقي بود که هیچگاه 
نتوانستیم همدیگر را درك کنیم به همین خاطر 
فاصله بین ما روز به روز عمیق تر مي شد و 
بهبود  در  ذره اي  نیز  فرزندانمان  وجود  حتي 
کم کم  که  طوري  به  نداشت.  تأثیر  روابطمان 
نان آور  نقش  فقط  او  و  شدیم  بیگانه  هم  با 
عصر  مي کرد.  بازي  را  فرزندان  پدر  و  خانه 
نزدیکي  در  پارکي  به  فرزندانم  همراه  امروز 
متوجه  بازگشت  از  پس  که  بودیم  رفته  خانه 
شدم شوهرم خودش را حلق آویز کرده است. 

هرچند از مرگ او ناراحتم اما مطمئنم به خاطر افسردگي شدید، سرانجام به زندگي یکنواخت و کسالت بارش پایان 
داده است. 

بازپرس که با شنیدن اظهارات متناقض زن میانسال و بررسي جسد، متوجه آثار شکستگي روي سر قرباني شده 
بود، دریافت مرد صاحبخانه قرباني توطئه شومي شده است. به هم ریختگي خانه نیز حکایت از درگیري در خانه 
داشت. بنابراین تحقیق از همسایه ها در دستور کار تیم جنایي قرار گرفت. ضمن این که پزشکي قانوني در نخستین 

گزارش اعالم کرده بود قتل حدود ساعت ۹ شب رخ داده است. 
دو روز از ماجراي مرگ مرموز گذشته بود که مأموران در تحقیقات محلي دریافتند »غفار« در آخرین روزهاي 
فرزندانش  و  همسر  با  مدام  خانه اش،  به  غریبه اي  پسر  پنهاني  رفت وآمدهاي  با  شدید  مخالفت  خاطر  به  زندگي، 
مشاجره داشته است. بنابراین بار دیگر شوکت به بازپرسي فراخوانده شد تا به سؤاالت مسئول پرونده پاسخ دهد. 
او که فکر نمي کرد آمد و رفت هاي »ناصر« به خانه اش توجه همسایگان را جلب کرده باشد، با آشفتگي و دستپاچگي 
»ناصر«  نمي دانم.  را  ازدواج شان  با  دلیل مخالفت هاي همسرم  بود و  فقط خواستگار دخترم  او  باره گفت:  این  در 
عالقه شدیدي به دختر ۱۷ ساله ام دارد و »سیما« هم عاشق اوست. تنها مانع ازدواجشان »غفار« بود که براي جلب 
و  خواسته ها  نمي توانست  و  نداشت  فرزندانمان  با  عمیقي  عاطفي  رابطه  او  بودیم.  زمان  گذشت  منتظر  رضایتش 

عالیق شان را درك کند. شاید هم تقدیر چنین بود که.... 
در حالي که »شوکت« و فرزندانش به بهانه هاي مختلف از بیان حقیقت خودداري مي کردند، سرانجام با اعالم گزارش 

رسمي پزشکي قانوني، راز جنایت خاموش فاش شد. 
»غفار« به خاطر شکستگي جمجمه و اصابت ضربه هاي سنگین از پا در آمده بود. 

اعضاي تیم ویژه تحقیق که مطمئن شده بودند »غفار« به قتل رسیده به تحقیقات تخصصي ادامه دادند تا اینکه یکي 
از فرزندان خردسال خانواده، راز جنایت را فاش کرد. 

»ناصر« برام خوراکي زیاد خریده بود. او تو حمام قایم شده بود. بابام داشت با مامانم دعوا مي کرد که ناصر را دید. 
او از پشت سر گلداني به طرف بابام پرت کرد. بعد، مامان گفت راحت شدیم و.... 

همین جمالت کوتاه کافي بود تا پرده از این راز برداشته شود. بالفاصله بازجویي از »سیما« آغاز شد چرا که بي شک 
کلید حل معماي پدر در دست دخترش بود. 

دختر نوجوان وقتي شنید موضوع قتل پدرش به دست »ناصر« فاش شده شوکه شد. او در حالي که سر به زیر 
انداخته بود آرام و بي صدا به گریه افتاد و بعد هم گفت: متأسفانه از وقتي خودم را شناختم در خانواده پرجمعیت مان 
از آرامش و دوستي خبري نبود. پدر و مادرم با هم اختالف شدید داشتند و آنقدر درگیر مشکالتشان بودند که 
متوجه بزرگ شدن بچه ها و تغییر رفتارهایشان نمي شدند. مادر دائم در نبود پدر، از او نزد ما بدگویي مي کرد و 
آنقدر پدر را تحقیر کرده بود که هیچ کس از او حرف شنوي نداشت. به همین خاطر هم براي تربیت ما به زور و 
کتک متوسل مي شد. همین موضوع از پدر چهره اي منفور و خشن ساخته بود و همه از او فراري بودیم. او کارگر 
یک شرکت خدماتي بود و هر شب که خسته و کوفته به خانه برمي گشت، گرفتار درگیري  هاي خانوادگي مي شد. 
مادر دائم از مشکالت کهنه زندگي حرف مي زد و صداي مشاجراتشان الالیي اغلب شب هایمان بود. این موضوع 
مرا بیشتر از دیگر خواهر و برادرانم عذاب مي داد. چون بزرگتر از آنها بودم و از نظر عاطفي نیاز شدیدي به مهر و 
محبت پدر داشتم. اما افسوس که محبت گمشده را در مسیر مدرسه و در نگاه »ناصر« ـ خواستگارم یافتم و آنقدر 

به او احساس عالقه کردم که حاضر بودم تمام زندگي ام را فدایش کنم. حتي پدرم را!« 
صحبت »سیما« به اینجا که رسید، آهي کشید و با تأسف سري تکان داد و گفت: شش ماه از آشنایي خیاباني ام با 

»ناصر« مي گذشت و آنقدر در خودم احساس خوشبختي مي کردم که سر از پا نمي شناختم. 
اطمینان داشتم بزودي با لباس سفید عروسي پاي سفره عقد خواهم نشست و از شکنجه گاه خانگي رها خواهم شد. 
مادرم با اطالع از این موضوع اوایل سعي کرد مرا از ادامه دوستي بازدارد اما تالش هایش راه به جایي نبرد. چون 
هیچ وقت درطول زندگي برایم الگو نشده بود و خودش هم زندگي موفقي نداشت. چرا که فکر مي کردم نتیجه پیروي 
از نصایح مادرم این است که زندگي مشابه او خواهیم داشت و این کابوس لحظه اي رهایم نمي کرد. بنابراین سعي 
کردم برخالف نگراني هاي مادرم، ارتباط عمیق و محکم تري با »ناصر« داشته باشم. او مرد رؤیاهایم بود و به نظرم 
هیچ اختالفي با هم نداشتیم. اوضاع مطابق میل هر دو نفرمان پیش مي رفت و اطمینان داشتم در کنار او زندگي 
بي دردسري خواهم داشت. رابطه مان آنقدر وسعت پیدا کرد که مادرم به ناچار براي حفظ آبروي خانواده از ما 
خواست کمتر در محیط اطراف خانه با هم قرار مالقات بگذاریم و از »ناصر« خواست در خانه مان به دیدنم بیاید تا 

از سرزنش هاي اهل محل و فامیل رها شویم. »ناصر« هر بار که به دیدنم مي آمد، با انواع کادوها و خوراکي ها دل 
خواهر و برادران کوچکترم را هم شاد مي کرد. گاه بچه ها را براي بازي به پارك مي برد و وقتي براي نخستین بار 
همگي به تماشاي یک فیلم به سینما رفتیم، احساس کردیم ما هم مي توانیم در کنار هم زندگي شاد و بهتري داشته 

باشیم. 
زندگي مان مخفیانه و دور از چشم پدر، رنگ شادي موقت گرفته بود و در این میان همگي از پدر و تلخي هایش متنفر 
بودیم. غافل از این که ادامه این رابطه به تباه شدن زندگي خود و خانواده ام انجامید وقتي به خودم آمدم که دیگر کار 
از کار گذشته بود. مادر، وقتي رابطه عاطفي من و ناصر را دید احساس وظیفه بیشتري کرد و سعي نمود »ناصر« 
را به هیچ عنوان از دست ندهیم. مي دانست در صورتي که او ترکم کند، آینده ام فنا خواهد شد و شرایط زندگي مان 
سیاه تر از قبل مي شود. از آنجا که رابطه خوبي هم با پدر نداشت، موضوع را از او پنهان کرد. اما کم کم پدر متوجه 
آمد و رفت هاي مخفیانه »ناصر« به خانه شد. او یک روز ظهر که براي کاري سرزده به خانه آمده بود، ناصر را 
سرسفره ناهار دید. با خشم و غضب به سوي ما حمله کرد و »ناصر« هم در فرصتي مناسب گریخت. وقتي موضوع 
خواستگاري را با او در میان گذاشتیم بشدت خط و نشان کشید که اجازه ازدواج با او را نخواهد داد. بعد از آن هم 

محدودیت هاي بیشتري برایمان تعیین کرد. 
تا مدتي اوضاع خانه آشفته و پرخطر بود. کوچکترین بهانه اي آتش خشم پدر را شعله ور مي کرد و او همه را به 
باد کتک مي گرفت. از وقتي »ناصر« به دیدنمان نیامده بود، بچه ها بشدت افسرده بودند و نگراني و ترس از آینده 
به وجودمان چنگ مي انداخت. با این وجود حدود ۲0 روز بعد مادر که شرایط روحي وخیم مرا مي دید اعالم کرد 

وضعیت آرام شده و بنابراین به »ناصر« خبرداد مي تواند با رعایت احتیاط به خانه بیاید. 
او  اما  کند  پیدا  خاتمه  قائله  تا  بیاید  به خواستگاري  خانواده اش  همراه  به صورت رسمي  تا  »ناصر« خواستم  از 
رفتارهاي توهین آمیز پدر را بهانه قرارداد و ادعا کرد که برخورد پدرم در برابر خانواده اش قابل پیش بیني نیست 
و مي تواند یک عمر مایه سرشکستگي اش باشد. ضمن آنکه شرایط مالي مناسبي براي جلب رضایت پدرم و شروع 

زندگي مشترك را ندارد. 
متأسفانه سناریوي قتل پدر از همین نقطه طراحي شد. شب حادثه وقتي بي رمق به خانه برگشت، »ناصر« در حمام 
خانه پنهان شد و منتظر اشاره مادر ماند و باالخره »ناصر« گلدان سنگیني را از روي میز برداشت و از پشت به 
طرف پدر پرتاب کرد. پدر مي خواست به طرف وي حمله کند که مانع شدیم و دست و پاهایش را گرفتیم و براي 
همیشه صدایش در گلو خاموش شد و جاي انگشتان پرفشار »ناصر« بر گلویش ماند. بعد هم صحنه خودکشي را 

ساختیم. 

ماجرا

رد پاي دختر مجري لس آنجلسي 
در جنايت سعادت آباد 

فرانسه  مقیم  ایراني  مرد جوان  قتل  در  ردپایش  که  گلی  قاسم  لس آنجلسی  تلویزیون هاي   دختر مجري 
شناسایي شده بود به محض ورود به کشور دستگیر شد. به گزارش خبرگزاریهای داخل ایران، ساحل 
– ۳۱ ساله – یکي از مهم ترین سرنخ هاي تیم جنایي براي افشاي راز قتل علیرضا – ۴0 ساله – است که 

چندي قبل در آپارتمانش واقع در منطقه سعادت آباد به قتل رسید. 
بررسي هاي پلیسي نیز نشان مي دهد دختر جوان آخرین فردي بود که قبل از جنایت همراه مرد ناشناسي 
شده است.  در طبقه چهارم یک برج ۱0 طبقه واقع در بلوار فرهنگ سعادت آباد –  وارد خانه علیرضا – 
ماجراي این جنایت هولناك زماني فاش شد که سرایدار ساختمان شامگاه سه شنبه ۲۴ شهریور با کشف 
یک حوله خونین مقابل در ورودي مجتمع مسکوني، رد خون را دنبال کرد و به آپارتمان علیرضا رسید. 
او وقتي چند بار زنگ زد و جوابي نشنید بالفاصله پلیس را خبر کرد و مأموران کالنتري ۱۳۴ شهرك 
غرب نیز با دستور حسین  اصغرزاده – بازپرس کشیک ویژه قتل – وارد خانه علیرضا شده و پیکر خونین 
صاحبخانه را در آشپزخانه یافتند. تیم جنایي در نخستین تحقیقات دریافتند علیرضا از چند سال قبل در 
فرانسه اقامت داشته و با یک شرکت هواپیمایي در ایران نیز همکاري داشته است. از سوي دیگر سرایدار 
ساختمان گفت: »بعد از ظهر روز حادثه علیرضا به خانه آمد و ساعتي بعد نیز خانم جواني که اغلب به 
خانه وي رفت و آمد داشت وارد خانه شد. دقایقي بعد مرد جوان ناشناسي به مجتمع مراجعه کرد و از من 
سراغ خانه علیرضا را گرفت و با آسانسور به طبقه چهارم رفت. اما متوجه خروج هیچ یک از آنها نشدم. 
با شناسایي هویت ساحل  بدین ترتیب  بودند.  پارکینگ مجتمع خارج شده  از در  احتمال زیاد  به  چرا که 
کارآگاهان دریافتند وي دختر قاسم گلی یکي از مجریان شبکه هاي ماهواره اي لس آنجلسي است که قرار 
بوده با علیرضا ازدواج کند. پس از شناسایي خانه دختر جوان، ردیابي هاي تخصصي براي دستگیري اش 
آغاز شد. اما کارآگاهان دریافتند ساحل از کشور خارج شده و به دوبي رفته است. سرایدار خانه ساحل 
نیز گفت: »وي سه شنبه شب با حالتي پریشان به خانه آمد و دقایقي بعد در حالي که ساك بزرگي داشت 
به من گفت چند روزي سفر مي رود.« یک هفته پس از این ماجرا، مادر مقتول در تماس با افسر پرونده او 
را از بازگشت ساحل به کشور مطلع کرد و گفت: »دقایقي قبل ساحل به خانه ام تلفن زد و مدعي شد به 
تازگي از ماجراي قتل علیرضا باخبر شده و دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارد!«بدین ترتیب با دستور 
بازپرس اصغرزاده، پلیس بین الملل ایران با همکاري پلیس بین الملل کشور امارات ردیابي هاي ویژه براي 
اداره دهم با دریافت گزارشي از پلیس  دستگیري دختر جوان را آغاز کرده و یک هفته بعد کارآگاهان 
بین الملل دریافتند ساحل با مراجعه به سفارت انگلستان خواستار دریافت ویزاي اقامت این کشور شده 
است. بنابراین با تالش هاي پلیسي و دیپلماتیک، سرانجام مقدمات بازگرداندن ساحل به ایران فراهم شد 
و شامگاه دوشنبه او به محض ورود به تهران دستگیر و تحت بازجویي قرار گرفت که او منکر دخالت و 
اطالع از قتل علیرضا شد و به بازپرس اصغرزاده گفت: »من و او حدود دو سال قبل آشنا شدیم. علیرضا 
که از همسرش جدا شده بود به من بشدت ابراز عالقه مي کرد با این حال تصمیم به ازدواج گرفتیم. اما 
به هیچ عنوان از قتلش خبري نداشتم چرا که قبل از این ماجرا از ایران خارج شده بودم.« با این وجود 
بازپرس جنایي پس از بازداشت دختر جوان گفت: در حال حاضر »ساحل« اصلي ترین سرنخ براي افشاي 
راز جنایت است. هرچند نوع ضربه هاي وارده به مقتول مردانه بوده و ارتکاب قتل از سوي یک مرد قطعي 
است اما فرضیه حضور ساحل در زمان قتل در خانه مقتول و دخالت وي در این جنایت بسیار قوي به 
نظر مي رسد. با این حال فرضیه هاي دیگري نیز از سوي تیم ویژه جنایي در حال بررسي است تا مشخص 

شود عامل اصلي جنایت چه کسي بوده است؟ 
گفت وگو با مادر مقتول 

مادر علیرضا که از هنرمندان نقاش است به خبرنگار ما گفت: »پسرم سال ها قبل با یک دختر جوان ازدواج 
کرد اما چند سال بعد به خاطر برخي اختالف هاي خانوادگي از هم جدا شدند. تا این که مدتي قبل با ساحل 
آشنا شد. اما این دختر از هیچ نظر مناسب پسرم نبود. علیرضا هم خیلي زود این موضوع را فهمید و 
سعي کرد او را از خود دور کند اما ساحل بارها براي من و پسرم مشکالت جدي به وجود آورد. چندین 
بار از او شکایت کرده و کارمان به کالنتري و دادسرا کشید. ۳ بار به خاطر او خانه ام را عوض کردم. اما 
هر بار محل زندگي ام را پیدا مي کرد و مزاحمت هایش ادامه مي یافت. او حتي یک بار به سراغ عروس سابقم 
رفته و او را نیز به باد کتک گرفته آخرین بار در فرانسه بودیم که ساحل به علیرضا تلفن کرد و بعد هم 
با چرب زباني او را به ایران کشاند تا این که کشته شد. با این حال امیدوارم هرچه زودتر عامالن جنایت 

شناسایي و دستگیر و مجازات شوند. 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

Hampstead Building Engineers
0 مشاوره در امور طراحی، کسب پروانه ساخت، 

مدیریت و نظارت در ساخت
0 مشاوره رایگان در سرمایه گذاری بهینه 

خرید زمین و ساختمان
0 تهیه کلیه سرویس های بهداشتی، شیرآالت و کابینت های آشپزخانه

 با 30% کمتر از قیمت بازار
0 مقاطعه کلیه فعالیت های ساختمانی پذیرفته می شود

مهندس "علی جاللی" با ۲۵ سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسین ساختمان بریتانیا

07703577414 - 02084388858
jalali3@aol.com

سیستم حفاظتى مهدی 
 CCTV - ALARM

فروش و نصب انواع دوربینهای حفاظتى مداربسته و اينترنتى
IP Camera جهت فروشگاهها و منازل

078 7787 7466
با ضمانت   اقساط نقد   

مرد ايراني، مظنون 
يکي از پیچیده ترين 

سرقت هاي جهان 
 

 یک مرد ایراني به جرم دست داشتن در یکي از پیچیده 
بازداشت  سوئد  پلیس  توسط  جهان  هاي  سرقت  ترین 
شد و تحقیقات از او در حال انجام است. این سرقت با 
استفاده از یک فروند هلي کوپتر در شهر استکهلم انجام 
شده و پلیس عالوه بر این ایراني ۳۱ ساله، پنج نفر دیگر 

را نیز بازداشت کرده است.

وقوع سرقت
اول   - سپتامبر   ۲۳ چهارشنبه  بامداد   ۵/۵ ساعت 
پشت  روي  رنگ  سفید  کوپتر  هلي  فروند  یک  مهرماه- 
امنیتي و  ارائه دهنده خدمات  بام ساختمان یک شرکت 
نگهباني فرود آمد. این شرکت موسوم به »جي ۴ اس« 
یکي از شرکت هاي معتبر و شناخته شده است که در 
از  انبار آن مبلغ زیادي پول نقد نگهداري مي شد. پس 
جنوب  در  واقع  بریا  منطقه وست  در  کوپتر  هلي  فرود 
بخشي  و  شدند  پیاده  آن  از  ناشناسي  مردان  استکهلم 
از سقف شیشه ساختمان را تخریب کردند. پس از آن 
را  پیاپي شنیده شد و ۲۱ کارمندي  انفجار  صداي چند 
به  داشتند  اس حضور   ۴ جي  در شرکت  زمان  آن  که 
گرفتند  تماس  پلیس  با  سراسیمه  آنها  انداخت.  وحشت 
از آنجا  از حمله مردان هلي کوپتر سوار خبر دادند.  و 
که با خودرو نمي شد این افراد را تعقیب کرد بالفاصله 
تمام  ولي  گرفتند  پرواز  دستور  استکهلم  پلیس  خلبانان 
هلي کوپترهاي آنها به شکل مرموزي از کار افتاده بود. 
دقایقي بعد خبر رسید مردان ناشناس در حالي که کیسه 
هایي را داخل هلي کوپتر خود برده اند، با ارتفاع کمي از 

آنجا گریخته اند.

آغاز تحقیقات
که  بریا رسیدند  منطقه وست  به  پلیس زماني  ماموران 
افراد ناشناس گریخته بودند. آنها با پرس وجو و تحقیق 
از کارمندان شرکت خدمات امنیتي متوجه شدند مردان 
نقاب پوش سارقان حرفه یي بودند که با ورود به انبار 
در  کردند.  غارت  را  کالني  مبلغ  شرکت  هاي  اسکناس 
حالي که رقم به سرقت رفته در رسانه ها یک میلیارد 
کرون سوئد )معادل ۱۵0 میلیون دالر امریکا( اعالم شد 
پلیس و شرکت جي ۴ اس هرگز این رقم را تایید نکردند 
و از اعالم مبلغ غارت شده خودداري کردند. کارآگاهان 
استکهلمي که از این سرقت بي سابقه شگفت زده شده 
بودند سعي کردند سرنخ هایي از دزدان به دست آورند 
و  نداشت  پي  در  حاصلي  هیچ  آنان  اولیه  تحقیقات  اما 
داخل  قطعًا  سارقان  که  رسیدند  یقین  این  به  فقط  آنها 
حرفه  دزدي  چنین  که  چرا  داشتند  نفوذي  یک  شرکت 
کارمندان خود شرکت  همکاري  بدون  توانست  نمي  یي 
انجام شده باشد. در همان حال که گروهي از کارآگاهان 
سرگرم بازجویي از کارمندان و شاهدان دزدي بي نظیر 
بودند تیم دیگري به تحقیق درباره خرابي هلي کوپترهاي 
این  پلیس پرداختند و متوجه شدند فرد یا افرادي عمداً 
هلي کوپترها را از کار انداخته اند. اثبات این موضوع از 

توان و نفوذ سارقان حکایت داشت.

رديابي هلي کوپتر
از آنجا که به دست آوردن هلي کوپتر کار آساني نیست 
کارآگاهان سعي کردند بفهمند دزدان هلي کوپتر خود را 
از کجا تهیه کرده اند. آنها ساعاتي بعد از وقوع دستبرد 
در  سرنشین  بدون  را  کوپتر  هلي  دالري  میلیون   ۱۵0
منطقه آرنینگر واقع در شمال استکهلم پیدا کردند و متوجه 
شدند این هلي کوپتر از یک شرکت کرایه هلي کوپتر در 
نورتلیه اجاره شده بود. در حالي که موقعیت سارقان و 
ناتواني پلیس در تعقیب آنان به بحث روز رسانه هاي 
سوئد و بسیاري از کشورهاي اروپایي تبدیل شده بود 
مقامات دادستاني این کشور نیز به خشم آمدند، به گونه 
یي که وقتي بئاتریس آسک وزیر دادگستري سوئد شنید 
گروهي از ماموران پلیس از وضع خود ناراضي هستند 
بهتر  آنها  آنان گفت؛  به  در جمالتي غیرمتعارف خطاب 

است خفه شوند و کار خود را انجام بدهند.

دستگیري مظنونان
فشار رواني سنگیني بر مقامات پلیس و دادستاني سوئد 
وارد مي شد و آنها در نگاه مردم بي اعتبار شده بودند، 
براي همین از تمام توان شان بهره گرفتند تا به این غائله 
خاتمه بدهند. نتیجه تحقیقات صورت گرفته به دستگیري 
شش مظنون منجر شد که البته هیچ یک از آنان تاکنون 
اند. عالوه بر این پلیس استکهلم  اتهامي را قبول نکرده 
و  آورد  دست  به  سارقان  باند  سردسته  از  سرنخي 
گروهي را روانه صربستان کرد چرا که مدارك و اخبار 
گواهي مي داد مغز متفکر این باند فوق حرفه یي مردي 
۴0 ساله است که قباًل در سوئد زندگي مي کرده اما شش 
سال قبل راهي بلگراد شده و در آنجا زندگي و یک کلوپ 

شبانه را اداره مي کند.

مظنون ايراني
در بین شش مردي که پلیس سوئد به عنوان مظنونان 
هاي جهان دستگیر  ترین سرقت  پیچیده  از  یکي  اصلي 
او  دارد.  وجود  ساله   ۳۱ ایراني  مرد  یک  است  کرده 
بوکسور و صاحب یک کلوپ شبانه است و پلیس او را 
به عنوان مردي خطرناك مي شناسد. این ایراني که به 
اینترنتي شخصي  یک سایت  است  دیوانه مشهور  سگ 
دارد که در صفحه اول آن به زبان انگلیسي نوشته شده 
است؛ »حتي اگر خواب شاخ به شاخ شدن با من را مي 
بیني بهتر است از خواب بیدار شوي و عذرخواهي کني.« 
مختلف  جرائم  ارتکاب  خاطر  به  بارها  تاکنون  مرد  این 
فهرست  در  او  نام  و  است  شده  دستگیر  پلیس  توسط 
موسوم به »نو وا ۲« پلیس قرار دارد. در این فهرست نام 
ثبت شده  استکهلم  بزهکاران  ترین  از خطرناك  نفر   ۱۵
از  قبل  روز  چند  بار  خرین  آ  ساله   ۳۱ مرد  این  است. 
که در سال  به خاطر جرمي  امنیتي  به شرکت  دستبرد 
۲00۶ انجام داده بود، محکوم شد. او متهم است در آن 
سال بر سر جاي پارك خودرو با مردي درگیر شده و 
با سر ضربه یي به او وارد کرده که باعث مصدومیت 
شدید طرف مقابل شده است. این مرد ایراني در حالي 
جرم  به  امسال  بهار  نیز  او  مربي  که  شده  بازداشت 
سرقت مسلحانه دیگري که در شهر امئو انجام شده بود 
به زندان افتاد. اکنون پلیس استکهلم احتمال مي دهد این 
ایراني و پنج مرد دیگر از مجرم حرفه یي ساکن بلگراد 

دستور گرفته و این سرقت عجیب را انجام داده اند. 

درگیری خدمه پرواز در برابر مسافران

پس از اینکه یکی از مهمانداران هواپیما کمک خلبان را به آزارهای جنسی متهم کرد در ارتفاع 
۳0 پایی )۹۱00 متری( درگیری میان خلبانان و خدمه هواپیما برپا شد.

این نزاع از کابین خلبان به آشپزخانه این هواپیمای ایرباس آ ۳۲0 کشیده شد و خلبان این 
پرواز که از امارات متحده عربی عازم دهلی نو بود تهدید به فرود آوردن هواپیما در پاکستان 
کرد.خدمه هواپیما در برابر چشمان ۱0۶ مسافر این پرواز خطوط هوایی هند به سمت هم 
قوطی پرتاب می کردند.به نوشته دیلی میل ، خطوط هوایی هند اعالم کرده دو خلبان و دو 

خدمه را به دلیل وقوع این حادثه فعال ممنوع الپرواز کرده است.
مشخص نیست که این دعوا چگونه آغاز شده است اما به نظر می رسد ناشی از اختالفات 

بوجود آمده در جلسه توجیهی قبل از پرواز در فرودگاه شارجه امارات بوده است.
پلیس دهلی اعالم کرده که مهماندار ۲۴ ساله یکی از خلبانان را به سوء رفتار متهم کرده و 

زمانی هم که مقاومت کرده وی را به بیرون کابین هول داده است.
یک هفته پیش نیز یک پرواز دیگر خطوط هوایی هند پس از پیدا شدن یک موش در هواپیما 

با ۸ ساعت تأخیر مواجه شد.

بازداشت جانى شیطان صفت در پاريس
به دنبال کشته شدن یک زن فرانسوی که در حومه پایتخت این کشور ربوده شد جانی شیطان 

صفت به زانو درآمد. 
بامداد دوشنبه هفته جاری به پلیس جنایی »پاریس« خبر رسید زن ۴۲ ساله ای به هنگام ورزش 

در جنگل ربوده شده است.
تجسس ماموران برای نجات زن نگون بخت ادامه داشت که دست او به یک گوشی همراه رسید 
و در تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی اعالم کرد در صندوق عقب خودرو آدم ربای 

شیطان صفت است. 
کارآگاهان فرانسوی اگر چه تالش زیادی کردند تا زن ورزشکار را زنده بیابند اما چهارشنبه 

شب در اطراف »پاریس« با جنازه او رو به رو شدند. 
به دنبال این جنایت تکان دهنده ، مرد ۴۷ ساله ای به نام »آلن« که مشخصاتش از سوی قربانی 

فاش شده بود ردیابی و خیلی زود در دخمه ترسناکش دستگیر شد.
تبهکار هوسران که به جرم آزار زنان به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود در بازجویی مقدماتی 
، خود را بی گناه خواند.»آلن« اما وقتی فهمید زن بی چاره ، جزئیات ماجرا را به پلیس گفته به 
ناچار لب به بیان حقیقت گشود و به خفه کردن او اعتراف کرد.گزارش ایسکانیوز می افزاید 
، تبهکار پیشینه دار اظهار داشت : پس از این که زن تنها را ربودم او را با دست و پای بسته 
به صندوق عقب ماشینم انداختم و به خانه ام کشاندم.زن جوان یک بار از دستم گریخت اما 

دوباره او را به دام انداختم و چون احساس خطر می کردم جانش را گرفتم. 
در ادامه تحقیق پلیس جنایی »پاریس« مشخص شد »آلن« پس از سپری کردن نیمی از دوره 
محکومیتش آزاد شده بود و اهالی محل سکونتش مدام گوشزد می کردند که احتمال تکرار 

جنایت سیاه از سوی این تبهکار وجود دارد
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جدول و سرگرمی

فال هفته
کنید  مي  احساس  روزها  این  فروردین:   متولدین 
یک  یا  و  برید  مي  سر  به  عصبي  حالت  یک  در  بیشتر  که 
بهتر است کمي بیشتر  به دلتان چنگ مي زند.  نگراني مبهم 
تیره  افکار  با  را  فکرتان  و  بدهید  استراحت  به خود فرصت 
یا  ندارید. همین روزها موفقیت شغلي و  تار مشغول نگه  و 
تحصیلي یکي از نزدیکان مایه مباهات شما مي شود. خودتان 
را براي انجام یک معامله شیرین آماده کنید. در یک میهماني 
دوست و یا دوستان تازه اي پیدا مي کنید. مواظب سالمتي 

خود باشید.

متولدین اردیبهشت: یک اتفاق در این هفته برایتان    
برقرار  اهمیت  با  قراري  و  قول  شد.  خواهد  انگیز  خاطره 
شما  عهده  به  برکتي  و  پرخیر  تعهدات  یا  و  کرد  خواهید 
گذاشته خواهد شد. جوانان متولد این ماه خود را از مشورت 
ندانند که بعدأ  نیاز  آنها بي  با بزرگان خانواده و صالحدید 
سخت پشیمان خواهند شد. به خاطر انجام کار و یا خدمتي 
چشمگیر نظر خیلي ها به سوي شما دوخته خواهد شد. از 

یکي از دوستان خبر مهمي خواهید شنید.

این هفته موفق خواهید شد به  متولدین خرداد: در 
یکي از خواسته ها و یا آرزوهاي خود جامه عمل بپوشانید 
احساس  داشت.  خواهید  سرگرمي  از  پر  و  شاد  اي  هفته   .
مالقات  یک  داد.  خواهد  دست  شما  به  سبکبالي  از  خاصي 
غیرمنتظره قلبتان را پر از هیجان خواهد کرد و یا خبر مهمي 
به شما مي رسد. مسافرتي پر از خاطره در پیش دارید. این 
به  کنید  حفظ  را  خود  خیال  آرامش  خواهید  مي  اگر  روزها 
بعضي حرف هاي پوچ و دلسرد کننده اطرافیان توجه نکنید.

از لجاجت و خودخواهي     متولدین تیر: اگر کمي 
هاي خود بکاهید، آن وقت راحت تر و آرام تر خواهد بود. این 
قدر روي بعضي موارد جزیي و کم اهمیت پافشاري نکنید و 
به قول معروف مته به خشخاش نگذارید . به خود بقبوالنید 
که دیگران هم به قدر شما حق دارند. در میانه هفته درباره 
است  برخوردار  خاصي  اهمیت  از  برایتان  که  موضوعي 
از  یکي  شنید.  خواهید  بخشي  و رضایت  مساعد  خبرهاي   ،
اعضاي فامیل به کمک فکري و یا مالي شما نیازمند است، اما 

روحیه تقاضا ندارد. به کمک او بشتابید.

متولدین مرداد: این هفته روي خط خوش اقبالي ها   
حرکت مي کنید . بعضي تغییر و تحوالت پیش آمده را به فال 
به زودي در مقابل خود راهي وسیع و هموار  بگیرید.  نیک 
براي پیشرفت خواهید دید. سعي کنید در مقابل بعضي پیش 
آمدهاي مساعد دست و پاي خود را گم نکنید و به اصطالح 
به جاده خاکي نیفتید. همیشه دقت کنید که زیر پایتان سفت و 
محکم باشد. یک اختالف پیش آمده در خانواده یا محیط کار 

خیلي زود رفع و رجوع خواهد شد. نگران آن نباشید.

احساسي  و  عاطفي  امر  یک  در  شهریور:  متولدین 
یا یک خواسته شما  رضایت خاطر شما جلب خواهد شد و 
صورت تحقق به خود مي گیرد. این روزها به هر وعده اي 
اطمینان نکنید و همیشه جوانب امر را سبک سنگین کرده و 
مورد سنجش قرار دهید. حقي را که از خود سلب شده مي 
پنداشتید و یا طلبي را غیرقابل وصول مي پنداشتید ، به دست 

مي آورید. از راه دور یکي چشم انتظار شما و یا کمکي از 
سوي شماست. 

متولدین مهر: همین روزها از پیگیري ها و پشتکار 
خود در جهت تحقق امري به نتیجه مطلوب دست مي یابید. 
در  تأثیري  شما  هاي  خوردن  جوش  و  حرص  و  تابي  بي 
حرکت به مقصود نخواهد داشت. پس سعي کنید با حوصله 
و تعمق قدم پیش بگذارید. به زودي بعضي خوش اقبالي ها 
به شما روي مي کند و مقدمات معامله اي نسبتأ بزرگ فراهم 
مي آید. یک مسئله مالي طوري حل میشود که رضایت خاطر 
شما فراهم آید. در انجام بعضي معامالت حواستان را کامأل 

جمع کنید.

جهت  از  که  توفاني  زودي  به  آبان:  متولدین   
احساسات در خانواده برپاشده بود، فروکش مي کند و آن 
وقت مي توانید نفسي به راحتي بکشید. توفیق دیدار دوستي 
قدیمي فراهم مي آید. به همکاري در یک کار مفید و اجتماعي 
دعوت مي شوید. هدیه اي و یا سوغاتي هایي در راه دارید. 
از مدتي  آید و پس  پیش مي  تان  امور روزانه  در  تغییراتي 
و  مرمتي  کار  یک  شد.  خواهد  جلب  شما  خاطر  رضایت 

تعمیراتي براي مدتي شما را درگیر خود خواهد کرد.

 متولدین آذر: خواسته شما در جهت برآورده شدن 
این هفته  قرار مي گیرد. در  مقابل  قبول طرف  کاري، مورد 
یا  و  کاري  انجام  در مورد  بانفوذي  یا  و  با شخص محترم 
خواسته اي به گفتگو خواهید پرداخت. امر خیري در خانواده 
در شرف انجام است. این روزها باید مواظب بعضي حرف 
ها و یا رفتار خود باشید تا در میان دوستان و یا اعضاي 
خانواده دلخوري هایي پیش نیاورد. با یک دوره کوتاه مدت 

قهر و مشاجره درگیر خواهد شد

خود  واقعي  احساسات  کنید  سعي  دی:  متولدین    
را پنهان و یا مغشوش جلوه ندهید، مطمئن باشید حرف دل 
و  به چهره زدن  نشیند.ماسک  مقابل مي  به دل طرف  حتما 
نقش بازي کردن چه در رفتار و چه در گفتار خیلي زود رو 
مي شود و ماهیت خود را نشان مي دهد. به زودي با اتفاقي 
احساس خواهید کرد فصل تازه اي در زندگي تان باز شده 
است.با کمک شما یکي از بالتکلیفي بیرون مي آید، پس بهتر 

است او را چشم انتظار نگذارید.

به  را  خود  است  بهتر  روزها  این  بهمن:  متولدین 
دست امواج احساسات بسپارید و منطقي و معقول فکر کنید 
هاي  فرصت  مهم  معامله  یک  انجام  براي  بگیرید.  تصمیم  و 
خوبي به دست مي آورید. یک مشکل و یا یک مانع بر سر 
راه برنامه مورد عالقه تان پیش مي آید، اما اگر کمي تدبیر 
کنید مي توانید از کنار این مانع بگذرید. این روزها همچنین 
باید به فکر سالمتي خود باشید و بعضي دردها و کسالت ها 

را دست کم نگیرید.

و  امکانات  و  خود  به  کمي  اگر  اسفند:  متولدین   
مثل خیلي هاي  که  دید  بیندیشید خواهید  توانایي هاي خود 
دیگر هستید، پس انتظارهاي شما از زندگي نیز باید در همان 
حدي باشد که دیگران از زندگي دارند. اگر کمي از توقعات 
باشید  قانع  دارید  که  آنچه  به  و  کنید  کم  ها  طلبي  زیاده  و 
بخش قابل مالحظه اي از ناراحتي هاي شما کاسته میشود. 
به عبارتي دیگر زندگي را براي خود و اطرافیان خود آسان 
بگیرید.آن وقت راحت تر خواهید بود. از یک نوآشنا پیشنهادي 

تازه و مفید خواهید شنید. هدیه هایي در راه دارید

تدريس خصوصى ويولون در منزل شما

07916891410

 خود هیپنوتیزم،   شناخت و تسلط 
بر نیروی ذهن

075 95 16 11 89  
07 88 99 77 623
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فرودگاه های برتر 
جهان کدامند؟ 

به  می توان  را  فرودگاه ها  امروزه 
شبه  یک  یا  مدت  کوتاه  استراحتگاه های 
معرفی کرد و معموال افرادی که با این مکان 
سرو کار دارند نظراتی در مورد امکانات آن 

دارند.
 فرودگاه برتر جهان از لحاظ امکانات به قرار 
زیر است البته این نتایجی است که بر اساس 
آمده ولی  به دست  از مسافران  نظر سنجی 
رتبه  فاحش  فاصله  رده بندی  این  فرق  تنها 
اول با سایر رتبه ها است که منجر به ترتیب 

الفبایی رده های دوم تا دهم شده است. 
بهترین  مرتبه،  دهمین  برای  فرودگاه  این  )چانگی(:  سنگاپور   ۱-
فرودگاه جهان لقب گرفت. چند دلیل بسیار ساده عامل موفقیت آن 
طی چند دوره اخیر بوده است. شارژ رایگان تلفن همراه، تورهای 
شهری رایگان، صندلی های ساعت داری که زمان پرواز را به اطالع  
مسافران می رسانند، استخرهای شنا، امکانات رفاهی، باغ های زیبا، 
اتاق های مخصوص چرت زدن و نمایش رایگان و آزاد فیلم از جمله 
انتظار  هنگام  مسافر  یک  که  است  تفریحاتی  نوعی  به  و  امکانات 
برای پرواز خود با آنها روبرو است. شاید بتوان این مجموعه را 
از  بهتر  برای زندگی در نظر گرفت مکانی که حتی  مکانی مناسب 
منازل دیگران است. آرامش و سکوت فوق العاده آن و بهره مندی 
از کارکنان تعلیم دیده و مجرب، فرودگاه چانگی سنگاپور را بهترین 

گزینه مسافران معرفی کرده است.

سرویس های  راحت،  صندلی های  اگرچه  هلند:  آمستردام،   ۲-
حتی  و  اینترنت  به  آسان  دسترسی  تمیز،  دوش های  و  بهداشتی 
منطقه بازی مخصوص کودکان، از این فرودگاه، مکانی زیبا ساخته 
اما ماندن و وقت تلف کردن در آن کار منطقی نیست و مطمئنا، محل 
مناسبی برای گذراندن یک شب نخواهد بود. زیرا حراست سختگیر 
این فرودگاه هر لحظه مسافران را از خواب بیدار کرده و مخصوصا 
اقداماتی سخت  ببینند،  ناراحت  و  را مشکوك  آنها  که  مواردی  در 

گیرانه تر اعمال خواهد کرد.

-۳ آتن، یونان: فرودگاه جدید آتن از هر لحاظ و از هر نما محیطی 
مرفه و دلپذیر به خود گرفته است. در مقایسه با دیگر فرودگاه های 
یا تنفرانگیز شارل دوگل  اروپا همچنین فرودگاه گران، پر توقع و 
پاریس از محیطی آرام و زیبا برخوردار است. صندلی های راحت، 
دسترسی آسان به اینترنت و سرویس های بهداشتی تمیز از جمله 
حضور  توجه  قابل  نکات  دیگر  از  می رود.  شمار  به  آن  امکانات 
گسترده و فعال پرسنل نظافتی است که همواره در حال تمیز کردن 

و شستشوی محیط فرودگاه هستند.

و  آرام  بافضایی  کوچک  نسبتا  فرودگاهی  زالندنو:  اوکلند،   ۴-
متحرك،  نیمکت های  و  همچون صندلی  امکاناتی  با  بی سرو صدا 
و  راحتی  مبل های  با  کوچک  تئاتر  سالن  دوش،  راحت،  تخت های 
مهمتر از آن تابلوهای اعالنات پرواز خلوت، به یکی از ۱0 فرودگاه 
برتر این نظر سنجی تبدیل شده است. پرسنل جوابگوی این فرودگاه 
نیز از دیگر نمونه های منحصر به فرد آن به شمار می رود در این 
میان و به دلیل پروازهای کم داشتن ساعت کوکی برای جا نماندن 

از پرواز امری ضروری خواهد بود.

است،  طبیعت  دوستدار  مردمانی  با  زیبا  نروژ: کشوری  اسلو،   ۵-
و  امنیت  اسلو،  فرودگاه  مهم  نکات  از  مرتب.  و  پاکیزه  مردمانی 
خالی بودن آن از هر گونه دزد و جیب بر است. مسافران به راحتی 
یا دزدیده شدن وسایل  از گم  بدون هیچگونه اضطرابی  می توانند 
موجود  نیمکت های  کنند.  استراحت  مخصوص  مکان های  در  خود 
در فرودگاه بسیار راحت بوده و پرسنل پاسخگویی داشته و حتی 
تعبیه  آن  در  مسافران  استراحت  جهت  مالیم  نور  با  چراغ هایی 
شده است. برخی، امکانات موجود در این فرودگاه را حتی بهتر و 

مناسب تر از هتل ها ذکر کرده اند.

مکانی  سئول،  اینچئون  فرودگاه  جنوبی:  کره  اینچئون،  سئول،   ۶-
بزرگ با جای خواب بسیار است. به جرات می توان ادعا کرد که 
این فرودگاه آمده و  با بالشت ها و پتوهای خود به  افراد بسیاری 
و  استراحت می کنند. صندلی های راحت  بخواهند،  در هر مکان که 
بازی  مخصوص  اتاق های  رایگان،  اینترنت  فرودگاه،  این  فراوان 
کودکان، اتاق ماساژ و اتاق بازی از دیگر امکانات این فرودگاه به 
شمار می رود. گذراندن تعطیالت در این فرودگاه پیشنهادی مضحک 

نخواهد بود.

-۷ کواالالمپور، مالزی: اولین چیزی که با ورود به این فرودگاه به 
ذهن مسافر خطور می کند، بزرگی است، اما این ویژگی نه به خاطر 
فرودگاه های  دیگر  به  نسبت  کواالالمپور  فرودگاه  بودن  بزرگتر 
و  آن  در  مسافر  کم  بسیار  تردد  دلیل  به  بلکه  آسیا،  جنوب شرق 
نیز  معایبی  و  محسنات  اما  است.  فرودگاه  کردن  جلوه  وسیع 
مشمول این فرودگاه است. وجود تخت های راحتی برای مسافران، 
ارائه غذای رایگان، اینترنت، تلویزیون و بسیاری از امکانات دیگر 
بهداشتی  سرویسی های  ولی  بوده  کواالالمپور  فرودگاه  محسنات 
محسوب  آن  معایب  دسته  بدون  و  پالستیکی  صندلی های  پولی، 

می شوند.

-۸ ونکوور، کانادا: نظرات مختلفی درباره فرودگاه ونکوور وجود 
دسترسی  تمیز،  حمام های  خاطر  به  را  فرودگاه  این  برخی  دارد 
اینترنت و آسایش فراوان خوب می دانند و برخی دیگر  به  آسان 

شلوغی های پرواز کانادا و آمریکا، پرسنل بی ادب و دیگر نامالیمات 
هر  اما  کرده اند.  ذکر  فرودگاه  این  بودن  نامناسب  بر  دلیلی  را  آن 

کسی نظر خود و عقاید مخصوص به خود را دارد.

-۹ هلسینکی، فنالند: اگر چه شهر هلسینکی در لبه اروپا قرار گرفته 
با  قاره  این  فرودگاه های  مهمترین  از  یکی  آن  فرودگاه  اما  است، 
قابلیت هدایت پروازهای متعدد به ۱۲0 نقطه مختلف جهان در روز 
است. خدمات اینترنتی که امروزه جز بایدهای یک فرودگاه مدرن 
محسوب می شود به صورت رایگان در اختیار مسافران قرار دارد. 
از  را  بهانه ای  هرگونه  آن  متعدد  و  تمیز  بهداشتی  سرویس های 
مسافران گرفته است، نیروی کار مجرب و مسلط به زبان انگلیسی 
این فرودگاه مسافران را از جستجو برای پیدا کردن باجه اطالعات، 

راحت کرده است.

-۱0 هنگ کنگ، چین: فرودگاه جدید هنگ کنگ فرودگاه پیشرفته  ای 
است که در رقابتی نزدیک با فرودگاه سنگاپور قرار دارد. اگر چه 
در مقایسه با امکانات سال های گذشته خود، از وضعیت مناسب تری 
برخوردار شده اما وجود معایبی همچون ارتفاع بسیار زیاد سیستم 
تهویه مطبوع و سرد کردن بیش از حد محیط، صندلی های نامناسب 
و مهمتر از همه، جیب برهای فراوان تا حدودی از ارزش آن کاسته 
است. با این وجود امکاناتی همچون محل مخصوص بازی کودکان، 
نمازخانه ها، سیستم اینترنتی وایرلس، حمام های تمیز و پیشرفته و 
اتاق های ماساژ هنوز هم این فرودگاه را در رده فرودگاه های برتر 

آسیا ثابت نگاه داشته است.
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دایي از نگاه مربی آلمانی 

روته مولر: مربیگري تیم ملي براي 
دايي زود بود 

انتخابي جام جهاني،  از رقابت هاي  فوتبال  ملي  تیم  از حذف  ماه ها پس 
روته مولر، دستیار سابق علي دایي و مربي کنوني استقالل، حرف هایي را 
بر زبان آورده که شنیدني است. این مربي گفت که اگر تاریخ تکرار شود، 
براي  را  بیشتري  اختیارات  و  نمي کند  تکرار  را  گذشته  اشتباهات  دیگر 
حضور در تیم ملي مي خواهد. مولر درخصوص علي دایي نیز مي گوید: 
یک مربي خوب چند ویژگي مي خواهد. شخصیت باال، تجربه خوب، دانش 
از  نداشت  را  فاکتورها  برخي  دایي  انتقال.  قدرت  مهم تر  همه  از  و  زیاد 
ملي  تیم  سرمربیگري  اما  بود  برداشته  را  بزرگي  قدم  او  تجربه.  جمله 
برایش کمي زود بود. من هم براي او متأسفم و هم براي خودم. نباید فقط 
البته علي شخصیت خاصي داشت؛ او هیچ وقت  دایي را سرزنش کرد. 
دنبال این نبود که کسي نظري بدهد. من عادت دارم که اگر کسي کمکي 
نمي خواست.  را  دیگران  نظرات  وقت  هیچ  دایي  اما  بدهم،  نظر  خواست 
باید برنامه هاي  انجام دادم.  او سرفصل ها را مشخص کرده بود و من 
باید  دایي  شود،  تکرار  تاریخ  اگر  مي کردم.  طراحي  را  ملي  تیم  تمریني 
نیز  مرفاوي  با صمد  همکاري  به  اشاره  با  وي  دهد.  تغییر  را  رفتارش 
توضیح داد: صمد را در کالس شناختم. خودش را نشان نمي داد و بیشتر 
گوش مي کرد. صمد یک مشکل بزرگ دارد و آن زبان است. او مي خواهد 
در سطح باال کار کند اما این نیازمند تقویت زبان انگلیسي است. مولر که 
ایران مقابل عربستان را پس از شکست با کلن برابر  باخت با تیم ملي 
تلخ زندگي خود  آلمان دومین شکست  فینال جام حذفي  در  وردربرمن 
زیرا  ایراني عوض شود  بازیکنان  ذهنیت  باید  که  مي کند  تأکید  مي داند، 
آنها پس از به ثمر رساندن یک گل، قانع مي شوند و عقب نشیني مي کنند. 
نیز  و  جنوبي  کره  مقابل  برگشت  و  رفت  بازي هاي  ادعا  این  براي  وي 
عربستان در تهران را مثال زد. روته مولر همچنین تصریح مي کند که 
براي داشتن یک تیم خوب، کسي نباید رئیس باشد و همه باید به رشد 

شخصیت یکدیگر کمک کنند. 

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

دفاع يزداني خرم از حرکت 
حمید سوريان 

مسابقات جهاني دانمارك که تمام شد، سر از پا نمي شناخت. چهارمین مدال 
طالي پیاپي جهاني اش را گرفته بود، به عالوه اینکه حاال عنوان پرافتخارترین 
بیشتر مي شد که  وقتي  اش  یدك مي کشید. شادي  را هم  کار کشور  فرنگي 
حجم انتقادات کارشناسان، پیش از شروع مسابقات را به یاد مي آورد.خیلي 
ها اعتقاد داشتند دوره اش تمام شده و باید از تیم ملي کناره گیري کند. همین 
بگذارد. نمایش  به  دانمارك  در  را  هایش  کشتي  بهترین  شد  باعث  هم  انگیزه 

وقتي روي سکوي نخست وزن ۶۶ کیلوگرم ایستاد تا مثل سه دوره قبلي مدال 
طال را به گردنش بیندازند، یک رکورد قابل توجه از خود به جا گذاشته بود؛ 
قهرماني بدون اینکه در طول مسابقات حتي یک امتیاز به حریفانش داده باشد. 
ایران  به  بازگشت  از  پس  داشت.  در سر  دیگري  هاي  بازي  گردون  اما چرخ 
قهرمان به مالقات احمدي نژاد رفت تا به صورت حضوري مورد تقدیر قرار 
کشتي  طالي  مدال  متني  خواندن  با  سوریان  که  بود  مالقات  همین  در  گیرد. 
فرنگي جهان را به احمدي نژاد تقدیم کرد. این اتفاق به سرعت بازخوردهایي در 
سطح جامعه و به خصوص در میان اهالي ورزش و سیاست به دنبال داشت. 
به اوضاع تالش  با توجه  این میان برخي رسانه هاي نزدیک به سوریان  در 
کردند با قهرمانان کشتي ایران گفت وگوهایي ترتیب بدهند تا شاید به این شکل 
بخشي از فشارها از روي دوش حمید سوریان برداشته شود. اما در عمل جز 
حسین رضازاده هیچ کس حاضر نشد در حمایت از حرکت سوریان سخني به 
زبان بیاورد.به ناچار این محمد یزداني خرم بود که دست به کار شد. رئیس 
فدراسیون کشتي با مرتبط دانستن فضاي سیاسي کشور و نوع واکنش ها به 
حرکت سوریان عنوان مي کند قطعًا اگر چنین برنامه یي در زمان دیگري انجام 

مي شد، به هیچ عنوان چنین واکنش هایي را به همراه نداشت.
مالقات بدون برنامه ریزي احمدي نژاد و سوریان نکته دیگري است که یزداني 
خرم بر آن اصرار دارد؛ »در واقع سوریان نشان مذکور را صرفًا به شخص 
احمدي نژاد اهدا نکرد، بلکه به جایگاه واالي ریاست جمهوري در ایران هدیه 
صد  هدیه  پرداخت  شایعه  مورد  در  همچنین  کشتي  فدراسیون  رئیس  داد.« 
میلیون توماني به سوریان و ارتباط این موضوع با اهداي مدال طالي کشتي به 
احمدي نژاد مي گوید؛ »این قهرمان بااخالق براي اهداي این مدال حتي یک ریال 
هم از هیچ نهادي دریافت نکرده است. حتي جوایز مرسوم مدال آوران رشته 
هاي ورزشي هم هنوز پرداخت نشده است. تصور بنده این است که نباید به این 
شایعات دامن زد و باید شأن این قهرمان که براي ملت ایران افتخارآفرین شده، 

همچون گذشته حفظ شود.« 

کرش به کریس رونالدو امید بسته است 

»برزيل اروپا« 
در برزخ 

وصال روحاني 

جام  مقدماتي  دور  در  پرتغال  فوتبال  ملي  تیم  تیره  وضعیت 
کرش  کارلوس  است  اروپا سبب شده  قاره  در   ۲0۱0 جهاني 
سرمربي این تیم بیش از هر زماني به کریستیانو رونالدو نیاز 
پیدا کند اما مصدومیت اخیر ستاره ۲۴ ساله اي که از ۵/۴ ماه 
در  را  پرتغال  فوتبال  و  او  شده،  منتقل  مادرید  رئال  به  پیش 
پا  ناحیه مچ  از  داده است.جراحت  قرار  برزخ  به  حالتي شبیه 
شب  شنبه  یونایتد  منچستر  گذشته  سال   ۵ مهاجم  شد  سبب 
اسپانیا  لیگ  هفته ششم  در  با سه ویا  رئال  دیدار حساس  در 
خود  حریف  به   ۱-۲ او  غیاب  در  کهکشاني ها  و  نکند  شرکت 
باختند و عنوان صدرنشیني را هم به رقیب بزرگ و قدیمي شان 

بارسلونا واگذار کردند. 
امیدوار است جوان اول فوتبال پرتغال و  این وجود کرش  با 
مرد سال ۲00۸ فوتبال جهان به لطف استراحت روزهاي اخیر 
بسیارمهم  دیدارهاي  در  براي حضور  مشکلي  و  یافته  بهبود 
هفته آینده پرتغالي ها نداشته باشد. در آن هفته و اگر دقیق تر 
بخواهیم متذکر شویم، شنبه و چهارشنبه شب آینده پرتغال به 
ترتیب با مجارستان و مالت بازي خواهد کرد و همین دو دیدار 

و نتایج سایر تیم هاي گروه اول انتخابي جام جهاني نوزدهم 
در قاره سبز مشخص خواهد کرد که پرتغال در کدام جایگاه و 
رده جدول قرار خواهد گرفت. صدرنشیني در گروه هاي ۹گانه 
این قاره، پاداش صعود مستقیم به مرحله نهایي را در بر دارد 
و از میان ۹ تیم حائز رئبه دوم این گروه ها ۸ تیم به مرحله پلي 
آف راه یافته و به طور دو به دو و رفت و برگشت با یکدیگر 
بازي مي کنند تا ۴ تیم نیز از این طریق باال بروند و با احتساب 
»۹ سرگروه صعود کننده«، اروپا ۱۳ نماینده در جمع ۳۲ تیم 

حاضر در مرحله نهایي جام داشته باشد. 
اجتماع بهترین ها 

پرتغال  ملي  تیم  تدارکاتي  اردوي  هفته  این  دوشنبه  روز  از 
این تیم  براي حضور در دو دیدار مورد بحث در کمپ ویژه 
افراد دعوت  میان  در  و  است  دایر شده  پرتغال  اوبیدوس  در 
شده توسط کرش تقریبًا تمام نفرات شاخص فوتبال این کشور 
مشاهده مي شوند. از این دست نفرات مي توان به مربع پرتغالي 
تیاگو  دکو(،  و  کاروالیو  فري یرا،  وا،  )بوسینگ  باشگاه چلسي 
از یوونتوس، پدرو مندز از رنجرز اسکاتلند، ناني از منچستر 
و  کرد  اشاره  مادرید  اتلتیکو  از  سابروسا  سیمائو  و  یونایتد 
اردوي  در  را  همیشگي خود  نیز جاي  مقیم وطن  بهترین هاي 
پورتو،  دروازه بان  بتو  که  کرده اند  همیشه حفظ  همچون  ملي 
رائول میره لس هافبک همین تیم، سزار پیکسوتو مدافع بنفیکا 
و لیدسون گلزن برزیلي تبار اسپورتینگ لیسبون نمونه هایي از 

این قبیل هستند. 
وضعیت جدول 

در حال حاضر پرتغال با ۱۳ امتیاز از دیدارهاي قبلي اش فقط 
در رده سوم جدول رده بندي گروهش قرار دارد و باید حتمًا 
هر دو مسابقه خود با مجارستان و مالت را فتح کند و به این 
امید ببندد که سوئد تیم دوم گروه در خاك دانمارك ناکام شود 
و  زنده شود  آفریقاي جنوبي  در  براي حضور  بخت هایش  تا 
به واقع  بیابد.  را  پلي اف  به مرحله  امکان گسیل  بگوییم  بهتر 
سرنوشت پرتغال که همواره »برزیل اروپا« خوانده شده است، 
بیش از آن که فقط دست خودش باشد وابسته به حاصل کار 
سوئد و دانمارك و نتایجي است که سایر تیم هاي گروه اول 
کارشناسان  از  بسیاري  پیش بیني  طبق  اگر  و  مي گیرند  اروپا 
حذف  واقع  به  و  گروهش  سوم  رتبه  صاحب  فقط  و  ناکام 
پرتغال  ملي  تیم  با پست سرمربیگري  باید  آنگاه کرش  شود، 
خداحافظي کند. او در دو سال اخیر هم به سبب کسب نتایجي 
منفي و ضعیف در صحنه هاي ملي مورد انتقادات زیادي واقع 

شده و همواره به نظر مي رسیده که در مرز برکناري باشد. 
من مي رسم 

کرش  با  هم  اولدترافورد  در  که  رونالدو  کریستیانو  دیروز 
در  مي کرد،  کار  بود(  منچستریونایتد  مربي  کمک  پیشتر  )که 
مصاحبه اي در لیسبون گفت که مصدومیتش تقریبًا بهبود یافته 
است و مي تواند هفته آینده براي قرمز و سبزهاي پرتغال به 
میدان آید و با این وجود برخي مطمئن نیستند او براي دیدار 
نخست )شنبه شب در برابر مجارستان( کاماًل مهیا باشد، اهمیت 
دیدار با مجارستان این است که این حریف شرق اروپایي نیز 
با پرتغالي ها در جدول رده بندي »هم امتیاز« است. با این حال 
فتح  براي  ببرد  را  دیدار  این  پرتغال  اگر  که  است  این  فرض 

مسابقه آخرش در برابر مالت مشکلي نخواهد داشت. 

ورزشى ايران و جهان
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پولدارترين 
فوتبالیست های ايرانى را 

بشناسید

فوتبالیست  ترین  مایه دار  دایی  علی  می شد  گفته  این  از  پیش  تا   
البته دیگر نمی شود دایی را جزو بازیکنان محسوب  ایرانی است 
کرد.یکی از بازیکنان تیم ملی که نمی خواهد نامش فاش شود، با 
خنده می گوید: »ای کاش پول دایی فقط از پارو باال می رفت!« با 
اینکه زمین و زمان می دانند که دایی ثروتمند ترین فوتبالی است، 

اما او بارها منکر این موضوع شده. 
اما دایی یکبار در پاسخ به این سوال گفت: »بچه هایی هستند که 
خیلی بیشتر از من دارند. ببینید من خدا رو شکر می کنم اندازه 

خودم شاید هم بیشتر از اندازه خودم دارم. ا
ما این متعلق به یک مجموعه است. من با خانواده ام زندگی می کنم 
و هیچ موقع همه چیز را برای خودم نخواسته ام. االن هم همین طور 
است من عاشق خانواده ام هستم و همیشه دوست دارم پیش آنها 
زندگی کنم و اینکه من پولدارترین فوتبالیست باشم، نه؟! اصاًل!« 
خب، هنوز کشف نشده بازیکنانی که منظور دایی با آنهاست، چه 
سوال  این  به  راحت  خیلی  ملی پوش  بازیکن  آن  هستند.  کسانی 

جواب می دهد: 

مهدی مهدوی کیا
مهدوی کیا  که  می دانند  خوب  خیلی  خبرنگاران  نداند  کسی   هر 
او  که  پولی  با  است.  ایرانی  فوتبالیست های  مایه دارترین  از  یکی 
از باشگاه  هامبورگ گرفت، نه تنها بار خودش را بست، بلکه نوه 

نتیجه اش هم بیمه شدند! 

یورو  هزار   ۲00 و  میلیون   ۲ تیم  این  از  فصل  هر  بابت  مهدی 
می گرفت که در نوع خود یک رکورد محسوب می شد، چون مهدی 
در آن روزها توانست رکورد درآمد در هامبورگ را بزند. مهدی 
به  که  هم  حاال  کرد.  دریافت  هامبورگ  از  را  رقم  این  فصل  سه 
آینتراخت رفته، سالی یک میلیون و پانصد هزار یورو می گیرد که 

او را قاطی ۴ بازیکن گران تاریخ باشگاه کرده.

وحید هاشمیان 
کاًل آن دسته از بازیکنانی که در بوندس لیگا زیاد بازی کرده اند، 
این روزها  پا می زنند. همین وحید هاشمیان که  در پول دست و 
می کند.  دریافت  را  سنگینی  مبلغ  فصل  هر  است،  بوخوم  بازیکن 
یورو  پانصد هزار  میلیون و  به یک  نزدیک  او در هانوفر ساالنه 
دریافت می کرد که این رقم ها را خودتان به ریال حساب کنید تا 
ببینید چند میلیارد می شود! بازیکن مایه دار در فوتبال ایران زیاد 

است.

على کريمى 
علی کریمی هم از آن دسته بازیکنانی است که بدجور درآمدش 
باالست. او در چند سال اخیر به اندازه عمر چند صد بشر، پول به 
جیب زده. زمانی که در االهلی بازی می کرد برای دوبار قراردادش 
را با این تیم اماراتی تمدید کرد که برای دو بار قراردادش را با 
این تیم اماراتی تمدید کرد که برای هر فصل نزدیک به ۲ میلیارد 

تومان دریافت می کرد.
بعد راهی آلمان و بایرن شد، برای هر فصل بازی یک میلیون و 

پانصد هزار یورو گرفت تا بر اندوخته های خودش بیفزاید. تازه 
بعد از جدایی از بایرن بود که علی، ثروت خود را افزایش داد. برای 
به طور  میلیارد دریافت کرد، آن هم  بازی در قطر، ۵  سه فصل 
بازی کرد. باشگاه  این کشور  کامل. ولی در مجموع ۲ فصل در 
اینکه او را به خدمت بگیرد ۳00 میلیون به  پرسپولیس هم برای 

باشگاه السیلیه داد.

فرهاد مجیدی 
در اینکه خیلی ها می دانند ستاره های ذکر شده چقدر مایه دار هستند، 
شکی نیست. مردم عادی خیلی خوب از این ماجرا بااطالعند ولی 

هستند بازیکنانی که پشت ابر پنهان مانده اند. 
یکی از افراد فوتبالی می گوید: »من فکر می کنم نباید فرهاد مجیدی 
را از قلم انداخت!« این مهاجم استقالل که ۸ سالی در امارات بازی 
کرد اینقدر پول درآورد که حاال بتوان به جرأت گفت جزو سه نفر 

اول مایه دارها باشد. 
می گویند او از شیخ دوبی اینقدر پاداش گرفت و در کنارش مغازه 
واریز  حسابش  به  پول  میلیاردها  ماهانه  حاال  که  خرید  خانه  و 
می شود. مجیدی البته این قضیه را خیلی بروز نمی دهد و در تهران 
نزدیک  از دوستان  با ماشین های ۶0،۷0 میلیونی می چرخد. یکی 
فرهاد می گوید: »او اگر همین طور ادامه بدهد بعید نیست دایی و 

مهدوی کیا را بگیرد.« 

کريم باقری 
جواد  باقری،  کریم  مانند  نام هایی  پولدارها  بعدی  رده های  در 
نکونام،  ایمان مبعلی،  جواد کاظمیان و... دیده می شود. کریم از آن 
دسته ثروتمندهای ندار است و احتمااًل زندگی را با جمله معروف 
»بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم« سپری 
می کند. او چیزی از مایه دار بودنش بروز نمی دهد و تا همین چند 
وقت پیش هم با ۲0۶ در تهران چرخ می زد. او کاًل خیلی کم خرید 

می کن و با همه بازیکنان فرق دارد.

جواد نکونام 
دایی  برای  دارد  رفته  رفته  که  گفت  باید  نکونام  جواد  مورد  در 
ساله  سه  که  او  می شود.  محسوب  خطر  یک  دسته اش،  و  دار  و 
یورو  میلیون  دو  به  نزدیک  اول  فصل  برای  بست،  اوساسونا  با 

دریافت کرد اما از این فصل، پولی به مراتب بیشتر می گیرد. 
سایت ترانسفر مارکت که در جهان سایتی شناخته شده است و 
اعالم  آمار خود  در جدیدترین  می زند،  تخمین  را  بازیکنان  قیمت 
کرد حاال نکونام نزدیک به ۷ میلیون یورو قیمت دارد که در تاریخ 
فوتبال ایران، برای یک بازیکن بی سابقه است. نکونام از زمانی که 

ایران را ترك کرد قدم در راه ثروتمند شدن گذاشت. 
از دو باشگان اماراتی الوحده و الشارجه نزدیک به یک میلیارد و 
چهارصد میلیون دریافت کرد که به گفته دوستان نزدیکش بیشتر 
او جزو گران ترین  از آن هم  قبل  پول را خرج تجمالت کرد!  این 
 ۳00 فصل  هر  برای  پاس  باشگاه  از  که  بود  برتر  لیگ  بازیکنان 
می گیرد  اسپانیا  در  جواد  که  پولی  حاال  ولی  می گرفت.  میلیون 

چندین برابر این رقم است.

مسعود شجاعى 
حتی مسعود شجاعی هم در اسپانیا میخ مایه دار شدن را کوبیده. 
 ۲ فصل  هر  برای  او  اوساسونا  باشگاه  رسمی  سایت  تأیید  به 
میلیون یورو از این باشگاه می گیرد که برای بازیکنی در حد او 
یک رقم کالن است. مسعود قبل از این، بیشترین پول دریافتی را 
از اماراتی ها گرفته بود که به گفته خودش نزدیک به یک میلیارد 

تومان بود. 
برای پول درآوردن امارات هم بدجایی نیست. حتی علی دایی که 
روزی برایش افت داشت در آسیا بازی کند، دو فصل به الشباب 

امارات قرار داد بست و ۲ میلیارد به جیب زد. 
ایمان مبعلی، جواد کاظمیان و علی سامره از آن دست بازیکنانی 
هستند که خیلی راحت به این قضیه پی برده اند و االن چند سالی 
حاضر  حال  در  ایمان  می کنند.  بازی  امارات  در  که  می شود 
گران ترین بازیکن ایرانی لیگ امارات است و نزدیک به یک میلیارد 

و پانصد میلیون از باشگاه الوصل گرفته. 
یک  باالی  به  را  خود  ساالنه  درآمد  رقم  اخیر  سال  سه  در  او 
از  ادامه دهد، درآینده یکی  افزایش داده و اگر همین طور  میلیارد 

مایه دارترین بازیکنان ایران می شود. 
رقم  گذشته  فصل  از  هم  ایمان  نزدیکی  دوست  کاظمیان  جواد 
دریافتی را به یک میلیارد رسانده و هر فصل قیمت خود را باالتر 

می بردو اینها تنها بازیکنان ثروتمند ایران نیستند. 
در لیگ برتر هم هستند کسانی که جزو مایه دارها محسوب می شوند، 
مثل نیکبخت واحدی. ولی رقمی که او و سایر بازیکنان گران قیمت 

لیگ برای یک فصل می گیرند خیلی کمتر از لژیونرهاست.

ارسنال خواهان سول کمپبل شد 
به  انگلیس  پیشین  مدافع  بازگشت  احتمال  از  بریتانیا  مطبوعات  برخي 
دادند. اکسپرس در گزارشي عنوان کرد  یاران آرسن وانژه خبر  جمع 
دو روز قبل بنابه دعوت سرمربي آرسنال، مالقاتي میان وانژه و سول 
کمپبل در یکي از رستوران هاي شهر لندن انجام شده است. هدف از این 
فرانسوي  از سوي مربي  که  بوده  پیرامون شرایطي  مالقات، گفت وگو 
به بازیکن سابق خط دفاعي تیم لندني پیشنهاد شده است. براساس این 
گزارش آرسنالي ها پس از اطالع از این نکته که کمپبل قرارداد پنج ساله 
خود را با تیم پرسابقه ولي دسته چهارمي ناتس کانتي و دریافت حقوق 
هفتگي ۴0 هزار پوندي پس از انجام تنها یک بازي، فسخ کرد، خواهان 

بازگشت وي شده اند. 
او  با وانژه صحبت کردم و به  این مدافع ۳۶ ساله دیروز عنوان کرد: 
گفتم شرایط فیزیکي ام خوب است. با این حال یکسري موضوعات براي 
همکاري مجدد باید مطرح شود. از جمله این که ناتس کانتي هنوز نام 
مرا به طور رسمي از فهرست بازیکنانش خارج نکرده و مطابق با قوانین 
فیفا، تا ژانویه و زمان نقل و انتقاالت زمستاني، امکان رفتن به تیمي دیگر 
را ندارم. وي افزود: بطور قطع براي شروع یک همکاري تازه،  مسائل 
زیادي وجود دارد که از جانب طرفین باید مطرح شود. با این حال هر 

دو طرف منظور اصلي مذاکرات را خوب درك مي کنند. 

دروگبا: به هافبکي مثل »ويه را«
 نیاز داريم 

مهاجم ساحل عاجي چلسي انگلیس گفت: به هافبکي مجرب و قدرتمند همچون 
پاتریک ویه را نیاز داریم. »دیدیه دروگبا« عنوان کرد: در امور مربوط به نقل 
و انتقال بازیکنان دخالتي نمي کنم؛ اما اگر از من در مورد بازیکنان جدید در 
فصل نقل و انتقاالت میان دو نیم فصل در ماه ژانویه سؤال و نظرخواهي 
با رقمي  قبل  پنج سال و ۴ ماه  شود، ویه را را توصیه مي کنم. دروگبا که 
بالغ بر ۲۴ میلیون یورو به نزد  چلسي آمد، دو ماه قبل قراردادي جدید تا 
امتداد سال ۲0۱۳ بست و به تیم لندني متعهد باقي ماند. این بازیکن قدرتمند 
با  فرانسه،  از  غیرقانوني  انتقال  و  نقل  یک  شکایت  بخاطر  اینک  تیمش  که 
محرومیت از خرید بازیکن به مدت ۱۵ ماهه روبه رو شده و سرگرم رایزني 
استمفوردبریج  راهي  فرانسوي  هافبک  این  اگر  افزود:  است،  آن  لغو  براي 
شود، در حقیقت ما خریدي بسیار خوب انجام داده ایم زیرا در اوایل سال 
بیشترین شان  نداریم که  به همراه  را  بازیکن اصلي خود  )میالدي( چند  نو 
هافبک هستند و در رقابت هاي جام ملت هاي آفریقا حضور مي یابند. ویه را که 
هافبکي پرتالش و جنگنده و با تجربه است،  مي تواند کمک بسیار خوبي براي 
ما باشد. بیان این اظهارات از جانب گلزن آفریقایي البته سبب شده تا کارلو 
آنچلوتي، سرمربي ایتالیایي تیم که امسال مسئولیت آبي هاي لندن را قبول 
کرده، با دقت وضعیت هافبک پیشین آرسنال انگلیس، آ.ث میالن و یوونتوس 

ایتالیا و کن فرانسه را زیر نظر بگیرد. 

اريکسون در پي روبرتو کارلوس 
سرمربي مشهور و سوئدي تیم دسته  چهارمي ناتس کانتي انگلیس گفت: 

جذب  خواهان  همچنان 
براي  کارلوس  روبرتو 
هستیم.  جاري  فصل  ادامه 
اریکسون«  گوران  »اسون 
اظهار داشت: همانند ابتداي 
عالقه مند  جاري  فصل 
روبرتو  با  همکاري  به 
کارلوس، مدافع پیشین تیم 
ملي برزیل هستیم. به باور 
در صورت  مي  تواند  او  ما 
حضور در ناتس کانتي، به 
افزایش قدرت خط دفاع تیم 
کمک شایاني کند. سرمربي 
ملي  تیم  پیشین  سوئدي 
نیم  و  ماه  سه  که  انگلیس 
ناتس کانتي  هدایت  است 
اواسط  از  کرده،  قبول  را 
تابستان موضوع استخدام 

کارلوس را که در ترکیه براي فنرباغچه بازي مي کند مطرح کرد. 
کادر  از  کمپبل  سول  که  فعلي  حساس  شرایط  در  افزود:  اریکسون 
بازیکنان خارج شده، نیاز به مدافعي مجرب همچون روبرتو کارلوس را 
بیش از پیش احساس مي کنیم. ناتس کانتي در ابتداي تابستان وقتي این 
مربي را استخدام کرد، در اولین گام به سراغ سول کمپبل، مدافع پیشین 
تیم ملي انگلیس رفت و با وي قراردادي ۵ ساله بست؛ اما پس از مدتي 
کوتاه وي قراردادش را فسخ کرد. کارلوس که از سال ۲00۷ در خدمت 
تیم ترکي است، سال ها سابقه بازي در رئا ل مادرید اسپانیا، اینترمیالن 
به مدت ۹ سال در  او  اوج  پالمیراس برزیل را دارد و دوران  ایتالیا و  

برنابئوي مادرید سپري شد. 
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ایرانیان                                   0۲0۷۷00۷۱۷۴
کانون ایران                                             0۲0۸۷۴۶۳۲۶۹ 
جامعه ایرانیان                                         0۲0۸۷۴۸۶۶۸۲  

سفارت انگلستان در تهران                 00۹۸۲۱۶۷0۵0۱۱-۷
سفارت ایران در لندن                               0۲0۷۲۲۵۳000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸۴۵۶000۹۱۴ 
اطالعات پرواز هیترو            0۸۷00000۱۲۳ 
دفتر ایران ایر هیترو            0۲0۸۵۶۴۹۸0۶

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    0۲0۷۶۲00۱00

رستوران اپادانا                                0۲0۷۶0۳۳۶۹۶ 
رستوران اریانا                                        0۲0۷۲۶۶۹۲00

رستوران البرز                                    0۲0۷۶0۲۹0۴0 
رستوران الونک ۱                             0۲0۷۶0۳۱۱۳0
رستوران الونک ۲                                    0۲0۷۲۲۹0۴۱۶ 
رستوران بهشت                                      0۲0۸۹۶۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     0۲0۸۲0۳۹۵۹۵
رستوران پاپیون                                      0۲0۸۴۵۸۹0۸۳
رستوران پاتوق                                       0۲0۷۲۶۲۴0۱۵
رستوران پاریس                                      0۲0۷۲۸۹۲0۲۳
رستوران پرشیا                                       0۲0۸۴۵۲۹۲۲۶
رستوران پرنس علی                                0۲0۷۲۵۸۳۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   0۲0۷۲۲۹۹۳۹۸

رستوران حافظ)۲(                                   0۲0۷۴۳۱۴۵۴۶     
رستوران دیار                                         0۲0۸۹۲0۹۷۴۴ 
رستوران ژینو                                         0۲0۸۸۴۷۱۷۴0 
رستوران شبهای  شیراز                            0۲0۸۳۴۶۵۵۹۲

رستوران کندو                                         0۲0۷۷۲۴۲۴۲۸    
رستوران صفا                                         0۲0۷۷۲۳۸۳۳۱
رستوران کلبه                                         0۲0۷۷0۶۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       0۲0۸۵۶۳۷00۷
رستوران نیمکت                                      0۲0۸۸۸۹۶۹۸۹
رستوران یاس                                         0۲0۷۶0۳۹۱۴۸
رستوران فرشاد                                      0۲0۸۹۹۸۹0۸0
رستوران صوفی                                      0۲0۸۸۳۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        0۲0۸۸۳۸000۷  
رستوران اریانا                                      0۲0۷۲۶۶۹۲00 

رستوران ایتالیایی                     0۲0۸۳۴۹۴۴00     
رستوران صدف                                      0۲0۷۲۴۳۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    0۲0۷۶0۳۲۳۷۹  
رستوران لیدو                                         0۲0۸۹۵۲۴۷۴۸ 
سفره سرای مهدی ۲           ۴۳۴۴ ۷۶۲۵ 0۲0

سوپر مارکت ها 
آران                                      0۲0۸۴۴۵۵۷۷۵  
اهواز                                            0۲0۸۷۷۸۵۳۶۱
انزلی                                        0۲0۸۴۵۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              0۲0۸۴۵۱۶۶۱۶
بهار                                         0۲0۷۶0۳۵0۸۳
بیژن                                         0۲0۷۴۳۵۲۳۷0
پرارا                                       0۲0۷۶0۳۶۲۲۲
پرشیا                                     0۲0۷۲۷۲۲۶۶۵
تفتان                                       0۲0۷۷۳۱۷۸۱۹
تهران                                      0۲0۷۴۳۵۳۶۲۲
تخت جمشید                                    0۲0۷۶۳۹۸00۷
جردن                                          0۲0۸۴۲۶۵۴۴۸
خزر                                        0۲0۸۲0۲۸0۲۲

زمان                                           0۲0۷۶0۳۸۹0۹ 
خیام                                          0۲0۷۲۵۸۳۶۳۷ 
زمزم                                        0۲0۸۴۵۲۴00۴

فردیس                                     0۲0۸۸۶۱۶۱۸۷  
سارا               0۲0۷۲۲۹۲۲۴۳
ستاره                                      0۲0۸۸۶۳۵۲۵۱
ساواالن                                                  0۲0۸۳۴۷۸۸۲۲
سپید                                       0۲0۸۹۶۹۷۹۷0 

سلیمان                                             0۲0۷۶۲۴۲۹۵۷ 
سهند                                                   0۲0۸۳۴۳۳۲۷۹ 
سرور                                                0۲0۸۹۷۴۶0۸۸ 
سیب                                                  0۲0۸۳۹۹۲۸۳۲ 
علی                                    0۲0۸۵۶۶۹۳۶0 
مازندران                                     0۲0۵۷۹۹۵00
ماهان                                          0۲0۸۹۶۳00۱۲

منصور                                           0۲0۸۹۵۲۵۶۳۷ 
محصوالت ایران                              0۸۹۶۳00۲0۲0

وحید                                             0۲0۸۹۷۴۹۹۹۷ 
قنادی رضا                                0۲0۷۶0۳0۹۲۴ 
قنادی عسل                               0۲0۷۷0۶۲۹0۵

 

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران سالم

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذايى ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

 نمايندگى هفته نامه پرشین در شهر بیرمنگهام
از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس -  ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید   شما هموطنان 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را 
تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد 
  birmingham@persianweekly.co.uk ایمیل:  و    07735032163 تلفن  با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائید 

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

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

محتوای آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با 

روش های مقتضى ، اطمینان 
الزم را از صحت ادعای 
آگهى دهندگان به دست 

آوريد.

نیازمنديها
نقاشى ساختمان

نجاری و تعمیرات کلی 
و جزیی

با نازلترین قیمت

07780814374

VAN
جابجايى لوازم 

منزل و اداری
جابجایی ضایعات 
ساختمانی و لوازم 

اضافی منزل با 
کمترین قیمت

07838707912
02085371541

 فروش و نصب 
 برنامه های جديد

کامپیوتری
XPويندوز ويستا، ويندوز 

 Microsoft ،آنتى ويروس و فايروال

Office
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشى ديگر 
با قیمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 623

 Sport 

برق کار
انجام کلیه کارهای برق 

ساختمان

تک فار و سه فاز

07861768682

تعمیر انواع
 لپ تاپ

اپل و ويندوز
07811000455

نقاشى ساختمان
رنگ روغنی و پالستیک

با کیفیت عالی و قیمت مناسب

یوسف

07752000222
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Iran to participate in Taek-
wondo World Championships 
Iran will travel to Copenhagen, Denmark, on Friday to 
take part in the 19th WTF Taekwondo World Champion-
ships. 
Iran will participate in the event with eight men and four 
women. 
The WTF Taekwondo World Championships is held every 
other year. Last time the WC was held in Beijing in 2007. 
Athletes fight in 16 weight classes - 8 for men and 8 for 
women. 
The event will be held at the Ballerup Super Arena, from 
14 to 18 October 

Esteghlal, Persepolis set 
for battle in derby 

 Persepolis caretaker Habib Kashani said that Steel Azin’s lucky charm Ali Karimi might return to 
the Tehran-popular team in the winter transfer window. 
“Karimi telephoned and congratulated me on returning to Persepolis. He likes to come back to the 
team. I hope he returns to Persepolis,” Kashani stated. 
Kashani expressed his disinterest in becoming Persepolis’ general manager, and added, “I’ve 
come to help Persepolis. First of all, I have to solve the financial problems of Persepolis’ players. 
Also, we will reduce our strikers in the window to give a chance to the other players to show their 
abilities,” he added 

Hashemian Praises  
Bochum’s Performance 
ranian Bochum striker Vahid Hashemian praised his team’s 
performance against defending champion Wolfsburg. 
10-man Bochum finished in a 1-1 draw with Wolfsburg in 
the 6th round of Bundesliga season on Sunday. 
Hashemian gave the home side a lead eight minutes into 
the second half with a header but 10 minutes later Bo-
chum’s Shinji Ono was sent off for a second bookable 
offence. 
“We did well against Wolfsburg. Bochum showed a 
good performance in offence as well as defense,” said 
Hashemian, Mehr News Agency reported. 
“I received a fine cross from Christian Fuchs and opened 
the goal. We were down to 10 men against a powerful 
team such as Wolfsburg and it was hard to get a good 
result,” he added. 
Wolfsburg finally broke through with 75 minutes gone as 
Edin Dzeko equalised, but Armin Veh’s side could not con-
vert any of their chances to take home all three points. 
The visitors appeared a bit tired after their Champions 
League showdown at Manchester United and had to set-
tle for taking their season’s points tally to 13, PA report-
ed. 
Bochum’s interim coach Frank Heinemann guided his 
team to their second straight victory in two Bundesliga 
matches. 
The champions missed a chance to jump ahead in the 
seventh minute but Zvjezdan Misimovic’s curling free-
kick sailed just off-target. 
The visitors were determined to go into the break ahead 
with a series of chances before half-time, but Marcel 
Maltritz cleared Dzeko’s header off the line following a 
Wolfsburg counter-attack in the 42nd minute. Grafite’s 
effort was also blocked by the alert Bochum back line 
three minutes later. 
Bochum scored the opening goal eight minutes after the 
break as Christian Fuchs struck a high cross from the left 
side into the box where Iranian forward Hashemian rose 
to head past Wolfsburg goalkeeper Diego Benaglio. 
The hosts went a man down after 63 minutes as Ono re-
ceived his second yellow card for a challenge in midfield. 
But the Bochum defense remained strong and Hashemi-
an nearly doubled the lead with a header with 17 minutes 
to play. 

Wolfsburg finally hit the target two minutes later as Dze-
ko headed home Karim Ziani’s cross from eight yards. 
Veh’s troops nearly pulled ahead with 12 minutes left but 
Obafemi Martins’ attempt struck the left upright and then 
the right post. The Nigerian was unlucky again two min-
utes later when his shot just wide. 

Iran volleyball 
advances to FIVB 
World Grand 
Champions Cup 

Iran will take part in the FIVB 
Men’s World Grand Champions 
Cup which will be held in Osaka 
and Nagoya, Japan from No-
vember 18 to 23, 2009. 

The competitions will be held 
with the participation of four 
continental champions who 
have reached the highest rank-
ing at the Olympic Games pre-
ceding the matches. 

Japan, the Asian volleyball 
champion, is the host, and Iran 
as the second-placed team will 
represent Asia in the tourna-
ment. 

The World Grand Champions 
Cup is a men’s and women’s 
volleyball competition. Estab-
lished in 1993, it is an inter-
national tournament that is 
played in every year following 
the Olympic Games 

Iran wins silver at 
Asian volleyball 
championship
NILA - Iran’s volleyball team claimed their first silver medal in 
the Asian Senior Men’s Volleyball Championship. 
In the final match played at 
the Ninoy Aquino Stadium in 
Manila on Monday, Iran was 
beaten 3-1 (25-19, 18-25, 23-
25, 22-25) by six-time cham-
pion Japan and came second. 
Iran had won the bronze 
medal in 2003 in the competi-
tions held in China. 
“There is no excuse and the 
Japanese team played very 
well against us. We had a 
good start in the final but it 
was too hard to continue. I 
am so happy because of Iran’s 
performance in the tourna-
ment,” Iran’s coach Hossein 
Madani said in the post-match news conference. 
Korea defeated China in four sets (25-23, 25-22, 22-25, 25-
22) at the Bronze medal match of the 15th Asian Senior Men’s 
Volleyball Championship at the Ninoy Aquino Stadium. 
The 15th Asian Senior Men’s Volleyball Championship was 
held in Manila, the Philippines, with the participation of 18 
teams in four pools. 
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Iran is gathering records on its unique 
traditional performance art of Ashiqlar 
to register it on UNESCO’s List of the 

Intangible Cultural Heritage of Human-
ity, an official of the Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Organization 
(CHTHO) announced on Tuesday. 
The decision to register the art on the 
list will be independent of the regis-
tration by Azerbaijan Republic of their 
Ashiqlar, Director of CHTHO’s Office 
for Registration of Intangible Cultural 
Heritage, Natural and Historical Sites 
Hossein-Ali Vakil said. 
Azerbaijan Republic’s Ashiqlar was 
added to the list during UNESCO’s 
Intergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Herit-
age meeting, which was held in Abu 
Dhabi from September 28 to October 
During the meeting, Noruz, the an-
cient celebration of the Iranian New 
Year, was registered on the list as 
common file from Iran, Azerbaijan, In-
dia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Pakistan, 
and Turkey. In addition, the titles and 
details of the radifs in Iranian music 
were added to the list. “In intangible 
cultural heritage, UNESCO is aware of 
variations, so Iran’s art of Ashiqlar has 
the potential to be registered as an in-
dependent file,” Vakil said. 

CHTHO’s Research Center assigned to 
compile the information for the Ash-

iqlar file should complete its mission 
in mid March 2010 and afterwards the 
file, along with several other dossiers, 
will be submitted to UNESCO, he ex-

plained. 
Over the past few days, CHTHO has 
been criticized by some Iranian schol-
ars and cultural institutes for not rais-
ing objections to Azerbaijan Republic’s 
decision to introduce the art of Ash-
iqlar as an exclusive Azeri art form to 
UNESCO. 
“Since we can submit Iran’s art of 
Ashiqlar to UNESCO as an independ-
ent file, we didn’t raise any objections 
to Azerbaijan’s decision,” Vakil said. 
An Ashiq, also spelled Ashik and Ashug, 
is a mystic troubadour or traveling 
bard, who blends together instrumen-
tal and vocal music, dance, poetry, 
and storytelling in his performances. 
The art of Ashiqlar or Ashiqs, mostly 
performed by men, is more common 
in Iran’s northwestern provinces of 
East Azarbaijan, West Azarbaijan, and 
Ardebil. Ashiqs can also be found in 
Iran’s Central Provinces and Qom 
Province. The art is also common in 
republics of Azerbaijan, and Armenia, 
which were separated from Iran after 
a new border was established by the 
treaties of Golestan (1813) and Turk-
menchay (1828) following a series of 
wars between Iran and the Russian 
Empire. 

Iran documenting art of Ashiqlar 
for UNESCO registration Iran keen to hold special 

ceremony for Shams-i 
Tabrizi at UNESCO
The Managing Director of the Shams and Rumi Foundation Hojjatollah 
Ayyubi announced that they are willing to hold a special ceremony for 
Shams-i Tabrizi at UNESCO Headquarters if the necessary budget is al-
located. If financial issues are resolved and the necessary budget is pro-
vided, the foundation is ready to hold a program in honor of Shams to help 
introduce him to the world, said Ayyubi. 
“Previously great efforts have been made to introduce Shams and the city 
of Khoy where he is buried, but more attention to this is required,” Ayyubi 
added. “His tomb must be first acknowledged by the people of Khoy, and 
later we need to build his mausoleum soon. 
“We have been holding a Shams festival in Khoy for the past two years and 
we are now planning to construct his mausoleum. 
“We intend to hold an international competition to select the best design 
for a Shams and Molana symbol. Architects around the world will be asked 
to submit designs and the best one will be selected for the mausoleum,” he 
explained. The foundation commemorated Rumi National Day on Septem-
ber 30 with a ceremony at the tomb of Shams in Khoy. The ceremony ran 
from September 29 to October 1 with the participation of several scholars 
of Rumi. Rumi expert Mohammad-Amin Riahi was also honored for his life-
time efforts to demonstrate that Khoy is home to the tomb of Shams. Born 
in the city of Tabriz, Shams lived together with Rumi in Konya for several 
years. Shams was immortalized in Rumi’s collection of poetry named the 
“Divan of Shams ad-Din of Tabriz”. Rumi’s love for him and his bereave-
ment at his death found its expression in an outpouring of music, dance, 
and lyrical poetry. 

Iranian film scoops up awards at Tatar festival

The Iranian film “A Light in the Fog” by Panahbarkhoda Rezaii has won 
three awards at the Golden Minbar International Muslim Film Festival. 
In the feature film section, Rezaii won the Best Director Award and Ali-
Mohammad Qasemi was presented with the Best Cinematographer for the 
film. The Best Actress Award of the festival went to Parivash Nazarieh for 
her acting in the film. The winner of The Best Scenario in the Game Film 
went to the film “Snow” which is a joint production of Bosnia-Herzegovina, 
Iran, Germany and France. Tahmineh Milani’s “Superstar” and Ali Vazirian’s 
“A Span of the Sky” also went on display during the festival. 
The festival was held in Kazan, the capital of the Republic of Tatarstan from 
September 30 to October
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Shiraz to Mark 
Hafez National Day 
A variety of programs are arranged for the 
occasion of Hafez National Day on Octo-
ber 12 in Shiraz. 
Inauguration of Fars department of Iran 
National Library and Archives (INLA), in-
troducing a Bosnian translation of Divan of 
Hafez, and holding an exhibition of manu-
scripts of Divan of Hafez are among the 
programs, said director of Fars Research 
Foundation, Mehr News Agency said. 
Ali-Akbar Safipour, who is also the direc-
tor of the new department of INLA in 
Shiraz, said there will be more programs 
in this edition of the event compared to 
previous years. “The ceremony will begin 
with the casting of flowers on the tomb 
of Hafez,” he said adding that paying trib-
ute to experts on Hafez is also among the 
programs. 
“Introducing the translation of the divan 
into Bosnian will take place at the mau-
soleum of Hafez with Bosnian transla-
tors and Iranian scholars attending,” he 
stated. 
Safipour also remarked that every year, 
several political figures attend the cer-
emony, and guests of this year’s program 
will be announced as soon as they are 
designated. 
No live music concert has been scheduled 
for this year’s commemoration ceremony, 
he concluded. 
Hafez was one of the most celebrated 
Persian lyric poets and is often described 
as poet of the poets. His Divan is to be 
found at the home of most Iranians who 
recite his poems by heart and use some 
of his verses as proverb and saying to this 
day. His life and poems have been the 
subject of much analysis, commentary, 
and interpretation and had influenced the 
course of post-fourteenth century Persian 
lyrics more than anyone else has.The ma-
jor themes of his ghazals are love, the 
celebration of wine and intoxication, and 
exposing the hypocrisy of those who have 
set themselves up as guardians, judges, 
and examples of moral rectitude. 

 Culture 
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Monika folk  Singer:

It’s my dream to be 
able to go IRAN

Interviewer : Adom Saboonchian

Monika Jalili is going to perform Iranian folk and love 
songs in London on 17th October.  Monika is an Ameri-
can and her association to Iranian culture is only through 
her marriage into an Iranian family. This should be a 
very interesting thing especially for Iranians bringing 
them to her concert in Union Chapel in north London. 

We interviewed her prior to the concert hoping to cover 
her concert more extensively.

Q1-Who you want to attract to your concerts?

My goal is to attract a diverse audience, people of all 
cultures.  I’ve translated some of the Persian texts into 
English and French as a way to make this beautiful po-
etry accessible to a wider audience. 
 
 Q2-What is your family background and who and what 
motivated you to do music and more specifically Iranian 
music?

My parents are both Dutch and German. I grew up in 
NYC.  I married into an Iranian family and now feel as 
though it is a very strong part of my culture.  My mother 
was always very supportive of me doing music, and she 
still is.
 
Q3-.What is the weight of Iranian side in your char-
acter? How fluent you are in Persian? Do you equally 
divide your attention between Iranian and American 
(German and Dutch) music?

I am really American/Dutch. With more focus on Ameri-
can, as I grew up there. Unfortunately, Dutch was not 
spoken at home. There was some German, but mainly 
English.  I used to perform exclusively musical theatre. 
But, about 6/7 years ago, I was introduced to the beau-

tiful Persian songs of the 1940s-1970s, fell in love with 
them, and realized this was the path I needed to take 
with music. 

My Persian has been progressing steadily.  I am not flu-
ent in it yet, but am working on it.
 
Q4-Have you been or lived in Iran? Have you had ac-
cess to the original versions of the songs you interpret 
and perform inevitably with some western influences 
and nuances?
How great is the presence of western interpretation in 
your performances?

I have never been to Iran.  It’s my dream to be able to 
go there one day.  When learning these songs, I would 
try to get hold of the most original recording I could 
find.  Anything in our interpretation of these songs that 
appears more western than the original is coming from 
my musicians and myself. The musicians are all from 
different backgrounds, and they’re bringing much of 
their own experiences and themselves to the music.

Q5-What are the elements and values in Iranian folk 
and love songs you value and want to draw the atten-
tion of your listeners to?

It’s the universality of the music and poetry that at-
tracts listeners. The music is beautiful, at times very 
simple, at times more complex.  And, the poetry speaks 
to many, no matter what their language may be.  Love 
and hope are characteristics everyone can relate to.  
When you listen to these songs, you can hear the influ-
ence the west was having on Iran at that time, and you 
can feel the humanity of the poets.  

I am most grateful to my father-in-law for introducing 
me to these beautiful works.  I was visiting him in Brus-
sels about 7 years ago, and he put this very old cassette 
tape into the player in his car and said, “I think you’re 
going to like this song.”  I fell in love with the song. It 
was “Jaane Maryam” sung by Mr. Mohammad Nouri.  
I had never heard such a sweet voice before, and a 
song with such beauty.  I returned to NY and found 
an Iranian musician to work with, and began with this 
very song.

 
Q6-Do you think Iranian music has the potential to 
become internationalised. Is this what you intend? Or 
what should be done to make this happen.

I think Iranian music definitely has the potential of be-
coming internationalized.  My goal is for as many peo-
ple as possible, of all backgrounds, to hear this music.  
I’m hoping they will fall in love with is, as I have. 
 
Q7 -What kind of instruments you use in your perform-
ances?
The instruments joining me for this upcoming concert 
are:
Violin / Oud / Guitar/ Percussion
We also have a cello, which is on my latest CD, Elan. 
But, he won’t be joining us for this concert

Q8-Is this your first live concert in London? Is it organ-
ised by IRAN HERITAGE or it  is only supporting it.

Yes, this is my first concert in London. We’re all really 
excited about it!  We are most grateful to the Iran Herit-
age Foundation for supporting this event.
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Carpet  
Weaving 
Carpet weaving is one of the most distinguished manifes-
tations of Iranian culture and art, which date back to the 
Bronze Age. 

Since materials used in a carpet include wool and cotton, 
it decays over the course of time and archeological exca-
vations have only revealed a few pieces of worn-out rugs 
as evidence of carpet-weaving in the early ages. Such frag-
ments do not help recognize, for instance, the carpet-weav-
ing characteristics of pre-Seljuk period (13th and 14th centu-
ries AD). Among the oldest specimens are those discovered 
in eastern Turkestan, dating back to 3rd century AD, Caroun.
com reported. 

Some specimens of hand-woven art from the Seljuk era of 
Asia Minor are displayed in Alaeddin Mosque in Konya and 
Ashrafoghlu Mosque in Beyshehir, both in Turkey. They have 
attracted the attention of researchers earlier this century 
and are now kept in the Museum of Turkish and Islamic Art 
in Istanbul and Molana Museum in Konya. 

Pazyryk 
In a unique archeological excavation in 1949, the exception-
al Pazyryk carpet was discovered frozen in Pazyryk Valley in 
Siberia’s Altai Mountains. It was discovered in the grave of 
a Scythian prince by a group of Russian archeologists led by 
Professor Rudenko. 

Radiocarbon testing revealed that Pazyryk carpet was woven 
in 5th century BC. This carpet is 1.83×2 meters and has 36 
symmetrical knots per square cm. The advanced weaving 
technique used in the Pazyryk carpet indicates a long history 
of evolution in the art of carpet weaving. 

Most experts believe Pazyryk carpet is the achievement of at 
least 1,000 years of history. According to this theory, the art 
of carpet weaving in Iran is at least 3,500 years old. 
In 1978, Iran’s Carpet Museum was established with a few 
Persian carpets and kilims to preserve the art of carpet 
weaving in the country and help research the historical back-
ground and evolution of this art. 
The Carpet Museum, with its beautiful architecture and fa-
cade resembling a carpet-weaving loom, is located in the 
northwest section of Laleh Park in Tehran. It has two gal-
leries covering an area of 3,400 square meters. The ground 
floor gallery is a permanent exhibition while the upper floor 
gallery is used for the temporary exhibition of carpets, kilims 
and carpet designs. 

Kilim 
Kilim is a kind of rug without any pile or knotted fluff. It’s a 
coarse, thin handmade carpet. 
This rug has different names in different languages. For in-
stance, in Afghanistan it is called Kilim, in Ukraine Palas, in 
Caucasia Liat, in Syria and Lebanon it is called Chilim and in 
Iran Gelim. 
“Flat weave” is another name for kilim used in past. When 
we look at Scandinavian, Polish-Romanian and Hungarian 
kilims, it is difficult to believe that this traditional handicraft 
was produced by the desert dwellers of Africa, Central Asia 
or South and Central America. 

The difficulties of seasonal migration and pastoral life in the 
desert have had no effect on the process of producing these 
crafts. They only impacted the motifs used by its designers. 
The incomparable culture of kilim weaving answered the ba-
sic needs of farmers and migrants who sought dry material 
for the floor and sides of the tent as well as warmer bed-
ding. 

History of Weaving 
Weaving has evolved in various regions and times. The vari-
ous kinds and quality of weaving have been documented, as 
they are mentioned in many historical sources such as Iliad 
of Homer and Bible. Drawings on coffins, discovered near 
Nile River (Egypt), are good reasons that images of the proc-
ess of weaving are related to 1000 BC. 

The breeding of sheep, goat, horse and camel guaranteed 
the supply of wool and raw materials for weaving. Prepara-
tion of dyes became richer with the increasing number of 
new plant and animal sources. 
As wooden tools of weaving have been destroyed by time, 
we cannot estimate the real age of weaving. We can only 
estimate it by the stone tools that have been discovered. 
Different kilims and felts belonging to the 4th and 5th cen-
turies BC are remarkable specimens of the first weaving in 
the East. It could be definitively said that this region is the 
first center of kilim weaving, but the same cannot be said 
about the ancient techniques of kilim weaving that devel-
oped throughout the world. 

Evolution 
In the past, only woolen yarns were used in kilims weaving, 
so it became more flexible, fine and smooth. Nowadays, pile 
grades of single yarns used in kilims are usually “3 to 5” and 
those woven with double skein yarns are stronger. 
Considering the developed civilization of Anatolian (especial-
ly in 6th century BC), it could be safely assumed that they 
are accustomed to kilim weaving and even gave rise to new 
styles of weaving. This was facilitated by the exchange of 
experiences regarding different methods. 

One of the oldest extant carpets is the weft warping kilim 
that apparently originated during the Ottoman rule. Kilim 
weaving was highly developed between the 7th and 18th 
centuries. Seljuk, Ottoman, Mongol, Safavid, Mamluk and 
Barbarians of North Africa were supporters of this art. 

In the past, kilim weaving had an important role in women’s 
life, as it formed a major part of their dowry and a source 
of income. They had to learn this craft, as it was a positive 
achievement and one of the routine tasks of tribal women. 
Kilims have greatly changed during centuries, as marriages 
among different tribes led to the merger of different styles. 
By the end of 19th century, kilim weaving was damaged by 
the chemical dyes imported from European countries. 
The reason of kilim weaving has vastly changed in recent 
years, as cultural motives and personal usage were over-
shadowed by the motivation of making profits through trad-
ing. 
However, a glance at various kilims of different regions, 
either old or new, shows that they have a special status 
among the woven handicrafts. They remain the barometer 
of a region’s tradition and culture. 

Destruction 
of Gondashlu 
Quarry 
Confirmed 
A team of archeology students from 
Marvdasht Azad University confirmed 
the destruction of the Achaemenid 
era Gondashlu stone quarry following 
the recent research conducted on the 
site. 

The study was carried out after Fars 
Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Department denied a report 
on the extensive devastation of the 
stone quarry in early August by min-
ing operations, the Persian service of 
CHN reported on Sunday. 

The department also denied the quarry 
had any historical importance. Never-
theless, they said they have prevented 
further mining operations at the site. 
The quarry is important for the stone 
it provided for building Persepolis. 
“If the quarry is not historically impor-
tant as the department has claimed, 
then why have they prevented mining 
operations at the site?” the students 
asked. 

New cuts on the rocks show that the 
stone quarry is still being mined, the 
report said. 
A number of Parthian and Sassanid 
tombs built nearby are also being 
threatened by the mining operations, 
it warned. 
The students noted that they are pre-
pared to submit the documents that 
document the destruction taking place 
at the stone quarry. 
Gondashlu stone quarry is located 60 
kilometers southwest of Persepolis 
near Shiraz in Fars province. 
During the 1960s, US professor of Ira-
nian archeology, William M. Sumner of 
the University of Pennsylvania, discov-
ered that the Achaemenids used the 
quarry as a source of material for the 
construction of Persepolis. 

The Achaemenids used two types of 
stones to build Persepolis, one was 
black in color and the other grey, ar-
cheologist Mohammad Taqi Ataie pre-
viously explained. 

The black stones were brought exclu-
sively from the Majdabad quarry and 
the grey ones were extracted from 
ten other quarries in the region, one 
of which was the Gondashlu stone 
quarry, he added. 

Experts believe the upcoming resto-
ration work at Persepolis can only be 
properly carried out by using stones 
from the Gondashlu quarry, but this 
opportunity will be lost if the new 
mining operations are allowed to con-
tinue. 
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Bahrain: Iranophobia 
project will not impinge 
on Tehran-Manama ties

Iranophobia project will not affect Tehran-Man-
ama ties, Bahraini Prime Minister Sheikh Khalifa 
Bin Salman Al Khalifa said on Wednesday. 
Despite an Iranophobia policy by the West 
Bahrain will continue to strengthen its amicable 
ties with Tehran, the prime minister told Ira-
nian ambassador Hossein Amir Abdollahian in 
Manama. 

Iran-Bahrain relations are based on mutual re-
spect and promoting peace and security in the 
region, he added. 
He said regular meetings between the two 
countries’ officials would help establish trust 
and allay concerns. 
He also stressed the need to expand relations 
between Iran and regional countries, saying it 
is an inevitable reality. 
The prime minister also said Iran’s security af-
fects the whole region. 

The Bahraini official also thanked Tehran for 
adopting appropriate policies to build confi-
dence over its nuclear issue, saying Iran has 
the right to use nuclear energy for peaceful 
purposes 

Iran sees U.S. role 
in researcher’s  
disappearance
Iran accused the United States on Wednesday of involvement in the 
disappearance of a technology university researcher “rumored” to be 
involved in Tehran’s nuclear program, Iranian media reported.
ISNA news agency referred to “some rumors that Shahram Amiri, who 
went missing during a pilgrimage to Saudi Arabia in June, was an 
employee of Iran’s Atomic Energy Organization who wanted to seek 
asylum abroad.
Foreign Minister Manouchehr Mottaki did not confirm that when he 
made the allegation against the United States, which suspects the 
Islamic Republic is seeking to develop nuclear weapons. Iran denies 
the charge.
“We have found documents that prove U.S. interference in the disap-
pearance of the Iranian pilgrim Shahram Amiri in Saudi Arabia,” he told 
reporters, according to the website of state Press TV, without giving 
details.
U.S. State Department spokesman Ian Kelly said, “We saw that wire 
story, and we looked into it.
“We just basically don’t have any information on this individual,” Kelly 
told reporters.
Press TV said Amiri was a researcher at Tehran’s Malek Ashtar Uni-
versity, but did not give details. It quoted his wife as saying he had 
not contacted his family except for a few phone calls he made at the 
beginning of his trip.
Malek Ashtar University is involved in the implementation of “special 
national research projects” and has faculties in aerospace, electrical 
engineering and other topics, according to the university’s website.
Amiri disappeared more than three months before the disclosure of a 
second uranium enrichment facility that Iran has been building near 
the city of Qom.
The underground plant was kept secret until Iran disclosed its exist-
ence last month. Diplomats say it did so after learning Western intel-
ligence services had discovered the site.
In 2007, Iran’s police chief suggested that an Iranian former deputy 
defense minister, Ali Reza Asgari, who disappeared in Turkey that year 
had been kidnapped by Western intelligence. Israel and the United 
States have denied any involvement in the disappearance.
At the time, Turkish newspapers reported that Asgari had information 
on Iran’s nuclear program. Turkish, Arabic and Israeli media have sug-
gested Asgari defected to the West, but his family dismissed that.
(Reporting by Parisa Hafezi and Reza Derakhshi; Additional reporting 
by Arshad Mohammed in Washington; Writing by Fredrik Dahl; Editing 
by David Stamp and Peter Cooney

(Source: Reuters)

Riyadh responsible for 
fate of Iranian  
disappeared in S. Arabia
The Saudi officials are responsible for determin-
ing the fate of an Iranian national, Shahram 
Amiri, who disappeared in Saudi Arabia in May, 
the Foreign Ministry said on Monday. 
According to consulate-related conventions, Ri-
yadh must determine the fate of Amiri, Foreign 
Ministry spokesman Hassan Qashqavi said in a 
statement. 
Amiri has never been heard from since he disap-
peared on May 31 in Saudi Arabia. 

Qashqavi added that Iran’s embassy in Riyadh, 
its consulate in Jeddah, and Iranian officials in 
charge of the Hajj committee have presented the 
relevant evidences to Saudi police and security 
officials. 

And although the Saudi officials have confirmed 
the receipt of the evidences as well as Amiri’s 
entry to their country, they have not presented 
any clear response about his whereabouts and 
this delay is “dubious”, he noted. 

Qashqavi expressed hope that the Saudi officials 
will make any necessary efforts to decide the 
fate of Amiri 

Kiarostami Will Head 
Marrakech Jury 
Iranian director Abbas Kiarostami will head the jury of the 9th 
Marrakech International Film Festival to be held from December 
4 to 12. Kiarostami won the Palme d’Or at the 1997 Cannes Film 
Festival for ‘Taste of Cherry’. 
According to Mehr News Agency, Kiarostami has received world-
wide acclaim for the simplicity and psychological depth of his 
works. Using spectacular filmed backdrops, he creates the world 
of Mozart’s popular comic opera in a beautiful period setting. Mar-
rakech’s International Film Festival takes over Place Djemaa El-
Fna. The city’s famous central square, normally home to snake 
charmers, storytellers and other spectacles, is transformed into an 
open-air cinema. Festival visitors in the past have included Martin 
Scorsese, Francis Ford Coppola, Susan Sarandon, David Lynch and 
many others. 
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